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Teemana ’Kesäisiä tapahtumia’
Kesä on täällä ja on aika nau a auringosta ja lämmöstä. Haluan kii ää teitä kaikkia sitkeitä Leijonia
kuluneesta kaudesta. Kiitos ak viteeteista, jotka ehdi e tehdä ja kaikista uusista ideoista, jotka toteu e
ukassa lanteessa. Vaikka muodollises
toteu mme kaikki tarpeelliset asiat, niin sil
’läheisyysvelka’on suuri ja kasvaa korkoa edelleen kaipaamme oikeita ihmisiä ja heidän tapaamistaan
ihan oikeasti.

Ilo olikin melkeinpä käsin kosketeltava Wuolteen
kartanolla Melvin Jones – ja Arne Ritari Killan
jäsenten lounastapaamisessa 5.6.

Kuva Matti Paavola

Näiden maljojen kohotuksin toivotan teille kaikille
oikein rentouttavaa kesää ja uuden kauden
odotusta.

Kampanja100 jatkuu vielä vuoden, mutta tämän kauden piirikisa on ratkennut ja kaksi parasta klubia ovat
lahjoittaneet peräti n. 120 eur/jäsen. Voittajat julkistetaan Liiton vuosikokouksessa. Kiitos kaikille
kaikenkokoisista lahjoituksista, apu menee perille tärkeisiin kohteisiin!
Toukokuussakin mukaamme C-piiriin on tullut 4 uu a jäsentä. Onni elut LC Kärkölä ja Hämeenlinna/
Tawas uusista Leijonista, sekä Hämeenlinna/Aulanko kahdesta! Tervetuloa mukaan toimintaan!
Lions-liiton brändityöryhmä lähestyy kuun aikana kaikkia jäseniä kyselyllä, jossa pyritään tunnistamaan
meille jokaiselle tärkeät sisäiset Leijona-kokemukset ja arvot. Tavoitteenamme on tunnistaa ne
kokemukset, jotka ovat meille yhteisiä ja koskettavat myös nuorempia sukupolvia. Näin voimme kirkastaa
Leijona-brändiä ja tehdä sitä tunnetummaksi ja houkuttelevammaksi - niin viestinnän kuin toimintamme
kautta. Kun kysely kilahtaa postilaatikkoosi, niin käytä hetki sen vastaamiseen, jotta saamme varmasti myös
sinun kokemuksesi osaksi tulevaisuuden Leijona-brändiä.
t.

Nina

Ajankohtainen kakkonen:
Sihteereille muistutuksena, klubin jäsen etojen pitää olla päivite ynä MyLCI:in 15.6. mennessä. Ensi
kauden jäsenmaksujen laskutus tapahtuu tuon päivän edoilla, eikä korjauksia hyväksytä takautuvas .
Tarkistakaa samoin, e ä ensi kauden virkailijat on tallenne u ja avoimet saldot makse u, näin pääsevät
uudet klubivirkailijat he töihin, puhtaalta pöydältä.
Kuluneen haastavan kauden jälkeen on syytä palkita ahkeria presiden ejä ja klubeja. Tuleville
presidenteille edoksi, e ä ko maisen 100 % presiden n ansiomerkki on hae avissa. Lomake on
edo een lii eenä ja löytyy myös piirin ko sivuilta. Palau akaa hakemus Nina Moilaselle osoi eeseen
nina.moilanen@lions.ﬁ 15.9. mennessä.
Samoin löytyy myös klubin erinomaisuuspalkintohakemus. Jos klubinne täy ää kriteerit, palau akaa
hakemus niin ikään osoi eeseen nina.moilanen@lions.ﬁ 20.8. mennessä.
Lions-liiton vuosikokous pidetään 12.6.2021. Kokouksen alussa äänestetään puheenjohtajista ja
kansainvälisestä johtajasta. Toukokuussa järjestetyt ehdokkaiden paneelikeskustelut löytyvät tallenteina
liiton sivuilta, käykää katsomassa punni uja puheenvuoroja ja valitkaa oma ehdokkaanne:
Puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat: h ps://youtube.com/embed/4SxVQnByXeI
ID-ehdokkaat h ps://youtube.com/embed/Ko7jea8-iCw

Lions-liiton ko sivut ovat uudistuneet! Käy kurkkaamassa uusi ulkoasu: h ps://www.lions.ﬁ/
Klubeille on julkaistu mahdollisuus o aa ilmaiseksi käy öön Yhdistysavain-palvelu ko sivujen tekoon ja
.
ylläpitoon. Yhdistysavaimen ilme ja rakenne ovat
yhteneväisiä liiton uusien sivujen kanssa Ohjeet
löytyvät uu sen yhteydestä:
https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/s
uomen-lions-liiton-kotisivut-siirtyivat-uudellealustalle/
Erinomainen laisuus tehdä digiloikka ja hypätä
nykyaikaan myös klubeissa!

Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä
tämäkin tiedote videona:
https://youtu.be/ROuAuytliYw

Seuraavan kirjeen lähettääkin sitten Eija!
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