
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
Palvelu ja Strategia 2030 
 

Raportin laatija 
Tuomo Romakkaniemi 

 

Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Klubien palvelutoiminta on noudattanut vakiintunutta tapaa. Monilla klubeilla on 
yhteistyökumppaneita ja se tuo toimintaan tehokkuutta ja näkyvyyttä. Myös liitolla on 
kumppanuussopimuksia ja näiden hyödyntämistä kannattaa harkita.  
 
Klubeissa toteutetuista arvokeskusteluista saatu palaute on ollut myönteistä. On todettu, että 
lionstoiminnan tulevaisuudesta käyty ja edelleen käytävä keskustelu on klubien kannalta ollut 
kehittävää.  Arvokeskusteluissa kysyttiin mm. millaisia arvoja tulevaisuuden lionstoiminnan tulisi 
edustaa. Eniten kannatusta saivat auttaminen, paikallisuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Näiden 
pohjalta lähdetään tulevaisuuden strategiaa rakentamaan. 
 
Jokainen jäsen on päässyt vaikuttamaan lionstoiminnan kehittämiseen myös jäsenkyselyn avulla. 
L-piirin vastausprosentti oli 23,5 ja se oli piirivertailun korkein. 
 
Kun kysyttiin Lions-järjestön tarkoitusta, eniten kannatusta saivat määritelmät Auttaa ja palvella 
lähimmäisiämme kotimaassa, Lisätä yhteisöllisyyttä ja antaa panos kestävän tulevaisuuden 
rakentamiseen sekä Olla maineeltaan uusia jäseniä houkutteleva. 
 
Kyselyn mukaan lionstoiminnassa on tärkeää Lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
tukeminen sekä Tekemällä auttaminen. 
 
Kyselyn mukaan tulevaisuuttamme kuvaavat parhaiten määritelmät Merkityksellistä auttamista 
yhdessä onnistuen sekä Lion – vastuullisia ja vaikuttavia tekoja yhteiseksi hyväksi. 
 
Strategiatyö jatkuu klubeilta ja jäseniltä saadun palautteen ohjaamana.  
 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Olisi hyvä pohtia piirikohtaisten kumppanuuksien mahdollisuutta. 
 
Klubit voisivat lohkoittain pohtia ukrainalaisten pakolaisten mahdollista auttamista. Rovaniemellä 
tämä työ on aloitettu ja ukrainalaisilta saatu palaute on ollut kiitettävää. 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 

Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
 
GLT 

Raportin laatija 
 
Tiina Pesola 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Piirin järjestämiä koulutuksia: arvokeskustelukoulutus klubien presidenteille, MyLCI ja MyLion koulutukset, 
kertauskoulutus klubien presidenteille ja sihteereille. Tulossa kertauskoulutus klubien rahastonhoitajille sekä 
Somekoulutus kaikille asiasta kiinnostuneille. 
 
Koulutukset raportoitu MyLionin Learn sivuille. 
 



Itse osallistunut kuukausittain koulutuskoordinaattoreiden Meetteihin. 
 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Kauden 2023-2024 koulutuskoordinaattorin etsintä. 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
   

 

Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
Jäsentoimiala 
 

Raportin laatija 
GMT Liisa Isomaa 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne 
 
Jäsenkehitys L-piirissä (tilanne 13.11.2022): uusia jäseniä , jäsenpoistuma, nettomenetys 
 
Jäsenvastaava on osallistunut Rovaniemen ja Kemijärven lohkojen lohkofoorumiin (puheenvuoro aiheesta 
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite) ja järjestänyt jäsenasioitten sparrausryhmän etätapaamisen, jossa on 
keskusteltu jäsenaloitteen klubeihin jalkauttamistavoista. 
 
GAT-tiimin ja piirikuvernöörin etätapaamisessa on päätetty, että jäsenyysaloitetta jalkautetaan klubeihin 
lohkofoorumeissa käyttäen työkaluna klubien nykyisiä toimintasuunnitelmia. 
 
Jäsenvastaava on pyytänyt Kuusamon klubien toimintasuunnitelmat ja sopinut Kuusamon lohkarin kanssa 
GAT-tiimi osallistumisesta Kuusamon lohkofoorumiin 22.11. (ensimmäinen lohkofoorum, jossa jäsenyysaloite 
ja klubien toimintasuunnitelmat kohtaavat). 
  
