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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 10/2015-2016   Huhtikuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Kevään asioita 

 
Ensi kauden virkailijat valitaan tässä kuussa ja vuosikokouksen yhteydessä järjestetään 
koulutuksia uusille vastuuleijonille. Klubivierailujen määrä on vähentynyt syksystä 
huomattavasti ja omalta osaltani ne ovat nyt ohitse, mutta virallisten kokousten 
valmistelussa on riittänyt töitä minun lisäkseni monella muullakin henkilöllä.  

Uudet klubihallitukset aloittavat tai ovat jo aloittaneet ensi kauden 
toimintasuunnitelmien tekemisen ja 1. VDG Jarmo Hietala on koonnut seuraavan 
kauden piirihallitusta ja valmistellut toimintasuunnitelmaa ja talousarviota ensi 
kaudelle. Nämä kaikki työt ovat vielä valmisteluvaiheessa, mutta valmistuvat aikanaan. 

Kuvernöörineuvosto Maarianhaminassa 4.-6.3.2016  
 
Kuvernöörineuvosto, eli Lions-liiton toiseksi ylin päättävä elin, kokoontui viidenteen 
kokoukseensa maaliskuun alussa Maarianhaminaan. Avajaisjuhlan juhlapuheen piti 
Kirkon Ulkomaanavun uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston 
sihteeristön päällikkö, erityisedustaja Aaro Rytkönen. Hänen puheensa käsitteli 
arvokkuutta ja ihmisarvoa ja pyrki selvittämään mikä tekee elämästä arvokasta. Hän 
kertoi mieleenpainuvia asioita omista vierailuistaan ulkomaanavun kohteisiin ympäri 
maailmaa. 
 
Hänen kokemuksensa näistä vierailukohteista on vahvistanut hänen omaa käsitystään, 
ettei voi olla ihmisarvoista elämää ilman tasa-arvoa niin sukupuolen osalta, kuin missä 
synnytään ja asutaan. Ihminen pystyy itse vaikuttamaan omaan elämäänsä, jos siihen 
vain annetaan madollisuus. Hän kertoi tarinan nepalilaisesta 14 vuotiaana 
avioituneesta kahden lapsen äidistä Maruka Murmosta, joka hankki sian, kasvatti sen 
ja myi kaksinkertaisella hinnalla ja hankki rahoilla maatilkun ja nyt pystyy itse 
määräämään omaisuudestaan. Näin hän kohensi omaa ihmisarvoaan ja arvokkuuttaan. 
 
 

mailto:timo.sysilampi@lions.fi
http://e-district.org/sites/107f/
http://e-district.org/sites/107f/


 

 

Liiton viestintäjohtaja 2016-2019 
 
Liiton viestintäjohtajan paikkaa ei ole saatu täytettyä lukuisista hakuilmoituksista 
riippumatta ja nyt haetaan piirien klubeista tehtävään kiinnostunutta henkilöä. Liiton 
nykyisen vt. viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päättyy 30.6.2016. Tulevan 
viestintäjohtajan toimikausi on 1.7.2016 – 30.6.2019.  
 
Kelpoisuusvaatimuksena tähän tehtävään on hyvä kokemus viestinnästä ja PR-
toiminnasta vähintään piiritasolla. Tehtävän edellyttämä kielitaito on suomi, ruotsi ja 
englanti.  
 
Viestintäjohtajan keskeisimpänä tehtävänä on toteuttaa liiton brändin mukaista 
viestintää johdon tukena eri medioiden kautta. Viestintäjohtaja johtaa 
viestintätyöryhmää ja tekee yhteistyötä liiton valitseman viestintätoimiston kanssa.  
 
