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KUVERNÖÖRIKIRJE PIIRI 107-F 10/2022-2023 

Lokoisaa lokakuuta piirin leijonat ja leot.  

Hyvän Päivä on takana ja mm. heijastimia on jaettu monien klubien toimesta kouluissa ja erilaisissa tilanteissa. 

Hyvän päivän kehittäminen jatkuu niin, että siitä saadaan entistä näkyvämpi tulevaisuudessa. KiTeNet on ollut 

myös hyvin esillä, kiitos Seinäjoen leijonille hienosti organisoidusta paneelikeskustelutilaisuudesta Seinäjoki-

salissa, myös mm. Ylistarossa oli vastaava tilaisuus Kirja-Matin koulussa. Lähellä samaa teemaa oltiin LC 

Kauhajoen järjestämässä ”nuorten mielenterveyshaasteet” paneelikeskusteluillassa. Molemmissa tilaisuuksissa 

osaavat ammattilaiset alustivat aiheesta ennen keskustelua ja lukuisia yleisökysymyksiä. Kiitos että sain olla 

mukana.  

Klubivieralut 

Sain tehdä kauden ensimmäisen klubivierailuni Vaasan Leo-klubin vuosikokoukseen.  Tosi hienoa nähdä 

nuorekasta aktiivista leo-toimintaa. Leoilla on tärkeitä ja näkyviä palveluprojekteja, mm. ruoka-avussa 

työskentely. Olisikin todella hienoa, jos saataisiin piiriimme toinenkin Leo-klubi. Seinäjoella on vähän kutinaa, että 

klubi voisi syntyä, vetäjä olisi tiedossa. Leo-klubin taustaklubiksi ryhtyminen olisi kunnia asia ja uskon että klubeja 

tehtävään olisikin tarjolla useita.  

Voisimme myös ottaa mallia leojen tavasta päivittää some-sivujansa tiheään. Sillä tavalla näkyvyytemme 

lisääntyisi vaivattomasti. Nuoremmilta voi aina pyytää opastusta. 

https://www.facebook.com/leoclubvaasa 

https://www.leo-clubs.fi/ 

https://www.facebook.com/Suomen.Leot 

Nuorissa on tulevaisuus, ja leoissa on meidän leijonien tulevaisuus. 

Arvokeskustelut  

Arvokeskustelut ovat päässeet hienosti alkuun klubeissa. Presidentit voivat lähettää keskustelumateriaalin 

jäsenille etukäteen tutustumista varten, niin varsinainen käsittely menee sujuvasti. Varatkaa varsinaiselle 

keskustelulle kuitenkin riittävästi aikaa, että kaikki saavat mielipiteensä esille.  Toivon, että saamme F-piiristä 

kattavan materiaalin ja siksi on tärkeää, että jokainen klubi lähettää arvokeskustelun tuloksen lohkonsa 

puheenjohtajalle.  

Kuukauden teema 

Lokakuun teemana on nälkä (maailman nälkäpäivä 16.10. webinaari 27.10, Lions liiton sivuilla linkki) 
On todettu, että meillä Suomessa oli -90 luvun laman aikana köyhissä oloissa eläviä lapsia n. 50 000, ennen 
pandemiaa heitä oli jo 100 000 ja pandemian hellittäessä lähes 200 000. Seurakuntien diakoniatyöntekijät sekä 
koulujen kuraattorit ovat hyvä linkki näiden avuntarvitsijaperheiden tavoittamiseksi.  
 

Tulevaa toimintaa 

Lasten Leijonahiihto 
Konsertti syöpälasten hyväksi 
Lisätietoja lähiaikoina. 
 

https://www.facebook.com/leoclubvaasa
https://www.leo-clubs.fi/
https://www.facebook.com/Suomen.Leot
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Uusia jäseniä 

Uuden jäsenen materiaalia on saanut lähettää useille klubeille, tuntuu todella hienolta. 

 

Hallintoakin hoidettava 

Samalla kun laitetaan hyvää kiertämään, muistetaan kuukausittaiset jäsenmäärämerkkaukset MyLCI:ssä sekä 

aktiviteettien kirjaukset. 

Jäsenilmoitukset tuppaa jäädä meillä 40 % klubeista tuntumaan, jotkut piirit pääsee 70-80% kattavuuteen. 

Eiköhän nosteta tasoa ilmoitusten tekemisessä, tässä kisassa on helppo päästä ykköseksi, muutaman sekunnin 

hommalla. Raimo neuvoo, jos ei meinaa onnistua. 

Klubien ITC neuvonta 

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

 

 

Raikkaita syysilmoja toivottelee  

piirikuvernööri Matti ja puoliso Seija 


