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KUVERNÖÖRIKIRJE PIIRI 107-F 8/2022-2023 

Hyvää elokuuta piirin leijonat. Kesä alkaa olla ohitse ja ansaittu hengähdystauko palvelutyöstämme pidetty.  

Kesäkuussa Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa puheenjohtajaksi valittiin A-piiristä CC Heikki Mäki LC Paattinen 

ja varapuheenjohtajaksi B-piiristä VCC Mika Pirttivaara LC Tapiola. 

Montrealin Lions Internationalin 104. vuosikokous huipentui uuden kv. presidentin Brian Sheehanin valintaan ja 

meidät uudet piirikuvernöörit virallistettiin elektinauhan irrotuksella. 

Klubitoiminta 

Paikallisuus ja perinteet tuovat esiin sen mitä me olemme leijonina ja klubeina. Lukuisilla klubeilla niin F-piirissä 
kuin valtakunnallisesti on ollut myös kesän aikana monenlaista aktiivisuutta kotiseudun tapahtumissa ja se on 
todella hienoa ja kiitettävää - kesätapahtumissa on helppo lähestyä ihmisiä – kertoa toiminnastamme.  
Maailma muuttuu ja tarkoituksena on pitää toiminta ajanmukaisena, kehittyvänä ja näkyvänä.  Itseään rohkeasti 
toteuttavat osaavat leijonat ja omaleimaiset klubit ovat perustamme.  Uudet jäsenet tuovat energiaa toimintaan 
ja kun annamme uusien jäsenten ideoille tukea, he pääsevät nopeasti mukaan toimintaan ja oppivat tuntemaan 
järjestön. Vireä ja monipuolinen klubitoiminta tuo merkityksellisyyttä jäsenille.  
  

Piirihallitus 

Piirihallituksen kesätapaaminen järjestettiin Itämäentalossa Seinäjoella 29.7.  
Piirihallitus kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa 3.9. Samana päivänä ennen kokousta pidetään 
lohkonpuheenjohtaja- ja presidenttikoulutus. 
 
Nuorisoleiri 
 
F-piirin kansainvälinen nuorisoleiri järjestettiin isäntäperheviikkojen jälkeen Kuortaneen Haapaniemen upeissa 
puitteissa 1.-7.8.2022. Leirillä oli 15 osallistujaa Euroopan alueelta.  Suuret kiitokset isäntäperheille, leirin johtaja 
Erkki Honkalalle sekä leiriohjaajille Noora ja Miro. 
 
Lions piirien jäsenjohtajien tapaaminen Seinäjoella 20.-21.8. 2022 
 
Hyvän päivä ja piirin yhteinen aktiviteetti 
 
Piireissä haetaan parhaillaan piirikuvernöörin johdolla Hyvän Päivän aktiviteettia, joka olisi leimallinen koko 
piirille, tekemistä josta piiri voitaisiin tunnistaa. Ehdota aktiviteettia suoraan piirikuvernöörille 
m.karna(at)netikka.fi tai kenelle tahansa piirihallituksen jäsenelle tai toimikuntien puheenjohtajille. 
 
Ehdota myös henkilöä, paikkakuntakohtainen / Suomi-hyväntekijän huomioimiseksi Hyvän Päivänä 15.10. 
Virallisesti ehdotuksia otetaan vastaan 31.8.2022 saakka. 
linkki: www.lions.fi/ehdota2022 
 
Klubin erinomaisuuspalkinto 2021-2022 
 
Omalle klubille voi hakea klubin erinomaisuuspalkintoa.  Hakemus tulee lähettää viimeistään 31. elokuuta 2022 
edellisen kauden piirikuvernöörille, Tapio Seppä-Lassilalle. 
Alla linkki, josta vaatimuksetkin ilmenevät. 
Klubin erinomaisuuspalkinto 
 

http://www.lions.fi/ehdota2022
https://www.lionsclubs.org/fi/resources-for-members/resource-center/club-excellence-awards?utm_source=Eloqua&utm_campaign=MTG_FI_District%20IP%20August%20Newsletter_2022&utm_medium=email&elqTrackId=e942579c62844e7584a92649e3c28ee3&elq=91f3fc3b8bb94397984d6a1d254dfae0&elqaid=25889&elqat=1&elqCampaignId=3528
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100 % presidentin palkinto  
 
