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Piirisihteerin tiedote 2/2017–2018 klubeille ja virkailijoille 
 
Uusi toimikausi avattiin virallisesti viime lauantaina Kuopiossa ja mukana oli 58 

leijonaa yhteensä 36 klubista. Kiitokset kaikille osallistuneille! 

 

Piirin vuosikokous linjasi keväällä kuluvan kauden toimintaa ja tässä muutamia 

asioita, joita on tarkoitus erityisesti edistää piirissä ja klubeissa kauden aikana. 

 

1. Klubien sääntötilanteen kartoitus ja uusitun säännön hyväksyminen 

lokakuun vuosikokouksissa 

Uusittu klubien mallisääntö on hyväksytty kuvernöörineuvostossa 15.10.2014. 

Uusittu sääntö ei ole vielä käytössä kaikilla klubeilla, joten se on syytä hyväksyä 

syksyllä lokakuun vuosikokouksessa. Uusi sääntö tekee mahdolliseksi mm. 

osallistumisen kokouksiin sähköisesti. Mallisääntö on ennakkotarkastettu 

patentti- ja rekisterihallituksessa, joten hyväksymismenettely on nopea. Sääntö 

löytyy liiton nettisivuilta ja on myös vuosikirjassa. 

 

2. Läsnäolojen kirjaaminen klubikokouksissa/tapaamisissa ja 

läsnäoloprosentin laskeminen 

Klubit kirjaavat klubikokouksissa/tapaamisissa jäsenten läsnäolot ja sihteeri 

laskee läsnäoloprosentit. Tietojen kirjaaminen luo pohjatiedot mm. jäsenistön 

palkitsemista varten. Poissaolojen korvaamiskäytönnöistä on kuvernöörineuvosto 

tehnyt päätöksen 19.2.2012. Klubin hallitus tekee tältä osin tarkentavat 

päätökset ja informoi niistä jäsenistöä. 

 

Kuluvalla kaudella klubeja pyydetään ilmoittamaan läsnäolotilastot 

prosentteineen piirisihteerille syyskaudelta 15.1.2018 mennessä sekä 

kevätkauden tilastot 15.6.2018 mennessä.  

 

3. Klubien strategiatilanne 

Piirihallitus kartoittaa klubien startegiatilanteen. Samalla varaudutaan antamaa 

klubeille tukea strategioiden laadinnassa ja päivittämisessä. 

 

4. Klubien nettisivut 

Toimikauden aikana on tarkoitus panostaa erityisesti klubien sähköiseen 

palvelemiseen piirin nettisivujen välityksellä. Sivujen ulkoasu on uudistettu ja 

tietosisältöjä päivitetty sekä täydennetty. Uutena on tullut mm. etusivulle otsikko 

”Klubeissa tapahtuu”. Tässä kohdassa ilmoitetaan mielellään erityisesti sellaisia 

klubien tapahtumia, joihin toivotaan osallistuvan väkeä laajemminkin kuin 

pelkästään oman klubin alueelta. Erittäin tärkeää on, että Hannu Nymanille 

toimitetaan valmiit ilmoitukset, koska meillä ei ole mahdollisuutta työstää 

aineistoja. Myös piirin Facebook-sivuja tullaan elävöittämään. 

 

Kauden aikana piirin webmasterina toimii Hannu Nyman ja hän on jo kartoittanut 

klubien nettisivujen tilanteen. Selvityksen mukaan 7 klubilla ei ole kotisivuja 

lainkaan, 8 klubilla on ollut käytössä Lions-liiton nettipalvelimella olevat sivut, 

joita ei ole ylläpidetty kahteen vuoteen. Yhden klubin sivulta löytyi linkitysvirhe, 

joka on nyt korjattu. Sivut olivat päivittämättä 18 klubilla, joten kunnossa olevat 

ja päivitetyt sivut oli yhteensä 20 klubilla.  
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Nettisivuasioissa tuetaan klubeja järjestämällä koulutusta syyskaudella 

Kuopiossa 20.9.2017 ja kevätkaudella 21.3.2018. Olemme myös varautuneet 

antamaan” vierihoitoa” sivujen perustamisessa. Nettisivujen päivitysasioissa 

toivon teidän olevan yhteydessä Hannu Nymaniin. 

 

5. MyLCI-rekisterin päivitykset 

Vaikka rekisteritietojen päivitysten tekeminen on ollut jatkuvasti esillä eri 

yhteyksissä ja piirin tavoitteena on olla tässä asiassa 100 %:n piiri, niin tänä 

päivänä oli vielä 10 klubilla puutteelliset tiedot rekisterissä. Erityisen tärkeää on 

täyttää kuukausittain jäsenrekisteriosio. Aktiviteettien ilmoittaminen on hyvä 

tehdä mahdollisimman pian tapahtumien jälkeen.  

 

Tällä kaudella asiasta vastaavat erityisesti alueiden puheenjohtajat ja toivon, että 

heillä olisi mahdollisimman vähän työtä tämän asian hoitamisessa. 

 

6. Vuosikirjojen toimittaminen 

Vuosikirjojen toimitus viivästyy Kirjapainon painokoneen rikkoutumisen vuoksi. 

Ilmoitan välittömästi, kun tiedämme, milloin kirjat toimitetaan ja miten jakelu 

klubeille hoidetaan. Pahoittelemme tilannetta. 

 

7. Vastaukset kyselyyn 

 

Pyydän klubeilta ystävällisesti vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

- Onko klubillanne käytössä vuonna 2014 hyväksytty klubien mallisääntö? Mikäli ei 

ole, niin milloin aiotte sen hyväksyä otettavaksi käyttöön? 

- Onko klubillanne käytössä läsnäolojen ja korvaavuuksien kirjaaminen sekä 

läsnäoloprosenttien laskenta? Mikäli ei ole, niin milloin otatte sen käyttöön? 

Milloin klubinne hallitus on hyväksynyt täydentävät ohjeet poissaolojen 

korvaamiseen? 

- Onko klubillanne voimassa oleva strategia, milloin se on laadittu ja milloin 

viimeksi päivitetty? Mikäli klubilla ei ole strategiaa, miten olette ajatelleet 

menetellä asian kanssa ja millä aikataululla? Ilmoittakaa myös, mikäli uskotatte 

tarvitsevanne tukea strategian laadinnassa tai päivityksessä. 

- Miten klubinne on seurannut strategian toteutumista? 

- Millaisia tarpeita teillä on klubin nettisivujen perustamisessa tai ylläpidossa? 

 

Vastaukset pyydän toimittamaan mahdollisimman pian ja kuitenkin viimeistään 

20.9.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen leena.pietikainen@lions.fi.  Kaikkiin 

edellä oleviin asioihin liittyvät aineistot löydätte sekä Lions-liiton nettisivuilta 

jäsenosiosta että Lions-vuosikirjasta. Mikäli tarvitsette lisätietoja, niin otattehan 

rohkeasti yhteyttä piirin virkailijoihin. 

  

Toivotan teille kaikille hyvää syksyä ja antoisaa alkanutta toimintakautta! 

 

Yhteistyöterveisin 

 

Leena Pietikäinen 

Piirisihteeri-rahastonhoitaja  

 

 

 

TIEDOKSI Piirihallituksen jäsenille 
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