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Piirikuvernööri 2020-2021
Antero Stenius ja puoliso Seija
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antero.stenius@lions.fi
Kansainvälinen teema

Kotimainen teema

Piirin teema

Me Palvelemme

Monta tapaa tehdä hyvää

Autamme kädellä ja
sydämellä

107-I Piirihallituksen Kokous 1/ 2020-2021
Aika:
Paikka:

25.8.2020 klo 18.00- 20:03
GoToMeetin-kokous

Läsnä:
DG Antero Stenius
1.VDG Vesa Ojanperä
2.VDG, GMT Eija Tuomaala
PDG Hannu Anttonen
CS Seija Stenius
CT Ilkka Paulamäki
LPJ Hannu Liljamo
LPJ Pasi Virta
LPJ Pauliina Paavola klo 19:00 ->
LPJ Jaakko Rahko
LPJ Martti Hyvärinen
LPJ Lauri Komulainen
LPJ Raimo Heikkinen
GST Mari Korpela
GLT Tapani tasanto
Viestintäjoht. Ulla Karppinen
LCIF Jouko Lampinen
ARS Matti Teiska, toimik.pj
Ymp. joht Arto Iwendorff, toimik.pj

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.03
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimi piirilkuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri.
3. Läsnäolijoiden toteaminen

Todettiin läsnäolijat: Paikalla 10 jäsentä
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus kokoontuu piirikuvernöörin kutsusta tai hänen ollessa estyneenä
varapiirikuvernöörin kutsusta vähintään neljä kertaa toimikaudessa (elo-, marras-, helmi- ja
huhtikuu). Kokouskutsu on toimitettava piirihallituksen läsnäolo-oikeutetuille jäsenille
kirjallisesti (posti tai faksi) tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai
henkilökohtaisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.
Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa hallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen
piirikuvernööri ja 1. ja 2. varapiirikuvernööri sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja
rahastonhoitaja tai piirisihteeri/rahastonhoitaja, alueiden puheenjohtajat sekä lohkojen
puheenjohtajat. Piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernöörit voivat vastata myös alueiden
toiminnasta sopimallaan tavalla, jolloin varsinaisia aluepuheenjohtajia ei nimitetä.
Äänioikeus on hallituksen jäsenillä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun piirikuvernööri tai varapiirikuvernööri ja vähintään puolet
hallituksen äänivaltaisista jäsenistä ovat paikalla
Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät
toimikuntien puheenjohtajat. Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen
asiantuntijajäsenille.
Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus.
Kokouskutsu on toimitettu sähköpostina kaikille säännöissä määritellyille henkilöille pe
21.8. klo 15.33.2019 22.30. Kokouksesta on ilmoitettu myös piirin sivuilla
tapahtumakalenterissa kesäkuussa.
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Kokouksen esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi
6. Korona-ohjeistus: Lions-liitto
Lions-liiton hallituksen julkaisema turvallisuusohje on liiton sivuilla. Ohjetta noudatetaan
piirin tapahtumissa. Vuosijuhlassa noudatetaan etäisyyttä ja maskit ja käsidesi käytössä.
7. Toimintakauden tavoitteet

Piirin kauden avaustapahtuma ja koulutukset pidetään 5.9.2020 Upseerikerholla Oulussa
Piirin vuosikokous pidetään lauantaina 24.4.2021 klo 9.00 – 24.00 Siikajoella. Tavoitteena
on, että piirin vuosikokouksessa on edustettuna vähintään 46 piirin 51 klubista.

