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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 11/2020-2021 

Kunnioitus 

Olemme jossain vaiheessa kuulleet Grimmin saduista tai Sakari Topeliuksen kertomana vanhasta isoisästä ja 

perheestä, johon hän kuului. Perheessä oli vanhuksen lisäksi pieniä lapsia ja heidän vanhempansa. Ikäihmisen 

kädet vapisivat, jonka vuoksi ruokailun yhteydessä keittoa läikkyi rinnuksille. Niinpä hänen kaulaansa laitettiin 

ruokaliina. Kun sekään ei auttanut, niin vanhukselle laitettiin kaukalo, kuin porsaille. Isoisä istui yksin omassa 

nurkassaan ja itki hiljaa, niin ettei kukaan nähnyt hänen kyyneleitään.  

Eräänä päivänä nelivuotias poika veisteli puupalasta. Isän kysymykseen mitä hän puupalasta oli tekemässä, tuli 

napakka vastaus: kaukaloa, kun te äidin kanssa tulette vanhoiksi, panen minä teidät nurkkaan syömään 

kaukalosta kuin isoisä tekee nyt.  

Tämä sai pojan vanhemmat havahtumaan todellisuuteen. Isoisän kädet vapisivat edelleen, mutta asenteet olivat 

muuttuneet, hän sai paikkansa pöydässä ja suoriutui ruokailusta omilla ehdoillaan. 

Liiton uutisia 

Suomen Lions-liiton virtuaalinen vuosikokous järjestetään 12.6.2021. Ehdokkaat kansainväliseksi johtajaksi ja 

liiton johtoon on esitelty F-piirin etusivulla. Kaikki voivat seurata heidän panelikeskusteluaan.  

Liiton puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat 25.5.2021 klo 18.00-19.00. Ilmoittaudu webinaariin. 

Ehdokkaat kansainväliseksi johtajaksi 26.5.2021 klo 18.00-19.00. Ilmoittaudu webinaariin. 

Tervetuloa 

LC Kauhajoki/Aro Pekka Uusi-Kyyny ja LC Kuortane Jussi Ala-Honkola. 

Klubivierailut 

Kaikesta huolimatta klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Soini ja LC Kristinestad-Kristiinankaupunki. Olen 

erittäin kiitollinen siitä, että olen saanut vierailla kaikissa F-piirin klubeissa. Kiitos vieraanvaraisuudesta jokaiselle 

erikseen ja kaikille yhdessä. Tulevan kansainvälisen presidentin sanoin kysy yhtä – se riittää.  

Piirin uutisia  

Piirin vuosikokous järjestettiin Lapualla 17.4.2021. Kokoukseen voitiin osallistua myös etäyhteydellä. 

Pysähdyttävästi sammutettiin 16 kynttilää edesmenneiden klubien jäsenten muistolle. Kokoukseen toivat 

videotervehdyksensä tuleva kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander, liiton puheenjohtaja Matti Reijonen 

ja varapuheenjohtaja Sanna Mustonen. Piirikuvernööriksi valittiin Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 1. vara-

piirikuvernööriksi Matti Kärnä LC Ylistaro ja 2. varapiirikuvernööriksi Markku Ojala LC Isojoki. Onnea valituille.  

Minä olen saanut korvaamatonta apua entisiltä piirikuvernööreiltä. Kiitos paljon. Minulle on kunnia-asia olla 

samalla tavalla tarvittaessa apuna ja tukena. Kokoustallenne on täällä. Myös F-Lion-lehdessä on kirjoitus 

kokouksesta. 

Pohjanmaan Leijonaksi valittiin Mauno Laakso LC Alajärvi/Järviseutu. Piirikuvernöörin päätöksellä Melvin Jones -

jäsenyyden saivat Pirkko Lakso LC Kauhava/Ilmatar ja Martti Koivumäki LC Ilmajoki/Ilkka. Paljon onnea.         

