
I alue 1. LOHKO 

Lohkon puheenjohtaja (Mauri Pohjanen) 

 

Klubien tapaamisessa keskusteltiin laajasti asioita. 

Jari Ruuska kerto piirin kuulumiset. 

Haasteeksi  koettiin nuorten pysyminen toiminnassa  ja klubihallituksen kokoaminen. 

Yhteistyö klubien välillä. 

Strategia 

Mauri Pohjanen 
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      I alueen 2.lohko 
Muistio 

 

 

Lohkon kokous 24.10.2022 

 

2.Lohkon kokous pidettiin Hiukkavaaran ampumaradan paviljongilla 

24.10.2022 klo 18-20. Kokouksessa oli läsnä 13 henkilöä ml. piirikuvernööri 

Eija Tuomaala. Klubeista oli mukana LC Avain, LC Myllyoja-Haapalehto, 

LC Uleåborg, LC Terva, LC Pateniemi ja LC Oulujoki eli klubit 75 % 

mukana.  

 

Klubit esittelivät omaa toimintaansa, joista oli mahdollista poimia hyviä 

ideoita kukin omaan toimintaansa. Kaikilla klubeilla oli kohtuullisen paljon 

omia toiminta-aktiviteetteja. 

 

Keskustelimme keskeisistä lohkon yhteisistä tapahtumista 

- Lasten Talvitapahtuma tullaan pitämään lauantaina 18.3.2023 

Kuusisaaressa. Esittelin tapahtuman alustavan suunnitelman, joka 

noudattelee tämän vuotista tapahtumaan lisättynä ainakin lasten 

hiihdoilla. Oulujoen klubi toimii vastuuklubina. Tuotto suunniteltiin 

ohjattavan Ukrainalaisten tukemiseen erilaisten tapahtuma-

lahjakorttien muodossa. 

 

- Lasten Olumpialaiset tullaan pitämään 10.6.2023 Pateniemessä. 

Paikan varmistamisesta vastaa Pateniemi ja toivottavasti on myös 

vastuu klubin järjestäjänä 

 

Klubit olivat pääosin lähettäneet minulle ennakkoon klubien 

toimintasuunnitelmat, joista olin alustavasti koostanut lohkon yhteistä 

toimintakalenteria. Kalenteri saattaisi helpottaa löytämään klubien yhteisiä 
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tapahtumia, mutta ehkä tärkeimpänä asiana sitä voisi käyttää tulevien 

lohkon puheenjohtajien koulutuksessa, koska siitä voi helposti hahmottaa, 

mitä lohkon alueella vuoden mittaan tapahtuu. Työstäminen on vielä 

kesken. 

 

Klubien välisestä muusta yhteistoiminnasta myös keskusteltiin, mutta 

mihinkään konkreettiseen ei päädytty. Esitettiin, että aktiviteettituntien 

perusteella aktiivisin klubi palkittaisiin esimerkiksi kiertopalkinnolla. 

 

Klubivierailut 

 
- LC Uleåborg 3.11.2022 

o paljon ativiteetteja 

o jokaisella oma päätehtävä, josta huolehtii – mielestäni hieno 

tapa toimia. Jokainen raportoi kokouksen aikana, miten asiat 

etenevät 

o Ylläpidetään klubikirjaa – sekin aika hieno tapa laittaa 

kokouksessa mukana olijat muistiin 

 

- LC Kuivasjärvi 8.11.2022 

o klubissa 17 jäsentä, joista poistuu kauden aikana 3 henkilöä. 

Klubin yksi tärkeimmistä tehtävistä on löytää uusia jäseniä 

omalta alueeltaan 

o Klubi pitää hallituksen kokoukset vain tarvittaessa 

o Jo kuudes Lasten tapahtuma Ritaharjun monitoimitalossa 

12.11.2022 on todella hienosti järjestetty tilaisuus, joka vetää 

varmaan 200 henkilöä. Tässäkin olisi jollekin muulle klubille 

idea, jos on puutetta aktiivisesta toiminnasta 

 

 

 

Pasi Virta 

2.lohkon puheenjohtaja 

 

 



II alueen 1. lohko, 18.10.2022 Honkasen monitoimitalo Kempele  

Klubeja lohkossa 7, joista 2 Oulunsalossa, 2 Kempeleessä ja 3 Limingassa – tapaamisessa jäseniä 5 eri 

klubista ja yhteensä osallistujia 8 (mm. 2 VDG Jari Ruuska). 

