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Piirikuvernöörin tiedote 5/2022-2023      Marraskuu  
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Ensimmäinen neljännes on lähtenyt mukavasti käyntii n ja Hyvän Päivää on vietetty 
näkyvästi useiden klubien toimesta. Kiitokset kaiki lle! 
 
Klubit ovat ottaneet uusia jäseniä kiitettävästi: L C Forssa/Flores 1, LC Hollola 2, LC 
Janakkala/Idat 4, LC Järvenpää/Ainot 2, LC Järvenpä ä/Jean Sibelius 1, LC Järvenpää/ 
Vennyt ja Jussit 4, LC Karkkila 3, LC Kerava 1, LC Klaukkala 1, LC Kuhmoinen 1, LC 
Lahti/Ankkurit 1, LC Lahti/Kariniemi 1, LC Nurmijär vi/Kanerva 3, LC Orimattila/Leonat 
1, LC Riihimäki/Kristalli 1.                                     
Lämpimät onnittelut uusille Leijonille sekä tervetu loa C-piirin jäseniksi. Onnittelut ja 
kiitokset myös aktiivisille klubeille. 
 
C-piirin vuosikokous pidetään 22.4.2022 Riihimäellä . Kokouksessa valitaan 
piirillemme kauden 2023 – 2024 piirikuvernööri sekä  1. varapiirikuvernööri ja 2. 
varapiirikuvernööri. Tehtävien hakuaika päättyy 15. 1.2023.                                                                                                                       
Hakemukset kannatustodistuksineen pyydetään toimitt amaan piirikuvernööri Ismo 
Kajaalalle, osoite: Ismo Kajaala Kartanonkuja 1, 11 710 Riihimäki tai skannattuna 
sähköpostilla: ismo.kajaala@lions.fi Lisätietoja pi irikuvernööriltä (e-mail/045-315 
0677)                                                                                                                     
Huom! Kannatustodistuksen hankkiminen omalta klubil ta kannattaa tehdä hyvissä 
ajoin.  
 
Klubeilla on oikeus tehdä piirimme toimintaa koskev ia aloitteita käsiteltäväksi piirin 
vuosikokouksessa. Aloitteet tulee toimittaa piiriku vernööri Ismo Kajaalalle 
sähköpostilla 15.1.2023 mennessä. 
                                                                                                                                                                                                                                      
Piirin GLT Nina Moilanen tiedottaa seuraavaa: ”Viim e kauden suosittu 
valmennuskokonaisuus jatkuu! Piiri järjestää 14.11.  etäkoulutuksena kertauksen 
kolmiosaisesta VoimaValmennuksesta. Se on tarkoitet tu kaikille teille, jotka ette olleet 
viime kaudella tilaisuuksissa mukana. Klubin kannat taa täydentää jäsenistön 
osaamista kouluttamalla lisää jäseniä klubivoiman v ahvistamiseen. Mukaan voi myös 
tulla, jos viime vuodelta jäi jotain kertausta kaip aavaa.                                                              
Ilmoittautuminen piirin kotisivujen kautta.” 
Lisätietoja: nina.moilanen@lions.fi  (040-833 9218).        
 
Alueellisten lionsjohtajien koulutusinstituutin (RL LI-Regional Lions Leadership 
Institute) 2023 työpaja järjestetään 11 - 12.2.2023  Jyväskylässä. Instituutti järjestetään 
hybridimuotoisena. Hakuaika on 7.11.2022 - 6.1.2023 . Linkki hakulomakkeeseen 
(avautuu 7.11.2022).  
https://link.webropolsurveys.com/EP/99749CD89027AB72 

 



 
Kokeneempien lionsjohtajien koulutusinstituutti (AL LI-Advanced Lions Leadership 
Institute) järjestetään Oslossa, Norjassa 12. - 14. 5.2023. Instituutissa on englannin-
,suomen-, ranskan- ja italiankieliset luokat. Hakem uksen viimeinen jättöpäivä on 
11.2.2023. Hakemuksen on oltava päämajassa määräaik aan mennessä. Hakemuksen 
voi ja suositellaan lähetettäväksi sähköisesti. Hak emus vaatii sekä piirikuvernöörin, 
että koulutusjohtajan allekirjoituksen. 
Hakemuslomake:   https://www.lionsclubs.org/resources/134660966 
 
Lasten Leijona Hiihto-ohjelma on yhdessä Suomen Hii htoliiton kanssa talvella 2020 
aloitettu yhteistyö, jonka tavoitteena on nuorten- ja lasten hiihto- ja 
liikuntaharrastuksen lisääminen. Tästä Lasten Leijo na Hiihto-ohjelmasta halutaan 
tehdä vuotuinen pysyvä tapahtuma klubeille, oli sit ten lunta tai ei. Klubit järjestävät 
tapahtuman mitaleineen ja mahdollinen paikallinen u rheiluseura toimii teknisenä 
apuna tapahtuman järjestämisessä. Lions-liiton sivu ilta löytyy selkeät ohjeet esim. 
siitä kuinka tapahtumaa voidaan järjestää myös lume ttomissa olosuhteissa. 
Tapahtumalla on tarkoitus ennen kaikkea liikkua ulk ona iloisella mielellä, ei kilpailla 
vaan kaikille osallistuneille jaetaan ”mitalit”! es im. Lions-liiton verkkokaupasta löytyy 
tarkoitukseen valmistettuja kaulaan pujotettavia mi taleita. Lisätietoja: Lasten Leijona 
Hiihto-vastaava erkki.lappi@lions.fi  (0400-557136) tai piirissä ritva.kajaala@lions.fi  
(040-5879915) 
 
Suomen Lions-liitto, lionit ja Lastenklinikoiden Ku mmit yhdessä pienten 
syöpäpotilaiden puolella, Kutsu Joulukeräykseen 202 2! Keräyksellä halutaan tehdä 
vielä lionien yhteinen loppukiri tärkeälle asialle.  Lionsklubeille/lioneille suunnattu 
haaste vitosella kympin arvoista työtä! MobilePay m aksulla Kummien Lions-
keräyksen numeroon 46974 tai tekstiviestillä KUMMIT 5 numeroon 16499 (5€ lahjoitus). 
Osallistua voi myös tilisiirrolla haluamallaan summ alla Lastenklinikoiden Kummit ry, 
Nordea: FI21 1573 3000 1058 81. C-piirin viitenumer o: 1131473. 
 
Leijonaviestin tekijät odottavat teidän tarinoitann e, esim. ”Miksi olen Leijona”, 
yhteisten tapahtumien satoa missä ja milloin. Kuvia  mukaan ja keitä kuvassa on ja 
kuvaajankin nimi mukaan.                                                                                                                  
Leijonaviestin tukimaksu on vuosikokouksen päätökse llä edelleen 80 €/klubi. Lehti 
ilmestyy tammikuussa ja laskut lähetetään samaan ai kaan. Lehden tukimaksulla 
tuetaan seuraavaa kv nuorisoleiriä 2025.                                                                                                                                     
Materiaalin jättöaika on 30.11.2022 mennessä!!! ensio.ruotsalainen@lions.fi  ja 
ari.pakarinen@lions.fi  
 
 

 
 
 
Nenäpäivää vietetään 11.11.2022 ja kansainvälistä d iabetes-päivää 14.11.2022. 
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