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KUVERNÖÖRIKIRJE PIIRI 107-F 12/2022-2023 

Joulua kohti kiihtyy tahti… 

On hienoa havaita se valtava määrä aktiviteetteja mitä klubeissa tehdään vuoden loppupuolella. Klubeissa 
tunnetaan juuri oman paikkakunnan tarpeet ja sen todella huomaa.  
Kiitos kaikille palvelusta ja auttamisesta sekä näkyvyydestä mitä saatte aikaan, paikallisesti ja laajemmin. Me 
Leijonat ympäri maailman, teemme tätä niin palkitsevaa työtä paikallisesti, maailmanlaajuisesti.  
 
Klubivierailut 
Taas monta klubivierailua rikkaampana, kaikki tosi hienoja kokemuksia, jokaisesta vierailusta jää jotain erityistä 
mieleen, meidät toivotettiin jopa laulaen tervetulleeksi: ”…välkommen var gäst 
vi önskär Eder alla en fröjdefull fest!”  
 
Kiitos kaikille klubeille, joissa olemme saaneet vierailla! 
 
Konsertteja 
Mm. Seinäjoella, Vaasassa ja Korsnäsissä klubit järjestävät hyväntekeväisyyskonsertteja lähiaikoina. Piirisihteeri 
välittää klubeille tiedotteita konserteista. Paikallisiin konsertteihin kannattaa lähteä aina kauempaakin!    
 
Jäsenyys 
Monissa klubeissa on saatu tänä vuonna uusia jäseniä. Kymmenessä piirin klubissa on pientä jäsenkasvua ja kun 
tammikuuhun päästään tuo määrä tuntuisi vielä hiukan kasvavan.  
Tilastoissa harmittaa lyhyen jäsenyysjakson jälkeen eronneet jäsenet. Pidetään hyvää huolta uusista jäsenistä ja 
ollaan sopivan joustavia, että saadaan kaikki viihtymään. 
 
Tiedoksi: Suomessa on tällä hetkellä 139 yhteisklubia, 144 naisklubia ja loput miesklubeja.   
 
 
Kuukauden teema:  Tvåspråkighet 
 
 
Lions-Liitto 
 
Liiton tiedotteessa löytyy tarpeellisia asioita, tärkeimpänä ajankohtaista-osio. 
 
Katso mm. Leijonahiihto, somekoulutusvideot, muut koulutukset sekä paljon muuta hyödyllistä. 
 
Lions-arvat lähetetään klubeille helmikuussa ja myyntiaika on toukokuun 2023 loppuun saakka.  
 
 
Lions 2030 Strategiatyön eteneminen 
 
Syyskauden arvokyselylle seuraa jatkoa 9.-21. tammikuuta.  Meiltä kysytään toiminnan tavoitteista sekä 
toimenpiteistä, vastataan aktiivisesti kyselyyn, saammehan vaikuttaa. 
 
 
 
 
 

http://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/marraskuun-2022-lion-viesti-2/
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Koulutus 
 
Kokeneempien lion-johtajien koulutus ALLI (Advanced Lions Leadership Institute ) Norjassa 12-14.5.2023. 
hakuaika loppuu 11.2.2023. Piirihallitus hallitus päätti kokouksessaan marraskuussa 400 euron tuesta 
koulutukseen lähtijöille. Summa jaetaan lähtijöiden kesken ja myös klubit voivat tukea lähtijöitä. 
Kurssi on erinomainen niille, jotka ovat hakemassa kuvernööritehtävään ja myös kaikille lions-
toiminnasta kiinnostuneille. 
Hakemus vaatii sekä piirikuvernöörin, että piirin koulutusjohtajan allekirjoituksen. 
Lisätietoja piirin koulutusjohtaja Matti-Pekalta einimasi.makela@netikka.fi 
 
 
 
Nuorisovaihto 
Vielä ehtii juuri ja juuri lähettää hakemuksen nuorisovaihtoon, myös isäntäperheiksi halukkaita perheitä otetaan 

mielellään vastaan, vaikka ensi kesänä ei leiriä F-piirissä olekaan. Voidaan mahdollisesti toimia tukipiirinä ja auttaa 

naapuripiiriä perheiden kanssa.  

 

Muistettavaa 

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  

 

 

Toivotamme Kiireetöntä Joulun Odotusta sekä  

Rauhallista Joulun Aikaa Perheiden ja Ystävien kesken. 

  

piirikuvernööri Matti ja puoliso Seija 

mailto:einimasi.makela@netikka.fi
http://e-district.org/userfiles/241/file/Pohjanmaan_Leijona_paivitetyt_saannot.pdf

