TOIMINTASUUNNITELMA
2021 - 2022

LIONS-PIIRI 107-K

Kansainvälinen teema:
Me palvelemme
We serve - We hjälpar
Kindness matters
(Ystävälliset teot ovat tärkeitä)

Kotimainen teema:
Monta tapaa tehdä hyvää

Puheenjohtajan (CC) teema:
Tekevä, näkyvä lion/Lions som gör ock syns

Piirikuvernöörin teema:
Jäsenyys, toiminnan voima – Palvelu, toiminnan sielu ja sydän

Kauden 2021 – 2022 johtavat ajatukset:

Luotettavuus
Ihmisläheisyys
Palveluhaluisuus
Talkoohenkisyys
Paikallisuus
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Lions-piiri 107K ry
Lions-piiri 107K ry:ssä, myöhemmin piiri on 46 klubia, joissa on 1114 jäsentä (tammikuussa 2021). Jäsenistön keskiikä noin 65 vuotta.
Lions ohjeiden mukaan piirissä tulee olla vähintään 1250 jäsentä. MD 107-Suomi, lions moninkertaispiirin alueella
on 14 piiriä, joista 7 on alle 1250 jäsentä ja monen piirin jäsenmäärä lähentelee 1250. Jäsenmäärän riittävyydeksi
on meneillään piirijakouudistus, josta liiton vuosikokouksessa 2021 päätetään. Jos piirijako etenee, alkaa tulevan FI
4-piirin eli nykyisten K- ja H-piirien välillä neuvottelut, miten jatkossa vuoden 2023 jälkeen toimitaan uudella
alueella.
Piirin klubit on jaettu neljään alueeseen ja kahdeksaan lohkoon. Piirissä ei ole yhtään leoklubia.
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, johon hänen lisäkseen kuuluvat edellinen piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, piirisihteeri rahastonhoitaja sekä lohkojen puheenjohtajat.
Erillisellä päätöksellä myös toimikuntien puheenjohtajat ovat piirihallituksen puhe- ja äänivaltaisia jäseniä.
Alueiden puheenjohtajina toimivat varapiirikuvernöörit.
Päämajan ohjeistuksen mukaisesti jokaisessa klubissa tulee olla nimettynä jäsenjohtaja (GMT), koulutusjohtaja
(GLT), palvelujohtaja (GST) sekä LCIF-koordinaattori (LCIF), jotka ovat myös ilmoitettuna MyLCI portaaliin heti
kauden alkaessa.

KOKOUKSET, VIERAILUT JA JUHLAT
Kokoukset
Piirin kauden avaustapahtuma ja koulutukset pidetään la 21.8.2021. Paikka avoin, ohjelma ja koulutukset
tarkentuvat myöhemmin. Tavoitteena on, että kaikki uudet kauden presidentit, sihteerit ja rahastonhoitajat
osallistuvat koulutukseen. Etenkin sihteereiden koulutus on koettu erittäin tärkeänä, jotta raportointi jatkossa
onnistuisi parhaiten. Katso https://www.107k.fi
Piirihallitus kokoontuu kauden aikana neljä kertaa tasapuolisesti eri alueilla.
1. kokous torstaina
12.08.2021
IV-alueella
2. kokous torstaina
18.11.2021
I-alueella
3. kokous perjantaina

04.02.2022

II-alueella

4. kokous keskiviikko
06.04.2022
III-alueella
Kokousten järjestelyistä huolehtivat kunkin alueen lohkojen puheenjohtajat yhteistyössä.
Piirihallituksen kokouksessa käsitellään ajankohtaiset asiat ja tavoitteiden toteutuminen.
Lohkojen klubien kokouksesta/koulutuksesta huolehtivat lohkojen puheenjohtaja yhdessä alueen puheenjohtajan
kanssa. Tavoitteena 80 % toteutuminen.
Piirin vuosikokoustapahtuma pidetään lauantaina 23.4.2022 klo 9.00 – 24.00 Paikka-avoin. Vuosikokoustapahtuman
aikataulu tarkentuu myöhemmin. Klubien jäsenet, olette sydämellisesti tervetulleita piirin vuosikokoukseen.
Tervetuloa vuosikokoukseen.
Suomen Lions-liiton 69. vuosikokous on Kouvolassa 10-12.6.2022. Toivomme, että piirimme
klubit osallistuisivat liittomme päätapahtumaan.
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Vierailut
Piirikuvernööri sekä varapiirikuvernöörit vierailevat elokuussa julkistettavan vierailusuunnitelman mukaisesti siten,
että jokaisessa piirin klubissa vierailee joku kuvernööritiimistä. Piirikuvernööri on klubien käytettävissä
aktiviteeteissa ja muissa tapahtumissa, mikäli se aikataulullisesti on mahdollista. Lohkon puheenjohtaja vierailee
alueensa lohkojen kokouksissa ja informoi vierailusta etukäteen klubia.

