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Hyvä Lion ja partneri, 
 
Meneillään olevaa toimikautta on kulunut kolme kuukautta ja toivottavasti vauhti klubissanne on huipussaan. 
Piirissä vallitsee täys toiminta. Koulutusjohtajamme DC Marja-Leena Knuutinen tekee intensiiviset työtä ja 
meillä on äskettäin ollut Lions Quest ilta, viestintäilta sekä Nuorisovaihto ilta. Lähitulevaisuudessa meillä  on 
myös Lions tiedotusilta josta voitte lukea enemmän kirjeen loppuosassa. Meillä on ollut monta Lions jotka ovat 
antaneet työpanoksensa mm Turun Sillimarkkinoilla ja Nenäpäiväkeräyksessä TPS:än jääkiekkoottelun aikana. 
 
Jäsenkehitys 
Toivon että sinä ja klubisi teette aktiivisesti työtä jäsenhankinnan kanssa ja jossa voitte hyödyntää ” Haku 
päällä” kampanjaa ja sitten toivon että keskustelette klubissanne teemastamme ” Hauskaa yhdessä”. Vuoden 
piiriteema on ensikädessä suunnitelma kohentaa viihtyvyyttä klubeissamme. Tämän kuun PK Extrassa joka 
käsittelee ” mikä on klubimme vointi”, esitellään ehdotuksia LCI:n kotisivuilla olevista resursseista joilla voi 
auttaa tämän asian tarkistamista. Tätä kirjoittaessa meillä on ainoana piirinä Suomessa  positiivinen 
jäsenkehitys , joskin vain +7, mutta tiedän että monet klubit tekevät aktiivisesti töitä jäsenhankinnan kanssa ja 
sen lisäksi meillä on mahdollisesti tulossa uusia klubeja piirissä. Meille on tulossa myös Ahvenanmaalle yksi 
uusi klubi. Sillä tulee olemaan kulinaarinen teema mikä on uutta, mutta ruokaharrastus on suuri joten luulen 
että syntyy muitakin saman tyylisiä klubeja jos tämä menestyy. 
Haluan tässä yhteydessä huomioida ja kiittää Lions Club Tarvasjokea presidentti Jouni Rauhalan johdolla joka 
on jo kolmen ensimmäisen kuukauden aikana saannit viisi uuttaa jäsentä avaamalla klubin naisjäsenille.  
Lähetän hajuvedet presidentille sekä kummeille pienenä kiitoksena hyvin tehdystä työstä ja toivon että saan 
taas palkita jonkun klubin kolmen kuukauden päästä erikoisen hienosta jäsenhankinta työstä. 
 
Uusi kansainvälinen kotisivu 
LCI on viime viikolla vihdoin julkistanut kokonaan uudet kotisivut omalle käyttöympäristölle ja joiden pitäisi olla 
sekä käyttäjäystävällisiä että selkeitä ja näin ollen helpottaa tiedon löytämisen. Tulette varmaan kohtaamaan 
joitain ohjelmistovirheitä kun selaatte sivuja mutta meidän tulee olla kiitollisia että Lions on niin suuri 
Pohjoismaissa että sekä suomi ja ruotsi ovat Lions maailman kahdentoista kansainvälisen kielen joukossa. 
Surffaa www.lionsclubs.org sivuille ja tutustu uuteen portaaliin. 
 
My Lion 
Muista käydä www.mylion.org sivuilla ja lataa uusi Lions sovellus. Yhä useampi Lion kommunikoi toistensa 
kanssa sivuilla ja sovelluksesta löytyy hienoa tietoa toisten klubien palvelu projekteista. 
 
Lions tiedotusilta lion ja partnerille 
Piirin vuotuinen Lions tiedotusilta pidetään 4.12.  Se on tarkoitettu kaikille lioneille ja partnereille jotka 
haluavat enemmän tietoa Lions toiminnasta. Mikäli et ole käynyt Lions tiedotusillassa niin tee se, saat 
enemmän ” lihaa luiden päälle” ja saat lisää tietoa klubin ulkopuolisista mahdollisuuksista , piirissä, kansallisesti 
ja kansainvälisesti. Kutsu ja enemmän tietoa löytyy kotisivuilta. 
Toivon että luette myös PK Extran jonka aiheena on ”mikä on klubimme vointi? ” 
 
Muistakaa pitää hauskaa yhdessä 
Piirikuverrnööri 
Björn Hägerstrand 
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