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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 1/2015-2016   Heinäkuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Aloha! 
  
Terveiset Honolulun Conventionista. Uusi kansainvälinen presidentti Dr. Jitsuhiro 
Yamada ja puoliso Toshiko toivovat, että me lionit piireissämme teemme kovasti töitä 
tänä vuonna, jotta pystymme parantamaan paikkakuntamme oloja humanitaarisen 
palvelun kautta. Ja näin tulemme tuomaan sopusointua ja arvokkuutta maailman 
kaikille ihmisille.  

Edellinen kansainvälinen presidentti Joe Preston pyysi meitä vahvistamaan omia 
klubejamme ja olemme nyt vahvempia kuin koskaan ennen. Olemme kansainvälisesti 
ylittäneet 1,4 miljoonan jäsenen määrän. Aivan kaikkia klubeja piirissämme hänen 
pyyntönsä ei tavoittanut, sillä kaksi klubia lakkautettiin viime kauden lopussa. Yksi uusi 
naisklubi puolestaan perustettiin, joten tervetuloa toimintaan mukaan LC Laihia/Helmi. 

Haluan omasta ja puolisoni Pirkon ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin Jarmo Hietalan 
ja puolisonsa Paulan sekä toisen varapiirikuvernöörin Jaakko Passisen ja puolisonsa 
Liisan puolesta kiittää saamastamme luottamuksesta tultuamme valituiksi näihin 
vaativiin tehtäviin. Kiitän IPDG Erkki Ammesmäkeä ja puoliso Anitaa sekä myös kaikkia 
Lions-ystäviä saamistani kannustuksista, neuvoista, tuesta ja opastuksesta. Kiitokset 
myös edellisen kauden piirihallitukselle ja toimikuntien jäsenille. 

Uusi toimintakausi on alkanut myös uusien klubipresidenttien ja virkailijoiden osalta. 
Toivotan teille kaikille menestystä tehtävissänne ja toivon, että yhteistyö, 
vuorovaikutus ja tiedotus klubien ja piirihallituksen välillä toimii edelleen 
saumattomasti ja saavutamme kaikki tälle kaudelle asettamamme tavoitteet. 

Piirihallituksen kauden 2015-2016 tutustumis- ja keskustelutilaisuus pidetään 
Seinäjoella 31.7 ja johtoryhmä kokoontuu 24.8 valmistelemaan piirihallituksen 
ensimmäistä kokousta, joka pidetään Laihialla 11.9.2015. 
 
Näin se kausi alkaa!
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Henkilövalintoja: 
 
Suomen Lions-liiton 62. vuosikokous pidettiin 12.-14.6.2015 Vuokatissa. Suomen Lions 
-liiton puheenjohtajaksi valittiin VCC Jari Rytkönen (Taru) LC Uurainen, G-piiristä ja 
varapuheenjohtajaksi IPDG Heikki Hemmilä (Raija Fors) LC Ylivieska, O-piiristä. 
 
Lions Clubs Internationalin 98. vuosikokous pidettiin Honolulussa Havaijilla 
Yhdysvalloissa 26.–30.6.2015. Kansainväliseksi presidentiksi valittiin Dr. Jitsuhiro 
Yamada, (Dr. Toshiko) Japanista ja 1. varapresidentiksi Bob Corlew (Dianne), Milton, 
Tennessee, USA ja 2. varapresidentiksi Naresh Aggarwal (Navita), Delhi, Intia. 
  
Järjestön kansainvälisen hallituksen jäseneksi (kansainvälisen johtajan) tehtävään 
kaudelle 2016 - 2018 valittiin PCC Markus Flaaming (Susanna Gustafsson), LC 
Vantaa/Kaivoksela. 
 
Tulevia tapahtumia: 
 
Kutsu Lions - seminaaripäivään ja avoimeen kuvernöörineuvoston kokoukseen 2/2015 - 
2016 lauantaina 29.8.2015 klo 10.00 alkaen Lapland Hotels Luostotunturissa, Luostolla. 
Ilmoittautuminen 5.8.2015 mennessä Lions-liiton sivuilla jäsenille osiossa www. 
lions.fi/jäsenille/kokouksia olevan linkin kautta.  
 
Klubien sihteerit ja presidentit; jäsenrekisteri - ilmoitukset vielä heinäkuulta tulee 
hoitaa mahdollisimman pian Suomen Lions-liiton jäsenrekisterin kautta. 
 
Elokuussa siirrymme käyttämään koulutusten mukaisesti MyLCI:n rekisteriä. Rekisteri- 
ilmoitukset tulee hoitaa kuukausittain hyvissä ajoin ennen kuun vaihdetta, 
mieluummin heti kuukauden klubi-tapahtuman jälkeen tai heti kuun alussa, jota voi 
sitten täydentää myöhemmin. 
 
100 % presidentin ansiomerkin voi hakea IPDG Erkki Ammesmäeltä. Ohje on Lion - 
lehdessä no 3/2015 tai Lions-liiton kotisivuilla Jäsenille -osiossa. 
 
Piirikuvernööri tai varapiirikuvernöörit vierailevat kauden aikana jokaisessa piirin 
klubissa. Vierailuihin liittyvistä toivomuksista mm. juhlista ja palveluaktiviteeteistä 
ottakaa minuun yhteyttä hyvissä ajoin.  
 
Hyvää ja aktiivista lions-vuotta ja toivottavasti lämmintä loppukesää kaikille!  
 
Piirikuvernööri 
Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko 


