
  
 
 

 

PIIRI 107 F / Piirikuvernööri DG 2020–2021 Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri, Näädäntie 10, 65350 Vaasa / p. 040 5200044, puoliso Annele 

raimo.sillanpaa@lions.fi                             Pyyteettömästi Palvellen - Osjälvisk Service - Selflessly Serving  1 

F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 10/2020-2021 

Empatia 

Oletko koskaan ollut tilanteessa, jolloin sinulla olisi ollut mahdollisuus auttaa, mutta syystä tai toisesta et ole sitä 

tehnyt? Sellainen tilanne saattaa tulla äkillisesti liikenteessä, arvaamattomasti toisen ihmisen 

huonovointisuutena, kyyneleinä tuntemattoman ihmisen silmissä. Kassajonossa, kun pienen lapsen säästöt eivät 

riitäkään vaatimattoman ostoksen suorittamiseen. Pienen käden puristaessa kolikkoja kädessään, toisessa 

kädessä karkkipäivän herkku. Oletko tuntenut mitään?  

Liiton uutisia 

Suomen Lions-liiton virtuaalinen vuosikokous on 12.6.2021. Vuosikokousaineisto kutsuineen lähetetään kaikille 

klubilaisille 7.5.2021. Kansainväliset johtajaehdokkaat ja varapuheenjohtajaehdokkaat on esitelty F-piirin 

etusivulla.  

Klubeille 

Hyvä klubisihteeri on klubille kullan arvoinen. Sihteereillä on paljon erilaisia tehtäviä, joista eri rekisterien päivitys 

muodostaa tärkeän osakokonaisuuden. MyLCI-rekisteriin merkitään jäsenmuutokset, MyLioniin aktiviteettien 

suunnittelu ja niiden raportointi. Uuden jäsenen liittyessä klubiin, sihteerin tulisi tarkistaa onko asianomainen 

henkilö joskus ollut leijona. Leijonahistoria voidaan vanhalla jäsennumerolla palauttaa, joten uutena jäsenenä 

merkitään vain henkilö, joka ei ole koskaan ollut leijona. Toinen tärkeä sihteerin hoidettava asia ovat erilaiset 

huomionosoitukset. Kaikki klubilaisten saamat huomionosoitukset merkitään kotimaiseen jäsenrekisteriin. 

Lisätietoja raimo.sillanpaa@lions.fi.   

Sujuvat sähköiset kokoukset ovat tärkeitä. Sen vuoksi kansainvälinen järjestömme tarjoaa kokoussovelluksen 

nimeltä Connect. Sovellusta pääsee kokeilemaan ja käyttämään lionsclubs.org-kirjautumistiedoilla. Connect antaa 

mahdollisuuden järjestää kokouksen jopa 75 hengelle. Palvelua voi hyödyntää klubikokouksessa, lohkon 

kokouksissa ja koulutuksissa. Voit pyytää käyttöoikeutta täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen. 

Kuvernööri-Jussi on ryöstettävissä Lapualta. Keinolla tai toisella. 

Tervetuloa 

LC Ähtäri/Ouluvesi Kari Lehtelä. 

Klubivierailut 

Kaikesta huolimatta klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Kurikka/Jennyt ja LC Närpes/Three_Towns. 

Piirin uutisia  

Piirin vuosikokous järjestetään Lapualla 17.4.2021 klo 10:00. Lisätietoja. Kokoukseen voidaan osallistua 

etäyhteyksin. Klubien viralliset edustajat saavat 30.3.2021 kutsun vuosikokoukseen. Kutsun yhteydessä on linkki 

kokoukseen. Kokouksen ilmoitusasiana on mm. piirijakouudistus. Liitosta lähetetään piirijakomateriaali jokaiselle 

klubilaiselle 7.4.2021.  
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Kiitos jokaiselle F-piirin virtuaaliseen leijonapäivään osallistuneelle. Videoidut esitykset löytyvät linkkien takaa.  

1. Avaus  

2. Kansainvälisen lionsjärjestön, LCI toiminta   

3. Hyväntekeväisyyssäätiömme, LCIF toiminta  

4. Klubitoiminta nyt ja normaalisti  

5. Jäsenkyselyn tulokset  

6. Seinäjoen Leijonat   

7. Leijonat nuorten parissa, Lions Quest  

8. Liiton sivut, MyLion, MyLCI  

9. Lionstoiminta Suomessa 

10. Piirijakosuunnitelmat  

11. Keskustelu aiheesta lionien aatteet ja ajatukset nyky-yhteiskunnassa   

 

Klubien tunnistuskilpailun voitti Thorolf Westerlund, toisena oli Marika Haapanen ja kolmantena Aune Vanhanen. 

Palkinnot luovutetaan piirikokouksen jälkeen. 

F-piirin koulutuksia järjestetään torstai-iltaisin klo 18:00 seuraavasti: 22.4. presidenttikoulutus, 22.4. samskolning 

på svenska, 29.4. sihteerikoulutus, 29.4. rahastonhoitajakoulutus ja 6.5. kaikille avoin MyLion/MyLCI -koulutus. 

Lohkopuheenjohtajien koulutuksesta tiedotetaan myöhemmin. Ilmoittautumiset Juha Lahtiselle tästä.  

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF  

LCIF-koordinaattorin ja piirikuvernöörin toimesta on klubeille lähetetty oheinen kirje. LCIF-päivästä, jota vietetään 

22.5.2021 tiedotetaan myöhemmin. 

Lionien kansainvälinen järjestö, LCI  

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

tervetulleita. Kokous simultaanitulkataan suomeksi. Osallistumismaksu on 31.3. jälkeen n. 60 €. Lisätietoja.  

Myötäeläminen 

Joudumme ehkä tunnustamaan, että emme auttaneet - emmekä tunteneet mitään, kun apuamme olisi tarvittu? 

Ehkä vähättelemme apumme merkitystä, ehkä kuvittelemme, ettemme osaa, emme riitä. Joskus vähäkin riittää. Pieni 

ele, ystävällinen hymy, pieni summa rahaa. Anna omastasi. Saat sen monin verroin takaisin. Nyt tunnemme 

kärsimystä, mutta myöhemmin - rokotteiden myötä iloa, elämästämme ja toisistamme.  

Hyvää pääsiäistä. 

 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 
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