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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Helteiset terveiset Kalajoelta, Suomen Lions-liiton 66. vuosikokouksesta. Kalajoen hiekkasärkät on listattu
kuuden kauneimman rantapaikan joukkoon Suomessa. Paikalliset klubit olivat järjestäneet pienelle
paikkakunnalle todella suuren tapahtuman. Lioneita, puolisoita ja Leoja oli paikalla noin 1300, joista virallisia
kokousedustajia oli 775. Epävirallisten laskelmien mukaan meiltä C-piiristä osallistujia oli paikalla noin 70! Kiitos
kun olitte mukana. Kansainvälisiä vieraita oli mukana myös useita.
Vuosikokouksen asialistalla oli paljon asioita, äänestyksiä oli lukuisia, puheenvuoroja käytettiin runsaasti.
Liitolle valittiin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja tulevalle kaudelle 2019-2020. Liiton puheenjohtajaksi
valittiin Aarne Kivioja LC Helsinki/Pakinkylä ja varapuheenjohtajaksi Matti Reijonen LC Vampula.
Vuosikokoukselle oli jätetty myös klubialoitteita, joista käytiin vilkasta keskustelua ja äänestyksiä, muun muassa
LC Helsinki/Pohjoisen jättämää aloitetta Malmilla sijaitsevasta Lions-talosta ei hyväksytty.
Jäsenmaksun suuruus pidetään samana eli 33 euroa vuodessa ja edelleen päätettiin ettei vuosikirjaa julkaista
ensi kaudella tietosuojalain asettamien ehtojen vuoksi.
Seuraava Liiton vuosikokous pidetään Seinäjoella, vuonna 2021 Turussa ja vuonna 2022 Kouvolassa. Liiton
sivuilla on kuvamateriaalia vuosikokouksesta.
Kuten asiaan kuuluu, vuosikokouksessa todettiin myös uudet piirikuvernöörielektit. Näin Hannun kausi pääsee
alkuun muutaman viikon kuluttua.
Olemme saaneet kiitettävästi uusia lioneita C-piirin jäseniksi toukokuun aikana seuraavasti: LC Forssa/Flores 1,
LC Hämeenlinna/Renko 1, LC Hämeenlinna/Tawasti 2, LC Hollola/Kapatuosio 1, LC Jokela 1, LC Klaukkala 1,
LC Lammi 1, LC Loppi/Marski 3, LC Orimattila/Viljamaa 1 ja LC Tuulos 1. Lämpimät onnittelut uusille lioneille
sekä tervetuloa Lionstoimintaan mukaan sekä kiitokset aktiivisille klubeille hyvästä jäsenhankinnasta.
Valtakunnalliseen Kunniagalleriaan on piiristämme ansioitunut 11 klubia.

Tarja Salomäen terveiset!! Isäntäperheitä tarvitaan kiireesti Parkanon nuorisoleirille tuleville kv nuorille!

Huom!
Vielä on muutamia klubeja, joilta odotamme tulevan kauden virkailijoiden ilmoituksia rekisteriin.
Tämä on tärkeää, että saamme uuden kauden mahdollisimman hyvin alkamaan ja että saamme tiedot
kulkemaan oikeille henkilöille. Lisätietoja antaa mielellään piirisihteeri Raija raija.alonen@lions.fi (050
4078863).
Palkitseminen
Huomioittehan esitykset palkittavista klubeista ja klubipresidenteistä. Lomakkeet löytyvät piirin kotisivuilta.
Tarvittaessa olkaa yhteydessä.
Lämpimät kiitokseni teille kaikille kolmesta vuodesta, jonka olen saanut kulkea kanssanne, lähellänne
keskustellen ja kuunnellen! Kiitokset niistä monista kohtaamisista joita olen saanut kanssanne jakaa. Valtavan
upeaa työtä teette isolla sydämellä niin klubeissa kuin lioneinakin. Järjestömme arvostettu vapaaehtoistoiminta
on iloista yhdessä tekemistä, josta kiitoksena saamme hyvän mielen.
Uudet tuulet puhaltavat – toivon myötäistä ja iloista matkaa tulevaan kauteen.
Maailma jossa elämme jää lapsillemme ja lapsenlapsillemme ja lapsenlapsen…… joten
siteeraan tähän HS:n lasten mielipiteitä palstalla olleista yhden kirjoituksen
”Roskia täynnä oleva luonto on ruma
Mielestäni kenenkään ei pitäisi heittää roskia luontoon. Kun menen metsään, näen paljon roskia maassa. Miksei
niitä voisi viedä roskiin?
Luonto on ruma, kun se on täynnä roskaa. Luonto kärsii, kun ihmiset heittävät roskansa sinne. Metsä on myös
eläinten koti.
Olisiko se kivaa, jos omalle pihallesi heitettäisiin roskia? Ehdotan, että veisimme roskamme jatkossa roskiin.”
Justus Hissa
12-vuotias, Espoo

Toivotan mitä parhainta onnea ja menestystä uusille sekä tehtävissään jatkaville virkailijoille
niin klubeissa kuin piirihallituksessakin kaudelle 2019-2020!
Aurinkoista ja voimaannuttavaa kesää teille kaikille!
Ritva

