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Juhlavaa joulukuuta F-piirin leijonat! 

 

Vuoden viimeiset lions-tapaamiset ovat monilla klubilla ihan näinä päivinä. Joissakin klubeissa on tapana 

joulukuun normaalikokoontumisen sijaan pitää klubin pikkujoulu, joulujuhla tai teatterikäynti. Sesonkien mukaiset 

vapaamuotoiset tapaamiset ovat hieno yhdessäolon tapa niin leijonille kuin puolisoille. 

Joulukuun valtakunnallinen teema on palveluhalu ja ihmisläheisyys. Klubin tiimihengen ja tekemisen ilon 

kannalta vapaamuotoiset yhdessäolot ovat kuin pistäisi rahaa pankkiin.  

 

Toimivaa klubimeininkiä tukeakseen lähetti päämaja kaikille klubipresidenteille marraskuussa viestin, joka alkoi: 

Hyvä lionjohtaja, 

Kun klubisi ja piirisi kehittävät jäsenten tyytyväisyyttä lisääviä suunnitelmia ja säilyttämistä, yhteydenpito 

jäsentoimikuntaan on hyvä tapa auttaa suunnittelussa, luoda innostusta ja tukea klubin jäsenyyttä. Jne 

Viestissä oli ohjeita, sekä muutamia linkkejä, joiden kautta pystyy lataamaan lyhyitä suomenkielisiä oppaita 

klubitoiminnan tueksi. Suosittelen että hallituksessa ainakin tutustutte niihin, ja arvioitte voisiko niitä kokeilla 

oman klubin toimintaan. 

Mikäli joku presidenteistä ei ole saanut ko. viestiä, piirin jäsenjohtaja lähettää se uudelleen, kun ilmoitatte hänelle 

osoitteeseen: jari.parnanen@lions.fi 

 

Hae RLLI valmennukseen ja työpajaan 

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstuutin työpaja järjestetään 11.2.-13.2.2022 Suomessa. Instituutti järjestetään 

hybridimuotoisena, eli ennen työpajaa on etäluentoja ja työpajaviikonlopun aikana keskitytään taitoasioiden 

harjoitteluun. Työpajaan otetaan 48 lionia tai leoa. 

Osallistumismaksu 350 € kattaa etävalmennusosion, työpajan, majoituksen, ruuat ja tilavuokrat. Hakuaika on 

15.11.2021 - 7.1.2022 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin 

materiaaleihin, mutta järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. Työpajasta saat 

taitoja myös työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja, koska 

valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavissa. Koulutus on avoin kaikille leijonille ja täysi-

ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa kehittämisestä. 

F-piirin piirihallitus päätti tukea piiristämme valittujen lionien kustannuksia 300 eurolla, joka jaetaan kurssille 

valittujen kesken. Usein lähtijöiden omat klubit tukevat jonkin verran, jolloin osallistujan oma osuus ei yleensä ole 

kovin suuri. 
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Perustamis- ja liittymismaksuja ei veloiteta 30. kesäkuuta 2022 asti. 

Pienenä porkkanana uusien jäsenten hankintaan, on kansainvälinen hallitus on jatkanut nykyistä vapautusta 

perustamis- ja liittymismaksuista 30. kesäkuuta 2022 saakka. Jokainen jäsen on tärkeä palvelullemme, joten jaa 

lionina olemisen ilo. 

 

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

Klubialoiteella voi yksittäinenkin klubi vaikuttaa myös Suomen Lions-liiton käytäntöihin. Hyvät aloitteet voivat 

tulla mistä klubista tahansa. 

Samoin ehdotukset Pohjanmaan Leijonaksi toimitetaan piirikuvernöörille 15. tammikuuta mennessä. 

Periaatteena on, että piirihallituksessa tai muissa näkyvissä lions -tehtävissä ansioituneita ei palkita tällä tavoin, 

vaan kulloinkin valittava Pohjanmaan Leijona todella on ansioitunut rivileijona. 

 

F piirin sääntömuutos keväällä 2022 

Lions-järjestön tekeminen tapahtuu klubeissa ja piiriorganisaation rooli on olla klubien tukena. Perinteisesti piirit 

ovat Suomessa olleet rekisteröimättömiä yhdistyksiä. Nykyisin mm. rahanpesulakien tiukentumisen myötä 

rekisteröityneen yhdistyksen pankkiasioiden hoitaminen on välillä hyvin hankalaa. Niinpä piiriorganisaatiot ovat 

lähes jokainen muuttuneet parissa vuodessa rekisteröityneiksi yhdistyksiksi, jolloin pankit ja muut yhteistyötahot 

voivat tarkistaa vastuuhenkilöt ja nimenkirjoittajat virallisista rekistereistä. 

 

Meillä F piirissä on tutustuttu rekisteröitymiseen ja rekisteröityneen piirin mallisääntöihin. Klubeissa tapahtuvaan 

toimintaan ei piirin rekisteröitymisellä ole käytännön vaikutuksia, ainoastaan piirihallinnon ja sääntöjen 

ajanmukaistamiseen ja yhdenmukaistamiseen muiden piirien kanssa Suomessa. 

Tämän tiedotteen liitteinä ovat piirin voimassa olevat säännöt vuodelta 2009 sekä mallisäännöt, joihin on tehty 

vain piirin nimeä ja kotipaikkaa koskevat pakolliset muutokset. Lisäksi liitteenä pdf-dokumentti, jossa on vertailtu 

vanhoja ja uusia sääntöjä. Piirin sääntöjä on ajankohtaista päivittää joka tapauksessa, mm. kokousten pitäminen 

tietoliikenneyhteyden avulla. 

Toivon, että klubeissa tutustutaan sääntöihin ja mikäli kysymyksiä tai kommentteja nousee esiin, niitä otetaan 

ilomielin vastaan osoitteessa: tapio.seppa-lassila@lions.fi Lopullisesti sääntömuutoksista ja rekisteröitymisestä 

tekee päätöksen piirin vuosikokous huhtikuussa 2022. 

 

Oikein hyvää loppuvuotta ja rauhallista joulun aikaa!  

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 

 


