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KiTeNet kuulumisia 

Kitenet jatkuu edelleen mm. valtakunnal-

lisena tiedotuskampanjana sekä somessa. 

Vanhempainiltoja ovat klubit paikoin jär-

jestäneet ahkerastikin, myös I-piirissä muu-

tamia. Niitä on toteutettu joko laajana yh-

teistyönä paikkakuntakohtaisesti tai koulu-

kohtaisesti. Yhteistyö on ollut joko opetta-

jan/rehtorin kanssa tai nettipoliisin sekä 

asiantuntijan kanssa. Illassa on ollut lion-

vetäjä ja hänen kanssaan pari apuria ja 

kahvinkeittäjät.  

Kun vuosi vaihtuu, on jälleen mahdollisuus 

koulun/vanhempainneuvostojen kanssa 

katsoa, onko sopivaa tilaisuutta, jonka 

ohessa KiTeNet-tilaisuuden voi klubi jär-

jestää. Nyt on päätösten ja yhteydenoton 

aika. 

Piiristäkin voi saada apua tilaisuuden jär-

jestämiseen. 

 

 

 

 

 

 

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

misia  

9. ja 10.1.2023 Uudet jäsenet ja kummit -val-

mennus. Saman sisältöiset illat, valitse sinulle 

sopiva ilta ja muista ilmoittautua. Linkki. 

 

14.1.2023 klo.12.00 Lions-viikon tapahtuma 

Oulun hautausmaalla, sankarihaudoilla. 

 

Kaikkien leijonien iltajuhla 14.1.2023 Melvin 

Jones ja Arne Ritari hengessä.  

Ilmoittautuminen 14.12.2022 mennessä ja 

maksu 28.12.2022 mennessä 

https://www.ipiiri-lions.fi/i-piiri/piirikirjeen-

liitteet/ 

 

1.ja 2.2.2023 Klubien jäsenhoidosta vastaa-

vine valmennus. Valitse sinulle sopiva päivä 

ja muista ilmoittautua. 

6.-7.2.20213 Klubien seuraavan kauden 

pre-sidentti -valmennus JOVA 2. Saman-

sisältöiset illat.  

 

11.2.2023 Piirihallituksen kokous, Suomus-

salmi 

 

13.-15.2.2023 Aluefoorumit. ma 13.2. alue 

I 14.2. alue II ja 15.2. alue III. 

 

Ilmoita klubisi yleisötapahtumat osoit-

teeseen lions.oulu@gmail.com 

 

Tämän jälkeen löydät ne tästä piirikirjeen 

kalenterista sekä piirin uusilta web-sivuilta 

myöhemmin syksyllä. 

Viestinnän vinkit 

 

 

Piirin www sivuilla osoitteessa  

https://www.ipiiri-lions.fi/piirin-klubit/ 

on klubilista alueittain ja lohkoittain ja 

jokaisesta klubista on linkki klubin omille 

www sivuille. Käykää tarkistamassa onko 

oman klubisi linkki oikea vai onko se ken-

ties muuttunut. Ilmoittakaa korjaustarpeet 

osoitteeseen ulla.karppinen(at)lions.fi tai 

040 5033128. 

 

 

Ukraina -projekti 
Yhteenveto aluefoorumeista ko-

kouksista  
Hyvää Joulua! 

 Susanna Saranlinna  

Kansainvälinen järjestömme on hyväksy-

nyt ensimmäisen Ukraina-projektin lop-

puraportin. 

Uusi hakemus seuraavaa projektia varten 

on hyväksytty ja piiri on saanut 20 000 

dollaria. Klubeilla on mahdollisuus vielä 

osallistua projektiin joko lahjoittamalla 

piirin Ukraina-projektille aktiviteettivaro-

jaan tai järjestämällä paikallisesti keräyk-

siä. 

Lisätietoja: Piirikuvernööri Eija Tuo-

maala eija.tuomaala(at)lions.fi. 

Yhteenveto aluefoorumeista löytyy piirin 

sivulta tämän linkin takaa.  

Piirihallitus toivottaa hyvää ja rauhallista 

Joulua piirin kaikille leijonille. 

 

Seuraava piirikirje kootaan 8.1.2023. Ai-

neisto kirjeeseen tulee lähettää 6.1.2023 

mennessä osoitteeseen rauno.keto-

maki@kianta.fi. 

 

Piiri hallituksen kokousmateriaali löytyy 

täältä. 
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