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Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Lions-kausi 2022-2023 on käynnistynyt! Onnittelut a loittaville klubien ja piirin 
virkailijoille. Kansainvälisessä vuosikokouksessa 2 4. – 28.6. valittiin kv presidentiksi 
Brian Sheehan USA:n Minnesotasta ja kansainväliseen  johtajistoon Suomesta valittiin 
Pirkko Vihavainen Lions Club Juva/Luonteri. Suomen Lions-liiton puheenjohtajaksi 
Kouvolan vuosikokouksessa 11.6.2022 valittiin Heikk i Mäki, Lions Club Paattinen. 
Lions-liiton teemana on ”Lions-avoin muutokselle”.  
 
Me palvelemme maailmaa ja paikallisia yhteisöjä ylp eyttä tuntien. Lisätään Lions 
tunnettavuutta, toiminnallisuutta, vuorovaikutusta ja näkyvyyttä. 
 
C-piirin teema on ”Turvallinen ympäristö tuleville sukupolville”. 
Aktiviteettien tavoitteena on lisätä ympäristötieto utta sekä kestävää kehitystä 
edistämällä ympäristöystävällistä palvelua toisista mme välittäen. 
 
Orkester Norden on yhteispohjoismainen Lions-aktivi teetti ja pohjoismaiden 
laadukkain nuorten sinfoniaorkesteri. Tänä vuonna o rkesteria johtaa kapellimestari 
Eivind Gullberg Jensen Norjasta. 
Nyt kannattaa ostaa lippuja lähipiirille tai tarjot a konserttielämys klubin 
aktiviteettikohderyhmälle. 
Orkesteri konsertoi C-piirissä seuraavasti: 
ti 26.7.2022 klo 19 Lahden Sibelius-talo, liput: henna.keihas@lahti.fi , (20 €/kpl) 
ke 27.7.2022 klo 19 Järvenpää-talo, liput: tapani.rahko@lions.fi , (20 €/kpl) 
Liput voi myös ostaa suoraan osoitteesta https://www.lippu.fi . Lippupisteen myymiin 
lippuihin lisätään myyntipalkkio. 
Klubi voi myydä lippuja eteenpäin 25 €:lla, jolloin  jokaisesta lipusta jää 5 € klubin 
aktiviteettitilille. 
 
Piirin kansainvälinen nuorisovaihto sekä -leiri on vihdoinkin lähellä toteutumista. 
Nuorisovaihtoa toteutetaan nyt vain Euroopan alueel la. Suomesta lähtee muutama 
nuori ja Suomeen on tulossa toistakymmentä nuorta s isältäen muutaman 
pohjoismaista tulevan diabetes - leiriläisen. Camp Park 2022 leiri järjestetään 
Eerikkilän Urheiluopistolla Tammelassa 18. – 28.7.2 022. Leirijohtajana toimii Joel 
Stockmakare Leoista ja leirikoordinaattorina Tarja Salomäki, Lions Club 
Hämeenlinna/Liinut. Haluan nyt jo kiittää isäntäper heitä hyvästä mukaantulosta 
nuorille merkittävään tapahtumaan. Lisätietoja isän täperheisiin liittyen: Minna Kurki, 
Lions Club Riihimäki/Mixed, 040 517 1836, minna.kurki@lions.fi . 
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Piirifoorumi pidetään Riihimäen kansalaisopistolla,  Puistikko 5, 11100 Riihimäki, ti 
23.8. alkaen klo 17:00. Kahvitarjoilua, toimialojen  esittelypisteitä ”tullaan tutuiksi” 
merkeissä. Ohjelma alkaa klo 18:00. Vieraana liiton  puheenjohtaja Heikki Mäki. 
Tarkemmin tulevassa kutsussa. Tervetuloa mukaan! 
 
Rauhanjulisteiden luominen antaa lapsille kaikkiall a maailmassa mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksiään rauhasta ja inspiroida ajatuk siaan taiteen ja luovuuden avulla. 
2022 – 2023 kilpailun teemalla ”Johda sydämellä”. T ilaa rauhanjulistekilpailun paketti 
Lions-liiton verkkokaupasta. C-piirin kilpailutöide n palautuspäivä on 8.11.2022. 
Lisätietoja antaa kirsi.parssinen@lions.fi . 
 
Piirin kotisivuilta löytyy mm. piirikuvernöörien vi erailukalenteri, toimialojen 
ajankohtaiset päivitykset. Piirin tapahtumakalenter iin toivotaan myös klubien 
ilmoittavan tapahtumistaan. Ilmoitukset: osmo.niiranen@lions.fi  
Kotisivujen lisäksi piirin facebook toimii tiedotus - ja markkinointikanavana eteenpäin. 
Ilmoitukset, yhteyshenkilö: ari.pakarinen@lions.fi  
 
C-piirin tiedotuslehti Leijonaviesti 2023 ilmestyy tammikuussa. Lehteen 
viestintävastaava ensio.ruotsalainen@lions.fi  odottaa klubien ja jäsenten ”tarinoita”. 
 
Piirin You Tube – kanavaa käytetään myös viestinnän  tukena. 
 
Hyvät klubipresidentit! 
Toivon teidän hyvissä ajoin ilmoittavan minulle vuo sijuhlista ja muista tapahtumista, 
joihin toivotaan piirikuvernöörin osallistuvan. 
 
Klubit huomioittehan kansainvälisen jäsenmaksun erä päivän 31.7.2022. 
 
 
Hyvää ja aurinkoista kesää kaikille ja voimia tulev aan kauteemme! 
 
Ismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


