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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016   Tammikuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Uuden vuoden asioita 

 
Lions-kauden 2015-2016 toimintamme on puolessa välissä. Joulua saimme viettää 
mustana ja vuosi vaihtui pikkupakkasessa. Joulukuussa minulla oli tilaisuus vierailla 
parissakin klubissa pikkujoulun merkeissä ja joissa olivat myös puolisot mukana. Tämä 
viestii hyvin teemaani ”Yhdessä hyvää tehden”. Olin myös yhden klubin järjestämissä 
myyjäisissä mukana enkä suinkaan patsastelemassa vaan myymässä arpoja 
nuorisotyön tukemiseen. Klubivierailut ovat hyviä mutta kyllä meidän piirikuvernöörien 
pitää enemmän näkyä kentällä liittomme Monta tapaa tehdä hyvää -teeman 
mukaisesti. Me olemme ”myyntimiehiä” kuten piirikuvernööriystäväni K-piiristä asian 
totesi. Näin viemme Lions-aatetta eteenpäin ja teemme hyväntekeväisyystyötämme 
tunnetuksi. 

Lions-viikko ja LCIF-viikko 

Lions-viikkoa ja LCIF-viikkoa vietetään 10.1. – 16.1. Ottakaa osaa palvelun viikkoon 
vaikkapa järjestämään palveluprojektin, jotta voitte auttaa lapsia, perheitä ja 
vanhuksia, joilla on vaikeuksia esimerkiksi kaupassa asiointiin. Muistakaa myös 
raportoida MyLCI-järjestelmään montako henkeä oli palveltavana. Toivotan kaikille 
tähän viikkoon liittyville tapahtumille hyvää menestystä. 

Arne Ritari 

Leijonien Punainen Sulka -keräyskampanjan valtakunnallinen starttitilaisuus 
järjestetään 19.3.2016 Tampere-talossa ja samassa yhteydessä pidetään Arne Ritari -
juhla. Tapahtuma tarjoaa poikkeuksellisen juhlavan mahdollisuuden ritariksi lyöntiin. 
Tulevien ritareiden nimet tullaan painamaan tilaisuuden käsiohjelmaan.  
 
ARS-toimikunnan puheenjohtaja Risto Uitto on tehnyt esityksen Arne Ritari-säätiön 30 
-vuotisjuhlapäivän juhlistamiseksi ja piirimme tunnetuksi tekemiseksi.  

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


 

 

Adressit: 
- tavoitteena piirissämme kaudellamme on 900 adressin myynti siten, että jokainen 
klubi myy vähintään 10 kpl.  
Juhlavuoden pinssit: 
- tavoitteena on myydä 100 pinssiä ja sen varmasti saavutamme helposti. 
Lions-ritarin arvo: 
- kauden alussa piirissämme oli 13 klubissa yhteensä 65 ritaria, joista naisia ei ollut 
yhtään. Tavoitteena on ritarien määrän lisääminen vähintään viidellä. Tässä on hyvä 
paikka muistaa ritariarvolla ansioituneita leijonia. 
Ansiomerkit: 
- ansiomerkkejä on kolme tasoa: yhden ruusukkeen ansiomerkki klubitason ansioista, 
kahden ruusukkeen ansiomerkki piiritason ansioista ja kolmen ruusukkeen ansiomerkki 
liittotason ansioista. On paikallaan muistaa ansioituneita leijonia tehdystä työstä. 
Apurahat: 
- klubeja kehotetaan palveluaktiviteettien suunnittelussa huomioimaan mahdollisuus 
Arne Ritari–säätiön avustukseen aktiviteetin toteuttamisessa. Suunnitteluvaiheessa on 
yhteys toimikunnan puheenjohtajaan tarpeellinen: Risto Uitto, LC Kauhava/Helahoito 
risto.uitto@netikka.fi, puh. 0400 361 996. 
 
Melvin Jones 
 
Järjestömme perustajan syntymästä tulee 13.1.2016 kuluneeksi 137 vuotta. Melvin 
Jones/Arne Ritari gaalailtaa vietetään piirissämme lauantaina 12.3.  
 
Melvin Jones -jäsenyys on kansainvälisen järjestömme korkein kunnianosoitus 
humanitaarisesta työstä. Se myönnetään henkilölle, joka itse lahjoittaa 1 000 dollaria 
tai jonka puolesta muut ovat tehneet lahjoituksen LCIF:lle. Lahjoituksia voivat tehdä 
yksityishenkilöt (myös ei-lionit), klubit ja piirit. Lahjoitukset ovat LCIF:n (Lions Clubs 
International Foundation, www.lcif.org/FI) rahoituksen perusta: sen kautta säätiö saa 
75 prosenttia tuloistaan. Lisätietoja piirin LCIF-koordinaattorilta: Heikki Loukola, LC 
Vaasa/Meri, heikki.loukola@lions.fi, puh. 044 271 9733. 
 
Muut palkitsemiset 
 
Järjestömme hyviin ja arvokkaisiin perinteisiin kuuluu ansioista palkitseminen erilaisilla 
ansiomerkeillä. Huolehditaan siitä, että tekijät saavat tunnustusta aktiivisuudestaan ja 
ajankäytöstään palvelutyölle. 
 
Kannattaa tutustua ansiomerkkiohjeisiin Suomen Lions-liiton kotisivuilla www.lions.fi 
kohdasta Jäsenille ja edelleen Lionstoiminnan ohjeita ja Ansiomerkit. 
 



 

 

Alkuvuoden tapaamisia ja kokouksia 

Tammikuun 11. päivä kokoontuu johtoryhmä ja piirihallituksen kokous on Lapualla 
13.2 ja samalla pidetään piirifoorumi. 

Kokouskutsu lähetetään piirihallituksen jäsenille tammikuun aikana. 

