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PIIRIFORUM (ALUEFORUMIT) I-Piirissä ke 16.2.2021 klo 18:00 – 21:00
Helmikuun alueforumit järjestetään yhtenä piiriforum-tilaisuutena etäyhteyksin. Foorumiin
kutsutaan kaikki klubien Lionit. Erityisen tärkeä tilaisuus on klubin presidenteille (myös
vara), sihteereille ja rahaston hoitajille sekä koulutus, jäsen ja aktiviteettien sekä
muiden tehtävien yhteyshenkilöille. Ilmoittautumiset piirin sivuilta. Ilmoittautuneille
toimitetaan yhteyslinkki sähköpostilla.
Piiriforumin ohjelma
00 Avaus, piirikuvernööri
Syyskauden ja kevätkauden alueforumit ja piiriforumit ovat olleet yhtenä
lionskausien tapahtumana, jossa on tutustuttu ajassa tärkeisiin lionsasioihin.
01 Lionstoiminnan tiedon lähteitä ja loppukauden teemoja, piirikuvernööri
Lions-toiminnan parhaat tietolähteet: Lions-vuosikirja, kansainvälisen
toimiston, Suomen Lions-liiton ja Lions-piiri 107-I :n sekä klubin omat
internetsivut
Tiedon lähteille 1: www.lionsclubs.org julkinen osa ja jäsenosa
Tiedon lähteille 2: www.lions.fi julkinen osa ja jäsenosa
Tiedon lähteille 3: www.lions107-i.fi julkinen osa, klubit, jäsenet
Tiedon lähteille 4: klubin omat sivut (säännöt, tapaamiset ja tapahtumat)
Ajankohtaista materiaalia myös Lion-lehdessä (syksyn lionsinfo) ja
Tervaleijona-lehdessä.
Valmennus ja koulutus: a) virkailijakoulutus (pressat, sihteerit, rahurit,
jäsenjohtajat, viestintä), b) tehtäväkohtaiset perehdytykset ja c)
teemaperehdytykset
Koulutusmatreriaali (itseopiskelumateriaali)
- loppukauden toimintaa teemoitetaan:
- helmikuu teema: Paikallisuus ja talkootyö 24.2.
- maaliskuu teema: Ympäristö 19.3.
- huhtikuu teema: Luottamus
- toukokuu teema: Kiitos
02 Lions-liiton brandi- ja strategiatyö, liiton Lions2030 strategiatyön vetäjä Antti Forsell
- brandikalvo
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AF video strategiasta työkaluja myös klubien toiminnan kehittämiseen
Kaisu Miettinen (liiton strategiatyö), Ulla Karppinen (brandit), Hannu Anttonen
klubien strategiatyö

03 Toiminnan ytimessä lohkot ja klubit
- Itsenäiset yhdistykset, lionsklubit muodostavat lionstoiminnan perusyksiköt ja
päättävät toiminnastaan yhdistyslainsäädännön puitteissa ja järjestön ohjauksessa.
Tehtävät ja virat määräytyvät sääntöjen mukaisesti. Pääperiaate meidän yhdistys,
meidän tavat. Lohkot muodostavat klubien yhteistyön perusyksiköitä.
- Piirin toiminta on sen jäsenten päättäämää, jäsenet ovat piirin alueen klubit.
Toiminnan oltava harmoniassa kansainvälisen järjestön päätösten kanssa. Tehtävät
ja virat sääntöjen mukaisten valintojen pohjalta. Poikkeuksen tekee Piirikuvernööri,
jonka nimittää tehtävään kansainvälinen vuosikonferenssi. Lohkot voivat olla myös
piirin kannalta keskeisiä yhteistyön mahdollistajia.
- Liiton toiminnan toiminta ja linjaukset määritellään Lions-liiton vuosikokouksessa ja
/ tai tulevat kansainväliseltä järjestöltä. Liittotasolla vasta ensimmäiset palkkansa
järjestöltä saavat.
- Kansainvälinen toiminta, laajat kokonaisuudet päätetään kansainvälisessä vuosi
tapaamisessa. Toiminnan sääntöpohja ja ohjeistukset ovat toiminnan liitolle,
piireille ja klubeille.
Esittelyssä lohkon tehtävän ohjeistus
- piirin tavoitteiden esittely
- klubien toiminnan läpikäynti
- klubien jäsentilanne
- jäsenrekisteri, raportointi ja viestintä
- info tulevista valmennustapahtumista
- valmennus- ja koulutustarpeet
- valmistautuminen tulevaan kauteen (lohkon pj.)
- lohkojen kuulumisia ja ideoita (Raimo Heikkinen, Marja Ojanperä)
04 Piirilehti osana viestintää, piirin viestintäjohtaja
- muutosajatuksia piirin Tervaleijona-lehteen
05 Lionstiedot ja taidot valmennuksen kannalta, piirin koulutusjohtaja
- klubissa tehtävät vaihtuvat vuosittain ja koulutukselle on jatkuva tarve
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06 Nuorisovaihto ja nuorisoleirit, piirin nuorisovaihdon yhteyshenkilö
- kansainvälisesti tunnetun nuorisovaihdon järjestelyt
07 Kummilapsitoiminta, piirin kummilapsitoiminnan yhteyshenkilö
- miten klubi tai lion voi lähteä mukaan kohdennettuun lasten auttamiseen
08 Leijonien säätiöt LCIF ja AR, piirin LCIF ja AR yhteyshenkilöt
- säätiöt osana klubien ja jäsenten lionstoimintaa
09 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös, piirikuvernööri
Tiedotusasioita
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lions Quest koulutus kasvattajille Oulu 14.-15.3., Roi 21.-22.3. (ilm. Quest-sivut),
liikuntaseuroille Tornio 14.5. (maksuton), Oulu 11.6. (maksuton)
Tervaleijona-aineisto ma 14.3. mennessä
Lionswebinaarit: paikallisuus ja talkootyö to 24.2., ympäristö to 19.3.
Leijonahiihtotapahtumat (Raahe to 3.3., Kuusisaari la 19.3.)
I-piirin jory ke 9.3. (hiihtolomavko)
Kuvernöörineuvosto Kokkola 11.-13.3.
Piirihallitus ke 16.3. 18-21 => piirin vuosikokousasiat (la 23.4.)
LCIF-päivä 21.5. (kampanja päättymässä)
Liiton vuosikokous Kouvola 10.-12.6.
Lions kansainvälinen konferenssi Montreal 24-28.6.
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