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LIONS-PIIRI 107-I ry

Kansainvälinen teema
Me palvelemme
Moninaisuuden kautta

Kotimainen teema
Monta tapaa tehdä hyvää

Puheenjohtajan (CC) teema
Tekevä, näkevä lion

Piirikuvernöörin teema
Palvelua käsin ja sydämellä

Kauden 2021-2022 palvelun matka
• opi
• toimi
• löydä
• palkitse
Poikkeusoloista uuteen toimintaan

1. MD 107- I-piiri toiminta kaudella 2021
Tulevan kauden toimintaa leimaa nousu Covid-19 viruksen aiheuttamista
poikkeusoloista uuteen toimintaan. Nousu edellyttää lionstoiminnassa vanhojen
hyväksi todettujen palvelutapojen lisäksi uusia toimintatapoja. Piirin toiminnan
kärjessä ovat toimiva ja tehokas etäyhteyksien käyttö piirin alueen
lionstoiminnassa. Koulutuksessa ja klubien muussa opastuksessa etäyhteyksillä
on keskeinen rooli. Koulutustilaisuuksien lisäksi etäyhteyksiä otetaan aiempaa
laajemmin käyttöön klubien toiminnan tukemisessa ja vuorovaikutteisessa
viestinnässä. Klubeissa etäyhteydenpidolla voidaan tukea entistä paremmin myös
jäsenhuoltoa. Jäsenistölle kaikenlaisen tekemisen ja palvelutoiminnan uudelleen
käynnistämisellä on suuri merkitys. Piiri tukee ja auttaa osaltaan klubien yhteisiä
tapahtumia ja tekemisiä. Palvelutoiminnassa kaudella korostetaan yhteistyötä ja
yhteydenpitoa kumppaneihin. Vuoden aikana piiri on kolmivuotisen strategian
mukaisesti mukana tukemassa klubeja näkyvimmin seuraavissa isoissa
tapahtumakokonaisuuksissa:
1) KiTeNet
2) Lasten hiihtotapahtuma
3) Jäseneksi ottoviikko ja siihen liittyvät tapahtumat
4) Kulmat kuntoon ympäristötapahtuma
5) Uutta näkyvyyttä klubien kansainväliseen työhön
Edellisten lisäksi toimintakauden aikana panostetaan laadukkaaseen ja
kohdennettuun viestintään ja klubien toiminnan raportoinnin ottamiseksi kattavasti
käyttöön.

2. MD 107- I-piiri
Maailmassa lioneja n. 1,46 miljoonaa jäsentä ja Lions –klubeja on n. 46 000 kpl.
Lions –piirejä on n. 750 kpl, ja Lions –toimintaa on 210 maassa/itsehallintoalueella. Lionstoiminta laajenee voimakkaasti kehittyvissä maissa.
Suomessa on 900 klubia neljässätoista piirissä, joista miesklubeja 676,
naisklubeja 159 ja yhteisklubeja 98. Naisjäsenten määrä on tällä hetkellä n. 18 %.
Jäseniä on yhteensä n. 20.800 jäsentä (helmikuu 2020).
Maaliskuussa 2021 I –piirissä oli lioneja 1 051 jäsentä, klubeja 50, alueita 3 kpl
lohkoja 7 kpl. Tulevalle kaudelle alueiden määrä pidetään entisenä (3) ja lohkojen
määrä palautetaan 8 kpl:seen muodostamalla 1. alueelle kolme lohkoa (tällä
kaudella oli 2). Leo-klubeja piirin alueella on kaksi kappaletta.
I-piiri toimii läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin ja Suomen Lionsliitto ry:n kanssa. Piiri kannustaa klubeja niiden palvelutyössä ja avustaa klubeja
toteuttamaan kansainvälisiä ja valtakunnallisia palveluaktiviteetteja, joista erikseen
päätetään järjestön tai Liiton vuosikokouksissa.

Piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien yhdyssiteenä ja neuvovana
keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri:
- Tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa.
- Hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää valmennusta ja opastusta
klubien virkailijoille, uusille klubien jäsenille (lioneille) ja muille jäsenille sekä
puolisoille.
- Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia
tilaisuuksia.
- Voi julkaista piirilehteä ja ylläpitää omaa verkkosivustoa sekä toimia
sosiaalisessa mediassa.
Piiri ja sen jäsenklubit ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.
Edellä olevan säännöissä määrättyjen asioiden toteuttamiseksi kauden aikana piiri
tukee ja ohjaa klubien toimintaa, hankkii ja levittää leijonatietoutta sekä järjestää
koulutusta ja opastusta klubien virkailijoille, uusille lioneille ja puolisoille, järjestää
kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia klubien yhteisiä
tilaisuuksia. Piiri julkaisee vähintään kerran toimikaudessa piirilehden ja ylläpitää
omaa verkkosivustoa.
I-piirin organisaatio
Piirin jäseniä ovat kaikki piirihallituksen hyväksymät piirin alueella toimivat
järjestön rekisteröimät perustamiskirjan omaavat oikeustoimikelpoiset klubit, jotka
suorittavat järjestön, liiton ja piirin määräämät liittymis- ja jäsenmaksut.
Piirin korkein päättävä elin on piirin vuosikokous, joka valitsee piirikuvernöörin ja
varapiirikuvernöörit, vahvistaa toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä hyväksyy
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Piirin toimintaa johtaa piirikuvernööri, joka on suoraan kansainvälisen presidentin
alainen. Piirikuvernöörin apuna toimii piirihallitus.
Alueiden puheenjohtajina toimivat piirikuvernöörit sovitun työnjaon mukaisesti.
Lohkojen puheenjohtajat ovat piirikuvernöörin tärkeät kumppanit ja yhteisten
tavoitteiden välittäjiä klubien ja piirin välillä.
Päämajan ohjeistuksen mukaisesti kussakin klubissa tulee olla nimettynä
jäsenjohtaja (GMT), koulutusjohtaja (GLT), palvelujohtaja (GST) sekä LCIFkoordinaattori (LCIF), jotka ovat myös MyLCI portaaliin heti kauden alkaessa
ilmoitettuina. Jäsenjohtaja, koulutusjohtaja ja palvelujohtaja muodostavat
piirikuvernöörin johdolla GATtiimin, joka kokoontuu vähintään kaksi kertaa kauden
aikana. GAT-tiimin kokouksiin osallistuu edellä mainittujen lisäksi piirin
viestintäjohtaja. GAT-tiimin tehtävänä on varmistaa eri toimialojen yhteistoiminta.

