
PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021 

 

PERUSTA 

 

• Haluamme vahvistaa toiminnan jatkuvuutta  
• Haluamme hallita muutosta 
• Pidämme Lions arvot ja periaatteet toimintamme perustana 
• Haemme ennakkoluulottomasti uusia tapoja toimia 

 

 

PAINOPISTEITÄ TOIMINNASSA 

 

• Rohkaistaan klubeja yhteistoimintaan  
• Klubien yhteistapaamiset kuvernöörivierailujen yhteydessä 
• Leo-toiminnan kehittäminen alueella 
• Panostetaan viestintään verkkoympäristöissä 
• Yhteisklubien perustaminen 
• Piirille siirtyvät tehtävät Lions-liitolta 
• Nuorisoleiri  
• Lapset, nuoret, vanhukset 
• LCIF-toiminta 

 

TEEMAT 

 

• Kansainvälinen teema- Me palvelemme 

• Kansallinen teema- Monta tapaa tehdä hyvää,  Många sätt att göra gott. 
• Piirin teema: Muutos on mahdollisuus, Förändringen är möjlighet 

 

 

 

 

 



JÄSENOHJELMA (GMT) 

 

 Klubien jäsenhuollon tukeminen 

 Klubeille jäsenohjelma 

 Klubien jäsenilmoitukset ajallaan 

 Tavoitteena säilyttää nykyinen jäsenmäärä 

 Mahdollisuuksien mukaan siirtyminen yhteisklubeihin  

 Naisleijonien osuuden kasvattaminen. 

 Uusien Leo-klubien perustaminen 

 

 

KOULUTUSOHJELMA (GLT) 

 

• Virkailijakoulutukset klubien presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat 
• Lohkon puheenjohtajien koulutukset 
• Koulutukset toimikuntapuheenjohtajille ( MD johtajat koulutusvastuussa) 
• Lions-liitolta siirtyvät tehtävät 

 

 

VIESTINTÄ 

 

• Piirikuvernöörin kuukausitiedotteet 
• Toimikuntien tiedotteet 
• Piirin toimintakalenteri ja tiedotteet 
• Piirihallituksen WhatsAp-ryhmä 

• FB: LCI / Piiri 107- D/ New voices 

• Palveleva Leijona- piirin jäsenlehti 
• Klubien yhteistilaisuudet kuvernööritiimin vierailuilla 

• Lohkon puheenjohtajien toiminta klubeissa 

 

 



PALVELUTYÖ 

• Lion Quest 
• Leijonat puhtaitten vesien puolesta 

• Rauhanjulistekilpailu 2020 

• Nuorisoleiri Mikkeli 
• Hyvän päivä aktiviteetit 
 

 

VARAINHANKINTA 

• Anna tukesi nuorille –arpajaiset 
• Piirilehtimaksu 

• LCIF-maksu 

• Lions - Quest maksu 

• Joulukortit 
• Piirin jäsenmaksu 

 

SÄÄTIÖT 

• LCIF ( Lions Club International Foundation) 
• Campain 100  
• Melvin Jones jäsenyydet 

• Aarne Ritari säätiö 

• Adressien myynti 
• Lion Ritari arvonimet ansioituneille jäsenille 

• ARS- apurahojen hakeminen 

• ARS / Melvin Jones tilaisuudet 
 

 

PIIRIN JOHTORYHMÄ 

• Piirikuvernööri 
– Kuvernööritiedotteen teko ajankohtaisista asioista 

– Edustaa piiriä Liiton KVN-kokouksissa 

– Piirin yhdyshenkilö Lions-liittoon ja LCI 
• Piirikuvernööritiimi 

– Suunnittelee klubien yhteistilaisuudet  yhdessä 

lohkon puheenjohtajien kanssa  



– Piirin tulevaisuuden suunnittelu GATT-tiimin sekä lohkon 
puheenjohtajien kanssa 

– Klubivierailut tarvittaessa  
– Suunnittelee piirin toiminnalle suuntaviivat usean vuoden periodilla 

 

 

PIIRIHALLITUS 

• Vastaa piirikuvernöörin johdolla piirin toimintasuunnitelman ja talousarvion 
toteutumisesta 