Käytiin lävitse lohkon tapaamisessa osallistujien ja klubien esittelyt alkuun. 

Monta eri aktiviteettia menossa tälläkin hetkellä mm. 

1. LC Kempele Aurora: Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumasta hyvä palaute ja runsas kävijämäärä 

(mennyt tapahtuma), baanan siivouksen jatkuminen yhdessä Sampolan kanssa, kirppistoimintaa ja 

hautakynttilöiden sytytys. Ulla Mattila ei ehtinyt olla mukana strategia keskustelussa. 

2. LC Kempele Sampola: Hyvä Kasvaa Kempeleessä tapahtumasta hyvä palaute ja runsas kävijämäärä 

(mennyt tapahtuma), baanan siivouksen jatkuminen yhdessä Auroran kanssa, kirjakassi -palvelu, 

kauppakeskus Zeppelin joulutulet ja Vihiluodon talvitapahtuma. Klubi täyttää pyöreitä 2023 eli 40 

vuotta. Strategia tullaan käymään klubissa lävitse. 

3. LC Oulunsalo: Pro-Oulunsalon ylläpito ja päivitys, mainostaulun ylläpito, joulumarkkinat 

Oulunsalossa ja Papinjärven puhtaanapito yhdessä Salottarien kanssa. Paikalla Kaisu Miettinen, 

joka avasi strategiatyöryhmän taustaa. 

4. LC Oulunsalo Salottaret: Ei päivitettävää, sillä klubista ei osallistujaa paikalla. 

5. LC Liminka Liminganlahti: Niittypäivä ja markkinat (mennyt tapahtuma), joulukuusi -aktiviteetti 

tulossa. Hyvä jäsentilanne, mutta strategia tavoitteiden läpikäyminen nosti keskustelua. Klubi 

täyttää pyöreitä 2023 eli 40 vuotta. 

6. LC Liminka Lakeus: Ei päivitettävää, sillä klubista ei osallistujaa paikalla. Klubi täyttää pyöreitä 2023 

eli 60 vuotta. 

7. LC Liminka Kultasirkut: Osallistuminen liminkalaisten miesklubien järjestämiin tapahtumiin 

(Niittypäivä, Wanhan Ajan Joulu), kahvituksia ja talkoita, omaishoitajien päiviä, jne. Strategian 

työstämiseen tarttuminen aktiivisesti.  

 

• Yksi nosto erityisesti ilmoittautumisista jatkoa varten – eli kokouksia varten on hyvä olla 

osallistujilta mm. erityisruokavaliot ja sitova ilmoittautuminen, mutta myös tähdentää mikäli ei ole 

läsnä niin ei tarvitse ilmoittautua, sillä ilmoittautuminen tuossa tapauksessa antaa virheellisen 

tiedon järjestäjille.   

• Mietitään erilaisten yhteistyömahdollisuuksien nostamista esille mm. Liminkalaisten 

ulkosiivoustalkoot jatkossa ennen Vappua, laajempaa Baanan siivouksen omaksumista muihinkin 

lähikuntiin, hiihtokilpailuiden yhteinen järjestäminen vähintään saman paikkakunnan sisällä olevien 

klubien kesken. 

• Jäsenhankinnan miettiminen – se on yhteinen asia, mutta myös uuden jäsenen kummin merkitys 

sekä se, että saadaan uusi jäsen ”koitutettua” eli löytämään paikkansa ja viihtymään klubissa. 

• Ukrainalaisten pakolaisten ”mukaan ottaminen” eri aktiviteetteihin (mikäli siis mahdollista), 

kummitoimintaa, tms. ehdotettiin pohdittavaksi.  

• Eri toimikuntien merkitys painottui keskusteluissa – tärkeää jalkauttaa tehtäviä toimikuntien kautta 

klubeissa, jottei tehtävät jää yhden tai parin ihmisen (kuten presidentin ja sihteerin harteille 

kokonaan). 

