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Lämpimät terveiset Sumiaisista, 
 
otan mielelläni vastaan G-piirin piirikuvernöörin tehtävän. Kiitos va-
linnastanne! Olen valmis palvelemaan rinnallanne ja vierailen kau-
den aikana klubi-illoissa – tai jos se on mahdollista, olen mukana 
jossain palveluprojektissanne puolisoni Eero Forsblomin kanssa. 
 
Olemme tänä kesänä saaneet viettää ihania hellepäiviä enemmän 
kuin koskaan. Olemme saaneet energiaa, jota tarvitsemme tulevan 
kauden aikana palvellessamme lähimmäisiämme ja ympäristöämme. 
Haluamme olla hyvistä teoista ja välittämisestä näkyviä ja auttavin 
käsin toimivia leijonia. Olemme itse parhaita markkinoijiamme. 
Jollemme kerro siitä, mitä teemme (raportoi, kirjoita lehtiin ja kerro 
sosiaalisessa mediassa), ei kukaan tiedä meistä eikä voi liittyä 

mukaan. Palvelutyö on hauskaa ja houkuttelevaa yhdessä tekemistä. Ollaan valmiita kutsumaan 
mukaan ystäviämme, naapureitamme ja kaikkia halukkaita ihmisiä joka tilanteessa. Annetaan muille-
kin mahdollisuus saada tyydytystä pyyteettömästä toisten palvelemisesta. Mikäli pandemia rajoittaa 
totuttuja tapoja auttaa, keksitään uusia! 
 
Mieti valmiiksi, miten kerrot rakkaasta elämäntavastasi tapaamillesi ihmisille ja tee se vaikkapa näin:  
”Lions-järjestö on todettu kansainvälisessä vertailussa useasti maailman luotettavimmaksi palvelujär-
jestöksi: Kerätyt avustusvarat käytetään humanitaariseen työhön kokonaan; ei lainkaan keräyksen 
kuluihin. Rahaa ei anneta välikäsille vaan apu viedään korruption välttämiseksi perille lähimmän Li-
ons-järjestön kautta. Paikallisesti leijonat tukevat erityisesti nuorten ja vanhusten hyvinvointia.  Jos 
kaipaat merkityksellistä palvelutyötä, kouluttautumista ja kansainvälisiäkin tehtäviä, tule mukaan 
oman kotipaikan klubiin!”  
 
Edellä kertomani olen tiivistänyt kauden teemaksi: Tekevä, näkyvä lion 
 
Ihmisen yhteys luontoon on tärkeää. Kesälomalla minulla on ollut aikaa valokuvata perhosia, joita on 
ollut tänä kesänä erityisen paljon. Olen ehtinyt myös liikkua luonnossa muutenkin kuin marjoja 
keräten. Luonnossa ihastuttaa hallitsemattomat, rönsyilevät ja moniin suuntiin kulkevat oksat, hör-
höilevät heinät ja metsäkukat: epätäydellisen täydellisyys. Olen oppinut ihmettelyn taitoa uudelleen. 
Luonnossa on myös sellaista, missä lionien kädenjälkeä tarvitaan.  
Kulmat kuntoon -talkoiluviikko järjestetään 25. - 31.8.  
Talkoilu voi olla lähitienoiden siivousta sekä muuta kotikulmien ja lähiympäristön tuunausta, kuten 
vieraslajien kitkemistä, purotalkoita tai arvokkaan kulttuurikohteen korjausta, omien nurkkien siivoa-
mista ja tavaroiden kierrätystä. Kutsutaan mukaan talkoisiin muita kotikuntamme toimijoita: 
yhdistyksiä, kouluja tai firmoja! 
 
Maailmanlaajuiset palvelualueemme ovat diabetes, lapsuusiän syöpä, näkökyky, nälän 
helpottaminen ja ympäristön suojelu, joten tehdään ja ollaan näkyviä näillä alueilla! 
Kaudella 2021 – 2022 Suomen Lions-liitolla on kullekin kuukaudelle oma teemansa, joissa on muka-
na tärkeimmät palvelualueemme ja arvomme. Tarkoitus on, että nämä asiat tulevat tutummiksi ja et-
tä voimme hyödyntää tietoa omassa toiminnassamme. Teemaan liittyvät palveluprojektimme voivat 
olla muulloinkin vuoden aikana kuin kyseisenä kuukautena. 