Ensi kauden klubivirkailijoiden kuten myös piirihallituksen vastuuleijonien valinta on 
käynnissä. Odotamme erityisesti 2. varapiirikuvernöörin tehtävään hakijoita. Käykää 
klubeissa keskustelu ja antakaa kannatuksenne sopivaksi katsomallenne henkilölle. 

1- ja 2VDG ovat jo toimittaneet kannatustodistukset uusiin virkoihinsa omalta 
klubiltaan.  

Klubien aloitteet vuosikokoukselle 2016 

Piirin vuosikokous pidetään 16.4.2016 Seinäjoella. Muistutan, että klubien aloitteet 
vuosikokoukselle tulee toimittaa kirjallisesti piirikuvernöörille 15.1.2016 mennessä. 

Klubit voivat tehdä aloitteita myös valtakunnalliseen vuosikokoukseen, mikä seuraavan 
kerran pidetään Turussa 27.-29.5.2016. Aloitelomake löytyy Suomen Lions-liiton 
kotisivuilla www.lions.fi kohdasta Jäsenille ja edelleen Lionstoiminnan asiakirjoja ja 
Aloite vuosikokoukselle. 

MyLCI 
 
Piirimme on useaan kertaan tarjonnut koulutusta rekisterien hallinnassa tarpeellisiin 
MyLCI:n käyttötaitoihin. Piirisihteeri on myös suoraan ottanut yhteyttä klubeihin, joissa 
vieläkin esiintyy ongelmia ja tällä on saatu usean klubin osalta asia kuntoon. Piirimme 
klubeista jäsenilmoituksen MyLCI:in on tehnyt viime kuussa 55 eli lähes viidennes 
klubeista ei ilmoitusta ole tehnyt vaikka joka kuukausi sen kuuluisi tehdä. Kirjoitin tästä 
asiasta lokakuun tiedotteessa ja silloin näyttikin tilanne paremmalta. Ilmeisesti tästä on 
hyvä muistuttaa säännöllisesti. 
 
Nyt jos jollain klubilla vielä on mielestään puutteita MyLCI:n hallinnassa, niin ottakaa 
pikimmiten yhteyttä piirisihteeriin Oiva Nyrhilä, LC Lapua, oiva.nyrhila@lions.fi, puh. 
0500 661 232.  
 
Satavuotisjuhlaan liittyvät lippumerkit 
 
Lions-järjestön satavuotisjuhlan kunniaksi järjestön tavoitteena on palvella 100 
miljoonaa ihmistä vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.  Viime vuonna yli 37 
miljoonaa ihmistä sai apua tämän kampanjan kautta. Viime kauden 2014-2015 
satavuotisjuhlan palveluhaasteen lippumerkit on ansaittu projektien toteuttamisen ja 



 

 

aktiviteettien raportoimisen mukaisesti MyLCI:n kautta. Aktiviteettien tuli sopia 
johonkin neljästä palvelualueesta: nuoriso, näkökyky, nälän helpottaminen ja 
ympäristö. 
 
Lohkon puheenjohtajat tulevat jakamaan lippumerkit PNATeissa niille piirin klubeille, 
jotka ovat raportoineet projektista joko yhdellä, kahdella, kolmella tai neljällä 
palvelualueella kaudella 2014-2015. Lippumerkillä olevat koristekivet vastaavat klubin 
osallistumisen tasoa näillä palvelualueilla. Piirimme klubeista 19 saavutti tason 1 ja viisi 
klubia tason 2. 
 
Osoitteessa www.Lions100.org löytyy kaikki satavuotisjuhlaan liittyvät tiedot.  
 
LCI:n kysely klubeille tammikuussa 
 
Klubeilla on mahdollisuus auttaa määrittelemään miltä LCI:n tarjoama palvelu näyttää 
seuraavan vuosisadan ajan. Tammikuun aikana Lions Clubs International tulee 
lähettämään maailman kaikille lioneille kyselyn siitä, minkälainen palvelu on tärkeää 
teille ja teidän paikkakunnallanne. 
  
Klubit tulevat saamaan tämän tärkeän kyselyn sähköpostitse tammikuussa. Kannustan 
kaikkia jäseniä vastaamaan siihen. LCI haluaa varmistaa, että teillä kaikilla on 
mahdollisuus vaikuttaa tulevaisuutemme suunnitteluun. 
 
Anna tukesi nuorisolle arpajaisten loppukiri 
- muistakaa myydä ja tilittää arvat viimeistään 1.2.2016. 
 
Skeba - nuorten bändiskaba 

Skeba – Nuorten bändiskaba 2016 on Suomen Lions-liiton järjestämä tapahtuma, jossa 
alle 20-vuotiaat nuoret kilpailevat bändimestaruuksista. Jos kisaan ilmoittautuu 
riittävästi bändejä, pidetään tänäkin vuonna karsintakilpailu Teknologiakeskus Framilla 
Seinäjoella 12.3. 

Skeba bändikilpailun ilmoittautumisaika päättyy 15.1.2016. Ilmoittautumiset on 
toimitettava Lions-liittoon. Piirimme karsintakilpailuissa tullaan jakamaan kolmelle 
parhaalle palkinnot: 1. sija 150 €, 2. sija 100 € ja 3. sija 50 €. 

Skeba-yhdyshenkilönä piirissämme on 2VDG Jaakko Passinen, LC Nurmo/Lakeus, 
jaakko.passinen@lions.fi, 0500 261 089 
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Pohjanmaan Leijona 

Esitykset Pohjanmaan Leijonaksi pyydän myös toimittamaan 15.1.2016 mennessä. 
Säännöt ja tähän mennessä nimetyt leijonat löytyvät piirin kotisivuilta. 
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