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Teemana ’Joulukorteilla iloa’
Hyvät C-piiriläiset! Valmistaudumme joulun aikaan erikoisissa tunnelmissa. Saimme aluefoorumeiden
terveisinä paljon etoa klubien ak viteeteista ja sisäisestä toiminnasta – ilahdu avas on löyde y monia
toiminnan tapoja erilaisista rajoituksista huolima a. Erityises mieleen painui huomio siitä, e ä
muistamme myös jokaista klubilaista ja pidämme yhtey ä – vaikka etänäkin. Myös omilla jäsenillämme voi
tänä aikana olla avuntarve a, pidetään huolta toisistamme!
Kuukauden teeman mukaises ovat klubit valmistautuneet ilahdu amaan ihmisiä eri tavoin, mm.
joulukor talkoin. Joko itsetehdyin tai Lions-joulukortein voi klubi tuoda joulumieltä vaikkapa monelle
yksinäiselle vanhukselle. Hautausmaiden havutukset ovat varmas arvoste u tapa au aa näin
Pyhäinpäivästä jouluun ja yli talven. Kiitos teille kaikille, jotka ole e eri tavoin olleet mukana au amassa.
Piirin jäsen- ja vies ntätyöryhmä pyrkii au amaan klubeja ak vitee en markkinoinnissa mm. tarjoamalla
valmiita ilmoituspohjia käyte äväksi some-mainonnassa. Seuraavaksi tulossa on maailman diabetespäivään lii yvä ilmoituspohja. Markkinoinnin ideoin in ja toteutukseen toivomme myös teidän klubilaisten
apua. Jos teillä on materiaalitoiveita, tai halua e tulla mukaan työryhmän toimintaan, niin o akaa
yhtey ä ou .kyos la@lions.ﬁ.
Lions-liiton kesäisen vuosikokouspäätöksen mukaises ollaan kokoamassa nuorten leijonien työryhmää,
jonka tehtävänä on suunnitella liiton tulevaisuu a ja tekemisen mallia nuorten näkökulmasta,
tavoi eenaan mielekäs tekeminen ja jäsenmäärän kasvu. Toivo avas myös C-piiristä löytyy edustaja
tähän ryhmään – ilmoi audu nina.moilanen@lions.ﬁ tai arto.harju-au @lions.ﬁ, jos olet kiinnostunut.

Olemme saaneet joukkoomme 10 uutta jäsentä!
Onnittelut uudesta jäsenestä klubeille LC
Tuusula/Hyrylä, Hämeenlinna/Tawasti,
Janankkala/Turenki, Hollola, Järvenpää/Jannet,
Lahti/Ankkurit, Loppi ja Nurmijärvi/Rock, sekä
Riihimäki/Mixed, jonne on otettu 2 uutta jäsentä.
Pitäkää huolta näistä uusista tulijoista (kts. mm.
seuraavan sivun uusien jäsenten koulutus).
Valoa pimeään!

t.

Nina

Ajankohtaiset ak vitee t:
Sri Lankan kummilapset ja silmäsairaala: Lii eenä on etou a siitä, miten voimme au aa srilankalaisia
vähävaraisia – pitkä yhteistyömme paikallisten klubien kanssa on tarjonnut jo 2.600 nuorelle
mahdollisuuden koulutukseen ja sitä kau a pois köyhyydestä. Samoin Ratnapuran silmäsairaalassa
leikataan vara omia po laita, joilla muuten ei olisi mahdollisuu a näön parantamiseen. Apua voivat antaa
niin klubit kuin yksi äiset ihmiset, pienellä summalla on iso merkitys saajan elämään ’siellä kaukana’.
Joulupatakeräys on piirimme kumppanuusprojek Pelastusarmeija kanssa jo monien vuosien takaa.
Klubeille on lähete y ’patavies ’, josta myös uudet klubit löytävät toimintaohjeet. Keräys on ollut hyvin
suosi ua, ihmiset lahjoi avat mielellään niin tavaraa kuin rahaakin joulun alla. Tämä on turvallinen
toimintatapa korona-aikanakin, kun olemme väljissä ulko loissa.
Rauhanjulistekilpailutöiden palautuksen aika on tullut. Pos akaa työt niin, e ä eh vät Kirsi TevajärviPärssiselle (Impivaaran e 3, 17200 Vääksy) viim. 6.11. tai toimi akaa lohkonne puheenjohtajalle.
Muistutan piirimme Leijonavies stä, johon toivomme kertomuksianne ja kuvia siitä, miten tänä vuonna on
löyde y tapoja toteu aa en siä ja uusia ak vitee eja. Kaikki tarinat ilahdu avat, pienistä suuriin,
odotamme niitä osoi eessa lions.cpiiri@gmail.com 30.11. as .
Lehden tukimaksu on 80 eur, jolla klubi saa oman tapahtumansa ilmoituksen lehteen. Maksusta voi
vapautua hankkimalla yrityksen mainoksen (min 150 eur) tai uutena vaihtoehtona 4 kpl rivi-ilmoituksia
’Toimintaa tukemassa’ -osastolle (à 25 eur). Lisä etoja: ou .kyos la@lions.ﬁ.
Piiri koulu aa:
Uusien jäsenten koulutusta järjestetään Kellokoskella 18.11. klo 18. Olkaa yhteydessä piirisihteeriin
kirsi.suikkanen@lions.ﬁ. Jos ajankohta ei sovi, tai toivo e koulutusta lähemmäs klubianne, niin pyrimme
järjestämään uusinta laisuuksia, olkaa yhteydessä.
Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu 26.11.
Kulmat kuntoon – miljoona suomalaista siivoamaan leijonien kanssa, 1-VDG Mika Pir vaara, Puhtaat
vedet. Ilmoi autumislinkit löydät Liiton ko sivuilta, josta webinaareja on myös helppo kuunnella
uudestaan.
Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin edote videona h ps://youtu.be/rjlGG2axC7Q
Quest – tullaan tutuksi tapahtumavideo Kärkölästä
h ps://www.youtube.com/watch?v=rjD1HQuudus
Lions Quest 30-v, Jukka Jalosen videotervehdys klubeille
h ps://www.youtube.com/watch?v=Ncm5QW0ErME

