
   

 

  DG-kirje lokakuu 

Korona-aika opetti meidät elämään eri tavalla, ajattelemaan eri tavalla ja arvostamaan sitä, mikä eilen oli 

rutiinia. Viimeaikaisten klubi-vierailujeni ja Piirifoorumin aikana olen saanut todeta, että lionit ovat pysy-

neet yhdessä sekä ajatusten että palvelun tasolla: suoraan sydämestä. Nyt on aika jälleen tehdä ja näkyä! 

Tulevan palveluvuoden tavoitteet saavutamme yhteistyöllä!  

G-piirin Piirifoorumi 25.9.21 pidettiin Ränssin Kievarissa ja mukana oli reilu 40 piirin lionia. Aamun osuu-

dessa kuultiin omien toimialajohtajien ohella LCIF– ja jäsenasioita liiton toimijoiden näkökulmasta. Ko-

kouksen ilmapiiri oli avoin ja lämmin ja ilo jälleennäkemisestä tuntui. Koko aika varattiin ajankohtaisista 

asioista kuulemiselle ja keskustelulle. Klubi-virkailijoiden koulutukset pidetään internetin välityksellä.  

Piirifoorumissa vierali lion Martti Koivusalo (LC Ilmajoki/Ilkka). Hän on valmistanut kaikille G-piirin klubeil-

le postimerkkitaulut, keppipyörät ja mustekynät aikaa, vaivaa ja kustannuksia säästämättä. Lion Martti 

Koivusalon motiivina on ollut Lions Quest –ohjelmasta kertominen mieluisan tuliaisen mukana. Kv. Presi-

dentti Alexanderin mukaan lionismi ei ole ainoastaan sitä, mitä teemme vaan mitä olemme ja Martin hen-

kilökohtainen uurastus on osoitus tästä.  

Piirifoorumin lopuksi keittolounas ja munkkikahvit tarjoiltiin pihalla, katetussa kesäteatterin katsomossa. 

Tilaisuuden lopuksi IPDG Erkki Mäntylä jakoi palkintoja, jotka olivat jääneet keväällä jakamatta. On tärke-

ää muistaa kiittää ja palkita klubiemme vapaaehtoisia, pyyteettömästi palvelevia lioneita. Kaikkien pal-

kittujen nimet löytyvät Erkki Mäntylän toimintakertomuksesta.  

Lions-liiton jäsenjohtaja Hannu Hertti alusti Piirifoorumissa keskustelua jäsenasioista ja mukana olleet ja-

koivat hyviä vinkkejä klubi-iltojen viihtyisyyteen. Hannu Hertti esitteli mm. uuden jäsenen passin. Ehkäpä 

tämä ”passi” sopisi myös pidempään palvelleille? Tässä muutama lion-teko passista:  

- Kutsu kummisi kävelylle ja selvitä, miten hänestä tuli lion.  

- Kerro klubisi presidentille, miten haluaisit auttaa ja osallistua.  

- Jaa klubisi toimintaan liittyvä postaus omalla SOME-tililläsi.  

- Käytä lions-merkkiä arjessa.   

- Luo itsellesi MyLion-tunnukset.  

- Osallistu toisen klubin aktiviteettiin.  

- Tee postaus klubisi aktiviteetista piirin SOME-kanavalle.   

- Osallistu Lion-liiton webinaariin.  

- Kutsu tuttavasi tutustumaan klubiin.  

- Vieraile kummisi kanssa toisessa lohkosi klubissa ja selvitä klu-
bin vanhin edelleen toteutettava aktiviteetti.  

 

Listalla on paljon henkilökohtaisia tekoja, joilla näkyä.  

Voisiko olla niin, että meidät tunnettaisiin arjessamme ihmisinä, 
jotka ovat valmiita auttamaan aina siellä, missä tarvitaan? Että 
meitä voisi pyytää mukaan talkoisiin, vaikka kyse ei olisikaan 
oman klubimme järjestämästä tapahtumasta? 

 

Oletko miettinyt sanaa YHTEIStyö? Alkuosa 

keventää kummasti jälkimmäistä sanaa ”työ”. 

Leijonana yhdessä tekeminen on jutun juju. 

Kuvassa olen oman kyläyhdistykseni talkoissa 

kesällä 2021.  



Tällä kaudella Suomen Lions-liiton kampanja KiTeNet vie meidät uuden äärelle. Olemme tehneet jo vuo-

sia kouluyhteistyötä ja auttaneet perheitä monin tavoin. Nyt on aika järjestää aitoa keskustelua ja mah-

dollistaa se, että kodin, koulun ja lionien yhteiset voimavarat tukevat lasten terveellistä nettikäyttäytymis-

tä. KiTeNet tarkoittaa sitä, että järjestämme ajan, paikan ja ihmiset yhteiseen iltaan, tarjoamme keskuste-

lunaiheen valmiiden videopätkien avulla ja annamme lasten vanhempien löytää ratkaisuja ja työkaluja 

omaan arkeensa. KiTeNet-oppaat jaetaan illan lopuksi koteihin tukemaan lasten kanssa keskustelua. 

Kampanjaan on ilmoittautunut vasta muutamia klubeja. Toivon, että ilmoittaudutte mukaan mahdollisim-

man pian! Klubien yhteyshenkilöille tarkoitettu kansallinen webinaari järjestetään 21.10. klo 18. Loka-

kuun aikana on myös selvitettävä, paljonko oppaita tarvitsette. G-piirin KiTeNet-vastaavana toimii Anne 

Koivisto.  

Lions-liiton teemana syyskuulle oli NÄKÖ. Teemaan liittyvä webinaari pidettiin 30.9. ja se on 
kuunneltavissa tallenteena liiton sivuilla. Piirissämme on useita klubeja, joiden säännöllisiin 

aktiviteetteihin kuuluu tämänkin palvelualueen tekoja mm. lehden lukemista näkövammaisia varten tai Sri 

Lankan silmäsairaalan tukemista: Hienoa! Ehkäpä webinaarista löytyy uusi tapa toteuttaa tätä 

maailmanlaajuista palvelualuettamme.  Webinaarissa kerrottiin mm. näkövammaisten sokkopingiksestä. 

Lokakuun teemana on diabetes ja siihen liittyvä webinaari kuullaan 28.10. 

Oletteko miettineet, miten keskeinen aisti näkö on? 

Katseen kohteena oleminen ja kokemus siitä, että toiset näkevät, kertoo vä-

littämisestä. Nähdään toisemme aidosti! Tekomme taas ovat kuva meistä 

muulle maailmalle; tekevä lion näkyy joka päivä sydämellä palvelemassa. 

Oikealla kuvassa lion PDG Toivo Lehtinen, joka palkittiin Piirifoorumissa 

VUODEN LEIJONANA. LCIF-koordinaattorina hän haastaa jokaista klubia osal-

listumaan KAMPANJA 100 –keräyksen viimeisenä vuonna mukaan. Piirifoo-

rumissa liiton LCIF-koordinaattori PCC Heikki Hemmilä palkitsi ja kiitti viime 

vuoden tuloksista. Pyritään tänä vuonna vielä parempaan!  

Lämpimin terveisin, DG Johanna Arho-Forsblom 

Uuden taidon oppimi-

nen vaatii toistoja. 

Kuvissa poikani, Mik-

ko, viime kesänä. 

Voitte arvata, että 

vaadittiin monta har-

joitusheittoa ennen 

kuin iso hauki nappa-

si. KiTeNet-illan järjes-

tämistä kannattaa 

myös harjoitella ja 

suunnitella huolella! 


