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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 6/2020-2021 

Oletko täydellinen? 

Monet meistä pyrkivät täydellisyyteen. Joillekin se on itsestään selvää. ”Hyvää yritetähän, mutta priimaa pukkaa”. 

Mielellään vähän ”trossatahankin”. Kaikki meistä eivät ole syntyneet täydellisinä. On kehollista ja henkistä 

vajavaisuutta. Kaikki me jotka luemme tätä tekstiä, voimme kuitenkin todeta, että aika moni asia on täydellisesti. 

Osaamme lukea, ymmärrämme mitä on kirjoitettu, osaamme olla kriittisiä ja kykenemme erottamaan totuuden 

valheesta. Aina eivät valintamme osoittaudu oikeiksi. Teemme virhearvioita. Luotamme, ja joudumme pettymään.  

Tervetuloa 

LC Ilmajoki/Viljat Jaana Jokiaho, LC Jalasjärvi Aki Kannonlahti ja LC Alavus/Kuulattaret Marja Koski. 

Klubivierailut 

Klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Seinäjoki, LC Kauhajoki, LC Ilmajoki, LC Jalasjärvi, LC Jalasjärvi/Liisat,  

LC Kauhajoki/Aro, LC Kauhava, LC Nurmo/Valakiat, LC Isokyrö, LC Seinäjoki/Törnävä, LC Alahärmä,  

LC Lapua/Simpsiö. 

Piirin uutisia  

Rauhanjulistekilpailun teemana oli ”Rauhaa palvelun kautta". F-piirin parhaaksi valittiin Viivi Mansikkamäen LC 

Kurikka/Jennyt -klubille tekemä työ. Viivin lausunto rauhasta: ”Rauha on tärkeää, koska silloin nuoret saavat 

rauhassa kasvaa, kehittyä ja harrastaa mieluisia asioita”. Viivin työ on lähetty Suomen Lions-liittoon osallistumaan 

piirien väliseen kilpailuun. Seuraavina olivat Eetu Homi, LC Nurmo/Valakiat ja  Frida Kuusiniemi,  LC Vaasa/Family.  

Näinä päivinä lähtee jokaiselle jäsenelle jäsenkysely. Toivon hartaasti, että jokainen voisi vastata kyselyyn, jotta 

voisimme kehittää F-piirin- ja Suomen Lions-liiton toimintaa oikeaan suuntaan. Aktiviteettien raportoinnista 

MyLioniin ja aloitteiden tekemisestä Suomen Lions-liiton vuosikokoukselle ovat klubit saanet tietoa erikseen. 

F-piirille on perustettu Youtube-kanava. 

Klubien palkitseminen 

Palvelujohtaja, GST valitsee parhaan palveluklubin, koulutusjohtaja, GLT valitsee parhaan kouluttajaklubin ja 

jäsenjohtaja, GMT valitsee eniten uusia jäseniä saaneen klubin. Lisäksi piirin viestintäjohtaja D-PRC valitsee klubin, 

joka on parhaiten huolehtinut klubinsa näkyvyydestä. Kukin klubi palkitaan vain yhden palkitsemiskriteerin 

perusteella. ARS-toimikunta palkitsee eniten ARS-adresseja vastaanottaneen klubin. GST, GLT, GMT ja D-PRC 

toimittavat valintakriteerit klubeille piirisihteerin kautta vuoden 2020 loppuun mennessä. Palkitut klubit 

julkaistaan ja palkitaan F-piirin vuosikokouksessa Lapualla 17.4.2021. Palkintojen suuruus á 150 €. Ehtona on, että 

kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu. 

