
          

Lions    Clubs    International
Piiri  107 D   Finland

Toimintakertomus  kausi 2018-2019

Kansainvälinen presidentti
Gudrun Ynvadottir   Islanti

Kansallinen puheenjohtaja  
Pirkko Vihavainen    107  D-piiri

Piirin teema.           Olen Leijona.

Piirin teemalla piirikuvernööri haluaa ja halusin korostaa yksilön vastuuta  ja vapautta Lions- 
toiminnassa.

Klubit toimivat itsenäisesti niin kansallisten - kuin kansainvälisten teemojen parissa.

Samoin toimii jokainen Leijona 
Olemme lupautuneet ,  tullessamme järjestöön  jäseneksi tehdä parhaamme yhteisten tavoitteiden
hyväksi.

Olemmeko näin toimineet ,  jää jokaisen jäsenen omaan harkintaan.

Kansainvälisen presidentin teema .
We serve – Me Palvelemme   .   jatkui tällä toimikaudella.

Kansallinen teema  :
Me Palvelemme – Sydämellä .



Piirin johtoryhmä: 
Piirikuvernööri Markku Kivisaari LC-Mäntyharju

IPDG Matti Kirves LC-Hirvensalmi

1.VDG Maire Vierikko LC-Mikkeli / Naisvuori

2.VDG Kyösti Skippari LC-Kouvola / Hansa

Piirisihteeri Kari Kalliala LC-Mäntyharju

Rahastonhoitaja Outi Pulliainen LC-Mikkeli / Naisvuori

Palvelujohtaja Jukka P. Lakka LC-Kouvola / Ritarit

Koulutusjohtaja Tapio Syväoja LC- Mikkeli / Porrassalmi

Toimialat.
Tiedotus ja viestintä Unto Pasanen LC-Puumala

Lions Quest Kimmo Ruokoniemi LC-Lappeenranta / Saimaa

Nuorisovaihto Antti Huttunen LC-Lappeenranta / Kanava

LCIF Unto Kiljunen LC- Lappeenranta / Rakuuna

AR -  säätiö Esa Hirvonen LC- Imatra

Piirilehti Reijo Saavalainen LC-Otava

Leo Olli-Pekka Sintonen LC- Imatra

Lohkojen toiminta / puheenjohtajat.
Aluejohtaja Helka Avikainen LC-Mikkeli / Naisvuori

Alue I Lohko 1. Marja-Leena Valkeinen LC-Kotka / Keisarinna

Lohko 2. Toni Puhakka LC-Virolahti / Miehikkälä

Alue II Lohko 1. Juhani Partanen LC-Luumäki

Lohko 2. Hely Salmela LC-Imatra / Sinisiipi

Alue III Lohko 1. Orvokki Priha LC-Kouvola / Iris

Lohko 2. Toivo Hartikainen LC-Valkeala / Vekara

Alue IV Lohko 1. Arto Silen LC-Heinola / Jyränkö

Lohko 2. Jari Vierikko LC-Mikkeli / Porrassalmi



Toimintaraportit.

1.Vdg  Maire Vierikko kausi 2018-2019
Kävin vierailulla 22 klubissa kauden aikana ja kaikissa piirin tilaisuuksissa.
Klubeissa työtä tehtiin paikkakunnan lapsien, nuorten ja vanhuksien hyväksi. 
Uusien jäsenten saaminen koettiin hankalaksi. Työssäkäyville leijonille tuntui jäävän varsin vähän 
aikaa osallistua klubi-toimintaan.
Asiat klubivierailulla;     

-  Jäsenmäärän lisääminen.
-  MyLci kirjaamiset, jäsentiedot ja aktiviteetit
-  Puhtaat vedet sopimus (Itämerisopimus)
-  Muut sovitut asiat

Osallistuin kevään koulutustilaisuuksiin klubivirkailijoille ja lohkonpuheenjohtajille.
Kansainvälisessä DGe- koulutuksessa Chicagossa,  1.VDG koulutuksiin Seinäjoella, sekä
Lions-liiton vuosikokoukseen Kalajoella.

2.VDG Kyösti Skippari
Kävin vierailulla 19 klubissa tai tapahtumassa kauden aikana.  Puheenvuorossani kävin läpi piirin 
ajankohtaisia asioita klubi-illoissa ja jaoin kunniakirjoja Chevron -merkkien kanssa ansioituneille ja 
pitkään mukana olleille Lioneille.
Puheenvuorossani puhuin klubien yhteistoiminnasta ja yhteisistä projekteista tulevaisuudessa. 
Rohkaisin klubeja ottamaan kantaa presidenttitapaamisiin kaudella, jotta saataisiin aikaan toiminta
ideoita erilaisiin aktiviteetteihin. Toin esille myös ajatuksia siitä, että esimerkiksi alueella, jossa 
toimii monta klubia lähekkäin, lohkon puheenjohtaja voisi järjestää klubien yhteisen tapaamisen 
kuvernöörivierailun yhteyteen. Ehdotus sai poikkeuksetta hyvän vastaanoton klubeissa.
Klubit järjestivät hyvin paljon erilaisia aktiviteetteja alueellaan. Tämä kertoo myös siitä, kuinka 
tärkeää Lions toiminta on paikallisesti ja kuinka paljon järjestetään asukkaita hyödyntäviä 
aktiviteetteja aina palvelutoiminnasta erilaisiin koko perhettä koskeviin toimintapäiviin.
Aktiviteeteista mainittakoon 

