
 

  
 
 
 
 
 
  
”Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on luoda se.”  
                                               Abraham Lincoln 
                                                                                                 
PIIRIKUVERNÖÖRIN tiedote 1/2018-2019 elokuussa   
 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot 
 

KESÄN AIKANA TAPAHTUNUTTA 
Ensin kiitos piirikuvernööri Jaakko Passiselle, piirihallitukselle, 

klubeille, leijonille ja puolisoille hyvin hoidetusta viime kaudesta.  

 

Hakemukset 100% presidentin mitalin saamiseksi  viime kauden 

vaatimukset täyttävälle presidentille tulee lähettää IPDG Jaakko 

Passiselle viimeistään 15.9.2018 osoitteella jaakko.passinen@lions.fi . 

 

Oulun vuosikokouksessa valittiin Lions-liiton puheenjohtajaksi Pirkko Vihavainen D-piiristä ja 

varapuheenjohtajaksi  Aarne Kivioja N-piiristä. Onnittelut Pirkolle ja puoliso Markulle sekä Aarnelle ja 

puoliso Tuulalle. 

 

Las Vegasin maailman konventionissa valittiin kansainväliseksi presidentiksi ensimmäistä kertaa 

järjestön historiassa nainen, Gudrun Yngvadottir Islannista. Gudrunin islantilainen slogan on ”THETTA 

REDDAST”. Se ratkoittaa, että kaikki kyllä järjestyy tavalla tai toisella.” On ongelma miten suuri tahansa, 

niin kovalla työllä, luottavaisin mielin ja yhteisön voimalla asiat kyllä selviävät.” 

 

KAUDEN TEEMAT 
* Kansainvälinen teema 2017-2020 We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper 

* Kotimainen teema 2018-2021 Lions-Monta tapaa tehdä hyvää –Lions- Många sätt att göra gott 
* Piirimme teema 2018-2019  Pidetään toisistamme huolta – Ta hand om varandra 
 
TÄRKEITÄ LINKKEJÄ, KOSKA VUOSIKIRJA EI ILMESTY 
Lions-vuosikirja ilmestyy tänä vuonna suppeana liitteenä seuraavan LION-lehden välissä, joten kannattaa 

tallentaa kotikoneen pikavalintoihin muutamia linkkejä tietosivuille. Niitä voi sitten käydä tutkimassa 

vaikka sadepäivän yllättäessä.  

- LION-lehti ilmestyy neljänä paperiversiona entisen kuuden sijaan määrärahojen supistamisen vuoksi. 

 Lehdet löytyvät netistä osoitteesta https://www.lions.fi/toiminta/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/  

- Lions-päämajan sivut suomeksi www.lionsclubs.org/FI  

- Osoite päämajan MyLCI-rekisteriin www.lionsclubs.org/FI ja sieltä yläpalkista oikealla kohta MyLCI 

- Suomen Lions-liiton sivut www.lions.fi  

- Suomen Lions-liiton jäsenrekisteri www.lions.fi/rekisteri  

- F-piirin kotisivut http://e-district.org/sites/107f/ 

 
 

Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-F    
Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 

LIONS  F-piirin uutisia 

Toimivuosi 2018-2019 
Tiedote löytyy myös piirin sivuilta osoitteesta  http://e-district.org/sites/107f/ 



SANAKUMMAJAISET: LCI Forward ja  GAT=GLT+GMT+GST 

LCI Forward tarkoittaa kansainvälisen järjestömme  palvelumallia eli palvelun painopistealueita 

seuraavan viiden vuoden aikana. Näitä ovat nälkä, näkö, ympäristö  ja uusina diabetes ja lapsuusiän 
syöpä, unohtamatta nuorisoakaan. 
 Nälkä- ja näköasioita hoitaa yhteiskunnassamme hyvin pitkälle lakisääteinen perusturva. 

Ympäristökysymyksiin voimme itse vailuttaa voimakkaasti.  

Uusissa palveluhaasteissa eli diabeteksessa ja lapsuusiän syövässä on viisasta kääntyä paikkakunnalla jo 

toimivien diabetes- ja  ja syöpäyhdistysten puoleen.  

Pieni tietoisku: Diabeteksesta on tullut modernin yhteiskunnan hiljainen tappaja, yli 5 miljoona kuolee 

vuosittain diabeteksen aiheuttamiin komplikaatioihin. Suomessa diabeetikkoja on yli 350 000 ja joka 

vuosi diagnoosin saa 25 000 uutta henkilöä.  

Sokerin kulutuksen ylärajaksi WHO suosittaa miehillä 8 ja naisilla 6 teelusikallista vuorokaudessa (vrt. 

kokispullo sisältää sokeria  9 teelusikallista ja suklaapatukka 8 teelusikallista!).  Suomalaiset syövät 

kuitenkin nykyisin 12 teelusikallista eli 48 g sokeria vuorokaudessa Finnravinto-tutkimuksen mukaan. 

Kansainvälistä  Diabetes-päivää vietetään 14.11., jolloin paikkakunnilla voidaan yhteisvoimin tempaista 

näyttävästi. 

