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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE  8/2017-2018   HELMIKUU 

 

 

 Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki Lionit Leot / puolisot ja PDG:t 

 

 Hienoa helmikuuta. Pakkaset paukkuvat ja lunta tulee - kevättä kohti mennään! 

 

  

 Piirimme piirikuvernööriehdokkaat 

 

 Piirikuvernööri DG      1 VDG Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki / Katrilli 

 Piirikuvernööri 1VDG  2 VDG  Thorolf Westerlund LC Närpes 
 Piirikuvernööri 2VDG  Lion       Raimo Sillanpää LC Vaasa / Meri 

 

 Suomen Lions-liiton puheenjohtajaehdokkaat 

 

 VCC     Pirkko Vihavainen  LC Juva / Luonteri 

 

 Liiton varapuheenjohtaja ehdokkaat 

 IPDG   Aarne Kivioja   LC Helsinki / Pakilankylä 

 PDG    Matti Reijonen  LC Vampula 

 

 Klubin uudet virat 

 

 Muistattehan että uudella kaudella klubiin tulee valita Vastuu Leijona 

 Jäsentoimiala    GMT   

 Koulutustoimiala  GLT 

  Palvelutoimiala GST  

 

 Sri Lankan ammattikoulun rakentaminen 

 

Kuvernöörineuvosto käsitteli Sri Lankan ammattikoulun tukemista ylimääräisessä 

kokouksessaan 31.1.2018. Kuvernöörineuvosto toteaa (hallituksen esityksen mukaisesti), 

että klubit voivat halutessaan, päätöstensä ja mahdollisuuksiensa mukaisesti tukea Sri 

Lankan ammattikouluhanketta, jonka toimeenpanosta vastaa Sri Lankan Lions-ystävät. 

 

 Tuki maksetaan Sri Lankan Lions-ystävien tilille, joka on Suomen Lions-liiton ry:n nimellä, 

IBAN FI15 1555 3000 1115 27. Viitteeseen kirjoitetaan maksajan (klubin) nimi ja Sri 

Lankan kouluhanke 
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  Röntgenlaitteen keräys Vaasan keskussairaalalle O ja F-Piirin kanssa yhdessä

    

 Cristina Simons LC Nykarleby/Älvorista (naisklubi O-piiristä) otti minuun yhteyttä 

 ja ehdotti, että O- ja F-piiri yhdessä osallistuisivat Pet CT laitteen hankintaan Vaasan 

 keskussairaalalle organisoimalla yhteisen keräyksen. Laitteella saavutettaisiin suuri 

 hyöty syöpäsairauksien hoidossa ja sairaudesta paranemisessa. PDG Hans Frantz on ollut 

 minuun yhteydessä tästä hankkeesta, että osallistuisimme ko. hankkeeseen. 

 Seinäjoen sairaanhoitopiirin potilaita tullaan lähettämään Vaasaan hoitoa saamaan, jos 

 laitehankinta toteutuu. Hankinnan kustannusarvio on 2.6 milj. euroa. 

F-Piirin johtoryhmä päätti, että klubit voivat osallistua hankkeeseen omien 

päätöstensä ja mahdollisuuksiensa mukaan. 

 Tilinumero, jonne tuki maksetaan, ilmoitetaan myöhemmin. 

 

 Piirimme presidenttien pääsy piirin tiedostoihin 

 

 Johtoryhmä päätti antaa oikeudet piirimme presidenteille pääsyyn piirin  

 nettisivujen ”jäsenet” osioon. Tiedotusjohtaja Raimo Sillanpää luo käyttäjätunnukset ja 

 salasanat, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan presidenteille. 

 

 Poisnukkuneiden leijonien nimet 

 

 Voitteko toimittaa pois nukkuneiden leijonien nimet minulle sähköpostilla 3.4.2018  

 menneessä. Kiitos! 

 

 Melvin Jones-Arne Ritari Gaalailta 

 

 Nyt olisi jo kiire hankkia ansioituneille leijonille Melvin Jones ja Arne Ritari ansiotunnustus 

 Kuten muistanette että Gaala on Hotelli Fooningissa 24.3.2018 klo 18.00 

Kaikki leijonat ovat tervetulleita tilaisuuteen. Ilmoittautuminen on alkanut! 

Ilmoittautuminen 16.3. mennessä sähköpostilla risto.uitto@lions.fi. 

  

 Viestintäkoulutus  

 

 Lapualla 17.3.2018 klo 9.30 – 14.00 

 Lapuan Seurakuntaopisto, Auditorio  

 Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua 

  

 Koulutus on tarkoitettu kaikille leijonille ja erityisesti varapresidenteille! 

 

 Koulutuksessa käsitellään klubien tiedottamista ja ulkoista viestintää sekä somen käyttöä! 