Juhlat
Piirikuvernööri tai hänen estyneenä ollessaan jompikumpi varapiirikuvernööreistä edustaa piiriä klubien
vuosijuhlissa.
Kaudella 2021 - 2022 pyöreän vuosikymmenen saavuttaa kaksi klubia. Onnittelut.
LC Rautalampi
LC Varkaus/Koskenniemi

60 vuotta
60 vuotta

Vuosikymmenien välivuotta leijonina on myös aihetta juhlistaa. Onnittelut pitkästä Lions urasta.
LC Kuopio/Kallavesi
65 vuotta
LC Pielavesi
55 vuotta
LC Lapinlahti/Viertäjät
45 vuotta
Samoin pienempi ns. välivuosia, kuten 25-vuotta, voi oikein hyvin juhlistaa. Lions klubeilla on suuri merkitys.

Muuta
Ideariihenä ja koordinoijana toimii piirin johtoryhmä, jonka muodostavat piirikuvernööri,
varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, jäsenjohtaja (D-GMT), koulutusjohtaja (D-GLT),
palvelujohtaja (D-GST) sekä piirisihteeri - rahastonhoitaja.
Klubeissa edelleen toimivat entiset piirikuvernöörit (PDG) kutsutaan sääntöjen mukaisesti
piirihallituksen kokouksiin ja heidän merkkipäivänsä huomioidaan vahvistetun toimintaohjeen mukaisesti.

JÄSENYYS
Tavoitteet
Positiivinen klubin jäsenkehitys ja jäsenten viihtyvyys ovat klubin ykkösasioita,
myös piirin. Jäsenhankinta jatkuu. Jokainen klubi tekee kuukausittain
jäsenilmoituksen MyLCI:iin ja kirjaa aktiviteetit ja palvelut MyLion:iin.
Kauden tavoitteena on

•
•
•
•

kasvattaa K-piirin nykyisten klubien palveluvoimaa 80 uudella jäsenellä.

•

klubien lakkautumisen tilalle ehdotetaan klubien yhdistymisiä ilman jäsenkatoa.

supistaa Lions-toiminnasta poistuvien määrä piirissä enintään 60 jäseneen.
madaltaa jäsenistömme keski-ikää.
alle 20 jäsenen klubien määrä pyritään pienentämään 11:sta viiteen. Vaarassa on 6-7 klubia, joiden
jäsenmäärä on lähellä 20.

Piirin 1114 jäsenestä naisia on 217 eli 19,5%. Piirin klubeista on 22 mies-, 6 nais- ja 19
yhteisklubia. Alle 20 jäsenen klubeja on 11.
Naisjäsenet myötävaikuttavat monipuolisesti klubien ja piirin tulevaisuuteen.
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Tavoitteena on

•
•
•

nostaa naisten osuus piirimme jäsenmäärästä 22 %:iin.
lisätä yhteisklubien määrä 21 ja naisjäseniä ainakin 20.
perustaa yksi uusi nais- tai yhteisklubi = 20 uutta leijonaa.

