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Kalenterivuosi vaihtui ja tästä toimintakaudesta on puolet takana. Vireillä on nyt monenlaisia 

aktiviteetteja helmikuussa. LC Tampere/Ruotu ja LC Tampere/Siilikari järjestävät yhdessä perinteisen 

KYNTTILÄKIRKON & KONSERTIN ja LC Teisko järjestää KOKO PERHEEN ILOISEN TALVIRIEHAN. Tulen 

erittäin mielelläni tapahtumiin kutsusta. Muistathan, että voit ilmoittaa piirimme nettisivuilla klubisi 

tapahtumia: https://lions-107e.lions.fi/klubeissa-tapahtuu 

  

Osallistu Ukrainan pakolaisten auttamiseen 

 

Suunnittelemme E-piirin jatkohanketta, johon haemme kansainvälistä LCIF:n apurahaa.  Onko klubisi 

halukas toimimaan tässä projektissa? Ilmoita klubisi mukaan 1.vdg Antti Juvalle, antti.juva@lions.fi. 

 

Lion Portal -alusta 

 

Lions International uudistaa digitaalisen alustan kesään 2023 mennessä.  Nykyiset toiminnot MyLionista, 

MyLCI:sta, Insights-sovelluksesta ja muista työkaluista yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi ja 

johdonmukaiseksi kokemukseksi – Lion Portal -alustaksi. Klubisihteerien tehtävänä kevään aikana on 

varmistaa, että kaikilla jäsenillä on henkilökohtainen sähköposti osoite, jolla kirjaudutaan MyLCIin.  

 

Osallistu Ikaalisten kuvernöörineuvostoston kokoukseen 

 

Kevään kuvernöörineuvoston kokous järjestetään Ikaalisissa 10.-11.3.2023. Lauantain seminaarissa VCC 

Mika Pirttivaara on esittelemässä ja vastaamassa kysymyksiin ensi kauden suunnitelmista. Lisäksi 

tutustumme Mieli Ry:n toimintaan ja saamme strategian tilannekatsauksen. Iltajuhlan jälkeen 

tanssiparketille on myös vapaa pääsy J.A.L.O eli Jussi Antero Lammela Orkesterin tahtiin tanssimaan. 

Tervetuloa kaikki piirimme lionit ja puolisot! Tutustu ohjelmaan jäsensivuilla ja ilmoittaudu mukaan: 

https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kvn-kokous-4-2022-2023 

(HUOM. vaatii kirjautumisen jäsensivuille, vinkki: kirjaudu ensin selaimella jäsensivuille ja klikkaa vasta 

sitten tässä olevaan linkkiin) 

 

Hakemukset piirin virkoihin 

 

Piirikuvernöörin sekä ensimmäisen ja toisen piirikuvernöörin virkoihin kaudelle 2023-2024 

saatiin määräajassa kuhunkin hakemukset ja kannatustodistukset.  

Dg-ehdokas: Antti Juva, LC Tampere/Kaukajärvi 

1.vdg-ehdokas: Soini Köppä, LC Kangasala 

2.vdg-ehdokas: Ari Järvinen, LC Tampere 

 

Vuoden 2024 piirikokouspaikkaehdotus  

 

Huom.: Hakuaikaa on jatkettu 28.2.2023 saakka. Vuoden 2024 piirikokouspaikkaehdotukset tulee 

toimittaa piirikuvernööri Anita Tihveräiselle, anita.tihverainen@lions.fi. 

 

https://lions-107e.lions.fi/klubeissa-tapahtuu
https://lions-107e.lions.fi/uutiset/valmistaudu-lion-portal-alustaan/
https://www.lions.fi/jasenille/jasensivut/kokoukset/kvn-kokous-4-2022-2023
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KiTeNet-kampanjan yleishyödyllistä tietoiskua esitetään Yle1 ja Yle2 -kanavilla  

Tietoisku on tehty yhteistyönä Suomen Lions-liiton, EHYT ry:n, Mediakasvatusseuran ja Vanhempain 

Akatemian kanssa ja esitetään viikolla 5, 30.1.-5.2.2023. 

Kevätkauden KiTeNet -webinaari 24.1.2023 keskittyy tilannekatsaukseen klubien ja viestinnän 

onnistumisesta, valtakunnallisen vanhempainillan järjestämiseen yhdessä klubien kanssa 21.3 ja 

paikallisten tapahtumien järjestämiseen. 

Linkki ilmoittautumiseen: https://attendee.gotowebinar.com/register/9022339957653281878 

Ilmoittautuminen 

  

Liiton teemawebinaarit jatkuvat - tule kuulolle!  

 

Liiton teemawebinaareja jatketaan 26.1.2023 alkaen. Tammikuun webinaarin aiheena on koulutus. 

Helmikuussa käsitellään lapsuusiän syöpää.  

Kaikki liiton teemawebinaarit; ilmoittautumislinkit tuleviin ja tallenteet jo pidetyistä webinaareista 

löytyvät: https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/ 

 

Lions-mestaruuskilpailut 2022-2023 

 

LC Pihtipudas/Emmit järjestää SM-Lion Karaoke 2023 Pihtiputaalla 11.2.2023. 

Kilpailukutsu on luettavissa: 

https://www.lions.fi/site/assets/files/2061/eija_kiljala_sm-lion_karaokekisat_2023.pdf  

Kilpailun jälkeen karaoketanssit. Tervetuloa leijonat ja puolisot laulamaan Pihtiputaalle! 

 

Kalevankankaan seppeleen lasku - kiitos kaikille tilaisuuteen osallistujille. Tämä on hieno perinne ja 

tärkeä sellainen! 

DG Anita. 
 

  
-Kalevankankaan Lions-kuva, kuvaaja Kaisa Juva  

https://attendee.gotowebinar.com/register/9022339957653281878%20Ilmoittautuminen
https://attendee.gotowebinar.com/register/9022339957653281878%20Ilmoittautuminen
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/
https://www.lions.fi/site/assets/files/2061/eija_kiljala_sm-lion_karaokekisat_2023.pdf

