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     Maaliskuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 6/2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

 

Tärkeitä päivämääriä 

Tässä taas kertauksena muutamia päivämääriä  

 LC Alavus/salmi järjestää lentopalloturnauksen Alavudella 18.3.2017 

 ARS, Melvin Jones, Lions ja Suomi 100 vuotta gaala Kauhavalla 25.3.2017 

 Lions Quest - koulutus järjestetään Kauhajoella 27.- 28.3.2017 

 LC Lapua/Fröökynät Charterjuhla 1.4.2017 

 Piirin vuosikokous Lapualla 22.4.2017 

 Yhteinen 100 –vuotisjuhlakonsertti Seinäjoella 23.4.2017 

 Nuorisovaihtoleiri pidetään Haapaniemessä 12.- 20.8.2017.  

 LC Kauhava/Helahoito järjestää Golf-mestaruuskisat 2.9.2017 

 

Piirihallituksen tiedotteita 

Piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien virkojen hakijat kaudelle 2017 – 2018: 
Piirikuvernööri: 1VDG Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus. 
Ensimmäinen varapiirikuvernööri: 2VDG Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. 
Toinen varapiirikuvernööri: Thorolof Westerlund LC Närpes 
 
Lohkojen puheenjohtajien tulee kerätä tiedot toimintakilpailutuloksista (=eniten uusia jäseniä 
hankkinut klubi). Lohkon puheenjohtaja valitsee lohkon parhaan klubin ja tiedot lähetetään DG 
Jarmo Hietala 31.3.2017 mennessä. 

 
Lohkon puheenjohtajat ilmoittavat edellisen piirikokouksen jälkeen poisnukkuneiden lionien 
nimet ja heidän klubinsa 31.3.2017 mennessä DG Jarmo Hietalalle. Myös sen jälkeen 
poisnukkuneet otetaan huomioon vuosikokouksessa. 

 
Toivomuksena olisi, että piirihallituksen jäsenet jakaisivat klubeille tietoutta Sri Lanka Lions-
ystävätoiminnasta ja pyrkivät saamaan klubijäseniä sekä henkilöjäseniä seuraan. 
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Joensuun 9 - 11.6.2017 vuosikokoukseen ilmoittautuminen on alkanut. 

 

Piirin vuosikokous 

Piirin vuosikokous järjestetään 22.4.2017 Lapuan Kristillisellä opistolla. Kutsu kokoukseen tulee 
lähiaikoina. 
 

Vuoden 2018 piirin vuosikokouspaikkakunta 

Vuoden 2018 piirin vuosikokouksen järjestämisoikeutta on hakenut Seinäjoen lionsklubit. 
Vastuuklubina on LC Seinäjoki /Kampus. 

 

Kuvernöörineuvoston päätöksiä 25.2.2017 

Merkittiin tiedoksi seuraavat hakemukset: 

 Liiton puheenjohtaja (CC)   

  VCC Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki (107-F) 

 

 Liiton varapuheenjohtaja (VCC) 

 PDG Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä (107-N) 

 DG Sinikka Uola, LC Hämeenlinna/Linnattaret (107-C) 

 PDG Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri (107-D) 

 

 Kansainvälinen johtaja (ID) 2018 – 2020 

 CC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska (107-O)  

 PCC Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune (107-C) 

 

Teemat 

Kauden 2017 - 2018 teemaksi on Turun vuosikokouksessa päätetty "Tue nuorta 
itsenäisyyteen” – ”Stöd unga till självständighet”..  

 

Vuosikokoukselle esitetään kauden 2018 – 2019 teemaksi ”Lions – monta tapaa tehdä 
hyvää”/Lions – många sätt att göra gott”. Lisäksi esitetään, että po. teema olisi käytössä 
kolmella kaudella (2018 – 2019, 2019 – 2020 ja 2020 – 2021) 

 



Lions-liiton palvelimen sammuttaminen 

Lions-liiton palvelin sammutetaan 1.7.2017 ja edetään seuraavien toimenpiteiden mukaisesti: 

 Ilmoitus palvelimen sammuttamisesta lähetetään kaikille klubeille 

klubiosoitteella Lions-liiton toimesta. 

 Palvelimen sammutusajankohta on 1.7.2017, jolloin klubeille jää 4 kuukautta 

aikaa siirtää kotisivut valitsemalleen palvelimelle. 

