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Hyvät leijonat! 
 
Pirteää pikkujoulun aikaa ja alkanutta joulukuuta kaikille. 
 
Raikas syksy kulkee kohti joulutaukoa ja pikkujouluja on päästy viettämään taas vaihteeksi 
ihan kasvotusten. Samoin klubit ovat päässeet toteuttamaan palvelua lähimmäistemme 
keskuudessa pitkän pakollisen tauon jälkeen. On hienoa huomata, ettei 
palveluaktiviteeteista ole luovuttu eikä niitä ole unohdettu toiminnallisesti hankalina 
aikoinakaan. Toivokaamme ja toimikaamme kaikki niin, että joulun jälkeinen aika ei tuo 
uusia tiukempia pandemiarajoituksia. Ajan tasainen korona-info löytyy edelleen täältä: 
https://www.tays.fi/fi-
FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset 
 
Piirihallitus kokoontui niin ikään pitkästä aikaa kasvotusten yhteen 23.11. 2021 Pirkkalan 
ABC:llä. Kokous toteutettiin hybridinä osan kokousväestä ollessa ”linjoilla”. Tätä hyväksi 
havaittua kokouskäytäntöä tullaan jatkamaan tulevaisuudessakin. Digitalisaation edetessä 
myös yhdistystoiminnassa, päätti piirihallitus mm. E-piirin www-sivujen siirtämisestä 
uudelle palveluntarjoajalle sekä työryhmän perustamisesta kyseistä prosessia varten. 
Työryhmän tehtävänä on myös päivittää ja ajanmukaistaa piirin itse verkkosivujen sisältö 
uudelle alustalle siirryttäessä. 
 
Piirimme uudistetut säännöt löytyvät nyt myös www:stä nykyisiltä verkkosivuiltamme: 
https://www.verkkoviestin.fi/e-piiri/data/liitteet/107e_saannot_29102021.pdf 
 

Ensimmäinen yhteispohjoismainen NSR-diabeetikkonuorten leiri ”Type 1 Diabetes Lions 
Nordic Youth Camp” järjestetään Tampereen Varalassa 16.-23.7.2022. E-piiri järjestää 
Diabetes -infowebinaarin 17.1.2022 klo 18 – 19. Mukana ovat Suomen Diabetesliitosta 
kuntoutus- ja koulutuspäällikkö Outi Himanen ja Suomen Lions-liitosta puheenjohtaja 
Sanna Mustonen. Laita päivä kalenteriin ylös jo nyt! 

Lisätietoja tapahtumasta 1.VDG Anita Tihveräiseltä. 
 
Leirin www-sivut: www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen-toiminta/pohjoismainen-
yhteistyo/type-1-diabetes-lions-nordic-youth-camp 
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Ajankohtaista ja tulevaa 
 
Suomen Lions-liiton marraskuun 2021 uutiskirje: 
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/marraskuun-2021-uutiskirje-2/ 
 
Myös joulukuun 2021 uutiskirje tullee piakkoin liiton uutiskirjesivulle: 
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/ 
 
Lue mm. miten klubivirkailijat voivat helposti löytää kokouksia varten ajankohtaiset Lions-
asiat. Uutiskirjeessä myös paljon tietoa tulevista tapahtumista, kuten Tampereella 11.-
13.2.2022 järjestettävästä alueellisten lionjohtajien koulutusinstuutin työpajasta. Työpajaan 
on varattu E-piirille 4 kiintiöpaikkaa ja Piirihallitus päätti tukea osallistumista rahallisesti 
vähintään 100€:lla per osallistuja. Lisätietoa aiheesta saa allekirjoittaneelta. 
 
Rauhanjulistekilpailuun ei tällä kertaa piiristämme tullut ehdokastöitä. Voittoisa työ löytyi 
tällä kertaa C-piiristä ja se valittiin KVN:ssä Tahkolla 27.11. 
 
