
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirikuvernöörin edote 1/2020-2021 heinäkuu 2020 

 
Olemme toisiamme varten 

Meillä on takanamme eriskummallinen ja uu akin suuntaa osoi ava kevätkausi. Olemme saaneet punnita, 
mitkä ovat ne tärkeimmät asiat elämässämme. Isoimpina ongelmina on nähty eristäytyminen ja pakolliset 
erot läheisistä.  

Kun syksyllä toivo avas  pääsemme taas jatkamaan leijonatoimintaa, on meilläkin laisuus tarkistaa, 
millaisia tarpeita jäsenillä on ja millaista apua paikkakunnilla tarvitaan. Toivon, e ä tätä tarkastelua 
käytäisiin klubeissa jatkuvas , ja e ä jokainen jäsen saisi kokea iloa ja antaisi toiminalle oman panoksensa.  

Kun klubissa huomaa e tarvitsevanne apua tai ideoita toimintaan, olkaa oi s yhteydessä piirihallituksen 
jäseniin – löydä e yhteys edot C-piirin ko sivuilta. Päivitämme kesän aikana sivuille myös mm. ak vitee -
ideoita toimintanne virkistämiseksi. Piirin painopistealueina kaudella nostetaan esiin nuorison kasvava 
huumeongelma ja edelleen ympäristöak vitee t. Yksinäisyyden lievi ämisestä voimme varmas  myös 
löytää kaiva uja palveluak vitee eja. 

 

C-piiri on nyt rekisteröity, lii eenä löydä e piirimme uudet säännöt. Koska vuosikokouksemme 
koronapandemian takia ei toteutunut suunnitellus  kasvokkain, allekirjoite in perustamiskirja aiemmista 
suunnitelmista poiketen kolmen klubin voimin. Kaikki klubit jatkavat piirin jäseninä, eikä jäsenmaksuja 
peritä. 

 

Piirifoorumi järjestetään Läyliäisten Seuralassa 25.8. Kutsun kaikki klubit ja klubilaiset mukaan tähän 
kauden aloitukseen, jossa Leijonat pitkän hiljaisen kauden jälkeen taas ryhtyvät palvelemaan 
paikkakunnillaan - meitä tarvitaan. Nyt, jos koskaan! 
 
 

t.  Nina 

P.S. Luethan vielä seuraavalta sivulta alkukauden ajankohtaisista tapahtumista. 
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Lions Clubs Interna onalin vuosikokous eli Conven on peruuntui tältä vuodelta, ja sen vuoksi 
kansainvälisenä presiden nä jatkaa eteläkorelainen Jung-Yul Choi. Samoin Suomen kansainvälinen johtaja, 
C-piirin Heimo Po nkara LC Lah /Laune, jatkaa tehtävässään vielä yhden kauden. 

Ensimmäinen Lions-klubi peruste in Suomeen 70-v si en ja Suomen Lions-lii o vie ää 60-v-juhliaan tällä 
kaudella. Klubeja kannustetaan vie ämään juhlia näkyväs  ak vitee en kau a erityises  Leijonien hyvän 
päivän viikolla 41. Viime vuonna aloi amamme Diabetes-kävelyt useilla paikkakunnilla saavat toivo avas  
jatkoa klubien yhteistyönä. 

14.8. toivo aa Lions-lii o kaikki tervetulleeksi Helsingin rauta easeman Asema-aukiolle tutustumaan 
Leijona-toimintaan. Myös kaikki lionit ovat eri äin tervetulleita vies mään iloisesta avustustyöstä. 
 

Niin OrkesterNordenin konser t kuin nuorisoleirit on kesältä peru u. Sen sijaan lähdemme C-piirissä 
markkinoimaan Leijona-toimintaa Tuusulan asuntomessuille elokuussa, 3. -30.8. Seuratkaa toimikunnan 

edo amista, esi elijöiksi toivotaan Leijonia ympäri piirin. 

Klubeilla on mahdollisuus vielä kerran veloitukse a lähe ää paikkakuntanne liikuntaseurojen 
nuorisovalmentajia Quest-koulutukseen. Koulutus järjestetään kaksi-iltaisena 24.9. ja 1.10. Riihimäellä. 
Olkaa seuroihin yhteydessä he  alkukaudesta, jo a eto eh i ajoissa valmentajille. Koulutus on saanut 
eri äin hyvää palaute a. 
 

Piirikuvernöörien vierailukalenteri on ilmestynyt C-piirin ko sivuille. Klikatkaa klubinne nimen kohdalta, 
niin näe e, kuka kuvernööri imistä on tulossa vierailulle. Jos päivä ei teille sovi, niin o akaa yhtey ä ko. 
vierailijaan ja sopikaa uusi aika. 

Sihteeri- ja rahastonhoitajavalmennukset järjestetään elokuussa. Suosi elen tätä valmennusta 
kokeneillekin virkailijoille - viime vuosina on erityises  raportoinnissa tapahtunut muutoksia ja klubien 
ak vitee raportoinnissa meillä on petraamisen varaa. Tarkemmista tapahtuma edoista edotetaan 
niiden varmistu ua. 

Klubipresidenteille edoksi, e ä ko maisen 100 % presiden n ansiomerkki on hae avissa. Löydä e 
lomakkeen piirin ko sivuilta. Palau akaa hakemus IPDG Hannu Her lle, osoi eeseen hannu.her @lions.fi 
15.9. mennessä. 
Samasta paikasta löytyy myös klubin erinomaisuuspalkintohakemus. Jos klubinne täy ää kriteerit, 
palau akaa hakemus niin ikään osoi eeseen hannu.her @lions.fi, 31.8. mennessä. 

Jos olet facebookissa, niin muistathan C-piirin leijonat -ryhmän. Kaikki piirin leijonat ja klubit voivat 
päivi ää sivuille hyvistä leijonatapahtumista – pidetään yhtey ä!  
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