Lions Club International
District 107-I, Finland
Piirikuvernööri 2020-2021
Antero Stenius ja puoliso Seija
LC Jääli
antero.stenius@lions.fi
Kansainvälinen teema

Kotimainen teema

Piirin teema

Me Palvelemme

Monta tapaa tehdä hyvää

Autamme kädellä ja
sydämellä

107-I Piirihallituksen Kokous 3/ 2020-2021
Aika:
11.02.2021 klo 18.00-21.45
Paikka:
GoToMeeting- nettikokous
Osallistujat:
DG Antero Stenius
1.VDG Vesa Ojanperä
2. VDG Eija Tuomaala
IPDG Hannu Anttonen
CS Seija Stenius
CT Ilkka Paulamäki 18.30 ->
LPJ Hannu Liljamo
LPJ Pasi Virta
LPJ Pauliina Paavola
LPJ Jaakko Rahko
GLT Tapani Tasanto
Viestintäjoht. Ulla Karppinen
LCIF; PDG Jouko Lampinen
Ympäristöjohtaja Arto Iwendorf
ARS Matti Teiska, toimik.pj
Kummilapsilapset: Pirjo Puoskari
Leo: PDG Jari Hautala
PDG Seppo Saarela
PCC Asko Merilä,
PDG Aarto Mäkinen

1. Kokouksen avaus ; Piirikuvernööri avasi kokouksen 18:01 ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi.

2. Kokouksen järjestäytyminen;
Piirikuvernööri toimii puheenjohtajana ja piirisihteeri sihteerinä
3. Läsnäolijoiden toteaminen
Paikalla 10 hallituksen äänivaltaista jäsentä ja kokonaisosallistujien määrä 20.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on kutsuttu koolle 1.02.2021.
Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
6. Edellisten kokouksien pöytäkirjat 1/2020-2021, 2/2020-2021
Hyväksyttiin muutoksitta.
7. Toimintakauden tavoitteet ja niiden saavuttaminen
Alueiden ja Lohkojen raportit
I-alue; Vesa: Vesa: Hiljasta on ollut. Muutama käynti Oulun seudulla chevroneiden
vientiä. Kolme vierailua on jäljellä, jotka toteutunevat helmi-maaliskuussa etänä.
Toiminta aika monella klubilla jäissä.
I-alue 1.-lohko Hannu Liljamo; Jäsenmäärä lohkon aluella -2.
Lohkon klubeihin on pidetty yhteyttä, mutta vierailtu vain kahdessa
lähiklubissa.
Klubeja muistutettu raportoinneista kuukausittain.
Klubeja kannustettu osallistumaan koulutuksiin.
Keväällä järjestetään lohkon kokous koronatilanne huomioiden.
I alue 2. lohko Pasi Virta;
Klubien yhteyshenkilöiden tietoja vaikea löytää – klubien nettisivut eivät ajan
tasalla. Huolena koronatilanteesta johtuva passiivisuus – miten saadaan
koneisto uudelleen käyntiin kunhan tilanne normalisoituu.
Lohkon kokous yritetään järjestää kevään aikana Teams:lla.
II alue ; Antero; Klubien toiminta näyttää hiljaiselta, ei live tapaamisia eikä virtuaalisia
tapaamisia. 3 klubia ilmoittanut, että ei ole tiedossa milloin kokoontuvat
seuraavan kerran livenä tai virtuaalisesti. .

II alue 1. lohko Pauliina Paavola;
4 klubin kokoukseen virtuaalisesti osallistunut.
Sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä klubeihin
Tavoite järjestää lohkon kokous keväällä
II alue 2. lohko Jaakko Rahko;
Lohkon jäsentilanne +4
Puhelimitse ja sähköpostitse yhteydessä klubeihin
Lohkon klubit vaikuttavat olevan tulevaisuuteen orientoituneita.
Muhos ja Tyrnävä aikovat järjestää Leijonahiihdot.
II alue 3. lohko Martti Hyvärinen;
Raahen klubit ovat myös aikeissa järjestää Leijonahiihdon
III alue ; Eija; Kahdessa klubissa on vielä vierailu tekemättä.
Jäsentilanne on hyvä 3. alueella. Klubit suunnittelevat tulevaa.

