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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 9/2015-2016   Maaliskuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Yhdessä ystävän kanssa -konsertti 
 

 

Minulla oli puolisoni Pirkon kanssa tilaisuus olla LC Vaasa/Familyn jo 25 kerran 
järjestämässä kirkkokonsertissa Vaasan kirkossa ystävänpäivänä 14.2.2016. 
Tilaisuudessa esiintyivät Tomi Metsäketo yhdessä pianotaiteilija Jouni Someron kanssa. 
Väliajalla puheen piti Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala. 

Konsertista jäi erityisesti mieleen Tomi Metsäkedon laulama Ave Maria, joka kaikui 
hienosti 900-päiselle yleisölle kivirakenteisessa Vaasan kirkossa, jota kutsutaan myös 
Pyhän Kolminaisuuden kirkoksi, ja Jouni Someron soittama Jean Sibeliuksen vuonna 
1901 pianolle sovittama Finlandia. 

Tällaisen konsertin järjestäminen vain 11-jäseniselle klubille ansaitsee ansaitun 
huomion ja toimii erinomaisena esimerkkinä muillekin klubeille, kuinka mittavalla 
panostuksella saadaan myös tuottoa jaettavaksi mm. veteraani- ja nuorisotyöhön. 
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Suomineito 100 v. juhlaveistos yhteistyöehdotus  
 
Kirjoitin edellisessä piiritiedotteessa Jani Karvosen esityksestä Suomineito 100v. -
kiviveistoksen hankinnasta joko koko maakunnan voimin tai vaihtoehtoisesti Seinäjoen 
Lions- ja Rotari-klubien toimesta. Lähetin asian myös paikallisille lionsklubeille tiedoksi, 
joista yksi klubi vastasi, ettei osallistu hankkeeseen. 
 
Piirihallitus käsitteli asian kokouksessaan 13.2 ja totesi, että leijonilla on oma 
juhlavuoden aktiviteetti Punainen Sulka ja meidän panosta tarvitaan siihen eikä siten 
lähde esittämään hanketta klubeille piirin hankkeena. Näin olleen jokainen klubi saa 
tehdä oman ratkaisunsa kuinka haluaa tukea tätä Suomi 100 vuotta juhlavuoden 
statuksen saanutta hanketta. 
 
Kunnostusavustus Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle 
 
Sen sijaan piirihallitus suhtautui selvästi myönteisemmin LC Alavus/Salmen esitykseen 
aktiviteetistä, jolla piirin klubit antaisivat avustusta Seinäjoella toimivalla kansalliselle 
Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museolle. Klubin esitys on 100 €/klubi klubin 
aktiviteettitililtä. Keräysvarat käytettäisiin rakennuksen kunnostamiseen. Käytännössä 
rakennuksen kunnostamiseen liittyviä asioita hoitaa Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -
museon Tuki ry ja rahankeräystili on OKOYFIHH, FI68 5419 0120 2367 44. 
 
Piirifoorumi 

Piirifoorumi pidettiin Lapuan kristillisellä opistolle piirihallituksen kokouksen jälkeen 
13.2. Paikalla oli lähes viisikymmentä lionia ja puolisoa kuulemassa piirin 
ajankohtaisista asioista. Tilaisuudessa kuultiin DG:n alkupuheenvuoron jälkeen 
piirikoordinaattori Matti-Pekka Mäkelän esitys Punainen Sulka -keräyksestä ja VCC 
Heikki Hemmilän katsaus Ratnapuran sairaalasta ja Lions-organisaatiosta. Nuori, alle 
kolme vuotta jäsenenä ollut lion Kirsi Ijäs-Lähteenmäki kertoi kokemuksistaan lionina, 
ja yhteenvedon päivän annista kokosi koulutusjohtaja Tapio Seppä-Lassila.  

Alli-koulutus 

Johtajakoulutuksen kehittämistoimikunta järjesti 2015-2016 Senior-lionjohtajien 
koulutusinstituutin vaalipiirissä IV- Eurooppa. Koulutus järjestettiin Rovaniemellä 17.-
19. tammikuuta 2016. Noin seitsemänkymmentäviisi (75) innostunutta lionia osallistui 
tähän ainutlaatuiseen oppimiskokemukseen. 

Alli-koulutuksen Rovaniemellä ovat piiristämme suorittaneet 2VDG Jaakko Passinen LC 
Nurmo/Lakeus ja ZC Anna-Liisa (Annukka) Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Onnittelut siitä. 



 

 

Osallistumalla aktiivisesti Senior-lionjohtajien koulutusinstituuttiin, nämä lionit ovat 
osoittaneet sitoutumista korkealaatuiseen johtamiskoulutukseen.  

