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TEEMAT
KANSAINVÄLINEN TEEMA:

ME PALVELEMME - WE SERVE

KOTIMAINEN TEEMA:

TUE NUORTA ITSENÄISYYTEEN

LIITON PUHEENJOHTAJAN TEEMA:

TEHDÄÄN YHDESSÄ

PIIRIKUVERNÖÖRIN TEEMA:

PIDÄ HUOLTA

TOIMIKAUSI 2017 – 2018
YLEISTÄ TOIMINNASTA
107-K – piirissä on 58 klubia ja näissä noin 1.519 jäsentä. Piiri on perustettu vuonna 1969. Piirin
klubeista 32 on mies-, 7 nais- ja 19 yhteisklubeja. Alle 20 jäsenen klubeja on 12. Klubit on jaettu 4
alueeseen ja 9 lohkoon.
Piirin korkein päättävä elin on 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, johon hänen lisäkseen kuuluvat edellinen piirikuvernööri,
varapiirikuvernöörit, piirisihteeri-rahastonhoitaja sekä lohkojen ja alueiden puheenjohtajat.
Erillisellä päätöksellä myös toimikuntien puheenjohtajat ovat piirihallituksen puhe- ja äänivaltaisia
jäseniä.

KOKOUKSET, VIERAILUT JA JUHLAT
Piirin kauden aloitus pidetään lauantaina 26.8.2017 Pohjois-Savon opistolla Kuopiossa.
Piirin vuosikokoustapahtuma on lauantaina 21.4.2018 myöhemmin ilmoitettavassa paikassa.
Suomen Lions-liiton vuosikokous on 8.6. – 10.6.2018 Oulussa.
Piirihallitus kokoontuu kauden aikana neljä kertaa tasapuolisesti eri alueilla.
1. kokous lauantaina 19.08.2017
1. alueella Sininen Helmi Kiuruvesi
2. kokous torstaina
30.11.2017
2. alueella Siilinjärvi
3. kokous tiistai
13.02.2018
3. alueella Tuusniemi
4. kokous torstaina
05.04.2018
4. alueella Virtasalmi
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Vierailut
Piirikuvernööri tai varapiirikuvernöörit vierailevat kauden aikana jokaisessa piirin klubissa.
Julkistamme vierailuohjelman viimeistään heinäkuussa 2017.
Piirikuvernööri osallistuu klubien aktiviteetteihin ja muihin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan.
Juhlat
Piirikuvernööri ja hänen estyneenä ollessaan jompi kumpi varapiirikuvernööreistä edustaa piiriä
klubien vuosijuhlissa.
Muuta
Ideariihenä ja toiminnan koordinoijana toimii piirin johtoryhmä, jonka muodostavat piirikuvernööri,
varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, jäsen- ja koulutusjohtaja sekä piirisihteerirahastonhoitaja.

KAUDEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET
I

Klubitoiminnan tavoitteet ja toimenpiteet
1. Yhteisklubien määrä nostetaan 20:een (nykyisin 19)
-

kannustetaan miesklubeja ottamaan jäseniksi myös naisia
jäsenjohtajille järjestetään valmennustilaisuuksia

2. Alle 20 jäsenen klubien määrä puolitetaan (nykyisin 12)
-

järjestetään pienille klubeille kokemustenvaihtotapaamisia
jäsenjohtajille järjestetään valmennustilaisuuksia

3. Kaikilla klubeilla on käytössä nykyaikaiset säännöt ja toimintaa ohjaavat strategiat
-

Kannustetaan klubeja hyväksymään uudistetut säännöt lokakuun 2017 vuosikokouksessa.
Muutoksen tärkeyttä korostetaan koulutuksissa ja valmennustilaisuuksissa sekä klubivierailuilla.
Kannustetaan klubeja tarkistamaan strategiat toimikauden aikana ja korostetaan
valmennuksissa strategisten valintojen merkitystä klubin tavoitteelliselle toiminnalle.

