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Strategia 2022-2023

GAT –tavoitteet:

• Koulutus tukee klubien toiminnan osaamista, uudistamista sekä 
aktiivisuutta ottaen huomioon jäsenistön tarpeet.  

• Jäsenyys vahvistaa klubien elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta ottaen 

huomioon uusien jäsenien hankinnan.

• Palvelu aktiviteetit tukevat paikkakunnan palvelutarpeita sekä klubien 

voimavaroja.

• LCIF:n tietoisuutta lisätään klubien hyväksi.



GAT-tavoitteet:

Koulutus – GLT

Tukee klubien toiminnan osaamista, uudistamista sekä aktiivisuutta ottaen huomioon 
jäsenistön tarpeet.  

Piirin järjestää valmennusta ja opastusta klubien virkailijoille, uusille klubien jäsenille (lioneille) ja 
muille jäsenille sekä voimavalmennuksia. Koulutusten tavoitteena on tukea lioneita 
valmentamalla heitä erilaisiin tehtäviin ja tarjota mahdollisuuden erilaisten taitojen oppimiseen ja 
kehittymiseen. Koulutuksia järjestetään sekä läsnä- että etäkoulutuksina. Klubien kehittämisen 
tueksi järjestetään voimavalmennuksia. Osa-alueina ovat jäsenistön tarpeet, klubin elinvoima ja 
tulevaisuus sekä paikkakunnan palvelutarpeet.

Piirin tavoite on, että toimivuoden 2022-2023 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun 
mennessä klubivirkailijoiden ja lohkon puheenjohtajien koulutuksen on suorittanut 90% 
virkailijoista,  mikä on 10% kasvu viime vuoteen verrattuna. Piirin GLT-koordinaattori raportoi 
jokaisesta paikallisesta koulutuksesta käyttämällä LCI:n raportointityökalua Learn-sovelluksessa.



GAT-tavoitteet:

Jäsenyys – GMT

Vahvistaa klubien elinvoimaisuutta ja tulevaisuutta ottaen huomioon 
uusien jäsenien hankinnan. 

Toimiva klubi kertoo palvelustaan ja markkinoi toimintaansa.  Tuemme 
klubien jäsenhankintaa siten, että klubit voivat tarjota tarvittavaa palvelua 
yhteisölle. Jäsentoimintakuntaa lisätään jäseniksi PDG Reijo Lumme, 1.vdg 
Antti Juva ja klubijäsenet Maria Härkki-Santala LC Hämeenkyrö/Kyröttäret   
ja Johanna Peltola LC Lempäälä/Sääksjärvi.

Jäsenyys keskittyy klubin elinvoimaa ja tulevaisuuteen (esim. jäsenhankinta, 
sisäinen leijona, mielikuva vahvistaminen jne.).  

Piirin tavoite on, että toimintavuoden 2022 -2023 loppuun mennessä piirimme 
on saavuttanut positiivisen jäsenkasvun. Negatiivinen jäsenkehitys ollaan 
saatu pysäytettyä siten, että uusien jäsenien määrä kasvaa enemmän 
suhteessa eronneihin jäseniin. Uusia klubeja perustetaan sen mukaan, kuin 
paikkoja ja tarvetta löydetään. 



GAT-tavoitteet:

Palvelu – GST

Aktiviteetit tukevat paikkakunnan palvelutarpeita sekä klubien voimavaroja.

Kuulumme maailman suurimpaan palveluklubijärjestöön Lions Clubs Internationaliin.  
Autamme, palvelemme ja teemme hyvää tavoilla, joihin meitä tarvitaan. Olemme valmiina 
muutoksiin ja tarttumaan uusiin haasteisiin klubien elinvoimaisuuden säilyttämisiksi.

Palvelutoimintakuntaa lisätään jäseniksi  PDG Antti Hynnä, 2.vdg Soini Köppä ja  
klubijäseneksi Anita Ranta LC Pirkkala/Pirkattaret. Lions-toimintamme on näkyvästi mukana 
paikkakuntien tapahtumissa.

Palvelu keskittyy klubin palvelutarpeen määritykseen, yhteistyöhön, klubin resursseihin ja  
palvelustrategiaan. 

Piirin tavoite on, että toimivuoden 2022-2023 loppuun mennessä piirimme on lisännyt 
palveluraportointia suorittavien klubien prosenttiosuutta siten, että 80% klubeista raportoi 
palvelusta MyLionissa, mikä on 15 % enemmän kuin viime vuonna. Kauden aikana klubeille 
tarjotaan MyLioniin koulutus-, resurssi- ja tukitarpeita (esim. motivaatio, pääsy 
järjestelmään, tekniset ongelmat, vaikutusten mittaamiseen liittyvät kysymykset jne.). 



