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KUVERNÖÖRIKIRJE PIIRI 107-F 11/2022-2023 

Hyvät leijona- ja leo-ystävät. 

Heti kuukauden alussa sain osallistua Hirvisoppaa Vaasan torilla - Vaasa/Meri klubin tapahtumaan, klubivierailun 

merkeissä. Päivä meni nopeasti ja soppatykki tyhjeni, osa meni jo ennakkovarauksiin.  Soppatykin lämmitys oli 

aloitettu jo n. 04.00 jotta keittolounasta päästiin myymään kymmenestä lähtien. Hienoa olla mukana paikan 

päällä ja kokea tunnelma. 

Klubivierailut 
Marraskuussa klubivierailujen tahti kiihtyy ja saan tutustua monien hienojen ja persoonallisten klubien tekemisiin. 
Tässä tehtävässä onkin hienointa nähdä miten erilaisia klubit voivat olla, vaikka tavoitteemme ovat yhteneviä. 
Huumori tuntuu olevan monissa klubeissa tärkeä voimavara, aina on hyvä vähän keventää, vaikka välillä vakavia 
asioita käsitelläänkin.  
 
Turvaa lapsen tulevaisuus - konsertti 
Jo useasti siirtynyt konserttihankkeemme etenee ja pääsemme viimeinkin viemään F-piirin osalta päätökseen 
Lions liiton kumppanuushankkeen Lastenklinikoiden Kummien kanssa syöpää sairastavien lasten hoidon ja 
tutkimuksen tukemiseksi. 

 
Turvaa Lapsen Tulevaisuus konsertti järjestetään 12.helmikuuta 2023 klo 18.00 Seinäjoella Lakeuden Ristissä  

 
Esiintyjinä ovat Arja Koriseva, Lastenkuoro Pirjo Kotkanniemen johdolla sekä Seinäjoen kaupunginorkesteri. 
Tempaistaan nyt F-piirissä viimein oikein tosissaan ja lähdetään kaikki leijonat puolisoineen joukolla tärkeän asian 

hyväksi konserttiin ja tarjotaan pääsylippuja tietysti aktiivisesti myös yleisölle, että saadaan kirkkosali täyteen. 

Lasten syöpähoidot ja tutkimus ovat lähes jokaista meitä tai lähipiiriämme koskettava asia, on erityisen tärkeää, 

että saamme antaa tukemme asialle. Nyt on aika. 

Jäsenyys 
Aika monissa klubeissa pohditaan jäsenten ikärakenteen tuomia haasteita; ei tahdo löytyä vetreää tekijäporukkaa 
mm. fyysisiin palveluaktiviteetteihin. Olisikin tärkeää, että ottaisimme itse kukin jo hyvissä ajoin jonkun 
nuoremman mukaan avoimeen keskusteluun leijonatoiminnasta, vuosien kuluessa kertoisimme avoimesti klubin 
tekemisistä, saavutuksista ja yleensä leijonatoiminnasta, salattavaahan meillä ei ole. Näin voitaisiin saada uusia 
toiminnan jatkajia ”saattaen” mukaan klubitoimintaan. Sitten voisimme itse siirtyä hyvällä mielellä kiitoksien 
saattelemana vaikkapa etuoikeutetuksi jäseneksi. Tästä hienosta palvelutyöstähän ei pääse koskaan irti, vaikka 
oven sulkisi. Niin kuin kappaleessa Hotel California lauletaan: ”voit kirjoittautua ulos mutta et koskaan pääse 
pois”.  
 
Kuukauden teema 
Diabetes – Webinaari 24.11. klo 18 - ilmoittaudu/osallistu webinaariin  
 

Lions-Liitto 
Klikkaa https://www.lions.fi/ ja istahda vartiksi selaamaan sivustoa, sieltä löytyy mitä mielenkiintoisempia 
aineistoja ja virikkeitä toiminnalle. 
 
Kuvernööri-Jussi 
Jussin matka näyttää pysähtyneen Ilmajoki /Ilkan hoteisiin. Tekisi varmasti Jussille hyvää vaihtaa jo maisemaa… 
 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/2197872491845161484
https://www.lions.fi/
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Koulutus 
Alueellisten lion-johtajien koulutusinstituutti (RLLI) 11.-12.2.2023 
Hakuaika 7.11.2022 – 6.1.2023. Tarkempia tietoja koulutusjohtaja Matti-Pekka Mäkelältä 
 
Nuorisovaihto 
Uusi hakulomake päivittyy piirin kotisivuille näillä hetkillä. Hakemukset oltava perillä Harri Peltosella 
harri.peltonen@anvianet.fi 15.12.2022 mennessä. Muistattehan käydä keskustelut isäntäperheistä 
lähettäjäklubien kanssa samalla kerralla. 
  

Strategiatyö 
Kiitos vastauksista arvokyselyyn. Liiton strategiaryhmä arvioi arvokeskustelukyselyn tuloksia marraskuussa. 
Vastauslinkki on edelleen: https://link.webropolsurveys.com/S/6FDA8AA72F61C39A 

Tätä mieltä tähän mennessä olimme, tulokset koko maa:  

Klubissani käyty arvokeskustelu oli hyödyllinen 

 

Klubien ITC neuvonta 

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

 

Aurinkoisia pikkupakkasia toivottelee  

piirikuvernööri Matti ja puoliso Seija 

2,8

5,4

38,453,3

Täysin eri mieltä

Osittain eri mieltä

Osittain samaa
mieltä

Täysin samaa mieltä
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