Suomen Lions-liiton 67. vuosikokous pidetään 4. – 6.6.2021 Turussa. On toivottavaa, että
piirimme klubit osallistuisivat runsaalla jäsenistöllä liittomme päätapahtumaan.
Piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vierailevat elokuussa julkistettavan
vierailusuunnitelman mukaisesti siten, että jokaisessa piirin klubissa vierailee joku
kuvernööritiimistä.
Piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapiirikuvernööreistä edustaa
piiriä klubien vuosijuhlissa.
Kauden tavoitteena on kasvattaa I-piirin nykyisten klubien palveluvoimaa 60 uudella
jäsenellä ja supistaa Lions-toiminnasta poistuvien määrä piirissä enintään 40 jäseneen.
Tavoitteena on nostaa naisten osuus piirimme jäsenmäärästä 21 %:iin
kannustamalla kaikkia klubeja ottamaan naisjäseniä. Tavoitteena on perustaa piiriin yksi
uusi klubi , sekä alle 20 jäsenen klubien määrä pyritään pienentämään 20:sta viiteentoista.
Koulutuksen tavoitteena on että kaikki klubivirkailijat osallistuvat koulutukseen.
Terwaleijona-lehti ilmestyy kaksi painosta kauden aikana, ulkoiseen viestintään suunnattu
lehti syksyllä, sekä lähinnä sisäiseen viestintään suunnattu lehti keväällä
Piirin nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.lions.fi/I sekä yhteinen sähköpostilaatikko on
osoitteessa lions.oulu@gmail.com
Tavoitteena on, että I-piirin klubit ja niiden jäsenet löytävät lähes kaiken tarvittavan tiedon
piirin kotisivuilta ja vältytään moninkertaiselta tiedottamiselta. Kannustetaan niitä klubeja,
joilla ei vielä ole omia kotisivuja, rakentamaan klubille kotisivut ja autetaan tarvittaessa
sivujen rakentamisessa.
Piiri tukee klubien jäsenhankintamarkkinointia yhteisellä markkinointi- ja
messumateriaalilla sekä avustaa klubeja markkinointimateriaalin hankinnassa.
Tiedonkuluin varmistamiseksi I-piirin tavoitteena on, että jokainen piirin klubi päivittää
määräaikaan mennessä virkailijatiedot tulevalle kaudelle.
Piirin tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana ainakin yhden
palveluaktiviteetin ja raportoi sen MyLioniin.
Kumppanuushankkeet
Huumeiden vastainen nuorisotyö
Teeman mukainen toiminta käynnistetään syksyllä 2020. Piiri pyrkii aktivoimaan toimintaa
klubitasoille sekä avustamaan yhteisten tapahtumien järjestämistä toimintakaudella
mahdollisten kumppaneiden kanssa.
Huumeiden vastaisessa työssä palvelujohtajaa avustaa nuorisotyövastaava.
Lasten klinikan kummit
Suomen Lions-liitto toimii Lastenklinikoiden kummien yhteistyökumppanina. Toiminnalla
tuetaan erityisesti Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaalan toimintaa yhdessä L- ja
O-piirin kanssa. Varoja kerätään mm. tukikonserteilla, urkukonsertti , joita pyritään
järjestämään eri paikkakunnilla.

Lapsuusajan syöpä
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii syöpäyhdistys, olisiko
palveluyhteistyölle tarvetta
Diabetes
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii diabetesyhdistys,
olisiko yhteistyölle tarvetta. Piirissä on diabeteksiin liittyvää tiedotusmateriaalia.
Lasten leijonahiihto
Paikalliset lionsklubit ja hiihtoseurat järjestävät yhdessä lasten hiihtopäivän. Kampanjassa
on mukana noin yhteensä 800 hiihtoseuraa ja lähes 900 lionsklubia. Tapahtuman
järjestämiseen liittyvästä yhteistyöstä sopii paikallinen lionsklubi mahdollisesti
yhteystyökumppanikseen sopimansa paikallisen hiihtoseuran kanssa. Paikallinen
hiihtoseura tarjoaa tarvittavan teknisen tuen.
Ympäristö
Lionsklubeja kannustetaan toteuttamaan ympäristön suojeluun kohdistuvia
ympäristötekoja, esimerkiksi vesien suojelua, ympäristön, esim. teiden varsien
siivousta. Parhaan ympäristöteon suorittanut klubi palkitaan toimikausittain
kuvernööritiimin päätöksellä.Ympäristöaiheista tukimateriaalia klubien käyttöön kehitetään
edelleen.
Lions-liiton puhtaat vedet kampanja päättyy kesällä 2020, mutta sitä jatketaan piiri ja
klubikohtaisesti yhtenä Lions-piirin painopistealueista.