Toimikuntien vetäjät (sektorikohtaiset johtajat) vastaavat oma toimialueensa piirin
yhteisten hankkeiden valmistelusta sekä toteutuksesta klubien tukena. Piirin
johtoryhmä vastaa toimialojen strategisesta suunnittelusta, ja toimikunnat
operatiivisesta toiminnasta. Klubeissa edelleen toimivat entiset piirikuvernöörit
(PDG) kutsutaan sääntöjen mukaisesti piirihallituksen kokouksiin ja heidän
merkkipäivänsä huomioidaan vahvistetun toimintaohjeen mukaisesti.
Lions-piirin toiminnan suunnittelun tukemiseksi voidaan perustaa ns.
tulevaisuustoimikunta piirin johtoryhmän harkinnan perusteella. Tehtävänä on
vastata myös valmisteilla olevaan piirijakouudistukseen.

Piirivirkailijat 2021-2022
piirikuvernööri DG Vesa Ojanperä, LC Siikajoki
1. varapiirikuvernööri 1VDG Eija Tuomaala, LC Kiiminki
2. varapiirikuvernööri 2VDG Sanna Loukkola, LC Oulunsalo / Salottaret
Edellinen piirikuvernööri PDG Antero Stenius, LC Jääli
Piirisihteeri Seija Stenius LC Jääli
Rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki, LC Oulu/Avain

I alue aluepuheenjohtaja 2VDG Sanna Loukkola, LC Oulunsalo, Salottaret
1. lohko, puheenjohtaja, Mauri Pohjanen, LC Kiiminki
2. lohko, puheenjohtaja Pasi O Virta LC Oulujoki
3. lohko, puheenjohtaja Päivi Lampinen LC Oulu / Raatti

II alue aluepuheenjohtaja 1VDG Eija Tuomaala LC Kiiminki
1. lohko, puheenjohtaja Pauliina Paavola, LC Liminka/ Kultasirkut
2. lohko, puheenjohtaja Jaakko Rahko, LC Tyrnävä.
3. lohko, puheenjohtaja Marja Ojanperä, LC Siikajoki

III alue DG aluepuheenjohtaja DG Vesa Ojanperä, LC Siikajoki
1. lohko, puheenjohtaja Lauri Komulainen LC Kuhmonniemi
2. lohko, puheenjohtaja Raimo Heikkinen, LC Hyrynsalmi

Koulutusjohtaja, GLT, Tapani Tasanto. LC Liminka/Liminganlahti

Jäsenjohtaja, GMT Susanna Saranlinna, LC Sotkamo
Palvelujohtaja, GST Mari Korpela, LC Oulunsalo/ Salottaret
Viestintäjohtaja Ulla Karppinen, LC Oulu-Uleåborg
Piirin lions-asioiden yhteyshenkilö Jari Hautala, LC Liminka / Liminganlahti
LCIF-koordinaattori Jouko Lampinen, LC Oulu/ Raatti
Kauden 2021 – 2022 aikana haetaan aktiivisesti seuraavan kausien ajalle
toimijoita piirin eri tehtäviin.
Piirihallitus
Piirihallitukseen kuuluu äänivaltaisina jäseninä piirikuvernööri, edellinen
piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja tai
piirisihteeri/rahastonhoitaja, piirin jäsentyöryhmän koordinaattori, piirin
johtajakoulutusryhmän koordinaattori, piirin palveluryhmän koordinaattori, piirin
LCIF-koordinaattori, viestintätoimikunnan puheenjohtaja ja 1 -20 muuta jäsentä
sisältäen alueiden puheenjohtajat, jos virkaa käytetään piirikuvernöörin
toimikaudella, ja lohkojen puheenjohtajat.
Kauden aikana piirihallituksen ideariihenä ja koordinoijana toimii piirin johtoryhmä,
jonka muodostavat piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri,
jäsenjohtaja (GMT), koulutusjohtaja (GLT), palvelujohtaja (GST), viestintäjohtaja
sekä piirisihteeri ja rahastonhoitaja, sekä tarvittaessa piirin ympäristöjohtaja.
Kaikilla hyvässä asemassa olevilla entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat jäseninä
piirin klubeissa, on kansainvälisten sääntöjen mukaisesti läsnäolo- ja puheoikeus.
Piirihallitus kokoontuu kauden aikana neljä kertaa tasapuolisesti eri alueilla.
1. kokous lauantaina 21.8.2021 II-alueella
2. kokous lauantaina 27.11.2021 I-alueella
3. kokous lauantaina 12.02.2022 III-alueella
4. kokous lauantaina 18.03.2022 I-alueella
Poikkeusolojen jatkuessa ja tarvittaessa muutoinkin voidaan suunnitellut
piirihallituksen kokoukset pitää etäyhteyksin edellisen suunnitelman mukaisilla
viikoilla arki-iltana. Ylimääräinen piirihallituksen kokous voidaan järjestää
sähköposti-/puhelinkokouksena tai käyttää muita viestintävälineitä kokoukseen
osallistumiseen. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta päättää
piirikuvernööri.
Kokousten järjestelyistä huolehtivat kunkin alueen lohkojen puheenjohtajat
yhteistyössä.
Piirihallituksen kokouksessa käsitellään ajankohtaiset asiat ja tavoitteiden
toteutuminen.

