
 
																																																																																																																																									
Piirikuvernöörin	joulukuun	tiedote	6/2016	

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

Haluan	 kiinnittää	 huomionne	 100-vuotisjuhlan	 palveluhaastekampanjaan,	 Punaiseen	 Sulkaan,	
Rauhanjulistekilpailuun,	 Metso-Leijonaan,	 aluefoorumien	 tuloksiin,	 Suomen	 Lions-liiton	
luottamustehtävien	virallisiin	hakuaikoihin	sekä	ARS-hakemuksiin	ja	Lions-kirkkopyhään.	
	
LCI	palveluhaaste	
Mielestäni	 on	 erittäin	 tärkeää	 osallistua	 lionsien	 palveluhaasteeseen,	 varsinkin	 kun	 Lions-liike	
täyttää	 ensi	 vuonna	 100	 vuotta.	 Tavoitteena	 on	 osallistua	 vähintään	 kahteen	 haastealueeseen,	
jotka	ovat	Nuoriso	mukaan,	Näkökyvyn	jakaminen,	Nälän	helpottaminen	ja	Ympäristömme	suojelu,	
ja	ilmoittaa	ne	MyLCI-raportille.	Uskon,	että	klubien	normaalissa	toiminnassa	on	toimintoja,	jotka	
voi	merkitä	haastekampanjaksi.	Väliaikatietona	voidaan	kertoa,	että	noin	puolet	G-piirin	klubeista	
ovat	 päässeet	 tähän	 tavoitteeseen	 ja	 joka	 neljäs	 klubi	 on	 yltänyt	 palveluihin	 kaikissa	 neljässä	
osiossa.	

Toinen	 ajankohtainen	 asia	 on	 suunnitella	 jokin	 perintöprojekti	 paikkakunnallenne.	 Se	 on	 jokin	
konkreettinen,	käsin	kosketeltava	lahjoitus,	esim.	puiston	penkki,	apulaite,	grillikota,	jokin	tarvike	
tms.	 Siihen	 tulee	 kiinnittää	 kyltti,	 josta	 käy	 selvästi	 ilmi	 projektin	 toteuttaneen	 lionsklubin	 nimi.	
Kylttien	 koko	 riippuu	 lahjoituksen	 fyysisistä	 mitoista,	 ja	 suurempiin	 kohteisiin	 on	 mahdollista	
hankkia	 valmis	 kyltti.	 Suurempien	 lahjoitusten	 toteuttamisessa	 kannattaa	 pyrkiä	 yhteistyöhön	
alueen	muiden	klubien	kanssa.	

Tärkeää	on	myös	muistaa	 jäsenhankinta	 tänä	 juhlakautena,	 koska	 siitä	 jäsenen	 sponsoroiva	 lion	
saa	erityistä	 tunnustusta	kolmena	perättäisenä	vuotena	edellyttäen,	että	uusi	 jäsen	pysyy	klubin	
jäsenenä.	
	
Punainen	Sulka	
Punaisen	 Sulan	 keräystilanne	 on	 tällä	 hetkellä	 se,	 että	 G-piiri	 on	 kerännyt	 39	%	 tavoitteestaan.	
Piirimme	 on	 edelleen	 tilastoykkösenä.	 Klubien	 pitää	 nyt	 joulukuussa	 tilittää	 mahdolliset	
tilittämättömät	 ja	 tietysti	 joulukuun	 tulokset,	 jotta	 saamme	mahdollisimman	 ajantasaiset	 tiedot	
kauden	 ensimmäiseltä	 puoliskolta.	 Kahdeksan	 piirimme	 klubia	 on	 saavuttanut	 tavoitteensa,	 ja	
osalla	vauhti	sen	kuin	kiihtyy.	
	
Kevätkautta	ajatellen	klubien	on	pikaisesti	tehtävä	strategia	loppukauden	hoitamisesta.		Erityisen	
kiireellinen	 on	 ystävänpäivään	 kohdistuvan	 mainonnan	 hyödyntäminen	 14.2.2017.	 Monilla	
klubeilla	ei	ole	ennen	tätä	ajankohtaa	kuin	yksi	klubikokous,	jossa	asiasta	on	sovittava.	
	
