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Lämmintä kesää F-piirin leijonat! 

 

Kesä nyt. Nyt olemme saaneet nauttia viileästä alkukesästä, juhannuksena hautovasta lämmöstä ja nyt alamme 

päästä perinteiseen suomalaiseen kesäkeliin. 

 

Pikaista apua tarvitaan! 

Kolme nuorta on vielä vailla isäntäperhettä.  

Euroopan eri maista tulee osallistujia piiriimme Lions-nuorisoleirille. Tapahtumapaikkana on Kuortaneen 

Haapaniemi 1.-7.8.2022. Ennen leiriä nuoret ovat isäntäperheissä kahden viikon ajan, eli 17.-31.7.2022. 

Nyt alkaa olla pieni probleema edessä. Löytyisikö teiltä hyvät piirin lionit apua, jolla voisimme ratkaista ongelman. 

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

harri.peltonen@lions.fi. Pyydän, että olette Harriin yhteydessä ja tarjoaisitte mahdollisuutta tarjota majoitus 

yhdelle tai kahdelle näistä nuorista. Tai mikä ettei vaikka kaikille kolmelle. Eräässä piirissä oli isäntäperheessä 

kerralla jopa seitsemän nuorta, kun heillä oli tiloja hyvin. 

Meille kotiin tulee kaksi poikaa. Italialainen ja ranskalainen. Odotamme heitä jo innostuneena. Olen katsonut 

polkupyörät heille valmiiksi ja miettinyt hieman, kuinka he saisivat tavallisesta suomalaisuudesta jotain irti. Olen 

päätynyt siihen, että teemme kaikenlaisia tavallisia kesäpuuhia. Pojat voivat osallistua tai tutustua pyörillä 

Lapuaan. 

Tämä on yksi hieno Lions-mahdollisuus saada elinikäisiä ystäviä ulkomailta. Lions-järjestö on kansainvälinen. 

Teemme varainkeruuta ja avustustyötä kansainvälisesti. Samoin tuttavuuksia tulee ulkomailta monella eri tasolla. 

Toimiville virkailijoille niitä voi tulla kansainvälisissä kokouksissa. Nuorisovaihto ja isäntäperhetoiminta on 

varmasti yksi vähiten muodollinen kansainvälisen suhdetoiminnan muoto. 

 

Kouvolan vuosikokous oli kesäkuun alkupuolella 

10.-12.6.2022 saimme olla Kouvolassa Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa. Kansainvälisyyttä oli sielläkin. Peräti 

virassa ollut kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander oli mukana kolmen päivän ajan. Alexander liikkui 

paikalla samoin kuin muutkin lionit ja hänen kanssaan oli kenen vain mahdollista käydä juttelemassa (ja vaikka 

ottamassa kaverikuva ☺ ) 

Eräässä puheenvuorossaan kokousväelle hän kertoi, että Suomen vuosikokous on suurin kansallinen vuosikokous, 

johon hän on osallistunut. Se oli mukava kuulla. Tämä kertoo siitä, että suomalaiset leijonat haluavat kokoontua 

yhteen ja tavata tuttuja säännöllisesti. 
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Vuosikokouksessa valittiin mm. liiton puheenjohtaja ensi kaudelle. Se oli helppo rasti, ehdokkaita on vain yksi eli 

liiton sen hetkinen varapuheenjohtaja. Varapuheenjohtajaehdokkaita sen sijaan oli kolme. Äänestyksessä ei 

kukaan ehdokkaista saanut ensimmäisellä kierrokselle yli 50 % äänistä, joten kaksi eniten ääniä saanutta jatkoi 

toiselle kierrokselle. 

Toisen kierroksen äänestys osoitti, että jokaisen osallistujan äänillä on merkitystä. Mika Pirttivaara, LC Tapiola sai 

291 ääntä ja Niina Moilanen, LC Vihti keräsi 281 ääntä. Pirttivaara valittiin liiton varapuheenjohtajaksi 10 äänen 

marginaalilla. Aika tiukkaa! Kannattaa osallistua niin piirin kuin liiton vuosikokouksiin. Jokainen osallistuja 

vaikuttaa päätöksiin. 

Kokous sujui kaikin puolin jouhevasti ja loi hyvää lions-henkeä myös tulevaisuuteen. 

 

F-piirin vuosikokous pidettiin Lapualla 23.4.-22. Sääntömääräisten asioiden lisäksi tänä keväänä tehtiin 

sääntöuudistus. 

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

erityisesti tietoliikenneyhteyden huomioiminen kokouskäytännöissä. Sääntöpäivityksen myötä piirimme säännöt 

vastaavat Suomen Lions-liiton nykyisiä piirin mallisääntöjä. Uudet säännöt on toimitettu Patentti- ja 

rekisterihallitukseen, piirimme muuttui rekisteröimättömästä yhdistyksestä ry:ksi toukokuussa 2022.  

 

Ehdota Vuoden Hyväntekijää 

Sinulla on nyt mahdollisuus ehdottaa vuoden Valtakunnallista Hyväntekijää ja lionien Vuoden Hyväntekijää, jotka 

palkitaan 8.10. lionstoiminnan Hyvän Päivänä. 

Lähetä ehdotuksesi viestinta@lions.fi tai www.lions.fi/ehdota2022 

Tarkemmin: https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/ehdota-vuoden-hyvantekijaa/ 

 

Kiitos! Kiitos ystävällisistä ja lämpimistä kohtaamisista klubivierailuissa ja juhlissa luonanne kuluneen kauden 

aikana! Meillä on hieno Lions-piiri, hienot klubit ja niissä kerrassaan mahtavat jäsenet.  

Virallisesti piirikuvernöörin kapula siirtyi jo 1.7.-22 seuraaville kuvernööreille, seuraavan piirikuvernöörin kirjeen 

on kirjoittanut DG Matti Kärnä. Oikein hyvää kauden alkua Matille ja leppoisaa kesänjatkoa kaikille piirin leijonille 

ja puolisoille! 

Palvellaan ilolla, ladataan Lions-akkuja ja jatketaan syksyllä aktiivista toimintaa!  

 

DG Tapio ja puoliso Heli 
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