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I-piirin jäsenille tulossa maaliskuussa 

kysely piiriorganisaation toiminnasta 

Kyselyn tulokset ovat tärkeitä piirin kehit-

tämiseksi. Kyselyn tulokset julkaistaan piirin 

vuosikokouksessa Oulunsalossa. 

Hyvän Päivä 
Tänäkin vuonna tullaan viettämään Hyvän 

Päivää. Voidaan sanoa, että ei kuitenkaan 

perinteisesti, vaan nyt vähän uudemmalla 

konseptilla ja asenteella. 

Kuka tahansa voi ehdottaa ketä tahansa 

Vuoden Hyväntekijäksi 31.5.2023 men-

nessä. Panoksenne on tärkeä! Klubien, 

lohkojen ja piirien tulisi käynnistää ehdok-

kaiden etsintä mahdollisimman pian. 

Ehdotukset www.lions.fi/ehdota2023. 

Linkki Hyvän Päivän videoon. 

 

Lions I piirin pääsiäishaaste piirin 

klubeille 

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 

 

 

 

Piirihallitus ja Hiljainen kansa.                                                                                                         Kuva: Rauno Ketomäki 

 

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

misia  

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. Ilmoittautuminen viimeistään 

10.3. iltaan mennessä 

 

18.3.2023 Lasten Talvitapahtuma, 

Oulu/Kuusisaari 

 

19.3.2023 Lasten Leijonahiihto Jääli. 

 

19.3.2023 Ruskotunturi soi Lions Club 

Oulu Kuivasjärvi ja Ruskotunturi järjestävät 

vauhdikkaan ilmaisen Miska Pressan Katti 

konsertin. Konsertin kesto 30 minuuttia klo 

12-14 välillä. 

 

29.3.2023 Lasten Leijonahiihto Kiiminki 

 

22.4.2023 Piirin vuosikokous Oulunsalo 

Salonpään koulu. 

 

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 ja koulutusjohtaja sekä lohkon puheen-

johtajan tehtäviä. 

Ota yhteys Sanna Loukkolaan sanna.louk-

kola@lions.fi. 

 

 

Liitosta kuultua Piirin tiedottamisen uudet tuulet Uutisia toimikunnista 

Kauden 2022-2023 teemawebinaarit 
Kuluvan kauden Webinaarin tallenteet 

löytyvät liiton sivulta. Linkki. 

Kriisiviestinnän webinaari Tule kuulolle 

tiistaina 14.3.2023 webinaariin/valmen-

nukseen ja perustelemme miksi ja miten 

varaudumme lionstoiminnassa yllättäviin 

viestintätilanteisiin. Ilmoittautuminen. 

Maaliskuun teemawebinaari 30.3.2023 

klo. 18.00 näkö.  

 

 

Liiton vuosikokous lähestyy! 
Miksi osallistua liiton kokoukseen? Lue 

vastaus. 

Hyvää tekemällä liitoon! 
vuosikokous.lions.fi  

facebook.com/vk2023espoo 

Klubisihteeri! 

Tarkista jäsentenne sähköpostiosoite 

sekä muut yhteystiedot ja tee tarvittaessa 

korjaus MyLCI:hin. 

 

Seuraava piirikirje 

Kootaan 22.3.2023. 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  

 

Aluefoorumien ympäristötietoisku: Arto 

Iwendorff. 

Sri Lankan kummitoiminta: Pirjo Puos-

kari. 

Elämisentaitoja Lions Qest: Tarja Huovi-

nen-Räsänen. Saate. Lions Quest-suosit-

telijoita. 

Kamiinoita ja parafiinia Ukrainaan: Lisä-

tietoja PDG Aarto Mäkinen, aarto.maki-

nen@netti.fi puh. 0451255790. 
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