
 

  
 
 
 
 

   

    
 

Piirikuvernöörin kirje 4 / 2018 – 2019 joulukuu 
 
Kirjoitan tätä tiedotetta Suomen 101. itsenäisyyspäivänä. 
Kynttilät tuikkivat ikkunoilla ja lumihuntu on pukenut luonnon valkoiseen juhla-asuun. Keittiön ikkunasta 
näen sinivalkoisen lippumme liehuvan salossaan.  
 
Tunnen syvää kiitollisuuta ja kunnioitusta menneitä sukupolvia kohtaan, joitten työn tuloksista saamme 
nauttia vapaassa maassa. Sukupolvet ovat tehneet ankaraa työtä maamme hyvinvoinnin luomiseksi. 
Huolehtikaamme siitä, että ikäihmisiä kohdellaan kunnioittavasti myös silloin, kun he ovat avuttomia ja 
tarvitsevat kanssaihmisten huolenpitoa viimeisinä elinvuosinaan. Meillä on siihen totisesti varaa. 
 
Vaikka itse olen syntynyt sotien jälkeen, 
muistan vanhempieni aina viettäneen 
itsenäisyyspäivää suurena juhlana 
sytyttäen vanhan tavan mukaan kynttilän 
joka ikkunalle illalla kello kuusi. Sekä isäni 
että äitini menettivät sodassa oman 
veljensä. Se toi aina tumman surunauhan 
tunnelmaan. 
 
78 vuotta sitten loppui talvisota 
maaliskuussa. Lainaan tähän lopuksi 
puolustusvoimiemme ylipäällikön 
marsalkka Mannerheimin sanoja sotilailleen katkeraksi koetun rauhan jälkeen. Päiväkäsky on päivätty 
14.3.1945: 
 
” Te ette tahtoneet sotaa.   
Te rakastitte rauhaa, työtä ja kehitystä,  
mutta teidät pakotettiin taisteluun,  
jossa te olette tehneet suurtöitä,  
tekoja, jotka vuosisatoja tulevat loistamaan historian lehdillä.” 
 
Ja sitten siirryn arkisempiin asioihin. 
Piirihallitus piti kokouksensa 16.11.2018 Alavudella. Kiitos järjestelyistä LC Alavus/Kuulattarille. 
 
Oheisessa kuvassa ovat Suomen kolmannen klubin LC Kristinestad-Kristiinankaupungin 65-vuotisjuhlassa 
10. marraskuuta DG ja palkitut jäsenet. Kuvasta puuttuu Melvin Jones –jäsenyydellä palkittu Alf Fröberg. 
 
 
Haarukkapaloina piirin, liiton ja kansainvälisen järjestömme uutisia ja tapahtumia: 
 
 

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

LIONS F-piirin uutisia 

Toimivuosi 2018-2019 piirin sivut http://e-district.org/sites/107f/ 

 
Tiedote löytyy myös piirin sivuilta 



Rauhanjulistekilpailu ”Hyvät työt ovat tärkeitä” 
Piirin kilpailuun lähetettiin 10 työtä. Piirihallitus valitsi kokouksessaan 16.11.2018 voittajaksi Sonja Mäki-
Latvalan työn, mikä on lähetetty valtakunnalliseen kilpailuun. Jaetun toisen sijan saivat Varpu Widgren ja 
Gustav Eklund. Sonjan palkinto on 100 euroa ja Varpun ja Gustafin 75 euroa. Onnittelut voittajille. 

 

     
1. Sonja Mäki-Latvala 2. Varpu Widgren 2. Gustaf Eklund 
LC Ilmajoki/Viljat LC Ylistaro  LC Nurmo/Valakiat 

 
PuSu-rahaa jaettiin 
Tampereella kuvernöörineuvoston kokouksessa 1. joulukuuta oli jaossa reilut 70.000 euroa PuSu-rahaa. 
Hakemuksia oli tullut yli sata yhteissummaltaan yli 200.000 euroa. Piiristämme LC Seinäjoki/Aalto sai 
2000 euroa ja LC Laihia/Helmi 1000 euroa. 
 
Lions-talon myyntiä koskien on klubeille tullut ilmeisesti useampikin kirje, joissa pyydetään klubeja 
vaatimaan ylimääräisen liittokokouksen koolle kutsumista. Olen piirikuvernöörinä lähettänyt kaikille 
klubeille tiedotteen asiasta. Tiedote löytyy myös piirin sivuilta nimellä Piirikuvernöörin tiedote 3. 
Piirikuvernöörinä luotan klubien omaan harkintaan asiassa. 
 
