
 
																																																																																																																																									
	

Piirikuvernöörin	syyskuun	tiedote	3/2016	

Arvoisat	Leijonat,	puolisot/kumppanit,	Leot	ja	piirin	PDG:t!	

Piirifoorumi	
Piirin	 virallinen	 kauden	 avajaistilaisuus	 piirifoorumi	 pidettiin	 10.9.2016	 Veturitalleilla	 Jyväskylän	
nuorisotyön	monimuotoisessa	keskuksessa.	Näin	tilaa	vuokraamalla	tuimme	nuorisoa	ja	nuorisotyötä.	Tilan	
audiovisuaaliset	laitteet,	mukaan	lukien	nettiyhteys,	kuva	ja	ääni,	toimivat	erinomaisesti.	Keväällä	saimme	
tässä	samassa	tilassa	nauttia	Punaisen	Sulan	avajaistilaisuudessa	myös	nuorten	musiikkiesityksistä.		Uskon,	
että	tulemme	käyttämään	tilaa	jatkossakin	Lions-	ja	nuorisotyötä	yhdistäen.	

Foorumissa	 käytiin	 läpi	 piirimme	 tavoitteet,	 Punainen	 Sulka	 -keräyksen	 tilanne	 ja	 tulevien	 neljän	
mainoskampanjahuipun	ajankohdat.	Nyt	aletaan	tarvita	loppukiriä,	 jotta	tavoitteisiin	päästäisiin.	 	Edelleen	
kartoitettiin	 LCI	 100	 vuotta	 palveluhaasteiden	 tilanne	 ja	 tuotiin	 esille	 MyLCI-raportoinnin	 tärkeys	 sekä	
yhteistyö	perintöprojektien	aikaansaamisessa.	

Päivän	ohjelmaan	kuului	 tietoisku	30-vuotiaan	Arne	Ritari	 -säätiön	 tavoitteista	 sekä	 LCIF:n	 toiminnasta	 ja	
kehotettiin	 tekemään	 lahjoituksia	 niin	 ritariksi	 lyömiseksi	 kuin	 Melvin	 Jones	 -jäsenyyden	 lunastamiseksi	
ansioituneille	 lioneille.	 Lisäksi	 kuultiin	 Anneli	 Näsin	 ansiokas	 esitys	 naisleijonien	 vaikutuksesta	 klubin	
toimintaan.	Toivon,	että	esitelmä	herätti	kuulijoissa	uusia	ajatuksia	klubien	jäsenmäärän	kasvattamisessa.	

Jari	 Peltonen	 piti	 esitelmän	 siitä,	 miten	 sosiaalisen	 median	 avulla	 on	 mahdollista	 tavoittaa	 suuri	 joukko	
ihmisiä	 lyhyessä	 ajassa.	 Leijonien	 pitäisikin	 oppia	 käyttämään	 somea	 hyödyksi	 –	 näin	 parannamme	
viestinnän	 tehokkuutta.	Monella	klubeistamme	on	 jo	nyt	 ilahduttavan	aktiivisesti	 käytössä	 ja	päivitettynä	
tuorein	tiedoin	mm.	kotisivut	ja	Facebook.		

Veikko	 Kotolahti	 piti	 tunteikkaan	 ja	 keskustelua	 herättäneen	 esityksen	 klubityytyväisyyden/-viihtyvyyden	
merkityksestä.	Rinnakkaisohjelmana	Jari	Rytkönen	piti	sihteereille	ja	rahastonhoitajille	valmennusta.	

Piirifoorumiin	 osallistui	 kaiken	 kaikkiaan	 79	 leijonaa	 edustaen	 41	 klubia.	 Kiitos	 kaikille	 osallistuneille	 –	
toivottavasti	viette	päivän	antia	myös	omiin	klubeihinne	niille	 jäsenille,	 jotka	eivät	päässeet	piirifoorumiin	
osallistumaan.	 Vuosikirjat	 saatiin	 jaettua,	 mutta	 moni	 klubi	 oli	 jättänyt	 kirjojen	 poiskuljetuksen	 muiden	
harteille.	 Jatkossa	 onkin	 mietittävä,	 kuinka	 tämä	 vuosikirjojen	 jako	 saataisiin	 hoidettua	 entistä	
tehokkaammin	 siten,	 että	 kirjat	 tavoittavat	 vastaanottajansa.	 On	 saatu	 myös	 palautetta	 siitä,	 että	
vuosikirjoja	 jaetaan	 vain	 2/3	 osaa	 klubin	 jäsenmäärästä.	 Jos	 klubille	 jää	 ylimääräisiä	 kirjoja,	 niin	 ne	 voisi	
palauttaa,	 jotta	 saamme	ne	 toimitettua	 ylimääräisinä	 klubeille,	 joilta	 vuosikirjoja	 jää	puuttumaan.	Uusille	
jäsenille	klubien	olisi	hyvä	jättää	muutama	kirja.	
	
