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PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 2/2015-2016   Elokuu  
 
Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.  
 
Klubivirkailijakoulutus 
 
F-piirissä järjestetään tänä vuonna kevään vuosikokouksen lisäksi toinen 
koulutustilaisuus, jossa käsitellään klubivirkailijan tehtäviä. Koulutus on ensi viikon 
tiistaina 18.8.2015 klo 18 Seinäjoella Teknologiakeskus Framissa koulutustila Megassa 
os. Tiedekatu 2. Ilmoittautuminen sähköpostilla: tapio.seppa-lassila@lions.fi 
 
Koulutus on maksuton, samoin kahvitarjoilut. 
 
Kansainvälistä koulutusta 
 
Tällä kaudella on ensimmäistä kertaa mahdollista osallistua Suomessa Lions-järjestön 
kansainvälisiin johtajuuskoulutuksiin. Johtajuusoppien lisäksi tilaisuudet tarjoavat 
mahdollisuuden solmia kansainvälisiä Lions-kontakteja. 
 
RLLI (Regional Lions Leadership Insitute) – koulutus on avoin kaikille lioneille, jotka 
haluavat kehittyä henkilökohtaisessa Lions-johtajuudessa. RLLI – koulutuksen laajuus 
on kaksi viikonloppua: 24.-25.10.2015 ja 30.-31.1.2016. Valmennus maksaa 100 €, 
sisältäen koulutuksen, tarjoilut ja majoituksen. 
 
ALLI (Advanced Lions Leadership Institute) – koulutukseen ilmoittautuminen edellyttää 
aiempaa klubipresidentin tehtävässä toimimista. ALLI-valmennus toteutetaan 
Rovaniemen NSR-kokouksen yhteydessä 17.-19.1.2016 ja sen kustannus on 95 USD. 
Lisätietoa ja hakemukset RLLI- ja ALLI -valmennuksiin saa liiton koulutusjohtajalta 
antti.forsell@lions.fi tai piirin GLT-DC:ltä tapio.seppa-lassila@lions.fi 
 
RLLI-koulutuksen hakuaika päättyy 30.9.2015 ja ALLI-koulutuksen 2.11.2015. 
Laittakaapa nämä erinomaiset – tällä kertaa suomenkieliset – koulutukset harkintaan 
ja toimittakaa ilmoittautumiset ajoissa. Koulutuspaikkoja on rajoitetusti. 
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MyLCI 
 
Tämän kauden yksi haaste on Päämajan uusi raportointijärjestelmä, MyLCI, jonka 
otimme käyttöön tämän kuun alusta. Toivonkin, että klubisihteerit tutustuvat 
elokuussa järjestelmään, jotta heillä olisi kysymyksiä klubivirkailijakoulutuksessa.  
 
MyLCI käyttäjädokumentit löytyvät suomeksi www.lions.fi -> Jäsenille -> Vasemman 
reunan valintapalkki ja sieltä Jäsenrekisteri -> Avautuvan ikkunan tekstiosan jälkeen 
ovat MyLCI käyttäjädokumentit. 
  
MyLCI käyttäjädokumentit löytyvät ruotsiksi www.lions.fi -> För medlemmar -> 
Vasemman reunan valintapalkki ja sieltä Medlemsregistret -> Avautuvan ikkunan 
tekstiosan jälkeen ovat MyLCI käyttäjädokumentit ruotsiksi. 
 
Käyttäjätunnuksen rekisteröinnissä tarvittava kv-jäsennumero löytyy näiden ohjeiden 
perusteella. 
 
Jos teille tulee myöhemmin kysymyksiä MyLCIstä tai Jäsenrekisteristä, lähettäkää ne 
Raimo Sillanpään sähköpostiin (raimo.sillanpaa@lions.fi). Raimo toimii kaudella 2015-
2016 webmasterina ja hän on myös piirimme MyLCI-pääkäyttäjä. 
 