Teemakuukaudet ovat seuraavanlaiset: 
8/21 Lasten syöpä 
9/21 Näkö 
10/21 Diabetes 
11/21 Nälkä 
12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys 
1/22 Kansainvälisyys 
2/22 Paikallisuus ja talkootyö 
3/22 Ympäristö 
4/22 Luottamus 
5/22 Kiitos 
 
 

Syyskauden tärkeitä päivämääriä ovat: 

• Kulmat kuntoon! -talkooviikko 25.-31.8. 

• KiTeNet –webinaari 16.9. 

• Piirifoorumi lauantaina 25.9. 

• Hyvän päivä 8.10 

• Lions Quest peruskoulutus Jyväskylässä 
18.-19.11.2021 

• Aluefoorumit vk 47 (22. – 26.11.2021) 

• Piirihallitus kokoontuu:  21.8. ja 20.11.2021  

• GAT-tiimin kysely- ja vastaustunti on aina 
piirihallituksen kokousten jatkona (internet) 
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Kansainvälisen Lions-järjestön vuosi-

kokous toteutettiin ensimmäisen ker-

ran virtuaalisena, internetin välityk-

sellä. Kuvernöörivala annettiin jo toi-

sen kerran virtuaalisesti Covid -19 

pandemiatilanteen tähden. Piirien 

vuosikokouksissa valitut piirikuver-

nöörit kahta lukuun ottamatta ko-

koontuivat 29.6.21 Jyväskylään kat-

somaan viimeistä kokouspäivää yh-

dessä ja antoivat kuvernöörivalansa 

etäyhteydellä ja heidät nimitettiin pii-

rikuvernööreiksi tulevalle kaudelle. 

Valan vastaanotti juuri valittu Lions-järjestön kansainvälinen presidentti Douglas X. Alexander 

(kuva alimpana).  

 

Muistoja kesältä 2021:  

 
Valan myötä Johanna Arho-Forsblom, palvelu-
kumppaninaan puolisonsa Eero Forsblom, on 
nyt Suomen Lions-liiton G-piirin piirikuvernööri. 
Kuvassa tulevat piirikuvernöörit palvelukumppa-
neineen. Eturivissä toisena oikealta Sanna Mus-
tonen, kaudelle 2021-22 valittu Suomen Lions-
liiton puheenjohtaja. 

 PCC Jari Rytkönen koulutti tulevat piiriku
 vernöörit (jo viidennen kerran). Kuvassa 
 kuvernöörikurssin vanhin Arja Kekoni (K-
 piiristä) kukittaa Jarin kurssin puolesta. 

Kansainvälisen presidentin Douglas X. Alexanderin 
teema tälle kaudelle on: Palvelua Sydämestä   
Hän kehottaa meitä palvelemaan rakkaudella ja myötä-
tunnolla yhteisöissä  ympäri maailmaa ja toteaa, että pal-
velumme tarjoaa toivoa ja yhteyksiä suuren tarpeen 
edessä ja sitä kautta kutsumme koko maailmaa liittymään 
mukaamme. 
 
Alexander toivoo, että olemme paikka, jossa ihmiset vas-
taavat sydämensä kutsuun palvellen ja heidät otetaan 
avosylin vastaan. Annamme kaikille mahdollisuuden osal-
listua johonkin meitä suurempaan: muiden epäitsekkää-
seen palveluun. (Kuva oikealla) 

Palvellaan sydämestä, ollaan tekeviä ja näkyviä leijo-

nia kaudella 2021—22!  

Lämpimin terveisin, DG Johanna Arho-Forsblom  

21.8. klo 14 Ensimmäinen GAT-

tiimin kyselytunti internetin väli-

tyksellä. Lähetä kysymykset etu-

käteen Anne Koivistolle. 

(etunimi.sukunimi@lions.fi).  

Liittymislinkki piirin kalenterissa.  


