
 

 
 

 
                                                                                    

 

Piirikuvernöörin tiedote 7/2018-2019 

 
Terveiset keittiöremontin pyörteistä äitienpäivänä. Pölyä on joka puolella. Kun kaikki on 
siivottu ja tavarat paikoillaan - tai etsivät epätoivoissaan paikkojaan, ei tarvitse tänä 
vuonna suurempaa siivousta tehdä.  
 
Oli muuten elämäni viimeinen keittiöremontti! Joskin rauhaa kestää kesään, jolloin 
remonttivuorossa on sauna ja pesuhuone. Tämä kaikki on vapaavalintaista pakkoa. 
 
Mutta elämässä mennään useimmiten vähän toisilla säännöillä. Suuria, vaikeita ja 
kaiken mullistavia käännöksiä tulee odottamatta ja suunnittelematta, mikä panee 
totutun arjen päälaelleen. Mutta silloinkin meistä pakkaa löytyä sitkoa. On vain 
opeteltava ottamaan pala kerrallaan ja jatkaa, koska vaihtoehtoja ei useimmiten ole 
näköpiirissä. Voimahalaus teille kaikille ja erityisesti tänään Kirsille, Anitalle, Saulille, 
Päiville ja Annille. 
 
Koska tämä kirje myöhästyy kauden viimeisestä kuukausitapaamisesta, toivon, että presidentti tai sihteeri 
lähettää sen edelleen kaikille klubilaisille. 
 
1. Arne Ritari-säätiöltä tuli yllättävä ilouutinen. Neljän eniten Suomessa adresseja myyneitten klubien joukossa 
oli kolme F-piirin klubia. Melkoinen suoritus piiriltämme ja sen klubeilta. Nyt kannattaa klubien olla paikalla 
Kalajoen vuosikokouksessa hurraamassa, kun klubit palkitaan 8.6.2019 Arne Ritari -säätiön puheenvuoron 
yhteydessä (esityslistan kohta 11) kunniataululla sekä erikseen tilille maksettavalla kannusterahalla mikä on 1. 
sijasta 600 € ja 2. sijasta 500 €, 3. sija 400 € ja 4. sijasta 300 €. 
Kiitos klubeille ja onnittelut huimasta saavutuksesta! 
 

1. sija  LC Lapua (F-piiri) 220 adressia 
2. sija  LC Sastamala/Vammala (E-piiri) 160 adressilla  

3. sija LC Seinäjoki/Aalto (F-piiri) 110 adressia 
4. sija LC Seinäjoki/Törnävä (F-piiri) 80 adressia 

 
2. Mennään joukolla Kalajoelle 66. vuosikokoukseen 7.-9.6.2019 
Klubit ovat saaneet kokousmateriaalin meilinä. Muistakaa ottaa mukaan klubin lippu ja presidentin ja sihteerin 
allekirjoitukset valtakirjaan. Ilmoittautumiset tehdään osoitteessa www.lionskalajoki2019.com 
 
3. Klubien ensi kauden toimijoiden kirjaaminen MyLCI-järjestelmään viimeistään 15.5.2019 ja jäsenten 
henkilötietojen tarkistus ajan tasalle 31.5.2019 mennessä: 
Seuraavan toimikauden valinnat (= presidentti, ensimmäinen ja toinen varapresidentti, sihteeri, rahastonhoitaja, 
LCIF-vastaava, jäsenjohtaja, palvelujohtaja mahdollinen markkinointiviestijä) tulee siirtää MyLCI-järjestelmään 
uuden MyLIOn:n kautta jonne sihteerillä ja presidentillä on käyttöoikeus. Raimo Sillanpää on lähettänyt jokaiselle 
klubille tarkan ja selkeän ohjeen, miten uida sisään uuteen järjestelmään.  
 
4. Muitten toimijoiden merkintä kotimaiseen rekisteriin 
Muut valinnat samoin kuin Lions-ritarin arvot, Melvin Jones -jäsenyydet ja ansiomerkit merkitään kotimaiseen 
rekisteriin. 
 
