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Piirikuvernöörin tiedote 4/2022-2023      Lokakuu 
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Syksy on lähtenyt mukavasti käyntiin. Klubivierailu illa olen tavannut uutteria Leijonia 
monenlaisten aktiviteettien ja hankkeiden parissa.  
 
Klubit ovat ottaneet uusia jäseniä kauden alusta se uraavasti: LC Hausjärvi/Helmi 1, 
LC Janakkala/Turenki 2, LC Klaukkala 1, LC Lahti/An kkurit 1, LC Orimattila/Viljamaa 1, 
LC Tuusula 1 ja LC Tuusula/Hyrylä 1. Onnittelut uus ille Leijonille sekä tervetuloa        
C-piirin jäseniksi. Onnittelut ja kiitokset myös ak tiivisille klubeille.                                             
Muistattehan päivittää uusien jäsenten tiedot MyLCI :hin mahdollisimman pian. 
 
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  . Arilta voi kysyä tarvittaessa neuvoa kuvien kans sa. 
 
Aluefoorumit pidetään seuraavasti: 
 
I ja II alueet tiistaina 25.10.2022 klo 17:30 alkae n Juteinintalo, Kauppatie 3, 13720 
Parola. 
 
III ja IV alueet keskiviikkona 26.10.2022 klo 17:30  alkaen Koulutuskeskus Salpaus,  
Männikkö, Laurellintie 55, 17320 Asikkala. 
 
V ja VI alueet 27.10.2022 klo 17:30 alkaen Jokelan koulukeskuksen ruokala, Jyväkuja 
13, 05400 Tuusula. 
 
Kutsut aluefoorumeihin ilmoittautumisohjeineen tule vat lähempänä. 
 
Tule tapaamaan ja tutustumaan Lions-toimintaan sekä  Leijona kavereihin paikan 
päälle. Odotamme runsasta osallistumista! Huom! Kim ppakyydit luontoa säästäen.                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Joulukortteja on jo tilattavissa. Toivon runsasta o sallistumista tähän aktiviteettiin. 
Tämä on merkittävin varainhankintakeino nuorisovaih tomme sekä Leo-toiminnan 
turvaamiseksi, unohtamatta arpa-aktiviteettia. 
 
Joulupatakeräykset ovat pian ajankohtaisia. Lisätie toja: Vesa Rauttu, 
vesa.rauttu@lions.fi , 0400 462080. 
 
Arne Ritari-säätiön huomionosoitukset, ritarit, rit arittaret ja pro-ritarit charter-
juhliinne: Timo Haasto, timo.haasto@lions.fi  
AR-tmk pj Ritva Kajaala, ritva.kajaala@lions.fi , 040 5879915, adressitilaukset ja 
apurahahakemukset. 
 
C-piirin LCIF-koordinaattorin Kaisa Vainion terveis et: 
Campaign 100 on päättynyt, kiitos klubeille ja yksi tyishenkilöille, jotka olette 
lahjoittaneet LCIF:lle Campaign 100:n. Piirimme ker äyssaldo viime kaudelta oli 
53411,66 USD, koko keräystuotto oli 145573,02 USD k ausien 2017-2022 aikana. 
Suurkiitos lahjoituksistanne! 
Klubeilla on runsaasti käytettävänä varoja, joilla voi hakea Melvin Jones-jäsenyyksiä. 
Olethan yhteydessä minuun niin kerron klubinne sald on ja neuvon ja autan 
hakemuslomakkeiden täytössä. Ole ajoissa liikkeellä , plakaatin tulo voi kestää jopa 2 
kk. Palkitkaa siis klubinne työmyyriä, jäseniä. 
Tällä hetkellä LCIF tukee mm Puerto Ricon hurrikaan i Fionan tuhoamia alueita 
katastrofilahjoitusten kautta, unohtamatta Ukrainaa . Olethan mukana lahjoittamassa, 
kiitos! kaisa.vainio@lions.fi  , 040-5819834 
 
Piirin kotisivuilta löytyy tietoa muistakin toimial oista yhteystietoineen. 
 
Huom! Tarkennusta vielä piirin tehtäviä tällä kaude lla hoitaviin henkilöihin mahdollisia 
yhteydenottoja varten: Piirisihteerinä toimii Lauri  Vainio, lauri.vainio@lions.fi , 040 
5587888. Piirin rahastonhoitaja on Teppo Valtonen, teppo.valtonen@lions.fi , 0400 
513887. Piirin neuvonta Ritva Kajaala, ritva.kajaala@lions.fi , 040 5879915. 
 
Hävikkiruokaviikkoa vietettiin 12. – 18.9. Tähän li ittyen siteeraan presidentti Sauli 
Niinistön viestiä suomalaisille: ”ruoan pitäisi pää tyä lautaselle eikä jäteastiaan”. 
Suomalaiset heittävät keskimäärin 20 – 25 kg ruokaa  roskiin joka vuosi. 
 

                                     

 

Tsempit teille kaikille Hyvän Päivälle 8.10.2022! 
 
Ismo 


