
 

 

 

 

 

 

 

 

Piirikuvernöörin edote 10/2020-2021 huh kuu 2021 

Teemana ’Ympäristöä kunnioi aen’ 

Aurinko pilkistää pilven takaa ja paljastaa lumen alta paljon tehtävää. On ko pihan lai oa ja kuusiaidan 
leikkuu a – mu a myös Leijonille mahdollisuuksia panostaa ko paikkakunnan siisteyteen ja viihtyvyyteen. 
Onko klubillanne suunni eilla kevääksi ympäristöak vitee eja? Tutustukaa ’Kulmat Kuntoon’-materiaaliin 
ja lii ykää mukaan koko maan tempaukseen, jonka tarkoituksena on ympäristön huoleh misen lisäksi 
tehdä meistä leijonista näkyviä ja houkutella mukaan talkoisiin myös muita ihmisiä – ehkä jäseniksikin. 

 

 

 

 

 

 

                                                               
            

  
 

Maaliskuussa olemme saaneet C-piiriin 8 uu a jäsentä! Onni elut LC Hausjärvi/Lukot, Jokela ja Tuulos 
uusista jäsenistä sekä LC Kerava kahdesta ja Nurmijärvi/Rock kolmesta jäsenestä! Tervetuloa mukaan 
toimintaan! 24.4. on kansainvälinen jäseneksio opäivä, toivottavasti saamme tulevaisuudessa juhlia sitä 
’elävin tapahtumin’.  

t.  Nina 

We serve – Me palvelemme Olemme toisiamme varten 

Piiri 107 C 
Piirikuvernööri, DG 2020 - 2021 Nina Moilanen 

Lions Club Vihti/Nummela 
Hevonojantie 17, 03400 Vihti 

Tel. +358 40 833 9218, e-mail: nina.moilanen@lions.fi 

Piirin kuntoilukisa on pää ynyt! Urheilijat ovat tulleet 
maaliin, sihteerit töihin! 

Ilmoittakaa pikimmiten tammi-maaliskuun aikana 
klubissanne liikutut pisteet raija.alonen@lions.fi 

Jos klubisi ei osallistu liikuntakisaan, niin voit myös itse 
ilmoittaa omat pisteesi Raijalle. Kilpailun voittajat 
julkistetaan piirin vuosikokouksessa 17.4. Palkintona upeat 
Polarin aktiivirannekkeet. 

Piirin vuosikokoukseen on luvassa huipputason videovierailuja! 
Tuleva kansainvälinen presiden  Douglas X. Alexander ja Lions-
liiton puheenjohtaja Ma  Reijonen lähe ävät meille 
tervehdyksensä. Esityslistalla sääntömääräiset asiat sekä ensi kauden 
virkailijoiden ja uuden 2-varapiirikuvernöörin valinta 

Viimeinen ilmoi autumispäivä on 10.4. Kokoukseen mahtuu reilus  
mukaan myös seuraajia virallisten edustajien lisäksi. Ole ehan jo 
käyneet ilmoi autumassa? 



Ajankohtainen kakkonen: 

Ennen kevään kiireitä on klubisihteerien hyvä tarkistaa, että raportoinnit ovat MyLionissa ajan tasalla. 
Muistattehan käydä joka kuukausi kirjaamassa jäsen lanteen – ’ei muutoksia’ on helppo merkitä ja 
kertoo meille, että klubit ovat hereillä ja jäsenet edelleen mukana toiminnassa. Pienienkin aktiviteettien 
raportointi on tärkeää, jotta saamme palvelumme näkyväksi ja voimme kertoa sen vaikuttavuudesta. Piirin 
’admin’ Raija Alonen on teihin yhteydessä, jos teillä on ongelmia kirjautumisessa tai raportoinnissa. 

15.5. mennessä odotetaan myös klubien kirjaavan ensi kauden virkailijat. Tämä on erittäin tärkeää, jotta 
kauden alussa lähteville tiedotuksille löytyy oikeat vastaanottajat ja kaikilla on asianmukaiset oikeudet 
MyLionissa.  

Virkailijakoulutukset jatkuvat! Tilaisuudet ovat GoToMeeting-etäkoulutuksia ja ilmoittautuminen tapahtuu 
piirin sivuilla. Koulutukset alkavat klo 18, kirjautumaan pääsee 17.30 alkaen. 

 

  

 

Ehdokkaat Suomen Lions-liiton puheenjohtajistoon ja kansainvälisiksi johtajiksi on asetettu. Vaaliesitteet 
ovat tiedotteen liitteenä. Ehdokkaiden haasta elu laisuudet pidetään toukokuussa. Muistakaa myös 
klubikokouksissa asettaa edustajanne Liiton vuosikokoukseen 12.6. Kutsut etäkokoukseen tulevat 
toukokuussa. 
 
Liiton puheenjohtajaksi    Liiton varapuheenjohtajaksi 
VCC Sanna Mustonen   DG Nina Moilanen       IPDG Heikki Mäki       DG Markku Vesikallio 

                                                               

 

Kansainväliseksi johtajaksi 
CC Ma  Reijonen       PCC Marja-Leena          PCC Aarne Kivioja      PCC Heidi Rantala               PDG Björn                PCC Pirkko 

               Knuu nen          Hägerstrand             Vihavainen 

  
 

Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu: 
1.4.2021 Mahdollisuudet ja merkityksellisyys klubitoiminnassa, 1-VDG Eija Kesti, tallenne 

29.4.2021 Arne Ritari-sää ön uu set, ARS:n puheenjohtaja Antti Raitaniemi ilmoittaudu tästä  
 

Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin tiedote videona, yllätysvieraita tälläkin kertaa. 
https://bit.ly/2Qyvr8v 

 

Presidenttikoulutus II-osa  20.4. ja 26.4.  
Sihteerikoulutus   22.4. ja 28.4. 
Rahastonhoitajakoulutus  27.4. 
  


