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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE  2/2017-2018  Elokuu 

 
Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki lionit/puolisot ja PDG:t 

 

Uusi kokouskausi alkaa lähiviikkojen kuluessa. Toivon että kausi klubeissa alkaa rennolla otteella 

We Serve  Me palvelemme 

 

Haluan tässä yhteydessä onnitella kaikkia uusia virkailijoita niin klubeissa kuin piiri-tasolla. 

Tehdään kaudestamme mitä antoisin ja toimintarikkain siirtyessämme uudelle vuosisadalle 

lions -toiminassa. 

 

Dr.Naresh Aggarwali:n  ajatus palvelusta kiteytyy sanoihin  We Serve  Me palvelemme  Vi hjäper 

 

Hänen mukaansa toiminta muodostuu kolmesta voimasta. 

 

1. Meidän voimamme  Palvelemme yhdessä apua tarvitsevia. 

 

2. Toiminnan voima  Meidän tulee olla se muutos jonka haluamme nähdä maailmassa. 

 

3.   Palvelun voima   Kun meitä on enemmän maailman ongelmat pienenevät. 

 

Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri 

 

Kansavälinen nuorisovaihtoleiri on alkamassa Kuortaneen Haapaniemessä 12-20.8.2017.Mukana 27 

nuorta ympäri maailmaa. He ovat olleet eri perheissä jo ennen leirin alkua noin 2 viikkoa. 

 

Tervetuloa tutustumaan Kansainvälisen nuorisoleirin Lions-iltaan joka pidetään Perjantaina 18.8. klo 

18.00. Laita navigaattoriin osoitteeksi Haapaniemi Ruona Tilaisuudessa leiriläisten aikaansaannoksia ja 

esityksiä jne. https://www.google.fi/maps/@62.8320396,23.4649515,17z?hl=fi . 

 

Pyydämme ilmoittautumista Erkki Honkalalle 17.8 puoleen päivään mennessä Gsm 0407748749 

 

Rauhanjuliste kilpailu  

  

Teema kauden 2017-2018    RAUHAN TULEVAISUUS 

 

Kilpailuun voivat osallistua nuoret, jotka ovat 11-13-vuotiaita. Valmiit työt pitää toimittaa 

piirikuvernöörille 31.10.2017 mennessä, jotta ehtivät kilpailuun mukaan. 

Nyt on sopiva aika tilata rauhanjulistepaketti Lions-liitosta heti syyslukukauden alussa. 

Http://www.lions.fi/ajankohtaista/rauhanjulistekilpailu  paketit ovat taas tilattavissa/ 
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KLUBIEN SIHTEEREILLE MUISTUTUS, ETTÄ PIDÄTTE TIETONNE AJAN TASALLA 

MyLCISSÄ. SE ON ERITTÄIN TÄRKEÄÄ MEIDÄN TOIMINASSA!!!!!! 

Joudun seuraamaan sitä ja tulen muistuttamaan, jos on unohtunut. Jäsen ilmoitukset voi tehdä 

heti. Päämaja seuraa ja tiedottaa kuukausittain. Suomessa on piirejä joiden jäsenilmoitusprosentti 

on 100%. Meidän piirissä ei ole ollut vuosiin niin. 

 

Lions-arvat 

 

Lions-arvat lähetetään elokuun aikana klubeille. Arpoja on painettu 25000 kpl. Tämä seikka tietää 

muutaman arvan lisäystä klubeihin. Voittojen määrä on 2501 kpl. Arpoja voidaan myydä kenelle tahansa. 

Voittolunastuksen voi tehdä autoarvonnan rekisteröinnin yhteydessä osoitteessa 

Https://lions2017.secrycast.com/arpajainen/lions  

 

Toivon että meidän F-piirissä pyritään myymään kaikki arvat, eikä yhtään palauteta. Se on kunnia 

asia. Nuoret ovat meidän tulevaisuus! 

 

Arpajaisista kertyvä tuotto käytetään Lions nuorisotyön ja NSR-hankkeiden tukemiseen 

Yksi konkreettinen ja näkyvä kohde ovat kansainväliset nuorisoleirit, joiden saama 

tuki perustuu täysin Lions-arpa ja-korttiaktiviteettien tuottoihin. 

Arpojen myyntiaika on 2.8.2017-31.1.2018. 

Arvan hinta on 10 € 

 

Leo toiminta 

 

On erittäin hienoa että Vaasassa on vireästi toimiva Leo-klubi. Toiminta on erittäin aktiivista ja 

jokainen on täysillä mukana. Sieltä saadaan aikanaan uusia Lioneja toimintaamme. 

 

Seinäjoella järjestetään Veneskoski kylätalolla valtakunnalliset Leo-koulutuspäivät 15-17.9.2017 

ja Vaasan Leo-klubin Charter- juhla. 

 

Meidän Seinäjoen klubit aikovat perustaa Leo-klubin Seinäjoelle ennen ensi kevättä! 

Toivon, että jokainen Seinäjoen klubin Leijona kartoittaa omasta perhepiiristä ja ystävien 

nuoria mukaan toimintaan. Tuleville halukkaille järjestetään koulutuksen yhteydessä 

info tilaisuus ja kerrotaan, miten hienoa toimintaa se on. Siellä saa monenlaista oppia 

ja varmuutta ja uusia kavereita.  Leot toimii ja tekee hyvää! 

 

Yhteys Leo -henkilö on AMF-Piiripresidentti Elina Laakso Leo Club Vaasa jolle voi soittaa ja   

kysyä toiminnasta lisää Gsm 050-4054664 

 

Punainen Sulka 

 

F-Piirin tavoitteista saavutettiin 219938€ kertymä 66% klubeistamme 55 osallistui. Olimme 

tavoiteisiin nähden Suomen paras piiri, ei kuitenkaan euromääräisesti. 

