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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOITE  6/ 2017-2018    JOULUKUU 

 

 

 Arvoisat klubien presidentit sekä kaikki lionit / puolisot ja PDG:t 

 

 Arvoisat Leijonat. Toimintakausi on pian puolessa välissä. Aktiviteetteja on ollut todella 

 paljon ja eri tilaisuuksia. Suomi/Lions 100 juhlia on toteutettu useissa klubeissa. 

 Adventin alkaessa ovat klubimme toteuttaneet konsertteja sekä erilaisia joulutapahtumia. 

 Siitä suuret kiitokset teille Leijonat. Olemme toimiva joukkue, joka saa paljon aikaan. 

  

 Muistutus klubeille, jos asetatte ehdokkaan 2. varapiirikuvernöörin tehtävään, hakemus 
 on oltava piirissä 15.1.2018 mennessä. Toivon että tulee runsaasti hakemuksia. 

 

 Tuleva toiminta 

 

Tulevalla toimikaudella 2018-2019 ovat klubien nykyiset 1. varapresidentit uusien tehtävien 

edessä. Heidän tehtävänsä on Global Action Team-organisaatiomallin vieminen klubitasolle. 

 Tämä merkitsee käytännössä sitä, että jokaisen piirimme klubin tulevan kauden presidentin 

 on huolehdittava siitä, että kauden 2018-2019 toiminnan suunnittelussa huomioidaan  

 Lions Forward-ohjelma ja varmistetaan, että klubeihin on valittu koulutuksesta (GLT), 

jäsenhankinnasta (GMT), palvelusta (GST) ja Lions säätiöstä (LCIF) vastaavat henkilöt. 

GAT:in esittelyvideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=0c9OQ9jktho&index=2&list=PLjke7HcmOlSRk-

JVWiVPrw7U0_nnN4U_v 

 

 Kansainvälinen 60-vuotis Leo-päivä 

 

 Joulukuun 5 päivänä 1957 lionit Jim Graver ja William Ernst perustivat maailman 

 ensimmäisen Leo-klubin Pennsylvaniassa. Nämä lionit uskoivat Meidän voimaamme. 

 He ymmärsivät, että nuorilla ihmisillä on rajaton potentiaali auttaa positiivisen 

 muutoksen aikaan saamisessa. He uskoivat, että kun me toimimme yhdessä, maailman 

ongelmat pienenevät. Kun lionit ja leot palvelevat yhdessä, mahdottomasta tulee 

mahdollinen. 

 

 Viimeisten 60 vuoden ajan Leo klubit ovat jatkaneet kasvua ja nyt klubeja on 7000  

yli 145 eri maassa. Leot jatkavat järjestömme perinnettä palvelun antamisessa, jotta 

pystymme vastamaan maailmanlaajuisiin tarpeisiin. 

  

 Olen nähnyt leojen sitoutumisen ja sinnikkyyden tason 

 Hyvää 60-vuotisjuhlapäivää kaikille leoille! 
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 Terveisin 

 Dr. Naresh Aggarwal 

 Kansainvälinen presidentti 

 (Aggarwalin koko kirje luettavissa 5.12. lähetetystä sähköpostista)   

 

 Toivon että piirimme saataisiin uusia Leo-klubeja. Toivon, että klubeissa mietittäisiin 

 asiaa vakavasti. 

 

 Diabetespäivä 

 

 Piirimme monet klubit ovat osallistuneet diabetespäivän tapahtumiin omalla alueellaan 

 ja suurin osa klubeistamme on tekemässä yhteistyötä paikallisten diabetes-yhdistysten 

 kanssa. Toivon että klubit raportoisivat tapahtuman MyLCLI:iin, jolloin kansainvälinen  

 järjestömme saisi tiedon toiminnastamme ja siitä, miten se onnistui. 

 Kiitos teille Leijonat tehdystä aktiviteetista diabeteksen ehkäisyn hyväksi tehdystä työstä! 

 

 Melvin Jones ja ARS huomionosoitukset 

 

 Nyt kannattaa klubeissa miettiä ansioituneita Leijonia palkitsemalla heitä näillä 

 huomionosoituksilla Gaalassa 24.3.2018, Hotelli Fooninki Nurmo 

 

 Toivotamme teille Leijonat ja Puolisot ja Leot  
 
 Leppoisaa loppuvuotta  
 

Oikein Hyvää Joulua  
ja  
Tulevaa Uutta Vuotta 2018 

 
  

 Piirikuverööripari 

 

 Jaakko ja Liisa Passinen 
 


