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 LPJ/ Toimikunta 
    GLT Koulutus 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
Tiina Pesola 25.8.2022 
 

pituus enintään yksi sivu.  
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 

Klubilaisten, virkailijoiden koulutus kohtaa mahdollisimman usean. 
 
Syyskuussa arvokeskustelu koulutus klubien presidenteille 
Lokakuussa presidenttien ja sihteerien ”kertausta” 
Marraskuussa somekoulutus 
Helmikuussa tulevien presidenttien koulutus alkaa 
Huhti-toukokuussa virkailijakoulutukset esim. Rovaniemi, Posio, Tornio 
 
GATin kiertäessä myös koulutusta 
Jäsenaloite GMA myös kierroksilla esillä 
 
Oma kouluttautuminen kaksi viikonloppukoulutusta, kuukausittain etäkoulutusta (noin 9) 
 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 

GAT on saanut rahoitusta kauden toimintaan 
 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
 
Koulutuskalenteri piirin sivuille ja MyLionin Learn sivuille 
Raportointi koulutuksen jälkeen  

  
 



Toimintasuunnitelma  
Hyvin laadittu tavoite on tarkka, mitattavissa oleva, mahdollista saavuttaa, realistinen ja aikaan sidottu. Täytä alla oleva 
taulukko jokaiselle hyvin suunnitellulle tavoitteelle. Muista ilmoittaa miten aiot arvioida edistymisen kohti tavoitetta. Jos 
tavoitteen arvioinnin jälkeen on tarpeen tehdä muutoksia tavoitteeseen tai toimintavaiheisiin, huomioi nämä Muutokset -
osiossa.  
Keskittymisalue  
☐ Palveluaktiviteetit                           
☐ Jäsenkehitys           

☒ Johtajakoulutuksen kehittäminen  
☐ LCIF 

☐ Oma tavoite 

Tavoitelausunto 

 

Toimintavaihe Vastuullinen 
osapuoli 

Vaadittavat resurssit  
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Erä-
päivä 

Arvokeskustelukoulutus Tiina Ulla-Maija P, Anitta O, Tuomo R, 
Jouni, Matti 
Google Meet 
 

29.8.22 
 

29.8.22 
 

Presidenttien kertaus Tiina Google Meet  lokakuu 
 

Sihteerien kertaus Tiina Google Meet  lokakuu 
 

Somekoulutus Tiina Liisa I,   marrask
uu 
 

Tulevien presidenttien koulutus 
 

Tiina Google Meet  helmiku
u 

GAT-ryhmän tapaaminen 
 

Tiina Liisa, Tuomo ja Helena 
Meet tai läsnäolotapaaminen 

  

GAT-ryhmä: tavoitteiden asettelu, 
tulevat kierrokset 
 

Tiina Liisa, Tuomo lokakuu 
22 

huhtiku
u 23 

Arviointi Muutokset 
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 LPJ/ Toimikunta 
    Jäsentoimikunta 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
Liisa Isomaa 26.8.2022 

pituus enintään yksi sivu.  
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 

Maailmanlaajuinen jäsenaloite-prosessin (GMA) läpikäyminen jäsenvastaavan kokoaman 
sparrausryhmän ja GAT-tiimin kanssa (ks. erillinen toimintasuunnitelman liite) 

- tavoitteena on parantaa tukea ja apua, jota klubit saavat piiriltä jäsenasioihin 
- prosessin sisältö: nykytilanteen analysointi, vision luominen, mitattavien tavoitteiden 

asettaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen sekä tulosten seuraamisen  
 
GAT-tiimin yhteistyön jatkaminen 

- tavoitteena analysoida GAT-tiimin aikaisempaa toimintaa, asettaa yhteistyölle mitattavat 
tavoitteet, laatia toimintasuunnitelma ja jalkautua lohkoihin / klubeihin aikaisempaa 
suunnitellummilla kokonaisuuksilla. 