 Talvipäivät kaupungeissa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa
 Joulukonsertit
 Veteraanien auttaminen eri muodoissa
 Itsenäisyyspäivän aktiviteetit
 Lions kirkkopyhä tammikuussa
 Nuorien perheitten ja nuorten äitien auttaminen
 tankkauspalvelu ennen joululiikenteeseen lähtemistä

Kaiken kaikkiaan Lions toiminta on aktiivista alueilla, mutta toiminnan näkyvämmäksi saattaminen 
sekä uusien jäsenten saaminen mukaan toimintaan on haaste, johon pitää kiinnittää 
tulevaisuudessa entistä enemmin huomiota.
Tämä aiheuttaa haasteen myös piirin toiminnan järjestämiseen niin, että pystymme tukemaan 
klubeja entistä tehokkaammin ja suoraviivaisemmin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Lions Clubs International Foundation, LCIF-koordinaattori Unto Kiljunen
Kampanja 100: LCIF Palveluvoimaa
Lionien oma säätiö, 50-vuotias LCIF käynnisti vuoden 2018 Convensiossa Las Vegasissa 
kolmivuotisen keräyksen, tavoitteena koko lionskentällä 300 miljoonaa dollaria.
Keräyksen jäsenkohtainen tavoite keskimäärin 250 USD kesäkuun 2021 loppuun mennessä. 
Keräyksen tiedottaminen ja aloitus tuli varsin myöhäisessä vaiheessa, jonka vuoksi D-piirin klubit 
eivät olleet huomioineet keräyskampanjaa toimintasuunnitelmissaan. Tästä huolimatta kauden 
2018-2019 tulos oli 9574,28 USD. Jäsenkeskiarvo oli n. 5.53 dollaria, maan keskiarvon ollessa 7.50 



dollaria.
Piirin klubeista 55 eli n.85% osallistui kampanjaan ko. kaudella. 
Melvin Jones, MJ- jäsenyys
Kauden 2018-2019 aikana piirin MJ- jäsenmäärä kasvoi viidellä, kokonaismäärän ollessa 403 MJ-
jäsentä (luvussa myös pois nukkuneet ).
Uudet MJ-jäsenet:
Kallio Tero, LC Ristiina
Kolehmainen Jarmo, LC Simpele
Mikkola Matti, LC Kausala
Vihko Raija, LC Mikkeli Naisvuori
Vuorentausta Ilmari, LC Elimäki Ratsu

ARS Pj. Esa Hirvonen, LC Imatra
TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2018 - 2019

Pj Esa Hirvonen LC Imatra. Jäsenet: Markku Kivisaari LC Mäntyharju, Matti Kirves 
LC Hirvensalmi, Unto Kiljunen LC Lpr Rakuuna.

TOIMINTAKAUDELLA
 myytiin 310 adressia

 piirissä lyötiin 6 Arne Ritari Killan jäsentä

 piirin klubeille myönnettiin yksi apuraha, ei muita hakemuksia

 AR-säätiö tuloutti piirille tuottoja yhteensä 1022 €

 Pj osallistui piirin tapahtumiin ja käytti niissä puheenvuoron 5 kertaa

       Pj teki AR-säätiötä esittelevän artikkelin Palveleva Leijona lehteen

VIESTINTÄTOIMINTA  PJ: Unto Pasanen
Sosiaalinen media
Piirin kotisivut jakautuvat ns. julkiseen osioon, joka on näkyvillä kaikille, sekä jäsenille-osioon, joka
vaatii  kirjautumisen.  Nettisivuilla  mahdollisimman  suuri  osa  aineistosta  on  käytettävissä  ilman
kirjautumista.
Piirin  verkkosivujen  päivittäjänä  eli  webmasterina  toimi  Unto  Pasanen,  jolla  on  myös  Admin-
oikeudet LCI:n MyLCI-palveluun.
Keväällä 2016 avattu avoimet facebook-sivut Lions Clubs International/Piiri 107-D olivat vilkkaassa
käytössä.  Kauden  aikana  facebookissa  julkaistiin  lukuisia  päivityksiä  mm.  kuvernööritiimin
vierailuista ja klubien aktiviteeteista. Sivustoilla on noin 450 jäsentä. 
Palveleva Leijona -piirilehti
Palveleva Leijona -piirilehti  ilmestyi maaliskuussa 2019. Piirilehden toteuttamisesta vastasi  Reijo
Saavalainen.  Piirilehti  kertoi  36  sivullaan  monipuolisesti  niin  piirin  kuin  piirin  klubienkin
toiminnasta. 
Piirikuvernöörin tiedotteet
Piirikuvernööri julkaisi koko piirille tarkoitetun tiedotteen 3 kertaa.