• Infottiin lyhyesti lähitulevaisuudessa tapahtuvista eri valmennuksista ja webinaareista. 

• Keskusteltiin myös, että olisi hyvä jos klubit ilmoittaisivat tulevista tapahtumista jatkossa piirin 

sivuille vinkiksi muille. 



• Strategiasta punaisena lankana jäi toivottavasti osallistujille käteen, että mietitään klunbeissa 

lyhyesti ja ytimekkäästi mm. mitä teemme klubeissa, mitä palvelua tarjoamme, lyhyt ”iskulause” 

klubista ja siten, että nämä olisivat kaikille selkeitä asioita. 



Muistio I-piirin 2. alueen 2. lohkon kokouksesta 20.10.2022 Merilän Kartanossa

Kokouksessa olivat mukana

Jari Ruuska, LC Oulu / Pateniemi
Muhos: Gunnar Göransson, Erkki Ojala ja Kaarlo Saarenpää
Tyrnävä: Markku Honka ja Jarmo Kurunsaari
Utajärvi: Esa Kurttila, Esko Laulajainen, Asko Merilä, Pentti Turunen ja Paavo Väisänen
Vaala: Pentti Haimakainen, Tapani Karhu ja Pekka Välinen

Aktiviteetit

Kerättiin klubeittain yhteen toistuvat aktiviteetit ja keskusteltiin niiden totetuttamisesta. Lisäksi 
kirjasimme ylös klubien yhteistyötahot.

Muhos Tyrnävä Utajärvi Vaala

Tervareitti oy Perunamarkkinat Tervareitti oy Tervareitti oy

Hautausmaan siivous ja
mehutarjoilu jouluna

Äitien- ja 
isänpäiväkakut 
hoitokoteihin

Kynttilät 
sankarihaudoille 
itsenäisyyspäivänä

Kantoapu hautajaisissa

Aurausviittojen teko Avustukset 
vähävaraisille ja muille

Seppelten laskut ja 
kunniavartiot

Kynttilät 
sankarihaudoille

Pyramidit kaupoissa, 
Halpa-Halli, K-Mimmi 
ja S-Market

Stipendit koululaisille Stipendit koululaisille Uudenvuodenaaton 
lämpötilaveikkaus

Avustukset 
vähävaraisille ja muille

Liikenteenohjaus 
tapahtumissa

Avustukset 
vähävaraisille ja muille

Kahvikuppien myynti

Laituriaktiviteetti 
kesäisin Mäntyrannan 
koululla, 
vuokrakanootit jne

Avustukset 
koululuokille ja 
urheiluseuroille

Kantoapu hautajaisissa Suonperän 
hiihtotapahtuma

Muhos muksu – 
tapahtuma marraskuun 
alussa Koivu ja Tähti -
talossa

Yhteistyöaktiviteetti 
LC Muhoksen kanssa

Avustukset koululaisten 
ja opiskelijoiden 
matkoihin, 
vanhuskummitoiminta ja
kansainvälisyyskurssi 
lukiossa

Sankarihautojen 
puhdistus

Joulukorttiaktiviteetti, 
myydään aktiivisesti 
ulkopuolisille

Äänentoistopalvelu 
Temmeksen 
kotiseutupäivillä ja 
kotiseutuyhdistykselle

Vauvarahat Autonrenkaiden vaihto

Lions-liiton vaihto-
oppilas

Käytettyjen akkujen 
keräys

Vanhusten auttamista Pyramidit K + ABC

Itsenäsyyspäivänä ja 
jouluaattona  kynttilät 
sankarihaudoille

Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
joulutapahtuma

Avustukset 
vähävaraisille

Kantoapu hautajaisissa Avustukset vanhuksille Avustukset koululaisille



ja kehitysvammaisille ja opiskelijoille

Yhteistyöaktiviteetti 
LC Tyrnävän kanssa

Joulukortit

Veneeseen laskulaite Vauvarahat

Yrittäjästipendi

Stipendit koululaisille 
ja opiskelijoille

Väinö Vähäsarja -
stipendit

Sulho Reentilä -
stipendit

Raivaussahahommia

Yhteistyötahot klubeittain
Muhos: SPR, MLL, seurakunta, kunta, kaupat, Tervareitti oy
Tyrnävä: kyläyhdistykset, kunta, seurakunta, MLL, SPR, urheilueura TyTe, koulun yrittäjyysluokka,
Limingan partiolaiset
Utajärvi: seurakunta, kunta, koulut, K-Market Meirami, Attendo Kirkkopuisto, SPR, Tervareitti oy
Vaala: kyläyhdistykset, kunta, seurakunta, MLL, Tervareitti oy, kaupat, ABC-huoltoasema,

