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Hei taas hyvät C-piirin lionit. Viime kirjeessäni mietiskelin sitä, kumpi tulee ensin kevät vai talvi. Nyt näyttää siltä, että 
talvi voitti ainakin vähäksi aikaa. Joillekin se tuli vähän liian myöhään, mutta toivottavasti jotkut voivat sitä 
hyödyntää. 
 
Jäsentilanne. C-piiri on edelleenkin tilanteessa, jossa tämän kauden jäsenmäärän kehitys on ollut plus-merkkinen. 
Siitä iso kiitos teille kaikille. Alkuvuonna on kuitenkin uusia jäseniä tullut hieman hitaampaa tahtia, joten tekemistä 
riittää kyllä meilläkin. Vaikka kausi onkin jo yli puolen välin niin näin keväällä on jo hyvä ajaa uusia jäseniä sisään 
klubin toimintaan. Olisi sitten uuden kauden alussa taas isompi joukko aloittamassa aktiviteetteja. Tässä klubien 
alkuvuoden tulokset. Hyvinkää/Höffinga 1, Hämeenlinna/Liinut 1, Hämeenlinna/Tawasti 1, Järvenpää/Ainot 1, 
Järvenpää/Jean Sibelius 1, Kuhmoinen 1, Lahti 1, Lahti/Vellamot 1, Lammi 1, Nurmijärvi/Rock 2, Orimattila/Viljamaa 
1, Parola 3, Riihimäki/Kristalli 1. Uusien jäsenien kauden saldo on tähän mennessä 94 ! . Hienoa ! 
 
Roll-up mainoksia!! Viime piirihallituksen kokouksessa tehtiin päätös, että kullekin alueelle hankitaan ainakin yksi 
lions-toiminnasta kuvallisesti kertova Roll-up käytettäväksi erilaisissa yleisötilaisuuksissa. Tarkoitus on suunnitella 
roll-up, jossa olisi muutama kuva klubien järjestämistä tapahtumista sekä lyhyt selostus siitä. Tämän vuoksi 
tarvitsisimme klubeilta korkealaatuisia valokuvia, joista voisimme sitten valita sopivimmaksi katsomamme. Näin 
voisimme paremmin kertoa yleisölle toiminnastamme sen lisäksi, että tuomme esiin logojamme ja 
tunnuslauseitamme. Kuvat lyhyen selostuksen kera voi toimittaa piirimme tiedotusvastaavalle Outi Kyöstilälle 
osoitteeseen outi@kyostilantila.fi . Mitä nopeammin saamme kuvat sitä nopeammin saatte roll-upit käyttöönne. 
Kuvat kuitenkin viimeistään 20.3. mennessä. 
 
SOME valmennus. Tämän kauden valmennussuunnitelmiin kuului myös SOME-valmennuksien käynnistäminen. Nyt 
ollaan tällainen valmennus toteuttamassa tiistaina17.3. Tervakosken koululla, Kettukalliontie 2, Tervakoski. Alkaa 
kahvituksella klo 17.30 ja kurssi itse klo 18.00. Osallistumismaksu 10 €, joka kattaa kahvit ja tilavuokran. Koska 
käytössä on vain yksi luokka niin joudumme rajoittamaan osallistujien määrän max. 20 lionia. Ilmoittautumiset piirin 
verkkosivujen kautta. Mielellään oma tietokone mukaan. Valmennuksen tavoite on oppia Face BookIn käyttöä. 

Hyväntekeväisyyskonsertti. Tervetuloa nauttimaan lionsklubien järjestämästä hyväntekeväisyyskonsertista 
Helsingin Mikaelinkirkkoon 27.3 klo 18 alkaen. Esiintyjinä konsertissa ovat Laura Voutilainen ja Waltteri 
Torikka. Lipun hinta 30 €.  Lippuja voitte varata Esa Saloselta, esa.salonen@lions.fi, 050 413 0395 

Orkester Norden. Siihen liittyvä erillinen tiedote on toimitettu klubeille menneellä viikolla. Tutustukaa siihen ja 
tehkää klubi-illoissanne hyviä päätöksiä siihen liittyen. 
 
Piirin rekisteröinti. Piirin rekisteröintiin liittyen on myös menneellä viikolla toimitettu erillinen tiedote. Toivon, että 
käytte sen huolella läpi, että saisimme piirin vuosikokouksen yhteydessä hoidettua rekisteröintiin liittyvät 
hakemukset kuntoon. 
 
Rahankeräyslupa. SuomenLions-liiton rahankeräyslupa ei ole enää voimassa. Uuden luvan hakemus on 
viranomaiskäsittelyssä. Asiasta tiedotetaan lisää heti, kun uusi lupa on saatu. 
 
Hannu 
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