III alue 1. lohko Lauri Komulainen
Pyritään järjestämään lohkon kokous
III alue 2. lohko Raimo Heikkinen;
Pyritään järjestämään lohkon kokous

7.2. Piirin toimikuntien ja työryhmien tavoitteet ja niiden saavuttaminen
Jäsentoimikunta :
Jäsentoimikunta; Eija; Jäseneksiottopäivä 24.4.2021 (koko viikon kestävä
tapahtuma). Pidetään huolta klubien kaikista jäsenistä.
Pidetään lohkon puheenjohtajille info, että osaavat informoida klubeja
jäseneksiottopäivästä.
Jäsenjohtajien koulutustilaisuudessa oli klubien jäsenjohtajat ideoineet jäsenasioita,
joista tehdään kooste.
Pyydetään lohkon puheenjohtajia tarkistamaan kotimaan rekisterissä olevan
jäsenmäärän oikeellisuuden. Jari Hautalalle ilmoitus, jos jäsenmäärässä virhe.
Palvelutoimikunta: Mari
Leijonaemojen kanssa yhteistyö onnistunut. Salottaret ovat osallistuneet 2 kertaa
siivoukseen ja muutamat klubit ovat ostaneet palvelun (3 siivouskertaa)
Kuusisaaren tapahtuma on peruttu. Konsertti on siirretty syksylle.
Hiihtotapahtumia maaliskuulta ei peruta, mutta seurataan tilannetta. Klubit voivat
jatkaa valmistelut ja perutaan jos rajoitukset vielä maaliskuussa voimassa/korona
huonossa vaiheessa. Seurataan alueellista/kuntakohtaisia ohjeistuksia.
Koulutustoimikunta: Tapani
Uusien jäsenten ja kummien valmennukseen ei tullut yhtään uutta jäsentä ja se
peruttiin.
Jäsenjohtajien koulutus pidettiin 2.-3.2. Koulutukseen osallistui 11.
JOVA2 koulutus pidettiin 8.-9.2.21. Koulutuksiin osallistui 18.
Maaliskuussa järjestetään MyLc ja MYLion koulutuksia useampana iltana.
Uusille virkailijoille koulutus keväällä
Piirien koulutusjohtajien koulutus pidettiin 10.2.
Kouluttajien koulutus on Tampereella toukokuussa
Somekoulutus; Webinaarin tyyppinen koulutus

LCIF-toimikunta Jouko Lampinen
LCIF:llä on kilpailu menossa. Toukokuun -21 loppuun mennessä eniten LCIF:lle
lahjoittanut klubi saa Melvin Jones jäsenyyden.
Laitetaan klubeille tiedoksi paljonko on klubin saldo LCIF tilillä
LCIF päivä 22.5.2021
Suomi on saavuttanut 14% LCIF tavoitteesta.
ARS toimikunta Matti Teiska
Adressimyynti 39% tavoitteesta
Ritareita 25 % tavoitteesta ja 1 Pro Ritari 100% tavoitteesta.

Leo- ja nuorisotoimikunta Jari Hautala
Toiminta tällä kaudella ollut vähäistä.
Viestintätoimikunta, Ulla;
Tervaleijona-lehti: toimituskunnalla ollut kaksi kokousta. Lehtijäsenlehti, painos
1500, 20 sivua, ei mainoksia, tabloidkokoinen
Instagram-pilotti käynnissä, 5 oululaista klubia mukana ja muut saavat tulla mukaan
maaliskuun aikana, pidetty 3 kokousta ja keväällä tulossa joka kuukausi
tsekkauspalaveri
SOMEmarkkinoinninsta järjestetään valmennusta kevään aikana
Suomen Lions liiton viestintäryhmä kokoontunut kerran
Uusimmassa Lion lehdessä juttua I piirin alueelta
Klubikepin ja sen lokikirjan paikannus käynnissä
Liiton toimistoon tulee edelleen kyselyjä ja muistutetaan, että I piirissä neuvoja
antaa Jari Hautala
Nuorisovaihto: Marika Haapakoski
nuorisovaihto ja -leirit peruttu kaudella 2020-2021.
Lastensyöpä-toimikunta: Hannu Anttonen
Konsertit tulossa syksyllä ja pakettien päivitys jossain vaiheessa Syöpäosastolla.
Rahat pakettien päivitykseen on olemassa (4000 €). Hannu ja Mari miettivät
mitä/miten voitaisiin vielä tempaista syöpälasten ja heidän perheiden hyväksi
yhdessä Sylvan kanssa.
KiteNet työ on alkanut. Liiton sivulla on video esi-infosta. Tiedotus koulutoimeen ja
kunnille toukokuussa, klubille ensi kauden toimintaa.

