
 

 

    DG-kirje joulukuu 2021  

Lämpimät terveiset Kuopion KVN:sta. Kokousasioiden lisäksi Suomen Lions-liiton tapahtumien 

rikkautta on se, että tapaa ystäviä vuosien takaa ja saa uusia tuttuja. Lions-elämäntapa yhdistää 

omassa klubissa ja samoin kansallisesti. Lions-liitto on aloittanut strategiatyön Antti Forsselin joh-

dolla. Jokainen voi olla siinä mukana. Ensimmäisenä työryhmä toivoo kommentteja siitä, mikä on 

toiminnassamme säilyttämisen arvoista ja mistä voisimme luopua. Seuraava askel on arvokes-

kustelujen käyminen. On tärkeää tietää, mikä on tavoitteemme, jotta sen voimme saavuttaa—

stategiaan kuuluu mission (miksi olemme olemassa) ja vision (mitä haluamme saavuttaa) selvit-

täminen. Strategiatyön osana tullaan selvittämään myös piirirajojen uusimista.  

 

 

 

 

 

 

 

Marraskuun teema Lions-liitossa on NÄLKÄ, joka on yksi maailmanlaajuisia palvelualueitamme. 

LCIF helpottaa myös nälkää. Luonnonkatastrofeissa on ruuan ja puhtaan veden jakaminen välit-

tömän ensiavun ja suojan jälkeen tärkein haaste. Pitkittynyt aliravitsemus lapsuudessa aiheuttaa 

jopa elämänmittaisia fyysisiä ja henkisiä vaurioita. Laajamittaista nälänhätää esiintyy kaikesta 

edistyksestä huolimatta vielä tänäänkin. Osallistumalla LCIF kampanja-100 –keräykseen, voim-

me olla helpottamassa nälkää. Kotimaassamme hyvinvointivaltio huolehtii yleensä kaikista kan-

salaisistaan ja kuitenkin on niitä, joiden toimeentulo on tiukalla. Erityisesti jouluna voimme olla 

tuomassa valoa ja iloa jatkamalla sosiaalityön tointa ja jakamalla esim. ruokakasseja. Tämä on 

ollut oman klubini (LC Äänekoski / Helmi) pitkäaikainen aktiviteetti aatonaattona.  Osallistumalla 

antamiseen, saa itsekin joulumieltä.   

Joulukuun teemana on Palveluhalu ja ihmisläheisyys: Arvot, jotka yhdistävät kaikkia maailman 

lions-klubeja. On totta, että antaessaan saa: Palvelevan lionin sydän on lämmin ja hän näkee 

maailman erilaisena. Osallistumalla palveluaktiviteetteihin, joulutunnelma tulee kuin itsestään. 

Parhaimmillaan joulukiire on silloin, kun suorittamisen sijaan tekemisemme motiivina on rakkaus 

toisia ihmisiä kohtaan. Juuri pidetyissä Aluefoorumeissa olemme saaneet kokea yhteyttä, joka 

kuuluu etenkin jouluun. Yhteistyöllä palveluvoimamme laajenee. 

Antti Forssel toi KVN:n osallistujille stategia-
työn terveiset etänä: videopuheluna.  Kuva: 
Vesa Ojanperä 

Kuvassa tämän vuoden piirikuvernöörit.  
Kuva: Heikki Hemmilä 



 

 

 

RLLI-koulutukseen voi nyt hakea! Alueellisten lionjohtajien koulutusinstuutin työpaja järjestetään 

11.2.-13.2.2022 Tampereella hybridimuotoisena. Kurssin tavoitteena on myös tutustua uusiin lei-

jonaystäviin. Osallistumismaksu on 350 euroa. G-piiri on päättänyt tukea omia jäseniään. Meille 

on varattuna kolme paikkaa ja tukemme on 300 euroa (max 150 euroa/lion).  ILMOITTAUDU 

TÄÄLLÄ: https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KVN:n seminaarissa oli paljon hyviä esitelmiä. Lions 

Quest –ohjelma on toiminut Suomessa jo 30 vuotta. 

