
107-F -PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA 

 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2015 – 2016 

 
Vuoden teemat: 

Kansainvälisen presidentin teema: Ihmisyys - Sopusointu - Arvokkuus 
Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää - Många sätt att göra gott 

Piirikuvernöörin teema: Yhdessä hyvää tehden – Att göra gott tillsammans 
 

YLEISTÄ 

107-F -piirissä on 69 klubia ja näissä noin 1800 jäsentä. Piirin klubeista on 52 mies-, 11 nais- 

ja 6 yhteisklubia. Klubit ovat jaettu 4 alueeseen ja 10 lohkoon. Tällä hetkellä piirissä ei ole 

yhtään LEO-klubia. Piirissä on 58 kokouskielenään suomea puhuvaa klubia, 10 ruotsinkielistä 

ja yksi klubi, jonka kokouskieli on englanti. 

 

Piirin korkein päättävä elin on piirin vuosikokous, joka valitsee piirikuvernöörin ja 

varapiirikuvernöörit, päättää piirin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

 

Piirin toimintaa johtaa piirikuvernööri, joka on suoraan kansainvälisen presidentin alainen. Hän 

toimii yhteistyössä muiden kotimaisten piirikuvernöörien kanssa johtaen valtakunnallista Lions-

liittoa vuosikokousten välillä. 

 

Piirikuvernöörin apuna on piirihallitus, johon kuuluvat hänen lisäksi edellinen piirikuvernööri, 

varapiirikuvernöörit, piirisihteeri, rahastonhoitaja ja alueiden ja lohkojen puheenjohtajat sekä 

puheoikeudella toimikuntien puheenjohtajat. 

 

Piirihallitus ja toimikunnat vastaavat piirikuvernöörin johdolla piirin toiminnan strategisesta 

suunnittelusta ja operatiivisesta toiminnasta sekä edesauttavat Suomen Lions-liiton ja LCI:n 

asettamien tavoitteiden toteuttamista. 

 

Piirikuvernöörin läheisenä apuna on DG-tiimi, johon kuuluvat DG, 1VDG, 2VDG, GLT ja GMT. 

 

Piirin toiminta perustuu ennalta laadittuun toimintasuunnitelmaan ja sen perusteella laadittuun 

talousarvioon. 

 Varapiirikuvernööri on laatinut piirin tulevan kauden toimintasuunnitelman, joka 

vahvistetaan vuosikokouksessa Ylihärmässä 18.4.2015. Samalla hyväksytään 

talousarvio. 

 Toimikunnan sekä alueen ja lohkojen pj:t laativat toimintasuunnitelmansa, jotka 

käsitellään ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa 11.9.2015 

 

Piirihallitus kokoontuu kaudella neljä kertaa eri puolilla toimialuetta: syys-, marras-, helmi- ja 

huhtikuussa, jolloin järjestetään myös piirin vuosikokous.  

 kokous perjantai 11.9.2015 Laihia 

 kokous perjantai 27.11.2015 Isojoki 

 kokous + lionsfoorum lauantai 13.2.2016 Lapua 

 kokous + piirin vuosikokous lauantai 16.4.2016 Seinäjoki  

Aluefoorumi pidetään helmikuun piirihallituksen yhteydessä, jossa on toimikuntien tavoitteiden 
esittely klubien edustajille. 



Piirihallitusten kokouksen sisältö: 

 

 Ensimmäisessä kokouksessa on esittelykierrokset, rintamerkkien ja solmioiden/huivien 

jaot, toimintasuunnitelmien esittelyt ym.  

 Toisessa kokouksessa teemana on jäsenhuolto, nuoriso, Lions Quest  

 Kolmannessa kokouksessa aktiviteetit, LCIF  

 Neljännessä kokouksessa huhtikuussa on lyhyt yhteenveto toiminnasta, palkitsemiset ja 
neljännen kokouksen yhteydessä on myös piirin vuosikokous.  

Toimikaudella 2015-2016 päätavoitteena piirissä on klubivirkailijoiden ja jäsenten 

kouluttaminen ja näin kehittää klubien toimintaa ja vuorovaikutusta ympäröivään 
yhteiskuntaan lionstoiminnan arvostuksen lisäämiseksi. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

DGe Timo Sysilampi hyväksytään piirikuvernööriksi (DG) kansainvälisessä vuosikokouksessa  

Honolulussa 26.-30.6.2015. 

 

Piiri osallistuu LCIFn rauhanjuliste- ja esseekilpailuun teemalla ”Jaetaan rauhaa”. 

