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PIIRI 107 – G 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020 – 2021 

1 VDG Erkki Mäntylä 

LIONS 

Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle 

We serve – Me palvelemme 

Lions – monta tapaa tehdä hyvää / Lions – många sätt att göra gått 

Välitä lähimmäisestäsi  

”Ja henki, jonka saimme sydämeen, se vahvana on siellä edelleen. 

Me yhteistyöllä voimme rakentaa, nyt maailmasta vielä parempaa.” 
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LIITON STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2020–2025 

Palvelu (GST) ja Kumppanuus 

* toteutamme LCI Forward- ohjelmaa - etusijalla Diabetes, Lasten syöpä ja Ympäristö

* tarjoamme jokaisessa klubissa uusia ja mielenkiintoisia aktiviteetteja

* haemme kumppanuuksien avulla uusia aktiviteetteja huomioiden paikkakunnan tarpeet ja

tarinat 

* Punainen Sulka-keräys toteutetaan vuonna 2024

Koulutus (GLT) 

* liitto kouluttaa tulevat piirikuvernöörit sekä MD-GAT- toimialojen vastuuhenkilöt ja antaa

koulutustukea tarvittaessa 

* piirit vastaavat piiriensä koulutettavista; toimialojen vastuuhenkilöt, klubivirkailijat,

alueen/lohkon puheenjohtajat 

* kaikki klubit osallistuvat koulutukseen

Jäsenyys (GMT) 

* tavoittelemme jäsenmäärän kasvua

o kehittämällä uusia keinoja jäsenhankintaan

o uusia jäseniä hankitaan uudistetulla toimintamallilla ja -aktiviteetilla

o perustamme uusia klubeja, teema- ja leoklubeja

* huolehdimme jäsenistämme

Viestintä 

* piirien ja klubien tiedottajat on koulutettu aktiivisen tiedottamisen toimintamalliin

* luomme mielikuvaa rohkeasta, uudistuvasta, huomioivasta ja joustavasta lions-toiminnasta



3 

* kehitetään ruotsinkielistä viestintää

Kansainvälinen toiminta 

* olemme osa kansainvälistä Lions-järjestöä, joka määrittelee kansainvälisen ja kansallisen

organisaatiomallin ja toimintakaavan 

* järjestö ohjaa lioneita hankkimaan uusia jäseniä paikkakunnan tarpeen ja tarinoiden mukaan

aikaansaaduilla palvelutuotteilla 

* Suomella on edustajia kansainvälisissä toimielimissä ja työryhmissä

* osallistutaan NSR-toimintaan

* klubeja ohjataan kansainväliseen toimintaan eri palvelujen avulla (nuorisovaihto,

rauhanjulistekilpailu, LCIF-rahastoon avustukset, Sri Lankan kummit ja Sri Lankan ystävät, 

Orkester Norden sekä kansainvälisiin kokouksiin osallistuminen). 

Toimintaperiaatteet 

* Kaikille valtakunnallisille aktiviteeteille ja hankkeille nimitetään projektipäällikkö, sekä

laaditaan toiminnalliset kuvaukset, vastuut ja valtuudet. Vastuuhenkilö laatii raportin 

toiminnasta kuluneen kauden aikana. 

* Hallituksen tehtävänä on varmistaa hyväksyttyjen hankkeiden toteutus realististen budjettien

puitteissa. 

* Parannetaan perehdytystä lyhytkestoisiin tehtäviin

* 1.VDG kurssi on mukana suunnittelemassa seuraavan kauden toimintasuunnitelmaa 

1. ja 2.VDG kurssien perehdyttämiseen kuuluu oikeus osallistua kuvernööri-infoon tai

vastaavaan neuvotteluun. 

* Kannustetaan ja innostetaan uusiin tehtäviin hakeutumista

* Huolehditaan luottamushenkilöiden toimintaedellytyksistä ja tuetaan heitä tehtävissään

kouluttamalla 

* Hyödynnetään tehtäväkiertoa

o Samassa tehtävässä pääsääntöisesti toimitaan yksi vuosi, mutta osassa tehtäviä

pyritään 2- tai 3-vuotiseen jaksoon. 
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PIIRIN TARKOITUS 

- Piirin klubien elinvoiman tukeminen 

- Piirin klubien tukiorganisaationa toimiminen sekä hallinnollisessa että 

palvelutyössä 

- Klubi- ja piirivirkailijoiden kouluttaminen 

G-PIIRIN TAVOITETILA (visio) 

Klubiemme toiminta on paikallisesti tunnettua, luotettavaa, ihmisläheistä ja palveluhaluista 

toimintaa apua tarvitsevien hyväksi. 

Palvelutyö on ensisijaisesti paikallista mutta myös kansallista sekä kansainvälistä toimintaa. 

Klubien mielekäs toiminta saa leijonat viihtymään. 

G-PIIRIN TAVOITTEET 2020–2021 

Yhteistyön lisääminen lohkon klubien kesken. 

