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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Lämpimät kiitokset osallistumisestanne runsaslukuisesti piirimme kauden avajaistilaisuuteen. Meitä lioneita
kokoontui Riihimäelle kauniin lämpimänä elokuun iltana yli 60 klubista. Toivottavasti saitte mukaanne
”Lionskestokassin” lisäksi hyvää ja iloista lionshenkeä sekä eväitä vietäviksi klubeille syyskauden toiminnan
voimaksi sekä virkistykseksi.
Jaoimme osallistujille kestokasseja viestinä pienestä teosta muutoksesta, jolla voimme omalta osaltamme olla
mukana ”Ympäristöämme kunnioittaen” teeman hengessä. Kassi on varustettu ”Haku päällä” logolla
vihjeeksi, että uusia käsipareja tarvitaan toimintaan mukaan.
Iloisia uutisia olen jo saanutkin, heinä-elokuussa on otettu uusia jäseniä: LC Forssa/Flores 2, LC
Hyvinkää/Viertola 2, LC Lahti/Vesijärvi 2 ja LC Nurmijärvi/Rock 1. Lämpimät onnittelut uusille leijonille ja
tervetuloa C-piirin jäseniksi. Onnittelut ja kiitokset myös aktiivisille klubeille.
Kauden alkaessa toivon klubien myös tutustuvan piirin kotisivuilla olevaan kuvernööritiimin vierailukalenteriin.
Katsokaa sopivatko suunnitelmamme teille ja laittakaa meille ajoissa toiveita, kutsuja klubien juhliin,
aktiviteetteihin sekä tapahtumiin.
Toimikunnat esittäytyivät piirifoorumissa: Rauhanjulistekilpailu 2018 teemana ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä”.
Kilpailutyöt on toimitettava viimeistään 30.10.2018 mennessä, yhteyshenkilö leena.laitinen@lions.fi tai
piirikuvernööri ritva.kajaala@lions.fi
Leijonaviesti, C-piirin tiedotuslehti, ilmestyy tammikuussa 2019. Leijonaviestin kansikuvakilpailu on
käynnistetty ja odotamme mahdollisimman monen klubin osallistuvan.
Leijonaviestiin toivotaan myös juttuja tapahtumista, aktiviteeteista, juhlista. Pelkkä kuvakin tapahtumasta
kuvatekstein on ok!
Materiaalin jättöaika 30.11.2018 mennessä viimeistään, saa lähettää hetikin. Huomioikaa myös
kesätapahtumat!
Osoitteella: maija-liisa.heikkila@lions.fi
Leijonalehden tukimaksu on vuosikokouksen päätöksellä 80€/klubi tai vähintään 80€ ilmoitus(1/8-sivu).
Tämä tuki mahdollistaa kv nuorisoleirin toteuttamisen kolmen vuoden välein C-piirissä.
Suomesta lähtevä nuorisovaihto C-piirissä, hakemukset toimitettava 15.12.2018 mennessä, lisätietoja
tarja.salomaki@lions.fi
Leijonien kansainvälinen palvelupäivä 8.10.2018 Hyvän päivä, on mainio tilaisuus markkinoida lionstoimintaa
suurelle yleisölle toteuttamalla jokin näkyvä aktiviteetti tuona viikonloppuna.
Kansainvälistä diabetespäivää vietetään 14.11.2018 .

Joulupata/yhteyshenkilö vesa.rauttu@lions.fi. Vesan tervehdys klubeille on liitteenä. Toivomme tähän
Pelastusarmeijan
palveluaktiviteettiin osallistuvien klubien määrän kasvavan.
Lasten liikenneturvallisuus/Lapset liikenteessä: Kohderyhminä ovat päiväkoti-ikäiset, esikoululaiset ja 1-2
luokkien oppilaat, näille kolmelle ryhmälle on valmistunut materiaalia hauskasti kuvitettujen värikkäiden
vihkosten muodossa. Nyt tarvitaan Teitä hyvät Leijonat, valmentautumalla liikenneleijonaksi, olet valmis
viemään liikenneturvallisuustietoa eteenpäin. Seuraava liikenneleijonavalmennus on ma 1.10.2018, yhden illan
valmennus kestää noin 2-3 tuntia. Paikka selviää kysynnän mukaan, esim. Riihimäki, Hyvinkää tai Järvenpää.
Liikenneleijonat saavat mukaansa tarvittavan materiaalin. Lisätietoja: jiri.kattelus@lions.fi
Hämeenlinnalaiset klubit ovat Sinikka ja Jukka Uolan sekä piirisihteeri Raija Alosen vetäminä valmentaneet
kahden vuoden aikana noin 10 000 lasta – joten eiköhän lähdetä mukaan ”Monta tapaa tehdä hyvää” mielellä
ja innolla!
Hämeenlinnassa on lasten liikennepuisto, joka tietenkin on oiva apu asiassa. Onhan niitä muuallakin C-piirin
alueella?
Mahdollista on myös ”lavastaa” liikennepuisto päiväksi jonkin sopivan kumppanin kanssa yhteistyönä.
Leikkauskummipaketti leijonille:
Jokainen voi 50 eurolla kustantaa varattomalle potilaalle kaihileikkauksen Ratnapuran silmäsairaalassa Sri
Lankassa.
Lähetä PID Erkki Laineelle sähköpostissa erkki.laine@lions.fi tieto, montako leikkausta haluat sponsoroida.
Hän lähettää sinulle toimintaohjeet. Halutessaan maksava henkilö tai klubi saa sähköpostissa leikatun
henkilön kuvan ja nimen. Jos leikkauskummi haluaa lähettää kuvansa ja nimensä leikatulle henkilölle, niin
sekin järjestyy. Lisätietoja: DC Matti Paavola puh: 040 5441228, matti.paavola@lions.fi
Huomioitavaa! Edelläolevien aktiviteettien lisäksi löydät piirin kotisivuilta lisätietoja kaikista aktiviteeteista, jotka
ovat kauden ohjelmassa mukana.
Huom. Arvat ja kortit ovat myynnissä lisätietoja: esa.salonen@lions.fi
Nenäpäivää vietetään 9.11.2018. Osallistuminen ei ole liiton virallinen aktiviteetti, mutta klubit voivat niin
halutessaan osallistua keräykseen. C-piirin Nenäpäivälippaiden numeroitu rekisteri on minulla ja pyydänkin
ilmoittamaan lippaiden palautuksista yms.
ritva.kajaala@lions.fi
Ystävät!
Uutta C-piirissä: LEIJONAT MYÖTÄTUULESSA – seminaariristeily la 20.10.2018 m/s Viking XPRS
Helsinki-Tallinna-Helsinki.
Risteilylle ovat tervetulleita kaikki C-piirin leijonat puolisoineen sekä heidän Lions-toiminnasta kiinnostuneet
ystävänsä.
Lähde mukaan saamaan uutta innostusta lions-kauteen ja viettämään iloista päivää yhdessä!
Sitovat ilmoittautumiset piirin sivulla olevalla lomakkeella 17.9.2018 mennessä. Katso liite!

Omenantuoksuista syyskuuta kaikille!
Ritva

