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Valloitamme uusia vuoria

Arvoisat piirimme leijonat, puolisot ja Leot!
Toimintakaudestamme 2016–2017 on jäljellä kolme kuukautta vilkasta toimintaa. Huhtikuussa
ovat klubien vaalikokoukset ja virkailijakoulutukset presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille. Koulutuksien päivämäärät ja osoitteet löytyvät piirin kotisivuilta ”ajankohtaista” osiosta sekä
tapahtumakalenterista.
Piirin vuosikokous on lauantaina 22.4. Ammattiopisto Tavastialla, tulokahvi ja rekisteröityminen
alkaen klo 9.00. Avajaisjuhlassa juhlapuheen pitää ministeri Elisabeth Rehn. Kokoukseen liittyvä
materiaali löytyy piirin kotisivuilta. Puolisoille on ohjelmaa kokouksen aikana auditoriossa, teemalla hyvinvointi ja rentoutus.
Klubeilla on loppukaudella monia tapahtumia ja arvokkaita vuosijuhlia. Ystävällisesti muistutan
ansioituneiden jäsenten huomioimisesta, sillä nyt on kiitoksen aika.
Jäsenasiat
Hyvät klubien rahastonhoitajat, olette sata prosenttisesti maksaneet klubinne tämän kauden kansainvälisen jäsenmaksun 2.erän. KIITOS!
Pyydän kuitenkin tarkistamaan MyLCI:stä klubinne saldotilanteen. Nyt viimeistään on 		
maksettava pienetkin päämajan saatavat, näin toimien takaat että klubisi on ”hyvässä 		
asemassa” ja kokousedustajilla on äänioikeus.
Hyvät klubisihteerit muistakaa kirjata MyLCI:n rekisteriin jäsenistössä tapahtuvat muutokset.
Punainen-Sulka
Punainen Sulka uutisviestit ja -tiedotteet on lähetetty myös klubiosoitteisiin, koska monen
sulkaleijonan osoitetiedot puuttuvat tai ovat virheelliset. Toivottavasti klubien sisäinen 		
viestintä on toiminut ja välittänyt tiedot niitä tarvitseville. Viimeisimmässä tiedotteessa 		
oli ohjeet kampanjan päättymiseen liittyvistä toimista.
Klubeille palautetaan 25 % keräystuloksesta. Tästä on tehtävä erillinen hakemus. Hake-		
muksessa on kuvattava kohde mihin palautusosuus käytetään. Palautusta ei suoriteta, jos
tilityksissä on puutteita, esim. verkkokaupan laskuja maksamatta.
Kaikki uutisviestit ja tiedotteet ja kampanjaan liittyvät tiedot on luettavissa liiton kotisivuilta,
jäsenille alueelta, kohdasta Punainen Sulka 2017. Edelleen piirikoordinaattori PDG Markku Ilmarinen markku.ilmarinen@lions.fi on käytettävissänne. Nyt on alkanut kampanjan 		
loppukiri. Onnea ja menestystä.

Nuorisoleiri
Isot kiitokset niille perheille, jotka ovat jo lupautuneet toimimaan nuorisoleiriläisille isäntäperheenä sekä klubeille, jotka ovat aktiivisesti hoitaneet asiaa. Leirille saapuu 25 nuorta
ja varmoja isäntäperheitä on tällä hetkellä 17, joten kymmenkunta perhettä tarvitaan vielä.
Isäntäperheen saaminen nuorelle on avainasia nuorisovaihdossa ja ainoastaan tiedotta-		
minen klubeissamme ja tuttavillemme mahdollistaa perheiden löytymisen. Perheet tulisi 		
olla tiedossa huhtikuun loppuun mennessä, joten vielä on vähän aikaa jutella asiasta tulevissa klubikokouksissa.
Nuoret saapuvat Euroopasta 15.7.2017 ja Euroopan ulkopuolelta 8.7.217 paitsi japanilaiset, jotka saapuvat 26.7.2017, leirille siis 29.7.–6.8.2017, leirin jälkeen takaisin isäntäperheeseen ja kotimatkalle 20.8.2017. Piirin sivuilta löydät asiaan liittyvää materiaalia ja kysymykset voi osoittaa: Tarja Salomäki / tarja.salomaki@pp.inet.fi.
Koulutus
Oppiminen on koko elämän jatkuva prosessi ja siitä on hyötyä kaikille. Kevät on koulutusten aikaa. Tulevan kauden virkailijat valmistautuvat kauteensa juuri tällä hetkellä. Olethan
omalta osaltasi varannut kalenteriisi koulutusajat?
Koulutuksiin osallistuminen on tärkeää, vaikka olisit ollut kyseisessä tehtävässä jo use-		
ampaan kertaan. Jokainen koulutus antaa jotakin uutta tietoa ja kokemusta. Valmistautumisesi tulevaan on aina helpompaa, kun Sinulla on pohjatietoa toimeesi. Vuodet eivät ole
toistensa veljiä - sanonta pitää edelleen paikkaansa. Varaa nyt siis paikkasi auringossa ja
ilmoittaudu virkailijakoulutuksiin.
Lions-liiton palvelimen lopullinen alasajo
Piirissämme on hyvin monella klubilla kotisivut ns. Lions-liiton vanhalla palvelimella. Liiton
palvelimen alasajosta on puhuttu jo pari vuotta ja nyt liiton hallitus on päättänyt sammuttamisen, joka tapahtuu 1.7.2017.
Klubeille on Lions-liitolta tullut postia ohjeineen, koskien alasajoa. Klubeilla on aikaa 		
kolme kuukautta siirtää kotisivut valitsemalleen palvelimelle.
Suomen Lions-liiton vuosikokous
Vuosikokous 9.-11.6.2017 Joensuussa. Tiedot kokouksesta, ilmoittautumisohjeet ja ilmoittautuminen www.lions.fi
Petanquen mestaruuskilpailut
Suomen Lions-liiton Petanquen mestaruuskilpailut 3.6.2017 klo 10.00, Hämeenlinnassa 		
Soraharjun kentällä. Kilpailukutsu lähetetty piirin kaikille klubeille.
Ilmoittautuminen karitapani.anttonen@pp.inet.fi
						

Yhdessä hyvää-lionshengessä!
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