
 

 

      Toukokuun DG-kirje 2022 

Lintujen laulu aamuisin on alkanut. Kaunis ja kallis toukokuumme on tullut takaisin. Joka ke-

vät ja jälleen— tunnen, kuinka olen kaivannut valon aikaa. Oma kauteni piirikuvernöörinä kallis-

tuu loppua kohden. Olen kiitollinen kaikesta siitä, mitä olen saanut nähdä ja kokea. Monet kym-

menet klubi-vierailut: kokoukset ja vuosijuhlat ovat lisänneet uskoani hyvään. G-piirissä on valta-

va määrä lioneita, jotka ovat jaksaneet olla tekeviä ja näkyviä korona-pandemiankin ajan. Leijo-

na-henki voi hyvin ja palaa vahvana sydämissämme! Kiitos teistä jokaisesta!  

Huhtikuussa saimme tavata aidosti (23.4.) piirin vuosikokouksessa Karstulassa. Klubi-

virkailijoille oli tarjolla koulutusta ja pidimme vuosijuhlan. Vuosikokouksessa hyväksyttiin edelli-

sen kauden asiat ja saatiin katsoa jo tulevaan. Kuluvan kauden osalta sain palkita aktiivisia toi-

mijoita. Samoin varmasti jokaisessa klubissa juhlitaan toukokuussa menneen palveluvuoden on-

nistumisia, muistellaan yhdessä sitä, mitä on annettu toisille ja mitä on saatu itse. On tärkeää 

kiittää tekijöitä ja arvioida näkyvyyttä. Kuitenkin haluan muistaa, että Lions-jäsenyys ei ole vain 

merkki tai ansio. Se on yhteinen, ikuinen palveluvoimamme. Se on halumme tehdä hyvää.  

Piirikokouksessa Vuoden leijonaksi valittiin Anne Koivisto (LC Palokka / Wilma) ja Vuoden par-

haaksi lohkariksi Pirkko Kokkonen (LC Äänekoski / Helmi). Kuvissa vasemmalla Anne ja Pirkko. 

Vuoden klubina palkittiin LC Hartola (kuva keskellä) ja Vuoden aktiivisimpana lohkona lpj. Toivo 

Alirannan johtama III - alueen 2. lohko (kuva oikealla). 

Muut palkitut voitte lukea tämän kirjeen viimeiseltä sivulta. Lämpimät onnittelut vielä jokaiselle! 

Toukokuun teemamme on ”Kiitos”: Antakaa sen näkyä kauden viimeisessä kohtaamisessanne. 

Piirikokouksessa kukitettiin myös minut menevä-

nä kuvernöörinä ja tulevaksi kuvernööritiimiksi 

valitut:  

Vasemmalla  

DG-elekti Markku Kauppinen (LC Toivakka)  

Toinen oikealta tulevaksi  

1.VDG valittu Panu Kuronen (LC Pihtipudas) ja  

oikealla tulevaksi  

2.VDG valittu Pirkko Kangasaho (LC Karstula/

Sirkat)  

(Tämän kirjeen kuvat Päivi Häyrinen ja Eero 

Forsblom.) 
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Toivo Lehtinen (LC Jämsänseutu) on koko palveluvuoden 

jaksanut tehtävälleen uskollisena muistuttaa meitä LCIF-

100 keräyksestä ja nyt kevätkaudella siitä, että tätä kautta 

voimme aidosti auttaa Ukrainan kriisissä. Piirikokouksessa 

hän sai neljä pakettia Arvid Nordqistin auringonkukkaista 

kahvia voimajuomaksi loppusuoralle.  

G-piiri haki JA SAI LCIF:lta 15 000 dollaria pakolaisten 

auttamiseen. Tarkoitus on koota perustarvikepaketteja 

jaettavaksi Jyväskylän pakolaiskeskuksen kautta kaikille 

alueellemme tuleville ukrainalaisille. LCIF hyväksyi ano-

muksemme parissa päivässä. Sain sähköpostiini myöntei-

sen päätöksen apurahahakemukseemme näillä alkusanoil-

la: ”Dear District Governor Johanna Arho-Forsblom, 

Congratulations! I am pleased to forward you the official award documents for the recent 

Desig-nated grant approved by LCIF in the amount of US$15,000.” Autetaan yhdessä.

Nyt tarvitaan siis tekevää ja näkyvää lionia! Lue lisää liitteestä. 

