
 

  
 
 
 
 
 
”Muutosta ei voi tehdä ulkopuolelta. 

Asiat kannattaa pitää yksinkertaisina. 
Ihmiset ovat erilaisempia kuin ikinä arvaisi. 
Oppimisen lähtökohta on hakea mahdollisuuksia ei uhkia.”  
 

Henrik Dettmann, koripallon päävalmentaja 60-
vuotishaastattelussaan 5.4.2018 

 
 
Piirikuvernöörin kirje 2 / 2018-2019 lokakuussa   

 
Arvoisat leijonat, puolisot ja leot! 

Syksy on tullut, ensimmäiset yöpakkaset on koettu ja luonto on pukeutunut poikkeuksellisen 
upeaan ruskan värikirjoon. Yletön lämpöaalto sotki syksyn kuvioita, mutta alamme laskeutua kohti 
talven odotusta. 

Kausi on myös päässyt hyvään vauhtiin ja kuvernööritiimi on aloittanut klubivierailunsa. Itse olen 
ehtinyt vierailla yhdeksässä klubissa. Ihanaa on huomata, kuinka monta erilaista tapaa tehdä hyvää 
löytyy piiristämme. 

Tässä on muistiinpanoja viime perjantaisesta klubivierailustani: 

”Perjantai-ilta - neljäs klubivierailu viikon sisällä alkamassa. Takki tuntuu tyhjältä, kun kaarramme autolla Töysän NS-
talon pihaan. Auton ovea avatessa kuuluu iloinen ääni ”Tervetuloa Töysään! ” Mies porhaltaa ohi salkkuineen. 
 
Ja sisällä joukko hyväntuulisia miehiä Kyöstin johdolla halaa niin, että kylkiluut rutisevat. Kuinkahan monta halausta 
päivässä se olikaan tutkimusten mukaan, mikä saa ihmisen voimaan hyvin ja tikittämään, häivähtää mielessäni. No 
täällä ei ainakaan halauksissa pihdata. Varmaan tulee tarpeeksi monta. Tunnen, kuinka akku saa kipinää. 
 
Kokous rullaa jouhevasti turhia kruusailematta, mutta asiassa ja sen vieressä tiukasti pysyen. 
Presidentin jämäkkänä virkamerkkinä on Töysässä veli Haapasen aikoinaan taitavin käsin puusta veistämä leijonarasia. 
Avaan rasian varovasti - kannen leijonapatsas rysähtää pöydälle. Rasian sisäkannessa on teksti: 
 

 OLE KOHTELIAS 

 TERVEHDI (ei ole mukavampaa kuin ystävällinen tervehdys) 

 HYMYILE (vihainen katse vaatii 72 lihaksen käyttöä, hymy vain 14) 

 PUHUTTELE NIMELTÄ (oma nimi on kauneinta musiikkia) 

 OLE YSTÄVÄLLINEN JA AVULIAS (jos haluat ystävän, ole ystävä) 

 OLE KIINNOSTUNUT LÄHIMMÄISISTÄSI (pidät melkein kaikista, jos vain haluat) 

 JAA ANTELIAASTI KIITOSTA (ole varovainen moitteessasi) 

 OTA HUMIOON TOISTEN NÄKÖKANNAT (asioissa on kolme puolta sinun, minun ja oikea) 

 PALVELE AULIISTI 

 HYVÄ HUUMORINTAJU KRUUNAA KAIKEN 

 
Ja juuri näin paljon tai vähän tarvitaan siihen, että alkaa taas tuntua ihmismäiseltä.  
Pojat tuskin tiesivät mitään ihmeempiä tekevänsä. Olivatpahan vain kukin omalla tavallaan oikeita ihmisiä.” 

