
  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 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 8 / 2021 

 

Oikein hyvää elokuuta F-piirin leijonat! 

Meillä on takana aurinkoinen ja lämmin kesä, josta varsinkin kesälomaa viettäneet ovat saaneet nauttia. Kasvit ja 
maanviljelys olisivat nauttineet vielä enemmän, jos pienet sateet viikoittain olisivat vaikka öiseen aikaan vielä 
tuoneet maaperään kosteutta. 

 

Sopivaa säätä toivotaan vielä ainakin ensi lauantaille, 14.8.-21. Silloin on Seinäjoen torilla Lions-päivä. 
Esiintymislavalla on Lions-aiheista ohjelmaa ja torilla on kojuja ja markkinahumua. Seinäjoen klubit ovat yhdessä 
vastanneet valmisteluista ja ohjelmasta. Toivottavasti tavataan monta tuttua leijonaa sekä saamme herätettyä 
positiivista kiinnostusta Lions-toimintaan niiden keskuudessa, jotka eivät vielä ole mukana. 

 

Monet klubit elokuussa vielä virittelevät ajatuksia kohti syyskautta ja syksyn aktiviteetteja, ja starttaavat kauden 
varsinaisesti syyskuussa. Klubin omien aktiviteettien lisäksi voi miettiä Seinäjoen klubien tapaan, voisiko 
yhteistyöllä naapuriklubien kanssa valmistella aiempaa vaikuttavampia hankkeita. 

 

Keskustelut yhteistyöstä voi käynnistää vaikkapa lohkon kokouksen (PNAT-kokous) yhteydessä, jossa presidentit 
ja sihteerit kokoontuvat lohkon puheenjohtajan kutsusta. Klubivierailut ovat hyvin kannustettava tapa tutustua 
toisen klubin toimintaan ja tavoitteisiin.  

 

Kuvernöörijussi kiertää piirissä klubista toiseen. Se käydään ryöstämässä osallistumalla sen klubin 
kuukausitapaamiseen, jossa jussi sillä hetkellä majailee. Ennen ryöstöä kannattaa olla yhteydessä isäntäklubiin, 
tarkistaa että kokous pidetään ja että ohjelmaan sopii ryöstöretki. Usein ryöstäjät, tavallisesti 2-5 hengen joukkio, 
joutuvat suorittamaan jonkin tehtävän ennen kuin saavat kuvernöörijussin haltuunsa. Tällä hetkellä 
kuvernöörijussi on LC Lapuan hallussa, jossa odottaa seuraavia ryöstäjiä. 

 

Covid-19 virus ei ole kesän aikana hävinnyt, vaan kiertelee Suomessakin erilaisina muunnoksina. Tämän vuoksi 
varovaisuus on paikallaan edelleen myös Lions-toiminnassa. Noudatamme aluehallintoviraston ohjeita 
kokoontumisiin liittyen, käytämme maskeja erityisesti sisätiloissa kokoontuessamme ja käsihygieniasta pidämme 
korostetusti huolta.  Rokotteet kannattaa ottaa sitä mukaa kun oma vuoro tulee. 

 

Fyysisten kokousten puuttuminen haittaa jonkin verran klubivierailuja niin piirikuvernöörien kuin kaikkien 
muidenkin lionien osalta. Piirikuvernööritiimi osallistuu ilman muuta mielellään myös virtuaalikokouksiin, vaikka 
konkreettiset tapaamiset ovat niitä kaikkein parhaita tapaamisia. 
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Virtuaalikokouksia kannattaa järjestää yhtä usein kuin normikokoukset olisivat, jotta keskusteluyhteys säilyy 
klubin sisällä jollakin lailla tuoreena. Lions-toiminnan yksi tärkeä osa-alue on klubin ryhmähenki ja yhteisöllisyys. 
Näitäkin on hyvä ylläpitää ihan tietoisesti erilaisilla vapaamuotoisilla yhdessäolon hetkillä. Rento yhdessäolo 
onnistuu erilaisten lion-aktiviteettien parissa, mutta yhtä hyvin päiväretkellä jonnekin lähialueelle, yllätyksenä 
tehdyllä syntymäpäivävisiitillä, grillausillanvietolla, omenoiden poimintatalkoilla tai millä tahansa vastaavalla. 

 

Tärkeää on, että klubin jokaisella jäsenellä on fiilis, että kuuluu porukkaan ja tulee huomioiduksi. Kun klubissa on 
hyvä olla, voi lions-palvelutyötä tehdä hyvällä sykkeellä ja ilon kautta. Tämä tekemisen ilo säteilee myös 
ympäristöön – varainhankinta, uusien jäsenien hankinta ja uusien toimintojen valmistelu saavat lisäpuhtia kuin 
itsestään. 

Hyvää loppukesää ja lions-kauden alkua! Tällä kaudella palvelemme ilolla! 

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 

Kaudelle 2021-2022 tehdyt henkilövalinnat: 
 
Kansainvälinen Kansainvälinen presidentti Douglas Alexander, LC Brooklyn Bedford Stuyvesant,USA 
Lions-järjestö 1. KV-varapresidentti Brian E. Sheehan, LC Bird Island, Minnesota, USA 
 2. KV-varapresidentti Patti Hill, LC Edmonton Host, Kanada 
 3. KV-varapresidentti Fabrício Oliveira, LC Catolé do Rocha, Paraiba, Brasilia 
 
Suomen Lions liitto puheenjohtaja  Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 
 varapuheenjohtaja  Heikki Mäki, LC Paattinen 
 
Lions F-piiri piirikuvernööri  Tapio Seppä-Lassila, LC Lapua 
 1. varapiirikuvernööri Matti Kärnä, LC Ylistaro 
 2. varapiirikuvernööri Markku Ojala, LC Isojoki 
 
 
Kauden teemat 2021 - 2022 
 
Lions-järjestön kansainvälinen tunnuslause 
We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper 
 
Kansainvälisen presidentin teema 
Kindness matters – Ystävällisyys ratkaisee 
 
Lions-liiton puheenjohtajan teema 
Tekevä, näkyvä lion - Lion som gör och syns 
 
Piirikuvernöörin teema 
Palvelemme ilolla - Vi tjänar med glädje 
 


