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joulukuu 2020

Teemana ’Jouluiloa kaikille’
Elämässä on iloisia asioita – marraskuun viimeisenä iltana satoi pimeä ilta valkoiseksi 25:lla, C-piirin
kuvernöörin valta ellä. Kun palveluvastaavamme Raija Alonen kesällä mie meille kuukausien teemoja, ei
varmas ajatuksissa ollut, e ä taas ’kaikki menee kiinni’. Mitens me nyt toimitaan? Joulumarkkinat,
myyjäiset, pikkujoulut, joulukonser t, juhlat, laulut – mistä jouluiloa? Kaikenlainen etäily etokoneilla alkaa
jo väsy ää ainakin työelämässä olevia, mu a se on sil tärkeä mahdollisuus koota yhteen klubilaiset.
Joitakin ulkoak vitee eja on mahdollista järjestää turvallises – joulupadat ja kuusenmyyn esimerkkinä.
Vanhusten ilahdu aminen joulukortein ja ruoka/lahjakeräykset oikein suunniteltuna.
C-piirimme maakunnat ovat kaikki nyt siirtyneet koronan leviämisvaiheeseen ja viranomaiset ovat antaneet
ukkoja suosituksia kokoontumisille. Ennen joulua ei siis ole syytä kokoontua kasvotusten koko klubin
voimin, eivätkä ulko laisuudetkaan ole suositeltuja – seuratkaa oman paikkakuntanne rajoituksia ja
toimikaa huolella, ohjeistuksien mukaises . Kun nyt pinnistämme, niin toivo avas tammikuussa jo
rajoitukset helli ävät.
Markkinoin ryhmä tarjoaa klubeille some-materiaalia eri joulunajan tapahtumiin. Vaikka klubilla ei
olisikaan ko. ak vitee a, voivat jäsenet ja klubit sil jakaa näitä päivityksiä – sitä kau a ’sana leviää’ ja
yhtenäinen ilme nostaa näkyvyy ämme. Kanna aa siis käy ää, tykätä ja jakaa!

C-piiri toivotti tervetulleeksi Leijona-toimintaan 11 uu a
jäsentä marraskuun aikana! Onni elut uudesta jäsenestä
LC Hausjärvi, Lah /Ankkurit, Lah /Kariniemi, Lah /Vellamot, tuplaonnea LC Forssa/Flores ja Nastola. Perä
kolme jäsentä on vastaano anut LC Loppi/Maijas inat.
Muistattehan, että vielä joulukuussa on voimassa
vapautus uusien jäsenten lii ymismaksusta, kannattaa
pyytää kaveria mukaan!
Kiitos itsenäisyydestä, terveydestä, läheisistä, ystävistä.
Kiitos teistä, Leijonat!

t.

Nina

Ajankohtainen kakkonen:
Kuvernöörineuvoston kokouksen seminaariaiheena marraskuun lopussa oli mm. Lions-liiton
sääntöuudistustyö sekä uusi piirijakoehdotus. Esitykset ovat tulossa Liiton sivuille webinaaritallenteena.
Erityises Markku Vesikallion (N-piiri, DG) esitys taustoi hyvin piirijakoehdotusta ja sen etenemistä.
Joulukuun aikana odotetaan klubien kommen eja ja kysymyksiä (C-piirissä nina.moilanen@lions.ﬁ), joiden
perusteella kuvernöörineuvosto työstää ehdotusta edelleen.
Leijonavies ilmestyy taas tammikuussa.
Lehden tukimaksun 80 eur eräpäivä on 31.1.2021, C-piirin linro FI73 4212 0010 2513 34, viite 202015.
Piiri lasku aa en seen tapaan mainosmyynnistä suoraan mainostajia. Jos klubi tarvitsee tukimaksusta
laskun, olkaa yhteydessä hannu.ojala@lions.ﬁ. Tukimaksulla klubi saa myös oman tapahtumansa
ilmoituksen lehteen – jos vielä halua e materiaalia lehteen, niin olkaa pikaises yhteydessä
ou .kyos la@lions.ﬁ (lehden tai o on jo alkanut).
Sri Lankan kummilapset & joulumuistaminen: pos ei ole korona-aikana kulkenut Sri Lankan ja Suomen
välillä juuri ollenkaan. Kummilapsityöryhmä on suori amassa syksyn maksuosuuden Sri Lankaan
14.12.2020. Jos halua e muistaa kummilasta pienellä rahalahjalla, niin voi e maksaa sen Sri Lankan
kummilapsien lille FI17 1025 3000 2272 83, vies ken ään kummilapsen numero, tällöin muistaminen
menee paikallisten leijonien avustuksella perille kummilapsellenne. Huom! 11.12. jälkeen suoritetut
maksut jäävät odo amaan seuraavaa siirtoa kesäkuulle 2021 as . Suositeltava summa on noin
kummilapsen kuukausimaksun verran (10/15/30 eur), max. 50 eur.
Lions Quest -kurssit: C-piiri sai vielä yhden PuSu-varoin rahoite avan liikuntaseurakoulutuksen! 15
paikkaa kurssille jaetaan ilmoi autumisjärjestyksessä – pyytäkää valmentajia ilmoi autumaan osoi eessa
h p://www.lionsquest.ﬁ/ilmoi autuminen/ kurssille, joka järjestetään Riihimäellä 27.3.2021. Perinteinen
peruskoulutuskurssi järjestetään myös Riihimäellä, 10.-11.3.2021.
Klubeille on tarjolla Liiton kau a varainkeruumahdollisuus – laadukkaita maskeja tarjotaan myyn in. Klubi
voi lahjoi aa varat esim. Lastenklinikoiden kummeille, tai paikallisiin kohteisiin, ohjeet kirjeen lii eenä.

Piirihallitus on valinnut C-piirin rauhanjulistekilpailun
voittajaksi LC Asikkala/Kanavan sponsoroiman LänsiAsikkalan Ala-asteen oppilaan Helen Unajan työn ‘Rauhaa ja
ystävällisyyttä’.
Helen saa piiriltä 50 € stipendin. Katsotaan, miten työ
menestyy koko maan loppukilpailussa. Lions-liiton hallitus
valitsee voittajan ja kv-kilpailuun lähtevän työn joulukuun
kokouksessaan.
Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu:
3.12.2020
Lasten Leijonahiihdot, IPDG Erkki Lappi
10.12.2020 NSR ja Orkester Norden, PID Tapani Rahko
Ilmoittautumislinkit löydät Liiton kotisivuilta, josta
webinaareja on myös helppo kuunnella uudestaan.
Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin edote
videona. Lopussa on yllätysvies Vampulasta!
h ps://www.youtube.com/channel/UCPaQkCw7Lxa30g2mX
hPAAgw?view_as=subscriber