Suomen Lions-liitto ry, piiri 107-F    
Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa 

LIONS F-piirin uutisia 

Toimivuosi 2018-2019 
Tiedote löytyy myös piirin sivuilta osoitteesta  http://e-district.org/sites/107f/ 



”UUDISTU TAI SURKASTU” Sixten Korkman, joka on taloustieteen emeritus professori ja 
talousvaikuttaja totesi lauseen tarkoittavan kaikkia toimijoita.  
Kansainvälinen presidenttimme Gudrun ilmaisi tämän saman vähän toisin sanoin LION-lehden 4/18 
pääkirjoitusartikkelissa ”Haasteena uudet ulottuvuudet”: ”Lionina oleminen ei ole sitä, että samaa 
asiaa toistetaan vuodesta toiseen perinteen nimissä.  Meidän on uskallettava astua muutama askel 
ulos omalta mukavuusalueeltamme”.  Omassa toimintasuunnitelmassani piirille käytin Kissa 
Karvisen lausahdusta ”Hämmästyttävää, mihin pystyykään, kun ei tunne rajojaan. ” 
 
Kuvernööritiimin klubivierailulistat löytyvät piirin sivuilta osoitteesta: http://e-
district.org/sites/107f/index.php  
 
Piirihallituksen kokoukset: 
2. piirihallitus pe 16.11.2018 klo 12.00 Veljekset Keskinen Oy, OnnenTie 7, 63610 Tuuri. 
3. Piirihallitus la 9.2.2019 klo 12.00 Hotelli Sorsanpesä, Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki 
4. Piirihallitus ennen piirikokousta la 13.4.2019 Närpiössä. 
 
Jäsentilanne: Lokakuun alussa jäseniä oli piirissä 1614. Klubeja on 64 ja näistä naisklubeja 11. 
Suomessa jäsenmäärä oli 21928. MyLCI-ilmoituksia oli piirissämme tehty jäsen- ja aktiviteettien 
osalta vain 42 klubia 64:stä, mikä on huonoimpia tuloksia koko maassa. Piirirajan 1250 jäsentä 
alittaa nyt Suomessa viisi piiriä (B, H, I, L, O), joten uuteen piirijakoon on varauduttava 
tulevaisuudessa, jollei jäsenmäärissä ole tuntuvaa kasvua. 
 
Lions Quest: Kiitos aktiivisen Marika Haapasen seuraavat koulutukset ovat tiedossa: 
- Liikuntaseuravalmentajat Kuortaneen urheiluopistolla PuSu-varoista 8.2.2019 (4h) ja 14.2.2019 
(4h), - Peruskurssi kasvattajille Seinäjoella 21.-22.3.2019, - Ruotsinkielinen peruskurssi keväällä 
2019 
 
RLLI-johtamistaidonkurssi: 
LCI pitää Suomessa kaksiosaisen alueellisen johtamistaidon kurssin Helsingissä 19.-20.1.2019 ja 23.-
24.2.2019 Hotelli Haagassa. LCI maksaa majoituksen, ateriat ja kurssin. Osallistumismaksu on 
ilmeisesti 240 euroa. Piiristämme pääsee instituuttiin neljä osanottajaa. Tarkemmat tiedot tulevat 
vasta marraskuussa. 
 
LCIF 1968-2018 juhlii 50 vuotista toimintaansa, jonka aikana se on antanut yli miljardi USD 
humanitäärisiin tarkoituksiin, hätäapuun, nuorison tukemiseen ja näön suojelemiseen. Melvin Jones 
-jäsenyys 1000 USD/jäsenyys kattaa 75% säätiön tuloista. Rahastosta löytyy monia erilaisia tapoja 
lahjoittaa rahaa pienissä tai suurissa erissä tai jopa kuukausilahjoittajana valitun klubin tilin 
kartuttamiseksi. Pyöreitä vuosia täyttäneet voivat vaikka luovuttaa kertyneet lahjarahat säätiölle. 
Piiristämme on tietääkseni yksi klubi LC Kauhajoki/Katrilli maksanut kaksi Melvin Jones -jäsenyyttä 
toimikaudella. 
Tieto säätiöstä osoitteesta: http://www.lcif.org/FI/support-our-work/melvin-jones-fellowship.php  
 
ARS- ja Melvin Jones -gaala pidetään la 23.3.2019, paikka on vielä varmistusta vaille. 
 