Tavoitteena on, että I-piirin Leijonat käyttävät monipuolisia AR - Säätiön adresseja. Piirin
myyntitavoitteena on 600 kpl adresseja. Kuvernööritiimin tehtävänä on jokaisella
klubivierailulla edistää adressien käyttöä.
Klubeja kannustetaan lähettämään ja kustantamaan opettajia sekä nuorisovalmentajia
Lions Quest – koulutuksiin siten, että suunnitellut koulutukset toteutuvat.
Kannustetaan klubeja lähettämään nuoria nuorisovaihtoon ja järjestämään
vastavuoroisesti isäntäperheitä muualta nuorisovaihtoon tuleville. Nuorisovaihtoon pyritään
saamaan vähintään 20 nuorta. V. 2020 Nuorisoleiri järjestetään siirrettynä Kajaanissa
kesällä 2021.
Kannustetaan klubeja ’Vastuu on meidän’ – esitteiden jakamiseen koulujen 3luokkalaisille.
Pyritään virkistämään Leo-toimintaa ja uuden Leo-klubin perustamisessa ollaan edelleen
valmiudessa.
Monilla piirimme klubeilla on jo kummilapsi Sri Lankasta. Kannustetaan klubeja/Leijonia
kummilapsen hankkimiseen.

Kannustetaan piirin klubeja osallistumaan LCI:n rauhajulistekilpailuun.
Kannustetaan klubeja ottamaan yhteyttä ja vierailemaan ulkomaisissa klubeissa sekä
hankkimaan näistä ystävyysklubeja.
Piirin talous pyritään pitämään tasapainossa, jolloin toimintakauden tulot vastaavat
toimintakauden menoja.

8. Lohkojen klubien tilanteet , keskustelu
1- alue, 1. lohko Hannu; 6+4 klubia, tehty excel klubien tilanteesta; jäsenet yms. On tehty
suunnitelma ja historia kerätty edellisestä kaudesta.

Lohko_1_klubien_ra I_ALUE_1lohko_Han
portit_kesätehtävä_2020_2021.ods
nuLiljamo_toimintasuunnitelma.pdf

1.alue 2. lohko Pasi; 12 klubia

2. alue 1. lohko Pauliina; 7 klubia, Suunnitelman teko työn alla, jäsenmääriä kerätty
klubeilta
2- alue 2. lohko Jaakko Rahko;
2.alue 3. lohko Martti Hyvärinen;
3.alue 1. lohko Lauri Komulainen
3. alue 2. lohko Raimo Heikkinen; 4 klubia, 70-> 65 jäsenmäärä tippunut viime vuodesta.

9. Piirin toimikuntien ja työryhmien vuosisuunnitelmat, uudet ideat:
-

-

-

koulutustoimikunta; Tapani; 5.9. koulutusjohtajien koulutus Tampereella ja
tarkemmat suunnitelmat tehdään sen jälkeen. Toimikunnan kokoaminen käynnissä
(Koulutusjohtaja, 1. vara piirikuvernööri, lohkon pj, klubilainen). Tehdään
koulutusbudjetti. Päämajasta on mahdollista saada lohkareiden koulutukseen rahaa
aikaisemmin (=tilavuokraa tms ei tarjoiluihin)
jäsentoimikunta; Eija; Toimintasuunnitelma työn alla. Valmis toimikunnan
kokoukseen.
palvelutoimikunta; Mari
viestintätoimikunta Ulla; viestintäsuunnitelma työn alla. Kyselyt meneillään klubeilta
millaisia aktiviteetteja on meneillään. Millaista viestinnän valmennusta tarvitaan.
GAT rahan hakeminen; kirjoitetaan tarina onnistuneesta klubien yhteisestä
tapahtumasta. Piirin viestintäjohtaja on mukana viestinnän osalta videon tekemisen
opetusvideon tekemisessä Liiton viestintäryhmän käyttöön.
nuoriso; ehdotus, että 1. varapiirikuvernööri kokoaa ja esittelee nuorisoon liittyvät
asiat piirihallitukselle ja johtoryhmälle (= leiri., lions Guest, vastuu on meidän,