4. Piiriin perustetaan LEO-klubi
-

Piirikuvernööri kartoittaa syyskaudella Leo-klubin perustamiseen halukkaat klubit ja käynnistää
klubin perustamiseen liittyvät toimenpiteet. Leo-klubi on aina jonkin Lions-klubin aktiviteetti.

5. Klubit ovat tehneet virkailijailmoitukset 100 %:sti määräaikaan mennessä, kuukausiilmoitukset on tehty ajallaan MyLCI-järjestelmään ja läsnäolot kirjattu asianmukaisesti
-

Klubitietojen ajan tasalla pitämistä korostetaan kaikkien virkailijoiden valmennuksissa
Jäsen- ja aktiviteetti-ilmoituksia korostetaan erityisesti sihteerien valmennuksissa
Jäsenten läsnäolot kokouksissa sekä korvaukset kirjataan ja lasketaan läsnäoloprosentit.

6. Klubien edustajat osallistuvat piiri- ja valtakunnan vuosikokouksiin
-

Kannustetaan klubeja lähettämään edustajia piirikokoukseen, koska niissä klubien edustajat
päättävät piirin toiminnasta ja samalla klubit sitoutuvat piirin hankkeisiin.
Kannustetaan klubeja osallistumaan Suomen Lions-liiton vuosikokoukseen Ouluun, jotta
jäsenistö pääsee tutustumaan samalla muihin lioneihin ja valtakunnalliseen toimintaan.
Kannustetaan klubeja hoitamaan jäsenmaksut ajallaan, jotta voidaan varmistaa klubien
edustajien äänioikeudet vuosikokouksissa.
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7. Klubiviihtyvyyden parantaminen
-

II

Hyödynnetään uusittujen sääntöjen antamia mahdollisuuksia kokouskäytännöissä, kuten esim.
sähköinen osallistuminen päätöksentekoon.
Klubit järjestävät omia kehittämispäiviä, joiden aikana perehdytään mm. toiminnan tavoitteisiin.
Palvelujärjestön tarkoituksen ymmärtäminen parantaa motivoitumista ja samalla viihtymistä
toiminnassa.

Jäsenistön määrä ja osaaminen
1. Kasvatetaan nykyisten klubien palveluvoimaa 100 uudella jäsenellä niin että kauden
lopussa jäsenmäärä on vähintään +5. Uudet jäsenet perehdytetään lions-toimintaan.
-

Uusille lioneille ja heidän kummeilleen järjestetään perehtymistilaisuudet alueittain.
Tilaisuuden aluksi osallistujat perehtyvät yhdessä lions-toiminnan periaatteisiin ja käytöntöihin,
minkä jälkeen järjestetään erilliset tilaisuudet oman klubin käytäntöjen esittelyyn.

2. Toiminnasta poistuvien jäsenien määrä pysyy mahdollisimman vähäisenä
-

Järjestetään alueittain yhteisiä innovaatio-tapahtumia, joissa käydään läpi eri klubien hyviä
käytäntöjä ja kehitetään uusia toimintamuotoja.
Klubeissa otetaan käyttöön yhteisesti sovitut toimintaperiaatteet jäsenten erojen yhteydessä.
Klubit selvittävät aina jäsenen eron syyn ja keskustelevat eroavan jäsenen toiveista.
Mikäli joku jäsen ei ole ollut mukana toiminnassa syys- tai kevätkaudella, niin jäsenen kummi tai
vaihtoehtoisesti jäsenjohtaja ottaa yhteyttä ja keskustelee poissaoloon syistä.

3. Jäsenistön lions-tietämys parantuu
-

-

Huolehditaan jäsenten riittävästä lions-tietämyksestä ja jokainen klubi huolehtii siitä, että kaikki
jäsenet ovat mukana toiminnassa joko virkailijoina, jäseninä jossain toimikunnissa tai
osallistujina aktiviteeteissa.
Jäsenistö osallistuu laajasti alueellisiin uusien jäsenien ja kummien perehtymistilaisuuksiin.
Uudet jäsenet ohjataan mahdollisimman nopeasti mukaan virkailijatehtäviin.

