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Julkaisijan puheenvuoro

Hyvä G-piirin lion,

Olet vastaanottanut kauden 2018 - 2019 toisen G-sanomat julkaisun.

Kauden viimeinen julkaisu ilmestyy  toukokuussa 19.5.2019.
Julkaisuun tulevat tarinat tulee lähettää 16.5.2019 mennessä.
Toivottavasti mahdollisimman monet klubit kertovat esim. kauden 
päättäjäistapahtumistaan tai mainostavat tulevia kesän tapahtumia.

Linkki sivustolle on julkaisun saatetiedotteessa.

G-sanomat lähetetään kaikille piirin jäsenille, joilla on jäsenrekisterissä 
sähköpostiosoite. Jakelussa ei ole jäseniä, jotka ovat ilmoittaneet 
lähettämisen eston.

Mikäli et halua tiedotetta, ilmoita siitä suoraan alla olevaan 
sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö koskee myös viime kaudella eston 
ilmoittaneita.

Mikäli haluat julkaisun kokonaisuudessaan sähköpostiosoitteeseesi, ilmoita 
myös siitä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.
Jo tiedon ilmoittaneen ei tarvitse ilmoittaa uudelleen.

Julkaisun sisältö: Sivu
- Piirikokouksen valintoja 3

- 2. varapiirikuvernöörin hakuaika voimassa 3
- Piirikokouksen päätöksiä 4
- E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa 5
- Wieniläisverta Pihtiputaalla 6 - 7
- LC Palokka 40 vuotta 8
- Nuorisovaihtoleiri Uuraisilla, isäntäperheitä tarvitaan 9
- Piirivirkailijat kaudella 2019 – 2020 10 - 11
- Piirin palkittuja 12 - 13
- Esityksiä ja klubialoitteet liiton vuosikokoukselle 14 - 19

Kiitokset kaikille tämän G-sanomien toteutuksessa
avustaneille.

Hyvää orastavaa kesää ja loppukautta 2018 - 2019 
kaikille toivottaen

Jari Rytkönen
Piirin 107-G tiedotusvastaava
Mobile: +358 45 3534933
lions.jari@rytkonen.cc
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Piirikokouksen valintoja

Piirikuvernööri (DG)

Heikki Näsi, LC Kivijärvi

Kiitos Mänttä Esterille erittäin 
ansiokkaasti järjestetystä 
piirikokouksesta.

Piirikuvernöörit kaudella 2019 - 2020

1. varapiirikuvernööri (1VDG)

Erkki Mäntylä, LC Jämsänseutu

2. varapiirikuvernööri (2VDG)

Sinä, LC G-piiri

Paikka odottaa Sinun kuvaasi.
Jos olet toiminut klubipresidenttinä ja lohkon / 
alueen puheenjohtajana tai  piirisihteerinä tai 
piirin rahastonhoitajana, ota yhteyttä piirikuver-
nööriin.
Jos mielenkiintosi heräsi, voit olla yhteydessä myös 
julkaisun laatijaan, kerron tarkemmin tehtävästä.
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Piirikokouksen päätöksiä

Klubeilta perittävät maksut säilyivät ennallaan

Nuorisoleirimaksu (kesän 2022 leiriä varten)
- 5 € / jäsen

Metso-Leijona maksu
- 3 € / jäsen, enintään 90 € / klubi tai
- klubilta 50 € ilmoitus lehteen

Piirin sääntömuutos
- Hyväksyttiin muutos piirin ohjesäännön § 4 Piirihallitus

- Lisättiin piirihallitukseen kuuluviksi piirin palvelujohtaja (GST) ja 
piirin LCIF –koordinaattori.

- Muutos noudattaa kansainvälisen ohjesäännön suosituksia.

Piirikokouksen päätöksiä

Piirikokouksessa oli piirin 61 klubista edustettuna 40 klubia (n. 66 %).
Valtuutettuja vuosikokous edustajia oli 79 jäsentä.

