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”Ei voi päästä pitkälle ennenkuin alkaa tekemään jotain jonkun toisen puolesta.”

Melvin Jones

Melvin Jones keksi alkuperäisen idean, muutti sen todeksi ja idea levisi pitkin maailmaa.
Melvin omaksui uusia tapoja tavoitteiden saavuttamiseksi jo silloin jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Hän ymmärsi myös että tehokas palvelu vaatii luovuutta, innovaatiota ja rohkeutta.
Päättäväisyys oli Melvin Jonesin motivaatio.

Me tiedämme mitä hän sai aikaan, joten tuota soihtua nyt kannamme myös meidän piirissämme
Nyt lähdemme yhdessä matkalle piirimme tulevaisuuteen kaudelle 2022-2023. 

Suunnitelmaa on työstetty yhdessä monien kanssa. Syksyn 2021 Tulevaisuuden työpaja antoi kattavan pohjan 
kehittämiskohteiden tunnistamiseen. Piirin toiminnan suunnittelussa on otettu huomioon piirin strategia ja sitä 

kirkastetaan kauden 2022-2023 aikana. Piirin painopistealueiksi on valittu jäsenasiat, viestinnän kehittäminen 
ja palvelun tekeminen näkyväksi. Suunnittelu piirissä on kaksivuotinen ja siksi suunnitelma tähtää aina kauteen 
2023-2024 asti. Työn tueksi olemme saaneet paljon arvokkaita ideoita ja näkemyksiä. Haluamme kiittää kaikkia, 

jotka ovat antaneet panoksensa ja ainutkertaista aikaansa toimintasuunnitelman yhdessä tekemiseen. Ennen 
kaikkea haluamme kiittää sinua, että olet mukana tekemässä hyvää nykypäivää ja entistä parempaa tulevaisuutta. 

Meillä on monia tapoja tehdä hyvää.

Tervetuloa tutustumaan piirimme toimintasuunnitelmaan kaudelle 2022-2023 (2023-24)

Eija Tuomaala, 1VDG (2021-2022) & Sanna Loukkola, 2VDG (2021-2022)
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Piirin strategiasta

” Piiri tukee ja ohjaa toiminnallaan klubeja niiden 
palvelutehtävässä ja toimii virallisena viestintäkanavana 

klubien, piirien ja liiton sekä päämajan palveluympäristössä, 
jotta klubit ovat aktiivisia, tunnettuja ja vetovoimaisia 

toimijoita. Palvelemme suurella sydämellä lähellä ihmistä. 
Luomme uusia toimintatapoja.”



Arvot ja teemat

• Kansainvälinen teema: Me palvelemme

• Kotimainen teema: Lions – Monta tapaa tehdä hyvää

• Liiton puheenjohtajan teema: Lions – avoin muutokselle 

• I-piirin teema: Yhdessä tehden me loistamme



Toimialat / Jäsenasiat

• Puheenjohtaja Susanna Saranlinna

• Jäsenhuollon valmennukset/ työpajat

• Jäsenhuolto mukana klubien, lohkojen ja alueiden tapahtumissa 

• Jäsenasiat linkittyvät vahvasti viestintään (www, some, lehdet, IG-
live)

• Kohdennettu tuki jäsenasioissa klubeille (tarpeen mukaan)

• Uusi teemaklubi Hiukkavaara-Sanginjoki –alueelle 
(ympäristöteema?)

• Kauden tavoitteena on säilyttää jäsenmäärä nykyisellään 
(perälauta kiinni)



Toimialat / Valmennus

• Puheenjohtaja Tapani Tasanto

• Valmennuksen tavoitteena on saada kaikki piirin lionit löytämään ja 
hyödyntämään edes osan siitä valtavasta tiedon määrästä, jota on 
mahdollista saada esimerkiksi Lions.fi sivujen kautta. 

• Piirin tavoitteena on, että 60 % klubivirkailijoista osallistuvat 
klubivirkailijoiden valmennuksiin.

• Valmennustapahtumien tulee olla mukavia kohtaamispaikkoja, joihin 
osallistutaan mielellään. Etäyhteyksiä käytetään tarpeen mukaan. 

• Valmennukset raportoidaan Learn-sovelluksessa



Toimialat / Palvelu

• Puheenjohtaja Arja Kurkinen

• Kehitetään klubien välistä yhteistyötä ja järjestetään alueiden yhteisiä 
tapahtumia. 

• Piiri auttaa alla olevien tapahtumien koordinoinnissa ja tukee 
tapahtumien kehityspolkua. 

