TOIMINTASUUNNITELMA
2019 - 2020

LIONS-PIIRI 107-K

Kansainvälinen teema:
Me palvelemme
Moninaisuuden kautta

Kotimainen teema:
Monta tapaa tehdä hyvää

Puheenjohtajan (CC) teema:
Kiitos ajastasi palvelulle

Piirikuvernöörin teema:
Auta lähimmäistä sydämellä

Kauden 2019 – 2020 johtavat ajatukset:
 Ideoi
 Toimi
 Palkitse
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YLEISTÄ
107-K – piirissä on 55 klubia ja näissä vajaa 1.400 jäsentä, joista naisia on runsaat 269 eli noin
19%. Piirin klubeista 29 on mies-, 7 nais- ja 19 yhteisklubia. Alle 20 jäsenen klubeja on 11. Klubit
on jaettu neljään alueeseen ja yhdeksään lohkoon. Piirissä ei tällä hetkellä ole yhtään LEO klubia.
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, johon hänen lisäkseen kuuluvat edellinen
piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, piirisihteeri - rahastonhoitaja sekä lohkojen
puheenjohtajat.
Erillisellä päätöksellä myös toimikuntien puheenjohtajat ovat piirihallituksen puhe- ja
äänivaltaisia jäseniä. Alueiden puheenjohtajina toimivat varapiirikuvernöörit.
Päämajan ohjeistuksen mukaisesti kussakin klubissa tulee tästä kaudesta alkaen olla nimettynä
jäsenjohtaja (GMT), koulutusjohtaja (GLT), palvelujohtaja (GST) sekä LCIF-koordinaattori (LCIF),
jotka ovat myös MyLCI portaaliin heti kauden alkaessa ilmoitettuina.

KOKOUKSET, VIERAILUT JA JUHLAT
Kokoukset
Piirin kauden avaus tapahtuma ja koulutukset pidetään 31.8.2019 Vesileppiksessä, Leppävirralla.
Piirihallitus kokoontuu kauden aikana neljä kertaa tasapuolisesti eri alueilla.
1. kokous keskiviikkona
2. kokous torstaina
3. kokous perjantaina
4. kokous perjantaina

21.8.2019
14.11.2019
14.02.2020
03.04.2020

II-alueella
III-alueella
IV-alueella
I-alueella

Kokousten järjestelyistä huolehtivat kunkin alueen lohkojen puheenjohtajat yhteistyössä.
Piirihallituksen kokouksessa käsitellään ajankohtaiset asiat ja tavoitteiden toteutuminen.
Piirin vuosikokoustapahtuma pidetään lauantaina 25.4.2020 klo 9.00 – 24.00 Pieksämäellä.
Vuosikokoustapahtuman aikataulu tarkentuu myöhemmin
Tavoitteena on, että piirin vuosikokouksessa on edustettuna vähintään 51 piirin 55 klubista.
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Suomen Lions-liiton 67. vuosikokous pidetään 5. – 7.6.2020 Seinäjoella. Toivomme, että
piirimme klubit osallistuisivat runsaalla jäsenistöllä liittomme päätapahtumaan.
Vierailut
Piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vierailevat elokuussa julkistettavan
vierailusuunnitelman mukaisesti siten, että jokaisessa piirin klubissa vierailee joku
kuvernööritiimistä. Piirikuvernööri on klubien käytettävissä aktiviteeteissa ja muissa
tapahtumissa, mikäli se aikataulullisesti on mahdollista.
Juhlat
Piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapiirikuvernööreistä edustaa piiriä
klubien vuosijuhlissa.
Kaudella 2019 - 2020 pyöreitä vuosia saavuttavat seuraavat klubit:
LC Lapinlahti
LC Vieremä

60 vuotta
50 vuotta

Muuta
Ideariihenä ja koordinoijana toimii piirin johtoryhmä, jonka muodostavat piirikuvernööri,
varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, jäsenjohtaja (GMT), koulutusjohtaja (GLT),
palvelujohtaja (GST) sekä piirisihteeri - rahastonhoitaja.
Klubeissa edelleen toimivat entiset piirikuvernöörit (PDG) kutsutaan sääntöjen mukaisesti
piirihallituksen kokouksiin ja heidän merkkipäivänsä huomioidaan vahvistetun toimintaohjeen
mukaisesti.

