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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 6/2015-2016   Joulukuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Joulukuun asioita 

 
Lokakuu oli todella vilkas klubivierailukuukausi. Vierailin kymmenessä klubissa. Paljon 
vähemmälle ei jäänyt marraskuu kun vierailin seitsemässä klubissa. Puoliso on 
seurannut klubivierailuille mahdollisuuksien mukaan. Vierailujen lisäksi oli KVN kokous 
Helsingissä 20-21.11 ja pidimme piirihallituksen kokouksen Isojoella 27.11, jossa 
vierailivat myös Suomen Lions-liiton puheenjohtajapariskunta Jari ja Taru Rytkönen 
sekä varapuheenjohtaja Heikki Hemmilä.  

Klubivierailuilla vallitsi todella hyvä henki ja sain jälleen todeta, että meillä on hyvin eri 
tavoilla toimivia, mutta oikeanlaisen leijonahengen omaavia klubeja. Kiitokset klubeille 
vieraanvaraisuudesta, jota olemme puolisoni Pirkon kanssa saaneet osaksemme. 

Piirilehden jutut ja ilmoitukset 

Joulukuussa monilla klubeilla on hyviä palveluaktiviteetteja. On konsertteja, 
lastenjuhlia, jouluaterioita, vanhainkotivierailuja, jaetaan joulupaketteja vähävaraisille 
ja ruotsinkielisillä klubeilla on omat Lucia-juhlansa. Pitäkääpä kamera mukana ja 
toimittakaa pikku juttuja piirilehtemme toimittajalle. 

Leijonasanomien aineistopäivät ovat 15.12.2015, 15.1.2016, 15.2.2016, 15.3.2016, 
15.4.2016, 15.5.2016 ja 15.6.2016. 

Vastaavasti julkaisupäivät ovat 31.12.2015, 30.1.2016, 28.2.2016, 31.3.2016, 
30.4.2016, 31.5.2016 ja 30.6.2016. 

Linkit Leijonasanomien näköislehteen ja tiedostomuotoon löytyvät F-piirin kotisivujen 
vasemmasta laidasta.  

Netti-Leijonasanomat on hyvä tiedotus- ja tiedonvälityskanava. 

Kauden paras juttu palkitaan!
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Rauhanjulistekilpailu 

Piirihallitus kokoontui Isojoella Sahtiopisto Kuurnassa ja mm. valitsi omin ja 
puolisoiden äänten voimin 11 rauhanjulisteen joukosta voittajaksi LC Alavuden 
sponsoroiman Milla Väliahon työn. Maija on 7 luokalla Alavuden yläkoululla.  

Tulos oli seuraava: 

1. Milla Väliaho, LC Alavus, Alavuden yläkoulu 
2. Ella Hovila, LC Kauhajoki/Katrilli, Kauhajoen Pukkilan koulu 
3. Katri Ahola, LC Lapua Simpsiö, Lapuan kansalaisopisto 
 
Palkintojen suuruus: ensimmäinen 100 €, toinen 75 € ja kolmas 50 €. 

Voittajan Milla Väliahon työ on lähetetty Lions-liittoon koko Suomen loppukilpailuun. 
Toivotan hänelle onnea jatkossakin. 

Piirinmestaruuskilpailuja 

- Lentopalloturnaus, järjestäjä LC Isojoki 20.2.2016 Isojoen monitoimitalolla. 
http://e-
district.org/userfiles/241/file/Nyt%20lentopallotreenit%20k%C3%A4yntiin.pdf 

- Pilkkikisat, järjestäjä LC Isokyrö 19.3.2016 Isokyrön Kalliojärvellä. 
 https://www.facebook.com/leijonapilkki 

- Golf mestaruuskisat, järjestäjä LC Ylihärmä 3.9.2016 Härmä Golf & Academy ry:n 
kentällä. https://www.facebook.com/harmagolf 

 
Piirihallituksen jäsenet ja 2 varapiirikuvernööri 
 
1VDG Jarmo Hietala jo kerää uutta piirihallitusta kaudelleen. Lohkon puheenjohtajia 
tarvitaan 10. He ovat DG:n apuna ohjaamassa ja neuvomassa klubeja ja toisaalta 
harjaantumassa mahdollisiin tuleviin johtotehtäviin. Kelpoisuusehtona on 
klubipresidentin viran hoito.  