Tarkastettu pöytäkirja liitteineen on luettavissa piirin www-sivujen 
jäsenosiosta
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E-Menopelejä Mänttä-Vilppulassa

Teksti ja kuvat: Jaakko Harjumäki

.
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Viime lokakuussa Mänttä-Vilppulan klubit LC Mänttä, LC Mänttä/Ilves ja LC 
Vilppula päättivät anoa jaossa olevaa PuSu-rahaa toteuttaakseen kauan 
suunnitteilla olleen nuorten kerhotoiminnan. Siinä nuoret rakentavat lionien
ohjauksessa lähinnä sähköisiä kulkuneuvoja, jotka eivät edellytä ajokorttia. 
Ilmeisesti tällaiselle hankkeelle oli ”sosiaalinen tilaus”, koska saimme täyden 
potin 6000 euroa. Projektia, joka nimettiin e-Menopeliksi, alettiin rakentaa 
tammikuussa, jolloin siihen liittyivät lohkomme kaksi muuta klubia LC 
Mänttä/Esteri ja LC Vilppula/Koski.  Ja kun makuun päästiin, lähetimme 
ARSillekin hakemuksen, johon siihenkin tuli positiivinen vastaus.

e-Menopeli on tehnyt yhteistyösopimuksen kaupungin ja 
MSKK:n (ammattioppilaitos) kanssa. Kaupunginjohtaja 
(oikealla) ja MSKK:n rehtori kävivät juhlavasti 
leikkaamassa sinisen nauhan työpajamme ovelta 18.3.209. 

Eka sähköpolkupyörä on valmis.
Sen sai nuori, jolle menopeli tulee tosi 
käyttötarpeeseen.

e-Menopelissä on nyt neljä (4) tiimiä, joissa on yhteensä 15 nuorta.  Kolme 
tiimiä lisää on rakenteilla vielä tälle keväälle. Suunnitteilla on lisää 
sähköpyöriä, sähköpotkulautoja, sähkömopo, droneja ja jopa 
sähkörollaattori. Uusia tiimejä tulee ensi syksynä. Projekti kestää 
toukokuulle 2020 ja toivottavasti jatkuu jossain muodossa siitä edelleen.

Jaska Harjumäki
projektipäällikkö
LC Mänttä/Ilves

ARS tukee e-Menopeliä

Drone-tiimien pääohjaaja on

lion Olli Huttunen, jonka kuvaamaa 

ilmakuvaa Mäntästä näitte

juuri vuosikokouspaikan aulassa.



Wieniläisverta operetti Pihtiputaalla

Lions Club Pihtipudas toteutti 30.3.2019 Wieniläisverta operetin Pihtipudas-

salissa. 

Ohjaus Jukka Saarman ja 

dramatisointi Jussi Tapola, joka on 

toiminut muun muassa Suomen 

Kansallisoopperan pääohjaajana.

Teksti ja kuvat: Pekka Arkilahti

sopraano Angelika Klas, baritoni 

Raimo Laukka, tenori Jukka 

Saarman, Ville Salonen, Mia 

Heikkinen, Riikka Sirén ja Ville 

Hymylä.

Operetin huikean mustasukkaisuuden ja rakkauden täyteisen tarinana tulkitsivat

Tässä Tonavan rannoilta kaikuvassa 

operetissa soi hienosti Johann 

Straussin upea musiikki ja esiintyjät 

ammattitaidollaan ja upeilla 

puvuillaan loivat huikean 

tunnelman jota ei Pihtiputaalla ole 

aikeisemmin kuultu eikä nähty.

Angelika Klas tunnetaan yhtenä Suomen  karismaattisimmista ja  valloittavim-

mista laulajasolisteista. Hän on esiintynyt laajalti niin Suomessa kuin ulkomail-

lakin Savonlinnan Oopperajuhlilta Helsingin juhlaviikoille sekä useissa ooppera-

ja operettiproduktioissa niin koti- kuin ulkomaisissakin 

oopperataloissa.
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Wieniläisverta operetti Pihtiputaalla jatkuu

Raimo Laukka opiskeli Sibelius-Akatemiassa 

1983-1989. Hän oli kiinnitettynä Suomen 

Kansallisoopperan solistikuntaan 1989-2010. 

