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PIIRIKUVERNÖÖRIN PUOLISON TERVEHDYS   syksy 2017 

LIONS KLUBIEN PUOLISOTOIMINTA kaudella 2017-2018 

Teemat ovat 

- We serve – Me palvelemme – Vi hjälper 

- Tue nuorta itsenäisyyteen – Stöd unga till sjävständighet 

- Piirikuvernöörin teema: Turvaa tulevaisuus- ole aktiivinen leijona – Trygga framtiden- var en aktiv lion 

Leijona toiminnassa olemme viettäneet 100-vuotisjuhlaa, juhlakausi jatkuu kesäkuulle 2018. 

Oikein hyvää toimintakautta teille puolisot! Olette vahvoja toimijoita, aktiviteetit ja avustuksenne ovat monelle 
yksilölle, perheelle ja yhteisölle merkittäviä. Teette todella arvokasta vapaaehtoista palvelutyötä. Sosiaali- ja 
terveyspalvelut ovat muuttumassa, tätä nk. kolmannen sektorin työtä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Kaikki 
teidän aktiviteetit tuovat hyvinvointia ja toivoa arjessa jaksamiseen. Nuoret tarvitsevat meitä kaikkia arkielämän 
hallintaan ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Lions liiton ja piirin sivuilta löydätte paljon tietoa. 

Uusina teemoina kansanvälisellä presidentillä olivat nyt diabetes ja lasten/nuorten syöpä. Klubit miettivät omia 
tapoja osallistua toimintaan näiden teemojen suhteen. Diabetes liiton ja paikallisten diabetes yhdistyksien kanssa 
kannattaa tehdä yhteistyötä. 

Aarne Ritari säätiön adresseista poistuu Orvokki kuvio. Siitä järjestetään kilpailu. Nyt kaikki suunnittelemaan uutta 
onnittelulehteä AR-adressiin! Luovuutta löytyy! 

Rauhan juliste kilpailu on taas meneillään piirissä.  

Hyvän Päivä 8.10.2017 Lahdessa Sibeliustalolla. 

Puolisotoiminta on hyvin merkittävää. Aktiviteetit voidaan laittaa MyLCI rekisteriin clubin toimintana. 

Luokaa verkostoja ja kaikki uudet jäsenet tervetulleita. Tärkeää ottaa uusi puoliso mukaan ja perehdyttää 
toimintaan. 

Toimintarikasta kautta teille ja hyvää syksyä! 

”Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att görä gott” 

Ottakaa yhteyttä!   Terveisin 

Liisa Passinen 

Piirikuvernöörin puoliso 

040 5244836 

liisa.passinen@sedu.fi 
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