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Piirikuvernöörin tiedote 3/2022-2023    Syyskuu 
 
 
Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot!  
 
Suuret kiitokset osallistumisestanne runsaslukuises ti piirimme kauden 
avajaistilaisuuteen täällä Riihimäellä. Meitä Lione ita kokoontui kaikkiaan 59 klubista. 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Mäki toi m eille liiton tervehdyksen. 
 
Saitte tullessanne niittykukka siemenpussin, viitat en näin sydäntäni lähellä olevaan 
ympäristöteemaani. Näin voimme omalta osaltamme oll a mukana luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisessä auttamalla mm. mehilä isiä ja perhosia omassa 
tärkeässä työssään. 
Saimme kuulla ajankohtaista ympäristöasiaa ilmaston muutoksen vaikutuksesta 
ilmatieteen laitoksen tutkijalta Tuukka Rautiolta. Tarvitaan yksilötasolla 
asennemuutosta, sopeutumista ja joustavuutta! 
 
Aktiviteeteista oli esillä mm. Lions Quest, seuraav a koulutus liikuntaseuroille pidetään 
Riihimäellä (kaksi iltaa) ma 26.9. ja ma 3.10.2022.  Peruskoulutus opettajille ja muille 
kasvattajille (kaksi päivää) to – pe 17. – 18.11.20 22. Lisätiedot ja ilmoittautuminen 
www.lionsquest.fi  . Piirin Lions Quest vastaava on Hannele Rautio, 
hannele.rautio@lions.fi  . 
 
Nuorisoleiriltä saimme kuulla nuoriso-ohjelmavastaa valta Minna Kurjelta nuorten 
positiivista palautetta ja näimme erään leiriiäisen  kuvaaman tapahtumarikkaan ja 
iloisen videon. 
 
Brändityöryhmän esitykset tarinapajoista ja Hyvän p äivästä 8.10.2022 kertoi PDG Nina 
Moilanen. ”Tehdään hyvää yhdessä”, tarvitaan teitä kaikkia tekemään Lions-toimintaa 
näkyväksi! 
Sinulla on nyt mahdollisuus ehdottaa vuoden Valtaku nnallista Hyväntekijää ja lionien 
Vuoden Hyväntekijää, jotka palkitaan 8.10. Lions-to iminnan Hyvän Päivänä. 
Tästä lisätietoa: https://www.lions.fi/uutishuone/tapahtumat/hyvan-pa ivana-tehdään-
hyvaa/ 
 
Toimialat olivat esillä omilla standeillaan jakamas sa ajankohtaista tietoa Lions-
toiminnasta. Vuorovaikutus oli vilkasta. 
 
Sihteerivalmennus pidetään 6.9. ilm. nina.moilanen@lions.fi  ja raija.alonen@lions.fi  
ja rahastonhoitajien valmennus 7.9. ilm. nina.moilanen@lions.fi  ja 
teppo.valtonen@lions.fi  . Valmennukset pidetään etänä. 
 
Rauhanjulistekilpailun teemana on ”Johda sydämellä” . Kilpailutyöt on toimitettava 
viimeistään 8.11.2022 mennessä Kirsille, kirsi.tevajarvi.parssinen@lions.fi  . 
 



 
 
 
 

Piirin ja liiton teemakuukaudet 2022 – 2023 tukevat  Lions-toiminnan aktiviteetteja. 
Syyskuu: ”Jäsenyys, GMT”, kauden toiminnan alkaessa  on hyvä aloittaa 
jäsenasioista, jäsenten viihtyvyys ja uusien jäsent en hankinta.   
Lisätietoja antaa GMT Tarja Salomaki, tarja.salomaki@lions.fi  . 
Lokakuu: ”Nälkä”, Hyvän päivä 8.10.2022, esim. Tee hyvä teko, Auta lasta – Auta 
perhettä. 
 
Huomioitavaa vielä, 100% presidenttihakemukset 15.9 .2022 mennessä ja  klubien 
erinomaisuuspalkintohakemukset 31.8.2022 mennessä  IPDG Eija Björkbackalle 
eija.bjorkbacka@lions.fi   . Hakulomakkeet vaatimuksineen löytyvät piirin ko tisivuilta. 
 
Kauden alkaessa toivon klubien myös tutuvan piirin kotisivuilla olevaan 
kuvernööritiimin vierailukalenteriin. Katsokaa, sop ivatko suunnitelmamme teille ja 
laittakaa meille ajoissa toiveita, kutsuja klubien juhliin, aktiviteetteihin sekä 
tapahtumiin. Tarkistakaa klubi-iltojenne aika- ja p aikkatiedot MyLCI:hin. Ilmoittakaa 
tiedot myös piirin kotisivujen ylläpitäjälle, osmo.niiranen@lions.fi  . 
 
Leijonaviesti, C-piirin tiedotuslehti, ilmestyy tam mikuussa 2023. Leijonaviestiin 
toivotaan tarinoita, miksi olen Leijona, juttuja ta pahtumista ja aktiviteeteista. 
Muistathan liittää kuvatietoihin, keitä kuvassa on sekä kuvaajan nimi. Materiaalin 
jättöaika on 30.11.2022 mennessä, saa lähettää heti kin. Huomioikaa myös 
kesätapahtumat! Lehden toimittavat ensio.ruotsalainen@lions.fi  ja 
ari.pakarinen@lions.fi  . 
 
Leijonalehden tukimaksu on vuosikokouksen päätöksel lä 80 €/klubi. Tämä tuki 
mahdollistaa kv nuorisoleirin toteuttamisen kolmen vuoden välein C-piirissä. 
 
 

 
 
 
Hyvää alkavaa syksyä! 
 
Ismo  


