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Kauden 2019-2020 teemat

Kansainvälinen We Serve
MD 107 Suomi Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott
Piirikuvernööri Leijonat ja klubit – me palvelemme

PIIRIKUVERNÖÖRIN VIIDES KIRJE

Hyvät lionit ja puolisot!

Vuosi 2019 on jäänyt taakse ja katselemme toiveikkaina kohti vuotta 2020. Leijonaharrastus 
on ollut joulun alla erittäin aktiivista ja nyt voimme pienen hengähdystauon jälkeen suunnata 
ajatuksemme kevään aktiviteetteihin.

Piirin rekisteröityminen
Kiristyneiden pankkisäädösten vuoksi emme ole pystyneet kauden 2017-2018 jälkeen 
siirtämään piirin pankkitilien käyttöoikeuksia uusille toimihenkilöille. Pankkien määräysten 
vuoksi tämä on mahdollista vain rekisteröidyille yhdistyksille. Tämä on johtanut siihen, että 
Lions 107-E on rekisteröity nimellä Lions-piiri 107E ry.

Yhdistyksen sääntöjen LUKU III Jäsenyys on seuraava:
”Tämän yhdistyksen jäseniä ovat kaikki moninkertaispiirin MD 107:n E osapiirissä toimivat 
rekisteröidyt lionsklubit, joilla on Lions Clubs Internationalin myöntämä perustamiskirja. Piirin 
rajat on määritelty järjestön määrittelemän piirijaon mukaan. Piirijaon mahdollisesti 
muuttuessa myös uusilla piirin klubeilla on mahdollisuus liittyä yhdistykseen.

Piiri kuuluu jäsenenä Moninkertaispiiri 107:ään ja Lions Clubs Internationaliin (LCI).”

Tämän perusteella siis kaikki E-piirin 78 klubia kuuluvat tähän rekisteröityyn yhdistykseen. 
Mikäli klubillanne on jotain tätä vastaan, niin pyydän tiedon siitä perusteluineen kirjallisena 
10.2.2020 mennessä piirikuvernöörille.

Liitteenä Lions-piiri 107E ry:n säännöt

Ehdokkaat ja klubialoitteet 15.1.2020 mennessä



Ehdokkaat E-piirin piirikuvernöörin sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin: Klubien 
antamat kannatustodistukset ja ehdokkaiden suostumukset tulee jättää piirikuvernöörille 
15.1.2020 mennessä.

Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle tulee jättää piirikuvernöörille 15.1.2020 mennessä.

Ehdokkuus liiton puheenjohtajan tehtäviin: Ehdokkaiden kannatustodistukset 
suostumuksineen tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton toimistoon 15.1.2020 
mennessä toimiston aukioloaikana.

Klubialoitteet liiton vuosikokoukseen tulee osoittaa kirjallisina liiton hallitukselle liiton 
toimistoon 15.1.2020 mennessä toimiston aukioloaikana.

Lions- ja klubitoimintaan liittyviä kysymyksiä?
Aina välillä tulee eteen monenlaisia ongelmia klubitoimintaan liittyen. Haluankin vielä 
muistuttaa, että Lions- ja klubitoimintaan liittyvissä kysymyksissä ei voi enää ottaa yhteyttä 
Lions-liiton toimistoon. Meidän piirissämme ensisijaisesti vastaa neuvontahenkilö IPDG Ari 
Suominen (aritsuominen(at)gmail.com, 0400 541794). Tietysti myös muutkin piirin virkailijat 
auttavat ja heihin voi tarvittaessa olla yhteydessä.

Lions-viikko
Tällä kaudella Lions-viikkoa vietetään 6.-12.1.2020. Niinpä seppeleenlasku Kalevankankaan 
hautausmaalla on sunnuntaina 5.1.2020 klo 11.30, kokoontuminen hautausmaan pääportilla 
klo 11.15. Toivottavasti mahdollisimman moni klubi lippuineen ja leijonineen pääsee mukaan!

E-piirin Leijonajuhla
Aikaisemmin piirissämme on vietetty sekä Arne Ritari että Melvin Jones -juhlia. Nyt nämä 
hienot tilaisuudet on päätetty yhdistää Leijonajuhlaksi. Juhlatilaisuudessa luovutetaan klubien 
jäsenilleen lahjoittamia Melvin Jones Fellowship tai Arne Ritari -tunnustuksia. 
Juhlaa vietämme hotelli Rosendahlissa Tampereella 15.2.2020. Tästä tarkempaa tietoa 
lähempänä ajankohtaa.

Lasten Leijona-hiihto
Monet klubit ovat jo pitkään järjestäneet ”Nappulahiihtoja”, ”Talviriehoja” jne. Toivon, että 
tämä perinne jatkuu.

Mutta jos joku klubi harkitsee uuden tapahtuman järjestämistä, niin kerron, että Suomen 
Hiihtoliitto ja Suomen Lions-liitto ovat solmineet yhteistyösopimuksen käsittäen lasten 
Leijona-hiihdon. 
Tulevana kevättalvena, hiihtolomien aikaan, klubit voivat järjestää talvihiihtopäivän yhdessä 
paikallisen urheiluseuran kanssa. Hiihtoliitto tiedottaa asiasta urheiluseuroille, jotka ovat 
teknisenä apuna tapahtuman järjestämisessä.
Klubit kantavat vastuun järjestämisestä sekä palkintomitalien hankkimisesta.
Tavoitteena on, että valtaosa liiton klubeista lähtee järjestämään talvihiihtopäivää nuorille 4-
12 vuotiaille. Toivon, että tammikuun kokouksessa käsittelette asiaa ja teette myönteisen 
päätöksen mukaan lähdöstä.
Myönteisellä päätöksellä tuotetaan iloa nuorille, jolloin jokaisella on ainakin yksi tapahtuma 
hiihtoloman aikana. Jokainen klubi voi päättää minä päivänä heille tapahtuman järjestäminen 
hiihtolomaviikolla parhaiten sopii.

Lisätietoja voi kysyä K-piirin piirikuvernööri Erkki Lapilta puh. 0400 557136 ja mukana liite, 
jossa alustavat ohjeet tapahtuman järjestämisestä.



Hyvää alkavaa vuotta 2020 ja mielekästä leijonakautta!
piirikuvernööri Sikke ja piirisihteeri Erkki


