
 

Piirikuvernöörin tiedote 4/2018-2019                                                                                              30.9.2018 

Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 
 

Mukavasti on kausi käynnistynyt kauniin ja lämpimän syksyn myötä. Kuulaat kirpakat aamut  

ovat alkaneet. 

On ollut ilo tavata ahkeria Leijonia klubi-illoissa sekä aktiviteettien ja tapahtumien parissa. 

Kiitokset vielä huomaavaisuudestanne sekä elämyksistä, joita olen saanut kanssanne jakaa. 

  

Klubit ovat ottaneet uusia jäseniä syyskuussa seuraavasti: LC Orimattila/Leonat 2,  

LC Hämeenlinna/Birger 1, LC Jokela 1, LC Janakkala/Turenki 1, LC Nastola 1, LC Padasjoki 1. 

Lämpimät onnittelut uusille Leijonille sekä tervetuloa C-piirin jäseniksi. Onnittelut 

ja kiitokset myös aktiivisille klubeille.  

Jatketaan edelleen hyvillä mielin ”Haku päällä” jäsenhankintakampanjaa. 

 

Leijonaviestin toimittaja maija-liisa.heikkila@lions.fi odottaa kovasti tarinoita ja kuvia klubien 

tapahtumista, suurista sekä pienistä. Leijonaviestin kansikuvakilpailu on parhaillaan menossa. 

Leijonaviestin tukimaksu on vuosikokouksen päätöksellä 80€/klubi. Tukimaksulla klubi voi jättää myös 

1/8-sivun ilmoituksen. Lehden tukimaksuilla toteutetaan kv nuorisoleiri 2020. 

Materiaalin jättöaika 30.11.2018 mennessä. 

 

Aluefoorumit pidetään seuraavasti: 

 

I ja II alueet torstaina 25.10. klo 17:30 alkaen Hämeenlinnan palokunnantalo, Palokunnankatu 18 

13100 Hämeenlinna(Laura Kääpä) 

 

III ja IV alueet maanantaina 29.10. klo 17:30 alkaen Järvelän kino, Hähkäniementie 16  

16600 Järvelä(Ilkka Kauppila) 

 

V ja VI alueet tiistaina 23.10. klo 17:30 alkaen Seitsemän veljeksen koulu, Keskusraitti 1 

05200 Rajamäki, käynti Kiljavantien puolelta(Eija Björkbacka) 

 

Osallistumalla näihin yhteisiin tilaisuuksiin tapaa tuttuja, samalla pääsee tutustumaan naapuriklubien 

toimintatapoihin sekä voi sopia vierailuista, saatavilla myös tietoa aktiviteeteista. 

 

Lohkonpuheenjohtajilta tulee vielä kutsut lähipäivinä. 

 

Ilmoittautumiset piirin kotisivujen kautta tai piirisihteerille raija.alonen@lions.fi  
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Lasten liikenneturvallisuus/Lapset liikenteessä: Kohderyhminä ovat päiväkoti-ikäiset,  

esikoululaiset ja 1-2 luokkien oppilaat, näille kolmelle ryhmälle on valmistunut materiaalia  

hauskasti kuvitettujen värikkäiden vihkosten muodossa. 

Lähde mukaan jakamaan liikenneturvallisuustietoa näille pienemmille kansalaisillemme. 

Seuraava liikenneleijonavalmennus pidetään torstaina 1.11.2018 klo 18:00, osoite: Kurssikeskus 

Yhdessä tiellä Oy, Verstaantie 1, 13720 Parola. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: jiri.kattelus@lions.fi  

puh: 040-512 7228.  

 

LCI Forward-ohjelma(vertaa Lions 100v kampanja) Diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen, näkökyky, 

lapsuusiän syöpä. 

Kansainvälistä diabetespäivää vietetään 14.11. Yhteistyön kehittäminen diabetesliiton sekä 

paikallisten diabetesyhdistysten kanssa. 

 

Kestävää kehitystä luodaan keittiössä. Terveelliset ruokatottumukset ja ympäristön huomioiminen ovat 

voittava yhdistelmä, joka toteutuu arjen pienillä askelilla. Ruokahävikki Suomessa, noin 450 milj.kiloa 

heitetään ruokaa pois. Se tekee noin 24 kg/henkilö. 

 

Nälän helpottaminen esim. Joulupatakeräykset. Näkökyky esim. äänikirjat, Ratnapuran silmäsairaala. 

 

Lapsuusiän syöpä, yhteistyön kehittäminen esim. Sylva ry:n kanssa. Sylva ry tukee syöpää sairastavia 

lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään.  

Humanitaaristen palvelujen jakaminen on arvokasta ja tärkeää lähimmäisillemme. Raportointi MyLCI:hin. 

 

LCIF on järjestömme säätiö, joka täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Säätiön toiminnan alkuvuosien merkittävä 

tapahtuma oli kuurosokean Helen Kellerin esittämä vetoomus (LCI) Lions Clubs Internationalin 

vuosikokoukselle sokeiden ja muiden syrjittyjen aseman parantamiseksi, aloitettiin SightFirst- 

näönsuojeluohjelmat. 

LCIF jakaa maailmanlaajuisesti katastrofiapua esim. maanjäristys, tsunami- ja tulva-alueille. Syyskuunkin 

aikana olemme näistä saaneet uutisista kuulla. Suomi on saanut LCIF:ltä apua mm Lapuan patruunatehtaan 

räjähdysonnettomuuden jälkeen. 

Melvin Jones- jäsenyydellä voi palkita klubien ansioituneita jäseniä. On myös mahdollista aloittaa 

kuukausisäästäjänä.  Lisätietoja antaa kaisa.vainio@lions.fi  

 

Arpa-aktiviteetti on merkittävin varainhankintakeino nuorisovaihtomme sekä Leo-toiminnan 

turvaamiseksi. Unohtamatta joulukorttiaktiviteettia. 

 

 

Piirihallituksen seuraava kokous pidetään tiistaina 30.10.2018 klo 18:00, Parolannummen sotilaskoti. 

 

Europa Forum pidetään 25-27.10.2018, Skopje Makedonia 

 

 

Ruskaterveisin! 

Ritva 
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