Piirikuvernöörin tiedote 8/2019-2020
Hyvät C-piirin lionit. Uusi vuosi on lähtenyt reippaasti käyntiin ja olemme jo helmikuussa. Jossakin C-piirin kolkassa
on kerrottu jo auringonkin näyttäytyneen, joten eiköhän se kevätkin sieltä ala tulla, jos ei talvi ehdi ensin.
Ympäri piiriämme on jo osin toteutettu ja tullaan vielä toteuttamaan runsain mitoin erilaisia talvitapahtumia.
Hyvät klubit. Laittakaa näistä tapahtumista ennakkotietoa myös piirimme omille FB-sivuille ja toimittakaa materiaalia
myös viestintävastaava Outi Kyöstilälle outi@kyostilantila.fi ladattavaksi piirimme julkisille sivuille. On helppo ja
halpa tapa mainostaa tapahtumianne. Voitte myös laittaa tapahtumien jälkeen kuvia omille sivuillemme. On mukava
tietää minkälaisia tapahtumia piirissämme on ollut.
Uusien jäsenien kansiot. Olemme taas onnistuneet saamaan lisää Uusien jäsenien kansioita. Niitä voi tilata
piirisihteeri Raija Aloselta raija.alonen@lins.fi tai puh. 0504078863. Toivottavasti saamme ne pikaisesti käytettyä niin
pääsen taas kehumaan asialla päämajaan ja vaatimaan lisää kansioita.
Leijona-viesti. Piirimme sisäinen tiedotuslehti Leijona-viesti on jälleen valmistunut. Se on aluefoorumien yhteydessä
toimitettu klubeille eri kanavia pitikin. Alueen V lehdet tullaan toimittamaan kuluvan viikon aikana. Jos klubinne ei
jostain syystä ole lehtiä saanut niin ottakaa yhteyttä omaan lohkariinne. Hän voi sitten selvittää, missä lehdet ovat.
Huom ! Lehden painossa tapahtui yksi virhe, jonka vuoksi LC Janakkala/Turenki klubin kirjoittama artikkeli jäi pois. Se
on luettavissa piirimme julkisten FB-sivujen kautta.
Valmennukset. Kevään valmennukset käynnistyvät tällä viikolla torstaina 6.2. presidenttien 1. osion valmennuksella
Tervakoskella. Toinen mahdollinen päivä on tiistaina 24.3. Tervakoskella. Ilmoittautumiset piirimme kotisivujen
kautta. Tulevat pressat, tehkää kaudestanne itsellenne helpompi ja osallistukaa valmennuksiin. Aina on hyvä kerrata
vanhaa ja oppia uutta sekä kuulla muiden mielipiteitä!
ARS-lounas. ARS Ritarilounas ( avec ) tapahtuma on lauantaina 7.3.2020 klo. 13.00 Hotelli Vaakunassa
Hämeenlinnassa. Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen Teppo Valtoselle teppo.valtonen@lions.fi tai puh.
0400513887. Välittäkää viestiä klubienne ARS-ritareille.
Piirin parhaat tavat tehdä hyvää. Lions-liitto on tekemässä visuaalista koostetta klubien tavoista tehdä hyvää. Jos
teillä on hyvälaatuista videomateriaalia tapahtumistanne niin toimittakaa ne liittomme viestintään osoitteeseen
viestintä@lions.fi
Suomen Lions-liiton vuosikokous. Vuosikokous pidetään tänä vuonna 5.-7.6. Seinäjoella. Kokouksen kotisivut on
avattu www.lionsseinajoki2020.fi ja niiden kautta voi jo varata majoittumisia kokoukseen. Varsinaiset
ilmoittautumissivut aukeavat alkukeväästä.
C-piirin vuosikokous. C-piirin vuosikokous pidetään lauantaina 18.4.2020 Padasjoella. Tarkemmat kutsut lähetetään
myöhemmin. Kokouksen yhteydessä tullaan täyttämään C-piirin hakemus piirin rekisteröimiseksi. Hakemusta varten
tarvitaan klubien virallisten allekirjoittajien allekirjoitukset. Uudet säännöt ja lopulliset ohjeet toimitetaan hyvissä
ajoin ennen kokousta.
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