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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 7/2020-2021 

On kiitosten ja lupausten aika 

Syvä kumarrus sinulle F-piirin leijona, ja kaikille teille yhdessä. Tunnen suurta kunnioitusta klubeja ja klubilaisia 

kohtaan, koska ette ole antaneet periksi. Erikoisesta tilanteesta johtuen erityisen lujille ovat joutuneet ne lionit, 

veljet ja leijonat, jotka eivät rakenna elämäänsä tietotekniikan varaan, vaan ihmisten kohtaamiseen. Yhdessä 

tekemiseen. Monet klubit ovat raskain sydämin joutuneet perumaan taloudellisesti tärkeitä tapahtumia. On halu 

auttaa ja halu tunnistaa avun tarve. Tiedämmekö missä apuamme tarvitaan? Tiedämmekö mitä apua voisimme 

tarjota? Olemmeko riittävän päättäväisiä ottamaan johtavan roolin maailman pelastamisessa? Ei koko maailman, 

mutta yhden ihmisen maailman voimme pelastaa. Voisimmeko havahduttaa yhteiskunnan päättäjiä 

huomaamaan, että olemme olemassa. Missä tarve – siellä leijona. Nälkä, näkö, ympäristö, lapsuusiän syöpä ja 

diabetes. Erityisesti nuorten ja lasten diabetes kaipaa huomiotamme. Puolet 2020-2021 kaudesta on takanapäin. 

Ehkä tämä oli se vaikeampi puolisko. Tätä kirjoitettaessa rokotukset ovat alkaneet F-piirissä. Kesään mennessä 

valtaosa väestöstä on saanut mahdollisuuden ottaa rokotuksen.   

Onnittelut 

Kansainvälinen järjestö Lions Club International on antanut tunnustusta piirien palvelukoordinaattoreille, joiden 

piirit olivat 10 parhaan piirin joukossa oman vaalipiirinsä alueella. Presidentin palkinto 2020, joka perustuu 

klubien raportointeihin, on myönnetty F-piirin 2019-2020 palvelujohtaja Timo Sysilammelle. Paljon onnea.  

Lions-gaala 

Lions-gaala järjestetään näillä näkymin Lapualla 16.4.2021. Vielä ehtii hakea Arne Ritari -säätiöltä ritariarvoa. 

Hakemus on jätettävä viimeistään 15.3.2021. Lisätiedot Jarmo Hietala. Melvin Jones Fellow -jäsenyyttä on 

haettava viimeistään 30.1.2021 Lisätiedot Matti Vaarasto. Tarkemmat tiedot juhlasta julkaistaan myöhemmin.  

Tervetuloa 

LC Kauhajoki/Katrilli Anne Koivuporras, LC Peräseinäjoki Tomi Mäki.  

Klubivierailut 

Klubivierailut ovat jatkuneet vaivalloisesti. Kiitos LC Vaasa-Vasa. 

Piirin uutisia  

Kesän 2021 nuorisovaihto on siirretty vuodella eteenpäin. Hakijat jotka on hyväksytty kesän 2020 

nuorisovaihtoon, saavat siirtää osallistumisensa kesän 2022 vaihtoon. Klubeissa ollaan suunnittelemassa lasten 

leijonahiihto -tapahtumia. Lions.fi-verkkokaupasta ostettavat mitalit ovat komeita. Klubeille toimitettu 

maskitarjous on voimassa 31.1.2021 saakka. Maskit ovat yksittäispakattuja ja meille erittäin edullisia. Suomen 

Lions-liitolle osoitettavat klubialoitteet on oltava liiton toimistossa 15.1.2021 klo 16:00.  

Lämmin kiitos kaikille jäsenille, jotka ovat vastanneet jäsenkyselyyn. Tutkimuksen tulos, joka osittain perustuu 

jäsenkyselyyn, saadaan tammikuun aikana. Sen avulla voidaan kehittää F-piirin- ja Suomen Lions-liiton toimintaa 

oikeaan suuntaan. Aktiviteettien raportointi MyLioniin on edennyt hyvin. Alle 20 klubin merkinnät vielä puuttuvat. 

