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DG EXTRA 7 
 
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 

 
LAAJENNA NÄKYMIÄ 

 

En usko että on olemassa parempaa keinoa kehittyä, saada inspiraatiota ja uusia ideoita ihmisenä ja 

Lions, kun silloin kun tapaa muita Lions ja heidän klubejaan. Joka viikko kun tapaan uusia Lions ja klubeja 

hämmästyn kuinka monisäikeistä meidän toiminta onkaan. Juuri sen takia uskon että Lions on maailman 

suurin palvelujärjestö tänä päivänä. Minulla on tapana sanoa että Lions on kuin suuri voileipäpöytä. On 

olemassa vaikka kuinka paljon asioita mitä voi oppia ja tehdä Lions puitteissa. Ei ole olemassa oikeastaan 

mitään rajoja ja yksikään Lion tai klubi ole toisensa näköinen ja sen takia Lions sopii melkein ihmisille 

kaikkialla maailmassa. Juuri tämän takia on niin kiehtovaa joka päivä tavata uusia jäseniä ja klubeja ja 

kuulla mikä on heidän intohimonsa tai mikä on klubin palveluprojekti tai toiminta jäsenten hyvinvoinnin 

edistämiseksi. Jos itse haluaa kehittyä tai saada uusia ideoita kuinka klubi voi kehittyä ei löydy 

helpompaa tapaa kun vierailla toisissa klubeissa, käydä Lions kokouksissa ja koulutuksissa. Siksi kehotan 

sinua ja klubiasia tekemään niin. 
 

KLUBI VIERAILU 
Haasta itsesi ja Lions ystäväsi ottamalla esimerkiksi parhaan ystäväsi klubissa ja päättäkää että 

vierailette vähintään yhdessä klubissa joka vuosi. Aloittakaa lähialueelta ja laajentakaa aluetta sitten.           
Jäsenenä olet tervetullut kaikkiin 48000 klubin kuukausiko uksiin ympäri maailmaa. Joka kerta kun olen 

matkoilla minulla on tapana ennen matkaa katsoa LCI:n kotisivulta jos matkakohteesta löytyy klubeja ja 

jos  kuukausikokoukset sopivat matkaohjelmaan. Vaikkakin kommunikointi joskus on hankalaa riippuen 

missä päin maailmaa liikkuu niin voin luvata että et tule katumaan käyntiä. Tulet joka tapauksessa 

saamaan vaikutteita ja inspiraatiota ja sinulla on jotain mielenkiintoista kerrottavaa kun palaat kotiin. Se 

voi olla perinne mitä he ylläpitävät, laulu jonka he laulavat, joku toiminta tai ohjelma joka inspiroi sinua. 

Mitä luultavammin se antaa idean johonkin uuteen projektiin tai jäsentoimintaan joka edistää klubisi 

hyvinvointia. 
 
 

http://www.lions.fi/A
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KOULUTUKSET 
Niin kuin olen maininnut Lions tarjoaa useita koulutusmahdollisuuksia. Sekä paikallisesti, piirissä, 

kansallisesti että kansainvälisesti.  Suosittelen että aina kuin on tilaisuus kolutukseen, hyödynnä se. 
Tilaisuudet tarjoavat enemmän aikaa pohdiskeluun ja moni haluaa markkinoida hyvin menestyneitä 

projekteja joita voit hyödyntää omassa klubissa mikäli tuntuvat oikeilta. 
 

LIONS KOKOUKSET 
Lopulta on tietenkin niin että suurimmat inspiraation lähteet ovat piirin, kansalliset sekä kansainväliset 

kokoukset. Siinä sulla on foorumi jos kaikilla on sama päämäärä. Tavataan toisia jotta voimme jakaa 

kokemuksia ja inspiroitua. Joka vuosi sinulla on kansallinen vuosikokous, NSR, Eurooppa Foorumi (EF) 

sekä maailmankokous (LCICon) Tämä vuosi on meille edullinen kun meillä on maailmankokous 

Milanossa ja EF  tänä syksynä Tallinnassa. Käytä tilaisuus! Eteenkin LCICon, koska ei ole tietoa milloin 

kokous on seuraavan kerran Euroopassa. 100 vuoden aikana se on ollut Euroopassa ainoastaan neljä 

kertaa, ja Milanon jälkeen kuusi seuraava kokouspaikkaa ovat : Singapore, Montreal, New Delhi, Boston, 

Melbourne ja Mexico City.  Käytä tilaisuus hyväksesi , koska ei ole tietoa milloin maailmankokous tulee 

näin lähelle. 
 
Muista pitää hauskaa yhdessä! 
 
Piirikuvernööri   
Björn Hägerstrand  