-

-

nuorisovaihto, rauhanjulistekilpailun tilanne) . Vastuu on meidän uusi versio tulossa
Liitosta syksyn aikana.
kummi
PDG; 1-2 kokousta kaudessa. Selvitellään onko joku aihealue missä PDG voivat
olla tukena Piirin toiminnassa?

muut toimikunnat.; Ympäristö (Arto). Toimikunta työn alla: (Arto, Eija, Ulla +
Kainuusta joku). Toimintasuunnitelma on työn alla. Toiminta itse jää pitkälti klubien
harteille, mutta Arto toimii neuvonantajana. Piiritasolla ollaan valmistelemassa
Hupisaareen puroihin ja Montan kalojen kiinniottolaitteeseen tutustumista.
Päivämäärä tapahtumille on vielä avoin. Järvikunnostuksen työnäytös on myös työn
alla.

10. Lastensyöpä-tapahtumien suunnitelma vv.2020-21
Hannu; syöpäprojekti toteutettu 16000 budjetilla. Osa on rahastoitu ja täydennetään
2022 vuoteen asti. Lasten syöpään liittyvät konsertit on GST:n vastuulla.
(Urkukonsertti (2-3) + joku isompi konsertti)
11. Ympäristöhankkeet I-piirissä vv. 2020-21
Kulmat kuntoon; Pateniemi ja Siikajoki mukana
- Kulmat kuntoon syksyllä
- Siivouspäivä keväällä
- Pohois-Suomen vesipäiväseminaari maailman vesipäivänä
- Hupisaarten puroihin ja Montan kalojen kiinniottolaitteeseen tutustuminen kaikille
lioneille syyskuu
- Tutustuminen (mahdollisesti osallistuminen talkoisiin) vähempiarvoisen kalan
nuottaukseen Tyräjärvellä
- Klubien aktivointi erilaisiin ympäristöhankkeisiin
- Koulu ja päiväkotiyhteistyö
- Lista mahdollisista ympäristöaiheisten esitelmien pitäjistä
- näkösyvyyslevyt
- Natsapurkit
- Ympäristöaiheisten visailujen järjestäminen erilaisissa tapahtumissa
12. Seuraavat aluefoorumit (28-30.9.2020)
1-alue: Haukipudas/Kello 28.9.2020 klo 18.00 Varattu Haukiputaan lukio paikaksi
(Hannu L). Klubien välinen yhteistoiminta esitetty aiheeksi.
2. alue: Liminka/ Kultasirkut 29.9.2020 klo 18.00 (Pauliina) esitys aiheeksi
Koronaiakaset palvelut
3. alue: Hyrynsalmi 30.9.2020 klo 18.00H

13. 70v lionismia Suomessa- Miten liitto ja piiri juhlistaa tapahtumaa v 2020
Liitto: Juhlawebinaari 23.10.2020
Juhlapinssejä on myytävänä 10/kpl. voi tilata klubeille
Piiri: vuosijuhla 5.9.2020, aluefoorumit

14. Hyvän päivä 8.10.2020
Mikä tapahtuma? Diabetes kävely oli viime syksynä. Selvitetään Kulmat kuntoon ja
diabetes kävelyn yhdistämistä piirin tapahtumateemaksi. Piirikuvernööri, Arto ja
Mari yhdessä suunnittelevat tapahtumaa.
15. Piirin vuosijuhla 5.9.2020
I-PIIRIN VUOSIJUHLA LAUANTAINA 5.09.2020 UPSEERIKERHOLLA ( Veteraanikatu
2 , Oulu)
013:30-14:00 Ilmoittautuminen
13:30-14:00 Tulokahvi
Avajaisjuhla ja seminaari 14:00 – 17:00
14:00-14:10
14:10-14:20
14:20-14:50

