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Terveisiä Europa Forum Kroatian Zagrebista. Young Ambassador on kilpailu nuorten palveluprojekteista, 
nuorisovaihtobasaari avaa silmät siihen määrään työtä mitä nuorisovaihtojohtajat tekevät ja Euroopan Neuvoston 
kokous on värikästä argumentointia ja seurattavaa. Musiikin ystäville on tarjolla Thomas Kuti musiikkikilpailu.  
 
Tietoturvaseloste 
Onko klubissa tietoturva-asiat kunnossa? Piirin tietoturvaselosteen voi lukea E-piirin webbisivun https://lions-
107e.lions.fi alareunasta. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen turvaamista ja suojaamista asiattomalta 
käsittelyltä. Tietosuojalla turvataan myös muiden rekisteröityjen oikeuksia, kuten yksityisyyden suojaa.  
 
MyLCI/MyLion 
Muista tehdä ilmoitus joka kuukausi MyLCI: iin, vaikka jäsenmuutoksia ei olisi. Jäsentietoja voivat ilmoittaa klubin 
sihteeri, presidentti ja hallintovirkailija. MyLion: iin aktiviteetteja voi ilmoittaa edellisten lisäksi myös klubin 
palvelujohtaja. MyLioniin ilmoitetaan palveluaktiviteetit ja varainkeruuaktiviteetit sekä lahjoitukset.  
 
Arne Ritari -säätiö 
Arne Ritari -säätiön tehtävänä on tukea lionsklubien aktiviteetteja, jopa 50 %:lla kustannuksista. Apu-
rahahakemusta tehdessä huomioikaa myöntämisperusteet ja apurahaluokat. Ohjeet löytyvät säätiön kotisivuilta 
https://www.lions.fi/arne-ritari-saatio/toiminta/apurahat/ 
Lisätietoja saa piirin ARS-toimikunnan puheenjohtajalta Timo Ikkalalta ja säätiön asiamieheltä Timo Haastolta 
(timo.haasto@ar-saatio.fi). 
 
Etsitään innokasta Lasten Leijona Hiihto-vastaavaa 
Lasten Leijona hiihtotapahtumia järjestivät noin 60 klubia yli 40:llä paikkakunnalla viime kaudella. Piiriin haetaan 
innokasta Lasten Leijona Hiihto-vastaavaa, jonka tehtävä on innostaa klubeja järjestämään hiihtotapahtumia sekä 
kerätä tietoja piirin alueella tapahtuneista hiihdoista. Ilmoita halukkuutesi mukaan Lasten Leijona Hiihto-
vastaavaksi sähköpostitse piirikuvernöörille. Tehdään tästä piirin yhteinen talvitapahtuma! 
 
Hyvän Mielen joulukortit 
Nyt joulun lähestyessä Lions-joulukortit on tilattavissa verkkokaupasta. Ostamalla joulukortteja tuet 
nuorisovaihtomme sekä Leo-toimintaan. Ilahdutetaan vastaanottajaa meidän omilla Hyvän Mielen joulukortteilla! 
 
Lastenklinikoiden Kummit 
Lions-liitolla on kumppanuussopimus Lastenklinikoiden Kummien kanssa, joka päättyy tämän vuoden vaihteessa. 
Suomen Lions-liitto ja Kummit kutsuvat kaikki mukaan joulun hyviin tekoihin ja joulumielelle.  
Katso tarkemmin https://www.lions.fi/site/assets/files/1330/kummit_ja_suomen_lions_-liitto_-_joulu_2022.pdf 
 
Tapoja kiittää, kehua ja kannustaa on monia. On hyvä pyrkiä nähdä hyvä ympärillä, pistää se kiertämään ja antaa 
jokaiselle Leijonalle juurikin se oma tähtihetkensä. Suuri kiitos kaikille aktiivisesta Hyvän Päivästä. Yhdessä 
teimme siitä onnistuneen! 
Anita Tihveräinen  
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Vielä ehtii ilmoittautua diabeteskävelytapahtumaan Hakkarin Koivunokalla. 
Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 10.11.2022 numeroon 0400 732497 tai 
sähköpostilla: jouni.vaitniemi@kotiposti.net.  

 