Yhteistyö klubien välillä

Suunniteltiin kuluvan ja osin seuraavankin toimintakauden yhteisiä tapahtumia.

Perunamarkkinat
Todettiin, että Muhoksen, Utajärven ja Vaalan klubit ovat tarvittaessa mukana resurssiensa 
puitteissa.

Mölkkyturnaus
Lohkon Mölkkymestaruudet ratkotaan jälleen toukokuussa 2023 Utajärvellä. Mukaan haastetaan 
myös I-piirin hallitus.

Frisbeegolfturnaus
Järjestetään LC Tyrnävän toimesta seuraavalla toimintakaudella.

Suonperän hiihtotapahtuma
LC Vaala toteuttaa maaliskuussa 2023.

Jäsentilanne 20.10.2022

Muhos 16, -1
Tyrnävä 27, +3
Utajärvi 18, 0
Vaala, 31, -1



Pekka Välinen ja Tapani Karhu kertoivat LC Vaalan viime kauden onnistuneesta jäsenhankinnasta. 
Uusia jäseniä saatiin hyvin kuntavaalien ehdokkaita värvättäessä esittelemällä heille samalla Lions-
toimintaa. Todettiin, että uusien jäsenten aktivointi voi olla haasteellista.

5. Raportointi MyLion ja MyLCI, muu viestintä

Piirin kirjeet ovat menneet hyvin perille kaikille paikalla olleille. Mahdollisissa MyLion- tai 
MyLCI- raportointiongelmissa voi ottaa yhteyttä lohkon puheenjohtajaan tai Jari Hautalaan.

6. Lohkon puheenjohtajuus seuraavalla kaudella

Kauden 2023 – 2024 lohkon puheenjohtaja valitaan LC Vaalasta.

7. Muut asiat

Strategia 2030
Jari Ruuska kertoi strategiatyöstä esittäen samalla toiveen, että klubien arvokeskustelujen tulokset 
tulisivat hänelle viimeistään tammikuussa 2023.

Avustuspaketit ukrainalaisille
LC Tyrnävä toimittaa edelleen 20 ja LC Vaala 5 pakettia.

ARS-adressit
Lohkon puheenjohtaja tuo klubeille klubivierailujen yhteydessä sopivan määrän adresseja.



Kokousmuistio          24.10.2022 

      
 
Lions I-piirin 2. alueen 3. lohkon kokous  
Varvin Pookilla, Varvinkatu 51 92100 Raahe24.10.2022 klo 18.00 – 20.00 
 
Osallistujat LC Siikajoki  Marja Ojanperä, Päivi Eskola, Vesa Ojanperä 
  LC Raahe/Kreivi Mikko Koistinen, Simo Vedenoja, Matti Laurila, Kauko Lumiaho,  
     Olli Nylander 
  LC Pattijoki  Timo Rytinki 
  LC Pyhäjoki-Merijärvi Tapio Apuli, Toni Kippola 
  LC Vihanti  Tuula Räsänen, Pekka Räsänen, Petri Turula, Outi Turula 
  LC Ruukki  Rauno Haapala, Kalle Arvio 
  LC Oulu Pateniemi Jari Ruuska 
 
 
 

1. Lohkon puheenjohtaja Mikko Koistinen toivotti kokousväen tervetulleeksi sekä luovutti LC 
Vihannin edustajille I-piirin myöntämän Linnut kirjapalkinnon toiminnasta ympäristön hyväksi. 

 
2. Kokouksen Alkajaisiksi nautittiin nokipannukahvit ja niiden aikana Vesa Ojanperä esitteli ja 

luovutti LC Raahe/Kreiville Lautapäähärän. 
 

