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Hei piirimme Leijonat ja puolisot!
Hyvää alkanutta Uutta Vuotta! Viime aikoina on lunta tullut enemmän kuin tarpeeksi. Se
on merkinnyt suuria vaikeuksia joillekin ihmisille. Kun sähköä ei tule, ei toimi juuri
mikään. Vaikka haasteita on, pitää vaikeuksista selvitä. Tämähän on kuin vertauskuva
Lions-työstä: Missä tarve, siellä Lion. Yhdessä selviämme haasteista. Pidetään huolta!

Jäsenasiat
Piirissämme on nyt 38 uutta jäsentä. Tervetuloa mukaan toimintaan! Toivon että
löydätte paikkanne niin klubissanne kuin järjestössämme. Huolta aiheuttaa se, että
eronneita jäseniä on peräti 59, näin ollen olemme tappiolla 21 jäsentä. Pidetään huolta
jäsenistöstämme ja kartoitetaan lähipiiriämme olisiko henkilöitä, jotka haluaisivat tulla
mukaan toimintaamme.
Piiri järjestää kevään aikana uusille jäsenille ja heidän kummeilleen kaksi
perehdyttämistilaisuutta helmikuussa. Pidättehän huolta siitä, että uudet jäsenet ja
kummit pääsevät osallistumaan jompaan kumpaan tilaisuuteen.

Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoitukset
Jäsenilmoitukset saatiin kaikki tehtyä. Sähkökatkokset saattoi vaikuttaa asiaan, kun
kuusi klubia ei vastannut yhteydenottoihin. Aktiviteetti-ilmoituksia ei ollut kuudella
klubilla syyskaudella.

Nuorisoarpajaisten myyntiaika edelleen voimassa
Tammikuu on vielä aikaa myydä nuorisoarpoja.

Piirikuvernöörien virat kaudelle 2018–2019 ja klubialoitteet
Piirikuvernöörien virat ensi kaudelle ovat haettavana 15.1.2018 mennessä. Klubin
kannatustodistus ja ehdokkaan suostumus vaaditun pätevyyden lisäksi.
Kelpoisuusvaatimukset määritellään kansainvälisessä ohjesäännössä. Saman määräajan
kuluessa ja samaan osoitteeseen toimitetaan myös klubialoitteet piirin
vuosikokouskäsittelyä varten. Hakemukset lähetetään piirikuvernöörille osoitteeseen:
Tuula Väätäinen Haavikonkuja 5 A 1 78210 VARKAUS, sähköposti
tuula.vaatainen@lions.fi

Esitykset Suomen Lions-liittoon
Esitykset Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaksi toimitetaan kannatustodistuksineen

www.lions.fi

ja suostumuksineen sekä klubialoitteet liiton vuosikokouskäsittelyä varten Lions-liiton
toimistoon maanantaihin 15.1.2018 klo 15.45 mennessä osoitteeseen Suomen Lionsliitto, Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI.

Lions Quest -koulutusta
Opettajien Lions Quest-koulutus järjestetään Kuopiossa 22.–23.2.2018.
Liikuntaseuravalmentajien koulutus järjestetään Kuopiossa 13.3. ja 24.3.2018.

100-vuotisjuhlan perintöprojektit
Vielä ehtii mukaan perintöprojektien toteuttamiseen, aikaa on 30.6.2018 saakka.
Koordinaattorina piirissämme toimii PDG Onni Piippo.

Ritarilounas 27.1.2018
Ritarilounas pidetään 27.1.2018 Kuopion klubilla. Kutsut tilaisuuteen tulee erikseen.

ARS-adressin välilehden suunnittelukilpailu 15.2.2018 saakka
Katso ohjeet piirin sivuilta (www.lions.fi/k)

Viestintä
Nyt kirjoittamaan juttuja Savon Leijona -lehteen. Lähettäkää kuvia ja kertomuksia
aktiviteeteista ja muistakin jutuista mitä klubeissa tapahtuu. Materiaali, kuvat ja jutut
erikseen lähetetään 15.1.2018 mennessä Airi Leskiselle airi.leskinen@lions.fi
Pidetään huolta edelleen

Tuula Väätäinen

