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Valloitamme uusia vuoria

Piirikuvernöörin tiedote 3/2016-2017
Arvoisat piirimme Leijonat, Puolisot ja Leot!
Aurinkoista ja mukavaa syksyn alkua hyvä C-piirin väki!
Sydämelliset kiitokset osallistumisestanne kauden avaustilaisuuteen ja viestintäkoulutukseen Lopella 30.8. Paikalla oli noin 200 leijonaa, lähes 80 klubia oli edustettuna ja puolisoitakin oli kiitettävästi mukana. Tunnelma tilaisuudessa oli leppoisa ja osallistujat saivat laajan ja tiivistetyn piirin tietopaketin. Aluefoorumeissa lohkonpuheenjohtajien johdolla luotiin
yhteishenkeä sekä käsiteltiin lohkojen ja klubien toimintasuunnitelmia.
Suuret kiitokset Lopen klubeille piirifoorumin erinomaisen hyvin toteutuneista järjestelyistä.
Syyskuussa klubit aloittavat aktiivisen toiminnan ja tässä tiedotteessa on paljon ajankohtaista asiaa ja liitteissä kattavaa tietoa. Pyrin siihen että tiedotteeni ovat sisällöltään kohtuullisen mittaisia, piirin päivitetyt kotisivut tarjoavat tietoa lions-toimintaamme. Kannustan käyttämään kotisivujen antaman hyödyn.(www.lions.fi ja klikkaa c-piiri)
Puolisopäivä lauantaina 24.9. klo 10.00, Järvenpää.
Puolisoiden rooli on kannustava lisävoima toiminnassamme. Siksi pidän hyvin tärkeänä 		
heidän arvostamisensa/huomioimisen. Muistakaapa kertoa puolisoillenne tapahtumasta.
Virkistyspäivän ohjelma on liitteenä.
Punainen Sulka-keräys
Punainen Sulka-kampanjan valtakunnallinen mainonta tukee kolmea tärkeätä päivää. 		
Hyvän Päivä 8.10.16, Kansainvälinen vapaaehtoistoiminnan päivä 3.12.16 ja Ystävän		
päivä 14.2.17.
Televisiossa MTV3 1.-8.10.16. 52 toistoa, YLE tietoiskut 28.11.-3.12.16. ja MTV3 7.-		
14.2.17. 52 toistoa.
Otto automaateissa on lahjoitusmahdollisuus Punaiseen Sulkaan 15.8.-15.10.16.
Entisten nuorten sävellahja lokakuussa kerää varoja kampanjaamme. Hyödyntäkää mainonta mahdollisimman tehokkaasti omassa toiminnassanne. Markkinoikaa myös itse omia
PuSu tapahtumia ja laittakaa heti tapahtuman jälkeen lyhyt kuvaus, mitä teimme ja miten
meni. Näitä tietoja odottaa piirikoordinaattori Markku Ilmarinen, markku.ilmarinen@lions.fi.

Liikenne-leijona
Tehdään yhdessä C-piiristä turvallinen kasvualue lapsille ja nuorille liikenteessä. Piirissämme toimintansa aloittanut Liikenneturvallisuustoimikunta haastaa mukaan kaikki c-piirin 		
leijonat. Ottakaa liikenneleijona-asia esille klubeissanne! Liite
Leijonien Hyvän Päivä
Tavoitteena on leijonien kansainvälisen palvelupäivän 8.10. nostaminen näkyväksi ja pysyväksi tapahtumaksi ”Hyvän Päiväksi” Suomessa. Liite
Joulukortit ja ”anna tukesi nuorisolle”arvat
Tuotolla tuetaan lasten-ja nuorten toimintaa. Liite
Rauhanjulistekilpailu
Kansainvälinen rauhajulistekilpailu toteutetaan tällä kaudella teemalla ”juhlimme rauhaa”.
Työt on toimitettava 30.10. mennessä piirihallituksen kokoukseen.
Lisätietoa piirin kotisivuilta kohdasta toimikunnat tai DC Leena Laitinen 050 9196290,
leena_laitinen@dnainternet.net
Nuorisovaihtoleiri 2017 Lammilla
Kansainvälinen Nuorisoleiri järjestetään piirissämme Lammilla 29.7-6.8.2017. Leirille saapuu noin kolmekymmentä nuorta (17-21 vuotiaita) eri puolilta maailmaa. Isäntäperheitä 		
tarvitaan ennen leiriä 1-2 viikon ajaksi. Isäntäperhe voi olla muukin kuin leijona perhe.
Pyydän teitä hyvät leijonat klubissanne tiedottamaan asiasta.
Lisätietoa piirin kotisivuilta toimikunnat osiosta ja DC Kari Okkonen, kari.okkonen@lions.fi
Lions-100 vuotta
Järjestömme satavuotista taivalta juhlistetaan tällä kaudella ympäri maailmaa. Meidät leijonat on haastettu palvelemaan teemoilla nälänhädän helpottaminen, näkökyvyn säilyttäminen, nuoret mukana ja ympäristö. Tavoitteena on sadanmiljoonan ihmisen hyötyvän palveluistamme. Ehdotan, että piirissämme juhlistamme juhlavuotta palvelemalla ja keväällä järjestämme juhlavan vuosikokouksen.
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