• Ravitapahtuma (elokuu)

• Hyvän Päivä (vko 40)

• Laskiaistapahtuma Kainuussa

• Kuusisaaren talvitapahtuma (maaliskuu)

• Pääsiäisenä muistetaan ikäihmisiä

• Hiihtotapahtuma Raahen seudulla (Leijonahiihto)

• Lastenklinikoiden Kummien konsertti?



Toimialat / Viestintä

• Puheenjohtaja Ulla Karppinen

• Piirin sisäistä viestintää kehitetään siten, että klubien sähköpostin 
määrää saadaan vähennettyä. Tämä tapahtuu mm. muuttamalla 
piirikuvernöörin kirje piirikirjeeksi ja keskittämällä siihen 
piiriorganisaation viestintää klubeihin päin.

• Piirin viestintä tukee piirin muiden toimijoiden toimintaa ja tuo siihen 
aktiivisesti viestinnällisen näkökulman. Viestinnän edustajia pyydetään jo 
asioiden valmisteluvaiheessa mukaan eri työryhmien kokouksiin.

• Viestintätiimi haluaa tukea klubien viestintää mm. valmennuksilla. 

• Sisäisen ja ulkoisen viestinnän erottaminen toisistaan

• Palvelusta kertominen



Toimialat/ Ympäristö

• Puheenjohtaja Arto Iwendorff

• Suojelemme ympäristöä ja sitä kautta parannamme kaikkien 
olosuhteita. 

• Osallistumme valtakunnallisiin aktiviteetteihin kuten Kulmat 
kuntoon- ja Vesiviisaus-hankkeisiin. 

• Kannustamme sekä tuemme klubeja omien 
ympäristöhankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

• Haluamme luovuttaa maapallomme elinvoimaisena tuleville 
sukupolville. Ajattele globaalisti ja toimi paikallisesti.



Toimikunnat / LCIF

• LCIF-koordinaattori Jouko Lampinen

• Toiminnalla tavoitellaan sekä paikallista, kansallista että 
kansainvälistä vaikuttavuutta.

• Nostetaan säätiön toimintaa esille klubeissa ja ulkoisessa 
viestinnässä.

• Lisätietoa https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-
foundation/mission

https://www.lionsclubs.org/fi/discover-our-foundation/mission


Toimikunnat / ARS

• ARS-toimikunnan puheenjohtaja Matti Teiska

• Apurahakohteiden selkeyttäminen

• Klubien ARS-yhteyshenkilöiden kartoitusta jatketaan, jotta 
kommunikointi säätiön kanssa sujuu.

• Adressimyynnin hyödyt klubeille ja piirille -> Piirin myyntitavoitteena 
on 600 kpl adresseja toimintakauden aikana. Kuvernööritiimin 
tehtävänä on jokaisella klubivierailulla edistää adressien käyttöä.

• Kannustetaan klubeja huomioimaan ansioituneita Leijonia Lions-
ritari ja Pro ritari nimityksellä. Toimintakauden tavoitteena on saada 
piiriin kuusi uutta Lion-ritaria ja yksi uusi Pro ritari



Sri Lankan kummilapsiohjelma

Yhteyshenkilö: Pirjo Puoskari p. 045 6767 076,  pirjo.puoskari@lions.fi

TAVOITTEET
1. Tiedon ja ymmärryksen lisääminen

•ohjelman sopivuudesta klubeille
•ohjelman merkityksestä kummilapselle ja hänen lähipiirilleen

2. Sitoutuneiden kummien löytyminen kummilapseksi pyrkiville (min 5 lasta)

MITEN?
•Aktiivisen tiedottamisen ja näkyvyyden jatkaminen

• klubien kontaktointi
• yhteistyössä piirivirkailijoiden kanssa
• I-piirin tilaisuudet ja julkaisut (Tervaleijona, piirin sivut)

•Klubivierailut

mailto:pirjo.puoskari@lions.fi


Rauhanjulistekilpailu + Lions Quest + KiTeNet

• Tavoitteena kokonaisvaltainen Lions-palvelutarjonta kouluille, 
aktivoidaan klubeja kasvattajien kanssa tehtävään 
yhteistyöhön. 



Leo-toiminta

• Yhteistyön tiivistäminen ja molemminpuolinen 
kanssakäyminen

• Ollaan apuna leojen tapahtumissa tarpeen mukaan ja 
pyydetään leoja mukaan toimintaan. 

• Leojen edustaja Henna-Riikka Kiiverilla oikeus olla läsnä I-
piirin hallituksen kokouksissa kaudella 2022-23

• Autetaan leoja jäsenhankinnassa



Nuorisovaihto

• Vastuuhenkilöt Marika Haapakoski ja Heidi Enwald

• LC Kajaani Linna organisoi kesän 2022 nuorisoleirin 
Kajaaniin, Joutenlammen leirikeskukseen, 30.7.-7.8.2022.

