
 

 

Piirikuvernöörin tiedote 6/2018-2019                                                                                     3.12.2018 

 

Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot 

 

Lämpimät kiitokset kaikille teille Hyvät Lionit upeista teoista ja tuloksista, joita syksyn aikana olette 

urakoineet.  

 

Tee hyvä tekoa on toteutettu useilla paikkakunnilla ja runsain määrin on jaettavaa lähimmäisillemme 

Jouluiloa tuomaan. 

 

Sankarihautoja on havutettu ja kynttilöitä sytytetään Itsenäisyyspäivänä sankarivainajien muistoksi sekä 

Itsenäisen Suomen kunniaksi. 

 

Monet erilaiset tapahtumat ovat kiinnostaneet ja innostaneet lapsiperheitä kuten muitakin. Kiitettävästi on 

ollut väkeä tilaisuuksissa. Uusi aktiviteetti diabetes on lähtenyt hyvin liikkeelle, sekä yhteistyö 

Diabetesliiton ja paikallisyhdistysten kanssa. Lionit jakavat tietoa lähinnä kakkostyypin diabeteksen 

tunnistamiseksi ennakolta erilaisten esitteiden sekä asiantuntijoiden tuella. Lisäämällä liikuntaa sekä 

terveellisiä ruokailutottumuksia voimme jokainen ennalta ehkäistä sairastumista diabetekseen. 

 

Muutamalla klubilla on aktiviteetteina mallikkaita romun ja akkujen keräyksiä ja miten ajankohtaisia ja 

tärkeitä ympäristötekoja, mahdollisesti pohjavesien sekä luonnon säilyttämiseksi.  

 

Talvivaihdon isäntäperheetkin löytyivät C-piiristä, melkein jo ”kodittomille” pojille Malesiasta. 

Kannustan lioneita jo tuleviin mahdollisuuksiin toimia isäntäperheenä kv nuorille. Olkaa yhteydessä piirin 

nuoriso-ohjelma koordinaattoriimme tarja.salomaki@lions.fi  

 

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

Ehdokkaiden esittelyille varataan perinteisesti tilaa piirilehteemme Leijonaviestiin. Tehtävistä 

kiinnostuneita pyydän ottamaan minuun yhteyttä, ritva.kajaala@lions.fi puh: 040-587 9915 

Kannatustodistusten hankkimisella alkaa olla jo kiire! Jättöaika on viimeistään 15.1.2019. 

 

Uusia jäseniä olemme vastaanottaneet klubeihin todella upeasti marraskuussa: LC Loppi/Marski 4, 

LC Lahti/Laune 2, LC Hyvinkää/Puolimatka 1, LC Hämeenlinna/Liinut 1, LC Janakkala/Idat 1,  LC Järvenpää/ 

Vennyt ja Jussit 1, LC Kellokoski 1, LC Lahti/Ankkurit 1, LC Lahti/Vesijärvi 1, LC Tammela 1, LC Tuusula 1,       

LC Vihti/Hiidenvesi 1. Lämpimät onnittelut uusille Leijonille sekä tervetuloa C-piiriin. Onnittelut sekä 

kiitokset myös aktiivisille klubeille. ”Haku päällä”! 
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yhdessä ympäristöämme kunnioittaen       
 We serve - Me palvelemme 
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Huom! C-piirin tili on muuttunut: uusi pankki on Helmi Säästöpankki(Lahti) FI73 4212 0010 251334 

 

KVN (kuvernöörineuvoston) kokoukset pidettiin Tampereella Varalan Urheiluopiston tiloissa 1.12.2018         

CC Pirkko Vihavainen avauspuheessaan mm totesi, niin Suomen lionstoiminnan kuin koko muunkin 

maailman elävän parhaillaan murroksen aikaa. Asenteet ja toimintatavat ovat muuttuneet kärkeviksi sekä 

riitaisiksi ja Lions talo asia jakaa lioneita kahteen eri ryhmään, joka on varsin ikävää eikä ole lionshengen 

eikä aatteen mukaista toimintaa ja esitti, että annetaan työrauha jäsenten valitsemalle 

kuvernöörineuvostolle. 

 

Kokous sujui maltillisesti. Lions taloa koskeva vuosikokouksen päätös on laillinen, koska määräaikaan 

mennessä ei kannetta tähän jätetty. Hallitus kartoittaa tilannetta kiinteistönvälittäjien arvioilla. 

Lions talon yllä- ja kunnossapitoon tarvittavaa varallisuutta ei jo alentuneen jäsenistön määrän 

jäsenmaksuilla kyetä tulevaisuudessa turvaamaan. 

 

Liittotoimiston tilojen ja töiden uudelleenjärjestely etenee joulukuun aikana klubeilta sekä piirihallituksien 

jäseniltä saatujen gallup kyselyjen näkemysten sekä osapuolten välisten neuvottelujen tulosten perusteella. 

Lions talossa olevat toimistotilat (250 neliötä) ovat liian isot. 

 

Aluefoorumeista ennakkotietoa seuraavasti:  

I ja II alueet ti 29.1.2019 Riihimäellä, III ja IV alueet ma 28.1.2019 Lahdessa ja V ja VI alueet 30.1.2019 

Kellokoskella. Kutsut lisätietoineen tulevat lähempänä lohkonpuheenjohtajilta. 

 

Seuraava liikenneleijonavalmennus pidetään ti 5.3.2019 Kellokosken koululla, Koulutie 7, 04500 Tuusula.    

Klo 18:00 tulokahvit alkaen 17:30. Ilmoittautumiset jiri.kattelus@lions.fi tai puh: 040-512 7228. Tervetuloa! 

 

RLLI(alueellinen lions johtajien koulutusinstituutti) valmennukseen on vielä paikkoja. Ilmoittautuminen 

leena.lehtolainen@lions.fi 20.12.2018 mennessä. 

 

Huom! Vuosikokoukselle tehtävät aloitteet 15.1.2019 mennessä ritva.kajaala@lions.fi 

 

Seuratkaa piirin kalentereita sekä Facebookia minne mennä? Ja mistä haluatte toisille tiedottaa, mainostaa 

ja markkinoida! 

 

Hyvää Joulumieltä Joulupatojen vahdeille! 

 

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

Tawastia-salissa. Henkilökohtaiset kutsut on lähetetty! Ilmoittautumiset 21.12.2018 mennessä piirin 

kotisivujen kautta tai PDG Sinikka Uola sinikka.uola@pp.inet.fi tai 040 708 0927  

 

Ilmastonmuutos mielessä näin Joulua odotellessa: Kestävä kehitys luodaan keittiössä. Terveelliset 

ruokatottumukset ja ympäristön huomioiminen ovat voittava yhdistelmä, joka toteutuu pienillä askelilla. 

 

Hyvää Joulunodotusta 

toivottaen Ritva 
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