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E-piirin leijonat! 

Viime viikkojen aikana klubeja on lähestytty monilla kirjeillä eri suunnista. Klubien ei tarvitse tehdä 

kirjeiden suhteen mitään, painotan ei tarvitse tehdä mitään, jos klubi ei halua ottaa kantaa niissä 

kirjeissä esitettyihin asioihin. 

Todellista faktaa on, että liiton hallitus toteuttaa Oulun vuosikokouksen päätöstä ja Lions-kiinteistön 

myyntiasia etenee. Itse myyntiin on vaikea ottaa kantaa, sen toteutumiseen voi kulua paljon aikaa, 

vuosia.  

Viikonloppuna järjestettiin Tampereella Varalassa KVN-kokous. Kokous meni hienosti ja kiitos 

kaikille  mukana olleille E-piiriläisille!  

On taas se aika vuodesta, jolloin alamme suunnitella uutta kautta. Ehdokasasettelut 

piirikuvernööreiksi, dg, 1. ja 2.vdg ehdokasilmoitukset asian mukaisine liitteineen ( klubin 

kannatustodistus oikeilla allekirjoituksilla, pöytäkirjaote, ehdokkaan suostumus allekirjoituksineen) 

on oltava minulla 15.1.2019 mennessä. Asiakirjat voidaan toimittaa minulle postitse tai e-mailina 

skannattuna 

Klubialoitteet asioista, joita haluatte käsiteltäväksi liiton vuosikokouksessa Kalajoella kesäkuun 

alussa, tulee olla liiton toimistossa tammikuun 15. päivään mennessä. Samoin klubialoitteet, joita 

haluatte käsitellä piirin vuosikokouksessa Lempäälässä huhtikuussa, tulee olla minulla tammikuun 

15.päivään mennessä. 

Haluan painottaa asioita, joita toivon teidän klubien johtovirkailijoiden toteuttavan, koska elämme 

muutoksen aikaa ja ne muutokset on meidän kaikkien toteutettava ja meidän kaikkien on aika 

siirtyä 2020-luvulle. Mikäli tarvitsette lisää koulutusta MyLCI-ohjelmiston hallintaan, ilmoittakaa 

siitä piirisihteerille tai piirin palvelujohtajalle Tuomo Kemppaiselle. 

Siihen kuuluu yhtenä osana klubien asioiden kirjaaminen tietokoneella tietojärjestelmiin, joista 

meille leijonille on tärkein MyLCI-ohjelmisto. Tätä ohjelmaa klubien on käytettävä vähintään kerran 

kuussa. Presidentti valvoo, että sihteeri ja palvelujohtaja (GST) kirjaa ohjelmaan klubien 

jäsentiedot, palveluaktiviteetit, siis kerran kuussa. 

Klubit muistakaa, teillä tulee olla nimettynä ja kirjattuna MyLCI-järjestelmään jäsenjohtaja (gmt), 

koulutusjohtaja (glt) ja palvelujohtaja (gst) sekä tietenkin LCIF-lion ja ARS-lion.  

 Näin ei nyt valitettavasti ole. Puolet klubeista ei ole näitä kirjauksia tehnyt. Toivon, että tämän 

kirjeen luettuanne teette sen. Kuukauden aikana ovat 6 klubia kirjannut leijonien tehtävät 

järjestelmään. Kiitos siitä. 

 



Tammikuussa 12.1.2019 on Melvin Jones-gaalailta legendaarisessa Hotelli Tammerissa, tällöin 

hieno tilaisuus palkita ansioituneita klubin leijonia. mutta nyt alkaa olla KIIRE! Klubin LCIF:lle  

siirretyistä varoista saatte tietoa Anita Tihreväiseltä. Lisää ohjeita löytyy piirin ja liiton sivuilta. 

Ilmoittautumisaika juhliin on menossa, päättyy 22.12.2018. Asiasta on lähetty klubeille kirje. 

Klubit voitte palkita ansioituneita leijonia Arne Ritari-arvolla. Tilaisuus on 8.3.2019 Hotelli 

Ilveksessä. Kaikkiin Aarne Ritari-säätiön asioihin oli ne sitten avustus- tai ARS-ritarihakemuksia 

antaa Ars-lion Reijo Lumme asiasta ohjeita. 

Itsenäisyyspäivänä Tampereella klubit sytyttävät sankarihaudoille kynttilät. Tilaisuuteen ovat kaikki 

leijonat tervetulleita. 

Tammikuun 6.päivä järjestetään seppeleen lasku Kalevankankaan sankarihaudalle.(Liite) 

Klubien jäsenhankinta on hyvässä vauhdissa ja uusia jäseniä on saatu klubeihin runsaasti 

yhteensä 26 lionia. Viime tiedon mukaan klubeihin on tullut 25 uutta lionia (hienoa), mutta 

sopimuksestamme puuttuu vielä 55 lionia. 

Toivotan teille hyvää Itsenäisyyspäivää ja menestystä joulun ajan aktiviteeteissa! 

DG-pari 

Ari ja Kyllikki 

 

 

 


