Piirikuvernöörin tiedote 7/2019-2020
Hyvät C-piirin lionit. Heti aluksi haluan toivottaa teille kaikille Oikein Hyvää ja Menestyksekästä Uutta Vuotta 2020.
Tämä vuosi on meille lioneille hyvin merkityksellinen sillä Lions-toiminta Suomessa täyttää elokuussa 70 vuotta ja
Suomen Lions-liitto lokakuussa 60 vuotta. Kauden mittaan tulee olemaan erilaisia yhteisiä juhlatilaisuuksia, joista
tullaan tiedottamaan sitä mukaa, kun lopullisia ohjelmistoja on laadittu.
Jäsenhankinta. Onneksi olkoon hyvät C-piirin klubit ja lionit, sillä olette jälleen kunnostautuneet hienosti uusien jäsenien hankinnassa. Jatkuvuus on palvelutoiminnassamme tärkeää ja sen vuoksi tarvitaan ” uusia käsiä”. Tässä klubien
marraskuun ja joulukuun saavutukset: Janakkala/Iidat 1, Järvenpää/Ainot 1, Järvenpää/Jean Sibelius 2, Kerava/Kivi 1,
Klaukkala/Leat 1, Kuhmoinen 4, Lahti/Ankkurit 1, Lammi 4, Loppi 1, Loppi/Marski 1, Orimattila/Leonat 3, Padasjoki
1, Riihimäki 3, Riihimäki/Kristalli 1, Riihimäki/Uramo 1, Tuusula 1.
HUOM ! Muistakaa, että "Haku Päällä" -kampanja jatkuu ja tutustukaa Lions-liiton sivuilla olevaan materiaaliin. Tiedoksenne myös, että liiton Jäsentoimiala on varannut 5 000 € jaettavaksi parhaiten jäsenhankinnassa onnistuneille
klubeille. Lisäksi kaikille yli kahden jäsenen nettokasvuun yltäneille klubeille annetaan näyttävä kunniakirja.
Uusien jäsenien kansioita on pyydetty useamman kerran päämajasta, mutta heillä on Suomen osalta väärä inventaarioluku, jonka vuoksi he ovat katsoneet, että kansioita on Suomessa riittävästi. Edes se, että piirimme jäsenkehitys on
ollut positiivista ei ole riittänyt perusteeksi. Pahoittelen ja jatkan yrittämistä.
Valmennukset. Kausi on tullut siihen vaiheeseen, että on aika valmistautua tulevien presidenttien ja virkailijoiden
koulutuksiin. HUOM ! Kuten ennenkin niin presidentti-valmennus on kaksiosainen.
Ensimmäisen osion valmennukset ovat seuraavasti. Torstai 6.2.2020 Tervakoski tai 24.3. Tervakoski.
Presidenttien toisen osion valmennukset sekä sihteerien ja rahastonhoitajien valmennukset ovat seuraavasti. Tiistai
21.4.2020 Kellokoski tai torstai 23.4.2020 Hämeenlinna tai 28.4. Orimattila/Pennalan koulu.
Kaikki valmennukset alkavat klo 17.30 kahvilla ja varsinainen valmennus klo 18.00. Ilmoittautumiset C-piirin kotisivujen kautta. Siellä myös tarkemmat ohjeet kokouspaikasta.
HUOM! Mitä aktiivisemmin tulevat presidentit ja virkailijat valmennuksiin osallistuvat sitä vähemmän tarvitsee asioita kysellä ja ihmetellä kauden aikana! Helpottakaa siis omaa työtänne osallistumalla valmennuksiin.
Klubien neuvonta. Suomen Lions-liton työntekijät saavat vielä erilaisia Lions-toimintaan liittyviä kyselyjä vaikka ne
pitäisi laittaa oman piirin klubi-neuvojalle. He ovatkin pyytäneet vielä kerran muistuttamaan asiasta. C-piirin klubineuvoja on viime kauden piirikuvernööri Ritva Kajaala puh. 040 587 9915 tai sähköposti ritva.kajaala@lions.fi . Tietysti myös C-piirin muut piirivirkailijat auttavat kysymyksissä.
Aluefoorumit. Vielä muistutus tammikuun aluefoorumeista. Alueet I ja II 28.1. Juteinintalo Parola. Alueet III ja IV
29.1. Sovituksen kirkko Hollola. Alueet V ja VI 27.1. Kuntola Rajamäki. Kaikki aluefoorumit alkavat klo 17.30 kahvituksella ja ohjelma klo 18.00. Tarkemmat ohjelmat toimitetaan myöhemmin.
Rauhajulistekilpailu. C-piirin voittajaksi valittiin LC Hyvinkää/Puolimatkan lähettämä Hakalantalon koulun oppilaan
Emma Härkösen teos. Valitettavasti se ei kuitenkaan yltänyt jatkoon SLL:n valinnoissa. Onnea kuitenkin hyvästä
työstä ja kiitos klubille sponsoroinnista.
Hannu

