
 

 
 

Piirin ajankohtaiset klubijäsenille  

Tammikuu      

2023  

 

 
 

Lasten Leijona Hiihto -tapahtuma 

 
Mikä on Lasten Leijonahiihto tapahtuma: 

Klubin/klubien yksin tai urheluseuran kans- 

sa yhdessä järjestämä monipuolinen hiihto- 

ja ulkoilutapahtuma. 

 

Kisa osallistujista: 

Hiihtoliiton ja urheiluseurojen järjestämissä 

Lastenlumipäivä tapahtumissa, mukana 

olevat klubit otetaan laskennassa huomi- 

oon. 

Kisan säännöt ovat hyvin väljät ja ohjeelliset, 

koska tärkeintä on saada mahdollisimman 

runsaasti lapsia ja lapsenmielisiä liikku-

maan. 

 

Klubi raportoi Leijona Hiihto-tapahtuman, 

osallistujamäärä ja onko klubi aiemmin jär-

jetänyt tapahtuma, piirikuvernööri Eija Tuo-

maalalle välittömästi tapahtuman jälkeen. 

Muistattehan raportoidan tapahtuman myös 
MyLion:iin. 

 

 

 

 

 

Kalenterista poimittua 
Viestintää, valmennuksia, klubien yleisötapahtumia ja lohkon tapaa-

misia  

14.1.2023 klo.12.00 Lions-viikon tapahtuma 

Oulun hautausmaalla, sankarihaudoilla. 

 

Kaikkien leijonien iltajuhla 14.1.2023 Melvin 

Jones ja Arne Ritari hengessä.  

Illalliskortin saa vielä hintaan 80 €/kortti. 

 

24.1.2023 KiTeNet-webinaari  Ohjelma  

Ilmoittautuminen 

 

1.ja 2.2.2023 Klubien jäsenhoidosta vastaa-

vien valmennus. Valitse sinulle sopiva päivä 

ja muista ilmoittautua. 

 

11.2.2023 Piirihallituksen kokous, Suomus-

salmi. 

Aluefoorumit. ma 13.2. alue I 14.2. alue II 

ja 22.2. alue III. 

 

13.-14.3.20213 Klubien seuraavan kauden 

presidentti -valmennus JOVA 2. Saman-

sisältöiset illat.  

 

18.3.2023 Lasten Talvitapahtuma, 

Oulu/Kuusisaari 

 

Ilmoita klubisi yleisötapahtumat osoit-

teeseen lions.oulu@gmail.com 

 

Tutustu piirin tapahtumakalenteriin ja 

ilmoittaudu piirin web-sivuilla http://www.li-

ons.fi/i  

Vesi vanhin voitehista 

 

 

Oletko osallistunut kyselyyn Vesi vanhin 

voitehista – mitä ihmettä? 

 

Avoinna mielenkiintoisia piirivirkoja 
mm. 2. varapiirikuvernööri, viestintäjohtaja, 

rahastonhoitaja, AR-asiamies ja koulutus-

johtaja.  

Ota yhteys Sanna Loukkolaan sanna.louk-

kola@lions.fi. 

 

 

 

Kuulumisia Ukraina -projektista Lions Qest -terveiset  
Tammikuun teema: 

Jäsenasia, Kysy yhtä 

 Tarja Huovinen-Räisänen  

Projektipäällikkö Jari Hautala kertoo, 

että tuotteiden kilpailutuksen, kuljetuk-

sen ja talkootilat järjesti pääyhteistyö-

kumppani Halpa-Halli, joka myös tuki 

hanketta taloudellisesti. ”Kaiken kaikki-

aan avustuskasseihin on nyt käytetty noin 

55 000 euroa ja summalla on saatu koko 

alueelle yli 1 000 kassia. Päärahoittajana 

on kansainvälinen Lions-järjestö noin 40 

000 eurolla sekä useita yksittäisiä lions-

klubeja Oulun, Raahen ja Kainuun ta-

lousalueilta.” 

Klubit voivat edelleen osallistua keräyk-

seen rahalahjoituksella I-piirin tilille tai 

järjestämällä paikkakunnalla keräyksen. 

Lisätietoja: Piirikuvernööri Eija Tuo-

maala eija.tuomaala(at)lions.fi. 

Klubien toivotaan käsittelevän tammi-

kuun kokouksessaan Questiin osallistu-

misen ja päätöksen rahoituksessa.  

 

Koulutusten mainoskirjeet ovat lähte-

neet rehtoreille, varhaiskasvatus - ja si-

vistysjohtajille sekä urheiluseuroihin. 

 

 

 

 

Strategia-asia 
Muistathan vastata Liiton strategiset toi-

menpiteet -kyselyyn 21.1.2023 men-

nessä. Linkin kyselyyn olet saanut sähkö-

postiisi.  

Klubin nykyisten sääntöjen ”jäykkyys” 

voi aiheuttaa klubissa turhaa byrokratian 

tunnetta ja hallinnon valinnan vaikeuksia. 

Vuoden 2020 lopussa on liiton taholta 

luotu uudet klubin mallisäännöt, joissa 

on pyritty helpottamaan klubin toimintaa 

ja keventämään hallintoa. Tutustu uusiin 

sääntöihin tästä. Mieti voiko niiden 

avulla parantaa klubisi toimintaa. 

 

 

Seuraava piirikirje 
Kootaan 29.1.2023. Aineisto kirjeeseen 

tulee lähettää 27.1.2023 mennessä osoit-

teeseen rauno.ketomaki@kianta.fi. 

Piirihallituksen kokousmateriaalit löyty-

vät täältä. 

Piirikirjeet ovat luettavissa I-piirin sivulta 

 

https://bin.yhdistysavain.fi/1606214/4Wd2ZEPnoRgjevZD7mFh0YikM4/Kev%C3%A4tkauden%20KiTeNetweblion2023%20(1).pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/9022339957653281878
http://www.lions.fi/i
http://www.lions.fi/i
https://vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/kysely/
https://vesistosaatio.fi/vesivanhinvoitehista/kysely/
https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/ohjeita-jasenhuoltoon/klubin-mallisaannot/
https://www.lions.fi/jasenille/oppaat-ja-ohjeet/ohjeita-jasenhuoltoon/klubin-mallisaannot/
https://www.ipiiri-lions.fi/i-piiri/kokouspoytakirjat/piirihallituksen-kokoukset/
https://www.ipiiri-lions.fi/i-piiri/piirikirjeet/

