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Aktiivista syksyä F-piirin leijonat! 

 

Konkreettiset vierailut klubeissa ovat aina puolijännittäviä tilaisuuksia. Klubit ovat erilaisia, oma jäsenistönsä ja 
omat kokoustapansa. Myös kokouspaikat vaihtelevat, yleisimpiä ovat erilaiset ravintoloiden ja hotellien kabinetit 
ja muut kerhotilat. Viime viikkoina olen näiden lisäksi vieraillut mm. kotakokouksessa. LC Kuortaneella on 
perinteenä pitää syksyn ensimmäinen kokous laavulla tai kodassa. LC Laihia/Helmi klubi kokoontuu erään jäsenen 
tilavassa kodissa sen ajan, kun jäsen potee tilapäistä liikuntarajoitteisuutta. LC Kauhavan kokouspaikkana on hyvin 
klubimainen veteraanimaja Kauhavalla. 

Klubien kokoontumiset ja osin tavat ovat erilaisia, mutta punainen lanka kokoontumisten taustana on hyvin 
samanlainen. Saman henkisten leijonien kanssa tavataan, keskustellaan oman klubin meneillään olevista ja 
tulevista panostuksista palvelutyössä. Sekä jonkin verran aina järjestön tavoitteet ja viestit myös vilahtavat 
keskusteluissa. Kaiken kaikkiaan klubeissa on hyvin lionsmaista toimintaa. 👍 

 

Lokakuun valtakunnallinen teema on diabetes. Siitä on lisää infoa 17.10.-21 valtakunnallisessa uutiskirjeessä. Diabetes -
aiheen webinaari on 28.10.-21. Sen voi katsoa joko suorana lähetyksenä, jolloin on mahdollisuus myös kommentoida esitystä 
ja tehdä lisäkysymyksiä, tai tallenteena sen voi katsoa myöhemmin. Webinaari + tallenteet löytyvät linkin kautta: 

 

Kaudella 2021-22 järjestetään aktiviteettikuvakilpailu. Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, nyt etsitään paljon puhuvia 
kuvia klubien aktiviteeteista. Kuvilla kerrotaan Lions-toiminnasta ympäri Suomen ja samalla Suomen Lions-liiton käyttöön 
kertyy hieno kuva- ja aktiviteettipankki toistemme hyödynnettäväksi. 

Osallistuminen on helppoa. Mene liiton jäsensivuille ja kirjoita Klubitarinoita-kategoriaan napakka muutaman rivin kuvaus 
aktiviteetista: Mikä klubi teki mitä ja missä + liitä mukaan kilpailukuva. Kilpailu on kauden aikana kolmiosainen: 

1. 1.7.-31.10.21  2. 1.11.21-28.2.22 3. 1.3.-30.6.22 

Klubi voi osallistua jokaiseen kolmeen kilpailusettiin ja joka kerta myös useammalla eri aktiviteetilla. Voittajakuvan valitsee 
brändityöryhmä ja voittanut klubi saa palkinnoksi rahapalkinnon klubin aktiviteettikäyttöön. Ja sitten vain kuvaamaan, 
ensimmäinen jakso on jo menossa! 

Linkki kuvakilpailuun: https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/ 

 

RLLI Regional Lions Leadership Institute eli Alueellisten lionjohtajien koulutusinstuutin työpaja järjestetään helmikuussa 
2022 (11.2.-13.2.2022). Koulutus on hybridimuotoisen; ennen työpajaa on etäluentoja ja työpajaviikonlopun aikana 
keskitytään taitoasioiden harjoitteluun. Koulutukseen otetaan 48 lionia. Kustannuksista ja ilmoittautumisesta tiedotetaan 
myöhemmin. 

Työpajasta saat taitoja myös työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja. Koulutus on 
avoin kaikille leijonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä. 

 

https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/

https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/
https://www.lions.fi/jasenille/jasenyys/kerro-itsestasi-lionina/
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Johtajuus murroksessa -seminaari on Seinäjoen leijonien organisoima tapahtuma tämän päivän johtamisesta. Pääpuhujina 
on ex-pääministeri Esko Aho, Hiihtoliiton puheenjohtaja Markku Haapasalmi, Atria Oyj:n toimitusjohtaja Juha Gröhn sekä 
Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä. Tilaisuus on maksuton. Se järjestetään Seinäjoella Framissa sekä sitä voi seurata 
myös on line -lähetyksenä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita niin lionit ja ei-vielä-lionit 😃.  Tämä voisi olla sopiva tapahtuma 
tuoda kaveri tutustumaan mitä mm. leijonat tekevät. Ilmoittautuminen ja lisätietoja: 
https://www.lyyti.fi/reg/johtajuusmurroksessa 

 

Tunnin tietoiskut jatkuvat: Nuorisovaihdon tietoisku iskee keskiviikkona 27.10.-21 klo 18-19. Nuoret ja kansainvälisyys ovat 
lion-toiminnan ytimessä. Äänessä piirin nuorisovaihdon koordinaattori Harri Peltonen. Harrille voi lähettää myös kysymyksiä 
etukäteen: harri.peltonen@lions.fi Tästä linkistä pääsee osallistumaan: https://global.gotomeeting.com/join/151179861 

Maanantaina 1.11.-21 klo 18-19 on nuorisoleiritietoisku. Piirimme kokenut nuorisoleirijohtaja Erkki Honkala kertoo, mikä se 
nuorisoleiri oikein on, johon ensi kesänä 2022 kokoontuu kymmeniä nuoria eri maista Kuortaneelle. Ja miten se liittyy lions-
toimintaan. Erkille etukäteiskysymykset osoitteeseen: erkki.honkala@lions.fi. Ja mukaan nuorisoleirin tietoiskuun pääsee: 
https://global.gotomeeting.com/join/171781557 

 

Piirimme klubien kuulumisia julkaistaan myös sähköisessä Leijonasanomat -julkaisussa. Siellä on mm. klubien aktiviteeteista 
kertomuksia. Ja sinne myös toivotaan klubeista kertomuksia ja valokuvia. Tekstin ei tarvitse olla pitkä. Ja jos teksti onkin 
vähän pitkä ja kuvia on paljon, ei haittaa, kyllä sähköiseen julkaisuun mahtuu tavaraa. Ja julkaisun päätoimittaja Raimo 
Sillanpää tekee kyllä karsintaa tarvittaessa. Juttuja ja kuvia saa lähettää osoitteeseen: raimo.sillanpaa@lions.fi 

Kuvernööri-Jussi majailee LC Lapuan hoivissa. Mikähän klubi ehtii ryöstää sen, nyt kun visiitit ovat taas mahdollisia? 

Hyvää ja turvallista syksyn jatkoa! Käytetään heijastinta tai muuta näkyvyytenne varmistajaa iltaisin ulkona, 
yritetään turvata itsemme ja palvelumme ilon kautta koko kaudeksi! 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 

 
Ole osa historiaa 

Vain yhdeksän kuukautta jäljellä Kampanja 100 -
keräyksessä. Ole osa tätä historiallista 
ponnistusta! 100 % lahjoituksestasi – minkä 
suuruinen tahansa – tukee lionien ja leojen 
suorittamaa palvelua apurahojen ja ohjelmien 
kautta. 

KYLLÄ, HALUAN TEHDÄ HISTORIAA  
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