
 

 

Lions-piiri 107-C 

Toimintasuunnitelma kaudelle 2021–2022 

 

 
 

 

Kauden teemat: 

Kansainvälinen Lions-järjestö   Ystävälliset teot ovat tärkeitä 

Suomen Lions Liitto Monta tapaa tehdä hyvää 

C-piiri  Yhdessä olemme enemmän 
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Lions-järjestön ja C-piirin toiminnan painopistealueet kaudella 2021–2022 
 

Kansainvälinen Lions-järjestö on maailman suurin palveluklubien järjestö. Toimimme yli 200 

maassa ja jäseniä on yli 1,4 miljoonaa. Lions-järjestö on perustettu vuonna 1917 ja Suomessa 

toiminta on aloitettu 71 vuotta sitten. C-piiri on yksi suurimmista Suomen 14 piiristä, jossa on 

klubeja 84 ja jäseniä yli 2 100. 

 

Kansainvälisen Lions-järjestön motto We serve, me palvelemme 

Suomen Lions-liiton motto Monta tapaa tehdä hyvää 

Lions-liiton pj. Sanna Mustonen motto  Tekevä, näkyvä Lion 

 

Kauden kansainvälinen teema  United in kindness and diversity  

Piirin teema Yhdessä olemme enemmän 

 

Piirin tehtävänä on tukea klubeja näiden toiminnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa. Tarjoam-

me klubeille monipuolisen aktiviteettivalikoiman paikalliselta ja kotimaiselta tasolta kansainvä-

lisiin yhteisprojekteihin. Kannustamme klubeja käymään sisäistä keskustelua jäsenten tarpeis-

ta ja toiveista toiminnalle. Kun toiminta tuottaa iloa ja jäsenet voivat kokea pääsevänsä teke-

mään merkityksellisiä asioita, vahvistuu yhteishenki ja sitoutuminen jäsenyyteen. Tämä, yhdis-

tettynä vahvaan tiedottamiseen, houkuttelee uusia jäseniä mukaan toimintaan. 

 

LCI-Forward  

Lions Clubs Internationalin, LCI:n kansainvälinen tavoite on palvella mahdollisimman suurta 

joukkoa ihmisiä. Lionien yhteisenä tavoitteena on palvella kunkin kauden aikana 200 miljoo-

naa ihmistä. Avun tarpeita on monia. LCI Forwardin maailmanlaajuiset palvelualueet ovat dia-

betes, lapsuusiän syöpä, näkökyky, nälän helpottaminen ja ympäristön suojelu. Tuemme nuo-

risoa, järjestämme hätäapua ja teemme humanitaarista avustustyötä. Hyödynnämme LCIF-

apurahoja toiminnassamme. Palvelumme tehdään näkyväksi MyLion-raportoinnin ja aktiivisen 

markkinoinnin kautta 

 

 

 

 

 

diabetes ympäristö nälkä näkö lapsuusiän syöpä 
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Eurooppalaiset painopistealueet ovat diabetes, ympäristö ja lapsuusiän syöpä. 

Suomen Lions-liiton keskeiset strategiset tavoitteet tulevalle kaudelle ovat palvelu, koulutus, 

jäsenyyden vahvistaminen, viestintä ja kumppanuudet. 

C-piiri kannustaa klubeja osallistumaan ja toteuttamaan järjestömme yhteisten aktiviteettien 

lisäksi myös nuorisoon liittyviä aktiviteetteja. 

 

 

 

 

 

 

kautta kuullaan tarinoita ihmisiltä, joiden ääntä ei ole aikaisemmin kuultu ja tavoitteena on 

jakaa uusia ideoita ja oppia toinen toisiltamme, jotta vahvistamme koko järjestöä. Tiedotam-

me kampanjasta klubeja ja kehotamme jäseniä osallistumaan keskusteluun mm. kampanjan 

FB-sivujen kautta. 

 

C-piirin piirihallitus kaudella 2021 - 2022 

 
Piirin tuki on klubien toiminnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa. Tämän toteuttamiseksi piiri-

hallituksessa on 11 aktiviteettitoimikuntaa sekä palvelu-, jäsen- ja koulutustyöryhmät. Toimin-

taa koordinoi johtoryhmä, johon kuuluvat piiri- ja varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuver-

nööri, viestintäjohtaja sekä GAT-ryhmän jäsenet. Yhteyshenkilöinä klubien ja piirihallituksen 

välillä toimivat lohkon puheenjohtajat kuudelta alueelta. Alueiden puheenjohtajia ei ole, vaan 

piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vastaavat kukin heille annettujen kahden alueen toi-

minnasta.  

