
NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” KLUBEILLE 

JOULU- TAMMIKUU 

 

Joulun valmistelut on jo monilla meistä käynnissä ja klubien 

aktiviteetit syyskauden osalta alkaa olla pääosin”taputeltu”. –

Toki tulevana Itsenäisyyspäivän viikonloppuna ja ennen 

Joulun pyhiä on useilla klubeilla vielä  perinteisiä 

aktiviteetteja klubin toiminta-alueen ihmisten hyväksi. Yksi 

sellainen aktiviteetti on esimerkiksi klubin tekemä Joululehti; 

Kotiseudullani ja syntymäpaikkakunnallani kyseinen lehti, 

Kälviän Joulu, on ilmestynyt joka joulu, syntymästäni saakka 

ja on tärkeä aktiviteetti klubille ja mukava tapa kertoa LIONS-

toiminnasta alueella. Toivottavasti jokainen ehtii myös 

rauhoittumaan Joulun viettoon ja ainakin itsellä Joulun aika 

tuntuu viimeistään alkavan LIONS JOULUKORTTIEN 

lähettämisellä ystäville ja sukulaisille;  Niin tapahtuu tänä 

joulunakin –Ystävien iloksi ja NUORTEN HYVÄKSI !                                                                                               

 

VASTUU ON MEIDÄN –Turvallisesti netissä / MEDIATAITOVIIKKO 2015 

VASTUU ON MEIDÄN –aktiviteettia  ja siihen oleellisena osana kuuluvaa turvallisen netinkäytön 

OPASVIHKOA on syksyn aikana toimitettu alakoulujen 3. luokkalaisille eri puolilla Suomea aina Sodankylää 

myöten. Näkyvyyttä paikallismedioissa on myös saatu runsaasti, aktiivisten klubien toimesta(lehtijuttuja 

voit katsoa mm. lions.fi –sivuiltamme).  

Tätä kirjoitaessani(11.11.2014, Rukalla) on meillä paljon alueita ja klubeja, jotka eivät ole aktiviteetin 

toteuttamiseen vielä ehtineet osallistua. Pyydän klubien hallituksia, presidenttiä, sihteeriä ja nuorison 

aktiviteetteihin keskittyneitä leijonia(Lions Quest, Nuorisovaihto, Kummilapsi tmv.) ottamaan tämän 

aktiviteetin ja asian esille joulukuun ja/tai tammikuun klubikokoukseen, sillä kansallinen 

MEDIATAITOVIIKKO järjestetään viikolla 7 (9.-15.2.2015) ja siinä yhteydessä on mitä mainion tilaisuus 

toimittaa kouluille VASTUU ON MEIDÄN –oppaat ja siten osallistua klubina MEDIATAITOVIIKKOON ja 

samalla osallistua 100-VUOTISJUHLAN PALVELUHAASTEESEEN(oppaiden määrän voi kertoa 3:lla, kun 

aktiviteettiraportoinnissa ilmoitetaan palveltujen ihmisten määrä; lapsi + vanhemmat = 3 palveltua 

henkilöä). Toki oppaiden jakaminen kouluille on mahdollista myös ennen tai jälkeen ko. tapahtuman. 

Varmistakaa klubinne mukanaolo kampanjassa ! 

”VOM –logo + teksti” -Turvallisesti netissä                             /      LIONS Monta tapaa tehdä hyvää -logo 

                        

                      Turvallisesti netissä 

                       Klubin toiminta-alueen palveluaktiviteetti  

                           3. luokkalaisille ja heidän perheilleen !  

 

Lisätietoja ja tilaukset:   Lions Quest –työryhmä / Vastuu on meidän koordinaattori, Jukka Isotalo  

sähköposti: jukka.isotalo@lions.fi                        internet:  www.vastuuonmeidan.fi  /  www.lions.fi 

Aktiivista Lionskauden jatkoa ja Rauhallista Joulua toivottaen :  Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja(MDC) 


