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Piirikuvernöörin tiedote 4/2020-2021 

Lions-toiminta ja yhdistyneet kansakunnat, YK 

Lioneilla oli johtava rooli YK:n perustamiskonferenssissa v. 1945. Sen jälkeen kansainvälisellä Lions-järjestöllä on 

ollut neuvottelijan asema YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa. Talous- ja sosiaalineuvosto keskittyy ensisijaisesti 

kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. YK:n peruspäämääränä on luoda ja ylläpitää yhteisymmärrystä 

maailman kaikkien kansojen keskuudessa. LCI tukee YK:n ihannetta maailmasta, jossa vallitsee rauha. YK:n päivää 

vietetään vuosittain 24. lokakuuta.  

Hyvän päivä 

Maailman lionien palvelupäivää vietetään Suomessa ja F-piirissä Hyvän päivänä 8.10. Tänä koulukiusaamisen 

aikana, Hyvän päivälle on tosiaankin tarvetta. Tehkäämme kaikkemme, ettei ikävä kiusaamisaalto leviä laajalle 

Suomeen. Kyseisenä päivänä lohkopuheenjohtajia kannustetaan suunnittelemaan ja toteuttamaan 

diabeteskävely. Jos diabeteskävely ei syystä tai toisesta tule kysymykseen, voidaan Hyvän päivänä tehdä paljon 

muutakin hyvää. Samoin Hyvän päivänä klubien jäsenten tulisi kohdistaa esimerkillisesti hankintojaan yksin- ja 

pienyrittäjille, jotka juuri tänä vuonna ovat tukalassa tilanteessa.  

Piirin uutisia  

Koulutusjohtaja(GLT) Juha Lahtinen on huolehtinut, että viestintäkoulutus toteutetaan 3.10.2020 klo 9:00 

Lapualla, Siiriläntie 11-13. Otathan oman tietokoneesi mukaan. Osallistua voi myös etänä, omalta tietokoneelta. 

Ilmoittautumiset pikaisesti Juha Lahtiselle.  

 

Viestintätoimikunnan Jaana Kankaanpää on lähestynyt klubeja rohkaisevalla viestillään. Viestintätoimikuntaan 

kuuluu myös Markku Viitanen, LC Vaasa/Meri. Markku ottaa vastuuta facebook-sivujemme päivityksestä ja muista 

some-asioista. 

 

Jos kuuden osanottajan minimiraja saavutetaan, niin Lions Quest(Elämisentaitoja) liikuntaseurakoulutus 

järjestetään 26.-27.10.2020 Seinäjoella.  

 

Uusia ääniä -ryhmä on laajentunut. Innostuneet, sitoutuneet ja motivoituneet jäsenet ovat Marika Haapanen, Auli 

Hiltunen, Maria Marttila ja Mari Pölkki. Arja Kanto on ryhmän koordinaattori.  

 

Piirin diabetesjohtaja on Armas Rinne LC Vaasa/Meri.  

 

Jäsenasiat raportoidaan jo nyt varsin mallikelpoisesti MyLCI:hin, mutta aktiviteettien kirjaamisessa riittää 

haastetta. Tavoite on edelleen, että jokainen piirin klubi raportoi aktiviteettinsa MyLionin kautta kaudella 2020-

2021. Uuden jäsenen kansioita saa piirikuvernööriltä, yhteystiedot ovat tämän tiedotteen alareunassa. 

 

Arja Jauhiainen on päättäväinen Sri Lankan kummilapset- ja Sri Lankan ystävät -toiminnassa.  

 

Lohkojen puheenjohtajat ovat aloittaneet piirikuvernöörin neuvoa-antavat kokoukset, PNAT:it. Hienoa! Klubeilta 

toivotaan osallistumisen lisäksi annettavaa- ja saatavaa-asennetta. 
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Klubeille ja piirille saattaa tulla sähköpostiin, whatsapp-ryhmiin tai jopa tekstiviestinä huijausviestejä, jotka on 

erheellisesti lähetetty piirikuvernöörin, klubipresidentin tai muun lions-virkailijan nimellä. Viestissä halutaan joko 

rahaa tai tietoja. Mahdolliseen huijausviestiin ei saa reagoida ennen kuin se on huolellisesti tarkistettu. 

 

Ainut tapa, jolla Lions-järjestö voi osoittaa kiitollisuuttaan jäseniään kohtaan ovat erilaiset arvomerkit. Arvomerkit 

ja huomionosoitukset eivät tule itsestään, vaan niitä täytyy anoa.  

 

Jo tässä vaiheessa kautta on tarpeen muistuttaa F-piirille ja Suomen Lions-liitolle jätettävistä aloitteista, joiden 

takaraja on 15.1.2021. Toisen varapiirikuvernöörin tehtävään kaudelle 2021-2022 haetaan kiinnostuneita leijonia. 

Tehtävään hakeminen edellyttää hakijan suostumusta ja klubin kannatustodistusta. Lisätietoja saa 

piirikuvernööriltä.  

 

Tervetuloa 

LC Vähäkyrö: Antti Pölönen, Antti Kaukonen, LC Ilmajoki: Juha Honkala, LC Vaasa/Family: Piia Luikku, LC Isokyrö: 

Veli-Pekka Koskela, LC Jalasjärvi/Liisat: Liisa Vuorela 

Suomen Lions-liitto 

Liitto on lähettänyt valituille asiantuntijoille kotisivukyselyn. Siihen toivotaan vastauksia 1.10.2020 mennessä.  

 

Klubit voivat osallistua omalla päätöksellään Nenäpäivä-keräykseen. Materiaalitilaukset ja lisätiedot täältä. 

Lipaskeräyksen voi järjestää kampanja-ajalla 29.10 - 15.11.  

 

Juhlavuoden kunniaksi Suomen Lions-liitto järjestää juhlawebinaarin perjantaina 23.10.2020 klo 13:30-15:00. 

 

Liitto on käynnistänyt webinaarisarjan, joka toistuu kahden viikon välein alkaen 3.9.2020 klo 18:00. Yhden 

webinaarin kesto on 30 minuuttia. Webinaaritallenteet löytyvät täältä.  

Klubivierailut 

Klubivierailut ovat alkaneet. Kiitos LC Laihia/Helmi, LC Övermark-Yttermark, LC Jurva, LC Kauhava/Helahoito,       

LC Ilmajoki/Ilkka, LC Alavus/Kuulattaret ja LC Seinäjoki/Botnia.  

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF on toiminut vuodesta 2014 lähtien yhteistyössä YK:n huume- ja rikosviraston 

kanssa laajentaakseen Lions Questia eri puolilla maailmaa. Lions Quest vahvistaa sosiaalisia ja emotionaalisia 

kykyjä tukeakseen perheitä, kouluja ja yhteisöjä varmistamaan, että nuoret pysyvät terveinä ja kasvavat 

turvallisesti aikuisuuteen. 

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

Pyyteettömästi Palvellen 

Terveisin 
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