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

 

Mikä onkaan parempi tapa aloittaa kirje tässä vaiheessa vuotta kuin 

toivottaa kaikille hyvää talvea. No, lumisadettahan se taas tietää, 

mutta epäilen, että hiutaleet alas tullessaan tietävät, että ”ne kolaa 

meitin!” Ellei peräti lingolla visko. 

 

Tulevia tapahtumia JOVA 2 järjestetään lauantaina 3.2.2018 tutussa paikassa Sääks-

järven koululla. Osallistujia on ilmoittautunut kolmatta kymmentä, 

hienoa!  

 

 Piirin ARS-juhlaa vietetään 8.3.2018 klo 18.00 alkaen Suomalaisella 

Klubilla. Lisätietoja liitteissä! 

 

Uuden Tampereen Lastensairaalan vastasyntyneiden teho-osaston loppuun saattaminen 

 

 Kuten moni varmaan tietääkin, on Tampereen Lastensairaala 

hyvää vauhtia valmistumassa. Niin myös sen vastasyntyneiden te-

ho-osasto, jolle esim. LC Teisko lahjoitti viime vuonna yli 18.000 

euroa. Teho-osastolle tulee väliseinät ns. älylasista, hankintahinta 

n. 180.000 euroa, josta puuttuu enää 10.000 euroa. 

 

 Projektipäällikkö Susanna Lohiniemi (itsekin lion) kääntyi puoleeni 

ja kysyi, voisivatko E-piirin Lions-klubit olla se organisaatio, joka 

tuon summan heille lahjoittaisivat. Lämpenin tuolle asialle heti, voi-

ko tuon lähemmäksi sydäntä päästä. Asia on tärkeä ja koskee niin 

nuoria äitejä ja isiä kuin isovanhempiakin.  

 

 Eiköhän hoideta homma kuntoon! Maksut piirin tilille FI63 1277 

5000 1954 15 ja viitenumeroksi 1122 kaikille klubeille 31.3.2018 

mennessä. Ja jos käy niin onnellisesti, että saamme rahaa kokoon 

enemmän, sieltä löytyy myös muuta hankintaa avustettavaksi. Liit-

teenä on vielä Susanna Lohiniemen lisätietoa asiasta. Lahjashekin 

luovutamme juhlallisesti piirin vuosikokouksessa Ruovedellä 

21.4.2018 lehdistön läsnä ollessa. 

 

LCI:n kansainvälinen palvelurakenne 

 

 Kun ajattelemme, että meitä lioneita on yli 1,4 miljoonaa ja yli 200 

maassa toteuttamassa käytännön palvelutyötä ja parantamassa 
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omien paikkakuntiemme asukkaiden oloja, tarvitaan aina jossakin 

kohdin myös yhteisiä toimintamalleja ja mahdollisuuksia. Tähän 

tarpeeseen vastaa Maailmanlaajuinen palvelutyöryhmä GST. Ja sii-

tä edelleen vietynä moninkertaispiirin ja sitten piirin GST. Ja oikein 

perille asti vietynä klubin GST.  

 

 Minulta on kysytty, että pitääkö klubiin perustaa taas uusi virka? Ei 

välttämättä, sillä erinomainen GST-henkilö voi olla vaikkapa klubin 

aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja tai sen innokas jäsen. Ei tä-

mä ole mielestäni mikään uudelleen keksitty pyörä, meillä on liki 

kaikissa klubeissa jo valmis toimintamalli tähän. Nyt vaan anne-

taan sille uusi nimi. 

  

  Tässä muutama hyvä ja katsomisen arvoinen linkki: 

 
  Jäsentoimiala GMT: 
  http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/gmt-toolbox/index.php 

  Koulutustoimiala GLT: 
  http://members.lionsclubs.org/FI/resources/leadership-resourcecenter/globalleadershipteam/index.php 

  Palvelutoimiala GST:    
  http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/global-service-team.php 

 

 

Sri Lankan koulusta Kuvernöörineuvosto käsitteli Sri Lankan ammattikoulun tuke-

mista ylimääräisessä kokouksessaan 31.1.2018. Kuvernööri-

neuvosto toteaa (hallituksen esityksen mukaisesti), että klu-

bit voivat halutessaan, päätöstensä ja mahdollisuuksiensa 

mukaisesti, tukea Sri Lankan ammattikouluhanketta, jonka 

toimeenpanosta vastaa Sri Lankan Lions-ystävät. 

  
Tuki maksetaan Sri Lankan Lions-ystävien tilille, joka on Suo-

men Lions-liitto ry:n nimellä, IBAN FI15 1555 3000 1115 27. 
Ei siis Hemmilän ilmoittamalle tilille! 

  

Viitteeseen kirjoitetaan maksajan (klubin) nimi ja Sri Lanka -
kouluhanke. 
 

Muut liitteet Liitteinä löydät painavaa asiaa perusteilla olevasta Campus-
klubista. Keskustelkaa aiheesta kuukausikokouksessanne, tä-
mä on loistava juttu varsinkin niissä perheissä, joista nuori on 

lähdössä Tampereelle opiskelemaan. 
 
 Mukana on myös A Vot -kuoron esite. Joskus voi tulla tilantei-

ta, joissa tarvittaisiin Leijonakuoroa kahdessa paikassa sa-
manaikaisesti. Tässä voi olla yksi ratkaisu niihin tilanteisiin. 

 

 Tietoturva-asioista piirisihteeri toimittaa tietoa heti kun sitä 
liitolta lisää saadaan. 

 

 Omasta puolestamme toivotamme teille kaikille toiminnallista 
helmikuuta ja hyvää ”talven” jatkoa. Kai ne pilkkisäätkin sieltä 
vielä tulevat. 

 
 t. DG-pari Reijo ja Eija 
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