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Hei piirimme Leijonat ja puolisot!
Sydämellinen kiitos vieraanvaraisuudesta klubivierailuilla. Kohtaamiset ihmisten kanssa
on piirikuvernöörille parasta antia.
Piirikuvernöörin tehtäviin kuuluu iloita hyvistä asioista, mutta myös olla huolissaan
niistä haasteista, joita kohdataan. Toivon, että yhdessä löydämme ratkaisut!

Jäsenasiat
Jäsenkehitys antaa aihetta syvään huoleen. Klubeista on eronnut yhteensä 37 jäsentä.
Tämä on haaste klubien jäsenjohtajille ja meille kaikille.
Iloitsen jokaisesta 13 uudesta jäsenestä. Tervetuloa mukaan toimintaan.

Hyvän päivä 8.10.2017
Punainen Sulka -kampanjan päätöstilaisuus on Lahdessa Sibeliustalolla 8.10.2017.
Tilaisuudessa palkitaan Valtakunnallinen Vuoden Hyväntekijä ja Leijonien Hyvän teon tai
hyväntekijän palkitseminen.

Nenäpäiväkeräys 10.11.2017
Keräys ei ole Lions-liiton virallinen aktiviteetti, mutta klubit voivat halutessaan kerätä.
Toivon, että kaupunkikohteissa järjestettäisiin keräys. Rahat menevät maailman
köyhimpien lasten hyväksi. Lippaisiin on vaihdettavat keräyslupatarrat. Lupatarrat saa
minulta.

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset
Aktiviteetti-ilmoitusten raportti päämajasta tuli juuri äsken. K-piirin kohdalla ei ollut
yhtään punaista merkintää mikä tarkoittaa, että aktiviteetteja on kirjattu. Kiitos!!!!!
Vähemmän kivaa on, että jäsenilmoitusten suhteen asiat eivät ole yhtä hyvällä tolalla.
Tässä on haastetta sihteereille ja presidenteille.

Rauhanjulistekilpailu
Valmiit työt pitää toimittaa piirikuvernöörille 15.11.2017 mennessä jotta ne ehtivät
kilpailuun mukaan.

Nuorisoarpajaiset
Arvat ovat tulleet klubien presidenteille. Arpoja ei tule enempää kuin klubissa on
jäseniä. Ei ole ylivoimainen tehtävä maksaa arpa tai myydä se tuttavalle.

www.lions.fi

Leijonahenkeen kuuluu, että olemme valmiit tekemään jotain nuorison hyväksi.

Leo-klubi K-piiriin
Leo-klubin perustamisessa tarvitaan taustaklubi tai taustaklubeja. Paikkakunta voisi olla
sellainen, missä on enemmän opiskelevaa nuorisoa. Taustaklubin tehtävä on sinänsä
palkitseva. Saa pyöriä hauskojen nuorten kanssa. Kiinnostuneet ottakaa yhteyttä
minuun.

Piirin vuosikokous on 21.4.2018, pitopaikka on edelleen avoinna
Pyydän klubeja miettimään tätä tehtävää vakavasti. Monissa piireissä vuosikokouspaikat
ja järjestävä klubi tiedetään jopa vuosiksi eteenpäin. Koska näin on, tehtävä on varmasti
palkitseva. Ilmoitathan minulle kiinnostuksesta 15.11.2017 mennessä.

Viestintä
II-alueen Innostajaiset 11.10.2017 Karttulassa
IV-alueen Innostajaiset 12.10.2017 Pieksämäellä
III-alueen Innostajaiset 31.10.2017 Kuopiossa
I-alueen perehdyttämistilaisuus 25.10.2017 Iisalmessa
IV-alueen perehdyttämistilaisuus 26.10.2017 Varkaudessa
Piirin kotisivuilla on lisää tietoa.
Pidetään huolta edelleen
Tuula Väätäinen
piirikuvernööri

