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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 12/2015-2016   Kesäkuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Piirikuvernöörin viesti kesän alkaessa 

Kirjoitan tätä viimeistä piirikuvernöörin tiedotettani palattuamme Turun 
vuosikokouksesta. Vuosikokous oli järjestelyiltään onnistunut ja siitä jäi varmastikin 
kaikille mukavia muistoja. Paikalla oli noin 2000 osallistujaa. Klubien virallisia edustajia 
oli 945. Myös omasta piiristämme oli ilahduttavan paljon osallistujia. Vaikka 
vuosikokouspaikat ovat joskus kaukana, meillä on aina halua lähteä liikkeelle tekemään 
päätöksiä ja viihtymän yhdessä. Ensi vuonna suuntaamme sitten Joensuuhun.  

Lions-liiton 63. vuosikokous Turussa on nyt ohi. CC Jari Rytkönen luovutti 
puheenjohtajan nuijan VCC Heikki Hemmilälle LC Ylivieska. Hänen seuraajakseen 
kokous valitsi Erkki Honkalan LC Peräseinäjoki. Kokouksen juhlapuheen piti 
kansainvälisen Lions-järjestön LCI:n 2. varapresidentti Naresh Aggarwal Intiasta. 

Itämeri-seminaarissa esiteltiin suomalaista Lions-toimintaa ja esiteltiin 
puheenjohtajaehdokkaat. Kokouksen Kestävä kehitys -teeman merkeissä kuultiin Esko 
Valtaojan (avaruustähtitieteen emeritusprofessori) ja Björn Grönholmin (Union of the 
Baltic Cities, UBC, sihteeristön edustaja) esitykset aiheesta. Kestävän kehityksen 
periaatteet kulkivat punaisena lankana läpi koko vuosikokouksen. Vuosikokoukseen 
osallistuville tarjottiin myös mahdollisuus saada tietoja ajankohtaisista 
ympäristönsuojeluun liittyvistä asioista ja luontoaiheista kuvamateriaalia oli koko ajan 
esillä vuosikokoustiloissa.  

Itse vuosikokouksessa ja äänestyksissä oli käytössä uutta tekniikka asioiden käsittelyn 
nopeuttamiseksi ja kokouksen elävöittämiseksi. Kokouksen aikana seinällä oli 
infotaulu, johon osanottajat voivat lähettää tekstiviestejä ja myös äänestykset 
tapahtuivat tekstiviestein. Näin säästettiin huomattavasti aikaa itse äänestyksissä. 
Tapa, jonka toivoisi yleistyvän.  

Nuorten bändiskaban 7. SKEBA-loppukilpailun voitti Eternity Hour Järvenpäästä. 
Toiseksi tuli Variant Vantaalta ja kolmanneksi soitti Häkkyrä Jyväskylästä. 
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Piirimme jäsenkehitys 

Jäsenmäärämme näyttää kauden päättyessä murheellista lukemaa. Kaikkiaan neljä 
klubia lopettaa toimintansa tällä kaudella. LC Laihia, LC Vaasa/Africa, LC Vaasa/Hovi ja 
LC Vaasa/City. Toisaalta saimme kuin saimmekin tällä kaudella perustettua yhden 
uuden klubin LC Seinäjoki/Kampus. Lopullinen saldo jää siitä huolimatta selvästi 
miinukselle kun loppukaudesta tulee vääjäämättömästi eroamisia.  

Jäsenkehitys on ollut koko maassa samansuuntainen. Jäsenkehitystä turvaavat 
toimenpiteet, kuten koulutus ja hyvien toimintamallien esitteleminen jatkuvat Jarmon 
kaudellakin. 

