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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 3/2015-2016   Syyskuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Syyskuun asioita 
 
Tässä kuussa klubit pitävät omat ensimmäiset kokouksensa. Myös piirikuvernöörien 
vierailut ovat alkamassa. Muistuttaisin kansainvälisen presidentin Jitsuhiro Yamadanin 
viestistä. Kansainvälisen presidenttimme jatkaa myös teemaa Ask one - Pyydä yhtä 
korostaen kampanjan alkamista jo kotoa ”Ask One” Begins At Home. Hän haastaa 
meidät hankkimaan uusia jäseniä puolisoista, lapsista ja sukulaisista. Näin 
vahvistamme jäsenkasvuamme ja luomme tehokasta Lions-palveluverkostoa piirimme 
paikkakunnille, tavoitteena saada myös yksi uusi klubi piiriimme.  
 
Syyskuun alusta on käyty monia keskusteluja pakolaisten tulosta myös Suomeen ja 
kuinka Lions-järjestö voi olla tukemassa tätä. Koska kyseessä ei ole lyhyessä 
aikajaksossa ohi menevä pakolaisia ja turvapaikanhakijoita koskeva auttaminen, niin 
on ollut tarpeellista selvittää, mitä voimme tehdä ja miten teemme sen yhteistyössä eri 
organisaatioiden kesken. Meillä tulee olla toimintamalli, joka toimii pitkälle 
tulevaisuuteen. Toimintamallin tulee olla sellainen, että omat jo sovitut ja päätetyt 
aktiviteetit ovat pääsääntöisesti etusijalla. Muistakaamme myös, että Punainen Sulka 
teemalla Tue nuorta itsenäisyyteen on mittava pääaktiviteettimme kaudella 2016–
2017. 
  
Tilanne on tullut yllättäen ja turvapaikan hakijoiden määrä kasvaa koko ajan. Mm. 
Punainen Risti valmistautuu laajamittaiseen maahantuloon. Avun tarve on pitkälle 
paikkakuntakohtainen, joten Lions-liitolla ei ole nopealla aikataululla mahdollisuuksia 
kartoittaa valtakunnallisesti kokonaistilannetta. Tämän johdosta avain asiassa ovat 
piirit ja sitä kautta klubit sekä jäsenistö. Myös alue- ja lohkokohtaiset avun tarpeen 
kartoitukset ovat mahdollisia. Piirin on suotavaa laatia yhteinen, koko piiriä koskeva 
toimintamallin, jossa kerrotaan klubeille vaihtoehdoista. Annettavan avun tulee olla 
koordinoitua ja parhaiten tämä onnistuu olemalla yhteydessä piirin alueella 
olevaan/oleviin vastaanottokeskuksiin. Vastaanottokeskukset ovat pääsääntöisesti 
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Punaisen Ristin ylläpitämiä, mutta on myös muutama valtion sekä kunnan ylläpitämä 
vastaanottokeskus. Piirissämme on suunnitteilla ainakin kolme vastaanottokeskusta: 
Kauhava, Seinäjoki, Lappajärvi ja Vaasassa toimii kaupungin ylläpitämä 
vastaanottokeskus. 
 
Kuvernöörineuvosto Luostolla 28.-29.8.2015  
 
Kuvernöörineuvosto, eli Lions-liiton toiseksi ylin päättävä elin, kokoontui 
ensimmäiseen kokoukseensa elokuun lopulla Luostolle. Seminaarin ”Ihmisyys” 
mieleenpainuvin esitys oli hallitusammattilainen Ritva Ohmeroluoman luento. Hänen 
aiheensa oli ihmisyys ja mitä se voi olla Lions-toiminnassa. Hän muistutti aluksi mitä 
ihmisyys voi tarkoittaa, kuten inhimillisyys, ihmisystävyys, humaanisuus. Tulevaisuuden 
Suomessa tulee korostumaan vapaaehtoistyö, tullaan jakamaan asioita ja materiaalia, 
tullaan olemaan vastuussa toisista, syntyy uudenlaisia yhteisöjä ja toimintamalleja.    
 