New voices – uusia ääniä 

Kaudella 2018-19 aloitetun New voices -kampanjan tavoit-

teena on eri sukupuolten ja eri ikäisten leijonien ja Leojen 

yhdenvertaisuus toiminnassamme. Tämän aloitteen  



3 
 

 
 
 
Piirikuvernööri, DG Eija Björkbacka LC Nurmijärvi/Kanerva 

1. varapiirikuvernööri, 1-VDG Ismo Kajaala  LC Riihimäki/Kara 

2.varapiirikuvernööri, 2-VDG Hannu Ojala LC Kärkölä 

Edellinen piirikuvernööri, IPDG Nina Moilanen  LC Vihti/Nummela 

Piirisihteeri Kirsi Suikkanen LC Kellokoski/Annat 

Rahastonhoitaja Hannu Ojala LC Kärkölä   

Kunnia ja PDG Nina Moilanen LC Vihti/Nummela 

Kokous ja tapahtumat Päivi Benjaminsson  LC Nurmijärvi/Kanerva 

 
Lohkon puheenjohtajat 
 I alue 
  1. lohko Teppo Valtonen LC Hämeenlinna/Tawasti   
  Hämeenlinna, Hämeenlinna/Renko, Hämeenlinna/Tawasti, Parola, Parola Fredrikat 
  2. lohko Annikki Mutta  LC Hämeenlinna/Liinut 

 Hauho, Hämeenlinna/Aulanko, Hämeenlinna/Liinut, Hämeenlinna/Linnattaret, Hä-
meenlinna/Wanaja, Lammi, Tuulos 

  3. lohko Petri Rautio LC Janakkala/Turenki  
 Hämeenlinna/Birger, Janakkala/Iidat, Janakkala/Turenki, Tervakoski 

  

1-VDG 2-VDG DG 
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II alue 
  1. lohko Ari Pakarinen LC Loppi/Marski   

 Hausjärvi, Hausjärvi/Helmi, Hausjärvi/Lukot, Loppi, Loppi/Maijastiinat, Loppi/Marski 
  2. lohko Esa Salonen LC Riihimäki/Kara 

 Riihimäki, Riihimäki/Kara, Riihimäki/Kristalli, Riihimäki/Mixed, Riihimäki/Uramo 
  3. lohko Satu Järvinen  LC Forssa/ Flores   

 Forssa, Forssa/Flores, Forssa/Jokivarsi, Forssa/Kuha, Forssa/Wahren, Tammela 
 
III alue 

  1. lohko Sirpa Kilpeläinen  LC Lahti/Vellamot  
 Lahti, Lahti/Vellamot, Lahti/Vesijärvi 

  2. lohko Anne Vanhala LC Lahti/Ankkurit    
 Lahti/Ankkurit, Lahti/Kariniemi, Lahti/Laune, Lahti/Masto 
 
IV alue 

  1. lohko Kirsi Tevajärvi-Pärssinen LC Asikkala/Kanava     
 Asikkala, Asikkala/Kanava, Asikkala/Päijänne, Kuhmoinen, Padasjoki 

  2. lohko Outi Kyöstilä LC Orimattila/Leonat 
 Nastola, Nastola/Helmet, Orimattila, Orimattila/Leonat, Orimattila/Viljamaa 

  3. lohko Heikki Palo LC Salpakangas     
 Hollola, Hollola/Kapatuosio, Kärkölä, Salpakangas 
 
V alue 

  1. lohko Mikko Korpinen LC Jokela     
 Kellokoski, Kellokoski/Annat, Kerava, Kerava/Kivi, Jokela 

  2. lohko Erkki Tolonen LC Järvenpää/Jean Sibelius     
 Tuusula, Tuusula/Hyrylä, Tuusulanjärvi, Järvenpää, Järvenpää/Ainot, 
 Järvenpää/Jannet, Järvenpää/Jean Sibelius, Järvenpää/Vennyt ja Jussit 
 