Ilmoitukset jäsenrekisteriin 
 
Piirimme klubeista jäsenilmoituksen MyLCI:in on tehnyt toukokuussa vain 52 klubia eli 
vajaa neljännes klubeista ei ilmoitusta ole tehnyt, vaikka joka kuukausi sen kuuluisi 
tehdä. Kirjoitin tästä asiasta lokakuun, tammikuun ja huhtikuun tiedotteessa mutta 
ilmeisesti tästä on hyvä jatkossakin muistuttaa säännöllisesti. Muistattehan, että kausi 
päättyy vasta kesäkuun lopussa. Heinäkuun ensimmäiseen saakka vastuu klubin 
toiminnasta on istuvalla hallituksella. Rekisteri-ilmoitukset tulee hoitaa kesäkuussakin. 
Heinäkuun ja elokuun osaltakin ilmoitukset tulee tehdä vaikka toimintaa ei olisikaan ja 
nämä on uuden hallituksen vastuulla. Muistutan vielä mentorin vastuusta. 
 
Muutamalla klubilla on lisäksi, muistutuksista huolimatta, vieläkin ensi kauden 
klubivirkailijat ilmoittamatta! Määräaika oli 16.5.2016. Näitä puuttuvia tietoja ei enää 
saa korjattua vuosikirjaan. 
 
Ratnapuran sairaalan jatkorakentaminen 
 
Sri Lankan Ratnapurassa olevan silmäsairaalan jatkorakentamisen keräys on päättynyt 
ja kerätyt rahat on siirretty liiton tilille.  Piirissämme 45 klubia osallistui klubitasolla 
keräykseen ja 500€ lahjoituksia saatiin viisi. Tavoitteemme 8.000 euroa saavutettiin 
toukokuun aikana ja lopulliseksi saldoksi kirjattiin 8.150 euroa mikä on 102% 
tavoitteesta. Kiitoksia kaikille klubeille, jotka otitte osaa kampanjaan ja erityisesti 
venymisestä. 
 
Valtakunnan tasolla maksaneita klubeja on 557 Suomen 924 klubista eli 60%. 
Keräystulos on tällä hetkellä vain satasia alle tavoitteesta 120.000€ kun 
vuosikokouksessa VCC Heikki Hemmilä laittoi hatun kiertämään ja siihen kertyi 
kilokaupalla kolikoita ja ilahduttava määrä seteleitä. 
 
 



 

 

Mistä hankkia virallisia Lions-tuotteita 
 
Lions-logo ja nimi ovat Lions Clubs Internationalin tavaramerkkejä. LCI:lla on laajat 
tavaramerkkioikeudet USA:ssa ja maailmanlaajuisesti.  
   
Jotta jäsenemme pystyvät hankkimaan virallisia Lions-tuotteita, meillä on monia eri 
tapoja varmistaa, että lionit pääsevät hankkimaan näitä tuotteita käyttämällä 
paikallisia yrityksiä. 
 
Lions-tuotteita saa: 

 Verkkokaupasta LCIStore.org 
Täältä löytyvät asusteet, klubien kokoustarvikkeet ja kaikki viimeisimmät 
Lions-tuotteet. Uusia tuotteita lisätään valikoimaan jatkuvasti joten käy 
verkkokaupassa säännöllisesti. 

 Klubitarvikkeiden katalogista 
Tutustu digitaaliseen katalogiin jo tänään tai ota yhteyttä 
klubitarvikeosastolle saadaksesi katalogin. 

 Lions Clubs Internationalin Virallisilta lisenssinhaltijoilta 
Yritykset eri puolilla maailmaa ovat saaneet LCI:lta oikeuden toimia 
virallisina lisenssinhaltijoina. Ota yhteyttä heihin suoraan saadaksesi tietää 
lisää heidän tuotteistaan ja palveluistaan. 

 Tilaa suoraan klubitarvikkeiden myyntiosastolta 
Et löydä mitä olet etsimässä? Ota yhteyttä klubitarvikkeiden 
myyntiosastoon.  Henkilökunta voi etsiä myyjän, jolla on haluamasi tuote 
tai he voivat myöntää itse valitsemallesi yritykselle yhden kerran 
käytettävän oikeuden käyttää logoa. 

 
EPUT toimitteloo -kirja  
 
Etelä-Pohjanmaan Urheilun tukijat EPUT ry:n hallitus on viimeisessä kokouksessaan 
pohtinut, voisivatko Etelä-Pohjanmaan Lions Clubit tukea toimintaamme ostamalla 
EPUT ry:n aikoinaan tuottamia ja vielä jäljellä olevia "EPUT toimitteloo"-kirjoja. 
 