Kouluttajat: 
Tapio Seppä-Lassila, puheviestintä, hissipuhe 

Juha Lahtinen, Sosiaalinen Media ja sen käyttö, Facebook sivujen perustaminen klubille 

Riitta Koski Tärppejä ”Kuinka saamme juttuja paikallislehtiin läpi” 

Raimo Sillanpää, Leijonasanomat ja Sisäinen lion-viestintä F-piirissä 

 Toivomme että jokaisesta klubista tulee runsaasti edustajia mukaan, koska tämä 

 koulutus vahvistaa julkista Lions toimintaamme ja klubiemme tiedottamista! 

 

 Ilmoittautuminen 12.3.2018 mennessä koulutusjohtaja GLT Juha Lahtinen 

 GSM 0500 365851, sähköp. juha.lahtinen@lions.fi 

 

 Muistutus Piirin mestaruuskilpailuihin osallistumisesta ja ilmoittautumisesta! 

  

 Lentopallo turnaus lauantaina 10.3.2018  klo 9.00 Nurmohalli Länsitie 30 Nurmo 

 Ilmoittautuminen pasi.p.salo@gmail.com 23.2. mennessä 60 € joukkue 

 LC Seinäjoki/Törnävä tilille FI58 5419 2940 0050 02 
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 Pilkkikilpailut Kalliojärvi Isokyrö 17.3.2018 klo 10.00-14.00. 

 Ilmoittautuminen paikan päällä aamulla. Säävaraus! 

 LC Isokyrö. 

 

Aloitteita piirimme alueelta Lions-liiton vuosikokoukseen Oulussa 8.-10.6.2018 

 

Aloite jäsenhankinnan vauhdittamiseksi (Alue 3, lohko1): 

Perustelu: Lions toiminta tarvitsee valtakunnallista näkyvyyttä ja profiilin nostamista 

jäsenhankintaa varten. Jäsenistön nykyinen ikärakenne ja Lions toiminnan jatkuvuus 

edellyttävät konkreettisia toimia myös valtakunnallisesti. Näkyvä kampanja ei vähennä 

klubien omaa vastuuta rekrytoinnista, mutta antaa tukea klubien näkyvyydelle 

paikkakunnallaan. Tavoitteena on, että valtakunnallinen kampanja antaa mahdollisimman 

monelle klubille niiden tarvitseman piristysruiskeen.  

Sisältö: Lions-liitto käynnistää valtakunnallisen kampanjan valtakunnallisessa mediassa. 

Kampanjassa pyydetään Lions toiminnasta kiinnostuneita lähettämään tekstiviesti 

valtakunnalliseen numeroon. Puhelinoperaattorin palvelun kautta klubit saavat tiedot 

tekstiviestin lähettäjistä. Kampanja viestin ydin olisi esimerkiksi: ’Tekstaa tähän numeroon 

sana ”Leijona”, niin sinuun otetaan yhteyttä’. Klubit saavat tiedon kiinnostuksensa 

ilmoittaneista ja ottavat heihin yhteyden. 

 

Aloite kantasolurekisterin kasvattamiseksi (LC Lapua) 

 

Perustelu: Kantasolujen käyttö hoitokeinona on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista ja 

kehittyvistä lääketieteellisen tutkimuksen aloista. Kantasolujen avulla hoidetaan jo nyt 

vakavia sairauksia, mm. leukemiaa. Siirre voidaan tehdä potilaalle, kun kudostyypiltään 

sopiva luovuttaja löytyy. Kolmelle neljästä potilaasta ei löydy omasta lähipiiristä oikean 

tyyppistä luovuttajaa, vaan apua täytyy lähteä hakemaan SPR:n Veripalvelun ylläpitämästä 

kantasolurekisteristä. Aina sitä ainutta soveltuvaa siirrettä ei silti löydy. Suurempi määrä 

luovuttajia rekisterissä parantaa mahdollisuuksia löytää optimaalinen kantasolutyyppi 

kullekin tarvitsijalle.  

Sisältö: Suomen Lions liitto ottaisi uudeksi avustamiskohteeksi kantasolurekisterin 

toiminnan vahvistamisen ja erityisesti tunnettavuuden lisäämisen. Suomalaisia on 

kantasolurekisterissä tällä hetkellä 55 000. Mikäli jokainen lion hankkisi yhden uuden 

jäsenen rekisteriin, saisimme 2-3 vuodessa kaksinkertaistettua rekisterin jäsenmäärän. Näin 

parantaisimme oleellisesti mahdollisuutta löytää useammalle vakavassa tilanteessa olevalle 

lapsi- ja aikuispotilaalle hyvä luovuttaja. 

