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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 2/2020-2021 

Jaksatko yksin? 

Eräässä komediasarjassa kuvataan sattuvasti Kinnulan veljeksiä Alahärmästä. Veljeksillä on yhdessä omistettu 

autokorjaamo, jossa keskeinen toimintaperiaate on pärjätä yksin, ”ei tartte auttaa”. Tapahtui mitä tapahtui, 

apua ei pyydetä, eikä anneta.  

Olen iloinen, että olet lukemassa tätä kirjoitusta. Tunnen olevani etuoikeutettu voidessani kirjoittaa juuri sinulle.  

Sinulle, joka olet elänyt pitkän elämän ja nyt joutunut yhteiskunnan armoille. Sinulla ei ole välttämättä kotia, ja jos 

onkin, et saa olla siellä, koska yhteiskunta tietää sinua paremmin, mikä sinulle on hyväksi. Sinusta on tullut 

yhteiskunnan omaisuutta ja sen kuluerä. 

Sinulle, joka et voi itse lukea, koska diabetes on vienyt näkökykysi. Olet saanut tietää, että et voi koskaan enää 

lukea yhtään mitään, yhtään mistään. 

Sinulle, joka olet vanhempana tai isovanhempana saanut tietää, että lapsesi tai lapsenlapsesi on saanut 

syöpädiagnoosi. Elämä muuttuu täydellisesti ja pysyvästi. 

Sinulle, joka et koskaan ajaudu lukemaan tällaista viestiä, koska olet nälissäsi, asunnoton tai syrjäytynyt. Nuori, 

aikuinen tai vanhus. 

Sinulle, joka olet huolissasi ympäristöstä, jossa elämme. Kulutammeko liikaa, houkutellaanko meitä vääriin 

valintoihin? 

Me leijonat olemme sinua varten, joka joudut kysymään itseltäsi, jaksanko vielä, jaksatko enää? Me palvelemme, 

lähialueella, Suomessa ja maailmalla.  

Arvoisa leijona 

Heinäkuu ei heikentänyt pienen viruksen asemaa maailmassa. Pikemminkin päinvastoin. Olemme edelleenkin 

voimattomia taudin nujertamisessa, vaikka rokotettakin on lupailtu. Tätä kirjoitettaessa etätyöstä luovutaan 

vähitellen, koulut avaavat ovensa ja kokoontumisrajoituksia höllennetään. Klubitoimintaan liittyy haasteita. 

Kutsuako kokous koolle, ja jos kutsutaan niin miten pidetään turvavälit, käytetäänkö kasvomakseja jne. Pääasia 

on, että huolehditaan omasta hygieniastamme, eikä altisteta muita mahdollisille tartunnoille.  

Piiri 

Piiriorganisaatio koostuu ihmisistä. Palveluhenkisistä naisista ja miehistä, jotka haluavat kantaa vastuunsa 

lähimmäisistä lähellä ja kaukana. Piiriorganisaatioon kuuluvilla ihmisillä on erilaisia vastuita, joista keskeisimpänä 

on se, miten ja ketä palvelemme. Johtajuutta tukeva koulutus on eräs Lions-järjestön vahvuuksista. Kauden aikana 

tullaan järjestämään valmentavaa koulutusta laajasti, sähköisesti ja kasvokkaini. Lapualla on perinteinen 

viestintäkoulutuspäivä 3.10.2020. 
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Suomen Lions-liitto 

Kuluvana syksynä ja kauden 2020-2021 aikana juhlitaan ensimmäisen suomalaisen lionsklubin 70-vuotisjuhlia ja 

liiton 60-vuotisjuhlia. Liiton toimintaa esitellään Helsingin rautatieasemalla 14.8.2020. Hyvän mielen konsertti 

Tampereen Tuomiokirkossa 10.10.2020 klo 18:00. 

Klubin presidentti 

Klubin presidentti johtaa klubia. Hän joutuu pohtimaan, miksi klubimme on olemassa, mikä on meidän 

vahvuutemme, miten voimme auttaa ja palvella? On tunnistettava yhteistyökumppanit, koska yksin emme pärjää. 

Apua hän saa muilta klubin jäseniltä, lohkon puheenjohtajalta, piirin neuvojalta, Suomen Lions-liitosta ja 

kansainväliseltä järjestöltä. Ehkä tärkeintä on kuitenkin tunnistaa avun tarve ja se, millaiseen palveluun klubilla on 

resursseja. 

Lohkon puheenjohtaja 

Lohkon puheenjohtajalla on näköalapaikka klubien toimintaan. Hän saa apua tilastoista, jotka ovat muodostuneet 

klubien aktiviteeteista ja jäsenkehityksestä. Lohkon puheenjohtajan tulee myös puuttua epäkohtiin. Epäkohtina 

voi olla puutteita jäsenten tilastoinnissa, maksuissa ja aktiviteettien kirjaamisessa.  Parhaimmillaan lohkon 

puheenjohtaja pystyy innostamaan, sitouttamaan ja motivoimaan lohkonsa klubit aivan uudenlaisiin 

aktiviteetteihin. Tärkeintä lienee, että lohkon puheenjohtaja tuntee lohkonsa klubit ja tarjoaa apuaan, vaikka sitä 

ei tulla edes pyytämään. Se mitä piirissä kulloinkin tapahtuu, on lohkojen toimintaa. Lohkopuheenjohtajat 

keräävät parhaillaan tapahtumaluetteloa julkaistavaksi piirin nettisivuilla. Leijonien ja rotarien suunnistuksen SM-

kisat järjestetään Lapualla 15.8.2020. F-piirin golf-mestaruuskisat Härmä Golf -kentällä Ylihärmässä 22.8.2020. 

Silakka- ja siikamarkkinat Vaasassa 11.-12.9.2020. 

Kansainvälinen toiminta 

Kunnioitan syvästi Lions-liikkeen historiaa. Sitä mistä kaikki alkoi, ja miten se on kantanut tähän saakka. Yli sata 

vuotta. Ilman vahvaa ja tunnettua tavaramerkkiä, meidän olisi huomattavasti vaikeampi toimia yhtenäisenä 

joukkona. Lions-tavaramerkki on tunnettu ja siihen luotetaan. Mielikuvaa lionstoiminnasta ei ole tärvelty missään 

päin maailmaa. Aasiassa ollaan valmiita maksamaan suuria summia lionsklubin jäsenyydestä. Maailmalla tapahtuu 

jatkuvasti muutakin kuin korona-virukseen liittyviä asioita. Esimerkiksi Japanissa on rankkoja tulvia, johon 

leijonien kansainvälinen hyväntekeväisyyssäätiö on osoittanut varoja. Se on sama säätiö, joka aikanaan osoitti 

rahallista tukea myös Lapuan patruunatehtaan räjähdyksen vaikutusten lieventämiseen. Osa jäsenmaksusta 

suuntautuu siis kansainväliseen apuun. Vastalahjana saamme tunnetun ja luotetun tavaramerkin käytön. Saamme 

maailmanlaajuisen järjestön koulutus- ja kaiken muun tuen.  

Jaksatko? 
Kinnulan veljeksille ja muille voidaan todeta, että ”tarttee auttaa”. 
 

Olen käytettävissäsi 24/7, eli aina. Tämän viestin alareunassa ovat yhteystietoni. 

Pyyteettömästi Palvellen 

Terveisin 
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