Ympäristötoimikunta: Arto Iwendorff
Seuraavaan tervaleijona lehteen tulee juttua ympäristötoimikunnalta.
Aktiivisuutta on alkanut ilmetä Klubeissa.
Kummilapset Pirjo Puoskari
SriLankan kummit täyttää 35-vuotta. Uusi logo – riikinkukko
SriLanka ilta siirretty 14.10.21, webinaari 18.3.21.
8. Tilinpäätös ja toimintakertomus kaudelta 2019-2020
Hannu Anttonen esitteli kauden 2019-2020 toimintakertomuksen.
Ilkka Paulamäki esitteli tilinpäätöksen ja taseen. Kauden 2019-2020 tulos oli
5352,20 €.
Tilinpäätös, tase ja toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti ja päätettiin laittaa
toiminnantarkastajille.

9. Piirijako esitys; piirikuvernööri
Piirikuvernööri esitteli suunnitelmat uudeksi piirijaoksi.

Suomen Lions-liiton MD 107-I-piirin piirihallitus tukee yksimielisesti kauden
2020- 2021 piirikuvernöörien ehdotusta uudeksi piirijaoksi esitettäväksi vuoden
2021 liiton vuosikokoukselle.
Piirijakouudistuksen tavoitteena on turvata Lions-toiminnan tulevaisuus Suomessa.
Tällä hetkellä puolet Lions-piireistä on jäsenmäärältään alle hyvässä asemassa
olevan piirin jäsenmäärän, 1250 jäsentä. Esitetyssä uudessa piirijaossa kaikki piirit
ovat jäsen- ja klubimäärältään riittävän vahvoja. Uudistus antaa kaikille piireille
tasavertaisen kansainvälisen liiton tuen ja antaa kaikkien piirien leijonille
mahdollisuuden osallistua kansainvälisen liiton tehtäviin. Piirijakouudistus
vahvistaa piirien kykyä tukea klubien palvelutoimintaa ja siten edesauttaa
positiivista jäsenkehitystä.
Piirijakouudistuksen aikataululla turvataan riittävä aika uuden rakenteen mukaisten
toimintatapojen suunnitteluun, ja siten varmistetaan muutoksen sujuva
toteuttaminen. Uusi piirijako tulee vaatimaan totuttujen toimintatapojen
kyseenalaistamista ja on siten mahdollisuus uudistua.
Piirijakouudistus antaa samalla myös mahdollisuuden Lions-liiton organisaation ja
toiminnan kehittämiseen.

10. Seuraavan aluefoorumien (15 ja 17.2.2021) aiheet
KiteNet,
Ympäristöasiat (=kulmat kuntoon)
yhteenveto mihin LCIF rahaa on saatu.
Piirijakouudistus

11. Piirin taloustilanne
Rahaa piirin tilillä 26.423,98 (josta 6520,63 on Leo rahaa).
Nuorisoleiri tilin saldo 23.217,72
12. Kevätkauden tapahtumat:
Leijonahiihdot toteutuvat tilanteen mukaan.
Kulmat kuntoon toukokuun tapahtuma
13. Piirin virkailijat.:
2.VDG hakuaikaa jatkettu helmikuun loppuun
14. Klubialoitteet piirin vuosikokoukselle
Aloitteita ei ole tullut
15. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita

16. Muut asiat
Piirin strategian suunnittelupalaveri 25.2.2021 klo 19 GTM
17. Kokouksen päättäminen
Piirikuvernööri päätti kokouksen 21:45

