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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 5/2015-2016   Marraskuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Marraskuun asioita 

 

Auttoikohan lokakuussa annetut muutamat muistutukset kun F-piirin lähes kaikki 
klubit olivat tehneet jäsenilmoituksen jäsenrekisteriin lokakuun osalta. Kiitokset tästä 
ansaitsevat klubiemme johtamisesta vastaavat presidentit ja erityisesti 
klubisihteerimme. Tämä antaa meistä hyvän kuvan päämajalle, Lions-liitolle ja 
tietenkin meille itsellemme. Tosin on samanaikaisesti otettava huomioon, että 
poistuma alkukaudella on ollut hieman odotettua suurempaa. Jäsenten pitämiseen on 
kiinnitettävä klubeissa riittävää huomiota. Tässä voi auttaa klubeissa kerran vuodessa 
tehtävä tyytyväisyyskysely ja kyselytulosten mukaiset kehittävät toimenpiteet. Klubien 
toiminta tulee olla kaikkien jäsenien toivomusten mukaista. Jäsenrekisteriin tehtävät 
ilmoitukset kertovat muillekin, että klubi toimii aktiivisti. Aktiviteeteistä ilmoitetaan 
kaikki asiaan vaikuttavat tekijät: tapahtuma, kuinka monta tekijää, moneenko 
henkilöön aktiviteetti kohdistui ja mahdolliset kustannukset. Nämä tapahtumat 
kerääntyvät kansainväliseen tilastoon ja lopulta kertovat meidän Lionien 
maailmanlaajuisesta palveluvaikutuksesta lähimmäistemme ja ympäristömme hyväksi. 
Se muodostaa myös osan Lionien 100-vuotis juhlavuoden palvelutavoitteistamme, 
palvella 100 miljoonaa ihmistä v. 2017 loppuun mennessä. 

Piirilehden jutut ja ilmoitukset 

Klubit ovat saaneet viestintäjohtaja Raimo Sillanpään tiedotteen lehden teosta. 
Piirilehti on nyt tehty kaksi vuotta sähköisenä ja niin on nytkin. Ilmoittakaa Raimo 
Sillanpäälle etukäteen mahdollisimman pian, millainen juttu klubiltanne on lehteen 
tulossa. Toivomme jokaisen klubin myyvän lehteen myös ilmoituksia. Olette saaneet 
Raimolta ilmoitussopimuksen. Sen voi lähettää Raimolle takaisin täytettynä ja 
skannattuna tai normaalina postina. Tarkka laskutusosoite on ehdoton tieto.  

Ensimmäiseen julkaisupäivään ilmoitusten aineiston piti kuitenkin olla perillä jo 31.10. 
Joten kaikki miettimään juttuja, joilla leijonatoiminta saa uutta potkua ja näkyvyyttä!
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Piirin nuorisoleirimaksu 

Klubeille on lähetetty nuorisoleirimaksuun liittyvä laskun. Lasku perustuu 
piirihallituksen kokouksen 18.4.2015 yksimieliseen päätökseen. Piirikokouksen 
hyväksymä toimintasuunnitelma on piirin www- sivuilla  

http://e-district.org/userfiles/241/file/Piirin%20toimintasuunnitelma_2015-2016.pdf  

Kaikilla klubeilla on mahdollisuus lähettää edustajansa piirin vuosikokoukseen. 

Nuorisotyö on yksi tärkeimpiä aktiviteettejämme. Jokaisessa piirissä järjestetään 
nuorisovaihtoleiri kolmen vuoden välein. Vuosittaisella nuorisoleirien tukimaksulla on 
kerätty nimensä mukaisesti tukea kyseisille leireille. Tällä summalla katetaan osa leirin 
kustannuksista. Leirin järjestää usein yksi klubi ja emme voi odottaa, että klubi yksin 
suoriutuu leirin kustannuksista. 

Juhlia ja kokouksia 

Lokakuun puolivälissä LC Kaskinen-Kaskö vietti 40-vuotisjuhlaa ja kuun viimeinen päivä 
LC Laihia/Helmi Charter Nightia. Onnittelut vielä molemmille klubeille ja suuret 
kiitokset hienoista juhlista. 