Piirin lentopalloturnaus 

Piirin lentopalloturnaus kisattiin 20.2 Isojoen monitoimitalolla. Kisaan osallistui 6 
joukkuetta ja LC Alajärvi/Järviseutu voitti loppuottelussa LC Alavus/Salmen selvin 
numeroin. 

Anna tukesi nuorisolle arpajaiset 
 
Arpajaisten päävoittoja, Fukuokan matkoja, on lunastettu kaksi ja Jopo-polkupyöriä 51. 
Autoarvonnan voitto meni Uusikaupunkiin kun voittajaksi arvottiin Pirkko Havanko. 
  
Oman piirimme osalta voimme olla tyytyväisiä arpojen palautusten määrään, sillä vain 
20 klubia palautti arvat mutta onhan se tietysti vähän noloa, kun se raha mitä näiden 
myynnistä olisi saatu, on nyt pois nuorisolta. Toivottavasti nämä klubit sitten muuten 
tukevat heitä. 

Ehdokkaat Suomen Lions-liiton tehtäviin   

Suomen Lions-liiton tehtäviin ovat määräajassa hakeneet seuraavat henkilöt: 

Liiton puheenjohtaja (CC) VCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska (107-O) 
Liiton varapuheenjohtaja (VCC) PDG Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki (107-F), PDG Jukka 
Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä (107-N) ja DG Erkki Voutilainen, LC Valkeakoski (107-E) 
 
Toivon, että mahdollisimman moni piirimme klubi lähettää edustajan valitsemaan 
näistä henkilöt liiton puheenjohtajistoon. 
 
Lions Quest 
 
Lions Quest on Lions-järjestön maailmanlaajuinen ohjelma kouluikäisten nuorten 
elämän hallinnan tukemiseksi. Suomen lionsklubit ovat 25 vuoden aikana kouluttaneet 
yli 20 000 opettajaa toteuttamaan ohjelmaa Suomen kouluissa. Lions Questin 
tavoitteena on opettaa nuorille oman elämänhallinnan taitoja, vahvistaa sosiaalisuutta 
ja nuoren itsetuntoa, kasvattaa toisen kunnioittamiseen, välittämiseen, vastuun 
ottamiseen ja huolehtimiseen sekä antaa eväitä ristiriitojen hallintaan. 
 
Seuraava peruskurssi on Seinäjoella 4-5.4. ja kurssilla on vielä tilaa. Ilmoittautumiset 
netin kautta. Kaikki Lions Quest -tiedot saa nyt kootusti osoitteesta www.lionsquest.fi 
Joka toiselta piirin klubilta puuttuu vielä Quest-yhdyshenkilö. Osalla klubeista se on 
varmasti kyllä nimetty mutta valintaa ei ole tiedotettu Lions Quest ja Vastuu on 
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meidän puheenjohtaja Martti Koivumäelle ja hän pyytää heidän yhteystietojaan os. 
martti.koivumaki@sedu.fi 
 
Punainen sulka 2017 

F-piiri kaikki klubit eivät vielä ole nimenneet Sulkalionia eli klubin yhteyshenkilöä Pusu-
organisaatiolle. Keräys alkaa 19.3. joten nyt alkaa olla kiire, jotta kaikki klubit saavat 
reippaan alun tähän seitsemänteen Punainen Sulka keräykseen, jonka tavoitteena on 
kerätä 5 miljoonaa euroa kauden 2017 loppuun mennessä. 

Punainen Sulka -kampanjan sivut netissä ja Facebookissa on avattu. Nettipuolella ne 
löytyvät osoitteesta www.punainensulka.fi ja Facebookissa on oma Punaisen Sulan 
ryhmä. Lisätietoja Punainen Sulka piirikoordinaattori Matti-Pekka Mäkelältä matti-
pekka.makela@lions.fi 

Punainen Sulka 2017 – KAMPANJAHUIPPU 3.12.2016 

Yksi kampanjahuipuistamme on Vapaaehtoisten päivänä 3.12.2016. Silloin me lionit – 
Vapaaehtoiset – olemme näkyvästi kartuttamassa Punaisen Sulan kassaa. Päivän 
päätapahtuma tai oikeammin päätapahtumat osaltamme ovat Helsingissä. Päivällä 
Vapaaehtoisten päivän kansalaistapahtumat keskittyvät Narinkkatorille, missä meillä 
leijonilla ja Punaisella Sulalla tulee olemaan hyvin näkyvä osa. Täällä kaikki piirit voivat 
esitellä parasta osaamistaan. Tähän asiaan palataan myöhemmin.  