 

GAT=GLT+GMT+GST 

Piiritasolla edellämainitun toimintamallin panee toimeen piirin toimintaryhmä GAT, jonka 

puheenjohtaja on piirikuvernööri ja muut jäsenet ovat koulutusasioista vastaava GLT (Juha Lahtinen), 

jäsenasioista vastaava GMT (Veijo Hannonen) ja palvelutoiminnasta vastaava GST (Timo Sysilampi). 

Klubitasolla tätä kaikkea jo toteutetaan, mutta nyt vähän eri otsikon alla. Palvelumallista vastaa klubin 

oma toimintaryhmä GAT puheenjohtajana klubin presidentti, koulutusasioista GLT voisi vastata 1. 

varapresidentti varmistaen, että seuraavan toimikauden toimijat tulevat koulutetuiksi, jäsenasioista 

vastaa klubin jäsenjohtaja GMT esim. jäsen- ja sääntötoimikunnan puheenjohtaja ja palvelujohtajana 

GST voisi olla past presidentti tai klubin aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja. 

Näistä löytyy tietoa ja työkalupakit esim. seuraavilta sivuilta: 

- https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/ on Lions-liiton sivuilla ja 

- http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/structure.php josta valitaan Klubin virat. 

Sivusto löytyy LCI:n suomenkielisiltä sivuilta. 

 

PIIRIHALLITUS 
Piirihallituksen kokoonpanon ja toimikunnat ja niiden puheenjohtajat löytää tämän kirjeen mukana 

toimitettavasta piirin toimintasuunnitelmasta. 

 

DG on Anna-Liisa (Annukka) Laurila (LC Kauhajoki/Katrilli), IPDG Jaakko Passinnen (LC Nurmo/Lakeus), 

1VDG Thorolf Westerlund (LC Närpes), 2VDG Raimo Sillanpää (LC Vaasa/Meri), piirisihteeri CS Markku 
Ojala (LC Isojoki) ja rahastonhoitaja CT Leo Korpi-Halkola (LC Kauhajoki). Kaikilla toimii sähköposti 

osoitteella etunimi.sukunimi@luons.fi. 

 

DG, 1VDG ja 2VDG vierailevat kaikissa piirin klubeissa. Heidän klubilistansa ja aikataulunsa löydät piirin 

nettisivuilta. Heitä voi kutsua myös muihin klubien tilaisuuksiin. 

 

Piirihallitus piti tutustumis- ja infotilaisuuden pe 27.7.2018 Kauhajoella Sanssinkartanossa. Paikalla oli 

34 innokasta ja energiaa puhkuvaa leijonaa ja puolisoa. 

 

Ensimmäinen piirihallituksen kokous pidetään perjantaina 7.9.2018 Sanssinkartanossa Kauhajoella. 

Tässä kokouksessa käsitellään lohkojen ja toimikuntie puheenjohtajien laatimat toimintasuunnitelmat. 

Tervehdyksensä kokoukselle tuovat Kauhajoen kaupunginjohtaja Linda Leinonen ja Lions-liiton 



varapuheenjohtaja Aarne Kivioja. Sanssinkartanon esittelee lion Taija Hakola. Puolisot tutustuvat 

Eduskuntasalimuseoon ja Veteraanien perinnetaloon lion kunnanjohtaja Heikki Taimin johdolla.  

 

Muut piirihallituksen kokoukset pidetään 16.11.2018, 9.2.2019 ja Närpiössä 13.4.2019 pidettävän 
vuosikokouksen yhteydessä. Pitopaikkoja etsitään marraskuun ja helmikuun kokouksille. 
 

PIIRIN UUSI ALUE- JA LOHKOJAKO 
Piirin vuosikokouksessa hyväksytty toimintasuunnitelma lähetetään tämän kirjeen mukana kaikille 

klubeille tiedoksi ja suunnittelun tueksi. Piirin organisaation kannalta suuri muutos on uusi alue- ja 

lohkojako, mistä toimintasuunnitelmassa on kartta ja klubilistat. Alueitten puheenjohtajia ei valittu, 

vaan lohkojen puheenjohtajat ovat nyt avainasemassa ”Äiti/Isähahmoina” aktiivisina klubien ja 

piirihallituksen kahdensuuntaisina tiedonvälittäjinä.  Lohkon puheenjohtajille pidetään koulutustilaisuus 

ensimmäisen piirikokouksen yhteydessä klo 17.00-18.15. Koulutuksessa kertoo toimitusjohtaja lion Raija 

Saarivirta-Kut myös klubien bisneksien suhteesta arvonlisäveroon. 

 

JÄSENISTÖ 
”Kuka tahansa voi osallistua vapaaehtoistyöhön, mutta lionit tekevät hyvin paljon enemmän. meidän 

antamamme palvelu vahvistaa paikkakuntia”, sanoo kauden 2018-2019 kansainvälinen presidentti 

Gudrun Yngvadottir ensimmäisessä kirjeessään tuleville piirikuvernööreille.  

