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We serve – Me palvelemme

Piirikuvernöörin edote 11/2020-2021

toukokuu 2021

Teemana ’Kevät on juhlien aikaa’

Ilmassa kihelmöi valtava odotus ja innostus. Kohta silmut räjähtävät ja
maisema muuttuu kellanharmaasta ihanan vihreäksi. Rokotukset ovat hyvässä
vauhdissa ja kenties pääsemme juhlistamaan koulujen päättäjäisiä,
ylioppilaiden juhlia ja ammattiin valmistuvia jopa paikan päälle ja yhdessä.
Kesä on aivan kohta täällä! Juuri nyt tuntuu siltä, että toukokuu on paras
kuukausi kaikista, vähän niin kuin perjantai viikonpäivistä.
Mitä aktiviteetteja klubeissanne tehdään tässä kuussa? LC Lammi esimerkiksi
järjestää Hämeenlinna/Liinujen kanssa Ydin-Hämeen ympäristötalkoot.
Mukaan on saatu 2 yritystä ja Hämeenlinnan kaupunki sponsoroimaan
tarvikkeita ja siivoukseen kutsutaan mukaan kyläyhdistyksiä. Hienoa
yhteistyötä!
Piirin vuosikokous pide in 17.4. Edellisen kauden virkailijat saivat vastuuvapauden ja uusi hallitus
vahviste in. Onni elemme vastavali uja kauden 2021-22
piirikuvernööriä Eija Björkbackaa, 1-varapiirikuvernööriä Ismo Kajaalaa ja
2-varapiirikuvernööriä Hannu Ojalaa.
Vuoden klubiksi vali in LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit ja Vuoden Leijonaksi Kari
Julkunen LC Kärkölästä.
o II-ruusukkeen ansiomerkin sai PDG Vesa Rauttu LC Järvenpää/Jean
Sibeliuksesta
o Melvin Jones jäsenyys myönnettiin PDG Ritva Kajaalalle LC
Riihimäki/Kristallista
o PDG Kaisa Vainio LC Janakkala/Idoista sai Medal of Meritin ja
o kv-presidentin sertifikaatin PDG Jami Virta LC Jokelasta.
Liikkuvin klubi kauden kisassa oli LC Vih /Nummela ja eniten liikkunut leijona oli pres. Ritva Harilainen LC
Vih /Nummelasta. Kiitos osallistujille! Vuosikokoustallenne löytyy piirin YouTube-kanavalta.
Kampanja100-kisa käy piirissä tiukkana. Lahjoitustilanne tällä hetkellä: 1. LC Hollola 70,60 2. LC Järvenpää/Jean Sibelius 69,80 3. LC Rajamäki 52.6 €/jäsen. Muistattehan yleiseurooppalaisen LCIF-päivän 22.5.
Olette saaneet kampanjakoordinaattorilta viestin ja esitemalleja käyttöönne tilaisuuksia varten.
Huh kuussa olemme saaneet C-piiriin 4 uu a jäsentä. Onni elut LC Nastola ja Nurmijärvi/Kanerva uusista
Leijonista, sekä Nurmijärvi/Rock kahdesta! Tervetuloa mukaan toimintaan!
t.

Nina

Ajankohtainen kakkonen:
Klubipresiden t ja sihteerit, 15.5. mennessä tulee klubien kirjata ensi kauden virkailijat MyLCI:hin. Tämä
on erittäin tärkeää, jotta kauden alussa lähteville tiedotuksille löytyy oikeat vastaanottajat ja kaikilla on
asianmukaiset oikeudet MyLionissa.
Leijonavies uudistuu ja julkaistaan jo elokuussa. Lehdessä kerromme tulevan kauden tavoitteista ja
toiminnasta ja esittelemme piirihallituksen. Tietenkin lehteen mahtuu myös juttuja klubien toiminnasta
kaudelta 2020-2021. Pyydämme klubeilta pieniäkin viestejä klubin toiminnasta, ne kootaan yhdeksi
artikkeliksi.
 jutut tulee lähettää yhdessä sähköpostissa osoitteeseen lions.cpiiri@gmail.com 31.5.2020 mennessä.
Juttu word-tiedostona ja 1-2 kuvaa jpg-muodossa erillisinä tiedostoina.
 anna jutullesi vetävä otsikko ja mainitse jutun lopussa kirjoittajan ja valokuvaajan nimi
Klubien tukimaksu lehdelle on edelleen 80 euroa. Tukimaksua vastaan klubi voi laittaa lehteen oman
ilmoituksen. Tukimaksusta voi vapautua hankkimalla 150 euron mainoksen esim. joltain yritykseltä.
Lisäinfoa löytyy lähipäivinä piirin kotisivuilta ja Outi Kyöstilältä 044-548226.

Haluaisitko kuulla ja oppia lisää lohkon – ja aluepuheenjohtajan roolista
Lions-organisaatiossa? Entä mistä tunnistaa onko klubi hyvinvoiva? Mistä
löytää apua klubien hyvinvoinnin arvioimiseksi?
Suomen Lions-liitto järjestää webinaarin istaina 18.5.2021 klo 18.00.
Kurssi on rautaisannos lohkonpuheenjohtajille ja piirien toimijoille kaikilla
tasoilla. Tilaisuus on avoin myös kaikille lioneille, jotka haluavat oppia lisää
muun muassa klubien hyvinvoinnista ja saada hyviä vinkkejä omalla
matkallaan Lions-palvelupolulla eteenpäin.
Ilmoittautumislinkki webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805
Lions-lii o järjestää paneelikeskustelut puheenjohtaja- kansainvälisille johtajaehdokkaille webinaareina:
puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat istaina 25.5.2021 klo 18 - 19.00
Ilmoittautumislinkki webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493
ID-ehdokkaat keskiviikkona 26.5.2021 klo 18.00 - 19.00
Ilmoittautumislinkki webinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805

Melvin Jones jäsenien ja Lions-ritarikillan jäsenien lounas
lauantaina 5.6.2021 klo 13:00 Wuolteen kartanolla Pokkarintie 35,
14700 HAUHO. Ilmoi autumiset 29.5.2021 mennessä
ritva.kajaala@lions.ﬁ tai teppo.valtonen@lions.ﬁ
Lounas 30 €, maksu 29.5.2021 mennessä C-piirin tilille
FI 73 4212 0010 2513 34, viite 202031
Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu:
20.5.2021
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen eli KiTeNet-hanke, ilmoittaudu liiton sivuilla.
Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin tiedote videona. https://bit.ly/2Qyvr8v

