Lions Clubs International
Piiri 107-K, Finland

DG 2017–2018 Tuula Väätäinen (Göran Ekroth)
Lions Club Varkaus/Justiina,
Haavikonkuja 5 A 1, 78210 Varkaus
GSM 040 757 8008
E-mail: tuula.vaatainen@lions.fi, www.lions.fi/K

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 12/2017–2018

2.6.2018

Hei piirimme Leijonat ja puolisot!
Kaikkien aikojen lämpimin toukokuu on takana. Jokainen meistä on saanut nauttia
helteestä yllin kyllin. Monella on varmaan ollut ohjelmassa koulun päättäjäisiä jolloin
juhlitaan tärkeätä merkkipaalua nuoren elämässä.
Meille Leijonille Kallavesi-risteily oli mukava kokemus. Keli suosi meitä ja laivassa oli
hyvä ruoka ja tunnelma. Kuopio on kaunis kesäkaupunki ja näyttää erityisen kauniilta
vesiltä käsin. Mukana olleiden mielestä oli aivan ihana tapahtuma. Sen yhteydessä
kiitettiin myös heitä joiden työskentelyn piirihallituksessa päättyy kuluvan kauden
loppuessa.

Jäsenasiat
Piirissämme on nyt 67 uutta jäsentä. Valitettavasti eronneita jäseniä on 112 ja olemme
tappiolla -45 jäsentä tämän päivän tilaston mukaan. Näissä määrissä ei ole vielä mukana
niitä klubeja jotka lopettavat toimintansa. Tämä on surullista luettavaa.

Vapautus liittymismaksusta 7.6.–30.6.2018
Uudet jäsenet jotka liittyvät klubiin yllä mainittuna aikana eivät tarvitse maksaa
liittymismaksua. Kutsu nyt perheenjäsenet ja ystävät mukaan maailman hienoimpaan
palvelujärjestöön kun aloitamme palvelun toisen vuosisadan yhdessä.

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset
Jäsenilmoitukset saatiin toukokuultakin tehtyä monien yhteydenottojen jälkeen.
Olemme edelleen 100 %:n piiri. Nyt on huolenani tämä viimeinen kuukausi.
Kausi loppuu kuluvan kuukauden loppuessa ja silloin pitää olla kirjattuna kaikki tätä
kautta koskevat aktiviteetit ja jäsenilmoitukset.

Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki
Yllä mainittu merkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa
aikana on esimerkillisesti edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa.
Ansiomerkin saamiseksi kauden 2017–2018 klubin sihteerin tulee täyttää
anomuskaavake, tarkastaa että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se kauden 1.
varapresidentin kanssa ja lähettää se piirikuvernööri Tuula Väätäiselle osoitteella
Haavikonkuja 5 A 1, 78210 VARKAUS tai skannattuna sähköpostin kautta
tuula.vaatainen@lions.fi viimeistään 15.9.2018 mennessä.

www.lions.fi

Nuorisoleiri Rautavaaran Metsäkartanolla 4.8.–11.8.2018
Leirin toimeenpanosta vastaavat LC Nilsiä/Syvärinseutu ja LC Rautavaara.
Nuoret tulevat Suomeen ennen leiriä ja tarvitsevat isäntäperheen noin kahden viikon
ajaksi. Voisitko perheesi kanssa majoittaa nuoren ja tutustuttaa hänet suomalaiseen
elämään? Piirin sivuilla on isäntäperhelomake.

Liiton vuosikokous
Oulussa 8.6.–10.6.2018. Nähdään siellä!
Pidetään huolta edelleen
Tuula Väätäinen
piirikuvernööri