Esittelimme Tahkolla ohjelman juuria, kerroimme 

Rick Littlen tarinan ja perusperiaatteet, jotka ovat voi-

massa edelleen.  Kuvassa olen kuopiolaisen LQ-

kouluttaja Sirpa Kanniston kanssa.  

G-piirin LQ-peruskurssi pidettiin Jyväskylässä mar-

raskuun lopulla ja kurssilla oli mukana 23 kasvatta-

jaa. Saimme jälleen loistavaa palautetta. Quest on 

ajankohtainen ja antaa työkaluja mm. OPS –16 laaja-

alaisten taitojen opettamiseen. Kuva: Mika Pirttivaara 

KiTeNet-kampanja on alkanut positiivisesti G-piirissä.  LC Kannonkoski järjesti KiTeNet-

vanhempainillan 24.11. Kannonkosken koululla. Iltaa suunniteltiin yhdessä koulun kasvattajien 

kanssa. Olin itse mukana videopuheluin suunnittelussa ja illan keskustelujen vetäjänä. Koulun 

rehtori Vesa Vilkko hoiti tekniikan (diat ja videot) ja piti aihetta ajankohtaisena juuri omalla kou-

lullaan. LC Kannonkosken KiTeNet-team: Pertti Huurtola, Reijo Vesterinen ja Markku Pöyhönen. 

Kannonkosken koulun 3.-6. luokkien vanhempia oli paikalla parikymmentä ja ilmapiiri oli avoin ja 

keskustelu vilkasta. Lopuksi koottiin yhteisiä toimintatapoja sitä varten, jos nettikiusaamista ilme-

nee.  

KiTeNet on erinomainen tapa tukea lapsiperheiden vanhempia antamalla valmiuksia mediakas-

vatukseen. Tähän ikäryhmään emme ole juurikaan aiemmin apuamme antaneet. Vanhempainil-

ta tarjoaa myös hienon tilaisuuden kertoa, että leijonat välittävät oman paikkakuntansa asukkais-

ta ja tekevät pyyteetöntä palvelua—ehkäpä myös uusien jäsenten löytäminen onnistuu. 

https://link.webropolsurveys.com/EP/CFEC10E005078AAF


 

 

 

 
 

Piirihallituksen syyskauden viimeinen kokous 

pidettiin Sumiaisten Veteraanipirtillä 19.11.21. 

Illan yllätysvieraaksi saapui joulupukki, jonka 

kesäajan koti löytyykin samasta kylästä.  Kuvat: 

Tuomo Vartiainen.  

GAT-tiimin kyselytunti TOTEUTUU 11.12.  

Tervetuloa kuulolle! Linkki tulee myöhemmin.  

Jouluna on aika antaa tarinan viedä toisiin maailmoi-

hin. ’Jouluyö, juhlayö!’ on Grugerin ja Mohr’n säveltävä 

teos kitaralle. Sinä yönä rotat olivat nakertaneet Pyhän 

Nikolauksen kirkon urut käyttökelvottomiksi ja itävalta-

laiseen joulukirkkoon täytyi keksiä säveliä: syntyi klas-

sikko. Seimikätkyen nukkuva Jumala antaa luvan 

kuunnella itseään. Joulun aistitulvan keskellä rauhalli-

nen hengitys vie aivoille rauhan viestin. Kyky kuunnella 

itseään on yksi maailman tärkein taito. Miltä keho tun-

tuu, kun kylmyyttä on tullut tarpeeksi, mutta ei liikaa? 

Tunteisiin suostuminen vapauttaa tuntemasta liikaa ja 

voimme nähdä, miltä kotimme näyttävät, kun saamme 

ilmentää joulua myös ulkoisilla asioilla. Maalaisjärjellä 

pärjää pitkälle. Sumiaisiin tulee jälleen itsetehty joulu.  

Lämmin kiitos arvokkaasta ja tuloksellisesta lionstyöstänne. Uskon, että ”We serve from the 

heart” -palvelutyönne jatkuu edelleen ensi vuonna kotiseutunne ja sen asukkaiden parhaaksi. 

Menestystä myös tulevalle palveluvuodelle!   

Johanna Arho-Forsblom ja puoliso Eero 

G-piirin piirikuvernööripari 


