
Lions Clubs International  
  
Piiri 107-F, Finland  Distrikt 107-F, Finland 
Piirikuvernööri, DG 2016-2017 Jarmo Hietala ja puoliso Paula  
Distriktsguvernör,  DG 2016-2017 Jarmo Hietala och maka Paula 
Lions Club Lapua/Simpsiö, Konnontie 5, 62100  LAPUA 
puh/tel  Jarmo  044 550 2401 
E-mail: jarmo.hietala@lions.fi,  www.lions.fi/F 

___________________________________________________________________________________________________ 
Piiri: Distriktet:  Liitto: Förbundet:   Bob Corlew 
Valloitamme uusia nuoria Tue nuorta itsenäisyyteen  Valloitamme uusia vuoria   
Vi erövrar nya unga Stöd unga till självständighet  Nya berg att bestiga 
                                                                                                                                   New Mountains to Climb                               

http://e-district.org/sites/107f/ 

     Huhtikuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

 

Tärkeitä päivämääriä 

Tässä taas kertauksena muutamia päivämääriä  

 Piirin vuosikokous Lapualla 22.4.2017 

 Kurikan klubien yhteinen 100-vuotisjuhla 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 

 

Lionsliiton vuosikokous 

Lionsliiton vuosikokous järjestetään Joensuussa 9 - 11.6.2017. Ilmoittautuminen on alkanut. 
Lähtekää suurella joukolla mukaan. 

 

Piirin vuosikokous 

Piirin vuosikokous järjestetään 22.4.2017 Lapuan Kristillisellä opistolla. Kutsu kokoukseen on 
lähetetty. Toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus ja tilinpäätösasiakirjat 
löytyvät piirin kotisivuilta.  

 

Nyt on viimeinen hetki maksaa mahdolliset maksamattomat jäsenmaksut, koska jos klubilla on 
maksamattomia jäsenmaksuja, ei sen klubin edustajilla ole äänioikeutta vuosikokouksessa. 
 

Lionsliiton palvelimen sammuttaminen 

Muistutan vielä, että Lionsliiton palvelin sammutetaan 1.7.2017.  Kotisivut pitäisi laatia 
kansainväliselle palvelimelle. Piirin viestintäjohtaja Raimo Sillanpää auttaa ongelmatilanteissa. 
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Punainen Sulka 

Kun olen nyt vieraillut kaikissa klubeissa, olen pannut merkille, että lähes kaikki klubit ovat 
osallistuneet kiitettävästi tähän nuorten syrjäytymisen estämiseksi järjestettyyn Punainen Sulka 
kampanjaan ja ottaneet näin omalta osaltaan vastuuta nuorista. Haluan lausua suuret 
kiitokset kaikille keräykseen osallistuneille klubeille. Nyt olisi hyvä tilittää kaikki kertyneet 
PuSu - varat mahdollisimman pian, jotta voitaisiin nähdä koko valtakunnan keräystilanne.  

 

Jäsenkehitys 

Kuten olette panneet merkille, olen puhunut tästä jäsenkehityksestä jopa kyllästymiseen asti. 
Edellisessä kirjeessä mainitsin, että otan vielä henkilökohtaisesti yhteyttä niiden klubien 
presidentteihin, jotka eivät vielä ole saavuttaneet yhden jäsenen nettolisäystä. Olen kuitenkin 
soittanut vain niiden klubien presidenteille, joiden jäsenmääräkehitys on ollut negatiivinen. 
Yhteydenottojen perusteella voisin sanoa, että jäsenkehitys näyttää lupaavalta.  

 

Siis vielä viimeinen pyyntö näin kirjallisesti, että jokainen klubi ottaisi tämän kevään 
aikana niin monta uutta jäsentä, että jäsenmäärä ei olisi negatiivinen kauden alkuun 
verrattuna. Mieluimmin siten, että nettolisäys on vähintään yksi jäsen/klubi verrattuna 
viime kauden jäsenmäärään. 

 

Valloittakaamme edelleen uusia nuoria ja vähän vanhempiakin. 

 

Lapualle perustetun naisklubin jäsenmäärä on 28. Charterjuhlaa vietetään 1.4.2017. 

 

Lisäksi on tärkeää, että jäsenilmoitukset tulisi tehdä viipymättä kuukausipalaverin jälkeen. 

 

Nuorisovaihdon isäntäperheet 

Nuorisovaihdon isäntäperheistä on vielä pulaa. Isäntäperhe ei tarvitse olla leijonaperhe. Jos 
vain löytyy sellaisia perheitä, joissa on lukioikäisiä nuoria, niin se riittää. Nuoret ovat ennen 
Kuortaneen leiriä perheessä 2-3 viikko heinä-elokuun vaiheessa. Ilmoitelkaa asiasta piirin 
nuorisovastaavalle Matti Kärnälle LC Ylistaro. 

 

Liiton puheenjohtaja F – Piiriin 

Lionsliiton puheenjohtaja CC Heikki Hemmilä on otettu siirtojäsenenä LC Vimpelin jäseneksi. 
Toivotamme Heikin tervetulleeksi piiriimme. Voimme olla ylpeitä siitä, että piirissämme on nyt 
sekä liiton puheenjohtaja että varapuheenjohtaja. 

 



Piirilehti 

Piirilehti on nyt ilmestynyt kokonaisuudessaan. Se on todella hieno. Kiitos kaikille, joka ovat 
juttuja siihen toimittaneet ja erityisesti kiitos lehden päätoimittajalle Raimo Sillanpäälle, joka on 
ansiokkaasti taittanut lehden. Lehdestä otetaan muutaman sadan paperiversiopainos, jota on 
saatavana vuosikokouksessa Lapualla. 

 

Piirin kotisivut 

Piirin kotisivuja päivitetään sitä mukaa, kun tiedotettavia asioita ilmaantuu. 

 

 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 

 