Laukka on vieraillut lukuisissa oopperataloissa 

Euroopassa, muun muassa Bonnin oopperassa ja 

Berliinin valtionoopperassa (Staatsoper Unter den

Linden) sekä esiintynyt konsertti-laulajana 

Euroopassa sekä Yhdysvalloissa. Hän on esiintynyt 

myös Savonlinnan Oopperajuhlilla.

Jukka Saarman on laulanut mm. 

Suomen Kansallisoopperassa, 

Savonlinnan oopperajuhlilla ja 

Ilmajoen Musiikkijuhlilla ja pitänyt 

kirkko-, operetti-, lied- ja muita 

konsertteja ympäri Suomea.

Hän oli vuosina 2007–2013 toimineen 

Operettiteatteri Bravon perustaja ja 

toiminnanjohtaja

Teksti ja kuvat: Pekka Arkilahti

Wieniläisverta operetti oli ennekokematon Pihtiputaalla ja se toi uuden 

ulottuvuudan paikkakunnan runsaaseen konserttitarjontaan.

Hyvin voidaan todeta, että Lions Club Pihtiputaan tuottama 

Wieniläisverta operetti on varmaan yksi kuluvan vuoden 

kulttuuriteko Pihtiputaalla.

Jari Hiekkapellon johtama salonkiorkesteri.
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LC Palokka 40 v

Palokan Lions Klubi juhli tammikuussa 40-vuotista toimintaansa. Samassa 
yhteydessä Wilmat juhlivat 15-vuoden merkkipaalua.

Neljäänkymmeneen vuoteen mahtuu valtava määrä toimintaa ja auttamisen 
iloa.
On rakennettu partiolaisille oma maja ja autettu partiolaisia talvitapahtuman 
järjestelyissä, ylläpidetty kaupungin lakkauttamaa lasten leikkipuistoa, 
päivystetty nuorisotilassa, hoidettu vanhusten lumitöitä, siivottu Palokan 
ympäristöä, tuettu opettajien Lions Quest-koulutusta, jaettu kouluille 
stipendejä ja monen monta muuta aktiviteettia.

Tärkein toiminta-alue on Palokan 
seutu, mutta klubi on mukana myös 
Lions järjestön valtakunnallisessa ja 
kansainvälisessä toiminnassa. 
Nuorisovaihto, Viron sotaveteraanit 
ja ladyjen Sri Lankan kummilapset 
ovat kuuluneet toiminnan piiriin.

Ladyt ovat olleet aina kiinteästi 
mukana niin klubin juhlassa kuin 
arjessakin. Klubin tärkein voimavara 
on hyvä sisäinen henki ja palvelu 
iloisella mielellä.

LC Palokka aktiivisesti mukana Nenäpäivässä

Teksti ja kuvat: Tuomo Vartiainen

Tärkein varainhankinta-aktiviteetti on Palokan 
Joulu-lehden julkaisu. Lehden sisällön 
kerääminen, ilmoitusten hankkiminen ja jakelu 
edellyttävät jokaisen jäsenen panosta. 
Järjestyksenvalvontatehtävät, kaupan inventointi 
ja joulupukkipalvelu ovat tulleet myös tutuiksi. 
Jännityksellä odotettu tapahtuma on vuoden 
palokkalaisen nimeäminen syksyn 
kulttuuriviikon yhteydessä.

Kuva: Klubin www-sivut
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Lions-järjestön nuorisovaihtoleiri kesällä 2019
The Past meets the present – Historia kohtaa nykyisyyden

G-piirin kesän 2019 nuorisovaihtoleiri 
pidetään Marjoniemen vanhassa pappilassa 
Uuraisilla.