VI alue 

  1. lohko Elisa Jääskeläinen LC Hyvinkää/ Höffinga     
 Hyvinkää, Hyvinkää/Höffinga, Hyvinkää/Paavola, Hyvinkää/Puolimatka, 
 Hyvinkää/Sveitsi, Hyvinkää/Viertola 

  2. lohko Paula Fagerroos-Hautala LC Klaukkala Leat  
 Klaukkala, Klaukkala/Leat, Nurmijärvi, Nurmijärvi/Kanerva, Nurmijärvi/Rock, Raja-

mäki 
  3. lohko Nimi puuttuu     

 Karkkila, Pusula, Vihti, Vihti/Hiidenvesi, Vihti/Nummela 
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Pyrimme parantamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua piirin ja klubien välillä. Lohkon puheenjoh-

tajat raportoivat klubien toiminnasta piirihallitukselle ja aluevastaavalle, jotta voimme vastata 

klubien todelliseen tarpeeseen. 

Lohkojen puheenjohtajien tavoitteena on 

• lohkon klubeihin tutustuminen kauden alussa ja avustaminen kauden aikana 

• lohkon klubipresidenttien yhteiskokouksien järjestäminen 

• aluefoorumien järjestäminen 

• alueellisen tiedottamisen vahvistaminen mm. kunnittaisten/toiminta-alueittaisten 

klubien yhteisten sometilien ylläpidon avulla 

 

C-piirin toimialat ja niiden tavoitteet kaudella 2021–2022 
 

 

 

 

 

 

 

GAT yhdistää lionien kolme avainaluetta: johtajakoulutuksen, jäsenyyden ja palvelun. Yhteis-

toiminnan avulla lisätään palvelutoimintamme tunnettuutta ja aktivoidaan lionien palvelutyö-

tä. Sama malli on järjestössämme kaikilla eri organisaatiotasoilla. 

Tavoitteena on, että klubit rekisteröivät myös omat GAT-virkailijansa MyLCI:in. 

Jotta GAT-ryhmä tavoittaa klubit, tarvitaan voimakasta yhteistyötä niin viestinnän kuin lohkon 

puheenjohtajien ja kuvernööriteamin kesken. Uusien viestintäkanavien löytäminen ja myön-

teisen asenneilmapiirin luominen on keskeistä tehtävän onnistumisessa. 

 

  

GAT—maailmanlaajuinen toimintaryhmä 

Kansainvälinen Lions-järjestö on luonut GAT (Global Action 

Team) -organisaation yhdistämään toimihenkilöiden voimia 

klubien toiminnan tukemiseen mahdollisimman tehokkaalla ta-

valla.  Maailmanlaajuinen visio on, että jonakin päivänä lion tai 

leo palvelee maailman jokaista tarvetta.  
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Jäsentoimiala 

Jäsenjohtaja (GMT) Tarja Salomäki  LC Hämeenlinna/Liinut 

Leo-johtaja Lauri Vainio  LC Hämeenlinna/Birger 

yhteistyössä piirin Leo-presidentin kanssa  

 

Jäsentoimiala on toiminnan voima, kädet ja jalat.  

 

Klubit ja jäsenemme ovat koko järjestön tärkein voimavara, ja toiminnan on tarjottava jokai-

selle jäsenelle niitä ydinkokemuksia, joita kukin siltä hakee. Vahva, iloinen ja vaikuttava klubi-

toiminta houkuttelee luokseen uusia jäseniä ja vahvistaa klubin elinvoimaisuutta. 

 

Toimikunta tukee klubeja niiden tarpeiden mukaan. Ne voivat olla mm. uusien ideoiden löy-

tämistä toimintaan tai tuen saamista uusien jäsenten löytämiseen. Klubeja kannustetaan jä-

senhankintatapahtumien järjestämiseen, joita varten on koottu messupaketti klubien lainatta-

vaksi. Kaudelle on suunnitteilla jäsenhankintaprojekti, jota varten on haettu apurahaa LCI:ltä. 

Jos apurahaa saadaan, kohdistetaan se sekä jäsenhankintamateriaaliin, että ulkoiseen, klubeja 

tukevaan viestintään. 

