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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 11/2015-2016   Toukokuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Alkukesän asioita 

 
Kaudesta on enää kaksi kuukautta jäljellä ja lähestymme Lions-liiton vuosikokousta 
Turussa 28.-29.5, ja kauden päättymistä. Vuosikokoukseen toivon kaikkien klubien 
lähettävän edustajansa. Vuosikokouksessa tehdään tärkeitä linjauksia tulevien vuosien 
lionstoiminnasta ja yhteisistä aktiviteeteista. Vain osallistumalla voidaan vaikuttaa 
tuleviin päätöksiin. Turun vuosikokoukseen on aikaa neljä viikkoa ja ohjelma on 
lähetetty klubeille. Vuosikokouksessa valitsemme liitolle puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtajan tehtävään on useampia ehdokkaita, joten 
aitoja äänestyksiä on tulossa. 
 
Oman piirimme 53. vuosikokous pidettiin 16.4. Seinäjoella ja piirikuvernööriksi valittiin 
Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiöstä tai kuten oikea termi kuuluu piirikuvernööri-
elektiksi, sillä hänen koulutus jatkuu vielä ja virka vahvistetaan Fukuokassa 
kansainvälisessä konventissa. Ensimmäiseksi varapiirikuvernööriksi valittiin Jaakko 
Passinen LC Nurmo/Lakeudesta ja toiseksi varapiirikuvernööriksi Anna-Liisa (Annukka) 
Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Kokouksessa oli läsnä 100 virallista edustajaa 42 klubista. 
Kolmella klubilla ei ollut äänioikeutta maksamattomien kansainvälisten maksujen 
vuoksi. Tosin ei näitä klubeista ollut edustajiakaan. 
 
Vuosikokousta edelsi piirin vuosijuhla, jossa juhlapuheen piti Seinäjoen 
Ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtaja, rehtori Tapio Varmola. Hänen puheensa 
käsitteli paitsi opiskelumahdollisuuksia Seinäjoella, myös tulevia rakennushankkeita 
kampusalueella. Kaupungin tervehdyksen juhlaan toi kaupunginvaltuuston jäsen, Into 
Seinäjoki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Markku Haapasalmi. Musiikista vastasivat 
Seinäjoki Symphony Band Brass Quintet -puhallinorkesteri ja Luritus-kuoro Hannele 
Orrenmaa johdolla.  
 
Vuosikokouksessa sytytimme kynttilät 12 poisnukkuneelle jäsenellemme ja lähetimme 
havuseppeleen sankarihaudalle.  
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Huomionosoituksia 
 
Piirin vuosikokouksessa jaettiin seuraavat Suomen Lions-liiton ansiomerkit: 
Kahden ruusukkeen ansiomerkin saivat PDG Matti-Pekka Mäkelä LC Seinäjoki/Botnia, 
YC Ulla-Maija Paloniemi LC LC Kauhajoki/Katrilli ja GMT Veijo Hannonen LC Alavus.  
Medal of Merit ansiomerkin saivat PDG Seppo Rajamäki LC Seinäjoki ja PDG Heikki 
Loukola LC Vaasa/Meri. 
Liiton ansiotähden sai GLT Tapio Seppä-Lassila LC Lapua/Simpsiö. 
Yhden ruusukkeen ansiomitalin saivat lion Matti Heikkilä LC Seinäjoki/Törnävä, DC 
Matti Kärnä LC Ylistaro, DC Jussi Paarvala LC Soini, DC Birgitta Rajala LC 
Alavus/Kuulattaret, DC Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri ja lion Heikki Taimi LC 
Kauhajoki. 
 
Pohjanmaan Leijonaksi nimitettiin lion Antero Ylinen LC Alahärmä. 
 
Lisäksi piirihallituksen kokouksessa palkittiin piirivirkailijoiden ja toimikuntapuheen-
johtajien palkintojen lisäksi alueen ja lohkon puheenjohtajat. 
 
Rekisteriasiat 
 
Piirikokouksen yhteydessä olevissa koulutuksissa oli ilahduttavan paljon tulevia 
virkailijoita paikalla. Kiitos kaikille osallistujille ja kouluttajille aktiivisuudesta. Koulutus 
jatkuu piirivirkailijoiden tutustumistilaisuudessa lohkon- ja alueen puheenjohtajien 
perehdytyksellä perjantaina 29.7. Lapualla.  
 
Muistattehan, että uudet piirivirkailijat on rekisteröitävä 15.5. mennessä, muutoin 
tiedot uusista virkailijoista eivät ehdi Lions-vuosikirjaan. Muuttuneet klubi- sekä 
jäsentiedot tulee päivittää 31.5.2016 mennessä. 
 
Jäsentilanne 
 
Piiriimme on saatu tällä kaudella 62 uutta leijonaa. Tavoitteena oli säilyttää nykyinen 
jäsenmäärämme mutta se tavoite ei nyt täyttynyt. Tavoitteena oli myös perustaa uusi 
klubi ja se toteutuu, jos toukokuulla saadaan perustettua LC Seinäjoki/Kampus. Kiitän 
niitä klubeja, jotka ovat onnistuneet lisäämään jäsenmääräänsä ja kummeille toivotan 
intoa uusien leijonien sitouttamisessa leijonatoimintaan. 
 
