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Piirikokous Joutsassa 21.4.2018

Tervetuloa Piirikokoukseen! 

Lionit, puolisot, kumppanit ja Leot 
tervetuloa Joutsaan lauantaina 
21.4.2018, Joutsan ja Luhangan Lions 
Klubien yhdessä järjestämään 107-G piirin 
53. vuosikokoukseen!

Alla poimintoja kokousjärjestäjän sivuilta.
Tutustu koko päivän tarjontaan sivuilta
www.lions.fi/G

Tapahtumapaikat 21.4.2018
Kokouspäivän tapahtumapaikat on keskitetty Joutsan koulukeskukseen. Savontie 1, 19650 Joutsa.
Ilmoittautuminen tapahtuu aulassa, ruokailut ja kahvit ovat tarjolla koulukeskuksen ruokalassa. Itse päiväjuhla, 
vuosikokous ja koulutukset kaikki tapahtuvat koulukeskuksessa.

Liikenteen ohjaus ja pysäköinti
Nelostieltä tulijat ohjataan opasteilla koulukeskukseen joko Pertunmaantie /Jousitie tai Yhdystie / Jousitie kautta. 
Paikoitusalueita on riittämiin koulukeskuksen alueella. Leijonat ovat ohjaamassa Jousitiellä vapaille 
paikoitusalueille.

Vaatteiden säilytys
Koulukeskuksen aulassa on runsaasti tilaa osallistujien omatoimiselle vaateiden säilytykselle tapahtuman aikana. 
Järjestävillä klubeilla on koko tapahtuman ajan oppaita aulatiloissa, mutta emme kuitenkaan pysty takaamaan 
vaatesäilytyksen turvallisuutta. Olkaa hyvät älkääkä jättäkö arvoesineitä vaatesäilytykseen.

Tervetuloa Ladyjen ja puolisoiden oheisohjelmaan!
Oheisohjelma on tarkoitettu puolisoille ja kaikille jotka eivät ole mukana aamupäivän koulutuksissa tai iltapäivän 
vuosikokouksessa. Osallistua voi aamupäivän puolisoinfoon ja iltapäivän oheisohjelmaan tai sitten vain toiseen 
niistä. Ohjelmasta lisää kohdassa "Lady- ja puoliso-ohjelma".

Iltajuhla
Iltajuhlan tapahtumapaikkana toimii Ravintola Huttula, Rantatie 21, 19650 Joutsa, joka sijaitsee reippaan 
kävelymatkan (noin 1,4 km) päässä koulukeskuksesta.

Majoittuminen, liikkuminen koulukeskuksen, Ravintola Huttulan ja majoituspaikkojen välillä.
Kaikille Joutsassa yöpyville on varattu majoitus. Majoituksesta on kerrottu tarkemmin ”Majoitus ja kuljetus” 
sivuilla. Kulkeminen eri tapahtumapaikkojen ja majoituksen välillä jää osallistujien omatoimisesti hoidettavaksi. 
Info-piste voi auttaa kuljetuksen tilaamisessa. Etukäteistilaukset ovat suositeltavia.

Pukeutuminen
Päivätilaisuudet: Leijona-asu tai arkipuku
Iltajuhla: Iltapuku tai tumma puku, leijona-ansiomerkit.
Niille osallistujille, jotka eivät yövy Joutsassa järjestetään iltajuhlaa varten
pukeutumistilat koulukeskuksessa.

Kuva: Piirikokous sivustolta

Piirikokouspäivän ohjelma 21.4.2018.
08.30 - 10.30 Ilmoittautuminen Koulukeskus Aula
08.30 - 10.30 Tervetuliaiskahvi Koulukeskus Ruokasali
09.30 - 11.30 Valmennukset Klubitehtäviin Koulukeskus Luokat
09.45 - 11.00 PDG tilaisuus Koulukeskus Luokat
09.30 - 17.15 Lady- ja puoliso-ohjelma
11.00 - 12.40 Lounas Koulukeskus Ruokasali
13.00 - 14.30 Päiväjuhla Koulukeskus Auditorio
14.30 - 15.00 Iltapäiväkahvit Koulukeskus Ruokasali
15.15 - 17.15 Piirin vuosikokous Koulukeskus Auditorio
19.00 - 23.00 Iltajuhla Ravintola Huttula

http://www.lions.fi/G


Piirikuvernöörin terveiset



LC Sumiainen muisti Itsenäisyyspäivänä sankarivainajia

LC Sumiainen lahjoitti Sumiaisten sankarihaudoille 90 lyhtyä kynttilöineen. 
Lyhdyt otettiin käyttöön Itsenäisyyspäivän juhlassa. Lyhtyjä asennettiin 84 
kappaletta ja kuusi jäi varalle. Lyhdyt asensivat veljet Antti Smålander ja Vesa-
Matti Niskanen Vesa-Matin sotilaallisessa järjestyksessä ja komennossa. LC 
Sumiainen on lupautunut hoitamaan lyhtyjen poistamisen kesäksi 
sankarihaudoilta kunnossapitotöiden tieltä sekä jälleen syksyllä asentamaan ne 
uudestaan käyttöä varten.

