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Kansainvälinen teema:  
Me palvelemme 

Moninaisuuden kautta 
 

Kotimainen teema: 
Monta tapaa tehdä hyvää 

 

Puheenjohtajan (CC) teema: 
Yhdessä eteenpäin 

 

Piirikuvernöörin teema: 
Autamme kädellä ja sydämellä  

 

 

 

Kauden 2020 – 2021 johtavat ajatukset: 
 

   Ideoi 
 Toimi 
 Palkitse 
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Lions-vuosi 2020-2021 
 
Kausi 2020-2021 jää varmasti muistoihin kaikille Leijonille poikkeuksellisena kautena.  
Toimintaa rajoittavia tekijöitä on ollut koronasta johtuen jo vuoden ajan. Normaalit 
kuukausikokoontumiset ovat olleet lähes mahdottomia. Kokoontumisrajoitukset ovat 
iskeneet pahasti varainkeruuaktiviteetteihin, jotka ovat perustuneet suuriin yleisömääriin, 
samoin erilaiset yhteisöllisyyttä palvelevat tapahtumat ovat olleet rajoitettuja. On jouduttu 
miettimään uusia tapoja toimia lamaantumisen sijaan. 
 
Korona-pandemia oli se musta joutsen, jonka aavistettiin tulevan, mutta ei tiedetty milloin 
tulee ja missä muodossa, tuli kuitenkin pyytämättä ja peitti taivaan. Olkoon korona 
kuitenkin vain musta pilvi taivaalla, jonka takana paistaa aurinko. Mustallakin pilvellä on 
kultainen reuna, jos koko taivas ei ole musta. Kultainen reunus on lupaus paremmasta. 
Uudet toimintaympäristövaatimukset, sekä lyhyellä että pitemmällä aikajänteellä, vaativat 
uudenlaisia toimintatapoja, ne pakottavat uudistumaan. Alkaa uusi mahdollisuus. 
 
Perinteiset klubi-illat jouduttiin ajattelemaan uusiksi. Etäkokoukset, sekä niihin yhdistetyt 
rajoitetut kokoontumiset, ns. hybridimalli, ovat osoittautunut toimiviksi. Samoin on 
kokoonnuttu ulkotiloissa, jolloin on pystytty huolehtimaan terveysturvallisuudesta. Klubi-
iltojen muutokset, ja pahimmassa tapauksessa pois jäämiset, aiheuttavat todellisen vaaran 
jäsenkehitykselle. Tällaisena aikana on kiinnitettävä huomiota yhteydenpitoon, erityisesti 
sellaisiin jäseniin, joilla ei ole mahdollisuutta etäosallistumiseen. Myöskin viestinnän 
merkitys korostuu poikkeuksellisina aikoina. 
 
Lions-järjestö on muun toiminnan ohella myös maailman suurimpia koulutusjärjestöjä. 
Koronan johdosta olemme joutuneet järjestämään myös koulutukset uudella tavalla etänä. 
Vaikka etäkoulutuksessa jää puuttumaan lähikoulutuksen vuorovaikutteisuus, mahdollistaa 
se järjestämisen tehokkuuden ja vähentää matkustamisen tarvetta ja sen vaatimaa 
ajankäyttöä. Erityiset kiitokset koulutuksiin osallistuneille ja kouluttajille tilanteeseen 
sopeutumisesta. 
 
Palvelutoiminnassa on jouduttu etsimää uudenlaisia tapoja palvella. Vuoden teemani 
”kädellä ja sydämellä” on jäänyt puolinaiseksi, koska palveltava ja palvelun tuottaja eivät 
ole voineet kohdata fyysisesti. Palvelu on palkitsevinta silloin kun nähdään konkreettisesti 
palvelusta saatava ilo ja hyöty. Perinteisten palvelumuotojen rinnalle on kehitetty uusia 
”etäpalveluita”, joiden kehittämistä kannattaa jatkaa myös koronan jälkeisenä aikana. Siten 
myöskin palvelujen osalla korona tulee jättämään pysyvät jäljet. 
Koronan lisäksi toinen merkittävä toimintaa muuttava tekijä on ollut kumppanuus -ajattelun 
lisääntyminen sekä klubien ulkopuolisten kumppaneiden kanssa sekä klubien välillä. Hyviä 
esimerkkejä olisivat voineet olla ilman koronaa yhteistyö Hiihtoliiton ja Lasten klinikan 
kummien kanssa. Lukuisia yhteistyöhankkeita on kuitenkin pystytty toteuttamaan. Jatkossa 
kumppanuuksilla ja verkostoitumisella tulee olemaan entistä suurempi merkitys 
palvelevien käsiparien määrän turvaamisessa. 
 
Lions-kausi 2020-2021 aloitettiin kansainvälisen liiton virtuaalisella vuosikokouksella, 
koska vuosikokouksen järjestäminen Singaporessa oli mahdotonta terveysturvallisuuden 
vuoksi. Myös muut kansainväliset kokoukset jouduttiin perumaan. Kansainvälisen liiton 
presidenttinä jatkoi Etelä-Korealainen Dr. Jung-Yul Choi. Hänen teemansa liittyi paitsi 
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teemaan ”Me palvelemme” myös moninaisuuden arvostamiseen. Kampanja 100 
kampanja-aikaa jatkettiin. 
 
Piirikuvernööri toimi kaudella 2020-2021 Lions-liiton hallituksessa, piirijakoa 
valmistelevassa työryhmässä, strategiatyöryhmässä ja brandi-työryhmässä. 
 
 
 
 
 

1. MD 107- I-piiri 
 
Suomessa oli kauden lopussa 840 klubia neljässätoista piirissä, Naisjäsenten määrä oli n. 
18 %. Jäseniä oli yhteensä 19500 jäsentä (huhtikuu 2021). Kauden aikana valmisteltu uusi 
piirijakoehdotus hylättiin v. 2021 vuosikokouksessa 
 
I –piirissä lioneja oli kauden lopussa jäljellä n. 1 050 jäsentä, klubeja 51, alueita 3 kpl 
lohkoja 7 kpl. Leo-klubeja oli kaksi kappaletta, joista yksi oli toimiva.. 
 
