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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 9/2020-2021 

Onko Lions-aatteelle käyttöä nyky-yhteiskunnassa? 

Yksi lions-tavoitteista on ”osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja 

siveellistä menestystä kohtaan”. Kirjoitettu tavoite vaikuttaa vanhahtavalta. Se voitaisiin varmaankin kirjoittaa 

muotoon: tunnistetaan yksilöiden inhimillisiä tarpeita, joista yhteiskunta ei huolehdi. Näyttää siltä, että 

yhteiskunnan mahdollisuudet palvella jäseniään kapenevat koko ajan. Siihen meitä leijonia tarvitaan.  

Nyt meidät on tutkittu 

Lionstoiminta on elämänmittainen harrastus. Toisin kuin monissa muissa harrastuksissa, tässä ei tarvita hyvää 

fyysistä kuntoa. Ei tarvita edes hyvää henkistä kuntoa. Surullista on, jos lion sairastuu niin, että hän ei enää pysty 

tunnistamaan läheisiään. Silloin sinulta tarvitaan rohkeutta ja sydämen lämpöä tarttua hauraaseen käteen ja 

antaa hänen tuntea läsnäoloasi. Voiko ihminen siinä vaiheessa antaa enempää toiselle?  

Meidän leijonien toimintaa mitataan ja arvioidaan eri tavoin. Itsellämme on käsitys toiminnastamme ja yritämme 

arvailla mitä muut meistä ajattelevat. Toivottavasti meitä arvostetaan arvojemme kautta. Olemme kuitenkin 

ihmisiä, hyvässä ja pahassa. Emme parempia kuin toiset.  

Joulukuun 2020 aikana toimintaamme tutkittiin uusjäsenhankinnan tueksi. Vastaajat jaettiin kolmeen ryhmään: 

jäsenet, entiset jäsenet ja potentiaaliset jäsenet. Vastaajia oli yhteensä 1887, heistä jäseniä 1511, joista 

ruotsinkielisiä 62. Entisiä jäseniä oli kyselyssä mukana 52. Potentiaalisia jäseniä 324. F-piirissä vastaajista oli 

jäseniä 229, joista 21 ruotsinkielistä ja entisiä jäseniä 13. Potentiaaliset jäsenet olivat ympäri maata, joten F-piiriin 

heitä ei voitu kohdistaa.  

Jäsenet näkivät odotetusti lionstoiminnan perimmäisen olemassaolon perustuvan auttamiseen ja 

hyväntekeväisyyteen yhteiskunnassa, erityisesti lähialueilla. Parannusta kaivattiin toiminnan näkyvyydelle, 

uusjäsenhankinnalle, yhteistyölle ja uudistumiselle. Nuoria, aktiivisia jäseniä kaivataan. Entisten jäsenten 

kokemuksena oli mm. toiminnan jäykkyys. Vain 40% entisistä jäsenistä olisi valmis liittymään uudelleen 

klubitoimintaan. He myös toivat esiin heikon perehdyttämisen. Sitoutuminen koettiin ahdistavaksi, myös klubin 

huonoa ja klikkiytynyttä ilmapiiriä moitittiin. Potentiaaliset jäsenet tekivät jo jotain hyväntekeväisyystyötä ja 

katsoivat sen riittävän. Toimintaamme ei tunnettu, mutta osallistuminen kiinnostavaan aktiviteettiin voisi tulla 

kysymykseen. Korostettiin myös sitä, että lionstoiminnan tulisi sopia heidän elämäntilanteeseensa. 

Suositukset:  

• Tiedotetaan ja mainostetaan klubimme tärkeintä aktiviteettia kaikissa mahdollisissa kanavissa.  

• Hyväntuuliset ja miellyttävät leijonat sekä näkyvät aktiviteetit tuovat lisää jäseniä.  

• Korostetaan sitä, että viemme apumme ja avustuksemme lyhentämättömänä perille.  

