
New Mountains to climb

                              Valloitamme uusia vuoria

TOIMINTASUUNNITELMA
2016 - 2017

LIONS-PIIRI 107-K



Kotimainen teema:
Tue nuorta itsenäisyyteen

Puheenjohtajan (CC) teema:
Ole rohkea-ole Lion

Piirikuvernöörin teema:

YHDESSÄ YHTEISIIN PÄÄMÄÄRIIN

LCI 100 vuotta:
Nuoriso, näkökyky, nälkä ja ympäristö

Kauden 2016 – 2017 johtavat ajatukset:



YLEISTÄ

107-K – piirissä on 59 klubia ja näissä vajaa 1.600 jäsentä. Piirin klubeista 36 on mies-, 7 nais- ja 
16 yhteisklubia. Alle 20 jäsenen klubeja on piirissämme 11.  Klubit on jaettu 4 alueeseen ja 9 
lohkoon. Piirissä ei tällä hetkellä ole yhtään LEO - klubia. Voi jos saataisiin?

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. 

KOKOUKSET, VIERAILUT JA JUHLAT

Kokoukset

Piirihallitus kokoontuu kauden aikana neljä kertaa tasapuolisesti eri alueilla.

1. kokous lauantaina 10.9.2016 1.alueella
2. kokous keskiviikko 30.11.2016 4. alueella
3. kokous tiistai 28.2.2017 2. alueella 
4. kokous lauantaina 22.4.2017 3. alueella

Piirin vuosikokoustapahtuma  pidetään lauantaina 22.4.2017 

Suomen Lions-liiton vuosikokous 09. – 11.6.2017 Joensuussa

Kannustetaan piirin klubeja osallistumaan mahdollisimman suurella leijonajoukolla 
vuosikokoukseen.

Vierailut

Piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vierailevat elokuussa julkistettavan 
vierailusuunnitelman mukaisesti siten, että jokaisessa piirin klubissa vierailee joku 
kuvernööritiimistä. Piirikuvernööri on puolisoineen klubien käytettävissä aktiviteeteissa ja 
muissa tapahtumissa, mikäli se aikataulullisesti on mahdollista.

Juhlat

Piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapiirikuvernööreistä edustaa piiriä
klubien vuosijuhlissa. 



Muuta

Ideariihenä ja koordinoijana toimii piirin johtoryhmä, jonka muodostavat piirikuvernööri, 
varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, jäsen- ja koulutusjohtaja sekä piirisihteeri-
rahastonhoitaja.

Laaditaan ajantasainen luettelo piirimme klubeissa toimivista entisistä piirikuvernööreistä (PDG)
ja toimitaan piirikuvernöörien kohdalla piirin sääntöjen mukaisesti.

JÄSENYYS

Tavoitteet

Kauden tavoitteena on

  Koulutuksen kehittäminen, koulutuskalenteri   

 kasvattaa K-piirin nykyisten klubien palveluvoimaa 100 uudella jäsenellä

 Lions-toiminnasta poistuvien määrä piirissä mahdollisimman pieni                                                 

 nostaa naisten osuus piirimme jäsenmäärästä 20 %:iin

 yhteisklubien määrä  nostetaan 20:een                                                                                                     

 alle 20 jäsenen klubien määrä puolitetaan, pienten alle 20 jäs. klubien tapaaminen 25.10.2016

Toimenpiteet

Poistuman pienentämiseksi viestinnässä korostetaan uusien jäsenten ottamista 
mahdollisimman nopeasti virkailijatehtäviin ja klubiviihtyvyyttä. Annetaan vinkkejä 
klubiviihtyvyyden lisäämiseksi.

Kannustetaan klubeja nykyaikaistamaan sääntönsä lokakuun vuosikokouksessa, jotta säännöt 
eivät olisi esteenä klubin kehittämiselle.