Piirin rauhanjulistekilpailuun osallistuvista töistä palkitaan kolme parasta rahapalkkioin ja paras 

työ lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun. 

 

Toiminta tähtää LCIFn työn edistämiseen ja annettavan tuen lisäämiseen. Piirin LCIF-

koordinaattoria koulutetaan ja LCIF-asioista tiedottamista ja säännöllistä yhteydenpitoa 

kauden aikana lisätään. Klubeja ja piiriä tuetaan LCIF-varainkeruutilaisuuksien 

järjestämisessä. Avustetaan lioneita lahjoitusten ja LCIF-tunnustushakemusten lähettämisessä 

ja autetaan heitä LCIF:lle lähetettävien varojen ja MJF-hakemusten kanssa. 

 

Kehitetään Sri Lankan ja Haitin palveluprojekteja ja aloitetaan aurinkokeitinprojekti. Tämä 

uusin aktiviteetti on "Solar Cookers in Kenya" eli "Aurinkokeittimiä Afrikkaan". Tavoitteena on 

lahjoittaa kenialaisille perheille 3.000 aurinkoenergialla toimivaa ruuanlaittolaatikkoa. Projekti 

kestää kaksi vuotta. NSR rahoittaa tämän Pohjoismaiden Lions-liittojen avulla. Eli tämä ei 

edellytä erillistä varainkeruuta. 

 

Kansainväliset kokoukset kaudella: 

 Europa Forum pidetään 9.-11.10.2015 Ausburgissa Saksassa. 

 Pohjoismainen yhteistyö (NSR) kokous pidetään 15.-17.1.2016 Rovaniemellä. 

 Kansainvälinen vuosikokous pidetään 24.-28.6.2016 Fukuokassa Japanissa. 

 

Jäsenistön osallistumista kansainvälisiin Lions-tapahtumiin edistetään tiedottamisen, 

convention-arpajaisten ja järjestettyjen matkojen avulla. Tavoitteena on, että piirikuvernööri 

osallistuu johonkin kansainväliseen kokoukseen tai tapahtumaan. 

KOULUTUSTOIMINTA 

Koulutustoiminnassa painopiste on tukea klubijohtajien sekä alueen ja lohkon puheenjohtajien 

johtamistaidon kehittymistä piirin tarjoaman valmennustoiminnan avulla. Piirissä toimii 

koulutusjohtaja (GLT) ja hänen toimestaan tullaan järjestämään seuraavat 

koulutustapahtumat: 

 

 Uusien klubivirkailijoiden koulutus I pidetään piirin vuosikokouksen yhteydessä 18.4.2015. 
 Piirivirkailijoiden tapaamisen yhteydessä 31.7.2015 pidetään alueen ja lohkon puheenjohtajien 

koulutus I. 
 Uusien klubivirkailijoiden koulutus II pidetään 18. ja 25.8.2015 lohkoittain. 
 Piirihallituksen 1. kokouksen yhteydessä 11.9.2015 pidetään alueen ja lohkon puheenjohtajien 

koulutus II. 



 Muutosjohtajakoulutus I varapresidenteille pidetään 6.10.2015, II pidetään 24.11.2015 ja III 
pidetään 16.2.2016. 

 ”Lionsfoorumi” uusille lionille ja piirihallituksen 3. kokous pidetään seminaarina 

lauantaina 13.2.2016. 

 

Klubin Laatuprosessin saamista osaksi klubien toimintasuunnitelmaa tuetaan koulutuksella. 

Lisäksi luodaan vuotuinen koulutuskalenteri, josta viestitään klubeja säännöllisesti. 

Kauden alussa siirrytään käyttämään kansainvälisen järjestön MyLCI-jäsenrekisteriä. Muutos 

edellyttää, että klubien virkailijat on jo kevään 2015 aikana koulutettu MyLCIn käyttöön. 

Motivoidaan uusia lohkojen puheenjohtajia löytämään uusia virkailijoita julkaisemalla lohkon 

puheenjohtajien virkalistan, joka auttaa klubeja orientoitumaan tuleviin tehtäviin. 

JÄSENOHJELMA 

Jäsenohjelman painopiste on pysäyttää jäsenkato ja kääntää jäsenkehitys positiiviseksi. 

