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Piirikuvernöörin tiedote 5 / 2018 – 2019 
 
Thomas Eriksonin kirjan mukaan ihmiset - myös pomot 
- voidaan jakaa karkeasti neljään erilaiseen 
persoonallisuustyyppiin. Hän antaa myös ohjeita, miten 
selvitä punaisen, keltaisen, vihreän ja sinisen tyypin 
kanssa. 
 
Tämä jaottelu antaa käyttökelpoisia vihjeitä, kuinka 
tulla toimeen meitä käytöksellään syvästikin ärsyttävän 
ihmisen tai pomon kanssa. On mahdollista välkttää 
monet riidat ja väärinymmärrykset. 
 
Tunnistatko itsesi, vai onko ”huuhaata”? 
Erikson itse kirjoittaa, ettei väitäkään, että 
ihmistyyppejä olisi vain neljä. Suurimmalla osalla värit 
sekoittuvat. Mutta mallin neljä peruselementtiä 
vaikuttavat siihen, millaisia olemme. 

1. PUNAISET tyypit ovat nopeita, energisiä, kunnianhimoisia ja tarmokkaita, jotka saavat 

pyörät pyörimään. He ovat asiakeskeisiä ja tuloshakuisia ja pystyvät tekemään päätöksiä. He 
kestävät paineita ja epäsuosiota sekä konflikteja. 
He voivat tuntua jyrääviltä ja kontrolloivilta ja kärsimättömiltä pomottajilta.  Punaiselle kannattaa 
esittää asiat nopeasti ja lyhyesti, hän ei ole kiinnostunut tunteistasi. Punaiselle pomolle ei 
kannata vastata ”ehkä” vaan ”kylla” tai ”ei”. Stressaantunut punainen alkaa syytellä muita. 
Punainen rauhoittuu parhaiten tekemällä fyysisesti jotakin. 

2. KELTAISET tyypit kohottavat tunnelmaa missä tahansa ryhmässä puhumalla paljon, 

hauskasti ja innostavasti. He ovat ihmissuhdekeskeisiä ja luovia. He ovat viestinnän mestareita 
ja heitä näkee paljon startup-maailmassa, jossa kaikki on sikasiistiä, mahtavaa, upeata ja 
mullistavaa. Toisaalta he saattavat olla myös itsekkäitä, pinnallisia ja aivan liian itsevarmoja 
eivätkä anna muille suunvuoroa. Stressaantuneen keltaisen kannattaa järjestää juhlat ja 
vikkelästi. Jos keltainen ei saa olla sosiaalinen, hän voi vajota syvään masennukseen. 
Pomona keltainen ei halua kuulla huonoja uutisia, sillä se pilaa tunnelman. Keltainen pomo ei 
halua kuulla teoreettisia yksityiskohtia, hän on suurten linjojen tyyppi, jolla on sikasiisti visio, 
mutta ei askel askeleelta olevia suunnitelmia sen toteuttamiseksi. Keltaista ei kannata upottaa 
teoreettisiin yksityiskohtiin. 

3. VIHREÄT tyypit ovat ystävällisiä, joustavia, kärsivällisiä, luotettavia ja turvallisia. He osaavat 

kuunnella ja heidän kanssaan on helppo tulla toimeen. Kiltteinä he eivät halua pahoittaa 
kenenkään mieltä ja ahdistuvat muutoksista. Hermostuessaan hän muuttuu varautuneeksi. 

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 myös piirin sivuilta http://e-district.org/sites/107f/ 
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Vihreää voi olla vaikea saada ottamaan asioihin kantaa tai tekemään päätöksiä. Hän haluaa 
miellyttää kaikkia. 

4. SINISET tyypit ovat asiakeskeisiä, rauhallisia ja järkeviä, he miettivät ennenkuin toimivat. He 

ovat huolellisia ja järjestelmällisiä – jopa perfektionisteja. Näin ollen he vaikuttavat helposti 
etäisiltä ja kylmiltä. Sininen paneutuu asiaan, tekee tarkan suunnitelman ja toteuttaa sen 
säntillisesti. Aikaa saattaa tuhlaantua – joittenkin mielestä liikaakin – mutta asiat tehdään 
pilkulleen sääntöjen mukaan, otti se aikaa tai ei, kunhan tulee priimaa.   
Näytä siniselle pomolle, että olet asiantuntija asiassa ja selviydyt tehtävästä täydellisesti. Älä 
hairahdu kertomaan siniselle henkilökohtaisesta elämästäsi, se ei kiinnosta häntä lainkaan. 
Sinisen meininki voi näyttää pilkunviilaukselta, mutta silläkin tavalla voi menestyä oikeissa 
olosuhteissa. 
 