 

Piirin jäsenmäärän kehityksessä on kaudella 2020–2021 ollut hieman pudotusta, mikä korjaan-

tunee, kun voimme toimia yhteisesti aktiivisina leijonina.  Hyvä jäsentyytyväisyys ja jäsenhan-

kintatyö, sen voimalla saamme jäsenmäärän uudelleen vahvistumaan. Piirin tavoite kaudelle 

2021–2022 on edelleen positiivinen jäsenmäärän kehitys (lisäys 20–30 henkilöä). Uuden klubin 

perustamismahdollisuuksia tutkitaan, ja toisaalta siellä, missä yksittäisten klubien voimavarat 

vähenevät, etsitään mahdollisuuksia yhteistoimintaan tai yhdistymiseen muiden klubien kans-

sa. 

 

Leo-toiminta on maailmanlaajuisesti hyvin monimuotoista ja Leot siirtyvät leijoniksi hyvin eri 

ikäisinä maan mukaan. Leot ovat hyvin tärkeä osa organisaatiotamme sekä hyväntekemiseen 

kasvamisen, että oman jäsenkehityksemme näkökulmasta. Piiri pyrkii yhä tiiviimpään yhteis-

työhön Leojen kanssa kannustamalla klubeja tekemään yhteisaktiviteetteja ja lisäämään 

Leojen tunnettuutta klubeissa. Tavoitteena on yhden uuden Leo-klubin perustamistyö ja mah-

dollisuuksien mukaan aktivoida toimintaa uusilla alueilla. 
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Koulutus 

Koulutusjohtaja (GLT) Nina Moilanen, LC Vihti/Nummela 

Koulutus on toiminnan aivot. 

 

Vuosittaiset virkailijavalmennukset ennen kauden alkua valmistavat klubien ja piirin virkailijat 

toimimaan menestyksekkäästi tehtävissään. Koulutustoimiala toimii yhteistyössä muun GAT-

ryhmän kanssa niin, että klubeilta nouseva valmennustarve tulee täytetyksi. Jäsenistölle tarjo-

taan kehittymismahdollisuuksia ja uudet jäsenet koulutetaan, jotta he pääsevät nopeasti si-

sään toimintaan.  

 

Tavoitteena on, että 

• kaikki tulevat lohkon ja toimikuntien puheenjohtajat osallistuvat valmennuksiin 

• tulevista presidenteistä 70 % osallistuu valmennukseen 

• tulevista sihteereistä 70 % ja rahastonhoitajista 50 % osallistuu valmennukseen 

Järjestämme tarpeen mukaan 

• uusien jäsenten koulutuksia 

• SOME-koulutusta 

• MOVE-valmennusta 

Kansainvälisen järjestön verkkosivuilla on laaja verkkovalmennusosio, josta tiedotetaan jäse-

nistölle. 

 

Palvelu 

Palvelujohtaja (GST) Raija Alonen, LC Hämeenlinna/Linnattaret 

Palvelu on toiminnan sielu ja sydän. 

 

Tarjoamme klubeille tietoa erilaisista palvelu- ja varainkeruuaktiviteeteista ja autamme klube-

ja löytämään uusia ideoita toimintaansa aktiviteetti- ja ideapankin avulla. Koordinoimme yh-

teisaktiviteettien toteutusta piiritasolla ja pyrimme siihen, että klubit osallistuvat laajasti val-

takunnallisiin ja maailmanlaajuisiin aktiviteetteihin. Klubeja aktivoidaan koulutuksen ja vies-

tinnän välinen. 

Lions-toiminnan vaikuttavuus tulee näkyväksi, kun klubit myös muistavat raportoida kaikesta 

tekemästään – virkailijoita tuetaan tässä tehtävässä. Tavoitteena on, että kaikki klubit rapor-

toivat kaudenaikaset aktiviteettinsa ja, että yli puolet raportoisi tehneensä jonkin diabetes-, 

ympäristö- tai lapsuusiän syöpään liittyvän aktiviteetin. 
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Viestintä 

Viestintäjohtaja Outi Kyöstilä, LC Orimattila/Leonat  

Webmaster Osmo Niiranen, LC Lahti/Vesijärvi 

 

Piirin viestinnän tulee palvella klubien toimintaa ja olla jäsenhankinnan tukena. Sisäisen vies-

tinnän tavoite on välittää klubeille ajankohtaista tietoa piirin toiminnasta ja aktiviteeteista. 

