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PIIRIKUVERNÖÖRIN HEINÄKUUN/ELOKUUN TIEDOTE 2019 
 

Arvoisat G-piirin leijonat! 
 

Terveisiä Milanosta 

 

Osallistuin 102:een LCI:n kansainväliseen vuosikokoukseen Milanossa 4.-9.7.2019, jossa 
asetettiin virkaansa uusi kansainvälinen johto ja kaikki piirikuvernöörit (yli 700) ympäri 
maailman. Sain olla teidän valtuuttamananne tuossa joukossa ja sain oikeudet toimia tällä 
kaudella 2019-2020 piirimme 107G piirikuvernöörinä. 
 

 Kaikki Suomen 14 piirikuvernöörielektiä eli oppilasta 
majoituimme NH Milan Fiera hotelliin, joka sijaitsi 10 kilometrin 
päässä MiCo -konferenssikeskuksesta.  
 
Hotelli oli rakennettu melkoisen vinoksi. Onneksi sängyt olivat 

suorassa. 😊   
 
Yksi päivä meitä vielä koulutettiin ja loppujuhlassa saimme repiä 
nimikyltin alla olevat elektinauhat pois ja meistä tuli 
piirikuvernöörejä. 
 
Kansainväliseen vuosikokoukseen osallistui noin 23000 Lionia noin 

200 maasta ja suurimmassa juhlassa oli jopa 28000 osallistujaa. Turvatoimet olivat tiukat ja 
vaati kärsivällisyyttä jonottaa eri tilaisuuksiin. Sää oli aurinkoinen koko kokoustapahtuman 
ajan. Päivälämpötilat pysyttelivät 35 asteen tuntumassa, joten olo kuvernöörin klubitakissa oli 
ajoittain lähes tuskastuttava. Tilaisuudet etenivät amerikkalaiseen show-tyyliin, joka ei oikein 
sytyttänyt suomalaisen sisintä. Pitää vain ammentaa se varsinainen Lions-anti ja suhteuttaa se 
meidän suomalaiseen mentaliteettiimme. 
 

Kansainvälinen presidentti 

 

Kansainväliseksi presidentiksi tuli tälle kaudelle  
Dr. Jung-Yul Choi Etelä-Koreasta. Hänen kärkiteemansa on: 
”Moninaisuus”. Hänellä on halu yhdistää ihmisiä, luoda 
yhteyksiä heidän välilleen ja kannustaa moninaisuuden 
hyväksymistä harmonian luomiseksi kaikille. ”Jokainen ihminen, 
joka haluaa palvella, tuo mukanaan omat ainutlaatuiset 
kokemuksensa, taitonsa ja perspektiivinsä. Jokainen uusi jäsen 
voi auttaa meitä tekemään entistä enemmän hyvää työtä 

paikkakunnillamme. Huomataan kaikissa ihmisissä oleva hyvyys ja varmistetaan, että kaikki 
saavat mahdollisuuden palvella lioneina,” 
 

Piirimme visioita alkaneelle kaudelle 

 

Piirimme teemana on ”Avoimella sydämellä lähimmäinen huomioiden”. 

mailto:heikki.nasi@lions.fi


Kansainvälisen presidentin Choin ajatukset ovat yhtenevät 
piirimme toimintasuunnitelman tavoitetilan (vision) kanssa. 
Asetimme tavoitetilaksi, että klubien toiminta on avointa, 
toista auttavaa ja ajattelevaa: Huolehditaan uudesta 
jäsenestä klubikummien avulla. Pidetään huolta toinen 
toisestamme. Ei päästetä ketään syrjäytymään. Paikallinen 
klubi on Lions-toiminnan kaiken perusta ja siksi on tärkeätä, 

että klubit ovat kunnossa. 
 
Jäsenkehitys on edelleenkin huolestuttava piirissämme ja koko Suomessa. Uskon kuitenkin, 
että edellä kuvaamani klubien kunnon ja viihtyvyyden parantuminen jarruttaa jäsenten 
eroamista sekä lisää ulkopuolisten kiinnostusta Lions-toimintaan. Lisäksi kannustan klubeja, 
joiden jäsenmäärän ja resurssien vähentymien alkaa ahdistaa, miettimään vakavasti 
yhteisklubien perustamista. Tämä on helpoin tapa päästä kasvuun. 
 

Seuraavia tapahtumia: 

 

17.8.2019 Työvaliokunta Matarassa 
31.8.2019 Piirihallitus Matarassa 
14.9.2019 Piirifoorumi Matarassa 
 
Leijona-hengessä 
We Serve 

 

 

 

Heikki Näsi 

Piirikuvernööri 

 


