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     Lokakuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 2 /2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

 

Punainen Sulka 

Punainen Sulka - kampanja on päässyt hyvään vauhtiin. Muistakaa raportoida keräyksen 
tuotoista liiton rekisteriin. Matti-Pekka Mäkelä auttaa ongelmatilanteissa (matti-
pekka.makela@lions.fi).  Juuri nyt 1.- 8.10. välisenä aikana televisiossa mainostetaan Punaista 
Sulkaa. Nyt kannattaa panostaa PuSu keräysaktiviteetteihin. Kevätkaudella tulee toinen 
samanlainen mainoskampana televisiosta. Ilmoittelen siitä myöhemmin. 

Leijonatoimintaa 100 vuotta 

Leijonatoiminnan 100-vuotisjuhla perustuu kolmeen teemaan: Palveluhaaste, Uusien jäsenten 
saamista toimintaan mukaan ja Paikkakunnan perintöprojektit. Ilmoittakaa kaikki tähän liittyvät 
aktiviteetit MyLCI:hin. Satavuotisjuhlakoordinaattori Kaarlo Katajisto antaa tarvittaessa lisätietoja 
asiasta (kaaro.katajisto@lions.fi).  

Kansanväliset maksut 

Kansainvälisten maksujen suorittamisessa on tärkeää, että maksutiedot ovat oikein. 
Viestikenttään tulee aina kirjoittaa klubin nimi ja klubin kansainvälinen numero. Tällöin 
maksu menevät oikean klubin hyväksi. 

Jäsenilmoitukset 

Jäsenilmoitukset tulisi huolehtia MyLCI:hin jokaiselta kuukaudelta. Piirissämme on muutamia 
klubeja, joiden ilmoitukset ovat jopa useiden kuukausien ajalta tekemättä.  

Nuorisovaihto ja ensi kesän leiri 

Perinteisen tavan mukaan myös ensi kesänä on mahdollisuus lähteä nuorisovaihtoon Lions-
järjestön kautta. Ilmoittautumiset on toimitettava Matti Kärnälle 15.12.2016 mennessä. Lisäksi 
pitäisi saada isäntäperheitä ensi kesän nuorisoleiriläisille. Perheenjäsenten ei tarvitse kuulua 
Lions-järjestöön. 

Rauhanjulistekilpailu 

Perinteinen kansainvälinen rauhanjulistekilpailu toteutetaan tänä vuonna teemalla ”Rauhan 
juhla”. Työt on toimitettava piirikuvernöörille 15.11. mennessä osoitteeseen Konnontie 5. 
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Piirihallituksen kokoukseen osallistujat valitsevat 18.11. mielestään parhaan julisteen, joka 
palkitaan. Juliste toimitetaan valtakunnalliseen kilpailuun, jossa valitaan paras työ 
kansainväliseen kilpailuun. 

 

Jäsenkehitys 

Muutamat klubit ovat ottaneet jo uusia jäseniä klubeihin. Siitä suuri kiitos heille. Meidän piirimme 
kunniahimoinen tavoite on saada jäsenkehitys lähtemään positiiviseen suuntaan. Tarkoituksena 
olisi saada yksi uusi klubi ja että jokainen klubi ottaa uusia jäseniä siten, että nettolisäys olisi 
vähintään 1 jäsen. Koko valtakunnan jäsenkehitys oli viime kaudelta huolestuttava. Tämä on 
johtanut siihen, että piirejä joudutaan yhdistämään. Palaan tähän asiaan myöhemmin.  

Vaasan Jaakoon pakinat 

LC Kauhava tulee lähestymään klubeja Vaasan Jaakoon pakinoitten tiimoilta. Klubeille tarjotaan 
pakinakokoelmaa, josta klubit voivat lahjoittaa kirjoja vanhainkoteihin ja muihin vastaaviin 
laitoksiin. Mukana on kirjojen lisäksi myös CD:t, jotta pakinoita voi myös pelkästään kuunnella. 

Piirilehti 

Ensimmäinen piirilehden painos on ilmestynyt. Piirilehti toimitetaan siis edelleen sähköisenä. 
Jutut lehteen voi lähettää Raimo Sillanpäälle (raimo.sillanpaa@lions.fi). Toimitus pidättää 
itsellään oikeuden lyhentää kirjoituksia. Valokuvat puhuvat enemmän kuin tuhat sanaa. Paras 
juttu palkitaan keväällä 2017.  

Piirin kotisivut 

Piirin kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedotettavia asioita ilmaantuu. 

 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 

 

Ps. Onko jollakin tiedossa, missä on lipputankoon tarkoitettu F-piirin lippu.  
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