I-piiri on toiminut  läheisessä yhteistyössä Lions Clubs Internationalin ja Suomen Lions-
liitto ry:n kanssa. Piiri on kannustanut klubeja niiden palvelutyössä ja avustanut klubeja 
toteuttamaan kansainvälisiä ja valtakunnallisia palveluaktiviteetteja, joista on erikseen 
päätetty järjestön tai Liiton vuosikokouksissa. 
 
Piiri on tukenut ja ohjannut klubien toimintaa, hankkinut ja levittänyt leijonatietoutta sekä 
järjestänyt koulutusta ja opastusta klubien virkailijoille, uusille lioneille ja puolisoille, 
järjestänyt kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia klubien yhteisiä 
tilaisuuksia. Piiri on julkaissut kaksi kertaa toimikaudessa Terwaleijona-piirilehden ja 
ylläpitänyt omaa verkkosivustoa. 
 
I-piirin toimintaorganisaatio 
 
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. 
 
Alueiden puheenjohtajina toimivat piirikuvernöörit sovitun työnjaon mukaisesti. 
 
Päämajan ohjeistuksen mukaisesti kussakin klubissa tulee olla nimettynä jäsenjohtaja 
(GMT), koulutusjohtaja (GLT), palvelujohtaja (GST) sekä LCIF-koordinaattori (LCIF), jotka 
ovat myös MyLCI portaaliin heti kauden alkaessa ilmoitettuina. 
Jäsenjohtaja, koulutusjohtaja ja palvelujohtaja ovat muodostaneet piirikuvernöörin johdolla 
GAT-tiimin, joka on kokoontunut kaksi kertaa kauden aikana. GAT-tiimin kokouksiin 
osallistui edellä mainittujen lisäksi piirin viestintäjohtaja. GAT-tiimin tehtävänä on varmistaa 
eri toimialojen yhteistoiminta. 
 

http://www.lions107-i.fi/wordpress/?page_id=68
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Toimikuntien vetäjät (sektorikohtaiset johtajat) vastasivat oma toimialueensa piirin 
yhteisten hankkeiden valmistelusta sekä toteutuksesta klubien tukena. Piirin johtoryhmä 
vastasi toimialojen strategisesta suunnittelusta, ja toimikunnat operatiivisesta toiminnasta. 
Klubeissa edelleen toimivat entiset piirikuvernöörit (PDG) kutsuttiin sääntöjen mukaisesti 
piirihallituksen kokouksiin ja heidän merkkipäivänsä huomioitiin vahvistetun toimintaohjeen 
mukaisesti. 
 
Lions-piirille 107-I päätettiin piirin vuosikokouksessa 13.5.2020 hakea piirin rekisteröintiä 
yhdistysrekisteriin. Asia saatiin kauden aikana päätökseen, ja Patentti- ja rekisterihallitus 
(PRH) on vastaanottanut yhdistyksen perustamisilmoituksen, tarkistanut yhdistyksen 
säännöt ja todennut ne yhdistyslain mukaisiksi sekä merkinnyt ilmoitetun piirin 
yhdistysrekisteriin 18.2.2021. Vuosikokouksen päätöksen mukaisesti rekisteröidyn 
yhdistyksen perustamisesta haki kolme piirin jäsenklubia, LC Jääli, LC Oulu / Pateniemi ja 
LC Siikajoki. Rekisteröidyn piirin jäseniksi tulivat hyväksyttyjen sääntöjen mukaan 
piirihallituksen kokouksen päätöksellä kaikki toimialueen lionsklubit.  Piiirin säännöt 
noudattavat PRH:n aikaisemmin hyväksymiä mallisääntöjä, ja ovat siten yhteisiä kaikille 
rekisteröidyille Lions-piireille 
Rekisteröidyn yhdistyksen nimi on Lions-piiri 107-I ry, ja piirin kotipaikka on Oulu. Piirin 
toiminta-alue on järjestön muodostama liiton osapiiri, jonka rajat on määritelty liiton 
määrittelemän piirijaon mukaisesti. Piiri on jaettu järjestön sääntöjen mukaisesti alueisiin ja 
lohkoihin virkailijoineen. Rekisteröidyn piirin toiminta ei poikkea merkittävästi aiemmasta. 
Hyväksyttyjen sääntöjen mukaan piirin tarkoituksena on toimia alueensa klubien 
yhdyssiteenä ja neuvovana keskuselimenä sekä tukea ja ohjata niiden toimintaa. 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi piiri: 

- Tukee ja ohjaa jäsenklubiensa toimintaa. 
- Hankkii ja levittää alan tietoutta sekä järjestää valmennusta ja opastusta klubien 

virkailijoille, uusille klubien jäsenille (lioneille) ja muille jäsenille sekä puolisoille. 
- Järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia, retkiä, juhlia ja muita vastaavia 

tilaisuuksia. 
- Voi julkaista piirilehteä ja ylläpitää omaa verkkosivustoa sekä toimia sosiaalisessa 

mediassa. 
 
Sääntöihin on myös kirjattu aiemmasta toiminnasta tuttu asia, että piiri ja sen jäsenklubit 
ovat voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä yhdistyksiä.  
Piirin rekisteröinti ei oleellisesti muuta sen ja jäsenklubiensa suhdetta. Rekisteröitynä 
yhdistyksenä Lions-piiri 107-I ry on oikeustoimikelpoinen ja voi toimia useissa eri laissa 
mainittuna asianomaisena. Nyt piiri Y-tunnuksen omaavana voi toimia myös piirin ja 
klubien yhteisten hankkeiden vastuullisena hakijana mm. hankkeissa ja avustusten 
haussa. Myös pankkiasiointi ja tilien perustaminen sujuvoituu.  Piirihallitus on nyt 
aiempaan nähden yhdistyksessä yksittäisiä jäseniään merkittävämmässä roolissa 
vastuunkantajana. Rekisteröimättömässä yhdistyksessä hallitus ei ollut samalla tavalla 
yhteisesti vastuussa päätöksistä, vaan vastuun kantoivat hallituksen jäsenet 
henkilökohtaisesti.      
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Piirivirkailijat 2020-2021 
 
