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KUVERNÖÖRIKIRJE PIIRI 107-F 9/2022-2023 

Hyvää syyskuuta piirin leijonat ja leot.  

Kiitos LC Alahärmä, että sain vierailla upean skeittiparkin avajaisissa. Kiitos LC Kurikka, että sain vierailla 60-

vuotisjuhlassanne. Yhdistystoiminnassa projektit eivät valmistu eikä vuodet kerry itsestään. Vaatii jäseniltä 

sitoutumista, sitkeyttä ja uskoa omaan asiaan, hyvän tekemiseen ja palveluun vaikeinakin aikoina. Ennen kaikkea 

tarvitaan näkemystä ajasta, missä kulloinkin eletään. 

Klubitoiminta 

Syyskuun teemana on jäsenyys. Uusien jäsenien ja ideoiden merkitys klubille on suuri. Uusi jäsen ja hänen 
ideansa, jota lähdemme yhdessä vauhdilla toteuttamaan, on todellinen piristysruiske klubille. Yksi uusi jäsen ja/tai 
yksi uusi aktiviteetti, sillä mennään kohti hyvää tulevaisuutta. Kun teemme uusia asioita, kehitämme klubiamme 
samalla myös tulevaisuutta varten.   
Uutta jäsenasiaa tulossa myös Sanna Mustosen emännöimänä 22.9.2022 klo 18.30 Webinaari  Jäsenyys . Sanna 
kertoo monimutkaisilta tuntuvista asioista hyvin käytännöllisesti. 
 

Leot       Katso uusi leo- video 

  

Hyvän Päivä 8.10.2022 

LC Seinäjoki Aalto esitti piirin yhteiseksi aktiviteetiksi vanhukset tälle vuodelle.  Vanhusten viikko 2.-9.10.22 

ajoittuu juuri sopivasti Hyvän Päiväämme. Monilla klubeilla ikäihmisten auttaminen onkin ennestään ohjelmassa, 

mutta nyt voisimme aktivoitua laajemmin piirissä teemalla. Tämän vuoden vanhustenviikon teemana on 

meneminen luontoon. Aktiviteetti voisi olla vanhusten ulkoilutusta, nuotiomakkarat/kahvit pullat, tietty 

säävarauksella. Sisätiloissa yhteislaulua, keskustelua luonnosta, luontoääniä… 

Liiton yhteinen Hyvän Päivän aktiviteetti on heijastimien jakaminen näkyvästi. Klubit ovat saaneet postia asiasta. 

Heijastimia on jonkin verran saatavilla liiton toimistolta ja klubeilla voi olla myös omia edellisten kausien varastoja 

käytettävissä, yrityksiltä voi myös pyytää heijastimia jaettavaksi. 

 

Lions toiminnan näkyvyys 

Onko klubinne löytänyt hyviä keinoja somenäkyvyyden toteuttamisessa? Otan mielelläni vastaan esimerkkejänne 

ja ideoitanne kaikkea muutakin näkyvyyden kehittämisessä hyväksi havaittua. 

 

Piirihallitus 

Piirihallitus kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa rekisteröityneenä yhdistyksenä Ähtärissä 3.9.2022.   
Ennen kokousta piirin koulutusjohtaja Matti-Pekka Mäkelä ja varapiirikuvernööri Juha Lahtinen pitivät presidentti- 
ja lohkonpuheenjohtajakoulutukset. Kiitos LC Ähtärille järjestelyistä. 
 
 
 
 
 

https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/syyskuun-teemana-jasenyys/
https://youtu.be/AzbASWcN5Ec
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Arvokeskustelut klubeissa syksyn aikana 

Olkaa rohkeita ja kertokaa arvokeskustelussa avoimesti tuntemuksenne mikä on klubitoiminnassa hyvää ja mikä 
vaatii muutosta tai parannettavaa.  
 
F-piirin strategialähettiläät tukevat klubeja arvokeskustelun valmistelussa: 
Piirikuvernööri Matti Kärnä, varapiirikuvernöörit Markku Ojala ja Juha Lahtinen, entiset piirikuvernöörit Tapio 
Seppä-Lassila, Raimo Sillanpää ja Thorolf Westerlund. 

 

Klubipalaute 

Lions-toimintaan kuuluu ennen kaikkea toistemme kunnioittaminen, kannustaminen, kiittäminen sekä 

erilaisuutemme hyväksyminen. Kaikkien ei tarvitse olla supersuorittajia, tiedämme, että jokainen jäsen on arvokas 

ja kukin saa tehdä parhaansa omalla tavallaan, voimavarojensa mukaan. Vapaaehtoistyön voima on yhteistyössä, 

tehkäämme sitä rakkaudella. 

 

Uuden jäsenen kansio 

Uuden jäsenen paketteja saa allekirjoittaneelta ja varapiirikuvernööreiltä Markku Ojala ja Juha Lahtinen sekä PDG 

Thorolf Westerlundilta. 

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 

 

Energistä arvokeskustelusyksyä toivottelee  

piirikuvernööri Matti ja puoliso Seija 