Vuonna 1947 perustetun EPUT ry:n tarkoituksena on urheilu- ja liikuntakasvatustyön 
edistäminen Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Yhdistyksessä on noin 1700 henkilö- 
ja 300 yhteisöjäsentä. 
 
EPUT ry tuotti vuonna 1992 kirjan ”EPUT toimitteloo”. Tämä kovakantinen noin 150-
sivuinen kirja sisältää kattavan kokoelman huumorihöysteisiä ”tositarinoita ja kaskuja 
etelä-pohjamaisten kertomana menneiltä vuosikymmeniltä. Eput ry toivoo, että 
lionsklubit tukisivat heidän toimintaansa hankkimalla ”EPUT toimitteloo” -kirjoja 
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vaikkapa klubin lahjoiksi. Kirjan hinta on 10euroa/kpl (tilausmäärän ollessa 10 kpl tai 
suurempi, kirjan hinta on 8 euroa/kpl). 
 
Kirjatilaukset osoitteella aino-maija.siren@plu.fi . Lisätietoja antavat Aino-Maija Siren 
0400 268 761 ja puheenjohtaja Markku Tynjälä 0500 161 433. 
 
Lopuksi 

Sydämellinen kiitos tästä kaudesta. Se on ollut minulle hieno kokemus. On ollut hienoa 
palvella piiriä piirikuvernöörin tehtävässä. Olen saanut vierailla klubikokouksissa ja 
nähdä sen, kuinka monella tavalla meillä tehdään sitoutunutta leijonatyötä. Jokaisena 
iltana on jaksanut ihmetyttää se, että jokainen klubi on hyvällä tavalla omanlaisensa. 
Klubikulttuurien kirjo on värikäs ja niin pitää ollakin. 

Suurkiitos kaikkien klubiaktiivien lisäksi ahkeralle sihteerilleni Oivalle, rahastonhoitaja 
Jarille, GMT Veijolle ja GLT Tapiolle, joka vaivojaan säästämättä hoiti monen monta 
tointa niin klubin, piirin kuin liitonkin tasolla. Erityiskiitos edeltäjälleni IPDG Erkille sekä 
PDG Hansille, joka hoiti tarpeelliset ruotsinkieliset käännökset. Erityiskiitos vielä 
seuraajalleni Jarmolle ja Paulalle, joilla on kova työ jatkaa niitä hankkeita, mitkä 
minulta vielä jäivät kesken.  

Kiitokset myös monista vuosijuhlista ja muista juhlatilaisuuksista, joissa olen saanut 
olla kutsuvieraana. Suuri ilo on ollut myös vierailut klubien aktiviteeteissa. 

Kiitokset vieraanvaraisuudesta, ystävällisyydestä ja ystävyydestä. Kaikkialla olen saanut 
tavata aitoja ihmisiä. Leijonat ovat mahtavaa porukkaa.  

Uusille valituille hallituksen jäsenille ja toimikuntapuheenjohtajille sekä tuleville 
toimikunnan jäsenille toivon reipasta ja aktiivista otetta hallitus- ja 
toimikuntatyöskentelyyn. Olkaa esimerkkinä nuoremmille.  

Lämmin kiitos myös piirihallituksen jäsenille työstänne piirin ja sen klubien hyväksi. 
Toimikunnissa, alueilla ja lohkoissa on tehty tiimityötä ja se on kantanut hyvää 
hedelmää. Niin klubeissa kuin piirihallituksessa on palveltu yhdessä ja ilolla. Lämmintä 
ja aurinkoista kesää kaikille lioneille ja perheenjäsenille. 

Nautitaan Suomen suven suloisuudesta, sen valoisista öistä, vanamon tuoksusta, 
kuikan huudoista ja kaikesta hyvästä mitä elämä meille lahjaksi antaa! 

Yhdessä hyvää tehden! 

 

Piirikuvernööri Timo ja puoliso Pirkko 
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