GAT-tavoitteet:

LCIF 

LCIF:n tietoisuutta lisätään klubien hyväksi

Lions Clubs International Foundation (LCIF) tarjoaa laajan valikoiman apurahoja. 
Apurahojen avulla voidaan toteuttaa yhteisiä paikallisia tai valtakunnallisia 
palveluprojekteja.  LCIF:n neljä painopistealueetta ovat näkö, nuoriso, suurtuhohätäapu ja 
muu humanitaarinen työ. Kauden aikana lähetetään klubeille kaksi klubikohtaista kirjettä, 
missä kerrotaan tieto klubin MJF-krediiteistä ja lahjoituksista. Klubeja/leijonia avustetaan 
varojen lähettämisessä LCIF:lle ja MJF-nimitysten hakemisessa. LCIF-koordinaattori pyrkii 
vierailemaan sekä PNAT-kokouksissa että klubeissa. Klubien LCIF-vastaaville järjestetään 
koulutusta yhdessä GLT:n kanssa.

Piirin tavoite on, että toimivuoden 2022 - 2023 loppuun mennessä  piirimme tukee Lions 
Clubs Internationalin säätiötä (LCIF) sen pyrkimyksessä saavuttaa asetettu 
varainkeruutavoite. Klubi maksaa piirikokouksen päättämän LCIF-maksun 5€/jäsen, kauden 
aikana saadaan vähintään 10 MJF-jäsentä ja klubiin nimetään LCIF-vastaava.



Toimikuntien suunnitelmat

Viestintä ja tiedottaminen

Piirin kotisivut ja Piirileijona-lehti tukevat Lions-toiminnan tunnettuuden lisäämistä, 
jäsenhankintaa ja piirin tiedottamista.  Kauden aikana lähetetään klubeille sähköpostitse 10 
kpl piirikuvernöörin tiedotteita.  Klubeja kannustetaan julkaisemaan toiminnastaan 
tapahtumia piirin kotisivulla ja Piirileijonassa. Hyödynnämme monikanavaista viestintää. 

Nuorisovaihto 

Tehtävänä on huolehtia piirin nuorisovaihtotoiminnasta ja lisätä tietoisuutta nuorisoleirien 
järjestämisestä ja kustannuksista. Tavoitteena on, että klubi maksaa piirikokouksen 
päättämän Nuorisoleirimaksun 2€/jäsen, kauden aikana saadaan vähintään 10 nuorta 
nuorisovaihtoon ja klubiin nimetään nuorisovaihto-vastaava.

Piirissä 107-E ei järjestetä nuorisoleiriä kaudella 2022- 2023. 



Toimikuntien suunnitelmat

Lions Quest ja KiTeNet

Tehtävänä on Elämisen taitoja Lions Quest – koulutusten alueellista tiedottamista ja 
markkinointia. Klubeja kannustetaan lähettämään ja kustantamaan opettajia sekä 
liikuntaseuravalmentajia Quest – koulutuksiin siten, että suunnitellut koulutukset toteutuvat. 
Lions Quest lahjoituksen voi tehdä vapaavalintaisella summalla, joka käytetään piirin alueella 
olevien opettajien ja seuravalmentajien koulutukseen. Kauden koulutukset ovat   
peruskoulutus to-pe 23.-24.3.2023 ja liikuntaseurakoulutus to 29.9. ja to 6.10.2022.

Koronan käytännössä pysäyttämää KiTeNet -hanketta jatketaan kauden 2022-23 aikana. 
Klubeja kannustetaan edelleen olemaan yhteydessä paikkakuntansa kouluihin ja 
vanhempainyhdistyksiin projektin tiimoilta, jotta tavoitamme koko ikäryhmän kaikilla 
paikkakunnilla. E-piirin KiTeNet yhdyshenkilönä jatkaa Terttu Lepaus LC Tampere/Näsinneula.



Toimikuntien suunnitelmat

ARS

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen 
johtavia aktiviteetteja sekä vaalia Suomen lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, 
elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. 

Piirin tavoitteena on ohjata ARS-adresseja klubien käyttöön 10 kpl/klubi ja aktivoida klubien 
apuraha-anomusten laadintaa sekä huomioimaan ansioituneita klubin Leijonia ARS - ritarin 
tunnustuksella. AR - Säätiö tukee klubien merkittäviä aktiviteetteja 30% - 50 %:n osuudella 
toteutuneista kuluista, mikäli aktiviteettiin sisältyy Leijonien palvelutyötä. 

