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PIIRIKUVERNÖÖRI TIEDOITE  10 / 2017-2018  TOUKOKUU 

 

 Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki Lionit,Leot,puolisot ja PDG:t 

 

 Piirimme vuosikokous 

  

 Piirimme vuosikokous on takanapäin. Kokouksemme onnistui hyvin. Osallistujia oli 

 runsaasti ja saimme päättää yhteisistä asioistamme hyvässä Lions hengessä. 

 Haluan vielä erityisesti kiittää LC Seinäjoki/Kampusta kokousjärjestelyistä. 

 

 Kokouksessa päätimme tulevista Kuvernööreistä. Valituksi tulivat: 

 

 Kuvernööri elektiksi   Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki / Katrilli 

 

 1.  Varapiirikuvernööriksi Thorolf  Westerlund LC Närpes 

 

 2.  Varapiirikuvernööriksi Raimo Sillanpää LC Vaasa / Meri 

 

 Toivotan teille onnea ja menestystä tässä työntäyteisessä ja vaativassa tehtävässä 

 F-piirimme parhaaksi. 

 

 Tässä samassa yhteydessä haluan kiittää piirimme johtoryhmää hyvin hoidetusta kaudesta. 

 

 Sekä piirihallitusta aktiivisesta toiminnasta ja vastuun ottamisesta omilla toimialueillanne 

 ja osallistumisesta piirin asioiden eteenpäin viemiseen. 

  

 

 Klubien toimihenkilöt 

 

 Nyt arvoisat klubit nyt kun kausi vaihtuu ja on valittu uudet toimihenkilöt, on 

 välittömästi heidät kirjattava sekä uudet että poistuneet jäsenet MyLCI:iin 

 

 Lisäksi piirimme 4 klubilta on jäsenilmoitukset tekemättä koko vuodelta. Laittakaa 

 asiat kuntoon välittömästi! 

 

 Myöskin palveluaktiviteetit on monelta klubilta kirjaamatta se on meidän piirille 

  erittäin tärkeä sekä myös klubeille! 

 

 Tietosuoja-asetus 

 

 Tietosuojaan liittyvät toimenpiteet etenevät asetuksen edellyttämällä tavalla. Huhtikuussa 

 jokaiselle klubille on lähetetty tietosuoja-asetusta koskeva ohje. Hoitakaa tämän nyt 

 loppu kauden aikana, ettei tehtävä jää tulevien virkailijoiden tehtäväksi. 
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 Suomen Lions-liiton vuosikokous Oulu 8-9.6.2018 

 

 Toivoin että piirimme jokainen klubi osallistuisi vuosikokoukseen koska siellä 

 päätetään erittäin tärkeistä asioista.  Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 6.5.2018 saakka,  

 jonka jälkeen ilmoittautumismaksu nousee. 

   

 Piirimme jäsenkehitys 

 

 Jäsenkehitys on piirissämme negatiivinen, yksi klubi on lopettanut ja muista syistä 

 lioneita on eronnut toiminastamme. Meidän tulee klubeissamme miettiä, miten saamme 

 uusia jäseniä toimintaamme ja mitä meillä klubeilla on annettavaa uusille tuleville 

 jäsenille. Se on iso mietinnän paikka, on luotava uudenlainen strategia jäsenten pysyvyyteen 

 ja viihtyvyyteen. Voimmeko muuttaa toimintatapaamme, että se ei ole pelkkä kokous 

 ja sitten lähdetään kokouksesta pois. Kokouksista on tullut pelkkä muodollisuus! 

 On myös todettava, että olemme saaneet uusiakin jäseniä tyydyttävästi. Siitä suuri kiitos 

 että aktiivisuuttakin löytyy klubeistamme ja tässäkin kuussa tulee uusia jäseniä 

 toimintaamme 

 

 Lionien palkitsemiset 

 

 Moni klubi piiristämme ei ole hakenut 100% presidentin ansiomitalia koskaan, tai muuta 

 ansiomerkkiä. Nämä ansiomerkit ovat tosi tärkeä saajalle, Tässäkin asiassa olisi 

 ryhdistäydyttävä. 

 

 Lions-Golf Suomenmestaruus kilpailut 

 

 Lions SM Golf-mestaruus kilpailut järjestetään 7-8.7.2018 Uudenkaupungin 

 Golf klubi R:yn kentällä. Ilmoittautuminen sähköpostilla uusikaupunki@lions.fi 

 viimeistään perjantaina 22.6.2018 mennessä  

  

  

 Kesää odotellen 

 

 Terveisin 

 Kuvernööripari 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen 
 jaakko.passinen@lions.fi 
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