Lisätietoja tehtävästä antavat pääsihteeri Maarit Kuikka, puh. 040 580 2494 ja vt. MD-
PRC Raimo Paappa, puh. 0400 426 413 
 
Liiton varainhankinta-aktiviteetit nuorisotyöhön 
 
Liitolla on ollut tälläkin kaudella varainhankinta-aktiviteetteinä joulukortit ja arpajaiset, 
joiden tuotot on kohdistettu nuorisotyöhön ja NSR-projektin Suomen osuuden 
kattamiseen. Joulukorttiaktiviteettiin osallistuvat klubit saavat 50 % käytettäväksi 
omiin nuorisoaktiviteetteihin. Näin on tarkoitus toimia myös ensi kaudella.  
 
Nuorisoarpajaisten tuotolla on mm. avustettu piirien nuorisoleirejä ja jotenkin on 
kummallista, että jotkut klubit palauttivat arvat kokonaan tai osaksi. Olisiko parempi 
kerätä piirileirimaksua suurempi määrä, kuin että liitto tekee ison työn nuorisoarpojen 
markkinoinnin ym. avulla? Nuorisoarpaa ei osata nyt markkinoida oikein eli ei tiedetä 
mitä sillä rahalla saadaan aikaan mitä arvoilla kerätään. 
 
Jäsenmaksusta 
 
Kirjoitin tammikuun piiritiedotteessani kansainvälisen jäsenmaksun maksamisesta 
ajallaan ja toin esiin, että ellei jäsenmaksu ole maksettu ajallaan, niin klubilla ei ole 
äänioikeutta vuosikokouksessamme. Mutta kuinkas kävikään. Joidenkin klubien 
jäsenmaksu oli joko kokonaan tai osin maksamatta. Liian vähäinen maksu varmaankin 
johtuu osittain valuuttakurssien muutoksesta tai että klubiin on tullut uusia jäseniä 
alkuvuodesta ja heistä on tullut kansainvälinen maksu klubille. 
  
 



 

 

Kansainvälisestä päämajasta tuli yhteenveto klubien maksetuista ja maksamattomista 
jäsenmaksuista. 1.3.2016 maksutietojen mukaan vain 57 klubilla piirimme 67 klubista 
on äänestysoikeus maksettuaan maksunsa ajoissa. Lopuilla 10 klubilla ei ole äänivaltaa 
piirimme vuosikokouksessa, elleivät ne maksa maksujaan välittömästi. 
 
Muistutan klubeja niin piirin kuin Lions-liiton vuosikokouksen osalta velkasaldosta, joka 
ei saa olla yli 10 $:n suuruinen, jotta klubin hyvä asema toteutuu ja klubilla on 
äänestysoikeus näissä kokouksissa. 
 
Ilmoitukset jäsenrekisteriin 
 
Piirimme klubeista jäsenilmoituksen MyLCI:in on tehnyt viime kuussa 58 eli lähes 
viidennes klubeista ei ilmoitusta ole tehnyt, vaikka joka kuukausi sen kuuluisi tehdä. 
Kirjoitin tästä asiasta lokakuun ja tammikuun tiedotteessa mutta ilmeisesti tästä on 
hyvä muistuttaa säännöllisesti. 
 
100-vuotisjuhla 

Klubit ovat saaneet 107-F 100-vuotisjuhlakoordinaattori Kaarlo Katajistolta kirjeen, 
jossa hän esittää, että klubien tulee nimetä LCI 100-vuotisjuhlavastaavat. Tehtävän voi 
halutessaan yhdistää Sulkalionin tehtävään. Tiedot valituista tuli ilmoittaa 
juhlakoordinaattorille 31.3.2016 mennessä, os. kaarlo.katajisto@gmail.com mutta 
joiltakin klubeilta asia on vielä hoitamatta. Jos klubi ei henkilöä nimeä, niin tehtävään 
nimetään klubin nykyinen presidentti, jotta tätä yhteistä aktiviteettia koskevat viestit 
tulevat varmasti perille ja klubien käsittelyyn. 

