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F-piiri/ Distrikt 

Piirikuvernöörin tiedote 12/2020-2021 

Tässäkö se oli? 

Ihmiset kertovat joskus, kuinka hädän hetkellä koko elämä on vilahtanut filminauhana heidän silmissään. Se 

tunne, kun mitään et voi enää muuttaa. Se lopullisuus. On vain todettava olosuhteiden ja omien valintojen tulos. 

Tätä kirjoittaessani vähän samanlainen tunne valtaa mielen. Kolmen vuoden taival päättyy kuukauden kuluttua. 

Aika on tuonut paljon sisältöä elämään. Ehkä loppuiän kestäviä ystävyyssuhteita. Olen saanut etuoikeuden 

vierailla jokaisessa piirin klubissa, saanut kommunikoida klubilaisten äidinkielellä, saanut vierailla Päämajassa. 

Ennen kaikkea olen saanut tilaisuuden palvella. Paljon enemmän olisin halunnut tehdä, mutta tässä se taisi olla.  

Liiton uutisia 

Suomen Lions-liiton uudet kotisivut julkistetaan 7.6.2021 osoitteessa www.lions.fi. Vuosikokous järjestetään 

virtuaalisena.  K l u b i n  s i h t e e r i  ilmoittaa kokoukseen osallistuvat klubien äänioikeutetut 

vuosikokousedustajat, mukaan lukien ne PDG:t, DG:t ja IPDG:t, joiden kanssa on sovittu osallistumisesta. Tässä 

linkki ilmoittautumiseen. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 7.6.2021.  

 

Suomen Lions-liiton KiTeNet, kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen, -hanke etenee. Ohjataan lapsia 

terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä, opastetaan toisen oikeuksia kunnioittavaan nettikäyttäytymiseen, 

ohjataan terveeseen, rikokset tunnistavaan nettikäyttäytymiseen, tunnistetaan mahdolliset digiriippuvuuden 

tunnusmerkit ja tuetaan vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa yhteyttä. KiTeNet-webinaari pidettiin 20.5.2021. 

Sen tallenne löytyy täältä. Seinäjoen Leijonat on tehnyt hanketta sivuavaa työtä jo vuosia. Klubien jäsenet ovat 

nytkin tunnistaneet tarpeen, on pidetty aihetta avaavia tilaisuuksia ja innostus on käsin kosketeltavaa. Kiitos 

paljon. 

 

Leijonat viettävät valtakunnallista Hyvän Päivää vuosittain 8.10. Hyvän Päivän yhteydessä palkitaan Leijonien 

Hyvä teko tai Vuoden Hyväntekijä sekä valtakunnallinen Hyväntekijä. Leijonilla ja lionsklubeilla on nyt 

mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Palkintoa voidaan ehdottaa klubille tai yksittäiselle lionille. Ehdotuksen voi 

lähettää Lions-liiton toimistoon tai laittaa sähköpostilla viestinta@lions.fi 2.8. mennessä. Ehdotuksessa tulee 

ilmetä palkittavan nimi ja ehdotus perusteluineen, aktiviteetin tai projektin nimi, tekijät, kohderyhmä, kuvaus 

toiminnasta sekä sen vaikutuksista. 

Suomen Lions-liiton ympäristöpalkinnon hakemusten määräaika on 5.6.2021. Lue lisää. 

Klubivierailut 

Klubivierailut ovat jatkuneet. Kiitos LC Seinäjoki/Aalto, LC Lappfjärd-Lapväärtti, LC Kuortane, LC Lehtimäki ja LC 

Töysä. 

Piirin uutisia  

Entiset piirikuvernöörit kokoontuivat Seinäjoelle 18.5.2021. Keskustelu oli vilkasta eri aiheista. Piirikuvernööri 

puhui ajankohtaisista asioista ja tuleva piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila esitteli toimintasuunnitelmansa 

pääkohtia, keskusteltiin arvoista, piirijakouudistuksesta, Seinäjoen Leijonista, Leijonat torilla 14.8. -tapahtumasta, 

leoista, mallisäännöistä, Vimpelin nuorisovaltuustosta ja pöytästandaarien loppusijoituksista. Arne Ritarille 

