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Kevät tulee jo kohisten, tosin lisää luntakin on kaiketi vielä luvassa. Linnut ovat kuitenkin jo äänekkäästi 

pesänrakennuspuuhissa ainakin täällä meidän pihapiirissämme. 

 

Uusia jäseniä on otettu vastaan helmikuussa ainakin LC Hämeenlinna/Liinut 1, LC Karkkila 1, LC Kellokoski 2, 

LC Lahti/Kariniemi 1, LC Riihimäki/Mixed 1 ja LC Tammela 1. Lämpimät onnittelut uusille Leijonille sekä 

tervetuloa C-piiriin. Onnittelut sekä kiitokset myös aktiivisille klubeille. Pidetään mielessä ”Haku päällä”! 

 

Lämpimät kiitokset hyvät aktiiviset ja iloiset Leijonat! Yhdessä meissä on voimaa auttaa lähimmäisiämme 

sekä toisiamme. Olen tavannut niin monia upeita ja uutteria Leijonia klubi-illoissa kuin erilaisten 

aktiviteettienkin parissa. Olen ylpeä, että olen yksi teistä! 

 

Tehdään kauden viimeisellä kvartaalilla vielä muutamia hyviä tekoja, vaikkapa hankkimalla defibrillaattori 

eli sydäniskuri. Sairaalan ulkopuolella noin 2500 ihmistä vuosittain saa tajunnanmenetyksen-

sydänpysähdyksen, jolloin avun saanti ajoissa on muutamien minuuttien varassa. Sydäniskurin avulla  

saadaan ensiapu käynnistettyä ambulanssia odottaessa. Laite tunnistaa luotettavasti tällaisen rytmihäiriön 

ja neuvoo laitteen käyttäjää toimimaan oikein ja turvallisesti. Kts tästä linkistä lisätietoja: 

https://www.lions.fi/ajankohtaista/lionstyota_sydanten_hyvaksi/ Miten jos jokainen klubi osallistuisi 

tähän? Suosittelen kysymään miten Arne Ritari-säätiö voi olla tässä mukana. 

 

Sri Lankassa Leijonien perustamassa Ratnapurin silmäsairaalassa tehdään vähävaraisille kansalaisille mm 

kaihileikkauksia. Noin 50€ tukimaksulla voit antaa avun jo yhdelle sitä tarvitsevalle. Lisätietoja saat: 

matti.paavola@lions.fi  

 

Syksyn 8.10. Hyvän päivää ehdotetaan vietettävän Suomessa diabetes-marssin merkeissä, joten 

toimintasuunnitelmissa tämän voi huomioida. 

 

Suosittelen myös Rauhanjulistekilpailun 2019 valmisteluja aloitettavan jo kevään aikana koulujen kanssa. 
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Kevään valmennustapahtumat, tervetuloa! 

 

Klubipresidenttien valmennuksen I osa järjestetään saman sisältöisenä kaksi kertaa, jotta mahdollisimman 

moni pystyy osallistumaan. Tilaisuudet järjestetään Riihimäellä to 14.3. tai ti 19.3. osoitteessa Turusentie21   

11310 Riihimäki (Sotilaskoti).  Tilaisuudet alkavat klo 18:00 (tulokahvit klo 17:30)  ja päättyvät klo 20:30.  

Tilavuokra ja kahvimaksu on 10€. Ilmoittautuminen 8.3. mennessä. Huom! Tulevan kauden pressat myös 1. 

ja 2. tähän mahtuu vielä mukaan. Valmennuksessa käsitellään lions-toimintatasoja, presidentin roolia 

klubitoiminnan vetäjänä sekä aloitetaan toimintasuunnitelman laatiminen. 

 

Klubipresidenttien valmennuksen II osa järjestetään virkailijavalmennusten yhteydessä saman sisältöisinä 

kolme kertaa, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan. 

 

 

Klubien sihteereille ja rahastonhoitajille järjestetään valmennustilaisuus saman sisältöisenä kolme kertaa. 

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti: 

 

Ti 7.5. Tervakosken koululla, Kettukalliontie 2, 12400 Tervakoski. Tai to 9.5. Kellokosken koululla,     

Koulutie 7,  045500 Kellokoski. Tai ti 14.5. Pennalan koululla, Lankilantie 76, 16320 Pennala. 

Tilaisuudet alkavat klo 17:30 kahvituksella ja päättyvät klo 20:30. Tilavuokra ja kahvimaksu 10€/tilaisuus.              

Ilmoittautuminen 30.4. mennessä. 

 

Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan piirin kotisivujen kautta (www.d107c.fi/)Mahdolliset kysymykset 

valmennusten sisällöistä jami.virta@lions.fi tai raija.alonen@lions.fi             

 

  

Klubien rahastonhoitajat huolehdittehan, että  klubilla on kansainväliset jäsenmaksut suoritettuna ja ettei 

klubilla ole velkaa päämajaan enempää kuin 10 USD . Näin myös äänioikeudet ovat käytettävissä 

vuosikokouksessa. 

 

Piirin vuosikokous pidetään la 13.4.2019 Riihimäellä kirkkopuiston seurakuntakoti, Kirkkopolku 2, 

Kutsu vuosikokoukseen lähetetään erikseen.  

 

Suomen Lions-liiton vuosikokous pidetään Kalajoella 7-9.6.2019 

 

Kansainvälinen vuosikokous pidetään Italian Milanossa 5-9.7.2019 

 

Kevätaurinkoisin terveisin 

 

Ritva 
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