Toimenpiteet
Klubeja kannustetaan lisäämään klubiviihtyvyyttä. Kaudella toteutetaan valtakunnallinen jäsenkysely.
Jäsenkyselyllä klubi saa ideoita oman toiminnan kehittämiseksi. Klubeja kannustetaan siirtymään
kuukausikokouksista kuukausitapaamisiin, jolloin klubin jäsenet tai ulkopuolinen asiantuntija toimivat keskustelun
avaajina tai esitelmän pitäjinä. Klubi voi tehdä vierailuja yrityksissä, toisissa klubeissa Suomessa tai ulkomailla.
Tavoitteiden saavuttamiseksi lohkojen puheenjohtajat järjestävät vähintään kaksi (2) lohkon klubien
yhteistapaamista kauden aikana.
Klubikäynneillä kuvernöörit neuvovat jäsenasioissa mm. pitkäaikaisen jäsenen mahdollisuudesta siirtyä
etuoikeutetuksi jäseneksi, sekä aktiviteettien ja palvelun kirjaamista.
Klubin virkailijoiden edellytetään osallistuvan piirin koulutuksiin.
Piiri palkitsee eniten jäsenmääräänsä kohottaneen klubin/klubit sekä eniten jäseniä hankkineen kummin piirin
vuosikokouksessa.
Kannustaja:
Kannustajana piirin jäsenjohtaja (D-GMT) Lion Erkki Huupponen.

VALMENNUS
Koulutussuunnitelma 2020-2021
Järjestämme virkailijakoulutukset eli valmennukset piirin kauden avaustapahtuman yhteydessä syksyllä ja
tarvittaessa keväällä, jotta mahdollisimman moni leijona pääsee osallistumaan. Leijonaviran menestyksellinen
hoitaminen edellyttää osallistumista viranhaltijakoulutukseen tai asioiden omatoimista opettelua ennen kauden
alkamista. https://www.107k.fi
Myös asiansa jo osaavat leijonat ovat siten tervetulleita tilaisuuksiin. Valmennuksia järjestetään kauden
presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille ja lohkojen puheenjohtajille.
Toivottavaa on, että mahdollisimman moni tulee kauden avajaisiin ja
vuosikokoukseen, koska hyödyllistä ohjelmaa on tarjolla. Näiden lisäksi
järjestämme tarvittaessa muita koulutuksia / valmennuksia piirissä esille
tulevien tarpeiden mukaan.
Innostajana toimii D-GLT Lion Hannele Taattola
K-piiri suosittaa, että kaikkiin klubeihin valitaan ns. GAT jäsenet eli
palveluvastaava (GST) ja jäsenvastaava (GMT). Koulutusvastaava (GLT) voi
olla klubin varapresidentti. Valinnat helpottavat tiedonkulkua klubien-,
piirin- ja liiton sekä LCI:n välillä. Klubi voi lisäksi valita ja nimetä ns. klubin
hallintovirkailijan, joka saa vastaavat käyttöoikeudet kuin presidentti ja sihteeri. Hallintovirkailija voi hoitaa
esimerkiksi klubin raportoinnit järjestelmiin.
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VIESTINTÄ
Organisaatiomme kaikki tasot viestittävät: yksittäiset lionit, klubit, lohkot ja piiri. Julkisuuskuvaa yhtenäistetään
liiton valmiiden mallipohjien käytöllä.
Tärkeimmät viestintäkanavat ovat piirin oma kotisivu (https://www.107k.fi), webinaarit, kuvernöörin kirjeet ja
Savon Leijona.

Kaudella 2021-2022 on kuukausittaiset teemat: www.lions.fi ja https://www.107k.fi
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
1/22 Kansainvälisyys
2/22 Paikallisuus ja talkootyö
3/22 Ympäristö
4/22 Luottamus
5/22 Kiitos

Sisäinen tiedotus
Piirimme omat nettisivut löytyvät osoitteesta https://www.107k.fi . Tavoitteena on, että K-piirin klubit ja niiden
jäsenet löytävät lähes kaiken tarvittavan tiedon piirin kotisivuilta ja vältytään moninkertaiselta tiedottamiselta.
Kannustetaan klubeja lähettämään positiivisia viestejä klubeista, joissa kerrotaan esim. uusista jäsenistä klubeissa,
klubien aktiviteeteista, hyvistä ideoista klubihengen kohottamiseen jne.
Piirin kotisivujen ylläpidosta huolehtii piirin kotisivutoimittajamme Lion Eero Kumpulainen.

