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tammikuu 2021

Teemana ’Kuntoillen vuosi käyn in’

Uusi vuosi odottaa meitä! Koska joudumme vielä jonkin aikaa
odottamaan, ennen kuin palaamme normaaleihin
toimintatapoihin, niin otetaanpa vaari kuukautemme
teemasta - Kuntoillen vuosi käyntiin!
Viime kauden innostamina käynnistämme taas kuntoilukisan,
ja haastamme kaikki klubit mukaan. Tällä kertaa on myös
yksilösarja, ja luvassa on hienot palkinnot! Koska useat
kuntoilupaikat ovat vielä kiinni, niin saamme käyttää
mielikuvitustamme, hyötyliikunta nousee arvoonsa.
Kilpailuaika on 1.1.-31.3.2021, lisätietoja kakkossivulla.
Lohkon puheenjohtajat ovat valmistelleet aluefoorumeita, jotka koronavarauksin järjestetään:
alueet I&II
25.1.2021
alueet III&IV 26.1.2021
alueet V&VI 27.1.2021

Lounais-Hämeen Pirtti, Tammela
Upseerikerho, Lahti
Kellokosken koulu, Kellokoski

Jos ja kun vielä elämme kokoontumisrajoitusten aikaa, järjestetään tilaisuudet etänä – kutsut lähetetään
alueittain klubeille. Tilaisuuksissa esittäytyvät tulevan kauden piiri- ja varapiirikuvernööriehdokkaat.
Ensi kauden valmistelut ovat varmasti jo käynnissä myös klubeissa, ja siksi kutsumme tulevat presidentit
virkailijakoulutuksiin: presidenttikoulutuksen ensimmäiseen osaan voit osallistua joko 11.2. tai 23.3.
Toinen osa ja muut virkailijakoulutukset järjestetään huhtikuussa.
Olemme saaneet C-piiriin 6 uu a jäsentä joulukuun aikana! Onni elut LC Hausjärvi/Lukot,
Hämeenlinna/Tawas , Orima la/Leonat, Orima la/Viljamaa, Rajamäki ja Vih /Nummela. Toivo avas
voimme tavata uudet Leijonat mahdollisimman pian!
Toivorikkain ajatuksin kevättä kohden – toivottavasti rokotukset päästävät meidät pian eristyksistä ja taas
auttamaan!
t.

Nina

Ajankohtainen kakkonen:
Vuosi vaihtuu - olethan valmis kisailemaan?
Liikkuvin klubi -kilpailu saa jatkoa - Kuntoillen vuosi käyntiin
Loppuvuosi on nyt makoiltu ja istuttu käsien päällä, kun ei olla päästy
aktiviteetteihinkaan. Nyt käynnistetään uusi kilpailu tammikuun
teeman mukaisesti. Kisa-aika on 1.1.-31.3.2021 ja pisteytys
kuntoiluun pidetään samana kuin viime kaudellakin eli tunti liikuntaa
= 1 piste (päivän minimikirjaus). Puolitoista tuntia liikuntaa on 1,5
pistettä jne. Lisätietoa yleisistä liikuntasuosituksista saa UKKinstituutin kotisivuilta https://ukkinstituutti.fi/. Liikunnaksi katsotaan
siis myös hyötyliikunta mm. rivakka siivoaminen, pihatyöt ym.

Klubikohtaisen kuntoilukisan pisteiden lasku tehdään samoin kuin
viimevuonnakin eli kokonaispistemäärä jaetaan klubin jäsenmäärällä.
Jos klubisi jäsenet eivät innostu kisailemaan, voit osallistua yksilösarjaan.
Tulokset ilmoitetaan joko kerralla 10.4.2021 mennessä tai esim. kerran kuukaudessa Raijalle,
raija.alonen@lions.fi Voittajille on luvassa palkintona Polarin aktiivikello.
Piirijakouudistusehdotusta on esitelty C-piirin edo eessa no 3. DG Markku Vesikallio esi eli uudistuksen
perusteita laajemmin kuvernöörineuvoston kokouksen seminaarissa marraskuun lopussa. Voit katsoa tuon
esityksen myös C-piirin YouTube-kanavalta h ps://www.youtube.com/watch?v=falRj0UIUHA
Kuvernöörineuvosto kokoontuu kuukauden alussa käsi elemään piirijakouudistusehdotuksen saamaa
palaute a. Voit kuulla uudistuksen päivitetystä lanteesta Liiton webinaarissa 11.1.2021 klo 18.
Ilmoi autumiset h ps://a endee.gotowebinar.com/register/4346400662586210832.
Nuorisovaihto on valitettavasti peruttu jälleen ensi kesältä, sekä lähtevät e ä ko maan leirit. Vahva usko
on siihen, e ä kesällä 2022 vaihto taas on mahdollista, jolloin viime ja tulevan kesän vaihtarit saavat
etusijan lähtevien hakuihin.
Ilmoittaudu mukaan pohjoismaisen yhteistyöneuvoston NSR:n kokoukseen! Vuoden 2021 NSR toteutetaan
virtuaalisesti 16.-17.1.2021 ja tapahtuma kokonaisuudessaan on maksuton. Viikonlopun ohjelmasisältö
sekä ilmoittautuminen ovat osoitteessa www.nsr2021.org. Pääteemana on Kestävä kehitys, jota tuodaan
esiin eri muodoin seminaareissa ja vuorovaikutteisissa workshopeissa. Pääpuhujana toimii Suomen ainoa
ammattimainen löytöretkeilijä Patrick 'Pata' Degerman.

Jos klubinne järjestää talven aikana lasten hiihtokilpailut, niin aivan kohta on liiton
verkkokaupassa tarjolla hienoja leijonahiihtomitaleja palkinnoiksi. Seuraa tarjontaa!
Tuhansien leijonien maa -webinaarisarja jatkuu:
7.1.2021
14.1.2021
21.1.2021

LCI, ID Heimo Potinkara
Lions Quest, LQCD-pj Jorma Hokkanen
Ympäristövideokilpailu Suomen kouluille,1-VGD Mika Pirttivaara

Ilmoittautumislinkit löydät Liiton kotisivuilta, josta webinaareja on myös helppo kuunnella uudestaan.
Muista myös piirin YouTube-kanava, siellä tämäkin edote videona, yllätysvieraita tälläkin kertaa.
h ps://www.youtube.com/channel/UCPaQkCw7Lxa30g2mXhPAAgw?view_as=subscriber

