
 

 

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 9/2017 – 2018  Huhtikuu 2018 

 

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

 

 Kausi on kääntymässä viimeiselle neljännekselleen ja on aika käy-

dä niiden jokaiseen kauden viimeisten kuukausien aikana hoidetta-

vien asioiden kimppuun. Tämä koskee ihan koko organisaatiota, 

klubivirkailijoista lohkojen kautta piiriorganisaatioon, jatkuen liiton 

kautta päämajaan asti. Katsotaanpa vähän, mitä sieltä löytyy. 

 

Raportointi Kuukausittain pitää käydä tekemässä sekä jäsenraportti – tapah-

tuipa jäsenmäärässä sitten muutoksia tai ei – sekä myös aktiviteet-

tien raportointi. Piirin palvelujohtaja GST Tuomo Kemppainen teki 

ansiokasta työtä ja tarkisti, mikä on ns. päivän tilanne aktiviteet-

tien raportoinnin osalta. E-piirissä on nyt raportoinnin mukaan teh-

tynä 836 eri palveluaktiviteettia, lions-tunteja 12.825 kpl 421 osal-

listujalta. Klubeja, jotka ovat raportoineet, on 61 kpl, eli vielä 22 

on ilman aktiviteettien raportointia. Ja kuitenkin tiedän itse, että yli 

puolessa puuttuvista on niitä tehty. Käykää hyvät sihteerit nyt 

viemässä ne MyLCI:hin! 

 

 Samalla voi tarkistaa, onko viimeiset jäsenmuutokset viety sinne. 

Meidän täytyy tehdä kaikki voitava, että viime kesäkuun kaltaista 

”kerralla koko vuoden vientiä” ei nyt tulisi, koska se kertamiinus 

antaa seuraajalle ihan liian huonot lähtökohdat. Jos apua järjes-

telmässä tarvitaan, voitte ottaa yhteyttä lohkojohtajiin ja kaikkiin 

meihin muihinkin piirivirkailijoihin. 

 

Piirikokoukseen liittyvää 

 

 Nyt on käsillä aivan viimeiset hetket hoitaa tämän keväinen kan-

sainvälinen jäsenmaksu kuntoon. Dead line on 6.4.2018, jos silloin 

on yli 10 USD velkaa päämajaan, ei klubilla ole virallista edustus-

mahdollisuutta sen paremmin piirikokouksessa Ruovedellä kuin lii-

ton Vuosikokouksessa Oulussakaan. Vetoan nyt rahastonhoitajiin, 

laittakaa homma kuntoon, tällä taalan kurssilla kannattaa maksaa 

vaikka muutaman kympin puskuri tulevia kurssivaihteluja varten. 

  

 Toinen muistettava asia on se äänioikeutettujen edustajien lasku-

kaava: jokaista täyttä kymmentä jäsentä kohden tulee yksi äänioi-

keutettu edustaja. Ja jos täydet kymmenet ylittyvät viidellä, tulee 

siitä viiden ylityksestä vielä lisäpaikka. Esimerkiksi näin: 26 jäsentä 
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= 2+1, eli 3 edustajaa. Ja ratkaisevaa on, että tämä jäsenmäärä 

pitää olla ollut 1.3.2017 ja vielä, että jäsenet ovat tuolloin olleet 

jäseniä vuoden ja yhden päivän. Toimitan järjestäjille listauksen 

klubeittain ilmoittautumispisteeseen. 

 

 Piirikokouksen iltajuhlan pukeutumiskoodi on ”Smart Casual” eli 

siisti yhdistelmäasu, naisilla lyhyt hame tai housut jne. Arvomerkit 

saa jättää tälläkin kertaa kotiin. 

 

 JA VIELÄ YKSI TÄRKEÄ MUISTUTUS: Piirikokousaineisto oli piiriko-

kouskutsun liitteenä. Tulostakaa se itsellenne mukaan Ruovedelle!  

 

Piirileijona Lehti on jaossa Piirikokouksessa Ruovedellä. Edustajat, ottakaa 

mukaanne klubillenne tulevat lehdet! Ja te, joilta ei edustajaa piiri-

kokoukseen tule, kysykää, josko naapuriklubin tai lohkojohtajan 

kautta omanne saisitte. Muussa tapauksessa ottakaa yhteyttä tie-

dotustoimikunnan puheenjohtajaan: suvi.viitanen@lions.fi  

 

Uuden lastensairaalan teho-osaston keräys 

 

 23 klubia on tässä vaiheessa lähtenyt mukaan. Näistä 4 on maksa-

nut suoraan sairaalan keräystilille ja 19 piirin tilin kautta. Sillä ei 

sinällään ole merkitystä, kaikki lasketaan Lions 107 E-piiriläisten ja 

luovutettavaan shekkiin nimillä tulevien klubien kokonaissummaan, 

joka on NYT TASAN SE 10.000 EUROA! Henkilölahjoittajina ovat 

allekirjoittaneet, oli jo niin kalkkiviivoilla, ettei voinut jättää vajaak-

si. Ja jo senkin takia, että omia klubejamme emme onnistuneet in-

nostamaan lähtemään mukaan keräykseen. Jotta kaikkien muka-

naolevien klubien nimet tulevat näkyviin, pyydän, että ne kaksi 

300 euroa lahjoittanutta klubia, nimiltään ”Aktiviteettitili” ja ”Klubi-

tili” ilmoittaisivat vielä minulle klubinsakin nimen. JA VIELÄ EHTII 

MUKAAN, KERÄYSAIKA ON JATKETTU 12.4.2018 ASTI! 

 

Ja sitten ihan huippu  LC Valkeakoski/Sääksmäki järjestää 6.5.2018 Valkeakosken Liikun-

tahallilla upean konsertin Lastensairaalan hyväksi. Liitteenä on 

mainos tapahtumasta. TEHDÄÄN TÄSTÄ KONSERTISTA MYÖS TÄ-

MÄN KEVÄÄN PUOLISOPÄIVÄ. NYT KAIKKI LIONIT PUOLISO MU-

KAAN JA KONSERTTIIN, PÄÄSYMAKSUT MENEVÄT HYVÄÄN TAR-

KOITUKSEEN. 

 

Paljon liitteitä Tämän kirjeen liiteitä löytyvät molempien VCC ehdokkaiden esitte-

lyt, E-piirin Frisbee-mestaruuskilpailun kutsu, Lions SM Golfin kut-

su, ARS:n Adressikilpailu, e.m. konserttiesite sekä LCIF:n kirje, te-

atterimainos ja klubien viitenumerot sekä vielä piirikokouskutsu ja 

esityslista kertaalleen. 

 

 Toivotamme kaikille Iloista Pääsiäistä ja hyvää kevättä (tulossa on, 

uskokaa vaan). Nähdään Piirikokouksessa Ruovedellä. 

 

 t. DG-pari Reijo ja Eija 
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