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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 8/2020-2021 

Klubivierailutko turhia? 

Ennen vanhaan – kun kaikki ole paremmin, käytiin kylässä. Tultiin kotiin kutsuttuina ja kutsumattomina, laitettiin 

luuta oven eteen, kun ei oltu kotona. Vallitsi täydellinen luottamus ja kunnioitus ihmisten omaisuutta ja 

yksityisyyttä kohtaan. Oltiin kuitenkin avoimia. Monet meistä muistavat ajan, jolloin televisiot tulivat kyliin ja 

kaupunkeihin. Kokoonnuttiin ihmettelemään suoraa lähetystä Lapuan Simpsiön tv-maston kautta. Masto täyttää 

tänä vuonna 60 vuotta.  

Entinen ministeri ja maaherra, maanviljelysneuvos Jalo Lahdensuo pohti samoihin aikoihin. ”Tuvan omistajat ovat 

aina ottaneet vastaan vieraan suurella ystävyydellä ja kiitollisuudella. Minä luulen, että televiissioon nähden tulee 

käymään samalla tavalla. Viime aikoina ollaan oltu huolestuneita siitä, mitenkä televiissio tule sopeutumaan 

lasten ja nuorison kasvatusprobleemiin. On lausuttu pelko siitä, että televiissio-ohjelmat tulisivat jotenkin 

turmiollisesti vaikuttamaan lasten henkiseen kehitykseen. Onko tämä pahe suurempi kuin se, että nuoriso, lapset 

varsin nuoresta iästä alkaen jo iltaisin, ilta illan perästä kuluttavat aikaa kaduilla ja teillä ilman minkäänlaista 

silmälläpitoa heidän elämänmenosta? Pääasiassa on kysymys ajan tappamisesta. Pahan harjoittaminen on aina 

lähempänä kuin hyvän harjoittaminen. Jos televiissio voisi ohjelmistollaan tehdä jotain tämän asian auttamiseksi, 

vaikka ohjelmat eivät olisikaan täysin minkään kasvatusopin perusteitten mukaan laadittuja, niin televiissio voisi 

tällä tehdä lasten ja nuorten kasvatuksen hyväksi suuren palveluksen”.     

Nyt ei luuta oven edessä riitä. Koteihimme tunkeudutaan langallisesti ja langattomasti. Kutsumatta. Eri tavoin 

meitä huijataan luopumaan omastamme. Virtuaalisesta ja konkreettisesta pääomasta. Kun vahinko on 

tapahtunut, eikä luuta oven edessä riittänyt, onkin työlästä ja joskus jopa mahdotonta paikata niitä henkisiä ja 

materiaalisia vahinkoja, jotka kohdallemme ovat sattuneet. Klubivierailuissa piirikuvernööri ja varapiirikuvernööri 

saavat kokea samaa yhteisöllisyyttä kuin 60 vuotta sitten Lapuan maston ansiosta. 

Klubeille 

Koronatilanne on aiheuttanut taloudellisia vaikeuksia meille leijonille ja lähimmäisillemme, joita haluamme 

auttaa. Jokainen, joka haluaa tarjota sympatiaa ahdistuneille, apua heikoille ja omistaan vähäosaille, pitää voida 

liittyä lionsklubiin.  Sen vuoksi kansainvälistä klubin liittymismaksua ei peritä 30.6.2021 saakka.  

Piirikuvernöörin vastuulla on huolehtiminen piirin lionsklubien ja piirin terveydestä, hyvinvoinnista ja 

palvelukyvystä. Klubien palvelukyvyn osoittamiseksi kehotan jokaisen F-piirin klubin palvelujohtajaa 

organisoimaan aktiviteetin yksin kodissaan asuvien ikäihmisten auttamiseksi. Yhteiskunnan tarjoama apu on 

muodollisesti riittävää, mutta henkisesti riittämätöntä. Tämä yksilöity, kohdistettu toiminta voisi jatkua myös 

koronan jälkeen. Toimikaamme periaatteidemme mukaisesti. Turvallisesti. 