Teksti: Jari Rytkönen
Kuvat: Marjoniemen tilan www-sivut

Tarjoamme nuorille kulttuurihistoriallinen miljöö 1800-luvun lopulla 
valmistuneessa pappilassa Uuraisten Marjoniemessä. 
Majoittuminen on upeissa maalaismaisemissa tutustuen tilan monipuolisiin 
harrastusmahdollisuuksiin. Nuoret voivat kokeilla myös nukkumista 
ilmateltassa.
Leiriviikon aikana nuorilla on mahdollista mm. ratsastaa islanninhevosilla 
sekä meloa, kalastaa ja uida kauniilla järvellä. Aktiviteetteihin kuuluvat mm. 
jousiammunta, luontopolku, tanssia, aktiviteetit partiolaisten kanssa ym. 
mukavaa omaa vapaa-aikaa unohtamatta.
Toivotamme nuoret tervetulleeksi saamaan unohtumattomia muistoja ja 
uusia ystäviä ympäri maailman!
Leiriympäristöstä johtuen leiri ei sovi nuorille, joilla on eläinallergia. Samoin 
emme pysty tarjoamaan vegaani ruokavaliota.

Isäntäperheet nuorille

Leirin ajankohta on 26.7 – 4.8.2019.
Eurooppalaiset nuoret tulevat Suomeen 13.-
14.7.2019, Euroopan ulkopuolelta viikkoa 
aikaisemmin.
Leirillemme tulee 24 nuorta, sekä tyttöjä että 
poikia ja pääsääntöisesti heidän ikänsä ovat  
16 – 18.

Heidän majoittamiseen tarvitsemme useita isäntäperheitä ennen leiriä olevalle 
ajankohdalle.
Mikäli olet perheesi kanssa kiinnostunut toimimaan isäntäperheenä, ole 
yhteydessä allekirjoittaneeseen.
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Piirivirkailijat 2019 - 2020

Piirihallitus

DG Heikki Näsi Kivijärvi
1VDG Erkki Mäntylä Jämsänseutu
2VDG Sinä?   
IPDG Mauri Koskela Keuruu
CS Pirkko Kangasaho Karstula/Sirkat
CT Erkki Iso-Markku Vilppula
GMT Heikki Rautiainen Vilppula/Koski
GLT Jonny Paananen Pihtipudas
GST Taisto Kotila Laukaa
LCIF Kyösti Mikkonen Muurame  

Alueiden  ja lohkojen puheenjohtajat
1.  Alue Markku Kauppinen Toivakka

1. Lohko  Jorma Welling Joutsa/Jousa
2. Lohko  Pentti Tulla Laukaa

2.  Alue Anne Koivisto Palokka/Wilma
1. Lohko  Veli-Juhani Aho Jyväskylä/Cygnaeus
2. Lohko  Pekka Huuskonen Jyväskylä/Jyvä
3. Lohko  Nimi puuttuu 3. lohkon klubista

3.  Alue Pia Nieminen Mänttä/Esteri
1. Lohko  Hannu Reijonen Jämsä/Himos
2. Lohko  Jukka Karppinen Mänttä/Ilves 

4.  Alue Nimi puuttuu 4. alueen klubista
1. Lohko  Olavi Harju Keuruu                                                   
2. Lohko  Esa Järvinen Saarijärvi/Palvasalmi 
3. Lohko  Johanna Arho-Forsblom Äänekoski Helmi

5.  Alue Pertti Jämsen Viitasaari  
1. Lohko  Tapani Sauranen Karstula/Riutta 
2. Lohko  Olli Linna Kinnula
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Piirivirkailijat 2019 - 2020

Toimikunta- ja työryhmäpuheenjohtajat

PR ja Internet Jari Rytkönen Uurainen
Facebook ja muu viestintä Tuomo Kilpinen Muurame
Metso Leijona Ilkka Salonen Karstula  
Nuorisovaihto, kummilapset Tuomo Rajala Joutsa/Jousa
Leotoiminta Mauri Koskela Keuruu
Hyvän Päivän tapahtuma Mikko Kauranen Jyväskylä Kuokkala
Sri Lankan Lions ystävät Tuomo Vartiainen Palokka 
Puolisotoiminta Marja-Leena Kotila Vaajakoski/Ewe
AR-säätiö Mikko Kauranen Jyväskylä/Kuokkala 
Lion Quest Johanna Arho-Forsblom

Äänekoski/Helmi
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Lion -lyhenteitä