Koska en lähettänyt tammikuussa DG-tiedotetta, tulee tästä todella pitkä. Pahoittelut! 
Sitten puna-kelta-vihreä-siniseen tyyliin suoraan asiaan: 

LCI:n painopistealueen eli lasten syövän tutkimuksen ja hoidon tukeminen alkaa koko piirin 
kampanjana. Tuemme Seinäjoen ja Vaasan keskussairaalan lastenosastojen ja alueella toimivien 
syöpäjärjestöjen kautta syöpäpotilaiden ja heidän vanhempiensa viihtyvyyttä ja hyvinvointia. Esim. 
Seinäjoella lastentautienosasto siirtyy 1.9. väistötiloihin ja niihin ei saa viedä mitään nykyisistä tiloista. 

 Lapsen sairastuminen syöpään on perheelle henkisen hädän ohella myös huima taloudellinen järkytys 
yhteiskunnan tukitoimenpiteistä huolimatta, jos jompikumpi vanhemmista – tai jossain tapauksista 
molemmat vanhemmat - joutuvat palkattomalle vapaalle. 

Piirihallitus perusti kokouksessaan 9.2.2019 työryhmän valmistelemaan asiaa ja neuvottelemaan 
yhteistyökumppaneitten kanssa. Ryhmään kuuluvat piirin GST Timo Sysilampi, Tuulikki Martikkala LC 
Seinäjoki/Aalto, Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli, Kirsti Ala-Kutsi LC Vaasa/Family, Heli Kivimäki LC 
Alavus/Kuulattaret. 

LC Lapuan aloite kantasolurekisterin puolesta hyväksyttiin Oulun vuosikokouksessa. Aloite ei 
kuitenkaan ole saanut näkyvyyttä liittotasolla. Olen ottanut asiasta yhteyttä liiton palvelujohtajaan 
Jukka Isotaloon. Katsotaan, mitä Suomen tasolla alkaa tapahtua.  

Tässä aktiviteetissa emme kerää yleisöltä mitään, emmekä käytä erityisesti rahaa, vaan hyödynnämme 
järjestön jäsenistön isoa kokoa avun tarvitsijoiden hyväksi. Saisimme ja hyödyntäisimme näkyvyyttä 
kampanjan yhteydessä. Tämä voisi saada myös uusia jäseniä kiinnostumaan Lions-työstä. 

Kantasolujen käyttö hoitokeinona on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä 
lääketieteellisen tutkimuksen aloista. SPR:n ylläpitämään Kantasolurekisteriin voi ilmoittautua 18-40 –
vuotias perusterve henkilö. Nuoret miehet ovat parhaita luovuttajia. Noin 50 000 suomalaista on 
liittynyt kantasolurekisteriin. Siirto on oleellinen esim. leukemian hoidossa, näitä tehdään 150-170 
siirtoa vuodessa. ¼ saa siirteen siskolta tai veljeltä.  

Aiemmin kantasolut otettiin luuytimestä lantiosta, mikä karkotti luovuttajia. Nykyään alkutestauksen 
jälkeen soveliaaksi havaittu ja luovutukseen kutsuttu henkilö saa viitenä perättäisenä päivänä pistoksen, 
jonka jälkeen kantasolut siirtyvät verenkiertoon. Tämän jälkeen kantasolut otetaan talteen suoraan 
verenkierrosta. Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen sanoo:”Minulle on henkilökohtaisesti 
koskettavaa, että on niin suuri joukko ihmisiä, jotka ovat valmiit näin suureen vaivaan auttaakseen 
vaikeasti sairaita ihmisiä.”  



 
Leijonat puhtaitten vesien puolesta 

Suomen Lions-liitto ja Suomen yli 21 000 leijonaa, toteuttaa vuosina 2018 – 2020 hankkeen Leijonat 
puhtaan veden puolesta. Teemme hankkeen puitteissa yhdessä muun yhteiskunnan kanssa 
tulevaisuuden vesitekoja ja juurrutamme vesiensuojelun osaksi Leijonien palvelukulttuuria. Tavoitteena 
on myös synnyttää maailman ensimmäinen vesileijonien vesiensuojeluverkosto, jossa eri-ikäiset leijonat 
ja leot haastetaan toimimaan yhdessä maapallomme tulevaisuuden hyväksi.  
Hanke on yksi Suomen hallituksen vesiensuojelun kärkihankkeista ja ympäristöministeriö rahoittaa sitä 
160 000 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 110 €.  
Hankkeen suojelijana toimii Lions Clubs Internationalin kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir.  