3. Varvin-Välikylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Lion Matti Laurila kertoi kokouspaikasta, Varvin 
Pookista ja sen ympäristössä olevista kyläyhdistyksen toteuttamista rakennuksista ja 
rakennelmista. 

 
4. 2. Varapiirikuvernööri Jari Ruuska toi piirin terveiset, joissa hän kertoi mm. piirin organisaation 

virtaviivaistamisesta ja kannusti klubeja käymään arvokeskusteluja, joiden tuloksia piiri voi käyttää 
aineistona strategiahankkeessaan mutta joiden avulla erityisesti itse klubit voivat selventää 
mielikuvaa omasta toiminnastaan ja merkityksestään.  
 
Piirit ovat nyt rekisteröityjä yhdistyksiä ja voivat toimia suoraan aktiviteettien ja projektien toimeen 
panijoina – esimerkkinä Ukraina-avustuskassit. 
 

5. Olli Nylander kertoi LC Raahe/Kreivin strategiaprosessista kaudella 2018 – 2019 
 

6. Käytiin läpi klubien ajankohtaiset hankkeet ja mahdolliset yhteistyötoiveet. Varsinaisia 
yhteistyöodotuksia ei klubeilla tällä hetkellä ollut. 
 

7. Marja Ojanperä kertoi KiTeNet hankkeesta ja siitä, miten sitä on toteutettu ja toteutunut muualla 
maassa. Todettiin, että yhteistyöprojektina sille pitäisi olla vastuuhenkilö/vetäjä. Asia jäi klubeihin 
mietittäväksi. 
 

8. Mikko Koistinen kertoi Ukraina-avustuskassiprojektin tilanteen; kassit (80 kpl) ovat Mikon 
kahdessa makuuhuoneessa ja niiden jakaminen on monien mutkien kautta päätynyt tapahtuvaksi 
Raahen Brain Centerissä ukrainalaisille koululaisille, joiden mukana avustuskassit menevät 
heidän koteihinsa.  
Käytännössä jakotilaisuuteen osallistuvat kokoontuvat Mikon asunnolle, Ruskontie 6 D, Raahe, 
torstaina 3.11. klo 11.00 josta saavat avustuskassit autoihinsa ja vievät ne Brain Centeriin klo 
12.00 alkavaan jakotilaisuuteen. 
 

9. Muut asiat 
Lohkon Vuoden hyväntekijä: Vesa Ojanperä pyysi ehdotuksia ja kertoi sitten itselleen tämän 
kokouksen aikana ”valjenneen” että Varvin-Välikylän kyläyhdistys olisi erinomainen ehdokas. 
Ehdotus todettiin hyvin perustelluksi ja hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
Veli Tapio Tapuli LC Pyhäjoelta luovutti LC Pattijoen Timo Rytingille kävelykepin, jonka 
avulla ”viestikapulana” pyritään lisäämään klubivierailuja.  
 
Lasten leijonahiihdoista on juuri tullut tiedote. Hiihdot tullaan järjestämään usean klubin 
yhteistyönä. 
 
Mikko Koistinen muistutti vielä LC Raahe/Kreivin 50-vuotisjuhlasta 18.2.2023, kiitti osallistujia 
ja päätti kokouksen. 



Raportti LOHKON TAPAAMINEN   25.10.2022  klo 17.30 – 20.00 

 

Lohkon tapaaminen pidettiin viihtyisässä Heikkilän kartanossa Sotkamossa. 

Kutsu oli lähetetty kuuteen Kainuun  Lions klubiin ja  lisäksi muistutukseksi 

lähetettiin vielä kaksi kutsua s-postin kautta. 

Paikalla oli kolme klubia ja kymmenen henkilöä. LC Sotkamosta Terttu Ketomäki, 

LC Sotkamo/Sapsottarista Tarja Rissanen, Leena Uusi-Kyyny ja Ulla Karppinen, LC 

Sotkamo Vuokatista Eero Vi’len, Vilho Horttanainen ja Matti Teiska ja LC 

Kuhmo/Helenoista Inkeri Haikonen ja Aila Ahtonen (lohkon pj). 