Teksti ja kuva: Jouni Vesala

LC Kuorevesi – Liikunnallinen klubitapaaminen

LC- Kuorevesi on osallistunut useana vuonna LC-
Längelmäen järjestämään Curling turnaukseen. Tämän 
kevään turnaus järjestettiin 27.1.2018 Längelmäki Hallissa. 
Tällä kertaa kisaan osallistui kaikkiaan kahdeksan 
Längelmäen naapuriklubin joukkuetta, joista parhaimmaksi 
sijoittui LC- Orivesi, LC- Kuoreveden 1. joukkueen jäädessä 
loppuottelussa toiselle sijalle. LC- Juupajoki nappasi 
pronssia.

Uusimman jäsenemme, 

Helena Vihron tyylinäyte

LC- Kuoreveden hopeamitali joukkue vasemmalta 
oikealle. Jonimatti Ruoko, Martti Helmivirta, 
Helena Vihro sekä presidenttimme Martti Jylhä.

LC- Kuoreveden osalta tapahtuma oli poikkeava, sillä 
järjestimme samanaikaisesti liikunnallisen 
klubitapaamisen. Klubin hallitus päätti lähteä kokeilemaan 
aivan jotain uutta klubitapaamisen toteuttamisessa ja 
kyseinen tapahtuma saikin hyvin positiivisen vastaanoton. 
Osallistumisaktiivisuus oli hyvä, joten saimme kisaan kaksi 
joukkuetta. Pelivuorojen välillä käsittelimme ajankohtaiset 
asiat ja nautimme maukkaan lounaan. Palaute jäseniltä on 
ollut innostunutta ja tällä kertaa olikin useita henkilöitä, 
jotka pääsivät tutustumaan aivan uuteen liikuntamuotoon 
mikä on tarjolla omalla paikkakunnalla. Suosittelemmekin 
klubitapaamisen ”ulkoistamista” ainakin muutaman kerran 
vuodessa.

Teksti ja kuvat: Taisto Rinne



Lion SM-karaoke 3.2.2018

Teksti ja kuvat: Helka Lohtander

Emmit voitokkaita laulajia

Kaija, Eija, Pirjo ja Memmi seuraavat tarkkana kanssakilpailijoitaan

Emmit olivat voitokkaita Lions-
karaokekilpailussa Kiuruvedellä.
Emmeistä olivat laulamassa Kaija Aikioniemi , 
Pirjo Järvelin , Eija Kiljala ja Merja "Memmi" 
Noronen.

Emmeissä on useita hyviä laulajia ja oli todella hienoa 
saada heidät tuonne kilpailuun.
Voittaja Memmihän pääsi Kiuruveden iskelmäviikoille 
suoraan semifinaaliin laulamaan joka on 17.7.

Voittoon lauloi Memmi Pirjon tullessa kolmanneksi.
Eija ja Kaija lauloivat myös suurenmoisesti, mutta eivät 
ihan kokopottia tuomarit antaneet Emmeille.

Voittajat Memmi sekä Pirjo pokaaleineen.

Eija, Memmi, Pirjo ja Kaija kunniakirjoineen



Klubivirkailijatietoutta

Maaliskuun kuukausitapaamisessa / Klubi-illassa / klubikokouksessa useimmissa klubeissa esitellään 
seuraavan kauden hallitus tai ainakin hallituksen valmistelutilanne.
Klubihallitusten kokoonpano on jokaisen klubin itsensä päättämä joko suoraan klubin (yhdistyksen) 
säännöissä tai klubi on määritellyt virat, joiden haltijat ovat mukana hallituksessa. . Tähän perustuen huomioi, 
että kaikki alla mainitut virat eivät välttämättä kuulu klubihallitukseen.

Jäsenrekisteriin on tullut tämän kauden aikana joitain uusia virkoja, jotka ovat aiheuttaneet kysymyksiä, mitä 
tehtäviä virkoihin kuuluu.

Muistin virkistämiseksi tai ehkä joillekin jopa uutena tietona, tässä osuudessa on kuvattu klubivirkailijoiden 
ohjeellisia tehtäviä lyhyesti.

