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Piirikuvernöörin tiedote 3/2022–2023 
 
Hyvät piirimme Leijonat ja Leot! 
 
G-piirin vuosikokous pidetään Keuruulla 22.4.2022. Kokouksessa valitaan piirillemme 
kauden 2023–2024 piirikuvernööri sekä 1. varapiirikuvernööri ja 2. varapiirikuvernööri. 
Tehtävien hakuaika päättyy 15.1.2023. 
Hakemukset kannatustodistuksineen pyydetään toimittamaan minulle,  
osoite:  

Markku Kauppinen 
Toivakantie 63 
41660 Toivakka 
  
tai sähköpostiin: markku.kauppinen@ppg.inet.fi 
 

Muista pyytää kannatustodistus klubiltasi! 
Klubeilla on oikeus tehdä piirimme toimintaa koskevia aloitteita käsiteltäväksi piirin 
vuosikokouksessa. Aloitteet tulee toimittaa minulle sähköpostilla 
(markku.kauppinen@ppg.inet.fi) 15.1.2023 mennessä. 
 
Valtakunnallinen Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) -kampanja on 
kohdennettu 10-vuotiaille koululaisille ja sitä toteutetaan vanhempainilloissa, 
tukihenkilöverkostojen avulla sekä erilaisilla jaettavilla materiaaleilla kuten oppailla ja 
videoilla. KiTeNet tilaisuuksia on järjestetty laajana yhteistyönä paikkakunnittain tai 
koulukohtaisesti. Klubin kannattaa ottaa yhteys rehtoriin tilaisuuden järjestämiseksi 
esimerkiksi vanhempainyhdistyksen/-neuvoston kanssa. Tilaisuudessa voi olla mukana 
myös nettipoliisi tai muu asiantuntija. 
 
Seuraava Lions Quest-liikuntaseuravalmennus pidetään 4.2.2023 Tikkurilassa 
Vantaalla. Valmennus on tarkoitettu valmentajille, ohjaajille ja muille lasten ja nuorten 
liikunnan parissa työskenteleville aikuisille. Lisätietoja: www.lions.fi/lions-quest/ 
 
Alueellisten lionsjohtajien koulutusinstituutin (RLLI-Regional Lions Leadership 
Institute) 2023 työpaja järjestetään 11-12.2.2023 Jyväskylässä. Instituutti järjestetään 
hybridimuotoisena. Hakuaika on 7.11.2022-6.1.2023. Linkki hakulomakkeeseen: 
https://link.webropolsurveys.com/EP/99749CD89027AB72 
 
 
Lasten Leijona Hiihto-ohjelma on yhdessä Suomen Hiihtoliiton kanssa talvella 2020 
aloitettu yhteistyö, jonka tavoitteena on nuorten ja lasten hiihto- ja liikuntaharrastuksen 
lisääminen. Lasten Leijona Hiihto-ohjelmasta halutaan tehdä pysyvä tapahtuma klubeille, 
oli sitten lunta tai ei. Klubit järjestävät tapahtuman mitaleineen. Tapahtumalla on tarkoitus 
ennen kaikkea liikkua ulkona iloisella mielellä, ei kilpailla vaan kaikille osallistuneille 
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jaetaan mitalit. Lions-liiton verkkokaupasta löytyy tarkoitukseen valmistettuja kaulaan 
pujotettavia mitaleita. 
Lisätietoja: Lasten Leijona Hiihto-vastaava erkki.lappi@lions.fi puh: 0400-557136. 
 
 
Piirin ja liiton teemakuukaudet 2022–2023 tukevat Lions-toiminnan aktiviteetteja.  
 

• 1/23   Koulutus, GLT (kv. koul.päivä 24.1.)  webinaari 26.1. 

• 2/23   Lapsuusiän syöpä (kv. päivä 15.2.)  webinaari 23.2. 

• 3/23   Näkö    webinaari 30.3. 

• 4/23   Aarne Ritari-säätiö   webinaari 27.4. 

• 5/23   Ympäristö (luonnon monimuotoisuus 22.5.) webinaari 25.5. 
 
Ystävällisenä muistutuksena klubien virkailijoille: 
Toimintaohjeita löytyy mm. Lions liiton Joulukuun Lion-viestin kohdasta ”Toimintaohjeita 

presidentille, sihteerille ja rahastonhoitajalle” sivuilta 16-17. 
 
Hyvää ja Rauhallista Joulua! 
Pitäkää huolta itsestänne sekä lähimmäisistänne ja olkaa heille läsnä. 
Muistakaa vähempiosaisia, sairaita ja yksinäisiä. 
Nauttikaa luonnosta ja huomioikaa metsän eläimet. 
Ladatkaa akkujanne ja olkaa itsellenne armollisia. 
 
Ystävällisin terveisin 
 
Markku Kauppinen 
DG 107-G 
Lions Club Toivakka 


