
 

 
 

Piirin ajankohtaiset klubijäsenille  

Helmikuu      

2023  

 

 
 

Lions I piirin pääsiäishaaste piirin 

klubeille 

Virvon varvon, tuoreeks terveeks, rik-
kaahaksi, rakkaahaksi suuren talon lei-
jonaksi. 
 

Virpominen on vanha perinne, jota pide-

tään erityisesti lasten tehtävänä. 

 

Haasta päiväkoti tai koulu tekemään virpo-

misvitsa. Vaihtoehtoisesti klubi voi tehdä 

muuta iloa riippuen kohderyhmästä mm. 

musiikkiesitys tai kortit. Luovuus ja leik-

kisyys ovat sallittuja tässä palveluaktivi-

teetissä. 

 

Aktiviteetin ei tarvitse toteutua juuri pää-

siäisen aikaan. Sen voi toteuttaa ennen tai 

jälkeen, mutta pääsiäiseen liittyen. 

 

Raportoikaa pääsiäistapahtuma MyLion/ 

aktiviteettiraporttiin nimellä ”Pääsiäis-

haaste” 20.4. 2023 mennessä niin voimme 

kertoa piirin yhteistuloksen piirin vuosiko-

kouksessa Oulunsalossa 22.4.2023 ja touko-

kuun piirikirjeessä. 

 

Lisätietoja Eija Tuomaala, eija.tuomaala@li-

ons.fi 

 

 

 

 

Paakin Loppiaisjäälyhdyt 2023. 

 

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

misia  

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. 

 

4.3.2023 Lasten Leijonahiihto Vuokatissa. 

Lisää aihesta 

 

8.3.2023 Leo-webinaari klo 18.00. Verkkota-

pahtuma. 

13.-14.3.2023 Klubien seuraavan kauden 

presidentti -valmennus JOVA 2. Saman-

sisältöiset illat.  

 

18.3.2023 Lasten Talvitapahtuma, 

Oulu/Kuusisaari 

 

29.3.2023 Lasten Leijonahiihto Kiiminki 

 

Ilmoita klubisi yleisötapahtumat osoit-

teeseen lions.oulu@gmail.com 

 

Tutustu piirin tapahtumakalenteriin ja 

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

ons.fi/i  

Avoinna mielenkiintoisia piirivirkoja 

 

 

Tarjolla olisi aitiopaikkoja piirin tehtävissä. 

Otatko sinä haasteen vastaan?  

Tarjolla 2. varapiirikuvernööri, viestintäjoh-

taja, rahastonhoitaja ja koulutusjohtaja sekä 

lohkon puheenjohtajan tehtäviä. 

Ota yhteys Sanna Loukkolaan sanna.louk-

kola@lions.fi. 

 

 

 

Liitosta kuultua Piirin tiedottamisen uudet tuulet 
Helmikuun teema: 

“Kysy yhtä” 

Kauden 2022-2023 teemawebinaarit 
Kuluvan kauden Webinaarin tallenteet 

löytyvät liiton sivulta. Linkki. 

Helmikuun teemawebinaari 23.2.2023 

klo. 18.00 lapsuusiän syöpä.  

 

Liiton vuosikokous lähestyy! 
Miksi osallistua liiton kokoukseen? Lue 

vastaus. 

Hyvää tekemällä liitoon!  
vuosikokous.lions.fi  

facebook.com/vk2023espoo 

 

Tietoa KiTeNetistä 

Ajankohtaiset kuulumiset, linkki. 

Uudenlainen piirikirje päätettiin ottaa 

käyttöön vähentämään klubeille tulevaa 

lionspostia. Uudistus on otettukin hyvin 

vastaan. Nyt olisi tärkeä muistaa, että val-

mennukset ja muut tapahtumat tulevat 

esille sekä tässä piirikirjeessä olevassa ka-

lenterissa että piirin www sivujen kalente-

rissa ( www.lions.fi/i )  Kalenterissa on 

myös linkki ilmoittautumiseen. Lähe-

tämme muistutusviestin tapahtumista 

vain poikkeustapauksissa, joten presiden-

tin ja sihteerin tulisi ainakin seurata tar-

kasta kalenteria. 

Seuraava piirikirje 

Kootaan 26.2.2023. Aineisto kirjeeseen 

tulee lähettää 24.2.2023 mennessä osoit-

teeseen rauno.ketomaki@kianta.fi. 

Piirihallituksen kokousmateriaalit löyty-

vät täältä.  

Piirikirjeet ovat luettavissa I-piirin sivulta  

Klubit ovat kuluneen kauden aikana ak-

tivoituneet jäsenhankinnassa ja tulokset 

ovat jo näkyvissä. Kiitos siitä. 

Kausi ei kuitenkaan vielä ole ohi, vaan 

toiminta ja toivottavasti myös jäsenhank-

inta jatkuu aktiivisena. 

 Jos teillä on tiedossa mahdollisia uusia 

jäseniä, niin toimikaa heti. Muistakaa, 

että sekä kotimaista että kansainvälistä jä-

senmaksua maksetaan vain liitty-

miskuukauden lisäksi kauden jäljellä 

olevilta kuukausilta. Miettikää myös, voi-

siko samaa tapaa toteuttaa klubin omissa 

jäsenmaksuissa. 

 

 

https://vuokattisport.fi/tapahtumat/lions-lasten-leijonahiihto-vuokatti-1/
https://www.facebook.com/events/5375411112559551?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/5375411112559551?ref=newsfeed
http://www.lions.fi/i
http://www.lions.fi/i
https://www.lions.fi/aineistot/esitteet/kuukauden-teemat-kaudella-2022-23/
https://bin.yhdistysavain.fi/1606214/xAKPVzBJYesVeQ91VDXs0YpfQk/Espoo%202023%20kutsuu%20Sinut%20juhlimaan%20liittomme%2070.%20vuosikokousta.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1606214/xAKPVzBJYesVeQ91VDXs0YpfQk/Espoo%202023%20kutsuu%20Sinut%20juhlimaan%20liittomme%2070.%20vuosikokousta.pdf
https://vuosikokous.lions.fi/
https://www.facebook.com/vk2023espoo
https://bin.yhdistysavain.fi/1606214/vg8NDPrwu8IRLxD9n9d80Yq8fK/KiTeNet%20-%20vanhempain%20webinaari.pdf
https://www.ipiiri-lions.fi/
https://www.ipiiri-lions.fi/i-piiri/kokouspoytakirjat/piirihallituksen-kokoukset/
https://www.ipiiri-lions.fi/i-piiri/piirikirjeet/