Piirikuvernöörin tiedotteet välitetään kuukausittain sähköpostina klubipresidenttien kautta 

kaikille jäsenille. Tutkimme mahdollisuutta siirtyä uutiskirjeenä lähetettävään tiedotteeseen, 

johon voidaan linkittää enemmän tietoutta.  

 

Piirin sisäinen facebook-ryhmä (C-piirin leijonat) on tarkoitettu kaikkien jäsenten käyttöön, ja 

ensimmäisenä kautena on jäseneksi liittynyt 15 % jäsenistä. Sivut lisäävät yhteishenkeä ja tie-

toutta toisten klubien toiminnasta, ja siksi niiden käyttöön tullaan edelleen kannustamaan. 

Ryhmä toimii myös piirimme sisäisen tiedotuksen tukena. 

 

Piirin ulkoinen viestintä tapahtuu piirin nettisivujen ja julkisen facebook-sivun kautta. Toimi-

kuntia ja klubeja innostetaan käyttämään molempia kanavia entistä enemmän, jotta saamme 

toiminnallemme kasvot. Varsinainen tiedottaminen yleisölle tapahtuu kuitenkin klubien toi-

mesta. Kannustamme lisäämään niin SOME- kuin printtiviestintää – aktiviinen ulkoinen viestin-

tä heijastuu positiivisesti jäsenkehitykseen. Lions-liiton markkinointikampanja Alfa-tv:n kanssa 

tulee tuottamaan videomateriaalia myös klubien käyttöön. 

 

Kaudella 2021 – 2022 tulemme kokeilun osoittamalla enemmän ulkoista viestintää facebookis-

sa klubien ja alueellisten sivujen kautta. Uskomme näin saavat enemmän huomiota potentiaa-

listen uusien jäsenien hankinnassa. Piirin viestinnän tavoitteena on tehdä yksi valmis FB-

päivitys viikoittain klubeille jaettavaksi. 

 

Piiri julkaisee Leijonaviesti-lehteä vuosittain, niin myös tulevalla kaudella. Tulevalla kaudella 

Leijonaviesti tullaan julkaisemaan poikkeuksellisesti jo heti kauden alussa. Suuntaamme leh-

den linjaa enemmän tulevaisuuteen ja kauden toiminnan esittelyyn, klubijuttuja unohtamatta. 

Lehden tukimaksuksi/klubin omaksi ilmoitusmaksuksi ehdotetaan 80 €/klubi. Lehden tuotto 

käytetään Nuorisoleirin tukemiseen. 
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Liiton mallipohja kuukauden teemoiksi: 

8/21 Lasten syöpä (lasten syövän kuukausi on syyskuu) 

9/21 Näkö (lionien näköpäivä lokakuussa) 

10/21 Diabetes (kansainvälinen diabetespäivä marraskuussa) 

11/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys 

12/21 Luottamus 

1/22 Paikallisuus ja talkootyö 

2/22 Kansainvälisyys 

3/22 Ympäristö 

4/22 Nälkä 

5/22 Kiitos 

 

C-piirin toimikunnat ja niiden tavoitteet kaudella 2021–2022 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pandemiatilanteen salliessa nuorisovaihtoa toteutetaan kahden vuoden tauon jälkeen 

kaudella 2021–2022. Suomalaiset klubit ovat lähettäneet vuosina ulkomaille vaihtoon 150 

nuorta ja tavoittelemme nytkin vähintään 10 lähtijää per piiri. C-piirin leirin vuoro olisi kesällä 

2022. Tavoitteena on löytää isäntäperhe kaikille leirille saapuville nuorille C-piirin alueelta.   
 

 

 

 

 

 

 

Lions Quest 

Merja Kivilahti, LC Nurmijärvi / Kanerva    

Elämisentaitoja -koulutukset vastaavat täydellisesti yhteen Lionien 

perustavoitteeseen, jonka mukaan haluamme turvata nuorisolle pa-

remman tulevaisuuden. Koulutuksen käyneet opettajat ja valmenta-

jat käyttävät opetuksessaan menetelmiä, jotka vahvistavat nuorten 

itsetuntemusta, kommunikointitaitoja, yhteisöllisyyttä ja terveitä 

elämäntapoja. Tavoitteena on järjestää yksi LQ-peruskoulutus sekä 

yksi liikuntaseurakoulutus  

 