- tavoitteena vierailla kaikkien lohkojen kokouksissa 
- piirin tiedotus tiiviimmin mukaan yhteistyöhön 

 
Maailmanlaajuisen jäsenaloite-prosessin (GMA) jalkauttaminen klubeihin 

- Miten ja kenen toimesta?  
- Edellyttää piiriltä henkilöresursseja ja piirin henkilöstöltä aikaa eli käytännössä jalkautumista 

klubeihin tai klubien kokoamista yhteiseen tilaisuuteen, jossa prosessi tehdään klubeille 
ymmärrettäväksi ja klubit autetaan konkreettisesti prosessin alkuun ja tuetaan prosessin 
kaikissa vaiheissa  

 
Jäsentoimialan tuki piirinhallituksen työskentelyn kehittämiseksi 

- tavoitteena analysoida piirihallituksen aikaisempia menettelytapoja ja asettaa 
kehittämistavoitteita kuluvan kauden lisäksi myös tuleville kausille 

 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
Tarvitsemme konkreettisen toimintasuunnitelman (vastuuhenkilöt, aikataulut yms.) Pelkosenniemen ja 
Taivalkosken klubien toiminnan käynnistämiseksi (HOX! Piiritasolla jäsenyysaloitteen (GMA) yksi 
painopistealue on uusien klubien perustaminen). 
 
Kansainvälisen jäsenyysaloitteen jalkauttaminen klubeihin vaatii piirihallitukselta henkilöstöresursseja ja 
konkreettista yhdessä tekemistä klubien kanssa. Miten hoidetaan?  
 
 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
 
Sparrausryhmä on koottu. Jäsenyysaloite -prosessin suunnittelu on aloitettu. 
 

 



Toimintasuunnitelma  
Hyvin laadittu tavoite on tarkka, mitattavissa oleva, mahdollista saavuttaa, realistinen ja aikaan sidottu. Täytä 
alla oleva taulukko jokaiselle hyvin suunnitellulle tavoitteelle. Muista ilmoittaa miten aiot arvioida edistymisen 
kohti tavoitetta. Jos tavoitteen arvioinnin jälkeen on tarpeen tehdä muutoksia tavoitteeseen tai 
toimintavaiheisiin, huomioi nämä Muutokset -osiossa.  
 

Keskittymisalue  
☐ Palveluaktiviteetit                           
☒ Jäsenkehitys           

☐ Johtajakoulutuksen kehittäminen  
☐ LCIF 

☒ Oma tavoite 

Tavoitelausunto 

 

Toimintavaihe Vastuullinen 
osapuoli 

Vaadittavat resurssit  
(tiimin jäsenet, teknologia, 
rahoitus, jne.) 

Aloitus-
päivä 

Erä-
päivä 

 
Valmistautuminen sparrausryhmän 
etätapaamiseen & kutsu tapaamiseen 

 
Liisa 

Paljon intoa (agenda: SWOT-
analyysi piirin aikaisemmasta 
jäsenasioihin liittyvästä tuesta)   

 
26.8.22 

 
4.9.22 

Sparrausryhmän etätapaaminen 
(SWOT-analyysi em. asiasta) 

 
  Liisa 

Matti P, Sirkka L, Janne M, Hilkka P. 
ja Vuokko J. + teamsyhteys 

 syyskuu 
alkup. 

Valmistautuminen GAT-ryhmän 
tapaamiseen / sovi tapaamisen 
ajankohta 

 
Liisa 

Paljon intoa (agenda: SWOT-
analyysi GAT:n aikaisemmasta 
toiminnasta) 

 
1.9.22 

 
15.9.22 

 
GAT-ryhmän tapaaminen (SWOT-
analyysi em. asiasta) 

 
Liisa 

Tiina P, Tuomo R ja Helena T 
(tapaamispaikka / teams-
yhteydet)  

 syyskuu 
loppup. 

Valmistautuminen sparrausryhmän 
etätapaamiseen & kutsu tapaamiseen 

 
Liisa 

Paljon intoa (agenda: vision, 
tarkasti mitattavien tavoitteiden ja 
toimintasuunnitelman luominen) 

 lokakuu 
alkup. 

Sparrausryhmän etätapaaminen (tarkat 
tavoitteet ja suunnitelma) 

 
  Liisa 

 
Sparrausryhmä + teams-yhteys 

  
15.10.22 

Valmistautuminen GAT-ryhmän            
tapaamiseen / sovi tapaamisen 
ajankohta 

 
 
Liisa 

 
GAT (agenda: kuten edellä 
sparrausryhmän osalta) 

 lokakuu 
loppup. 



