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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Lämpimät kiitokset kaikille osallistuneille mukavasta vuosikokouksesta, oli hienoa saada teidät noin 160
Leijonaa, puolisoa ja Leoa tänne Riihimäelle vuosikokousjuhlaan viettämään Leijonahenkistä yhdessäolon
tunnelmaa Suomen ja Italian väreissä. Lämpimät kiitokset ID Sandro Castellanalle arvokkaasta ja ystävällisestä
vierailusta vuosikokousviikonloppuna C-piirin vieraanamme.
ID Sandro Castellana toivotti meidät myös hyvin tervetulleiksi Milanon kv vuosikokoukseen 5-9.7.2019.
Lisätietoja Lions-liiton sivuilta! Milanon esitteitä saa minulta!
Tulevalle kaudelle valittiin piirikuvernööriksi Hannu Hertti LC Padasjoki, 1. varapiirikuvernööriksi Nina Moilanen
LC Vihti/Nummela ja 2. varapiirikuvernööriksi Eija Björkbacka LC Nurmijärvi/Kanerva.
Lisäksi päätettiin, että ensi kaudella julkaistaan piirilehtemme Leijonaviesti edellisen vuoden tapaan. Edelleen
päätettiin, että tukimaksua piirin järjestämisvastuulla vuonna 2020 olevaan nuorisoleiriin ei kerätä tulevalla
kaudella. Tarvittavat varat pyritään hankkimaan julkaistavan Leijonaviestin tuotoilla, aikaisempien vuosien
tapaan. Camp Park 2020 nuorisoleirin talousarvio hyväksyttiin.
C-piirin rekisteröityminen hyväksyttiin, tähän on tarvetta pankkien asettamien asiakkuusehtojen sekä
tuloveroilmoitusvelvoitteen vuoksi. KVN:n (kuvernöörineuvosto) aloitteesta on myös tulossa
sääntömuutosehdotus Suomen Lions-liiton sääntöihin koskien rekisteröitymistä Kalajoen vuosikokouksessa
8.6.2019.
Vuoden Leijonaksi nimitettiin Riitta Ylijärvi LC Hollola/Kapatuosiosta. Riitta on ansioitunut erinomaisesti piirin
Web masterina. Riitta perusti piirin kotisivut kolme vuotta sitten ja hän on ylläpitänyt sekä kehittänyt sivuja
piirin ja klubien parhaaksi.
Vuoden klubiksi nimitettiin LC Turenki/Janakkala, klubi on ansioitunut erinomaisesti monin eri tavoin
viestinnässä, veteraanityössä sekä erityisesti ympäristön suojelussa. Klubin tavoitteena on kotikunnan
viihtyisän ja puhtaan ympäristön säilyttäminen.
Tervetuloa mukaan uudet Lionit: LC Hollola 2, LC Hyvinkää/Paavola 1, LC Hämeenlinna/Aulanko 1, LC
Hämeenlinna/Liinut 2, Järvenpää/Ainot 2, LC Klaukkala/Leat 1, LC Lahti/Vesijärvi 1, LC Loppi/MaijaStiinat 1,
LC Nastola/Helmet 1, LC Nurmijärvi/Rock 1, LC Orimattila/Leonat 1, LC Vihti/Nummela 3. Lämpimät onnittelut
teille kaikille ja myös onnittelut kiitettävän aktiivisille klubeille! Aikaa on vielä liittyä mukaan!

HUOMIOITAVAA!!! Muistattehan ilmoittaa tulevan kauden virkailijat MyLCI:in kiireesti! Sekä huolehtikaa
muutkin raportit nopeasti ajan tasalle! Jos tulee ongelmia, ota yhteyttä piirisihteeri Raijaan raija.alonen@lions.fi
tai puh: 050 407 8863.
Huom! Vielä ehtii mukaan toukokuun pressa II ja virkailijavalmennuksiin: Tervakosken koulu 7.5. Kellokosken
koulu 9.5. ja Pennalan koulu 14.5. Kts piirin kotisivut tai raija.alonen@lions.fi Tervetuloa!
Olemme isäntäperhetukena E-piirille Parkanossa 2019 kesällä pidettävän nuorisoleirin nuorille, joten meillä on
mahdollisuus tarjota kodikasta Suomalaista kotoilua kv nuorten elämysten kartuttamiseksi. Lisätietoja:
tarja.salomaki@lions.fi mahdollisimman pian.
Orkester Nordenin ajankohtaisia uutisia: Lahden Sibeliustalossa järjestettävä konsertti 9.8.2019 klo 19:00.Tähän
konserttiin tarjotaan nyt C-piirin klubeille mahdollisuus myydä pääsylippuja. Lippujen hinnat ovat aikuiset 20€,
lapset, opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 10€. Myyntihinnasta jää klubeille 90% . Myyntihinnasta klubit
tulouttavat 10% C-piirin kautta Orkester Nordenin erityiskuluihin. Tilatkaa omat lippunne 10.5. mennessä.
Lisätietoja löytyy erillisestä liitteestä enemmän!
Ollaan mukana ympäristötalkoissa; ”Roska päivässä” keräyskampanjalla nythän on kevätsiivouksien aika!
Hyvät C-piirin Leijonat!
Vain äänestämällä voimme vaikuttaa! Näin on myös Suomen Lions-liiton Kalajoen vuosikokouksessa
päätettäviin asioihin, joten tervetuloa kaikki mukaan Kalajoelle 8.6.2019. Lions-talon kohtalo on puhuttanut
meitä kaikkia kuluneen vuoden ajan, puolesta ja vastaan mutta onko tämä Lionstoimintaa ja onko kaikki tämä
Leijonahengen mukaista? Me Lions-liiton jäsenet päätämme jäsenmaksusta ja miten sitä käytetään, onko meillä
jäsenillä Lions-talon ylläpitoon ja tuleviin korjauksiin, esim. putkiremonttiin tms. (talon rakennusvuosi 1988)
mielenkiintoa ja varaa tulevina vuosina.
Suomessa on klubeja tällä hetkellä 894 ja näistä Lions-talon myyntipäätöksen kumoamisen takana on 116 klubia,
mutta nyt on tärkeää tietää mitkä ovat ajatukset ja tarpeet 778 klubilla. Kuvernöörineuvosto on Oulun 2018
vuosikokouksen tekemän Lions-talon myyntipäätöksen voimassapitämisen kannalla. Lions-talo sijaitsee
Helsingissä ja 21000 leijonasta noin 4000 ovat pääosin pääkaupunkiseudulta olevia, jotka käyttävät vai
käyttävätkö Lions-taloa ja miten ajatellaan Lions-talon tarpeellisuudesta Suomen keski- ja pohjoisosissa?
Kalajoen vuosikokouskutsu materiaaleineen on lähetetty 28.4.2019 klubeille. Kts. ilmoittautuminen liiton sivut.
Kalajoen vuosikokouksen yhteydessä on piirien viestintävastaavien tapaaminen lounaan yhteydessä.

Puuhakasta toukokuuta!
Nähdään Kalajoella!
Ystävällisin terveisin
Ritva