Nuorisotoiminta 

Minna Kurki LC Riihimäki/Mixed 

Nuorisovaihdolla tavoitellaan suvaitsevuuden lisäämistä, laajempaa 

näkemystä ja kansainvälisiä kontakteja. Nuorisoleiri- ja vaihto-

ohjelma (YCE) juhlii syksyllä 60-vuotista taivaltaan. Nuorten lähet-

täminen ja vastaanottaminen on klubille erittäin edullinen aktivi-

teetti. On tärkeää markkinoida tätä loistavaa toimintaa aktiivisesti 

nuorille eri kanavissa. 
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KiTeNet-hanke 

Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) on valtakunnallinen noin 10-vuotiaisiin 

kohdistuva interventio, jossa halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen ja toisen 

kunnioittamiseen internetissä. Projektimateriaalein tuetaan kouluja ja erityisesti lasten ja van-

hempien keskinäistä suhdetta. Tiedotuskampanjat, nettisivut, jaettavat materiaalit, luotavat 

kumppanuusverkostot (mm. MLL, Ehyt, Kavi, poliisi) ja tukihenkilöt ovat osa hanketta. Kauden 

2021–2022 aikana klubien tehtävänä on olla yhteydessä paikkakuntansa kouluihin ja vanhem-

painyhdistyksiin projektin tiimoilta, jotta tavoitamme koko ikäryhmän. 

Päihdetyö  

Markku Rantala, LC Järvenpää 

Huumeiden käyttö on useilla paikkakunnilla lähtenyt voimakkaaseen kasvuun. Käyttäjät ja jopa 

välittäjät ovat yhä nuorempia ja asenteet miedoiksi koettuja huumeita sekä lääkkeitä kohtaan 

ovat lieventyneet. Nuorison tietämys aineiden vaikutuksista, seuraamuksista ja riippuvuudesta 

on ylioptimistinen ja niitä vähätellään. 

Edellisen kauden aikana lisätty jäsenten tietoisuutta pahenevasta ongelmasta ja luotu toimin-

tamalleja klubien käyttöön paikkakunnilla. Kumppanuustoimintaa esim. Kondis ry:n kanssa ja 

kuntien eri toimijoiden kanssa kehitetään. Pandemian aiheuttamien rajoitusten vuoksi, että 

tällä kaudella elvytetään suunnitellut toimet omien nuortemme parhaaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta kilpailusta niin, että 25 % piirin klubeista osallistuu aktivi-

teettiin. 

  

Rauhanjuliste 

Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, LC Asikkala/Kanava  

Kansainvälisen Rauhanjulistekilpailun tavoitteena on viestiä 

välittämisestämme maailman rauhasta. Rauhanjulisteiden 

luominen antaa lapsille mahdollisuuden ilmaista näkemys-

tään rauhasta niin yksilöiden kuin kansakuntienkin välillä. 

Rauhanjulistekilpailut ovat poikineet kouluissa isompia rau-

haan liittyviä tapahtumia, ja näyttelyt paikkakunnilla ovat 

lisänneet tietoisuutta toiminnastamme.  
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Ympäristö 

Anne Vanhala, LC Lahti/Ankkurit  

Ympäristö on vahvistuva megatrendi. Tekemällä ympäristöaktiviteetin emme auta vain tässä 

hetkessä, vaan palvelemme tulevia sukupolvia. Mitä vahvemmin järjestömme mielletään ym-

päristönsuojelijaksi, sitä kiinnostavampia olemme nuorempien harrastusvaihtoehtona. 

 

Tavoitteena on tiedottamisella ja aktiviteettivaihtoehtoja tarjoamalla lisätä ympäristöaktivi-

teetteja tekevien klubien määrää. Piirissä suositaan erityisesti kierrätystä ja jäsenten omien 

elintapojen ympäristöystävällisyyttä 

 

Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke herätteli lionit ympäristön ja erityisesti vesien suoje-

luun. Haluamme jättää tuleville sukupolville puhtaan ja turvallisen ympäristön.  Jaamme tie-

toa, siistimme ympäristöämme ja haastamme yhteistyökumppaneita mukaan. 