Piiriorganisaation toiminnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota lohkon
puheenjohtajien toiminnan tukemiseen, kehittämiseen ja aktivointiin mm.
yhteistapaamisien ja videokokouksien avulla.
I-piirin tavoitteena on, että jokainen piirin klubi päivittää määräaikaan mennessä
virkailijatiedot tulevalle kaudelle.
Piiri on v. 2020 piirikokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröity yhdistysrekisteriin
ja piirikokouksen jälkeen kauden vaihtuessa tulee Patentti- ja rekisterihallitukseen
ilmoittaa alkavan kauden nimenkirjoitusoikeuden saavat uudet toimihenkilöt
(piirihallitus) yhdistyslaissa määrätyllä tavalla.
3. Kokoukset, vierailut ja juhlat
Kokoukset
Piirin kauden avaustapahtuma ja koulutukset pidetään loppukesästä 2021
Siikajoella.
Piirin vuosikokoustapahtuma pidetään kaudella lauantaina 23.4.2022 klo 9.00 –
24.00 Kiimingissä. Vuosikokoustapahtuman aikataulu tarkentuu myöhemmin.
Tavoitteena on, että piirin vuosikokouksessa on edustettuna vähintään 45 piirin 50
klubista.
Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous pidetään 10. – 12.6.2022 Kouvolassa ja / tai
etäyhteyksin. Liiton vuosikokous on liiton toiminnasta päättävä korkein elin, joten on
toivottavaa, että piirin klubit osallistuvat runsaalla jäsenistöllä liittomme
päätapahtumaan / etäkokoukseen. Etäkokous mahdollistaa edullisena vaihtoehtona
laajan osallistumisen tavanomaiseen fyysiseen tilaisuuteen verrattuna.
Vierailut
Piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vierailevat vastuualueensa klubeissa
elokuussa julkistettavan tarkemman vierailusuunnitelman mukaisesti siten, että
jokaisessa piirin klubissa vierailee joku kuvernööritiimistä. Toivottavasti taas
mahdollisimman monet vierailut pystytään pitämään fyysisinä käynteinä klubien
vieraana. Piirikuvernöörit ovat klubien käytettävissä aktiviteeteissa ja muissa
tapahtumissa, mikäli se aikataulullisesti on mahdollista.
Juhlat
Piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapiirikuvernööreistä
edustaa piiriä klubien vuosijuhlissa. Kaudella 2021 - 2022 ainakin pyöreitä
kymmenvuosia saavuttavat klubit huomioidaan. Huomioidaan myös, että myös
edellisellä kaudella tasavuosikymmeniä täyttäneet klubit saattavat pitää vuoden
aikana koronan johdosta siirrettyjä vuosijuhlatilaisuuksiaan suunnitelmakaudella.
LC Ii, 60 vuotta, perustamispäivä 4.12.1961
LC Oulu / Limingantulli, 50 vuotta, perustamispäivä 5.1.1972