Johtoryhmä kokoontui 26.10. Framilla. Edellinen rahastonhoitaja Eero Huolman esitti 
edellisen kauden tilinpäätöksen. Keskusteltiin Quest-koulutuksista ja muista pidetyistä 
ja tulevista koulutustapahtumista sekä jäsenasioista. Pettymyksen tuotti jäsenjohtajille 
suunniteltu koulutus, johon ilmoittautui määräaikaan mennessä vain neljä osallistujaa 
ja koulutus jouduttiin sen vuoksi peruuttamaan.  

Piirihallituksen kokous on perjantaina 27.11. Sahtiopisto Kuurnassa Isojoella. Kutsu ja 
ilmoittautumisohjeet tulevat piirisihteeriltä erikseen. Saamme vieraaksemme Suomen 
Lions-liiton puheenjohtajapariskunnan Jari ja Taru Rytkösen. 

Marras- ja joulukuussa moni klubi viettää pikkujouluja, tekee teatterimatkoja ja 
monella muullakin tavalla nauttii yhdessäolosta. Toivotan kaikille oikein riemukasta 
pikkujouluaikaa. 

Palautetta lions vuosikirjasta 

 
Piireistä ja klubeista on tullut runsaasti palautetta tämän kauden vuosikirjasta. 
Suurimpana ongelmana todetaan klubien jäsenten tietojen puuttumisen, jolloin 
tavalliselle rivi-lionille tämänmuotoiselle kirjalle ei ole mitään käyttöä. Onkin esitetty, 
että jos kirja tehdään ensi vuonna, siihen halutaan tiedot kuten viime kauden kirjassa, 
vaikka painosmäärä olisikin esim. vain 50% jäsenmäärästä. Liiton puheenjohtaja Jari 
Rytkönen onkin todennut, että on puheenjohtajana saanut aivan vastaavanlaista 
palautetta. Kirjasta lähtee jäsenkysely suunnitellun mukaisesti lähiviikkoina. 



 

 

Kehitä johtamistaitojasi – osallistu valmennukseen 

Tammikuussa (17.-19.1.2016) kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutissa (ALLI - 
Advanced Lions Leadership Institute) keskitytään lionjohtajien taitojen kehittämiseen. 
Koulutus valmistaa johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. Tällä kaudella tämä 
kansainvälinen koulutus on poikkeuksellisesti Suomessa ja tarjolla suomeksi, ruotsiksi 
tai englanniksi. 

Osallistua voivat lionit, jotka ovat toimineet lionsklubin presidenttinä, mutteivät ole 
vielä aloittaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin tehtävässä. Käytännössä 
erinomainen valmennus piireissä aktiivisille toimijoille kuten lohkon puheenjohtajat, 
alueen puheenjohtajat ja toimikuntapuheenjohtajat. 

Suosittelen hakemaan tähän koulutukseen, johon nyt on ainutlaatuinen mahdollisuus 
osallistua myös suomeksi tai ruotsiksi.  

Hakemukset päämajaan 2.11.2015 mennessä. 

Hakemus voidaan toimittaa sähköisesti, ja allekirjoittaa sähköisesti, mutta vaatii 
piirikuvernöörin ja piirin koulutusjohtajan allekirjoituksen/hyväksynnän. 

Hakulomake, http://www.lionsclubs.org/FI/common/pdfs/alli-rovaniemi.pdf  

Piirien leojohtajien koulutustilaisuus  

Leojohtaja Lauri Vainio lähetti piirien leojohtajille kutsun osallistua 
koulutustilaisuuteen 7.11.2015 klo 10:30 - 15:30 Lions-liiton talossa, Kirkonkyläntie 10, 
Helsinki. Kun piirissämme ei tällä hetkellä ole leotoimintaa, tiedustelen olisiko teillä 
tietoa henkilöstä, jolla olisi kiinnostusta osallistua tähän koulutus-/perehdytys- 
/keskustelutilaisuuteen leoista ja leotoiminnasta.  

Tarkempi ohjelma lähetetään lähempänä tilaisuutta.  

 

Piirikuvernööri 

Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko 

040-5587862
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