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E-piirin leijonat! 

Viimeksi kirjoitin maaliskuun lopulla, että kevät keikkuen tulevi, mutta en minä ihan näin keikkuvaa 

tarkoittanut.  

Mutta asiaan. Kalajoen vuosikokous lähestyy, ilmoitusaikaa jatkettu 7.5.2019  asti. Ja vielä on mahdollisuus 

osallistua Kalajoelle ns leijonakokousmatkajärjestely bussilla Tampereelta. Käyttäkää mahdollisuutta! Pitää 

vaan saada riittävä määrä eli 30 leijonaa bussiin, jotta hinta/leijona on järjellinen. 

Kalajoen vuosikokouksen materiaali on luettavissa liiton sivuilla. 

Piirin vuosikokous pidettiin Lempäälässä, siitä suuri kiitos järjestäjä klubi Lempäälä Kipinälle. Piirin uudet 

johtajat valittiin, valituiksi tulivat: kuvernööriksi Sirkka-Liisa Voutilainen , 1.vdg Ahti Kallioinen ja 2.vdg Antti 

Nuottajärvi.  

Ensi vuoden piirikokous järjestetään Parkanossa. Ja paluuta entiseen, näillä näkymillä uusien 

klubivirkoilijoiden koulutus järjestetään piirin vuosikokouksen yhteydessä. 

Ensimmäiset ensi vuoden virkailijoiden koulutukset on pidetty. Mukaan olisi mahtunut enemmänkin uusia 

virkailijoita. 

Palvelujen kirjaaminen on ollut onnistunutta, tällä hetkellä yli 23 000 palvelua! Nyt jo 71 klubia ovat 

hoitaneet kirjaamisensa. Kiitos siitä! Jos on vielä vaikeuksia kirjata/kirjautua, ottakaa yhteyttä piirisihteeriin 

tai GST Tuomo Kemppaiseen 

Jäsenmäärämme on 17 miinuksella eli vähän. Kiitos klubeille! Ja kevään eri juhlissa on hieno juttu ottaa 

mukaan uusia leijonia! 

Klubeilla on nyt hetki palkita leijoniaan vuoden aikana tehdystä työstä. Mm 100 %  pressan palkinto ja 

klubin oma palkinto. Mutta, muistakaa klubin jäsenkehityksen on oltava plussalla ja klubin leijonia on 

pitänyt olla mukana piirin koulutuksissa, aktiviteeteissa.  

Hakiessanne erilaisia pressa tai muita klubin erinomaisuuspalkintoja tältä toimintakaudelta, 

lähettäkää minulle, ei muille! 

Ohjeet ja lomakkeet löytyvät liiton jäsen osio sivuilta. 

Siirryn vaaralliselle alueelle! Mutta, koska tiedän, että on klubeja, jotka miettivät klubitoiminnan jatkoa: 

ottakaa yhteyttä minuun tai Marja Sundstömiin! Me autamme ja opastamme. Älkää tehkö hätiköityjä 

päätöksiä, vaikka on vaikeuksia saada pressa tai muita hallituksen jäseniä. Aina löytyy mahdollisuuksia. 

 



TÄRKEÄ TIEDOTE! 

Kansainvälisen Lions-nuorisoleiriläisille E-piirissä ovat isäntäperheet edelleen hakusessa! 

Nyt meidän on otettava itseämme niskasta kiinni ja hoidettava tämä isäntäperhekysymys maaliin. 

Isäntäperheen ei tarvitse olla leijona. Tämä isäntäperhe asia näyttää olevan tällä hetkellä vaikea 

rasti. Mutta Suomi on tähän sitoutunut. En tiedä, mitä sitten, jos ei niitä perheitä ole! Ja halua 

tietääkään. Vaikka perheessä ei ole kohdeikäisiä nuoria, voi perheeseen ottaa esim kaksi nuorta 

vieraaksi. 

E-piirin leijonat tämän toimintavuoden kaksi viimeistä kuukautta on menossa.  

Hoidetaan asiat kuntoon, kuten uusien virkailijoiden kirjaamiset MyLCI:lle ja PRH:lle! Ja tietenkin 

kansainvälisen nuorisoleirin isäntäperheet! 

 

Kuvernööripari Ari ja Kyllikki 

 

 

 

  