4. Naisten osuus piirin jäsenistä nousee 20 %:iin (nykyisin 17 %)
-

III

Kannustetaan nais- ja yhteisklubien jäsenjohtajia naisjäsenten hankintaan.
Kannustetaan miesklubeja miettimään mahdollisuutta ottaa jäseniksi myös naisia.

Viestintä ja sen tavoitteet
1. Piiri julkaisee Savon Leijona – lehden
-

-

Lehden kustannuksiin haetaan avustusta päämajasta.
Päätoimittajana jatkaa Airi Leskinen.
Kaikki piirin klubit osallistuvat omalla osuudellaan ilmoitushankintaan.
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2. Piirin ulkoinen viestintä tehostuu
-

Piirin nettisivut tietosisältöjä kehitetään palvelemaan laajasti Lions-järjestöä ja sen jäseniä piirin
toimintaan liittyvissä kysymyksissä.
Piiri aktivoi toimijoita lähettämään aineistoa julkaistavaksi Lions-lehdessä.
Piiri lähettää aktiivisesti tiedotusvälineille tietoja piirin tapahtumista.

3. Piirin sisäinen viestintä tehostuu
-

Piirin Web-sivujen tietosisältöä kehitetään siten, että klubit ja niiden jäsenet löytävät lähes
kaiken tarvittavan tiedon piirin sivuilta. Samalla vältytään päällekkäisyyksiltä tiedottamisessa.
Piirin nettisivujen uudistamisesta ja päivittämisestä huolehtii piirin webmaster Hannu Nyman.
Piirin johtoryhmä yhdessä webmasterin kanssa työstää nettisivujen sisältökokonaisuuteen
liittyvät tietotarpeet ja sopii aineistojen valmistelijat.

4. Klubien tiedottaminen tehostuu
-

-

IV

Ne klubit, joilla ei ole omia nettisivuja, hankkivat sellaiset. Käyttöön suositellaan otettavaksi
Lions-järjestön tarjoamat palvelut. Klubeja avustaa web-sivujen rakentamisessa tarvittaessa
webmaster Hannu Nyman. Tarvittaessa järjestetään omia koulutuksia.
Kannustetaan klubeja uutisoimaan tapahtumistaan paikallisissa tiedotusvälineissä sekä piirin ja
klubien omilla nettisivuilla.
Lions-lehden jokaisessa numerossa on aina tietoja jonkin piirin klubin aktiviteeteista tai muusta
toiminnasta.

Alueiden ja lohkojen toiminta
1. Alueiden toiminta tehostuu ja lohkojen toiminta aktivoituu
-

Alueille nimetään erilliset johtajat, jotka tekevät yhteistyötä lohkojen puheenjohtajien kanssa
Piirissä otetaan käyttöön alueiden ja lohkojen puheenjohtajien perehdyttämisessä seuraava
vuosittainen valmennuskierto:
1. Tietojenvaihto ja tehtäviin perehtyminen (huhtikuu/toukokuu)
Perehdyttäminen aloitetaan edellisen toimikauden loppupuolella, jolloin kokoontuvat
nykyiset ja uudet puheenjohtajat. Tilaisuudessa ”siirretään” tiedot toiminnasta uusien
johtajien käyttöön ja perehdytään yleisellä tasolla alueiden ja lohkojen puheenjohtajien
tehtäviin.

2. Toimikauden suunnittelu (elokuu/syyskuu)
Toisessa perehtymistilaisuudessa syksyn innostajaisissa alueiden ja lohkojen puheenjohtajat
sopivat keskeiset toiminta- ja yhteistyökäytännöt sekä tehtävät uudelle toimikaudelle piirin
toimintasuunnitelman pohjalta.

