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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot,
Elämme parhaillaan punaisten poskien aikaa kunhan pakkasherra kuitenkin pysyy maltillisena. Piirimme
alueella järjestetään parhaillaan monenmoisia talvisia tapahtumia ja nyt on ainakin varmistettu lumiset
keliolosuhteet!
Aluefoorumit olivat hyvin onnistuneet, myös osallistujia oli kaikissa mukavasti paikalla. Lämpimät kiitokset
lohkojen puheenjohtajille järjestelyistä sekä antoisista esityksistä lionshengessä, yhdessä tekemisen
tarpeellisuudesta/luovuudesta. Unohtamatta miten ”Monta tapaa tehdä hyvää” meillä on käytettävissä.
Lähtevään nuorisovaihtoon on vielä paikkoja jäljellä, joten ota yhteyttä tarja.salomaki@lions.fi . LionsQuest
tietoutta on saatavilla kevään aikana tästä tulee oma tiedote tiedustelut: nina.moilanen@lions.fi . Saimme
myös kuulla Orkester Nordenin rantautuneen Suomeen seuraaviksi viideksi vuodeksi. Orkesteri harjoittelee
ja esiintyykin Lahden Sibeliustalossa.
Kiitokset kaikille iloisille Leijonille yhteisistä tapaamisistamme!
Terveisinä klubeille viemisiksi saitte mukaanne uunituoreen Leijonaviestin. Isot kiitokset lehden
toimittamisesta Maija-Liisa Heikkilälle ja Jukka Uolalle! Lehdessä näkyy vahvasti kauden teema:
Palvelemme – muutoksessa, yhdessä ympäristöämme kunnioittaen. Lämpimät kiitokset klubeille tuestanne
2020 pidettävän nuorisoleirin toteuttamiseen. Suosittelen Leijonaviestin jakamista esim. kirjastoihin,
yhteistyökumppaneille, tapahtumissa sekä kierrätystä ystäville, naapureille, työpaikoille!
Uusia jäseniä on otettu vastaan seuraavasti: LC Forssa/Flores 2, LC Hyvinkää 1, LC Hyvinkää/Höffinga 3,
LC Jokela 1, LC Järvenpää/Jean Sibelius 1, LC Loppi 1, LC Orimattila 1, LC Parola/Fredrikat 1,
LC Riihimäki/Kristalli 1, LC Vihti/Nummela 2. Lämpimät onnittelut uusille Leijonille sekä onnittelut ja
kiitokset aktiivisille klubeille. Pidetään edelleen ”Haku päällä”!
Kevään valmennustapahtumat, tervetuloa!
Klubipresidenttien valmennuksen I osa järjestetään saman sisältöisenä kaksi kertaa, jotta mahdollisimman
moni pystyy osallistumaan. Tilaisuudet järjestetään Riihimäellä to 14.3. tai ti 19.3. osoitteessa Turusentie21
11310 Riihimäki (Sotilaskoti). Tilaisuudet alkavat klo 17:30 kahvituksella ja päättyvät klo 20:30. Tilavuokra
ja kahvimaksu on 10€. Ilmoittautuminen 8.3. kuluessa.

Klubipresidenttien valmennuksen II osa järjestetään virkailijavalmennusten yhteydessä saman sisältöisinä
kolme kertaa, jotta mahdollisimman moni pystyy osallistumaan.
Klubien sihteereille ja rahastonhoitajille järjestetään valmennustilaisuus saman sisältöisenä kolme kertaa.
Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:
Ti 7.5. Tervakosken koululla, Kettukalliontie 2, 12400 Tervakoski. Tai to 9.5. Kellokosken koululla,
Koulutie 7, 045500 Kellokoski. Tai ti 14.5. Pennalan koululla, Lankilantie 76, 16320 Pennala.
Tilaisuudet alkavat klo 17:30 kahvituksella ja päättyvät klo 20:30. Tilavuokra ja kahvimaksu 10€/tilaisuus.
Ilmoittautuminen 30.4. kuluessa.
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan piirin kotisivujen kautta (www.d107c.fi/)Mahdolliset kysymykset
valmennusten sisällöistä jami.virta@lions.fi tai raija.alonen@lions.fi
Huom! Liikenneleijonavalmennusta järjestetään ti 5.3. klo 18 (17:30 tulokahvit) Kellokosken koululla,
Koulutie 7, 04500 Kellokoski. Ilmoittautumiset jiri.kattelus@lions.fi tai puh: 040-512 7228
Meitä tarvitaan pienten tiellä kulkijoiden oppaiksi!
Ritarilounas järjestetään lauantaina 9.3. klo 13:00 paikkana Sokos Hotel Vaakuna Hämeenlinna.
Ilmoittautumiset 28.2. mennessä teppo.valtonen@lions.fi
Osallistuminen 20€/hlö suoritukset piirin tilille FI 73 4212 0010 251334.
Piirin vuosikokous järjestetään lauantaina 13.4. Riihimäellä. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki piirimme
leijonat. Tilaisuus alkaa aamukahvilla ja vuosikokousjuhlalla, jonka jälkeen nautimme lounaan. Varsinainen
vuosikokous alkaa noin klo 12:00, jonka aikana puolisoille on omaa ohjelmaa. Kutsut tilaisuuteen
lähetetään lähempänä ajankohtaa, mutta kalenteriin voi päivän jo merkitä.
Ehdokkaat kaudelle 2019-2020 ovat 1.varapiirikuvernööri Hannu Hertti LC Padasjoki
piirikuvernööriehdokas, 2.varapiirikuvernööri Nina Moilanen Vihti/Nummela 1.varapiirikuvernööriehdokas
ja 2.varapiirikuvernöörin tehtävään olemme saaneet kolme muodollisesti pätevää ehdokasta Eija
Björkbacka LC Nurmijärvi/Kanerva, Keijo Leppänen LC Forssa ja Timo Ståhl LC Kärkölä.
Huomioittehan, että klubinne kansainvälinen jäsenmaksu on ajan tasalla jolloin myös äänioikeudet ovat
käytettävissä vuosikokouksessa.
Huom! Lions-liiton julkaisemasta tiedotteesta löytyy viimeisin tieto, koskien ylimääräisen kokouksen
järjestämistä.
Suosittelen klubien presidenttejä ja sihteereitä ajoissa tilaamaan Lions-liiton toimistosta mahdolliset
huomionosoitukset kuten ansiomerkit viitaten Lions-liiton tammikuiseen tiedotteeseen liitotoimiston
mahdollisista tulevista muutoksista.
Toivon teidän huomionosoitusten niin ilon kuin surunkin hetkellä muistavan Arne Ritari-säätiön adressit.
Tilauksia voi tehdä osoitteella: teppo.valtonen@lions.fi
Positiivista kerrottavaa kierrätyksestä: suomalaiset ovat viime vuonna keränneet noin kaksi kiloa
muovipakkausjätettä henkilöä kohti. Tämä on noin 60 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna!
Lumisin Leijonaterveisin Ritva

