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TOIMINTAKERTOMUS 2019-2020 

I-piirin 55. toimintakausi käynnistyi kansainvälisessä vuosikokouksessa Milanossa. Järjestömme 

kansainväliseksi presidentiksi valittiin Etelä-Korealainen Dr. Jung-Yul Choi. Hänen teemansa liittyi 

paitsi teemaan ”Me palvelemme” myös moninaisuuden arvostamiseen. Kampanja 100 sai 

voimakkaan painotuksen. 

Jäsenistö ja klubit  

Jäsenhankintakampanja jatkui aikaisemmilta kausilta ja oli ponnekas nytkin. Tavoitteena oli 

pysyttää jäsenmäärä entisellään ja saada kaksi uutta klubia. Tavoitteeseen liittyi Lions-toiminnan 

vuorovaikutteisuuden ja näkyvyyden lisääminen.   

Tärkeimpiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi olivat: yhteinen materiaali jäsenhankintaan, 
MyLCI:in käytön aktivointi, GAT- työnjaot, jäsentoiminnan vireyttäminen mm. messupaketit, 
passiivisten jäsenten aktivoiminen, heikkojen klubien tukeminen valmennuksella, 
kumppanuusajattelu ja nettikohtaamisia ja –toimintaa sekä www-sivujen kehittäminen. 
Piirin jäsenmäärä oli kauden alussa 1 130 ja kauden lopussa 1 114, joten jäsenkatoa oli 16 jäsentä.  

Jäsenkato oli pieni, 1.6 %. Piiriin perustettiin aivan kauden alkaessa yksi uusi liitännäisklubi 

perheklubiksi.  Myös yksi klubi alkoi toimia luontoklubina eli kaksi klubia toimi ns. teemaklubina. 

Aktiivisia klubeja kauden lopussa oli 52. Yli 40 vuotisjuhlia vietti piirissä 14 klubia, piirin itse 

juhliessa 55-vuotista taivaltaan Oulun KvN:n yhteydessä helmikuussa. Yllä mainituissa tavoitteissa 

kaikissa edettiin, ehkä messutoiminnan aikaansaannokset näkyivät positiivisimmin. 

Piirihallitus kokoontui 5 kertaa ja piirin vuosikokous järjestettiin GTM:nä. 

 Piirin parhaana klubina palkittiin LC Oulu-Uleåborg tervaveneellä. Alueiden klubien palkitseminen 

Pekka-patsaalla oli seuraava:  I-alue LC Jääli,  II-alue LC Raahe/Kreivi  ja III-alue LC Hyrynsalmi.  

Jäsenkilpailun voitti LC Sotkamo. Viestinnän palkinnon klubivideosta sai LC Kiiminki. 

Erikoismaininta MyLionin käytöstä sai LC Kempele Aurora, Syöpälapsi- hankkeesta LC Oulunsalo ja 

Alfa-tv   esiintymisestä LC Oulu/Sillat. Kansainvälisiä palkintoja saatiin hyvin seuraavista osa-

alueista: GLT, GST, Some, LCIF, GAT-tarina. 

 

 Tiedotus ja viestintä 

 Ulkoisen tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena oli lisätä klubien näkyvyyttä erityisesti 

paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa ja Terva Leijona-lehdessä. Tavoitteena oli myös laajentaa 

Hyvän päivän tapahtumia yleisötapahtumiksi. Konkreettisina tavoitteina oli päivittää piirin www-

sivut, julkaista kaksi numeroa Terva Leijona-lehteä, lisätä tiedottamista toiminnoista hyödyntäen 

mediaa ja somea sekä olla esillä piirihallituksen ja klubien voimin erilaisissa yleisötapahtumissa.  

Piirin tiedotus klubeille toteutettiin sähköpostitse jaetulla piirikuvernöörin kirjeellä, koulutus- ja 

jäsentoimialan erillistiedotteilla ja piirin omilla nettisivuilla. Uutena oli Leijonaviesti-tiedote piirin 

alueen medioille.  Piirillä ja useilla klubeilla on myös omat Facebook-sivut. Terva Leijona-lehteä 

tehtiin kaksi numeroa 20-sivuisena tabloidpainoksena: lokakuun puolivälissä ja helmikuun lopussa. 

Ensimmäisessä painosmäärä oli 15 000  ja toisessa 2 000 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, vastaten myös toimitus- ja taittotyöstä.  

Muita merkittäviä tuloksia olivat Viestintäryhmän perustaminen kauden lopussa.  Näkyvyys 

lehdistössä oli hyvä, Kansainvälinen some-palkinto saatiin piiriin. Piirin sivuja kehitettiin uudella 

alustalla. Lions- lehden toimituskunnassa oli piiri mukana. TV:ssä hypokoira-tarina ja lasten 

syöpäprojektimme videoita löytyy piirin www -sivustolla. Myös 55-vuotishistoriikki, perustuen 

mm. piirin lehden aihealueisiin 50 vuodelta, löytyy sivuiltamme. Paranevat piirin sivut ansaitsevat 

kaikkien lukemista eli siellä on Hyvää sivujen täydeltä. 

