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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 2/2017-2018 
 
Arvoisat piirin vastuuleijonat ja puolisot! 
 
Uuden toimintakauden 2. kuukausi lähestyy puoltaväliä. Lions-toiminta G-piirissä ja piirin klubeissa 
on jo käynnistynyt tai käynnistyy pian. Piirin työvaliokunta kokoontui Jyväskylän Matarassa la 
5.8.2017 ja piirihallitus on koolla la 26.8.2017 samassa paikassa.  
 

Olemme hyväksyneet Viitasaaren vuosikokouksessa keväällä seuraavat tavoitteet piirille: 

 

Yhteistyön lisääminen lohkon ja alueen klubien kesken. 

Toimintaedellytysten ja palveluvoiman turvaaminen: 

o klubien yhteistyö paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa 
o klubitoimintaan ja palveluun sitoutuneet leijonat 

o klubien ja piirin välisen vuorovaikutuksen sekä avoimen ja 
aktiivisen keskustelun lisääminen. 

o klubien toiminnan tiedottamisen ja sosiaalisen median 

hyödyntämisen lisääminen. 

o jäsenohjelma: keskimäärin +2 jäsentä/klubi, +1 klubi/piiri ->  +-0 jäsentä 

(johtuu poistumasta) / G-piiri / kausi 2017-2018. 

 
Toimenpiteiksi tavoitteiden saavuttamiseksi hyväksyimme seuraavaa: 
 

o koulutusten järjestäminen (piirin vuosikokous, piirifoorumi). 
o piirivirkailijat saavat tehtävänsä jo hyvissä ajoin ennen tulevaa kautta (alue- 

ja lohkopuheenjohtajien tapaaminen 18.2.2017). 
o jäsenohjelma, naisten jäsenmäärän prosentuaalinen kasvattaminen 13 % -

>16 % (nais- ja yhteisklubit). Jäsenistön keski-iän alentaminen (62,6 vuotta 

30.1.2017). Uudet jäsenet ja kummit tilaisuus 18.3.2017. 

o lohkotapaamiset marraskuussa ja aluetapaamiset maaliskuussa. 
o pitkäjänteisen toiminnan suunnittelun jatkaminen. 
o käynnistetään keskustelu ja toimenpiteet piirin alueella tuloksellisen lions- 

toiminnan jatkuvuudesta, klubitoimintaan sitoutumisesta ja klubien 
toimintaedellytysten säilyttämisen vaativista toimista 

 

 

Toimenpiteistä osan olemme toteuttaneet jo keväällä 2017, mutta tavoitteiden 
saavuttaminen vaatii meiltä aitoa ja iloista leijonamieltä alkaneella kaudella. Kutsun ja 
toivon piirin jokaisen klubin edustajia Jyväskylän Veturitalleilla järjestettävään 
piirifoorumiin la 9.9.2017. Tuolloin voimme saada perusasioiden lisäksi mm uusia 
ideoita eri paikkakunnilla toteutettavaan leijonatoimintaan. Tarkempi ohjelma kutsussa. 

 



Piirimme teeman ”Lions – paikallinen moninaisuus”  mukaisesti klubitoiminta eri 
paikkakunnilla on hyvin monenlaista ja erilaista. Ei ole yhtä tapaa toimia hyvin ja oikein. 
Haluan kannustaa klubeja niiden tavassa toimia. Kuitenkin voimme aina harkita myös 
uusia toimintatapoja. Raportoikaa siitä, mitä teette! Toiset voivat saada hyviä ideoita oman 
klubinsa toimintaan, Kuukausittainen jäsenilmoitus on pieni vaiva, mutta tärkeä piirin ja 
liiton kannalta. MyLCI on kanava tähän. Lions-toiminnan näkyvyyden kannalta myös 
facebookia kannattaa hyödyntää. Kun teet sinne julkaisun, sen saattaa nähdä monta sataa 
tai jopa monta tuhatta ihmistä. 

 

Syksyn tärkeä päivä ”Hyvän päivä” tulee pian jo 8.10.2017. Suunnitelmat näkyvästä lions-
toiminnasta tuolloin on nyt syytä laittaa pikaisesti kuntoon. 

 

Muistutan vielä klubien kotisivujen päivittämisestä. Laitetaan nekin pikimmiten kuntoon! 

 

Valoisan ja melko viileän kesän jälkeen hyvää pian alkavaa syksyä! 

 

Koska järjestömme kansainvälinen presidentti on intialainen Dr Naresh Aggarwal, lainaan 
lopuksi intialaista Mahatma Gandhia 

 

”Löysin itseni lopulta - kun kadotin itseni - muiden palvelemisessa."  
 
 
 

Jämsässä 11.8.2017 Olavi Vesanen, piirikuvernööri 

 
 
 


