
Piirin ajankohtaiset klubijäsenille  

Lokakuu      

2022  

Hyvän Päivä piirissä  
Klubien toivotaan osallistuvan “Hyvän 

päivää“-toivotukseen esimerkiksi jakamalla 

paperipäällysteisiä karamelleja kauppojen 

edustalla. 

Tehdään Hyvää- viikko. Viikoa 40. juhli-

taan Hyvän merkeiskeissä nostamalla esiin 

Lionsien palvelua erimuodoissa. 

Tuottehan raportoinnin kautta julkisuuteen 

tekemänne paikallisen Hyvän. 

Lions-liitto valitsi Vuo-
den Hyväntekijän    
Vuoden 2022 Vuoden Hyväntekijäksi on 

valittu oululaisten varhaiskasvattajien, Kyösti 

Salmijärven ja Markus Lampelan perustama 

lastenyhtye Soiva Siili. 

Piiri www-sivut ovat 
uudistuneet 
Piirin www-sivut ovat saaneet uuden ilmeen. 

Uusi sivu löytyy jatkossa osoitteesta 

www.lions.fi/i 

Piirikuvernöörin pori-
nat 
Plussaa jäsentilastoissa, leijonat mahdollis-

tavat syrjäytymisvaarassa oleville nuorille on-

nistumisia, miksi arvokeskustelut ovat 

klubeissa tärkeitä. Lue Eija Tuomaalaan

veisti kokonaan. 

(Piirros: Mari Siltakoski) 

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

misia  

4.10. SOME mainoksen tekeminen 18.30–

20.00 . Ilmoittautumiset piirin sivujen kautta 

8.10. Hyvän päivä. 

1.–9.10. Jokainen askel on tärkeä. Lionsien

kävelyviikko 2022 

10.10. ja 12.10. 18.30–19.30 Strategiainfo. 

Hei sinä klubin kehittämisestä kiinnostunut, 

täältä sinulle vinkkejä ja työkaluja. Valitse 

kumpaan iltaan osallistut. Ilmoittaudu piirin

sivujen kautta josta siirryt tapahtuma kalente-

riin. 

24.10. 18–19 Tietoa nuorisovaihtoprosessista

klubeille/klubien nuorisovaihtajille/Klubeille. 

Teams. Lisätietoja. 

27.10. Nälkä-Webinaari 18.00–20.00

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

Lohkojen klubien väliset tapaamiset. Vk:lla 

43. käynnistyy lohkojen tapaamiset, ajat ja 

paikat ilmoitetaan myöhemmin. 

Lokakuun aikana järjestetään kuluvan kau-

den presidenteille valmennusta arvokeskus-

telujen virittämiseen klubeissa. Aika ilmoi-

tetaan myöhemmin, GoToMeeting. 

Kauden 2023-2024 Presidenttien koulutus 

1. ja 2.11. Kaksi samansiältöistä iltaa, joten 

valitse itsellesi sopiva. Ilmoittautumiset ja

lisätietoja   

4.11. 17.30-19.30 Naisten ravi-ilta Oulun 

Äimärautiolla. Laitetaan yhdessä kiva esit-

telypöytä jäsenhankinnan merkeissä. Jos ki-

innostuit ota yhteyttä Eija Tuomaalaan 

0408678152. Kutsu.  

Ilmoita klubisi yleisötapahtumat osoit-

teeseen lions.oulu@gmail.com 

Tämän jälkeen löydät ne tästä piirikirjeen 

kalenterista sekä piirin uusilta web-sivuilta 

myöhemmin syksyllä. 

Leojen kuulumiset 

Tietoa Oulun Ylioppilasteatterista ja 

tukijäsenyydestä tästä. 

Kuvia Leojen iloisesta toiminnasta löytyy 

täältä. 

Suomen Leo je video täältä. 

TervaLeijona 2022-2023 
Lions Quest tarjoaa 

elämäntaitoja lapsille ja 
nuorille 

Rauhajulistekisa –
ajankohtasempi kuin 

koskaan 

Tarja Huovinen-Räisänen Harri Heikkinen 

Lehdet on jaettu klubeille ja ne on tar-

koitettu tueksi kuluvan kauden jäsenhan-

kintaan. 

Elämisentaitoja LQ -koulutus on tarjolla 

opettajille ja liikuntaseurakasvattajille. 

Mikäli löydätte valmennuksesta kiinnos-

tuneen, ottakaa yhteyttä piirin koordi-

naattoriin. 

Lisätietoja. 

Tämän kauden kilpailun teemana on 

”Johda sydämellä”. Klubin lähetettävä 

työ piirikuvernöörille 15.11.2022 men-

nessä. Otetaan tavoitteeksi, että I-piiri on 

Suomen aktiivisin rauhajulistekisan jär-

jestäjä Suomessa. Lue tarkemmin. 
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