Kauden 2018-2019 jäsenohjelman loppuraportti Pj. Leila Lehtola LC Kouvola/Iris
Jäsentoimikuntaan kuuluivat pj. GTM Leila Lehtola LC Kouvola Iris, Piirikuvernööri Markku Kivisaari 
LC Mäntyharju, IVDG Maire Vierikko LC Mikkeli Naisvuori ja lohkon puheenjohtaja Marja-Leena 
Valkeinen Kotkan Keisarinnoista.



Kauden 2018-2019 tavoitteena oli ainakin yhden uuden klubin perustaminen. Kotkassa 
jäsentoimikunnan jäsenet ja opasleijona Heikki Lohi antoivat vinkkejä ja ohjeita uuden klubin 
perustamisesta. Työ klubin perustamiseksi jatkuu seuraavalla kaudella.
Klubien negatiivisen jäsentilanteen tervehdyttämiseksi keskusteluja käytiin lohkon puheenjohtajien
kanssa eri tilaisuuksissa. Kauden aikana jäsentoimikunnan jäsenet osallistuvat piirissä 
järjestettäviin tapahtumiin ja koulutuksiin, joissa uusien jäsenten hankkiminen ja jäsenhuolto 
aihealue painottui vahvasti.
Piirikuvernööri Markku Kivisaari oli asettanut jäsentavoitteeksi lisätä kaksi uutta jäsentä jokaiseen 
klubiin.  Useiden klubien ongelma on aktiivisten leijonien määrän väheneminen ja jäsenistön 
ikääntyminen. Kauden alussa D-piirissä oli 1744 leijona. Kauden päätteeksi kirjattiin 1642 jäsentä, 
joista miehiä 1401 ja naisia241. Lappeenrantaan perustettiin Leo-klubi D-piirissä. Uusia jäseniä 
liittyi 81 ja jäseniä poistui 183. Toiminta-kaudella 2018-2019 D-piirin jäsenmäärän vähennys oli 102
jäsentä. 
Kunniagalleriaan vähintään kahdella uudella jäsenellä pääsi yhdeksän klubia: LC Hamina Varvara, 
LC Heinola, LC Kotka/Keisarinna, LC Kouvola Iris, LC Lappeenranta/ Weera, LC Luumäki Ukko-Pekka, 
LC Mikkeli/ Naisvuori, LC Mikkeli Porrassalmi, LC Savitaipale. Piirikuvernööri Markku Kivisaaren 
lahjoittaman jäsenhankinta- taulupalkinnon voitti LC Mikkeli Naisvuori viidellä uudella jäsenellä. 
Jäsentoimikunta kiittää klubeja uusien leijonien hankkimisesta ja jäsenhuollon kehittämisestä 
klubeissa.

QUEST toimikunnanraportti PJ. Kimmo Ruokoniemi
Lions Quest kauden avajaistapahtuma järjestettiin Mikkelissä 25.-16.08.2018, samanaikaisesti KVN 
kokouksen kanssa. Lähes kaikkien piirien LQ puheenjohtajat olivat paikalla.
Lions Quest peruskoulutus järjestettiin Lappeenrannassa 27.-28.03.2019.
Koulutukseen oli ilmoittautunut 25 kasvattajaa. Kahden viimehetken sairastumisen vuoksi 
osallistujamäärä oli lopulta 23 henkilöä. Mukana oli opettajia varhaiskasvatuksesta, yläkoulusta 
sekä nuorisotyöstä. Kouluttajana toimi Sirpa Kannisto. Koulutus sai erittäin hyvän palautteen.
D-piirin Lions Quest tililtä maksettiin kolmen osallistujan koulutus ja kahden koulutuspäivän 
kahvitarjoilut.
Piirin LQ-toimikunnan puheenjohtajana kaudesta 2019-2020 aloittanut Arto Silen osallistui 
Lappeenrannan peruskoulutukseen.
Lions Quest kertauskoulutuksen järjestäminen ei kuulunut kauden ohjelmaan.

