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Hyvät leijonat! 
 
Silmienne edessä on kauden 2021-2022 viimeinen kuvernöörin tiedote. Pian on Juhannus, 
ja kohta sen jälkeen kausi vaihtuukin. Kuun puolivälissä pidämme hallituksen 
vaihtotilaisuuden ja heinäkuun ensimmäisestä päivästä eteenpäin puheenjohtajan nuijaa 
heiluttaa tuleva piirin piirikuvernööri Anita Tihveräinen. 
 
 

Ukrainan pakolaisavun tukipaketti -projekti maalissa 
 
Piirimme haki ja sai 15000 USD:n ”pakolaisavun tukipaketin” LCIF:ltä. Tukipaketti käytettiin 
noin viiteensataan Ukrainan pakolaisille jaettuun lähinnä perushygieniatarvikkeita 
sisältävään kassiin. Kasseihin pakattiin myös askartelutehtäviä ja pelejä lapsille. Kassien 
pakkaustalkoot pidettiin Hervannassa Kuurosokeiden toimintakeskuksella lauantaina 28. 
toukokuuta ja jakelu ensisijoituskohteisiin hoitui aktiivisten leijonien voimin tätä 
seuranneina päivinä. 
Iso kiitos kaikille projektissa mukana olleille sekä erityisesti talkoolaisille ja kaikille 
käytännön järjestelyistä sekä logistiikasta vastanneille aktiiveille! 
 
Projektista voi käydä lukemassa piirin www:ssä sekä Facebook-ryhmässä. 
 
https://lions-107e.lions.fi/ Huomatkaa piirin uudistuneet nettisivut! 
 
https://www.facebook.com/groups/111475118930343 
 
Näkyvyyttä, tai paremminkin kuuluvuutta, saimme sekä projektille että Lions-toiminnalle 
yleensäkin Radio Musassa Heidi Rantalan haastattelun muodossa. Käy kuuntelemassa 
haastattelu täältä: 
https://bin.yhdistysavain.fi/1606208/81ympmkK9UJSIYt4JSSs0XaBpX/487.m4a 
 
 
Meillä on myös yksityishenkilöinä edelleen mahdollisuus auttaa Ukrainan kriisissä olevia 
sekä sitä pakenevia ihmisiä lahjoittamalla esimerkiksi LCIF:n kautta. 
 
https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/miten-tukea-ukrainan-sodan-uhreja/ 
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Kuluvan kauden kuukauden teemawebinaarit sekä muut webinaarit pääsee 
seuraamaan täältä: https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-
22/ 
 
Liiton Uutishuone uutiskirjeineen ja ajankohtaisine tiedotteineen löytyy osoitteesta: 
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/ 
 
Lions-toiminnan strategialähettiläät 
SLL:n strategiatyöryhmä haki nyt keväällä alueellisia strategialähettiläitä kaikkiin piireihin. 
Piiriimme löytyi strategialähettilääksi yksi ansioitunut Leijona, josta kuulemme lisää kauden 
vaihtuessa. Liiton tavoitteena on saada kuhinkin piiriin 3-6 lähettilästä, joten mukaan 
mahtuisi vielä. Jos kiinnostuit, kurkkaa kuvaus aiheesta edellisestä tiedotteesta.  
 
 
Kouvolan vuosikokous 
 
Voit ilmoittautua liiton jäsensivujen kautta tai osoitteessa:  
 
https://www.vk2022kouvola.fi/ilmoittautuminen/ 
 
Itse tapahtuman kotisivut: https://www.vk2022kouvola.fi/ 
 
Viikonlopun ohjelma löytyy nyt täältä: https://www.vk2022kouvola.fi/ohjelma/ 
 
 
Piirileijona 
Jutut Piirileijonaan sähköpostitse Erkki Voutilaiselle erkki.voutilainen@pp5.inet.fi 
 
Chevroneista 
Kuluneen kauden aikana klubeihin jakamatta jääneet Chevronit postitetaan tällä hetkellä 
MyLCI:hin kirjattujen klubipresidenttien kotiosoitteisiin. Montaa kuorta ei lopulta jäänyt 
perille toimittamatta, ja toivonkin, että klubinne seuraavassa kokouksessa presidentti jakaa 
nämä päämajan kiitokset. 
 

 
 
 
 
Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää tämän kauden 
viimeinen virallinen kuvernöörin tiedote. Toivotan kaikille 
rauhallista, rentouttavaa ja aurinkoista kesää! 
 
Terveisin, 
Antti, DG 
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