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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

Eletään perinteisesti sitä aikaa vuodesta, jolloin toimintamme on aktiivisimmillaan. Kiitos, että olette 
monessa mukana ja luomassa joulutunnelmaa ihan jokaiselle. Usein on niin, että hyvinkin pienillä teoilla 
voidaan piristää arkisissa haasteissa avun tarvitsijaa puhumattakaan niistä lukemattomista paketeista ja 
lahjoituksista, joita vastaanottajat arvostavat hyvin suuresti. Eikö ole hienoa, että me voimme olla siinä 
mukana! 

Meidän leijonien kansainvälinen säätiö (LCIF) on kerännyt lahjoituksia tällä kaudella jo lähes 15 miljoona 
dollaria. Säätiö lahjoittaa vuosittain yli 30 miljoonaa dollaria poistaakseen näkökyvystä johtuvia ongelmia, 
reagoimalla suurtuhoihin ja antamalla nuorille arvokkaita elämäntaitoja. Mekin C-piirissä olemme 
lahjoittaneet yli 5000 dollaria. Se on yli 25 prosenttia suomalaisten leijonien keräämästä rahamäärästä. 
Kiitokset niille klubeille, jotka ovat ottaneet osaa tähän koko järjestöämme yhdistävään toimintaan. 
Muistammehan, että lahjoittaessamme tähän tärkeään työhön varoja voimme huomioida ahkerasti 
toimineita kanssaleijonia Melvin Jones -jäsenyyksillä! Asiasta lisää kotisivulla http://www.d107c.fi/lcif- 

Viestinnän vaikeudesta    

Edellisessä tiedotteessa otin esille kaikille jäsenille tarjolla olevan johtajuusvalmennuksen. Johtajuuden yksi 
keskeisin haaste on vuorovaikutus. Sillä tarkoitan kahden tai useamman ihmisen välistä yhteyttä ilmeillä ja 
eleillä sekä puheella ja kirjoituksilla. Asia, jossa kukaan ei koskaan tule valmiiksi. Asia, jota jokaisen on 
ajoittain pohdittava. Se on nimittäin klubihengen ydin. Toimiva ja viihtyisyyttä henkivä klubi rakentuu 
jäsenistön sujuvalle vuorovaikutukselle. Vuorovaikutus on nimensä mukaisesti kaksisuuntaista – se 
muodostaa ketjun. Yritetään jokainen olla ketjumme vahvuutta rakentavia lenkkejä!   

Virkailijat saavat merkittävän määrän postia kautensa aikana. Erityisesti sähköposti on tehnyt 
viestittämisestä helppoa ja samalla välillä tukahduttavaa. Toivon kuitenkin, että edelleen vastaanotatte 
saapuvat viestit. Niissä on kuitenkin tärkeää tietoa – klubilaisille polttoainetta vuorovaikutukselle. Jokaista 
viestiä ei ole kuitenkaan järkevää välittää kaikille jäsenille. Yleisesti ottaen voisi ajatella niin, että 
kansainväliset viestit tulevat tiedoksi – niistä on hyvä poimia jutusteltavaa klubitapaamisiin. Liiton uutiskirje 
edellyttää jo virkailijatasolla perehtymistä, koska se sisältää ohjeistusta ja tärkeitä päivämääriä. Nämä minun 
tiedotteeni toivottavasti kannustavat ja sisältävät tärkeitä asioita piiritasolla.  

Oma kokonaisuutensa on tietysti viestinnän vaikeus toiminnastamme. Tunnustettu tosiasia lienee kuitenkin, 
että ei vaikeuksia surkuttelemalla voiteta. Siksi jälleen on tarjolla valmennusta. Suomen Leot on 
järjestämässä leijonille ja leoille ilmaista markkinointi ja somekoulutusta. Ajankohta on tiistaina 12.12. klo 
18 ja tähän voi helposti osallistua webinaarin kautta, tästä linkistä:    
https://attendee.gotowebinar.com/register/5558302144926536707 

Jäsenyyshaaste 

Joulu on hyvän mielen aikaa. Nyt kun olette sitä omalta osaltanne luomassa turuilla ja toreilla, niin muistakaa 
nyt ihmeessä kysyä uusia käsipareja mukaan. Luulen, että tulette yllättymään ollessanne aktiivisia. Syksyn 
saldo on jo tässä vaiheessa 46 uutta jäsentä! Sain 14 kappaletta uuden jäsenen uusia paketteja – ja jaan 
ne mielelläni ilmoittautumisjärjestyksessä klubeille, jotka päättävät uuden jäsenen ottamisesta tammikuussa 
ja tarvitsevat siten paketin helmikuussa. 

      Rauhallista Joulunodotusta toivottaen, Jami 

PS. Muistetaan lähettää ehdokashakemukset ja vuosikokoukselle tehtävät aloitteet 15.1.2018 kuluessa ja että 

C-piirin lentopalloturnaus järjestetään Hämeenlinnassa Elenia-Areenalla lauantaina 13.1.2018 klo 9-15.  


