
 

Piirikuvernöörin tiedote 6/2019-2020 
 
Hyvää joulunalusaikaa hyvät C-piirin lionit. 
 
Syksy alkaa jo kääntyä talveksi ja kausikin lähestyy puoliväliä. Syksyn aikana on taas klubeissa ollut runsaasti omia 
aktiviteetteja sekä yhteisaktiviteetteja. Moni klubi on omat pikkujoulunsa pitänyt tai ne ovat vasta joulukuussa 
tulossa. Sitten onkin aika rauhoittua joulun viettoon ja samalla kerätä voimia uuden vuoden ponnistuksiin. 
 
Kuntoilukisa. Viime piirikuvernööritiedotteessa kirjoitin 1.11.2019 alkavasta kaikkia klubeja koskevasta 
kuntoilukisasta. Toivottavasti klubienne jäsenet ovat kirjanneet ohjeiden mukaan suorituksiaan. Nehän pyydettiin 
toimittamaan aina kuun lopussa klubisihteerille, joka kerää klubinsa tiedot. Toivonkin, että sihteerit tarpeen mukaan, 
muistuttaisivat jäseniään. Tavoite on saada mahdollisimman moni klubi kirjaamaan kuntoilupisteensä ja 
osallistumaan tähän ” Kauden liikkuvin klubi ” kilpailuun. 
 
Tarvikemyynti. Tarvikemyynnistä vastaavien klubien edustajat ovat vielä kerran pyytäneet välittämään viestin, että 
tarviketilaukset tulee tehdä suoraan verkkokaupasta. Sähköpostitilaukset aiheuttavat valitettavan paljon lisätyötä ja 
hidastavat myös verkkokaupasta tilattujen tuotteiden toimittamista. 
 
Tiedotus. C-piirin leijonat FB sivua pyritään enenevässä määrin käyttämään piirin tiedotuskanavana. Toivottavasti 
mahdollisimman moni liittyisi ryhmään, jotta erilaiset tiedotukset niin piirin, kuin klubienkin taholta saavuttaisivat 
paremmin piirimme lionit. Ohjeet ryhmään liittymisestä löytyvät PK tiedotteesta nr. 3. On myös tärkeää, että 
piirikuvernööritiedotteet toimitettaisiin klubeissa jäsenille tiedoksi. Uskoisin, että näin jo nyt toimitaankin, mutta 
ajattelin vielä muistuttaa asiasta. Meillä ei piirissä ole valitettavasti mahdollista toimittaa tiedotteita suoraan kaikille 
jäsenille.  
 
Leijona-Viesti. Tammikuussa 2020 ilmestyy taas piirimme Leijonaviesti. Outi-tiedottaja odottelee klubijuttuja 

sähköpostissa outi@kyostilantila.fi . Jutut kuvineen tulisi toimittaa 15.12.2019 mennessä. Klubien tukimaksu  

lehdelle on 80€/klubi tai klubin oma 1/8-sivun mainos 80 eurolla tai ulkopuoliselle taholle myyty vähintään 1/8 sivun 

eli 150 euron ilmoitus. Klubin tukimaksun/mainoksen voitte maksaa piirin tilille FI73 4212 0010 2513 34 , 

viitenumero 20022 . Muistakaa merkitä maksajaksi klubin nimi. Piirin nettisivuilta löytyy ohjeita, mediakortti ja 

ilmoitussopimus. Täyttäkää ilmoitussopimus myydessänne ilmoitustilaa muille ilmoittajille ja palauttakaa se Outille 

vaikka skannaamalla sähköpostitse. Piiri hoitaa heidän laskutuksensa. Lisätietoja 044 5482260/Outi 

Melvin Jones jäsenien ja Lionsritarien tapaaminen. Iltajuhla ( avec ) järjestetään 11.1.2020 klo. 18.00. Juhlapaikkana 
on 100-vuotias Wuolteen kartano osoitteessa Pokkarintie 35, 14 700 Hauho. Tapahtumasta on toimitettu erillinen 
kutsu klubijakeluna. Varmistakaa sihteereiltänne, että saatte varmasti kutsun. Ilmoittautumiset 20.12.2019 
mennessä Raija Alonen puh. 0504078863 tai sähköposti raija.alonen@lions.fi. Illalliskortti 43 €. Maksu 20.12.2019 
mennessä C-piirin tilille FI73 4212 0010 2513 34 , viitenumero 30012. 
 
Alueforumit. Tammikuun aluefoorumeista jo alustavaa tietoa. I ja II alueet 28.1.2020 Parolassa, III ja IV alueet 
29.1.2020 Hollolassa ja V ja VI alueet 27.1.2020 Rajamäellä. Kutsut tulevat tammikuun alussa. 
 
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta    
 
Hannu 
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