 Piirit varmistavat, että tieto on saavuttanut kaikki klubit. 

 Piirit kertovat klubeille menettelytapojen vaihtoehdot. Vaihtoehtoja ei voi kertoa 

Lions-liiton toimesta, koska piireillä on erilaisia toimintamalleja. 

 Palvelin sammutetaan 1.7.2017 eikä enää käynnistetä missään tilanteessa. se 

sopii asiasta palveluntarjoajan (Dataseed) kanssa. 

 

Perustelut palvelimen alasajolle ovat: 

 Lions-liitto maksaa ylläpitomaksua palvelimen käytöstä. 

 Palvelimen tietoturva ei (todennäköisesti) ole ajan tasalla. 

 Palvelimen käyttö ei ole tuettua Lions-liiton taholta. 

 Palvelimella on myös niiden klubien vanhat kotisivut, jotka ovat siirtyneet 

käyttämään muita palveluntarjoajia. Nämä sivut, vanhentuneilla tiedoilla, tulevat 

näkyviin kuitenkin eri hakukoneilla haettaessa. 

 

 

Punainen Sulka 

Kaikki kertyneet PuSu - varat tulisi tilittää mahdollisimman pian, jotta voitaisiin nähdä koko 
valtakunnan keräystilanne. Lisäksi pyytäisin, että jokainen klubi pyrkisi pääsemään asetettuun 
tavoitteeseen. Tämä on myös yksi voimannäyttö siitä, mihin Lionstoiminta halutessaan voi 
päästä. Onhan tämä vuosikokouksen päätöksen mukainen aktiviteetti, johon jokaisen klubin 
tulisi osallistua. Jos ei halua järjestää mitään erityistä aktiviteettia, niin voihan sitä jonkun 
summan lahjoittaa suoraan aktiviteettitililtä. Näin jotkut klubit tekevät. 

 

PuSu-Rastit 

Punainen Sulka teemalla on tarkoitus järjestää keväällä 24.- 30.4. suunnistustapahtuma 
jokaisella paikkakunnalla, jossa mukana ovat paikalliset lionsklubit ja suunnistusseurat. Ottakaa 
mahdollisimman pian yhteyttä paikalliseen suunnistusseuraan. 

 

Jäsenkehitys 

Koska oman teemani tälle kaudelle on ”Valloitamme uusia nuoria”, puhun siitä jokaisessa 

kirjeessäni ja jokaisella vierailulla. Piirimme jäsenmäärä on nyt positiivinen ja olemme tähän 
mennessä paras piiri jäsentilastossa. Viime kirjeessä jo mainitsin, että tavoitteena on olla 
jäsenkehityksessä Suomen paras Lions-piiri.  

 

Ajattelin, että voisiko F-piiri näyttää esimerkkiä koko leijonajärjestölle, kuinka 
jäsenkehitys saadaan reiluun nousuun. Me täällä Pohjanmaalla kun olemme tottuneet 
aina siihen, että mitä me haluamme, sen me myös teemme. 



 

Toivon, että nyt jokainen klubi haluaa olla esimerkkinä tässä jäsenkampanjassa ja ottaa 
tämän kevään aikana niin monta uutta jäsentä, että nettolisäys on vähintään yksi 
jäsen/klubi verrattuna viime kauden jäsenmäärään. 

 

Otan vielä henkilökohtaisesti yhteyttä niiden klubien presidentteihin, jotka eivät vielä ole 
saavuttaneet yhden jäsenen nettolisäystä. 

 

Lapualle on perustettu uusi naisklubi, jossa on tällä hetkellä 26 jäsentä. Tämä on jo hyvä alku 
jäsenmäärän nostamiseksi. 

 

100 – vuotishaasteilmoitukset 

Klubien tulisi ilmoittaa mahdollisimman pian kaikki 100 – vuotishaasteet  MyLCI:iin. Myös PDG 
Kaarlo Katajistolle olisi hyvä ilmoittaa kaikki haasteet, siis näkö-, nälkä-, nuoriso- ja 
ympäristöaktiviteetit. 

 

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 maaliskuun lopussa. 

 

Piirin kotisivut 

Piirin kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedotettavia asioita ilmaantuu. 

 

 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 
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