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Kaudelle 2017 – 2018, LCI:n ja kv presidentti Dr. Naresh Aggarwal´in teemat: 
Me palvelemme—Vi hjälper—We Serve 

SLL: Tue nuorta itsenäisyyteen 
E-piiri: Osallistu – Turvaa tulevaisuus! 

 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 1/2017-2018     Elokuu 2017 

Hyvät presidentit, virkailijat, lionit, PDG:t ja puolisot! 

Lionskausi 2017-2018 on alkanut ja haluan tervehtiä Teitä hyvät ystävät. 
 
Lämmin kiitos Teille luottamuksesta antaessanne minulle valtakirjan piirikuvernöörin vaativaan tehtävään.  
Olen siitä hyvin iloinen ja ylpeäkin. Monista yhteydenotoistanne ja positiivisesta ilmapiiristä aistien olen vakuuttunut, 
että alkaneella kaudella teemme paljon ”yhdessä hyvää, lions hengessä”. 
 
Aurinkoiset ja ystävälliset terveiset Chicagosta! 
Lions Clubs International 100. Convention Chicagossa on päättynyt.  
Paikalla oli osallistujia yli 30 000, noin 200:sta lions-maasta. 
Kansainväliseksi presidentiksi valittiin intialainen Dr. Naresh Aggarwal.  Hänen teemansa on ”We serve” eli 
sama kuin koko järjestöllämme. 
 
Ennakkotietoa tulevista tapahtumista paikat, ajat ja osoitteet ilmoitan erillisissä kutsuissa. 
- piirihallituksen 1. kokous keskiviikkona 16.8. Eräjärvellä (Eräpyhäntie 164, 35220 Eräjärvi). Vuosikirjojen jako ja  
kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen 
- leijonien Iltakirkkoa vietämme 31.8.2016 Oriveden kirkossa klo 19.00 alkaen.  Sitä ennen klo 18.00 on mahdollisuus  
osallistua opastettuun kirkkoon tutustumiseen, myös sen historiaa kuullen. Tervetuloa mukaan! 
- piirifoorumi sunnuntaina 3.9.2017 klo 8.30 Sääksmäellä, Pappilanniemen koulutuskeskuksessa. Tilaisuus on avoin  
kaikille jäsenille ja leoille.  
 
Klubien juhlat ja tapahtumat 
Arvoisat presidentit! 
Moni klubi viettää alkaneella kaudella tasa-5 tai tasa-10 - vuotis juhliaan. Mikäli teillä on toiveita saada minut tai joku muu  
DG-tiimiläisemme juhlaanne joko tuomaan piirin tervehdystä tai pitämään juhlapuhetta, pyydän ottamaan yhteyttä  
pikapuoliin. Kalenteri olisi hyvä saada kasaan tämän kuun aikana… 
 
Piirin kotisivut  
Tänään ovat avautuneet piirin uudistetut kotisivut. Kotisivujen tarkoituksena on jakaa tietoa kaikille klubeille ja jokaiselle  
jäsenelle. Kotisivuilla on mm piirikuvernööritiimin vierailukalenteri ja jokainen piirimme toimikunta ja työryhmä jakaa  
ajankohtaista informaatiota alansa asioista. 
Klubien tapahtumista, jotka halutaan piirin toimintakalenteriin, pyydetään toimittamaan aineisto piirin webmasterille  
(suvi.viitanen@lions.fi). 
 
Klubeja kehoitetaan saattamaan kotisivunsa informoivampaan muotoon. Asia tulee esille viestintäkoulutuksen yhteydessä.  
Kannustan osallistumaan koulutukseen. 

mailto:suvi.viitanen@lions.fi


Nostetaan tiedotus sille kuuluvaan arvoonsa. 
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Osallistu – Turvaa tulevaisuus 
 
Aurinkoista ja iloista kesäaikaa! 
 
 
 
Piirikuvernööri DG Tapio Mäkelä 
 
Liite 1. 3.9.2017 Kutsu Piirifoorumille Sääksmäen Pappilanniemen kurssikeskukseen 


