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     Joulukuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 3 /2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

Marraskuun tiedotteen jätin tekemättä, kun näytti siltä, ettei marraskuussa ollut mitään erityistä 
tiedotettavaa. Tässä tulee nyt joulukuun tiedote. 
 

Piirikokousasioita 

 Käytiin läpi edellisen kauden tilit. Ne ovat nähtävissä kuten myös toimintakertomus piirin 

kotisivuilla. 

 Piirikokous päätti palkita 200 €:lla kauden aikana eniten uusia jäseniä hankkinut klubi (ei 

nettokasvu), aktiivisin klubi, jossa huomioidaan myös esim. piirin tilaisuuksien 

järjestelyvastuut ja nettilehden paras juttu. 

 Rauhanjulistekilpailun voitti Laura Metsälä LC Seinäjoki / Aalto, Kärjen ala-aste. 

 Toiseksi tuli Alina Koivunen LC Alajärvi / Aallottaret, Ylikylän koulu 

 Kolmannen sijan jakoivat Aino-Kaisa Vehkakoski LC Alavus, Alavuden Yläkoulu ja Viivi 

Nurmela LC Nurmo / Valakiat, Pajuluoma. 

 Voittaja saa 100 €, toinen 75 € ja kolmas 50 € (kummallekin) 

 Vaasaan on perustettu uusi Leo-klubi. Presidentti Elina Laakso kertoi klubin 

perustamisesta ja aikaisemmasta Leo-toiminnastaan. 

 Martti Koivumäki kertoi mahdollisesta ensi vuonna järjestettävästä Punainen Sulka 

suunnistustapahtumasta. 

 
Tärkeitä päivämääriä 
 

 Seuraava piirihallituksen kokous on Alavudella 11.2.2017 klo 10.00 

 Nuorisovaihtohakemukset on jätettävä Matti Kärnälle 15.12.2016 mennessä 

 Hakuaika piirin virkoihin ja piirin vuosikokouksen järjestämisoikeutta on haettava 

15.1.2017 mennessä 

 Aloitteet liiton vuosikokoukselle on tehtävä 15.1.2017 mennessä 

 Hakemukset Pohjanmaan Leijonaksi on jätettävä 15.1.2017 mennessä 

 ARS-Melvin Jones gaala & Lions 100-vuotisjuhla järjestetään Kauhavalla 25.3.2017 

 Lions Quest-koulutus järjestetään Kauhajoella 27.-28.3.2017 

 LC Isokyrö järjestää pilkkikisat 4.3.2017 
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 LC Kauhava/Helahoito järjestää Golf-mestaruuskisat 2.9.2017 

 LC Kauhajoki järjestää lentopalloturnauksen (aika on vielä avoin) 

 Nuorisovaihtoleiri pidtään Haapaniemessä 12.-20.8.2017. Isäntäperheitä tarvitaan. Niistä 

olisi hyvä ilmoittaa mielellään jo maaliskuussa Matti Kärnälle. 

 

Piirijakoasia 

Kuvernöörineuvosto päätti viime viikonloppuna Hämeenlinnassa, ettei piirijaon muuttaminen 
tässä vaiheessa ole ajankohtainen. Jokainen piiri huolehtii jäsenmääränsä kasvattamista siten, 
ettei piirijakoa tarvitse muuttaa jäsenmäärään vähyyden vuoksi. 

Arvat ja joulukortit 

Arvat ja joulukortit ovat lionsliiton aktiviteetit nuorison hyväksi. Nyt monet klubit ovat 
palauttaneet arvat ikään kuin tuo nuorisolle suunnattu aktiviteetti ei koskisi klubeja lainkaan. On 
koettu, että kysymyksessä on jonkinlainen pakkomyynti. Toki mikään ei ole pakollista, mutta 
pitää ottaa huomioon, että me lionit olemme paitsi kansainvälinen myös kansallinen ja 
paikkakunnallinen palvelujärjestö. Nämä arvat ja joulukortit ovat puhtaasti kansallista leijona-
aktiviteettia. Myös meidän piiri on noista rahoista saanut avustuksen mm. nuorisoleiriä varten. 
Pyydänkin nyt, että jokainen klubi myy arvat joko jäsenilleen tai ulkopuolisille kansalaisille. 
Olisiko mahdollista, että ne klubit, jotka ovat palauttaneet arvat, harkitsisivat vielä 
tilaamaan arvat liitolta ja antamaan tällä tavoin oman panoksensa tähän nuorisoon 
kohdistuvaan kansalliseen aktiviteettiin.  

Punainen Sulka 

Monet klubit ovat toteuttaneet Punainen Sulka aktiviteetteja. Muutamat klubit ovat ylittäneet 
asetetut tavoitteensa jopa 400 %. Kiitos siitä. Olisi hyvä, että niistä kertyneet varat tilitettäisiin 
viipymää eteenpäin, jotta saisimme reaaliaikaista tietoa keräyksen tilanteesta. Koska tämä on 
yhteinen valtakunnallinen hanke, olisi tärkeää, että jokainen klubi ainakin jollakin tavalla olisi 
mukana tässä hankkeessa, vaikka ei ihan asetettuun tavoitteeseen pääsekään. 

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. Monella klubilla on pieniä summia maksamatta usean 
kuukauden ajalta. Tulen ensi vuoden alussa lähettämään raportin, jossa nuo summat näkyvät. 
Ne olisi hyvä maksaa, vaikka ovatkin pieniä. Sumat johtuvat kurssivaihtelusta. Yhtään 
ongelmaklubia ei piirissämme ole. Siitä kiitos aktiivisille rahastonhoitajille. 

Jäsenilmoitukset 

Jäsenilmoitukset tulisi huolehtia MyLCI:hin jokaiselta kuukaudelta. Piirissämme on muutamia 
klubeja, joiden ilmoitukset ovat jopa useiden kuukausien ajalta tekemättä. Lähetän raporteista 
tiedon ensi vuoden alussa. Muutamilta klubeilta ei ole tullut myöskään tietoa suoritetuista 
aktiviteeteista. Nekin kannattaa raportoida mahdollisimman kattavasti. 

Jäsenkehitys 

Muutamat klubit ovat ottaneet jo uusia jäseniä klubeihin. Siitä suuri kiitos heille. Koko 
valtakunnan ja myös meidän piirimme kunniahimoinen tavoite on saada jäsenkehitys lähtemään 
positiiviseen suuntaan. Lapualle on perustettu uusi naisklubi, jossa jäsenmäärä oli 
perustamiskokouksessa 25. Kun jokainen piirimme klubi (65 klubia) ottaa yhden nettolisäyksen 
klubiin, niin tavoite on silloin täyttynyt. 



Piirilehti 

Jutut lehteen voi lähettää Raimo Sillanpäälle (raimo.sillanpaa@lions.fi). Toimitus pidättää 
itsellään oikeuden lyhentää kirjoituksia. Paras juttu palkitaan keväällä 2017. Seuraava 
piirilehden päivitys tulee joulukuun alussa. 

Piirin kotisivut 

Piirin kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedotettavia asioita ilmaantuu. 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 

 

PS. Edelleenkin kyselen, onko jollakin tiedossa, missä on lipputankoon tarkoitettu F-
piirin lippu.  
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