3. Alueiden ja lohkojen toiminnan kehittäminen (helmikuu/maaliskuu)
Kolmannessa tilaisuudessa lohkojen puheenjohtajat käyvät läpi kauden toimintaa ja
valmistelevat kehittämisehdotuksia tulevalle kaudelle. Nämä tilaisuudet järjestetään
alueittain.
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V

Piirin toiminta
1. Piirin varainhankinnan tavoitteet
Arne Ritari – säätiön toimintaan liittyvät tavoitteet
Adressien myyntitavoite on 600 kappaletta ja tavoitteena on, että klubit ja lionit oppivat
käyttämään monipuolisia säätiön adresseja eri tarkoituksiin.
Piirin tavoitteena on 5 uutta ritaria ja 1 Pro ritari. Piiri kannustaa klubeja huomioimaan
ansioituneita lioneita ARS-ritarin tunnustuksella.
Markkinoidaan klubeille säätiön avustustoimintaa. Arne Ritari – säätiö tukee hakemuksesta
klubien merkittäviä aktiviteetteja 50 %:n rahoitusosuudella toteutuneista kuluista, mikäli
aktiviteettiin sisältyy lionien palvelutyötä. Avustusta on mahdollista saada kerran kolmen vuoden
aikana. Piirin koordinaattorina toimii PDG Martti Törrönen.

Nuorisoarpajaiset
Tavoitteena on, että klubit eivät palauta myymättömiä arpoja. Korostetaan klubeille, että
arpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuorisovaihtoa ja nuorisoleirejä. Mikäli arpajaisten tuotto ei
ole riittävä, joudutaan em. kohteiden rahoitus hoitamaan Lions-liiton jäsenmaksutuotoista.

Joulukortit
Tavoitteena on, että kaikki klubit ja mahdollisuuksien mukaan myös lionit käyttävät
joulutervehdyksissä omaa Lions-joulukorttia. Klubeja kannustetaan hankkimaan kortteja myös
myyntiin, koska korttien tuotosta jää puolet klubeille ja toinen puoli menee Lions-liiton kautta
nuorisotyöhön.

2. Piirin kansainvälisen toiminnan tavoitteet
Piirikuvernöörin nimittäminen ja kansainväliset kokoukset
DGe Tuula Väätäinen nimitettäneen piirikuvernööriksi (DG) kansainvälisessä vuosikokouksessa
Chicagossa 30.6. – 4.7.2017.
Pohjoismaiden yhteistyökokous (NSR) järjestetään 19.1. – 21.1.2018 Ruotsissa Norrtäljessä.
Europa Forum järjestetään 28.9. – 30.9.2017 Sveitsin Montreux’ssä.
Tavoitteena on myös jäsenistön osallistuminen kansainvälisiin tapahtumiin. Tätä edistetään
tiedottamisella ja mahdollisesti järjestettävillä yhteisillä matkoilla.

LCI 100 vuotta ja 100-vuotisjuhlan perintöprojektit
Lions Club International juhlii 100 vuotista toimintaa vuonna 2017. Hankkeen koordinaattorina
piirissä toimii PDG Onni Piippo.
LCI 100 vuotta – teemat ovat nuoriso, näkökyky, nälkä, ympäristö ja uusina diabetes ja lapsuusiän
syöpä. Jokainen klubi voi ansaita lippumerkin osallistumalla 100-vuotisjuhlan teemojen
toteuttamiseen. Sen vuoksi piiri on kannustanut klubeja erityisesti ympäristöaktiviteetteihin. Näitä
voivat olla esim. puiden istutustalkoot, ympäristöjen siivoukset tai muita ympäristötekoja. 100vuotisjuhlan perintöprojektin tekemiseen on aikaa 30.6.2018 saakka. Aloittakaa 100-vuotisjuhlan
perintöprojektien suunnittelu jo tänään.

Lions Clubs International Foundation (LCIF)
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Tavoitteena on, että piirin klubit avustavat LCIF:ää toteuttamaan kansainvälistä avustustehtävää
vähintään 6.000 eurolla ja klubit esittävät vähintään kuutta (6) uutta Melvin Jones – jäsentä, joista
avustussummaksi tulee 6.000 dollaria.
Piiri kannustaa klubeja tukemaan LCIF:n toimintaa tiedottamalla rahaston toiminnasta ja
avustuskohteista. Piiri avustaa myös klubeja ja lioneita varojen lähettämisessä LCIF:lle ja MJFnimitysten hakemisessa. Kauden alussa piirikuvernööri lähestyy erityisesti niitä klubeja, joilla on
kauden aikana vuosijuhla.