Monen klubin perinteisiin kuuluu stipendien lahjoittaminen koulunsa päättäville lapsille ja nuorille. 

He ovat nuo stipendinsä todella ansainneet. Myös opettajat ovat kuluneen vuoden aikana jousta-

neet ja sopeutuneet muuttuviin olosuhteisiin. Olisiko paikallaan kiittää lähikoulun opettajaa-

kin? Voisitte tukea heitä hankkimalla Tunnenallet! -tuotteita kiitokseksi lukuvuoden työstä lasten 

ja nuorten hyvinvoinnin eteen.  

Tunnenallet-kortit ja Elämisentaitoja Lions Quest -

täydennyskoulutusvideon voit ostaa pakettina yhteis-

hintaan 50 € (+ alv 24%) tai Tunnenallet-kortit käyttö-

oppaan kera 38,90 € (+ alv 24%) 

http://www.lionsquest.fi/materiaalitilaus/ 

(Kuva: Henri Valkeinen, Hytölän koulun oppilaat, Kon-

nevesi) 

Qintus-Nalle on Lions Quest ohjelmamme tunnekasvattaja. 

Qintus kuuluu maailman suureen nalleperheeseen - siihen perhee-

seen, missä ketään ei jätetä, petetä tai kiusata. Lapset opettelevat 

nallen avulla ystävyyden taitoja ja siirtävät niitä sitten oikeaan elä-

määnsä. Saman kaverin turvalliset kasvot seikkailevat Tunnenallet –

korteissakin. 

https://drive.google.com/file/d/1-jqm3C-mksC9t24PFIgRJvV6-418l7nF/view?usp=sharing
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Kouvolan vuosikokous: Euroopan suurin Lions-tapahtuma 

Mitä jos tänä vuonna lähtisitte klubin kanssa kokemaan Suomen 

Lions-liiton vuosikokouksen? Kouvolaan 10.—12.6. on tulossa 

mukaan runsaasti kansainvälisiä vieraita mm. kv. presidentti 

Douglas X Alexander. Kyseessä on Euroopan suurin lions-

tapahtuma. Tällä hetkellä osallistujia on harmittavan vähän. Pi-

detäänhän tapahtua edelleen suurena Lions-juhlana!  

Ilmoittautua voit heti ja toimittaa klubisi valtakirjan myöhemmin. 

Lisätietoja vuosikokouksesta: https://www.vk2022kouvola.fi/ 

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen: https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/ 

Ilmoittautuminen on helppoa. Tarvitset vain jäsenrekiste-

riin antamasi sähköpostiosoitteen tai kotimaisen jäsen-

numeron. Jos olet unohtanut salasanan tai et ole käyttä-

nyt jäsenrekisteriä ennestään, voit tilata salasanan säh-

köpostiisi sivuilla olevasta linkistä.  

Oheinen kuva tehtiin minusta ja kv. presidentti Alexande-

rista kuvanmuokkausohjelmalla vuosi sitten Päämajan 

toimesta. Kesällä 2022 vastaavan kuvan voit saada itses-

täsi aitona, kun lähdet kokemaan leijonahenkistä tunnel-

maa viikonlopun ajaksi Kouvolaan!  

Strategialähettiläshaku 

Jos haluat olla mukana kehittämässä kansainvälisen hyväntekeväisyysorganisaatiomme toimin-

taa, lähetä lyhyt hakemuksesi ja kerro osaamisestasi minulle 23.5.2022 mennessä. Tulet toimi-

maan Suomen Lions-liiton Strategia 2030 -työryhmän tukena ja kontaktina omassa piirissäsi. Jo-

kaiseen piiriin haetaan 3 – 6 strategialähettilästä. Hakemukset: johanna.arho-forsblom@lions.fi  
(Tästä lisää kirjeen mukana olevassa liitteessä.) 

Metso-Leijona on ilmestynyt 

Piirimme lehti, joka kertoo tekemisestämme, on jälleen ilmestynyt. Huolehdittehan, että lehti te-

kee meidät näkyviksi! Jakakaa lehteä kirjastoihin, opistoihin ja kaikkialle, missä ihmiset ovat ha-

lukkaita kuulemaan hyväntekemisen voimasta.  

