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Piirikuvernöörin tiedote 6/2022-2023      Joulukuu 
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
Marraskuu on ollut toiminnan aikaa.  
Paljon on tehty hyvää mm. Auta lasta – Auta perhett ä tai Tee hyvä teko -keräysten 
avulla sekä useilla paikkakunnilla on vietetty Diab etes päivää jakamalla tärkeää tietoa 
lähinnä kakkostyypin diabeteksen tunnistamiseksi en nakolta. Joulunalusmyyjäisissä 
on aherrettu leipomusten ja askartelujen parissa. I sot kiitokset kaikille ahkerille 
käsipareille! 
 
Uusia jäseniä olemme vastaanottaneet klubeihin reip paasti edelleen: LC Asikkala 2, 
LC Hämeenlinna/Birger 2, LC Kuhmoinen 1, LC Lahti/L aune 1 ja LC Riihimäki 1. 
Onnittelut uusille Leijonille sekä tervetuloa C-pii riin. 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, 1 1710 Riihimäki tai skannattuna 
sähköpostilla: ismo.kajaala@lions.fi Lisätietoja pi irikuvernööriltä (e-mail/045-315 
0677)                                                                                                                     
Muista! Tarvitset kannatustodistuksen klubiltasi!  
 
Klubeilla on oikeus tehdä piirimme toimintaa koskev ia aloitteita käsiteltäväksi piirin 
vuosikokouksessa. Aloitteet tulee toimittaa piiriku vernööri Ismo Kajaalalle 
sähköpostilla 15.1.2023 mennessä. 
                                                                                                                                                                                             
KiTeNet 
Vanhempainiltoja ovat klubit Suomessa paikoin järje stäneet ahkerasti. Niitä on 
toteutettu joko laajana yhteistyönä paikkakunnittai n tai koulukohtaisesti. Yhteistyö on 
ollut joko opettajan/rehtorin kanssa tai nettipolii sin sekä asiantuntijan kanssa. Illassa 
on ollut lion-vetäjä ja hänen kanssaan pari apuria ja kahvinkeittäjät. Kun vuosi 
vaihtuu, on jälleen mahdollisuus koulun/vanhempainn euvostojen kanssa katsoa, 
onko sopivaa tilaisuutta, jonka ohessa KITENET-tila isuuden voi klubi järjestää. On 
aina helpompi saada vanhempia iltaan, kun koulu tai  poliisi on mukana. Nyt on 
päätösten ja kontaktoinnin aika. Piiristäkin voi sa ada apua tilaisuuden järjestämiseen 
 
 
 
 
 



Lions Quest                                                                                                                                       
Seuraava Lions Quest-liikuntaseuravalmennus pidetää n 4.2.2023 Tikkurilassa 
Vantaalla. Valmennus on tarkoitettu valmentajille, ohjaajille ja muille lasten ja nuorten 
liikunnan parissa työskenteleville aikuisille. Lisä tietoja: www.lions.fi/lions-quest/                    
Lisätietoja KiTeNet kampanjasta ja Lions Quest-toim innasta hannele.rautio@lions.fi 
 
 
Alueellisten lionsjohtajien koulutusinstituutin (RL LI-Regional Lions Leadership 
Institute) 2023 työpaja järjestetään 11-12.2.2023 J yväskylässä. Instituutti järjestetään 
hybridimuotoisena. Hakuaika on 7.11.2022-6.1.2023. Linkki hakulomakkeeseen 
(avautui 7.11.2022).  
https://link.webropolsurveys.com/EP/99749CD89027AB72 

 
Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti (ALL I-Advanced Lions Leadership 
Institute) järjestetään Oslossa, Norjassa 12.-14.5. 2023. Instituutissa on englannin-, 
suomen-, ranskan- ja italiankieliset luokat. Hakemu ksen 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 j a lasten hiihto- ja 
liikuntaharrastuksen lisääminen. Tästä Lasten Leijo na Hiihto-ohjelmasta halutaan 
tehdä pysyvä tapahtuma klubeille, oli sitten lunta tai ei. Klubit järjestävät tapahtuman 
mitaleineen. Tapahtumalla on tarkoitus ennen kaikke a liikkua ulkona iloisella mielellä, 
ei kilpailla vaan kaikille osallistuneille jaetaan ”mitalit”! esim. Lions-liiton 
verkkokaupasta löytyy tarkoitukseen valmistettuja k aulaan pujotettavia mitaleita. 
Lisätietoja: Lasten Leijona Hiihto-vastaava erkki.lappi@lions.fi  (0400-557136) tai 
piirissä ritva.kajaala@lions.fi  (040-5879915) 
 
Huom! Jäsenmaksuohjeita löytyy Lions-info 2022-2023  julkaisusta sivulta 17. 
 
 

 
Vesi vanhin voitehista – mitä ihmettä 
www.vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/kysely 
 
Hyvää ja Rauhallista Joulunaikaa kaikille! 
 
Ismo ja Ritva 
 
 
 


