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We serve - Me palvelemme

31.12.2018

Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Lämpimät kiitokset teille kaikille kuluneesta vuodesta 2018. Paljon on takana hyvin tehtyä
lionspalvelutyötä. Onnea ja Menestystä uudelle vuodelle 2019 ja ”We Serve” – Me palvelemme, jatkuu
edelleen ystävällisessä lionshengessä, yhdessä toimien.
Joulukuussa klubeihin on otettu uusia jäseniä: LC Loppi 2 ja LC Nastola/Helmet 1. Lämpimät onnittelut
uusille Leijonille sekä tervetuloa C-piiriin. Onnittelut sekä kiitokset aktiivisille klubeille. Pidetään kuitenkin
ovia avoinna uusille auttaville käsipareille, joten edelleen ”Haku päällä”!
Huomioitavaa! Klubien aktiviteettien raportointi My LCI:hin on tärkeää, jotta meidän palvelutyömme
tulokset saadaan tilastoihin mukaan. LCI:n Forward-ohjelman diabetes(tilaisuudet), ympäristö(esim.
akkujen keräykset yms), nälän helpottaminen(esim. joulupatakeräykset), näkökyky(esim. Ratnapuran
silmäsairaalan avustukset), lapsuusiän syöpä(lahjoitukset). Lisätietoja antavat piirisihteeri Raija tai
GST Esa Salonen.

Aluefoorumit tammikuussa:
Kauden toiset aluefoorumit pidetään samoin kuin syksyllä aluepareittain. Ilmoittautumiset piirin
kotisivujen kautta. Huom! ilmoittautumisen yhteydessä myös ruoka-aine allergiat.
I ja II alueiden yhteinen aluefoorumi ti 29.1.2019 klo 17:30 Riihimäellä Pohjolanrinteen koululla
Pohjolankatu 8, 11120 Riihimäki. Kahvitarjoilu 10€/hlö. Yhteyshenkilö on Ismo Kajaala.
III ja IV alueiden yhteinen aluefoorumi ma 28.1.2019 klo 17:30 Lahden Upseerikerho, Upseerikerhonkatu 3,
15700 Lahti. Kahvitarjoilu 10€/hlö. Yhteyshenkilö Ilkka Kauppila tai Timo Ståhl
V ja VI alueiden yhteinen aluefoorumi ke 30.1.2019 klo 17:30 Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Tuusula.
Kahvitarjoilu 8€/hlö. Yhteyshenkilö Kirsi Suikkanen
Toivomme runsasta osanottoa aluefoorumeihin kuulemaan ajankohtaisista asioista lionstoiminnassa,
tapaamaan tuttuja sekä tutustumaan uusiin, verkostoitumaan, saamaan uusia ideoita ja virikkeitä kevään
klubitoimintaan. Kutsut lähtevät tammikuun alussa.

Keväällä järjestetään perinteisesti valmennustapahtumia, joiden tarkoitus on auttaa klubivirkailijoita
suunnittelemaan tulevaa kautta ja toisaalta varmistumaan siitä, että tehtävissä osataan tarvittavat
toimenpiteet.
Presidenteille(1.varapres) 1 osio(1/2) järjestetään to 14.3. TAI ti 19.3. paikat ilmoitetaan myöhemmin.
Virkailijavalmennukset ovat tarkoitettu presidenteille(1.varapres) 2 osio(2/2) Ne järjestetään
samansisältöisinä ti 7.5. tai to 9.5. tai ti 14.5. Sihteerit ja rahastonhoitajat ti 7.5. tai 9.5. tai 14.5.
Paikat ilmoitetaan myöhemmin. Näissä käsitellään yksityiskohtaisesti asioita, joita virkailijatehtävissä
aloittavat tarvitsevat jo heinäkuusta alkaen. Tilaisuudet ovat tarpeellisia sekä uusille, että tehtävissä
jatkaville.
Keväällä pidetään myös kuvernöörineuvoston kokous, jossa esitellään tulevan 2019-2020 kauden alustava
toimintasuunnitelma. Uudelle piirihallitukselle järjestetään myöskin valmennustilaisuus.
Huom! Seuraava Liikenneleijonavalmennus pidetään ti 5.3.2019 klo 18:00(17:30 tulokahvit)Kellokosken
koululla, Koulutie 7, 04500 Tuusula. Ilmoittautumiset jiri.kattelus@lions.fi puh: 040-512 7228.
Meitä tarvitaan pienten tiellä kulkijoiden oppaiksi!
Vinkki! Aktiviteettivarojen ohjaamiseksi esim. Defibrillaattorin eli sydäniskurin hankintaan. Se on laite, jolla
sydänpysähdystilanteessa pyritään poistamaan sydämen pysäyttäyttänyt haitallinen rytmihäiriö antamalla
elvytettävälle hoitava tasavirtasähköisku. Laite tunnistaa luotettavasti tällaisen rytmihäiriön ja neuvoo
laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti. Kts allaolevasta linkistä lisätietoja
https://www.lions.fi/ajankohtaista/lionstyota_sydanten_hyvaksi/
Isot kiitokset! Osallistumisestanne Leijonaviestin sisällön rakentamiseen. Kiitettävän paljon saatiin klubeilta
materiaalia sekä myös mukavasti osallistujia tuli lehden kansikuvakilpailuun.
Suosittelen tutustumista piirin kotisivulle, Facebook päivityksien seuraamista, Lions-liiton sivuja sekä
kansainvälisillä sivuilla on myös paljon tietoa ja mahdollisuus suorittaa kursseja.
Hyvää ja turvallista alkavaa vuotta 2019!
Ympäristöä kunnioittaen: ”Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa!”
Talvisin terveisin
Ritva