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
     
Tehdään piirihallituksessa yhteistyötä, jotta saamme kaikkien lohkojen lohkofoorumit toteutumaan.  
 

 

Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
LCIF 

Raportin laatija 
Veijo Nurmikumpu 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 

107 MD  LCIF tavoitteet kaudelle 2022-2023 on asetettu 
 

L-piirin jäsenmäärä 30.6.2022 oli 856 henkilöä. Keräystavoitteeksi on asetettu 23,98 $/jäsen. Tarkoittaa 
piirin osalta 20530 $. Saavutettu n. 5 %. 

- Tavoitteena on, että klubit lahjoittavat ja yksittäiset Leijonat lahjoittaa 
- Klubien yhteisiä ja piirin projekti-ideoita, joita LCIF voisi osarahoittaa 

 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 



 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 

Lohkon puheenjohtajan tilannekatsaus   Marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko 
Lionspiiri 107L alue I lohko 1 
 

Raportin laatija 
Kari Salmela 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin 
johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, tiina.pesola@lions.fi ja 
matti.puolkanaho@lions.fi Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon tilanne?  
 
Lohkoon kuuluu viisi (5) klubia.  
Klubien jäsenmäärät 31.10.2022 olivat seuraavat: (muutos kauden alusta) 
LC Rovaniemi 12 jäsentä (0) 
LC Rovaniemi/Alakemijoki 13 jäsentä (0) 
LC Rovaniemi/Lainas 27 jäsentä (+1) 
LC Rovaniemi/Ounasvaara 42 jäsentä (-1) 
LC Rovaniemi/Ronjat 28 jäsentä (+2)  
Lohko yhteensä: 122 jäsentä (+2) 
 
Klubien alkaneen kauden aktiviteetteja käsiteltiin lohkoforumissa 3.10.2022.  
Klubien suunnitelmissa on mm. jäänlähtöveikkaus, järjestyksenvalvontaa, porokisat, 
liikenteenohjausta, tavaralahjoituksia, joulurahalahjoituksia, vaatekeräyksiä ja myyjäisiä. 
Rauhanjuliste- ja quest-aktiviteetit ovat klubien ohjelmassa.  
 
Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
Ensimmäinen lohkoforum on pidetty 3.10.2022 ja seuraavat on sovittu pidettäviksi tiistaina 
29.11.2022 klo 18 ja torstaina 30.3.2023 klo 18. Lohkoforumit järjestetään yhdessä 3. lohkon 
kanssa Rovaniemellä. Lohkon puheenjohtajan klubivierailut on tarkoitus toteuttaa keväällä 2023.  
 

Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
Alue 1 Lohko 3 
 

Raportin laatija 
Pekka Maijala 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Lohkon kokonaisjäsenmäärä on vähentynyt 4:llä heinäkuun alkuun verrattuna. 
Lohkofoorumi pidettiin yhdessä 1 lohkon kanssa 3.10 Roadscanners Oy:n tiloissa. Läsnä oli 
edustajia 8/12 klubista yhteensä 17. Paikalla olivat myös 1. varapiirikuvernööri Tiina Pesola ja GMT 
Liisa Isomaa.  
 
Klubit ovat toimineet aktiivisesti. Jäsenet eivät kuitenkaan ole kaikissa klubeissa olleet entiseen 
(enne koronaa) malliin tulossa klubitapaamisiin. Aktiivitoimintaa pyöritetään varsin pienellä 
porukalla. 
 
Klubit ovat hoitaneet kuukausittaiset raportoinnit hyvin MyLCIin 
 



Lohkon puheenjohtaja ei vieraile klubeissa syyskaudella, vaan jättää klubivierailut helmi-
maaliskuulle. Ennen joulua kuitenkin on tavoitteena olla kaikkiin klubeihin yhteydessä muutenkin 
kuin lohkofoorumissa. 
 
