
  15.5.2021 
 
 

 

PIIRI 107 A / Piirikuvernööri DG 2020–2021 Markku Karlsson LC Turku / Kupittaa, 

Ihalantie 86, 21260 Raisio / p. 040 548 2748, markku.t.karlsson@lions.fi, puoliso Pirkko Karlsson 

Nyt jos koskaan! ->  
 

On aika valita klubeille ensikauden virkailijat. Helpottaaksemme heidän kautensa alkua, 

haluan muistuttaa tämän kauden sihteereitä. Kirjatkaa valitut virkailijat jo toukokuussa 

MyLCI-järjestelmään. Näin helpotamme tulevan kauden virkailijoita ja kaikki viestit 

saadaan kauden alusta asti perille.  

Vielä yksi tärkeä asia, muistakaa maksaa kaikki tämän kauden laskut ja tehkää myös 

jäsenilmoitukset MyLCI-järjestelmässä. Näiden jälkeen vuorossa on ilmoittaa klubin 

viralliset edustajat vuosikokoukseen. Tänä vuonna se on erityisen tärkeää!  

Paneelikeskustelu  
 
 Liiton puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaiden panelikeskustelu 
· Panelikeskustelu toteutetaan Lions-liiton webinaarijärjestelmällä tiistaina 25.5.2021 klo 
18.00 - 19.00 
· Linkkiwebinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/3379858475858708493  
 
Kansainvälinen johtaja (ID) -ehdokkaiden panelikeskustelu 
· Panelikeskustelu toteutetaan Lions-liiton webinaarijärjestelmällä keskiviikkona 26.5.2021 
klo 18.00 - 19.00 
· Linkkiwebinaariin: https://attendee.gotowebinar.com/register/1279591155690369805 

Koulutusta klubien sihteereille ja presidenteille 
 
Tänä keväänä valmennusta järjestetään sihteereille ja presidenteille. 
  
Sihteerivalmennuspäivät ovat 18., 19. ja 20.5.2021 klo 18.00-21.00. 
Presidenttivalmennuspäivät ovat 1.6.; 2.6.; ja 3.6.2021 klo 18.00-20.00. 
  
Sisällöt ovat samat, mutta nyt on mahdollisuus valita juuri sinulle sopiva ilta. Valmennus tapahtuu etänä, 
joten sekin helpottaa osallistumista! Nyt keväällä tutustutaan perusasioihin ja piirimme klubien virkailijoihin 
ja syyskesällä jatketaan valmennusta. 
  
Tässä linkit koulutuksiin:  

Ilmoittautuminen klubivirkailijakoulutukseen - Kevät 2021 (lions-piiri107a.fi)  
  
Ilmoittaudu sihteerivalmennukseen 16.5.2021 ja presidenttivalmennukseen 23.5.2021. mennessä. 
  
Tervetuloa  
Marja-Leena Knuutinen, GLT 

 

https://www.lions-piiri107a.fi/fi/a-piiri-kouluttaa/ilmoittautumiset-koulutuksiin/652-ilmoittautuminen-klubivirkailijakoulutukseen-kevaet-2021


  15.5.2021 
 
 

 

PIIRI 107 A / Piirikuvernööri DG 2020–2021 Markku Karlsson LC Turku / Kupittaa, 

Ihalantie 86, 21260 Raisio / p. 040 548 2748, markku.t.karlsson@lions.fi, puoliso Pirkko Karlsson 

Koulutusta netissä 
 
Lohkonpuheenjohtajien valmennus 
Suomen Lions-liitto järjestää aiheesta webinaarin, joka on tarkoitettu kauden 2021-22 
lohkon- ja alueenpuheenjohtajille, piirikuvernööreille ja varapiirikuvernööreille. Myös kaikki 
asiasta kiinnostuneet voivat tulla mukaan webinaariin. 
Linkki webinaariin https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224  
Järjestämispäivä on 18.5.2021 klo 18.00-19.30, aiheet LCI:n ohjelman mukaisesti: 
• lohkonpuheenjohtajan rooli ja vastuut 
• klubien hyvinvoinnin arviointi ja resurssit  
Lions.fi sivuilla on myös lohkon puheenjohtajan vuosikello  

Lions-liiton vuosikokous 2021  

 
Käykää tutustumassa vuosikokouksemme nettisivuihin. Ne löytyvät helpoiten piirimme 

sivuilta ja alla vielä suorat linkit vuosikokouksennetti- ja ilmoittautumissivulle.  

Etusivu (lions-piiri107a.fi)  

Ilmoittautuminen (lions-piiri107a.fi)  

LCICon2021, 103rd Lions Clubs International Convention 
Lions Clubs International Convention 2021 järjestetään tänä vuonna virtualisesti. Käykää tutustumassa 

vuosikokouksen nettisivuihin - Virtual LCICon 2021 (lionsclubs.org) .  

Vielä ehdit ilmoittautua mukaan mielenkiintoiseen tapahtumaan vieläpä omalta 

kotisohvaltasi.  

 

Hyvää kesän alkua kaikille leijonille!  

  

➔ Hauskasti eteenpäin!  

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5756999315662430224
http://vk2021.lions-piiri107a.fi/index.php/fi/
http://vk2021.lions-piiri107a.fi/index.php/fi/ilmoittautuminen-kokoukseen
https://lcicon.lionsclubs.org/

