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Valoisaa huhtikuuta F-piirin leijonat! 

 

Talvi on takana, luminen kevät on nyt vieraanamme. Luonto ei vielä kevättöihin kannusta, mutta kesääkin on jo 

ajateltava. 

Joka kolmas vuosi järjestetään F-piirissä kansainvälinen nuorisoleiri. Nyt tosin edellinen leiri pidettiin 2017, 

kahtena kesänä leiri on siirtynyt pandemian vuoksi seuraavalle vuodelle. Nyt pääsemme tarjoamaan n. 30 

nuorelle viihtyisän leirin, jossa nuoret tutustuvat Suomeen, suomalaisuuteen ja saavat uusia kansainvälisiä 

ystäviä. 

Tapahtumapaikkana on Kuortaneen Haapaniemi 1.-7.8.2022. Ennen leiriä nuoret ovat isäntäperheissä noin viikon 

verran. Tämä on hieno mahdollisuus saada elinikäisiä ystäviä ulkomailta ryhtymällä isäntäperheeksi.  

Saapuvaa nuorta isännöivän perheen ei tarvitse olla lions-perhe. Normaali suomalainen perhe ja perhe-elämä 

riittävät. Perhe voi asua maalais- tai kaupunkiympäristössä. Edes omaa nuorisoa ei tarvitse olla, toki saa olla.  

Varsinkin Yhdysvalloissa on tyypillistä, että isäntäperheen molemmat aikuiset ovat eläkeiässä. Monella on myös 

kokemusta, että itse asiassa isännöinti toimii hyvin kun ottaa kerralla kaksi nuorta samalla kertaa. Silloin nuorista 

on seuraa myös toisilleen, mikä saattaa keventää isäntäperheenä oloa. 

F-piirin nuorisovaihdon koordinaattori on Harri Peltonen LC Vaasa/Meri, puh. +358 40 8371592, 

harri.peltonen@lions.fi. Harri on enemmän kuin mielissään, kun häneen ottaa yhteyttä ja tiedustelee 

mahdollisuutta toimia isäntäperheenä ensi kesänä. 

 

Kuvernöörijussi kiertää piirisssä. Nyt kun vierailuja klubeissa pystyy taas tekemään, voi Jussin käydä ryöstämässä. 

Tällä hetkellä Jussi on Ilmajoki / Ilkka klubin hallussa. 

 

Arne Ritari / Melvin Jones – gaala lähestyy. Perjantaina 22.4.-22 

Lapualla vietetään Lions-aiheista mukavaa iltajuhlaa pitkästä aikaa. 

Piirin verkkosivuilla löytyy kutsu ja ilmoittautumisohjeet. 

https://www.e-district.org/sites/107f/ 

 

F-piirin vuosikokous on Lapualla lauantaina 23.4.-22, klo 13. Vuosikokousedustajille on tarjolla lounasbuffet klo 

12.00. Vuosikokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi on tänä vuonna asialistalla sääntöuudistus. Vielä ehtii 

hyvin ilmoittautua, ohjeet piirin verkkosivuilla: https://www.e-district.org/sites/107f/page-12.php 

 

Uudet säännöt eroavat vanhoista mm. erilaisten määräaikojen muuttumisena, lähinnä aiempaa lyhyemmiksi sekä 

erityisesti tietoliikenneyhteyden huomioiminen kokouskäytännöissä. Tältä osin olemme tähän asti toimineet  
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poikkeuslain voimin, joka on voimassa 30.6.2022. Sääntöpäivityksen myötä piirin säännöt saadaan vastaamaan 

Suomen Lions-liiton nykyisiä piirin mallisääntöjä.  

Uudet säännöt toimitetaan Patentti- ja rekisterihallitukseen, piiri muuttuu rekisteröimättömästä yhdistyksestä 

ry:ksi, ja jatkossa käytäntöjä ohjaa myös yhdistyslaki. Vuoden 2022 alussa oli Suomen 14 lions-piiristä jo 12 piiriä 

rekisteröitynyt, eli toimintamme harmonisoituu tältäkin osin maan muihin piireihin. 

Uusi sääntöesitys, nykyisin voimassa olevat säännöt sekä esitys sääntöjen vertailusta on toimitettu piirin klubeille 

joulukuussa 2021 tutustumista ja kommentointia varten. Materiaali löytyy myös piirin verkkosivuilta: 

https://www.e-district.org/sites/107f/page-12.php 

 

Tämä viestin liitteenä on myös piirkuvernööriehdokkaat kaudelle 2022-2023. Esittely löytyy myös 1.3.2022 

ilmestyneessä Leijonasanomat verkkolehdessä sekä F-piirin verkkosivuilta. 

 

Ukrainaa voi edelleen tukea: 

LCIF:in kautta on jo monissa F-piirin klubeissa tehty. Se on nopein väylä. LCIF:n linkki Ukrainan katastrofin 

auttamiseksi: 

http://www.lionsclubs.org/humanitarianresettlement 

Linkin kautta rahat menevät LCIF:n ja Lions-verkoston kautta perille, ja samalla kerryttävät sekä Kampanja100 

saldoa että lahjoittajan Melvin Jones krediittiä. 

 

Lipaskeräykset Ukrainan auttamiseksi ovat edelleen mahdollisia. Siihen käytetään Suomen Lions-liiton 

rahankeräyslupaa ja rahankeräystiliä, jolta klubin keräämä avustus välitetään eteenpäin. 

Lionsliiton tili: FI54 8000 1970 8298 84. 

Voimassa olevan rahankeräysluvan tarrat ovat tulleet suoraan klubeille, monille jo viime kaudella. Jos tarra on 

mennyt hukkaan, toimitamme uuden tarran. Tarra liimataan keräyslippaaseen. 

 

Palvellaan ilolla ja rakennetaan yhdessä parempaa huomista!  

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 
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