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     Toukokuu 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 8/2016 - 2017 

Hyvät klubien presidentit ja muut lionit sekä puolisot 

 

 

Lionsliiton vuosikokous 

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

 

Piirin vuosikokous 

Piirin vuosikokous pidettiin 22.4.2017 Lapuan Kristillisellä opistolla. Pöytäkirja on luettavissa 
piirin kotisivuilta toukokuun puolenvälin jälkeen.  

 

Piirihallituksen kokous 

Piirihallituksen kokous pidettiin 22.4.2017 Lapuan Kristillisellä opistolla. Pöytäkirja on luettavissa 
piirin kotisivuilta.. 

 

Jäsenkehityksestä 

Vielä kausi ei ole päättynyt, mutta hienosti alkanut F-piirin jäsenkehitys alkaa huveta klubista 
eroamisiin. Tähän mennessä on uusia jäseniä oletettu tämän kauden aikana 90, mutta 
vastaavasti jäseniä on eronnut 76, joista kuoleman kautta 20. Kun ottaa huomioon, että 
Lapualle perustetun naisklubin jäsenmäärä on 28, niin ilman tätä klubia jäsenmäärämme olisi – 
14. Meidän piirimme on kuitenkin toiseksi paras jäsenkehityksessä koko valtakunnassa. 
Kokonaisjäsenmäärä on pudonnut tänä kautena 233. Jos vain on mahdollista, niin ottakaa vielä 
tämän kauden lopussa uusia jäseniä. Mutta erityisesti pitäkää huolta nykyisistä jäsenistä. 

mailto:jarmo.hietala@lions.fi
http://www.lions.fi/F
http://e-district.org/sites/107f/


 

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 (m.karna@netikka.fi). Leiri pidetään Haapaniemessä 12. - 
20.8.2017. 

 

On kiitosten aika 

Haluan lausua suuret kiitokset omasta ja puolisoni Paulan puolesta tästä hienosta 
kuvernöörikaudestani kaikille klubeille ja leijonille. Olette tehneet taas kerran hienoa työtä 
paikkakuntanne, koko valtakunnan ja myös kansainvälisten projektien eteen. Erityisesti haluan 
kiittää niitä klubeja, jotka ovat ottaneet vastuun Punainen Sulka- kampanjasta, nuorison 
hyväksi järjestetyistä arpajaisista, 100-palveluhaasteista, 100-vuotisjuhlista sekä uusien 
jäsenien ottamisesta klubiin. Nämä ovat olleet erityisesti tämän kauden tärkeimpiä 
aktiviteetteja. 

 

Kiitos myös siitä ystävällisestä ja vieraanvaraisesta vastaanotosta, jonka olemme saaneet 
osaksemme klubivierailuilla. On ollut hienoa todeta kuinka yhteisöllisyys huokuu klubien 
kokouksissa ja innostus niissä aktiviteeteissa, joista olemme vierailujen aikana saaneet kuulla. 

 

Kiitos kuuluu myös piirihallituksen jäsenille ja toimikunnille. On ollut hienoa johtaa sellaista 
joukkoa, joka on sitoutunut tehtäväänsä.  

 

 

 

DG Jarmo Hietala ja puoliso Paula 
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