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PARHAAT LIONIT  
 

Klubien jäsenhankinta, uusia jäseniä on saatu klubeihin. Viimeisimmän tiedon mukaan F-piirin klubeihin on 
kevään aikana vastaanotettu seuraavat uudet Lions-jäsenet.  
 
Tervetuloa mukaan Lions-toimintaan: 
Markkku Salonen LC Kaskinen-Kaskö, Mikko Tapani Hissa, LC Kurikka/Paitapiiska, Timo Luoma-Aho LC 
Lappajärvi, Dominic Fell LC Övermark-Yttermark, Kristinna Kirsi Eliisa Aukeala LC Seinäjoki/Aalto.  
Kunniagalleriaan pääsevät ne klubit, jotka ajalla 1.6.2019 - 31.5.2020 ovat lisänneet jäsenmääräänsä vähintään 
kahdella. Galleriassa oleville klubeille annetaan kauden päättyessä kunniakirja ja arvotaan yllätyspalkintoja. 
Tällä hetkellä Liiton Kunniagalleriaan on merkitty LC Ilmajoki/Viljat, LC Jurva, LC Kauhajoki/Päntäne, LC 
Kurikka/Paitapiiska, LC Laihia/Helmi, LC Lappajärvi, LC Närpes, LC Seinäjoki/Aalto, LC Teuva 
 
Koronaviruksen aiheuttama pandemia on pakottanut meidät muuttamaan tapojamme tehdä töitä, elää ja 
palvella. Ryhmien kokoontumisiin liittyvien rajoitusten takia Lions Clubs International on laatinut klubien 
vaaleihin nämä hyödylliset vastaukset joihinkin eniten esitettyihin kysymyksiin. 
 
Lionsit ovat muuttaneet maailmaa jo yli vuosisadan ajan. Ja joskus maailma muuttaa meitä. Koronavirus 
(COVID-19) luo haasteita yhdelle perinteisimmistä jäsenkokemuksistamme - klubikokoukselle. Vaikka monet 
klubit eivät voi järjestää perinteisiä kokouksia sosiaalisen etäisyyden takia, se ei estä lioneita kokoontumasta 
turvallisesti. 
 
Jos klubimme ei voi kokoontua, miten voimme järjestää klubivirkailijoiden vaalit? 
Ellei klubin omissa säännöissä ole kielletty, Klubin malli- ja ohjesääntö sallivat kaikkien Lions-klubien järjestää 
kokouksia vaihtoehtoisilla kokoustavoilla. Tätä kautta annetaan kaikille Lions-klubeille mahdollisuus valita 
sellainen tapa vaalien järjestämiseksi, joka sopii klubin jäsenille. Tämä voi tapahtua puhelimitse, 
sähköpostitse, näiden kahden yhdistelmällä, tai millä tahansa muulla tavalla, joka sopii Lions-klubin jäsenille. 
 
Sosiaalinen media voi auttaa teitä pitämään yhteyttä paikkakunnan asukkaisiin ja Lionseihin. Klubin 
kokoukset ovat niin tärkeitä palvelullemme ja kulttuurillemme, ja digitaaliset kokoukset antavat Lionelille 
mahdollisuuden olla aktiivisia ja pitää yhteyttä samalla, kun pidämme sosiaalisen etäisyyden. Meillä on 
tarvittavat resurssit päästäksenne alkuun. Lionsit voivat kasvattaa vaikutustaan sosiaalisen median avulla: 

 
Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen Lions-toiminnan 70-vuotistaivalta ja Suomen Lions-liiton 60-
vuotisjuhlaa. Suomi kuuluu 70 toimintavuoden jälkeen edelleen maailman aktiivisimpiin Lions maihin. Suomi 
on maailman 13. ja Euroopan neljänneksi suurin jäsenmaa 
Suomi on tuhansien leijonien maa. Vuoden aikana nostamme esille leijonia ja leoja ja monia tapoja tehdä 
hyvää. Juhlavuoden logon sisältöön on ollut mahdollista leojen ja leijonien osallistua lähettämällä kuvituksia 
aiheesta ”Millainen leijona piilee sisälläni?” 
Lions-toiminta syntyi Suomessa hyvin hankalassa yhteiskuntapoliittisessa tilanteessa. On jo saavutus 
sinänsä, että olemme nousseet näin isoksi ja merkittäväksi toimijaksi, Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja 
Maarit Kuikka sanoo. 
 
