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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

Kiitos kuluneesta vuodesta 2017. Toivottavasti vuosi kohteli kaikkia armollisesti ja voimia jäi tulevalle vuodelle. 
Haasteita meillä kaikilla on edessämme erilaisine tavoitteineen ja mikä jottei muutamia haaveita täytettäväksi! 

Näin kalenterivuoden vaihtuessa on aihetta laittaa muutamia merkintöjä uutukaiseen allakkaan. Eivät sitten mene 
päällekkäin muiden menojen kanssa, kun ovat hyvissä ajoin kalenteroitu. 

Talven aluefoorumit 

Perinteisesti järjestämme toimintakauden aikana alueittain kaksi foorumia. Syksyn tilaisuuksista tuli hyvää 
palautetta. Jälkimmäiset toimeenpannaan tammikuussa ja ilmoittautuminen kotisivujen kautta. 
   

- I ja II alueiden yhteinen aluefoorumi 31.1.2018 klo 18 Mustialassa Tammelassa. Hämeen 
ammattikorkeakoulun kampuksella Vanhan opiston juhlasalissa. Kahvitarjoilu, suolaisen ja makean 
tarjottavan kera 10e/hlö. Yhteyshenkilö on Merja Vainio.  

- III ja IV alueiden yhteinen aluefoorumi maanantaina 22.1.2018 klo 17.30 Lahden Upseerikerho, 
Upseerikerhonkatu 3, 15700 Lahti. Kahvitarjoilu suolaisen tarjottavan kera 10 € / hlö. Yhteyshenkilö on 
Ilkka Kauppila.  

- V ja VI alueiden yhteinen foorumi torstaina 25.1.2018 klo 17.30 Nummelan seurakuntakeskuksessa, 
Kappelitie 5, 03100 Nummela. Kahvimaksu 8,- eur (sisältää tilavuokran). Illan teemana alustavasti tiedotus  
ja Quest + mahd. muut toimikuntapuheenvuorot. Yhteyshenkilö on Nina Moilanen. 
Kutsu lähtee tammikuun alussa klubeille.  

Klubeilla on vielä jonkin verran palauttamatta Punainen Sulka keräyslippaita. Toivomus on, että tuotte ne 
tullessanne aluefoorumiin. 

Kevään valmennustapahtumat 

Keväällä järjestetään useita valmennustapahtumia, joiden tarkoitus on auttaa klubivirkailijoita suunnittelemaan 

tulevaa kautta ja toisaalta varmistumaan siitä, että osataan tehtävissä tarvittavat toimenpiteet jo hyvissä ajoin. 

- Presidenteille tarkoitettu valmennustilaisuus järjestetään torstaina 15.3. Hämeenlinnassa TAI tiistaina 20.3. 

Riihimäellä. Tilaisuudet ovat saman sisältöiset ja tavoitteena ideoida/laatia alustava toimintasuunnitelma. 

- Virkailijavalmennukset ovat tarkoitettu presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille. Ne järjestetään saman 

sisältöisinä tiistaina 17.4. Hämeenlinnassa, keskiviikkona 18.4. Järvenpäässä tai tiistaina 24.4. Orimattilassa. 

Niissä käsitellään yksityiskohtaisesti asioita, joita virkailijatehtävissä aloittavat tarvitsevat jo heinäkuusta 

alkaen. Tilaisuudet ovat tarpeellisia sekä uusille että tehtävissä jatkaville. 

Ennen näitä tilaisuuksia maaliskuussa kuvernöörineuvoston kokouksessa esitellään tulevan kauden alustava 

toimintasuunnitelma ja meidän piirissä uudelle piirihallitukselle toimeenpannaan myöskin valmennustilaisuus. Näin 

saamme yhdistettyä eri tasojen suunnitelmia ja toiminnastamme eheämpää. Ainakin pyritään siihen! 

Vielä lopuksi tiedoksi, että Suomen Lions-liiton SM-Sököturnaus järjestetään Kiihtelysvaarassa lauantaina 17.2. 

Kutsu tilaisuuteen on tiedotteen ohessa liitetiedostona. Sitä ennen toki ratkotaan piirimme lentopallomestaruus 

Hämeenlinnassa Elenia-Areenalla lauantaina 13.1.2018 klo 9-15. Kaikki mukaan kannustamaan! 

    Menestystä vuodelle 2018 – yhdessä eteenpäin, Jami    

   


