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We serve – Me palvelemme

helmikuu 2021

Vuoden 2022 aloitimme koronan tuomien rajoitusten myötä.
Aluefoorumit järjestimme 25.01, 26.01 ja 27.01, iso kiitos osallistujille.
Ohjelmat olivat todella mielenkiintoisia.
 Tulevan strategiatyön esittely, Nina Moilanen, IPDG, piirin koulutusvastaava
 Brändityön suunnitelmista, Tapani Rahko PID.
Pientä toivoa saimme, kun pystyimme järjestämään piirihallituksen kokouksen 08.02.22 Rajamäen
Länsikaaren koululla. Oli todella mukava pitää kokous ilman sähköisiä yhteyksiä. Kiitos kuitenkin
muutamalle jäsenelle, jotka osallistuivat puhelimen avulla kokoukseemme.

Kansainvälinen järjestömme Lions Clubs International on myöntänyt LC
Lahti/Ankkurille Kansainvälisen Kindness Matters -palvelupalkinnon.
Tänä vuonna vain 30 yhteensä 48 000 lionsklubista sai tämän arvostetun palkinnon, joka myönnetään
vuosittain lions- ja leoklubille erinomaisen palveluprojektin suorittamisesta jollakin Lions Clubs
Internationalin maailmanlaajuisista palvelukohteista, joita ovat diabetes, nälän helpottaminen, näkökyky,
ympäristö, lapsuusiän syöpä, humanitaarinen, hätäapu ja nuoriso.
LC Lahti/Ankkureiden Lions Lahti Green City -projektin tarkoituksena oli järjestää nuorille aitoa tekemistä
oman elinympäristönsä hyväksi. Projekti valittiin myös Suomen Lions-liiton ympäristöpalkinnon voittajaksi
kesällä 2021.
Työ keskittyi haitallisten vieraslajien poistoon. Pääasiallisina kohdelajeina olivat espanjansiruetana ja
jättipalsami. Projekti sai alueellisesti hyvää näkyvyyttä niin lehdissä kuin radiossakin ja se sai huomiota
myös asukkailta, jotka tulivat muun muassa kiittämään sekä toivat kuumana päivänä jäätelöä ja juotavaa
talkooväelle. Projekti sai rahoitusta ELY-keskukselta ja mukana olivat kaikki Lahden alueen lionsklubit.
Yhteistyötä tehtiin myös erilaisten urheiluseurojen, nuoriso-, ympäristö-, ja viherpalveluiden sekä
asiantuntijoiden kanssa. Kaikki on mahdollista, kun on aikaa ja halua oppia uutta ja edistää asiaa.
Tämän kokoluokan työ on erinomainen esimerkki siitä, miten paljon hyvää ja tärkeää voidaan saada
aikaiseksi monitahoisella yhteistyöllä. Hyötyjinä ovat sekä luonto että ihmiset, mutta vielä erityisemmin
nuoriso ja itse lionien toiminta.

- Kindness Matters -palvelupalkinto on haaste lioneille ja leoille kehittää poikkeuksellisen innovatiivisia ja
luovia palveluprojekteja, joiden tavoitteena on vaikuttaa positiivisella tavalla heidän yhteisöissään”, Lions
Clubs Internationalin presidentti Dr. Jung Yul Choi, sanoo.
- Kun muista välittävät ihmiset kokoontuvat, käärivät hihansa ylös ja ryhtyvät toimiin parantaakseen
yhteisöään, se on kaunis asia - ja uskomaton tunne kaikille mukana oleville. Lionina oleminen merkitsee
tätä huolenpitoa ja sitoutumista palveluun."
LC Lahti/Ankkurit palkitaan Kindness Matters -palvelupalkinnolla ja muistomitaleilla.

Klubien tiedottajien yhteystietoja tarvitaan
Klubien tiedottajien yhteystietojen kerääminen etenee. Tavoitteena on toimiva vuoropuhelu klubien ja
liiton välillä. C-Piiristä saadut tiedot:
Klubin tiedottajia on 13, klubeja 80, osuus 16 %.
Klubit, joilta tieto on vielä ilmoittamatta, voisitteko laittaa tiedottajan tiedot mahdollisimman pian
Raimo Sillanpäälle, Liiton viestintäjohtajalle raimo.sillanpaa@lions.fi

Kevään 2022 koulutuskalenteri
Ensi kauden virkailijavalmennukset alkavat:
kaikki tulevat presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat, olette erityisen tervetulleita valmennustilaisuuksiin.
Jokaiselle tapaamiselle on 2 vaihtoehtoa:
presidenttikoulutus 1
presidenttikoulutus 1

2.3.2022
26.4.2022

18.00 GoToMeeting
18.00 Kellokosken koulu

presidenttikoulutus 2
sihteerikoulutus
rahastonhoitajan koulutus

3.5.2022
3.5.2022
3.5.2022

18.00 Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
18.00 Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna
18.00 Kirkonkulman koulu, Hämeenlinna

presidenttikoulutus 2
sihteerikoulutus
rahastonhoitajan koulutus

4.5.2022
4.5.2022
4.5.2022

18.00 Pennalan koulu, Orimattila
18.00 Pennalan koulu, Orimattila
18.00 Pennalan koulu, Orimattila

Presidentti- ja lohkonpuheenjohtajavalmennuksiin kuuluu lisäksi
Strategia- ja arvokeskusteluvalmennus
17.5.2022
18.00 GoToMeeting/hybridi
lohkon puheenjohtajien koulutus

9.3.2022

18.00 Teatterihotelli Riihimäki

Uusien jäsenten koulutukset tarpeen mukaan, ottakaa yhteyttä: Nina Moilanen 040-833 9218
nina.moilanen@lions.fi

Voimavalmennus-3
(sopii myös, vaikkei olisi osallistuttu VV-1/VV-2:en):
Voimavalmennus-3, Alueet 1&2
Hämeenlinna

22.3.2022

18.00

Voimavalmennus-3, Alueet 3&4
Sovituksen kirkko, Hollola

24.3.2022

18.00

Voimavalmennus-3, Alueet 5&6
Kellokosken koulu

17.3.2022

18.00

Tervetuloa mukaan – ilmoittautuminen kaikkiin koulutuksiin
piirin kotisivujen kautta https://www.d107c.fi/

LCI:n ALLI-instituutti (Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti)
Bryssel, Belgia 6.-8.6.2022

PERUUTETTU

 Muistathan ilmoittautua:

 Tulevia kokouksia/koulutusta:
Piirihallitus kokoontuu
Piirin vuosikokous

22.04.22
23.04.22

Lions-Quest kevään tulevat koulutukset Riihimäellä
Liikuntaseurakoulutus 21.4. ja 28.4.22 (maksullinen)

Terveisin
Eija

