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PIIRIKUVERNÖÖRIN LOKAKUUN TIEDOTE 2019 
 

Arvoisat G-piirin leijonat! 

 

Lokakuu on jo takana päin ja kolmas osa kaudesta käsitelty. Talvi yrittää tehdä tuloaan. Päivät 
pimenevät vai pitäisikö sanoa positiivisemmin; vajaa kaksi kuukautta ja päivät alkavat pidentyä. 
Klubeissa eletään kuitenkin toiminnallisesti valoisaa aikaa.  
 
Piirin puitteissa jalo tarkoituksemme oli järjestää 12.10.2019 Diabetes/Leijonaparaati 
Jyväskylässä. Asian järjestelyitä hoiti tarmokkaasti Lion Mikko Kauranen. Kaikista 
esivalmisteluista huolimatta tilaisuus piti valitettavasti peruuttaa vähäisen osallistuja määrän 
vuoksi. Kiitän kaikkia niitä myönteisestä suhtautumista, jotka olivat jo lupautuneet olemaan 
mukana. Nyt on tutkistelun paikka, onko ajankohta oikea vai olimmeko hieman myöhässä 
tapahtumailmoittelun suhteen? Tehdään ensi vuonna Leijona-paraati paremmin ja oikeaan 
aikaan. 
 
Lokakuun aikana tein klubivierailuja 9 klubiin ja ajomatkaa kertyi yhteensä 2013 km. Ajourakka 
on ollut melkoinen, mutta vierailut klubeissa olivat erittäin palkitsevia. Lokakuussa klubit 
kokoontuvat tilikokoukseen, jolloin esitetään toimintakertomus edelliseltä kaudelta. Se on 
piirikuvernöörille esitys ”pähkinän kuoressa” klubin toiminnasta. Klubien toiminta on todella 
moninaista ja olisi todella hienoa, jos voisimme jakaa tätä moninaisuutta yli klubirajojen 
yhteiseksi hyödyksemme piirissämme. Tämä on kansainvälisen presidentinkin Jung-Yul Choin 
sydämellä: ”Vahvistamme klubejamme ja paikkakuntiamme moninaisuuden kautta. 
Moninaisuus on enemmän kuin ominaispiirre lioneille. Se on myös avain menestykseen. 
Pystymme saamaan moninaisuutta johtaja- ja jäsenkuntaamme sekä palveluun, jotta teillä on 
entistä vahvempi klubi ja teette vieläkin enemmän paikkakuntanne tukemiseksi.” 
 
Sain vierailla LC Vaajakoski/Ewen 10v-Charter-juhlassa Vaajakosken Liekkilässä. Oli hienoa 
kokea toimeliaan naisklubin naisenergiaa ja todistaa uuden ritarin lyömistä. Onnittelut ritari 
Helvi Stoltille saamastasi kunnianosoituksesta Lions-työn hyväksi. Kiitokset Eweille hienosta 
juhlaillasta. Tätä naisenergiaa toivoisin niille miesklubeillekin, jotka tuskailevat pienevästä 
jäsenmäärästä. Piiristä löytyy tällä hetkellä useita klubeja, jotka harkitsevat yhteisklubiksi 
muuttamista eli oven avaamista naislioneille ja -energialle. Rohkeasti vaan eteenpäin. 
 
Elämisen taitoja- Lions Quest-koulutus toteutettiin Kivijärven koulun kaikille opettajille ja 
opinto-ohjaajille. Lion Johanna Arho-Forsblom toimi kouluttajana. Kiitos Johannalle hänen 
upeasta työstään Lions Questin parissa. Sain itse olla mukana tuossa koulutuksessa, jotta voin 
taas paremmin kertoa, mitä se on. Kurssi antaa kasvattajille pätevyyden toteuttaa ohjelmaa 
omassa työssään. Koulutuksen aikana tutustuttiin konkreettisesti ilmapiiriä, vuorovaikutusta ja 
tunnetaitoja kehittäviin menetelmiin. Tämän opiskelupäivän jälkeen opettajat ja opinto-
ohjaajat sovelsivat omien opetusryhmiensä kanssa koulutuksessa opittuja menetelmiä. Nämä 
harjoitustyöt ja kokemukset purettiin koulutuksen toisessa osassa 30.10.2019. Koulutus sai 
paikallislehdistön kiinnostumaan tekemää sivun kokoisen artikkelin tapahtumasta ja lehtijuttu 
taas synnytti kiinnostusta lions-toimintaan. Tällaista Lions-työtä nostattavaa medianäkyvyyttä 
me tarvitsemme lisää.  
 

Keski-Suomen Leijonaklubit avustivat Keski-Suomen Ensi- ja Turvakodin toimintaa yhteensä 9.300 
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euron rahalahjoituksella. Melkoinen Leijonateko jälleen, joka sai hyvin myöskin julkisuutta. Klubit 
toivoivat avustussummasta ohjattavan Äänekosken toimipisteen toimintaan 1.500 euroa.  
Klubeja oli hankkeessa mukana 24 ja summat vaihtelivat 50 - 1.000 euroon. Ansiokkaana 
puuhamiehenä toimi Lion Janne Kautto LC Palokasta. Kiitos Jannelle ja avustaneille klubeille. 
 

Seuraavia tapahtumia: 

 

23.11.2019 Piirihallitus ja pikkujoulut klo 15 - 20, Kotiseututalo Kruukkila, Muhosentie 8, 43500 
Karstula 
 
vko 48         Aluefoorumit: 
          1.alue vko 49, päivä avoin Ravintola Sun Toive, Toivakantie 30, 41660 Toivakka 
          2.alue 25.11.2019 klo 18 Matarasali B, Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä 
          3.alue 27.11.2019 klo 18 KukkaWalo, Koivutie 18, 42300 Jämsänkoski 
          4.alue 27.11.2019 klo 18 Hotelli Keitele, Hotellinpolku 1, 44200 Suolahti 
          5.alue 28.11.2019 klo 18 Ruska Bar & Bistro, Keskustie 46, 43900 Kinnula 
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