Suomen Lions-liitto 

Pohjoismainen yhteistyöneuvosto, NSR on perustettu vuonna 1962. Vuoden 2021 NSR:n kokous toteutetaan 

verkon välityksellä 16.-17.1.2021. Ilmoittaudu ilmaiseksi mukaan tästä. AlfaTV:n lionstoiminnan erikoislähetys, 

joka lähetettiin 28.11.2020 klo 16:45 löytyy täältä.  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
https://www.youtube.com/channel/UC9Lj8cIusYvkHr-2ptxX-zg
http://www.nsr2021.org/
https://youtu.be/ITLeLAaKiuQ?t=714
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New Voices 

F-piirin New Voices -ryhmä Marika Haapasen johdolla on tehnyt piirin toimintaa hienosti tunnetuksi maailmalla. 

Jokainen voi rekisteröityä webinaariin tästä. Rekisteröinnin jälkeen tulee sähköpostiin tarkemmat tiedot siitä, 

miten pääsemme 10.12.2020 klo 20:00 mukaan webinaariin.  

Kouluttajakoulutusta 

Nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus 20 ensimmäiselle osallistua kansainväliseen FDI koulutusinstituuttiin 

Suomessa ja suomeksi. Loistava mahdollisuus kehittää omia taitoja lionskouluttajana sekä parantaa osaamista 

työelämää varten. Lisätietoja ja ilmoittautuminen 21.2.2021 mennessä.   

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF 

Kuvan lapsi on sairastanut tuhkarokon ja sen seurauksena silmän sarveiskalvo on arpeutunut. Hyvä tahto ja 

myötätunto eivät yksinään auta ihmistä, joka sairastaa tai joutuu kokemaan inhimillistä 

hätää. Tuhkarokon lisäksi nälkä, näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä ovat 

säätiömme avustuskohteina. Unohtaa ei sovi myöskään kiusattuja lapsia, jotka saavat 

tukea ja lohtua Lions Quest -ohjelman avulla. 

En voi pelastaa koko maailmaa, mutta kuukausilahjoituksellani voidaan rokottaa 28 

lasta tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokkoon kuolee edelleen yli 7000 ihmistä 

kuukausittain. F-piirin klubeissa on tällä hetkellä 259 Melvin Jones -jäsentä. Kaikki jäsenet ansaitsisivat MJF-

jäsenyyden. Kampanja 100 päättyy vuonna 2022. Kampanjan aikana F-piirissä on 19 klubia tehnyt lahjoituksen. 

Henkilökohtaisia lahjoittajia on ollut seitsemän. Melvin Jones -jäsenyydellä saadaan tehtyä esimerkiksi 

kaihileikkaus 20 näkövammaiselle. Klubi voi hankkia Melvin Jones -jäsenyyden jäsenelleen tai sen voi hankkia itse. 

Klubiemme toimintaa vahvasti tukeneet yrittäjät ansaitsisivat myös MJF-jäsenyyden. Tai yritykset voisivat sen 

hankkia työntekijöilleen, joilla on inhimillinen asenne ihmisiin. Euroopan klubeilla on LCIF-päivä 12.6.2021, johon 

mennessä myös F-piirin klubien pitäisi päästä 9,50€ tavoitteeseen/jäsen. Lisätietoja: Matti Vaarasto.  

Emme ole täydellisiä 

Koemme epäonnistumisia ja riittämättömyyttä. Oppikaamme kuitenkin olemaan armollisia itsellemme, ja muille. 

Meidän tulee ymmärtää heitä, jotka ovat kenties tehneet elämässään vääriä valintoja, eivätkä elämän eväät ole 

olleet kohdallaan. Jo varhaisessa lapsuudessa koettu traumaattinen kokemus on saattanut ohjata elämää väärään 

suuntaan. Ei jakseta. 

Ymmärtäkäämme epätäydellisyyttä.   

Hyvää itsenäisyyspäivää, joulua ja uutta vuotta. 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 
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https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0tdOmprjsqH9EKQsw6Cu8Ld_AGhJi5szGY
http://e-district.org/userfiles/241/file/FDI%20kurssi%20Suomessa.pdf
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/faculty-development-institute
mailto:matti.vaarasto@wartsila.com