Toimintaedellytysten ja palveluvoiman turvaaminen yhteistyössä paikkakunnan muiden 

toimijoiden kanssa 

Klubien ja piirin välisen vuorovaikutuksen sekä avoimen ja aktiivisen keskustelun ja tiedonkulun 

lisääminen. Klubien toiminnan tiedottamisen ja sosiaalisen median hyödyntämisen lisääminen. 

Jäsenmäärän pitäminen yli 1 250 jäsenen. 

Kaikki klubit osallistuvat LCIF 100 keräykseen kauden loppuun mennessä. 
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G-PIIRIN TOIMENPITEET 2020 – 2021 

Klubien ja piirin toimihenkilöiden koulutuksen järjestäminen (piirin vuosikokous, piirifoorumi). 

Piirivirkailijat saavat tehtävänsä jo hyvissä ajoin ennen tulevaa kautta (lohkopuheenjohtajien 

tapaaminen maaliskuu 2021). 

Uudet jäsenet ja kummit tilaisuus maaliskuu 2021 

Pitkäjänteisen toiminnan suunnittelu. 

Käynnistetään keskustelu ja toimenpiteet piirin alueella tuloksellisen lions toiminnan 

jatkuvuudesta, klubitoimintaan sitoutumisesta ja klubien toimintaedellytysten säilyttämisen 

vaativista toimista. (Klubikyselyt) 

Jäsenohjelma 

Edistää jäsenpysyvyyttä, uusien jäsenten hankintaa ja uusien klubien perustamista.  

Piirin jäsenmäärän pitäminen yli 1 250 jäsenen.  

Kukin klubi säilyttää vähintään nykyisen jäsenmääräänsä, jolloin poistuvien jäsenten tilalle 

hankitaan vähintään sama määrä uusia jäseniä, keskimäärin +2 uutta jäsentä/klubi. 

Harkitaan mahdollisuuksia yhteisklubeihin. 

Kummitoiminta klubeissa tukee jäsenhankintaa ja vahvistaa jäsenviihtyvyyttä. 

Nuorisovaihto 

Tehtävänä on huolehtia piirin nuorisovaihtotoiminnasta ja lisätä tietoisuutta nuorisoleireistä. 

Kannustetaan klubeja tukemaan nuorten lähettämistä nuorisovaihtoon ja järjestämään tuleville 

nuorille isäntäperheitä.  

Lions-Quest 

Tehtävänä on järjestää LQ-koulutustilaisuuksia sekä hoitaa niiden markkinointi ja tiedotus. 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä painotetaan ennaltaehkäisevää työtä. 

Vastuu on meidän -kampanjan jatkaminen. 

Ydinkohderyhmänä opettajat ja liikuntaseuroissa toimivat / työskentelevät. 

Klubeille tiedotuskanavina käytetään: piirifoorumi, aluefoorumit, piirikuvernöörin tiedote, G-

sanomat, koulutettujen klubivierailut ja piirin Facebook. 
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Koulutus 

Kannustetaan klubeja osallistumaan aktiivisesti liiton ja piirin järjestämiin koulutustilaisuuksiin. 

Lions-tietoutta on saatavana myös Lion-lehdessä, piirin, liiton ja LCI:n www-sivuilla ja sosiaalisesta 

mediasta. 

Viestintä 

Tukee Lions-toiminnan tunnettavuutta, jäsenhankintaa ja oikean Lions-kuvan välittämistä. 

Ylläpitää piirin www-sivuja saatujen dokumenttien perusteella edistäen piirin ulkoista ja sisäistä 

viestintää. 

Julkaisee sisältöä ja ylläpitää piirin Facebook-sivuja edistäen sosiaalisen median merkitystä 

tiedotuksen apuvälineenä. Järjestää tarvittaessa sosiaalisen median koulutusta klubeille. 

G-Sanomat, piirin sisäisenä viestintävälineenä. 

Metso-Leijona-lehden julkaiseminen. 

LCIF/ALERT 

Tavoitteena on LCIF-toiminnan tunnettavuuden lisääminen ja avustusten hakemisen aktivointi. 

LCI100 

Piirin tapahtumissa ja piirikuvernöörien klubivierailuilla LCI100 tuodaan esille.

Kaikki klubit ovat osallistuneet keräykseen kauden loppuun mennessä jollain summalla. 

ARS 

Säätiön toiminnan esittely piirihallituksen kokouksissa, piiri- ja aluefoorumeissa sekä 

klubivierailuilla 

Piirin ARS-sivujen päivittäminen 

Piirin ritari-/lionsjuhlan organisointi 

Klubien avustushakemusten anomisen markkinointi 

ARS-adresseja klubien käyttöön 1 kpl/lion 



7 

Tuetaan klubien Lions-ritari -jäsenyyksiä, tavoite 10 uutta ritari 

Palkitsemiset: piirikokouksessa palkitaan klubi, joka on lahjoittanut (eli 

hankkinut adresseja ja maksanut ritarimaksuja) eniten suhteutettuna klubin 

jäsenmäärään. 

Leo-toiminta 

Tukee leijonien ja leojen yhteistyötä. Leo-tietouden lisääminen piirissä. 

