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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

Esitän aurinkoiset kiitokset kaikille aktiivisesta maaliskuusta! Keväisellä mielellä on järjestetty talviriehoja 

ympäri piiriämme, joissa osallistujia on ollut tuhansia. Olemme jälleen tarjonneet hienoja hetkiä perheen 

pienemmille ja mukavia muistoja tietysti kaikille.  

Myös valmennuksiin osallistujia on ollut mukavasti, toivottavasti olemme pystyneet antamaan ideoita ja 

positiivista mieltä tulevaan kauteen. Valmennustilaisuuksia on järjestetty tulevalle piirihallitukselle ja 

presidenteille, alustavat toimintasuunnitelmat ovat varmasti hahmottumassa tulevaan vaalikokoukseen.  

Edellä mainittujen tilaisuuksien lisäksi järjestettiin Kellokoskella uusien jäsenien tapaaminen ja Riihimäellä 

tämän kauden toinen Lions Quest-koulutustilaisuus. Hieman vajaa 20 osallistujaa antoivat kannustavan 

palauteen koulutuksesta ja varmasti lähtivät tyytyväisinä toimeenpanemaan oppia käytäntöön. Suuret 

kiitokset Ninalle ja osallistuneille klubeille aktiivisuudesta, jotta tilaisuus saatiin järjestettyä.     

Tietosuoja-asetus 

Tietosuojaan liittyvät toimenpiteet etenevät asetuksessa edellytettävällä tavalla. Huhtikuun alkupuolella 

jokaiselle klubille lähetetään tietosuoja-asetusta koskeva ohje. Tarvittaessa olkaa rohkeasti yhteydessä 

mahdollisten kysymysten osalta. Näin saamme asian hoidettua vielä tämän kauden aikana, ettei tehtävä jää 

seuraavien virkailijoiden hartioille. 

Vaikuta adresseissa julkaistaviin kuviin!  

Arne Ritari -säätiö on meidän kaikkien yhteinen tukijamme. Tälläkin kaudella useampi piirimme klubi on saanut 

tukea erilaisiin aktiviteetteihin. Säätiön tärkein varainhankintakeino on adressit. Ajoittain olen kuullut 

pyyntöjä kuvien parantamiseksi. Nyt meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa tähän asiaan. Adressikilpailun 

äänestys on käynnissä. Äänestämällä pystyt vaikuttamaan valittaviin kuviin. Äänestämään pääsee liiton 

kotisivujen kautta tai oheisesta linkistä (Äänestä mielestäsi parasta ehdotusta tästä linkistä). 

Kalenteriasioita 

Liiton vuosikokoukseen ilmoittautuminen 30.4. mennessä, jotta ei tarvitse maksaa kalliimpaa hintaa. 

Ilmoittautumiseen pääsee oheisella linkillä (https://lionsoulu2018.com/) 

Suomen Lions -liiton LIONS SM GOLF 7.-8.7.2018 Uudenkaupungin Golfklubi ry :n kentällä. Lisätietoja Jaakko 

Suominen puh 040-5003828 tai oheisesta linkistä (https://www.lions.fi/toiminta/lions-mestaruuskilpailut/) 

Muistakaa ilmoittautua myös piirin vuosikokoukseen tämän viikon kuluessa. Kohta nähdään! 

Jami    