Asiasta on lähetetty klubeille info ja lisätietoa löytyy osoitteesra www.puhtaatvedet.lions.fi  . Klubeja 
kannustetaan ottamaan yhteyttä paikallisin oppilaitoksiin. Kampanjan vetäjän puolesta Tiitus Tuohiniemi 
on ottanut piirikuvernööriin yhteyttä. Sovimme, että piiri katsoo sopivan ajankohdan ja järjestää 
tilaisuuden, jossa esitellään hanketta. Pyrimme saamaan klubeja vesien suojelutyöhön. LC Isojoki on 
alustavasti ilmoittanut halustaan ryhtyä suunnitteluun jokiraakkujen kannan elvyttämiseksi. 

Painotan myös sitä, että vesiensuojelu liittyy saumattomasti LCI Forward –suunnitelman viiteen 
maailmanlaajuiseen painopistealueeseen, joita ovat: nälkä, näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän 
syöpä. 

Nuorisovaihtoon on Suomesta lähdössä 150 nuorta ja F-piiristä 4. Lähettävät klubit ovat: LC Kauhava, LC 
Jalasjärvi/Liisat, LC Seinäjoki/Botnia ja LC Alahärmä. 
Määrän vähenemiseen 30 lähtijällä vaikutti, että hakemukset valmistuivat vasta marraskuussa ja 
hakuaika loppui jo 15.12.-18. 
 
TÄRKEÄÄ: Klubeissa on ryhdyttävä isäntäperhehakuun kesälle 2020, koska silloin piirimme järjestää 
nuorisoleirin Kuortaneella. Isäntäperheitä tarvitaan luultavasti jo tulevana kesänä F-piirin ollessa tukena 
Parkanossa ja Kokkolassa järjestettävien nuorisoleirien etsiessä isäntäperheitä. 
 
Klubeja palkitaan kevätkokouksessa 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 saatavat on hoidettu. 
 
Jäsentilanne:  
- Piirissä oli kauden alkaessa 64 klubissa jäseniä 1.626 ja 31.1. oli jäseniä 1.614  
- Suomessa oli kauden alussa jäseniä 22.120 ja 31.1. oli jäseniä 21.855. 
 
MyLCI-ilmoitukset jäsentilanteen suhteen alkaa olla ajan tasalla. Kiitos! Mutta aktiviteetteja tehdään 
taatusti enemmän, kuin on ilmoitettu. Muistattehan, että aktiviteetteja voi kirjata ja korjata 30.6. asti.   
 
Haku Päällä -kunniagalleriaan, 
 eli klubin lisäys vähintään kahdella jäsenellä, on päässyt F-piiristä viisi klubia: LC Alavus/Salmi, LC 
Seinäjoki/Aalto, LC Vaasa/Meri. LC Jalasjärvi/Liisat ja LC Teuva. 
 
Piirihallituksen 4. kokous järjestetään 13.4.2019 klo 9.30-11.00 Närpiössä, vastuuklubi LC Närpes. 

http://www.puhtaatvedet.lions.fi/


Piirin vuosikokous on Närpiössä 13.4.2019, asiaa valmisteleva työryhmä on valittu. 
 
Ehdokkaat F-piirin piirikuvernöörin sekä 1 ja 2 varapiirikuvernöörin tehtäviin kaudelle 2019-2020 
kannatustodistuksineen on määräaikaan mennessä tullut seuraavasti: 
Piirikuvernööriksi: 1VDG Thorolf Westerlund, LC Närpes 
1VDG:n tehtävään Raimo Sillanpää. LC Vaasa/Meri 
2VDG:n tehtävään Tapio Seppä-Lassila, LC Lapua 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat uutisoitiin 15.1.2019. 
Varapuheenjohtajan vaaliin ilmoittautui yksi ehdokas, M-piiristä PDG Matti Reijonen, LC Vampula. 
Puheenjohtajaehdokas on VCC Aarne Kivioja N-piiristä. 
 
