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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 3/2017-2018 
 
 
Arvoisat G-piirin vastuuleijonat ja puolisot 
 
Valoisa ja viileä kesä kääntyy kovaa vauhtia kohti syksyä, lions-
toiminta niin klubi- kuin piiritasolla on käynnistynyt vilkkaasti. 
Osa klubeista on järjestänyt jo syksyn ensimmäisen klubi-
tapaamisen, joissa kahdessa minulla on ollut miellyttävä 
mahdollisuus vierailla yhdessä puolisoni Maaritin kanssa.  
 
Piiritasolla olemme pitäneet piirin työvaliokunnan ja 
piirihallituksen kokoukset ja eilen lauantaina 9.9. meitä kokoontui 
suuri joukko piirifoorumiin Jyväskylän Veturitalleille. Kiitos kaikille 
mukana olleille. Toivottavasti nekin klubit, joilla ei ollut 
mahdollisuutta osallistua, saavat ainakin vuosittain jaettavat  
Lions-vuosikirjat ja seuraavat piirin sivuilta ja sähköpostista piirin tiedotteita. 
 
 
 
Eräitä tärkeitä yksityiskohtia. 
 

1. PUSU-keräys on ohi. Koko maan tulos oli noin 2,8 M€ ja piirin reilu 200 000 €. 
Piirin paras klubi euroissa oli LC Muurame, joka sijoittui koko maassa toiseksi 
tuloksella 21 545 €. Paras lohko oli III alueen 2. lohko eli Mänttä-Vilppula ja paras 
alue II alue. Kiitos kaikille varsin hyvästä tuloksesta. PUSU huipentuu Lahden 
Sibelius-talossa su 8.10.2017 järjestettävään Hyvän Päivä-juhlaan. Mennään 
joukolla mukaan!  
Lopuksi vielä: Muistakaa anoa klubin 25%:n palautusosuus 31.10.2017 mennessä. 
Ohje löytyy piirin sivulta. 

 
2. LCI-100 jatkuu vielä kuluvan kauden. Toivon kaikkien klubien osallistuvan 

palveluhaasteisiin näkö, nälkä, nuoriso ja ympäristö. Viime kaudella osallistui 37 
klubia 64:stä eli 58 %. Muistakaa raportoida! Myös perintöprojektiin voi helposti 
osallistua esim. lahjoituksella paikkakunnan sopivaan kohteeseen ja pyytämällä, 
että siihen tulee lahjoittajan eli lions-klubin kyltti. 
Olemme saaneet myös kaksi uutta haastekohdetta – diabetes ja lasten syöpä-
sairaudet. Näissä yhteistyö paikkakunnan kyseisten järjestöjen kanssa on järkevää. 

 
3. Lions Quest – koulutus kaipaa lisää koulutettavia. Klubien toivotaan etsivän ja 

rahoittavan 410 eurolla ainakin yksi opettaja kuluvan toimintavuoden aikana 
järjestettävään koulutukseen. 
 

 



4. Hyvän Päivä 8.10.2017 
 
Kohdassa 2 oli jo maininta Hyvän Päivän juhlasta Lahdessa. Tuona päivänä tai sen 
lähellä klubien odotetaan järjestävän paikkakunnallaan lions-toimintaa, jossa 
järjestömme tulee näkyvästi esille alueen hyväntekijänä. Päivä ei ole niinkään 
varojenkeruupäivä vaan enemmänkin tunnettavuuden lisäämispäivä. 

 
5. Rauhanjulistekilpailu järjestetään tänäkin vuonna. Klubien on itse tilattava materiaali 

lions-liiton myyntisihteeriltä. 
 
 
Syksy etenee nopeasti. Tulen vierailemaan piirikalenterin mukaisesti monessa klubissa, 
osassa klubeista käy varapiirikuvernööri. Usealla klubilla on kuluvalla toimintakaudella 
vuosijuhla, jossa voimme mahdollisesti yhdessä juhlia hienoa järjestötyötämme. 
 
 

Älä odota innostusta. Et saa mitään aikaan, jos odotat. Mielesi pitää 

ymmärtää, että sen on aika ryhtyä töihin.  

— Pearl Buck 
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