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PK:n viesti I-piirin klubien presidenttikoulutustilaisuuteen 9.8.2021

Arvoisat presidenttikoulutettavat, olette aloittaneet klubienne kannalta
kauden tärkeimmässä virkatehtävässä. Vaikuttakaa myönteisesti klubinne
toimintaan kukin omalla tavalla. Vastaavasti kuin on monta tapaa tehdä
hyvää, on myös monta tapaa johtaa klubia presidenttinä.
Piirikuvernööriporukka on kauden ajan käytettävissä: pk Vesa Ojanperä,
vastuualueena Kainuu, 1 vpk Eija Tuomaala vastuualueena 2. alue (Raahe –
Lakeus) ja 2. vpk Sanna Loukkola vastuualue 1. alue (Oulu).
Vierailuohjelmat ovat laadinnassa, etusijalla fyysiset tapaamiset.
Klubien Presidenttien kannalta pk-porukan lisäksi keskeisiä tehtäviä piirissä
hoitavat:
-

Tapani Tasanto: koulutus
Susanna Saranlinna: jäsenasiat
Mari Korpela: palvelu
Ulla Karppinen: viestintä
Jari Hautala: lionsasiat

Muita klubijohtajien erityisesti huomioitavia piirin tehtävin hoitajia:
-

Seija Stenius: piirisihteeri
Elsi Salovaara: Tervaleijona -lehti
Jouko Lampinen: LCIF
Matti Teiska: AR

Kausi on vaihtunut, 1.7. alkoi uusi toimintavuosi. Poikkeusolot näyttävät
vielä jatkuvan. Rokotukset lionien keskuudessa varmasti hyvällä mallilla,
mutta yleisiä määräyksiä kokoontumisten ja tapahtumien järjestämiseen on
edelleen.
Some on ”juorunnut”, että kesälläkin on ollut monenlaista toimintaa – hyvä
tapa tehdä toimintaa tunnetuksi, tehdä yhdessä vapaaehtoistoiminnasta
mukavaa ja saada hyötyä jäsenhankintaankin.
Seuratkaa säännöllisesti myös I-piirin sivuja ja löytäkää omien lisäksi
ajankohtaiset tapahtumat alueella ja lähellänne.
Teemat 2021-2022: Me palvelemme moninaisuuden kautta (kv) – Monta tapaa tehdä hyvää (LL)– Tekevä,
näkyvä Lion (CC) – Palvelua käsin ja sydämellä (DG) Palvelun tie: Opi – toimi – löydä - palkitse
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Tällä viikolla virkailijakoulutukset, viikonlopulla Valtakunnallisiin
kotiseutupäiviin liittyvä markkinatori, Limingan suurmarkkinat ja viikateniiton
MM. Käykää ahkerasti myös muiden tilaisuuksissa!
Kannustan, että klubit lähtisivät mukaan Kiusaamisesta terveeseen
nettikäytökseen (KiTeNet) hankkeen kautta tukemaan nuoria ja erityisesti
heidän vanhempiaan. Kouluilla vanhempainilloissa tai muissa yhteyksissä on
nyt erinomainen mahdollisuus olla järjestämässä asiantuntijoiden kanssa
tilaisuuksia ajankohtaisen asian parissa. Klubeihin on lähiaikoina tulossa
materiaalia ja tietoa kampanjasta. Hannu Anttoselta pieni tietoisku tähän
liittyen.
Osallistukaa ja vaikuttakaa osallistumiseen muidenkin klubin lionien osalta.
Hyödyntäkää aktiivisesti piirin tarjoamaa koulutusta ja muita tilaisuuksia –
niin virtuaalisia tai fyysisiäkin.
Piirit ovat jäsenklubien yhdistyksiä ja päätehtävät niillä ovat klubien
lionstoiminnan tukeminen ja järjestön lionsasioiden edistäminen
Huom! Piirin virkailijat ovat alueen klubien lioneja, jotka antavat tehtävissään
palvelupanostaan myös muiden klubien hyväksi. Välittäkää klubissanne
tarvittava hyödyllinen tieto piirin, liiton ja kv toimiston viesteistä!
Viestittäkää ja raportoikaa toiminnastanne. Myös yhteistyökumppaneiden
on hyvä ja tärkeäkin tietää tekemisistämme! Tervaleijona: jutut ja ilmoitukset!
Pitäkää piirin suuntaan yhteydenpidon kynnys matalana.
Toivotan teille kaikille antoisaa koulutusiltaa ja johtamillenne klubeille
menestystä palvelun tiellä lionsjärjestön We serve-hengessä!
Tv Vesa

Ojanperä, kauden 2021-2022 I-piirin kuvernööri (= Lions piirin 107-

I ry:n puheenjohtaja)

JK. Kauden tärkeitä nimiä: Sanna Mustonen (Liiton pj.) ja Petri Kaukiainen
uusi Liiton toiminnanjohtaja, Douglas X Alexander kansainv. presidentti
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