Muista alla olevaa lukiessasi, että virkoihin kirjatut tehtävät ovat ohjeistuksesta poimittuja. Jokainen klubi 
(yhdistys) päättää ja sopii itse tehtävien jaon.

Klubipresidentti / Ensimmäinen varapresidentti
Onnistunut kausi klubipresidenttinä (yhdistyksen puheenjohtajana) alkaa palvelusta ensimmäisenä 
Onnistunut kausi klubipresidenttinä (yhdistyksen puheenjohtajana) alkaa palvelusta ensimmäisenä 
varapresidenttinä. 
Palvellessasi ensimmäisenä varapresidenttinä kouluttaudut ja valmistaudut johtamaan klubiasi presidenttinä. 
Klubipresidenttinä toteutat klubijohtajiesi suunnitelmaa palvelemisessa, jäsenkasvussa ja klubin 
palvelutoiminnasta viestittämisessä paikkakuntalaisille.
Presidentti on klubin johtaja ja hän johtaa kaikkia klubin ja hallituksen kokouksia. Presidentti kutsuu koolle 
säännölliset ja erityiskokoukset klubin sääntöjen ja ohjesäännön mukaisesti, laatii yhdessä sihteerin kanssa 
kokousten asialistat sekä varmistaa, että jokaisen toimikunnan/työryhmän tilanteesta saadaan raportti. 
Presidentin vastuulla on myös varmistaa, että säännölliset ja viralliset kokoukset järjestetään ajallaan ja 
ilmoitukset niistä lähetetään sääntöjen mukaisesti. Presidentti tekee yhteistyötä ja palvelee piirikuvernöörin 
neuvoa-antavan toimikunnan jäsenenä sen lohkon alueella, jossa klubi sijaitsee.

Klubisihteeri
Klubisihteerin tehtävä on pitää huoli, että klubi toimii tehokkaasti. Tuet klubin kaikkea liiketoimintaa ja 
hallituksen kokouksia, ylläpidät klubin jäsenluetteloa ja jäsenten yhteystietoja sekä tuet klubin 
palvelutoimintaa ja sosiaalista toimintaa.
Klubisihteeri laatii yhdessä presidentin kanssa kokousten asialistat sekä toimii hallituksen ja klubikokousten 
sihteerinä.
Klubisihteeri vastaa klubin sisäisestä tiedottamisesta.

Klubin rahastonhoitaja
Klubin rahastonhoitaja pitää klubin talousasiakirjat järjestyksessä, jotta klubin varainhoito on aina kunnossa. 
Hän hoitaa klubin kaiken rahaliikenteen, kuten jäsenmaksujen laskutuksen ja maksamisen, kuittien 
kirjaamisen ja käsittelyn sekä maksut sekä hallinto- että aktiviteettitileiltä. Klubilla voi olla vain yksi tili, jossa 
kirjanpidossa selkeästi eritellään hallinnon ja aktiviteettien tulot ja menot.

Jäsenjohtaja
Klubin jäsenhankintajohtajana sinä toteutat Melvin Jonesin unelmaa – että lionit ja leot pystyvät vastaamaan 
kaikkiin tarpeisiin. Tuomalla uusia jäseniä klubiin saatte uusia ystäviä ja samalla varmistat, että klubilla on 
vankka perusta palvella paikkakunnan asukkaita ja koko maailmaa. Vaikutat ihmisten elämään!

Palvelujohtaja
Klubin palvelujohtajana olet vastuussa tarkoituksenmukaisten palvelu- ja varainkeruuprojektien 
toteuttamisesta, jäsenten palveluprojekteihin osallistumisen lisäämisestä ja lionien tekemän 
maailmanlaajuisen humanitaarisen työn tiedottamisesta.
Toinen varapresidentti voi myös toimia klubin palvelujohtajana.



Klubivirkailijatietoutta

Markkinointiviestinnän johtaja / Tiedottaja
Markkinointiviestinnän puheenjohtajana sinulla on tärkeä rooli klubissasi. Sosiaalista mediaa käyttämällä voit 
motivoida ja innostaa niin uusia kuin vanhojakin jäseniä. Mahdollisia tapoja ovat klubin aktiviteettien 
mainostaminen, klubin vaikutuksen kasvattaminen ja klubipresidentin avustaminen kommunikoinnissa 
jäsenten kanssa.
Virkailijan nimike saattaa vaikuttaa oudolta, ehkä Tiedottaja on kuvaavampi nimi. Tiedottaja vastaa klubin 
toiminnan tiedottamisesta ulospäin.
Toimii klubisihteerin varahenkilönä varsinaisen sihteerin ollessa estyneenä kokoukseen osallistumiseen.

