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1.

STRATEGIA

Johdanto
Piirin edellinen strategia hyväksyttiin keväällä 2016. Strategian päivittämisestä päätettiin jo keväällä 2017, koska toiminnan haasteet ovat lisääntyneet nopeasti. Järjestön jäsenmäärän väheneminen sekä piirin että valtakunnan tasolla asettaa kaikille
toiminnan tasoille muutostarpeita. Keinoja kehityksen suunnan muuttamiseen voivat
olla mm. strategisten tavoitteiden terävöittäminen ja erityisesti strategisten toimenpiteiden monipuolistaminen ja konkretisoiminen. Piirikuvernöörin johdolla nimetään
eri tavoitealueille vastuuhenkilöt ja toiminnan tuloksellisuutta seurataan vuosittain.

2.

Toiminta-ajatus
Piirin tarkoituksena on toimia piirin alueella toimivien rekisteröityjen lionsklubien
yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä sekä toimia läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin ja Suomen Lions-liiton kanssa. Piiri myös
kannustaa klubeja niiden palvelutyössä ja avustaa klubeja toteuttamaan kansainvälisiä, valtakunnallisia ja omia palveluaktiviteetteja.
Tarkoituksen toteuttamiseksi piiri tukee ja ohjaa jäsenklubien toimintaa, hankkii
ja levittää alan tietoutta sekä järjestää jäsenkoulutusta erityisesti klubien virkailijoille,
jäsentoimikunnille sekä uusille lioneille ja puolisoille. Piiri myös järjestää kokouksia,
esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia tilaisuuksia. Piiri voi myös julkaista vähintään kerran toimikaudessa piirilehden ja ylläpitää omaa verkkosivustoa .

3.

Perusarvot
Piirin perusarvoja ovat palveluhalu, yhteisöllisyys, luotettavuus, suvaitsevaisuus ja
kansainvälisyys.

4.

Piirin pelikenttä
Lions-järjestön kaikki tasot kansainvälisestä organisaatiosta paikallisiin klubeihin sekä
järjestön päättämät aktiviteetit. Piirin alueen muut palveluorganisaatiot sekä apua
tarvitsevat ihmiset. Kansainvälinen toiminta kytketään osaksi piirin omaa toimintaa.

5.

Kriittiset perustekijät
Järjestön jäsenet tunnistavat ympäröivän yhteiskunnan kehityksen ja ilmapiirin ja
osaavat ohjata toimintaa tarpeiden mukaan uusille alueille.
Piirin virkailijat tuntevat toimintakentän tarpeet ja välittävät tarvittavaa osaamista
klubeille.
Virkailijoilla on hyvä osaaminen erilaisiin järjestön tehtäviin.
Klubeissa on riittävä, monipuolinen ja innostunut jäsenistö ja klubit toimivat aktiivisesti.
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STRATEGIA

Klubien määrä pysyy nykyisellä tasolla, yhteisklubien määrä lisääntyy ja klubeissa on vähintään 25 jäsentä.
Klubit toimivat aktiivisesti.
Klubit käynnistävät uudenlaisia aktiviteetteja.
Jäsenten määrä ja erityisesti naisjäsenten määrä kohoaa valtakunnan keskitasolle.
Lionien osaaminen nousee kaikilla tasoilla.
Klubeja tuetaan kansainvälisten ja kansallisten aktiviteettien toteuttamisessa.
Piirin ja klubien varainkeruun kautta tuetaan järjestön avustustoimintaa.
Kansainvälinen ja muu nuorisotyö tulee aktiiviseksi osaksi piirin ja klubien toimintaa.
Piirin ja klubien tiedottaminen tehostuu.
K-piiri on 100 %:n piiri jäsen- ja aktiviteetti-ilmoituksissa sekä jäsenmaksujen
maksamisessa.

Strategiset tavoitteet ja niiden toteutushankkeet
1.

-

2.
-

-

Klubien määrä pysyy nykyisellä tasolla, yhteisklubien määrä
lisääntyy ja klubeissa on vähintään 25 jäsentä
Piirin tehtävänä on huolehtia, että jokainen klubi, jolla havaitaan merkkejä 'väsymisestä', otetaan tehostetun tuen piiriin eli klubille tarjotaan piirin taholta
kaikki mahdollinen apu, että tilanne saadaan normalisoitumaan.
Alle 20 jäsenen klubeille myydään piirin taholta ajatus yhteisklubista ja otetaan
myyntikumppaniksi menestyneitä, lähiaikoina syntyneitä yhteisklubeja.
Piirikuvernöörin ja jäsenjohtajan yhteistyö on saumatonta
Piiri järjestää oman ”puolisosta leijonaksi"- kampanjan.