Rekisteriin liittyvän tulee olla iältään 18-40-vuotias. Ikävaatimuksesta johtuen useat lionit 

eivät itse enää voi olla uusia liittyjiä, vaan meidän tulee löytää uudet liittyjät muista 

kansalaisista. 

Tässä aktiviteetissa emme kerää yleisöltä, emmekä käytä erityisen paljon rahaa, vaan 

hyödynnämme järjestön jäsenistön isoa kokoa avun tarvitsijoiden hyväksi. Saisimme ja 

hyödyntäisimme näkyvyyttä kampanjan yhteydessä, ja tämä voisi saada myös uusia jäseniä 

kiinnostumaan Lions-työstä. 

Klubien ilmoittautuminen Lions-liiton vuosikokoukseen. 

Ilmoittautumislinkki Oulun Vuosikokoukseen avautuu maanantaina 26.2.2018. 

 https://lionsoulu2018.com/  
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LCIF 50 vuotta 2018 

 

LCIF eli Lions-järjestön kansainvälinen säätiö on toiminut vuodesta 1968 ja täyttää tänä 

vuonna 50 vuotta. Säätiö on perustettu kanavaksi, jonka kautta kuka tahansa (henkilö, 

yhdistys, tms.) voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla maailmassa. 

Juhlavuosi käynnistyi Melvin Jonesin syntymäpäivänä eli 13.1.2018. 

LCIF:n puheenjohtaja IPIP Bob Corlew vieraili Suomessa viime vuoden lokakuussa. Hän 

kertoi tavoitteena olevan, että mahdollisimman moni lion oppii tuntemaan mikä säätiö on ja 

mitä se tekee sekä tunnistamaan, että se on meidän kaikkien yhteinen säätiö. Säätiö lahjoitti 

viime kaudella 43,3 milj. USD erilaisina avustuksina. Tämän vuoden kansainväliseksi 

tavoitteeksi onkin asetettu 50-juhlavuoden kunniaksi kerätä 50 milj. USD. 

Maailmanlaajuisesti 1,4 milj. leijonaa kohden lahjoitus on vain reilu kolme dollaria eli 

suurista summista ei ole kyse. Se saavutetaan, jos jokainen klubi tekee säätiölle 

rahalahjoituksen, vaikka pienenkin esim. 50 USD. Näin saataisiin myös osallistuvien 

klubien prosenttiosuutta nostettua.  

MD 107-piirien osalta rahalahjoituksia ovat tällä kaudella tehneet 908 klubeista vain 179 

klubia.  

Taulukko lahjoittaneista: 

piiri klubit osall. osuus 

 107 A   88 6 6.82%  

 107 B  49 7 14.29%  

 107 C 92 12 13.04%  

 107 D 68 6 8.82%  

 107 E 83 40 48.19%  

 107 F 65 4 6.15%  

 107 G  61 5 8.20%  

 107 H 53 7 13.21%  

 107 I  53 4 7.55%  

 107 K 58 4 6.90%  

 107 L 41 2 4.88%  

 107 M 67 67 100.00%  

 107 N  75 12 16.00%  

 107 O 55 3 5.45% 

Yhteensä 908 179 19.71% 

 

Tälle kaudelle Melvin Jones jäsenyyksiä piirissämme on haettu viidelle lionille ja vielä ehtii 

hakea lisää. On kuitenkin muistettava hakemuksen käsittelyaika päämajassa ja plaketin 

lähettämiseen kuluva aika, joten liikaa aikaa ei ole hukattavaksi, mikäli luovutuksen haluaa 

24.3.2018 pidettävään Arne Ritari ja Melvin Jones -gaalaan. 107-F LCIF-koordinaattori 

Timo Sysilampi timo.sysilampi@lions.fi 040 558 7862 on käytettävissä, mikäli hakemusten 

täyttämisessä tulee ongelmia. 

 

Muistakaa myös, että esim. syntymäpäiväonnitteluiden lahjoitusvarat voi ohjata 

kartuttamaan oman klubin Melvin Jones-kertymää. 

 

 Iloista toiminnan täyttämää kevätkautta toivottaen! 

 

 Piirikuvernööripari 

 Jaakko ja Liisa Passinen 
 

 jaakko.passinen@lions.fi 
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 0500 – 261 089 
 

 Jakelu: F-piirin lionsklubit 

  F-piirin piirihallitus 

  F-piirin toimikuntien puheenjohtajat 

  F-piirin PDG:t 

  Lions-Liiton pj CC ja varapj VCC 

  Lions-liiton pääsihteeri maarit Kuikka 

  Lions-liiton kansainvälinen johtaja Markus Flaaming 

  Lions Clubs International Tanja Saarinen 

  Suomen Leot presidentti Clara Nilsson 

  Suomen Leot AMF-piiripresidentti Elina laakso 

  F-piirin kotisivut 

  Arkisto 

 

 

   

  


