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Oikein hyvää syyskuuta F-piirin leijonat! 

 

Noin vain lähti syyskuu käyntiin, ja lions-kausi sykkii vanhaan malliin. Yhteydenotoissani saamieni tietojen mukaan 

piirimme klubien toiminta starttaa hienosti. Aktiviteetteja suunnitellaan, askelmerkkejä sovitaan ja tehtäviä 

jaetaan klubin jäsenille. 

Kauden ensimmäinen piirikuvernöörin klubivierailu suuntautui LC Ähtärin vieraaksi 4.9.-21. Klubi ei ole 

jäsenmäärältään iso, mutta leijonatyötä tehdään vuosittain. Klubin vakituinen aktiviteetti ovat jätkänkynttilät, 

jotka klubi valmistaa ja koululaiset myyvät. Toimen tueksi ovat klubilaiset kehittäneet erityisen laitteen, jolla 

jätkänkynttilä leikataan tehokkaasti ja nopeasti. Aktiviteetin voimin on Ähtärin kouluihin vuosittain hankittu 

keskimäärin 2000 eurolla välineitä ja tarvikkeita rikastamaan koulutyötä. 

Ensimmäiset lohkojen kokoukset (PNAT-kokoukset) ovat myös tulossa alkusyksystä. Lohkojen puheenjohtajat 

kutsuvat ne koolle. Ensimmäisessä lohkon kokouksessa mm. klubin edustajat kertovat muille heidän vakituisista ja 

suunnitteilla olevista aktiviteeteista. Niistä saa monenlaista oppia, pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Hyvästä 

pyörästä voi tehdä monenlaisia muunnoksia eri tarpeisiin. 

 

Piirin puolesta kauden mittaan järjestetään erilaisia tilaisuuksia. Verkossa tapahtuvat koulutukset ovat noin 1 

tunnin mittaisia kompakteja paketteja, joihin on helppo osallistua, kun ei matkaan tarvitse varata aikaa. 

Tietopakettien runko on esittäjän puheessa ja esitettävässä aineistossa. Jokaisessa verkkokoulutuksessa pystyy 

myös keskustelemaan ja tekemään kysymyksiä puhujalle. 

Piirin koulutuskausi käynnistyy ICT -koulutuksella keskiviikkona 29.9.-21 klo 18-19. Sisältö: tutustutaan yhdessä 

Lions-toiminnassa käytettäviin ohjelmiin. 

Viestintäkoulutus on heti saman viikon lauantaina 2.10.-21 klo 9 aamulla alkaen. on useana vuonna pidetty 

normikoulutuksena, silloin aikataulu on ollut 9-14. Eli tämä koulutus tekee poikkeuksen tuohon 1 tunnin 

konseptiin. Vaikka nyt ei pidetä täyttä lounastaukoa, niin aikataulu lienee klo 9-12. 

Näistä tulee tarkempi kutsu vielä erikseen. 

 

Suomen Lions-liitossa on määritelty oma teema jokaiselle kuukaudelle kaudelle 2020-2021. Aiheet ovat Lionien 

kansainvälisiä toiminnan painopisteitä. Teemoista tiedotetaan uutiskirjeissä ja webinaareissa. Toive on, että 

klubeissa keskustellaan kuukauden teemasta mahdollisuuksista tukea juuri ko. teeman kohderyhmää. 

Toteutuksen ei tarvitse olla sidottuna kuukauteen vaan se voi tapahtua missä kohtaa kautta tahansa. Teemoissa 

on kuitenkin huomioitu, että esimerkiksi lasten syövän kuukausi on syyskuu ja siksi aihe esiteltiin jo elokuussa. 

Elokuun webinaari löytyy tallenteena seuraavan linkin kautta: 

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

 

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

Elokuu: Lasten syöpä Syyskuu: Näkö Lokakuu: Diabetes 

Uutiskirje 15.8. ja webinaari 25.8. Uutiskirje 19.9. ja webinaari 30.9. Uutiskirje 17.10. ja webinaari 28.10. 

 

Marraskuu: Nälkä Joulukuu: Palveluhalu ja ihmisläheisyys Tammikuu: Kansainvälisyys 

Uutiskirje 14.11. ja webinaari 25.11. Uutiskirje 12.12 ja webinaari 16.12. Uutiskirje 16.1. ja webinaari 27.1. 

 

Helmikuu: Paikallisuus ja talkootyö Maaliskuu: Ympäristö Huhtikuu: Luottamus 

Uutiskirje 13.2. ja webinaari 24.2.  Uutiskirje 13.3. ja webinaari 31.3. Uutiskirje 17.4. ja webinaari 28.4. 

 

Toukokuu: Kiitos 

Uutiskirje 15.5. ja webinaari 25.5. 

 

LCIF:n Kampanja 100 on loppusuoralla. Kansainvälinen avustussäätiömme on se operatiivinen nyrkki, joka avustaa eri maissa 

niin hädänalaisia kuin erityistukea tarvitsevia kohteisiimme. Kampanja 100:ssa erilaisia euromääräisiä tavoitteita. Piirimme 

ylitti viime kaudella 10 000 dollarin lahjoitusmäärän. Tämä tarkoittaa, että piirin oikeutus paikkakunnan 

vaikutusapurahaohjelman mukaiseen avustukseen kasvoi 1,678.37 dollarilla. yhteensä piirillä on nyt anomuksesta oikeus noin 

3390 dollarin palautukseen vaikutusapurahana, kun sopiva kohde löytyy. Kiitos piirin klubit sekä yksittäiset lionit, jotka ovat 

tehneet lahjoituksia viime kaudella! 

Jokaisesta 1000 dollarin (n. 850 euroa) lahjoituksesta kampanjaan saa klubi hakea jäsenelleen Melvin Jones jäsenyyden. 

Samoin yksittäinen lahjoittaja tehtyään yhteensä saman verran lahjoituksia palkitaan Melvin Jones -jäsenyydellä. 

Tarkemmat ohjeet Kampanja 100:sta ja LCIF -tukemisesta: https://www.lionsclubs.org/fi/give-how-to-give/campaign-100 

Pidämme myöhemmin syksyllä vielä 1 tunnin mittaisen webinaarin tästä aiheesta, jossa katsotaan mihin lahjoituksiamme 

käytetään – niillä on suuri merkitys -, miten lahjoituksia tehdään ja minkälaisia tavoitteita kampanjassa on. 

 

100 % presidentin merkki on arvokas tunnustus omalta klubilta edelliskauden presidentille. Sen haku on helppoa, täytetään 

yksi lomake, lähetetään viime kauden piirikuvernööri Raimo Sillanpäälle: raimo.sillanpaa@lions.fi 

Hakemuksen takaraja on lähellä 15.9.-21, eli nyt toimitaan ripeästi. Hakulomake on myös tämän kirjeen liitteenä. 

Lisää ohjeita ansiomerkkiä löytyy liiton nettisivuilla https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/ohjeita-

lionstoimijoille/ansiomerkki-ja-palkitsemisohjeet/   (vaatii kirjautumisen). 

 

Lopuksi kiitos ja hurraa koko piirille ja klubeille! Nimittäin viime kaudella piirikuvernööri Raimo Sillanpään johdolla olimme 

yksi niistä 12:sta piiristä koko Euroopassa, jotka saavuttivat tai ylittivät jäsenkasvun nettotavoitteensa lions-vuoden 2020–21 

aikana. Samalla F-piiri oli ainoa kotimainen piiri, joka ylsi tähän. 💪 🦁 

Hyvää syyskuun jatkoa ja lionstoiminnan käynnistystä! Tällä kaudella palvelemme ilolla! 

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 
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