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E-piirin leijonat, olen oikeastaan hyvin surullinen, siitä, että 1.9.2018 pidettäväksi suunniteltu 

Piiriforumi jouduttiin perumaan osanottajien vähyyden takia. 

Toivon, että uusi ajankohta ja paikka sopisivat teille klubien johtavat virkailijat. 

 Piiriforumi pidetään Lempäälässä 29.9.2018. 

 Tarkemmat tiedot, ohjelma ja muut yksityiskohdat tulevat pian piirin sivuille sekä klubijakeluna 

tiedoksenne.  

Tämä piirikuvernöörin kirje toistaa edellistä, koska klubien toiminta vasta alkamassa. Haluan, 

toivon, että luette kirjeen pääosat ensimmäisessä kuukausi tapaamisessa. 

Alkaneen kauden suuria asioita ovat Suomessa jäsenkampanja ”Haku Päällä”  sekä  kv-tasolla 

taistelu diabetestautia vastaan. Varojen kerääminen on aloitettu. Ensimmäisenä päivänä saatiin 

kokoon 50 milj taalaa. 

Molemmissa kampanjoissa on aika nostaa purjeet ja suunnata tavoitteet horisottiin, kuten kv-

presidenttimme Gudrun asian ilmasi. 

Haku päällä on tärkeä kampanja, sillä viime kaudella järjestöstämme Suomessa erosi yli 1100 

lionia. Ja piirimme leijonista erosi n 150. 

Haastan teidät piirimme klubit hankkimaan vähintään yhden jäsenen kauden aikana. Haaste ei ole 

vaikea, toivon, että otatte sen vastaan. 

”Haku päällä”-kampanjasta on lisä tietoa liiton nettisivuilla (www.lions.fi). 

Uutta on Toimintaryhmä eli GAT (Global Action Team). Klubit teillä tulee olla nimettynä 

jäsenjohtaja (gmt), koulutusjohtaja (glt) ja palvelujohtaja (gst) sekä tietenkin LCIF-lion.  We serve ja 

muut palvelut tulee kirjata myLCI-järjestelmään. Uusi MyLion-applikaatio on ladattavissa. 

Klubien pressat, teillä on klubin johtamisen ohessa tärkeitä tehtäviä: 

- Valvokaa, että klubinne tehdyt palvelut ja muut aktiviteetit kirjataan järjestelmään. 

- Jäsenmaksut niin kv kuin Suomen jäsenmaksut ovat saapuneet klubeille, maksettu eräpäiviin 

mennessä  

- samoin hoitakaa allekirjoitusoikeudet ajantasaisiksi PRH-tietokantoihin. 

 



Piirin omana aktiviteettina on ”Leijonan silmä”-aktiviteetti. Siinä yksinkertaisuudessaan klubi 

tarjoaa vähävaraiselle ikäihmiselle mahdollisuuden päästä silmänpohjatarkastukseen. Paikalliset 

sosiaalialan virkailijat valitsevat henkilöt. Klubi maksaa 60 €/tarkastus. Klubi voi halutessaan 

tarjota kuljetusapua, esim kuljettamalla henkilöitä tarkastukseen. Asiasta on lisätietoa piirin 

nettisivuilla. 

Piiriforumissa klubeilla on ensimmäinen tilaisuus saada maksusitoumus-lomakkeita. Ja aloittaa 

aktiviteetti. 

Liitteenä on ”Bill Elliotin –musikaali esite. Käyttäkää kulttuuritarjontaa hyväksenne. Ja siitä klubikin 

saa aktiviteetti varoja. Liput varattava 23.9.2018 mennessä 

Klubivierailut alkavat syyskuussa ja sitä ennen kuvernöörit ottavat klubeihin yhteyttä 

vierailuajankohdista. 

Osalla klubeista on juhlavuosi, klubi täyttää ns pyöreitä tai puolikkaita. Mikäli haluatte piirin 

henkilöitä esim tervehdyksen tuojaksi tai jopa juhlapuhujaksi, ilmoittakaa asiasta minulle 

sähköpostilla heti, kun olette päättäneet pitää juhlan. Juhlan ajankohdalla ei ole vielä tässä 

suunnittelu vaiheessa merkitystä. Vain sillä on, pidättekö vuosijuhlan! 

Syyskuussa 15.9.2018 on Itämeri-päivä. Klubit voitte osallistua siihen esim pitämällä 

kotiseudullanne ns siivoustalkoot, rannoilla, teiden varsilla muiden yhdistysten, koululaisten 

kanssa. 

 


