
Piirikuvernöörin tiedote 3/2021 – 2022 syyskuu 2021

LEIJONAT AKTIIVISINA SYKSYLLÄ:
Suomen Lions-liiton kuukauden teemat:

 Syyskuu: Näkö 
Uutiskirje 19.9. ja webinaari 30.9.

 Hyvän Päivää vietetään 8.10.:
Hyvän Päivän yhteydessä julkaistaan valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän sekä omista 
joukoistaan lionien Vuoden Hyväntekijän.

 Diabeteskävelyt:
Kaikille avointa virtuaalista Diabeteskävelyviikkoa vietetään 11.-17.10.
Koko perheen Diabeteskävelyviikko järjestetään terveysturvallisesti omaan tahtiin – missä 
vain haluat.  Kävely yksin tai kaverin kanssa, haasta oma klubi tai muu ryhmä mukaan.
Diabeteskävelyt ovat lionsien, diabetesyhdistysten ja muiden kumppanien yhdessä 
järjestämiä rentoja tapahtumia, joiden tavoitteena on innostaa meitä kaikkia pitämään 
huolta itsestämme ja muista!

We serve – Me palvelemmeYhdessä olemme enemmän
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Lions Club Nurmijärvi/Kanerva
Kermintie 3, 05100 Röykkä

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

Yhteinen kautemme on saanut mukavan alun aktiviteeteille ja reippaille koulutuksille.  
Kiitos GAT-ryhmä (Nina, Tarja, Raija ja Outi), olette tehneet mahtavaa aktivointia ja 
innostusta kaikille meille leijonille. Voimavalmennus jatkuu aluefoorumeissa 
aktiviteettipajoina. Tervetuloa mukaan!

Minä haluan esittää kauniin kiitoksen klubeille, joiden kokouksiin olen saanut osallistua 
klubivierailuilla. Syksy on käynnistynyt niin monen klubin luona ja matka jatkuu.



 Rauhanjulistekilpailun info
Olemme kaikki yhteydessä toisiimme
Klubeille upea tilaisuus tehdä yhteistyötä paikkakunnan nuorten kanssa.
Paketteja voi tilata 1.10.21 saakka, vielä ehditte nopeina mukaan.
Valmiiden töiden tulisi olla viimeistään 2.11.21 joko lohkareilla, piirikuvernöörillä tai 
Rauhanjuliste vastaavalla (postitse Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, Impivaarantie 13 17200 Vääksy, 
viesti jos laitatte postin kautta 040 7561166)
Toivottavasti saamme tänäkin vuonna runsaasti kilpailutöitä
Rauhanjuliste vastaava Kirsi Tevajärvi-Pärssinen  

 Leijonaviestin tukimaksu
Leijonaviestin tukimaksun 80 € hoitaminen:
Maksajana klubin nimi, viitenumerona 2121, maksu C-piirin hallintotilille, 
FI73 4212 0010 2513 34, eräpäivä 30.11.21.
Klubit jotka haluavat laskun, laittakaa sähköpostilla pyyntö Hannu Ojalalle, 
hannu.ojala@lions.fi.

Tulevia koulutustapahtumia:

 Klubin Voimavalmennus:
alueet I & II  26.10.21 aluefoorumissa Tuulos
alueet III & IV 19.10.21 aluefoorumissa Hollola
alueet V & VI 28.10.21 aluefoorumissa Jokela

 SOME-koulutus lohkon puheenjohtajat              5.10.21  18.00  GoToMeeting
 SOME-koulutus klubiviestintä ja markkinointi 12.10.21  18.00  GoToMeeting
 SOME-koulutus vasta-alkajat                                2.11.21   18.00  GoToMeeting
 Uusien jäsenten koulutus ja Muutosvalmennus tarpeen mukaan, ota yhteyttä lohkon 

puheenjohtajaan tai Nina Moilaseen.

Lions-Quest syksyn tulevat koulutukset Riihimäellä
 Peruskoulutus 8.-9.11.21
 Liikuntaseurakoulutus 30.09. ja 7.10.21 (maksullinen)

Terveisin 

Eija 


