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Hyvää alkavaa vuotta F-piirin leijonat! 

 

Vuosi 2022 alkaa vaihtelevissa tunnelmissa. Kansainvälisesti levinnyt koronavirus on ollut keskuudessamme kohta 

kaksi kokonaista vuotta. Kokoontumisten ja tapahtumien järjestämisen kanssa olemme eläneet aaltoliikkeessä - 

välillä tilanne paranee mm. rokotusten myötä ja välillä kuvaan hyppää viruksen uusi muunnos, joka saa taas 

rajoitukset ajankohtaiseksi. 

Tällä hetkellä F-piirissä voidaan Lions-kokoontumisia järjestää AIV:n rajoituksia noudattaen 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue - Määräys ajalle 26.12.2021-23.1.2022: Voi järjestää sisätiloissa 

korkeintaan 20 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön 

koronapassin, jolloin määräystä ei tarvitse noudattaa. Koronapassin käytössä tulee huomioida mahdolliset 

muutokset asetuksissa, joissa koronapassin käytöstä säädetään. 

Vaasan sairaanhoitopiirin alue- Määräys ajalle 3.1.-31.1.2022: Kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja 

yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä on kielletty. Toiminnanharjoittaja voi ottaa 

koronapassin käyttöön vaihtoehtona voimassa oleville koronarajoituksille. Koronapassin käyttöä on kuitenkin 

rajoitettu valtioneuvoston asetuksella määräaikaisesti ajalla 30.12.2021 – 20.1.2022. Tänä aikana koronapassia ei 

voi käyttää yleisötilaisuuksissa ja asiakastiloissa vaihtoehtona alueellisille rajoituksille. Tilaisuuden järjestäjän 

tulee siis noudattaa voimassa olevaa kokoontumisrajoitusta. 

Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, 

johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.  

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin 

rinnastettavia tilaisuuksia. Tällaisia ovat myös kutsuun tai jäsenyyteen sidotut tilaisuudet, jollei tilaisuutta 

osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan 

yksityisenä. 

Lions-klubikokous ei ole kenelle tahansa avoin yleisötilaisuus. Kuitenkin osallistujat tulevat eri talouksista ja 

palaavat taas koteihinsa tahoilleen, ja näin pöpötkin pääsevät liikkumaan kohteesta toiseen. Suosittelen, että F-

piirissä että noudatamme yllä mainittuja henkilömäärän rajoituksia myös klubikokouksissa. 

 

Verkkokokouksia on klubeissa pidetty vaihtelevaan tapaan koko pandemian ajan. Web-kokouksia on pidetty mm. 

Teams, Zoom tai Google-ohjelmilla. 

Eräs maksuton vaihtoehto on jitsi. Se on helppo aloittaa, ei tarvita lisenssejä eikä muita maksuja. Ohjelman 

käyttökieleksi voi valita suomen, ruotsin, englannin tai kymmeniä muita vaihtoehtoja. 

Kokouksen perustaja menee osoitteeseen: https://meet.jit.si/   ja antaa siellä kokoukselle nimen, esim. 

LionsLapua2022, ja käynnistää kokouksen. Kokouksen linkin voi kopioida ja lähettää klubin jäsenille. Jäsenet 

pääsevät linkin kautta mukaan. Kokeilemalla toiminta selviää ja tarvittaessa allekirjoittanut voi opastaa klubin 

sihteeriä tai web-vastaavaa. Sama linkki toimii kevään kaikissa kokouksissa. 

https://meet.jit.si/


  F piiri / distrikt F 
 
 

 

PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

 

Tammikuun valtakunnallinen teema on kansainvälisyys. Lions-järjestö on kansainvälinen palvelujärjestö. Me 

teemme avustustyötä pääosin omilla paikkakunnillamme, mutta erityisesti yllättävien ja mittavien 

vastoinkäymisten kohdatessa suuntaamme apuamme Lion-järjestön oman säätiön LCIF:n, Lions Clubs 

International Foundation, kautta. 

Meillä suomalaisilla leijonilla on pidempään ollut myös Sri Lanka erityisavustuskohteena. Kansainväliset 

nuorisoleirit ovat konkreettinen tapa toimia kansainvälisesti. Muun muassa näitä asioita käsitellään Lions-liiton 

tammikuun teemawebinaarissa. 

Mukaan webinaariin tästä: https://attendee.gotowebinar.com/register/6866220736905948432 

 

Piiriforum lauantaina 5.2.-22 klo 10 – 12.30 - merkitse kalenteriin jo nyt  

Piirifoorumissa kuulet ja näet lyhyitä mielenkiintoisia ja ajankohtaisia alustuksia Lions-toiminnasta. Osallistuminen 

on tarkoitettu kaikille piirimme lioneille! Tarkempi ohjelma tulee vielä ennen tapahtumaa. 

Mukaan pääsee linkin kautta: https://global.gotomeeting.com/join/885445765 

 

Ovatko klubin säännöt ajan tasalla? 

Samoin, kuin piirin säännöt kaipaavat päivitystä, voi olla ajankohtaista tarkistaa myös oman klubin säännöt. 

Suomen Lions-liiton sivuilta, https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/lionstoiminnan-saannot/  löytyy infoa 

tuoreimmista, 3.9.2020 hyväksytyistä, klubin mallisäännöistä. Niissä on mm. sähköinen kokoustaminen otettu 

huomioon. 

Nykyisellään on poikkeuslaki koskien etäyhteyksiä voimassa vielä tämän kauden ajan. Osuuskunnan tai 

yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen 

kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2022 asti.  (laki 375/2021) 

Jollei lain voimassaoloa jatketa, tulisi ensi kaudella jokaisella klubilla olla omissa säännöissään maininta 

etäosallistumisesta kokouksiin, mikäli klubi aikoo etäkokouksia järjestää. 

 

Aloitetaan uusi vuosi hyvällä sykkeellä, jatketaan palvelutyötä ja toimitaan turvallisesti!  

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 

 

Tammikuun 15. päivä on vuotuinen määräaika klubialoitteille sekä ehdokkaille piirin ja liiton virkoihin. Tänä 

vuonna 15.1. osuu viikonlopulle, niinpä määräaika siirtyy seuraavalle maanantaille 17.1.-22. 

Ehdotuksia Pohjanmaan Leijonaksi saa samoin toimittaa piirikuvernöörille 17. tammikuuta mennessä. Ehdota 

Pohjanmaan Leijonaksi klubisi kantavaa voimaa tai puurtajaa, joka ei ole toiminut piirin tai liiton tehtävissä. 

https://global.gotomeeting.com/join/885445765
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/lionstoiminnan-saannot/