Koulutus 

Koulutuksen tavoitteena oli klubi- ja piirivirkailijoiden valmennuksen edelleen kehittäminen. 

Erityistä huomiota päätettiin kiinnittää Imagon muutokseen klubeissa sisältäpäin toteutettuna, 

uusiin välineisiin ( gotomeeting, videot, digitaalisuus) , oppimiseen  tekemisen kautta, 

tilauskoulutukseen ja opaslionien koulutukseen .  Tavoitteena oli 40 kurssia 35 klubin kanssa, 300 

osallistujaa.  

Piiri järjesti Oulussa, Raahessa ja Kajaanissa yhteensä 31 eri koulutustilaisuutta. Koulutuksiin ja 

valmennuksiin osallistui yhteensä 191 jäsentä piirin 34 klubista.  Uusina kursseina toteutettiin ” 

Innostu ja Uudistu” sekä toiminnan rahoitusmahdollisuudet- kurssit. Korona vaikutti koulutuksiin 

ja GTM otettiin perusteellisesti käyttöön. Some-koulutusta saatiin mutta sitä myös kaivattiin lisää. 

OPASLION- kurssitus toteutettiin uutena sertifikaattikoulutuksena. GLT ja GMT palkittiin 

ansioistaan kv-johtajan toimesta. Erityisesti uuden kehitys oli positiivista kauden koulutuksessa. 

Quest-peruskoulutukseen osallistuneita oli 20 ja liikuntaseura-koulutukseen 8 henkilöä. Syksyn 

2019 peruskoulutus peruttiin ja kevään koulutus toteutettiin Oulussa 24.-25.2.2020. 

Liikuntaseurakoulutus järjestettiin Vuokatissa 26.8. ja 2.9.2019. 

Palvelu ja varainhankinta    

 MyLCI:n palveluaktiviteettiraporttien mukaan klubit suorittivat yhteensä 1 062 

palveluaktiviteettia. Aktiviteeteissa tehtiin yhteensä 20 539 Lionstuntia. Palvelusta hyötyneitä oli 

yhteensä 189 543. Varoja piirin klubit keräsivät yhteensä 90 330 $ ja lahjoittivat 83 784 $. 

Ympäristölle kirjautui 1561 h ja diabetekselle 867 h näissä lähes tavoitteessa Koronasta 

huolimatta. Palvelumme arvo oli töineen noin 0.5 M€.  Luvuista puuttuvat 20 % klubeista!!! 

Ympäristöpalkinto saatiin jo toistamiseen piiriimme (LC Oulu/Pateniemi) ja  

ympäristöjohtajan paikka täytettiin ( Lion Arto Iwendorf). Yhdessä olemme saaneet paljon hyvää 

aikaan! Koronasta huolimatta!! 

 

Piiri sai ja käytti apurahoja hyvin: Partiolaisten kanssa metsäretkien toteuttamiseen,  

Leo-toiminnan kehittäminen, koulutukseen ja GAT-tarinan kerronnasta sekä ARS- apurahaa. 

 

LCIF-säätiö ja Melvin Jones -jäsenyydet sekä ARS-toiminta 

LCIF- säätiömme juhli 50-vuotistaivaltaan, johon piirimme halusi ottaa osaa panoksellaan. Piirin 

klubit lahjoittivat LCIF-rahastoon kauden aikana yhteensä 12 440 $ (11 $/jäsen). Melvin Jones -

jäsenyyksiä hankittiin ja saatiin peräti 16 kappaletta, joista KvN-kokouksessa Oulussa luovutettiin 

14 MJ-jäsenyyttä. 25% klubeista osallistui lahjoituksiin.  Kampanja 100 tuli juhlavuonna tutuksi 



hyvän viestinnän ja klubien aktiivisuuden ansiosta ja siinä piirin toimijoilla oli tärkeä roolia.  Siitä 

myös piiriläisiä palkittiin mm. Helping Hands-tunnustuksella. 

 Arne Ritari -säätiö. Kauden aikana lyötiin 1 Lions-ritari. Klubien omiin hankkeisiin piiriin tuli 

kaudella AR-säätiöltä yksi avustus. Adressien myynnissä jäätiin tavoitteesta, kun piirissä myytiin 

adresseja 260 kpl. Tuloksessa näkyy LCIF:n juhlavuoden panostus. 

