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We serve – Me palvelemme

marraskuu 2021

Joulun aika lähestyy, mukavaa ja rauhallista joulun odotusta.
Joulukuun teemana *Jouluiloa kaikille*, nuorisoarpojen myyntiä, joulupataa, erilaisia
ruoka- ja lahjakeräyksiä, joulukonsertteja, joulujuhlia.

Rauhanjulistekilpailun Suomen edustaja C-piiristä
Kansainvälisessä rauhanjulistekilpailussa Suomea lähtee edustamaan Nelli Savolaisen työ
"Rauha ja rakkaus kulkee käsikädessä. Ne on kaksi tärkeintä asiaa maailmassa."
12-vuotias Savolainen on Asikkalan Aurinkovuoren koulun 6B-luokalla.
Onnea voittajalle!
Yli 30 vuotta rauhanjulistekilpailuita
Yli kolmen vuosikymmenen ajan lionsklubit eri puolilla maailmaa ovat sponsoroineet
kansainvälisiä rauhanjulistekilpailuita paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. Kilpailu
kannustaa nuoria ympäri maailmaa ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta.
Kauden 2021–2022 rauhanjulistekilpailun teema on Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.
Kilpailuun pystyi osallistumaan nuoret, jotka olivat 11-13-vuotiaita 15.11.2021.
Rauhanjulistekilpailun arviointi
Julisteista arvioidaan omaperäisyys, taiteellisuus ja teeman ilmaisu. Julisteet käyvät läpi
useita arviointitasoja: paikallinen, piiri, moninkertaispiiri ja kansainvälinen. Kansainvälisellä
tasolla tuomarit taide-, rauhan-, nuoriso- ja koulutusyhteisöistä sekä tiedotusvälineistä
valitsevat yhden pääpalkinnon voittajan ja 23 kunniamaininnan saavaa työtä.

LEIJONAT AKTIIVISINA SYKSYLLÄ:
 Suomen Lions-liiton kuukauden teemat
08/21 Lasten syöpä
09/21 Näkö
10/21 Diabetes
11/21 Nälkä
Näiden webinaarien seuraaminen onnistuu :
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/
12/21 Palvelunhalu ja ihmisläheisyys 15.12.21
Teemat jatkuvat tammikuulta toukokuulle, ajankohdat saamme tarkemmin lähempänä
esityksiä.
Webinaarit ovat piirikuvernöörien ja liiton puheenjohtaja Sanna Mustosen tuottamaa tietoa
kuukauden teeman merkeissä. Oli todella mukava tehdä oma osuuteni, webinaari 10/21.
 Lastenklinikoiden kummit
Kummit järjestää Joulu Mielelle-konsertin, jonka videointi tapahtuu Vantaan Myyrmäessä
24.11 ja esitetään 12.12 MTV:llä. Mukana konsertissa on toistakymmentä Suomen
ykkösesiintyjää. Mutta mukana olemme myös me noin minuutin mittaisella klipillä. Tämä on
haastattelumuotoinen klippi, jossa Liiton edustaja yhdessä elävän Teemu-nallen ja
mahdollisesti joulupukin kanssa toivottavat syöpälapsille paranemista.
 Tule mukaan vaikuttamaan
Oletko sinä harkinnut lähtemistä mukaan piirin tehtäviin? Erilaisissa työryhmissä on mukava
oppia uusia lions-tehtäviä ja –vastuita. Voit olla vaikuttamassa siihen, mitä piiri jäsenilleen
tarjoaa ja mitä yhdessä tehdään. Ensi kauden kuvernööri kokoaa paraikaa piirihallitusta ja
työryhmiä. Ilmianna itsesi mukaan tekemään entistä parempaa toimintakautta!
Ensi kauden piirikuvernöörimme ismo.kajaala@lions.fi , hänelle voit laittaa viestiä, jos olet
kiinnostunut piirin tehtävistä.
 Tulevia koulutustapahtumia:
Uusien jäsenten koulutus ja Muutosvalmennus tarpeen mukaan, ota yhteyttä lohkon
puheenjohtajaan tai Nina Moilaseen.
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