Piirissä toimii jäsenjohtaja (GMT) ja hänen toimestaan tullaan järjestämään lokakuussa 

valmennustilaisuus klubien jäsenjohtajille seuraavista aiheista: 

 

 jäsenhuoltosuunnitelman sisältö ja laatiminen  

 jäsenhankinnan keinot, esimerkit  
 kummin merkityksen korostaminen  

Jäsenohjelman tavoitteena on turvata klubin palveluvoimaa tarjoamalla jäsenille 

mielenkiintoisia tehtäviä, joihin on annettu tarpeellinen valmennus, huomioimalla ja 

palkitsemalla ansioituneita ja aktiivisia jäseniä, toteuttamalla aktivoivaa jäsentiedotusta sekä 

järjestelmällistä jäsenhankintaa, joka lisää palvelutyöhön osallistuvia.  

 

Piirin jäsenmäärän tavoite on päästä takaisin 1800 jäseneen.  

 

 jäsenhankinta ja nykyisten jäsenien pitäminen klubeissa koko kauden painopisteenä  

 naisjäsenten määrää pyritään lisäämään ottamalla naisia nykyisten klubien jäseniksi  

 perustetaan uusi Kampus-klubi kauden aikana, johon tulee jäseniä sekä 

ammattikorkeakoulun opettajista ja henkilökunnasta että ulkomaisista opiskelijoista 

 palveluprojekteissa kuten esim. lipaskeräyksissä otetaan myös puolisot mukaan koska 

tutun henkilön kohtaaminen yhdessä auttaa uusien jäsenten hankinnassa 

 pyritään lisäämään arvostusta ja näin saada jäsenpoistuma pienenemään  

VIESTINTÄOHJELMA 

Piirillä on verkkojulkaisu Leijonasanomat – Lejon Nytt ja sen toimittamisesta vastaa 

viestintäjohtaja. Hän pitää myös yllä piirin kotisivuja.  

 

Viestinnän painopiste kaudella 2015 – 2016 on siirtää piirin sivut eClubhouse -

julkaisuohjelmalle ja avustaa tarpeen tullen myös klubeja tässä tehtävässä. 

 

 piirilehti Leijonasanomat julkaistaan lokakuussa 2015 ja päivitykset kerran kuukaudessa 

 juttukiintiöt/-velvoitteet lohkoille, lohkon puheenjohtajat vastuussa  

 Internet-näkyvyyttä lisätään siten, että kauden lopulla kaikilla piirin klubeilla on 

ajantasaiset, päivitetyt nettisivut 

 webmaster-koulutus lokakuussa 2015  

 piirin webmasterin apu klubisivujen perustamiseen  

Klubien laajaa ja tuloksellista palvelutyötä tuodaan yhä näkyvämmin suuren yleisön 

tietoisuuteen. Positiivinen näkyvyys paikkakunnan medioissa ja sosiaalisessa mediassa lisää 



myönteistä suhtautumista tuleviin aktiviteetteihin ja voi tuoda uusia palvelutyöstä 

kiinnostuneita lionstoimintaan.  

 jokainen klubi saa vähintään 1-2 juttua läpi paikallis-/maakuntalehdessä  

 piirin klubeista pyritään saamaan juttuja jokaiseen Lion-lehteen  

 piirin ja klubien toiminnan tunnetuksi tekeminen nykyaikaisin keinoin sosiaalisen 
median kautta  

Yhteistoimintaa paikkakunnan muiden toimijoiden kanssa kehitetään edelleen.  

 hyviä esimerkkejä ja käytänteitä saatetaan muiden klubien tietoon  

 saman paikkakunnan lionsklubien yhteistyön tiivistäminen  

 

MUIDEN TOIMIKUNTIEN TYÖ  

DG ja vierailut 

Piirikuvernööri sekä 1. ja 2. varapiirikuvernööri jakavat vierailut klubeihin kolmanneksiin. 

Vuosijuhliaan viettävään klubiin vierailun tekee pääsääntöisesti piirikuvernööri. Kaudella 2015 

– 2016 seuraavat klubit täyttävät tasavuosia: 

 

50 v LC Lappajärvi 

50 v LC Vimpeli 

10 v  LC Nurmo/Valakiat 

60 v LC Kauhava 

 

Vierailukutsut mahdollisiin juhliin on tehtävä riittävän ajoissa, jotta varmistetaan 

piirikuveröörin pääsy tilaisuuteen. 

 

PDG 

PDG-toimikunnan työtä johtaa IPDG ja sen tehtävänä on DGn toiminnan tukeminen ja 

opastaminen. Toimikunta tekee myös esityksen Pohjanmaan leijonan nimeämisestä. 

 

Nuorisotoimiala 

Nuorisovaihtoon ulkomaille pyritään lähettämään noin 20 nuorta vuosittain. Ulkomailta 

puolestaan otetaan vastaan nuoria pääsääntöisesti nuorisoleirin aikana. 