Ilkka Salosen, Metso-Leijonan päätoimittajan sanoja lehden alkusivuilta lainaten: ”Nyt on lähdet-

tävä liikkeelle seisovilta jaloilta. Nyt on todellakin lähdettävä liikkeelle. Leijonien toiminnalle on 

tarvetta. Leijonien toiminta tekee hyvää. Meidän on myös osattava kertoa tämä mahdollisille uu-

sille jäsenille. Leijonissa on jotain tuttua ja turvallista, vaikka maailma ympärillämme muuttuu ja 

välillä todella rumalla tavalla. Kysyntää yhteiselle hyvälle on edelleen.” 

Olemme tekeviä. Näkyviä meistä tulee, kun kerromme tekemisestämme. Metso-Leijonan tarinat 

on tarkoitettu ihmisten luettavaksi. Kiitos, että jaatte lehteä sinne, mistä se voidaan löytää!  

Lämpimin terveisin, DG Johanna Arho-Forsblom 

https://drive.google.com/file/d/1q5UVZyaCwH5L1q6s1qADz8rAUZqjxF3X/view?usp=sharing


 

 

G-piirin piirikokouksessa Karstulassa 23.4.2022 ansioistaan palkitut:  

Lohkopuheenjohtajien palkinnot: 

I Alue 1. lohko, Hannu Sireni, LC Sysmä; 2. lohko, Tapani Laukkanen, LC Hankasalmi, 

II Alue 1. lohko, Jouni Huotari, LC Jyväskylä/Harju; 2. lohko, Mikko Kauranen, LC Jyväskylä/Kuokkala, 

III Alue 1. lohko, Pekka Ikonen, LC Kuorevesi; 2. lohko, Toivo Aliranta, LC Vilppula, 

IV Alue 1. lohko, Mauri Koskela, LC Keuruu; 2. lohko, Petri Haaksluoto, LC Uurainen; 3. lohko, Pirkko Kokkonen, LC 
Äänekoski/Helmi, 

V Alue 1. lohko, Hilkka Saarenketo, LC Karstula/Sirkat; 2. lohko, Eero Pulkkinen, LC Viitasaari/Porthan 

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto: kunniamerkki ja kunniakirja 

Ilkka Salonen, LC Karstula 

Tuomo Vartiainen, LC Palokka 

Mikko Kauranen, LC Jyväskylä / Kuokkala 

Olavi Vesanen, LC Jämsänseutu 

Pirkko Kangasaho, LC Karstula / Sirkat 

Panu Kuronen, LC Pihtipudas 

Erkki Iso-Markku, LC Vilppula 

Helka Lohtander, LC Pihtipudas / Emmit 

Jaakko Harjumäki, LC Mänttä / Ilves 

Eero Forsblom, LC Sumiainen 

Yhden ruusukkeen ansiomerkki: kunniamerkki ja kunniakirja 

Jouni Huotari, LC Jyväskylä / Harju 

Pia Bärlund, LC Uurainen 

Piia Tenkula, LC Mänttä / Esteri 

Maarit Liljendahl, LC Kuorevesi 

Pertti Huurtola, LC Kannonkoski 

Suomen Lions-liiton ansiotähti: kunniamerkki ja kunniakirja Helvi Stolt, LC Vaajakoski / Ewe 

International President’s Certificate – kunniakirja: 

Toivo Lehtinen, LC Jämsänseutu 

Jari Rytkönen, LC Uurainen 

Puolisotoiminnan kehittäminen: kunniakirja ja Reko-kahvia: Sinikka Kurki, puoliso 

Vuoden klubi 2021 – 2022: kunniakirja ja kristalliset viskilasit: LC Hartola 

Merkittävä ympäristöteko 2021 – 2022: kunniakirja ja USB-ladattava sytytin metsäretkille: LC Vilppula / Koski 

G-piirin aktiivisin lohko 2021 – 2022: kiertopalkinto: III - alue 2. lohko, lpj. Toivo Aliranta 

Vuoden paras Lohkari: kunniakirja ja Kalevala-koru: Pirkko Kokkonen, LC Äänekoski / Helmi 

Vuoden Lion 2021 – 2022: kunniakirja, kiertopalkinto ja Kalevala-koru: Anne Koivisto, LC Palokka / Wilma 

 

Lämpimät onnittelut ja vielä kerran kiitos jokaiselle! 

Kiitos myös karstulalaisille onnistuneista  

järjestelyistä piirikokouksessa! 