Rauhanjulistekilpailu	
Rauhanjulistekilpailun	G-piirin	 voittaja	oli	 Essi	Paananen/LC	Uurainen.	 Seuraavan	kauden	kilpailu	
julistetaan	 tammikuun	 15.	 päivänä	 2017	 avatuksi.	 Tarja	 Parta	 lähettää	 ohjeet	 kilpailun	
järjestämisestä	 ja	kilpailumateriaalin	hankinnasta	klubeille	maaliskuuhun	mennessä.	Klubit	voivat	



 
																																																																																																																																									
hankkia	 (Liiton	myyntipalvelusta)	 ja	myydä	 tai	 lahjoittaa	 kilpailusettejä	 kouluille	 jo	 hyvissä	 ajoin	
ennen	seuraavan	kauden	alkamista.	
	
Metso-Leijona	
Muutamia	 juttuja	 lehteen	on	 jo	 tullut,	mutta	 lisää	mahtuu.	Materiaalia	voi	 laittaa	 Ilkka	Saloselle	
(ilkka.salonen@lions.fi).	Laittakaa	yhteystiedot	mukaan,	jos	Ilkalle	tulee	mieleen	jotain	kysyttävää.	
Aineisto	 pyydetään	 toimittamaan	 Ilkalle	 vuodenvaihteeseen	 mennessä	 tai	 hyvällä	 selityksellä	
höystettynä	loppiaiseen	mennessä.	Ladottavien	ilmoitusten	aineisto	mielellään	jouluun	mennessä.	
Muistattehan,	 että	 jokainen	 klubi	 osallistuu	 lehden	tekemiseen	 myös	 taloudellisesti	 sillä	
viisikymppisellä.	 Lisäksi	 kannustamme	 ilmoitusmyyntiin.	 Metso-Leijona	 on	 valmiina	 jakoon	
piirihallituksen	kokouksessa	4.2.2017.		
	
Aluefoorumit	
Aluefoorumeja	järjestettiin	piirimme	viidellä	alueella.	Tilaisuuksien	henki	oli	hyvä,	ja	ajankohtaisia	
asioita	käytiin	läpi.			
	
Näkyvyys	 julkisuudessa	 koettiin	 puutteelliseksi	 ja	 toivottiinkin	 aktiivista	 otetta	 tulevalta	
viestintäjohtajalta	 Anna-Kaisa	 Janssonilta.	 Hyvän	 Päivän	 tapahtumassa	 jäätiin	 ihmettelemään	
yhteistyökumppaneiden	 poissaoloa,	 jonka	 vuoksi	 suunniteltua	 ohjelmaa	 ei	 kyetty	 viemään	 läpi.	
Hyvän	Päivän	tietoisuus	pitää	saada	samalle	tasolle	kuin	Nenäpäivässä,	ja	yhteistyökumppaneiden	
sitouttamiseen	tulee	kiinnittää	enemmän	huomiota.	
	
Punaisella	 Sulalla	 on	 muutamia	 valtakunnallisia	 mainoskampanjoita,	 joita	 kannattaa	 hyödyntää	
oman	klubin	Punainen	Sulka	-kampanjoissa.	Keräys	päättyy	30.6.2017.	
	
Jouluruoan	 jakoon	 tarvitaan	 taas	 vapaaehtoisia	 jouluaattona.	Ruoan	 jakoa	 voi	 tukea	myös	 raha-
avustuksilla.	Avustusraha	menee	LC	Jyväskylä/Aino	ry:n	kautta.	
	
Klubien	 jäsenkunta	 on	 Lions-liikkeen	 tulevaisuuden	 ydin.	 Todettiin,	 ettei	 nuoria	 välttämättä	
houkuta	jäykähkön	rakenteen	ja	määrämuotoisen	toiminnan	järjestö.	He	edellyttävät	toiminnalta	
joustavuutta	 ja	 nopeutta.	 Uusia	 ja	 nuoria	 jäseniä	 saataisiin	 paremmin	 toimiviin	 ja	 isompiin	
klubeihin,	 joissa	 voisi	 aidosti	 verkostoitua	 eri	 alan	 asiantuntijoiden	 kanssa.	Nykyinen	malli,	 jossa	
klubeissa	on	 vain	 ”hallituksen	 kokoonpanon”	 verran	 jäseniä,	 johtaa	 klubien	 lopettamiseen	 ja	 on	
muutenkin	itsekäs	toimintatapa.	On	siten	harkittava	pienten	klubien	yhdistämistä	tai	muuttamista	
yhtenäisklubiksi.	Myös	piirihallitusta	voisi	modernisoida.	
	
