
 

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 8/2017-2018  Maaliskuu 2018 

 

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

 

 Kuten viimeviikkoisessa ”esitiedotteessani” lupasin, on nyt paljon 

enemmän kerrottavaa, kokoontuihan Kuvernöörineuvosto viikon-

loppuna päättämään taas monestakin asiasta. 

 

Kuvernöörineuvoston päättämää 

 

 Asialista oli varsin pitkä ja niinpä aikaakin kului. Puhuttiin paljon 

mm. jäsenhankinnasta, josta lisää kirjeen edetessä, samoin järjes-

tön palvelurakenteesta GAT:stä sekä ensi kaudesta alkaen tulevas-

ta LCIF:n maailmanlaajuisesta suurkeräyksestä samaan tapaan 

toimien kuin SightFirst II kymmenisen vuotta sitten, kuten var-

maan muistatte. Jatketaanpa yksilöidysti: 

 

E-piirin oma jäsenhankintakilpailu 

 

 Päätimme, että muutamat piirit (4) aloittavat omat jäsenhankinta-

kilpailunsa ajalle 5.3.-31.5.2018. Eli ihan välittömästi. Julistan ki-

san avatuksi! Eniten uusia jäseniä kilpailuaikana hankkinut klubi 

saa palkintona piiriltä 300 euroa hallintorahaa klubin juokseviin ku-

luihin – vaikkapa jäsenhankintaan. Ja kaikki klubit, jotka ottavat 

kilpailuaikana enemmän kuin yhden uuden jäsenen, osallistuvat 

kahden 200 euron vastaavaan palkintorahan arvontaan. Ja raha-

palkintojen lisäksi tietysti muiden rajattoman ihailun! 

 

Itämeri-haaste KVN seminaarissa niin liitto kuin piiritkin (yhtä lukuun ottamatta) 

ottivat vastaan Itämeri-haasteen, jossa mukanaolijat pyrkivät omil-

la ja klubiensa toimilla auttamaan yhden maailman rehevöity-

neimmistä meristä parempaan kuntoon. Pirkanmaa on suurten lat-

vavesistöjen maakunta. Kokemäenjoen vesistön latvavedet ovat 

täällä, pohjoisessa Toisvesi-Näsijärvi jne., koillisessa Längelmävesi, 
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idässä Pälkänevesi ja Kukkia, lännessä Rautavesi, luoteessa Kyrös-

järvi, etelässä Mallasvesi ja Vanaja. Isoja vesiä isoon jokeen. 

 

 Haastan E-piirin klubit suunnittelemaan piirin omalle ympäristövii-

kolle ensi syyskuun viikolle 36, 3.-9.9.2018 yhden oman kunnan 

vesistöön kohdistuvan aktiviteetin, esimerkiksi uimarannan siivous-

talkoot, venesataman siivouksen tai vastaavan hyvän teon. Ja ”al-

kulämmittelynä” voi halutessaan klubi laittaa kyseisiä paikkoja 

kuntoon jo ennen sesongin alkua toukokuussa. Nämä raportoidaan 

ympäristöaktiviteettina MyLCIssä, pyydän, että sihteerit lähettävät 

tiedon aktiviteetista ja tehdyistä talkootunneista myös GST Tuomo 

Kemppaiselle, tuomo.kemppainen@ippnet.fi . Kaikki mukaan! 

 

Maailman laajuinen toimintatiimi GAT klubitasolla 

 

 Liitteenä on kuvaus Maailman laajuisen toimintatiimin GAT:n ku-

vauksesta klubitasolla. Tämähän on toimintamalli joka viedään läpi 

koko liikkeen, LCI:stä liiton ja piirien kautta klubeihin, samoilla 

termeillä toimien. 

 

 Presidentti on klubinsa GAT-puheenjohtaja, palvelujohtaja GST voi 

olla vaikkapa se ennen aktiviteettitoimikunnan puheenjohtajaksi 

kutsumamme, jäsenjohtaja GMT on jäsentoimikunnan vetäjä. Uut-

ta varsinaisesti ovat kaksi: 1. varapresidentti on klubinsa koulutus-

johtaja, joka valmentaa omaa tulevaa toimikauttansa varten, sekä 

se, että Past presidentti on klubinsa LCIF-koordinaattori. Tätä käy-

dään kevään koulutuksissa vielä läpi, samoin Piirifoorumissa syk-

syllä. Mutta kun nyt seuraavaa hallitusta valitsette vaalikokoukses-

sa, pyydän, että otatte nimikkeistön käyttöön. 

 

Uuden Lastensairaalan Teho-osaston keräys 

 

 Voin kiitollisuutta tuntien ilmoittaa, että nyt on koossa jo 6.020 

euroa, eli 60 % tavoitteesta. Tähän asti mukaan on lähtenyt 12 

klubia, eli eiköhän me se loppukin sieltä saada kasaan, vielä on 71 

klubia, jotka eivät ole mukana. Ja jos tulee enemmän kuin se 

10.000 euroa, on se kaikki plussaa siihen, mitä piirikokouksessa 

luovutettavassa shekissä on painettuna. Kohteita heillä kuitenkin 

on paljon, esim. 

 Valvontamonitorit n. 15000 €/kpl 

 Inkubaattorit  n. 12000 €/kpl 

 Respiraattori (vastasynt.) n. 35000 €/kpl 

  Ja kaikkia näitä tarvitaan useita. Yritetään saada kasaan niin  paljon 

 kuin vain pystymme. 

 

  Toivotamme teille (päivälämpötilojen nousuun luottaen) kauniita 

 keväisiä ulkoilupäiviä mieliharrastustenne parissa. Olivat ne sitten 

 hiihtoa, pilkillä käyntiä, tai ihan vaan perinteistä ulkoilua. Ja pikku

 hiljaa puihin uusia linnunpönttöjä, vuokralaiset tulevat kevään 

 myötä nopeasti. 

 

  Toivovat DG-pari Reijo ja Eija 

mailto:tuomo.kemppainen@ippnet.fi

