
 

 

Piirikuvernöörin tiedote 10/2018-2019                                                                            28.3.2019    

 

Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

 

Meille täällä Suomessa on luvattu muutamia kauniita ja aurinkoisia kevään päiviä ja lisäksi meidät on 

luokiteltu maailman onnellisemmaksi kansaksi. Saamme olla onnellisia myös paikastamme maapallolla. 

Kaikkialla ei ole nyt yhtä hyvin. Itä-Afrikan Mosambikin Beirassa ihmiset joutuivat kohtaamaan sykloni 

Idai:n silmästä silmään 13.3.2019. Kaksoiskatastrofin jälkeen on 1,5 miljoonalla asukkaalla, joista puolet on 

lapsia elämä täysin kaaoksessa. LCIF on lähettänyt paikallisten Lions-klubien kautta pika-apua jo 

70 000USD. 

 

Vetoan teihin, lahjoittamalla LCIF:n katastrofirahastoon autat ihmisiä paikan päällä. Lahjoitukset 

kerryttävät lahjoittajan ja klubin Kampanja 100-saldoa. https://lionsclubs.org/fi/donate 

 

Haku päällä kampanja on tuonut uusia jäseniä piirimme klubeihin seuraavasti: LC Forssa/Jokivarsi 1, LC 

Hämeenlinna/Linnattaret 1, LC Hämeenlinna/Wanaja 1, LC Hyvinkää/Viertola 1, LC Janakkala/Idat 2, LC 

Klaukkala/Leat 2,  LC Lahti/Vesijärvi 1, LC Loppi/MaijaStiinat 1, LC Orimattila/Leonat 2. Lämpimät onnittelut 

uusille Leijonille sekä tervetuloa joukkoomme. Onnittelut ja kiitokset myös aktiivisille klubeille. Tsemppiä, 

vielä ehtii mukaan! Uusien jäsenien kansioita voi tilata minulta, ritva.kajaala@lions.fi 

 

Lions-100 vuotta kampanja kaudella 2017-2018  on tuottanut todella upeaa tulosta ja siitä ansaitut 

lippumerkit ovat saapuneet. Isot kiitokset ja onnittelut kaikille osallistuneille. Lippumerkkejä jaamme 

vuosikokouksen ilmoittautumisen yhteydessä piirisihteeri Raijan toimesta. Myös piiri sai tästä kampanjasta 

oman lippumerkin. 

 

LCI Forward-ohjelma diabetes, ympäristö, nälkä, näkö, lapsuusiän syöpä. Laajentamalla humanitaarista 

palvelua voimme parantaa vähintään 200 milj. ihmisen elämää vuosittain aina toimikauteen 2020-2021 

saakka. On hyvin tärkeää, että toimistamme raportoidaan MyLCI:n järjestelmään koska muutoin 

tekemämme palvelutyö näyttää klubin kohdalla ns nollatulosta. 

 

On hyvin tärkeää, että klubit tallentavat uudet virkailijatiedot ja hoitavat kaiken tarpeellisen raportoinnin 

ajoissa ja oikein. Näiden tehtävien ja MyLCI:n käytön neuvontaan piiri järjestää tuleville presidenteille, 

sihteereille ja rahastonhoitajille perehdytystä. Virkailijavalmennukset pidetään seuraavasti 7.5. 

Tervakosken koululla,  9.5. Kellokosken koululla ja 14.5. Pennalan koulululla. Kts piirin kotisivut. 
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Huhtikuu on vaalikokousten aikaa ja on aika valita ensi kauden klubivirkailijat ja laatia 

toimintasuunnitelma. Lions aatteen mukaisesti huomioittehan toimintasuunnitelmassa järjestön toiminnan 

niin paikallisella, kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.  

 

Onnea ja menestystä tuleville virkailijoille ja paljon kiitoksia kuluneen kauden puurtajille! 

 

On aika antaa kiitosta tehdystä yhteistyöstä toinen toisillemme! Toivon myös, että olemme tarvittaessa 

tukena ja apuna seuraajillemme hyvässä Lionshengessä. 

 

Piirin vuosikokous pidetään la 13.4.2019 Riihimäellä, Kirkkopuiston seurakuntakoti, Kirkkopolku 2, 11100 

Riihimäki. Kunniavieraanamme on italialainen  ID (kansainvälinen johtaja) Sandro Castellana ja puolisonsa 

Anna Minguzzi. Suomi on suurimpia Lions maita maailmassa ja näytetään, että C-piiri on Suomessa suuri! 

Valtakirjojen tarkistus klo 9 alkaen, tulokahvi klo 9-9:50. Vuosijuhla 10-11:30.      

Lounas klo 11:30-12:30. Vuosikokous klo noin 13 alkaen. 

 Huom! Ilmoittautumiset 3.4. mennessä!  kts piirin kotisivut. 

 

Rinnakkaisena järjestetään puoliso-ohjelma, tutustuminen Riihimäen vanhassa lasitehtaassa toimivaan 

lasitaiteilijoiden Marja Hepo-Ojan ja Kari Alakosken Lasistudioon. Teema Uniikkia suomalaista lasia. Täällä 

on tilaisuus puhaltaa oma pieni lasipallo, omakustanteinen 30€ maksetaan paikan päällä. 

 

Tervetuloa Leijonat, Leot ja puolisot!  

  

Huom! Muutamilla klubeilla on päämajalle velkaa, joten kehotan rahastonhoitajia tarkistamaan ja 

huolehtimaan, ettei ylitys ole enempää kuin 10 USD. Tämä saattaa estää äänestyskelpoisuuden. 

 

Äänestämällä voit vaikuttaa niin piirin kuin liitonkin asioissa! 

 

IhaNaiset – viikonloppua vietetään 4-5.5.2019 Helsingissä teemalla Meri ja kulttuuri. Viikonlopun aikana 

tutustumme kauniiseen pääkaupunkiin, tapaamme leijonia ympäri Suomen sekä voimme osallistua B-ja N-

piirien järjestämään Diabetes-kävelyyn. (Pst! Voimme saada hyviä vinkkejä!) 

Tapahtuma on avoin kaikille leijonille ja puolisoille. Kts Lions-liiton puheenjohtajan Lion-viesti. 

 

Lions-liiton vuosikokous pidetään Kalajoella 7-9.6. ja edullisemmat hinnat ovat voimassa 30.4. saakka. 

Tarkemmin tietoja liiton sivuilla. 

 

Haluan jättää oman tassunmerkkini teille jokaiselle yhteiseksi sydämenasiaksemme: 

”Me elämme ruoalla, vedellä ja puhtaalla ilmalla, joten niitä on suojeltava. Ilman niitä ei ole meitä.” 

 

 

Tapaamisiin vuosikokouksessa! 

 

Keväisin terveisin! 

Ritva 