Meillä on käytössä alueen ja lohkon puheenjohtajien nimeämisessä vuorojärjestelmä. 
Toivon klubien kunnioittavan tätä tapaa ja kun vuoro on, niin klubi huolehtii heille 
kuuluvan viran täyttämisestä. Tällä tavoin koulutamme Lions-toimintaan uusia johtajia 
aina kansainvälisiin tehtäviin asti. 

Toisen varapiirikuvernöörin tehtävään käy lion, joka on toiminut klubipresidentin 
lisäksi yhden vuoden klubihallituksessa sekä yhden kauden piirihallituksessa, joko 
lohkon- tai aluepuheenjohtajana, piirisihteerinä tai rahastonhoitajana.  

Viimeistään 15.1.2016 minulle tulee toimittaa klubin kannatustodistus ja omakätisesti 
allekirjoitettu suostumus - ja tietysti kuvallinen esittely piirilehteen sitten keväällä. 
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Piirin vuosikokous ja klubialoitteet 

Vuosikokous pidetään 16.4.2015 Seinäjoella. Muistutan, että klubien aloitteet 
vuosikokoukselle tulee toimittaa kirjallisesti piirikuvernöörille 15.1.2015 mennessä. 
15.1.2016 mennessä klubien tulee myös toimittaa hakemus kevään 2017 piirin 
vuosikokouksen järjestämisestä. 

Nuorisoarvat ja joulukortit 

Nuorisoarvat ja joulukortit ovat Lions-liiton ainut keino kerätä varoja kansallisiin 
nuorisoaktiviteetteihin, kuten Lions Questiin, SKEBAan, Orkester Nordeniin, Leo-
toimintaan ja kansainvälisiin nuorisoleireihin. 

Lions-liiton Anna tukesi nuorille -arpajaisten päävoittoina on viisi kappaletta kahden 
hengen matkoja Fukuokan kaupunkiin Japaniin. Lisäksi pienempiä voittoja on yli 1000 
kpl. Jos et vielä ole ennättänyt raaputtaa, kannattaa se tehdä heti. Jäsenistön toiveesta 
arpojen myynti laajennettiin myös jäsenistön ulkopuolelle. Mikäli klubi haluaa saada 
arpoja lisää, ota yhteyttä Lions-liittoon Sari Piriseen. 

Piiriimme on jo raaputettu yksi sähköjopo ja seitsemän keittiöpyyhettä. Mutta 
kolmetoista klubiamme on surutta palauttanut arvat! Pankaa arvat vaikka 
joulumyyjäisiin, jos ette raaski edes aktiviteettitiliä niihin käyttää. Päävoitoista on 
kaikki vielä raaputtamatta!  

Joulukortit käyvät hyvin kaupaksi. Perinteiset joulukortit ovat tulleet uudestaan 
"muotiin". Klubit ennättävät vielä tehdä joulukorttitilaukset Lions-liiton 
verkkokaupassa osoitteessa www.lionsverkkokauppa.fi 

Muistutuksena vielä, että klubien käyttäjätunnus verkkokauppaan on klubin 
sähköpostiosoite ja salasana muodostuu klubin kotimaisesta numerosta. 

Esimerkkinä oma klubini: Käyttäjätunnus: seinajoki.tornava@lions.fi salasana: LC-
0323LC eli kolminumeroiseen kotimaiseen numeroon lisätään eteen 0. 