DG Piirikuvernööri District governor
1VDG 1. varapiirikuvernööri Vice district governor
2VDG 2. varapiirikuvernööri Vice district governor
IPDG Edellisen kauden piirikuvernööri Immediate past district governor
PDG Ollut joskus piirikuvernööri Past district governor
CT Piirin rahastonhoitaja Council treasurer
CS Piirisihteeri Council secretary
GMT Jäsenjohtaja Global membership team
GLT Koulutusjohtaja Global leadership team
GST Palvelujohtaja Global service team
LCIF LCIF koordinaattori LCIF

RC Alueen puheenjohtaja Region chairperson
ZC Lohkon puheenjohtaja Zone chairperson

Ja monta muuta, mitä ei tässä ole kuvattu



Piirikokouksessa palkittuja

Vuoden Leijona
- Tuomo Vartiainen Palokka

Lions Liiton ansiotähti
- Johanna Arho-Forsblom Äänekoski/Helmi
- Olavi Harju Keuruu
- Tarja Parta Jämsä/Lyylit

I ruusukkeen ansiomerkki
- Heikki Näsi Kivijärvi
- Erkki Mäntylä Jämsänseutu
- Martti Jylhä Kuorevesi

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto G171
- Pentti Heikkinen Karstula
- Antero Lepoaho Muurame
- Pia Nieminen Mänttä/Esteri

Piirikuvernöörin ansiotähti G22
- Taisto Kotila Laukaa
- Tuomo Kilpinen Muurame
- Anne Koivisto Palokka/Wilma
- Olavi Harju Keuruu
- Jari Rytkönen Uurainen
- Taina Kangasluoma Pihtipudas/Emmit

Kunniakirja humanitaarisesta työstä (nuorisovaihto)
- Tuomo Rajala Joutsa/Jousa

Piirin toimikuntapalkinto M1DC
- Pia Nieminen Mänttä/Esteri

Sivu 12



Piirikokouksessa palkittuja jatkuu

Aluepuheenjohtajan palkinto M1RC
- Tuomo Kilpinen Muurame
- Taisto Rinne Kuorevesi
- Taisto Kotila Laukaa
- Ossi Väistö Petäjävesi
- Jouko Vierimaa Karstula

Vuoden lpj, kiertopalkinto, kunniakirja ja M1ZC
- Helka Lohtander Pihtipudas/Emmit

Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC
- Markku Kauppinen Toivakka
- MarkkuKoivisto Jyväskylä/Lohikoski
- Anne Koivisto Palokka/Wilma
- Matti Honkimäki Saarijärvi
- Timo Hiltunen Äänekoski&Kotakennäs

Piirisihteerin palkinto
- Olavi Harju Keuruu

Piirin rahastonhoitajan palkinto
- Erkki Iso-Markku Vilppula
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Päätösesityksiä Kalajoen vuosikokoukselle

Kaudella 2018 - 2019 jäsenmaksut ovat seuraavat:
• Jäsenmaksu 33 €/jäsen
• Perhejäsenen jäsenmaksu on puolet pääjäsenen jäsenmaksusta (edellyttää, 
että perhejäsenyys on tallennettu jäsenrekisteriin).
• Liittymismaksu on 0 €
• Kannatusjäsenmaksut:
- 5 tähteä, 1 vuosi 4.000 €; 2 vuotta 6.500 €
- 4 tähteä, 1 vuosi 2.500 €; 2 vuotta 4.000 €
- 3 tähteä, 1 vuosi 2.500 €

KVN päätös: Jäsenmaksut, liittymismaksut ja kannatusjäsenmaksut säilyvät 
entisellä tasolla, ja esittää, että vuosikokous hyväksyy em. maksut 8.6.2019 
Kalajoella.
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Esitys Lions-liiton jäsenmaksuksi 2019-2020

Joulukortti- ja arpa-aktiviteetti 2019-2020

Varainhankintatoimiala esittää, että kaudella 2019 – 2020 järjestetään 
seuraavat varainhankinta-aktiviteetit, joiden tuotot kohdistetaan 
nuorisotyöhön ja NSR-projektin Suomen osuuden kattamiseen.
• Joulukortti
• Arpajaiset
Joulukorttiaktiviteettiin osallistuvat klubit saavat 50 % käytettäväkseen omiin 
nuorisoaktiviteetteihinsa.

