
Piirikuvernöörin tiedote 10-11/2021 – 2022                   huhtikuu/toukokuu 2022

Kevään auringosta nauttien ja kesää odotellessa….

*****************************************************************

Piirin vuosikokous pidettiin 23.4. Edellisen kauden virkailijat saivat vastuuvapauden ja uusi hallitus 
vahvistettiin. Onnittelemme vastavalittuja kauden 2022-2023 piirikuvernööriä Ismo Kajaalaa, 1-
varapiirikuvernööriä Hannu Ojalaa ja 2-varapiirikuvernööriä Anne Vanhalaa.

*****************************************************************

Orkester Norden – nuorten sinfoniaorkesterin konsertit C-piirissä

Orkester Nordenin konsertit järjestetään C-piirissä
 Lahden Sibelius-talossa ti 26.7.2022 ja
 Järvenpäässä Järvenpää-talossa ke 27.7.2022

Lions-klubeilla on mahdollisuus tilata konserttilippuja hintaan 20 €. Klubi voi myös myydä lippuja 
eteenpäin. Silloin lippujen myyntihinta on 25 €, joten jokaisesta lipusta jää 5 € klubin aktiviteettitilille. 
Klubin ostamat liput on myös mahdollisuus lahjoittaa palveluaktiviteettina klubin itse valitsemalle 
kohderyhmälle, esimerkiksi musiikin opiskelijoille tai harrastajille, nuorisolle, omaishoitajille tai vanhuksille.

Lions-klubien lipputilauksia ja tiedusteluja voi tehdä seuraaviin osoitteisiin
 Lahden konserttiin: Henna.Keihas@lahti.fi
 Järvenpään konserttiin: tapani.rahko@lions.fi

Tilattujen lippujen (20 €/lippu) maksuohjeet lähetetään suoraan lippuja tilanneille klubeille. Tilatut liput 
toimitetaan klubeille hyvissä ajoin ennen konserttia.
Lippuja saa kevään ja kesän aikana myös lippupisteestä hintaan 25 € + lippupisteen palvelumaksu 2,50 €.

Orkester Norden on yhteispohjoismainen Lionien nuorisoaktiviteetti. Orkesteri on Suomessa vuosina 2019-
2024.
Tapani Rahko/29.4.2022

***************************************************************************

We serve – Me palvelemmeYhdessä olemme enemmän

Piiri 107 C
Piirikuvernööri, DG 2021 - 2022 Eija Björkbacka

Lions Club Nurmijärvi/Kanerva
Kermintie 3, 05100 Röykkä

Tel. +358 40 7229922, e-mail: eija.bjorkbacka@lions.fi

mailto:Henna.Keihas@lahti.fi
mailto:tapani.rahko@lions.fi


Rauhanjulistekilpailu 2022-2023, kauden teema: Johda sydämellä

Tämän kauden voittajatyö C-Piiristä (lähettäjä LC Asikkala/Kanava) lähti edustamaan Suomea. Kauden 
teemana oli: Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.

***************************************************************************

Lapset tietävät, kuinka suuri vaikutus myötätunnolla voi olla. 
He pystyvät usein ilmaisemaan tätä tunnetta avoimemmin 
kuin aikuiset. Ensi kaudella kannustamme nuoria tutkimaan 
ja ilmaisemaan visuaalisesti tulevaisuutta, jossa rauha on 
mahdollinen, kun johdamme sydämellä.

Klubien kannattaa lähestyä kouluja jo kevään aikana, jotta 
ne voivat ottaa kilpailun huomioon syksyllä, kun koulut 
alkavat. Klubien kannattaa tilata myös paketit hyvissä ajoin 
ja tutustua niihin.

Kevätterveisin, Kirsi Tevajärvi-Pärssinen



Lions Quest

Monen klubin perinteisiin kuuluu stipendien lahjoittaminen koulunsa päättäville lapsille ja nuorille. He ovat 
nuo stipendinsä todella ansainneet. Myös opettajat ovat kuluneen vuoden aikana joustaneet ja 
sopeutuneet muuttuviin olosuhteisiin. Olisiko paikallaan kiittää lähikoulun opettajaakin? Voisitte tukea 
heitä hankkimalla Tunnenallet! -tuotteita kiitokseksi lukuvuoden työstä lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
eteen.

Tunnenallet-kortit ja Elämisentaitoja Lions Quest -täydennyskoulutusvideon voit ostaa pakettina 
yhteishintaan 50 € (+ alv 24%) tai Tunnenallet-kortit käyttöoppaan kera 38,90 € (+ alv 24%)

http://www.lionsquest.fi/materiaalitilaus/

Qintus-Nalle on Lions Quest ohjelmamme tunnekasvattaja.

Qintus kuuluu maailman suureen nalleperheeseen - siihen perheeseen, missä ketään ei jätetä, petetä tai 
kiusata. Lapset opettelevat nallen avulla ystävyyden taitoja ja siirtävät niitä sitten oikeaan elämäänsä. 
Saman kaverin turvalliset kasvot seikkailevat Tunnenallet –korteissakin.

***************************************************************************

Ensi kauden virkailijat MyLCI:in

Klubiresidentit ja sihteerit, 15.5. mennessä tulee klubien kirjata ensi kauden virkailijat MyLCI:iin. Tämä on 
erittäin tärkeää, jotta kauden alussa lähteville tiedotuksille löytyy oikeat vastaanottajat ja kaikilla on 
asianmukaiset oikeudet MyLionissa.

***************************************************************************

Muistathan ilmoittautua:

***************************************************************************

Kevään 2022 koulutuskalenteri

Presidentti- ja lohkonpuheenjohtajavalmennuksiin kuuluu
Strategia- ja arvokeskusteluvalmennus 17.5.2022 18.00 GoToMeeting
Valmennuksessa saatte perustiedot Lions-liiton strategiatyöstä ja kaikkien klubien syksyyn kuuluvasta 
arvokeskustelusta sekä jäsenille tulevasta arvokyselystä. Tervetuloa mukaan!

Ilmoittautuminen piirin kotisivujen kautta https://www.d107c.fi/

Terveisin

Eija 

http://www.lionsquest.fi/materiaalitilaus/
https://www.d107c.fi/