 

Veteraaniohjelma 

Sotakamreeri Matti Kulmala, LC Tuusula 

Useat klubit ovat vuosia avustaneet sotiemme veteraaneja usein eri tavoin. Tätä työtä jat-

kamme siihen asti, kunnes kunniavelkamme on kokonaisuudessaan maksettu.  

Työtä toteutetaan myös kumppanuustoimintana eri järjestöjen kanssa, kuten Sotaveteraanilii-

ton Sotaveteraani ja minä -oppaan markkinointia kouluille. Tavoitteena on lisätä klubien tietoa 

eri aktiviteettivaihtoehdoista. 

Sri Lankan kummilapsitoiminta ja Sri Lankan Lionsystävät 

Matti Paavola, LC Lahti 

Suomen ja Sri Lankan lionit tekevät yhteistyötä auttaen Sri Lankan 

varattomia lapsia heidän koulutuksessaan. Kummitoiminnalla 

tuetaan Sri Lankan lasten koulutusta ja mahdollisuuksia hyvään 

elämään. Tavoite on löytää uusia kummeja uusille sri lankalaisille 

lapsille  

Sri Lankan Lions -ystävien tavoitteena on kerätä kannatusmaksuja 

suomalaisten lionien ja LCIF:n tuella rakennetussa Nethseta-

sairaalassa tehtävien vähävaraisten silmäleikkauksien tukemiseen. 
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Joulupata 

Vesa Rauttu, LC Järvenpää/Jean Sibelius 

Joulupata -aktiviteetti on laajentunut C-piirin alueella voimakkaasti viime vuosina. Aktiviteettia 

toteutetaan yhdessä Pelastusarmeijan kanssa. Joulupadasta saatavat varat jaetaan ruokana, 

vaatteina ja lahjakortteina vähäosaisille lapsiperheille ja muille vähävaraisille sekä syrjäytymis-

vaarassa oleville ihmisille. Tavoitteena on laajentaa toimintaa niille paikkakunnille, missä toi-

mintaa ei ennestään ole ollut. 

 

 

 

 

 

Tavoitteena on, että klubit myyvät kauden aikana adresseja vähintään jäsenmääränsä verran, 

ja että klubit palkitsevat jäseniään Ritarin ja Pro Ritarin arvonimillä. Pyrimme lisäämään klu-

bien tietoutta avustuksien hakemisesta ja sellaisten aktiviteettien lisäämistä, joihin ARS-

rahoitusta voi saada. Klubien ARS-vastaavien rekisteröinti MyLCI:in edesauttaa koulutuksen ja 

viestinnän järjestämistä kauden aikana. 

 

Lionsklubien kansainvälinen säätiö (LCIF)  

Kaisa Vainio, LC Janakkala/Idat 

Mahdollisuus auttaa kaukana olevaa lähimmäistä on yksi järjes-

tömme voimavaroista. LCI-Foundation on yksi keinoistamme 

osallistua tuohon avustustyöhön. Keräystä jatketaan kauden 

2021–2022 loppuun asti. Käynnissä oleva Campaign-100:n ta-

voitteena on kerätä 300 M USD avustusten mahdollistamiseksi. Tällä summalla laajennetaan 

palvelun vaikutusta ja viedään toivoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan. 

Pyrkimys on, että jokainen klubi osallistuisi keräykseen kampanjan aikana. Yksittäisiä jäseniä 

kannustetaan säännöllisiksi lahjoittajiksi. Kerätyillä varoilla voi klubi tai jäsen anoa Melvin 

Jones -jäsenyyttä. Klubit ja piirit voivat hakea säätiöltä paikkakunnan kehittämisrahaa, joka on 

15 % klubin lahjoittamasta 5 000 tai piirin antamasta vähintään 10 000 dollarista.   

 

 
ARS 

Ritva Kajaala, LC Riihimäki/Kristalli   

Arne Ritari -säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklu-

bien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja. Säätiö vaalii Suomen 

lionstoiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoi-

minnan perustamisessa. Säätiö saa varansa sijoituksista sekä ritariarvo-

nimien ja adressien myynnistä. 
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Joulukortit ja nuorisoarvat 

Suomen Lions-liitto tukee nuorisotyötä keräämällä varoja myymällä Lions-joulukortteja ja 

Nuorisoarpoja. Nuorisoarpojen tuotto palautuu piireille mm. nuorisoleirien tukimaksujen 

muodossa, ja siksi tavoitteena on, että mahdollisimman moni klubi tilaisi kortteja ja ottaisi ar-

vat vastaan ja myyntiin. Arpoja voi myydä jäsenille ja ulkopuolisille sekä klubit voivat lahjoittaa 

niitä esim. omille avustuskohteilleen (tuolloin arpojen maksu aktiviteettivaroista). 