LC Oulunsalo, 50 vuotta, perustamispäivä 27.1.1972
LC Sotkamo / Vuokatti, 50 vuotta, perustamispäivä 30.6.1972
Muistamiset
Piiri muistaa erillisen päätöksen mukaisesti ansioituneiden jäsenten merkkipäiviä
sekä edesmenneitä jäseniä.
3.1. Jäsenyys-toimiala
Jäsenyys-toimialalla ensisijaisena tavoitteena on positiivinen jäsenkehitys
klubeissa. 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.
Naisjäsenten lisääntyvä määrä myötävaikuttaa monipuolisesti piirin ja klubien
toimintaan ja tulevaisuuteen.
Piiri tukee omalta osaltaan tavoitetta perustaa piiriin yksi uusi klubi, sekä alle 20
jäsenen klubien määrän pienentämistä kahdestakymmenestä viiteentoista.
Poistuman pienentämiseksi kannustetaan klubeja aktiivisesti kehittämään
klubiviihtyvyyttä ja annetaan klubeille vinkkejä keinoista. Kannustetaan klubeja
siirtymään kuukausikokouksista monipuolisiin kuukausitapaamisiin ja käyttämään
mm. oman klubin jäseniä keskustelun avaajina (ei esitelmän pitäjinä)
klubitapaamisissa. Myös klubien yhteisiä tapaamisia voidaan käyttää toiminnan
virkistämisessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi lohkojen puheenjohtajien johdolla
järjestetään kaudella riittävä määrän lohkon klubien yhteistapaamisia. Tavoitteeksi
asetetaan vähintään 2 tapaamista kauden kuluessa.
Kuvernööritiimin klubivierailuilla korostetaan jäsenten säilyttämistä joustamalla
erottamisperiaatteissa maksavien ja jäsenyytensä säilyttämistä haluavien jäsenten
kohdalla, sekä tarjotaan pitkäaikaisille jäsenille mahdollisuus siirtyä etuoikeutetuksi
jäseneksi. Klubit tarvitsevat ennen kaikkea toimivia käsiä, ei pelkästään
kokouksessa istujia. Jäsenet voivat osallistua toimintaan kukin omien kykyjen ja
resurssien mukaisesti.
Lions-liiton aiempi jäsenhankintakampanja Haku Päällä jatkuu jäsenhankintana
samoin periaattein kaudella 2021-2022. I-piirin tavoite on, että jokainen piirin klubi
tekee kuukausittain jäsen- ja aktiviteetti-ilmoituksen MyLion:iin. Piiri palkitsee eniten
jäsenmääräänsä kohottaneen klubin/klubit piirin vuosikokouksessa.
Jäsenyystoimialan johtajana on Susanna Saranlinna, LC Sotkamo.
Jäsentoimikuntaan kuuluvat jäsenjohtajan lisäksi piirikuvernööri ja
varapiirikuvernöörit sekä lohkojen edustaja.
3.2. Koulutus-toimiala
Koulutussuunnitelma 2021-2022
I-piiri järjestää uusien virkailijoiden koulutuksen keväällä ennen toimikauden alkua
sekä täydentävän koulutuksen syksyllä toimikauden alkaessa. Tavoitteena on, että

kaikki klubivirkailijat osallistuvat koulutukseen. Valmennusten tavoitteena on sekä
ko. virkaan tarvittavan osaamisen että leijonahengen lisääminen.
Valmennuksia järjestetään tuleville presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille,
jäsenjohtajille, viestintävastaaville ja lohkojen puheenjohtajille. Lisäksi syksyllä 2021
on kummeille ja uusille jäsenille valmennus. Lähiopastus tapahtuu klubeissa.
Näiden lisäksi piiri järjestää tarvittaessa muita koulutuksia / valmennuksia piirissä
esille tulevien tarpeiden mukaan. Koulutuksesta laaditaan käyttöön jo kauden
alkuun selkeä kalenterimuotoinen suunnitelma.
Piirin koulutusjohtaja toimii Tapani Tasanto. LC Liminka/Liminganlahti
Koulutusjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä muiden GAT-vastaavien kanssa.
Koulutusjohtajan apuna toimii nimetty koulutustoimikunta.

3.3. Viestintä-toimiala
Terwaleijona
Terwaleijona-lehti toimii 107l - piirin viestintäkanavana sekä sisäisessä ja ulkoisessa
viestinnässä. Lehdestä ilmestyy kaksi painosta, tasokkaampiasuinen ulkoiseen
viestintään suunnattu lehti syksyllä, sekä lähinnä sisäiseen viestintään suunnattu
lehti keväällä.
Klubeja aktivoidaan pyytämällä valmistelemaan lehdissä julkaistavat jutut.
Lehtiartikkeleiden tavoitteena on monipuolistaa kuvaa leijonatoiminnasta ja sen
vaikuttavuudesta. Lehteen halutaan tarinoita onnistuneista aktiviteeteista ja
tapahtumista. Kaikki lehteen tulevat jutut laaditaan ja toimitetaan päätoimittajalle
välittömästi kunkin tapahtuman jälkeen.
LC Lehdestä vastaa päätoimittajana Elsi Salovaara, LC Oulu/Kuivasjärvi
Sisäinen tiedotus
Piirin nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.lions.fi/I sekä yhteinen
sähköpostilaatikko on osoitteessa lions.oulu@gmail.com. Lisäksi laajennetaan ja
aktivoidaan edellisellä kaudella käyttöön otettua piirin lionien instagram-tiliä.
Tavoitteena on, että I-piirin klubit ja niiden jäsenet löytävät lähes kaiken tarvittavan
tiedon piirin kotisivuilta ja vältytään moninkertaiselta tiedottamiselta. Kannustetaan
klubeja lähettämään positiivisia viestejä klubeista, joissa kerrotaan esim. uusista
jäsenistä klubeissa, klubien aktiviteeteista, hyvistä ideoista klubihengen
kohottamiseen jne.
Klubien tiedottaminen
Kannustetaan niitä klubeja, joilla ei vielä ole omia kotisivuja, rakentamaan klubille
kotisivut ja autetaan tarvittaessa sivujen rakentamisessa. Klubeja kotisivujen
rakentamisessa avustaa tarvittaessa piirin viestintävastaava. Kannustetaan klubeja
uutisoimaan tapahtumistaan paikallisissa tiedotusvälineissä ja avustetaan
tarvittaessa referaattien laadinnassa.