Kaikki huomionosoitukset löytyvät täältä.  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
http://e-district.org/sites/107f/index.php
https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493
https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805
https://www.youtube.com/watch?v=b6JgUc-HEX0
http://e-district.org/sites/107f/page-7.php
http://e-district.org/userfiles/241/file/107%20F%20piirikokous%2017_4_2021%20-%20palkitsemiset.pdf
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F-piiri/ Distrikt 

F-piirin koulutuksista on järjestetty presidenttikoulutus(22.4.), sihteerikoulutus(29.4.) ja 

rahastonhoitajakoulutus(29.4.). Kiitos järjestelyistä ja osallistumisesta. Vielä on edessä 6.5. kaikille avoin 

MyLion/MyLCI -koulutus ja lohkopuheenjohtajakoulutus. Ilmoittautumiset etukäteen Juha Lahtiselle tästä. Voit 

myös ilmoittautua koulutustilaisuuksissa 6.5. klo 17:45 alkaen. MyLion/MyLCI-koulutukseen pääset tästä, 

lohkopuheenjohtajakoulutukseen tästä. 

Myös Suomen Lions-liitto järjestää 18.5. klo 18.00-19.30 kauden 2021-22 lohko- ja 

alueenpuheenjohtajakoulutuksen, johon kuka tahansa voi osallistua. Ilmoittaudu webinaariin.  

Rauhanjulistepaketit ovat nyt tilattavissa verkkokaupasta. Kauden 2021-22 rauhanjulistekilpailun teema on 

"Olemme kaikki yhteydessä toisiimme". Kannattaa lähestyä kouluja ja harrasteryhmiä jo tämän kevään aikana, 

jotta kilpailu pystytään ottamaan huomioon syksyn suunnitelmissa. Klubin voittajatyöt toimitetaan 

piirikuvernöörille marraskuun puolivälissä. Lisätietoja Aune Vanhaselta. 

Piirin erinomaisuuspalkinto. Suosittelen lämpimästi, että haette klubillenne erinomaisuuspalkintoa, jos kriteerit 

täyttyvät. Kriteerit löytyvät täältä. Aikaa on 31.8.2021 saakka, mutta nythän on hyvä hetki täyttää lomake ja 

palauttaa se minulle. 

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF  

Maailmanlaajuinen Kampanja 100 -tulos ylitti juuri 200 miljoonaa, Eurooppa 20,6 miljoonaa. F-piiri on pärjännyt 

kohtuullisen hyvin. Yksityisiä suomalaislahjoittajia koko kampanja-ajalta on jo 140. F-piiristäkin muutama. LCIF-

päivää vietetään 22.5.2021. Klubeille tarkoitettu materiaali on painossa. Järjestelyistä ja materiaalin jakelusta 

lisätietoja Matti Vaarastolta. Lataa lehdistötiedotteen malli tästä. 

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.  

Leijonien apu 

Nykyaikana kohtaamme esimerkiksi pankkipalveluissa samaa kuin minkä alkutarinan isoisä joutui kokemaan. 

Vanhukset ovat toisen luokan kansalaisia, joita rahastetaan surutta pankkipalveluilla, he joutuvat jonottamaan 

pankeissa tai pyytelemään apua nettiasioinnissa. Me leijonat voisimme olla se auttaja ja ymmärtäjä, johon voitaisiin 

luottaa pankki- tai muissa nettiasioissa. Oli sitten kyseessä vanhus tai kuka muu tahansa, joka kaipaa apua.  

 

Hyvää kesää. 

 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 

  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
mailto:juha.a.lahtinen@gmail.com
https://global.gotomeeting.com/join/649535653
https://global.gotomeeting.com/join/981877685
https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224
mailto:aune.vanhanen@llky.fi
http://e-district.org/userfiles/241/file/Lomake_2020-2021%20Club%20Excellence%20Award_fi.pdf
mailto:matti.vaarasto@wartsila.com
http://e-district.org/userfiles/241/file/2021%20LCIF%20Eurooppa-p%C3%A4iv%C3%A4%20lehdist%C3%B6tiedote.doc
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