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Arvoisat piirimme Leijonat ja Leot, 

Eletään aikaa, kun klubien vuosikokoukset ovat hoidettu. Toivottavasti huomasitte, mitä kaikkea olette 
edellisen kauden aikana saaneet aikaan! Kovin usein tulee tarpeettomasti omalle toiminnalleen liian 
kriittiseksi. Minä ainakin olin ylpeä niiden klubien puolesta, joissa kuluvan kuukauden aikana vierailin. Ja 
olin ylpeä siis syystä! 

Minusta on ollut myös hienoa havaita, että klubeissa on rohkeutta keskustella tulevaisuudesta. Kuten yllä 
oleva teemani muistuttaa, tulevaisuus ei tule, se pitää rakentaa. Se tehdään kunnioittaen perinteitä, mutta 
katse tiukasti tulevassa. Hallitusti johtamalla ja toisiamme tukien! 

Piirissämme järjestettiin ensimmäinen verkkopohjainen valmennus lokakuun alkupuolella. Nuorisovaihtoon 
liittyvässä valmennuksessa oli osallistuja 15 ja mukavasti pääsimme keskustelemaan kotisohviltamme.  

Tieto on valttia – johtajavalmennus on Lions-toiminnan merkittävä vahvuus   

Aluefoorumit startattiin tällä viikolla ja ensi viikolla jatketaan. Niiden tarkoituksena on jakaa tietoa 
toimintamme eri muodoista vaihdellen käsiteltäviä asioita syksyisin ja keväisin. Samalla on mahdollisuus 
vaihtaa ajatuksia ja saada uusia ideoita verkottumisen myötä. Tämä on johtajavalmennuksemme yksi 
kulmakivistä, tarjota mahdollisuus oppia toisilta. 

Samaan johtajavalmennukseen kuuluvat vuosittaiset virkailijoiden ja klubivastaavien valmennustilaisuudet 
sekä MOVE-koulutus. Järjestöllämme on myös kansallisia ja kansainvälisiä 
johtajavalmennuskokonaisuuksia, joihin osallistuminen on mahdollista halutessanne. Mikäli olet 
kiinnostunut aiheesta ja haluat lisätietoja, niin ole yhteydessä ja keskustellaan lisää. Osallistuminen 
edellyttää kiinnostusta teemaan – ei välttämättä tulevaa tai olevaa virkaa.  

Valmennuksen myötä myös varmuus käsiteltävistä asioista paranee. Samalla arkisten asioiden 
hoitamisesta tulee helpompaa. On kuitenkin niin, että aina voi tulla eteen vastausta vaille jääviä kysymyksiä. 
Niihin tilanteisiin apua löytyy piirihallituksen jäseniltä aiheesta riippuen. Tärkeää kuitenkin olisi, että emme 
jätä ketään vaille vastausta puhumattakaan siitä, että antaisimme huhuille vallan. Tässä siis jo toinen syy 
laittaa viestiä tarvittaessa – kiitos jo etukäteen – tarinoista onnesta tai mieliharmista!  

Tärkeitä päivämääriä 

Leijonaviestiin juttujen toimittaminen tiedotussihteerille osoitteella maija-liisa.heikkila@lions.fi. Jättöaika 
on 1.12.2017 mennessä. Ilmoitushankintaa varten mediakortti ja tilaussopimus löytyvät piirin sivuilta 
http://www.d107c.fi/viestinta. 

Huhtikuussa piirin vuosikokouksessa valitaan taas uusi piirikuvernööri sekä 1. ja 2. varapiirikuvernööri. 
Ehdokkaiden esittelylle varataan perinteisesti tilaa piirilehteemme Leijonaviestiin. Kiinnostuneet voivat olla 
halutessaan yhteydessä. Kannatustodistuksen hankkiminen omalta klubilta kannattaa kuitenkin tehdä 
hyvissä ajoin.   

Merkitkää myös kalenteriin Melvin Jones –tilaisuus, joka järjestetään 13.1.2018. 

Johtamiseen kuuluu myös välillä muistuttaa sovittujen asioiden hoitamisesta. Niinpä kehotan jokaista 
klubia tarkastamaan jäsentiedot ja merkitsemään ainakin yhden aktiviteetin rekisteriimme MyLCI:hin. Se 
vie muutamia minuutteja, ja piirisihteeri Raija auttaa mielellään alkuun tai ongelmatilanteissa. Olen 
yhteydessä niihin 36 klubiin 1.12. jälkeen, jotka eivät ole tällä kaudella aktiviteetteja kirjanneet. 

     Yhteydenottoanne odottaen, Jami 


