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Piirikuvernöörin tiedote 7/2022-2023      Tammikuu  
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 

 
Lämpimät kiitokset teille kaikille kuluneesta vuode sta 2022. Onnea ja menestystä 
uudelle vuodelle 2023. 
 
Uusia jäseniä olemme vastaanottaneet klubeihin edel leen mukavasti. 
LC Kerava 1, LC Lammi 2, LC Padasjoki 2 ja LC Riihi mäki/Mixed 3. 
Onnittelut uusille Leijonille sekä tervetuloa C-pii riin. Onnittelut ja kiitokset myös 
aktiivisille klubeille. 
 
Aluefoorumit pidetään tammikuussa seuraavasti: 
I ja II alueet tiistaina 24.1.2023 klo 17:30 alkaen  Hotel Fabrik, Hämeentie 7, 30100 
Forssa. 
III ja IV alueet keskiviikkona 25.1.2023 klo 17:30 alkaen Nuorisoseurantalo Pyrylä, 
Villähteentie 333, 15540 Villähde. 
V ja VI alueet 26.1.2023 klo 17:30 alkaen Kipinä-ta lo, Kenkätehtaankatu 1 (Suutarinkuja 
6), 05800 Hyvinkää. 
Kutsut aluefoorumeihin ilmoittautumisohjeineen ovat  tulossa. 
Tervetuloa mukaan kuulemaan kevään tapahtumista. Tu lkaa isolla porukalla 
kimppakyydeillä! 
 
Lasten Leijona Hiihto-ohjelma on yhdessä Suomen Hii htoliiton kanssa talvella 2020 
aloitettu yhteistyö, jonka tavoitteena on nuorten- ja lasten hiihto- ja 
liikuntaharrastuksen lisääminen. Leijonahiihto-kamp anja, jonka tavoitteena on 
järjestää matalan kynnyksen hiihtotapahtumia ensisi jaisesti 4 – 12 v. lapsille ympäri 
Suomea. Tästä Lasten Leijona Hiihto-ohjelmasta halu taan tehdä vuosittainen 
tapahtuma klubeille, oli sitten lunta tai ei. Klubi t järjestävät tapahtuman mitaleineen ja 
mahdollinen paikallinen urheiluseura toimii teknise nä apuna tapahtuman 
järjestämisessä. Lions-liiton sivuilta löytyy selke ät ohjeet esim. siitä kuinka 
tapahtumaa voidaan järjestää myös lumettomissa olos uhteissa. Tapahtumalla on 
tarkoitus ennen kaikkea liikkua ulkona iloisella mi elellä, ei kilpailla vaan kaikille 
osallistuneille jaetaan ”mitalit”! esim. Lions-liit on 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). 
Hiihtoliiton edustajat Immo Kuutsa ja Eero Hietanen  lahjoittivat upean kiertopalkinnon 
kannustamaan piirejä keskinäiseen kisaan eniten Las ten Leijonahiihtoja 
järjestäneiden kesken. 
Piirien Leijonahiihtovastaavat keräävät tiedot tapa htumista. C-piirin tiedot ilmoitetaan 
Ritva Kajaalalle. 
 
 



 
 
Lasten Lumipäivät Olympiastadionilla 6-21.3.2023: 
Viime talvena olimme ensi kertaa mukana ja tapahtum a oli suurmenestys. Lyhyesti 
sanottuna, halukkaat klubit hoitavat arkena joko vu oron 9-15 tai 16-19 tai 
viikonloppuna vuoron 10-18. Viime vuonna mukana oll eille klubeille Aarne Kivioja 
lähettää yhteyshenkilölle kutsun tulla mukaan. Mutt a uudet klubitkin ovat tervetulleita. 
Ilmoita klubisi halukkuus Aarne Kiviojalle.  
Nuorisotyötä olisi tarjolla juuri sinulle. Haluaisi than sinäkin ja klubisi olla mukana 
jonain päivänä tapahtumassa, jossa meidän upeana te htävänämme on toimia Lasten 
Lumipäivien eri hiihtopisteissä apuohjaajina. Itse ei tarvitse hiihtää, mutta palava halu 
nuorisotyöhön saa olla.  
Katso oheisesta linkistä, mitkä vuorot ovat vielä v apaina:  Ohjausvuorot HSW Lasten 

Lumipäivät 2023.xlsx.  
Ilmoita koordinaattori Aarne Kiviojalle, mihin vuor oon klubisi haluaisi 
mukaan: aakivioja@hotmail.com   
Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 31.1.2023 saakka, j otta kaikki klubit ehtivät 
halutessaan omassa kokouksessaan asiaa käsitellä. O lethan sinäkin tulossa mukaan 
tähän hienoon nuorisotyötä täynnä olevaan tapahtuma sarjaan.”  
  
Keväällä järjestetään valmennuksia, joiden tarkoitu s on auttaa klubivirkailijoita 
suunnittelemaan tulevaa kautta ja myös varmistumaan  siitä, että tehtävissä osataan 
tarvittavat toimenpiteet. Lisätietoja antaa GLT Nin a Moilanen, nina.moilanen@lions.fi , 
040-833 9218. 
 
Tervetuloa Melvin Jones ja Ritarijuhlaan 14.1.2023 klo 18 Riihimäen Upseerikerholle, 
Saarmaantie 45. Tilaisuus on kaikille Leijonille ja  Leoille avoin iltajuhla. Maukkaan 
illallisen lisäksi saamme nauttia upeasta musiikkie sityksestä, myös yllätyksiä on 
luvassa. Lisätietoja ja nopeat ilmoittautumiset Nin alle, nina.moilanen@lions.fi  tai 040-
833 9218. 
 
 

 
 
 
Hyvää ja turvallista alkavaa vuotta 2023! 
 
Talvisin terveisin 
 
Ismo 
 
 
 
 
 
 

 