Tavoitteiden saavuttamiseksi järjestetään seuraavat tilaisuudet:

Lohkon puheenjohtajien yhteiset tapaamiset 12.5.2016, 27.8.2016 ja 28.3.2017

Naisleijonien tapaaminen (matka kirjamessuille Helsinkiin) LC Kuopio/Canth 27.30.10.2016

Pienten klubien kokemustenvaihtotapaaminen 25.10.2016

G- ja K-piirien yhteinen puolisotapaaminen 

G- ja K-piirien PDG-tapaaminen (G-piirin vuoro järjestää)
                                                                                                            



Lisäksi kuvernöörien klubivierailuilla korostetaan jäsenten säilyttämistä joustamalla 
erottamisperiaatteissa ja lisäämällä klubiviihtyvyyttä teemalla ’kuukausikokouksesta 
kuukausitapaaminen’.

Muuta

K-piirin tavoitteena on, että jokainen piirin klubi päivittää määräaikaan mennessä 
virkailijatiedot tulevalle kaudelle. Haluammehan olla tässä asiassa 100 %:n piiri!?
Lohkojen puheenjohtajat kannustavat tarvittaessa.

K-piirin tavoite on, että jokainen piirin klubi tekee kuukausittain jäsen- ja aktiviteetti-
ilmoituksen Suomen Lions-liiton jäsenrekisteriin ja/tai MyLCI:n. Emmehän halua olla muita 
piirejä saamattomampia!? Lohkojen puheenjohtajat kannustavat tarvittaessa.

VALMENNUS

Tavoitteet

Lisätä valmennettavien valmiuksia toimia tehtävässään menestyksellisesti sekä syventää 
nuorten Leijonien tietämystä Lions-toiminnasta ja samalla innostaa heitä mahdollisimman 
nopeasti erilaisiin klubin ja piirin tehtäviin.

Valmennustilaisuudet

Lohkojen puheenjohtajien (sekä nykyisen että tulevan kauden), klubipresidenttien, sihteerien ja 
rahastonhoitajien 1. valmennus vuosikokouksen yhteydessä Tahkolla 23.4.2016.

Toimintakauden aloitus lauantaina 27.8.2016 klo 9.30 – 15.00. Tällöin jaetaan klubeille 
vuosikirjat sekä pidetään seuraavat valmennustilaisuudet:
Lohkon puheenjohtajien, klubien presidenttien, rahastonhoitajien ja sihteerien valmennus.

Alueelliset palaverit  järjestetään tammikuun loppupuolella 2017. Tilaisuuksissa valmennetaan 
klubien jäsenjohtajia. Tilaisuudet uusille leijonille marraskuussa 2016 ja maaliskuussa 2017.

VIESTINTÄ

Savon Leijona

Lehdestä vastaa päätoimittajana Airi Leskinen. 

Haetaan päämajan avustus tiedotustoimintaan!

Sisäinen tiedotus

Piirin Web-sivuja kehitetään edelleen tavoitteena, että klubit ja niiden jäsenet löytävät lähes 
kaiken tarvittavan tiedon piirin web-sivuilta ja vältytään moninkertaiselta tiedottamiselta. 



Piirin web-sivujen uudistamisesta huolehtii piirin webmaster Pekka Kokkonen ja päivittämisestä 
piirisihteeri  ja päätoimittaja Airi Leskinen. Klubeja web-sivujen rakentamisessa avustaa 
tarvittaessa webmaster Pekka Kokkonen.

Klubien tiedottaminen

Kannustetaan niitä klubeja, joilla ei vie ole omia web-sivuja, rakentamaan klubille web-sivut ja 
autetaan tarvittaessa sivujen rakentamisessa.

Kannustetaan klubeja hankkimaan Facebook - sivut joko sisäiseen ja/tai ulkoiseen 
tiedottamiseen ja autetaan tarvittaessa sivujen rakentamisessa. Muistutetaan kuitenkin aina 
Facebook - sivujen vaaroista.

Kannustetaan klubeja uutisoimaan tapahtumistaan paikallisissa tiedotusvälineissä ja avustetaan
tarvittaessa referaattien laadinnassa.

