Piirikuvernöörin tiedote 13/2019-2020
Hyvät Lions-piiri 107C lionit. Heti aluksi haluan kiittää teitä kaikkia tästä kaudesta. On tehty paljon palvelutyötä,
annettu lahjoituksia ja huolehdittu jäsenistöstä. Vaikka kausi ei aivan siten päättynytkään, kuin oli varmaan monen
toiveissa niin toivon, että suurin osa teistä voi olla tyytyväinen klubienne saavutuksiin.
Jäsentoiminta Koko kauden ajan on piirimme jäsenkehitys ollut positiivinen, mutta jo useana vuonna havaittu
jäsenten poistuminen kauden lopussa on aiheuttanut sen, että myös meidän piirissämme on kauden lopputulos
negatiivinen. Lopullisesti sen näkee vasta kesäkuun lopussa, mutta jo nyt on poistuma ollut suurempi, kuin uusien
jäsenien tulo. Tällä hetkellä tilanne on -16 jäsentä piirin kokonaisjäsenmäärän ollessa nyt 2213. Positiivisen puolena
voidaan kuitenkin huomioida, että uusi jäseniä on tullut vielä kesäkuussakin. Järvenpää/Vennyt ja Jussit 1,
Loppi/Maijastiinat 1. Kiitos klubeille. Koko kauden aikana on piirimme klubeihin liittynyt kaikkiaan 110 uutta jäsentä.
Erinomainen saavutus. Suuri kiitos kaikille klubeille!
Liiton vuosikokous Liiton vuosikokous voitiin toteuttaa Suomen hallituksen antaman lakimuutoksen myötä
etäkokouksena 13.6.2020. Saadun palautteen mukaan kokousta pidettiin onnistuneena. Myös C-piirillä oli roolinsa
kokouksen onnistumisessa. Jari Salonen, LC Riihimäki toimi IT- työryhmässä, DGe Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela
oli kokouksen sihteeri ja allekirjoittanut hoiti puheenvuoropyyntöjä ja jäsenien kyselyitä kokouksen aikana.
Muutama vuosikokouspäätös: Liiton puheenjohtajaksi valittiin VCC Matti Reijonen, LC Vampula ( M-piiri ) ja
varapuheenjohtajaksi IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE ( B-piiri ). Liiton jäsenmaksua päätettiin
korottaa 2 €/ jäsen ( uusi on 35 € ). Korotuksella varmistetaan, että myös tulevina kausina voidaan toimittaa 4
paperilehteä kauden aikana. Talon myyntiä tullaan jatkamaan siten, että KVN voi hyväksyä tarjoukset ilman
määriteltyä pohjahintaa.
C-piirin rekisteröinti PRH on esittänyt yhtä pientä korjausta annettuihin sääntöihin. Olemme hyväksyneet
korjausvaatimuksen ja toivomme, että rekisteröinti saatettaisiin loppuun mahdollisimman pian.
Kuntoilukisa Itse kuntoilukisahan päättyi jo maaliskuun lopussa, mutta sattuneesta syystä tuloksia ei ole vielä
julkaistu. Kuten aikaisemmin jo on ilmoitettu, annettiin tuloksien ilmoittamiselle hiven jatkoaikaa. Nyt se on
kuitenkin päättynyt. Kuntoilukisan tulokset laskettiin siten, että kokonaispisteet jaettiin klubin jäsenmäärällä.
Voittajaksi kuntoilukisassa tuli LC Kellokoski/Annat tuloksella 167,32 pistettä/jäsen, toiseksi tuli LC
Hämeenlinna/Liinut pistettä. 127,57/jäsen ja kolmanneksi LC Tuusula 119,29 pistettä/jäsen. Kisaan osallistui
kaikkiaan 35 klubia. Paljon onnea voittajalle ja suuret kiitokset kaikille mukana olleille. Uskon, että muissakin
klubeissa on kuntoiltu, mutta ilmoituksia ei ole tehty. Voittanut klubi tullaan palkitsemaan elokuun piirifoorumissa.
Kauden leijona ja kauden klubi Kauden klubi tullaan valitsemaan vasta elokuun piirifoorumissa. Kauden leijonaksi on
valittu Sirpa Vaahto, LC Lahti/Ankkurit. Hän hoiti ansiokkaasti viime kesänä Orkester Nordenin nuorille järjestettyjä
tapahtumia sekä oli primus moottorina Lahden alueella Monon Side ry:lle hankittuun autoon.
Kiitokset Vielä kerran suuret kiitokset C-piirin klubeille ja jäsenille. On ollut suuri ilo tavata teitä ja palvella teitä.
Toivottavasti olen pystynyt olemaan teille tukena näinä kaikkina kolmena kautena, jotka ole kuvernööritehtävissä
ollut. Työni piiri-tasolla tulee vielä jatkumaan ja uudet haasteet odottavat liitto-tasolla. Pysykää terveinä.
Hyvää kesää.
Hannu