Lions-arvat ja Joulukortit ovat ainoat kansalliset aktiviteetit nuorison hyväksi. Toivon, että yhtään 
arpaa ei palauteta. Joulukorteista palautuu 50% klubin hallintotilille. 
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Rauhanjulistekilpailu: ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä” Kilpailutöiden palautusaikataulu on 
muuttunut syysloman sotkiessa töiden valmistumista. Työt voi palauttaa myös viimeistään 
piirihallituksen kokoukseen 16.11.2018. 
 
LION-lehden uusin numero 5/18 on ilmestynyt 18.10.2018 nettiversiona ja löytyy osoitteesta 
www.lions.fi/lionlehti. 

 
F-piirin oma nettilehti on myös ilmestynyt ja löytyy osoitteesta http://e-district.org/sites/107f/  
 
PCC Heikki Hemmilä teki v. 2015 koko maan kattavan tutkimuksen lionien palvelu- ja 
varainhankinta-aktiviteeteista ja tulokset eli Hemmilän Aktiviteettipankki löytyvät nyt piirin sivuilta 
osoitteista:  
http://e-district.org/userfiles/241/file/Parhaat%20palveluaktiviteetit.pdf  ja 
http://e-district.org/userfiles/241/file/Varainker%C3%A4ysaktiviteetteja.pdf . Voipahan vilkaista 
onko mitään inspiraation antajaa löydettävissä. 
 
Muita tärkeitä linkkejä järjestömme sivuille, mistä löytyy tyydytystä vaativaankin tiedonjanoon:  
-LION-lehti ilmestyy neljänä paperiversiona ja kahtena nettiversiona entisen kuuden sijaan 
määrärahojen supistamisen vuoksi. Lehdet löytyvät netistä osoitteesta www.lions.fi/lionlehti. 
- Lions-päämajan sivut suomeksi www.lionsclubs.org/FI  
- Osoite päämajan MyLCI-rekisteriin www.lionsclubs.org/FI ja sieltä yläpalkista oikealla kohta MyLCI 
-Suomen Lions-liiton sivut www.lions.fi  
- Suomen Lions-liiton jäsenrekisteri www.lions.fi/rekisteri  
-F-piirin kotisivut http://e-district.org/sites/107f/ , mistä löytyy kaikki piiriä koskeva aineisto 
pöytäkirjoista kunniamerkkeihin- 
 
Kunniamerkit ja muistaminen: Piirissämme tänä toimivuonna juhlii 15 klubia täysiä kymmeniä tai 
5-loppuisia juhlavuosia. Suomen vanhimpiin klubeihin kuuluvat LC Kristinestad-Kristiinankaupunki ja 
LC Vaasa-Vasa juhlivat 65-vuotista taivaltaan ja keväällä myös LC Närpes. Suomen toinen naisklubi 
LC Seinäjoki/Aalto juhlii 30-kymppisiään tammikuussa. Meillä ei ole kovinkaan montaa tapaa 
muistaa jäseniämme uutterasta ja antautuvasta työstä hyvän tekemisessä, joten antakaamme edes 
kunniamerkkejä. Ainakin kaikkia 30, 40, 50 ja 60 vuotta lionismin uranuurtajia klubit voivat muistaa 
jäsenen ansiomitalilla. Sitten on olemassa muitakin, joten nyt nopeasti toimeen ja sihteerit 
tarkastamaan jäsenistönsä yli 30 vuotta toiminnassa olleet sekä muuten ansioituneet. 

Muistetaan kolmen koon ohjelma: Kehu, Kiitä ja Kannusta 
Syysterveisin ja  

mahtavia aktiviteetteja toivottaen 

Piirikuvernööri Annukka Laurila ja puoliso Lauri 
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