PALVELU JA VARAINHANKINTA

Punainen Sulka – keräys 2015-2017

Varmistetaan, että kaikissa klubeissa on Punainen Sulka – vastaava ja hänen yhteystietonsa 
piirillä ja Lions-liitossa. Punainen Sulka – keräys käynnistyy pinssien, autotarrojen ja muiden 
tuotteiden myynnillä jo keväällä 2015. Kauden 2015 - 2016 käynnistyessä myyntiä jatketaan ja 
Sulka-leijonille järjestetään tietoiskuja ja koulutusta. Piirin koordinaattorina toimii PDG Urho 
Karhu 

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.

Piirin toimesta huolehditaan tiedottamisesta ja kannustamisesta. Viestinviejinä klubeille 
toimivat piirikuvernöörit ja lohkon puheenjohtajat. 

Nuorisoarpajaiset

Tavoitteena on, ettei yksikään klubin presidentti palauta arpoja ilman, että niitä on edes yritetty
myydä klubin jäsenille.

Korostetaan, että arpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuorisovaihtoa, nuorisoleirejä jne. 
Mikäli arpajaisten tuotto ei ole riittävä, em. kohteiden rahoitus joudutaan ottamaan Lions-liiton 
jäsenmaksutuotoista.



Arne Ritari Säätiö

Tavoitteena on, että K-piirin lionit oppivat käyttämään monipuolisia AR - Säätiön adresseja. 
Piirin myyntitavoitteena on 800 kpl adresseja. 

Kannustetaan klubeja huomioimaan ansioituneita lioneita ARS - ritarin tunnustuksella 
tavoitteena 10 uutta ritaria. Ritari-/Melvin Jones lounas järjestetään vuorotellen tammikuun 
alkupuolella, tänä vuonna on Melvin Jones lounaan vuoro 14.01.2017.

AR - Säätiö tukee klubien merkittäviä aktiviteetteja 50 %:n osuudella toteutuneista kuluista, 
mikäli aktiviteettiin sisältyy lionien palvelutyötä.

Sanomaa levitetään piirin ja lohkojen tilaisuuksissa sekä piirikuvernöörien klubivierailuilla. 
Tiedotusta ja tulosten seurantaa toteutetaan myyntikirjein sekä piirin web-sivujen kautta. 
Avustetaan tarvittaessa apurahahakemusten tekemisessä. Piirin koordinaattorina toimii PDG 
Martti Törrönen.

NUORISOTYÖ

Lions Quest

K-piirissä toteutettavaksi on suunniteltu seuraavat Lions Quest – Elämisentaitoja - koulutukset:

27.9. ja 5.10.2016 Kuopio liikuntaseuravalmentajat

10.-11.10.2016 Iisalmi peruskurssi

9.11.2016 Varkaus täydennyskurssi

10.-11.10.2016 Varkaus peruskurssi

16.-17.2.2017 Kuopio peruskurssi

Kannustetaan klubeja lähettämään ja kustantamaan opettajia sekä mahdollisesti nuoriso-
valmentajia Lions Quest – koulutukseen siten, että suunnitellut koulutukset tulevat toteutettua. 
Kartoitetaan heti kauden alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan 
huomioineet Lions Quest – koulutuksen! Piirin Lions Quest - vastaavana toimii Merja Ikonen.

Nuorisovaihto

Kannustetaan klubeja lähettämään nuoria nuorisovaihtoon ja järjestämään vastavuoroisesti 
isäntäperheitä muualta nuorisovaihtoon tulleille. Nuorisovaihtoon pyritään saamaan vähintään 
20 nuorta.

Kartoitetaan heti kauden alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan 
huomioineet nuorisovaihdon!



Vastuu on meidän

Kannustetaan klubeja Vastuu on meidän – esitteiden jakamiseen koulujen 3-luokkalaisille.

Koulukaveri

Kannustetaan klubeja koulukaveriprojektin merkeissä jakamaan kouluille hymypatsaita.

