
 

 

                               DG-kirje  huhtikuu 2022 

Mikä on meille arvokasta? Arvot ovat niitä tärkeitä asioita, jotka mahdollistavat palvelutyömme; 

asioita, jotka ihmiset näkevät, kun katsovat tekemistämme eri näkökulmista. Arvot ovat meille ar-

vokkaita ilman rahallista arvoa. Huhtikuun teemanamme on yksi arvoistamme: Luottamus.  

Oman perheeni rakas harrastus kesäisin on veneily. 

Minun on helppoa asettua veneeseen ja nauttia 

olostani, sillä luotan kapteeniini (puolisooni) ja tie-

dän, että hän hallitsee tekniikan ja tietää, mihin 

olemme menossa ja vie meidät perille. Lions-

klubissa luotamme oman klubimme virkailijoihin 

ja huhtikuun vaalikokouksissa valitsemme heidät 

tehtäviinsä tietäen, että tulevan toimikauden suunni-

telmat ovat niitä, joita kohden he meitä ohjaavat. Ha-

luamme myös itse olla luottamuksen arvoisia. Suo-

men Lions-liitto ja kansainvälinen järjestömme nauttii 

luottamustamme ja meillä on varma tieto, että mm. 

lahjoittamamme varat menevät täysimääräisinä 

avustuskohteisiinsa.  

Luottamus lions-klubissa pitää sen koossa; ystävät 

yhdessä. Luottamus lisää motivaatiota yhteisiin pro-

jekteihin ja parantaa ilmapiiriä; Luottamus on turvalli-

suutta. Se syntyy arkisissa kohtaamisissa ja horjuu salailusta. Luottamus vaatii avoimuutta ja on 

yhteistyön ja onnistuneen talkoilun perusta. Haluamme olla onnellisia eikä onni löydy olosuhteista 

vaan siitä, että olemme turvassa niissä olosuhteissa, jotka juuri nyt vallitsevat.  

”Ystävyys on ilmaista ja luottamus ansaitaan” sanotaan: Valmistaudu tulevan kauden luotta-

mustehtävääsi ja hanki tietoja ja taitoja sitä varten. Tulevassa piirikokouksessa on tarjolla 

koulutusta klubi-virkailijoille. Voit samalla tutustua muihin lioneihin, jotka hoitavat tulevalla kau-

della samaa tehtävää.  

G-piirin vuosikokous pidetään Karstulassa 23.4. Olette jo saaneet kutsun ja lisätietoja. 

Lions-liitto on käynnistänyt strategiatyön, joka tähtää vuoteen 2030 ja jonka osana syksyllä 

2022 pyydetään jokaisen klubin ja lionin näkemystä lions-toiminnan arvoista ja tulevaisuu-

desta. Kysely tullaan toteuttamaan lokakuussa. Sitä ennen syys-lokakuun aikana on hyvä käydä 

keskustelu oman klubin toiminnasta ja siitä, miten se vastaa jäsenten tarpeisiin ja arvoihin. Kes-

kustelulle on hyvä varata alkukauden klubitapaamisessa aikaa puolisen tuntia. Lisäättehän tämän 

jo tulevan vuoden toimintasuunnitelmiinne. Klubi-presidenteille ja lohkareille tullaan järjestämään 

tästä lisä-infoa viimeistään syksyllä 2022 piirin GLT:n toimesta.  

 



 

 

 
 Suomen Lions-liiton teemawebinaareissa vuorossa huhtikuussa: Luottamus 
         Webinaari 28.4. klo 18 - ilmoittaudu/osallistu webinaariin 
 
KVN:n viimeisimmässä kokouksessa Puhtaat vedet tr. nimettiin uudelleen Ympäristöleijoniksi. 

Olen itse kuulunut jo vuosien ajan tähän kansalliseen ryhmään ja arvostan suuresti, että työ jat-

kuu. Tänä keväänä lioneilla on ”Kulmat kuntoon!” yhteistyötä McDonald’sin kanssa. Ta-

voitteena on viihtyisä ja siisti lähiympäristömme, leijonien näkyvyys nuorempien ikäluokkien ja 

lapsiperheiden parissa sekä mobiilissa maailmassa ja että mielikuva leijonista raikastuu näkyvän 

yhdessätekemisen kautta. Päätoimintamuotona on järjestää siivoustalkoilua yhdessä halukkai-

den McDonald’s –ravintoloiden kanssa. Ajankohta on huhti– ja toukokuu. Talkoilu voi olla vaikka-

pa lohkon tai alueen yhteistyötä. McDonald’s hankkii siivousvälineet ja tarjoaa talkooherkut.  

