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PARHAAT LIONIT  
Pohjanmaan Leijona 
Piirikuvernöörin johdolla vuosittain tapahtuva Pohjanmaan Leijonan valinta on monivaiheinen. Klubin hallitus 
voi tehdä aloitteen piirikuvernöörille 29.2.2020 mennessä. Piirikuvernööri voi myös klubeissa vieraillessaan 
kuulostella mahdollisia ehdokkaita. Tarvittaessa voidaan pyytää klubin presidentiltä lisäinformaatiota. 
Periaatteena on, että piirihallituksessa tai muissa näkyvissä lions-tehtävissä ansioituneita ei palkita tällä 
tavoin, vaan kulloinkin valittava Pohjanmaan Leijona todella on ansioitunut rivileijona. 
  

Muiden kuin valitun lionin nimeä ei tuoda julkisuuteen prosessin missään vaiheessa. Valittu kutsutaan 
piirikokoukseen syytä paljastamatta ja palkitseminen merkitään pöytäkirjaan. Vuosittain arvonimi voidaan 
myöntää vain yhdelle leijonalle. 
Pohjanmaan Leijonaksi valittu palkitaan tarkoitukseen suunnitellulla ansiomitalilla, johon kaiverretaan 
valintakauden vuosiluku. Valitulle luovutetaan myös piirikuvernöörin allekirjoittama kunniakirja valinnan 
johdosta. 
 

MyLion (IVDG Raimo Sillanpää) 
Klubin aktiviteetit raportoidaan MyLioniin. Aktiviteetit voivat olla etukäteen suunniteltuja, tai ne 
raportoidaan jälkikäteen. Klubin jäsenistä kuka tahansa voi raportoida menneen tapahtuman, mutta vain 
sihteeri, rahastonhoitaja ja presidentti voivat suunnitella tulevan aktiviteetin.  
 

Aktiviteetti voi olla palvelua tai varainkeruuta. Myös kokoukset voidaan raportoida aktiviteettina. 
Tähän mennessä tätä hienoa mahdollisuutta esitellä klubin toimintaa on käytetty varovasti. Kannattaa 
rohkeasti aloittaa vaikka seuraavan hallituksen kokouksen raportoinnista. 
 

Tulevalle piirikuvernöörikaudelleni olen asettanut tavoitteeksi jokaisen klubi aktiviteetti-raportoinnin 
MyLioniin, joten olisin kiitollinen, jos MyLion-raportointi aloitettaisiin nyt. Piirin neuvojana autan mielelläni, 
jos et ole vielä kirjautunut MyLioniin, tai raportointi on hankalaa. Voimme tehdä raportin yhdessä, 
raimo.sillanpaa@lions.fi. 
 

Lohkon puheenjohtajat kaudelle 2020-2021 (IVDG Raimo Sillanpää) 
Lions-liikkeessä lohkopuheenjohtajilla on erityisen tärkeä tehtävä. Nykyinen piirin ohjesääntö korostaa myös 
lohkopuheenjohtajan asemaa piirihallituksessa. He ovat etuoikeutetussa asemassa, kun halutaan löytää 
"yhdessä tekemisen meininki", uusia ideoita tai yhteisiä aktiviteetteja lohkossa tai lohkojen kesken. Ota 
yhteyttä lohkopuheenjohtajaasi (linkki http://www.e-district.org/sites/107f/page-8.php), jos olet kiinnostunut 
lohkopuheenjohtajan tehtävästä. Piirin vuosikokouksen yhteydessä Vaasassa 25.4.2020 on pätevien 
kouluttajien vetämä lohkopuheen-johtajien koulutus-/ valmennustilaisuus. 
 

Nähdään seuraavissa valmennuksissa: (GLT Juha Lahtinen) 
• Ti 18.helmikuuta Seinäjoella Framissa klo 18-20.30 PRES II-osa 
• La 4.huhtikuuta Lapualla kaikille lioneille tarkoitettu viestintäkoulutus klo 9-14.30 
• La 25.4. Vaasassa piirin vuosikokouksen yhteydessä, virkailijakoulutukset. 

 
 

 

mailto:thorolf.westerlund@lions.fi