Klubivierailut ja aluefoorumit  

Toimintakauden tavoite oli lisätä klubien ja lohkojen välistä yhteistyötä ja löytää keinoja piirin 

heikkojen klubien tukemiseen. Klubivierailut jaettiin piirikuvernööritiimin kesken. Piirikuvernööri, I 

alueen puheenjohtaja Hannu Anttonen vieraili kaikissa I-alueen klubeissa, toinen 

varapiirikuvernööri, II alueen puheenjohtaja Vesa Ojanperä II-alueen klubeissa ja ensimmäinen 

varapiirikuvernööri, III alueen puheenjohtaja Antero Stenius III-alueen klubeissa. Piirin ja alueiden 

yhteisiä ajankohtaisia asioita käsiteltiin aluefoorumeissa, jotka pidettiin syys- ja helmikuussa. 

Aiheina olivat piirin keskeiset hankkeet ja alueiden omat aiheet. 

 Kansainvälinen toiminta  

Nuorisovaihto peruuntui Koronan vuoksi.  Isäntäperheitä etsittiin Facebook-sivuilla. Tämä oli 

toimiva tapa ja tuotti yli 10 isäntäperhettä.  

Leo tapaamisia/vierailuja oli Leo-Club Oulu/Kempele klubi-illassa 2 kpl.  Tapaamisissa oli läsnä 5 - 6 

Leoa. Uuden Leo -Club Vaalan toiminta on toistaiseksi pienimuotoista. Leoille oli anottuna 

piirihanketta varten erillinen määräraha, jonka käytöstä usein neuvoteltiin. 

 

Rauhanjulistekilpailu. 

Teemana oli ”Rauhan matka”. Piirihallituksen kokouksessa Suomen loppukilpailuun valittiin 

kolmen rauhanjulistetyön joukosta voittajaksi Vaalan koulusta oleva piirros, joka menestyi hyvin 

myös kansallisessa kilpailussa (3.) 

Kummilapsitoiminta on järjestetty Suomessa pääasiassa Sri Lankaan.  Muissakin maissa on 

muutama kummilapsi. I-piirissä 18 klubilla/Lady-ryhmällä on kummilapsi. Muutamalla klubilla 

lapsia on kaksi. Piirissä on arviolta 40 kummilasta tällä kaudella. 

Piirin yhteisaktiviteetit  

Piirin toiminnassa korostui suunnitelmallisuus ja yhteistyö. I-piirin pääprojektimme Lasten Syöpään 

liittyen oli” Pikkupotilaiden viihtyvyys ja hyvinvointi” toteutui hienosti (arvo 16 000 €) ja siihen otti 

osaa 30 klubia, 10 yritystä ja 7 yksityishenkilöä.   Lahjat on jaettu OYS lastensairaalan osastolle 150 

pakkauksena. 

Hyvänpäivän diabetes- kävelyjä oli klubeissa 3 kpl.  Oulun seudun klubien yhteinen Kuusisaaren 

talvitapahtuma järjestettiin kolmannen kerran useiden toimijoiden ja Oulun kaupungin kanssa 

yhteistyössä ja se onnistui Koronasta huolimatta. Tapahtuman koordinoijina olivat LC Oulu/Avain.  

Lionien perinteeksi muodostunut ympäristönsiivouspäivä järjestettiin Koronasta johtuen 

pienimuotoisesti Kulumat kuntoon- nimellä. Myös Kumppanuussopimukseen liittyvät Lasten 

Leijonahiihdot saatiin alulle piirissä. Perinteinen lasten leijonaoulumpialaiset siirrettiin Koronan 

vuoksi. 



Puhtaat vedet -projektiin liittyen klubit tekivät omia aktiviteetteja. Nämä aktiviteetit huomioitiin 

myös Lions liitossa, josta saimme piiriin tunnustuksena Ympäristöpalkinnon 2.sijan. Lasten ja 

nuorten toiminnan tukemisen arvat sekä joulukortit toteutuivat kohtuullisesti.  

Konsertit Lastenklinikoiden Kummien kanssa siirtyivät koronasta johtuen.                                               

Sen sijaan piirimme järjestämät  vk-kokous toukokuussa ja KVN kokous helmikuussa, jonka 

yhteydessä juhlittiin SLL:n  60-v, LCIF:n 50-v,  ja piirimme 55-v taipaleita, toteutuivat hienosti. 

Merkittävää edistymistä yhteistyörintamalla tapahtui Raahen alueen klubien osalta, kun alueen 

klubit pyysivät kannustusta yhteistyöhön piirin GAT-tiimiltä. Kun prosessista raportoitiin kv-

päämajaan, piiri palkittiin tarinasta rahapalkinnolla. 

Yhdeksän kymmenestä suunnitellusta piirin yhteistyöhankkeesta toteutui,  ja se kertoo klubien 

välisestä hyvästä yhteistyöstä.  