GAT-ryhmän tapaaminen (tarkat 
tavoitteet ja suunnitelmat) 
 

 
Liisa 

GAT, tila / etäyhteys  lokakuu 
loppup. 

Jalkautus klubeihin & seuranta & 
tavoitteiden tarkastaminen 

 
Liisa 

 
Sparrausryhmä, GAT, klubit 

 marrask
uusta 
alkaen 

Arviointi Muutokset 
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 LPJ/ Toimikunta 
    Nuorisovaihto 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
Paula Taskila 

 
 
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 
L-piirin klubeja aktivoidaan osallistumaan kansainväliseen nuorisovaihtotoimintaan lähettämällä 
sopivia 17 (16) -20-vuotiaita tyttöjä ja poikia Lions-nuorisovaihtoon sekä vastaanottamaan 
Suomeen tulevia kansainvälisiä nuoria ja hankkimaan heille isäntäperheitä. 
Pikku-Syötteen kansainvälinen nuorisoleiri on 7.1.-16.1.2023, johon otetaan 20 kansainvälistä 
nuorta. Nuorilla on ennen leiriä isäntäperhejakso, joka alkaa 27.12.2022 ja päättyy 7.1.2023.  
 
Tavoitteena on lähettää useita nuoria kansainväliseen nuorisovaihtoon ja järjestää isäntäperheitä 
kahdellekymmenelle Pikku-Syötteen nuorisoleirille saapuvalle nuorelle.  
Tätä varten on suositeltavaa, että kukin klubi valitsee keskuudestaan nuorisovaihtoasiamiehen, 
jonka tehtävänä on tiedottaa nuorisovaihdosta ja auttaa vaihtoon lähtevää nuorta vaihtoon liittyvissä 
asioissa Nuorisovaihtoasiamiehen tehtävänä on myös hankkia isäntäperheitä Suomeen tuleville 
kansainvälisille nuorille. 
 
Vuoden 2023 L-piirin leirin suunnittelu yhdessä leiriorganisaation kanssa. 
 
Aikataulut: 
 

1. Nuorisovaihdosta tiedottaminen klubeille syyskuun loppuun mennessä ja 
nuorisovaihtoasiamiesten valinta syyskuun aikana. 

2. Suomesta lähetettävien nuorten hakemukset nuorisovaihtokoordinaattorille joulukuun 
puoleen väliin mennessä. 

3. Isäntäperheiden hankkiminen Pikku-Syötteen leirille marraskuun loppuun mennessä. 
4. Vaihtoon lähtevien hakemusten käsittely tammikuun loppuun mennessä. 
5. Isäntäperheiden hankkiminen kesäksi huhtikuun loppuun mennessä. 
6. Suomesta lähtevien tiedotustilaisuus toukokuun aikana. 
7. Nuorisovaihdon koordinointi kesällä 2023. 

 
 
Mitä asioita toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
Esitän, että hallitus jatkaa suositusta piirin klubeille seuraavan nuorisoleirin tukimaksun suorittamisesta piirin 
vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 4 euroa/jäsen/klubi. 
 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
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 LPJ/ Toimikunta 
 Palvelu ja kumppanuus 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
Tuomo Romakkaniemi 
25.8.2022 

pituus enintään yksi sivu.  
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 

Palvelu- ja kumppanuustoiminta on yksi osa GAT-toimintaa. Näin ollen GAT-tiimin tekee 
saumatonta yhteistyötä ja tuo esille kolutukseen, jäsenyyteen ja palvelun liittyvää toimintaa 
yhdessä.  
 
Palvelutoiminnassa tullaan korostamaan myös uusien palvelumuotojen etsimistä ja niiden ottamista 
klubien aktiviteeteiksi. On tärkeä huomata, että usein pienetkin teot ovat sen saajalle tärkeitä.  
 
GAT-tiimi toivoo pääsevänsä toimikauden aikana jokaisen lohkon ainakin yhteen tapaamiseen tai 
kokoukseen. 
 
Palvelua ja kumppanustoimintaa toteutetaan piirin toimintasuunnitelman mukaisesti.  
 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
Meneillään oleva strategiatyö tulee koskettamaan kaikkia piirin klubeja. On tärkeää, että 
piirihallituksen jäsenet ovat tukemassa ja opastamassa klubeja asian käsittelyssä.  
 