Piirikuvernööri  Antero Stenius, LC Jääli   
1. varapiirikuvernööri Vesa Ojanperä, LC Siikajoki  
2. varapiirikuvernööri  Eija Tuomaala, LC Kiiminki 
Edellinen piirikuvernööri Hannu Anttonen, LC Oulu/Pateniemi 
 
Piirisihteeri Seija Stenius LC Jääli 
Rahastonhoitaja Ilkka Paulamäki, LC Oulu/Avain 
 
I alue 
aluepuheenjohtaja 1. VDG Vesa Ojanperä, LC Siikajoki  
1. lohko, puheenjohtaja Hannu Liljamo, LC Haukipudas/Kello 
2. lohko, puheenjohtaja Pasi O Virta  LC Oulujoki 
 
II alue 
aluepuheenjohtaja  DG Antero Stenius LC Jääli 
1. lohko, puheenjohtaja  Pauliina Paavola, LC Liminka/ Kultasirkut 
2. lohko, puheenjohtaja  Jaakko Rahko, LC Tyrnävä. 
3. lohko, puheenjohtaja Martti Hyvärinen, LC Vihanti 
 
III alue  
aluepuheenjohtaja 2. VDG Eija Tuomaala LC Kiiminki 
1. lohko, puheenjohtaja Lauri Komulainen LC Kuhmonniemi  
2. lohko, puheenjohtaja Raimo Heikkinen, LC Hyrynsalmi 
 
GLT  Tapani Tasanto LC Liminka/Liminganlahti 
GMT Eija Tuomaala LC Kiiminki 
GST Mari Korpela LC Oulunsalo/ Salottaret 
Viestintäjohtaja Ulla Karppinen LC Oulu-Uleåborg 
LCIF-koordinaattori Jouko Lampinen LC Oulu/ Raatti 
Ympäristöjohtajana toimi Arto Iwendorff LC Liminka /Liminganlahti 
 
Piirihallitus 
 
Piirihallitukseen kuului piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri 
sekä piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri sekä lohkojen puheenjohtajat, piirin 
jäsenjohtaja, piirin koulutusjohtaja, piirin palvelujohtaja, piirin viestintäjohtaja ja piirin LCIF-
koordinaattori.  Lisäksi piirihallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen 
asiantuntijajäsenille ja toimikuntien puheenjohtajille. 
 
Ideariihenä ja koordinoijana toimii piirin johtoryhmä, jonka muodostivat piirikuvernööri, 
varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, jäsenjohtaja (GMT), koulutusjohtaja (GLT), 
palvelujohtaja (GST), viestintäjohtaja sekä piirisihteeri ja rahastonhoitaja, sekä  piirin 
ympäristöjohtaja. 
 
Kaikilla hyvässä asemassa olevilla entisillä piirikuvernööreillä, jotka ovat jäseninä piirin 
klubeissa, oli ennen rekisteröintiä, kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 
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Piirihallitus kokoontui kauden aikana neljä etäkokouksina koronatilanteesta johtuen. 
 
1. kokous  25.8.2020   GoToMeeting-kokous 
2. kokous 13.12.2020  GoToMeeting-kokous 
3. kokous 11.02.2021  GoToMeeting-kokous 
4. kokous  17.03.2021  GoToMeeting-kokous 
 
 
Piirihallituksen kokouksessa käsiteltiin ajankohtaiset asiat ja tavoitteiden toteutuminen. 
Piirihallituksen kokoukset valmisteltiin piirin johtoryhmän kokouksissa. 
 
Piiriorganisaation toiminnassa pyrittiin kiinnittämään  erityistä huomiota lohkon 
puheenjohtajien toiminnan tukemiseen, kehittämiseen ja aktivointiin poikkeusolosuhteissa. 
 
I-piirin tavoitteena oli, että jokainen piirin klubi päivitti määräaikaan mennessä 
virkailijatiedot tulevalle kaudelle. Päivityksissä onnistuttiin Jari Hautalan avustuksella (neljä 
klubia). 
 
 

2. Kokoukset, vierailut ja juhlat 
 
Kokoukset 
 
Piirihallituksen vaihtokokous pidettiin 22.8.2020 Jäälin Majalla Oulussa 
 

  
Piirin nuijanvaihto 
 
Piirin kauden aloitustilaisuus ja piirijuhla pidettiin Oulussa Upseerikerholla 5.9.2020. 
Päiväseminaarin aiheena oli alustus Jokainen voi auttaa, avun tarpeet nyky-
yhteiskunnassa, Poisnukkuneiden muistaminen sekä asiantuntijaesitelmät: huumeet ja 
nuoret (poliisi), koti ja huumenuoret (kasvatusasiantuntija), sekä lapsuusiän syöpä ja 
syöpähoidot,  
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Piispa emeritus Samuel Salmi  Päiväseminaarin osallistujia 

   
                
 

   
Iltajuhlaan osallistujia  
 

 
Iltajuhlassa palkittiin edellisen 
kauden ansioituneet leijonat ja 
klubit. Kauden 2019-2020 piirin 
parhaan klubina palkittiin Oulu-
Uleåborg, alueiden parhaina 
klubeina palkittiin LC Jääli, LC 
Raahe/Kreivi ja LC Hyrynsalmi. 
Viestintäpalkinto luovutettiin LC 
Kiimingille. 
 
 
 
 

PDG Jouko Lampiselle luovutettiin Aarne Ritari-säätiön Pro Ritari arvo. 
 
 
Piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 24.4.2021 klo 9.00 – 14.00 virtuaalikokouksena. 
Kokouksen äänestykset tapahtuivat tekstiviestiäänestyksinä. 
Piirin vuosikokouksessa on edustettuna 26 piirin 51 klubista.  
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Virtuaalinen piirikokous 
 
 
Suomen Lions-liiton 67. vuosikokous pidettiin 12.6.2021 virtuaalikokouksena Turussa.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kauden 2020-2021 Piirikuvernöörit paikalla Turun vuosikokouksessa. 
 