Markkinointi
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. Lohkojen
puheenjohtajat avustavat tarvittaessa.
Piirin tiedotusjohtaja toimii läheisessä yhteistyössä GAT-tiimin kanssa.
Viestintäjohtajana toimii Ulla Karppinen, LC Oulu-Uleåborg, ja hänen lisäkseen
viestintätoimikuntaan kuuluvat piirikuvernööri, lohkon puheenjohtajien edustaja ja
klubien edustaja sekä tarvittaessa myös lehden toimittamisesta vastaava.
3.4. Palvelu ja varainhankinta-toimiala
Palvelu on erotettu omaksi aktiviteettialueekseen Lions-toiminnassa ja piireihin on
nimitetty palvelujohtaja (GST-D). Myös klubeissa tulee nimetä palvelujohtaja, joka
toimii osana aktiviteettitoimikuntaa. Klubeja pyydetään aktivoitumaan ja nimeämään
palvelujohtaja (tv.), jolloin päästään piirin alueella parhaaseen tulokseen
aktiviteettien osalta.
Palvelujohtajana toimii Mari Korpela LC Oulunsalo/ Salottaret
Palvelujohtajan tueksi nimetään palvelutoimikunta.

3.4.1.Varainhankinta
Joulukortit
Perinteisten joulukorttien suosio on heikentynyt viime vuosina, mutta niille on
kuitenkin vielä tarvetta henkilökohtaisena tervehdyksenä. Klubeja kannustetaan
syksyllä joulukorttien myyntiin. Korttien tuotosta ½ jää klubeille ja toinen puoli
menee Lions-liiton kautta nuorisotyöhön, joten pyritään käyttämään
joulutervehdyksissä omaa Lionsjoulukorttia. Perinteisten joulukorttien rinnalla
pyritään saamaan käyttöön myös sähköiset joulutervehdykset, joissa lahjoitukset
ohjataan liiton nuorisotyöhön. Piirin toimesta huolehditaan tiedottamisesta,
kannustamisesta ja ohjeistuksesta. Viestinviejinä klubeille toimivat kuvernööritiimi ja
lohkon puheenjohtajat. Kampanjapäällikkönä toimii palvelujohtaja.
Nuorisoarpajaiset
Nuorisoarpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuorisovaihtoa ja nuorisoleirejä. Mikäli
arpajaisten tuotto ei ole riittävä, kohteiden lisärahoitusta joudutaan ottamaan Lionsliiton jäsenmaksutuotoista. Tavoitteena on, että klubit pyrkivät myymään arvat joko
klubin sisällä tai arvat voidaan myydä myös ulkopuolisille, joten myynnin
kohderyhmä on varsin laaja.
3.4.2. Palvelu (GST-D)

Piirin tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana ainakin yhden
palveluaktiviteetin ja raportoi sen MyLioniin. Klubeille annetaan vinkkejä erilaisista
palvelumahdollisuuksista.
Palveluvastaavana toimii piirin palvelujohtaja, joka myös avustaa klubeja klubien
yhteisissä palveluhankkeissa.
Kumppanuushankkeet
Huumeiden vastainen nuorisotyö
Nuorison päihteiden käyttö on muuttunut viime vuosien aikana. Kun alkoholinkäyttö
ja tupakointi ovat vähentyneet, niin tilalle on tullut lääkkeiden ja lievemmäksi
koettujen huumaavien aineiden käyttö. Samalla käyttäjien ja jopa välittäjien ikä on
laskenut selvästi. Huumevalistukseen ja käyttäjiä tukevaan työhön etsitään
kumppaneita ja toimintatapoja klubien avuksi.
Teeman mukainen toiminta suunnitellaan toimintakaudella 2021-22 yhdeksi
kseuraavan kauden keskeisistä hankkeista. Piiri pyrkii jo tulevan kauden aikana
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, joita
pyritään järjestämään eri paikkakunnilla.
KiTeNet
Uudessa ”kiusaamisesta terveeseen netin käyttöön” (KiTeNet) hankkeessa
ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä. Kohderyhmänä ovat
kaikki 10 -vuotiaat koululaiset. Keskeisiä tavoitteita ovat:
• Opastaa toisen oikeuksia kunnioittavaan nettikäyttäytymiseen
• Ohjata turvalliseen, rikokset tunnistavaan nettikäyttäytymiseen
• Oppia tuntemaan mahdolliset peliriippuvuuden tunnusmerkit
• Annetaan vahvaa tukea lasten ja heidän vanhempiensa nettiyhteyden käyttöön
• Käytetään aineiston valmistelussa valtakunnallisia asiantuntijoita
Klubit päättävät, millä tavoin he ovat omalla alueellaan hankkeessa mukana. Piiri
tiedottaa hankkeen toimintamalleista klubien ja alueiden kautta kunta- ja
kouluyhteistyölle, tarjoaa materiaalia käyttöön sekä koordinoi ja vastaa klubien
KiTeNet -vastuuhenkilöiden koulutuksesta.
KiTeNet yhteyshenkilönä piirissä on PDG Hannu Anttonen, LC Oulu /
Pateniemi.

