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Piirikuvernöörin tiedote 3/2020-2021 

LCIF ja Covid-19 

Onko leijonien avustussäätiö auttanut Covid-19-pandemiassa? 

Huolehditaan yhdessä turvallisuudesta 

Lionstoiminnassa on tärkeää, että toimintamme on esimerkillistä ja että kaikissa niissä Lions-tapahtumissa, jotka 

on mahdollista järjestää: käytetään kasvomaskeja, huolehditaan käsihygieniasta, varmistetaan, että tilaisuudessa 

on saatavilla käsihuuhteita ja tarvittaessa käytetään hanskoja. Turvaväleistä pidetään kiinni.  Liitto seuraa 

valtioneuvoston tiedottamista koronarajoitteiden osalta ja lähtee siitä, että lionstoiminnassa ja aktiviteettien 

järjestämisessä noudatetaan kansallisia määräyksiä ja suosituksia. 

Suomen Lions-liiton hallitus 
 
Rauhanjulistekilpailu  

Rauhanjulistekilpailu on käynnissä. Suomen Lions-liiton tarvikemyynnistä on 

tilattavissa rauhanjulistekilpailupaketteja. Rauhanjulistekilpailun teemana on 

tänä vuonna ’’Rauhaa palvelun kautta’’.  
 
Lionsklubit voivat tilata rauhanjulistekilpailupaketin syyskuun loppuun 

mennessä Suomen Lions-liiton verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi. Klikkaa ”Kirjaudu sisään”. 

 

Verkkokauppaohjeet:  

Sähköpostiosoite: klubin sähköpostiosoite 

Salasana: Klubin kotimainen jäsennumero muodossa LC-XXXXLC.  

XXXX on klubin jäsennumero. Jos klubin numerossa on vähemmän kuin neljä numeroa, 

käytetään edessä nollia Esim. LC-XXXXLC → nro 97 → LC-0097LC 

 

Kilpailuun voivat osallistua nuoret, jotka ovat 11-, 12- tai 13-vuotiaita 15. marraskuuta. Viimeinen postituspäivä, 

jolloin klubit voivat lähettää yhden voittajaksi valitun rauhanjulisteen piirikuvernöörille on 15.11.2020. 

Kansainvälisille voittajille ilmoitetaan voitosta viimeistään 1.2.2021. 

Tervetuloa 

LC Laihia/Helmi: Sari Samppala, LC Vaasa/Meri: Esa Kivioja, Armas Rinne ja Markku Viitanen. 
 
Lohkot 
Lohkojen puheenjohtajat ovat hienosti löytäneet lohkonsa klubit. F-piirin kotisivuille on kerätty lohkojen 

tapahtumat. Eri tapahtumia on useita kymmeniä. Selvä enemmistö edustaa ”suurelle yleisölle” suunnattuja 

tapahtumia. Erityisen ilahduttavaa on, että lohkojen puheenjohtajat ovat perustaneet whatsapp-ryhmiä, joissa 

jäseninä ovat lohkojen klubien presidentit. Näin saadaan nopeasti ja tehokkaasti keskusteltua ja päätettyä lohkon 

klubien yhteisistä asioista. Klubien presidentit voisivat perustaa myös samanlaisia ryhmiä, joissa jäseninä olisivat 

klubin jäsenet. Lohkopuheenjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat diabeteskävelyn hyvän päivänä 8.10.2020. 

Hyvän päivänä klubien jäsenten tulisi kohdistaa esimerkillisesti hankintojaan yksin- ja pienyrittäjille, jotka juuri 

tänä vuonna ovat tukalassa tilanteessa. 
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Suomen Lions-liitto 

Suomen Lions-liitolta ovat tulossa joulukortti- ja arpalähetykset lähipäivinä. Klubin kannalta kaikki muu on 

vapaaehtoista paitsi jäsenmaksun maksaminen. Myöskään arpojen ja joulukorttien myynti ei ole pakollista, mutta 

toivon silti hartaasti, että voisin olla ylpeä F-piiristä tässäkin asiassa. Arne Ritari -

säätiön adressimyynnistä voin olla syystäkin ylpeä. Vahvistamattoman tiedon 

mukaan saimme Arne Ritari-säätiön järjestämässä klubikohtaisessa 

adressikilpailussa sijat 1, 2, ja 4. LC Kauhava/Helahoito voitti, LC Ylistaro oli 

toinen ja LC Kauhajoki/Katrilli oli neljäs. Adressimyynti oli huomioitu 15.4.2020 

saakka. Onnea! 

Onnea voidaan toivottaa myös Marika Haapaselle, joka sai kauden 2019-2020 

Suomen Lions-liiton puheenjohtajan, Aarne Kiviojan ojentamana kansainvälisen 

presidentin myöntämän kunniakirjan New Voices johtajuudesta 29.8.2020. 

Onnea Marika! 

Liitto on käynnistänyt webinaarisarja, joka toistuu kahden viikon välein alkaen 

3.9.2020 klo 18:00. Yhden webinaarin kesto on 30 minuuttia. Ensimmäisen 

webinaarin ilmoittautumislinkki on tässä.  

MyLion ja MyLCI 

Olen sitoutunut siihen, että F-piirin jokainen klubi on raportoinut tapahtumansa MyLion:iin. kauden 2020-2021 

aikana. Samoin kunnia-asiamme on huolehtia siitä, että jäsenrekisteri pidetään kunnossa. Jos jäsenmäärässä ei 

tapahdu muutoksia, tulee käydä MyLCI-rekisterissä kohdassa ”katso jäseniä”, jossa on paikka ilmoitukselle. Autan 

mielelläni, jos kirjautumisessa tai MyLion:iin tai MyLCI:n käytössä ilmenee ongelmia. 

Olen lähettänyt jokaiselle teistä tekstiviestin, jossa kysyin halukkuuttanne hyväksyä tekstiviestit ajankohtaisista 

lions-asioita myös vastaisuudessa. Vain murto-osa F-piirin 1500 jäsenestä ei halunnut tekstiviestejä 

ajankohtaisista asioista. Kiitos vastauksista. 

Tervetuloa 

Klubivierailut 

Klubivierailut ovat alkaneet. Piirin kotisivuilla Jäsenet-osiossa on nykyinen vierailutilanne. Presidenteille on 

lähetetty ohjeet klubivierailun varaamiseksi.  

Onko leijonien avustussäätiö auttanut Covid-19 pandemiassa? Kyllä, LCIF on avustanut Covid-19-pandemiassa 

maailmanlaajuisesti 4,3M€, josta n. 40% on kohdistunut Eurooppaan. USA ei hyödy avustuksista, vaan se on 

nettomaksaja. 

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

Pyyteettömästi Palvellen 

Terveisin 
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