Uusia jäseniä kannattaa ottaa vastaan kauden loppuun saakka. Vähintään yhtä tärkeää 
on huolehtia, etteivät jäsenet eroa. Tarvittaessa voidaan tarjota muita jäsenyyden 
muotoja, esimerkiksi ulkojäsenyyttä vuodeksi (voidaan uusia) tai poikkeustapauksissa 
etuoikeutettua jäsenyyttä. 



 

 

 
Klubi- tai piirivirkailija - perehdyttää seuraajansa 
 
Jos olet tällä kaudella klubi- tai piirivirkailija ja kautesi päättyy, sinun tehtävänä on 
toimia seuraajasi mentorina. Valmistaudu tiedon siirtoon, opastukseen ja auttamiseen. 
Näin toimit jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaan. 
 
Isäntäperheitä nuorisovaihtoon 
  
Suomeen kesän nuorisovaihtoon tuleville nuorille tarvitaan todella kipeästi 
isäntäperheitä G-piirin leirille saapuville nuorille. G-piirin leiri on Laukaassa. O-piirissä, 
leiri Kokkolassa, on myös puutetta perheistä sekä myös E-piiristä on tullut viestiä 
vajauksesta. Olisiko sinun perheelläsi mahdollista toimia isäntäperheenä? Tai löytyisikö 
lähipiiristäsi mahdollinen perhe, sillä isäntäperheen ei tarvitse olla Lions-perhe. Nuoria 
on mahdollista ottaa myös kaksi, jos omassa perheessä ei enää tai ei vielä ole omia 
nuoria. Nuorta/nuoria voi isännöidä viikon tai useamman ajan. 
 
Kymmenkunta nuorta on vielä vailla perhettä. Autetaan, niin meitäkin autetaan. 
  
Euroopasta tulevat ovat perheissä 17.-30.7 ja kauempaa tulevat 10.-30.7. Leirijakso on 
30.7.-6.8.2016. 
  
Kartoittakaa aiemmin isäntäperheinä toimineet, viime vuosien omien vaihtarienne 
perheet ja mainostakaa tätä tilaisuutta uusille ihmisille. 
 
Tilaisuus saada ainutkertainen vieras kotiinne on samalla ilmainen kieli- ja 
kulttuurikurssi.   
  
Pyytäkää ottamaan yhteyttä tai täyttämään suoraan isäntäperhelomake  
http://e-district.org/userfiles/241/file/Isantaperhehakemus_107F_2015.xls 
 
Piirimme nuorisovaihtajalla Matti Kärnällä on lista nuorista, heidän kotimaistaan ja 
harrastuksistaan. Hän antaa mielellään lisätietoja heistä ja isäntäperheenä 
toimimisesta. Matin tavoittaa 044 080 6245 ja s-postilla matti.karna@lions.fi  
 
Kunnostusavustus Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle 
 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museon Tuki ry:n puheenjohtaja ja koko hallitus pyysi 
minua välittämään kiitokset klubeille, jotka niin runsaslukuisesti ovat vastanneet LC 
Alavus/Salmen esitykseen aktiviteetistä, jolla piirin klubit antaisivat avustusta 
Seinäjoella toimivalla kansalliselle Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle. 
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100% presidentin ansiomerkki 
  
Ohjeisto ja hakemuslomake löytyvät liiton jäsensivuilta Lions-toiminnan ohjeita-
osiosta/ansiomerkit. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2015 - 2016 klubin sihteerin tulee 
täyttää tämä esitys ja tarkastaa, että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se tämän 
kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se viimeistään 15.9.2016 minulle 
myönnettäväksi osoitteella DG Timo Sysilampi, Hiljalankatu 5, 60120 Seinäjoki. 
Ansiomerkin hinta on 20 euroa.  
 
Muistakaa myös hakea Klubin erinomaisuuspalkintoa. Sen lomake löytyy päämajan 
sivuilta. 
 
Ratnapuran sairaalan jatkorakentaminen 
 
Sri Lankan Ratnapurassa olevan silmäsairaalan jatkorakentamisen keräys on vielä 
käynnissä.  Piirissämme 42 klubia on jo osallistunut klubitasolla keräykseen ja neljä 
500€ lahjoitusta on myös jo saatu. Tavoitteestamme 8.000 eurosta puuttuu enää 470€ 
eli kerätty on 94% tavoitteesta. On loppukirin aika. 
 
Valtakunnan tasolla olemme saaneet 500€:n tai suuremman lahjoituksen 53 klubilta ja 
25 yksityiseltä Lionilta. Maksaneita klubeja on 490 Suomen 924 klubista eli 52%. 
Keräystulos on tällä hetkellä 105.000 ja tavoite 120.000€ 
 
Lopuksi 

On ollut hienoa nähdä ja kokea kun lionsklubit toimivat aktiivisesti. Olemme yhdessä 
tehneet tähän mennessä palvelu- ja varainkeräysaktiviteetteja yhteensä noin 10 000 
tuntia. Palveluista hyötyneitten kanssaihmisten määrä on yli 200 000 henkilöä. Nämä 
tiedot löytyvät piirin klubien tekemistä raporteista. 

Kiitos Teille F-piirin leijonat! On ollut kunnia olla piirikuvernöörinänne tämä kausi 2015 
– 2016. Ensi kaudella toimin PDG-toimikunnan puheenjohtajana ja yritän kaikin tavoin 
avustaa tulevaa piirikuvernööriä sekä piirihallitusta heidän työssään entistä 
elinvoimaisemman toiminnan aikaansaamiseksi. 

Piirikuvernööri Timo ja puoliso Pirkko 