KVN päätös: Joulukortti- ja arpa-aktiviteetin järjestämisen kaudella 2019 -
2020 ja esittää asiaa vuosikokouksen hyväksyttäväksi 8.6.2019 Kalajoella.

Muut päätösesitykset ovat luettavissa www.lions.fi sivuston Jäsenille osion 
KVN kokousten 5/2018-2019 2.3.2019 ja 6/2018-2019 27.3.2019 
pöytäkirjoista.

Klubialoitteet ovat julkaisun seuraavilla sivuilla.

http://www.lions.fi/


Klubialoitteet vuosikokoukselle

1. LC Ylivieska: Liiton hallituksen ja KVN:n uusi organisaatio ja työnjako
Selkiytetään Lions-liiton ja Suomen moninkertaispiirin hallintoa. 
Vapautetaan kuvernöörien energia piirien johtoon ja valtakunnallisten 
aktiviteettien hallintaan, samalla kun yhdistyslain mukainen hallitus johtaa 
liittotoimistoa ja jäsenpalveluita.

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

Sääntötyöryhmä esittää, että aloite hylätään, koska esitys on ristiriitainen 
kansainvälisten sääntöjen ja menettelytapasääntöjen (La1 Kansainvälisen 
järjestön säännöt ja ohjesäännöt ja La5 Constitution and By-laws Standard 
Multiple District) kanssa.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hylätään.

G-sanomien klubialoitteet ovat lyhennetyssä muodossa kuvernöörineuvoston 
päätöksineen.
Klubialoitteet ovat luettavissa www.lions.fi sivuston Jäsenille osion KVN 
kokousten 5/2018-2019 2.3.2019 ja 6/2018-2019 27.3.2019 pöytäkirjoista
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Sääntöihin liittyvät aloitteet

2. LC Espoo/Keskus: Lions-liiton luottamusmieshallinnon keventäminen
Puretaan Lions-liiton nykyinen kaksiportainen luottamusmieshallinto 
(hallitus ja kuvernöörineuvosto) lakkauttamalla hallitus. Liiton hallituksen 
muodostaa kuvernöörineuvosto, jolle asiat valmistelee sen nimittämistä 
KVN:n jäsenistä koostuva työvaliokunta (pj:t+kaksi kuvernööriä) apunaan 
toimialajohtajista koostuva johtoryhmä. Työvaliokunnan tehtävänä on 
ainoastaan kuvernöörineuvoston asioiden valmistelu ja sen päätösten 
toimeenpano.

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hylätään.

http://www.lions.fi/


Klubialoitteet vuosikokoukselle jatkuu

3. LC Seinäjoki/Botnia: Sähköiset postikortit (ePostcard)
Nuoret sukupolvet viestivät sähköisesti ja Lions- & Leo- klubeilla on 
mahdollisuus käyttää yksi viestinnällinen kanava tarjoamalla siihen 
mekanismin, mission että hyvää tekevän teeman vuoden kaikkiin 
sesonkeihin (Joulu, Lions-päivä, Ystävänpäivä, Pääsiäinen, Itämerenpäivä, 
Juhannus, Itsenäisyyspäivä, joku muu kansallinen, paikallinen tai klubin 
oma jne.)

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hylätään.
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Aktiviteettialoitteet

4. LC Seinäjoki/Botnia: Maaottelumarssi 2021 (80-vuotta Suomi-Ruotsi-
maaottelumarssista)
Kansanterveyden parantaminen, erityisesti nuorten liikkumisen lisääminen 
matalan kynnyksen keinoin. Lions-klubit haastavat koko kansan, toisensa ja 
sidosryhmänsä

Aloitetta on käsitelty sekä 2.3 että 27.3 KVN kokouksissa.

KVN päätös: Kuvernöörineuvosto hyväksyi hallituksen päätösehdotuksen, 
että aloite hylätään. Useat piirit ovat jo ottaneet diabeteskävelyn 
järjestämisen vuosikalenteriinsa. Lisäksi maaottelumarssin organisointi 
valtakunnalliseksi tapahtumaksi vaatii liitolta kahden vuoden aikana mm. 
henkilöstöresursseja, joita parhaillaan supistetaan.



