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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Lämpimät kiitokset, että osallistuitte piirimme yhteiseen kauden avajaistilaisuuteen runsaslukuisesti. Meitä
oli Hyvinkäällä liki 200 yli 70 klubista! Toivottavasti pystyimme antamaan eväitä syyskuussa todenteolla
alkavaan kauteen yhdessäolon ja erilaisten valmennustilaisuuksien myötä. Valitettavasti, kuten kerroin,
vuosikirjat saapuvat vasta 7.9. jälkeen painatuksesta johtuvien ongelmien vuoksi. Järjestelen jakelun
mahdollisimman pikaisesti, kunhan ensi saamme kirjat.
Ohessa on tärkeitä päivämääriä lisättäväksi syksyiseen kalenteriin!
Lions-toiminnan keskeinen tukipilari on monipuolinen koulutustarjonta. Järjestämme vuoden tauon jälkeen
Muutos valmennusta (MOVE-koulutus) kaikille asiasta kiinnostuneille ja erityisesti tulevien vuosien
presidenteille. Valmennuksen tarkoituksena on antaa ideoita ja toimintamalleja klubien kehittämiseen.
Valmennus koostuu kolmesta tilaisuudesta, jotka järjestetään Tervakoskella 28.9.2017, 23.11.2017 ja
8.2.2018. Tilaisuudet alkavat klo 18 ja niihin ilmoittaudutaan perinteisesti kotisivujen kautta.
http://www.d107c.fi/lomake.html?id=2.
Toinen tärkeä päivämäärä on Hyvän Päivän -tilaisuus 8.10.2017 Lahden Sibeliustalossa. Tule ja tee
syysretki Lahteen. Ottakaa mukaan uusia potentiaalisia leijonaehdokkaita näkemään ja kokemaan Hyvän
tekemistä! Paikkojen varaus sähköpostilla heimo.potinkara@lions.fi. Lipun hinta on vain 20 euroa.
Leijonien kansainvälinen palvelupäivä 8.10. on tarkoitus nostaa näkyväksi ja pysyväksi tapahtumapäiväksi
”Hyvän Päiväksi” Suomessa. Tänä vuonna ”Hyvän Päivä” osuu sunnuntaille, joten klubeilla on nyt mainio
tilaisuus toteuttaa paikkakunnallaan jokin näkyvä aktiviteetti, jonka yhteydessä Lions-toimintaa voidaan
esitellä laajemminkin. Nyt syyskuun klubikokouksessa on hyvä hetki ideoida ”Hyvän Päivä” –aktiviteettia!
Lions Quest – peruskoulutustilaisuus järjestetään Keravalla 26.-27.10. Quest-koulutus on tärkeä osa
nuorison hyväksi kohdistamaamme toimintaa. Elämisen taidot tuntuvat olevan välillä hukassa ja siksi niiden
opettaminen jo pienestä pitäen on erittäin tärkeää. Lions Quest–toimintaan voi perehtyä informatiivisilla
sivuilla osoitteessa http://www.lionsquest.fi/etusivu/.
Lopuksi hieman tietoa syksyn aktiviteetteihin – erityisesti nuorisoarvat
Arvat ovat olleet jo muutaman vuoden merkittävä keino hankkia varoja nuorison tukemiseen.
Nuorisoarpojen tuotoilla – 2501 voiton ja arpojen painamiskustannusten jälkeen – tuetaan piirien
nuorisovaihdon ja -leirien toteuttamista noin 30000 eurolla vuodessa. Lisäksi LEO-toimintaa avustetaan
noin 15000 eurolla. Arvat, joita voi ostaa itse tai myydä ulkopuolisille, tuottavat merkittävästi ja paljon
yhteistä hyvää – joskus jopa itsellekin!
Nenäpäiväkeräykseen 10.11.2017 osallistuminen ei ole liiton virallinen aktiviteetti, mutta jokainen klubi voi
halutessaan osallistua keräykseen. Mikäli teillä on klubissa keräyslippaita, niin niihin tulee vaihtaa päivitetyt
lupatarrat. Uudet keräyslupatarrat (20.4.2017 - 19.4.2022) saa IVDG Ritvalta (ritva.kajaala@lions.fi).
Aktiivista syyskuuta!
Jami
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