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Tervehdys piirimme lionit. Toimintakautta on kuukausi jäljellä ja on loppukirinaika.
Vielä ehtii rekrytoimaan uusia jäseniä joukkoomme ja kauden loppuun on myös vapautus
kansainvälisestä liittymismaksusta, joten hihat heilumaan ja tekemään työtämme tunnetuksi
ja sitä kautta mahdollistuu uusien käsiparien löytyminen meidän hyvää tekevään porukkaan.
Onneksi myös korona tilanne on hieman helpottunut ja osa klubeista on aktivoitunut
tekemään työtä yhteiseen hyvään. Kulmat kuntoon teemalla on monella paikkakunnalla
laitettu ympäristöä kuntoon ja samalla saadaan ns. hyötyliikuntaa siinä sivussa.

SLL:n vuosikokous
Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous järjestetään jo niin tutuksi tulleena etäkokouksena. Tämän
vuotisessa kokouksessa on paljon asioista esillä, joten on erityisen tärkeää, että mahdollisimman
moni klubien äänioikeutetuista jäsenistä osallistuu yhteisesti päätettäviin asioihin.
On liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnat, kansainvälisen johtaja ehdokkaan vaali
jne… yhtenä tärkeimmistä asioista on piirijakouudistus ja siihen liittyvät klubialoitteet.
Toimintaamme on uudistettava monellakin saralla ja uusipiirijako on yksi palanen siinä työssä.
Tässä kohtaa pyydänkin piirimme klubeja ja heidän kokous-edustajia olemaan myötämielisiä tälle
uudistukselle ja äänestämään uudenpiirijaon puolesta.
Tarkemmat ohjeet ja ilmoittautumisiin mukaan liitettävä valtakirja löytyvät kokouksen sivuilta:
http://vk2021.lions-piiri107a.fi Ilmoittautuminen päättyy 7.6.2021 klo 24.00.
Raportointi & Viestintä & Koulutus
Vaikka klubinne jäsenistössä ei muutoksia tapahtuisi, niin kuukauden jäsenilmoitus on
muistettava tehdä silti MyLCI:hin, tätä kirjettä illalla 31.5 kirjoittaessani oli 11 klubilla vielä
jäsen ilmoitustekemättä. Ei mitenkään mieltäylentävä juttu, kun henkilökohtaisesti tiedän
miten nopeaa ja helppoa sen tekeminen on. Lisäksi 5 klubilla on tulevan kauden virkailijat
ilmoittamatta. Tämä on teidän laitettava heti kuntoon tai ensikaudella klubille tulevat
viestit sekä omien kirjausten tekeminen erijärjestelmiin ei onnistu, koska ei tiedetä kenelle
oikeudet niiden käyttöön tulisi antaa sekä kenelle postit osoitetaan.
Valmennusta oli aiheisiin liittyen toukokuulla ja osallistujia oli vaihtelevasti
valmennuksissa. Positiivista palautetta on valmennuksista tullut ja eritoten
sihteerivalmennus oli erittäin onnistunut hyvän tausta-aineiston ja kouluttajan hyvästä ja
kansantajuisesta esityksestä.
Joten tietokone tms. sähköinen härpäke syliin ja tehtävät ja ilmoitukset ajan tasalle.
Sisään portaaliin pääsee osoitteesta: https://app.mylion.org
www.lions.fi

Rauhanjulistekilpailu
Piirimme kuluvankauden
rauhanjulistekilpailun voittaja Julia on
saanut piiriltämme stipendin sekä
piirustuksen kehystettynä tauluksi.
Allekirjoittaneella oli ilo käydä
luovuttamassa ne Rautalammilla 24.5

Pysytään terveinä ja noudatetaan suosituksia.
Tee hyvää – Jaa hyvää.
Kehitä, Osallistu, Suvaitse, Kiitä.
Pidetään tassut töissä.
Petri (Pete) Lappi
Teidän piirikuvernöörinne.

Kulmat kuntoon hanketta edistettiin
LC-Virtasalmen toimesta paikallisen
levähdyspaikan ollessa tällä kertaa kohteena.

www.lions.fi