Klubit toimivat aktiivisesti
Selvitetään kolmen vuoden välein kyselyillä klubien tilanne valituilla toiminnan
painopistealueilla.
Aktiivisuus lähtee klubin jokaisesta jäsenestä!!
Klubeissa nimetään tarvittavat vastuuhenkilöt ja toimikunnat.
Klubitapaamisten ja -kokousten sisältöä kehitetään kiinnostavaksi ja jokaisella
tapaamisella tulisi olla jokin lisäarvo jäsenille (esitys, keskustelun avaus, yritysvierailu, dokumentti keskustelun pohjaksi, useammassa tapaamisessa jatkuva
projekti tai koulutus)
Hyödynnetään piirikuvernöörien ja lohkojen puheenjohtajien vierailuja tiedonvaihdossa.
Piiri järjestää vähintään kolmen vuoden välein verkostoitumistapahtuman klubeille ja yhteistyökumppaneille.
Klubien yhteistyöllä haetaan resursseja merkittävien hankkeiden toteuttamiseen.
Lohkojen toiminnalla tuetaan klubien aktiivisuutta.
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Klubit käynnistävät uudenlaisia aktiviteetteja
Hankitaan uusia ideoita aktiviteetteihin verkostoitumalla muiden järjestöjen ja
palvelutarpeiden kartoittajien kanssa.
Klubit panostavat aktiviteettien ajankohtaisuuteen, tarpeellisuuteen ja kiinnostavuuteen. Innostaviin ja iloa tuottaviin aktiviteetteihin tulevat kaikki mukaan
Klubit hyödyntävät valtakunnallisen aktiviteettipankin aineistoja.

Jäsenten määrä ja erityisesti naisjäsenten määrä kohoaa valtakunnalliselle keskitasolle
Piirin toimesta kootaan klubeja varten ”hyvän jäsenhankinnan ohjeet”, jossa välitetään tietoa mm. onnistuneista jäsenhankinnoista.
Klubeja kannustetaan osallistumaan valtakunnalliseen jäsenhankintakampanjaan
ja toteuttamaan hanketta yhdessä muiden klubien kanssa.
Piiri järjestää kerran vuodessa esittelytilaisuuden, jossa esitellään järjestön sekä
klubien toimintaa yleisölle vuorottain eri alueilla.
Tuodaan esille klubien toimintaa ja yhteistyötä eri paikkakunnilla.
Eronneiden määrä minimoidaan kannustamalla klubeja kohottamaan ja monipuolistamaan klubien toiminnan tasoa.
Klubien jäsenhuoltoa tuetaan.
Yhteisklubien perustaminen teemalla ”puolisosta leijonaksi”

Lionien osaaminen nousee kaikilla tasoilla
Perehdytetään uudet jäsenet, kummit ja puolisot järjestön toimintaan.
Perehdytetään vuosittain piirihallituksen uudet jäsenet eri toimintalohkoihin ja
turvataan tietojen siirto uusille virkailijoille. Samalla turvataan, että piirin virkailijat osaavat avustaa klubeja eri toiminta-alueilla ja toimivat myös linkkinä Lions-liittoon ja kansainväliseen järjestöön
Perehdytetään vuosittain klubien uudet virkailijat tehtäviin.
Järjestetään koulutusta jäsenhankintaan erityisesti jäsenhankintakampanjoiden
aikana.
Tuetaan lionien laaja-alaista osaamista, jotta vuosittain on käytettävissä uusia
virkailijoita piirin tehtäviin.
Turvataan ajantasainen osaaminen sähköisten välineiden hyödyntämisessä, tiedottamisessa sekä kaikessa viestinnässä.
Jäsenistöön saadaan monipuolisia osaajia yhteiskunnan eri osa-alueilta.