Luotan siihen, että maaliin päästään. 
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Kuinka LCIF-lahjoitukset auttavat?  

Lahjoitukset järjestömme säätiölle, LCIF:lle auttavat meitä leijonia saavuttamaan enemmän tuloksia palvelussa 

kuin mihin yksin pystyisimme. Kaikki lahjoitukset menevät lyhentämättömästi avustuskohteisiin.   

Vuodesta 1968 on avustuskohteisiin myönnetty lähes miljardi euroa, 9,1 miljoonaa kaihileikkausta, Lions Quest -

ohjelmaa on toteutettu yli 105 maassa, 116 miljoonaa euroa katastrofiapuun, yli 100 miljoonaa lasta on 

rokotettu tuhkarokkoa vastaan.  

Viimeisen toimivuoden aikana LCIF myönsi apurahoina lähes 35 miljoonaa euroa. Näkökyvyn pelastamiseen ja 

ylläpitoon 12,4 miljoonaa. Lions Quest tukemaan oppilaiden taitoja vastustaa huumeita ja alkoholia sekä 

tukemaan positiivista käyttäytymistä ja estämään kiusaamista 3,5 miljoonaa euroa. Diabetekseen 2,0 miljoonaa 

euroa. Luonnonkatastrofien uhrien auttamiseen 4,1 miljoonaa euroa. Lähes 13 miljoonaa euroa on myönnetty 

tukemaan lionien humanitaarisia aloitteita, lapsuusiän syöpä, nälän helpottaminen ja ympäristön suojeleminen.   

Klubilaisten palkitseminen 

Jos voimme havaita yhdessä tekemisen voiman, on se paras palkinto, jonka voimme tästä elämänmittaisesta 

harrastuksestamme saada. Jokainen meistä kaipaa sen lisäksi myötätuntoa, hyväksyntää ja kuulumista joukkoon.  

Kehumistakin. On myös kunnioitettava heidän asennettaan, jotka eivät halua mitään itseensä kohdistuvaa 

huomiointia. Sen vuoksi kaikessa palkitsemisessa täytyy olla aitous mukana. ”Kunnia sille, jolle kunnia kuuluu”.  

Suomen Lions-liitto on luonut ansiomerkkien hakemista varten tämän lomakkeen. Lähetättehän hakemuksen 

allekirjoittaneelle viimeistään 28.2.2021. Annan mielelläni lisätietoja. 

Vapaaehtoistyö 

Vapaaehtoistyö.fi -verkkopalvelu toteutti kesän 2020 aikana kyselytutkimuksen vapaaehtoisena toimimisesta.  

Kyselyyn vastanneista n. 40 % aloitti vapaaehtoistehtävät koronaepidemian aikana. Poikkeusoloissa 

vapaaehtoistoimintaan innoittivat muun muassa halu auttaa, huoli riskiryhmistä, velvollisuudentunto sekä 

tehtävien tarjoama mielekäs tekeminen. Tämä antaa uskoa siihen, että löydämme kyllä uusia jäseniä.  

Lupauksia 

Ensimmäisessä piirikuvernöörin tiedotteessani heinäkuun alussa lupasin kaikenlaista. Loppukaudelle en voi luvata 

muuta kuin, että yritän parhaani. Tietoisena rajallisuudestani. Tietoisena lähimmäisistämme, jotka ovat saaneet 

kokea kovia. Tietämättömänä siitä, mitä huominen tuo tullessaan. Meillä on tehtävä: ”Auta lähimmäisiäsi heidän 

koettelemuksissaan: surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja vaikeuksissa kamppailevat tukeasi.” 

Ollaan varovaisia ja otetaan rokotus. Mutta eletään. 

Hyvää uutta vuotta. 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 
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