Tavoitteena on myös viedä hieman eteenpäin LC Korvatunturi ajatusta. 
 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 

 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
Lions-piiri 107L, I alue lohko 4 
 

Raportin laatija 
Marko Kokkila 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
Lohkon klubit: 
LC Kuusamo 
LC Kuusamo/Ruka 
LC Kuusamo/Pohjanakat 
LC Kuusamo/Kitka 
 
Lohkon 1. kokous syyskuussa 
Valokuvamatka Kuusamosta Lofooteille ja takaisin, jonka jälkeen klubien toiminnan esittely ja yhteisen 
toiminnan suunnittelua. 
 
Lohkon 2. kokous marraskuussa 
Lohkon klubien yhteinen kuukausitapahtuma 
Kiertotalous ja kotitalouksien jätteet, asiantuntija Kuusamon kaupungilta 
Jäsenet ja palvelu, asiantuntijat L-piiristä (Liisa ja Tuomo) 
 
Tulevaa: 
Lohkon yhteinen palveluaktiviteetti Lyhtykirkko joulukuussa 18.12.2022 
Lohkon lentopalloturnaus tammikuussa 
Lohkon yhteinen palveluaktiviteetti LC-kirkkopyhä 22.1.2023 
Lohkon klubien yhteinen ulkoilutapahtuma huhtikuussa. 
 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 

 
 
 
 
 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Alue II lohko 1 
107-L  Kemi x 2 , Keminmaa x 2 , Simo , Tervola 

Raportin laatija 
Lohkon pj. Arto Koivuniemi 

  
 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  



Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi  Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Klubien jäsenkehityksessä  ei ole tapahtunut oleellista kehitystä syksynaikana suuntaan tai toiseen. 
Vain pientä elämistä.  Klubeilla on ollut erillaisia aktiviteettejä syksyn aikana ja tiedustellessani 
tulevista tapahtumista , niin kaikissa klubeissa oli loppuvuodeksikin aktiviteettiä aikalailla riittävästi. 
Klubeilla oli toiveita mm. Klubien kesken ruohonjuuritason toiminnan kehittämisestä ,uusien 
jäsenien hankinnasta ja lähinnä miten?, nuorten rekrytoimisesta ja näkyvyyden lisäämisestä .  Netin 
kautta käytävät koulutukset on pääsääntöisesti todettu mielekkäiksi ja se että piirikirjeet 
 tulee kaikille jäsenille.  Myös virkistystoimintaa toivottiin klubien aktiivisille jäsenille. 
Lohkoni alueella ei ole vielä toistaiseksi pidetty lohkofoorumia tai tehty klubikäyntejä, johtuen 
työasioiden täyttämästä vapaa-ajasta. Olen haastatellut lohkon presidentit puhelimitse 12.11.2022. 

 

 
Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
 
AR-TOIMIKUNTA 

Raportin laatija 
Maaret Ihme 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
Adresseja mennyt jakoon 125, joka on ennätys minun kaudellani. Tilasin lisää 100. 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

 

Nuorisovaihdon tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
 
Nuorisovaihto 
 

Raportin laatija 
Paula Taskila 

 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
 Hakemukset nuorisovaihtoon on lähetetty L-piirin klubeille. Haku päättyy 15.12.2023. Tällä hetkellä on jo 
neljä nuorta ilmoittanut hakevansa vaihtoon. 
 
Pikku-Syötteen kansainvälinen nuorisoleiri 7.1.-16.1.2023 toteutuu. Hakijoita leirille on 20. Nuoret tulevat 
Indonesiasta, Ranskasta, Meksikosta, Sri Lankasta, Unkarista, Brasiliasta, Malesiasta ja Italiasta. 
Isäntäperhejakso ennen leiriä on 27.12.2022-7.1.2023. Isäntäperhehaku on käynnissä. Tällä hetkellä on 
saatu isäntäperhe 10 nuorelle. Vielä tarvitaan isäntäperheitä. 
 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

Lohkon/ Toimikunnan puheenjohtajan tilannekatsaus  marraskuu 2022      Piiri 107-L 
 
Lohko/ Toiminnan ala 
 

Raportin laatija 
 
Raija Hilke 



Sri Lankan kummilapset 
 
 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Palautus viimeistään 10.11.2022 mennessä piirin johtoryhmälle anne.sandberg@lions.fi, jouni.hilke@lions.fi, 
tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolkanaho@lions.fi  
 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 
Mikä on lohkon/toiminnan alan tilanne?  
 