• Ohjaa ja tukee piirin klubeja aktiviteeteissa, koulutuksissa ja jäsenhuollossa 

• Laatii toimintakertomuksen 

• Kokoontuu vähintään kolme kertaa kauden aikana 

• Piirihallituksen- ja johtoryhmän kokous voidaan pitää myös sähköisenä 

• Päättää piirin toiminnan suuntaviivoista usean vuoden periodilla johtoryhmän 
esitysten pohjalta 
 

 

 

PIIRIHALLITUS / JOHTORYHMÄ 

 

• DG  Kyösti Skippari  LC Hansa Kouvola 

• 1.VDG Tapio Suokas  LC Luumäki 
• 2.VDG Markku Paavolainen  LC jaala 

• IPDG  Maire Vierikko  LC Mikkeli/ Naisvuori 
• CS  Sami Porkka  LC Kaipiainen 

• CT  Liisa Varjola  LC Kouvola/ Iris 

• GLT  Tapio Syväoja  LC Mikkeli / Porrassalmi 

 GMT  Matti Kirves  LC Heinola 
• GST   

 

 

 

 

 



 

 

PIIRIHALLITUS / LOHKON PUHEEENJOHTAJAT 

• Alue 1  
– Lohko 1Marja-Leena Valkeinen Kotka/Keisarinna 

– Lohko 2 Pekka Mänttäri LC Hamina Bastioni 
•  Alue 2 

– Lohko 1   
– Lohko 2 

• Alue 3 

– Lohko 1 Maarit Räty LC Kouvola Iris 

– Lohko 2 Hannu Laaksonen LC Kausala 

• Alue 4 

 - Lohko 1     Kai Pynnönen LC Heinola/Sillat 
   Lohko 2     Hannu Korhonen LC Ristiina 

 

 

 

TOIMIALAJOHTAJAT 

 Tiedotus ja neuvonta Heikki Lohi LC Luumäki/Ukko-Pekka, Joukanen Timo LC 
Kaipiainen 

 Lions Quest: Arto Silen LC Heinola/Jyränkö 

 Nuorisovaihto Veijo Suhonen LC Otava  

 LCIF    Unto Kiljunen LC Lappeenranta/ Rakuuna 

 ARS- ja varainhankinta Antti Kokkala   LC Lappeenranta/Kanava  

 Piirilehti   Reijo Saavalainen LC Otava  

 Leo: Olli-Pekka Sintonen     LC Imatra 

 Sri Lankan ystävät: Veikko Teerioja LC Lappeenranta  
 

 

 

 



 

 

 

LIITE 1 

TAVOITELAUSUNTO 

 TOIMINNAN KEHITTÄMINEN PIIRIN ALUEELLA 

 

Tavoitteena: 

 Yhteistoiminnan merkityksen esille tuominen piirin alueella 

 Yhteisten aktiviteettien lisääminen piirin alueella 

 Suurempien ja näkyvimpien yhteistapahtumien toteuttaminen. 

 LCIF- toiminnan merkityksen esiintuominen alueen klubeille. 

 

Miten: 

 

 Lohkon puheenjohtaja kutsuu kauden alussa palaveriin alueensa 

presidentit 

 Palaverissa mietitään, millaisia paikallisia aktiviteetteja voitaisiin 

toteuttaa 

 Valitaan 1-2 aktiviteettia, joita aletaan toteuttamaan kaikkien 

klubien kanssa yhteistyössä alueella. Tarkoituksena olisi, että 

kaikkien klubien aktiviteetit voitaisiin toteuttaa yhteisellä 

päätöksellä vuoron perään sovitulla aikajaksolla. 

 Aktiviteetti ei ole välttämättä aika- eikä paikkasidonnainen vaan 

näkyvyys on oleellista 

 

 

 

 Toteutuneen jälkeen alueen lohkon puheenjohtajat kutsuvat 

alueen/ kaupungin klubit yhteiseen tilaisuuteen, jossa 

piirikuvernööri pitää alustuksen piirin asioista. 

 



 Kuvernöörin johdolla voidaan käydä läpi aktiviteetteja, joita 

voitaisiin yhteisesti toteuttaa myös tulevaisuudessa 

presidenttitapaamisesta saatujen ajatusten pohjalta. 

 

 Lohkon puheenjohtajat soveltavat toiminta mallia kauden 2020 -

2021 aikana, kukin alueillaan. 

 Hyötynä on, että kenenkään ei tarvitse tehdä asioita yksin, vaan 

ajatus piilee yhteisvoimin tehdyssä projektissa, joka näkyy ja 

herättää huomiota alueella sekä edistää Lions-klubien 

yhteistoiminnan oppimista alueella. 