JÄSENYYS
Tavoitteet
Positiivinen jäsenkehitys klubeissa on piirin ykkösasia. Kauden tavoitteena on



kasvattaa K-piirin nykyisten klubien palveluvoimaa 110 uudella jäsenellä
supistaa Lions-toiminnasta poistuvien määrä piirissä enintään 95 jäseneen

Naisjäsenet myötävaikuttavat monipuolisesti piirin ja klubien tulevaisuuteen
Tavoitteena on


nostaa naisten osuus piirimme jäsenmäärästä 22 %:iin
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lisätä yhteisklubien määrä 25 ja naisjäseniä ainakin 50 käsiparin verran.
perustaa yksi uusi nais- tai yhteisklubi = 20 uutta leijonaa
Alle 20 jäsenen klubien määrä pyritään pienentämään 11:sta kahdeksaan.

Toimenpiteet
Poistuman pienentämiseksi kannustetaan klubeja aktiivisesti kehittämään klubiviihtyvyyttä ja
annetaan klubeille vinkkejä keinoista. Kannustetaan klubeja siirtymään kuukausikokouksista
kuukausitapaamisiin ja käyttämään oman klubin jäseniä keskustelun avaajina (ei esitelmän
pitäjinä) klubitapaamisissa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi lohkojen puheenjohtajat velvoitetaan järjestämään kaudella
riittävä määrän lohkonklubien yhteistapaamisia. Tavoitteeksi vähintään 2 tapaamista kauden
kuluessa.
Lisäksi kuvernööritiimin klubivierailuilla korostetaan jäsenten säilyttämistä joustamalla
erottamisperiaatteissa maksavien ja jäsenyytensä säilyttämistä haluavien jäsenten kohdalla,
sekä tarjotaan pitkäaikaisille jäsenille mahdollisuus siirtyä etuoikeutetuksi jäseneksi.
Klubi virkailijoiden aktiivinen osallistuminen piirin koulutuksiin auttaa klubeja myönteiseen
kehitykseen.

Muuta
Lions-liiton jäsenhankintakampanja HAKU PÄÄLLÄ jatkuu kaudella 2019-2020.
K-piirin tavoitteena on, että jokainen piirin klubi päivittää määräaikaan mennessä
virkailijatiedot tulevalle kaudelle. Lohkojen puheenjohtajat kannustavat tarvittaessa.
K-piirin tavoite on, että jokainen piirin klubi tekee kuukausittain jäsen- ja aktiviteettiilmoituksen MyLCIhin. Emmehän halua olla muita piirejä saamattomampia!? Lohkojen
puheenjohtajat kannustavat tarvittaessa.
Piiri palkitsee eniten jäsenmääräänsä kohottaneen klubin/klubit sekä eniten jäseniä hankkineen
kummin piirin vuosikokouksessa.
Kannustaja:
Kannustajana piirin jäsenjohtaja (GMT-D) Erkki Huupponen.
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VALMENNUS
Koulutussuunnitelma 2019-2010
Järjestämme K-piirissä virkailijakoulutukset eli valmennukset syksyisin ja keväisin, jotta
mahdollisimman moni leijona pääsee osallistumaan. Valmennusten tavoitteena on sekä ko.
virkaan kouluttaminen että leijonahengen lisääminen.
Myös asiansa jo osaavat leijonat ovat siten tervetulleita tilaisuuksiin. Valmennuksia järjestetään
tuleville presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille ja lohkojen puheenjohtajille.
Lisäksi syksyllä 2019 on kummeille / jäsenjohtajille valmennus, joka soveltuu myös jokaiselle
leijonalle. Toivottavaa on, että mahdollisimman moni tulee kauden avajaisiin ja
vuosikokoukseen, koska hyödyllistä ohjelmaa kyllä on tarjolla.
Näiden lisäksi järjestämme tarvittaessa muita koulutuksia /
valmennuksia piirissä esille tulevien tarpeiden mukaan.
Innostajana toimii GLT-D Hannele Taattola

VIESTINTÄ
Savon Leijona
Lehdestä vastaa päätoimittajana Airi Leskinen. Kaikki lehteen tulevat jutut laaditaan ja
toimitetaan päätoimittajalle välittömästi kunkin tapahtuman jälkeen.
Sisäinen tiedotus
Piirimme nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.107k.fi/ sekä yhteinen sähköpostilaatikko
on osoitteessa http://webmail.107k.fi/
Tavoitteena on, että K-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.
Piirin kotisivujen ylläpidosta huolehtii piirin webmaster Eero Kumpulainen.
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Klubien tiedottaminen
Kannustetaan niitä klubeja, joilla ei vie ole omia kotisivuja, rakentamaan klubille kotisivut ja
autetaan tarvittaessa sivujen rakentamisessa. Klubeja kotisivujen rakentamisessa avustaa
tarvittaessa piirisihteeri Arto Sepponen.
Kannustetaan klubeja uutisoimaan tapahtumistaan paikallisissa tiedotusvälineissä ja avustetaan
tarvittaessa referaattien laadinnassa.

