
 

Piirikuvernööritiedote 3/2019-2020 
 
Hei taas hyvät Lions-ystävät. 
 
Piirifoorumi Lahden upseerikerhon nostalgisissa tiloissa on ohi ja haluaisin kiittää kaikkia osallistujia. Meitä oli lähes 
150 lionia 57 klubista. Ei huono, kuten eräs TV hahmo sanoisi. Muutenkin on piirin alku ollut sangen tehokasta. Lah-
dessa järjestetty Orkester Norden konsertissa oli lähes 700 katsojaa, joista suurin osa Lionien myymillä tai antamilla  
lipuilla. Orkesteriin liittyen täytyy myös kiittää Lahden ja osaa sen lähialueiden klubeja tervetulotapaamisten järjeste-
lyistä soittajille ja opettajille. On ollut ilo todeta, kuinka paljon positiivisia kommentteja C-piiri on saanut monelta 
taholta. 
Vielä vähän myös Suomen Lions-liiton tapahtumia.  Siellä on tehty henkilöstön uudelleen järjestelyjä, joiden seurauk-
sena henkilöstön määrä on pudonnut viidestä kolmeen. Sen aiheuttamista muutoksista on tarkemmin kerrottu alla. 
 
Jäsenhankinta. Heinä-elokuun aikana on jo otettu kiitettävästi uusia jäseniä. Ohessa lista. Toivottavasti kannustaa 
myös muita klubeja. LC Hämeenlinna/Renko 14, LC Kellokoski 1, LC Lahti/Ankkurit 1, LC Tuusula 1, LC Forssa/Flores 1, 
LC Hämeenlinna/Linnattaret 1, LC Janakkala/Turenki 1, LC Lahti/Vesijärvi 1, LC Hämeenlinna/Aulanko 2 . 
 
Lions-tarvikkeiden hankinta. Suomesta tilattavat tuotteet voidaan tilata vain Lions-liiton verkkokaupan kautta. Säh-
köposti- tai puhelintilauksia ei voida ottaa vastaan. 
 
Klubien neuvonta. Lions- ja klubitoimintaan liittyviä kysymyksiä ei voi enää lähettää tai soittaa Lions-liiton toimis-
toon. Kysymyksissä tule kääntyä C-piirin viime kauden piirikuvernöörin Ritva Kajaalan puoleen sähköposti ritva.ka-
jaala@lions.fi tai puh. 040 587 9915. Tietysti myös muutkin virkailijat auttavat ja heihin voi tarvittaessa olla yhtey-
dessä. 
 
MyLion. Suomen Lions-liitossa on tehty päätös, että klubien aktiviteettiraportointi tehdään tällä kaudella ja myös 
tulevaisuudessa MyLion- järjestelmään. Piirifoorumissa oli jo siihen liittyvää valmennusta ja tarkoitus on jatkaa val-
mennuksia myös tulevissa aluefoorumeissa. Järjestelmä ei valitettavasti ole vielä kaikilta osin valmis ( tämähän on 
sangen yleistä, kun otetaan uusi järjestelmä käyttöön lähes missä tahansa ), mutta sitä kehitetään koko ajan. 
Jos eteen tulee vaikeuksia aktiviteettien raportoinnissa niin ottakaa yhteyttä C-piirin piirisihteeri Raija Aloseen 
raija.alonen@lions.fi tai puh. 050 407 8863 
 
Tiedottaminen. Piirimme sisäistä tiedotusta tehostamaan on luotu uusi väylä sosiaaliseen mediaan, Facebookiin. 

Tämä uusi väylä ei poista ennalta käytössä olleita vaan on täydennys aikaisempiin viestintävälineisiin.  

Ryhmän tarkoituksena on toimia sisäisen viestinnän välineenä ja sinne voitte myös laittaa klubin mainosmateriaalia 

tapahtumista. 

Miten tähän uuteen ryhmään pääsee? 1. kirjaudu facebookkiin 2. hakukenttään (suurennuslasin kuva) kirjoita c-piirin 

leijonat 3. klikkaa ryhmän nimestä 4. paina nappia liity ryhmään 5. Odota, ryhmän ylläpitäjä vahvistaa liittymisesi 

vuorokauden kuluessa 6. Ole aktiivinen leijona. 

 

 

 

Hannu 
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