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DG EXTRA 4 
 
Jokaisen Lionsin ajankohtaisia tapahtumia käsittelevän PK-kirjeen jälkeen, tulen, kuten aikaisemmin 
kerroin, lähettämään PK:n lisäkirjeen, joka liittyy yhteiseen hauskanpitoon. Jäsenen viihtymiseen 
vaikuttaa niin monta tekijää ja sen takia olen jakanut ne seuraavien otsikkojen alle: 

 
1. MIKSI LION LOPETTAA? 

2. REKRYTOINTI & JATKUVUUS 

3. MITEN KLUBI VOI?  

4. MIKÄ ON LIONS? 

5. LCI WEB-MAHDOLLISUUDET LIONSISSA 

6. OPPIKAA TUNTEMAAN TOISIANNE 

7. LAAJENNA NÄKYMIÄ 

8. LUOVUUS & MONINAISUUS 

9. TUNNUSTUS 

 
MIKÄ ON LIONS? 

Olemme kaikki saaneet jossain muodossa opastuksen Lions-toimintaan liittyessämme järjestöön. Suurin 
osa on saanut yleisen alustuksen arvomaailmasta, etiikasta ja toiminnasta, mutta useimmiten vain 
klubitasolla. Tapanani on kuvata Lionsia isona pitopöytänä. Lionsissa tekemistä on runsaasti ja palvella 
voi niin eri monella tavalla erilaisin vaihtoehdoin ja monella tasolla. Vasta silloin kun tiedetään mitä 
pitopöydässä on tarjoilla, voidaan löytää omat suosikkinsa, mutta myös kokeilla muita asioita 
kiinnostuksen ja Lions-hengen ylläpitämiseksi. 
 
Toiminta klubeissa on luonnollisesti Lionsin elinhermona ja toimintamme perustana, mutta toivon että 
jokainen jäsen todella tutkii ”koko” toimintaa ja selvittää, mitä muuta voitaisiin Lionsissa tehdä 
vaihtelevuuden saamiseksi, oman verkostonsa laajentamiseksi, tiedon saamiseksi siitä, mitä on 
mahdollista jne. On monta tapaa oppia lisää Lions järjestöstä ja sen mahdollisuuksista. Alempana 
mainitsen muutamat:  
 
MUUT LIONSKLUBIT 
Voidaan yksinkertaisesti aloittaa vierailemalla toisessa klubissa ja kuulla mitä toimintaa niillä on ja mitä 
he siellä puuhaavat. Muista, että jokainen Lion on tervetullut toisen klubin kuukausikokoukseen ympäri 
maailmaa. Ehkä voisit suunnitella vierailu klubissa seuraavan kerran, kun olet lomalla ulkomailla. Lupaan 
että se olisi kokemus yli tavallisen ja että se voisi antaa uusia näkökulmia ja ideoita. 
 
AKTIVOI ITSEÄSI PIIRITASOLLA 
Piiritasolla on runsaasti eri tehtäviä. Tällä hetkellä meillä on 40 toimihenkilöä eri toimissa ja 
vastuualueilla. Kun aktivoi itseänsä piiritasolla, oppii uusia asioita joka päivä. Piirillämme on erinomainen 
kotisivu, josta löytyy tietoja ja kaikki toimihenkilöt. Voit vapaasti ottaa meihin yhteyttä lisätietoja varten. 
Jos sinua kiinnostaisi tehtävä piiritasolla, ota yhteyttä DGlle tai VDGlle, niin tiedämme sen. Joka vuosi 
avautuu uusia mahdollisuuksia. 
 
TEHTÄVIÄ KANSALLISELLA JA KANSAINVÄLISELLÄ TASOLLA 
Kun on toiminut piiritasolla ja oppinut enemmän Lionsisa on myös kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 
innostavia ja opettavaisia tehtäviä. 
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KOULUTUS 
On myös runsaasti koulutuksia, joissa voidaan kasvattaa tietoisuuttaan ja tietämystään Lionsista. Voit 
tutustua niihin piirin kotisivuilla silloin tällöin tai ottaa yhteyden erinomaiselle GLTllemme Marja-Leena 
Knuutiselle saamaan lisätietoja piirin koulutuksista, RLLIsta, ALLIsta ja muista kursseista. Toivon, että 
tulevaisuudessa saisimme aikaiseksi piirissämme Lionsin tiedotuspäivän, joka olisi täynnä seminaareista 
ja luennoista juuri Lionsista, ehkä jo ensi kaudella? Tulemme helmikuussa järjestämään Lions-infoillan 
juuri Lionsista. Kohderyhmänä olisi KAIKKI LIONIT, eikä vain uudet jäsenet! Taitava 
koulutusvastaavamme Euroopassa Antti Forsell tulee olemaan osallistujien joukossa.  
 
VIESTINTÄ 
Kuten jo mainitsin, sekä piirin että liiton kotisivuilla on runsaasti tietoa eri asioista. Tiedottaminen on 
tärkeätä. Mitä enemmän tiedämme sitä paremmin, tunnemme palvelumahdollisuuksiamme. Olemme 
ahkeria esim. rahankerääjiä, mutta harva tietää mahdollisuuksia hakea kansallisia ja kansainvälisiä 
avustuksia erilaisiin hankeisiin. Kansainväliseltä kotisivuilta löytyy runsaasti tietämystä ja on voimavara, 
josta tulen kertomaan seuraavassa DG-kirjeessä. 
 
MENTORIT 
Kauden Piirikuvernöörinä olen 20 vuoden Lions-kokemuksella ja jatkuvalla uteliaisuudellani oppinut 
paljon, mutta opin silti joka päivä uusia asioita. Jos haluat kartuttaa Lions-tietojasi ja haluat oppia lisää, 
suosittelen että hankit itsellesi mentorin. Minun mentorini on uskollinen ja osaava ystävä, PDG Paraisilta. 
Viimeisen 7 vuoden aikana olen kiusannut häntä yöt ja päivät hulluine ideoineni ja mietiskelyineni 
Lionsista ja saanut opastusta, miten menetellä eri asioissa. Vieläkin kiusaan häntä lähes päivittäin. Joten, 
kokenutta mentoria suosittelen jokaiselle. Ellet tunne ketään omassa klubissasi tai piirissä, mutta haluat 
mentorin, lähetä viesti minulle, niin yritän järjestää sinulle yhden piiristämme. Ystävä, jonka puoleen voi 
kääntyä ja pyytää tukea ja neuvoa on upeata! 
 
Toivon herättäneeni uteliaisuuttasi jollain tasolla ja muista pitää hauskaa yhdessä! 
 
Piirikuvernööri   
Björn Hägerstrand  
 