VARAINHANKINTA
Kortit
Kannustetaan syksyllä klubeja joulukorttien myyntiin. Korttien tuotosta ½ jää klubeille ja toinen
puoli menee Lions-liiton kautta nuorisotyöhön, joten pyritään käyttämään joulutervehdyksissä
omaa Lions-joulukorttia.
Nenäpäivä
Vaikka Lions-liitto ei olekaan Nenäpäivä-keräyksen yhteistyökumppani, kannustamme piirin
klubeja toteuttamaan keräyksen vähintäänkin samassa laajuudessa kuin edellisvuonna.
Nenäpäiväkeräykseen osallistuminen on yksi parhaista tavoista saada näkyvyyttä Lionstoiminnalle.
Piirin toimesta huolehditaan tiedottamisesta, kannustamisesta ja ohjeistuksesta. Viestinviejinä
klubeille toimivat kuvernööritiimi ja lohkon puheenjohtajat. Kampanjapäällikkönä toimii PDG
Urho Karhu 
Nuorisoarpajaiset
Tavoitteena on, ettei yhdenkään klubin presidentti palauta arpoja ilman, että niitä on edes
yritetty myydä. Arvat voidaan myydä myös ulkopuolisille, joten myynnin kohderyhmä on varsin
laaja.
Korostetaan, että arpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuorisovaihtoa, nuorisoleirejä jne.
Mikäli arpajaisten tuotto ei ole riittävä, kohteiden rahoitus joudutaan ottamaan Lions-liiton
jäsenmaksutuotoista.
Arne Ritari Säätiö
Tavoitteena on, että K-piirin Leijonat oppivat käyttämään monipuolisia AR - Säätiön adresseja.
Piirin myyntitavoitteena on 600 kpl adresseja. Kuvernööritiimin tehtävänä on jokaisella
klubivierailulla edistää adressien käyttöä.
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Kannustetaan klubeja huomioimaan ansioituneita Leijonia ARS - ritarin tunnustuksella
tavoitteena kuusi uutta ritaria.
AR - Säätiö tukee klubien merkittäviä aktiviteetteja 30% - 50 %:n osuudella toteutuneista
kuluista, mikäli aktiviteettiin sisältyy Leijonien palvelutyötä.
Sanomaa levitetään piirin ja lohkojen tilaisuuksissa sekä piirikuvernöörien klubivierailuilla.
Tiedotusta ja tulosten seurantaa toteutetaan myyntikirjein sekä piirin kotisivujen kautta.
Avustetaan tarvittaessa apurahahakemusten tekemisessä.
Piirin koordinaattorina toimii Jarmo Puustinen.

PALVELU
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, jolloin
päästään piirin alueella parhaaseen tulokseen aktiviteettien osalta.
Piirin tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana ainakin yhden
palveluaktiviteetin ja raportoi sen MyLCIiin. Annetaan klubeille vinkkejä erilaisista
palveluaktiviteeteista ja kannustetaan klubeja palveluaktiviteetteihin.
Kannustajana toimii piirin palvelujohtaja (GST-D) Jyrki Viitanen.

NUORISOTYÖ
Lions Quest
K-piirissä toteutettavaksi on suunniteltu seuraavat Lions Quest – Elämisentaitoja - koulutukset:
Peruskurssi
(ajankohta avoin)
Kuopio
Liikuntaseurat
(ajankohta avoin)
Kuopio
Kannustetaan klubeja lähettämään ja kustantamaan opettajia sekä nuorisovalmentajia Lions
Quest – koulutukseen siten, että suunnitellut koulutukset toteutuvat. Kartoitetaan heti kauden
alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan huomioineet Lions Quest –
koulutuksen!
Piirin Lions Quest - vastaavana toimii Arja Kekoni.
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Nuorisovaihto
Kannustetaan klubeja lähettämään nuoria nuorisovaihtoon ja järjestämään vastavuoroisesti
isäntäperheitä muualta nuorisovaihtoon tuleville. Nuorisovaihtoon pyritään saamaan vähintään
20 nuorta.
Kartoitetaan heti kauden alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan
huomioineet nuorisovaihdon!
Kannustajana toimii DC Kari Pihlainen.
Vastuu on meidän
Kannustetaan klubeja ’Vastuu on meidän’ – esitteiden jakamiseen koulujen 3-luokkalaisille.
Koulukaveri
Kannustetaan klubeja koulukaveriprojektin merkeissä jakamaan kouluille hymypatsaita.
Leo-toiminta
Piirin ensimmäisen Leo-klubin perustamisessa jatketaan edellisellä kaudella käynnistettyjä
toimenpiteitä.

