
 

 

 

Piirikuvernöörin tiedote 5/2018-2019                                                                                   28.10.2018 

 

Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot 

 

Maailmassa on yli 48 000 klubia ja lionien palvelu kattaa paikkakuntia läheltä ja kaukaa. Lionsklubit ovat 

palvelun eturivissä lukemattomilla paikkakunnilla kaikkialla maailmassa. Nyt on mahdollisuus esitellä ja 

kertoa klubien tarinoita C-piirin tiedotuslehden Leijonaviestin sivuilla. Tarinat, kuvat, ilmoitukset, 

kansikuvakilpailuun osallistuvat kuvat sekä klubien vuosijuhlatunnelmia myös odotellaan, nämä on 

toimitettava 30.11.2018 mennessä toimittajalle maija-liisa.heikkila@lions.fi Näillä tarinoilla voimme 

kannustaa toisiamme sekä tuntea ylpeyttä siitä mitä saamme aikaan.  

 

Huhtikuussa piirin vuosikokouksessa valitaan taas uusi piirikuvernööri sekä 1. ja 2. varapiirikuvernööri. 

Ehdokkaiden esittelylle varataan perinteisesti tilaa piirilehteemme Leijonaviestiin. Kiinnostuneet voivat 

halutessaan olla yhteydessä allekirjoittaneeseen ritva.kajaala@lions.fi puh:040-587 9915. 

Kannatustodistuksen hankkiminen omalta klubilta kannattaa tehdä hyvissä ajoin. 

 

Lokakuukin on tuottanut mukavasti uusia jäseniä klubeihin eli seuraavasti: LC Hämeenlinna/Liinut 2,  

LC Hämeenlinna/Wanaja 2, LC Nurmijärvi/Kanervat 2, LC Asikkala/Kanava 1, LC Hämeenlinna/Linnattaret 1, 

LC Loppi/Maijastiinat 1, LC Orimattila/Viljamaa 1, sekä LC Riihimäki/Mixed 1. Lämpimät onnittelut uusille 

Leijonille sekä tervetuloa C-piirin jäseniksi. Onnittelut sekä kiitokset myös aktiivisille klubeille.”Haku päällä” 

 

LCI Forward-ohjelma: diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen, näkökyky, lapsuusiän syöpä. 

Humanitaaristen palvelujen jakaminen on arvokasta ja merkittävää tukea läheisillemme. Palveluista 

hyötyvien raportoinnista ohjeita (liite). Lisätietoja: esa.salonen@lions.fi 

 

Arne Ritari- säätiö tarjoaa adresseja huomionosoituksia varten sekä apuraha-avustuksia klubien 

palveluhankkeisiin. Arne Ritari-killan jäsenyyksistä lisätietoja antaa teppo.valtonen@lions.fi 

 

Muistutan vielä klubivirkailijoita huolehtimaan sovituista tehtävistä kuten kuukausi-ilmoitukset, 

jäsentiedot, aktiviteetit, jos näistä tulee kysymyksiä piirisihteeri Raija auttaa mielellään jokaista. Jos 

rahastonhoitajilla on kysymyksiä niin pyydän kääntymään piirinrahastonhoitajan hannu.ojala@lions.fi 

puoleen. 

 

Huom! Liikenneleijonavalmennus to 1.11.2018 klo 18:00 vielä ehtii! Ilmoittaudu jiri.kattelus@lions.fi puh: 

040-512 7228. Verstaantie 1, Parola. 

Piiri 107 C 

Piirikuvernööri, DG 2018 – 2019 Ritva Kajaala  

Lions Club Riihimäki/Kristalli 

Puoliso Ismo Kajaala  

Kartanonkuja 1, 11710 Riihimäki 
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 Palvelemme - muutoksessa,                    

yhdessä ympäristöämme kunnioittaen       
 We serve - Me palvelemme 
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Hyvää Nenäpäivää 9.11.2018, tsempit osallistujille! 

 

Kansainvälistä diabetespäivää vietetään 14.11.2018, hyvä päivä sopia yhteistyöstä diabetesjärjestöjen  

kanssa. 

 

Hyvää joulumieltä voimme jakaa ja saada osallistumalla Joulupatakeräykseen omilla paikkakunnillamme 

klubien voimin. Joulukortit myös matkaan hyvissä ajoin iloa tuomaan läheisillemme. 

 

Lämpimät kiitokset kaikille seminaariristeilyllä 20.10. mukana olleille. Saimme nauttia hyvästä 

purjehduskelistä sekä mukavasta yhdessäolosta. Tiedot ja taidot karttuivat monipuolisesti, kiitokset tästä 

CC Pirkko Vihavaiselle, VCC Lauri Vainiolle ja Kyberturvallisuuskeskuksen johtavalle tarkastajalle lion Aki 

Tauriaiselle. 

 

 

Melvin Jones ja Lions-ritari juhla järjestetään lauantaina 12.1.2019 klo 18:00 Scandic Hotel Aulangon 

Tawastia-salissa. Kutsu postitetaan lähipäivinä, jossa on tarkemmin ohjelma- ja hintatiedot. Nyt 

ystävällisesti varaus kalenteriin!!!! Mahdolliset tiedustelut PDG Sinikka Uola, sinikka.uola@pp.inet.fi tai 040 

7080927 

 

Ympäristöä kunnioittaen: ”Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa!” 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Ritva 
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