Esitelmämateriaalit	 on	 tallennettu	 G-piirin	 kotisivuille.	 Piirin	 sivuille	 pääsee	 osoitteella	 www.lions.fi/G	
(Jäsenet-osioon	 pääsee	 käyttäjätunnuksella	 ”jäsen107g”	 ja	 salasanalla).	 Piirin	 nettisivuilla	 on	 myös	 mm.	
yksityiskohtaiset	ohjeet	MyLCI:n	käyttöön	liittyen.	

Mikäli	sinulla	on		Lions-toimintaan	liittyviä	kysymyksiä,		voit	lähettää	sähköpostia	piirin	tukeen	osoitteeseen	
107g.lctuki@gmail.com.	Vastaus	pyritään	 antamaan	 kolmen	päivän	 sisällä.	Viestissä	 tulee	olla	mainittuna	
kysyjän	nimi	sekä	klubi.	Mikäli	tiedot	puuttuvat,	kysymykseen	ei	vastata.	



 
																																																																																																																																									
Klubivierailut		
Klubivierailut	ovat	päässeet	hyvään	vauhtiin.	Ilokseni	voin	todeta,	että	olemme	houkutelleet	klubeihin	uusia	
jäseniä.	 Tarvitsemme	 kuitenkin	 vielä	 lisää	 uusia	 ja	 nuoria	 jäseniä,	 kiinnostavia	 aktiviteettejä,	 tehokasta	
klubitoimintaa	 ja	 hyvää	 leijonahenkeä.	 Klubeja	 kehotetaan	 kriittisesti	 arvioimaan	 ja	 kehittämään	 omaa	
toimintaansa	sekä	pyytämään	ajoissa	apua	ongelmatilanteiden	ratkaisuun.		
	
Hyvän	Päivän	tapahtuma	
Hyvän	Päivän	tapahtuman	(vuosittain	8.10.)	järjestelyjä	jatketaan	viime	vuoden	kokemuksia	viisaampana	ja	
yksittäisiä	 tapahtumia	 Punaiseen	 Sulkaan	 integroiden.	 Täällä	 Jyväskylässä	 olemme	 saamassa	 varsinaisena	
tapahtumapäivänä	mm.	Walkers-auton	 paraatipaikalle	 keskustaan,	 Rock	 Academyn	 nuoria	musisoimaan,	
lipaskeräyksen,	 lionstoiminnan	 esittelypisteen	 jne.	 Toivon,	 että	 klubit	 ilmoittaisivat	 omat	 suunnitelmansa	
Hyvän	 Päivän	 tapahtumista	 suoraan	 piirikuvernöörille,	 jotta	 pystymme	 tekemään	 koonnin	 tapahtumista	
esim.	piirin	nettisivuille.	
	
Kauden	2016-2017	huivit	ja	kravatit	
Perinteen	mukaisesti	on	tälle	kaudelle	hankittu	40	silkkihuivia	ja	kravattia.	Ne	on	maksettu	hallintorahalla.	
Tarkoitus	on,	että	ne	tulevat	piirihallituksen	ja	toimikuntien	puheenjohtajien	käyttöön.	Niukkuuden	takia	on	
minun	 kuitenkin	 pyydettävä	 itse	 kutakin	maksamaan	 kravattinsa	 tai	 huivinsa.	 Värityksessä	 on	 huomioitu	
Suomen	juhlavuoden	värejä.	Myymättä	on	vielä	12	hienoa	silkkihuivia,	joille	toivon	uutta	omistajaa	hintaan	
25	€.	Soittakaa	ja	tehkää	varauksenne	ennen	kuin	ne	loppuvat.	
	
Lions	Europa	Forum		
Europa	 Forum	 pidetään	 27.-29.10.2016	 Sofiassa	 Bulgariassa.	 Kolmipäiväisen	 konferenssin	 aiheina	 ovat	
ajankohtaiset	 aiheet,	 kuten	 nuorisovaihto,	 Lions	 Quest,	 nuorten	 uudet	 rekrytointimenetelmät,	 nälän	
helpottaminen,	 pakolaiskysymykset,	 sosiaalinen	 media,	 ympäristö	 ja	 energia,	 LCIF,	 Leo	 –	 Lions,	 taide-
workshopit,	 yhteistyö	 Punaisen	 Ristin	 kanssa,	 mikrotalous,	 palveluaktiviteetit	 nuorille	 jne.	 Lisää	 tietoa	
saadaan	Martti	Ronkaisen	ja	Pirkko	Kokkosen	matkan	jälkeen.	
	
	
	
	
	
	