 

Käsiteltävät asiat: 

Piirikuvernööri Eija Tuomaala kertoi piirin ajankohtaisista asioista joita oli; 

*Klubien pankin tilit joita tarvitaan vain yksi ja tämän tilin sisällä voi olla 

kirjanpidollisesti pidettävät useammat tilit. Nämä pyydettiin tarkistamaan klubien 

sisällä. 

*Piirijako on yhdistymässä tulevan kevään aikana eli I ja L piiri yhdistyvät yhdeksi 

isoksi piiriksi. Tämä on esitys josta lähtee kyselyt jäsenistölle. 

*Jokaiseen klubiin lähetetään nykyisin posti suoraan s-postilla. Tällä varmistetaan 

että tavoitetaan kaikki jäsenet eikä posti pysähdy presaidentin postiin. 

*Unkari projektia jatketaan ja lisää rahaa anotaan kun tarvetta tulee. 

*Kehoitettiin klubeissa käymään arvokeskustelu. 

*Hiihtokilpailun järjestämisestä ilmoitus tehtävä piirille. 

*Piirikuvernööri, I ja II piirikuvernööri vierailevat kutsuttuina klubieissa. 

*Eija Tuomaala palkitsi Eero Vi’lenin ansiokkaasta työstä Lion toiminnassa. 

 

Muita asioita keskusteltiin vilkkaasti jäsenten kesken. 

Liitto on uusimassa stradegiaa vuosille 2020 – 2030. Tätä on tiedotettu piirin sivuilla 

ja pjojektin avulla. Klubeissa mietitään myös klubien stradegiaa jonka pohjalta voi 

suunnitella myös klubien arvoja. Arvojen pohjalle on lähetetty kysely klubeille, mutta 

se ei ole tullut kaikille klubeille vastattavaksi. Arvokeskusteluja pyydettiin pitämään 

kevään aikana ja tässä vaiheessa ei tarvitse vielä tehdä arvojen kirjaamista. 

 

Klubien aktiviteetteja syksylle ja keväälle: 

 

LC Sotkamo 

*Klubi osallistuu Suomi cub hiihtokilpailuihin toimitsijoiksi. Hiihtokisat järjestetään 

 Sotkamossa ja klubi myy vapaaehtoisia pääsy lippuja. Lippujen tuotto käytetään 

 Jymyn nuorison työn hyväksi. 

*Marraskuussa pidetään pikkujoulua jäsenistölle. 

 

LC Sotkamo/Vuokatti 

*Klubi järjestää Heikkilän kartanossa 18.11 Oktober tapahtuman jonka yhteydessä 

  pidetään klubin 50 v. Juhla. Juhla asuna on kausipukeutuminen, ei 

  juhlapukeutuminen. Ruokailu maksaa 40 €. Tiedotusta jatketaan piirin sivuilla. 

*Oulussa järjestetään 14.1-23  LC I -piirin ARS juhla. Juhlassa on mahdollisuus 



  järjestää klubien palkitsemisia ja on myös lyödä ritareita. Tästä on lähdössä 

  klubeille kutsut. 

LC Sotkamo/Sapsottaret 

*Joulukeräys varattomille perheille diakoniatyön kanssa. 

*Kirjamessut. 

*Lasten päivä. 

*Sinapin valmistus ja myynti. 

*Klubi ilta pidetään ennen joulua. 

*Pikkujoulu jäsenille teatterin merkeissä. 

*Seimiprojeksti seurakunnan kanssa jouluksi kirkkoon. 

*Sapsottaret ovat helpottaneet presidentin työtä niin että jäsenet pareittain varaavat      

  kuukausi tapaamisen paikan ja aiheen sekä valmistavat tarjottavat. 

*Sihteerin työtä on suunniteltu helpotettavaksi siten että joku jäsen vuorollaan on 

  sihteerinä klubin kokouksissa. 

 

LC Kuhmo/Helenat 

*Rauhanjuliste ”Johda sdydämellä” kilpailun järjestäminen marraskuussa Tuupalan 

  alakoulun yhden luokan kanssa. 