 

Seuraava nuorisoleiri pidetään piirissämme kesällä 2017. Nuorisoleiriä varten kerätään 

klubeilta nuorisoleiriraha, joka on 3 euroa/jäsen. Tällä mahdollistetaan noin 30 nuoren 

osallistuminen Kuortaneen Haapaniemessä pidettävälle leirille. 

 

Klubeja kannustetaan osallistumaan Lions Quest -koulutustilaisuuksiin ja hankkimaan Vastuu 

on meidän -oppaita jaettaviksi koululuokille. 

 

SKEBA – Nuoren bändiskaba 2016 alkaa 1.8.2015 ja loppukilpailu käydään 27.5.2016 Turussa 

pidettävän vuosikokouksen aikana. Karsintakilpailu järjestetään Skeba-piirivastaavan toimesta. 

 

Kummilapsitoimintaa jatketaan Sri Lankassa usean klubin puitteissa. 

 

Palvelutoimiala 

Turvassa tiellä -aktiviteetin tavoitteena on antaa liikenneturvallisuuden teoriakoulutusta 

yläasteilla 8. luokkalaisille klubien toimesta.  

 

Nenäpäivä-keräys 2015 tavoitteena on auttaa kehitysmaiden lapsia pääosin maissa, joissa ei 

vielä ole vahvaa Lions-toimintaa ja organisaatiota. Piiri ja mahdollisimman moni klubeista 

osallistuu Ylen Hyvä Säätiön toteuttamaan Nenäpäivä-keräykseen. Kampanja-aika on 10.10.-

10.11.2015. Valtakunnallinen tavoite on 180 000 euroa. 



 

Hyvän Päivää vietetään 8.10.2015 ja Lions-liitto tukee piirejä ja klubeja päivän tapahtumien 

järjestämisessä. Tavoitteena on saada valtakunnallista näkyvyyttä eri puolilla Suomea 

järjestettävien Lions-tilaisuuksien ja tempauksien myötä ja saada kansainvälisenä 

palvelupäivänä 8.10. järjestettävän tapahtuman viettäminen pysyväksi osaksi Lions-toimintaa.  

Kaudella 2015 – 2016 päivän teema on ympäristö ja näönsuojelu. 

 

Sri Lankan Lions-ystävien seura jatkaa Ratnapuran sairaalan tukemista ja käytettyjen 

silmälasien keräystä Suomessa. Yhdistyksen tavoitteena on tehostaa tiedotustoimintaa ja 

kasvattaa jäsenmäärää. 

 

Varainhankinta 

ALERT-työryhmä ylläpitää valmiutta suunnata tarvittaessa nopeasti katastrofiapua liiton 

katastrofitilin kautta kotimaahan ja suomalaisten lionien palvelukohteisiin ulkomaille. Piiritason 

koordinoinnista vastaa palvelu- ja varainhankintavastaavat. 

 

Anna tukesi nuorisolle -arpajaisten tavoitteena on tukea Lions-liiton nuorisoaktiviteetteja 

tavoitteena lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy (lasten ja nuorten kasvun sekä 

nuorten kulttuurityön tukeminen). Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset järjestetään ajalla 

1.9.2015 – 31.1.2016. 

 

Joulukortit -aktiviteetin tavoitteena on tukea Lions-liiton nuorisoaktiviteetteja tavoitteena 

lasten ja nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisy (lasten ja nuorten kasvun sekä nuorten 

kulttuurityön tukeminen).  Valtakunnallinen tavoite on myydä klubien kautta yksityishenkilöille 

ja yrityksille 210 000 korttia. 

 

Punainen Sulka -keräys 2016 – 2017 piirivastaava on kerännyt klubien keräysvastaavien tiedot 

ja aloittanut heidän koulutuksensa kaudella 2014 – 2015. 

 

Muut toiminta 

LCI 100 vuotta -juhlatoimikunnan työskentely käynnistyy päämajan ohjeiden mukaisesti 

kaudella 2015 – 2016. 

 

Edelliskausien tapaan järjestetään ARS- ja MJF gaala maaliskuussa 2016. 

 

Suomi Johtoon -kampanjaa jatketaan tavoitteena saada PID Harri Ala-Kulju kansainväliseksi 

presidentiksi. 

 

Piirinmestaruuskilpailut järjestetään golfissa, lentopallossa ja pilkissä. 

 

TALOUSARVIO 2015 - 2016 

Talousarvio on tämä toimintasuunnitelman liitteenä. 

 

 

 

 

 

Timo Sysilampi 
DGe  
 