• I-piirin vastuulla on jo vuosia ollut suomalaisten nuorten 
hakemusten lähetys Ranskaan, Intiaan, Malesiaan sekä 
USA:n Wiscons’iin ja Massachusetts’iin.

• Nuorisovaihto on perustettu aikoinaan rauhan aatetta tukemaan ajatuksella, että sodat ja konfliktit 
maailmassa vähenevät, mitä paremmin ihmiset ja eri kulttuurit ymmärtävät toisiaan. 

Nuorisovaihto on juuri nyt yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin sen ensimmäisinä vuosikymmeninä, 
yli 60 vuotta sitten.



Aktiviteettitarjotin 2022-23

• Leijonahiihto

• Lastenklinikan Kummit

• Leijonaemot

• Hyvän Päivä

• KiTeNet

• Rauhanjulistekilpailu

• Lions Quest

Klubien ja piirin aktiviteetit ovat 
parhaita tilaisuuksia esitellä 

toimintaamme tuleville jäsenille 
ja yhteistyökumppaneille. 

Olemme itse parhaita 
markkinoijia. 



Vuosikello 2022-2023

Heinäkuu:
• Piirihallituksen vaihtotapaaminen 23.7.
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen

Elokuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• Piirihallituksen kokous
• 26.-28.8. kuvernöörineuvosto Rovaniemi 
• 26.8. Ravitapahtuma Äimärautiolla, Oulussa

Syyskuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• Aluefoorumit vkolla 39
• Piirin syyspirskeet (sis. Palkitsemiset)



Vuosikello 2022-2023

Lokakuu: 
• 8.10 Hyvän päivä (Hyvän viikko)
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• Lohkojen kokouksen vkolla 43
• 27.-29.10. Europa Forum, Zagreb, Kroatia
• Tervaleijona ilmestyy

Marraskuu: 
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• Tulevaisuuden työpaja
• Piirihallituksen kokous
• 25.-27.11. kuvernöörineuvoston kokous Tampere tai Turku

Joulukuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• Tulevan kauden piirivirkailijoiden rekrytointi 



Vuosikello 2022-2023

Tammikuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• 20.-22.1. NSR Ruotsi 
• 13.1. Melvin Jonesin syntymäpäivä 

Helmikuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• Piirihallituksen kokous
• Aluefoorumit vkolla 7
• Laskiaistapahtuma Kainuussa

Maaliskuu: 
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen
• 25.-27.3. kuvernöörineuvoston kokous Tampere tai Turku
• Hiihtotapahtuma Raahen seudulla (Leijonahiihto)
• Piirihallituksen kokous
• Kuusisaari-tapahtuma
• Tervaleijona ilmestyy



Vuosikello 2022-2023

Huhtikuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen

• Pääsiäisenä muistetaan ikäihmisiä

• Lohkojen kokoukset vkolla 11

• Piirin vuosikokous 22.4.2023 Oulu

• 24.4. jäseneksiottopäivä

Toukokuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen

• Kauden 2023-24 tiimin yhteistapaaminen

Kesäkuu:
• Kuvernööri- ja GAT-tiimin kk-tapaaminen

• 9.-10.6. Liiton vuosikokous, Espoo



Piirin vastuuhenkilöt

• piirikuvernööri: Eija Tuomaala

• 1. varapiirikuvernööri: Sanna Loukkola

• 2. varapiirikuvernööri: ?

• sihteeri: Rauno Ketomäki

• rahastonhoitaja: Ilkka Paulamäki

• lohko 1/1: Mauri Pohjanen

• lohko 1/2: Pasi Virta

• lohko 1/3: Stig Hedberg

• lohko 2/1: Pauliina Paavola

• lohko 2/2: Esko Laulajainen

• lohko 2/3: Haku käynnissä

• lohko 3/1: Aila Ahtonen

• lohko 3/2: Haku käynnissä

• Jäsenasiat – Susanna Saranlinna

• Valmennus – Tapani Tasanto

• Palvelu – Arja Kurkinen

• Viestintä – Ulla Karppinen

• Ympäristö – Arto Iwendorff

• LCIF – Jouko Lampinen

• ARS – Matti Teiska

• Sri Lankan kummilapset – Pirjo Puoskari

• Rauhanjulistekilpailu – Harri Heikkinen

• Lions Quest –

• KiTeNet – Marja Ojanperä

• Leo-toiminta – Jari Hautala

• Nuorisovaihto – Marika Haapakoski ja Heidi Enwald

• Tervaleijona – Eija Salovaara

• Piirin lions-asioiden yhteyshenkilö - Jari Hautala

• Leojen edustaja – Henna-Riikka Kiiveri



Kiitos