F-LION on ilmestynyt. Lehdessä on mm. nykyisen liiton puheenjohtajan, Matti Reijosen puheenvuoro ja paljon 

muuta. Kiitos Jaana Kankaanpää. 

Rauhanjulistekilpailupaketit kannattaa tilata heti, kun ne ilmestyvät verkkokauppaan. 

Hyviä webinaaritallenteita liiton verkkosivuilla, mm. kansainvälinen järjestö, LCI. 

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
http://e-district.org/sites/107f/page-7.php
https://www.lionsverkkokauppa.fi/
https://www.lions.fi/media/tuhansien_leijonien_maa_-webinaarisarja/
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Kansainvälinen vuosikokous on tähän saakka ollut mahdollinen vain rajatuille leijonille. Nyt kansainväliseen 

vuosikokoukseen Montrealissa 25.6.-29.6.2021 ovat virtuaalisesti kaikki maailman leijonat tervetulleita.  

Osallistumismaksu on 31.3. saakka n. 40€ ja sen jälkeen n. 60€. Lisätietoja. 

Klubit ovat saaneet tiedon LCIF-saldoistaan Melvin Jones Fellow -jäsenyyden hakemiseksi. Autan mielelläni, jos 

päätätte käyttää kerättyä saldoa tai maksaa Melvin Jones Fellow -jäsenyyden muulla tavoin. 

Microsoft tarjoaa klubeille ilmaiseksi Office 365 -työkaluja: Teams, OneDrive ja Sharepoint sekä online-versiot 

ohjelmista Word, Excel ja Powerpoint. Lisätietoja.  

Tervetuloa 

LC Jalasjärvi/Liisat Marja-Liisa Vettenranta, LC Ilmajoki/Ilkka Matti Koivuluoma, LC Kauhajoki: Kristian Aho, Hannu 

Isomäki.  

Klubivierailut 

Kaikesta huolimatta klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Ilmajoki/Viljat, LC Vaasa/Family ja LC Kauhava/Ilmatar. 

Piirin uutisia  

Piirihallitus kokoontuu 20.2.2021 klo 10:00. Asialistalla ovat mm. kauden 2021-2022 toimintasuunnitelma ja -

budjetti sekä piirijakouudistus. Ensimmäinen varapiirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila toivoo aloitteellisuutta liittyä 

toimikuntiin ja yhteistyötä toimikuntien välillä. Samana päivänä, klo 14:00 järjestetään myös 

presidenttikoulutuksen 2. osa.  

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF  

Runsaan kahden vuoden aikana on myönnetty yli 1000 apurahaa klubien paikallisiin kohteisiin. Yhteensä yli 3 

miljoonaa euroa. Apurahan hakukelpoisuus perustuu lahjoituksiin LCIF:lle, joten klubinne voi jo olla oikeutettu 

hakemaan ko. apurahaa. Lisätietoja. Hakemus. 

Klubivierailut eivät ole turhia 

Jalo Lahdensuo lausui viisaita ajatuksiaan samoihin aikoihin, kun Lapuan ensimmäinen lionsklubi peruistettiin. Nyt 

Lapualla on klubeja jo neljä. Juhlavuoden kunniaksi saan vierailla Lapuan Simpsiön maston juurella, laavulla, jonka LC 

Lapua/Fröökynät ovat rakentaneet. Ja presidentilläkin on tuttu sukunimi, Lahdensuo. Yhteisöllistä, turvallista, 

perinteistä ja arvokasta. 

Kevät koittaa. Jäsenkyselyn mukaan 86% leijonista hymyilee, kun kuulee sanan lionsklubi. Tarkempiin tuloksiin 

palataan tulevissa tiedotteissa. 

 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 
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https://www.lionsclubs.org/resources/82269871

