
 

Piirikuvernööritiedote 2/2019-2020 

Hyvät Lions-ystävät. 
 
Suomen kesä on taas näyttänyt meille parhaita puoliaan, olettaen tietysti, että lämpö ja aurinko ovat sitä, mitä 
meistä useimmat kesältä haluavat. Toivotaan, että suotuisia ilmoja on myös jatkossa. 
Uuden kauden alku on varmaan usealla taholla ollut rauhallinen, mutta moni klubi jo varmasti aloittelee 
toimintojaan elokuussa. 
Siihen liittyen haluan tuoda esiin muutamia muistamisen arvoisia asioita. 
 
100 % presidentin ja erinomaisen klubin hakemukset. Moni klubipresidentti ja myös klubi on viime kaudella 
varmaankin suoriutunut tehtävistään erinomaisesti. Onkin tärkeää, että tehtyä työtä myös arvostettaisiin. Muistakaa 
siis lähettää hakemukset mahdollisimman hyvissä ajoin piirimme viime kauden piirikuvernöörille IPDG Ritva 
Kajaalalle ritva.kajaala@lions.fi . Hakulomakkeet löytyvät piirin sivuilta ” Tietoa jäsenille ” kohdasta.  
 
Sotaveteraanien perintö nuorille. Piirimme sotakamreeri Matti Kulmala haluaa tämän tiedotteen kautta muistuttaa 
teitä Sotaveteraani ja minä – opetuspaketista. Siitä on ollut juttua mm. Lion-lehden numerossa 3/2019 sivulla 46. 
Tutustukaa tähän lyhyeen yhteenvetoon. Toivottavasti saatte siitä kannustinta niin, että myös oma klubinne voisi 
viedä viestiä eteenpäin. Lisätietoa asiasta voitte kysyä matti.kulmala@lions.fi . 
 
Tulorekisteri. Tässä viestiä pääasiassa rahastonhoitajille mutta myös presidenteille. Vuoden 2019 alusta on 
Suomessa ollut käytössä Kansallinen tietokanta, joka sisältää kattavat palkka-. eläke ja etuustiedot. Tähän 
tulorekisteriin on myös yhdistyksien ilmoitettava maksettuja korvauksia. Tarkempaa tietoa asiasta löytyy Suomen 
Lions liiton kotisivuilta kohdassa jäsenille/koulutus/ klubivirkailijat/rahastonhoitajien valmennus. 
Tutustukaa materiaaliin, niin ei sitten tule jälkeenpäin yllätyksiä. 
 
Piirifoorumi. Kauden avaus pidetään Piirifoorumin merkeissä Lahdessa tiistaina 27.8.2019 Lahden Upseerikerholla. 
Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti. 
Klo 17.00 – 18.00 ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu. 
Klo 18.00 alkaa yhteinen tilaisuus, jossa käsitellään mm. piirin vuoden teemaan liittyviä asioita. Lisäksi vierailijana 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Aarne Kivioja. 
Klo 19.00 jakaannumme aluefoorumeihin nykyisen käytännön mukaisesti eli I ja II, III ja IV sekä V ja VI. Samaan 
aikaan piirisihteeri Raija Alonen pitää valmennusta klubisihteereille. 
Tarkoituksena on että tapahtumat päättyvät klo 20.00. Tilaisuuden osallistumismaksu on 10 € / henkilö ja se 
kerätään paikan päällä. Ilmoittautumiset 20.8.2019 mennessä kotisivuillamme osoitteessa  http://www.d107c.fi/ 
Tilaisuudesta lähetetään myös erillinen kutsu. 
 
Muuta muistettavaa. Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin. Kansainvälinen ja kotimainen jäsenmaksu. 
Lions SM-suunnistukset Hämeenlinnassa Aulangolla 24.8.2019, lisätiedot 

 http://www.e-clubhouse.org/sites/hameenlinnat/  

Kaikille Leijonille, Leoille ja puolisoille sopivat radat. 

 
 
 
Hannu 
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