Leo-toiminta

Leo-toiminnassa ei piirin toimesta suoriteta erityisiä toimenpiteitä. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

DGe Reijo Lyttinen nimitettäneen piirikuvernööriksi (DG) kansainvälisessä vuosikokouksessa 
Fukuokassa (Japani) 24. - 28.6.2016

Kansainväliset kokoukset kaudella:
- Europa Forum Montreux, Sveitsi, 28.9.–1.10.2017 

- Pohjoismainen yhteistyökokous (NSR) 2017 Islanti
- Kansainvälinen vuosikokous 30.06. – 04.07.2017 Chicago, USA

Jäsenistön osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin edistetään tiedottamisen ja mahdollisesti 
järjestettävien matkojen avulla.

LCIF

Kannustetaan klubeja tukemaan LCIF:n toimintaa tiedottamalla sen toiminnasta ja 
avustuskohteista. Avustetaan klubeja/leijonia varojen lähettämisessä LCIF:lle  ja MJF-nimitysten 
hakemisessa. Lähestytään heti kauden alussa erityisesti niitä klubeja, joilla kauden aikana on 
vuosijuhla. Vastuuleijona Pekka Järvelä.

Tavoitteena on, että piirin klubit avustavat LCIFää toteuttamaan kansainvälistä 
avustustehtäväänsä vähintään 6.000 eurolla ja klubit esittävät kuutta uutta Melvin Jones 
Fellowta. 

Sri Lankan Lions-ystävät

Piirin lioneista vain 18 ja klubeista neljä on tällä hetkellä Sri Lankan Lions-ystävien jäseniä. 
Tavoitteena on saada lisää jäseniä niin henkilö-, klubi- kuin yritystasollakin. Seuraa pyritään 
tekemään tunnetuksi klubeille eri yhteyksissä. Innostajana toimii lion Pekka Saarikko.



Rauhanjulistekilpailu

Piiri toivoo klubien osallistuvan LCI:n rauhanjulistekilpailuun, jonka teemana on ”Juhlimme 
rauhaa”. Piirin rauhanjulistekilpailuun osallistuvista töistä paras palkitaan stipendillä ja työ 
lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun.

Ystävyysklubit ja klubivierailut ulkomailla

Kannustetaan klubeja ottamaan yhteyttä ja mahdollisesti vierailemaan ulkomaisissa 
ystävyysklubeissa.

Kannustetaan Leijonia vierailemaan ulkomaanmatkoillaan sikäläisissä Lions-klubeissa ja 
kertomaan kokemuksistaan omassa klubissa ja laajemminkin.

LCI 100 VUOTTA

LCI juhlii 100-vuotista toimintaa vuonna 2017. Kuluva kausi on valmistautumista tulevaan 
juhlavuoteen. Ohjeistusta saataneen kuluvan kauden aikana tulevan juhlavuoden järjestelyistä. 
Piirin koordinaattorina toimii PDG Onni Piippo.

LCI 100 vuotta – teemat ovat nuoriso, näkökyky, nälkä ja ympäristö. Suomen Lions-liitto on 
ottanut kauden 2016 - 2017 teemoiksi näkökyky ja ympäristö. Jokainen klubi voi ansaita 
lippumerkin osallistumalla 100-vuotisjuhlan teemojen toteuttamiseen. Siksi piiri kannustaa 
klubeja erityisesti seuraaviin aktiviteetteihin.

Ympäristö

Kannustetaan klubeja toteuttamaan puunistutustalkoita, ympäristön, esim. teiden varsien 
siivousta tai muita ns. ympäristötekoja. Ympäristöaktiviteettien toteutus tapahtuisi ensisijaisesti
heinä-elokuussa 2016 ja/tai touko-kesäkuussa 2017.

Parhaan ympäristöteon suorittanut klubi palkitaan piirikuvernööritiimin päätöksellä, joten siksi 
ympäristötekojen raportointi myös suoraan piirille.

TALOUS

Piirin talousarvio on tämän toimintasuunnitelman erillisenä liitteenä.

Reijo Lyttinen
1.VDG