 LCIF saataisiin osaksi klubien toiminta suunnitelmia. 

 Toiminnan koordinointi helpottuu joka tasolla ja piiri pystyy 

tukemaan helpommin toteutuvia aktiviteetteja ja samalla 

tiedonkulku tehostuu joka tasolla tapahtumista ja niiden 

toteutumisista. 

 

Milloin 

 Toiminta malli aloitetaan syksyllä 2020 

 Lohkon puheenjohtajien kanssa palaveri toukokuussa 2020, jossa 

heidän kanssaan päätetään projektin etenemisestä. 

 LPJ:t koordinoivat toimintaa alueellaan ja pyrkivät saamaan 

tilaisuuksia kokoon. 

 

Mittarit 

 Järjestettyjen yhteisaktiviteettien määrä alueella 

 Palaute klubeilta tilaisuuksien hyödyistä 

 Palaute alueen puheenjohtajilta  

 

 

Yhteistyö piirin tasolla 

 Kuvernööritiimi koordinoi asioita ja piirihallitus pidetään ajan 

tasalla  



  Teemaa pyritään pitämään toiminnalle runkona 2-3 vuotta, jotta 

saisimme hallittua muutosta aikaan piirin toiminnassa pitkällä 

aikavälillä. 

 Jokainen DG omalla kaudellaan voi tietenkin tätä mallia hioa, 

mutta peruslinja pidettäisiin voimassa myös tulevaisuudessa 

 Toimintamalli olisi toiminnassa koko piirin alueella 30.6 2020 

lähtien, valmiina käynnistymään heti kauden 2020-2021 alussa. 

 

 

 
Piirin panopistealueet 2020-2021 

 Klubien yhteistoiminnan kehittäminen  
• Lions motivaatio ja sitoutuneisuus  
• Leo-toiminnan kehittäminen  
• Viestinnän kehittäminen verkossa 

• Nuorisoleiri Mikkelissä 

• Jäsenmäärän pitäminen ennallaan 

• LCIF- toiminta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 2  

TAVOITELAUSUNTO   

PIIRIN JÄSENMÄÄRÄN KEHITTÄMINEN 

Tavoitteena: 

 Klubien jäsenmäärien säilyttäminen vähintään ennallaan 

 yhteisten aktiviteettien lisääminen alueella 

 Uusien jäsenten saaminen lisääntyneen toiminnan myötä 

 Lions toiminnan näkyvyyden parantaminen alueella 

 Lions toiminnan merkityksellisyyden korostaminen 

 

 

 

Miten 

 Lohkon puheenjohtaja kutsuu kauden alussa palaveriin alueensa 

presidentit ja piirin jäsenvastaavan 

 Käydään yhdessä klubien jäsentilanne  

 Jokainen klubi asettaa tavoitteeksi hankkia yhden aktiivisen 

jäsenen klubiin 

 Mietitään klubissa aktiviteetteja, jotka kiinnostavat uusia jäseniä 

 Aktiviteetti ei ole välttämättä aika- eikä paikkasidonnainen vaan 

näkyvyys on oleellista 

. 

 

Milloin 

 Toiminta malli aloitetaan syksyllä 2020 

 Lohkon puheenjohtajien kanssa palaveri aiheesta toukokuussa, 

jossa heidän kanssaan päätetään toimintatavat 

 PJ:t lähettävät aiheesta kyselyn klubeille ja pyrkivät saamaan 

tilaisuuksia kokoon 

 

Mittarit 



 Yhteisten palaverien onnistuminen 

 Yhteisten tavoitteiden toteutuminen 

 Yhteisiin projektiin osallistuvien klubien määrä  

 Jäsenmäärän kehittyminen 

 Uusien jäsenten saaminen toimintaan 

 

 Tavoitelausunto liittyy jäsenmäärien kehittämiseen piirin alueella 

 

 

Piirin panopistealueet 2020-2021  

 Klubien yhteistoiminnan kehittäminen  
• Lions motivaatio ja sitoutuneisuus  
• Leo-toiminnan kehittäminen  
• Viestinnän kehittäminen verkossa 

• Nuorisoleiri Mikkelissä 

• Jäsenmäärän pitäminen ennallaan 

 

 

 

 

 

 

 