Sri Lankan Lions – ystävät
Tavoitteena on saada piiristä vähintään 5 uutta klubia ja 10 uutta lionia Sri Lankan Lions-ystävien
jäseneksi. Lisäksi tavoitteena on saada yrityksiä hankkimaan jäsenyyksiä. Tällä hetkellä jäsenyys on
neljällä (4) klubilla ja 22 lionilla.
Seuraa pyritään tekemään tunnetuksi klubeille eri yhteyksissä.
Markkinoidaan myös leikkauskummiasiaa. Piirin yhteyshenkilönä toimii Pekka Saarikko.

Rauhanjulistekilpailu
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni piirin klubeista osallistuu LCI:n rauhanjulistekilpailuun,
jonka teemana on ”Rauhan tulevaisuus”. Piirin kilpailuun osallistuvista töistä paras palkitaan
stipendillä ja työ lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun. Kilpailun järjestäminen on hyvä
yhteistyöhanke paikkakunnan klubeille.

Ystävyysklubit ja klubivierailut ulkomailla
Piiri kannustaa klubeja ottamaan ystävyysklubeja ulkomailta ja vierailemaan niissä sekä toimimaan
isäntinä vastavierailuissa.
Kannustetaan lioneita vierailemaan ulkomaanmatkoilla paikallisissa Lions-klubeissa sekä kertomaan
kokemuksista omassa klubissa ja laajemminkin.

3. Piirin nuorisotoiminnan tavoitteet
Piirissä järjestetään Lions Quest – Elämisen taitoja koulutus
Piirissä järjestetään Lions Quest -koulutus ja piirin Lions Quest – vastaavana toimii Merja Ikonen.
Piiri kartoittaa heti kauden alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmissaan ja talousarvioissaan
varautuneet Lions Quest – koulutusten kustannuksiin. Kannustetaan klubeja lähettämään opettajia
ja nuorisovalmentajia sekä nuorisotyöntekijöitä koulutuksiin. Kaudella järjestetään yksi peruskurssi
22.2.-23.2.2018 Kuopiossa ja liikuntaseuroille tarkoitettu koulutus 7.11. ja 15.11.2017.

Klubit lähettävät vähintään 20 nuorta nuorisovaihtoon
Piiri kartoittaa heti kauden alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmissaan ja budjeteissaan
varautuneet nuorisovaihtoon. Aktivoidaan myös muita klubeja mukaan nuorisovaihtoon sekä
hankkimaan vastavuoroisesti isäntäperheitä Suomeen tuleville nuorille.

Klubit osallistuvat Vastuu on meidän – aktiviteettiin
Kannustetaan klubeja ”Vastuu on meidän” – esitteiden jakamiseen koulujen 3-luokkalaisille

Klubit osallistuvat Koulukaveri-aktiviteettiin
Kannustetaan klubeja koulukaveriprojektin merkeissä jakamaan kouluissa hymypatsaita
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4. Valmennustavoitteet
Piirin tavoitteena on, että kaikilla piirihallituksen jäsenillä sekä klubien virkailijoilla on mahdollisuus
osallistua valmennustilaisuuksiin ja saada riittävät valmiudet tehtävien hoitamiseen.
Klubipresidenttien, sihteereiden ja rahastonhoitajien ensimmäiset valmennustilaisuudet
järjestetään sopivina ajankohtina kevään piirikokouksen yhteydessä tai erillisinä tilaisuuksina.
Toisena valmennusajankohtana voi olla innostajaiset kauden alussa. Alueiden ja lohkojen
puheenjohtajille on esitetty suunnitelmassa oma valmennuskokonaisuus.

5. Muut tavoitteet
Piiri järjestää yhteisen G- ja K-piirien puolisotapaamisen. Vastuuhenkilönä 1. VDG Ritva Korolainen.

Tuula Väätäinen
DG
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