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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 1/2017-2018

Arvoisat  klubien presidentit sekä kaikki lionit / puolisot ja PDG:t.

Uusi toimikausi on lähtenyt käyntiin uusin haastein ja tavoittein !

Terveiseni kansainvälisestä Conventiosta ja Lions-liikkeen 100 vuotis-juhlasta Chicagosta.
Meitä leijonia oli mukana 30 000 ympäri maailmaa. Osallistujia oli varsinkin Kiinasta ja
Intiasta paljon. Meitä suomalaisia oli yli 60 leijonaa paikalla. Toiminnot pelasivat kuitenkin
hyvin vaikka jonoja olikin. Tilaisuudet toimivat hyvin asiallisesti ja ystävällisesti. Meitä 
tulevia piirikuvernöörejä oli noin 740. Virkavalan vannomisen ja elektinauhan 
poistamisen jälkeen sytytimme puolisoiden kanssa kynttilät. Hetki oli hieno ja mieliin jäävä.

Saimme uuden kansainvälisen presidentin, Dr NARESH  AGGARWAL
ja puoliso NAVITA Intiasta.
1. Varapresidentiksi Gudrun Yngvadottir  puoliso Dr. Jon Islannista 
2 .Varapresidentiksi Jung-Yeol Choi  puoliso Seung-Bok  Korea
3. Varapresidentiksi Haynes Townsend  puoliso Donna  Usa

KV-Presidentin teemansa on: ”We Serve”    ”Me Palvelemme”     ”Vi hjälper” 

http://e-district.org/sites/107f/
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Tavoitteena hänellä on palvella 200 milj ihmistä vuoteen 2020-2021 menessä.
Tällä hetkellä on palveltu yli 100 milj ihmistä.Lisäksi hän kehoitti rohkeasti tekemään
muutoksia toimintaamme. Hän korosti yhdessä tekemisen tärkeyttä ja luottamusta
jäsenistöömme. 

KV-Presidenttimme esitteli Lions-toiminnan palvelurakenteen, jonka 
Jonka sisältö on: 1. Ympäristö 2. Nälän helpottaminen 3. Näkökyky 4. Diabetes ( uusi)
5. Lapsuusiän syöpä (uusi)

Hän oli erittäin innostunut ja energinen herrasmies. Hän omistaa Intiassa ison terästehtaan
 ja muita yrityksiä sekä työllistää noin 400 henkilöä. Uusina aktiviteetteina tulevat 
diabeteksen ennalta ehkäisy, koska se on  maailmanlaajuinen ongelma sekä  lapsuusiän 
syöpä. Kerron niistä ja muista tulevista myöhemmin lisää, kun saan tarkemmat
ohjeet,miten toimimme.

Kotimainen teema jatkuu entisellään:  ”Tue nuorta itsenäisyyteen”
                 ”Stöd unga till självständighet”

Lions-liiton puheenjohtajan teema on: ”Tehdään yhdessä”  
”Vi gör tillsammans”

    
Oma teemani on:    ”Turvaa tulevaisuus – ole aktiivinen leijona”

       ”Trygga framtiden – var en aktiv lion

Jäsenmäärä jatkaa laskemistaan muissa piireissä. Me F-Piirissä olemme kuitenkin
saaneet jäsenmäärän nousuun ja olemme valtakunnan  toiseksi eniten saatu uusia
jäseniä, joka on hieno asia ja toivon ,että tulevalla kaudella nousu jatkuu. Siitä suuret
kiitokset klubeilemme sekä IPDG Jarmo Hietalalle ja puoliso Paulalle hyvin
hoidetusta kaudesta. Tavoitteena on, että saisimme uusia klubeja lisää ja jäseniä, kun 
kaikki ikäänymme. Me olemme mailman suurin palvelujärjestö, yli 1,4 milj jäsentä.
Nuoret ovat meidän voimavaramme ja tulevaisuutemme! Tulen myöhemmin palaamaan
tähän asiaan tarkemmin.

Lions-liiton ja Piirin henkilövalintoja

Joensuussa vuosikokouksessa valittiin:
 Lions-liiton puheenjohtajaksi Erkki Honkala LC Peräseinäjoki
1.Varapuheenjohtajaksi  Pirkko Vihavainen LC Juva

Piirin 107-F vuosikokouksessa Lapualla: 
Piirikuvernööriksi valittiin Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus
1 varapiirikuvernööriksi valittiin Anna-Liisa Laurila  LC Kauhajoki/Katrilli
2 varapiirikuvernööriksi valittiin Thorolf Westerlund LC Närpes.

Leijonatoiminta 100 vuotta

Leijonatoiminnan 100-vuotisjuhlia on järjestetty kiitettävästi. Siitä kiitos klubeilemme.
Erilaisin tilaisuuksin on saavutettu näkyvyyttä. Juhlakausi kuitenkin jatkuu kesäkuuhun 
2018. Varmaan muistatte, että perustuu kolmeen teemaan: 

    1.   Palvelu haaste
2. Uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaamme
3.  Paikkakunnan perintöprojektit.

Satavuotisjuhlakoodinaattori Kaarlo Katajisto lähestyy teitä kirjeellä lähiaikoina.



Punainen sulka

Punainen sulka kampanja onnistui alueellmme hyvin, vaikka emme päässeet aivan
tavoiteesemme. Olimme kuitenkin Suomen toiseksi paras piiri. Toivon, että teette tilityksen
välittömästi heinäkuun loppuun mennessä. Elokuussa  saamme lopullisen tilaston, josta
kerron elokuun kirjeessä. Kiitos jo nyt tehdystä työstä kampanjassamme. Olette loistavia

 Leijonia! Kiitokseni jo tässä vaiheessa sulkakoodinattori Matti-Pekka Mäkelälle tehdystä
työstä.

Piirilehti

Piirilehti toimitetaan säköisenä. Toivon että toimitatte tapahtumistanne kirjoituksia
Raimo Sillanpäälle  (raimo.sillanpaa@lion.fi).Toimitus pidättää itselleen oikeuden
lyhentää kirjoituksia. On myös hyvä, että olisi valokuvia runsaasti. Paras juttu tai
tapahtuma palkitaan keväällä 2018.Toivon että klubit myyvät ilmoituksia lehteen
Raimolta saa ilmoitussopimuksen. Tarkka laskutusosoite on ehdoton tieto.

Piirin kotisivut

Piirin kotisivuja http://e-district.org/sites/107f/   täydennetään ja päivitetään tarpeen 
mukaan kun tiedoitettavaa on!

Toivotamme puolisoni kanssa piirimme lioneille, puolisoille ja leoille toimintarikasta
ja aktiivista toimikautta 2017-2018

Piirikuvernööripari
 

Jaakko ja Liisa Passinen
Gsm 0500261089

jaakko.passinen@lions.fi
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