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PIIRIKUVERNÖÖRIN TAMMIKUUN TIEDOTE 2020 
 

Arvoisat G-piirin leijonat! 

 

Vuosi 2020 on hyvällä alullaan. Valoisa aika lisääntyy ja piristää taas ihmeellisesti mieltä. Mieltä 
on piristänyt myös piirimme suotuisa jäsenkehitys. Kirjoitus hetkellä jäsenmäärämme on -13 
jäsentä kauden alusta lukien. Mutta mikä parasta vuoden alusta jäsenkehitys on ollut kasvussa 
+4 jäsentä. Hienoa! Kiitos siitä teille arvoisat klubit. Jatketaan hyvää jäsenhankintatyötä tämä 
loppukausikin. 
 

Vierailuita 

 

Klubivierailut alkavat olla pian tehty. Vierailin kahdessa klubissa alkuvuonna LC Karstula/Sirkat 
ja LC Äänekoski. Vierailut olivat antoisia ja vastaanotto lämminhenkistä. Kiitos teidän 
vieraanvaraisuudestanne! LC Jyväskylä/Viitaniemi täytti 15.2.2020 40 vuotta. Onnittelut vielä 
kerran heille siitä. Sain olla vieraana heidän juhlassaan 14.2.2020. Juhla oli erittäin 
lämminhenkinen ja arvokas kaikkine palkitsemisineen ja historiamuisteluineen.  
 

 
Piirin viirin ojennus klubin presidentille Keijo Valveelle. Kiitokset presidentti Valveelle ja kaikille 
klubin jäsenille vieraanvaraisuudesta ja hienosta juhlastanne. 
 

Nuorisoleirin järjestäjän 2022 haku 

 
Vielä ei ole löytynyt Nuorisoleirin järjestäjää. Vastuu ei tarvitse olla vain yhden klubin. 
Neuvotelkaa alueillanne yhteistyön muodostamisesta. Asiaa voitaisiin käsitellä esim. 
Aluefoorumeissa. Toistan edellisessä tiedotteessani olleen tekstin: 
”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.” 
 

Yhteistyö Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa 

 

Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi Suomen Lions-liitto sekä Lastenklinikoiden 
Kummit ryhtyivät yhteistyöhön lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen 
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kehittämiseksi Suomessa. Sopimus mahdollistaa yhteistyön Lions-aatteen hengen mukaisesti ja 
yhtä LCI Forward-ohjelman pääkohdetta Lapsuusiän syöpä seuraten.  
 
Kutsu tähän avustustoimintaan on lähetetty klubeille. Käsitelkää tätä klubikokouksissanne ja 
miettikää, millä tavalla voisitte olla mukana. On todella tärkeästä asiasta kysymys! 

 

 Muistettavia maksuja: 

 

Hyvin on lähtenyt korjautumaan nämä maksutilanteet, mutta jos jollain klubeilla on vielä 
epäselvyyttä asiasta, toistan edellisen tiedotteen tekstin: 
 
Viime kauden vuosikokouksessa päätettiin seuraavista maksuista: 

• Nuorisoleirimaksu 5€/jäsen  maksetaan vuoden loppuun mennessä. 

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

• Piirin tilinumero on: Lion piiri 107-G,  FI54 5242 5220 0183 41 
 

Kuvernöörineuvoston (KVN) kuulumisia: 

 

Kuvernöörineuvosto kokoontui ylimääräisissä GTM -kokouksissa 7.1 ja 21.2 ja käsitteli Lions-
talon kauppakirjaluonnosta. Myynti on etenemässä kohti kaupantekoa. 
 

Seuraavia tapahtumia: 

 

Työvaliokunta     Piirihallitus 
      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 
 
  

Valoistuvaa  kevätaikaa ja Leijona-henkeä loppukaudelle 

 

 
Leijona-hengessä 
We Serve 

 

 

Heikki Näsi 

Piirikuvernööri 