 
Aluefoorumit ja lohkojen kokoukset 
 
Kaudella järjestettiin kaksi aluefoorumia, syyskuussa ja helmikuussa. Lohkojen kokouksia 
pidettiin vain yksi, 1.alue 1 lohko lokakuussa Haukiputaalla 
 
Vierailut 
 
Piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vierailivat klubeissa vierailusuunnitelman 
mukaisesti. Kaikissa klubeissa vierailu ei ollut mahdollista koronatilanteesta johtuen 
Piirikuvernöörit ovat olleet klubien käytettävissä aktiviteeteissa ja muissa tapahtumissa, jos 
se on ollut mahdollista. 
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Juhlat 
 
Kaudella 2020 - 2021 pyöreitä vuosia saavuttivat seuraavat klubit: 
 
LC Avain    45 v 
LC Siikajoki   40 vuotta (ei juhlia) 
LC Puolanka  50 vuotta (ei juhlia) 
LC Hailuoto   30 vuotta (ei juhlia) 
LC Kuhmo/Helenat  10 vuotta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PDG Jorma Soikkeli luovutti vinderin Kuhmon 
Helenoiden jäsenhankinnan tueksi 
klubin 10 v. juhlassa. 

 
 
Palkitsemiset ja muistamiset 
 
Piiri on muistanut erillisen päätöksen mukaisesti ansioituneiden jäsenten merkkipäiviä 
sekä edesmenneitä jäseniä. 
 
Piiri palkitsi kauden 2020-2021 toiminnasta seuraavat klubit: 
 
Piirin paras klubi palkinto:        LC Oulunsalo/ Salottaret 
Alueet: 
I-alue:                  LC Oulu Avain 
II-alue:                  LC Vihanti 
II-alue:                  LC Kuhmo Helenat 
Ympäristöpalkinto:           LC Liminka/ Liminganlahti 
Viestintäpalkinto:             LC Sotkamo/ Vuokatti 
Jäsenpalkinto:                  LC Kuhmo/ Kuhmonniemi 
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3.1. Jäsenyys-toimiala 

Jäsenyys-toimialalla ensisijaisena tavoitteena on positiivinen jäsenkehitys klubeissa. 
Kauden tavoitteena oli kasvattaa I-piirin nykyisten klubien palveluvoimaa 60 uudella 
jäsenellä ja supistaa Lions-toiminnasta poistuvien määrä piirissä enintään 40 jäseneen. 
Jäsenmäärä kauden alussa oli 1078 jäsentä, ja kauden lopussa 1030 jäsentä, 
nettopoistuma oli 48 jäsentä (-4,5%). Piirissä erosi kauden aikana 78 jäsentä (7 
poisnukkunutta). Jäsenmäärän vähennys oli suhteellisesti pienimpiä Suomen piireissä. 
Jäsenmäärätavoitteessa ei onnistuttu. Osana tilanteeseen vaikutti paha koronatilanne, 
joka esti lähes kaikki fyysiset tapaamiset ja tilaisuudet. 
 
Tavoitteena oli nostaa naisten osuus piirimme jäsenmäärästä 21 %:iin  
kannustamalla kaikkia klubeja ottamaan naisjäseniä. Naisjäsenten lisääntyvä määrä 
myötävaikuttaa monipuolisesti piirin ja klubien toimintaan ja tulevaisuuteen. 
 
Piirin klubien määrä oli kauden lopuissa 50 klubia, kauden aikana lakkasi kaksi klubia. 
Tavoitteena oli perustaa piiriin yksi uusi klubi, sekä alle 20 jäsenen klubien määrä pyritään 
pienentämään 20:sta viiteentoista. Tavoitteissa ei onnistuttu 
 
Poistuman pienentämiseksi kannustettiin klubeja aktiivisesti kehittämään klubiviihtyvyyttä 
ja annetaan klubeille vinkkejä keinoista. Kannustettiin klubeja siirtymään 
kuukausikokouksista monipuolisiin kuukausitapaamisiin ja käyttämään mm. oman klubin 
jäseniä keskustelun avaajina (ei esitelmän pitäjinä) klubitapaamisissa. Myös klubien 
yhteisiä tapaamisia voidaan käyttää toiminnan virkistämisessä. Tavoitteiden 
saavuttamiseksi lohkojen puheenjohtajien toivottiin järjestämään kaudella riittävä määrän 
lohkon klubien yhteistapaamisia. Tavoitteeksi voidaan asettaa vähintään 2 tapaamista 
kauden kuluessa. Lohkojen kokoontumistavoitteessa ei onnistuttu koontumisrajoituksista 
johtuen. 
Piirillä on lainattavaa jäsenhankintaa tukevaa materiaalia, jota täydennettiin kauden 
aikana.  
 
Kuvernööritiimin klubivierailuilla korostettiin jäsenten säilyttämistä joustamalla 
erottamisperiaatteissa maksavien ja jäsenyytensä säilyttämistä haluavien jäsenten 
kohdalla, sekä tarjotaan pitkäaikaisille jäsenille mahdollisuus siirtyä etuoikeutetuksi 
jäseneksi. Klubit tarvitsevat ennen kaikkea toimivia käsiä, ei pelkästään kokouksessa 
istujia. Jäsenet voivat osallistua toimintaan kukin omien kykyjen ja resurssien mukaisesti. 
 
Lions-liiton jäsenhankintakampanja Haku Päällä jatkui kaudella edelleen2020-2021. 
I-piirin tavoite oli, että jokainen piirin klubi tekee kuukausittain jäsen- ja aktiviteetti-
ilmoituksen MyLion:iin.  
Piiri palkitsi eniten jäsenmääräänsä kohottaneen klubin LC Kuhmo/ Kuhmonniemi, piirin 
vuosikokouksessa.  
 
Jäsenyystoimialan johtajana oli Eija Tuomaala, LC Kiiminki. Jäsentoimikuntaan 
kuuluvat jäsenjohtajan lisäksi piirikuvernööri,   
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3.2. Koulutus-toimiala 
Koronan takia kaikki valmennukset järjestettiin etäyhteydellä ja toimittiin 
terveys/turvallisesti. 
 
