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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 4/2017-2018     Lokakuu 

 

 Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki lionit/puolisot ja PDG:t 

 

 Jäsenasiat 

 

Palaan jälleen tärkeään piirimme jäsenkehitykseen. Ilahduttavaa on ollut huomata, että uusia 

jäseniä on saatu toimintaamme mukaan. Vetoan klubiemme leijoniin, että jokainen miettisi 

omissa klubeissaan tapoja etsiä uusia jäseniä ja sitä, miten heitä saataisiin mukaan 

toimintaamme. Kun jokainen klubi ottaa yhden uuden jäsenen, se tarkoittaa 66 uutta jäsentä 

ja se olisi todella hienoa. 

 

 Lisäksi olisi mietittävä voitaisiinko määrättyjen klubin alueelle perustaa uusia 

 klubeja. Nyt vain rohkeasti kysymään henkilöitä mukaan toimintaan. 

 Dr. Naresh Aggarwal toivoo, että ottaisimme 2 uutta jäsentä klubeihimme. 

 Myös Leo toiminnan perustamista kannattaisi vakavasti harkita klubeissa. 

 Niistä saataisiin myöhemmässä vaiheessa toimintaamme mukaan hyviä nuoria. 

 

 Aarne Ritari ja Melvin Jones gaalailta 

 

Kuten muistanette, piirimme järjestää gaalaillan 24.3.2018. Sen järjestämisestä 

kiinnostuneita klubeja pyydän ottamaan yhteyttä Risto Uittoon LC 

Kauhava/Helahoito puh 0400-361 996 tai risto.uitto@lions.fi  31.11.2017 mennessä. 

Tämä tapahtuma ei vaadi paljon klubilta. Risto antaa kaiken avun ja neuvot, miten toimitaan 

ja klubikin saa siitä pienen korvauksen työlleen. Nyt miettimään klubeissa, ketkä leijonat 

ansaitsevat tunnustusta. 

  

 Punainen Sulka 

 

 Piirimme onnistui tässä aktiviteetissa loistavasti ja olimme Suomen paras. 

 Kunniakirjoja saimme tosi paljon ja muitakin palkintoja ja prenikoita 

 Vielä suuret kiitokset kaikille leijonille tehdystä aktiviteetista. 

 

 Piirimme koulutuspäivät 

 

 Muistutus koulutuspäivistä Lapualla. Ensimmäinen koulutus oli jo ja osallistujia oli 

16 tulevaa presidenttiä. Toinen koulutuspäivä on 30.11.2017 Lapualla. Koulutus on 

tarkoitettu tuleville presidenteille ja kurssi on myös osaksi ruotsinkielinen 

Keväällä järjestämme lisäkoulutusta tiedottamisesta ym., josta informoimme myöhemmin. 

Nyt kaikki mukaan saamaan varmuutta tulevaan kauteen. Ilmoittautumiset koulutusjohtaja 

GLT Juha Lahtiselle puh 0500-365851 tai juha.lahtinen@lions.fi 
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 Jäsenohjelmakoulutus 

Joka järjestetään piirihallituksen 2. kokouksen yhteydessä Hotelli Kurikassa 17.11.2017 

klo 17.15-18.00. Koulutus on tarkoitettu jäsenasioita vastaaville sekä kaikille klubien 

leijonille. Koulutuksen vastuuhenkilö on jäsenjohtaja GMT Veijo Hannonen puh 0400-

768306 tai veijo.hannonen@lions.fi , jolle ilmoittautumiset. Jäsenkehitys on saatava 

piirissämme nousuun. Tervetuloa oppimaan asiallista asiaa jäsenhankinnasta. 

 

Piirihallituksen 2. kokous pidetään 17.11.2017 klo 18.00 Hotelli Kurikassa osoite 

Hovinkatu 1, 61300 Kurikka. Järjestelyistä vastaa LC Kurikka. Kutsu on lähtenyt 

piirihallituksen jäsenille. 

 

 Aarne Ritari säätiön adressit 

 

Nyt kaikki F-piirin Leijonat ostavat yhden adressin. Korostan, että sitä voidaan käyttää 

syntymäpäivä, ja missä tapahtumissa vain, kun olen huomannut, että kaikki eivät sitä tiedä. 

Monilla on sellainen käsitys, että se on vain surunvalitteluun tarkoitettu. Adressia saa tilata 

Aarne Ritari Säätiön asiamies Risto.uitto@lions.fi tai puh 0400-361996 tai meiltä 

kuvernööreiltä. Meillä on niitä mukana klubivierailuilla. Nostetaan adressien käyttö uudelle 

tasolle! 

 

 Piirilehti 

 

 Arvoisat klubit tehkää piirilehteemme juttuja aktiviteeteistänne valokuvien kera. 

 Lehti kertoo, että olemme aktiivinen toimija piirissämme. Olisi myös tärkeää, että 

 klubit myisivät ilmoituksia lehteemme. Jutut tulee toimittaa Raimo Sillanpäälle. 

 raimo.sillanpaa@lions.fi 

 

 Maailman Diabetes päivää vietetään 14.11.2017 

 

 Klubit voisitte olla yhteydessä paikallisiin diabetes-yhdistyksiin siitä, miten me lionit 

 pystyisimme olemaan mukana ja auttamassa heitä tässä tapahtumassa. Diabetes on 

 suuri maailmanlaajuinen ongelma ja lisääntyy koko ajan. 

 

 Joulukortit 

 

 Nyt kaikki tilaamaan joulukortit.  Vuosikirjasta ja viimeisestä Lion-lehdestä näette 

 aiheet. 

 

 Nuorisovaihto 

 

Muistutus että nuorisovaihto ilmoitukset pitää toimittaa 15.12.2017 mennessä Matti 

Kärnälle 

 

 Hyvää syksyä ja toimeliaita aktiviteetteja Leijonat! 

 

 Terveisin 

 

 Piirikuvernööripari 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen  
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