Kaudella järjestetään yhteinen Melvin Jones ja Arne Ritari juhla.

Kongressi

Toimiala toimii tiiviisti yhteistyössä kuvernöörien ja tiedotuksen kanssa kauden eri 
tapahtumien onnistuneen läpiviemisen saavuttamiseksi. Toimikunta organisoi 
Kalevankankaan seppeleen laskutilaisuuden ja itsenäisyyspäivän kynttiläaktiviteetin. Lisäksi 
vastaa piirin materiaalien hallussapidosta ja tapahtumiin luovuttamisesta sekä 
tarvehankinasta.



Piirin toiminta

PDG-toimikunta

PDG-toimikunnan tehtävänä on tukea piirin leijonatoimintaa. PDG-toimikunnan 
puheenjohtajana on IPDG Antti Nuottajärvi LC Tampere/Köyhät Ritarit.

Leo-toiminta

Kannustamme klubeja uusien leoklubien perustamiseen.

Rauhanjulistekilpailu 

Rauhanjulistekilpailu on 11-13v. koululuokille ja harrasteryhmille tarkoitettu kilpailu, jonka 
yhteydessä annetaan lapsille mahdollisuus keskustella rauhasta ja ilmaista näkemystään 
siitä kuvallisesti. Yhteistyö koulujen/ryhmien kanssa tulee aloittaa jo kevään 2022 aikana, 
jotta kilpailu pystytään ottamaan huomioon syksyn opetussuunnitelmissa. Kilpailupaketit 
tilataan verkkokaupan kautta lokakuun alkuun mennessä. Piiri valitsee voittajatyön, joka 
matkaa marraskuun KVN-kokoukseen, missä valitaan voittajatyö.



Lions-näkyvyyden päivät

Lions-päivä 14.8. 

Suomen Lions-liiton perustamispäivänä 14.8. on erinomainen ajankohta kauden alussa 
mainostaa toimintaamme ja innostaa uusia ihmisiä mukaan.

Hyvän päivä 8.10.

Lionstoiminnan Hyvän päivää vietetään vuosittain 8.10. Päivän tarkoituksena on kiinnittää 
huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi paikallista 
lionstoimintaa ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.



LCI:n palvelualueet 

Näkökyky 
➢ yhteistyö näkövammaisten
ja heidän yhdistystensä kanssa

➢ Sri Lankan silmäsairaala

Nälän helpottaminen 

➢ ruokakassit tai niitä vastaavat             
lahjakortit

➢ yhteistyö kunnan sosiaalitoimen                            
ja seurakunnan kanssa

Ympäristö 

➢ ympärihankkeet ja  ympäristöteot

Diabetes 

➢ diabetes –tapahtumia

Lapsuusajan syöpä 

➢ yhteistyö Lastenklinikoiden Kummit ry:n 
kanssa 



VUOSIKELLO
Piirihallitus Piirin kokoukset Muut tilaisuudet

Heinäkuu

Elokuu 13.8. PH tutustuminen 14.8. Lions-päivä

26.-28.8. KVN Rovaniemi

Syyskuu 6.9. PH1 17.9. Piirifoorumi + Pnatit 

Lokakuu 8.10. Hyvän päivä

18.10. Kyselytunti

Marraskuu 15.11. PH2 Pnatit 2 25.-27.11. KVN Turku

Joulukuu

Tammikuu 8.1. Seppeleen lasku 

Kalevankangas

Helmikuu 21.2. PH3 8.2. Kyselytunti

Maaliskuu Pnatit 3 10. - 12.3. KVN Ikaalinen 

Huhtikuu 4.4. PH4 Piirikokous

Toukokuu 20.5. DG-vaihtotilaisuus

Kesäkuu 8.- 9.6. SLL:n vuosikokous 

Espoo



Klubivierailut ja lohkot

Klubivierailut ja lohkot

Piirikuvernöörit (DG, 1. VDG ja 2. VDG) vierailevat klubien läsnä- tai etäkokouksissa. 
Vierailu voidaan toteuttaa myös osallistumalla klubien tapahtumiin. DG-tiimin lisäksi 
vierailuita tekevät kutsusta lohkojohtajat ja toimikunnan puheenjohtajat. Jokainen 
lohkojohtaja järjestää joko yksin tai yhdessä alueen muiden lohkojohtajien kanssa 
Piirifoorumin yhteydessä olevan Pnatin lisäksi kaksi muuta Pnat-tilaisuutta; toimintakauden 
marraskuussa ja maaliskuussa.  Tilaisuuden tärkein tarkoitus on tiedon kulku, niin piiristä 
klubeihin kuin erityisesti klubeista piiriinkin.

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



Kiitos


