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     Syyskuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 1 / 2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

Konnichiwa ! 

Terveiset kansainvälisestä Conventiosta Japanin Fukuokasta. Kansainvälisen uuden 
presidentin teema on ”New Mountains to Climb”. Se on käännetty Suomeksi ”Valloitamme uusia 
vuoria” ja Ruotsiksi ”Nya berg att bestiga” Tarkoitus on suunnitella ja kehittää paitsi uusia myös 
vaativimpia aktiviteetteja. Tulisi nousta siis kuvainnollisesti uusille aina vain korkeimmille ja 
vaativimmille vuorille. 

Kotimainen teema on ”Tue nuorta itsenäisyyteen”.”Stöd unga till självständighet”.  

Lions-liiton puheenjohtajan teema on ”Ole rohkea – ole Lion”. Var modig – var Lion.” 

Oma teemani myötäilee kansainvälisen presidentin suomenkielistä teemaa ”Valloitamme uusia 
nuoria”, ”Vi erövrar nya unga”.  Viime vuosi oli lions-liikkeen jäsenkehityksessä murheellista 
luettavaa paitsi koko valtakunnan tasolla myös meidän oman piirimme osalta. Suomessa 
jäsenmäärä pieneni noin 650 jäsenellä ja oma piiri noin 100 jäsenellä. Tämän vuoksi olisi nyt 
siis panostettava nuoriin ja valloitettava heitä mukaan. 

Tämä kausi on erittäin monipuolinen ja vaatii klubeilta tavallisuudesta poikkeavaa aktiivisuutta. 
Yritetään yhdessä hymyssä suin saada kausi kunnialla läpi. 

Henkilövalintoja 

Kansainväliset presidentit ja ensimmäisen kauden hallituksen jäsenet on esitelty Leijona-lehden 
4/2016 sivulla 10. Turun vuosikokouksessa Liiton puheenjohtajaksi valittiin Heikki Hemmilä O-
piiristä ja 1. varapuheenjohtajaksi oman piirimme jäsen PDG Erkki Honkala LC Peräseinäjoki. 
Piirin vuosikokouksessa Seinäjoella piirikuvernööriksi valittiin Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö, 
1. varapiirikuvernööriksi Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus ja 2. varapiirikuvernööriksi 
Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli 

 
Leijonatoimintaa 100 vuotta 

Leijonatoiminnan 100-vuotisjuhlia voi jokainen klubi viettää haluamallaan tavalla. Olisi hyvä, että 
tälle juhlalle saataisiin mahdollisimman laaja näkyvyys. Juhlakausi kestää kesäkuuhun 2018 ja 
se perustuu kolmeen teemaan: Palveluhaaste, Uusien jäsenten saamista toimintaan mukaan ja 
Paikkakunnan perintöprojektit. Satavuotisjuhlakoordinaattori Kaarlo Katajisto on lähettänyt 
asiasta tiedotteen klubeille viime helmikuussa. 
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Punainen Sulka 

Punainen Sulka on yksi 100–vuotisjuhlan suurimmista ponnistuksista. Tiedot sulkavastaavista 
pitää ilmoittaa liiton vanhaan jäsenrekisteriin, koska MyLCI ei tunne Punaista Sulka-rekisteriä. 
Myös keräyksen raportointi tulee tehdä liiton rekisteriin. Lisätietoja saa Matti-Pekka Mäkelältä, 
joka on F-piirin sulkavastaava (matti-pekka.makela@lions.fi). Myös liiton kotisivuihin kannattaa 
tutustua. 

Lions Quest 

Uusi Lions Quest – toimikunnan puheenjohtaja on Marika Haapanen LC Töysä 
(marika.haapanen@kuusnetikka.fi). Lions Quest on ollut Suomessa 25 vuotta. Tätä juhlittiin 
Kokkolassa elokuussa. Tällä toimintakaudella on tarkoitus järjestää 22 koulutustapahtumaa. 
Osana Punainen Sulka –kampanjaa Lions Quest kehittää yhteistyötä Partiolaisten, Yeesi ry:n, 
Aseman Lapset ry:n, Ehyt ry:n sekä Suomen Lasken ja Nuorten Säätiön kanssa. 

Hyvän Päivä 8.10.2016 

Hyvän Päivää vietetään nyt toistamiseen 8.10.2016. Tarkoitus on, että tuolloin klubit tekevät 
jonkun tai joitakin hyviä aktiviteetteja paikkakunnalla. Päivästä on tarkoitus tehdä suomalaisen 
Lions-liikkeen oma päivä, jolloin palvelutyöstämme tehdään näkyvästi numero kaikkialla 
Suomessa. Vuosi sitten palkittiin ensimmäistä kertaa valtakunnallinen Hyvän Tekijä. Palkinnon 
sai Marco Bjurström. Lisäksi valittiin lioneiden Vuoden Hyväntekijä. Palkinnon sai Markku Esko 
LC Sastamala/Vammala.  

Palkitseminen tapahtuu myös tänä vuonna. Viestinta@lions.fi -osoitteessa odotetaan klubien 
ehdotuksia 1) klubin Hyväksi teoksi ja/tai 2) lioneiden Vuoden Hyväntekijäksi. Ehdotuksia voi 
toimittaa 15.9.2016 saakka. 

Rauhanjulistekilpailu 

Perinteinen kansainvälinen rauhanjulistekilpailu toteutetaan tänä vuonna teemalla ”Juhlimme 
rauhaa”. Työt on toimitettava piirikuvernöörille 15.11. mennessä osoitteeseen Konnontie 5. 
Piirihallituksen kokoukseen osallistujat valitsevat 18.11. mielestään parhaan julisteen, joka 
palkitaan. Juliste toimitetaan valtakunnalliseen kilpailuun, jossa valitaan paras työ 
kansainväliseen kilpailuun. 

Piirilehti 

Piirilehti toimitetaan edelleen sähköisenä. Jutut lehteen voi lähettää Raimo Sillanpäälle 
(raimo.sillanpaa@lions.fi). Toimitus pidättää itsellään oikeuden lyhentää kirjoituksia. Valokuvat 
puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa. Paras juttu palkitaan keväällä 2017.  

Piirin kotisivut 

Piirin kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedotettavia asioita ilmaantuu. 

 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 
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