Kuvernöörineuvoston kokouksessa Liiton strategiatyöryhmän vetäjä Antti Forsell esitteli 
koostamansa työryhmän eri alaryhmineen ja henkilöineen. Saanemme tästä tietoa 
lähiaikoina lisää, mutta voin ilolla kertoa, että piirimme on tässä työryhmässä hyvin 
edustettuna. Kiitos aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta aiheeseen! 
 
Klubien presidenttien 100 %:n ansiomerkit jaetaan juhlallisesti keväällä piirikokouksessa. 
 
Kauden 2021-2022 teemawebinaarit pääsee seuraamaan täältä: 
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/ 
 
 
Hakemukset piirin virkoihin 
Kirjalliset hakemukset piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen piirikuvernöörin 
virkoihin kaudelle 2022-2023 tulee jättää kannatustodistuksen sekä oman suostumuksen 
kera piirikuvernöörille 15.1.2022 klo 24 mennessä. 
 
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle 
Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle on toimitettava piirikuvernöörille 15.1.2022 mennessä 
osoitteella antti@nuottajarvi.com Mikäli kuittausta vastausviestin muodossa aloitteen 
perilletulosta ei kuulu vuorokauden kuluessa, pyydän ottamaan puhelimitse yhteyttä. 
 
Klubialoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen 
Klubialoitteet liiton vuosikokoukselle (10.-12.6.2022) tulee toimittaa liiton toiminnanjohtaja 
Petri Kaukiaiselle 17.1.2022 klo 15:45 mennessä sähköpostitse 
Petri.Kaukiainen@lionstoimisto.fi 
 
Piirileijona 
Jutut Piirileijonaan sähköpostitse piirisihteeri Erkki Voutilaiselle 
erkki.voutilainen@pp5.inet.fi 
  
Koulutukset 
Kysely kevään koulutustoiveista tulee sähköpostitse klubeille ennen 15.12.2021. 
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Piirikuvernöörin kyselytunti 
Edellisessä kirjeessä kerrottu Padlet-kysely on auki. Kommentteja, toiveita ja kysymyksiä 
toivotaan edelleen. Kyselytunnin aiheet löytyvät alla olevan linkin kyselystä, jonne piirin 
leijonat voivat anonyymisti jättää toiveita, kysymyksiä ja kommentteja kyselyn eri 
aihealueisiin: https://padlet.com/anttinuottajarvi/4g85awkjrvit4ks  
 
Kirjaaminen ja raportointi 
Piirin klubeista reilu puolet ovat raportoineet palvelustaan MyLION:iin. Piirin 
palvelujohtajan terveiset klubeille on: ”Raportoinnilla klubi osoittaa aktiivisuuttaan”. 
Tarvittaessa opastusta kuukausittaiseen raportointiin saa klubilaisilta ja piirin vastuullisilta. 
Raportoida voivat klubin presidentti, sihteeri, palvelujohtaja ja klubin 
hallintovirkailija. Miettikää vaikka klubitapaamisen yhteydessä kuka ehtii parhaiten 
tekemään kirjauksia MyLioniin. Lue lisää www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/it-
ohjeet/lcin_jasenportaali_mylion-tili/mylion-aktiviteettien-kirjaaminen 
Piirin palvelujohtaja Jussi Virtanen 
 
 
Mikäli kokoontumisrajoitukset sallivat, on perinteinen Lions-viikon avaus ja 
Seppeleenlasku Kalevankankaan Sankarihaudoilla sunnuntaina 9.1.2022. Tästä kuitenkin 
vielä lisää joulukuun aikana. Ja nyt ensin tietysti perinteiset Itsenäisyyspäivän aktiviteetit 
paikkakunnittain sekä Joulun vietto kukin tapojensa mukaisesti. 
 
Juhlavaa Itsenäisyyspäivää sekä iloista Joulun odotusta Teille kaikille, 
 
toivottelee piirikuvernööri 
Antti 
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