Lapsuusajan syöpä
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii syöpäyhdistys,
olisiko palveluyhteistyölle tarvetta. Lapsuusajan syövän hoito kuuluu julkisen
terveydenhuollon piiriin, eikä siten vaadi klubien taloudellista tai muuta
osallistumista syövän torjuntaan/hoitoon.
Diabetes
Meillä diabeteksen hoito kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin, eikä siten vaadi
klubien taloudellista tai muuta osallistumista diabeteksen torjuntaan/hoitoon.
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii
diabetesyhdistys, olisiko yhteistyölle tarvetta ja mahdollisuuksia. Piirissä on
diabeteksiin liittyvää tiedotusmateriaalia, jota markkinoidaan aktiivisesti.
Lasten leijonahiihto
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto ovat solmineet yhteistyön lasten ja
nuorten hiihtoharrastuksen lisäämiseksi. Yhteisen Lasten Leijonahiihto kampanjan tavoitteena on järjestää kaikille avoin lasten hiihtopäivä, jossa kaikki
pääsevät kokeilemaan hiihtämistä. Tapahtumalla halutaan innostaa 4-12 -vuotiaita
lapsia liikkumaan ja kokeilemaan hiihtoa harrastuksena.
Paikalliset lionsklubit ja hiihtoseurat järjestävät yhdessä lasten hiihtopäivän.
Kampanjassa on mukana noin 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, joten ympäristötekojen raportointi pyydetään myös
suoraan piirille. Ympäristöaiheista tukimateriaalia klubien käyttöön on piirillä ja sitä
kehitetään edelleen.
Lions-liiton puhtaat vedet kampanja päättyy kesällä 2020, mutta sitä jatketaan piiri
ja klubikohtaisesti säilyttäen vielä yhtenä I-piirin painopistealueista.
Piirin ympäristöjohtajana toimii Arto Iwendorff, LC Liminka/Liminganlahti
Arne Ritari Säätiö
Tavoitteena on, että I-piirin Leijonat käyttävät monipuolisia AR - Säätiön adresseja.
Piirin myyntitavoitteena on 600 kpl adresseja toimintakauden aikana.
Kuvernööritiimin tehtävänä on jokaisella klubivierailulla edistää adressien käyttöä.
AR - Säätiö tukee klubien merkittäviä aktiviteetteja 30% - 50 %:n osuudella
toteutuneista kuluista, mikäli aktiviteettiin sisältyy Leijonien palvelutyötä. Tietoa
levitetään piirin ja lohkojen tilaisuuksissa sekä piirikuvernöörien klubivierailuilla.

Tiedotusta ja tulosten seurantaa toteutetaan myyntikirjein sekä piirin kotisivujen
kautta. Avustetaan tarvittaessa apurahahakemusten tekemisessä.
Kannustetaan klubeja huomioimaan ansioituneita Leijonia ARS - ritarin
tunnustuksella.
Piirin AR-toimikuntapuheenjohtajana toimii Matti Teiska LC Sotkamo / Vuokatti.
Piirin AR-toimikunnassa muina jäseninä ovat DG Vesa Ojanperä, 1.VDG Eija
Tuomaala, 2VDG Sanna Loukkola, PDG Seppo Saarela ja Lion Terttu Ketomäki.

3.5. NUORISOTYÖ
Lions Quest I-piirissä on suunniteltu toteutettavaksi Lions Quest – Elämisentaitoja –
peruskurssi ja -liikuntaseurat koulutukset. Klubeja kannustetaan lähettämään ja
kustantamaan opettajia sekä nuorisovalmentajia Lions Quest – koulutuksiin siten,
että suunnitellut koulutukset toteutuvat.
Heti kauden alussa kartoitetaan, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmassaan ja
budjetissaan huomioineet Lions Quest – koulutuksen.
Piirin Lions Quest - vastaavana toimii Tessa Tieksola LC Oulunsalo/Salottaret.
Nuorisovaihto
Kannustetaan klubeja lähettämään nuoria nuorisovaihtoon ja järjestämään
vastavuoroisesti isäntäperheitä muualta nuorisovaihtoon tuleville. Nuorisovaihtoon
pyritään saamaan vähintään 20 nuorta. Heti kauden alussa kartoitetaan, mitkä klubit
ovat toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan huomioineet nuorisovaihdon.
Edellisiltä kausilta 2019 - 2020 ja 2020 - 2021 siirretty Nuorisoleiri järjestetään
Kajaanissa kesällä 2022, jonka valmistelut tulevat tälle suunnitellulle
toimintakaudelle. Erityisen haasteen asettaa isäntäperheiden löytäminen.
Päihde / huume teema
Piirin lionsklubeilla on pidempiaikainen kosketus päihde- ja huumevalistustyössä
nuorten parissa ’Vastuu on meidän’ –koulujen 3- luokkalaisille tehdyn esitteiden ja
muun materiaalin jakamisen kautta.
Kauden 2021-2022 aikana päihde- ja huumeasiaan liittyen ensi kaudelle Suomen
Lions-liittoon kootaan työryhmä ja tehdään valmiiksi kartoitus klubien erilaisista
kumppanuuksista ja toimintamuodoista. Asiaa valmistellaan kauden aikana myös Ipiirissä piirissä yhdeksi toimintateemaksi seuraavalle kaudelle.
Nuorisovaihtovastaavana toimii Marika Haapakoski, LC Oulu/Kuivasjärvi
Leo-toiminta
Pyritään virkistämään Leo-toimintaa ja uuden Leo-klubin perustamisessa ollaan
edelleen valmiudessa.

