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     Tammikuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 4 /2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

Toivotan kaikille leijonille ja heidän puolisoilleen Hyvää Uutta Vuotta 2017.  
 

Tärkeitä päivämääriä 
 
Tässä vielä kertauksena muutamia päivämääriä  
 

 Seuraava piirihallituksen kokous on Alavudella 11.2.2017 klo 10.00 

 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 

 LC Kauhava/Helahoito järjestää Golf-mestaruuskisat 2.9.2017 

 Lentopalloturnauksen aika, paikka ja järjestäjä ovat vielä etsinnässä 

 Nuorisovaihtoleiri pidetään Haapaniemessä 12.- 20.8.2017. Isäntäperheitä tarvitaan. 

Niistä olisi hyvä ilmoittaa mielellään jo maaliskuussa Matti Kärnälle (LC Ylistaro). 

 

Piirin lohkojaon muuttaminen 

Viime vuosina on ollut useita kuntaliitoksia, jonka seurauksena saman kunnan alueella on 
klubeja, jotka kuuluvat eri lohkoon. 2. VDG Annukka Laurila on tehnyt alustavan ehdotuksen 
lohkojaon muuttamiseksi siten, että saman kunnan alueella olevat klubit kuuluisivat samaan 
lohkoon. Tässä Annukan tekemä ehdotus: 

I alue:  1. lohko: 5 klubia ennallaan 
2. lohko: 4 klubia ennallaan 
3. lohko: 5 klubia: vaasalaiset klubit (4) ja lisäksi Vaasaan liitetty Vähäkyrö 
  

 II alue 1. lohko: 10 klubia: Seinäjoen klubit (9) ja lisäksi Seinäjokeen liitetty Ylistaro 
2. lohko: 5 klubia: Isokyrö, Laihia/Helmi ja lisäksi Ilmajoen kolme klubia 
3. lohko: 6 klubia: Kurikan klubit (3), Jalasjärven klubit (2) sekä Jurva,  
kaikki samaa kuntaa 
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III alue 1. lohko: 7 klubia: Kauhavan 4 klubia (=Kauhava, Alahärmä, Ylihärmä ja 

Kortesjärvi) sekä Lapuan 3 klubia (myöhemmin myös uusi naisklubi) 
  2. lohko: 7 klubia (Kortesjärvi liitetään Kauhavaan) 
  
     IV alue 1. lohko: 7 klubia ennallaan      

2. lohko: 6 klubia (Jurva liitetään Kurikkaan) 

 
Miettikää asiaa ja toimittakaa minulle mielipiteenne maaliskuun loppuun mennessä. 
Kysymyksessä on siis alustava ehdotus. Otetaan asia esille piirin vuosikokouksessa 
huhtikuussa. Mahdollinen uusi lohkojako tulisi voimaan 1.7.2017 lähtien. 

Lions-viikko 

Lions-viikkoa ja LCIF-viikkoa vietetään 9.-15.1.  

100- vuotis palveluhaasteet 

Vaikka näistä palveluhaasteista on puhuttu jo varmaan kyllästyksiin asti, niin muistutan nyt vielä 
tästä asiasta, koska se erittäin tärkeä paitsi palvelun saajille myös itse Lions-järjestölle. 
Palvelukohteiden teemat muistaa hyvin neljästä N:stä, Nuoriso, Näkökyky, Nälkä ja Natura 
(=ympäristö). Aluksi oli tarkoitus palvella 100 miljoonaa ihmistä, mutta nyt tavoitetta on nostettu 
siten, että vuoden 2018 mennessä olisi palveltu jopa 200 miljoonaa ihmistä. On siis tärkeää, 
että ilmoitatte aina kuukausiraportissa kuinka monta ihmistä olette palvelleet. Jos on kysymys 
pelkästä rahalahjoituksesta, niin palveltujen ihmisten määrä saadaan lahjoitussumma jakamalla 
20 eurolla. 

Jäsenilmoitukset 

Edelleenkin piirissämme on muutamia klubeja, joiden ilmoitukset ovat jopa useiden kuukausien 
ajalta tekemättä. Muutamilta klubeilta ei ole tullut myöskään tietoa suoritetuista aktiviteeteista. 
Nekin kannattaa raportoida mahdollisimman kattavasti. Otan yhteyttä lähiaikoina näihin 
klubeihin. On kuitenkin pantava kiitoksella merkille, että suurin osa klubien sihteereistä on 
hoitanut ilmoitukset mallikkaasti. 

Jäsenkehitys 

Piirimme jäsenkehitys ei ole vielä saavuttanut tavoitetta, vaikka monet klubit ovat ottaneet uusia 
jäseniä klubeihin. Samanaikaisesti on jäseniä jäänyt syystä tai toisesta pois. Yhtä tärkeää kuin 
on saada uusia jäseniä klubiin, on pitää vanhoista jäsenistä huolta, että he viihtyisivät klubeissa. 
Tavoitteena on olla jäsenkehityksessä Suomen paras Lions-piiri. 

Melvin Jones - jäsenyys 

Monet klubit ovat ansiokkaasti huolehtineet oman paikkakunnan palveluaktiviteeteista. Se on 
hieno asia. Meidän tulisi myös muistaa, että olemme kansainvälinen palvelujärjestö. Siksi on 
hyvä, että me tuemme myös kansainvälistä toimintaa. Usein sanomme, että me emme anna 
Amerikkaan yhtään rahaa. Kysymys ei kuitenkaan ole Amerikkaan annettavasta rahasta, vaan 
erilaisiin maailmalla tapahtuvien onnettomuuksien uhrien tukemisesta. Mm. Lapua sai 
kansainväliseltä katastrofirahastolta huomatavan summan räjähdysonnettomuuden uhrien 
auttamiseksi vuonna 1976. Melvin Jones – jäsenyyden myöntäminen klubin toiminnassa 
aktiivisesti toimivalle jäsenelle auttaa tätä kansainvälistä katastrofirahastoa toimimaan 
kriisitilanteissa ei puolilla maailmaa. 



Lions-ritari 

Kotimaisen Lions-toiminnan tukemiseksi voidaan hakea Ritarin arvoa klubin toiminnassa 
aktiivisesti toimivalle jäsenelle. Lisäksi ARS-adressit ja ansiomerkit tukevat tätä toimintaa. 
Apurahaa voi hakea paikkakunnan hyviin aktiviteettikohteisiin. 

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 helmikuun alussa. 

Piirin kotisivut 

Piirin kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedotettavia asioita ilmaantuu. 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 

 

Ps. Lipputankoon tarkoitettu F-piirin lippu on löytynyt. 
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