Viimeiset tilitykset, jos on tekemättä ja jotka hyväksytään, on tehtävä 31.8.2017 mennessä. 

25% palautusten hakemusaika päättyy 31.10.2017 

Lue hakuohjeet huolella 

Palautukset on käytettävä haettuun tarkoitukseen viimeistään kaudella 2018-2019 

Tee klubin loppuraportti 1.9.2017 mennessä nettilomakkeella jonne pääset linkistä vastaamaan 

(vastaus lähetetään Lataa-painikkeesta) 

 

Punainen Sulka 2017 Päätösjuhla HYVÄ PÄIVÄ Sibelius talolla Lahdessa 8.10.2017 

Varaa paikkasi Heimo Potinkaralta (heimo.potinkara@lions.fi) 

 

Kiitokset PDG Matti-Pekka Mäkelälle hyvin suoritetusta tehtävästä! 

Kiitokset klubeillemme ja kaikille Leijonille hienosta saavutuksesta! 
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Lions 107-F Piirin Golfmestaruuskilpailut Kauhavalla HGA:n kentällä la 2.9.2017 Ylihärmä 

Aika  Lauantai 2.9.2017  klo 10,00 (yhteislähtö) 

 

Sarjat Naiset ja miehet hcp 0-18  tasoituksellinen lyöntipeli ja hcp 18,1-36 pistebogi. 

 

Seuralaiset hcp 0-36 pisebogi 

 

Joukkuekilpailu kahden hengen joukkuein pistebogey – kisana 

 

Osallistumismaksu on 45€ Osallistumismaksu  sisältää green feen ja lounaan. 

 

Ilmoittautuminen: Härmä golf  puh. 06-4831382 tai nexgolfin kautta 

 

Perjantaina 1.9.2017 klo 16,00 mennessä. 

 

Lisätietoja Ilpo Pernaa 044-3583884  tai Timo Renko 050-5773000 
 
GST Koordinaattori (Global Service Team) 
 
F-Piiriin on valittu GST-Koordinaattoriksi PDG Timo Sysilampi  

Tämä tehtävä on aivan uusi maailmanlaajuisesti, ja tässä mitä tämä tehtävä  

sisältää. Timo on myös LCIF, MJ koordinaattori. 

 

Piirin GST-koordinaattori auttaa ja tukee alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajia 

vahvistamalla lionien kykyä vastata heidän alueensa tarpeisiin ja samalla mahdollistaa jäsenille 

mahdollisimman hyvä jäsenyyskokemus tarkoituksenmukaisten palveluaktiviteettien kautta. Hän myös 

toimii klubien ja moninkertaispiirien koordinaattorina välisenä yhteyshenkilönä varmistaen 

että jokaisen piirin ja klubin ainutlaatuisiin tarpeisiin vastataan.                             

 

1) Innostaa klubeja järjestämään tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja, jotka 

 sopivat yhteen Satavuotisjuhlan palveluhaasteeseen (CSC) kampanjoiden (toimivuosi 

 2017-2018) ja LCI Forwardin palvelurakenteen kanssa. Mainostaa satavuotisjuhlan 

 perintöprojekteja (toimivuosi 2017-2018) lionien palvelutyön näkyvyyden 

 kasvattamiseksi paikkakunnalla. 

 

2) Mainostaa LCI:n palvelurakennetta ja korostaa Diabetesta LCI:n maailmanlaajuisena 

 palvelualueena. 

 

3) Tekee yhteistyötä GLT-ja GMT-piirikoordinaattorien ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 

 puheenjohtajan(piirikuvernööri) kanssa, jotta edistetään johtajakoulutuksen kehittämiseen, 

 jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita. 

 

4) Tekee yhteistyötä alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajien kanssa, jotta klubit pyrkivät 

 saavuttamaan niiden palvelutavoitteet, varmistetaan säännöllinen raportointi MyLCI:ssa ja 

 kannustetaan LCI:n MyLion-sovellutuksen käyttämistä palveluprojekteissa. 

 

5) Tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja piirin 

 lionit ja leot tuntevat niistä ylpeyttä. 

 

6) Mainostaa palveluprojekteja, jotka innostavat eri sukupolvien edustajia, mukaan lukien 

 leojen ottamista mukaan ja johtamismahdollisuuksien antamista heille. 

 

7) Maksimoi LCIF:n resurssien käyttämistä ja innostaa LCIF-koordinaattoreiden kautta 

           varainkeruuta 

 

8) Seuraa piirille myönettyjä LCIF-apurahoja. 



 

9) Kerää klubien ja piirin antamaa palautetta liittyen palveluhaasteisiin, mahdollisuuksiin 

 ja menestyksiin; kertoo monikertaispiirin koordinaattorille tilanteesta, jotta voidaan löytää 

 ratkaisut/poistaa esteet palveluohjelmien toteuttamiselle. 

 Tavoitteena on tämän uuden toiminnan sisäänajo ja tunnetuksi tekeminen piirissä 

 

Joulukorttiaktiviteetti 2017 

 

Joulukorttiaktiviteetistä kerrotaan piirikuvernöörin syyskuun tiedotteessa 

 

Nyt kun uusi vuosisadan toimikausi alkaa olkaamme aktiivisempia tulevalla kaudella! 

 

 Piirikuvernööripari 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen 
 Gsm 0500-261089 

 

 jaakko.passinen@lions.fi 
 