Pitkäaikainen unelma ei toteutunut 
 
Lions-järjestön ylin johto antoi elokuussa meille suomalaisille tyrmäysiskun. Järjestöä 
johtava nelikko Jitsuhiro Yamada, Joe Preston, Robert Corlew, Naresh Aggarwal ja 
poliittinen ohjaaja Joseph Wroblewski päättivät olla suosittelematta Suomea ja 
suomalaista Harri Ala-Kuljua järjestön johtoon. Suosituksen sai alle 2200 jäsenen 
Islannin ehdokas PID Gudrún Yngvadóttir, joka aloitti julkisen kampanjansa talvella 
2015. Kolmanneksi varapresidentiksi suositellaan suurlahjoittajaa, Jung-Yul Choita 
Koreasta. Päätös informoitiin kansainväliselle hallitukselle puhelinkokouksessa 
14.8.2015. Näin Euroopan ja koko maailman suurin, vielä vailla presidentin tehtävää 
ollut Lions-maa jätettiin taas johtotehtävien ulkopuolelle, toistuvista 
kampanjointikehotuksista huolimatta.  Valintakiemurat osoittivat jälleen 
arvaamattomuutensa. Valitettavasti tähän päätöksen meillä ei ole veto-oikeutta vaan 
tähän meidän on tyytyminen. 
 
Aktiviteetit: www.lions.fi avautuu tarkempaa tietoa 
 
Kauden aktiviteettitarjonta on varsin kattava. Liiton puheenjohtaja haluaa muistuttaa 
siitä, että viime keväänä lanseerattu palvelutarjotin tarkoittaa todella sitä, että klubit 
päättävät itse mihin aktiviteettiin haluavat osallistua ja mihin ei. 
 
Rauhanjulistekilpailun teema on tänä vuonna ”Jaetaan rauhaa”. Materiaali kilpailua 
varten kannattaa tilata ajoissa. Kilpailupakettien tilausaika päättyy virallisesti 
1.10.2015. 
 
Hyvän Päivä 8.10 on uusi tapa jalkautua paikkakunnillamme ja esiintyä yhdessä lohko- 
ja/tai aluetasolla. Hyvän Päivänä esitellään Lions-toimintaa tai järjestetään muu 



tapahtuma, jossa esitellään ”Monta tapaa tehdä hyvää” brändiämme. Tapahtuma on 
erinomainen paikka tehdä näkyvyyden lisäksi jäsen- ja varainhankintaa. 
 
Nenäpäivä: Kampanjaan osallistumme jälleen toisena pääyhteistyökumppanina. 
Nenäpäivä on edelleen erinomainen keino auttaa kehitysmaiden lapsia, ja Lions-liitto 
on yhteistyökumppanina hyvin näkyvillä, keräysniksejä ks. www.nenapaiva.fi 
Nenäpäivä-kampanja alkaa 15.10. ja päättyy 7.11. Nenäpäiväshow on 6.11.2015 TV2. 
 
Punainen sulka aktiviteetti on tulossa ja Matti-Pekka Mäkelä on Punainen sulka 
kampanjan piirikoordinaattori F-piirissä. Lions-liitto toivoo, että jokaiseen klubiin 
nimitetään vielä tämän vuoden aikana ”Sulkaleijona”. Kun olette saaneet nimityksen 
tehtyä, niin antakaa hänen henkilötietonsa ja yhteystiedot Matti-Pekalle matti-
pekka.makela@lions.fi Punainen Sulka aktiviteetin valmistelu etenee 
piirikoordinaattorien johdolla klubitasolla merkittävästi ja keväällä 2016 on myös 
suuren kampanja-avauksen aika. 
 
Rekisteritietojen päivitys: Kansainvälisen Päämajan 100-vuotistavoite, saada 
palvelluksi 100 miljoonaa ihmistä 1.7.2014 – 30.6.2017 välillä, edellyttää aiempaa 
vahvemmin kaikkien klubien palveluaktiviteettien kirjaamista. 
 
Kansainvälinen toiminta 
 
Koska Lions-järjestö on kansainvälinen, kehotan kaikkia klubeja osallistumaan myös 
kansainvälisiin projekteihin. Viimeisin avunpyyntö tuli Nepalin maanjäristyksen uhrien 
auttamiseksi, missä toukokuinen maanjäristys teki tuhojaan. Avustuspyyntö on jo 
jaettu klubeille. Lahjoituksia voi antaa Suomen Lions-liiton katastrofitilille FI54 8000 
1970 8298 84 (BIC DABAFIHH) merkinnällä ”Nepal”. Auttaa voi myös lähettämällä 
tekstiviestin 10E NEPALTUKI numeroon 16588 ja klubin nimi, jolloin lahjoitus kerryttää 
klubin MJF-tiliä.  
 
Korjaus Lions-vuosikirjan 2015-2016 tietoihin 
 
Uudessa vuosikirjassa valitettavasti esiintyy vanha lionsklubin mallisääntö (sivuilla A.52 
– A.55). Lionsklubin mallisääntö on viimeksi ennakkotarkastettu PRH:n 
yhdistysrekisterissä 15.10.2015 ja se löytyy sekä pdf:nä että wordinä Lions-liiton 
kotisivuilta osoitteesta http://www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_saantoja/ 
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