Klubin LCIF-koordinaattori
Klubin LCIF-koordinaattorina kerrot klubin jäsenille Lions Clubs Internationalin säätiön ohjelmista ja 
aloitteista sekä LCIF:n tukemisen monista eduista. Annat tärkeitä päivityksiä merkittävistä aloitteista ja teet 
vuosittaisia klubiesitelmiä. Klubin LCIF-koordinaattorin vastuulla on myös LCIF:hin liittyvän aineiston 
toimittaminen klubin verkkosivustolle ja sosiaaliseen mediaan.

Tail Twister
Tail twister edistää sopusointua, hyvää toverihenkeä ja innostusta klubin kokouksissa harkiten sakottamalla 
jäseniä. Tail twisteria itseään voidaan sakottaa vain klubin yksimielisellä päätöksellä. Kaikki tail twisterin
keräämät varat luovutetaan välittömästi rahastonhoitajalle.
Tail Twister saa keskeyttää kenen tahansa puheen kokouksissa ja juhlatilaisuuksissa. Keskeytyksissä tulee 
noudattaa kuitenkin hyvää makua.

Klubimestari
Klubimestari toimii klubin omaisuuden valvojana (kuten liput, viirit, puheenjohtajan nuija jne.) hoitaen 
kokouksissa tarvittavan materiaalin paikalle. Hän toimii myös järjestyksen valvojana kokouksissa ja jakaa 
niissä materiaalit.

Muita mahdollisia klubivirkailijoita ovat mm. Nuorisovaihtaja, ARS-lion, Quest-lion, Rauhanjuliste-
kilpailun vastuuhenkilö ja Webmaster.



EU:n tietosuoja-asetus voimaan 25.5.2018

Teksti on suora
lainaus Lion-lehden
1/2018 Thorleif 
Johanssonin 
kirjoituksesta



G-piirin Lion-juhla 10.3.2018

Kutsu

Lionspiirin 107-G Lions-juhlaan,

jota vietetään Arne Ritarin muistoksi

10.3.2018 klo 18

Nikolainsaliin*

Tervetuloa!

* Asemakatu 6, Jyväskylä

DG Olavi Vesanen

Ohjelma

Leijonahenki
Tervehdyssanat
DC Viljo Hokkanen
Musiikkia
Laulupedagogi Tuija Kiviranta
Illallisbuffet
Juhlaesitelmä
Suomen Lions-liiton pj, CC Erkki Honkala
Huomionosoitukset
Kahvitarjoilu
Arpajaiset
Leijonan puheenvuoro
PDG Tarmo Tiihonen
Tilaisuuden päätös

DG Olavi Vesanen

Menu

Savulohifileetä
Koristeltuja kananmunakukkia

Fetasalaattia
Hedelmäistä vihersalaattia

Chilibroilerisalaattia
Häränlihapateeta & herukkasosetta

Kokonaisena paistettua porsaanfileetä
Sokeriherneitä

Rosepippurikastiketta
Kermapurjoperunoita

Yrttiporkkanoita

Leipävalikoima, voi & maustelevite

Kotikalja, maito, kotimehu, vesi
Viinit eri maksusta

Täytekakkua
Kahvia ja teetä

Ilmoittautumiset viimeistään ma 5.3.2018
viljo.hokkanen@lions.fi tai 050 3534838

Illalliskortti 36 €/hlö tilille FI54 
52425220018341

Avec
Smokki tai tumma puku

Lions-ansiomerkit

Leijonahenki

Säv. Risto Hiltunen
San. Pauli Ylitalo

Ne, joille osa leijonan on suotu, on jatkajia aatteen 
arvokkaan.
Nuo sukupolvet, ennen meitä luotu, sen perinnöksi jätti 
aikanaan.
Ja henki, jonka saimme sydämeen, se vahvana on siellä 
edelleen.

Leijonahenki! On meille tärkeää.
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret
tuntee toimissaan, on tää aate voimissaan.

On leijonia Pohjantähden alla, me saimme kodiksemme 
hienon maan.
Ja leijonat, nuo toiset maailmalla, ei unohdu ne meiltä 
milloinkaan.
Me yhteistyöllä voimme rakentaa nyt maailmasta vielä 
parempaa.

Leijonahenki! On meille tärkeää.
Leijonahenki! Se meitä yhdistää.
Saman hengen kun myös nuoret
tuntee toimissaan, on tää aate voimissaan.


