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PIIRIKUVERNÖÖRIN MARRASKUUN TIEDOTE 2019 
 

Arvoisat G-piirin leijonat! 

 

Kirjoitan tätä tiedotettani itsenäisyyspäivän jälkeisinä päivinä. Ajattelen vieläkin sitä 
käsittämätöntä tekoa, minkä isämme uhrautuen tekivät puolustaessaan maamme itsenäisyyttä. 
Hinta oli raskas. Liian monta kaatui taisteluissa ja pommituksissa, mutta itsenäisyytemme säilyi. 
Nyt meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että rauha ja itsenäisyys säilyy. Rauhantyö on Lions-
aatteen yksi perusasioita. Piirimme toimintasuunnitelmaan on kirjattu: ”Lions-toiminta on 
palvelutyötä, joka rohkaisee rauhaan ja edistää kansainvälistä yhteisymmärrystä lions-klubien 
välityksellä.” Marraskuun piirihallituksen kokouksessa valittiin piirin Rauhanjuliste-kilpailun 
voittaja. Kilpailuun osallistui vain kaksi teosta; Uuraisilta ja Keuruulta. Keuruun teos voitti ja se 
on toimitettu Suomen Lions-liittoon, joka valitsee 14 piirin kilpailujulisteiden joukosta 
valtakunnallisen voittajan joulukuun toisella viikolla. 
 

Nuorisoleirin järjestäjän 2022 haku 

 
Piirihallitus päätti käynnistää nuorisoleirin järjestäjäklubin haun.  Lions-liiton käytäntö on, että 
kansainväliset nuorisoleirit vuorottelevat piirien välillä ja jokaiselle osuu vuoro kolmen vuoden 
välein. G-piirin seuraava leiri pidetään 2022. Klubit voivat hakea järjestelyvastuuta, ja sen 
rahoituksesta päätetään kevään 2020 piirikokouksessa. Järjestelyvastuuta hakeva klubi pitäisi olla 
tiedossa jo piirihallituksen kokouksessa 14.3.2020, jotta se voidaan päättää ensi kevään piirin 
vuosikokouksessa Karstulassa. 
 

Piirin vuosikokous järjestäjän 2022 haku 

 
Nyt on aloitettava myöskin piirin vuosikokousjärjestäjäklubin vuodelle 2022 haku. Myös tämä 
järjestäjäklubi(t) pitää olla selvillä piirin vuosikokouksessa. 
 

 Muistettavia maksuja: 

 

Viime kauden vuosikokouksessa päätettiin seuraavista maksuista: 

• Nuorisoleirimaksu 5€/jäsen  maksetaan vuoden loppuun mennessä. 

• Metso-Leijona maksu 3€/jäsen maksimissaan 90€/klubi maksetaan tammikuun aikana. 
 

Tapahtumia marraskuulla: 

 

Marraskuu oli varsin tapahtumarikas kuukausi. Viikko 48 oli varattu aluefoorumeita varten. 
Vierailin 1.- ja 4. alueen tilaisuuksissa, jotka olivat erittäin aktiivisia ja rakentavia. Uusien 
jäsenten saaminen ja klubien toiminnan uudistaminen tuntui olevan yhteisenä tavoitteena. 
Tämä on hieno asia, jonka vaikutukset tulevat näkymään tulevaisuudessa. Klubivierailut jäivät 
marraskuulla vähemmälle vieraillessani viidessä klubissa; LC:t Vaajakoski, Mänttä, Kuorevesi, 
Jämsä/Himos ja Vilppula. Matkat suuntautuivat pääosin piirin eteläosaan. Matkat olivat pitkiä 
ja ajokelit haastavia, mutta vierailut lämpöisiä ja rakentavia. Marraskuulla ehdimme kokoontua 
myös piirin työvaliokunnan ja hallituksenkin puitteissa. 
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Kuvernöörineuvoston (KVN) kuulumisia: 

 

KVN -kokous pidettiin kuun viimeisenä viikonloppuna. Nostan kaksi asiaa teille sieltä; Liiton 
toimitalon myynti on edennyt suotuisasti. Talon ostosta on tehty tarjous, joka täyttää 
myyntihinnalle asetetun tavoitteen. Odotamme suotuisaa lopputulosta. Toinen uutinen 
koskettaa suoraan G-piiriä. Suomen Lions-liiton MD-GST Palvelutoimialan puheenjohtajaksi 
valittiin ensi kaudelle Taisto Kotila, LC Laukaa. Lämpöiset onnittelut Taistolle omasta ja 
piirimme puolesta. 

 

 

Seuraavia tapahtumia: 

 

Työvaliokunta     Piirihallitus 
15.1.2020 GoTo Meeting   01.2.2020 klo 10-13  Matara 
19.2.2020 GoTo Meeting   14.3.2020 klo 10-13  Matara 
 
21.3.2020 Uudet jäsenet ja kummit tilaisuus   paikka avoin 
28.3.2020 APJ + LPJ tapaaminen                   paikka avoin 
 
18.4.2020 klo 10 – 17 Piirin vuosikokous           Karstulan Evankelinen Opisto, Kokkolantie 12 
                                                                                   43500 Karstula  
                                        Iltajuhla                            Wanhat Wehkeet Erämäentie 368, 43500 Karstula 

 
toukokuu Piirihallituksen vaihtotilaisuus          paikka avoin 
 

HUOM! KEVÄÄN KOKOUSAJANKOHDAT MUUTTUNEET AIKAISEMMASTA. MUUTOKSET TEHTY 
PIIRIN KALENTERIIN. 

 
  

Rauhaisaa Joulun aikaa ja valoisaa Uutta Vuotta 2020 

 

 
Leijona-hengessä 
We Serve 

 

 

Heikki Näsi 

Piirikuvernööri 