5. Kuluvan vuoden aktiviteettien kirjaus, viimeistään 30.6.2019, jolloin toimivuotemme loppuu: 
On aika katsastaa klubin koko vuoden aktiviteetit – myös heinä- ja elokuulta -ja muistaa kirjata ne MyLCI-
järjestelmään, jotta klubisi olisi myös päämajasta katsoen aktiivinen ja toimiva. Samalla maailmanlaajuinen 
tavoite 200 miljoonaa palveltua henkilöä tulee toteutumaan. Kannattaa muistaa, että monesti omissa silmissä 
pikkuinen toiminta on juuri se pieni puro, mistä valtameretkin on tehty.  

http://www.lionskalajoki2019.com/


Piirin palvelujohtaja Timo Sysilampi huomauttaa, että klubit ovat melko aktiivisesti tämän tehneetkin – 
parhaimmillaan toista sataa kuukaudessa – ja vain yhdeksällä klubilla ei ole yhtään kirjausta koko vuonna. 
 
6. Klubin nimenkirjoittajien muutos Patentti- ja rekisterihallitukseen 
Tämän sihteeri voi tehdä nopeasti ja näppärästi osoitteessa https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html  
HUOMIO: Yhdistysrekisteri uudistuu 1.7.2019. Samalla kaikki yhdistykset saavat Y-tunnuksen ja uudet palvelut. 
Katkos palveluissa alkaa 12.6.2019 klo 19.00, jota ennen kannattaa asia hoitaa kuntoon, tai sitten opetella uudet 
kommervenkit. 
Jos teet ilmoituksen sähköisesti, sen tulee olla allekirjoitettu, maksettu ja lähetetty ke 12.6. klo 19.00 mennessä. 
Jos teet ilmoituksen paperilla, sen pitää olla perillä PRH:ssa viimeistään ke 12.6. Lue lisää uudistuksesta. 
 
7. Piirin vuosikokous pidettiin Närpiössä 13.4.2019 
-Tulevan kauden piirikuvernööriksi valittiin Thorolf Westerlund LC Närpes, 1VDG on Raimo Sillanpää LC 
Vaasa/Meri ja 2VDG on Tapio Seppä-Lassila LC Lapua. IPDG on Annukka Laurila.  
Piirisihteeriksi valittiin Harri Suominen LC Kaskinen-Kaskö ja rahastonhoitajana jatkaa Leo Korpi-Halkola LC 
Kauhajoki. 
-Pohjanmaan Leijona -mitalin ja kunniakirjan sai Esa Saarinen LC Isojoki. 
-Toimintakilpailun voitti LC Vaasa/Meri, Jäsenhankintakilpailun (nettolisäys 5 uutta jäsentä!) LC Seinäjoki/Aalto, 
Leijonasanomat-lehden paras juttu LC Kurikka/Jennyt, ARS-adresseja eniten myynyt klubi oli LC Lapua. Kukin klubi 
sai kunniakirjan ja 150 euron palkinnon. 
-Piirikokouksen pöytäkirja, toimintasuunnitelma ja muuta tärkeää löytyy kätevästi piirin sivuilta  
http://e-district.org/sites/107f/  
 
8. Piirin jäsentilanne 
Piirissä on 64 klubia, joista 11 naisklubia on ja 5 yhteisklubia. Jäseniä on 1605.  
 
9. Ensi kauden teemat: 
Kansainvälinen on teema edelleen We serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
Suomen Lions-liiton teema on Lions – monta tapaa tehdä hyvää – Lions – många sätt att göra gott 
Puheenjohtaja Aarne Kiviojan teema on Kiitos ajastasi palvelulle – Tack för tiden du ger 
Piirikuvernööri Thorolf Westerlundin teema on Haluamme auttaa – Vi vill hjälpa 
 
10. Jäsenhankinta 
Liiton Haku päällä -jäsenkampanja jatkuu vielä kaksi tulevaa kautta. Kunniagalleriassa 30.5. olevien kesken 
arvotaan 10 palkintoa. 
Piirissämme luonnollinen poistuma ja eronneet on vuositasolla 120-130 henkeä. Jos jokainen klubi ottaa kaksi 
uutta jäsentä, pysyy jäsentilanne hyvänä. Näinkin yksinkertaista se voi olla. 
 
