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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

Aluksi täytyy todeta, että klubien jäsenvastaavat ovat aloittaneet kauden hienosti. Piirissämme on 
ensimmäisten kuukausien aikana jo 20 uutta leijonaa rekrytoitu toimintaamme mukaan, jatketaan samaan 
tahtiin! Toimintamme kyllä kiinnostaa, kunhan vain muistamme kysyä ystäviä ja tuttuja mukaan. Eikä jätetä 
uusien jäsenien hankkimisen vastuuta pelkästään jäsenjohtajan tai pressan hartioille, vaan ollaan aktiivisia 
kaikki. Olkaa yhteydessä, niin järjestetään uusien jäsenien koulutusta tarpeen mukaan. 

Minusta on tärkeää, että myös arpa-aktiviteetti on lähtenyt mukavasti käyntiin. Nuorisovaihtomme ja LEO-
toimintamme tarvitsee meidän tukea ja arvat ovat nyt selkeästi merkittävin varainhankintakeino. 
Myydessämme arpoja muistetaan kertoa myös siitä, mihin kerätyt varat käytetään. Tästä ja myös voittojen 
lunastamisesta ohjeet liiton kotisivuilla http://www.lions.fi/toiminta/lunasta_voittosi/ 

Tehdään Leijonaviestistä yhtä hieno kuin viime kaudella! 

Piirimme lehti, Leijonaviesti, palkittiin maailman kolmanneksi parhaana viime kaudella. Se on hieno 
käyntikortti monipuolisesta toiminnastamme. Leijonaviesti ilmestyy kerran vuodessa, seuraava lehti 
tammikuussa 2018. Nyt on siis aika aloittaa juttujen toimittaminen tiedotussihteerille osoitteella maija-
liisa.heikkila@lions.fi. Jättöaika on 1.12.2017 mennessä, mutta aineistoa saa lähettää mielellään jo nyt. 
Jutut perustekstinä ja muotoilemattomana (ei PDF) sekä kuvia mukaan isokokoisina ja erillisinä. 

Tehdään lyhyitä ja kiinnostavia juttuja klubien tapahtumista, aktiviteeteista ja juhlista. Aiheet voivat olla 
vaikkapa ajankohtaiset perintöprojektit, Hyvän Päivän tapahtumat sekä erityisesti uudet, erilaiset 
aktiviteetit ja ideat. Muistetaan myös kesän tapahtumat – esimerkiksi nuorisoleiri. 

Piirikokouksen keväisellä päätöksellä lehden tukimaksu on tällä kaudella 80 euroa/klubi tai vähintään 100 
euron ilmoitus.  Klubin tai klubin jäsenen maksamana 1/8-sivun ilmoituksen hinta on 80 euroa. Tuki- tai 
ilmoitusmaksusta lähetetään klubille lasku. 

Ilmoitushankintaa varten mediakortti ja tilaussopimus löytyvät piirin sivuilta http://www.d107c.fi/viestinta 

Ennakkotieto alueiden foorumeista 

Aluefoorumien tarkoituksena on tavata tuttuja ja jakaa hyviä käytänteitä klubien välillä. Samalla voi sopia 
klubien välisistä vierailuista tai yhteistyöstä. Ilmoittautuminen kotisivujen kautta 
http://www.d107c.fi/lomake.html?id=2 

I ja II alueet: Torstaina 26.10. klo 17.30 alkaen osoitteessa Kiipulantie 507, 14200 Turenki (Laura Kääpä). 

III ja IV alueet: Maanantaina 30.10. klo 17.30 osoitteessa Koulutie 17, 16300 Orimattila (Hannu Ojala) 

V ja VI alueet: Tiistaina 31.10. klo 17.30 osoitteessa Keskusraitti 1, 05200 Rajamäki (Eija Björkbacka) 

Lopuksi toivon, että olisimme aktiivisia viestinnän osalta. Keskeinen sisäisen tiedottamisen väline on 
jäsen- ja aktiviteettirekisterimme MyLCI. Noin puolet klubeista täyttävät rekisteriä kuukausittain. Se vie 
muutamia minuutteja, ja piirisihteeri Raija auttaa mielellään alkuun tai ongelmatilanteissa. 

Klubien tapahtumista on mahdollisuus laittaa tietoa myös piirin tapahtumakalenteriin sekä piirin facebook 
sivuille. Nämäkin tiedot voitte lähettää minulle ja tiedottaja Maija-Liisalle sivuille päivitettäväksi. 

    Tehdään aktiivisesti toimintaamme tutuksi,  

       Jami 

Uusi linkki  http://www.d107c.fi/lomake.html?id=24836


