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 PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 10/2017-2018  Toukokuu 

 

  Piirikokous Ruovedellä on nyt takana ja aivan aluksi haluan 

kiittää järjestelytoimikuntaa hienosti hoidetusta 

tapahtumasta. Ja samalla vielä kerran onnitella ensi vuo-

den DG-tiimiläisiä valinnasta. Ja kiittää kaikkia niitä klube-

ja, jotka osallistuivat Uuden Lastensairaalan Teho-osaston 

älylasiseinä –keräykseen. Summahan oli lopulta huikea 

11.180 euroa! KIITOS! 

 

Piirileijona Tämän kauden Piirileijona on ilmestynyt ja on ollut jaossa 

jo Ruovedellä sekä virkailijakoulutuksissa. Nyt muistutan 

jokaista klubia vuosittaisen Piirileijona-tukimaksun mak-

samisesta: Maksu maksetaan piirin Piirileijonatilille FI60 

1158 3500 1058 06 klubin omalla viitenumerolla, jo-

ka löytyy piirin kotisivulta vasemman palkin kol-

manneksi alimmaisen ”klubien viitenumerot” takaa. 

Maksun suuruushan on sovittu 2 euroa per lion. Pari asian-

sa automaattisesti joka vuosi ilman muistutteluja hoitavaa 

klubia on jo maksanutkin asian osaltaan kuntoon. Mikäli 

klubisi ei ole vielä lehtiä saanut, ota yhteyttä su-

vi.viitanen@lions.fi ja sovi noudosta. 

 

Virkailijakoulutukset ovat nyt ensimmäiseltä, eli kevään osalta, pidetty. Niihin 

osallistui uusia virkailijoita tai kertaajia 43 klubista, eli vain 

vähän reilu puolet kaikista klubeista. Minua hiukan – tai 

no, aika paljonkin - huolestuttaa tuo klubien runsas pois-

saolo niin piirikokouksesta, koulutuksista kuin Pnateista-

kin. Olen kuullut tässä yhteydessä keskustellun, että piirin 

toimintaa ei tunneta tarpeeksi. Toisaalta tämä kirje tulee 

kuukausittain, mutta onko niin, että se vaan menee auto-
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maattisesti jakoon, jos sitäkään. Aika harvoin näkee enää 

esityslistalla kohtaa ”Piirikuvernöörin kirje”, jossa tär-

keimmät asiat läpi käytäisiin. Eniten tietoa sitä etsivälle 

löytyy osoitteesta: http://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/. 

 

  Koulutusten osalta on vielä mahdollisuus korjata tilanne 

syksyn Piirifoorumissa, tulkaa nyt ihmeessä mukaan tekin, 

jotka ette vielä ole koulutuksessa mukana olleet! 

 

Loppukiri! Olemme tällä kaudella ottaneet 79 uutta lionia (siis kirjat-

tuina 25.4. mennessä), samaan aikaan meiltä on eronnut 

94 lionia, joista 8 poisnukkunutta. Julistamani jäsenkilpai-

lun aikana on otettu 11 uutta lionia maalis- ja huhtikuun 

aikana. Johtavalla klubilla on 3 uutta, kakkossija jaetaan 

tällä hetkellä kahden kaksi uutta ottaneen kesken. Vielä 

ehtii palkintosijoille, kun laitetaan loikkaria silmään! 

 

Ajankohtaiset asiat Muistattehan tehdä ensi kauden virkailijailmoitukset jo nyt 

MyLCI:hin. Ja samalla varmaan hoitunee se jäsenrekiste-

rinkin ajan tasalle päivitys. Ja muistakaa myös se nimen-

kirjoittajien muuttaminen Yhdistysrekisteriin, hoituu osoit-

teessa: https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu.htx sähköi-

sesti. Meillä on kymmeniä sellaisia klubeja, joissa rekiste-

rissä olevat nimenkirjoittajat ovat kyseisiä tehtäviä hoita-

neet useita, jopa toista kymmentä, vuosia sitten. Pieni 

vaiva, mutta iso muutos!  

 

Lopuksi Tässä tuli nyt viimeinen virallinen kuukausikirje meikäläi-

seltä. Viime vuonna vastaavaan aikaan luulin sen jo lähet-

täneeni, mutta niin ne olosuhteet vain muuttuivat ja tuli li-

säkausi tehtävässä. Kiitos teille kaikille, en muuta sanaa-

kaan siitä, että olette tehneet matkastamme ikimuistoisen 

ajanjakson elämäämme. Ensi kaudella olemmekin sitten 

yhteydessä Aarne Ritari Säätiön asioissa. Olen lupautunut 

piirin ARS-toimikunnan puheenjohtajaksi seuraaviksi kol-

meksi kaudeksi. 

 

  Kiitollisin terveisin, 

 

  t. DG-pari Reijo ja Eija 
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