L-piiri 
 

 Kummilapsityön tiedotusta on jatkettu klubivierailuilla ja henkilökohtaissa 
tapaamisissa. 

 Uusia kummeja on syksyn aikana taas löytynyt. 
 

Sri Lanka 
 
Lions-liiton kummityöryhmä on tiedottanut seuraavaa: 

 
 Tilanne Sri Lankassa on edelleen taloudellisesti vaikea. Kummit ovat lähettäneet lapsille jonkin 

verran lisäavustuksia Lions-liiton kummilapsitilin kautta. 
 Talvella Sri Lankaan suuntaavien kummien määrä kasvaa koko ajan. 
 Viisumikäytäntö on parantunut. Viisumin voi nyt anoa pidemmäksi aikaa entisen 30 päivän sijasta. 
 Täysin rokotetuille ei ole tällä hetkellä rajoituksia. 
 

 
 

Mitä asioita PJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
  

 
Lapin Leijona päätoimittaja Heimo Turuselta piirihallituksen jäsenille 
Lapin Leijonan 2022 tuli aineistoa niin runsaasti, että lehteen kertyi 28 sivua. Ilmoituksiakin oli 4500 euroa, 
joten klubien tukimaksujen kanssa lehden talous oli plussalla. Juttuja toimittivat 19 klubia eli 22 klubista ei 
tullut juttuja eikä kuvia. Piirikuvernöörien kierroskertomukset tosin paikkasivat tätä. Ilmoituksia oli hankittu 17 
klubista tai klubi toimitti omasta tapahtumasta ilmoituksen mm. Sodankylä Martin pilkkitapahtumasta. LC 
Pudasjärvi ja LC Tornio Pudas toimittivat useamman ilmoituksen. 100 euron tukimaksusta on tullut 
sähköpostilla lasku 22 klubin rahastonhoitajille, joka toivottiin maksettavan. 
Ilmoitushankinnassa olisi vielä tehostamista. Siihen tullaan kiinnittämään huomiota tulevan lehden 
tekemisessä. Yksi tapa olisi kartoittaa klubin yrittäjäjäsenet ja innostaa heitä ilmoittamaan. Samoin 
potentiaalisia ilmoittajia ovat klubista poisjääneet yrittäjäjäsenet. Eiköhän vielä ole sen verran leijonamieltä, 
että laittaa ilmoituksen piirilehteen. 
Tiedottamisen saralla haluaisin kannusta klubeja ottamaan kuvia – vaikka kännykällä – klubitapaamisista ja 
aktiviteeteista. Paikallislehtiin kannattaa olla yhteydessä ja toimittaa juttuja ja kuvia sekä kutsua joskus myös 
toimittaja esimerkiksi aktiviteettiin tai kutsua paikalle piirikuvernöörien vierailun yhteyteen.  
Kuvia otamme kaikista aktiviteeteista ja toiminnasta. Huolehditaan siten, että niitä olisi tallessa esimerkiksi 
tiedottajalla. Toki voi jo nyt lähettää niitä lehden tekijälle Heimolle ja tekstiä mukaan. Kuvien henkilöt 
luetellaan yleensä vasemmalta oikealle.  
Kuvia lähettäessä ei saisi antaa sähköpostiohjelman pienentää kuvia, vaan ne lähetetään jpg liitteinä. Ota 
kuvat tarpeeksi läheltä ja siten, että ei olisi etualalla selin ihmisiä. Jos on lippalakkeja, olisi hyvä pyytää 
nostamaan lippaa ylemmäs, että silmät näkyvät. Kännykkäkuvatkin otetaan vastaan. 
Piirikuvernööreille toivomus, että he ottaisivat kuvia klubivierailuillaan. 
Käytetään suhteita hyväksi ilmoitusten kysynnässä ja klubilta voi tulla useampikin ilmoitus, 
kuin ”velvoiteilmoitus”. Joku voisi olla isompikin ja arvokkaampikin.  
Lähetettävistä kuvista kannattaa valita vain muutama ja niihin kuvateksti. Jos tulee 5-10 kuvaa, on hankala 
lehden toimituksessa niistä valita sopivat. Toki runsauden kanssa pärjätään. 
 