Leo-vastaavana toimii PDG Jari Hautala, LC Liminka/Liminganlahti.
4.KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainväliset kokoukset toimintakaudella 2021-2022:
• Europa Forum, Thessaloniki 7.-9.10.2021
• NSR-kokous, Islanti tammikuu 2022
• 104th Convention, New Delhi, India, 1.7.-5.7.2022
Jäsenistön osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin kannustetaan tiedottamisella
ja mahdollisesti järjestettävillä ryhmämatkoilla.
LCIF
LCI on nimennyt kansainvälisiksi palvelualueiksi näkökyvyn, nälän helpottamisen,
ympäristön, diabeteksen ja lapsuusajan syövän. Teemat huomioidaan
mahdollisuuksien ja tarpeen mukaisesti piirin toiminnassa.
LCIF juhli 50-vuotistaivaltaan ollen edellisellä kaudella näkyvästi esillä Lionstoiminnassa. Tavoitteena on, että I-piirin klubit avustavat LCIFää toteuttamaan
kansainvälistä avustustehtäväänsä vähintään 6.000 dollarilla. Herätellään klubeissa
ajatusta, että MJF-nimitykseen tarvittava 1.000 dollaria suoritetaan vuosittain
pienissä erissä aktiviteettitililtä. Piirin tavoitteena on, että klubit esittävät kauden
aikana kuutta uutta Melvin Jones Fellowta. Lähestytään heti kauden alussa
erityisesti niitä klubeja, joilla kauden aikana on vuosijuhla. Avustetaan
klubeja/leijonia varojen lähettämisessä LCIF:lle ja MJF-nimitysten hakemisessa.
Pyritään järjestämään kaikille leijonille tarkoitettu leijonatapaaminen, johon
kutsutaan erityisesti Melvin Jones Fellow ja Arne Ritari -jäsenet, helmikuussa 2022.
LCIF ja Melvin Jones koordinaattorina toimii PDG Jouko Lampinen, LC Oulu /
Raatti
Kummilapsi Sri Lankasta
Monilla piirimme klubeilla on jo kummilapsi Sri Lankasta. Kannustetaan
klubeja/Leijonia kummilapsen hankkimiseen, sillä se on mainio tapa osallistua
kansainväliseen toimintaan täkäläisittäin pienellä rahalla, mutta jolla on todella suuri
merkitys Sri Lankassa.
Toimintakaudella on tarkoitus saada viisi henkilöjäsentä, kaksi klubia ja yksi yritys
mukaan kannatusjäseniksi. Piirissä oli kummilapsitoiminnassa tammikuun 2020
lopussa 27 hlöjäsentä, 5 klubia ja 1 yritys jäsenenä.
Toivottavaa olisi, että piirin toimihenkilöt lähtevät mukaan kummitoimintaan.
Kummilapsitoiminnasta vastaa Pirjo Puoskari, LC Oulu/Hannat
Rauhanjulistekilpailu
Kannustetaan piirin klubeja osallistumaan syksyn 2021 LCI:n rauhajulistekilpailuun.
Materiaalit ovat olleet tilattavissa kansainväliseltä toimistolta jo alkuvuodesta 2021.

Vastaavasti syksyn 2022 materiaali on tilattavissa jo kevättalvella 2022. Piirin
klubien rauhanjulistekilpailuun lähettämistä töistä paras palkitaan stipendillä ja työ
lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun.
Rauhanjulistekilpailun vastaavana toimii Marika Haapakoski, LC
Oulu/Kuivasjärvi
Ystävyysklubit
Kannustetaan klubeja ottamaan yhteyttä ja vierailemaan ulkomaisissa klubeissa
sekä hankkimaan näistä ystävyysklubeja. Kannustetaan Leijonia vierailemaan
ulkomaanmatkoillaan sikäläisissä Lions-klubeissa ja kertomaan kokemuksistaan
omassa klubissa ja laajemminkin.
5. PDG-toimikunta
PDG-toimikuntaan kuuluvat kaikki klubeissa toimivat entiset piirikuvernöörit.
Toimikunnan tehtävänä on tukea piirin leijonatoimintaa.
PDG-toimikunnan puheenjohtajana on IPDG Antero Stenius LC Jääli.
6. LCI:n palvelualueet
LCI on nimennyt kansainvälisiksi palvelualueiksi näkökyvyn, nälän helpottamisen,
ympäristön, diabeteksen ja lapsuusajan syövän.
Näkökyky
Kartoitetaan ne klubit, jotka jo nyt huolehtivat äänilehden lukemisesta
näkövammaisille ja kannustetaan muitakin osallistumaan vastaavanlaisiin
hankkeisiin. Kannustetaan klubeja yhteistyöhön paikallisten näkövammaisten ja
heidän yhdistystensä kanssa. Kannustetaan klubeja/Leijonia tukemaan Sri
Lankassa toimivaa silmäsairaalaa ja sen leikkaustoimintaa (Katso edellä kohta Sri
Lankan Lions-ystävät).
Nälän helpottaminen
Nälän helpottamiseen meillä on kotimaassamme rajoitetut mahdollisuudet.
Tiedämme ruokakassijonot, mutta niiden jakelusta huolehtivat pääsääntöisesti muut
tahot. Kannustetaan klubeja selvittämään paikkakunnillaan, onko ruokakauppojen
ylijäämäjakelu vähävaraisille jonkun tahon hoidossa. Kannustetaan klubeja
ruokakassien tai niitä vastaavien lahjakorttien jakeluun erityisesti joulun alla.
Kunnan sosiaalitointa ja seurakuntaa suositellaan yhteistyökumppaniksi.
Ympäristö
Suomen Lions-liitto on toteuttanut yhdessä Suomen yli 20 000 leijonan ja leon
kanssa ympäristöministeriön rahoittaman hallituksen vesiensuojelun kärkihankkeen
”Leijonat puhtaiden vesien puolesta”. Kaksivuotisen hankkeen (2018-2020)
tavoitteena oli juurruttaa vesiensuojelutyö osaksi leijonien palvelukulttuuria.
Hankkeen mukaiset ympäristötyöt ovat tulevaisuuden vesitekoja yhdessä vanhojen
ja uusien kumppaneiden kanssa. Hankkeen hengessä tulavallakin kaudella
ideoimme ja toteutamme vesien tilaa parantavia ratkaisuja aktiviteettikilpailussa.