Lions-joulukorttien myyntihinnastahan jää puolet klubille ja tilatuista korteista klubien 
rahastonhoitajille lähetettävä lasku on vain tuo puolet eli Lions-liiton osuus. Jos 
kortteja ei ole tilattu klubin tunnuksilla, ei niistä tule klubille kuuluvaa alennusta. 

Tämä sama kirjautuminen klubin tunnuksilla on vähintään yhtä tärkeää myös kaikessa 
PUNAINEN SULKA tuotteiden tilauksissa! Huom. Punainen Sulka tuotteet tulee tilata 
erillisenä tilauksena eli tilauksessa ei saa olla muita tuotteita kuin Sulka-tuotteita. 
Ilman sitä tilaukset eivät näy klubien tilastoissa eikä myöskään klubien osuutta voida 
ohjata oikein. Lions-verkkokaupan kautta hoidetaan myös muu tarvikemyynti ja myös 
nuorisoarpojen lisätilaukset. 

http://www.lionsverkkokauppa.fi/


 

 

Ratnapuran sairaalan jatkorakentaminen 
 
Sri Lankan Ratnapurassa olevan silmäsairaalan jatkorakentamisen keräys on vielä 
käynnissä.  Piirissämme vasta 5 klubia on osallistunut klubitasolla keräykseen  ja yksi 
500€ lahjoitus on myös jo saatu. Tiedän, että myönteisiä päätöksiä on tehty mutta 
rahastonhoitajat eivät ole vielä rahoja tilittäneet. Tästä johtuen olemme sijalla 12/14. 
 
Rahat tilitetään piirin tilille FI49 4924 0010 1371 44 ja piiri toimittaa rahat edelleen. 

Ohjeita aliasosoitteesta 

Liiton puheenjohtaja on pyytänyt tiedottamaan klubeille, että MyLCI järjestelmään ei 

tallenneta jäsentietoihin sähköpostiosoitteeksi lions.fi osoitetta. Näin tehtäessä ei alias 

osoite enää tietojen palautuessa toimi. MyLCI järjestelmään tulee tallentaa oma 

sähköpostiosoite. 

LCI 100 v kynttilämyynti 

LCI 100-vuotisjuhlan järjestelyt etenevät toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Järjestelytyö ei kuitenkaan suju kustannuksitta. Tavoitteena on, että juhliin liittyvät 

järjestelytyöt ja itse juhlat hoidetaan rasittamatta Lions-liiton jäsenistöltä perittävää 

jäsenmaksua. Yhtenä tuottojen keräämismuotona on jäsenistölle myytävä LCI 100 v 

kynttilä, jonka hinta on 5 €.  Myynti ja jakelu hoidetaan LCI 100 v piirikoordinaattorin 

vahvalla osaamisella ja kokemuksella. Itse myynti tapahtuu piirin eri tilaisuuksissa 

syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana. Kynttilät tuottavat iloa jäsenistölle ja sopivat myös 

hyvin lahjaksi eri tilaisuuksiin ja tapahtumiin. 

Kuvernööri-Jussi  

Kuvernööri – Jussi on tällä hetkellä LC Peräseinäjoen hallussa.  Käykääpä ryöstämässä. 

Piirihallitus täydentyy 

II alueen 1. lohkon puheenjohtaja Aaron Bohjonen on päättänyt luopua tehtävästään ja 
LC Seinäjoki/Botnia on esittänyt uudeksi lohkon puheenjohtajaksi klubin past. 
presidentti Henri Honkalan. Yhteystiedot tullaan lisäämään piirihallituksen 
kokoonpanoon, joka on piirin kotisivuilla. 

Esitän omasta, puolisoni Pirkon, piirihallituksen sekä toimikuntien ja työryhmien 
puheenjohtajien puolesta kiitokset kaikille klubeille ja leijonille syyskaudesta 2015 ja 
toivotamme rauhaisaa joulua sekä vilkasta leijonavuotta 2016 