11. LIONS-toimiston uudet aukioloajat 1.5.2019 alkaen ja uudet puhelinnumerot 15.5.2019 alkaen: 
Lions-talo Malmilla on auki ti-to klo 9.00 – 15.45 ja henkilökunta palvelee puhelimitse ma-pe klo 13.00 – 15.45. 
Lions-toimiston 010-alkuiset numerot poistuvat käytöstä 15.5. Käytössä on edelleen entiset suorat 
matkapuhelinnumerot henkilökunnalle. 
Ajantasaiset puhelinnumerot löytyvät liiton kotisivuilta www.lions.fi/yhteystiedot/. 
  
12. LCIF ja Kampanja 100 
Kampanja jatkuu. Suomi on kerännyt noin 150.000 USD eli vajaa 7 USD/jäsen, kun tavoite on 37,5 USD/jäsen. Eli 
kirimistä vielä on. Lahjoituksien teko on tehty helpoksi ja niitä voi antaa kertasuorituksen lisäksi 
kuukausilahjoittajana, pikkuerissä jne. Lahjoitusosoite on https://www.lionsclubs.org/en/donate 
 
13. Piirin yhteinen kampanja Lapsuusiän syöpä 
Valtaosa piirimme klubeista on jo ehtinyt antaa lahjoituksensa valitsemalleen kohteelle. Kiitos aktiivisuudestanne!  
Tuhansia euroja on kasassa auttamassa perheitä selviytymään vakavan  
sairauden iskiessä perheen pienimpiin.  
Toivon, että jokainen lohkon puheenjohtaja kerää klubeiltaan tiedot lahjoitussummista ja meilaa ne minulle, jotta 
ne voidaan kirjata piirin toimintakertomukseen.  
 
 

https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri.html
https://www.prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/uudistukset_1.7.2019_alkaen.html
http://e-district.org/sites/107f/
https://www.lions.fi/yhteystiedot/
https://www.lionsclubs.org/en/donate


14. Diabetes 
Klubit ovat ottaneet diabeteksen vastaisen työn sydämenasiakseen järjestämällä erilaisia 
kuntotempauksia. LC Seinäjoki/Botnia tempaisi rivakasti 10.5.2019 kuntotempauksella 
Käpälikössä muitten lohkon klubien kanssa aloittaen presidentti Juha Koiviston ja 
kaupunginjohtaja Jorma Rasinmäen ponnekkaalla avauksella perinteen, jossa vastaava 
kuntotempaus järjestetään joka vuosi 10.5., mikä päivä on WHO:n Move for Health -
päivä. Kylmä ja räntäsateinen sää ei jäähdyttänyt tunnelmaa. 
 
15. Rauhanjulistekilpailun paketit jo nettikaupassa 
Kilpailupaketit ovat jo saatavissa liiton nettikaupasta osoitteesta https://www.lionsverkkokauppa.fi/ . Kannattaa 
tilata heti, koska koulujen alkaessa opettajat haluavat suunnitella työnsä ajoissa. Viimeinen ostopäivä on 
15.10.2019. 
 
16. Tiedote Lions-liitolta: MyLion-sovelluksessa tietoturvariskejä lisätietoja https://www.lions.fi/  
Euroopan Lions-maat ovat jo vuosia neuvotelleet LCIn kanssa tietosuojakysymyksiin liittyvistä asioista tuloksetta. 
Tällä hetkellä keskusteluissa on eurooppalaisen jäsenrekisterin perustaminen, minkä loppuun saattaminen vie 
aikaa. Lions-liiton hallitus on antanut omalle tieto- ja viestintätekniikan työryhmälleen pikaisen toimeksiannon 
lähteä selvittämään paluuta kotimaiseen jäsenrekisteriin, josta siirrettäisiin ainoastaan välttämättömimmät tiedot 
kansainvälisen järjestön rekisteriin. 
  

• MyLion-sovelluksen käyttöön liittyy tietoturvariskejä. MyLion-tilille kirjautuminen ei täytä 
tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja tietojen luovuttaminen on vastoin GDPR vaatimuksia. 

