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PARHAAT LIONIT JA PARTNERIT! 
 
Syyskausi on takanapäin, samoin vuosi 2019. Kun tarkastelen F-piirin kannalta mennyttä vuotta ja 
syyskautta, voin todeta, että kausi meni onnistuneesti. Onnistuimme monissa vaativissakin 
aktiviteeteissa hyvin. Klubeilla oli hyvin vilkas syyskausi, ja olen varma, että kevätkaudesta tulee 
vielä parempi. Haluan korostaa jäsenkehitystä, meidän on kaikin keinoin pyrittävä estämään 
loppukevään notkahdus. Jäsenten hankintaan on siis syytä panostaa rohkeasti ensi keväänä. Kiitos 
kuluneesta vuodesta. Jatkamme palvelun matkaamme entistä pontevammin v. 2020.   
 
Varsin moni klubi on jättänyt, vielä kirjaamatta aktiviteettejaan MyLion:iin. Vuodenvaihteen jälkeen 
olisi hyvä katsoa taaksepäin kauden ensimmäiseen puoliskoon, ja merkata palvelu ja toiminta 
näkyviksi ennen kuin asiat unohtuvat. Pienetkin teot ovat tärkeät. 
 
Kauden 2020-21 piirihallituksen muodostaminen on käynnissä. Tervetuloa, tietysti sinäkin voit tulla 
mukaan piiritason toimintaan.  Ilmoittaudu itsesi 1VDG Raimo Sillanpäälle raimo.sillanpaa@lions.fi . 
Kiertävästä lohkopuheenjohtajuudesta tulee sopia lohkon sisällä. Varmistathan, että klubisi on 
mukana päättämässä asioista omassa lohkossaan. 
 
ARS- ja Melvin Jones –juhla. 
Juhla järjestetään 21.3.2020 Hotelli Kristinassa, Kristiinankaupungissa. Klubien, jotka haluavat 
palkita ansioituneita jäseniään, tulisi hakea Arne Ritari -säätiöltä ritariarvoa viimeistään kuukautta 
ennen juhlaa. Melvin Jones Fellow -jäsenyyttä on haettava viimeistään 6-7 viikkoa ennen juhlaa. 
Tarkemmat tiedot juhlasta julkaistaan myöhemmin. 
 
Sydäniskurien, hankintaan voidaan hakea ARS-apurahaa. LC Närpiö (oma klubini) hankki ennen 
joulua kolme sydäniskuria ja AR-säätiö myönsi 40 prosentin tuen. 
 

Tarvikehankinnoissa kuitenkin pitää huomioida se, että myönnettävä apuraha on enintään 40 
prosenttia hankinnasta, ja pienin myönnettävä apuraha on 500 euroa. ”Edellä olevista ohjeista 
johtuen hankinnan arvon pitää olla vähintään 1250 euroa, joten klubin tulee hankkia nyt 
tarjouksessa olevia iskureita vähintään kaksi kappaletta”, kertoo Arne Ritari-säätiön asiamies Timo 
Haasto. Sydäniskuri-laitetoimittaja on Rescue Training House Oy / Harri Karlenius puh 040-748 0886  
tai info.@turvallisuuskauppa.com . 

 
Yleisiä periaatteita ARS – apurahoista. 
Myönnettäviin apurahoihin Arne Ritari-säätiö saa varat klubien adressimyynnistä ja Lions-ritari 
lahjoituksista. Nämä varat säätiö käyttää myöntämällä klubeille apurahoja klubin tai klubien 
yhteisiin, ei rahallisia tuloja tuottaviin palveluaktiviteetteihin. 
 

Yleensä apuraha myönnetään, kun klubi järjestää aktiviteetin, hankkii tarvikkeet ja lahjoittaa valmiin 
aktiviteetin saajalleen. Apurahaa tulee hakea ennen aktiviteetin aloittamista. 
 

Lisätietoa apurahoista sekä apurahahakemus löytyy säätiön nettisivuilta 
https://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_-saatio/. Voit myös kysyä lisätietoja piirin AR – 
toimikunnan puheenjohtaja, Jarmo Hietalalta jarmo.hietala@netikka.fi ,  tai Arne Ritari -säätiön 
asiamies, Timo Haastolta timo.haasto@lions.fi. 
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Valmennus- ja keskustelufoorumi Seinäjoella, 11.1.2020 klo 10:00 Framin F-osa, osoite, 
Kampusranta 11.  
Aamupäivä on varattu monipuoliselle Lions-koulutukselle ja iltapäivällä keskustelemme alustusten 
jälkeen aiheesta ”Miksi on niin hienoa kuulua maailmaan luotetuimpaan palvelujärjestöön”.  
Ilmoittautumiset 31.12.2019 klo 16:00 mennessä piirisihteeri Harri Suomiselle 
harri.suominen@lions.fi. Foorumi on avoin kaikille F-piirin leijonille ja vastuuhenkilöille.        
Lisätietoja: piirin neuvoja Raimo Sillanpää raimo.sillanpaa@lions.fi .  
 
Uudet palkitsemisohjeet, löytyvät liiton sivuilta. Käytännössä liiton toimisto huolehtii vain yhden 
ruusukkeen ja sitä korkeammista ansiomerkeistä.  Nämä hakemukset menevät piirikuvernöörin 
kautta liiton hallitukseen, joten tähän pitää varata aikaa.  
 
Klubitarvikemyynti, on siirtynyt Lions-toimistolta N- ja B-piirien hoidettavaksi. Tuotteita voidaan 
tilata Lions-liiton verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi. Tilaukset postitetaan viikoittain liiton 
toimistolta.  Klubin tulee aina kirjautua verkkokauppaan klubin tunnuksella. Muista myös ilmoittaa 
tilauksen yhteydessä oikea puhelinnumero, ja hakea lähetys ajoissa postista. 
 
Yhteistyö Lastenklinikoiden kummien kanssa. 
Turun kuvernöörineuvoston kokouksessa päätettiin liittona lähteä mukaan tähän aktiviteettiin. 
Aktiviteetti alkaa 1.1.2020 ja päättyy 31.12.2021. Lions-toiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
vuoden 2020 alussa, käynnistyvän huomattavan yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään 
tarkoitukseen vähintään 70 000 euroa. Yhteistyötä jatketaan myös vuonna 2021, jolloin 
kokonaistukipotti pyritään nostamaan yli 100 000 euron rajan.   
 

Yhteistyön kautta kerätyt varat ohjataan lasten syöpäsairauksien tutkimustyöhön, hoito-
menetelmien kehittämiseen sekä pienten syöpäpotilaiden tukemiseen. 
Kaikki Suomen Lions-klubit voivat osallistua keräykseen pienten potilaiden puolesta juuri omalla 
tavallaan, esimerkiksi järjestämällä varainhankintatapahtuman. Suomen Lions-liitto ja 
Lastenklinikoiden Kummit, kutsuvat kaikki Suomen Lions-klubit jäsenineen lämpimästi mukaan 
hyvään yhteistyöhön. Toiveeni on, että myös F-piirissä olisi useampiakin klubeja, jotka haluavat olla 
mukana keräyksessä. 
Tervetuloa mukana, Lions toimintaan: Petri Tarmo Juhani Sundberg LC Teuva, ja Vesa Talvitie LC 
Ilmajoki/Ilkka. 
 

Hyvää Uutta Vuotta 2020 
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