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Hyvät leijonat! 
 
Syksyinen tervehdys kaikille. 
 
Kirpeiden pakkasaamujen saavuttua on osa koronarajoituksista poistunut. Kokoontumisien 
ja suojautumisen kohdalla noudatetaan edelleen kuitenkin ”koronanyrkin” ajantasaista 
ohjeistusta, joka löytyy täältä: https://www.tays.fi/fi-
FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset 
 
Pitkän tauon jälkeen klubit ovat päässeet juhlimaan erilaisia merkkitapahtumiaan, kuten 
tasavuosia. Tuttu aktiivisuus nousee taas pintaan, ja erilaisilla media-alustoilla näkee 
uudenlaisia kokoustekniikoita ja järjestelyitä, mitä klubit ovat keksineet. Hienoa! 
 
Hyvän Päivänä 8.10.2021 paikallinen yrittäjä Kimmo Riihimäki, Pirkkalasta, nimettiin 
Suomen Lions-liiton toimesta vuoden Valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi. Tampereen 
Komediateatterilla pidetyssä juhlallisessa tilaisuudessa palkittiin myös vuoden Lionien 
hyväntekijäksi lionsklubi Kokemäki/Jokilaakso. Tästä ja monesta muusta viimeaikaisesta 
tapahtumasta kannattaa käydä lukemassa liiton uutisosiosta, jossa muun muassa liiton 
strategiatyöryhmän vastavalittu veturi Antti Forsell esittäytyy. Vinkkinä aktiivisille piirin 
leijonille, että Antti etsii Liiton strategiatyöryhmään jäseniä! Näkisin, että E-piirille olisi 
tärkeää saada tähän työryhmään oma edustaja, tai vaikka parikin! Vapaamuotoiset 
hakemukset osoitteeseen antti.forsell@lions.fi Liitä mukaan lyhyt esittely itsestäsi ja 
kuvaus osaamisestasi. 
 
Diabetes-kävelyyn osallistui monia klubeja, ja somessa onkin näkynyt iloisia postauksia 
reippaista kävelijöistä. Ensi kesänä Tampereella Varalassa järjestetään eurooppalaisille 
17-19 vuotiaille suunnattu diabetesleiri. Lisätietoja tapahtumasta 1.VDG Anita 
Tihveräiseltä. 
 
 
Ajankohtaista ja tulevaa 
 
Suomen Lions-liiton Lokakuun 2021 uutiskirje: 
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/lokakuun-2021-uutiskirje/ 
 
Lue mm. diabeteksestä ja tulevista aiheeseen liittyvistä tapahtumista, kuten ensi kesän 
leiristä.   
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Rauhanjulistekilpailuun ehtii vielä osallistua. Määräaika on 15.11. Lisätietoa kilpailusta: 
https://www.lions.fi/jasenille/kilpailut/rauhanjulistekilpailu/ 
 
Syksyn mahdollisesta Quest koulutustoiminnasta saa kysyä tietoja Marja-Leena 
Niskaselta, marja-leenan@hotmail.fi 
 
Klubien presidenttien 100 %:n merkkianomuksia tuli määräaikaan mennessä mukava 
määrä. Tästä lisää tuonnempana. 
 
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. 
 
Niin ikään klubialoitteet piirin vuosikokoukselle on toimitettava piirikuvernöörille 15.1.2022 
mennessä osoitteella antti@nuottajarvi.com 
 
Suomen Lions-liiton vuosikokous 
Liiton vuosikokous järjestetään 10.-12.6.2022 Kouvolassa. Klubialoitteet liiton 
vuosikokoukselle tulee toimittaa liiton toiminnanjohtaja Petri Kaukiaiselle 17.1.2022 klo 
15:45 mennessä sähköpostitse Petri.Kaukiainen@lionstoimisto.fi 
 
Klubien neuvonta 
Klubien neuvonnasta vastaa jo totuttuun tapaan liiton toimiston sijasta piirien IPDG:t, eli E-
piirissä tällä kaudella Ahti Kallioinen, ahti.kallioinen@pp.inet.fi 
 
Piirileijona 
Jutut Piirileijonaan sähköpostitse piirisihteeri Erkki Voutilaiselle 
erkki.voutilainen@pp5.inet.fi 
  
Koulutukset 
Virkailijakoulutuksista on tulossa kysely ja infoa lähiaikoina. 
 
Piirikuvernöörin kyselytunti 
Toimintasuunnitelmaan kirjattu Piirikuvernöörin kyselytunti järjestetään ensimmäisen 
kerran etäyhteyksin myöhemmin ilmoitettavan ajankohtana. Kyselytunnilla esitetään 
vastauksia etukäteen esitettyihin kysymyksiin sekä keskustellaan aiheista, jotka 
etukäteiskyselyssä nousevat esille. Kyselytunnin aiheet löytyvät Padlet-kyselystä, jonne 
piirin leijonat voivat anonyymisti jättää toiveita, kysymyksiä ja kommentteja kyselyn eri 
aihealueisiin. Kysely löytyy https://padlet.com/anttinuottajarvi/4g85awkjrvit4ks  
 
Kirjaaminen ja raportointi 
Tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana palveluaktiviteetteja ja raportoi 
ne MyLION:iin → 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 
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Joiltain klubeilta on edelleen päivittämättä MyLCI:hin kuluvan kauden virkailijat. Hoitakaa 
klubeissa tilanne ajan tasalle, niin vältytään päämajan muistutteluilta, mutta myös siksi, 
että posti kulkee oikein. 
 
Tämän kirjeen ohessa on myös ajan tasainen ohje kansainvälisten maksujen 
maksamiseen. Laskut tulevat vain MyLCI-järjestelmään, josta klubivirkailija voi laskun 
tulostaa. 
 
Muistakaa myös kansallisten maksujen yhteydessä käytettävät klubikohtaiset viitenumerot. 
 
 
Nyt oli paljon asioita, mutta kiitos kun luit loppuun asti! 
 
Pirteää ja aktiivista syksyä kaikille piirin leijonille, 
 
toivottelee piirikuvernööri 
Antti 
 