Puolisotoiminta 

Puolisotoimintaa piirissä sekä yhdessä naapuripiirien kanssa. 

Sri Lankan Lions-ystävät, kummilapset 

Kannustetaan piirin lioneja liittymään jäseniksi ja ottamaan kummilapsia ja näin tukemaan 

silmäsairaalan toimintaa sekä nuorten koulutusta. 

Hyvän päivä 

Tukee Lions-toiminnan tunnettuuden lisäämistä, jäsenhankintaa ja oikean Lions-kuvan 

välittämistä. 

Lionien kirkkopyhä 

PDG 

Tukee piirin hallintoa. 

PIIRIHALLITUKSEN KOKOONPANO 

Piirikuvernööri (DG) 

Edellinen piirikuvernööri (IPDG) 

Ensimmäinen varapiirikuvernööri (1 VDG) 

Toinen varapiirikuvernööri (2 VDG) 
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Piirisihteeri (CS) 

Piirin rahastonhoitaja (CT) 

Lohkojen puheenjohtajat (ZC) 12 kpl 

Palvelujohtaja (GST) 

Jäsenjohtaja (GMT) 

Koulutusjohtaja (GLT) 

LCIF-koordinaattori 

Viestintävastaava 

TYÖVALIOKUNTA 

Työvaliokuntaan kuuluvat kuvernööritiimi, GAT-tiimi, piirisihteeri, piirin 

rahastonhoitaja ja viestintävastaava. 

MUUT PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSIIN OSALLISTUVAT 

Piirin ARS-asiamies 

Piirin Lions Quest-vastaava 

Piirin nuorisovaihtaja 

Metso-leijona lehden toimittaja 

Facebook-vastaava 

Sri Lanka Lions ystävät 

Puolisotoiminta 

PIIRIN KOKOUKSET 

*Piirihallitus kokoontuu neljä kertaa kauden aikana ( elokuu, marraskuu, helmikuu ja

huhtikuu) ja tarvittaessa myös muulloinkin. Piirihallituksen vaihto- ja 

tutustumiskokous pidetään toukokuussa. 

* Työvaliokunta kokoontuu pääsääntöisesti ennen piirihallituksen kokousta ja

tarvittaessa muutoinkin. 

* Piirifoorumi pidetään syyskuussa ja aluefoorumit pidetään viikolla 48/20 ja 8/21.

* Piirin vuosikokous pidetään Karstulassa 24.4.2021.
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* Lions-liiton vuosikokous pidetään Turussa 11. - 13.6.2021.

* Kansainvälinen vuosikokous pidetään Montrealissa 25. – 28.6.2021.

*Piirihallituksen sekä työvaliokunnan kokouksia voidaan pitää tarvittaessa myös

GoTo Meeting-kokouksina. 

Toimikunnat ja työryhmät 

1. Jäsentoimikunta: Jäsenohjelma, GMT

2. Koulutustoimikunta: Koulutus, GLT, Puolisotoiminta

3. Palvelutoiminta: LCI100, Hyvän päivä, Nuorisovaihto, Leot, Lions Quest,

Rauhanjuliste, Sri Lankan Lions-ystävät 

4. Viestintä: PR-toiminta, ulkoinen ja sisäinen viestintä, Metso-Leijona-lehti, Internet,

piirin blogi, sosiaalinen media 

5. Varainhankinta: Korttimyynti, Anna tukesi nuorisolle -arvat ja muu varainhankinta,

Katastrofitilit, ARS 

6. LCIF/ALERT-toimikunta

7. PDG-toimikunta

Toimikunnat suunnittelevat ja toteuttavat oman toimialansa tehtävät 

Tekevät raportin ja esityksiä piirihallitukselle tai työryhmä omalle toimikunnalleen. 

Toimintasuunnitelmat tarkentuvat ja käsitellään 1. piirihallituksen kokouksessa elokuussa. 

KLUBIVIERAILUT 

Piirikuvernööri vierailee kauden aikana niissä klubeissa, joissa hän ei ole vieraillut 

aiempien VDG-kausien aikana (30 klubia). 1 VDG ja 2 VDG jakavat keskenään loput 

klubit. 

Piirikuvernööri vierailee myös kutsuttuna muissa klubeissa. Tarvittaessa 

varapiirikuvernöörit sijaistavat piirikuvernööriä eri tilaisuuksissa. 

Lohkon puheenjohtajat vierailevat oman lohkonsa klubeissa. 

Piirin GAT-tiimi (jäsenjohtaja, koulutusjohtaja ja palvelujohtaja) vierailee myös 

klubeissa tarvittaessa. 
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TALOUSARVION PERUSTEET KAUDELLE 2020 – 2021 

• Liiton jakama piiriraha on noin 6 500 euroa.

• Piiri perii klubeilta Metsoleijona –lehtimaksua 3 euroa / jäsen, maksimi 90 euroa

tai vaihtoehtoisesti 50 euron ilmoitus lehteen.

• Piiri perii klubeilta Nuorisoleiri-maksua 5 euroa / jäsen. (seuraava leiri v. 2022)




