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Arvoisat G-piirin vastuuleijonat ja puolisot 
 
Juuri päättynyt vuosi oli lions-toiminnan kannalta hyvin 
merkittävä. Järjestömme juhli toimintansa 100-vuotista 
taivalta ja oma isänmaamme 100-vuotista itsenäisyyttä. 
Tällöin tarkastelemme, mitä olemme saaneet aikaan, 
mutta katse suunnataan myös eteenpäin. Meillä on 
edessä suuria haasteita, joista selviämme yhteisin 
ponnistuksin. Liikkeemme teema LCI Forward = the 
Future of Lions antaa työkaluja tähän. 
 
Esitykset ehdokkaiksi ja aloitteiksi piirin ja liiton vuosikokoukselle  
 
Tehdessään esityksen G-piirin piirikuvernööriksi, 1. varapiirikuvernööriksi ja 2. varapiiri-
kuvernööriksi kaudelle 2018-2019 klubit toimittavat piirikuvernöörille virallisesti alle-
kirjoitetun kannatustodistuksen ja ehdokkaan suostumuksen viimeistään maanantain 
15.1.2018 kuluessa postiosoitteeseen Olavi Vesanen, Maurialantie 1 as 1, 42100 JÄMSÄ 
tai sähköpostiosoitteeseen olavi.vesanen@lions.fi . Kelpoisuusvaatimukset määritellään 
kansainvälisessä ohjesäännössä. Saman määräajan kuluessa ja samaan osoitteeseen 
toimitetaan myös klubialoitteet piirin vuosikokouskäsittelyä varten.  Esitykset Suomen 
Lions-liiton varapuheenjohtajaksi toimitetaan kannatus-todistuksineen ja suostumuksineen 
sekä klubialoitteet Liiton vuosikokouskäsittelyä varten Liiton toimistoon maanantaihin 
15.1.2018 klo 15.45 mennessä osoitteeseen Suomen Lions-liitto, Kirkonkyläntie 10, 00700 
HELSINKI. 
 
Tuo päivämäärä 15.1.2018 on myös se, jolloin ratkeaa ketkä haluavat olla käytettävissä 
piirimme tehtäviin kaudella 2018-2019 .  Ratkaisut asioissa tehdään myöhemmin piirin 
vuosikokouksessa.  
 
Kevään tärkeitä päivämääriä 
 
23.1.2018 G-piirin työvaliokunta pitää GoToMeeting-kokouksen 
10.2.2018 piirihallitus kokoontuu Karstulassa 
17.2.2018 tulevan kauden APJ:t ja LPJ:t tapaavat Jyväskylän Matarassa 
10.3.2018 G-piirin lions-juhla Nikolainsalissa Jyväskylässä 
17.3.2018 uusien jäsenten ja kummien tilaisuus Jyväskylän Matarassa 
21.3.2018 G-piirin työvaliokunta pitää GoToMeeting-kokouksen 
07.4.2018 piirihallitus kokoontuu Jyväskylän Matarassa 
21.4.2018 G-piirin vuosikokous Joutsassa 
xx.5.2018 piirihallituksen vaihtokokous Keuruulla 
09.6.2016 Lions-liiton vuosikokous Oulussa 
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Koulutukset - perehdyttäminen 
 
Tehtäviin perehdyttämistä tapahtuu edellä mainituissa tapahtumissa 17.2. ja 17.3. sekä 
21.4. Lisäksi edelleen tavoitteena on järjestää esim. MyLCI-koulutusta. 
 
Jäsenasiat 
 
Toimintasuunnitelman mukainen tavoitteemme on säilyttää piirin jäsenmäärä kuluvalla 
kaudella vähintään ennallaan. Olemme tästä kuitenkin selvästi jäljessä. Tästä syystä 
meidän on tehostettava uusien jäsenten hankintaa sekä kiinnitettävä huomiota 
toimintaamme, jotta jäsenemme haluavat edelleen olla mukana lions-liikkeessä. 
Sihteerit ovat suoriutuneet jäsenraportoinnista syyskaudella varsin hyvin. Kuitenkaan 
emme yllä tässä vielä piirien kärkijoukkoon! 
 
Toimintaa talvikaudella 
 
Monilla klubeilla on talvikaudella hienoja aktiviteetteja, jotka palvelevat ympäröivää 
yhteiskuntaa. Kannustan klubeja edelleen jatkamaan tällaista toimintaa. Se osoittaa, että 
leijonat ovat edelleen tärkeä osa suomalaista yhteiskuntaa. Helmikuun 14.päivänä 
vietämme ystävänpäivää. Tällöin tai lähellä tuota päivämäärää toivoisin leijonien erityisesti 
näkyvän erilaisissa toiminnoissa. Näistäkin on syytä muistaa tehdä aktiviteettiraportti 
MyLCI:hin. 
 

Tammikuun mietelauseena olkoon seuraava: 

Itse asiassa menestys on yksinkertainen yhtälö: Onnellisuus + Kasvu + Auttaminen = Menestys. 
Se on ainoa menestys, jonka tiedän.  

— Joshua Fields Millburn, A Day in the Life of a Minimalist 

 

Toivotan koko G-piirin lions-väelle omasta ja puolisoni puolesta oikein hyvää ja 
menestyksellistä alkanutta vuotta 2018. 

 

Jämsässä 1.1.2018 Olavi Vesanen   piirikuvernööri 