Suomen Lions-liiton vuosikokous etäkokouksena. Päiväksi on valittu lauantai 13.6 klo 10 alkaen.  
Tarkemmat tiedot löytyvät jatkossa viikolla 19 toimitettavasta kokouskutsusta liitteineen ja myöhemmin 
lähetettävästä osallistumisohjeistuksesta. 
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 107-F PIIRIN VUOSIKOKOUS 2019–2020.  Kokoukseen osallistui yhteensä 9 virallista edustajaa, jotka edustivat 
58:aa piirin 63:stä äänioikeutetusta klubista. Läsnäolo-oikeutettuja piirihallituksen jäseniä ja klubien edustajia 
ilman äänioikeutta oli kokouksen aikana saapuvilla 22 henkilöä. 
Vuosikokous pidettiin virtuaalisena Goto To Meeting -kokouksena 25.4.2020 klo 10:00. Vuosikokousaineisto 
oli lähetetty sähköpostitse klubeille 10.4.2020 mennessä. 
Klubit olivat toimittaneet kommenttinsa kokouksen päätösesityksiin lohkojen puheenjohtajille 15.4.2020 
mennessä. Alue 3 Lohko 2 lohkopuheenjohtajan sijaisena toimi 3-4 alueiden toiminasta vastaava 2VDG Tapio 
Seppä-Lassila. 
 
Vuosikokous päätti että Korona-viruksen vuoksi suunniteltu nuorisoleiri siirtyy ainakin yhdellä vuodella, ja 
koska piirin nuorisoleirin tilillä oli saldona 30.3.2020 21.013,26 €, niin nuorisoleirimaksua ei peritä 
toimintakaudella 2020–2021. Vuosikokous vahvisti 107-F piirin talousarvion sekä toimintasuunnitelman 
kaudelle 2020–2021. 
Kunkin valittavan kuvernööriehdokkaan osalta suoritettiin suljettu lippuäänestys. Äänestysliput lähetettiin 
jokaiselle F-piirin klubille ja PDG:lle 3.4.2020. Klubit ovat palauttaneet saamansa äänestysliput postin kautta 
suljetussa kirjekuoressa piirikuvernöörille 20.4.2020 mennessä, yhteensä 135 äänioikeutettua äänesti.  
Kaudelle 2020–2021 piirikuvernööriksi valittiin Raimo Sillanpää, ja 1 varapiirikuvernööriksi Tapio Seppä-
Lassila, sekä 2. varapiirikuvernööriksi Matti Kärnä. Paljon onnea heille. 
 
- Seuraavan toimikauden kokouspaikaksi valittiin Lapua, ja järjestämisestä vastaa LC Lapua. Kokous 

pidetään 17.4.2021. 
- Pohjanmaan Leijonan valinta on tehty piirin DG:n Thorolf Westerlundin johdolla. Pohjanmaan leijonaksi 

tällä kaudella on nimetty Juhani Luopajärvi, LC Vaasa/Meri. 
- Toimintakilpailun voitti LC Kristinestad – Kristiinankaupunki. 
- Jäsenhankintakilpailun ovat voittaneet LC Närpes ja LC Laihia/Helmi molemmat klubit saivat + 4 

nettojäsentä. 
- Leijonasanomat/ Lejon Nytt -lehden paras juttu: ”Lions ja diabetes-yhteistyö”, kirjoittaja on 

sairaalapastori Krista Riipinen. 
- Eniten AR -adresseja myynyt klubi oli LC Kauhava/Helahoito. 
 
Haluan kiittää F-piirin klubeja hyvästä yhteystyöstä, kun saimme etäkokouksen järjestettyä teidän avulla. 
  
Klubien raportoinnissa on kovasti toivomisen varaa. Joillakin klubeilla on useiden kuukausien viive. 
Pyytäisinkin ystävällisesti klubeja, että ne jaksaisivat päivittää jäsentiedot. Jos näin tehtäisiin, seuraavan 
kauden uudet toimijat voisivat aloittaa "puhtaalta pöydältä". 
 
Aloittaessani tämän kauteni piirikuvernöörinä, ei olisi tullut mieleenikään, millaisia viimeiset kuukaudet 
tulisivat olemaan. Me kaikki seuraamme tilanteen kehittymistä. Toivon, että olemme seuranneet ja 
noudattaneet annettuja ohjeita ja pysyneet terveinä. 
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