I-piiri järjesti uusien virkailijoiden koulutuksen keväällä ennen toimikauden alkua sekä 
täydentävän koulutuksen syksyllä toimikauden alkaessa. Koulutusta annettiin 
presidenteille, sihteereille ja rahastonhoitajille Go To Meeting etäyhteydellä elokuussa 
2020. Lohkareiden kesätehtävän purku pidettiin 21.8.-20 GTM:llä. Pk Antero Stenius veti 
tilaisuuden viestintäjohtaja Ulla Karppisen ja koulutusjohtaja Tapani Tasannon 
avustamana. 
Varapresidenteille järjestettiin Jova1 3.11.-20 ja 4.11.-20 samansisältöisinä. Jova2 
varapresidenteille pidettiin edelleen etänä 8. ja 9.2.-21. Johtamisvalmennuksen piti 1. VDG 
Vesa Ojanperä. Koulutsmateriaali laitettiin myös piirin nettisivuille 
Mylci -valmennusta järjestettiin halukkaille 2. ja 3.3.-21 sekä 18.3.-21 Jari Hautalan 
toimesta. Asia herätti runsaasti keskustelua ja kysymyksiä, joten valmennus koettiin 
tarpeelliseksi. 
Connect etäyhteysvalmennusta 21. ja 22.4.-21 järjestettiin halukkaille ja valmentajana 
toimi Jari Hautala. Todettiin, että ko etäyhteys toimii osittain vajavaisesti, mutta saattaa 
olla tulevaisuudessa käyttökelpoinen toimija GMT:n rinnalla tai jopa sijasta. 
Go To Meeting -koulutusta järjestettiin kahtena iltana eli 21.9.-20 ja 22.9.-20 
samansisältöisinä. Valmentajana toimi Jari Hautala. 
2.2.-21 ja 3.2.-21 pidettiin jäsenjohtajille valmennusta. Eija Tuomaala veti illat ja sai aikaan 
runsaasti keskustelua. 
Uusille jäsenille ja kummeille varattu tilaisuus jouduttiin perumaan vähäisen 
osanottajamäärän takia. 
Koulutuksen tavoitteena on ollut saada kaikki piirin lionit löytämään ja hyödyntämään edes 
osan siitä valtavasta tiedon määrästä, jota on mahdollista saada Lions.fi sivujen kautta.  
 
Piirin koulutusjohtaja toimi Tapani Tasanto, LC Liminka/liminganlahti 
 

3.3. Viestintä-toimiala 
Tervaleijona 
 
Tervaleijona-lehti toimii leijona-piirin viestintäkanavana sekä sisäisessä ja ulkoisessa 
viestinnässä. Lehdestä ilmestyi kaksi painosta, ulkoiseen viestintään suunnattu lehti 
syksyllä, sekä lähinnä sisäiseen viestintään suunnattu lehti keväällä.  
 
Klubeja pyydettiin valmistelemaan lehdissä julkaistavat jutut. Lehtiartikkeleiden tavoitteena 
on monipuolistaa kuvaa leijonatoiminnasta ja sen vaikuttavuudesta. Lehteen saatiin 
tarinoita onnistuneista aktiviteeteista ja tapahtumista.  
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Terva Leijona-lehteä tehtiin kaksi numeroa 20-sivuisena tabloidpainoksena: lokakuun 
puolivälissä ja helmikuun lopussa. Ensimmäisessä painosmäärä oli 5 000 ja toisessa 1 
500 kpl. Ensimmäisen lehden tarkoituksena oli tuoda esille, mitä kaikkea hyvää lionit 
tekevät omalla paikkakunnallaan. Jälkimmäinen lehti oli jäsenlehti. Terva Leijona-lehden 
sisällön kehittämisen tarkoituksena on ollut tukea klubien jäsenhankintaa ja toimia 
klubitoiminnan markkinoinnin tukena. Molempien lehtien päätoimittajana oli Lion Elsi 
Salovaara LC Oulu/Pokkitörmä ja toimituskuntaan kuuluivat piirikuvernööri Antero Stenius, 
lohkon puheenjohtaja Raimo Heikkinen ja viestintäjohtaja Ulla Karppinen.  
 
Sisäinen tiedotus 
 
Tavoitteena on, että I-piirin klubit ja niiden jäsenet löytävät lähes kaiken tarvittavan tiedon 
piirin kotisivuilta ja vältytään moninkertaiselta tiedottamiselta.  
Klubeja kannustettiin lähettämään positiivisia viestejä klubeista, joissa kerrottiin esim. 
uusista jäsenistä klubeissa, klubien aktiviteeteista, hyvistä ideoista klubihengen 
kohottamiseen jne. 
Piirin tiedotus klubeille toteutettiin sähköpostitse jaetulla piirikuvernöörin kirjeellä, koulutus- 
ja muiden toimialojen erillistiedotteilla sekä piirin omilla nettisivuilla ja SOME-kanavilla. 
Klubien aktiviteeteista kertovaa Leijonaviesti-tiedotetta jaettiin piirin alueen medioille.  
Piirin www-sivuja käytti noin 1 800 eri toimijaa. Piirin Facebook -ryhmässä oli noin 400 
jäsentä, Facebook-ryhmässä noin 300. Instagram-tiliä seurasi noin kauden alussa noin 
250 seuraajaa, ja Instagram-pilotilla siihen saatiin lisäystä 50 seuraajaa.  
 
Piirin nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.lions.fi/I sekä yhteinen sähköpostilaatikko on 
osoitteessa lions.oulu@gmail.com 
 
 
 
 

http://www.lions.fi/I
mailto:lions.oulu@gmail.com
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Klubien tiedottaminen 
 
Kannustettiin niitä klubeja, joilla ei vielä ole omia kotisivuja, rakentamaan klubille kotisivut 
ja autetaan tarvittaessa sivujen rakentamisessa. Klubeja kotisivujen rakentamisessa avusti 
tarvittaessa piirin viestintävastaava. 
Useilla klubeilla on myös omat Facebook-sivut ja -ryhmät sekä vaihdellen Instagram-tilit. 
Klubeja kannustettiin uutisoimaan tapahtumistaan paikallisissa tiedotusvälineissä, joissa 
saatiin mukavasti huomiota.  Piirin viestintäpalkinnon sai Sotkamo/ Vuokatti klubi. 
 
Tiedonkulun varmistamiseksi I-piirin tavoitteena oli, että jokainen piirin klubi päivittää 
määräaikaan mennessä virkailijatiedot tulevalle kaudelle. Lohkojen puheenjohtajat 
avustivat tarvittaessa. 
 
 
Markkinointi 
 
Piiri tuki klubien jäsenhankintamarkkinointia yhteisellä markkinointi- ja messumateriaalilla 
sekä avusti klubeja markkinointimateriaalin hankinnassa. 
 