Maksuttoman liikuntaseurakoulutuksen kampanjointi osoittautui flopiksi. Merkittävästä 
ponnistelusta ja hyvästä ensipalautteesta huolimatta, ei D- ja H-piirien yhteiseen 
liikuntaseurakoulutukseen osallistunut yhtään D-piirin valmentajaa tai ohjaajaa. Koulutus 
järjestettiin Tanhuvaaran Urheiluopistolla 04.04. Ja 11.04.2019. H-piiristä koulutuksessa oli 12 
osallistujaa.
Heikon kiinnostuksen syyksi mainittiin koulutuksen jakaminen kahdelle eri arki-illalle ja pitkä 
ajomatka koulutuspaikkaan. Myös epäluulo ilmaista koulutusta kohtaan tuli useasti esille.
Myöskään alueen yleisurheilun piirijärjestöt eivät kiinnostuneet ilmaisesta koulutuksesta, eivätkä 
markkinoineet sitä omille yhdistyksilleen.

LEO-TOIMIKUNTA
Pj.Olli-Pekka Sintonen, LC Imatra
Lappeenrantaan perustettiin  uusi Leo klubi.
Leo klubin kummiklubina toimii LC Lappeenranta



Yleistä toiminnasta.
Kauden avaus 28.8.2018 Mikkeli konserttitalo Mikael vieraana kansainvälinen presidentti.

1. Piirihallitus 14.8.2018 Puumalan Sahalahti
2. Piirihallitus 29.10.2018 Kouvola PDG Risto Sihvolan kokoustilat
3. Piirihallitus 13.4.2019 Mäntyharjun lukio

Visiomme kaudelle 2018-2019.

Lions – elinvoimainen, uusiutuva, avoin ja kaikkien tuntema palvelujärjestö.
onnistuimmeko tässä?

 Elinvoimainen  =  taistelu Leijonatalosta
 Uusiutuva  =  operatiivinen johto vanheni vuodella
 Tunnettuus=   hyvä 
 Palvelujärjestö=   kiitettävää 

Strategiamme.
Sitoudumme toimintaan. Viestimme tehokkaasti. Paikallisuus. Jäsenmäärän kehitys.

 Sitoutuminen= jäsenistön ikärakenne mahdollistaisi  voimakkaampaa osallistumista
uusiin tehtäviin. Nuorien jäsenten vähäinen määrä  ja heidän 
ajankäyttö ovat ongelma.

 Viestintä= kehittynyttä ja kehittyy edelleen. Tietotekniikan hyväksyminen 
ja käyttö on yleistynyt.

 Paikallisuus = Kiitettävää. Rajojemme ulkopuolelle menevät avustukset ovat
myötätuulessa.

 Jäsenmäärän kehitys=
Viittaus jäsenjohtajan raporttiin.
Aina ei kuitenkaan ole selviö etteikö olisi henkilöitä pienellä 
paikkakunnallakin ketkä haluaisivat osallistua.
Tunnesyyt ovat mielestäni suuri este, samoin kilpailu järjestöjen
kesken aktiivi henkilöistä.

Auttamisen ilo.  
 Apatia= Olenko tehnyt tehtäväni oikein. Arvostelu. Säännöt ja niiden tulkinta.

Työmme perustuu vapaaehtoisuuteen. Hyväksytään se.
Meidän tulee auttaa toisiamme voimiemme mukaan.
                                 

Leo toiminnan avaus.
 Uusi klubi= Toivotamme menestystä. Klubi on suurin valtakunnassa  2018-2019 

toimikaudella perustetuista Leo klubeista.
Piirin talous.

 Kunnossa= Tilinpäätöstiedot.
                        

Palkitsemiset.
 Kehitettävää= Kiitos on toiminnan tärkeitä tehtäviä. Ja sen muistaminen.

Miksi emme jakaisi hyvää mieltä ja tunnustusta.
Teemme tätä kannustamista ja  kiittämistä liian vähän.



Arvio toiminnasta ja sen tuloksista.
Keskityn kertomuksessa tekemiseen ja tekemättä jättämiseen. Kaikkea emme voi saada 
emmekä pyri täydellisyyteen.
Kuitenkin vastuullisuus saadusta tehtävästä on  kärsinyt inflaation.
En ole kokenut piirikuvernöörinä olemista kaiken tietävänä ja tekevänä tehtävänä.
Vastuut on jaettu.
Jokainen vastuuhenkilö oli vapaaehtoinen suorittamaan saamansa tehtävän.
Piirikuvernöörin tehtävänä on koota sovitut tiedot ja taidot yhteen ja viestinnän kautta
jakaa eteenpäin.
Tätä tehtävää en päässyt toteuttamaan haluamallani tavalla. 
Ehkä tämä oli henkilökysymys . 
Lähtötilanteen tietäen olen hyväksynyt matkan tapahtumat ja suljen kansion.

Ystävyydellä
Markku Kivisaari
piirikuvernööri 2018-2019


