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PIIRIKUVERNÖÖRI TIEDOTE  9/2017-2018 MAALISKUU 

 

 

 Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki Lionit, Leot, puolisot ja PDG:t 

 

 Kevät on tulossa ja talven selkä taittumassa mutta vielä ehtii toteuttaa aktiviteetteja! 

  

 KLUBIEN JÄSENMAKSUT 

 

 Klubeille muistutus, että jäsenmaksut on hoidettava välittömästi kuntoon. Monelta klubilta   

 asia on hoitamatta. Piirin vuosikokouksessa ei ole äänestysoikeutta ellei ole asiaa hoidettu. 
 

MyLCI:n päivitys on monelta klubilta hoitamatta olisi korkea aika laittaa asiat kuntoon jos 

ei ole riittävää osaamista, tiedotusjohtaja Raimo Sillanpää auttaa asiassa  puh: 0503341191 

 

 LCI Forward 

 

 Lionien kansainvälisen järjestön LCI:n LCI Forward-suunnitelman tavoite on  

 kolminkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaajuisesti parantamalla vähintään 200 miljoonan 

 ihmisen elämää vuosittain toimintavuoteen 2020-21 mennessä laajentamalla humanitääristä 

 palvelua. 

 

LCI Forward – suunnitelman toteuttamisesta vastaa klubin toimintaryhmä GAT (Global 

action team) puheenjohtajana presidentti. Toimintaryhmään kuuluvat jäsenasioista vastaava 

GMT, koulutuksesta vastaava GLT ja palvelusta vastaava GST. Näistä GMT ja GLT ovat 

 järjestön sisäistä toimintaa ja GST vastaa ulkoisesta toiminnasta. 

 

 Kuten viimeisessä kirjeessäni edellytin valittavaksi uusia virkailijoita klubiin, en 

 tarkoittanut että niiden pitää olla nykyisten lisäksi, vaan niiden tehtävät voisivat olla 

 esimerkiksi näin:  

  

 Palveluvastaava GST voisi olla esim. Past presidentti vastaten, että klubin tarpeisiin 

 vastataan ja innostaa klubia järjestämään tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja lionien 

 palvelutyön näkyvyyden kasvattamiseksi paikkakunnalla. 

 

 Koulutusvastaava GLT voi olla esim. 1 varapresidentti, joka varmistaa, että seuraavan 

 toimikauden virkailijat koulutetaan ajoissa. 

 

 Jäsenvastaava GMT voi olla esim. 2 varapresidentti, joka vastaa jäsenhankinnasta ja 

 tavoitteena tulee olla, että klubiin otetaan toimikauden aikana kaksi uutta jäsentä 

 

  

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


 Kuvernöörineuvoston kokous Espoossa 2.3.2018 

 

 Hyväksyttiin Suomen Lions-liiton viisivuotisstrategia 2019-2024, toimintasuunnitelma ja 

 talousarvio 2018-2019. Käsittelimme klubialoitteita vuosikokoukselle. 

 KVN ei ole esittämässä jäsenmaksun korotusta. Luottamustoimia on haettavana 

 SLL:n hallitukseen, ARS- hallitukseen, Lions Quest-työryhmään ja tulevaisuustyöryhmään 

  

 Kokouksen yhteydessä SLL ja 13 piiriä allekirjoittivat Itämerihaasteen asiakirjan. 

 Itämerihaaste on verkostoaloite, joka kutsuu organisaatioita toimimaan puhtaan Itämeren 

 puolesta. Vuonna 2017 itämerihaasteen verkostoon on liittynyt jo 250 organisaatiota 

 Suomesta ja muista Itämeren maista. Seminaarissa oli edustettuna Suomen ympäristökeskus 

 Helsingin kaupunki John Nurminen säätiö ja Lion-liitto F-Piiri sitoutui allekirjoituksella 

 toteuttamaan konkreettisia vesiensuojelutoimenpiteitä esim. yhdessä verkostokumppaneiden 

 kanssa. Klubeille tästä ei aiheudu kustannuksia vaan tiedon jakamista ja informaatiota.  

 

 Jäsenhankintakampanja loppukaudella 2017-2018 

 

 KVN päätti siirtää valmisteilla olevan SLL:n kaikkien piirien yhteisen kampanjan 

 alkamaan heti ensi kauden alussa. Valmistelutyöryhmä jatkaa työtään. 

 

 F-Piirissä voimme toimia välittömästi ja aloittaa uusien jäsenien kartoitus. Tässä on 

 vielä hyvin aikaa hankkia uusia jäseniä, kun jokainen ottaa asian omakseen. 

 Meidän jäsenmäärä on tällä hetkellä miinuksella 28 edellisvuoteen verrattuna. 

Tulen palamaan tähän asiaan lähiviikon aikana ja siihen onko piirillä antaa uusia neuvoja 

asian suhteen. 

 

 Muistakaa ilmoittautua Piirin vuosikokoukseen, joka on 21.4.2018 Frami Seinäjoki 

 

 Valtakirjat mukaan!  

Kokous ohjelman ja muun materiaalin saatte ilmoittautumisen yhteydessä, kun tulette 

kokoukseen. 

. 

 Muistattehan että koulutukset alkavat klo 10.00-12.00 presidenteille, sihteereille

 rahastonhoitajille, uusille jäsenille, nuorisovaihtovastaaville ja lisäksi on ruotsikielinen  

 yhteiskoulutus. Ilmoittautuminen on tehtävä 31.3.2018 mennessä 

 

 Arne Ritari – säätiön viesti tiedoksi kaikille 

  

Adressien suunnittelukilpailussa on päästy siihen vaiheeseen, että hallitus on valinnut 11 

ehdotusta joista jäsenistö voi äänestää mielestään parasta. Jokaisella jäsenellä ja myöskin 

puolisolla on oikeus osallistua äänestykseen yhden kerran.  

 

Hallitus nimeää äänestyksen perusteella kaksi parasta työtä, jotka lunastetaan säätiön 

käyttöön. Ehdotuksen tekijöiden klubit palkitaan Oulun vuosikokouksessa 1.000 euron 

palkinnoilla. Ehdotuksen tekijät ovat tässä vaiheessa ainoastaan allekirjoittaneen tiedossa. 

Äänestämään pääsee säätiön sivujen kautta kohdasta uutiset.  

  

Erkki I-M vpj. 

 

Lämpimin kevätterveisin 

Kuvernööripari 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen 
 jaakko.passinen@lions.fi 

 0500 – 261 089 

mailto:jaakko.passinen@lions.fi


 

Jakelu: F-piirin lionsklubit  

F-piirin piirihallitus  

F-piirin toimikuntien puheenjohtajat  

F-piirin PDG:t  

Lions-Liiton pj CC ja varapj VCC  

Lions-liiton pääsihteeri maarit Kuikka  

Lions-liiton kansainvälinen johtaja Markus Flaaming  

Lions Clubs International Tanja Saarinen  

Suomen Leot presidentti Clara Nilsson  

Suomen Leot AMF-piiripresidentti Elina laakso  

F-piirin kotisivut  

Arkisto 