Jäsentilanne:  
-Piirissä oli kauden alkaessa jäseniä 1.626 ja tämän päivän tilanteen mukaan 1.608 eli vähennystä 18 
jäsentä. Tiedän kuitenkin muutaman klubin, jotka eivät ole merkinneet uusia jäseniä vielä rekisteriin. 
Kahden kuukauden viive on asiassa vielä hyväksyttävissä.  
Yllätykseksi kaksi klubia ei ole ilmoittanut jäsentietoja lainkaan tällä kaudella. Klubit ovat: LC 
Alajärvi/Järviseutu ja LC Jalasjärvi. Asia nopeasti kuntoon!! 
- Suomessa oli kauden alussa jäseniä 22.120 ja tänään 21.887 eli poistuma yhteensä 233.  
Jos jäsen- tai aktiviteettitietojen päivittämisessä on ongelmia, rohkeasti yhteys piirisihteeriin tai Raimo 
Sillanpäähän, niin asia järjestyy nopeasti. 
 
MyLCI-ilmoituksia piirissä  
on tehnyt aktiviteeteista 43 klubia 64:stä eli 67%. Mutta jäsenyyden suhteen tilanne on valoisampi. 87,5 
% klubeista on tehnyt jäsenilmoituksen.  
 
Haku Päällä -kunniagalleriaan, 
 eli klubin jäsenmäärä on lisääntynyt vähintään kahdella jäsenellä, on päässyt F-piiristä: LC Alavus/Salmi, 
LC Seinäjoki/Aalto ja LC Vaasa/Meri. Yhteensä Galleriassa on 41 klubia joulukuun alussa. 
Muistattehan, että jos jokainen klubi hankkii toimivuoden aikana kaksi uutta jäsentä, on tilanne piirimme 
suhteen loistavassa kuosissa. 
 
Piirihallituksen kokoukset pidetään seuraavasti 
 3. kokous lauantaina 9.2.2019 klo 12.00 järjestetään Seinäjoella, Hotelli Sorsanpesässä, vastuuklubi LC 
Seinäjoki/Aalto. 
4. kokous järjestetään 13.4.2019 Närpiössä, vastuuklubi LC Närpes. 
 



Piirin vuosikokous 2019 
on Närpiössä 13.4.2019, asiaa valmisteleva työryhmä on valittu. 
Vuoden 2020 piirikokouspaikaksi on lupautunut Vaasa, vastuuklubi LC Vaasa/Meri. 
 
Koulutusta: 
* RLLI-koulutus: 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 240 euroa. Piiristämme pääsee instituuttiin neljä osanottajaa. Haku on 1.11. -
20.12.2018. Tarkemmat tiedot ja hakulomake löytyy Lions-liiton sivuilta osoitteesta. 
https://www.lions.fi/jasenille/koulutus/rlli/  Huom: vasta yksi on hakenut piiristä koulutukseen! 
* Lions Quest koulutus: Liikuntaseuravalmentajat Kuortaneen Liikuntaopistolla PuSu-varoista 8.2.2019 
(4h) ja 14.2.2019 (4h), Peruskurssi kasvattajille Seinäjoella 21.-22.3.2019, sekä ruotsinkielinen 
peruskurssi kevään 2019 aikana jos osallistujia löytyy. 
-Viestintäkoulutus 9.3.2019 Lapualla (alustava ehdotus). 
 
Ehdokkaat F-piirin piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin ja klubialoitteet 
kaudelle 2019-2020: Klubien kannatustodistukset ja ehdokkaitten suostumukset sekä klubialoitteet 
piirille tulee jättää piirikuvernöörille viim. 15.1.2019. 
 
Lions-liiton ja MD 107:n seuraavan kauden puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan liiton 
vuosikokouksessa Kalajoella 7.-9-6-2019 klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. Ehdokkaitten 
kannatustodistukset suostumuksineen sekä klubialoitteet tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle 
liiton toimistoon 15.1.2019 mennessä osoitteella Suomen Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki.  
 
ARS-Melvin Jones -gaala pidetään la 23.3.2019 Vaasassa, järjestäjänä piiri ja LC Vaasa/Meri. 
 
Nuorisovaihto hakemuksilla alkaa olla kiire. Piirin nuorisovaihtoasiamies Harri Peltonen on lähettänyt 
asiasta kirjeen kaikille klubeille. Viime kaudella piiri lähetti 11 vaihtaria maailmalle. Hakemukset Harrille 
15.12.2018 mennessä. Harrin meiliosoite on harri.peltonen@lions.fi . 
 
