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Heippa
K-piirin Leijonaperhe ☺
KANSAINVÄLINEN PRESIDENTIMME SUOMESSA 28.8.2018
Kansainvälinen presidenttimme Gudrun Yngvadottir vierailee Suomessa,
Mikkelissä, D-piirin vieraana. Hänelle on järjestetty tapaaminen leijonien
kanssa. Jos piirimme klubien jäsenet haluavat omatoimisesti ja
omakustanteisesti mennä tähän tapaamiseen, liitteenä on illan ohjelma.
Ilmoittautuminen tapahtuu D-piirin sivujen kautta. Kannustan.
OLKAAMME AUTTAMISESSA KANSAINVÄLISIÄ
Monet klubit pitävät sitkeästi kiinni tavoitteesta tukea vain
lähiympäristön apua tarvitsevia. Usein ongelmaksi muodostuu, mihin tukea tulisi kohdentaa, sillä
suomalainen yhteiskunta huolehtii jäsenistään todella hyvin. Meillä tarvitaan tuhansien eurojen avustuksia,
jotta niillä olisi merkittävää vaikutusta.
Lions-järjestö on kansainvälinen, kuten tiedämme. Siksi toivoisin, että yhä useammat piirimme klubit
katsoisivat horisontin taa, kansainvälisesti. Pienellä rahalla saa todella hyvän mielen. Sri Lankassa pyörii
kummilapsitoiminta Lions-vetoisesti. Kaikki on valvottua, kaikki on suoraan kohdennettua. Vain 130 euron
vuotuisella summalla saatte paljon aikaan. Yhden lapsen koulutuksen, mikä takaa hänelle paremman
elämän tulevaisuudessa.
KANSAINVÄLINEN NUORISOLEIRI ON MENEILLÄÄN METSÄKARTANOLLA
K-piirin kansainvälinen nuorisoleiri on käynnistynyt Rautavaaran Metsäkartanolla. Leirillä on nuoria 32
ympäri maailmaa, kaukaisimmat Japanista ja Brasiliasta. Jo tässä vaiheessa kiitos LC Nilsiä/Syvärinseudun ja
LC Rautavaaran klubeille sekä kaikille teille, jotka olette osallistuneet näihin talkoisiin. Isäntäperheenä
mekin saimme tutustua ihastuttaviin nuoriin, Leaan ja Zeynepiin, Saksasta ja Turkista. Hapankorput olivat
tyttöjen mieleen.
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TULETTEHAN INNOSTAJAISIIN
Muistutan vielä myös INNOSTAJAISISTA, jotka pidetään tämän kirjeen liitteenä olevan kutsun mukaisesti
lauantaina 1.9.2018 klo 9 – 15. Koska iltapäivän valmennus on kohdistettu presidenteille, sihteereille,
rahastonhoitajille ja jäsenjohtajille, heidän läsnäolonsa on ensisijaisen tärkeää. Mutta tärkeintä on, että
jokaisesta piirimme klubista on edustus Innostajaisissa virka-asemasta riippumatta.
KIITOS TEILLE, JOTKA HOIDITTE RAPORTOININ
Jostakin syystä raportointi koetaan edelleen jonkinlaiseksi peikoksi. Lions-järjestössä on aina raportoitu ja
raportointi on kehittynyt kaiken aikaa tekniikan edistymisen myötä. Nykyisellään raportoidaan vain
päämajan MyLCIin.
Piirisihteeri Hannun saaman palautteen perusteella on todettava, että koulutustarvetta MyLCIn käytössä
olisi ollut. Valitettavasti ne sihteerit, jotka koulutusta tarvitsisivat, eivät yleensä osallistu koulutuksiin.
Siispä tehkää poikkeus 1.9.2018 ja tulkaa Innostajaisten koulutukseen.
Kiitos teille, jotka hoiditte raportoinnin heinäkuulta. Olimme ylivoimaisesti paras (90,9 %) piiri
raportoinnissa. Vain viisi klubia 55:stä jätti raportoimatta. Jatkakaamme samaan malliin ja siten, että
elokuussa olemme 100 %:n piiri raportoinnissa.
VIERAILUKALENTERI
Kuvernööritiimin vierailukalenteri on tämän kirjeen liitteenä. Tarkistakaa, kokoonnutteko silloin ja onko
paikka sama, mikä on MyLCIin ilmoitettu. Mikäli haluatte muuttaa vierailun ajankohtaa, ilmoittakaa
toiveistanne riittävän ajoissa, jotta tapaamiset voidaan toteuttaa. Toivon myös, että jos on erityisiä
toiveita, ottakaa yhteyttä.
JÄSENHANKINTA
Toivon, että jo heti syyskuun kuukausitapaamisissanne otatte uusia, innokkaita jäseniä mukaan
leijonatoimintaan. Jäsenkehityksemme oli heinäkuun lopussa – 5 jäsentä.
PIIRIN KOTISIVUT UUDESSA OSOITTEESSA
Piirin kotisivut ovat tämän kauden alusta uudessa osoitteessa, www.107k.fi. Toivon, että jokainen
piirimme Leijona vierailee piirin kotisivuilla vähintään kerran viikossa, sillä siten varmistetaan tiedon kulku,
jos se muulla tavoin tökkii. Toivon edelleen, että jokaisen klubin sihteeri lähettäisi nämäkin mietteet
kaikille klubin jäsenille tavalla tahi toisella.
Katsokaa horisontin taa. Tuulen suuntaan ette voi vaikuttaa, reivatkaa siis purjeita tuulen mukaan 😊
Elokuisin terveisin piirikuvernöörinne
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