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Yhdessä tekemistä, uusia näkökulmia ja innostavia keskusteluita! E-piirin piirifoorumi järjestettiin lauantaina 

17.9.2022. Piirimme sloganiksi valittiin: “Iloisesti auttaen, ajassa mukana.”  

 

Hyvän Päivä 8.10. 

Heijastimia jakoon on E-piirin yhteinen Hyvän Päivän aktiviteetti, johon klubeja pyydetään osallistumaan ja 

näkymään omalla paikkakunnalla.  

Vuoden Paikkakunnan Hyväntekijäksi on valittu LC Lempäälä/Kipinän Ilkka Kivelä.  

 

Kysy piirihallitukselta 

Ensimmäinen piirikuvernöörin kyselytunti pidetään etäkokouksena 18.10. klo 18.00. Osallistuminen on 

vapaaehtoista ja keskustelu vapaamuotoista. Ottakaa esille mielessä pyöriviä kysymyksiä ja asioita. 

Ennakkoilmoitusta ei vaadita. Etäkokouksen osallistumislinkki löytyy piirin tapahtumista. 

 

RILLI JA ALLI koulutukset kauden aikana 

Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutin työpaja järjestetään 11.-12.2.2023 Jyväskylässä. Instituutti 

järjestetään hybridimuotoisena, eli ennen ja jälkeen työpajaa on etäluentoja ja työpajaviikonlopun aikana 

keskitytään taitoasioiden harjoitteluun. Hakuaika on 7.11.2022 – 6.1.2023. Linkki hakulomakkeeseen tulee lions.fi 

sivustolle.   

Kokeneempien lionjohtajien koulutusinstituutti järjestetään Oslossa, Norjassa 12.-14.5.2023. ALLI ( Advanced 

Lions Leadership Institute) on kansainvälinen koulutus/valmennus, jossa keskitytään lionjohtajien taitojen 

kehittämiseen, jotta he ovat mm. valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. Hakemuksen viimeinen 

jättöpäivä on 11.2.2023. Tutustu koulutuksiin päämajan sivuilla. 

Lisätietoja koulutuksista: piirin GLT-koordinaattori Heidi Rantala (heidi.rantala@lions.fi).  

Koulutukset ovat maksullisia, mutta jokainen piiristämme hyväksytty osallistuja on oikeutettu piirin tukeen 

viimekauden tapaan. 

 

Piirileijona 

Piirin Piirileijona-lehti odottaa klubien kirjoituksia. Lähetä Piirileijonaan juttuja sähköpostitse Erkki Voutilaiselle 

erkki.voutilainen@pp5.inet.fi. Osallistutaan yhdessä lehtijuttujen tekoon! 

 

Rauhanjuliste 

Onko klubinne suunnittelemassa syksylle rauhanjulisteaktiviteettia? Piirimme paras työ, lähetettäväksi 

valtakunnalliseen kilpailuun, valitaan piirihallituksen kokouksessa tiistaina 15.11.2022. Vielä on hyvin aikaa 

osallistua kilpailuun! 

 

Syksyn Diabeteskävelytapahtuma 

LC Lempäälä/Kipinä haastaa E-piirin klubit Kansainvälisenä Diabetespäivänä 14.11.2022 alk. klo 17.30 

diabeteskävelytapahtumaan Hakkarin Koivunokalla. Ilmoittautuminen viimeistään torstaina 10.11.2022  

numeroon 0400 732497 tai sähköpostilla: jouni.vaitniemi@kotiposti.net. Vietetään oikein kiva iltapäivä yhdessä! 

 

E-piirin uudet kotisivut 

E-piirin verkkoviestin kotisivujen ylläpito päättyy 30.9.2022. Uusien yhdistysavaimen nettisivuja päivittää Antti 

Nuottajärvi ja Sami Dahlman https://lions-107e.lions.fi kauden aikana. Käy tutustumassa sivuihin ja anna 

palautetta. Etusivulta löydät piirimme ajankohtaiset uutiset. 
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Kauden maksut 

Ystävällisesti muistuttelen, että klubit hoitavat yhteisesti sovitut aktiviteettimaksut alla oleville tilille. E-piirin 

klubien viitteet piirin yhteisiä maksuja varten löytyy piirimme ohjeet -sivulta https://lions-107e.lions.fi/ohjeet/. 

➢ Nuorisoleirimaksu 2€/lion/kausi. Piirissämme järjestetään Nuorisoleiri ensi kaudella 23-24. 

FI88 1277 3000 1052 11 

 

➢ LCIF maksu 5€/lion/kausi. Maksu hyväksi luetaan MJF huomionosoitusta haettaessa. 

FI32 1277 3000 1049 58 

 

➢ Lions Quest lahjoitus, voi tehdä vapaavalintaisella summalla, käytetään piirin alueella olevien opettajien ja 

liikuntaohjaajien koulutukseen. 

FI24 1165 3000 1102 99 

 

 

 

Värikästä syksyä teistä jokaiselle!  

Anita Tihveräinen 

 

Hyvän Päivän Heijastimia on toimitettu piiriin noin 8000 kpl.  Nyt on klubien vuoro osallistua! 

 

                                                 

 


