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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Kiitokset kaikille osallistuneille mukavasta vuosikokouksesta, toivottavasti viihdyitte Jokelassa. Hienoa, että
meitä oli noin 200 osallistujaa vuosikokousjuhlassa ja sen jälkeen tekemässä tärkeitä päätöksiä ensi kautta
ajatellen.
Tulevalle kaudelle valittiin piirikuvernööriksi Ritva Kajaala LC Riihimäki Kristalli, I varapiirikuvernööriksi Hannu
Hertti LC Padasjoki ja II varapiirikuvernööriksi Nina Moilanen LC Vihti Nummela. Lisäksi päätettiin, että ensi
kaudella julkaistaan piirilehtemme Leijonaviesti perinteiseen tapaan. Edelleen päätettiin, että tukimaksua piirin
järjestämisvastuulla vuonna 2020 olevaan nuorisoleiriin ei kerätä tulevalla kaudella. Tarvittavat varat pyritään
hankkimaan julkaistavan lehden tuotoilla, kuten on tehty jo usean vuoden ajan.
Kevään valmennukset ovat myös tällä erää toimeenpantu. Hienoa, että isolla joukolla tulevia klubivirkailijoita
oli aikaa osallistua. Toivottavasti koulutuksen sisällöt vastasivat odotuksianne ja ennen kaikkea antoivat eväitä
tulevaan. Valmennuksessa käytetty materiaali on tallennettu kotisivuille ja on siten löydettävissä osoitteesta
http://www.d107c.fi/koulutus. Sieltä kannattaa käydä vielä kertaamassa ainakin keskeisimmät määräajat
ennen kauden alkua.
Kansainvälisen päämajan kampanja
Jos käytte lähiaikoina Helsingissä, niin mahdollisesti huomaatte Lions-toimintaan liittyvää mainontaa erilaisilla
valotauluilla. Nimittäin Helsingin keskusta-alueen neljässäkymmenessä valotaulussa tulee kuukauden ajan
näkymään Lions-mainontaa.
Kyseessä on päämajan (USA) kampanja, jonka se on itse valmistellut ja rahoittanut. Päämaja haluaa
valotaulukampanjalla osoittaa, kuinka merkittävää työtä järjestö tekee eri puolilla maailmaa. Vastaavanlainen
Kindness matters -kampanja on jo toteutettu muutamissa muissa maissa. Suomen kampanjaan nimen saatiin
muutettua muotoon ”Hyvät teot ovat tärkeitä”. Kampanja toteutetaan kaksikielisenä.
Osallistu Lions Quest -nimikilpailuun
Erinomainen koulutusohjelmamme on ollut tarjolla jo 25 vuotta. Onko se nimi ajan tasalla vai olisiko
"Elämisentaitoja - Lions Quest" nimen vaihtamisen aika. Kerro mielipiteesi ja samalla klubisi osallistuu yhden
opettajan tai kasvattajan veloituksettoman koulutuksen arvontaan. Vastausaikaa on 20.5.2018 asti.
http://www.lionsquest.fi/ajankohtaista/osallistu_lions_questin_nimikilpailuun/?session=89731775.
Vielä ennen kauden päättymistä
Muistetaanhan hoitaa muutamat asiat siten, että uusi kausi alkaa mahdollisimman hyvin. Ensimmäinen on
tulevan kauden virkailijoiden ilmoittaminen rekisteriin. Vielä puuttuu 35 klubin ilmoitus. Ilman sitä, että
tarpeelliset tiedot saavuta tarvitsijaa. Toinen on esitykset palkittavista klubeista ja klubipresidenteistä.
Muistetaan määräajat ja tarvittaessa olkaa yhteydessä. Ansioituneita on monia tapoja muistaa! Ja viimeiseksi
toivon, että järjestetään kaikilla tasoilla vaihtokokoukset. Se on siemen tulevaan.
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