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Piirikuvernöörin tiedote 1/2022–2023 
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Lions-kausi 2022–2023 on käynnistynyt! Onnittelut aloittaville klubien ja piirin 
virkailijoille.  
 
Kansainvälisessä vuosikokouksessa Montrealissa 24.–28.6. valittiin kansainväliseksi 
presidentiksi Brian Sheehan USA:n Minnesotasta. Kansainväliseen johtajistoon Suomesta 
valittiin Pirkko Vihavainen Lions Club Juva/Luonteri.  
Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi Kouvolan vuosikokouksessa 11.6.2022 valittiin 
Heikki Mäki, Lions Club Paattinen. 
Lions-liiton teemana on ”Lions-avoin muutokselle”. 
 
G-piirin teema on ”Yhdessä kasvamme ja uudistumme”. 
Haluamme olla hyvää tekeviä leijonia, joiden uudenlainen tekeminen kiinnostaa ja kutsuu 
mukaan nauttimaan yhdessä olosta ja yhteisestä palvelutyöstä. 
 
Piirin tavoitteena on piirin klubien ja niissä toimivien lionien ja leojen tukeminen, 
kouluttaminen, opastaminen siten, että klubien elinvoimaisuus säilyy ja vahvistuu. Tärkeää 
on saada uusia jäseniä ja uusia klubeja. Kouluttamisen ja opastamisen tavoitteena on 
saada klubeissa toimivat leot ja lionit hallitsemaan tehtävänsä ja kokemaan tehtäviensä 
hoidon helppona ja varmana. Yhteistyö ja hyviksi koettujen ja itselle sopivien aktiviteettien 
käyttö laajenee. Kansainvälisten ja kotimaisten apurahojen käyttö on tehokasta. 
Piirihallitus hyväksyi piirin tavoitteet kaudelle 2022–2023 piirikokouksessaan 20.8.2022. 
Tavoitteet julkaistaan piirin kotisivuilla. 
 
G-piiri sai anomuksellaan 15.000 $ LCIF-apurahan hätäapukassien hankkimiseen ja 
jakamiseen ukrainalaisille pakolaisperheille G-piirin alueella. Projekti alkoi toukokuussa ja 
saatiin päätökseen 30.6.2022. Projektista hyötyi 500 perhettä käsittäen 2500 henkilöä. 
Siitä oli pakolaisille suuri apu. Se sai paljon hyvää julkisuutta. Yhteistyö paikallisväestön, 
lionien ja ukrainalaisten pakolaisten kesken edesauttoi kotoutumista. 
 
Piiri suunnittelee uuden apurahan hakemista. Kohteena voisi olla esimerkiksi 
ukrainalaisille lapsiperheille suunnatut äitiyspakkaukset. 
 
Piirifoorumi pidetään lauantaina 24.9.2022 klo 10:00-13:00 Ruotsulan Hovissa, 
Turkinkyläntie 74, 42100 Jämsä.  
Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 9:30. Vieraana liiton varapuheenjohtaja Mika Pirttivaara. 
Ohjelmassa presidenttikoulutus, aktiviteettien ja jäsentietojen raportointikoulutus klubien 
sihteereille, palvelujohtajille ja hallintovirkailijoille sekä rahastonhoitajakoulutus. 
Tervetuloa mukaan! 
  



   
 
Kansainvälisen rauhanjulistekilpailun 2022–2023 teemana on ”Johda sydämellä”.  
Rauhanjulisteiden luominen antaa lapsille kaikkialla maailmassa mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksiään rauhasta ja inspiroida ajatuksiaan taiteen ja luovuuden avulla. 
Tilaa rauhanjulistekilpailun paketti Lions-liiton verkkokaupasta.  
G-piirin kilpailutöiden palautuspäivä on pe 11.11.2022. Voittajatyö valitaan piirihallituksen 
kokouksessa 19.11.2022. Voittajalle luovutetaan 100 € stipendi ja kunniakirja. 
 
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää.  
Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota lionien vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien 
monista tavoista tehdä hyvää. 
Valmistaudu hyvissä ajoin klubisi tai piirisi kanssa Hyvän Päivän viettoon. 
Järjestäkää klubinne jäsenten kanssa tapahtuma, johon kutsutte ihmisiä ja järjestöjä 
tekemään yhdessä hyvää.   
Sinulla on nyt mahdollisuus ehdottaa vuoden Valtakunnallista Hyväntekijää ja lionien 
Vuoden Hyväntekijää, jotka palkitaan 8.10. Lions-toiminnan Hyvän Päivänä. Tästä 
lisätietoa: https://www.lions.fi/uutishuone/tapahtumat/hyvan-paivana-tehdäänhyvaa/  
 

Piirin ja liiton teemakuukaudet 2022–2023 tukevat Lions-toiminnan aktiviteetteja.  
 

Syyskuu: ”Jäsenyys, GMT”, kauden toiminnan alkaessa on hyvä aloittaa 
jäsenasioista, jäsenten viihtyvyys ja uusien jäsenten hankinta. Lisätietoja 
antaa GMT Olavi Vesanen, LC Jämsänseutu, olavi.vesanen@lions.fi . 
  
Lokakuu: ”Nälkä”, Hyvän päivä 8.10.2022, esim. Tee hyvä teko, Auta lasta – 
Auta perhettä. 

 
Piirin kotisivuilla julkaistaan piirikuvernöörien vierailukalenteri ja toimialojen 
ajankohtaiset päivitykset.  
Piirin tapahtumakalenteriin toivotaan myös klubien 
ilmoittavan tapahtumistaan. Ilmoitukset: lions.jari@rytkonen.cc  
Kotisivujen lisäksi piirin facebook toimii tiedotus- ja markkinointikanavana eteenpäin. 
Ilmoitukset, yhteyshenkilö: ilkka.salonen@viispiikkinen.fi  
Piirin You Tube – kanavaa käytetään myös viestinnän tukena. 
 
Hyvät klubipresidentit! 
 
Toivon teidän hyvissä ajoin ilmoittavan minulle vuosijuhlista ja muista tapahtumista, 
joihin toivotaan piirikuvernöörin osallistuvan. 
 
Hyvää ja aurinkoista syksyä kaikille ja voimia tulevaan kauteemme! 
 
 
Markku Kauppinen 
DG 107-G 
Lions Club Toivakka 
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