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Piirikuvernöörin tiedote 8/2022-2023     Helmikuu 
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Elämme parhaillaan vaihtelevien talvikelien aikaa. Piirin alueella suunnitellaan 
monenmoisia ulkoilutapahtumia. Toivonkin, että huom ioitte näissä Lasten 
Leijonahiihdot, tästä vielä kertauksena: 
 
Lasten Leijona Hiihto on Hiihtoliiton kanssa 2020 a loitettu yhteistyö, jonka tavoitteena 
on nuorten- ja lasten liikuntaharrastuksen lisäämin en. Leijonahiihdon tavoitteena on 
järjestää hiihtotapahtumia 4 – 12 v. lapsille. Klub it järjestävät tapahtuman mitaleineen 
ja mahdollinen paikallinen urheiluseura toimii tekn isenä apuna järjestämisessä. 
Lions-liiton sivuilta löytyy selkeät ohjeet. Tapaht umalla on tarkoitus ulkoilla iloisella 
mielellä, ei kilpailla vaan jokainen osallistuja hu omioidaan ”mitalilla”! esim. Lions-
liiton verkkokaupasta löytyy tarkoitukseen sopivia mitaleita. Ilmoitukset toteutuneista 
Lasten Leijonahiihdoista, päivä- ja osallistujamäär ineen: ritva.kajaala@lions.fi  (040-
5879915). 
 
Uusia jäseniä on otettu vastaan seuraavasti: LC Asi kkala/Kanava 1, LC 
Hämeenlinna/Aulanko 1, LC Hollola 1, LC Hyvinkää/Hö ffinga 1, LC Järvenpää/Jean 
Sibelius 2, LC Kerava 1, LC Lahti/Vesijärvi 1, LC N urmijärvi/Kanerva 1, LC Rajamäki 2, 
LC Riihimäki 1 ja LC Salpakangas 1. Onnittelut uusi lle Leijonille sekä tervetuloa C-
piiriin. Onnittelut ja kiitokset myös aktiivisille klubeille. 
 
Tammikuun aluefoorumit Forssassa, Nastolassa ja Hyv inkäällä on onnistuneesti 
pidetty monipuolisilla ohjelmilla ja hyvillä järjes telyillä. Kiitokset kaikille mukana 
olleille sekä järjestäjille. 
 
Ensi kauden virkailijavalmennukset alkavat:     
kaikki tulevat presidentit, sihteerit ja rahastonho itajat, olette erityisen tervetulleita 
valmennustilaisuuksiin. Presidenttikoulutukseen kuu luu kaksi valmennusiltaa 1&2. 
Jokaiselle tapaamiselle on 2 vaihtoehtoa: 
presidenttikoulutus 1 7.3.2023 18:00 Heinsuon koulu , Hollola  
presidenttikoulutus 1 14.3.2023 18:00 Juteinitalo, Hattula 
presidenttikoulutus 2 vko 15/16 18:00 Hämeenlinna  
sihteerikoulutus  
rahastonhoitajan koulutus 
presidenttikoulutus 2 vko 15/16 18:00 Hyvinkää 
sihteerikoulutus  
rahastonhoitajan koulutus 
 
Presidenttikoulutuksiin pyritään järjestämään mahdo llisuus seurata tilaisuutta etänä, 
seuraa ilmoittautumisia piirin sivuilta.  
 



Lohkon puheenjohtajien koulutus 13.4.2023 17:30 Paj ulahti 
LCIF- ja ARS-koulutus   1.3.2023  17:30 Tervakosken  koululla 
Ilmoittautumiset piirin kotisivujen kautta!!! 
 
Uusien jäsenten perehdytykset tarpeen mukaan, ottak aa yhteyttä: Nina Moilanen 040-
833 9218 nina.moilanen@lions.fi  
 
Lions-arpajaiset 2022-2023, ”Monta tapaa tehdä hyvä ä”. Voimme jälleen tukea 
lapsiamme ja nuorisoamme yhdessä. Lions-arvat posti tetaan klubien presidenteille 
helmikuun aikana. Suunnitelkaa klubeissa yhdessä ar pajaiset. Myyntiaika on 1.2. – 
31.5.2023. 
 
2023 on Orkester Nordenin 30-vuotisjuhlavuosi. Tamm ikuun aikana piirit tulevat 
saamaan markkinointiviestin Lahden Sibeliustalon ko nserttiin 8.8.2023. Orkester 
Nordenin työryhmä esittää, että klubit tilaavat kon serttilippuja myyntiin ja saavat 
puolet lippujen hinnasta käytettäväksi omiin aktivi teetteihinsa. Tai klubit voivat ostaa 
lippuja puoleen hintaan ja lahjoittaa omille kohder yhmilleen, esim. vanhuksille, 
omaishoitajille tai nuorille musiikin opiskelijoill e ja tarvittaessa järjestää heille 
konserttimatkan Lahteen tiistaina 8.8.2023. 
Orkesterin harjoitusleiri järjestetään Lahdessa 29. 7. – 7.8.2023. Paikalliset klubit 
voivat halutessaan varata oman vastuuillan retken t ai pienimuotoisemman ohjelman 
järjestämiseen. Tästä enemmän kertoo Lion Timo Ståh l, timo.stahl@phnet.fi 
 
Raportointi MyLioniin tuo lionit näkyviksi. Palvelu kertomuksemme ja -lukumme 
innostavat toisia lioneita toimimaan ja ovat esimer kkinä muille. Raporteissa kerromme 
meille tärkeistä asioista ja projekteista, toiminna stamme ja sen suunnittelusta, 
varainhankinnasta ja lahjoituksista. Raportointimme  tuo lionit näkyviksi, 
houkutteleviksi sekä vaikuttaviksi kumppaneiksi. Ra portointi kertoo paikallisille 
johtajille klubien oleva kunnossa: Teemme sitä mitä  lupaamme – We Serve, me 
palvelemme! 
 
Kaikille avoin KiTeNet, Kiusaamisesta terveeseen ne ttikäytökseen webinaari pidettiin 
24.1.2023. Tallenne tästä on katsottavissa seuraava n linkin kautta: 
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-t eemat-kaudella-2022-23/  
 
Tämä kevään avauswebinaari 24.1.2023 sisältää kesku stelua kevään ohjelmasta, jossa 
lippulaivana on vanhempain webinaari ti 21.3.2023. Siinä tavoitteena on saada ainakin 
4000 kuulijaa asialle, mutta siihen tarvitaan klubi en panosta. Avauswebinaarissa 
annettiin ohjeita, miten klubit voivat toimia koulu jen ja päiväkotien kanssa 
vanhempain webinaarin ohjelman saamiseksi oman paik kakunnan Wilmaan. 
Tässä hyvä vinkki klubi-illan ohjelmaan! 
 
Leijonaviesti ilmestyi 26.1.2023 ja on parhaillaan jaossa. 
 
Piirin vuosijuhla ja vuosikokous pidetään la 22.4.2 023 Riihimäen Kirkkopuiston 
srk:ssa klo 10:00 alkaen. Kutsu tulee lähempänä. 
 
1.VDG Hannu Ojala tiedottaa erillisellä tiedotteell a vapaaehtoisten leijonien 
rekrytoinnista Iron Man kilpailuun 26. – 27.8.2023 Lahdessa, tiedote tulee lähiaikoina. 
 

    Kevättä kohti!  Terveisin Ismo 


