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Kesän aurinko ja lämpimät päivät, uusia voimia tulevaan kauteen.
Tämän upean tehtävän edessä en olisi paremmin voinut aloittaa
tulevan kauden tehtäviä:
Sotakamreeri Matti Kulmala vietti 80-vuotis-syntymäpäiviään
11.07.21 Ilmatorjuntamuseolla Hyrylässä.
LÄMPIMÄT ONNITTELUT MATILLE

Suomen Lions-liiton ympäristöpalkinnot C-piiriin!
Ensimmäisen palkinnon voitti:
LC Lahti/Ankkurit: Lahti Green City projekti – vieraslajien kitkeminen luonnossa.
LC Lahti/Ankkurien koordinoimaan Lahti Green City -projektiin ovat osallistuneet myös muut
Lahden klubit. Klubiyhteistyön lisäksi raati arvosti erityisesti erilaisten urheiluseurojen,
nuorten, nuoriso-, ympäristö-, ja viherpalveluiden sekä asiantuntijoiden kanssa toteutettua
yhteistyötä vieraskasvien torjunnassa ja ympäristön siistimisessä.
Koordinoinnista iso kiitos: Anne Vanhala LC Lahti/Ankkurit.
Toinen sija:
LC Lammi: Ydin-Hämeen ympäristötalkoot
Toiselle sijalle raati valitsi LC Lammin, joka on jatkanut 25-vuotiasta Ydin-Hämeen
ympäristötalkoot -tapahtumaa järjestämällä sitä vuodesta 2016. Ympäristötalkoot
merkittäväksi tekevät sen toimijat, sillä talkoot saavat liikkeelle noin 300
ympäristötalkoolaista ja ympäristöä siistitään monilta eri alueilta Lammissa, Hauholla ja
Tuuloksessa. Ympäristötalkoissa vaikuttavat myös muut alueen lionit.

Vaikuttavuus on laajaa ja mukaan on saatu sponsoreita, jotka osaltaan helpottavat
aiheutuvissa kustannuksissa. Talkoolaisia on myös huomioitu kahvirahalla ja mukavalla
mahdollisuudella osallistua talkootyöllään arpajaisiin. Ympäristötalkoot ovat esimerkillinen
työ osoittamaan alueellisesti merkittävää ja osallistavaa yhteistyötä, josta on tullut hieno
perinne.

LEIJONAT AKTIIVISINA SYKSYLLÄ:
Suomalaisen lionstoiminnan vuosipäivää vietetään 14.8.2021 Helsingin keskustassa.
Pystytämme Kolmen sepän aukiolle lionstoiminnan esittelypisteen, jossa tuomme esille
kaikenlaisia leijonia ja leoja sekä monia tapojamme tehdä hyvää.
Kulmat kuntoon! -talkoiluviikko järjestetään 25.-31.8.2021.
Talkoilua voi järjestää ympäri vuoden. Se voi olla lähitienoiden siivousta sekä muuta
kotikulmien ja lähiympäristön tuunausta, kuten vieraslajien kitkemistä, purotalkoita tai
arvokkaan kulttuurikohteen korjausta. Toiminta huipentuu vuosittain elokuun viimeiselle
seitsemälle päivälle. Lähde toimimaan nyt!
Tulevia kokouksia/koulutusta:
 Piirihallitus kokoontuu 17.08.21
Metsolan päiväkoti, Metsolankaari 20, 05200 Rajamäki
 Piirifoorumi ja 1. aluefoorumi 24.08.21
Metsolan päiväkoti, Metsolankaari 20, 05200 Rajamäki
 sihteeri- ja rahastonhoitajakoulutus piirifoorumin yhteydessä
Lions-Quest syksyn tulevat koulutukset Riihimäellä
 Peruskoulutus 8.-9.11.21
 Liikuntaseurakoulutus 30.09. ja 7.10.21 (maksullinen)

Terveisin
Eija

