
 

 

 

 

 

 

 

 

Piirikuvernöörin edote 8/2020-2021 helmikuu 2021 

Teemana ’Ystävällisiä tekoja’ 
 

Hyvät piirimme leijonat, leot ja puolisot, 

kautemme on puolessa, ja meillä pitäisi olla takana ahkera ja tuloksellinen syyskausi. Kevään ja kesän 
tapahtumien suunni elu olisi normaalis  parhaassa vauhdissa. Pieni toivo virisi vuodenvaihteessa 
rokoteuu sten myötä – ehkäpä pääsisimme kuitenkin toteu amaan normaaleja ak vitee ejamme. Juuri 
tällä hetkellä on kiristyvien rajoitusten ja tuskastu avan hitaas  etenevien rokotetoimitusten takia hyvin 
vaikea nähdä, e ä näin kävisi vielä tämän kauden aikana. Joudumme peru amaan tai siirtämään 
virtuaalisiksi laisuuden toisensa jälkeen. Aluefoorumit olivat etä laisuuksia ja tuleva piirihallituksen 
kokous lienee pakote u toteamaan myös piirin vuosikokouksen siirre äväksi etäkokoukseksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pitäkää talven aikana myös yhtey ä kaikkien klubilaisten kesken, etänäkin on hyvä vie ää Ystävänpäivää! 

Tsemppiä meille kaikille kauden jatkoon – urheilemalla iloa elämään ja pisteitä kisaan. Aja elin jopa etsiä 
sukset, jos vaan joku voitelis….  

                     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 

Kutsun teitä kaikki piirimme jäsenet kuitenkin 
pitämään yllä Leijona-henkeä! Aivan pienetkin 
ystävälliset teot ovat arvokkaita ja tekemisen 
arvoisia. Vaikka kirstunpohja saa aisi jo näkyä, 
voimme tehdä vaikkapa ympäristöön lii yviä 
siivoustempauksia. Jos ak vitee varoja vielä on 
käyte äväksi, niin sponsoroikaa paikkakuntanne 
kasva aja maaliskuun Quest-koulutukseen. 
Kyllä meitä tarvitaan! 

Olemme saaneet C-piiriin 2 uu a jäsentä 
tammikuun aikana. Onni elut LC Hollola/ 
Kapatuosio ja Hämeenlinna/Linna aret. 24.4. on 
tulossa kansainvälinen jäseneksio opäivä – silloin 
on tarkoitus juhlistaa kaikkia kauden aikana 
mukaamme lii yneitä uuden uutukaisia au ajia. 
Miten voisimme parhaiten laisuu a vie ää? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LCIF:n Kampanja-100:n loppukiri on alkanut! Kutsun kaikki klubit mukaan osallistumaan. Sää ömme kau a 
apunne menee aina täysimääräisenä paikallisten klubien kau a avuntarvitsijoille. Voi e valita lahjoituksen 
kohteeksi Palveluvoima- tai Hätäapurahaston, pienikin lahjoitus kartu aa Melvin Jones- liä. Lahjoi aja voi 
olla klubi tai jäsen, tule mukaan! Lahjoitus onnistuu helpos : h ps://www.lionsclubs.org/fi/donate 

Jokaisessa piirissä saa myös kaksi eniten kauden aikana jäsentä kohden lahjoi anu a klubia yhden 
ylimääräisen Melvin Jones -arvonimen myönne äväksi. Tilanne tammikuun lopussa: 
LC Järvenpää/Jean Sibelius          46,5 USD/jäsen 
LC Forssa/Kuha                              40,0 USD/jäsen 
LC Orima la                                  32,3 USD/jäsen 
Kaikki ajalla 1.7.2020-31.5.2021 tehdyt lahjoitukset lasketaan kilpailutulokseen mukaan.         

Ensi kausi tulee, uusin mahdollisuuksin. Tule mukaan virkailijakoulutuksiin presidenttikoulutuksen 
ensimmäiseen osaan voit osallistua joko 11.2. tai 23.3. Toinen osa ja muut virkailijakoulutukset 
järjestetään huhtikuussa. 

Kulmat kuntoon! -haaste kiirii yli valtakunnan: nyt on oiva laisuus täydentää klubien palveluvalikoimaa 
sekä saada jellonatoiminta räiskyväs  ihmisten pariin. Kulmat kuntoon! -talkootempauksen tavoi eena on 

 

 

 

 

 

purotalkoita tai arvokkaan kul uurikohteen korjausta. Mitkä asiat kaipaavat kulmillasi tuunausta? Lähde 
toimimaan nyt! Lisä etoa edo een lii eenä. 

Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu: 

4.2.2021         Palvelu, liiton palvelujohtaja PDG Taisto Kotila 
18.2.2021       Jäsenyys, liiton jäsenjohtaja IPDG Hannu Hertti 
Ilmoittautumislinkit löydät Liiton kotisivuilta, josta webinaareja on myös helppo kuunnella uudestaan. 

Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin edote videona, yllätysvieraita tälläkin kertaa. 
h ps://www.youtube.com/channel/UCPaQkCw7Lxa30g2mXhPAAgw?view_as=subscriber 

Ajankohtainen kakkonen: 

 
Leijonavies  on juuri tullut painosta, ja sen jakelu alkaa. Lohkosi puheen-
johtajalta saa e oman klubinne lehdet tuota pikaa. 
 
Ennakko etoa Melvin Jones sekä Arne Ritari killan jäsenille: 
Vietämme yhteistä kesäpäivää lounaan merkeissä 5.6.2021 Wuolteen 
kartanossa Hauholla. 
Tapaamisen tarkoituksena on yhdistää 9.1. ja 6.3. suunnitellut laisuudet 
voimassa olevien rajoitusten takia. Ilmoitamme lähempänä lisää. Talven ja 
kevään kau a toiveikkaas  kesään!  
Parhain Leijonaterveisin!    PDG Ritva Kajaala, ritva.kajaala@lions.fi  
                                                 DC Teppo Teppo Valtonen, teppo.valtonen@lions.fi 
 

saada miljoona suomalaista tuunaamaan lähiympäristöä 
kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Toiminta käynnistyy jo 
kevään aikana. 
Talkoilua voi järjestää ympäri vuoden. Toiminta huipentuu 
vuosi ain elokuun viimeiselle seitsemälle päivälle. Vuonna 2021 
Kulmat kuntoon! -talkoiluviikko järjestetään 25.-31.8.2021.  
Talkoilu voi olla lähi enoiden siivousta sekä muuta ko kulmien 
ja lähiympäristön tuunausta, kuten vieraslajien kitkemistä,  


