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Hyvää vuoden alkua Leot ja Leijonat! 

Perheen ja ystävien kesken vietetty rauhallinen joulunaika oli oikein hyödyllinen, vaikka pyhiä ei ylen määrin 

ollutkaan. Toivottavasti kaikki saivat levätä, kaiken uutis- ja viestitulvan vähentyessä hetkeksi.  

Loppuvuosi oli klubeissa todella vilkasta toiminnan aikaa ja uskon että se jatkuu keskitalvellakin. ”Yhdessä me 

pystymme” kuten kansainvälisen presidenttimme teema kuuluu, nyt kun tekemistämme ei mikään ole 

rajoittamassa. 

Kiireellisimmät 

Tammikuun 15. päivä vuotuinen vakituinen määräaika klubialoitteille sekä ehdokkaille piirin ja liiton virkoihin. 
Klubialoitteella voi yksittäinenkin klubi vaikuttaa myös Lions-liiton käytäntöihin.  
Ehdotukset Pohjanmaan Leijonaksi toimitetaan piirikuvernöörille 15. tammikuuta mennessä. Periaatteena on, 
että piirihallituksessa tai muissa näkyvissä lions-tehtävissä ansioituneita ei palkita tällä tavoin, vaan kulloinkin 
valittava Pohjanmaan Leijona todella on ansioitunut rivileijona. Tässä ovat säännöt  
  
Lions 2030 Strategiatyö. Vastaattehan mahdollisimman pian kyselyyn tavoitteista sekä toimenpiteistä. Me 
saamme päättää mitä Lions työ on tulevaisuudessa. 
Kysely on laajempi kuin syksyn arvokysely. Siinä käsitellään kokemuksia ja toimenpide-ehdotuksia klubi-, piiri- ja 

liittotasolla. Jos kysymys on kokemuspiirisi ulkopuolella voit vastata ”En osaa sanoa” tai jättää vastaus tyhjäksi. 

Jokainen vastaus on arvokas, joten toivomme vastaajilta sitkeyttä käydä koko kysely läpi ja lähettää se eteenpäin. 

Tässä suorat linkit 

Suomi: https://link.webropolsurveys.com/S/AE686FB868F80CC2 

Ruotsi: https://link.webropolsurveys.com/S/F0992E02787501BE 

 

Kutsu piirin some-valmennukseen torstaina 26.1.2023 klo 18-20.  Aiheena somen käyttö viestinnässä ja Lions 

rekistereiden käyttö.  Valmennukseen pääsee mukaan oheista linkkiä klikkaamalla: 

https://meet.goto.com/406758637 

Kokeneempien lion-johtajien koulutus ALLI (Advanced Lions Leadership Institute ) Norjassa 12-14.5.2023. 
hakuaika loppuu 11.2.2023. Kurssi on erinomainen niille, jotka ovat hakemassa kuvernööritehtävään ja myös 
kaikille lions-toiminnasta kiinnostuneille. 
Lisätietoja piirin koulutusjohtaja Matti-Pekalta einimasi.makela@netikka.fi 
 
 
 
F-piirin Lion lehti  
 
Lue uusimmat piirin tarinat omasta lehdestämme Leijonasanomat 
Lähettäkää matalalla kynnyksellä juttuja ja uutisia lehteä varten Jaanalle jaana28kankaanpaa@gmail.com 
Myös edullista mainostilaa käytettävissä lehden lopussa! 
 
 

http://e-district.org/userfiles/241/file/Pohjanmaan_Leijona_paivitetyt_saannot.pdf
https://link.webropolsurveys.com/S/AE686FB868F80CC2
https://link.webropolsurveys.com/S/F0992E02787501BE
https://meet.goto.com/406758637
mailto:einimasi.makela@netikka.fi
http://e-district.org/sites/107f/page-7.php
mailto:jaana28kankaanpaa@gmail.com
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Jäsenyys 
 
Monissa klubeissa otetaan vuoden vaihteen aikoihin ja kevään kuluessa uusia jäseniä. 
Olettehan huomanneet liiton kotisivuilla olevat uudet mallit leijonalupaukselle. Klubi voi näitä malleja myös 
muokata omaan tyyliinsä sopivaksi. Lisätietoja tarvittaessa piirin ja/tai liiton jäsenjohtajalta. 
Päivitetyt Leijonalupaukset 
 
Lions-Liitto 
 
Koulutus kuukauden teemana, mm. somekoulutus/valmennus videoita tulee vähitellen lisää liiton sivuille.  
 
Kitenet, kevään avauswebinaarissa 24.1 keskustellaan kevään ohjelmasta, mm.  aiheena vanhempain webinaari 
viikolla 12. Tavoitteena on saada ainakin 4000 kuulijaa linjoille, lisätietoja tammikuun webinaarissa. 
 
Lions-arvat lähetetään klubeille helmikuussa. Toivottavasti kaikki halukkaat saavat arvat käyttönsä. Kaikki tuotto 
näistä menee Lions nuorisotyön hyväksi.  
 
Leijonahiihto 
Lohkon puheenjohtajat lähettävät lähiaikoina materiaalia klubeille Leijonahiihdosta. 
 
 
Palkitsemiset 
 
Muistakaa huomioida ja palkita ansioituneita jäseniämme. Palkita voi hyvistä suorituksista, yhteishengen 
luomisesta, pitkästä jäsenyydestä, yhteistyön kasvattamisesta, pyyteettömyydestä, aktiivisuudesta … aiheita 
löytyy varmasti. 
Ansiomerkit ovat tärkeä huomion osoituksen muoto, lausutut sanat ovat tärkeitä, kiitos muistetaan. 
 
Palkita voi mm ARS- tai PRO-ritari tunnustuksella sekä Melvin Jones jäsenyydellä. Näistä kertyneitä varoja voimme 
sitten hakea käytettäväksi klubien hyväntekeväisyysprojekteissa. 
 
Nuorisovaihto  
F-piiristä on tullut 5 hakemusta Lions-nuorisovaihtoon.  Vielä on mahdollista hakea mukaan. 
Vaihtoon lähtijöiden sijoittelukokous on tammikuun lopussa. 
 

Piirihallitus 

Helmikuun kokouksen vaihtunut uusi päivämäärä on la 4.2.2023. 

 

Ollaan rohkeasti esillä ja annetaan ilomme soida ja ” loistaa ”  

piirikuvernööri Matti ja puoliso Seija 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.lions.fi%2Fsite%2Fassets%2Ffiles%2F2949%2Fleijonalupaukset_2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.google.com/search?q=juha+tapio+sinun+vuorosi+loistaa+sanoitukset&oq=Anna+valosi+loistaa+&aqs=chrome..69i57j0i512l3j0i22i30l2.12172j1j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&si=AEcPFx5TRTnca31vONqoNYlzoLKYWW9Io4JA99ZVqyY-gPmyoKoGglv3oCRyAbjkNyXtU8T9-hKAaQHpSofW1UJB3RYk_cVo3yXQEFSmGs5g6iU8kyTzoi3us1_rLguhXOvI5M02R3W1_65B0VsbnY8XOeJ-XpMJqvgeGERyY6NOrM7aKTb14KXeUES1jRy7L-f3_0MPmeZs&ictx=1&ved=2ahUKEwjwztbQvbX8AhVGmIsKHYduDXIQjukCegQITBAC

