
 

KAUDEN 2017 – 2018 TEEMAT: 

Kansainvälinen:    Me palvelemme—Vi hjälper—We Serve 

SLL kotimainen:            Tue nuorta itsenäisyyteen 

SLL puheenjohtaja            Yhdessä 

E-piirin oma:             Yhdessä teemme hyvän kauden 
 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 5/2017-2018   Joulukuu 2017 

 

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

 

 Talven suuri juhla on taas tulossa. Sitä ennen tapahtumia on vielä 

runsaasti, niin erilaisia Joulumyyjäisiä kuin Joulukonserttejakin. 

Käykää lionit kokemassa näitä hienoja aktiviteetteja, niistä voi os-

tosten lisäksi löytää ajatuksen siemenen omaan aktiviteettikirjoon. 

Kotisivuilla on esimerkkejä… 

 

Katsaus syksyyn Syksy on ollut haastava, moni asia on muuttunut sitten viime kau-

den päättymisen. Ja palannut ennalleen. Henkilökohtaisesti suurin 

muutos on ollut viikko sitten kyynärkepeistä luopuminen ja – mel-

kein voisi sanoa – uudelleen oikein kävelemään opetteleminen. Ei 

hassumpi taito!  

 

 Varapiirikuvernöörit ovat innolla kiertäneet klubeja klubi-illoissa, 

me olemme käyneet enemmän noita juhlia, kaikki klubit kun tulivat 

sen kolmen vuoden putken aikana jo kierretyiksi. Kiitos juhlien 

isännille, hienoja ja mieleenpainuvia tilaisuuksia! 

 

Piirileijona Muistakaa ottaa kuvia ja kirjoittaa juttuja tapahtumistanne ja akti-

viteeteistanne ja toimittaa ne Suville. Kevään aluksi tulee taas Piiri-

leijona, johon toivon tietysti myös ilmoituksia. Vetoan piirin yrittä-

jä- ja liikkeenjohtajajäseniin, että he tässä auttaisivat. Ilmoitushin-

nat ovat liitteenä. 

 

Piirin virat Hakuajat piirikuvernöörin, 1. varapiirikuvernöörin ja 2. varapiiriku-

vernöörin tehtäviin päättyy 15.1.2018 klo 24.00. Hakemukset, 

joissa on klubin kannatustodistus ja pöytäkirjanote klubikokouksen 

päätöksestä sekä ko. henkilön suostumus, tulee toimittaa kirjeitse 

tai käteen annettuna piirikuvernöörille eli allekirjoittaneelle. 

 

Piirihallituksen pöytäkirjat 

 

 Löytyvät myös piirin kotisivuilta. Käy katsomassa. 

THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS    
Piiri 107 — E District 107 — E Finland   

Piirikuvernööri 2017 - 2018  District Governor   
Reijo Lumme (lion Eija)   

Puh./Tel. +358 - 40 - 7418118   
reijo.lumme@lions.fi   



  

Punainen Sulka Osalla klubeista on vielä palautus Punainen Sulka –keräyksestä 

hakematta. Sinä presidentti, joka huomaat nyt klubisi nimen listal-

la: Toimi heti, hakemus on oltava sähköpostilla perillä jo 

30.11.2017. Ohjeet löytyvät Reiman liitteestä. Ajattelen näin, että 

satanen on jo niin paljon, että kannattaa ehdottomasti hakea. Lo-

put menevät Suomen Lions-liiton nuorisotyöhön. 

 

Klubialoitteet ja vuosikokouspaikkakunnat 

 

 Klubialoitteet sekä liiton että piirin vuosikokoukselle pitää toimittaa 

liiton osalta liiton toimistoon ja piirin osalta piirikuvernöörille 

15.1.2017 klo 15.45 mennessä. Sama koskee myös kokouspaikka-

kuntia, liiton vuosikokouspaikkakunnat ja –järjestäjät vuosille 2021 

ja 2022 sekä piirin vuosikokouspaikkakunta ja –järjestäjä(t) vuon-

na 2019. 

 

Piirikokous 2018 pidetään Ruovedellä 21.4.2018 Yhteiskoululla, ruokailut ovat sa-

massa paikassa ja iltajuhla Ruoveden Urheilutalolla. Näistä lisää 

tietoa helmikuun kirjeessä ja vuosikokouskutsussa sekä piirin koti-

sivuilla. 

 

Ensi kauden virkailijakoulutukset 

 

 Viimevuotiseen tapaan virkailijakoulutukset järjestetään piiriko-

kouksen jälkeisellä viikolla kahtena eri tilaisuutena eri puolella pii-

riä. Tarkemmat päivät ja kellonajat sekä paikkakunnat tulevat 

myöhemmin. 

 

Melvin Jones –viikko Viikko alkaa seppeleenlaskulla Kalevankankaan hautausmaalla 

7.1.2018 klo 11.30 alkaen. Ottakaa liput mukaan! Melvin Jones –

juhlaa vietämme 13.1.2018 klo 18.30 alkaen Ravintola Ziberiassa. 

Kokoontuminen molempiin tilaisuuksiin 15 minuuttia ennen! Mo-

lemmista kutsut erillisinä liitteinä. 

 

Viulunsoittaja katolla Lokakuun kirjeen liitteenä ollut tiedote TTT-teatterin Viulusoittaja 

katolla –musikaalista on kuulemma mennyt joillakin ”ohi”. Laite-

taanpa uudestaan, päivä 22.2.2018. Tulkaa joukolla mukaan, vaik-

ka olisitte sen jo jossakin muualla nähneetkin. Itse olen 40 vuoden 

aikana nähnyt sen teatterissa kahdesti (Helsinki ja Turku) sekä ke-

säteatterissa kerran (Samppalinna). Ja olen nähnyt kolme ihan eri-

laista, hienoa esitystä. 

 

 Omasta puolestamme toivotamme teille aluksi mitä parhainta Jou-

lun odotusta, sitten Rauhallista Joulua ja Menestyksellistä Uutta 

Vuotta 2018. 

 

 Parhain terveisin, 

 

DG-pari Reijo ja Eija 

 