*Kuusien istutus Tuupalan puukoulun rinteeseen jokaiselle luokka-asteelle oppilaiden 

  kanssa. 

*Naisten messuille osallistuminen marraskuussa. 

*Joululahjojen lahjoittaminen Kuhmo-talon yhteydessä. 

*Pikkujoulu valmisteleminen. 

 

Sana oli vapaa lopuksi 

Matti Teiska on Ars vastaava ja hän kehoitti klubeja tutustumaan mihin kaikkeen voi 

Ars.lta anoa/saada avustuksi. Adresseja pyydettiin myymään klubeissa ahkerasti sillä 

siitä klubi saa varoja. 

Klubien jäsenet käytti ahkerasti puheenvuoroja ja ilta oli todella antoisa. 

 

Kiitos kaikille osallistumisesta! 

 

Muistion puolesta Aila Ahtonen 







Lions Clubs International 
District 107-I, Finland 

 
Toimintakausi 2022--2023                                                                                                         

AR-oimikunnan toimintasuunnitelma 
 

Suomen Lions-liitto ry • Piiri 107 I 

Internet: www.lions.fi/i • Facebook: Lions Clubs International/Piiri 107 I 

Toimikunnan nimi:                                      
Piirin AR-Toimikunta 
 

Toimikunnan puheenjohtaja ja 
jäsenet: pj. Matti Teiska, DG Eija 
Tuomaala, 1VDG Sanna Loukkola, 
2VDG Jari Ruuska DG Seppo 
Saarela, PDG Vesa Ojanperä ja II /2 
lohkon pj. Esko Laulajainen 
Mentorina PDG  Jari Hautala 

Laatimispäivämäärä  
6.3.2022 
päivitetty 6.8.2022 
päivitetty viimeksi 
11.11.2022 

 
Toimikunnan tavoitteet toimintakaudelle (2-3 päätavoitetta) 

Adressien myynti > 600 kpl                         Adressien menekki vielä vähäistä 125 kpl                                                 
Lions-Ritareita      >     6 kpl                        kaksi vireillä                        
Pro Ritareita         >    1 kpl                         esityksiä                               
ARS-avustuksia    >      3kpl > 8.000 €          käyty alustavaa keskustelua kahdesta eri hankkeesta                     

 

Tehdyt toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

• Osallistuminen AR-toimikuntapuheenjohtajien ja Säätiön seminaariin 
Jyväskylässä 14.8 

• I-Piirin nettisivuilla(uudistuneet) ei adressien tilauslomaketta linkkiä, säätiön 
logosta (ritari haarniska linkki säätiön sivuille). Piirin kotisivujen ”Toiminto”-
osiossa Arne Ritari-säätiön lyhyt esittely ja yhteystiedot 

• Piirihallituksen kokoukseen 17.9 raportti, paikalla useita piirin AR-
toimikunnan jäseniä. Itse olin mukana mm. Aluefoorumissa 29.9 Kuhmossa, 
ei puheenvuoroa ARS-asioissa ja lohkon kokouksessa 25.10 Sotkamossa, lyhyt 
puheenvuoro ARS:n osalta. 

• Sovitaan viikolle 38 AR-toimikunnan Gotomeeting palaveri (pitämättä) 

• AR-toimikuntaan mukaan II/2 lohkon pj. Esko Laulajainen. Adressien jakelun 
logistiikka hajautetaan klubivierailujen yhteydessä. Klubivierailuista 
vierailuista kalenteri piirin sivuille. 

• Syksyn Tervaleijona lehti toimitettu säätön asiamiehelle. Lehdessä Jari 
Hautalan hyvä juttu 

•  Yhteyden otto klubien ARS-lionihin jatkuu, jonka jälkeen ajankotaista ARS-
asiaa lokakuun piirikirjeessä. Toteutui marraskuun piirikirjeessä ”Terveisiä 
Arne -Ritari” säätiöltä juttu: Arne Ritari-säätö tukee myös I-piirin 
aktiviteetteja. 

• Toivottavasti saadaan uusi ARS- avustuskohde, joka voitaisiin esitellä 
Tervaleijonassa. 

• Ei ole vielä ilmaantunut halukkaita AR-toimikuntapuheenjohtajaksi 
seuraavalle kaudelle. 

