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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Ensinnäkin kiitokset lohkon puheenjohtajille aluefoorumien järjestelyistä ja tietysti niihin osallistuneille leijonille.
Kuten aiemmin olen tiedon merkityksestä todennut, monet asiat näyttäytyvät selkeämpinä ja helpompina toteuttaa
tiedon karttuessa.
Tietoa ja samalla näkyvyyttä pyrimme kasvattamaan myös omalla lehdellä – Leijonaviestillä. Lehti on hieno osoitus
siitä, mitä kaikkea me voimme yhdessä saada aikaan. Iloisia ilmeitä niin tuen antajilla kuin tuen saajillakin. Kiitokset
jokaiselle klubille, että olette tukeneet lehden tekoa vuosikokouksessa sovitulla tavalla. Lehti tuotti jälleen noin 5000
euroa nuorisotilille talletettavaksi ja käytettäväksi vuoden 2020 nuorisoleirin toteuttamiseen. Muistakaa kierrättää lehti
lukemisen jälkeen – ystävillä ja tutuilla – se on erinomainen käyntikortti toimintamme monipuolisuudesta ja
merkityksestä.
Kevään valmennustapahtumat
Hieman toistoa edellisestä tiedotteesta, mutta joskus se on tarpeen. Pyydän lukemaan toteutuksen huolella niin, ettei
huomaamatta jää valmennuksia käymättä.
Presidenteille on KAKSI erisisältöistä valmennustilaisuutta.
-

-

Ensimmäinen valmennustilaisuus on maaliskuussa. Se järjestetään torstaina 15.3. Hämeenlinnassa TAI tiistaina
20.3. Riihimäellä. Maaliskuun tilaisuudet ovat saman sisältöiset, joten voit valita sopivamman ajankohdan.
Tavoitteena on ideoida/laatia alustava toimintasuunnitelma. Siis vinkkejä asioista, joita kannattaa ottaa esille jo
huhtikuun vaalikokouksessa!
Toinen valmennustilaisuus on huhtikuussa. Ne järjestetään saman sisältöisinä tiistaina 17.4. Hämeenlinnassa,
keskiviikkona 18.4. Järvenpäässä TAI tiistaina 24.4. Orimattilassa. Voit näistä kolmesta valita itsellesi sopivan
ajankohdan ja paikan. Niissä muun muassa katsotaan kalenteriin sitoen, mitä asioita pitää tehdä.

Samanaikaisesti huhtikuussa järjestetään virkailijavalmennukset, jotka ovat tarkoitettu sihteereille ja
rahastonhoitajille. Niissä käsitellään yksityiskohtaisesti asioita, joita virkailijatehtävissä aloittavat tarvitsevat jo
heinäkuusta alkaen. Tilaisuudet ovat tarpeellisia sekä uusille että tehtävissä jatkaville.
Satavuotisjuhlan palveluhaaste
Satavuotisjuhlan palveluhaasteen (heinäkuu 2014 – kesäkuu 2018) viimeiset 5 kuukautta ovat jäljellä. On aika tehdä
kaikki puuttuvat raportit MyLCi:in. Palveluhaasteeseen ovat klubit raportoineet tähän mennessä palvelusta hyötyneitä
200 miljoonaa ja haasteeseen on osallistunut 70 % maailman lionsklubeista. Suomalaisten klubien palvelusta on
hyötynyt 2 468 729, josta C-piirin klubien osuus on 229 583. Viime kaudella C-piirin klubit osallistuivat haasteeseen
100 %, joten hoidetaan asia yhtä hyvin myös tällä kaudella. Tarvittaessa lisätietoja raportoinnista piirin Lions 100 v
piirikoordinaattori Jukka Uola (jukka.uola@lions.fi), p. 0400 721 622 tai piirisihteeri Raija Alonen
(raija.alonen@lions.fi) p. 050 407 8863.
Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 21.4. Jokelassa. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki piirimme leijonat
nuorimmasta vanhimpaan. Tilaisuus alkaa aamukahvilla ja vuosikokousjuhlalla, jonka jälkeen nautimme lounaan.
Varsinainen vuosikokous alkaa hieman klo 12 jälkeen, jonka aikana puolisoille on omaa ohjelmaa. Kutsut tilaisuuteen
lähetetään lähempänä ajankohtaa, mutta jo nyt kannattaa ajankohta merkitä kalenteriin.
Lopuksi toivon teidän huolehtivan siitä, että Arne Ritari-säätiön adresseja on aina saatavilla jokaiselle tarvitsijalle.
Adressi on erittäin laadukas ja monikäyttöinen sekä edullinen. Muutama klubi on säätiöltä hakenut tällä kaudella
tukea aktiviteetteihin, joten tämäkin asia kannattaa pitää mielessä.
Aurinkoisia talvikelejä kaikille, Jami
www.d107c.fi ---- www.facebook.com/D107C/

