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Hyvää Helmikuuta F-piirin leijonat! 

 

Kokoukset jatkuvat ja niitä pidetään etänä tai lähikokouksina. Nyt helmikuussa alkaa näyttää siltä, että kevään 

mittaan pääsemme jo yleisön pariin toteuttamaan palveluaktiviteetteja. Nyt on hyvä aika alkaa suunnitella missä 

ja milloin on sopiva tapa taas laittaa Lions-liivit päälle ja lähteä porukalla viemään lähimmäisten elämään apua ja 

iloa. Palvelemme ilolla.        

 

Helmikuun valtakunnallinen teema on paikallisuus ja talkootyö. Tämähän on meille erityisen tuttua. Aiheesta 

pidetään myös teemawebinaari. 24.2.-22  klo 18 

https://register.gotowebinar.com/register/2364033981977164048 

 

Suomessa syöpään sairastuu joka vuosi noin 150 lasta, joista keskimäärin kolme neljästä paranee. Vuosittain 15. 

helmikuuta vietettävän kansainvälisen lasten syövän päivän tarkoituksena on muistuttaa lasten syöpäsairauksista 

ja niiden hoidosta.  

Suomen Lions-liitto, lionsklubit sekä Lastenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hyvää lasten syöpätautien hoidon, 

hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Yhteinen tavoitteemme on kerätä 100 000 euroa 

lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. 

Piireissä on järjestetty tukikonsertteja, joilla on tehty varainhankintaa asian puolesta. Seinäjoen leijonat ovat lion 

järjestelleet F-piirin tukikonserttia. Vuoden vaihteessa koronatilanne vaikutti suunnitelmiin niin, että mittavat 

järjestelyt vaativa tilaisuus päätettiin siirtää maaliskuulta turvallisempaan ajankohtaan. Jaksamme kyllä odottaa, 

että pääsemme isolla joukolla tärkeän asian puolesta konserttiin. 

Keräysvarat ohjataan yhdessä Lastenklinikoiden Kummien kautta sairaaloihin. Meidän piirimme lapset kuuluvat 

Tampereen Yliopistollisen keskussairaalan alueeseen.  

Lastenklinikoiden Kummien keräystili on Nordea FI21 1573 3000 1058 81. F-piirinviitenumeroa 1113912 

käyttämällä lahjoitukset ohjataan Tampereen sairaalalle. 

Toivon, että jo nyt keväällä klubit voisivat osoittaa oman tukensa keräykselle. Esimerkiksi 5 euroa/jäsen 

lahjoituksilla saisimme piiristä peräti 9000 euroa kokoon.      Ja konsertissa käsiohjelmia hankkimalla vielä lisää. 

     

 

Aktiviteettikuvakilpailu on hyvässä vauhdissa, sen toinen jakso päättyy 28.2.-22. Nopeasti kun toimii, ehtii vielä 

lähettämään kuvia klubin toiminnasta. Kolmannen jakson, 1.3.-30.6.-22, aikana ehtii jo kevät tulla ja taas uusia 

kuva-aiheita kisaan mukaan. 

 

https://register.gotowebinar.com/register/2364033981977164048
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Kisan järjestäjät odottavat paljon puhuvia kuvia klubien aktiviteeteista, joilla voidaan kertoa Lions-toiminnasta 

ympäri Suomen. Tärkeitä palkitsemisen kriteereitä ovat kuvassa näkyvä aktiivinen toiminta, tekevät ihmiset sekä 

Lions-logo tai lionstoiminta tunnistettavana tavalla tai toisella. 

Tarkemmat ohjeet: https://www.lions.fi/jasenille/kilpailut/aktiviteettikuvakilpailu-2021-2022/ 

 

ARS – ja Melvin Jones -gaala perjantaina 22.4.-22 Lapualla 

Pitkästä aikaa lions-henkinen iltajuhla. Sinne ovat tervetulleita kaikki piirin lionit puolisoineen. Ilmoittautumisen 

avautumisesta tiedotetaan vielä erikseen. 

 

F-piirin vuosikokous on lauantaina 23.4.-22 Lapualla. Klubit voivat ilmoittaa äänioikeutettuja osallistujia 

jäsenmääränsä mukaan seuraavasti: yksi edustaja jokaista täyttä 10 jäsentä kohden + yksi edustaja, jos jäsenluku 

on ylittänyt 5:n matkalla seuraavaan kymppiin. Esim. 26 jäsenen klubi voi ilmoittaa kolme edustajaa, ja 42 hengen 

klubilla on oikeus neljään edustajaan. 

Suomen Lions-liiton vuosikokous on 10.-12.6.-22. Kahtena vuonna on sekin pidetty etäkokouksena ja nyt on 

tavoitteena kokoontua Kouvolassa ihan vanhaan malliin. 

 

Vuosikokouksiin kannattaa lähteä klubin jäsenten kanssa porukalla. Osallistua saa useampiakin jäseniä, vaikka 

äänestys on vain klubin virallisille edustajille. Näissä isoissa tapahtumissa tapaa leijonia muualta ja pääsee 

kokemaan lions-henkeä. 

 

Jatketaan palvelutyötä ja toimitaan turvallisesti!  

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 

 

TIESITKÖ? 

Kaipaako klubi uusia aktiviteetteja, onko pulaa ideoista? 

Aktiviteettipankissa on klubien toteutetuista palveluista kattava luettelo, joka tarjoaa lioneille/leoille ideoita 

avuksi/vinkiksi yksinkertaisista ja vaikuttavista palveluprojekteista, jotka voidaan mukauttaa kaikkien alueiden 

tarpeisiin. 

Aktiviteettipankkiin pankkiin pääsee lions.fi -jäsensivuilta: 

https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/aktiviteettipankki/ 
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