• Marraskuun 2022 LION-viestissä juttu:”Leivolan Päiväkodin leikkipaikan 
rakentaminen Arne Ritari-säätiön tuella. 

 



Raportti 19.11. 2022 piirihallituksen kokoukseen. 

 

KiTeNet- Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen 

Tälle kaudelle kolme piirin klubia on pitänyt KiTeNEt 

vanhempainillan LC Oulu/Pateniemi, LC Siikajoki, Lc 

Oulunsalo/Salottaret ja LC Oulunsalo yhdessä. Muitakin 

klubeja olisi halunnut pitää illan, mutta koulun rehtori katsoi, 

että heillä ei ole tarvetta, koska Oulun kaupungilla on 

webinaareja vanhemmille kiusaamisesta. 

Uudessa piirin kirjeessä on tietoisku klubeille. KiTeVielä ehtii 

olla yhteydessä kouluihin/vanhempainyhdistykseen ja sopia 

kevään ohjelmaan vanhempainillan.  

Meneillään on sekä valtakunnallinen tiedotuskampanja että 

somekampanja viestintämme toimesta. Youtubessa on 

videoita Kitenetistä, tv:ssä on ollut tietoiskuja ja kitenetillä on 

omat facebooksivut. 

Suomen Lions Liiton työryhmällä on mietinnässä ennen 

joulua, mitä uudenlaista keväällä (jotain valtakunnallista 

jonkun järjestön kanssa, miten klubeja tukea 

konkreettisemmin) 

 

 

Siikajoki 12.11.2022 

 

Marja Ojanperä 

I-piirin KiTeNet yhteyshenkilö 



 

 

Lions 107I- piiri ry 

Viestinnän raportti piirihallituksen kokoukseen 19.11.2022 

Ulla Karppinen, 040 5033128, ulla.karppinen(at)lions.fi 

 

Tapahtumat 

4.10.2022 FB mainoksen tekemisestä koulutusta klubeille  

8.10.2022 Lions valtakunnallinen Hyvän Tekijä, Soiva Siili, Valveella, mediakontakteja 

26.10.2022 Ukrainaprojekti, mediakontakteja 

4.11.2022 Naisten ravit, SOMEmainontaa 

Tulevaa 

29.11.2022 Blogin kirjoittamisesta valmennus verkossa 

 

Muuta huomioitavaa 

- uudenmuotoinen piirikirje saanut hyvän vastaanoton 

- www sivujen uudistaminen vaikuttaa onnistuneelta 

- piiritason SOME mainonta  

- TervaLeijona jaettu aluefoorumeissa ja I alueella klubeille muutoin toimitettuna 

(painotalon lähetys ei ehtinyt I alueen aluefoorumiin) 

- TervaLeijonan rahoituspohjan vahvistaminen: selkeä parannus 

mainostuloihin/klubeille lisämaksu/mitä? 

- syksyn lehdessä muutama mainos 

- kevään lehti on jäsenlehti ja julkaistaan verkossa – ei painokustannuksia, ei tarvetta 

hankkia mainoksi 

- ulkoinen viestintä SOMEn kautta, FB, instagram ja www sivut 

- sisäinen viestintä piiriorganisaatiossa: wa ryhmät toimivat 

- Suomen Lions-liitto ry:n viestintäryhmän ja piirien viestintäjohtajien 

kuukausitapaamiset 

- I piirin klubien viestijöiden wa ryhmä 

 

Viestinnästä vinkkejä 

 

Piirin www sivut ovat uudistuneet, muista päivittää klubisi www sivuille 



www.lions.fi/i 

 

www sivujen Blogit-osioon saa lähettää leijona-aiheisia blogeja osoitteeseen  

lions.oulu@gmail.com 

 

Piirin YouTube kanavalta löydät mielen- 

kiintoisia videoita 

https://www.youtube.com/channel/UC_ZZUIpORPGovEvLIntrx8Q 

 

Voit myös kirjoittaa YouTuben hakukenttään Lions I piiri 

 

 

http://www.lions.fi/i
https://www.youtube.com/channel/UC_ZZUIpORPGovEvLIntrx8Q

