
 

Piirikuvernööritiedote 4/2019-2020 
 
Hyvää alkanutta syksyä hyvät Lions-ystävät. 
 
Näin lokakuun alussa huomaa jo syksyn todella alkaneen. Samalla voi myös todeta, että meidän lionien toiminta on 
päässyt kunnolla käyntiin. Syyskuussa on eri klubeilla ollut monenlaista toimintaa ja lokakuussa niiden määrä näyttää 
vain lisääntyvän. Paitsi klubien omia tapahtumia on lokakuussa myös jo traditioksi muodostunut yhteinen Hyvän päi-
vän tapahtuma ja siihen liittyvä koko viikko. Lisäksi on erilaisia yhteiseen toimintaan liittyviä lions-asioita. 
 
Hyvän päivä. Jo pitemmän aikaa on Hyvän päiväksi muodostunut lokakuun 8. päivä. Tavoitteena on, että mahdolli-
simman moni klubi tekisi silloin näkyvästi jotain, jonka myös suuri yleisö huomaisi. Näin saisimme yhteistä näky-
vyyttä, ei vain Suomessa, vaan kautta koko Lions-maailman. Jos päivä ei kuitenkaan sovi kaikille klubeille niin tärkeää 
on, että ainakin lähellä sitä olisi joku klubien palvelutapahtuma. 
 
Diabetes kävely. Tänä vuonna pyrimme ensimmäistä kertaa tekemään Hyvän päivän viikolla koko Suomen laajuisen 
tempauksen, jossa me lionit tulisimme uudella tavalla esille. Ehdotus on, että lauantaina 12.10. klubit, lohkot, alueet 
tai jopa piirit ympäri Suomen järjestäisivät Diabetes kävelyn. Jos suunnitelmia ei ole tehty niin vielä ehtii. Jutelkaa 
asiasta klubeissa ja lohkoissa. Ottakaa yhteyttä paikallisiin Diabtes-yhdistyksiin. Ne voivat tarvittaessa järjestää ve-
rensokerin mittauksia kävelyn yhteydessä. Sitten vaan joukko kasaan, mahdollisimman monelle Lions-liivit päälle ja 
kävelylle. Ottakaa vaikka perhe ja muita tuttuja mukaan. Näkyvyys on taas tärkeää. 
 
Aluefoorumit. Lokakuu on myös aika tavata muita oman alueen lioneita Aluefoorumeissa. Tällä kertaa niissä tullaan 
järjestämään myös MyLion-koulutusta. Koulutus on erityisesti tarkoitettu sihteereille ja muille klubivirkailijoille, jotka 
joutuvat käyttämään MyLionia, mutta myös muut asiasta kiinnostuneet voivat osallistua.  
Aluefoorumien aikataulu on kaikkialla sama eli aloitus klo 17.00 kahvilla. MyLion-koulutus klo 17.15 ja aluefoorumien 
alku klo 18.00. Kaikkiin aluefoorumeihin on tavan mukaan tilavuokran ja kahvituksen kattava 10 €/osallistuja maksu. 
Lopulliset kutsut toimitetaan lähempänä tapahtumaa. 
 
Alueet I ja II.     24.10.   Hotelli Scandic. Hämeentie 7, Forssa. 
Alueet III ja IV. 28.10.  Osuuspankin kokoustila, Orionaukio, Orimattila 
Alueet V ja VI.  23.10. Kellokosken koulu, Koulutie 7, Kellokoski 
 
Rauhanjulistekilpailu. Rauhanjulistekilpailusta on tullut erillinen ohje jo aikaisemmin. Töiden palautus hoituu parhai-
ten aluefoorumeiden yhteydessä. Tavoite on, että ne olisivat piirihallituksen arvioitavissa jo 28.10. mennessä. Jos 
teillä kuitenkin on hyvä syy miksi ne eivät osaltanne olisi vielä silloin valmiita niin ottakaa yhteyttä piirimme kilpailu-
vastaavaan Kirsi Tevajärvi-Pärssiseen osoitteessa  kirsi.parssinen@lions.fi  tai puh. 040 756 1166. 
 
Joulukortit. Joulukorttien mallit ja tilausohjeet jaettiin piirifoorumin yhteydessä ja niille, jotka eivät päässeet paikalle 
ne piti toimittaa lohkojen puheenjohtajien tai muiden vastuuhenkilöiden kautta. Jos ette ole niitä saaneet niin Suo-
men Lions-liiton sivuilta löytyy kuvat ja toimintaohjeet. Muistakaa, että korttien myynnistä jää puolet klubeille tuke-
maan niiden omaa toimintaa. 
 
HUOM ! Ovathan kaikkien klubien presidentit hoitaneet PRH:lle ilmoituksen uusista vastuuhenkilöistä. 
 
Hannu 
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