ARS-Melvin Jones gaala pidetään la 23.3.2019 Vaasassa Hotelli Centralissa. Järjestäjänä LC Vaasa/Meri. 
Kaikki jäsenet puolisoineen ovat tervetulleita. Kutsu on tullut kaikille klubeille. Joukolla mukaan. 
Melvin Jones ja Arne Ritari –arvoilla voidaan palkita ansiokkaita klubien jäseniä. MJ maksaa 1000 USD ja 
maksetaan LCIF:n tilille. Lions-ritarin arvo maksaa 850 € ja maksetaan säätiön tilille. Rahat voidaan ottaa 
aktiviteettitililta. Vielä ehtii ennen Vaasan Gaalaan!! 
 
Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen Kalajoella 7.-9.6.2019 ilmoittautuminen alkaa, myös 
majoitusvarauksia otetaan vastaan. Kokouksen kotisivut ovat www.lionskalajoki2019.com .Majoituksen 
voi varata netissä osoitteessa www.kalajokikeskusvaraamo.fi/majoitus  tai puhelimitse p. 08 4694 449. 
Kokoukseen ei piiristämme ole tehty yhtään aloitetta. 
 
LCI:n vuosikokous pidetään Milanossa 5.-9.7.2019. Ilmoittautumiset 15.3.2019 asti 200 USD 
suomenkielisellä osoitteella http://lcicon.lionsclubs.org/FI/index.php .  
K-piiri järjestää matkan Milanoon 4.-12.7.2019. Hinta noin 1000 euroa sisältää lennot, 
lentokenttäkuljetukset, hotellin ja aamiaiset. Tarjolla on myös lisämaksusta upea retkiohjelma Milanon 
ympäristöön. Ota yhteys Järvi Pirjo, K-piiri Lions, Suntionkatu 18, 74100 Iisalmi, p. 044 5641211, meili 
pippi.jarvi@gmail.com . 
 
 Eurooppa-Foorumi Tallinnassa 3.-6.10.2019 teemana IDEAMARKKINAT – MARKET OF IDEAS. 
Tapahtumasta on paljon tietoa LION-lehdessä 6/2018. Lisätietoja löytyy ja rekisteröitymisen voi suorittaa 
suomenkielisestä linkistä http://www.europaforum2019.ee/fi/ . Huom. ennakkoilmaoittautuminen 
Tallinnaan on edullisempaa maaliskuun loppuun asti. Piirin yhdyshenkilönä toimii 1VDG Thorolf 
Westerlund tiedotusasioissa. 
 
Vuoden 2020 piirikokouspaikaksi on valittu Vaasa, vastuuklubi LC Vaasa/Meri. 
Vuoden 2020 liiton vuosikokous pidetään Seinäjoella. 
 
Piirilehti on ilmestynyt nettiversiona 31.1.2019 ja löytyy osoitteesta http://e-district.org/sites/107f/  

Seuraava aineistopäivä on 15.2.2019. 
Viimeinen Leijonasanomat ilmestyy keväällä piirikokoukseen painettuna versiona. 
 
Pohjanmaan Leijona hakemuksien jättöaikaa pidennetty 28.2.2019 asti IPDG Jaakko Passiselle.  
 
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. 
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3. Piirin Golf-mestaruuskilpailut järjestetään 24.8.2019 klo 10.00 Kuortaneen golfkentällä, järjestäjä LC 
Peräseinäjoki. 
 
RLLI-koulutukseen piiristä osallistuvat Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret, Raimo Sillanpää LC 
Vaasa/Meri ja Juha Lahtinen LC Lapua. 
 
Viestintäkoulutus pidetään 9.3.2019 Lapualla, mainos piirilehdessä. 

Olympiakomitean Annetaan nuorelle siivet –kampanjaan lahjoitetuilla varoilla tuetaan Suomen 
urheiluakatemioiden yläkouluikäisten koulupäivän aikaista valmennusta. Lahjoittajien on mahdollista 
kohdistaa lahjoituksensa lahjoitussivujen kautta suoraan oman alueensa urheiluakatemialle. Mennään 
mukaan tukemaan oman maakunnan yläkoululaisten valmennusta, jota toteutetaan Etelä-Pohjanmaan 
Urheiluakatemian koordinoimana: Anna #nuorellesiivet ja lahjoita Tekstiviestillä (10 €): Lähetä viesti: 
SIIVET Numeroon: 16499, Verkossa:  https://nuorellesiivet.fi/ 

 
Tiedotteesta taisi tulla liian pitkä, mutta piirimme klubit ovat aktiivisia toimissaan! 

 
Toivotamme teille kaikille aurinkoista kevättä ja puhtia puuhiin 

Piirikuvernööripari  Annukka Laurila ja puoliso Lauri 
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