Klubialoitteet vuosikokoukselle jatkuu

5. LC Ylivieska: LION-lehti tilattavaksi
Laskeva jäsenmäärä ja aleneva jäsenmaksutulo vaarantaa liiton toiminnan. 
Jäsenkunta ei hyväksy maksun korotusta. Suuri osa jäsenistä ei tarvitse 
paperista lehteä, jolloin paperiversion haluavat voisivat maksaa siitä.
Lion-lehti muutetaan tilattavaksi, jolloin lehden haluavat maksavat siitä 10€ 
per 6 numeron vuosikerta. Jäsenmaksua voidaan samalla laskea 3 euroa.

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hylätään.
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Viestintää koskevat aloitteet

6. LC Parainen-Pargas: Om att tillsätta en arbetsgrupp för svenska frågor -
Ruotsinkielisten asioiden työryhmän asettamisesta
Pitkään on objektiivisesti katsoen käynyt ilmi, että Suomen Lions-liiton 
voimavarat ovat riittämättömiä ylläpitämään ruotsinkielistä jäsenhuoltoa 
liiton ruotsinkielisille klubeille ja sen ruotsinkielisille jäsenille. Ottaen 
huomioon Lions-liiton henkilökunnan ennustetut vähennykset, parannuksia 
nykyiseen ei liene odotettavissa. Tämän perusteella katsomme, että Suomen 
Lions-liiton olisi parasta asettaa Ruotsinkielisten asioiden työryhmä.

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hyväksytään.

7. LC Uusikaupunki/Merettaret: Termien selkiyttäminen ja nimikkeiden 
suomentaminen
Termeistä SPNAT ja PNAT luopuminen ja selkiyttäminen muotoon 
aluekokous ja lohkon kokous. Virkanimikkeiden ja arvojen suomenkieliset 
rinnakkaismuodot näkyviin.

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hyväksytään.



Klubialoitteet vuosikokoukselle jatkuu

8. LC Helsinki/Pohjoinen: Lions-talon tulevaisuuden vaihtoehtojen avoin ja 
laaja-alainen arviointi ja päätösehdotusten valmistelu jäsenistön 
ratkaistavaksi

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

Asian valmistelu on kesken ja esitys vuosikokoukselle tehdään 
ylimääräisessä KVN kokouksessa.
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Lions-talon tulevaisuutta koskevat aloitteet

9. LC Turku/Lucia: Ponsi Lions-Liitolle hyvän hallintotavan noudattamiseksi 
Liiton talouteen, hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asioissa

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: Ponnen esitys otetaan huomioon vuosikokouksen esityslistan 
valmistelussa.



Klubialoitteet vuosikokoukselle jatkuu

10. LC Reisjärvi: Arne Ritari -säätiön apurahan myöntämisperusteiden 
muuttaminen
Reisjärven Lions Club ry tekee seuraavan aloitteen (joka on hyväksytty LC 
Reisjärven kuukausikokouksessa 14.12.2018): Muutetaan Arne Ritari –
säätiön apurahan myöntämisperusteet sellaisiksi, että hankkeita voidaan 
tehdä myös yhdessä kunnan kanssa siten, että klubin rahoitus voidaan 
maksaa suoraan kunnalle (joka voi hankkia tarvikkeet yms. alvittomina; 
näin kokonaisrahoitus järkeistyy, mikä on pienessä kunnassa tärkeätä).

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta.

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hylätään.
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Muut aloitteet

11. LC Kylmäkoski: MyLCI-sivuille tehtävät korjaukset suomalaisten osioon
Kylmäkosken Lions Club toivoo kahta asiaa muutettavaksi MyLCI-sivuille 
suomalaisten osioon.

Katso koko aloite KVN pöytäkirjasta (myös mainitut asiat)

KVN päätös: päätösesitys vuosikokoukselle on, että aloite hylätään.



Kiitos jos jaksoit lukea tänne 
saakka.

Tavataan Kalajoella
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