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 1 JÄSENHANKINTA 

Uusi kausi - uudet mahdollisuudet. Siksi toivon, että jo heti syyskuun kuukausitapaamisissanne 

otatte uusia, innokkaita jäseniä mukaan leijonatoimintaan. Tämän kauden F-piirin 

toimintasuunnitelmassa on tavoitteena värvätä uusia jäseniä saman verran, kuin klubeista eroaa 

jäseniä. 

Kauden alkaessa F-piirissä on neljä aluetta ja yhdeksän lohkoa. Lions-klubeja on 63, ja jäseniä 

1564. Lions-jäsenistä pidetään huolta, ja annetaan tunnustusta, palkitsemalla heitä aktiivisesta 

panoksesta. 

NUORISOVAIHTO 

Suomessa järjestettävien leirien osalta noudatetaan kolmen vuoden kiertoa, 14 piirin mallissa 

kahtena vuonna on viisi leiriä ja yhtenä vuonna neljä leiriä. Näihin tulee nuoria n. 40 maasta. 

Kesällä 2019 Suomessa järjestettiin viisi leiriä piireissä A, E, G, N ja O. Ensi vuonna 2020-leirit 

järjestetään piireissä C, D, , I ja L. 

Nuorisovaihtoon ulkomaille pyritään lähettämään vuosittain noin 100 nuorta. Ulkomailta 

puolestaan otetaan vastaan suurin piirtein saman verran nuoria, pääsääntöisesti nuorisoleirien 

aikana. Tämä toimii niin sanotusti vastavuoroisuusperiaatteella. Leirit rahoitetaan suurimmaksi 

osaksi piirin toimesta. Isäntäperheiden hankinta on nuorisovaihdon suurin haaste. Jostain syystä 

isäntäperheiden saaminen on hankaloitunut vuosi vuodelta. Piireissä tulee laatia vuosittain 

nuorisovaihdon toimintasuunnitelmat. Markkinointi pitää suunnitella niin, että jo syksyllä asiaan 

paneudutaan riittävällä vakavuudella. Piirin nuorisovaihtojohtajan tehtävänä on hankkia klubien 

avustuksella isäntäperheet piiriin tuleville nuorille. 

KUVERNÖÖRI-JUSSI 

Kuvernööri-Jussin ryöstö tapahtui viimeiseksi tiistaina 9.10.2018 LC Övermark-Yttermarkin 

kuukausikokouksessa Närpiössä. 

Kuvernööri-Jussi voidaan ryöstää kuukausikokouksessa siltä klubilta, jonka hallussa Jussi on. 

Kulkumies tuodaan paikalle jokaiseen klubin kuukausikokoukseen siltä varalta, että se tullaan 

juuri sillä kerralla noutamaan.  

Seuraava LC Närpiön kuukausikokous on tiistaina 3.9. klo 18.00. Silloin ovat kuvernöörit, Jussi ja 

Thorolf myös paikalla.  Kokous pidetään hotelli Red & Greenin tiloissa Närpiössä.  

PIIRIHALLITUKSEN KOKOUS 6. SYYSKUUTA 

Kauden ensimmäinen piirihallituksen kokous pidetään Juustoportissa Jalasjärvellä. LC 

Jalasjärvi/Liisat on isäntänä. Lohkopuheenjohtajien valmennus alkaa klo 17.30 ja ruokailu kl0 

18.00. Varsinainen kokous alkaa 18.45. Puoliso-ohjelmana on mm. vierailu Jokipiin Pellavaan.  
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Tämän kauden uudet toimikuntapuheenjohtajat: 

DIABETESTIEDOTUS JA -TOIMINTA, RAIJA VIRNALA                                                                                       

Diabetesjohtaja palvelee piirin tasolla. Hänet nimittää virkaan piirikuvernööri. Diabetesjohtaja 

tukee leijonia ja leoja, jotka osallistuvat, tai ovat kiinnostuneita osallistumaan 

diabetesprojekteihin. Projektien kautta vähennetään diabetesta ja parannetaan sitä sairastavien 

elämänlaatua. Diabetestoimikunnan puheenjohtaja voi tehdä yhteistyötä järjestön muiden 

johtajien sekä maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) kanssa. 

YMPÄRISTÖ, MARKKU OJALA                                                                                                                                            

Käyttää paikallista ympäristötietoa selvittämään, miten ympäristöön liittyvät haasteet 

vaikuttavat oman piirin alueella. Järjestää piirin alueella tarpeiden arviointia, jossa keskitytään 

erityisesti ympäristöön. Ottaa yhteyttä paikalliseen ympäristönsuojelujärjestöön tai muuhun 

vastaavaan järjestöön, saadakseen lisätietoa alueen tarpeista. Etsii piirin järjestöt, mukaan lukien 

lions- ja leoklubit, jotka toteuttavat jo ympäristönsuojeluun liittyviä projekteja. 

Ympäristötoimikunnan puheenjohtaja arvioi ympäristösuojeluun liittyviä tarpeita. 

LAPSUUSIÄN SYÖPÄ, KARI ALASAARI                                                                                                                     

Piirikuvernöörin nimittämä Lapsuusiän syöpä -toimikunnan puheenjohtaja palvelee piirin tasolla. 

Tämä johtaja tukee leijonia ja leoja, jotka auttavat, tai ovat kiinnostuneita auttamaan syöpää 

sairastavien lasten pääsyä hoitoihin. Lisäksi hän tukee lapsia ja perheitä, jotka käyvät läpi 

syöpähoitoja. Lapsuusiän syöpä -toimikunnan puheenjohtaja voi tehdä yhteistyötä järjestön 

muiden johtajien sekä maailmanlaajuisen palveluryhmän (GST) kanssa. 

PERHE- JA NAISJÄSENTEN ASIANTUNTIJA, PÄIVI RANTAVUORI                                                                                       

Perhe- ja naisjäsenten asiantuntija on piirin GMT:n jäsen. Tämän kauden palveleva asiantuntija 

valvoo nais- ja perhejäsenten määrän kasvua ja osallistumista koko piirin alueella. Tämä virka on 

kriittisen tärkeä koko järjestön hyvinvoinnille, koska perheet ja naiset ovat hyviä kasvun kohteita 

Lions-järjestölle. 

 

 

 

 

 

 

Pyrin kaikin tavoin siihen, ettei klubeille tulisi 

monta kertaa tiedotteita samasta asiasta.  

Olen käytettävissä kaikissa lions-asioissa, jos 

tulee kysyttävää.  

Ottakaa rohkeasti yhteyttä 
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