Leijonasanomien vuoden viimeinen numero ilmestyy kuun lopussa nettiversiona pdf-muodossa. 
Aineiston viimeinen sisäänjättöpäivä on 15.12.2018 Raimo Sillanpäälle. Piirilehteen hankittujen 
mainosten tuotosta puolet saa klubi ja puolet piiri. 
 
Pohjanmaan Leijona hakemukset 15.1.2019 mennessä IPDG Jaakko Passiselle. Kunniamerkin ehdot 
löytyvät piirin sivuilta. 
 
Kuvernööri – Jussi on ryöstetty LC Överrmark-Ytttermarkilta. Ryöstön suoritti LC Närpes 9.10.2018. 
 
Piirin kilpailut ja turnaukset järjestetään seuraavasti: 
1. Piirin lentopalloturnaus järjestetään Peräseinäjoella Ritola-hallissa 16.2.2019, järjestäjä LC 
Peräseinäjoki. 
2. Piirin Pilkkikisa järjestetään la 16.3.2019 klo 10.00 Isossakyrössä Kalliojärven viihdekeskuksen 
lammella, järjestäjä LC Isokyrö, Vuorossa ovat jo 30. kisat, ja DG Annukka Laurila avaa juhlapilkit. 
3. Piirin Golf-mestaruuskilpailut järjestetään 24.8.2019 klo 10.00- Kuortaneen golfkentällä, järjestäjänä 
LC Peräseinäjoki. 
 
Kehitysvammaisten urheilun Special Olympics (SO) seuraavat kisat pidetään Abu Dhabissa maaliskuussa 
2019. Suomesta lähtee 71 urheilijaa. Esite asiasta lähetetty klubeille. Suomen Lions-liitto on lähtenyt 
mukaan kv. järjestön suositusten mukaan tukemaan hanketta. 
 

https://www.lions.fi/jasenille/koulutus/rlli/
mailto:harri.peltonen@lions.fi


Leijonat puhtaitten vesien puolesta -hanke on liitossa alkanut Ympäristöministeriön rahoittamana 
hallituksen kärkihankkeena, tietoja Lion-lehden diginumerossa 5. Klubit voivat työskennellä yhteistyössä 
paikkakuntansa kanssa. 
 
Sri Lankan Ystävät eivät enää ota vastaan lahjoitettuja silmälaseja toimitusongelmien vuoksi. 
Toukokuussa lähetetty 12.000 lahjoitetun silmälasien erä on vasta lokakuussa saapunut piireille Sri 
Lankassa. PID Markus Flaaming on ilmoittanut asiasta. 
 
Piirihallitus päätti palkita kevätkokouksessa klubeja seuraavasti 
1. Kauden aikana eniten uusia jäseniä hankkinut klubi (nettokasvu) 
2. Aktiivisin klubi, 
3. Nettilehden paras juttu 
4. Eniten ARS-adresseja myynyt klubi 
Palkintojen suuruus a` 150 €. Ehtona on, että kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu. 
 
Lions Clubs International Foundation:n eli LCIF:n Kampanja 100: n tarkoituksena on kerätä kausien 
2018-2021 aikana yhteensä 300 miljoonaa USD maailmanlaajuisesti. Vähimmäistavoite on kerätä 250 
USD jäsentä kohti maailmassa. Tämä tekee noin 75 euroa jäsentä kohden vuodessa. Suomessa varoja on 
tilitetty lähes 14 000 USD, piireistä 10/14 jo mukana. LCIF keräsi viime kauden aikana 41,1 miljoonaa 
USD, josta Euroopasta tuli 4,1 miljoonaa USD.  
 
Seuraava Eurooppa-foorumi järjestetään Tallinnassa 3.-6.10.2019. PID Kalle Elsterin pyynnöstä PCC 
Tuomo Holopainen toimii vapaaehtoisena auttajana Suomessa. Piirin yhteyshenkilöksi on valittu 1VDG 
Thorolf Westerlund. Lähdetään joukolla Suomesta foorumiin!  
 

Muistetaan Kolmen Kovan Koon strategia:  
Kehu, Kiitä, Kannusta! 

 
Toivotamme teille kaikille rauhaisaa joulunaikaa. Kerätään voimia alkavalle vuodelle. 

Piirikuvernööri  Annukka Laurila ja puoliso Lauri 

 

 
 
  LC Vaasa/Familyn kokouksessa 8.10.2018 PDG Aulikki Hissa (DG 1999-2000), 
  Heikki Hissa (DG 1989-1990) DG Annukka ja puoliso Lauri. 

 