 

Tätä työtä tekemässä on kansainvälisessä järjestössämme yli 1,4 miljoonaa jäsentä yli 200 maassa 

runsaassa 47 000 klubissa. Mikä voima meissä onkaan! 

F-piirissä joukkovoimaa tuon työn tekemiseksi on tällä hetkellä runsaat 1600  jäsentä  64 klubissa, joista  

11 on naisklubeja ja viisi yhteisklubia. Piirissä toimii myös yksi Leo-klubi Vaasassa.  

 

Luonnollinen poistuma ja eronneet jäsenet ovat piirissämme määrältään 120-130 vuodessa. Jos 
jokainen klubi ottaa vähintään kaksi uutta jäsentä, on tilanne osaltamme kunnossa. Jäsenistä on syytä 

pitää hyvää huolta! 

 

LEIJONA-ARVAT ja JOULUKORTIT 
Leijona-toiminta tapahtuu kolmella tasolla: kansainvälisellä, kansallisella eli Suomea koskevalla ja 

paikallisella tasolla. Näihin kukin klubi osallistuu harkintansa ja kantokykynsä mukaan. 

Nuorisoarvat ja joulukortit ovat ainoat kansalliset nuorison hyväksi tehtävät aktiviteetit ja toivonkin 

hartaasti, että tänä vuonna ei palauteta yhtään Leijona-arpaa! Joulukorttien myynnistä palautuu 

klubille 50%, mikä on yksi mainio tapa kartuttaa klubin hallintotiliä, mikäli kortit tulevat itselle. 

 

PIIRILEHTI ja PIIRIN KOTISIVUT 
Piirilehti toimitetaan nettiversiona ja yksi lehti painettuna. Tapahtumista ja toiminnasta voi lähettää 

materiaalia lehden toimituspäällikölle Raimo Sillanpäälle osoitteella raimo.sillanpaa@lions.fi . Toimitus 

pidättää oikeuden lyhentää kirjoituksia. Ja yksi kuva kertoo monesti enemmän kuin tuhat sanaa! Lehden 

paras juttu palkitaan keväällä 2019. Klubit voivat myydä ilmoituksia lehteen. Raimolta saa 

ilmoitussopimuksen. 

 

Piirin kotisivut löytyvät osoitteesta http://e-district.org/sites/107f/  ja niitä päivitetään sitä mukaa, kuin 

tiedotettavaa on. 

 

RAUHANJULISTEKILPAILU 
Kannustan klubeja tilaamaan LCI:n rauhanjulistekilpailupaketin nuorille iältään 11-13 vuotta osoitteesta 

https://www.lionsverkkokauppa.fi/epages/LC.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/LC/Categories/Rauhanjuliste



kilpailu    ja sopimaan sopivan koululuokan kanssa osallistumisesta 31. rauhanjulistekilpailuun otsikolla 

”YSTÄVÄLLISET TEOT OVAT TÄRKEITÄ”. Paketin viimeinen tilauspäivä on 1.10.2018 ja töiden viimeinen 

toimituspäivä piirikuvernöörille on 31.10.2018. Kolme parasta palkitaan. Yksi paketti/koululuokka tai 

ryhmä. Svensktspråkigt fredsaffischtävlingspaket finns pä samma sidor. Ett tävlingspaket per skola eller 

barngrupp. Beställningen går ut 1.10.2018 och den sista dagen att sända in affischer åt distriktsguvernör 

är 31.10.2018. De tre bästa skall belönas. 

 

LCIF, MELVIN JONES ja ARS  sekä ARS- ja MJ-GAALA 
Näistä asioista kerron seuraavassa kirjeessä. 

 

PIIRIN GOLF-MESTARUUSKISAT 2.9.2018 
Kisat pidetään Kauhajoella Botnia Golfin kentällä su 2.9.2018 klo 10.00 alkaen,  8 min. välein aikalähtö 

Sarjat: Hcp 0-17,9 tasoituksellinen lyöntipeli ja hcp 18-36 tasoituksellinen pistebogey. Miehet: Keltainen tii, 

Naiset: Punainen tii, Paras nainen palkitaan. 2 henkilön joukkuekisa pistebogeyna, (Joukkeet ilm. etukäteen) 

Maksut: 50 euroa, sis. keiton. Ilmoittautuminen: Ilmoittautumiset lauantaihin 1.9. klo 14:00 mennessä 

Nexgolfiin, ilmoitustaululla olevaan listaan, sähköpostilla botniagolf@botniagolf.fi tai puhelimitse 

(06)2324663. Lähtöajat: Netissä lauantaina 1.9. klo 18:00 mennessä.  

 

 
 

Taisipa tulla vähän raskas luku- ja tietopaketti!  
Näin sattuu, kun kausi pyörähtää käyntiin ja piirikuvernööri on innokas.  

Jatkossa pyrin tiedottamaan aina kuun lopussa, jotta tiedot ehtivät klubien kuukausikokouksiin. 
 

Toivotamme  teille kaikille hyvää ja vauhdikasta palvelun kautta 2018-2019 

Piirikuvernööripari  Annukka Laurila ja puoliso Lauri 

 

 
 
 
 


