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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 1/2017-2018 
 
Arvoisat piirin klubipresidentit ja puolisot, hyvät lionit sekä PDG:t puolisoineen 
 
Uuden toimintakauden 1. kuukausi lähestyy loppuaan, on aika käynnistää toiminta! 
 
Kuvernöörikauteni alku oli mahtava Lions Clubs International Convention Chicagossa, jossa 
Suomen lions-piirin kuvernöörit asetettiin virkaansa yhdessä maailman muiden piirikuvernöörien 
kanssa. Meitä on yli 800. Ennen tuota nelipäiväistä tapahtumaa meillä oli antoisa ja monipuolinen 
elektiseminaari, jossa kouluttajana toimi mm tuolloinen iPCC Jari Rytkönen. Seminaari ja itse 
Convention olivat hienoja tapahtumia puhujina mm Al Gore, Ban Ki Moon ja videon välityksellä 
Jimmy Carter. Ohjelma oli erityisen tasokas lions-liikkeen 100-v juhlan kunniaksi. Seminaariviikon 
mieleenpainuvimmat esitykset pitivät jaloton ja kädetön Nick Yujicic sekä sister Shivani. 
 
Alkaneen kauden johto kansainvälisessä järjestössä on seuraava: 
 
presidentti Dr Naresh Aggarval, puoliso Dr Navita Intia 
 
1.varapresidentti Gudrun Yngvadottir, puoliso Dr Jon Bjarni Thorsteinsson Islanti 
2.varapresidentti Jung-Yul Choi, puoliso Seung-Bok Korea 
3.varapresidentti Haynes Townsend, puoliso Donna USA 
 
Kv-presidentin teemana on ”We serve” eli ”Me palvelemme” 
 
Dr Aggarvalin puheessa toistuivat usein sanat  ”we are the lions – we serve” sekä se miten 
voimme päästä tuloksiin: Power of we, power of service and power of action eli yhdessä palvellen 
ja toimien. 
 
Palvelumme kohteet ovat entiset 1. ympäristö, 2. nälän torjuminen, 3. näkökyky sekä uusina         
4. diabetes ja 5. lapsuusiän syöpä 
 
Tavoitteemme on palvella 200 miljoonaa ihmistä kauteen 2020-2021 mennessä. Tällä hetkellä 
olemme ylittäneet jo 100 miljoonan rajan. 
 



Kotimainen teema on entinen:  ”Tue nuorta itsenäisyyteen” 
 
Lions-liiton pj:n teemama on: ”Tehdään yhdessä” 
 
Piirimme teemana on:  ”Lions – paikallinen moninaisuus” 
 
 
Lions-liiton ja myös G-piirin jäsenmäärä on edelleen laskeva. Osin tämä johtuu luonnollisista syistä 
viitaten jäsentemme ikärakenteeseen. Myöskin klubien määrässä on tapahtunut laskua. Kuitenkin 
järjestömme on edelleen maailman suurin palvelujärjestö yli 1,4 miljoonalla jäsenellä. Kun toimin-
tamme klubeissa on sellaista, jossa jäsenet viihtyvät ja kun klubien toiminta on suunnitelmiemme 
mukaista, voimme saada joukkoon uusia toimijoita. Näin järjestömme näkyvyys lisääntyy ja sitä 
myöten jäsenmäärän lasku pysähtyy. Monilla paikkakunnilla on myös siirrytty perinteisistä klubeista 
yhteisklubeihin, jolloin aktiviteetteihin on löytynyt käsipareja lisää. 
 
Lions-liiton ja piirin tehtävien haltijat kuluvalla kaudella ovat 
 
Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala LC Peräseinäjoki 
1.varapuheenjohtaja Pirkko Vihavainen LC Juva  
 
G-piirin tehtävän haltijoina 
Piirikuvernööri DG Olavi Vesanen LC Jämsänseutu 
1.varapiirikuvernööri Mauri Koskela LC Keuruu 
2.varapiirikuvernööri Heikki Näsi LC Kivijärvi 
 
piirisihteeri CS Olavi Harju LC Keuruu 
piirin rahastonhoitaja CT Erkki Iso-Markku LC Vilppula 
jäsenjohtaja GMT Heikki Rautiainen LC Vilppula/Koski 
koulutusjohtaja GLT Jonny Paananen LC Pihtipudas 
palvelujohtaja GST Jorma Tuhkanen LC Viitasaarii/Porthan 
 
LCI 100-v 
PDG Pertti Jämsén on ansiokkaasti kannustanut klubeja raportoimaan toiminnastaan palvelu-
haasteiden täyttämiseksi ja piirimme klubit ovat myös hoitaneet työn hienosti. Lion Pertti lähestyy 
varmasti taas piakkoin meitä! 
 
PUSU 
PDG Ilkka Sainio on johtanut piirimme ”Punainen Sulka”-keräystä innostuneesti. Keräyksen loppu 
alkaa olla käsillä. Tilitykset kuntoon ja anomukset rahajen käytöstä liikkeelle! 
 
Piirin kotisivut 
http://e-district.org/sites/107g/index.php 
Sivuilta löytyvät kaikki piiriä koskevat tärkeimmät tiedotteet sekä sivuilta pääsee helposti 
esimerkiksi klubien kotisivuille. 
 
 
Toivotamme yhdessä puolisoni Maaritin kanssa kaikille G-piirin lioneille, puolisoille  ja leoille 
menestyksellistä ja antoisaa toimintavuotta 2017-2018 
 
 

Jämsässä 21.7.2017 Olavi Vesanen, piirikuvernööri 
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