Piirihallituksen jäsenille järjestetään strategityöhön liittyvä erillinen perehdytysvalmennus. 

 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
 
Lähiajan tavoitteena on päästä sopimaan lohkojen kanssa siitä, milloin GAT-tiimi voisi niiden 
kokouksiin osallistua. 
 
  
 



Raija Hilke 8/2022 
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 LPJ/ Toimikunta 
 
 Sri Lankan kummilapset 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
 
Raija Hilke 
 

 
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 

Sri Lankan kummilapsiohjelman esillä pitäminen 
 
- yhteydenpidolla klubeihin, 
 
- L-piirin medioissa, 
 
- henkilökohtaisissa tapaamisissa, 
 
 
tavoitteena 
 
- uusien kummisuhteiden syntyminen, 
 
- tietämyksen lisääntyminen ohjelman toimintatavoista, 
 
- kannustaa nykyisiä kummeja pitämään yhteyttä kummilapseen ja harkitsemaan   
mahdollisuutta matkustaa Sri Lankaan tapaamaan kummilasta. 
 
 
 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
 
Sri Lanka on ollut suurissa vaikeuksissa taloudellisesti ja poliittisesti. Köyhyys maassa on 
lisääntynyt. Edelleen tarvitaan uusia kummeja turvaamaan varattomien perheiden lasten 
koulunkäyntiä. 
 
 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
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 LPJ/ Toimikunta 
    I alue 3 Lohko 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
Pekka Maijala 28.8.2022 

pituus enintään yksi sivu.  
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 

Tavoitteena on kaudella 2022 – 2023 keskittyä erityisesti jäsenten motivoimiseen aktiiviseen 
toimintaan ja jäsenhankintaan ja siten klubien elinvoiman varmistamiseen. 
 
Lohkon yhden klubin eli Pelkosenniemen toiminta on loppumassa ja keinoja klubin elvyttämiseksi 
esimerkiksi.matkailun/retkeilyn erikois/teemaklubina selvitetään ja pyritään aktivoimaan sellaisena, 
jos on riittävästi kiinnostusta.  
 
Osassa klubeista on toiminnan raportointi ollut heikkoa ja tavoitteena on saada kaikki lohkon klubit 
raportoimaan säännöllisesti toiminnastaan, tarvittaessa lohkon pj:n avustamana ja opastamana. 
 
Lohkon puheenjohtaja vierailee kaikissa lohkon klubeissa ainakin kertaalleen ja aktivoi klubeja ja 
klubilaisia vierailemaan myös naapuriklubeissa kuukausikokouksissa tai tapahtumissa. 
 
Klubien välistä yhteistyötä pyritään parantamaan järjestämällä ainakin yksi yhteinen tapahtuma joko 
oman lohkon klubien kanssa tai yhdessä 1 lohkon klubien kanssa.   
 
Lohkokokouksia pidetään kolme kertaa. Ne pidetään yhdessä 1 Lohkon kanssa. Alustavasti varatut 
päivät ovat maanantaina 3.10.2022 (Roadscanners Oy),  29.11.2022 ja 30.3.2022. 
 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
 
Lohkon yhden klubin (Pelkosenniemi) toiminta on käytännössä loppunut kesällä. Tavoitteet 
vuodelle on yllä. 
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LPJ/ Toimikunta 
MD 107-L I alueen 1. lohko 
 

 
Raportin laatija (nimi + pvm) 
Kari Salmela 26.8.2022 

 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 
 
Lohkon ja sen puheenjohtajan tavoitteet 2022-2023 
Lohkon puheenjohtaja toimii yhteyshenkilönä lohkon klubien ja lionspiirin välillä:  

- motivoimalla lioneita ja klubeja niiden palvelutyössä, yhteistoiminnassa klubien sisällä ja klubien 
välillä, osallistumisessa piirin tapahtumiin sekä pyrkimyksissä klubien vastuuhenkilöiksi ja 
lionsjärjestön johtotehtäviin; 

- neuvomalla tarvittaessa tomintaperiaatteita ja toimintatapoja koskevissa kysymyksissä sekä Lions-
järjestöä koskevissa asioissa;  

- viestimällä koulutuksista, aktiviteeteista ja muista tapahtumista klubeista piiriin ja päinvastoin sekä 
klubien välillä, jakamalla tietoa hyviksi havaituista käytännöistä sekä edistämällä kansainvälisen 
lionsjärjestön tavoitteita.  

