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Hyvät Leijonat, Leot ja puolisot!  

Uusi vuosi ja vuosikymmen on alkanut. Toivon kaikille antoisaa kevätkautta leijonatyön parissa. 

Samalla haluan kiittää Teitä antoisista klubitapaamisista. 

Työmäärä, jonka me leijonat teemme yhteiskunnan apua tarvitsevien hyväksi on merkittävä. 

Kansainvälinen johtajamme Dr. J-Y Choi lähestyi kirjeessään toiveena määritellä paremmin hyvän 

työn määrä, jota teemme paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.  

Me leijonat D-piirissä teemme paljon hyvää, joka ei näy ulospäin. Onko tämä yksi mahdollisuus 

saada uusia jäseniä? Tehdä näkyväksi tehty työ. Työkalu löytyy ja opettelun jälkeen siihen kuluu 

aikaa varsin vähän. Toivon aktiivisuutta klubeilta laitaa tiedot ylös MyLioniin, jos tarvitsette apua, 

ottakaa yhteyttä, autamme mielellämme. 

 

 Kouvola Honka ja Valkeala klubi yhdistyivät vuoden alusta ja toimivat nyt Valkeala klubina. 

Lämpimät onnittelut yhdistymisen johdosta. Muutos on mahdollisuus ja voimavara. 

Tällä hetkellä klubien määrä piirissämme on 62. 

 

Alfa TV! Monilleko tuttu. Kävittekö piirin sivuilla kuluneella viikolla, siellä oli kysely tv-jutun 

vaikutuksesta lions-työhön/ vaikutuksesta toiminnan tunnettuisuuteen/kiinnostavuus / 

kohderyhmä.    Kiitos kaikille vastanneille. Teen vastauksista koosteen Lions-liittoon. 

 

Rauhajulistekilpailun voittaja D-piirissä: aihe Rauhan matka 

Voittajaksi tuli työ no 3, jonka oli tehnyt Monica Palmu, Kymintehtaan koulu 6A.  

Sponsoriva klubi LC Kouvola/Iris. 

 

Vastuu on meidän lehtiset, tärkeää tietoa lapsille ja vanhemmille netin käytöstä. Suunnitteilla on 

uusi versio, joka ei vielä ole valmis. Joten niitä ei ole mahdollista tilata.  

 

Tutustukaa;  Suomen Lions liito ja Lastenklinikoiden kummit ry ovat sopineet kaksivuotisen 

kumppanuus ohjelman. Kumppanuus käsittää ensi kevättalven aikaan viisi konserttia kaupungeissa 

joissa sijaitsee lastensairaalat. Paikkakunnat ovat Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio. 

 D- piirissä vastuuhenkilö on Jukka Hietanen LC Heinola/Jyränkö 



 

Leijonajuhla  

 18.1.2020 Lappeenrannan Upseerikeholla klo 15-18   

Ilmoittautuminen 10.1.2020 mennessä 

 

Palveleva Leijona lehti  

Tehdään yhdessä hyvä lehti. Ilmoitussopimus löytyy piirin sivuilta. 

Aineisto jätettävä 30.1.2020 mennessä Reijo Saavalaiselle (reijo.saavalainen@surffi.fi) 

 

Hyvää antoisaa vuotta toivottaen 

Pk  Maire ja puoliso Jari Vierikko 

 

IPCC Pirkko Vihavaisen terveiset piirille. 

Hyvät D-piirin leijonat, 

 

olen lähettänyt Lions-liittoon hakemuksen, jolla haen kansainvälisen hallituksen jäsenehdokkuutta 

(ID) toimintakaudeksi 2021 - 2023. Klubiltani LC Juva/Luonterilta olen saanut kannatustodistuksen. 

Piirin kannatustodistusta tulen pyytämään piirin vuosikokouksessa 25.4. Lopullinen valinta 

Suomen ehdokkaasta tehdään Seinäjoen vuosikokouksessa 6.6.2020.  

 

Hyvää alkanutta vuotta ja vuosikymmentä  

toivottaen 

Pirkko Vihavainen 

Suomen Lions-liiton edellinen puheenjohtaja 2018 - 2019 

IPCC MD 107 Finland 

Kolkanrannantie 545 

51900 JUVA 

Tel: +358 (0)40 560 10 45 
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