Piirin tiedotusjohtaja toimi läheisessä yhteistyössä GAT-tiimin kanssa. 
Ulkoisen viestinnän tavoitteena oli lisätä klubien näkyvyyttä erityisesti paikallislehdissä, 
sosiaalisessa mediassa ja Terva Leijona-lehdessä. Konkreettisina toimenpiteinä  
ylläpidettiin piirin WWW sivuja, julkaistiin kaksi numeroa Terva Leijona-lehteä, lisättiin 
viestintää erityisesti sosiaalisessa mediassa sekä oltiin esillä piirihallituksen ja klubien 
voimin erilaisissa yleisötapahtumissa.  
 
Viestintäryhmä 
 
Piirin viestintäryhmä toimi aktiivisesti ja siihen kuuluivat viestintäjohtaja Ulla Karppinen, 
lion Elsi Salovaara, palvelujohtaja Mari Korpela ja lion Sanna Loukkola. Viestintäryhmä 
toteutti seitsemän klubin kanssa Instagram-pilotin Oulun alueella.  Viestinnän 
valmennuksen pääpaino oli kaudella SOME-markkinoinnissa. Valmennukseen osallistui 33 
leijonaa eri puolilta piirin aluetta. 
 
Piirin viestintäryhmä toimi aktiivisesti ja siihen kuuluivat viestintäjohtaja Ulla Karppinen, 
lion Elsi Salovaara, palvelujohtaja Mari Korpela ja lion Sanna Loukkola. Viestintäryhmä 
toteutti seitsemän klubin kanssa Instagram-pilotin Oulun alueella.  Viestinnän 
valmennuksen pääpaino oli kaudella SOME-markkinoinnissa. Valmennukseen osallistui 33 
leijonaa eri puolilta piirin aluetta. 
 
Piirin viestintäjohtaja kuului Suomen Lions-liiton viestintäryhmään. 
 
Viestintäjohtajana toimi Ulla Karppinen, LC Oulu- Uleåborg  
 

3.4. Palvelu ja varainhankinta-toimiala 
Palvelu on erotettu omaksi aktiviteettialueekseen Lions-toiminnassa ja piireihin on nimitetty 
palvelujohtaja (GST-D). Myös klubeissa on nimetty palvelujohtajat, jotka toimivat osana 
aktiviteettitoimikuntaa.  
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Piirin tavoitteena oli, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana ainakin yhden 
palveluaktiviteetin ja raportoi sen MyLioniin. Klubeille annettiin vinkkejä erilaisista 
palvelumahdollisuuksista. Kaudella 2020-2021 piirissä toteutettiin 792 aktiviteettia. 
Palvelusta hyötyneitä oli 95 153 henkilöä (94 390 vähemmän kuin edellisellä kaudella, 
mutta selittyy osin tarkentuneella raportointitavalla.)  
Aktiviteettitunnit piirissä kertyi 15 542 tuntia ja kerätyt varat olivat 82 970 USD. Lahjoitetut 
varat olivat 64 488 USD. Melko moni klubi ei ole valitettavasti raportoinut mitään, eli 
lukemat ovat todellisuudessa suuremmat.  
Kausi oli koronakausi, mutta klubit ovat toimineet hienosti ja jotkut keksineet uusia 
toimintatapoja haasteellisten olojen keskellä. Esimerkkinä tietenkin Salottarien virtuaaliset 
Joulumarkkinat ja Wapputori. Kummikonsertti siirtyi edelleen tulevaisuuteen koronan 
vuoksi, toivottavasti saataisiin tällä kaudella toteutettua.  
 
Piirin parhaana palveluklubina palkittiin LC Oulunsalo/ Salottaret 
 
Piirin palvelujohtajana toimi Mari Korpela LC Oulunsalo/ Salottaret 
 

 
3.4.1.Varainhankinta 
Joulukortit 
 
Perinteisten joulukorttien suosio on heikentynyt viime vuosina, mutta niille on kuitenkin 
vielä tarvetta henkilökohtaisena tervehdyksenä. Klubeja kannustettiin syksyllä joulukorttien 
myyntiin. Korttien tuotosta ½ jäi klubeille ja toinen puoli menee Lions-liiton kautta 
nuorisotyöhön, joten pyritään käyttämään joulutervehdyksissä omaa Lions-joulukorttia.  
 
Nuorisoarpajaiset 
 
Nuorisoarpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuorisovaihtoa ja nuorisoleirejä. Mikäli 
arpajaisten tuotto ei ole riittävä, kohteiden rahoitus joudutaan ottamaan Lions-liiton 
jäsenmaksutuotoista. Tavoitteena oli, että klubit pyrkivät myymään arvat joko klubin sisällä 
tai arvat voidaan myydä myös ulkopuolisille. 
 

3.4.2. Palvelu (GST-D) 
 
Kumppanuushankkeet 
Huumeiden vastainen nuorisotyö 
 
Nuorison päihteiden käyttö on muuttunut viime vuosien aikana. Kun alkoholinkäyttö ja 
tupakointi ovat vähentyneet, niin tilalle on tullut lääkkeiden ja lievemmäksi koettujen 
huumaavien aineiden käyttö. Samalla käyttäjien ja jopa välittäjien ikä on laskenut selvästi. 
Huumevalistukseen ja käyttäjiä tukevaan työhön etsitään kumppaneita ja toimintatapoja 
klubien avuksi. Teeman mukainen toiminta käynnistetään tulevilla kausilla. 
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Lasten klinikan kummit 

Suomen Lions-liitto toimii Lastenklinikoiden kummien yhteistyökumppanina. Toiminnalla 
tuetaan erityisesti Oulun yliopistollisen sairaalan lastensairaalan toimintaa yhdessä L- ja 
O-piirin kanssa. Varoja kerätään mm. tukikonserteilla, joita pyritään järjestämään eri 
paikkakunnilla. Suunnitellut ja valmistellut konsertit on jouduttu siirtämään tuleville kausille 
koronatilanteesta johtuen 
 
Lapsuusajan syöpä 
 
Kannustetaan klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii 
syöpäyhdistys, olisiko palveluyhteistyölle tarvetta. Lapsuusajan syövän hoito 
kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin, eikä siten vaadi klubien taloudellista tai 
muuta osallistumista syövän torjuntaan/hoitoon.  
Piirin klubit jatkoivat yhteistyötä OYS:n lastenklinikan kanssa. 
Toimintakaudella piirissä raportoitiin kuusi lapsuusajan syöpä-aktiviteettia. 
 