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
DGE Erkki Lappi nimitetään piirikuvernööriksi (DG) kansainvälisessä vuosikokouksessa
Milanossa, Italia 05.7. - 09.07.2019.
Kansainväliset kokoukset kaudella:






102nd Convention, Milano, Italia, 5. - 9.7.2019
Europa Forum, Tallinna, Viro, 4. - 6.10.2019
NSR-kokous, Glostrup, Kööpenhamina, Tanska, 17. - 19.1.2020
103rd Convention, Singapore, 26. - 30.6.2020
Europa Forum, Thessaloniki, Kreikka

Jäsenistön osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin kannustetaan tiedottamisella ja
mahdollisesti järjestettävillä ryhmämatkoilla.
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LCIF
LCIF juhlii 50-vuotistaivaltaan ollen kaudella näkyvästi esillä Lions-toiminnassa. Tavoitteena on,
että K-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.
Järjestetään perinteinen Melvin Jones Fellow ja Arne Ritari juhla-lounas tammikuussa 2020.
LCIF koordinaattorina toimii DC Pekka Leskinen.
Sri Lankan Lions-ystävät

Tavoitteena on tehdä SLY:n toimintaa tunnetuksi eri yhteyksissä ja lisätä seuran jäsenmäärää.
Myös leikkauskummitoimintaa markkinoidaan.
Tällä kaudella on tarkoitus saada viisi henkilöjäsentä, kaksi klubia ja yksi yritys mukaan
kannatus jäseniksi.
Piirissä oli tammikuun 2019 lopussa 27 hlöjäsentä, 5 klubia ja 1 yritys jäsenenä.
Tavoitteeseen, ainakin henkilöjäsenten osalta, on mahdollista ja jopa helppo päästä, kun kaikki
piirihallituksen jäsenet lähtevät mukaan.
Leo-klubin perustamisessa ollaan edelleen valmiudessa.
Innostajana toimii DC Pekka Saarikko.
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.
Kannustajana kuvernööritiimi.
Rauhanjulistekilpailu
Kannustetaan piirin klubeja osallistumaan LCI:n rauhajulistekilpailuun, jonka teemana on
’Rauhan matka’. Piirin klubien rauhanjulistekilpailuun lähettämistä töistä paras palkitaan
stipendillä ja työ lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun.
Kannustajana toimii DC Arja Kekoni.
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Ystävyysklubit ja klubivierailut ulkomailla
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.

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 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
Kannustetaan klubeja toteuttamaan puunistutustalkoita, ympäristön, esim. teiden
varsien siivousta tai muita ns. ympäristötekoja. Parhaan ympäristöteon suorittanut
klubi palkitaan piirikuvernööritiimin päätöksellä, joten siksi ympäristötekojen raportointi myös
suoraan piirille.
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. Valtakunnallinen diabetes marssi toteutetaan
12.10.2019 klo: 11:00 tarkemmat ohjeet myöhemmin.
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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.

Puhtaat vedet
Vesileijona
Leijonat puhtaan veden puolesta
Olipa kerran leijona, joka oli tottunut tekemään hyviä tekoja
kuivalla maalla. Se palveli, auttoi, tuki ja kannusti.
Tapahtuipa kerran niin, että Leijona alkoi seurata purossa
uiskentelevaa kalaa. Sen reitti mutkitteli läpi vuolaiden koskien ja
vesikasviviidakoiden kohti sinisenä välkehtivää ulappaa.
Huomaamattaan Leijona oli astunut lumoavaan maailmaan, jonka
säilymisen puolesta se halusi toimia. Leijona katsoi itseään veden
pinnasta ja huomasi näkevänsä asiat toisin kuin ennen –
vesileijonan silmin.
Kannustetaan klubeja nimeämään joukostaan vesileijona, joka vastaa puhtaat vedet
kampanjasta alueellaan.
Puhtaat vedet kampanja on kaksivuotinen (1.7.2018-30.6.2020)

PIIRIHALLITUS
Piirihallituksen kokoonpano on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

TALOUS
Piirin talousarvio on tämän toimintasuunnitelman erillisenä liitteenä.
DGE Erkki Lappi
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