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             PIIRI 107 – G                        

DG Erkki Mäntylä 2020 -2021 

 erkki.mantyla@lions.fi, +358 40 1513 123 

”Välitä lähimmäisestäsi” 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 3/2020  30.9.2020 

 

Tervehdys 107-G piirin lionit! 

 

Syyskuun aikana olen päässyt tekemään yksitoista klubivierailua, jotka ovat olleet hyvin antoisia ja 

mielenkiintoisia. Kiitos siitä klubi-isännille ja – emännille. Lisäksi pääsin tutustumaan myös LC 

Jyväskylä / Jyvässeudun ”suuraktiviteettiin” heidän mehuasemallaan Viherlandiassa. Oli todella 

hienoa nähdä se koko prosessi ja sen toimivuus. Suuri kiitos laitoksen esittelystä. 

LC Jyväskylä / Lohikoski täytti viime viikonloppuna 50-vuotta ja piti hienot juhlat Palokan 

Pelimannitalolla. Pääsin itse olemaan myös paikalla ja kiitos tästäkin isännille kuin myös siitä 

pitkästä palvelu-urasta, mitä he ovat näiden vuosikymmenten aikana tehneet. Toivotan myös 

jatkossa heille antoisia palveluvuosia eteenkin päin. 

Viime viikonloppuna pidettiin myös piirifoorumi Jämsässä, Ruotsulan Hovissa. Siellä pidettiin 

koulutuksia presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille. Ennen koulutuksia myös LCIF 

koordinaattorimme Toivo Lehtinen piti tietoiskun LCIF100 tilanteesta ja Johanna Arho-Forsblom 

Lions Questistä ja Puhtaista vesistä. Virkailijakouluttajina toimivat Jari Rytkönen, Erkki Iso-Markku 

sekä Johanna. Koulutettavia oli paikalla hiukan yli 50 henkilöä. 

Tilaisuudessa ojennettiin Jari Rytköselle kansainvälisen presidentin, Dr. Jung-Yul Choin myöntämä 

kansainvälisen presidentin ansiomitali (”Presidential Medal”) ansioista sekä kiitokseksi Jarin 

tekemästä työstä ja palvelusta LCI:n hyväksi. Onnea Jarille vielä uudemman kerran. 

Muutama sana Lions-liiton ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden välisistä sopimuksista, jotka 

koskevat osaltaan myös meitä kaikkia. 
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Liitolla on voimassa oleva yhteistyösopimus Lastenklinikoiden kummien kanssa ja siinä on ollut 

tarkoituksena kerätä tukikummeille 100 000 euroa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Suurin osa 

summasta oli tarkoitus kerryttää Kevään Säveliä konserteilla, jotka jouduttiin kuitenkin siirtämään 

ensin syksyyn, Hyvän päivälle ja lopulta perumaan sekin. Nyt ei ole tiedossa päästäänkö 

konsertteja pitämään lainkaan. 

Toinen jo viime kaudella alkuun pantu yhteistyökuvio on Suomen Hiihtoliiton kanssa ja sen 

tarkoitus on kannustaa lapsia hiihtämään. Yhteisen kampanjan tavoite olisi järjestää Lasten 

Leijona-hiihtoja mahdollisimman monella paikkakunnalla esimerkiksi tulevan hiihtoloman aikaan. 

Tapahtuma tulisi olemaan koko perheen tapahtuma, jossa olisi tarjolla noin 4–12 –vuotiaille 

lapsille tekniikkarataa sekä hiihtokisat. Mukana hankkeessa on myös n. 800 paikallista 

hiihtoseuraa. Moniko klubi olisi meiltä mukana järjestämässä tuollaista tapahtumaa? Vastauksia 

voi lähetellä vaikka piirikuvernöörille. 

Elämisen taidot Lions Quest –peruskurssi järjestetään Jyväskylässä 19.-20.11.2020. Ollaan yhdessä 

sponsoroimassa ja kutsumassa kasvattajia mukaan! Elämisentaitojen opettamiselle on nyt 

erityinen tarve. 

Klubien uudet mallisäännöt ovat palautuneet PRH:sta, joten ne ovat nyt saatavissa aivan tuoreina 

liiton jäsensivuilta. 

Muistutan klubeja vielä piirikokouksen päätöksistä, joiden mukaan piiri on päättänyt kerätä 

klubeilta nuorisoleirimaksua 5 e / jäsen ja Metsoleijona-lehtimaksua 3 e / jäsen, enintään 90 e / 

klubi. Lehtimaksun voi korvata myös hankkimalla lehti-ilmoituksen. Maksut toivotaan maksettavan 

vuoden loppuun mennessä piirin tilille FI54 5242 5220 0183 41. 

 

 

Kaunista syksyn jatkoa teille kaikille! 

 

Erkki Mäntylä, DG 

 

 