• Lupaamme jäsenille ja potentiaalisille jäsenille hyvän mielen antaessaan, auttaessaan ja saadessaan 

palautetta. Jäsenen pitää päästä kokemaan antamansa ajan tai avustuksensa vaikutus. 

• Klubien tulisi suhtautua armollisesti ja joustavasti jäsentensä poissaoloihin.    

• Eroavalle jäsenelle myötätuntoa ja huomiota, eronneelle jäsenelle muistolahja. 
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Klubeille 

Koska piirikuvernöörin vastuulla on huolehtiminen piirin lionsklubien ja piirin terveydestä, hyvinvoinnista ja 

palvelukyvystä, niin noudattakaamme viranomaisten määräyksiä ja ohjeita pandemian aikana. Aluehallintovirasto 

suosittelee painokkaasti välttämään kaikkia fyysisiä kokoontumisia, joita ei ole pakko järjestää 31.3.2021 saakka. 

F-piirin virtuaalinen leijonapäivä on 13.3.2021 klo 9:00 alkaen. Alustukset ovat suomeksi, mutta keskustelua 

voidaan käydä omalla äidinkielellä. Tietenkin on mahdollisuus myös kommentteihin ja puheenvuoroihin jokaisen 

esityksen aikana ja niiden välissä. Ilmoittautumiset tästä. 

Tervetuloa 

LC Vaasa/Family Sari Kalliokoski ja Anu Rautava, LC Alahärmä Ari Latvala ja Paavo Tyni, LC Seinäjoki/Botnia Kimmo 

Rantanen. 

Klubivierailut 

Kaikesta huolimatta klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Lapua/Fröökynät, LC Vähäkyrö ja LC Ylihärmä. 

Piirin uutisia  

Piirihallituksen kokous ja piirin vuosikokous eli piirikokous järjestetään tilanteesta johtuvia suosituksia ja ohjeita 

noudattaen Lapualla 17.4.2021. Yksimielisyys, avoimuus ja luottamus klubien ja piirin välillä on ehdottoman 

tärkeää. Sen vuoksi klubeille lähetetään piirikokousaineisto 2.3.2021. Klubeilta odotetaan 16.3.2021 mennessä 

kannanottoa asiakohtiin ja ilmoitusta piirikokoukseen osallistuvista leijonista. Kiitos presidenttikoulutukseen 

osallistuneille ja Juha Lahtiselle onnistuneen koulutuksen järjestämisestä 20.2.2021. Lapualla 16.4.2021 

pidettäväksi aiottu Lions-gaala siirretään tuonnemmaksi.  

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF  

Vaikeasta pandemiatilanteesta huolimatta LCIF on ihailtavalla kekseliäisyydellä, päättäväisyydellä ja sitkeydellä 

jatkanut taistelua esimerkiksi tuhkarokkoa vastaan. Tuhkarokkoa ei ole voitettu, vaan se lisääntyy salakavalasti, 

jollei rokotuksia saada järjestettyä. Miljoonat lapset ovat vaarassa sairastua ja jopa kuolla. Noin yhden euron 

lahjoituksella rokotus voidaan antaa. Suosittelen. Osoitteessa lionsclubs.org on iso laatikko ”Lahjoita”. Annan 

mielelläni lisätietoja. 

Lions-aatteelle on käyttöä 

Yhteiskunnan jättämien aukkojen tilkitseminen vaatii paljon. On tunnistettava klubin resurssit, aloitekyky ja valmius 

ottaa vastuu lupauksestaan. Jos esimerkiksi lupaisimme huolehtia vanhusten henkisestä hyvinvoinnista, pitäisi 

määritellä mikä olisi silloin kohderyhmä, miten mitata palvelun onnistumista ja muuta sellaista. Sehän ei onnistuisi 

ilman rankkaa byrokratiaa. Annetaan byrokratian olla, luotetaan intuitioon ja sydämen ääneen. 

 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 
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