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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 10/2017–2018               2.4.2018 

 
Hei piirimme Leijonat ja puolisot!  
Hyvää huhtikuun alkua. Keli ei näytä kovin keväiseltä, mutta uusi lumi on vanhan surma.  
Olkaa siis varovaisia! Huhtikuu on vaalikokousten aikaa. Ottakaa rohkeasti vastaan 
tehtäviä klubeissanne. Useimmat tehtävistä kestävät vain vuoden ja vuosi on lyhyt aika.  
Onnea kaikille uusille virkailijoille.  
 

Jäsenasiat  
Piirissämme on nyt 56 uutta jäsentä. Olen iloinen Teistä jokaisesta! Toivon että löydätte 
paikkanne niin klubissanne kuin järjestössämme. Kun olin aloittamassa tämän kauden, 
olin optimistinen ja asetin jäsentavoitteeksi +5. Nyt eronneita jäseniä on kuitenkin 80 ja 
olemme tappiolla 24 jäsentä.  
 

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset  
Jäsenilmoitukset saatiin maaliskuulta tehtyä monien yhteydenottojen jälkeen.  
Aktiviteetti-ilmoitukset kannattaa tehdä heti. Niitä voi kyllä tehdä jälkikäteenkin, jos on 
jokin unohtunut.   
 

Klubien uudet virkailijat  
Huhtikuun vaalikokouksessa valitaan uudet virkailijat ensi toimikaudelle. Klubeja 
kehotetaan valitsemaan myös henkilöt seuraaviin tehtäviin: 
GMT jäsenjohtaja, GLT koulutusjohtaja, GST palvelujohtaja ja LCIF-koordinaattori.  
 

Nuorisoleiri Rautavaaran Metsäkartanolla 4.8.–11.8.2018 
Leirin toimeenpanosta vastaa LC Nilsiä/Syvärinseutu ja LC Rautavaara. 
Nuoret tulevat Suomeen ennen leiriä ja tarvitsevat isäntäperheen noin kahden viikon 
ajaksi. Voisitko perheesi kanssa majoittaa nuoren ja tutustuttaa hänet suomalaiseen 
elämään? 
 

Piirin vuosikokous 21.4.2018 Kiuruvedellä  
Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 21.4.2018 Kiuruvedellä lukion juhlasalissa.  
Kutsut on lähetetty. Tervetuloa suurella joukolla! 
 
 
 



 

 

 Kallavesi-risteily 26.5.2018  

 Kaikille leijonaperheille tarkoitettu Kallavesi-risteily on lauantaina 26.5.2018 klo 12.00.  

 Ilmoittautumisohjeet löytyvät toukokuun kirjeestä.  

 

 Valmennustilaisuus 26.5.2018  

 Presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille pidetään valmennustilaisuus lauantaina 

 26.5.2018 klo 8.30 – 11.00. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.  

 

 Keräyslippaiden palautukset  

 Urho Karhu pyytää palauttamaan keräyslippaat. Lippaisiin on vaihdettava uudet tarrat.  

 Lippaat voi palauttaa vuosikokouspaikalle.  

 Nenäpäivän keräyslippaiden palautus Tuula Väätäiselle. Pyydän ottamaan yhteyttä  

 sähköpostilla tuula.vaatainen@lions.fi niin sovitaan miten saan lippaat.  

 

 Äänestä adressipaketin kuva-aiheita  

 Arne Ritari – säätiön hallitus on kokouksessaan 2.3.2018 Espoossa valinnut 

 jäsenäänestykseen valitut  kuvaehdotukset. Nyt näihin loppukilpailuun päässeisiin 

 ehdotuksiin voi tutustua säätiön sivulla ja käydä antamassa äänensä mielestään 

 parhaalle kuvalle. Äänestysaikaa on huhtikuun loppuun asti. Äänestämään pääsee liiton 

 sivuilta.   

 

 Viestintä   

 Muistattehan ilmoitella piirin sivuille tapahtumista ja lähettää materiaalia 

 aktiviteeteista. 

  

 Liiton vuosikokous   

 Oulussa 8.6.–10.6.2018.  

 

 Pidetään huolta edelleen 

 

 Tuula Väätäinen  

 piirikuvernööri  
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