Liput saapuvat
Leijonahenki
Tervetuloa: presidentti Hannu Saarinen LC Jääli
Lauluesitys: Kiimingin veteraanikuoro
Jokainen voi auttaa, avun tarpeet nyky-yhteiskunnassa,
Piispa emeritus Samuel Salmi
Poisnukkuneiden muistaminen: Piispa emeritus Samuel Salmi
Lauluesitys: Kiimingin veteraanikuoro

15:00-15:30

Asiantuntijaesitelmät 1
- Huumeet ja nuoret: Jarkko Kähkönen, vanhempi konstaapeli,
koulupoliisi
- Koti ja ongelmanuoret: Niina Jääskeläinen, Auta Lasta
ry/Veturointi-toiminta.

15:30-16:00

Asiantuntijaesitelmä 2
Lapsuusiän syöpä ja syöpähoidot

16:00-16:20

Takana poikkeuksellinen Leijona-vuosi, Katsaus edelliseen
toimikauteen, PDG Hannu Anttonen
Kauden 2020-2021 piirin virkailijoiden ja toimialajohtajien
esittäytyminen

16:20-17:00

Iltajuhla

klo 18:00-24:00

18:00-18:05
18:05-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
20.30-20:40
20:40-21:00
21.00-24:00

Juhlan avaus: DG Antero Stenius
Leijonahaasteet ja niihin vastaaminen muuttuneessa maailmassa.
DG Antero Stenius
Illallinen
Palkitsemiset ja muistamiset: PDG Hannu Anttonen, DG Antero
Stenius
Musiikkia
Melvin Jones- ja Aarne Ritari-jäsenyydet
Musiikkia ja tanssia Tanssiyhtye Sarmas

Pukukoodi: tumma puku tai smokki ja kunniamerkit
Noudatetaan Lions Liiton hallituksen suosittelemia turvallisuusohjeita Koronaan liittyen.(
kasvomaskit ja käsidesit)
16. Piirin taloustilanne
20487,69 piirin tilin saldo. Nuorisoleiri tili 18250,17€ ; n. 14.000 on
korvamerkitsemätöntä rahaa. Syyskuun puolivälissä tulossa piiriraha, joka
käytetään tämän kauden kuluihin. (n. 7500 €).
17. Piirin rekisteröinti,
Piirin mallisäännöt otettu uudelle PRH:n käsittelyyn. Hyväksytään lähiaikoina, jonka
jälkeen pidetään piirin perustamiskokous piirikokouksessa hyväksytyllä tavalla.

18. Rauhanjulistekilpailu
Kilpailupaketit ovat saapuneet liittoon. Tilattavissa.
19. Ilmoitusasiat
Maija Tynkkysen urkukonsertti 11.10.2020. Lippujen myynti ja järjestelyt, missä
(Oulu, Raahe, Kainuussa?). Leena Saarela yhdyshenkilö ja Mari
Lions-piirin näkyminen ”Ihimiset”-sivuilla. toimijat ry joka pitää yhteystietoja sivuilla..
Ulla laittaa Piirin yhteystiedot esille ja laitetaan 1 alueen klubeille tietoa, että lisäävät
tietonsa sinne myös.
Klubien virkailijoiden merkitseminen rekisteriin, puuttuu Pyhäjoki/Merijärvi, Tyrnävä
ja Sillat.
Klubien muistettava tehdä Yhdistysrekisterin muutos.

20. Muut asiat: palkitsemiset, palkitsemisen perusteet (MJ 2)
I-piiriin 2 kpl MJ tulossa tälle kaudelle. Piirikuvernööri esittää käyttäen apunaan
LCIF koordinaattoria. Aktiivisia jäseniä palkittaisiin, jotka tuottaneet LCIF:lle rahaa.

21. Seuraava kokous
Lauantaina 28.11.2020 Kuhmossa (läsnäolokokous)
22. Kokouksen päättäminen
Piirikuvernööri päätti kokouksen 20:03