Teemme yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Luomme Ympäristöpäivä -tradition.
Rakennamme vesileijonien ylisukupolvista verkostoa, jonka tehtävänä on luoda
aktiivista siltaa Leijonien ja Leojen välille.
Ympäristötyön paikallisuutta korostaa siivoustyön termi ”Kulmat kuntoon”.
Ympäristötyöt vaikuttavat myönteisesti myös järjestön ja klubien jäsenhankintaan
tarjoamalla paikallisuuden lisäksi globaalin ja ajankohtaisen teeman, jonka äärellä
tehdä yhteistyötä yli rajojen.
Kauden aikana hyödynnetään tehty vesiensuojelutyöhön liittyvä koulutusmateriaali
ja jatketaan Leijonien ja koulujen välinen yhteistyö.
Diabetes
Meillä diabeteksen hoito kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin, eikä siten vaadi
klubien taloudellista tai muuta osallistumista diabeteksen torjuntaan/hoitoon.
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii
diabetesyhdistys, olisiko yhteistyölle tarvetta. Tiedotusmateriaalia on piirissä.
Lapsuusajan syöpä
Meillä lapsuusajan syövän hoito kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin, eikä siten
vaadi klubien taloudellista tai muuta osallistumista syövän torjuntaan/hoitoon.
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii syöpäyhdistys,
olisiko yhteistyölle tarvetta.
7. Talous
Piirin talousarvio on tämän toimintasuunnitelman erillisenä liitteenä.
Piirin talous pyritään pitämään tasapainossa, jolloin toimintakauden tulot vastaavat
toimintakauden menoja.
Talouden osalta huolestuttavaa on klubien heikko motivaatio osallistua piirilehden ja
nuorisoleirin kustannuksiin sekä liitolta tulevan piirirahan supistuminen
vastaisuudessa. Nuorisoleirimaksu ja piirilehden tukimaksu yhdistetään yhdeksi
maksuksi.
8. Kuukausiteemat
Kauden 2021-2022 aikana lionstoimintaa teemoitetaan kuukausittain eri asioita
painottaen. Kunkin kuukauden teemat esitellään aina edeltävän kuun
piirikuvernöörin tiedotteessa. Alla luetellut kuukausiteemat tuodaan esille jo kauden
toimintasuunnitelmassa, jotta klubit voivat huomioida ne omaa toimintaa
suunnitellessaan ja toteuttaessaan. Piirikuvernöörin kuukausikirjeiden teemoina
ovat suomalaisen lionstoiminnan keskeiset arvot ja maailmanlaajuiset palvelualueet
sekä viimeisenä teemana tärkeä kiitos.
-

8/21 KiTeNet (hanke käynnistyy) ja Lasten syöpä (lasten syövän kuukausi on syyskuu)
9/21 Näkö (lionien näköpäivä lokakuussa)
10/21 Diabetes (kansainvälinen diabetespäivä marraskuussa)
11/21 Nälkä ja kansainvälinen avustustoiminta
12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys (joulun alustan teemoja)

-

1/22 Kansainvälisyys (nuorisoleirit, kummilapset)
2/22 Paikallisuus ja talkootyö (esimerkkejä hyvistä hankkeista)
3/22 Ympäristö (kulmat kuntoon, vesihankkeet)
4/22 Luottamus
5/22 Kiitos

9. Kauden 2021-2022 kärkitavoitteet
Kauden 2021-2022 aikana tavoitellaan piirissä seuraavia tuloksia valituissa
kolmessa kärkiteemassa:
1. Paluu pandemia-ajasta uuteen normaaliin – korona-ajan opit etäyhteyksien
käytössä uudeksi tavaksi
2. KiTeNet – piirin klubeista ainakin ½ osallistuu näkyvällä tavalla hankkeeseen
3. Jäseneksi ottoviikko ja siihen liittyvät tapahtumat – aktivoidaan näkyvällä
kampanjalla piirin klubit hankkimaan keskimäärin 1 uusi jäsen / klubi