kuuluneen materiaalin luovuttamisesta F-piirille tehtiin päätösesitys piirihallitukselle.  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
http://www.lions.fi/
http://vk2021.lions-piiri107a.fi/index.php/fi/ilmoittautuminen-kokoukseen
https://www.youtube.com/embed/Faoo-q7QPKQ
mailto:viestinta@lions
https://www.lions.fi/toiminta/tapahtumat/ymparistoteko_paikkakunnan_parhaaksi/ymparistopalkinto_2021_haettavissa/
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F-piirin koulutuksena järjestettiin MyLion/MyLCI -koulutus. Koulutuksessa käytiin läpi myös kansainvälisen 

järjestön-, liiton- ja piirin kotisivut sekä liiton jäsenrekisterin käyttöä.  Kiitos osallistuneille. Tässä linkki 

tallenteeseen. Tässä linkki myös sihteerikoulutuksen tallenteeseen. 

Lionien hyväntekeväisyyssäätiö, LCIF  

Länsimaissa pandemia alkaa hellittää. Rokotukset ovat edenneet ja Suomessa odotetaan toiveikkaina tulevaa 

kesää. Toisin on esimerkiksi Intiassa, jossa koronakriisi on kuormittanut sairaalat ja koko 

terveydenhuoltojärjestelmän, ja saanut hoito- ja tarvikejakelun tukkeutumaan. Se on jättänyt lukuisia 

sairastuneita ilman hoitoa. Tämän vuoksi LCIF toivoo kohdennettuja lahjoituksia, jotta Intian lionit voivat auttaa 

paikkakuntiaan kriisin aikana. Tekeminen sekä lahjoittaminen ovat molemmat palvelua. Jos ei voida turvallisesti 

toteuttaa palvelua paikkakunnalla, voisi harkita lahjoitusta LCIF:lle. Henkilökohtaisena tai klubin tekemänä.  

Lionien kansainvälinen järjestö, LCI  

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

tervetulleita. Kokous simultaanitulkataan suomeksi. Osallistumismaksu on noin 60 €. Lisätietoja.  

Kindness Matters -palvelupalkinto. Innovatiivisen palvelun juhliminen on aina ollut osa meitä. Viime vuonna 

käynnistetty Kindness Matters -palvelupalkinto-ohjelman antaa tunnustusta lions- ja leoklubeille, jotka ovat 

suorittaneet ainutlaatuista palvelua yhdellä maailmanlaajuisen palvelukohteemme alueella. Hakuaika on 1.7.-

31.10.2021. Lue lisää. 

Se ei ollut vielä tässä 

Piakkoin aloittavana entisenä piirikuvernöörinä saan onneksi jatkaa palvelua piirin neuvojana ja autan myös MyLion-, 

MyLCI- sekä liiton jäsenrekisteriasioissa.  

 

Lämmin kiitos kaikille klubeille ja klubilaisille, piirihallituksen jäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille.  

 

Toivotan onnea ensi kauden piirikuvernööri, Tapio Seppä-Lassilalle. Olen havainnut, että Tapiolla on hienoja 

kehittämisajatuksia, innostavaa ja ystävällistä asennetta sekä reiluutta, jota aina tarvitaan. Myös uudelle 

piirihallitukselle ja toimikuntien puheenjohtajille toivotan onnea ja menestystä.  

 

Hyvää kesää ja mitä parhainta ensi kautta jokaiselle teistä. 

 

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

Kiitos. 

 
Pyyteettömästi Palvellen 
Terveisin 

  

mailto:raimo.sillanpaa@lions.fi
https://youtube.com/embed/NV4AzYWussY
https://www.youtube.com/embed/rZVkj5QwXjs
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_FI_International%20Convention%20Moving%20to%20Virtual%20Event_MD%2FDistrict_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=4048&elqTrackId=909D311C54334F83A9F7D57957C5D0B2&elq=f6cadf2dc0884fea8b189667104e0204&elqaid=17535&elqat=1
https://app.e.roar.lionsclubs.org/e/er?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_FI_All%20Lion%20IP%20May%20Newsletter_2021&utm_medium=email&s=94443966&lid=10368&elqTrackId=ba066b29466a41d7b098110833fcf98d&elq=4869477ebfe446b8b06c83988f009b28&elqaid=19018&elqat=1