Tavoitteena on, että lohkon jokainen klubi säilyy toimivana ja ns. hyvässä asemassa sekä jatkaa ja kehittää 
edelleen avustus- ja palvelutyötään. Lisäksi tavoitteena on, että klubien jäsenet näkevät lionstyön sellaisena 
mielekkäänä toimintana, jota kannattaa jatkaa ja jonka pariin kannattaa kutsua myös uusia tekijöitä.  
 
 
Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 
Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
Lohkon klubit:  
LC Rovaniemi 12 jäsentä 
LC Rovaniemi/Alakemijoki 13 jäsentä 
LC Rovaniemi/Lainas 26 jäsentä 
LC Rovaniemi/Ounasvaara 43 jäsentä 
LC Rovaniemi/Ronjat 26 jäsentä 
 
 
Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Lohkoforumit on sovittu pidettäväksi yhdessä 3. lohkon kanssa Rovaniemellä 

- maanantaina 3.10.2022 klo 18, 
- tiistaina 29.11.2022 klo 18 ja 
- torstaina 30.3.2023 klo 18.  

  
Lions-toimintailtapäivä järjestetty Sampokeskuksessa Rovaniemellä perjantaina 26.8.2022 klo 14-16.  
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 LPJ/ Toimikunta 
    Koivuniemi Arto 

 

Raportin laatija (nimi + pvm) 
Koivuniemi Arto  29.08.2022 

 
pituus enintään yksi sivu.  
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon/ toimikunnan tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 

 
1. Jäsenkadon pysäyttäminen ( luonnolliseen poistumaan ei voi vaikuttaa ) 

      2.   Uusien jäsenien hankintaa tehostettava. 
      3.   Jo olevien “nukkuvien” jäsenten aktivointi aktiviteetteihin. 
      4.   Jäsenten hyvinvointi / viihtyminen klubissa. 
      5.   Klubien välistä yhteistyötä / tapaamisten tehostaminen. 
 
 
 
 

Mitä asioita LPJ/ toimikunta esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
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 LPJ/ Toimikunta 
    Alue 1/Lohko2 

 

Raportin laatija  
 

Keijo Ruonala 31.8.2022 
 
Palautus viimeistään perjantaina 26.08.2022 mennessä piirisihteeri anne.sandberg@lions.fi 
ja piirin johtoryhmälle jouni.hilke@lions.fi , tiina.pesola@lions.fi ja matti.puolakanaho@lions.fi  
 
Kaikki määräaikana tulleet suunnitelmat lähetetään ennen kokousta piirihallituksen jäsenille tutustuttavaksi. 
Raportit liitetään pöytäkirjan liitteeksi. 
 

Lohkon tavoitteet kaudelle 2022–2023 
 
Clubien jäsenkehitys 

- LC Taivalkosken toiminnan uudelleen käynnistäminen. 
- Lohkon clubien jäsenmäärän kasvattaminen 

 
 
Kansäinvälisen nuorisoleirin onnistumisen mahdollistaminen. 
 
Aurora Borealis - Winter Wonderland Lions Youth camp 107 L tarjoaa kahdellekymmenelle nuorelle 
mahdollisuuden asua perheissä 27.12.2022 alkaen ja perheet huolehtivat nuoret Pikku-Syötteelle leirille 
7.1.2023 
 
Lohkon puheenjohtaja vierailee kauden aikana jokaisessa lohkon clubissa. 
 
Järjestetään syksyllä 2022 lohkon clubien yhteinen tapaaminen Ranualla. 
 
 
 

Mitä asioita LPJ esittää piirihallitukselle käsiteltäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
 
Lohkofoorumeissa ja klubivierailulla korostetaan mm: 
- jäsentietojen ja aktiviteettitapahtumien aktiivista raportointia 
- klubien välistä yhteistyöhaluisuutta.  
- koulutuksiin osallistumista 

- MyLion applikaation käytön tehostaminen ja säännöllisyys 
 

Mikä on toimialan/työryhmän tilanne (edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen) ja 
lähiajan tavoitteet?  
 
 


