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APUA UKRAINAAN LCIF:n kautta
Jo lähes kolme miljoonaa ukrainalaista naista, lasta ja vanhusta on paennut Puolaan ja muihin
naapurimaihin. Puolalaiset Lionit ovat perustaneet vastaanottopisteitä, mistä saa ruokaa, juomaa, huopia,
lastenvaippoja, lääkkeitä sekä kuljetusta sisämaahan. Jopa Espanjasta ja Brittein saarilta asti on tuotu
kansalaisilta ja firmoilta kerättyjä tarvikkeita, useimmiten paikallisten ukrainalaisten koordinoimana. He
kun parhaiten osaavat selvittää mitä missäkin tarvitaan.
Usein kysytään, meneekö apu varmasti perille, jos rahat lahjoitetaan LCIF:lle. Säätiöllämme on vankka
kokemus katastrofien kanssa toimimisesta. Toimimalla kontrolloidusti, kohteen tarpeet selvittäen, säästyy
lopulta sekä aikaa että rahaa.
Miten lahjoitat? Helpoin tapa on lahjoittaa suoraan LCIF:lle linkin kautta, joka löytyy mm. Liiton
uutiskirjeestä 26.2.22: klikatkaa ”auta lahjoittamalla” ja linkki ohjaa sinut suoraan lahjoitussivulle
http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement. Maksu tapahtuu omalla luottokortilla tai Paypalilla.
Toinen tapa on lahjoittaa Lions-liiton rahankeräystilin kautta: FI54 8000 1970 8298 84, BIC: DABAFIHH.
Viestikenttään ”klubi” ja ”Ukraina”. Huomaathan: jos rahat on kerätty yleisöltä Liiton luvalla, lisää
viestikenttään myös maininta ”rahankeräyslupa”. Keräyslippaita löytyy LCIF-vastaava Kaisa Vainiolta.
Molemmat tavat kerryttävät lahjoittajan, klubin ja piirin Kampanja100-saldoa sekä Melvin-krediittiä. Kiitos
lahjoituksen tehneille klubeille sekä yksityishenkilöille!
Kaisa Vainio auttaa mielellään, eli ota yhteyttä puhelimitse 040-5819834 tai kaisa.vainio@lions.fi.
Ukrainalaisia on tullut paljon jo Suomeenkin – otetaan me leijonat heidät täällä lämpimästi vastaan!
Tapoja on useita – helpoin on tuttu Tee Hyvä Teko-keräys. Jos paikkakunnalla on esim. vastaanottokeskus
tai löytyy kontakteja yksityismajoituksessa asuviin ukrainalaisiin, niin kannattaa tiedustella, mitä tarpeita
heillä on, ja kohdentaa keräys juuri näihin tarvikkeisiin. Tulevaisuudessa tarvitaan varmasti myös muuta
tukea palvelun kautta – ollaan heille tukena heidän vaikeassa elämäntilanteessaan!
Nyt vain kaikki klubit yhdessä tekemään hyvää!

Tulossa brändiwebinaari tiistaina 5.4.2022!
”Jokaisella ihmisellä on mielikuva Lions-toiminnasta. Brändityöryhmän tehtävänä oli ehdottaa
toimenpiteitä Lions-brändin kirkastamiseksi. Tarina kiinnittää huomion ja herättää mielenkiinnon. Klubien
tarinat ovat osa Lionien yhteistä tarinaa. Tarinoiden laatimisen ja viestimisen tueksi on kehitetty
T a r i n a p a j a. Kaikille yhteisiä kehittämisideoita ovat iskulause ”Tehdään hyvää yhdessä” sekä Hyvän
Päivän sisällön ja näkyvyyden parantaminen.”
Näihin ajatuksiin pääsee tutustumaan Brändiwebinaarissa 5.4.2022 klo 18. Ilmoittautumislinkki tässä.
Webinaarissa mukana piiristämme Tapani Rahko ja Nina Moilanen.
Seuraava webinaari järjestetään luottamuksesta 28.4.22 – kts. lisätiedot ja ilmoittautuminen liitteenä
olevassa pdf:ssä.

Muistathan ilmoittautua:

Tulevia kokouksia/koulutusta:
Piirihallitus kokoontuu
Piirin vuosikokous

22.04.22
23.04.22

Lions-Quest kevään tulevat koulutukset Riihimäellä
Liikuntaseurakoulutus 21.4. ja 28.4.22 (maksullinen)

Monen klubin yhteistyökumppani Nenäpäivä-säätiö tiedottaa seuraavaa:
Iloinen tervehdys Nenäpäivä-säätiöstä!
Nenäpäivä-säätiö on päättänyt luopua kokonaan käteisen keräyslippaista tämän vuoden jälkeen.
Kyselisinkin nyt, että onkohan teillä mahdollisesti vielä lippaita tallessa?
Jos lippaita löytyy, niin ne voi palauttaa osoitteeseen (tarvittaessa: p. 0400 528 044):
JP Postitus
Hiidenkatu 7 G
Huom! Lippaat suoraan Turkuun ei piirin kautta!
20360 Turku
Mikäli herää jotain kysymyksiä esimerkiksi postitukseen liittyen, niin ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä
sähköpostilla nenapaiva@nenapaiva.fi. Kiitos paljon, että olette olleet mukana tekemässä Nenäpäivää!
Iloisin terveisin, Anni Nenätoimistolta

Jatkossa Nenäpäiväkeräyslipas avautuu netin kautta.
LC Riihimäki/Kristalli avasi tämän "lippaan" käyttöön jo viime vuonna. Jaettiin "keräyslipas"-linkkiä
FaceBookissa. Sujui mallikkaasti.
Lämpimät kiitokset Leijonille Maailman Lasten puolesta & Menestystä jatkossa Nenäpäiväkeräykselle
nettilippaalla!
Iloisin Leijonaterveisin, Ritva Kajaala PDG, Piirin/klubien Nenäpäivävastaava 2015-2021

Kevään 2022 koulutuskalenteri
Ensi kauden virkailijavalmennukset:
kaikki tulevat presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat, olette erityisen tervetulleita valmennustilaisuuksiin
presidenttikoulutus 1

26.4.2022

18.00 Kellokosken koulu

presidenttikoulutus 2
sihteerikoulutus
rahastonhoitajan koulutus

3.5.2022
3.5.2022
3.5.2022

18.00 Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
18.00 Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
18.00 Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna

presidenttikoulutus 2
sihteerikoulutus
rahastonhoitajan koulutus

4.5.2022
4.5.2022
4.5.2022

18.00 Pennalan koulu, Orimattila
18.00 Pennalan koulu, Orimattila
18.00 Pennalan koulu, Orimattila

Presidentti- ja lohkonpuheenjohtajavalmennuksiin kuuluu lisäksi
Strategia- ja arvokeskusteluvalmennus
17.5.2022
18.00 GoToMeeting/hybridi
Uusien jäsenten koulutukset tarpeen mukaan, ottakaa yhteyttä: Nina Moilanen 040-833 9218
nina.moilanen@lions.fi
Tervetuloa mukaan – ilmoittautuminen kaikkiin koulutuksiin piirin kotisivujen kautta
https://www.d107c.fi/

Terveisin
Eija