Kunnostusavustus Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle 
 
Kirjoitin edellisessä piiritiedotteessa LC Alavus/Salmen esitykseen aktiviteetistä, jolla 
piirin klubit antaisivat avustusta Seinäjoella toimivalla kansalliselle Suojeluskunta- ja 
Lotta Svärd -museolle. Klubin esitys on 100 €/klubi klubin aktiviteettitililtä. Keräys on 
lähtenyt hyvin käyntiin ja haluan jo tässä vaiheessa lausua kiitokseni klubeille, jotka 
ovat siihen osallistuneet. 
 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n tavoitteena vuodelle 2015 oli kerätä 
satatuhatta euroa käytettäväksi museon ikkunaremonttiin. Tavoitteesta ei jääty kun 
vajaa pari tuhatta euroa kun lopullinen keräystulos oli 98 107,45 euroa. Helpoin tapa 
taloudelliseen tukemiseen olisi, jos mahdollisimman moni liittyisi yhdistyksen jäseneksi 
ja tällä tavoin mahdollistaisi tulevien projektien kuten pihaistutusten ja piha-aidan 
kunnostamisen. Henkilöjäsenmaksu on vain 10 euroa vuodessa. 
 
Tuki ry:n toimintaan voi tutustua osoitteesta: http://www.slmuseontuki.fi/   
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Kevään tapahtumia ja kokouksia 

 Melvin Jones ja Arne Ritari gaalailtaa vietettiin Kauhavalla 60 hengen voimin 
lauantaina 12.3. Gaalassa lyötiin kolme uutta ritaria ja saman verran tuli myös 
MJF jäseniä. 

 Punainen Sulka 2017 - keräyksen avajaisjuhla ja kampanjastartti sekä Arne Ritari 
-juhla järjestettiin Tampere-talossa lauantaina 19.3. Mukana avajaisissa oli myös 
piirikoordinaattori Matti-Pekka Mäkelä. 

 Piirin pilkkikisat järjestettiin LC Isokyrön isännöimänä Isokyrön Kalliojärvellä 
19.3. Tulokset: https://www.facebook.com/leijonapilkki 

 Piirin johtoryhmän kokous pidettiin 21.3 Framissa Seinäjoella ja asioina oli mm. 
tulevan vuosijuhlan ja -kokouksen asiat. 

 Lions Quest -koulutus järjestetään Seinäjoella 4.-5.4. Koulutukseen on 
ilmoittautunut 17 tiedonjanoista opettajaa. 

 Piirihallituksen viimeinen kokous pidetään Seinäjoella 16.4 ja samana päivänä on 
myös piirin vuosijuhla ja vuosikokous. Tästä klubit ovat saaneet erillisen kutsun. 

 Suomen Lions-liiton vuosikokous on Turussa 27-29.5. Muistutan, että 
edullisempaan hintaan ilmoittautuminen päättyy 20.4. 

 
Kauden 2015 – 2016 palkitsemiset  

Nyt on aika ruveta miettimään klubeissa tämän kauden ansiokkaasta toiminnasta 

palkittavia linoneja. Samoin voitte tehdä minulle ehdotuksia piirin vuosikokouksessa 

palkittaviksi lioneiksi. Tänä vuonna on poikkeuksellisen vähän klubien tasavuosijuhlia 

eli minulla on vielä mahdollista myöntää yhden ruusukkeen ansiomitaleita ja pitkään 

toimineiden perustajajäsenten ja lionien sekä puolisoiden ansiomerkkejä. Asialla 

kuitenkin pitää olla, sillä merkeillä on paitsi käsittelyaikansa myös toimitusaika.  

Ensi kaudella vuosijuhlia onkin sitten huomattavasti enemmän, joten jopa syyskaudella 

pidettäväksi ajoitetuille juhlille voi jo nyt hakea ansiomerkkejä. Näin ne riittävät sitten 

muillekin.  

