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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 5/2017- 2018 
 
 
Arvoisat G-piirin vastuuleijonat ja puolisot 
 
Aloitimme tänään keskiviikkona marraskuun aurinkoisessa mutta 
melko viileässä säässä lämpötilan ollessa lähellä nollaa. 
Illalla oli vuorossa G-piirin ensimmäinen työvaliokunnan kokous 
digitaalisesti käyttäen GoToMeeting-menetelmää. Uskon asian 
hoituneen hyvin myös näin – ajatellaan asian myönteisiä puolia! 
 
Klubitasolla marraskuu on kauden tärkeimpiä kuukausia. 
Toimintasuunnitelmat alkavat toden teolla toteutua ja yhteistyö 
lohkoissa ja alueilla tuottaa hedelmää. Viikolla 48 piirin toiminta-
suunnitelman mukaisesti ovat vuorossa lohkotapaamiset, joissa 
syvennetään lohkon klubien välistä yhteistyötä ja aloitetaan valmistautuminen seuraavaan 
toimintavuoteen. Tärkeää on löytää jo nyt kullekin lohkolle seuraavan kauden puheen-
johtaja sekä alueelle, johon lohko kuuluu, myös puheenjohtaja. Seuraava piirihallitus tulisi 
saada koottua marraskuun loppuun mennessä. Toivottavasti saamme selkeitä ja hyviä 
raportteja lohkotapaamisten jälkeen. Tietysti piirikuvernööri ja muu piirihallitus odottaa 
raporteista selviävän, mitä lohkojen klubeissa on tapahtunut tai mitä on suunnitteilla. Myös 
klubien toiveita piirin ja liiton suuntaan voi raportoida. 
 
Piirin jäsentilanne tänään 1.11.2017 näyttää -17 tänä vuonna. Uusia jäseniä on saatu 15 ja 
eronneita on 32. Uusia jäseniä varten minulta löytyy 15 kpl uudistettuja uuden jäsenen 
kansioita sekä jäsenkortteja ja centennial rintamerkkejä. Kummia varten on myös 100-
vuotis-juhlan rintaneuloja. Hankkikaa uusia jäseniä ja pitäkää hyvää huolta entisistä. 
Joissakin tapauksissa klubin muuttaminen yhteisklubiksi voi olla hyvä ratkaisu. Tällöin 
klubin jäsenet ovat ns. henkilöjäseniä ja klubi voi hyväksyä jäseneksi myös naisia. Tämä 
palvelee myös toimintasuunnitelman mukaista naisten jäsenosuuden kasvattamista 
piirissä. Muistakaa tehdä ennen jokaisen kuukauden loppua jäsenraportti MyLCIhin. 
 
Tärkeä osa-alue klubitoiminnassa on hyvä ja vilkas puolisotoiminta. Monissa perinteisissä 
klubeissa (lue miesklubeissa) puolisot osallistuvat kuukausittain klubin toimintaan ja ovat  
tärkeä ja usein korvaamaton apu erilaisissa aktiviteeteissa. Kuukausitapaamiset ovat myös 
yhteisiä. Tämä on hyvin kannatettavaa lions-toimintaa. 
 
Koulutusrintamalla marraskuussa on tarjolla MyLCI-koulutusta PCC Jari Rytkösen 
johdolla. Ajankohdista tiedotetaan tarkemmin järjestäjien taholta. Keväällä ovat vuorostaan 
seuraavan kauden presidenttien ja sihteerien koulutus sekä uusien jäsenten ja kummien 
koulutus. 
 
Ajankohtaisin maailmanlaajuinen lions-tapahtuma on 14.11.2017, jolloin vietetään 
Maailman diabetespäivää. LCI on lisännyt palveluhaasteisiinsa diabeteksen ja toivoo 
lionien järjestävän kokouksen tuona päivänä asian tiimoilta. 



Klubivierailuilla olen saanut kuulla monista hienoista klubien vuosittain järjestämistä 
aktiviteeteistä. Jatkakaa näitä edelleen ja miettikää myös uusia mahdollisuuksia. Antakaa 
kuulua itsestänne. Näin saamme uutta voimaa lionismiin. We are the lions, we serve! 
Aktiviteeteistä raportoimme myös MyLCIn avulla. Se ei ole kehumista, vaan muiden 
auttamista. 
 
Varainhankintapuolella joulukortit ja nuorisoarvat ovat liiton toiminnan kannalta hyvin 
tärkeitä. Ostamalla ja myymällä joulukortteja tuet omaa klubiasi ja myös lions-liittoa. 
Nuorisoarpojen tuotto menee suoraan liiton nuorisotyöhön. Klubiin tulleet nuorisoarvat on 
syytä myydä kaikki. Niitä voi myydä myös henkilöille, jotka eivät ole leijonia. 
 
 
Ja vielä tärkeä viesti piirin rahastohoitajalta: 
 
nuorisoleirimaksu 2019  5 €/ jäsen piirin tilille FI54 5242 5220 0183 41 
viimeistään joulukuussa 2017   sekä 
 
Metso-Leijonan tukimaksu 50 €/ klubi tai vaihtoehtoisesti mainos lehteen 
viimeistään 15.02.2018 samalle tilille 
 
 
Kuukauden mietelauseeni 
 

Sinulla voi olla tottumuksia, jotka heikentävät sinua. Muutoksen salaisuus on keskittää kaikki 
voimasi, mutta ei vanhan vastustamiseen, vaan uuden rakentamiseen. — Sokrates 
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