 

Valtakunnalliset ja kansainväliset aktiviteetit 

 
C-piirissä kannustetaan klubeja toteuttamaan omien nimikkoaktiviteettien lisäksi seuraavia 

palveluaktiviteetteja kumppanien kanssa: 

- Diabetes, paikalliset diabetesyhdistykset ja terveydenhuollon toimijat. Jatkamme viime 

kaudella aloitettua diabetes-kävelyperinnettä Leijonien Hyvän päivän (8.10.) viikolla val-

takunnallisena tapahtumana. 

- Lasten Leijonahiihdot, Suomen hiihtoliitto. Tavoitteena on nuorten hiihto- ja liikunta-

harrastuksen lisääminen. Klubit voivat järjestää Lasten Leijonahiihtoja koulujen hiihto-

lomien aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat kokeilla hiihtoa. 

- Lastenklinikoiden kummien kanssa varainkeruuaktiviteetteja. Valtakunnallinen tavoite 

on kerätä kausien 2020–2022 aikana 70 000 eur lapsuusiän syövän kanssa kamppaile-

vien lasten ja heidän perheidensä tukemiseksi. 

- Leijonaemot, erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys ja Suomen Lions-liitto aloitti-

vat vuonna 2020 kolmivuotisen kokeilujakson haastavissa tilanteissa olevien erityislap-

siperheiden auttamiseksi Suomessa. Leijonapartion lyhytkestoiset avunpyynnöt välite-

tään paikallisille Lions klubeille piirin GST-tiimien kautta. 

- Orkester Nordenin toiminnan tukeminen. Suomi toimii n. 70 pohjoismaisesta ja baltia-

laisesta 15–25-vuotiaasta nuoresta kootun sinfoniaorkesterin isäntämaana kausina 

2018–2024. Tavoitteena on yhdessä Suomen muiden piirien klubien kanssa tiedottaa ja 

mainostaa orkesterin toimintaa, edistää konserttien lipunmyyntiä klubien kautta ja tu-

kea soittajia heidän leiriaikanaan järjestämällä erilaista vapaa-ajantoimintaa. 
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Piirin tilaisuudet 

Vuosikokous  23.04.2022  Nurmijärvi 
 
Piirihallitus 
 Sääntöjen mukaan piirihallituksen tulee kokoontua kauden aikana vähintään neljä kertaa 

(elo- marras-, helmi- ja huhti-toukokuun aikana) 
1. kokous tiistaina 17.08.2021   
2. kokous tiistaina 09.11.2021 
3. kokous tiistaina 08.02.2022 
4. kokous perjantaina 22.04.2022   

 
Piirifoorumi & 1. aluefoorumit 24.08.2021 Nurmijärvi 
2. aluefoorumit 

Alueet I ja II 26.10.2021 
Alueet III ja IV 19.10.2021 
Alueet V ja VI 28.10.2021 

3. aluefoorumit 
Alueet I ja II 25.01.2022 
Alueet III ja IV 26.01.2022 
Alueet V ja VI 27.01.2022 

 

Piirin ulkopuoliset tilaisuudet 

Lions-liitto 
Vuosikokous 10.-12.6.2022 Kouvola 
 

Kuvernöörineuvosto  
KVN järjestäytymiskokous 16.6.2021 GTM-kokous 
KVN varsinainen kokous 3. – 5.9.2021 Kirkkonummella, alustava suunnitelma 
KVN varsinainen kokous 26.-28.11.2021 Kuopiossa Tahkovuorella 
KVN varsinainen kokous 11.-13.3.2022 Kokkolassa, alustava suunnitelma 

  
Europa Forum 7.-9.10.2021 Thessaloniki, Kreikka  
 
NSR 2022 Islanti 
 
LCI Convention  1.-5.7.2022 New Delhi, Intia  