LC	 Kivijärven	 edustajat	 toivat	 virkistäviä	 terveisiä	 oman	 klubinsa	 toiminnasta.	 Siellä	 toimitaan	
yhtenäisklubina.	Naiset	ja	miehet	ovat	yhdistäneet	voimansa,	ja	näin	saadaan	enemmän	tekijöitä	
aktiviteetteihin	sekä	myös	ehkä	helpommin	löytyy	klubivirkailijoita	eri	tehtäviin.	Toinen	hieno	idea	
niin	 ikään	 LC	 Kivijärveltä	 on	 Kumppanuuspöytä-toiminta.	 Saman	 pöydän	 ympärille	 kokoontuvat	
niin	kunnan,	Saarikan	kuin	eri	järjestöjenkin	toimijat,	mukana	myös	LC	Kivijärvi.	



 
																																																																																																																																									
Klubien	 talous	 on	 pääasiassa	 kunnossa.	 Varainhankinta	 vaihtelee	 klubeittain;	 yleisimmät	
varainhankintamuodot	 ovat	 tienvarsimainonnan	 tuotot,	 markkinat,	 kirkkokonsertit,	 telttojen	
vuokraus	ja	autoarpajaiset.	
	
Raportoinnista	käytiin	osin	kriittistäkin	keskustelua.	Klubeissa	on	erilaisia	toimijoita,	ja	kaikki	eivät	
ole	 yhtä	 sutjakkaita	 tietotekniikan	 kanssa.	 Tärkeintä	 on	 toiminta	 paikkakuntien	 hyväksi	 ja	
klubilaisten	 viihtyvyys.	 Keskustelusta	 ilmeni,	 että	 MyLCI-järjestelmää	 tulee	 kehittää	 vielä	 paljon	
virtaviivaisemmaksi	ja	helppokäyttöisemmäksi,	jotta	klubisihteereitä	ja	muita	klubivirkailijoita	olisi	
helpompi	 jatkossakin	 saada	 toimintaan	 mukaan.	 Esille	 tuli	 myös	 osallistumisaktiivisuus	
koulutuksiin,	 ja	 kokousväki	 pohti	 keinoja	 osallistujien	 lisäämiseksi	 koulutuksiin.	 Myös	 uusien	
jäsenten	ja	kummien	koulutus	katsottiin	tarpeelliseksi.	

Ennakkotietona	 voin	 kertoa,	 että	 100-vuotisjuhlamme	 jälkeen	 LCI	 Forward	 -ohjelmassa	mukaan	
tulee	 viides	 osa-alue:	 diabetes.	 Iloinen	 ja	 motivoiva	 ajattelutapa	 kirjata	 ylös	 niiden	 ihmisten	
lukumäärä,	 joita	 olemme	 voineet	 palvella,	 tulee	 siis	 jatkumaan	 tulevinakin	 vuosina.	 Hyviä	
kehitysideoita	tarvitaan.	
	
Luottamustehtävät	
Suomen	 Lions-liitossa	 on	 haettavana	 vuosille	 2017-2020	 seuraavat	 luottamustehtävät:	
palvelutoimialan	 puheenjohtaja,	 varainhankintatoimialan	 puheenjohtaja,	 viestintätoimialan	
puheenjohtaja,	 nuorisoleiri-	 ja	 -vaihtojohtaja,	 Leojohtaja	 sekä	 Orkester	 Norden	 -vastuuhenkilö.	
Kirjallisten	hakemusten	tulee	olla	liittotoimistossa	viimeistään	10.1.2017.	
	
Arne	Ritari	-säätiö	
Pyydän	lähettämään	ARS-hakemukset	Viljo	Hokkaselle.	
	
Lions-kirkkopyhä	
Edellisten	 vuosien	 hyvän	 kokemuksen	 mukaisesti	 järjestetään	 Melvin	 Jonesin	 syntymäpäivän	 ja	
Lions-viikon	 merkeissä	 15.1.2017	 klo	 11.00	 alkaen	 Kuokkalan	 kirkossa	 Lions-kirkkopyhä	
yhteistyössä	useiden	klubien	kanssa.	Tervetuloa	joukolla	mukaan.	

	
Toivotukset	
Lopuksi	toivotamme	G-piirin	leijonille	ja	leoille		
Rauhallista	joulua	ja	onnellista	uutta	vuotta	2017!	
	
Kari	Edelmann,	DG	 	 	 Marja	Kemppinen,	CS	
Eeva-Liisa	Edelmann,	puoliso	
	
	
											


