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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Ensinnäkin kiitokset kuluneesta kaudesta 2016-2017. Raportoituja palvelutunteja on yli 20000 ja
palvelusta hyötyneiden arvioitu määrä on lähes 200000. Tiedän, että raportoitujen aktiviteettien
lisäksi on vietetty monta hetkeä lähimmäistä auttaen taloudellisesta tuesta puhumattakaan.
Kaiken mainitun aktiivisuuden ohella saimme keskuuteemme yli 100 uutta Leijonaa! Tervetuloa,
teemme kaikkemme tukeaksemme teitä ja toivottavasti pystymme tarjoamaan Sinulle
monipuolisen mahdollisuuden osallistua maailman suurimman palvelujärjestön toimintaan.
Kiitän myös siitä, että olette osallistuneet piirissämme 29. heinäkuuta alkavan Nature and Music nuorisoleirin tukemiseen (https://www.lammiyc107c.com/). LC Lammi vastaa järjestelyistä
yhdessä kuuden muun klubin kanssa, mutta taloudelliset resurssit tapahtuman järjestämiseksi on
kerätty kolmen vuoden aikana piirilehden tuotoilla sekä erillisellä Suomen Lions – liiton tuella.
Hienoa, että olette ostaneet arpoja, koska näin iso osa arpojen myyntituotoista palaa takaisin!
Meillä oli siis jälleen hieno vuosi. Hyvä osoitus siitä, mitä piirimme 2500 leijonaa 92 klubissa saa
aktiivisuudellaan aikaiseksi!
Katseet tulevaan!
Onnittelut virkailijatehtäviin valituille, meille on uskottu haastava tehtävä. Tuon tehtävän
toteuttamiseksi olemme jo keväällä tehneet valmisteluja erilaisissa koulutustilaisuuksissa ja
mahdollisesti toimintasuunnitelmien muodossa.
Ennen syyskauden aloittamista järjestetään Piirifoorumi tiistaina 29.8.2017 klo 17.30 – 20.15
Martin koulun tiloissa Hyvinkäällä. Varsinainen kutsu tilaisuuteen lähetetään elokuun
alkupuolella, mutta toivon tiedon tilaisuuden ajankohdasta jo tässä vaiheessa välittyvän
mahdollisimman monelle piirimme Leijonalle. Tilaisuudessa tapaamme piirimme leijonia
Nastolasta Jokioisille ja Keravalta Kuhmoisiin. Yhteisen tilaisuuden ohella presidenteillä on
mahdollisuus sopia yhteistyömuodoista omalla alueella ja tietysti järjestetään piirin toimesta
monipuolista koulutusta niin sihteereille kuin rahastonhoitajille sekä nuorisovaihdosta että
viestinnästä. Lisäksi jaamme vuosikirjat klubeille.
Erityisesti toivon, että virkailijoiden lisäksi tapaisimme edellisellä kaudella joukkoomme liittyneitä
jäseniä. Tämä on oiva mahdollisuus perehdyttää heitä järjestömme toimintaan.
Ilmoittautuminen on avattu kotisivuillamme osoitteessa http://www.d107c.fi/lomake.html?id=2.
Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille, ja voimia tulevaan kauteen
Jami
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