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Tammikuun teemana on kansainvälisyys, joka on yksi Suomen Lions-liiton arvoista. Kuu-
lumme kansainväliseen järjestöön ja voimme osallistua sen osoittamaan palvelutyöhön mahdol-
lisuuksiemme mukaan ja tehdä yhteistyötä apua tarvitsevissa maissa: kahdenvälisinä ja moni-
kansallisina yhteishankkeina. Meneillään on kampanja 100 viimeinen keräysvuosi ja LCIF-
koordinaattorimme Toivo Lehtinen pitää meitä kuukausittain hyvin ajan tasalla keräystilanteesta. 

Osallistuessamme maailmanlaajuisesti yhteisiin auttamisprojekteihin, voimme kokea maapallon 
yhteiseksi. Kansainvälinen toiminta tarjoaa myös uusia ystävyyssuhteita ympäri maailmaa. Tär-
keitä aktiviteetteja ovat niin nuorisovaihto kuin kummilapsitoimintakin.  

Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin lionien pohjoismaista yhteistyötä toteutetaan 
Pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa, NSR, Nordiska samarbetsrådet. Yhteistyöelin on perus-
tettu vuonna 1962. Yhteistyöhön sisältyy palveluhankkeita, yhteisesiintymisiä ja hallintoa. 

Seuraava kokous järjestetään Islannissa 21.-22.1.2022 ja se on muutettu virtuaaliseksi. Lue li-
sää tapahtumasta liiton sivuilta ja ilmoittaudu mukaan seminaareihin, koulutuksiin, verkostoitu-
maan ja viihtymään! 

 

 

 

 

Vuoden vaihtuessa tulee arvioitua jo mennyttä palveluvuot-

ta. Piirimme klubit ovat olleet monella lailla tekeviä ja näky-

viä: Lämmin kiitos jokaiselle!  

Emme voi tietää, millaisia rajoitteita pandemia jatkuessaan 

aiheuttaa palvelullemme kevätkaudella. Tulemme tarvitse-

maan muutoksen  hallintataitoja: joustavuutta, sopeutumista, 

eheyttä ja vastuuta. Enemmän kuin koskaan aiemmin, tarvit-

semme elämisentaitoja ja sitä, että pidämme huolta läheisis-

tämme, olemme ihmisiä ihmisten lähellä—pienetkin teot ovat 

tärkeitä ja hymy tuo edelleen iloa päivään.  

(Kuvassa olen pojan tyttäreni, Ainon, kanssa.) 



 

 

Piirihallituksen rahastonhoitaja Erkki Iso-Markun terveiset 107-G klubien rahastonhoitajille:  

Kansainvälinen jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi tammikuussa 2022. Ennen kuin suoritat-
te maksun, tarkastakaa klubinne tilanne MylCin osiosta ”tiliotteet” ja jos siellä on pieni saldo, 
lisätkää / vähentäkää se suorituksestanne. Muistattehan myös, että Metso Leijona –maksu on 
3.00 euroa / jäsen ja se erääntyy maksettavaksi tammikuussa.  

 

 

 

 

 

 

Minut valittiin G-piirin 2 VDG:ksi 30.12.2021. Otan tehtävän vastaan luottamuksen osoituksena 
ja suurella innolla. Perheeseeni kuuluu vaimo lion Irmeli, kolme aikuista lasta ja reipas 13-
vuotias Pyry-koira. Asun Pihtiputaan keskustassa ja mökkeilen Alvajärven rannalla. Työelämän 
olen tehnyt pelastuslaitoksella sekä yrittäjänä isännöinnin ja kiinteistönvälityksen parissa. Joi-
tain vuosia sitten myimme yrityksemme. Harrastan lions toiminnan lisäksi kaikkea metsään liit-
tyvää mm. metsästys, riistanhoito, marjastus, kalastus ja metsänhoito ovat lähellä sydäntäni. 
Olen mukana myös kyläseura- ja reserviläistoiminnassa sekä joissakin muissa yhdistyksissä. 

Lions jäseneksi minut kutsuttiin vuonna 1996 ja olen saanut olla monissa clubin tehtävissä vuo-
sien varrella. Olen toiminut presidenttinä 04/05, ZC 07/08 ja 17/18, ritarin arvo myönnettiin v. 
2018. Lionstoiminta on antanut minulle uusia ystäviä, hienoja hetkiä ja muistoja. Hienointa lions 
toiminnassa on mielestäni ne hetket, kun olen saanut olla mukana tekemässä ja ideoimassa 
hyvässä seurassa aktiviteettejä mm. nuorille ja vanhuksille sekä paikkakunnan parhaaksi. 

Odotan alkaneelta vuodelta uusia haasteita sekä mielenkiintoista lions toimintaa kaikissa muo-
doissa. 

Toivotan kaikille lions klubilaisille perheineen hyvää alkanutta vuotta sekä intoa auttaa ja tehdä 
hyvää. 

Panu Kuronen, 107-G 2. VDG 

 

Toivon jokaiselle piirimme tekevälle ja näkyvälle lionille 

uutta vuotta, joka on täynnä terveyttä,  

iloa ja mahdollisuuksia palvella toisia 

—sillä palvelu tuo iloa  

ja antaa tarkoituksen elämällemme!  

Lämpimin terveisin, DG Johanna Arho-Forsblom  

 

 

 

 

Piirihallitus onnittelee:  

107—G piirihallitus piti ylimääräisen kokouksen vuoden 2021 vii-

meisinä päivinä erittäin mieluisan aiheen johdosta: Saimme valita 

piirissämme avoinna olleeseen 2.VDG:n tehtävään Panu Kuro-

sen, LC Pihtipudas. Tässä alla Panun terveiset kaikille.  


