
 

 

Hyvä piirikuvernööri-elektin puoliso/kumppani,  

Terveisiä New Delhistä, Intiasta!  Ensimmäisen varapresidentin Dr. Naresh Aggarwalin puolisona haluan 
onnitella sinua puolisosi/kumppanisi valinnasta piirikuvernööriksi lionsvuodelle 2017-2018. Olen itsekin 
partneri palvelutyössä, joten ymmärrän miten tärkeä oma roolisi on tämän vuoden menestyksen 
varmistamisessa.  Tiedän, että tästä tulee antoisa vuosi teille molemmille, kun palvelette yhdessä, 
kannustatte ja tuette toisianne koko vuoden ajan.  

Piirikuvernöörit ovat äärimmäisen tärkeitä LCI:lle ja sinä olet hyvin tärkeä piirikuvernöörille. Joten olet 
hyvin tärkeä osa lionismia.   

Toivon, että osallistut vuoden 2017 Tulevien piirikuvernöörien seminaariin ja kansainväliseen 
vuosikokoukseen Chicagossa. Vaikka seminaarin pääpaino onkin tulevan vuoden piirikuvernöörien 
kouluttamisessa, on sinun roolisi piirikuvernöörin puolisona/kumppanina todella tärkeä ja keskeinen 
hänen menestymiselleen. 

Tämän vuoksi kutsun sinut osallistumaan DGE-seminaarin istuntoon, joka on tarkoitettu erityisesti 
puolisoille/kumppaneille sekä muihin DGE-seminaarin tapahtumiin, joihin sinut on kutsuttu. Kannustan 
sinua käyttämään hyväksesi tätä arvokasta tilaisuutta oppia sekä seminaarien esitelmien pitäjiltä että 
muilta puolisoilta. Olemme suunnitelleet tapahtumat hyvin huolellisesti ja ne järjestetäänkin Chicagon 
upeimmilla paikoilla. Istunnot tulevat olemaan täynnä ideoita, inspiraation lähteitä, opastusta ja 
mahdollisuuksia ystävyyssuhteiden luomiseen.  

Tässä lähetyksessä on vuoden 2017-2018 Piirikuvernöörin puolison/kumppanin opas, joka on tärkeä 
tiedonlähde kun valmistaudut ensi vuotta varten.  Lisätietoja kansainvälisestä teemasta ”Me palvelemme” 
ja muista 2017 DGE-seminaariin liittyvistä asioista löytyy LCI:n verkkosivulta www.lionsclubs.org 
(kirjoita “DGE-seminaari” hakulaatikkoon kotisivun oikeassa yläreunassa).   

Arvostan kovasti haluasi ottaa vastaan tämä tilaisuus ja haluan kiittää sinua kaikkien niiden ihmisten 
puolesta, joita olet jo palvellut ja joita tulet palvelemaan.  Dr. Naresh ja minä odotamme kovasti 
tapaamistamme Chicagossa.   

Lionismi on mukavien muistojen luomista. Dr. Naresh ja minä odotamme, että saamme jakaa tämän 
kerran elämässä koettavan elämyksen Chicagossa, jossa lionismi sai alkunsa.   

Terveisin,  

               

Rouva Navita Aggarwal 

Ensimmäisen kansainvälisen varapresidentin Dr. Naresh Aggarwalin puoliso 

 



 

 

 

Tiedoksi:    Dr. Naresh Aggarwal, ensimmäinen kansainvälinen varapresidentti 

Gudrun Bjort Yngvadottir, toinen kansainvälinen varapresidentti 

Sunil Kumar, 2017 DGE-seminaarin varapuheenjohtaja, entinen kansainvälinen johtaja  

Karla Harris, 2017 DGE-seminaarin varapuheenjohtaja, entinen kansainvälinen johtaja 

2017 Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajat 

2017 Piirikuvernööri-elektien seminaarin yhteistyövirkailijat  

Jon Montgomery, johtaja, johtajakoulutuksen kehitysjaosto 


