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Reipasta marraskuuta F-piirin leijonat! 

 

Marraskuun valtakunnallinen teema on nälkä. Ensi alkuun saattaa tuntua, ettei Suomessa nälkä ole enää niiden 

ongelmien joukossa, jotka kaipaavat ratkaisua. Tarkemmin ajateltuna huomaa, että Lionit ovat tehneet kaikkina 

vuosina toimenpiteitä nälän torjumiseksi. Olemme lahjoittaneet ruokakasseja, jotka on koostettu kauppojen 

ylijäämätuotteista ja muista lahjoituksista, ja joillain klubeilla on vakioaktiviteettina puuron, keittoruuan yms. 

tarjoaminen joko kaikille ohikulkijoille tai esim. jonkin laitoksen asukkaille.  

Tänä päivänä kierrätys ja tuotteiden roskiin heittämisen välttäminen, erityisesti ruoan, on noussut ihan globaaliksi 

tahtotilaksi. Lions-toimintamme on aivan ajassa kiinni, vaikka emme trendejä jahtaakaan. Tämä on kiva mainita 

myös potentiaalisille uusille jäsenille. 

Nyt marraskuussa voisi klubeissa pohtia löytyisikö jokin sopiva tapa taklata nälkää oman klubin toimenpiteillä 

vielä tämän kauden aikana. 

 

Lion-toiminnan kärkikohteita ovat lasten ja nuorten ohella – on seniorikansalaisten elämänlaadun tukeminen. LC 

Vaasa-Vasan tapa on järjestää päiväretki alueen palvelutaloasukkaille. Minibussit ja invataksit hakevat halukkaat 

ja vievät heidät retkikohteeseen, jossa klubi on järjestänyt purtavaa ja pientä ohjelmaa. Arvokas 

palveluaktiviteetti on ollut klubin ohjelmassa jo usean vuoden. 👍 

 

 

Lasten Leijonahiihto 

Reippaat lionsklubit! Nyt on aika tehdä päätös ja toteuttaa Lasten Leijonahiihto, tai jos ei ole lunta, niin pidetään 

ulkoilutapahtuma. Tästä on olemassa selkeät ohjeistukset, kuinka se järjestetään ja mitaleja voi hankkia 1,75 

€/kpl Leijonatarvikemyynnistä. 

Toivon, että tästä lasten hiihto-/ ulkoilutapahtumasta saadaan pysyvä, lapsille iloa tuottava, tilaisuus. Pieni vinkki, 

tapahtuman yhteydessä tutustutaan lasten vanhempiin, jotka ovat mahdollisesti potentiaalisia tulevia leijonia. 

Nyt kaikki aktiivisesti toimimaan lasten iloksi, koska siitä saamme myös itsellemme hyvän mielen. Laittakaa 

minulle tietoa tapahtumista, toimitan piirin tapahtumat valtakunnan tasolle tilastoa varten, jotta tiedämme missä 

laajuudessa olemme onnistuneet järjestelyissä. Samoin, jos tulee kysyttävää, niin ottakaa yhteyttä minuun. 

Nyt Tassut Töihin! 

 

Leijona-arvat 

Arpojen lunastustilanne 6.10.2021. Yhteensä 449 kpl joissa 45kpl voittoja eli n. 10%. Helkama sähköpyöriä ei 

toistaiseksi ole voitettu mutta puolestaan 7 kpl Jopoja. Jokaisen arvan ostajan kannattaa rekisteröidä arpansa 

https://www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/
https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/hiihtomitalit-saapuivat-verkkokauppaan/
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vaikka siinä ei voittoa olisikaan. Vain rekisteröimällä arvan osallistuu päävoittojen eli 3 kpl matkalahjakorttien 

arvontaan. Arpojen rekisteröinti tapahtuu osoitteessa www.lions.fi . Rullaa etusivua kohtaan kiinnostavaa 

jäsenille ja löydät kohdan rekisteröi Lions-arpasi tässä. 

 

Hae vaalipiirin (VP) IV Kouluttajien koulutusohjelmaan 

Vaalipiirin IV (Euroopan) lionit, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan Lionkouluttajien viralliseen 

pätevöitymisohjelmaan Frankfurtissa 26.-29. maaliskuuta 2022, tulee lähettää hakemuksensa 26. joulukuuta 

mennessä. Lue kelpoisuusvaatimukset ja lähetä hakemus. LUE TÄÄLTÄ LISÄTIEDOT  

 

Missä LCIF:ltä apua saaneet ovat nyt? 

Kolmen vuoden ikäisenä Cross sai silmäseulonnan lionien KidsSight USA -ohjelman kautta. Huomattiin, että hänen 

näkökykynsä oli vakavasti huonontunut. Hän sai pian silmälasit. Viisitoista vuotta myöhemmin Lions Clubs 

Internationalin säätiö (LCIF) otti yhteyttä Crossiin kysyäkseen, miten hänellä nyt menee. Linkin kautta alle kolmen 

minuutin video ja siihen saa myös suomen tai ruotsinkielisen tekstityksen asetettua päälle. KATSO NYT  

 

Pieni hallinnollinen muistutus vielä klubin kuukausirutiineista. Klubin jäsentilanne tulee käydä merkkaamassa 

ihan jokaisena kuukautena MyLCI:ssä. Merkkaaminen käydään tekemässä silloinkin, kun jäsenmäärässä ei ole 

tapahtunut muutoksia kuluvan kuukauden aikana. Silloin toimenpide ei kestä montaa sekuntia. Jäsenmäärän 

merkitseminen kannattaa tehdä heti kuukausitapaamisen jälkeen. Jos klubisihteerillä ei ole tietoa kuinka tämä 

tehdään, voi kysäistä edelliseltä sihteeriltä tai piirin ict-koordinaattorilta, Raimo Sillanpäältä, 

raimo.sillanpaa@lions.fi, +358 40 52 000 44. Hän on avustanut jo alkukaudesta lukuisia piirin leijonia mitä 

erilaisimmissa tietoteknisissä sekä hallinnollisissa kysymyksissä. 

 

Tunnin tietoiskut jatkuvat: joulukuussa, 9.12.-21 klo 18-19 on vuorossa piirin jäsenjohtaja Jari Pärnäsen jäsenyys-

aiheinen tietoisku. Tämän sisältö on ajankohtaista ja hyödyllistä käytännössä kaikille klubeille. Suositellaan 

erityisesti presidenteille ja jäsentoimikuntien puheenjohtajille, kuitenkin jokainen lion on tervetullut kuulolle. 

Mukaan pääsee oheisen linkin kautta: https://global.gotomeeting.com/join/813730373 

 

Energistä loppusyksyä! Ja kun olette liikenteessä marraskuussa, niin kävellen kuin autolla, kannattaa olla erityisen 

varovainen. Tien pinta voi olla jäässä, vaikka lunta ei aina näykään.  

 

Terveisin 

DG Tapio ja puoliso Heli 
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