
 

 

 

 

 

 

 

 

Piirikuvernöörin edote 4/2020-2021 lokakuu 2020 

Teemana ’Hyvän teon aikaa’ 

Leijonatoiminta alkoi Suomessa 70-v si en, kun ensimmäinen klubi Helsinki/Helsingfors peruste in. 
V. 1953 peruste in jo C-piirin ensimmäinen klubi LC Lah , ja pian oli myös aika perustaa Suomen Lions-
lii o ry. Tänä vuonna saamme siis vie ää yhteisiä 60-v-juhliamme. Juhlimme palvelun kau a – erityises  
8.10. Leijonien Hyvän Päivänä ja koko viikon aikana useilla klubeilla on erilaisia palveluak vitee eja - 
voidaan jo sanoa: perinteises . Muutenkin lokakuu on ’parasta palvelun aikaa’. Toivotaan, e ä 
korona lanne sallii meidän olla avuksi. 

Yhdistysrekisteri on ilmoi anut meille, e ä käsi elyvirheen vuoksi uudet sääntömme eivät olleet täysin 
yhdistyslain mukaiset. Piirihallitus on käsitellyt PRH:n esi ämät muutosehdotukset ylimääräisessä 
kokouksessaan. Muoka u ehdotus on hyväksy y ja uudet säännöt on hallinnollisena oikaisuna kirja u 
PRH:ssa syyskuun lopussa. Säännöt ovat hyvin samansisältöiset aiempien kanssa, löydä e ne edo een 
lii eenä. 

 

 

 

 

 

 

 

  

We serve – Me palvelemme Olemme toisiamme varten 

Piiri 107 C 
Piirikuvernööri, DG 2020 - 2021 Nina Moilanen 

Lions Club Vihti/Nummela 
Hevonojantie 17, 03400 Vihti 

Tel. +358 40 833 9218, e-mail: nina.moilanen@lions.fi 

Juhlimme lokakuussa myös kakkukahvien merkeissä! Toivotan kaikki jäsenet 
tervetulleiksi aluefoorumeihin: 

alueet I&II 22.10.2020 Tarinmaan VPK, Janakkala 
alueet III&IV 26.10.2020 Vesivehmaan Nuorisoseurantalo 
alueet V&VI 21.10.2020 Martin Koulu, Hyvinkää 

Kahvit ja ilmoittautuminen klo 17/17.30 alkaen, ohjelma klo 18. Kutsut 
lähetetään alueittain klubeille. Omat maskit mukaan! 

Yhteisenä teemana on jäsentyytyväisyys ja kuulemme myös syksyn 
klubikyselyn yhteenvedon. 

Ottakaa mukaan erityisesti kaikki uudet jäsenet, joita on kesän jälkeen 
vastaanotettu: LC Klaukkala/Leat 2, Padasjoki 1, Tuusula/Hyrylä 1. 
  
Turvallista palvelun aikaa! 

 t.  Nina 

VAROITUS: Piirien ja klubien rahastonhoitajat ovat saaneet taas huijausviestejä. Vies en lähe äjänä on esim. 
piirikuvernööri tai presiden , ja niissä pyydetään suori amaan erilaisia maksuja kansainvälisille leille. 
Muistakaa aina varmistaa vies n aitous ja ilmoi akaa/tehkää rikosilmoitus poliisille. 



Ajankohtaiset ak vitee t: 
 
Leijonaemot 
Erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys ja Suomen Lions-lii o aloi avat 3-vuo sen yhteistyön. Uusi 
kumppanuussopimus tarjoaa mahdollisuuden haastavissa lanteissa olevien erityislapsiperheiden 
au amiseen ympäri Suomen. Leijonaemojen yksi toimintamuoto on Leijonapar o, jossa tarjotaan 
lyhytkestoista apua silloin, kun avuntarvitsijalla ei ole tukiverkkoja, eivätkä yhteiskunnan tarjoamat palvelut 
kohtaa avuntarvitsijaa. 
Avun tarve on moninaista. Osa perheistä kaipaa opastusta ja vertaistukea byrokra aviidakossa esimerkiksi 
erilaisten hakemusten kanssa, mu a osa avuntarpeista on hyvin konkree sia: tarvitaan apua 
kaupassakäynnissä, aidanrakentamisessa tai vaikka valaisimien kiinni ämisessä. 

Kaikki tästä palvelusta kiinnostuneet klubit, o akaa yhtey ä raija.alonen@lions.fi. Kun saamme 
Leijonaemoilta avunpyynnön, välitämme sen lähimpään klubiin, joka avunpyynnön haluaa toteu aa. 
Todella konkree nen tapa olla avuksi! 

Leijonavies  
Tammikuussa julkaistaan piirimme Leijonavies , johon toivomme kertomuksianne ja kuvia siitä, miten tänä 
vuonna on löyde y tapoja toteu aa en siä ja uusia ak vitee eja. Kaikki tarinat ilahdu avat, pienistä 
suuriin, odotamme niitä osoi eessa lions.cpiiri@gmail.com  30.11. as . 
Lehden tukimaksu on 80 eur, jolla klubi saa oman tapahtumansa ilmoituksen lehteen. Maksusta voi 
vapautua hankkimalla yrityksen mainoksen (min 150 eur) tai uutena vaihtoehtona 4 kpl rivi-ilmoituksia 
’Toimintaa tukemassa’ -osastolle (à 25 eur). Lisä etoja: ou .kyos la@lions.fi. 

 
Piiri koulu aa: 
Varapresidenteille järjestetään Johtajuusvalmennus. Valmennus on kolmen illan mi ainen 
koulutuskokonaisuus: 11.11.20 Tervakoskella, 13.1.21 GoToMee ng, 10.3.21 Riihimäki. Henkilökohtaisten 
taitojen lisäksi tulevat klubipresiden t saavat työkaluja klubin toiminnan kehi ämiseen. Kysy vapaita 
paikkoja koulutusvastaavalta: jami.virta@lions.fi. 

 

 

 

 

Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu 1.10. 
Lokakuun aiheina ovat 
1.10. GAT-toiminnan esi ely, Jenni Luomala GMT aluejohtaja 
15.10. LCIF/Kampanja 100, Heikki Hemmilä Liiton LCIF-koordinaa ori 
Ilmoi autumislinkit löydät Liiton ko sivuilta, josta webinaareja on myös helppo kuunnella uudestaan. 
 
Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin edote videona. Ennakko eto tulevasta julkaisusta: 
Lions Quest 30-v, Jukka Jalosen videotervehdys klubeille 
h ps://www.youtube.com/channel/UCPaQkCw7Lxa30g2mXhPAAgw?view_as=subscriber 

Juhlavuoden pinssit ovat myynnissä myös aluefoorumeissa hintaan  
10 eur/kpl. Pinssit ovat PEFC- JA FSC-sertifioitua suomalaista 
koivuvaneria. Neliönmuotoisessa on magneetti– ja pitkulaisessa 
neulakiinnitys.  


