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Hyvä Lion ja kumppani, 
 
Uusi kausi- uudet mahdollisuudet! 
 
Toivon että sinulla on ollut mahdollisuus levätä ja ladata ”palvelu patterit” kesän aikana helteestä 
huolimatta. Tuon myös lämpimät terveiset Nevadan aavikolta, jossa pidettiin lionien 101. 
maailmankokous. Kokous oli historiallinen monin tavoin mutta eteenkin sen johdosta että LIONS-järjestö 
on valinnut meidän Gudrun Yngvadottirin ensimmäiseksi naismaailmanpresidentiksi! Sanon meidän 
koska hän tulee Islannista ja Pohjoismaista. Gudrun ja hänen miehensä ID Bjarni ovat uskomattomia 
LIONS-edustajia, jotka tulevat tekemään suuren vaikutuksen järjestöömme. Kohta ilmestyvässä piirimme 
Jalopeura-lehdessä voitte lukea enemmän maailmankokouksesta. 
 
Hauskaa yhdessä! 
 
Niin kuin ehkä olette kuulleet, olemme ottaneet kauden teemaksi ”Hauskaa yhdessä”. IP Gudrun on aivan 
samaa mieltä, mikä on iloinen asia. Olemme hyviä ottamaan vastaan uusia jäseniä mutta unohdamme 
usein huolehtia suurimmasta pääomastamme; jäsenistöstämme. Monesti olemme niin keskittyneitä 
auttamaan toisia, että unohdamme itsemme. Olen miettinyt monta vuotta mikä on tärkeää LION-
järjestössä ja tullut siihen tulokseen, että se on viihtyvyys. Jos meillä on hauskaa tekemisissämme 
voimme tehdä mitä vaan, mutta jos tuntuu raskaalta, kankealta, vanhoilliselta tai haluttomalta, silloin 
valitsemme jonkun muun kohteen arvokkaalle vapaa- ajallemme. On niin monta tapaa ja asioita, joita voi 
tehdä viihtyvyyden lisäämiseksi, minkä takia liitän PK-kirjeisiin lisälehden nimeltään PK Extra. Näillä 
sivuilla annan ehdotuksia ja työkaluja, joita voi käyttää viihtyvyyden lisäämiseksi klubissa. Joitain asioita 
varmaankin tehdään jo ja ovat hyväksi havaittuja. 
 
Olemme jo pitkään menettäneet paljon jäseniä sekä piirissä että kansallisesti. Toiset väittävät että on 
uudet ajat ja kenelläkään ei ole aikaa LION toiminnalle. He ovat täysin väärässä. Tahto auttaa ihmisiä ja 
ympäristöä on suurempi kuin koskaan, mutta sen on tapahduttava antoisalla ja hauskalla tavalla. Joten 
meidän täytyy huolehtia omista jäsenistämme mutta myös hankkia uusia jäseniä jatkuvasti. 
 
Kauden aikana esittelemme uuden jäsenhankinta projektin, joka auttaa ja motivoimaan meidät 
hankkimaan uusia jäseniä. Tehtyjen laskelmien mukaan jokainen LION jäsen auttaa 60 ihmistä vuoden 
aikana tavalla tai toisella, joten mitä enemmän meitä on sitä laajempi vaikutus. On itsestään selvä, että jos 
meillä on hauskaa klubissamme, sana kiirii ja muutkin haluavat mukaan. 
 
Toimintamme tulee olla jatkuvassa muutoksessa koska ympäröivä maailma on sitä. Näin on myös 
yritysmaailmassa, jos ei pysy kehityksessä mukana tulee seinä vastaan nopeasti. Kansainvälisesti asia on 
ymmärretty ja LCI tekee lujasti töitä, jotta saisimme uusia ideoita ja ohjelmia ja työkaluja. Mutta se olet 
sinä ja klubisi, joiden täytyy tehdä muutokset. LCI, liitto tai piiri ei voi tehdä sitä. Me olemme täällä 
auttaaksemme sinua ja klubiasi. 
 
Tänä vuonna tapahtuu paljon, LCIF täyttää 50 vuotta ja sitä halutaan juhlistaa uudella kansainvälisellä 
keräyskampanjalla ” Kampanja 100”:lla, johon palaamme. Vuoden aikana saamme ehkä uuden LION 
sovelluksen, LCI julkaisee uuden kotisivun jne. 
 
Muistakaa pitää hauskaa yhdessä! 
Piirikuvernööri Björn Hägerstrand 
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