Klubeja tuetaan kansainvälisten ja kansallisten aktiviteettien
toteuttamisessa
Tuetaan klubien kansainvälistä toimintaa välittämällä tietoja eri mahdollisuuksista kuten ystäväklubitoiminnasta ja kansainvälisistä tapahtumista.
Aktivoidaan klubeja mukaan kummilapsitoimintaa sekä Sri Lankan Ystävät ry:n
jäsenyyteen.
Tuetaan osallistumista uuteen kansainväliseen Diabeteksen ehkäisykampanjaan
ja Lapsuusajan syöpä- kampanjan toimitaan yhteistyössä paikallisten järjestöjen
kanssa.
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7.

-

Piirin ja klubien varainkeruun kautta tuetaan järjestön avustustoimintaa
Piirin virkailijat tiedottavat aktiivisesti Arne Ritari – säätiön toiminnasta sekä
mahdollisuuksista hakea ansioituneille lioneille Melvin Jones – jäsenyyksiä.
Klubeja kannustetaan tukemaan nuorisotoiminnan varainkeruuta osallistumalla
Nuorisoarpojen myyntiin.
Osallistutaan valtakunnallisiin Lions-liiton keräyksiin mm. joulukorttien myyntiin.

8.

-

Kansainvälinen ja muu nuorisotyö tulee aktiiviseksi osaksi piirin ja klubien toimintaa
Järjestetään laadukas kansainvälinen nuorisoleiri kolmen vuoden välein ja rahoitus hankitaan Savon Leijona-lehteä toimittamalla.
Kansainväliseen nuorisovaihtoon osallistuu vuosittain vähintään 20 nuorta
Jokaisella Lions-paikkakunnalla järjestetään koululaisille mahdollisuus osallistua
Rauhanjulistekilpailuun.
Kannustetaan klubeja osallistumaan Vastuu on meidän – kampanjaan sekä jakamaan Hymy-patsaita koululaisille yhteistyössä muiden klubien kanssa.
Perustetaan piiriin Leo-klubi.
Klubit ohjaavat Lions Quest-koulutuksiin alueen opettajia sekä järjestöissä nuorten ohjaustehtävissä toimivia henkilöitä.

9.
-

-

Piirin ja klubien tiedottaminen tehostuu
Julkaistaan piirin uudet nettisivut 1.7.2018 ja kehitetään niistä viestintäkanava
klubeille tapahtuvaan tiedottamiseen. Viestinnän kaksisuuntaisuus turvataan.
Tuetaan ja kannustetaan klubeja käyttämään erilaisia sosiaalisen median kanavia
tiedottamiseen ja varmistetaan osaaminen.
Klubit nimeävät sääntöjen mukaisesti tiedotussihteerin/viestintävastaavan
Parannetaan klubien näkyvyyttä tuomalla esille toteutettuja hankkeita. Samalla
lisääntyy paikkakunnan asukkaiden tietoisuus järjestön toiminnasta ja avustusmahdollisuuksista.

10.

-

STRATEGIA

K-piiri on 100 %:n piiri jäsen- ja aktiviteetti-ilmoituksissa sekä
jäsenmaksujen maksamisessa

Tuetaan klubeja MyLCI-järjestelmän käytössä ja järjestön virallisten tehtävien
järjestelmällisessä hoitamisessa.
Aktivoidaan klubeja uusiin hallintotilejä kartuttaviin aktiviteetteihin, jotta klubit
voivat maksaa jäsenmaksut ajallaan.
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8.

Tapahtumat seuraavalle 3-vuotiskaudelle
Piirin tavoitteena on kannustaa klubeja lähettämään edustajat sekä piirikokoukseen
että Lions-liiton valtakunnalliseen vuosikokoukseen. Osallistumisoikeus edellyttää,
että lähettävä klubi on ns. hyvässä asemassa eli kaikki jäsenmaksut on maksettu.
Näin järjestön toiminta tulee laajemmin jäsenistön tietoisuuteen.

Tapahtumat

2017-2018

2018-2019

2019–2020

Piirin vuosikokous

21.4.2018 Kiuruvesi

6.4.2019 Iisalmi

Avoin

Lions-liiton

8. – 10.6.2018, Oulu

7. – 9.6.2019 Kalajoki

Avoin

KV-vuosikokous

Las Vegas
29.6.- 3.7.2018

Milano
5.-9.7.2019

Singapore
26. – 30.6.2020

Nuorisoleirit

B, H, K, M

A, G, N, E, O

C, D, F, I, L
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