100 % pressan palkinnon haku on käynnissä ja nyt saa antaa kiitosta ja palkita viime kauden presidentti. Täytetty 
hakemus toimitetaan viime kauden piirikuvernöörille IPDG Tapio Seppä-Lassilalle, tapio.seppa-lassila(at) lions.fi 
viimeistään 15.9.2022. 
pres_ansiomerkkihakemus 
 
 

KiTeNet-kampanja - Seinäjoen Leijonat 

Seinäjoen Leijonat kutsuvat kaupungin alakoulujen oppilaiden vanhemmat yhteiseen vanhempainiltaan 

22.9.2022. Tilaisuuden teemana on lasten turvallinen oppimisympäristö ja turvataidot netinkäytössä. Ilta on osa 

Seinäjoen perusopetuksen hyvinvoinnin teemavuotta. Kutsun mukana jaetaan oppilaiden vanhemmille KiTeNet – 

oppaat ja tietoa Lions-toiminnasta. 

 

Strategia 2030 - saamme vaikuttaa kaikki yhdessä. 

Jokaisessa klubissa järjestetään syksyn aikana arvokeskustelut strategiatyön osana. Jäsenet voivat antaa 

kehittämisehdotuksiaan myös LION-viestien kyselyissä sekä jäsenkyselyissä.  

Klubipresidentit tulevat saamaan koulutusta aiheesta.  

Arvokeskustelulomake ja kaikki muu materiaali löytyy täältä Strategia 2030 

Strategiatyötä vie liitossa eteenpäin työryhmä, jossa on jäseniä 13 piiristä. 
 
Työ etenee vaiheittain: 
Missä olemme järjestönä 
Mitä tahdomme 
Miksi olemme 
Mihin uskomme 
Miten toimimme – kenen kanssa 
 
Piireistä on nimetty strategialähettiläitä, jotka toimivat viestinviejinä klubien ja strategiaryhmän välillä. Ryhmän 

vetovastuu on kahdella puheenjohtajalla – Nina Moilanen (LC Vihti) ja Timo Tanskanen (LC Paattinen). 

F-piirin strategialähettiläät tukevat klubeja arvokeskustelun valmistelussa: 
Piirikuvernööri Matti Kärnä, varapiirikuvernöörit Markku Ojala ja Juha Lahtinen, entiset piirikuvernöörit Tapio 
Seppä-Lassila, Thorolf Westerlund. 

 

Uuden jäsenen kansio 

Uuden jäsenen paketteja saa allekirjoittaneelta ja 3.9. jälkeen myös 1vdg Markku Ojalalta 2.vdg Juha Lahtiselta. 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=pres_ansiomerkkihakemus&sxsrf=ALiCzsYozjeCiPn_0dKf5RNcMazBBnIdNA%3A1659885727496&ei=n9jvYpv_HZKHrwTa74uQAg&ved=0ahUKEwjbyp6ZhLX5AhWSw4sKHdr3AiIQ4dUDCA4&uact=5&oq=pres_ansiomerkkihakemus&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECc6BwgAEEcQsANKBAhBGABKBAhGGABQ9AVY-Qpg5hBoAXABeACAAYMBiAGFApIBAzAuMpgBAKABAcgBCMABAQ&sclient=gws-wiz
https://www.lions.fi/jarjesto/suomen-lions-liitto-jarjestona/lions-2030-strategia/
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ARS-adressit 

Muistattehan oman säätiömme adressit. Adressien hinta on kilpailukykyinen ja säätiöltä voi hakea avustuksia 
hankkeisiin ja aktiviteetteihin nopeasti ja helposti. Hankehakemukset PDG Jarmo Hietalalle 
jarmo.hietala(at)lions.fi .  
Adresseja saa klubien ARS-vastaavilta ja kuvernööritiimiltä.  
 
 

Kuvernöörivierailut 

Kuvernööritiimin klubivierailuohjelmat ovat näkyvillä piirin kotisivuilla. Heille voi ehdottaa vierailuajankohtaa ja he 

ottavat myös aktiivisesti yhteyttä klubeihin vierailun sopimiseksi. 

Piirikuvernööri Matti Kärnä, m.karna(at)netikka.fi 
1 Varapiirikuvernööri Markku Ojala, markku.ojala(at)sahko-ojala.fi 
2 Varapiirikuvernööri Juha Lahtinen, juha.a.lahtinen(at)gmail.com 
 
 

Klubien ITC neuvonta 

PDG Raimo Sillanpää, raimo.sillanpaa(at)anvianet.fi 

 

Toimeliasta ja aurinkoista alkusyksyä toivottelee  

piirikuvernööri Matti ja puoliso Seija 


