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We serve – Me palvelemme

joulukuu 2021

Vuosi 2021 kulkee kohti loppuaan ja on oiva hetki tarkastella klubiemme kauden
puoliväliä.
Olemmeko toimineet suunnitelmiemme mukaan? Keitä olemme auttaneet ja miten?
Olemmehan raportoineet tehdyt tunnit ja autetut henkilöt MyLioniin sekä kirjoittaneet
paikallislehteen ja SOME:een tekemisistämme? Jäsenraportin klikkaaminen MyLCI:ssa,
sekin hoidetaan kuntoon - ennen uuden kalenterin käyttöönottoa on hyvä taputella
vanha vuosi pakettiin.

 Liiton katastrofirahasto kaipaa tukeasi
Suomen Lions-liiton katastrofirahaston tarkoituksena on tukea katastrofien ja
suuronnettomuuksien uhreja kotimaassa ja ulkomailla. Vuosien aikana rahaston varoja on
kulunut enemmän kuin olemme tiliä pystyneet kartuttamaan.
Siksi Lions-liiton vuosikokouksessa 2021 päätimme, että katastrofirahastoa kartutetaan
vapaaehtoisella tukimaksulla 5 euroa per jäsen, jotta jatkossakin voimme vastata
kotimaassa ja maailmalla olevaan hätään riittävän nopeasti ja vahvasti. Maksu osoitetaan
liiton katastrofitilille, tili nro FI54 8000 1970 8298 84, viestikenttään "klubin nimi",
"katastrofirahasto" ja mahdollinen "rahankeräyslupa", jos varat on kerätty yleisöltä Liiton
hakemalla Poliisihallituksen luvalla.
Vapaaehtoinen katastrofimaksu ei kerrytä klubin ns. Melvin Jones – krediittiä.
ALERT-ryhmä, PID Heimo Potinkara, puheenjohtaja

 Hei diabetesosaaja!
Ensimmäinen yhteispohjoismainen NSR-diabeetikkonuorten leiri ”Type 1 Diabetes Lions
Nordic Youth Camp” järjestetään Tampereen Varalassa 16.-23.7.2022. Etsimme muutamaa
diabeteshoitajaa tai diabeteksen hoitoon perehtynyttä terveydenhoitajaa/sairaanhoitajaa
toimimaan nuorten omahoidon tukena leirin aikana. Leirikielenä on englanti. Panoksesi voi
olla yksittäinen päivä tai pidempi osa viikon kokonaisuudestamme. Pääset kokemaan
kansainvälisen tuulahduksen kotinurkilla ja jakamaan upean nuorisoleirielämyksen!
Toivomme yhteydenottoasi 31.1.22 mennessä: anita.tihverainen@gmail.com.

 Suomen Lions-liiton kuukauden teemat webinaareina
Tammikuun teeman mukaan 27.1. klo 18 on vuorossa Kansainvälisyys, webinaariin voit
ilmoittautua tästä.

 Partiolaisten Kajo Finnjamboree
Kajo Finnjamboreelle Hämeenlinnan Evolle, kesällä 2022 odotetaan 15 000 partiolaista.
Kuvernöörineuvosto suosittelee Lionsklubeja mahdollisuuksiensa mukaan tukemaan leirin
stipendirahastoa. Stipendit myönnetään perheen tulojen ja sosiaalisen tilanteen
perusteella.
Klubi voi kohdistaa avustuksen esimerkiksi tietyn kunnan tai postinumeroiden alueelta
tuleville hakijoille. Partio raportoi Lionsklubeille, monelleko henkilölle avustuksella
mahdollistettiin leirikokemus ja paljonko avustusta käytettiin. Lionsklubit maksavat kyseisen
summan (esim. 125, 250 tai 500 euroa) Partiolle vasta sen jälkeen, kun avustus on
myönnetty.
Klubi voi tehdä sitoumuksensa tästä linkistä

 Leijonaviestin tukimaksu
Leijonaviestin tukimaksu kaudella 2021-2022 on 80 €/klubi. Klubit, joilta maksua
odottelemme, voisitteko mahdollisimman pian hoitaa asian kuntoon. Mikäli tarvitsette
tukimaksusta laskun, lähettäkää viesti piirin rahastonhoitaja Hannu Ojalalle

hannu.ojala@lions.fi. Lämmin kiitos jo maksun hoitaneille klubeille ja kiitoksen saatte
myös klubit, joilta saamme suorituksen mahdollisimman pian.

Terveisin
Eija

