
 

 

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 6/2017-2018  Tammikuu 2018 

 

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

 

 Niin se taas meni yksi Joulu varsin nopeasti ohi. Itsellemme se 

oli täynnä riemunkiljahduksia, 3- ja 5-vuotiaat lapsenlapset piti-

vät siitä hyvää huolta. Kummasti tulevat mieleen ne omat lap-

suuden Joulut, se aattopäivän odotus ja lopulta päivän kohokoh-

ta. Silloin se ei ollut se syöminen, vaan se lahjojen avaaminen. 

 

Aloitetaanpa kirje sillä tammikuun ykköstekemisellä: 

 

 Kansainvälisen jäsenmaksun toinen erä pitää hoitaa nyt tammi-

kuun aikana. 1. VDG Ari S. on laatinut kirjeeseen seikkaperäisen 

ohjeen asian hoitamiseksi kerralla oikein. Rahastonhoitajat: toi-

von, että luette sen tarkkaan, ellette ihan viime vuosina ole 

koulutuksissa käyneet. 

 

Tammikuun tapahtumia 

  

 Laitan vielä kirjeen liitteeksi sekä Kalevankankaan Seppeleen-

laskun että Melvin Jones Juhlan ohjelmat. Nämä ovat tulleet 

myös erillisinä, mutta ettei pääsisi unohtumaan. Toivottavasti 

tapaamme niissä molemmissa. 

 

Jäsentilanne Viime vuonna olimme tässä vaiheessa lukemassa -26, nyt -25, 

eli kovin samaa tahtia mennään. Jos jossakin vaiheessa tuntuu 

siltä, että ”konstit loppuvat” jäsenten viihtyvyyden ja klubissa 

pysymisen kanssa, ottakaa ihmeessä yhteyttä. Piirin GMT Marja 

Sundström on luvannut mielellään tulla avuksi ideointiin. Marjan 

tavoittaa: marja.sundstrom@lions.fi rohkeasti vaan yhteyttä! 

 

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

Piirikuvernööri 2017 - 2018  District Governor   
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Koulutusasiat Muistakaapa etenkin ensi kauden presidentit lauantaina 

3.2.2018 Sääksjärven koululla klo 9.00 – 15.00 järjestettävä 

JOVAn 2. jakso. Kouluttajina ovat GLT Pekka, GMT Marja ja pii-

rin ja liiton entinen tiedottaja Auvo Mäkinen. Aamukahvi sämpy-

lällä ja Leijonakeitto omakustannushintaan 10 euroa / henkilö. 

Pekalta tulee tästä vielä tarkempaa viestiä. 

 

 Ensi kevään virkailijakoulutukset toteutetaan erillään piiriko-

kouksesta arki-iltaisin. Seuraa postia ja piirin kotisivuja. 

 

Piirileijona Lähetelkääpä taas niitä juttuja Joulutapahtumistanne ja vastaa-

vista Suville Piirileijonaa varten, valokuva vaikka jo suoraan 

sähköisessä muodossa mukaan. Kuvat ja jutut oltava perillä 

mielellään 31.1.2018 mennessä. 

 

 Ja saa niitä ilmoituksiakin myydä, hinnasto edelleen liitteenä… 

Mediakortti tulee piirin kotisivulle myöhemmin. 

 

Piirin virat Muistutan vielä hakuajoista piirikuvernöörin, 1. varapiirikuver-

nöörin ja 2. varapiirikuvernöörin tehtäviin, jotka päättyvät 

15.1.2018 klo 15.45. Hakemukset, joissa on klubin kannatusto-

distus ja pöytäkirjanote klubikokouksen päätöksestä sekä k.o. 

henkilön suostumus, tulee toimittaa kirjeitse tai käteen annet-

tuna piirikuvernöörille eli allekirjoittaneelle. 

 

Klubialoitteet ja vuosikokouspaikkakunnat vielä muistutuksena! 

 

 Klubialoitteet sekä liiton että piirin vuosikokoukselle pitää toi-

mittaa liiton osalta liiton toimistoon ja piirin osalta piirikuver-

nöörille 15.1.2018 klo 15.45 mennessä. Sama koskee myös ko-

kouspaikkakuntia, ehdokkaat vuosikokousjärjestäjäksi vuonna 

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

na 2019. 

 

Muuta Liitteenä on myös Lions Sökön Sm-kisa kutsu, pyysivät tiedo-

tusapua, koska oli jäänyt viime lehdestä pois. 

 

Toivotamme kaikille ensiksikin Hyvää Uutta Vuotta 2018 sekä 

myös toimeliasta kauden loppupuoliskoa. Yritetään yhdessä 

kääntää lionismin suuntaa taas nousuun kysymällä uusia jäseniä 

mukaan toimintaamme ja vielä tärkeämpää, saada nykyiset jä-

senemme viihtymään myös jatkossa joukossamme. Se tekee 

meille sen tulevan palveluvoiman! 

 

  Uuden vuoden menestysterveisin, 

 

  t. DG-pari Reijo ja Eija 

 

 


