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Hyvä lion ja partneri, 
 
Nyt toiminta on lähtenyt käyntiin toden teolla uskomattoman kesän jälkeen. Paljon tapahtuu juuri nyt Lions-
järjestössä. Meillä oli hetki sitten piirin ensimmäinen hallituksen kokous ja minulle oli suuri ilo saada johtaa tätä 
kokousta. Voin ylpeydellä todeta, että meillä on hieno ryhmä ahkeria ja kokeneita lioneita, jotka tekevät 
intohimoisesti työtä iltamyöhään palvellakseen järjestöä niin että kaikki toimii. Vaikkakin meillä oli pitkä 
asialista kokouksessa oli aikaa muutamalle hauskalle jutullekin jotka kevensivät tunnelmaa. Voin lämpimästi 
suositella tätä. Hyvä nauru pidentää ikää, niin sanotusti. Minua ilahduttaa, kun kuulen kaikilta, joita tapaan 
kokouksissa ja klubeissa, että puhuvat ”hauskaa yhdessä” teemasta ja mitä aikovat tehdä omissa klubeissaan ja 
kokouksissaan. Niin pian kuin kaikki tekevät jotain pientä ylimääräistä, tapahtuu suuri muutos. Kukaan ei voi 
tehdä kaikkea, mutta kaikki voivat tehdä jotain, ja silloin asiat etenevät. 
Voin ylpeydellä ilmoittaa, että meillä on positiivinen kehitys piirissämme. Tätä ei ole tapahtunut moneen 
vuoteen ja lisäksi kolmena perättäisenä kuukautena. Valitettavasti olemme ainoa piiri, jolla on tällainen kehitys 
mikä myös tarkoitta, että olemme suurin piiri, kun meitä on 2307 lions. Onnittelut kaikille ja jatkakaa näin. 
 
Rauhanjuliste kilpailua 
Haluan muistuttaa, että viimeinen materiaalin tilauspäivä tähän hienoon koululaisten piirustuskilpailuun on 
1.10 sekä voittaneet piirustukset minulle viimeistään 15.11. Rauhanjulistepaketit voi tilata liiton 
verkkokaupasta. 
 
Mylion 
Uusi Lion sovellus on nyt ladattavissa iPhone ja Android puhelimille. Se tulee ajan myötä laajenemaan uusilla 
sovelluksilla mutta on jo nyt oiva tapa ylläpitää yhteyksiä toisiin lioneihin kotona ja ympäri maailman sekä etsiä 
uusia projekti-ideoita. Muutaman vuoden sisällä tulee klubien kokouskutsut ja ilmoitukset kulkemaan tämän 
kautta. 
 
Kääntäjiä 
Meillä on Lion PDG Bo Lindberg joka kaksikielisyyden toimikunnan puheenjohtaja ja hän hakee vahvistusta 
tiimin, jossa tänään on kolme kääntäjää. Bo sanoo, että olisi hyvä saada yksi jäsen, jolla on suomi 
äidinkielenään ja osaa ruotsia mutta lisäksi tarvittaisiin ruotsinkielisiä, jotka hallitsevat suomea.  Jos sinulla on 
joku tunti vapaata ja haluat auttaa, ota yhteyttä, Bohon, yhteystiedot löydät piirin kotisivulta. 
 
Ylimääräinen Punainen Sulka -määräraha 
Muista myös hakea ylimäärinen Punainen Sulka -määräraha. Kansallisella kotisivulta löytyy enemmän tietoa. 
Määräraha on enimmillään 2000€ jonka klubi voi antaa nuorisoprojektiin. Viimeinen hakupäivä on jo 31.10. 
 
Lions Quest -tiedotusilta 
Piirin vuotuinen Lions Quest ohjelman tiedotusilta tapahtuu 4.10.2018. Kutsu ja lisätietoa löytyy kotisivulta. 
 
Toivon myös, että luette DG Extran tämän jälkeen. Aiheena on jäsenhankinta ja jatkuvuus. 
 
Muistakaa pitää hauskaa yhdessä 
 
Piirikuvernööri  
Björn Hägerstrand 
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