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Piirikuvernöörin tiedote 5/2020-2021 

Mitä  kuuluu? 

Olemme tottuneet kuulemaan kysymyksen: mitä kuuluu? Se on niin arkista, että välttämättä ei tunnisteta sitä, 

että kysyjä saattaa olla aidosti kiinnostunut sinusta. Olet kenties tiedostamattomasti olemuksellasi antanut 

kysyjälle aiheen esittää kysymyksen. Siihen saattaa liittyä huoli sinusta. Olet kenties murheen murtama, voimat 

eivät riitä, on taloudellista huolta, huolta koronasta, huolta tietoturvasta. Olenko saanut tartunnan? Onko tietoni 

varastettu? Mikä on elämän tarkoitus? Tärkeintä olisi arvostaa kysymystä, ja kysyjää. Luotanko kysyjään? Kysyjä ei 

välttämättä odota, että vastaisit hänelle tarvitsevasi apua. Ehkä myös sinun tulisi tunnistaa, tarvitseeko sinua 

lähestynyt ystävä tai tuttava sinua. Sinun aikaasi. Sinä olet tärkeä. Sinä olet merkityksellinen. Sinun elämälläsi on 

merkitys.  

Tervetuloa 

LC Ilmajoki/Ilkka: Juho Raumanni, LC Kauhajoki/Katrilli: Terttu Kohtanen, LC Jalasjärvi/Liisat: Jaana Kuusinen,       

LC Närpes: Björn Haga ja Kaj Granö. 

Palveluvuosimerkit, chevronit 

Piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit jakavat ja ovat jakaneet palveluvuosimerkit, chevronit vähintään 10 vuotta 

palvelleille lioneille. Klubin perustajajäsenen merkki poikkeaa hieman jäsenen merkistä. Tänä vuonna jaossa on 

203 merkkiä. Syvä kumarrus ja paljon onnea jokaiselle merkinsaajalle. Erityisesti haluan huomioida 55 vuotta 

palvelleita: Jussi Herrala LC Töysä, Kalervo Latvala LC Lappajärvi, Pentti Pesonen LC Seinäjoki/Botnia, Heikki 

Raikamo LC Ähtäri ja Seppo Sallinen LC Lappajärvi. Kaikki vuodet eivät ole kirjautuneet, jos jäsenyys on alkanut 

uudelleen tilapäisen poissaolon jälkeen. Toivon yhteydenottoa, jos merkit eivät vastaa todellisuutta tai 

vastaanottaja on saanut väärän merkin.   

Rauhanjulistekilpailu 

Rauhanjulistepaketeilla on ollut niin suuri kysyntä, että ne loppuivat liiton verkkokaupasta. Toivottavasti kaikki 

halukkaat ovat pakettinsa saaneet. Tärkeintähän olisi, että lapset sisäistäisivät rauhan merkityksen ja lionien 

asenteen pyrittäessä rauhaan kaikkialla maailmassa. Valmiit työt tulisi lähettää piirikuvernöörille 15.11.2020 

mennessä, koska piirikokous valitsee voittajan kokouksessaan 21.11.2020. 

Klubivierailut 

Klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Peräseinäjoki, LC Kauhajoki/Päntäne, LC Lapua, LC Isojoki,  

LC Kauhajoki/Katrilli, LC Nurmo, LC Nurmo/Lakeus, LC Närpes, LC Alavus ja LC Kortesjärvi.  

Klubit 

Väliaikainen laki, joka mahdollistaa klubikokousten järjestämisen etäyhteyksin 2021 kesäkuun loppuun saakka, 

tuli voimaan 3.10.2020. Uuden jäsenen kansainvälisen jäsenmaksun vapautus on voimassa 31. joulukuuta saakka. 

Aktiviteettien kirjaaminen 

On hienoa, jos voimme kertoa aktiviteeteista muille. MyLion tarjoaa siihen hyvän mahdollisuuden. Kuka tahansa 

klubin jäsen voi suunnitella aktiviteetin MyLioniin, mutta klubisihteerin tehtäviin kuuluu raportoida aktiviteetti. 

Raportointi on helppoa. Tarvittaessa palvelujohtaja Jaakko Korkonen auttaa. 
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Piirin uutisia  

Lions Quest(Elämisentaitoja) liikuntaseurakoulutus on siirretty pidettäväksi Kuortaneella 13.2.2021. Jäsenjohtaja 

Jari Pärnänen LC Peräseinäjoki auttaa mielellään kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa. Arne Ritari -säätiölle 

osoitettuja avustusanomuksia ottaa vastaan Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö. Häneltä on saatavissa myös hienoja 

adresseja. Lions Quest -koordinaattori on Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret. Arvat, joulukortit ja 

rauhanjulistekilpailu ovat Aune Vanhasen LC Kauhajoki/Katrilli vastuulla. Leo-toiminta on Auli Hiltusen LC 

Vaasa/Family silmäterä. Leojen hyvänmielenpäivä oli 31.10. Aina tärkeä ympäristö ja luontoarvot kuuluvat 

Markku Ojalalle, LC Isojoki. Kumppanuuksista vastaa Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Diabetesjohtaja Armas 

Rinne muistuttaa, että 14.11. on maailman diabetespäivä. 

Leijonaemot 

Leijonaemot ry tukee erityislasten vanhempien jaksamista ja hyvinvointia. Suomen Lions-liitto ja Leijonaemot ry 

ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Palvelujohtaja Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki ja lohkopuheenjohtaja 

Hannu Rinta LC Vaasa/Meri toimivat mallikelpoisesti Leijonaemot-aktiviteetissa. Erityiskiitos LC Vaasa/Meri -

klubille, joka auttoi apua tarvinnutta perhettä korjaamalla portaita ja rakentamalla suoja-aitaa. Klubi lahjoitti 

myös tarvikkeet. 

Suomen Lions-liitto 

Suomen Lions-liiton järjestämä juhlawebinaari on tallenteena tämän linkin takana. 

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF 

Nälän voittaminen, muiden tärkeiden asioiden lisäksi, on LCIF:n ohjelmassa. NOVIS-Kenia(väkivallaton koulu) -

LCIF-ohjelman tavoite on kitkeä kouluista opettajalähtöinen väkivalta, mutta koronasulun aikana se vaihtuikin 

nälän torjunnaksi. Monelle orpolapselle kun koulun tarjoama lounas oli päivän ainut ateria.  

Beirutin lionit ovat nyt korjanneet yli 400 kotia 3000:sta. Työ- ja keräys jatkuu.  

Paikalliset aktiviteetit ovat ensiarvoisen tärkeitä, mutta meidän olisi hyvä tunnistaa miten pienellä avustuksella 

voidaan maailmalla auttaa niin paljon. Lisätietoja antaa LCIF-koordinaattori Matti Vaarasto LC Vähäkyrö.  

Hyvää kuuluu 

Ihminen haluaa kuulua joukkoon, auttaa, osata ja tehdä asioita vapaaehtoisesti. Kuuluminen joukkoon on näistä 

voimakkain. Vapaaehtoistyön kautta vahvistetaan joukkoon kuulumisen tunnetta. Hyvän tekeminen, hyödyntämällä 

omaa osaamista tuo iloa ja tyydyttää ihmistä.  

Kuuntele ja arvosta kysyjää kun sinulta kysytään, mitä kuuluu?  

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 
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