G-piirin alueelta kaksi jyväskyläläistä ravintolaa ovat halukkaita yhteistyöhön. Nyt tarvi-

taan tekeviä ja näkyviä leijonia! Lisätietoja suoraan minulta.  

Kannattaa liittyä myös Kulmat kuntoon! – yhdessä ympäristön puolesta -Facebook-ryhmään 

osoitteessa https://www.facebook.com/groups/KulmatKuntoon 

Piirimme lionien tarinaa kerrotaan tänä keväänä jälleen Metso-Leijonassa. Lehdet ovat jaos-

sa tulevassa piirikokouksessa. Huolehdittehan siitä, että saatte klubillenne varatut lehdet ja 

että ne tulevat jakoon myös paikkakuntanne ihmisille, julkisiin tiloihin. Kiitos!  

 

Huhtikuun teema: LUOTTAMUS  

Mistä luottamus syntyy? Miksi se on tärkeää? Voiko organisaatioomme tai lioniin 

luottaa? Miten olla luotettava?  

 

Tule kuulemaan ja keskustelemaan 

teemasta Suomen Lions-liiton  

webinaariin 28.4. klo 18,  

alustajana DG Johanna Arho-Forsblom  

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6867239984184954640
https://www.facebook.com/groups/KulmatKuntoon


 

 

 

On tosiasia, että palveluvoimamme vähenee. Tästä syystä olemme uudistamassa alue– ja lohko-

jakoa. Lämmin kiitos suunnittelutyöstä Jari Rytköselle ja Pirkko Kokkoselle ja työvaliokunnalle. 

Uusi lohkojako on sellainen, että mikään ei estä klubeja, jotka ovat aikaisemmin toimineet 

lohkona yhdessä, toimimasta samalla tavalla yhdessä jatkossakin. Lohkareita tullaan valit-

semaan vähemmän ja heidän klubivierailujensa matkat hieman pitenevät. Päätöksen takana li-

säkseni on tuleva piirikuvernööri Markku Kauppinen. Tällä uudistuksella haluamme katsoa pitkäl-

le eteenpäin. Sääntöjemme mukaan tämä ei vaadi piirikokouksen tai –hallituksen päätöstä. Ker-

romme lisää uudistuksen taustoista info-webinaarissa. 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan uuden alue– ja lohkojakomallin taustoista Zoom

-kokoukseen 10.4. klo 10.00. Linkki tilaisuuteen löytyy piirin sivujen vasemman reunan valin-

noista ”piirin toimintasuunnitelma— kalenterit— webinaarit” takaa.  

 

Uusi alue– ja lohkojako, joka tulee voimaan 1.7.2022:  

I-Alue 

1. lohko: Hartola, Joutsa, Joutsa/Jousa, Luhanka, Sysmä, Toivakka, Hankasalmi, Laukaa  

2. lohko: Jyväskylä, Jkl/Harju, JKL/Jyvä, JKL/Jyvässeutu, JKL/Viitaniemi, Muurame 

3. lohko: JKL/Lohikoski, JKL/Kuokkala, JKL/Äijälä, Vaajakoski/Ewe, Palokka, Palokka/Wilma  

4. lohko: Jämsä/Himos, Jämsänseutu, Kuorevesi, Korpilahti, Mänttä, Mänttä/Esteri, Mänttä/Ilves, 

Vilppula, Vilppula/Koski 

II-Alue 

1. lohko: Haapamäki, Keuruu, Keuruu/Lapinsalmi, Petäjävesi,Pylkönmäki, Saarijärvi, Saarijärvi/

Kalmari, Saarijärvi/Palvasalmi 

2. lohko: Sumiainen, Suolahti, Äänekoski&Kotakennäs, Äänekoski/Helmi, Uurainen  

3. lohko: Kannonkoski, Karstula, Karstula/Riutta, Karstula/Sirkat, Kivijärvi, Kinnula, Pihtipudas, 

Pihtipudas/Emmit, Viitasaari, Viitasaari/Karoliina, Viitasaari/Porthan  

 

Kiitos luottamuksestasi, tekevä ja näkyvä lion!  

Lämpimin terveisin, DG Johanna Arho-Forslom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavataan aidosti piirimme  

vuosikokouksessa  

la 23.4.2022  Karstulassa  

Evankelisella Opistolla 

Osoite: Kokkolantie 12, 43500 Karstula. 

Lämpimästi tervetuloa mukaan! 