Ratnapuran sairaalan jatkorakentaminen 
 
Suomalaisten Lionien koskaan suurin nähtävissä oleva yhteisaktiviteetti on epäilemättä 
Sri Lankan Ratnapurassa oleva silmäsairaala, pinta-alaltaan noin 1.800 m². 
Ensimmäisen kolmen vuoden aikana sairaalassa tehtiin 3500 harmaakaihileikkausta ja 
niistä 2500 oli ilmaisia leikkauksia köyhille ihmisille. Ilman tätä sairaalaa mainitut 2500 
ihmistä olisivat jossain vaiheessa sokeutuneet. Samana aikana sairaala palveli n. 55.000 
potilasta ja harmaakaihia löydettiin yli 5.000 potilasta. 
  
Sairaala on kuitenkin jäänyt osittain (n. 540 m²) keskeneräiseksi ja nyt aloitamme 
keräyksen, jolla tuo rakentaminen voidaan suorittaa loppuun. Tämä 120.000 € tavoite 
jaetaan kahteen osaan siten, että, että klubien tavoite on 5€ per jäsen aktiviteettitililtä. 
Kyseessä on aktiviteetti, johon klubi voi tilittää aktiviteettitililtään. Vaikka kyseessä olisi 
40 jäsenen klubi, summa olisi ”vain” 200 euroa. Sitten toinen osuus kerättäisiin 500€:n 
kertalahjoituksina. Jokainen 500€:n lahjoittaja, klubi tai henkilö saa nimensä sairaalan 
seinällä olevaan kunniatauluun. 
 
Rahat maksetaan piirin tilille FI49 4924 0010 1371 44 ja piiri toimittaa rahat edelleen.  
 
 
 
 



Anna tukesi nuorisolle – arvat jälleen myynnissä 2015-2016 
 
Lions-arpa on varainkeruuaktiviteetti lasten ja nuorten palveluaktiviteettien tueksi.  
Nyt kaikilla arvan ostaneilla on mahdollisuus osallistua päävoiton arvontaan, vaikkei 
pikavoittoa tulisikaan, sillä arpajaisten päävoitto henkilöauto arvotaan kaikkien 
lisäarvontakoodin rekisteröineiden kesken. 
 
Klubeille lähetetään arpojen mukana valmiiksi maksettu palautuskuori, joten 
lunastamattomat arvat voi palauttaa takaisin liittoon. Vaikka heti. Näin ne saadaan 
edelleen myytäväksi sinne, missä arvoille on enemmän kysyntää. 
 
Anna tukesi nuorisolle arvat tulevat klubeille viikon 34 aikana. 
 
Lions-joulukortit 2015 
 
Lions-liiton omat joulukortit on Punainen Sulka-keräysten ohella yksi tunnetuimmista 
kotimaisista toiminnoistamme ainakin oman jäsenistön keskuudessa. 
 
Joulukorttien tilaaminen on helppoa verkkokaupan kautta. Verkkokauppaan pääsee 
tämän linkin kautta: www.lionsverkkokauppa.fi  
 
Klubien korttivastaavat keräävät tilausmäärät ja tekevät yhteistilauksen 
verkkokaupasta. Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja suurempienkin 
tilausten tulee olla korttikohtaisesti 10 jaollisia. 
 
Uudet kotisivut 
 
Piirin uudet kotisivut on avattu e-District House palvelussa. Käykääpä tutustumassa 
osoitteessa: http://e-district.org/sites/107f/index.php 
 
Sivuilta löytyvät mm. piirikuvernöörien vierailuklubit. Voitte alkaa varaaman kutakin 
kuvernööriä kokouksiinne. Vierailut alkavat heti syyskuun alusta. 
 
Vuosikirjat ja niiden jako 
 
Vuosikirjat toimitetaan tämän viikon perjantaina Teknologiakeskus Framille os. 
Tiedekatu 2. Ne ovat klubien tai lohkojen puheenjohtajien noudettavissa ensi viikosta 
alkaen. Noutoajasta voi sopia allekirjoittaneen kanssa. Kirjan saa kaikki klubien jäsenet. 
 
Piirikuvernööri 
Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko 
040-5587862



 

 

 


