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Hyvät leijonat! 
 
Hyvää alkanutta vuotta kaikille vielä näin helmikuun paksujen hankien keskeltä! 
 
Heti aluksi, ja jo kyllästymiseen asti joudun jälleen toteamaan, että koronaan liittyvät 
rajoitukset vain jatkuvat, vaikkakin erinäisin muutoksin. Tälle kuulle on ennustettu 
pandemian tähänastista huippua, joten olkaamme omalta osaltamme vastuullisia 
toiminnassamme. Ajan tasainen korona-info löytyy edelleen täältä: https://www.tays.fi/fi-
FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset 
 
 
Vielä muistin virkistämiseksi, piirimme uudistetut säännöt löytyvät www:stä nykyisiltä 
verkkosivuiltamme: https://www.verkkoviestin.fi/e-
piiri/data/liitteet/107e_saannot_29102021.pdf 
 
 
 
Ajankohtaista ja tulevaa 
 
Piirihallitus kokoontuu seuraavan kerran 22.2.2022 joko hybridinä tai etäkokouksena 
kokonaan, riippuen päivän kokoontumisrajoituksista. 
 
Piirin www-sivujen uudistuksesta vastaava työryhmä on tehnyt töitä talven hiljaisuudessa, 
ja saanemme lähitulevaisuudessa ensimakua uudistetusta sivustosta. 
 
Suomen Lions-liiton uutiskirjeet kannattaa käydä lukemassa täältä: 
https://www.lions.fi/uutishuone/uutiskirjeet/  
 
Tampereen Varalassa järjestettävän yhteispohjoismaisen NSR-diabeetikkonuorten leirin 
”Type 1 Diabetes Lions Nordic Youth Camp” järjestelyt etenevät vauhdikkaasti. Ajankohta 
on 16.-23.7.2022 ja lisätietoja saa Anita Tihveräiseltä. Leirille kaivataan vielä 
vapaaehtoisia apukäsiä erilaisiin tehtäviin, vaikka vain yhdeksikin päiväksi. Kaikki apu on 
tervetullutta ja arvokasta! 
Leirin www-sivut: www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen-toiminta/pohjoismainen-
yhteistyo/type-1-diabetes-lions-nordic-youth-camp 
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Terveiset koulutustoimikunnalta 
 
Kiitos kaikille loppuvuoden 2021 kyselyyn osallistuneille lioneille, saimme arvokasta tietoa 
toiveistanne tuleviin koulutuksiin ja tietoa siitä, kuinka olemme aikaisemmin onnistuneet ja 
mitä pitää muuttaa. Koulutustoiminta lähtee jälleen käyntiin ja pyrimme mahdollisimman 
laajasti ottamaan huomioon toiveenne. 
  
Tulevat koulutukset (toiveitanne) 
 
Tiistaina 15.2. järjestetään ”Some koulusta” ja 24.2. ovat vuorossa ”Uudet jäsenet”. 
Suunnitelmissa maaliskuulle-huhtikuulle seuraavanlaisia virkailijakoulutuksia: ”Presidentit; 
tuki kauden päätökseen”, ”Sihteerit; raportoinnin kertaus”, ”Rahastonhoitaja; tilinpäätös”. 
Muut kevään aikana toteutettavat koulutukset: Jäsenhankinta, Aktiviteettiriihi, Lions 
Instituutti ja omatoiminen kouluttautuminen, Kokoustekniikka ja Pienkeräyslupa. Lisää 
toiveita voi lähettää heidi.rantala@lions.fi    
 
Kutsu koulutuksiin lähetetään klubin sähköpostiosoitteeseen, josta se pyydetään edelleen 
lähettämään klubin jäsenille. Koko jäsenistöä kattavaa osoitteistoa ei piirillä ole.  
Ilmoittautuminen kuhunkin koulutukseen aukeaa aina viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta 
piirin sivulle. 
 
Alueellisten lionjohtajien koulutusinstituutti (RLLI)  
 
Tämä koulutus jouduttiin Covid tilanteen takia helmikuulta perumaan.  Uusi ajankohta on 
13.-15.5.2022 ja paikkana Jyväskylä.  Hakuaika päättyy 2.4.2022. Koulutus on avoin 
kaikille lioneille, jotka ovat kiinnostuneita henkilökohtaisten johtajuustaitojensa 
kehittämiseen.  Koulutus antaa myös taitoja työelämään ja muihin tilanteisiin, joissa 
tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja. Koulutus on maksullinen, mutta piirihallituksen 
päätöksellä jokainen piiristämme hyväksytty osallistuja on oikeutettu piirin tukeen.  
Lisätietoa löytyy: 
 
https://www.lions.fi/koulutus-1/koulutusinstituutit_elli_rlli_alli_fdi_lcip/rlli/rlli-kurssi-2022/ 
 
 
Näillä ajatuksilla kesää kohti: 
 
Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta kuunnella, 
innokkuutta oppia, halua kasvaa ja joustavuutta muuttua. 
 
Heidi Rantala, Piirin koulutusjohtaja (GLT) 
 
 
 
Kauden temavebinaarit 
 
Kauden 2021-2022 teemawebinaarit pääsee seuraamaan täältä: 
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2021-22/ 
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Hakemukset piirin virkoihin 
 
Piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen piirikuvernöörin virkoihin kaudelle 2022-2023 
saatiin määräajassa kuhunkin hakemukset ja kannatustodistukset. 
 
 
Piirileijona 
 
Jutut Piirileijonaan sähköpostitse piirisihteeri Erkki Voutilaiselle 
erkki.voutilainen@pp5.inet.fi 
  
Rauhanjulistekilpailu 
 
Kuluvalla kaudella piiristä ei tullut yhtään työtä kilpailuun. Nyt olisi tulevan kauden paketit 
tilattavissa https://www.lions.fi/uutishuone/ajankohtaista/lahde-mukaan-
rauhanjulistekilpailuun/ 
 
Piirikuvernöörin kyselytunti 
 
Edellisissä kirjeissä kerrottu Padlet-kysely on auki vielä helmikuun. Kommentteja, toiveita 
ja kysymyksiä toivotaan lisää, jotta kyselytunti kannattaa ja päästään toteuttamaan. 
Vaihtoehtoisesti, mikäli kyselyyn ei helmikuun aikana tule enempää sisältöä, voidaan 
kysymykset ja kommentit ohjata toimikunnille. Anonyymiin kyselyyn pääsee tästä: 
https://padlet.com/anttinuottajarvi/4g85awkjrvit4ks  
 
 
Kirjaaminen ja raportointi 
 
Klubit muistakaa: ”Raportoinnilla klubi osoittaa aktiivisuuttaan”. 
Tarvittaessa opastusta kuukausittaiseen raportointiin saa klubilaisilta ja piirin vastuullisilta. 
Raportoida voivat klubin presidentti, sihteeri, palvelujohtaja ja klubin 
hallintovirkailija. 
Lisätietoa ja ohjeita aiheeseen: www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/it-
ohjeet/lcin_jasenportaali_mylion-tili/mylion-aktiviteettien-kirjaaminen 
Piirin palvelujohtaja Jussi Virtanen ohjaa ja auttaa ongelmatilanteissa. 
 
 
Talvisin terveisin, 
piirikuvernööri 
Antti 
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