Diabetes 
 
Diabeteksen hoito kuuluu julkisen terveydenhuollon piiriin, eikä siten vaadi 
klubien taloudellista tai muuta osallistumista diabeteksen torjuntaan/hoitoon. 
Kannustettiin klubeja selvittämään niillä paikkakunnilla, joilla toimii 
diabetesyhdistys, olisiko yhteistyölle tarvetta. Piirissä on diabeteksiin liittyvää 
tiedotusmateriaalia. 
Toimintakaudella piirissä raportoitiin neljä diabetes-aktiviteettia. 
 

Lasten leijonahiihto 

Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto ovat solmineet yhteistyön lasten ja nuorten 
hiihtoharrastuksen lisäämiseksi. Yhteisen Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena 
on järjestää kaikille avoin lasten hiihtopäivä, jossa kaikki pääsevät kokeilemaan 
hiihtämistä. Tapahtumalla halutaan innostaa 4-12 -vuotiaita lapsia liikkumaan ja 
kokeilemaan hiihtoa harrastuksena. 
  
Paikalliset lionsklubit ja hiihtoseurat järjestävät yhdessä lasten hiihtopäivän. 
Valtakunnallisessa kampanjassa on mukana noin 800 hiihtoseuraa ja lähes 900 
lionsklubia. Tapahtuman järjestämiseen liittyvästä yhteistyöstä sopii paikallinen lionsklubi 
mahdollisesti yhteystyökumppanikseen sopimansa paikallisen hiihtoseuran kanssa. 
Paikallinen hiihtoseura tarjoaa tarvittavan teknisen tuen. Leijonahiihtoja kyettiin 
järjestämään vain kahdella paikkakunnalla, Raahessa ja Sotkamossa. 
 
 
Ympäristö 

Lionsklubeja kannustettiin toteuttamaan ympäristön suojeluun kohdistuvia ympäristötekoja, 
esimerkiksi vesien suojelua, ympäristön, esim. teiden varsien siivousta. Parhaan 
ympäristöteon suorittanut klubi palkittiin toimikausittain kuvernööritiimin päätöksellä, joten 
ympäristötekojen raportointi pyydetään myös suoraan piirille. Ympäristöaiheista 
tukimateriaalia klubien käyttöön on piirillä ja sitä kehitetään edelleen. 
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Lions-liiton puhtaat vedet kampanja päättyi kesällä 2020, mutta sitä jatketaan piiri ja 
klubikohtaisesti yhtenä Lions-piirin painopistealueista. 
 
Toimintakaudella piirin klubit raportoivat yhteensä 115 ympäristöön kohdistuvaa 
aktiviteettia. 
 
Piirin ympäristöpalkinto luovutettiin LC Liminka/ Liminganlahdelle monipuolisesta ja 
ansiokkaasta toiminnasta. 
 
 

 

”Jokavuotinen” kulmat kuntoon aktiviteetti                        Piirin ympäristöpalkinto 
 
Piirin ympäristöjohtajana toimi Arto Iwendorff (LC Liminka/ Liminganlahti) 
 

 

Arne Ritari Säätiö 

Tavoitteena on, että I-piirin Leijonat käyttävät monipuolisia AR - Säätiön adresseja. Piirin 
myyntitavoitteena oli 600 kpl adresseja. Kuvernööritiimin tehtävänä oli jokaisella 
klubivierailulla edistää adressien käyttöä. 
 
AR - Säätiö tukee klubien merkittäviä aktiviteetteja 30% - 50 %:n 
osuudella toteutuneista kuluista, mikäli aktiviteettiin sisältyy Leijonien 
palvelutyötä. Tietoa levitetään piirin ja lohkojen tilaisuuksissa sekä 
piirikuvernöörien klubivierailuilla. Tiedotusta ja tulosten seurantaa 
toteutettiin piirin tapahtumissa sekä piirin kotisivujen kautta.  
 
Kannustettiin klubeja huomioimaan ansioituneita Leijonia ARS - ritarin 
tunnustuksella. Pro-Ritarin arvo myönnettiin PDG Jouko Lampiselle. 
Adressien myynnistä valtakunnallisessa kilpailussa LC Liminka / Liminganlahti 
sijoittui ensimmäiseksi. Myös I piiri sijoittui AR toiminnan osalta kolmanneksi. 
 
Toimikunnan tavoitteet toimintakaudelle (2-3 päätavoitetta) 
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Adressien myynti > 600 kpl                                            toteuma    340 kpl                         
Lions-Ritareita      >     6 kpl                                           toteuma         5 
Pro Ritareita         >    1 kpl                                            toteuma         1 
ARS-avustuksia    >      3kpl > 8.000 €                          toteuma         0 
 
Piirin AR-toimikuntapuheenjohtajana toimii Matti Teiska. 

 

3.5. NUORISOTYÖ 
Lions Quest 

Koronatilanteesta johtuen koulutukset peruttiin. 
 
Piirin Lions Quest - vastaavana toimi Tessa Tieksola LC 
Oulunsalo/Salottaret.       

Nuorisovaihto 

V. 2020 Nuorisoleiri järjestetään siirrettynä Kajaanissa kesällä 2022.  
 

Vastuu on meidän 

Klubeja kannustettiin  ’Vastuu on meidän’ – esitteiden jakamiseen koulujen 3-
luokkalaisille. 

Nuorisovaihtovastaavana toimi Marika Haapakoski, LC Oulu/Kuivasjärvi   

Leo-toiminta 

Leo-vastaavana toimi PDG Jari Hautala. 

 

KiteNet 
 
Kaudella valmisteltiin nettikiusaamisen vastainen kampanja Kitenet, joka saatiin 
valtakunnalliseksi kampanjaksi kaudella 2020-2021 toteutettavaksi. 
 
Kampanjan valmisteluvastaavana toimi PDG Hannu  Anttonen. 
 

4. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
Kansainväliset kokoukset toimintakaudella 2020-2021: 

• 102nd Convention, Singaporessa, 26.6-1.7.2020 on peruttiin Korona epidemian 
johdosta 

• Europa Forum, Thessalonik 20.10.2020 peruttiin  
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• NSR-kokous järjestettiin virtuaalisena 
• 103nd Convention, Montreal, 6/2021 järjestettiin virtuaalisena 

 

 

 

LCIF 

LCI on nimennyt kansainvälisiksi palvelualueiksi näkökyvyn, nälän helpottamisen, 
ympäristön, diabeteksen ja lapsuusajan syövän. LCIF juhli 50-vuotistaivaltaan edellisellä 
kaudella näkyvästi.   
 
Piiri avusti klubeja/leijonia varojen lähettämisessä LCIF:lle ja MJF-
nimitysten hakemisessa.  
 
Oman säätiömme, LCIF:n Kampanja 100:lla on menossa loppukiri. Kausi 2020-2021 oli 
I-piirissä aika lailla normaali lahjoitusten suhteen. Tavoitteena oli, että I-piirin klubit 
avustavat LCIF:ää toteuttamaan kansainvälistä avustustehtäväänsä vähintään 6.000 
dollarilla. Lahjoituksia klubit antoivat piirille 9627,88 USD joka oli jäsentä kohden7,81 USD.  
 
Piirin tavoitteena oli, että klubit esittävät kauden aikana kuutta uutta Melvin Jones 
Fellowta. Melvin Jones jäsenyyksiä annettiin klubeissa 6 kpl kaudella 2020-2021.  
Kaikille leijonille tarkoitettu leijonatapaaminen, johon kutsuttaisiin erityisesti Melvin Jones 
Fellow ja Arne Ritari -jäsenet, jouduttiin perumaan koronatilanteesta johtuen 
I- piirissä ei ole tällä hetkellä yhtään ns. malliklubia. Huolenaihe on myös muutamissa 
klubeissa, jotka eivät ole ottaneet yhtään osaa kampanjaan ei nyt eikä aiemmilla kausilla. 
I-piiristä voisi mainita heti ainakin klubit: LC Vaala, LC Jääli ja LC Muhos ja myös LC 
Paltamo, jotka ovat osallistuneet Kampanja 100:n kiitettävästi. 
Piirin virkailijoilla on tärkeä rooli tuoda omaa säätiötämme LCIF:ää esille klubivierailuissa 
sekä piirin muissa tilaisuuksissa missä jäseniä on paljon paikalla. 
 
LCIF ja Melvin Jones piirikoordinaattorina toimi PDG Jouko Lampinen, LC Oulu / 
Raatti 

 
Kummilapsi Sri Lankasta 

Monilla piirimme klubeilla on jo kummilapsi Sri Lankasta. Piiri on kannustanut  
klubeja/Leijonia kummilapsen hankkimiseen, sillä se on mainio tapa osallistua 
kansainväliseen toimintaan täkäläisittäin pienellä rahalla, mutta jolla on todella suuri 
merkitys Sri Lankassa. Kummilapsikoordinaattori on vieraillut useassa klubissa. 
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Kummilapset Sri Lankassa –ohjelman kautta 2020-2021 
leimasi vahvasti koronan aiheuttamat rajoitukset. Uutena 
toimintamuotona vuosittainen tarkastus tuli toteutettavaksi 
etänä sähköisesti, koska matkustaminen Sri Lankaan ei ollut 
mahdollista. Myös perinteisen kirjepostin kulku maiden välillä 
pysähtyi täysin ja kummien yhteydenpito kummilasten kanssa 
rajoittui merkittävästi. 
 
I-piirissä Sri Lankan kummilapset –ohjelmasta ja sen 
kuulumisista kertominen jäi päättyneellä kaudella yhtä 
klubivierailua lukuun ottamatta puheluiden, 
tiedotteiden/kirjeiden ja puhelinkokouksissa saatujen 
puheenvuorojen varaan. Kokoontumisrajoitusten astuttua voimaan klubivierailut eivät 
olleet mahdollisia. Siten myös LC Oulu/Hannojen kaudelle suunnittelema Sri Lanka –ilta 
19.3.2020 yhteistyössä Oulun tuomiokirkkoseurakunnan kanssa oli siirrettävä kahdesti ja 
sen toteutus jäi odottamaan seuraavaa kautta.  
I-piirissä syntyi kaudella 2020-2021 vain yksi täysin uusi kummisuhde. Kuitenkin piiristä 
löytyi klubeja, jotka ottivat hoitaakseen sellaisen kummilapsen, jonka kummisuhde oli 
katkennut ennenaikaisesti. Tilanne, jossa kummilapsen opintojen jatkuminen vaarantuu 
kummin ilmoittaessa kummiuden lopettamisesta, on aina haastava. I-piirissä toimivien 
klubien valmius auttaa myös jo käynnissä olevien opintojen loppuun saattamisessa on 
hienoa ja ansaitsee tunnustuksen. 
 
Kummilapsitoiminnasta vastasi Pirjo Puoskari, LC Oulu/Hannat 

Rauhanjulistekilpailu 

Piiri kannusti klubeja osallistumaan LCI:n rauhajulistekilpailuun. Piirin klubien 
rauhanjulistekilpailuun lähettämistä töistä paras palkittiin stipendillä ja työ lähetettiin 
valtakunnalliseen kilpailuun, jossa piirin ehdotus palkittiin kolmanneksi parhaana 
. 
Rauhanjulistekilpailun vastaavana toimi Marika Haapakoski, LC Oulu/Kuivasjärvi  
 
 

5. PDG-toimikunta 
PDG-toimikuntaan kuuluvat kaikki klubeissa toimivat entiset piirikuvernöörit. Toimikunnan 
tehtävänä on tukea piirin leijonatoimintaa. Toimikunta kokoontui yhden kerran. 

PDG-toimikunnan puheenjohtajana on IPDG Hannu Anttonen LC Oulu/Pateniemi. 
 

6. Talous 
Piirin tilinpäätös on tämän toimintakertomuksen erillisenä liitteenä. 
 
Piirin talous pysyi tasapainossa, jolloin toimintakauden tulot vastaavat toimintakauden 
menoja. 


