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Teemana ’Katseet koh kevä ä’
Kiitos Leijonat, e ä jaksa e viedä toimintaa eteenpäin, vaikka ladut ovat pehmenneet ja Saharan hiekka vie
loputkin luistot! Tällä kaudella tuntuu hiekkaa olleen vähän joka paikassa ja koko ajan, ja nyt jopa ihan
konkree ses . Jaksaa, jaksaa – ei heitetä tunkkia eikä lasta pesuve en mukana, vaan käännetään katseet
koh kevä ä ja uuden alun lai oa.
Klubeissa on varmas menossa vaalikokousten ja tulevan kauden suunni elu – muistutan kaikkien mieliin
tulevat sulkuajat ja ukat kokoontumissäännöt. Piirin ohjeistuksen mukaan ainakin maaliskuussa on syytä
pidä äytyä fyysisistä tapaamisista ja ak viteeteista. Vielä 30.6.21 as on voimassa asetus, jonka mukaan
yhdistysten vuosikokoukset voidaan pitää etänä, vaikkei näin yhdistyksen säännöissä olisi maini u. Uu a
vastaavaa asetusta ei tulla näillä edoin antamaan, joten viimeistään nyt on hyvä hetki tarkastella jokaisen
klubin sääntöjä ja päivi ää ne ajantasaisiksi myös etäkokoontumisten osalta.
Piirien vuosikokoukset koko maassa järjestetään niin ikään etänä, C-piirissä 17.4.21. Vuosikokouskutsut
tulevat klubeihin maaliskuun puolessa välissä. Muistakaa siis valita klubienne edustajat jo maaliskuun
klubikokouksissa. Tarkistakaa myös klubin saldo MyLCI:stä ja maksaa pois mahdollises erääntynyt >10 $
saldo, jo a edustajanne ovat varmas äänioikeute uja vuosikokouksessa. Sihteerit, huoleh kaa, e ä
jäsenilmoitukset on tehty per 28.2. – tämä päivämäärä määri ää vuosi ain klubinne edustajien määrän
vuosikokouksissa.
Helmikuussakin olemme saaneet C-piiriin 3 uu a jäsentä. Onni elut LC Hyvinkää/Puolimatka,
Hämeenlinna/Linna aret ja Lah /Vesijärvi, arvokkaita uu sia! Kakkossivulla on lyhyt yhteenveto syksyn
jäsenkyselyn tuloksista.

Katseet kevääseen – meillä on mahdollisuuksia varsinkin ympäristöaktiviteettien tekoon. Tutustukaa mm. viime kirjeessä olleeseen ’Kulmat
kuntoon’ tiedotteeseen. Ympäristöaktiviteetit ovat palvelu koko yhteisölle ja
sen tulevaisuudelle. Hyväntekoa on myös Arne Ritari -säätiön ja LCIF:n
tukeminen – voitte valmistautua sekä tuleviin aktiviteetteihin apurahoja
anomalla että syksyllä purkautuvaan juhlapaineeseen hakemalla Melvin
Jones – tai Ritari-killan jäsenyyksiä klubinne arvostetuille jäsenille. Liitteenä
löydätte rautaisannoksen Arne Ritari -säätiön tarjoamista mahdollisuuksista.
t.

Nina

Ajankohtainen kakkonen:
Leijona-taitojen parantamista voimme harrastaa aktiviteettiaikoja odotellessa. Koulutukset ovat tilanteen
pakottamina kaikki GoToMeeting-etäkoulutuksia ja ilmoittautuminen tapahtuu lohkon pj-koulutusta
lukuunottamatta piirin sivuilla. Koulutukset alkavat klo 18, kirjautumaan pääsee 17.30 alkaen.
Tulevien lohkon puheenjohtajien koulutus 4.3. klo 18.00 (ilmoittautuminen: eija.bjorkbacka@lions.fi)
Some-koulutus aloittelijoille
9.3.
Some-koulutus klubiviestintään
16.3.
Presidenttikoulutus I-osa
23.3.
Presidenttikoulutus II-osa
20.4. ja 26.4.
Sihteerikoulutus
22.4. ja 28.4.
Rahastonhoitajakoulutus
27.4.
Kutsumme kaikki ensi kauden virkailijat mukaan - ollaan valmiina, kun tositoimet alkavat!
Nuorisovaihtoon ovat saksalaiset leijona-ystävämme kehittäneet virtuaalisen vaihtoehdon. Jos teillä on
tiedossa 13-18-v nuoria, jotka haluaisivat osallistua kesän aikana järjestettäviin work-shoppeihin
eurooppalaisten nuorten kanssa (leiri-kielenä englanti), ottakaa yhteyttä sirpa.vaahto@lions.fi. Aiheina on
mm. media (nuorten kirjat, sarjakuvat, manga, tv-sarjat, pelit), ihmisoikeudet, kestävä kehitys ja
digitalisaatio. Leiri on maksuton!
Syksyn jäsenkyselyn satoa:
mukana kyselyssä oli sekä nykyisiä, entisiä, että potentiaalisia jäseniä. Suurin osa jäsenistä näki lionstoiminnan tärkeänä yhteiskunnalle, erityisesti paikallisesti. Parannusta kaivattiin toiminnan näkyvyydelle,
jäsenhankinnalle, yhteistyölle ja uudistumiselle. Toivottiin enemmän palveluaktiviteetteja, innostusta ja
vapaamuotoisuutta, vähemmän byrokratiaa.
Lions-liitossa on suunnitteilla sekä brändi-, että strategiatyöryhmien perustaminen. Niitä kautta saamme
toivottavasti kirkastettua sekä visiotamme että näkyvyyttämme. Piiriin on suunnitteilla kesäkuulle
jäsentyytyväisyyteen keski yvät work-shopit, jotka on suunnattu tuleville presidenteille ja
jäsenvastaaville. Seuraa ilmoittelua!
Pelastusarmeija lähettää suuren kiitoksen kaikille C-piirin klubeille, jotka olivat taas viime jouluna
tukemassa joulupatatoimintaa. Ohessa joulupatavastaava Vesa Rautun viesti keräystuloksista. Tavaraa tuli
myös entisten vuosien malliin, eli runsaasti. Kiitos kaikille!

Montako liikuntapistettä sinulla on jo kasassa? Sihteereiltä odotetaan
heti huhtikuun alussa klubien tuloksia. Eniten liikkunut leijona ja
korkein klubikeskiarvo palkitaan upeilla aktiivisuusrannekkeilla piirin
vuosikokouksessa!
Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin tiedote videona,
yllätysvieraita tälläkin kertaa.
https://www.youtube.com/channel/UCPaQkCw7Lxa30g2mXhPAAgw?
view_as=subscriber