Toinen päätapahtuma on Juha Tapion konsertti Hartwall Areenalla. 
Sulkalähettiläämme Juha Tapion aloitteesta olemme saaneet hienon mahdollisuuden 
myydä ennakkoon hänen konserttiinsa lippuja ja kerätä varoja Punainen Sulka 
kampanjaamme. Jokaisesta myydystä lipusta saa klubi 4-7 euroa oman 
kampanjatavoitteensa kartuttamiseen. Klubeille tilitettävä summa määräytyy sen 
mukaan, kuinka paljon yhteensä myymme konserttilippuja. Mitä enemmän myymme, 
sitä enemmän saamme per lippu. Klubit tilaavat lippuja mahdollisimman pian mutta 
viimeistään 15.3.2016. 

Hartwall Areenalle mahtuu konserttiyleisöä 12 000 henkilöä. Juha Tapion konsertti 
tultaneen myymään nopeasti loppuun. Kannattaa käyttää hyväksi etumyyntiasemaa. 
Monet yhdistykset tulevat järjestämään konserttiin ryhmämatkoja. 

100-vuotisjuhla 

Klubit ovat saaneet 107-F 100-vuotisjuhlakoordinaattori Kaarlo Katajistolta kirjeen, 
jossa hän esittää, että klubien tulee nimetä LCI 100-vuotisjuhlavastaavat. Tehtävän voi 
halutessaan yhdistää Sulkalionin tehtävään. Tiedot valituista tulee ilmoittaa 
juhlakoordinaattorille 31.3.2016 mennessä, os. kaarlo.katajiso@gmail.com Tiedot 
välitetään edelleen välittömästi päämajaan. 
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Vuosikokoukset 

Piirin vuosikokous pidetään Teknologiakeskus Framissa 16.4.2016. Klubit ovat saaneet 
tästä eri kutsun. Kokouksessa on myös koulutusta tuleville presidenteille, sihteereille, 
rahastonhoitajille ja tulevan piirihallituksen alueen ja lohkon puheenjohtajille. 
Muistakaa valtakirjat mukaan. Muistakaa ilmoittautua maaliskuun loppuun mennessä, 
niin maksu on pienempi. 
 
Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous pidetään Turussa 27. - 29.5.2016. Tutustukaa 
hyvissä ajoin kokoukseen ja siihen ilmoittautumiseen. Monet klubit lähettävät 
esimerkiksi tulevan presidentin ja sihteerin puolisoineen vuosikokoukseen. 
 
Ratnapuran sairaalan jatkorakentaminen 
 
Sri Lankan Ratnapurassa olevan silmäsairaalan jatkorakentamisen keräys on vielä 
käynnissä.  Piirissämme 26 klubia on jo osallistunut klubitasolla keräykseen ja kolme 
500€ lahjoitusta on myös jo saatu. Tiedän, että lisää myönteisiä päätöksiä on tehty 
mutta rahastonhoitajat eivät ole vielä rahoja tilittäneet. Tavoitteestamme puuttuu 
enää 3080€.  
 
Rahat tilitetään piirin tilille FI49 4924 0010 1371 44 ja piiri toimittaa rahat edelleen. 

Tulevia tapahtumia ja kokouksia 

 Kuvernöörineuvoston kokous on Maarianhaminassa 4.-6.3. 

 Skeba – Nuorten bändiskaba 2016 karsintakilpailu pidetään tänäkin vuonna 
Teknologiakeskus Framilla Seinäjoella 12.3. 

 Melvin Jones ja Arne Ritari gaalailta Kauhavalla lauantaina 12.3. Tervetuloa 
arvokkaaseen juhlaan, jossa saamme taas uusia ritareita ja MJF jäseniä. 

 Punainen Sulka 2017 - keräyksen avajaisjuhla ja kampanjastartti sekä Arne Ritari 
-juhla järjestetään Tampere-talossa lauantaina 19.3. 

 Pilkkikisat, järjestäjä LC Isokyrö 19.3 Isokyrön Kalliojärvellä 

 Johtoryhmän kokous maanantaina 21.3 Framilla Seinäjoella. 

 Lohkojen puheenjohtajat keräävät tiedot toimintakilpailutuloksista (=eniten 
uusia jäseniä hankkinut klubi). Lohkon puheenjohtaja valitsee lohkon parhaan 
klubin ja tiedot lähetetään DG Timo Sysilammelle 31.3. mennessä. 

 Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat edellisen piirikokouksen jälkeen 
poisnukkuneiden lionien nimet ja heidän klubinsa 31.3. mennessä DG Timo 
Sysilammelle. 

 

Piirikuvernööri Timo ja puoliso Pirkko 