Talous  

Toimintakauden tilinpäätös osoittaa ylijäämää 5.347,20 ja taseen loppusumma on 39.544,32. Suo-
men Lions-liiton tuki piirille oli 7.582,00.  Nuorisoleirin tilillä on varoja 18.285,17. Nuorisoleirimak-
suja klubit tilittivät kiitettävästi. Tilittämättä jäi n. 1.350,00. 

Kaksi piirilehteä tuotti yhteensä 1.151,50. Monet klubit (60 %) eivät hankkineet kauden aikana 
kumpaankaan lehteen mainosta tai suorittaneet aiempien vuosien tapaan tukimaksua. 

Kiitokset 

Piirihallituksen 7 vuoden aikana olen kokenut monenlaista, olen saanut tutustua SLL:n toimintaan 

hallituksen jäsenenä, kansainväliseen toimintaamme ja kattavasti piirimme leijoniin ja klubien 

toimintaan. On ollut hienoa nähdä miten ponnekkaasti klubit tekevät palvelutyötä alueillaan ja 

miten yhteistyö klubien kesken lisääntyy. Palvelutyön ohella klubien varainkeruu on merkittävää ja 

kerätyillä varoilla on saatu paljon hyvää niin paikallisesti kuin myös maailmanlaajuisesti. Suuret 

kiitokset Teille leijonille tästä tekemästänne pyyteettömästä työstä.  

Kaudelle asetetut tavoitteet toteutuivat odotettua paremmin Koronasta huolimatta ja monessa 

asiassa saimme aikaan positiivista kehitystä. Kansainvälisen presidentin pyynnön mukaisesti 

pidimme esillä ajatusta diversiteetistä, toiminnan ja arvostuksen moninaisuudesta sekä laaja-

alaisesta yhteistyöstä.  Toteutimme yhdessä uudenlaisia aktiviteetteja ja toimintatapoja. 

Kokoustimme ahkerasti, laajasti ja onnistuneesti verkossa eikä Korona meitä nitistänyt 

henkisestikään. 

Kiitokset kaudesta piirimme leijonille, heidän puolisoille ja Leoille sekä omalle puolisolleni, joka 

mahdollisti monta asiaa.  

 

Hannu Anttonen  

DG 2019– 2020 

LIITTEET 1. PPT:nä  piirihallituksen kokoonpano, toimikunnat ja työryhmät sekä kuvallinen esitys  

                2. Luettelo kauden palkituista lioneista. 



 

 

 

 

                        
         

                        
         

 auden teemat

  ansainvälinen  Me palvelemme   e Serve

  o mainen  Tue nuorta itsenäisyyteen 

Stöd un a  ll självständi het

 Piiri   sallistu  turvaa tulevaisuus

           

                        
         

                        
         

 ärjestön johtajat

           

                
                    

                         

                                         
           



 

 

 

                        
         

                        
         

 orostukset

      iversitee  moninaisuus   ampanja  00

 Suomi   umppanuus   ionit  0  0 50 v 

 asten  eijonahiihto  dia etesmarssi

 Piiri  Syöpä ja dia etes  Piiri 55 v     I  50 v  

 hteistyö klu eissa  M  I    strate iaa

noudatetaan

           

                        
         

                        
         

 äsenkehitys

           

 

   

   

   

   

    

    

    

    

                            

            

                        
         

                        
         

 lu ien merkkivuosia

                                                                
                                                      

            

         

                     

                                             

                      

                        



 

 

                        
         

                        
         

Piirihallituksen kokoukset 5 kpl

  ulu  0.0 . 0    Seeppari  hallituksen vaihtokokous

  empele   . . 0     ihiluoto

 Utajärvi  .  . 0 0   Merilän kartano

 Muhos  .0 . 0 0   ave asali

  TM kokous  . . 0 0

  TM vuosikokous  ulu   .05. 0 0    irsikka

 isäksi pide in   johtoryhmän kokousta sekä 
kuvernööri imin ja toimikun en palavereita tarvi aessa.

                        
            

                        
         

                        
         

Piirihallitus ympäristötarkastuksessa  
 upisaarten taimenien etsintää  0. 

            



 

 

 

                        
         

                        
         

Piirihallitus  .   puurojuhlassa tosissaan

            

                        
         

                        
         

Terva eijona leh   istoriikkimme
 5 000 kpl    000 kpl

            

               

                        
         

                        
         

Uudenlaisella kurssilla  ainuussa  .

            



 

 

                        
         

                        
         

 asten syöpähanke menestys klu ien 
yhteistyönä   50 lahjapake a

            

                        
         

                        
         

  T  hteistyöstä palkinto piirille

            

               

     



 

 

                        
         

                        
         

                                                    

            

                        
         

                        
         

                                                               

                                        

            

                          

                       

      

      



 

 

                        
         

                        
         

                                          

            

                        
         

                        
         

                          

            



 

                        
         

                        
         

            

               

              


