
 

Piirikuvernööritiedote 1/2019-2020 
 
Hyvät Lions-ystävät. 
 
Uusi kausi on jälleen alkanut ja uudet aktiviteetit ja ehkäpä uudet jäsenetkin odottavat teitä klubeissanne. Toivotta-
vasti kesä on tuonut myös uutta intoa klubitoimintaanne. 
 
Suomen Lions-liiton edellinen kausi päättyi vuosikokoukseen Kalajoella, jossa valittiin muun muassa liitolle uudet 
puheenjohtajat. Liittomme puheenjohtajaksi valittiin Arne Kivioja LC Helsinki/Pakila ja varapuheenjohtajaksi Matti 
Reijonen LC Vampula. Muista päätöksistä voi lukea vuosikokouspöytäkirjasta, kun se saadaan tarkastettua ja laitet-
tua liiton kotisivuille. 
 
Järjestömme vuosikokous pidettiin heinäkuun alussa Milanossa. Suomalaisilla oli kokouksessa tosi runsas osanotto, 
josta voimme kaikki olla ylpeitä. Henkilövalinnoissa ei tällä kertaa ollut mukana suomalaisehdokkaita sillä nykyinen 
kansainvälinen johtajamme Heimo Potinkara LC Lahti/Laune jatkaa vielä vuoden omaa uraansa. Kansainvälisen jär-
jestömme puheenjohtajaksi valittiin Etelä Korealainen Jung-Yul Choi. 
 
Tulevan kauden aikana on tarkoitus järjestää piirin yhteisaktiviteettejä, joskin ei yhdessä paikassa vaan alueellisesti 
sovitellen. 
Ensimmäisenä näistä on Hyvän päivän viikon lauantaina 12.10.2019 järjestettävä Diabetes-kävely. Toivomus onkin, 
että lohkot ja klubit voisivat jo henkisesti alkaa miettiä, miten tällaisen kävelyn järjestäminen parhaiten onnistuisi. 
Varmasti ainakin paikalliset Diabetes-yhdistykset olisivat kiinnostuneita tukemaan meitä siinä. Diabetes-kävely tul-
laan järjestämään samaan aikaan myös kaikissa muissa piireissä paitsi B ja N, joissa tapahtuma on toteutettu jo ke-
väällä. Lisää asiasta mm. elokuun piirifoorumissa. 
 
Muita tapahtumia ja valmennuksia on suunniteltu seuraavasti: 
 
Liikenneleijonakoulutukset käynnistyvät jo elokuuna puolessa välissä. Koulutuksessa keskitytään esikoululaisten ja 
1. ja 2. luokkalaisille annettavaan koulutukseen. Koulutusajankohta on torstai 15.8. klo 18.00 alkaen. Koulutus tapah-
tuu Parolassa ja kestää n. 2 tuntia. Koulutuspaikka kerrotaan tarkemmin, kun tiedetään paljonko osallistujia on. Il-
moittautumiset ja tiedustelut koulutukseen 2.8. 2019 mennessä osoitteella ilpo.inkiläinen@lions.fi  tai puhelimitse 
0400 919850.  
 
Orkester Nordenin konsertti on perjantaina 9.8.2019 klo 19.00 Lahden Sibeliustalossa. Jos klubisi haluaa vielä tilata 
suuremman määrän lippuja niin ottakaa yhteyttä henna.keihäs@lahti.fi  29.7.2019 mennessä. Voi olla mahdollista 
vielä ostaa peruutuslippuja. Muussa tapauksessa teitä palvelee asiassa www.lippu.fi, jonka kautta myytävät liput me-
nevät myös Orkester Nordenin hyväksi. 
 
C-piirin piirifoorumi, jonka yhteydessä pidetään myös sekä aluefoorumit, että sihteerikoulutusta järjestetään 
27.8.2019 Lahden Upseerikerholla. Kutsu ja ilmoittautumisohjeet tulevat myöhemmin, mutta laittakaa päivämäärä jo 
nyt kalenteriinne. 
 
Lisää syyskauden toiminnasta seuraavassa piirikuvernööritiedotteessa. Sillä välin toivotan kaikille oikein hyvää kesää. 
 
 
Hannu  
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