• LCI myös käsittelee tietoja tavalla, joka on vastoin EU:ssa voimassa olevaa 
tietosuojalainsäädäntöä (GDPR). LCI perustaa tietosuojakäytäntönsä Illinoisin osavaltion 
lainsäädäntöön. 

• Lions-liiton edustajien keskustelussa tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion kanssa otettiin esille riskit 
anonymisoidun tiedon jakamisesta. LCI jakaa anonymisoituja tietoja kolmansien osapuolien kanssa, eikä 
rajoita kolmansien osapuolien toimesta tapahtuvaa anonymisoitujen tietojen käyttöä, koska ne eivät enää 
ole henkilötietoja. – Tämä on vastoin EU:n tietosuoja-asetusta. 

• Suurin riski sisältyy kuitenkin siihen, että ”LCI jakaa tietoja LCI:n kolmannen osapuolen palveluntarjoajien 
kanssa, jotka suorittavat puolestamme palveluita, kuten tapahtumien kirjaamista, verkkosivujen 
isännöintiä tai tietojen säilytystä. Nämä kolmannet osapuolet saattavat käyttää yhteystietojasi viestintä- 
ja markkinointitarkoituksiin". 

• Lisäksi "jos käytät palveluita Euroopan unionin alueella tai muulla alueella, jonka lait säätelevät tietojen 
keruuta ja käyttöä, huomaa, että suostut henkilötietojesi siirtoon LCI:n toimesta alueeltasi maihin, joiden 
tietosuojalait eivät ehkä tarjoa samaa tietosuojan tasoa. Antamalla henkilötietojasi suostut tämän 
käytännön mukaisiin siirtoihin ja käsittelyyn." 

• LCI saattaa myös luovuttaa henkilötietoja sellaisille kolmansille osapuolille, jotka määrittelevät itse, miten 
ne käsittelevät henkilötietojasi ja mihin tarkoituksiin (ns. ”rekisterinpitäjät”). Edellä mainitut ulkopuoliset 
kolmannen osapuolen rekisterinpitäjät voivat käsitellä henkilötietoja omien menettelytapojensa 
mukaisesti, ja käyttäjän olisi tutustuttava näiden yritysten tai organisaatioiden omiin 
tietosuojakäytäntöihin henkilötietojen käytön selventämiseksi. 
 

17. Lions Quest Elämisentaitoja 
Kaudella 2018-19 osallistui Elämisentaitoja LQ -koulutukseen lähes 700 opettajaa tai liikuntaseurakasvattajaa. 
Lions klubien panostus on yli 150 000 euroa. 
Elämisentaitoja LQ -koulutuksen tavoitteena on edistää nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Koulutuksen 
hedelmistä nauttivat tuhannet oppilaat ja liikunnanharrastajat. 
F-piirin LQ-puheenjohtaja Marika Haapanen toivoo klubien vastaavan kyselyyn, jolla kartoitetaan tarvetta ja 
resursseja tulevan kauden koulutuksiin. Vastaukset pyydetään 25.5.2019 mennessä. Tutkimukseen pääset tästä 
linkistä: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjiap1qccSaIaJlZ0v-
0QnTSnxJH9oSw6i8UPjTRsOyC_yA/viewform?usp=sf_link  

 

https://www.lionsverkkokauppa.fi/
https://www.lions.fi/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjiap1qccSaIaJlZ0v-0QnTSnxJH9oSw6i8UPjTRsOyC_yA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZjiap1qccSaIaJlZ0v-0QnTSnxJH9oSw6i8UPjTRsOyC_yA/viewform?usp=sf_link


DG-tiedotteet siirtyvät mitä ilmeisimmin ansaitulle kesätauolle. Minun jälkeeni piirin laivaa kuvernöörinä 

ohjaa Thorolf Westerlund, jolle toivotan onnea ja menestystä tehtävässään. 

Minä kiitän kuluneesta vuodesta teitä kaikkia, olette tehneet vuodestani ikimuistoisen.  

Olen oppinut paljon itsestäni.  

On ollut suuri kunnia toimia tässä virassa. 

 

Terveisin 

Piirikuvernööri Annukka Laurila 

MD 107 F 

 

 
  
 

 