Kevään koulutukset  

Piirin vuosikokouksessa järjestetään koulutukset seuraavasti: presidentit Timo 

Sysilampi luokassa F213, sihteerit Birgitta Rajala F308, rahastonhoitajat Eero Huolman 

F309, APJ ja LPJ Tapio Seppä-Lassila pitäen sisällään myös uusien lionien koulutuksen 

F311 ja puolisot Pirkko Sysilampi F212. Ruotsinkielisen koulutuksen pitää Rafael Frans 

F310. Koulutusta järjestetään myös heinäkuussa piirivirkailijoiden vaihtokokouksessa. 
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Skeba - nuorten bändiskaba 

Skeba – Nuorten bändiskaba 2016 karsintakilpailu pidettiin Teknologiakeskus Framilla 
Seinäjoella 12.3. Voiton vei seitsemän bändin joukosta jyväskyläläinen kahden hengen 
alternative/suomipoppia soittava yhtye Häkkyrä. Bändin kappaleet ovat omia 
sävellyksiä ja sanoituksia. Tuomarit olivat sangen yksimielisiä voittajasta, jolla olikin 
hyvin hiottu esiintymistapa ja hyvää huumoria. Pisteenä I:n päällä oli vielä ”päämies”, 
joka nostettiin ennen bändin esiintymistä lavalle. Sen voi nähdä videolla. 

Toiseksi kisassa tuli lapualaisbändi Alter The Reality myös omilla alternative/rock-
tyylisillä itse sanoitetuilla ja sävelletyillä kappaleilla. Kolmanneksi puolestaan tuli Blue 
Acid Kuopiosta niin ikään omilla kappaleillaan. 

Valotekniikasta, kuvauksesta ja äänentoistosta vastasi Koulutuskeskus Sedun Kurikan 
toimipisteen tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijat harjoitustyönään opettaja Petri 
Luhtalan valvonnassa ja Soundbros Oy:n Kai Kuusiston komennuksessa. 

Kaikki esiintyjät nähtävissä ja kuultavissa: https://www.youtube.com/watch?v=Q-106a_btFo 

Skeban Lions-liitto aloitti v. 2010 Hämeenlinnassa, sitten tulivat Vaasa, Jyväskylä, 
Heinola, Pori ja Sotkamo. Tänä vuonna loppukilpailu järjestetään näillä näkymin 
viimeistä kertaa toukokuun lopulla Turussa. Liiton ensi vuoden toimintasuunnitelmassa 
Skebaa ei enää ole. 

Pohjanmaan Leijona 

Pyysin tammikuun tiedotteessa esityksiä Pohjanmaan Leijonaksi 15.1.2016 mennessä. 
Koska esityksiä määräaikaan mennessä ei kuitenkaan tullut riittävästi, niin pyysin 
esityksiä uuteen määräaikaan eli 29.2.2016 mennessä. Nyt saatiinkin riittävä määrä 
hakijoita, joista PDG:t valitsivat DG:n johdolla tulevan Pohjanmaan Leijonan. Hän saa 
arvonsa mukaisen nimityksen ja kunniamerkin piirin vuosikokouksessa. 

Kirkkokonsertti Jalasjärven kirkossa  

LC Jalasjärvi ja LC Jalasjärvi/Liisat järjestävät kirkkokonsertin Jalasjärven kirkossa 
10.4.2016 yhdessä Jalasjärven kappeliseurakunnan kanssa. Tuotto konsertista on 
menossa Punainen sulka keräykseen. Konsertissa esiintyvät Kalevi Kiviniemi, urut ja 
Kirsi Kiviharju, harppu. Yhdistelmä urut ja harppu on aika harvinainen. 

Muillekin klubeille tiedoksi, että olemme sopineet viestintäjohtaja Raimo Sillanpään 
kanssa laitettavaksi F-piirin kotisivujen pääsivun vasemmassa laidassa olevan 
Tiedotteet ja kutsut -otsikon alle laitettavaksi isomman otsikon Punainen Sulka. Tähän 
liitetään kaikki muutkin tapahtumat, joilla kerätään varoja Punainen Sulka -keräykseen. 

Piirikuvernööri Timo ja puoliso Pirkko 
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