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We serve – Me palvelemme

elokuu 2020

Toiminnan uusi alku
Hyvät uu set erilaisten kokoontumisrajoitusten purkamisista ovat nostaneet odotuksiamme tulevan syksyn
ja uuden kauden toiminnan suhteen. Sitäkin hermostu avammalta tuntuvat aivan viime päivien edot
kasvavista Covid-19 -tartuntaluvuista Euroopassa – ei kai edessä ole uusi kieltojen ja rajoitusten syksy?
Emme voi kuin seurata lanteen kehi ymistä ja pitää huolta omasta käsihygieniasta ja sosiaalisista
etäisyyksistä. Toivo avas pääsemme taas kokemaan au amisen iloa vähän hiljaisemman kevään jälkeen!
Toistaiseksi Piirifoorumin järjestelyt etenevät, ja kutsun kaikki klubit avaaman kauden 25.8.2020 Läyliäisten
Seuralaan klo 17 alkaen. Yhteisen ohjelman jälkeen pidetään aluefoorumit (alueet I&II, alueet III&IV ja
alueet V&VI yhdessä). Tarkempi kutsu lähetetään klubeille elokuun alussa.
Erityises toivotamme laisuuteen mukaan sihteerit ja rahastonhoitajat. Keväällä peruuntuneet
toimihenkilökoulutukset järjestetään piirifoorumin yhteydessä, aluefoorumien aikaan. Ilmoi autumiset
piirin sivujen kau a elokuun alusta alkaen.
Näet seuraavalla sivulla kuvan C-piirin jäsenkehityksestä edellisen viiden kauden aikana. Kiitos hyvän
jäsentyön, on meillä oikein hyvä, nouseva trendi. Mitäpä, jos tällä kaudella päätyisimme ne olisäykseen!
Positiivisen jäsenkehityksen vahvistamiseksi klubien toivotaan antavan tarkempaa kuvaa piirille siitä,
miten piiri voi auttaa klubeja jäsenhankinnassa ja tukea klubeja jäsenistön säilyttämisessä. Klubit saavat
lyhyen kyselyn elokuun alkupuolella ja toivomme, että kyselyyn vastaavat yhteistuumin klubipresidentti ja
klubin jäsenjohtaja. Kysely antaa pohjan tulevan kauden jäsenteemoihin sekä luomme myös jäsenhankintaaktiviteettipankin, joka tulee kaikkien klubien käyttöön.
Toivoa, rohkeutta ja terveyttä kaikille Leijonille tulevaan syksyyn. Ensisijaisesti noudatamme ohjeita ja
huolehdimme klubilaistemme terveydestä. Toivon, että voimme auttaa kuten ennenkin, mutta jos
maailmantilanne taas synkkenee, niin löydämme toivottavasti uusia auttamisen tapoja - meitä tarvitaan,
nyt, jos koskaan!

t.

Nina

Tavoi eena on kauden 2020-21 aikana saada kokonaisjäsenmäärän muutos posi iviseksi. Pidetään huolta
kaikista jäsenistämme, ja toivotetaan uusia ihmisiä mukaan au amaan.

Jäsenkehitys C-piiri

Uudet jäsenet

Eronneet jäsenet

Jäsenmäärän kok. muutos

Teemme jäsentyötä myös Lions-liiton kanssa – C-piirin leijonia on mukana Tuusulan asuntomessuilla
3.-30.8.20. Jos olet kiinnostunut esi elemään leijonatoimintaa messukävijöille, ota yhtey ä projek n
vetäjään ma .kulmala@lions.ﬁ, noin neljän tunnin vuoroja on tarjolla kiinnostuneille.
14.8. toivo aa Lions-lii o kaikki tervetulleeksi Helsingin rauta easeman Asema-aukiolle tutustumaan
Leijona-toimintaan. Myös kaikki lionit ovat eri äin tervetulleita vies mään iloisesta avustustyöstä.
Ajankohtaiset ak vitee t:
Klubeilla on mahdollisuus vielä kerran veloitukse a lähe ää paikkakuntanne liikuntaseurojen
nuorisovalmentajia Quest-koulutukseen. Koulutus järjestetään kaksi-iltaisena 24.9. ja 1.10. Riihimäellä.
Olkaa seuroihin yhteydessä he alkukaudesta, jo a eto eh i ajoissa valmentajille. Koulutus on saanut
eri äin hyvää palaute a. Tarkemmat edot Quest-vastaavalta kari.julkunen@lions.ﬁ.
Rauhanjulistetöiden valmistelu kanna aa aloi aa koulujen kanssa he lukukauden ale ua. Olkaa
yhteydessä kouluihin ja kuvataidekouluihin ja sopikaa kilpailun järjestämisestä. Muistakaa, e ä piiri
palkitsee piirin voi ajan 50 eur palkinnolla! Teemana on Rauhaa palvelun kau a. Lisä edot:
kirsi.tevajarvi-parssinen@lions.ﬁ.
Klubisihteerit ja -presiden t: osa klubeista ei vielä ole nimennyt MyLCI:ssä klubivirkailijoita uudelle
kaudelle. He , kun kaikki vaalikokoukset on pide y, tarkistakaa, e ä klubinne edot ovat ajan tasalla.
Piirimme klubeista vain osa on raportoinut tekemistään ak viteeteista MyLionissa. Sihteerikoulutuksessa
neuvotaan raportoinnin teko ja myöhemmin apua saa palveluvastaavaltamme raija.alonen@lions.ﬁ.
Kertokaa tekemästänne hyvästä niin paikkakuntanne medioissa kuin myös omassa MyLionissamme.
Luomme myös sitä kau a omaa brändiämme maailman johtavana palvelujärjestönä.
Klubipresiden t muistakaa, e ä ko maisen 100 % presiden n ansiomerkki on hae avissa 15.9. mennessä,
samoin klubin erinomaisuuspalkintohakemus, 31.8. mennessä. Hakemuslomakkeet piirin ko sivuilta,
palautus IPDG Hannu Her lle, osoi eeseen hannu.her @lions.ﬁ.

