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Piirisihteerin tiedote 1/2017–2018 klubeille ja virkailijoille 

 
Uusi toimintakausi on alkanut ja olen iloinen, että minulla on mahdollisuus perehtyä 

uudessa tehtävässä syvällisemmin piirin toimintaan. Toivon, että teemme tätä työtä 

yhdessä ja otan mielellään vastaan klubeilta ja virkailijoilta tulevan palautteen. 

Erityisesti, jos tiedonkulussa tai asioiden hoitamisessa tulee esille ongelmia, olen 

aina käytettävissänne.   

 

Tämä ensimmäisen tiedotteen tarkoituksena on erityisesti testata yhteyksien 

toimivuutta ja myös käydä läpi muutamia kesäaikaan liittyviä tehtäviä klubeissa. 

 

Ensiksi on tärkeää huolehtia klubeissa MyLCI-jäsenrekisterin tietojen päivittämisestä 

myös heinä- ja elokuussa. Merkinnät tehdään järjestelmään kuukausittain, vaikka 

muutoksia ei olisi tapahtunut. Piirin tavoitteena on olla tällä kaudella rekisteritietojen 

päivittämisessä 100 %:n piiri. Tehdään siis tämä yhdessä! 

 

Toiseksi on tärkeää kirjata myös aktiviteettitiedot rekisteriin. Monilla klubeilla on 

kesäaikana aktiviteetteja, joten tiedot kannattaa kirjata rekisteriin heti toteutuksen 

jälkeen, koska silloin asiat ovat vielä hyvin muistissa. 

 

Piirimme toimikauden aloitustilaisuus on lauantaina 26.8.2017 Pohjois-Savon 

Kansanopistolla Kuopiossa. Varaathan ajan allakkaan jo tässä vaiheessa. Päivän 

aikana käydään läpi ajankohtaisia asioita ja lisäksi uusille virkailijoille järjestetään 

koulutusta. Tilaisuudessa jaetaan myös klubeille vuosikirjat, joten on erittäin 

tärkeää, että kaikilla klubeilla on ainakin yksi edustaja paikalla. Kutsu tilaisuuteen 

tulee myöhemmin.  

 

Yhtenä kauden tavoitteena on parantaa piirin nettisivujen tietosisältöjä ja hyödyntää 

sivuja tiedonvälityksessä. Piirikuvernöörin ensimmäinen tiedote sekä kauden 

toimintasuunnitelma ja alustava aikataulu ovat jo piirin nettisivuilla. Kalenteriin tulee 

vielä päivityksiä ja piirikuvernöörin sekä varapiirikuvernöörien vierailuaikataulu 

julkaistaan sivuilla aivan lähipäivinä. Merkitsethän ylös oman klubisi vierailuajan ja 

ilmoittelet, jos ajankohta ei jostain syystä ole sopiva. Lisäksi kohdassa ”Piirin 

palvelutarjotin” löytyy hyviä ohjeita klubin ja sihteerin muistilistaksi jne. Käythän 

katsomassa tämänhetkisen tarjonnan ja kerrot meille, mikäli klubillasi tai sinulla on 

toiveita nettisivujen tietosisällön laajentamiseksi. 

 

Toivotan teille kaikille hyvää kesää ja antoisaa tulevaa toimintakautta! 
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