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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot
Suomen suvea olemme viettäneet, jopa historian pisimmän ja kuumimman hellejakson.
Olemme antaneet arvokasta naapuriapua B piirille, tarjotessamme kotejamme kansainvälisen
Nuorisoleirin isäntäperheiden kipeään tarpeeseen. Lämpimät kiitokset teille kaikille,
jotka olitte mukana talkoissa.
Kauden avaus pidetään Piirifoorumin merkeissä Riihimäellä tiistaina 28.8.2018 Kirkkopuiston
seurakuntakodissa
Kirkkopolku 2, 11100 Riihimäki.
Klo 17:00-18:00 ilmoittautuminen, kahvitarjoilu sekä aulatiloissa toimikuntien myös toimikunnat esittelevät
omia
aktiviteettejään.
Toivon rakentavaa keskustelua, kysymyksiä ja vastauksia.
Vuosikirjaa ei tänä vuonna toimiteta tietosuoja-asetuksen vuoksi. Klubeille jaetaan Viestintäpisteellä lehtinen, jossa on esitelty piirihallituksen jäsenet yhteystietoineen.
Klo 18:00 kaikille yhteinen tilaisuus, jossa käymme läpi kauden teemoja sekä ajankohtaisia
aktiviteetteja esim. Rauhanjuliste, Viestintä, Hyvän Päivä 8.10. Tietoa paikallisen
liikenneturvallisuuden parantamisesta 1-2 luokan oppilaille klubien helposti toteutettavana
aktiviteettina. LCIF uutisia, ARS. Tietoa GAT:ista yms.
Tilaisuuden edetessä jakaannumme aluefoorumeihin. Samanaikaisesti piirisihteeri Raija pitää valmennusta
klubisihteereille.
Tilaisuuden osallistumismaksu on 10€. Sillä kustannetaan tarjottavat sekä osa tilavuokrasta.
Maksu kerätään paikan päällä.
Ilmoittautuminen 20.8.2018 mennessä. Kerro ruoka-aine rajoitteet ilmoittautuessa.
Ilmoittautuminen on kotisivuillamme osoitteessa http://www.d107c.fi/lomake.html?id=-2
Laitan piirifoorumista vielä kutsun.

Huomioitavaa vielä 100% presidenttihakemusten sekä klubien erinomaisuuspalkintohakemuksien
toimittamisesta IPDG Jami Virralle jami.virta@lions.fi .Takaraja on 15.9. mutta toiveena on
että toimit hetimiten. Hakulomakkeet vaatimuksineen löytyvät piirin sivuilta ”jäsenille” osiosta.
Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin(PRH)! Yhdistyslaki velvoittaa yhdistykset ilmoittamaan
yhdistysrekisteriin nimenkirjoittajissa tapahtuneet muutokset.
Jäsenmaksuista, kotimainen erääntyy 15.8. ja kansainvälinen jo erääntyikin 31.7.
Rauhanjulistekilpailun aikataulu!
Hyvän päivän 8.10. suunnittelu.
Piirin kotisivuilta löytyy materiaalia lionstoiminnasta, tapahtumakalenteri, johon klubit
voivat ilmoittaa/markkinoida tapahtumiaan. Kuvernööritiimin vierailukalenteri.
Piirin Facebook sivut ovat myös mitä mainioin keskustelupalsta.

Pave Maijasen sävelin ”Lähtisitkö”….
Olemme varanneet LEIJONAT MYÖTÄTUULESSA! Seminaariristeilyn.
Lauantaina 20.10.2018 m/s Viking XPRS Helsinki-Tallinna-Helsinki
Risteilylle ovat tervetulleita kaikki C piirin leijonat puolisoineen sekä heidän Lions-toiminnasta
kiinnostuneet ystävänsä.
Aikataulusta
klo 9:30
lippujen jako Viking Linen Katajanokan Terminaali
klo 10:30
laiva lähtee
klo 10-45-12:00 Brunssi
klo 13:30-16:00 Seminaari, ajankohtaista Lions-toiminnasta, vieraita..
klo 16:00- 19:30 vapaata ohjelmaa ja leijonahenkistä rupattelua
klo 19:30
laiva saapuu Helsinkiin
Sitovat ilmoittautumiset piirin sivuilla olevalla lomakkeella 17.9.2018 mennessä.
Osallistumismaksu 55€/henk. 17.9.2018 mennessä piirin tilille FI 06 1496 3000 0008 96
Lähde mukaan – saamaan uutta innostusta lions-kauteen – viettämään iloista päivää yhdessä!
Tarkempia tietoja ohjelmasta täydennetään lähempänä.
Leijonahengessä!
Ritva