Klubien tiedottaminen
Kannustetaan kaikkia klubeja rakentamaan klubille kotisivut https://www.107k.fi -sivustolle, tarvittaessa
autetaan rakentamisessa. Kaikkien klubien toivotaan laativan kotisivut https://www.107k.fi -sivustolle.
Klubien tulisi markkinoida/kertoa tapahtumistaan paikallisissa tiedotusvälineissä, Savon Leijonassa, sekä käyttää
sosiaalista mediaa tapahtumien sekä aktiviteettien uutisoinnissa.

Savon Leijona
Savon Leijona -lehti ilmestyy 1xkaudessa, keväällä. Lehdestä vastaa päätoimittajana Lion Airi Leskinen. Kaikki
lehteen tulevat artikkelit laaditaan ja toimitetaan päätoimittajalle kunkin tapahtuman jälkeen.
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VARAINHANKINTA
Kortit
Kannustetaan syksyllä klubeja joulukorttien myyntiin. Korttien tuotosta ½ jää klubeille ja toinen puoli menee Lionsliiton kautta nuorisotyöhön. Lähetetään joulutervehdyksissä omaa Lionsjoulukorttia. Korona on rajoittanut
tapaamisia, kortilla on mukava muistaa.

Nenäpäivä
Vaikka Lions-liitto ei olekaan Nenäpäivä-keräyksen yhteistyökumppani, kannustamme piirin klubeja toteuttamaan
keräyksen vähintäänkin samassa laajuudessa kuin edellisvuonna. Nenäpäiväkeräykseen osallistuminen on yksi
parhaista tavoista saada näkyvyyttä Lionstoiminnalle.
Piirin toimesta huolehditaan tiedottamisesta, kannustamisesta ja ohjeistuksesta. Viestinviejinä klubeille toimivat
kuvernööritiimi ja lohkon puheenjohtajat.
Kampanjapäällikkönä toimii PDG Urho Karhu ☺

Nuorisoarpajaiset
Tavoitteena on, ettei yhdenkään klubin presidentti palauta arpoja ilman, että niitä on edes yritetty myydä. Arvat
voidaan myydä myös ulkopuolisille, joten myynnin kohderyhmä on varsin laaja.
Korostetaan, että arpajaisten tuotolla rahoitetaan mm. nuorisovaihtoa, nuorisoleirejä jne. Mikäli arpajaisten
tuotto ei ole riittävä, kohteiden rahoitus joudutaan ottamaan Lions-liiton jäsenmaksutuotoista.

Arne Ritari -Säätiö
Tavoitteena on, että K-piirin Leijonat oppivat käyttämään monipuolisia AR -Säätiön adresseja. Piirin myyntitavoite
on 600 kpl adresseja vuosittain. Kuvernööritiimin tehtävänä on jokaisella klubivierailulla edistää adressien käyttöä.
Kannustetaan klubeja huomioimaan ansioituneita Leijonia ARS - ritarin tunnustuksella tavoitteena viisi uutta ritaria.
AR - Säätiö tukee klubien merkittäviä aktiviteetteja 30 - 50 %:n osuudella toteutuneista kuluista, mikäli
aktiviteettiin sisältyy Leijonien palvelutyötä.
Sanomaa levitetään piirin ja lohkojen tilaisuuksissa sekä piirikuvernöörien klubivierailuilla.
Tiedotusta ja tulosten seurantaa toteutetaan myyntikirjein sekä piirin kotisivujen kautta. Avustetaan tarvittaessa
apurahahakemusten tekemisessä.
Piirin koordinaattorina toimii Lion Ilkka Hiltunen

PALVELU
Palvelu on erotettu omaksi aktiviteettialueekseen Lions-toiminnassa ja piireihin on nimitetty palvelujohtaja (GSTD). Myös klubeissa tulee nimetä palvelujohtaja, joka toimii osana aktiviteettitoimikuntaa. Klubeja pyydetään
aktivoitumaan ja nimeämään palvelujohtaja, jolloin päästään piirin alueella parhaaseen tulokseen aktiviteettien
osalta.
Piirin tavoitteena on, että jokainen klubi suorittaa kauden aikana ainakin yhden palveluaktiviteetin ja raportoi sen
MyLION:iin. Annetaan klubeille vinkkejä erilaisista palveluaktiviteeteista ja kannustetaan klubeja
palveluaktiviteetteihin.
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Kannustajana toimii piirin palvelujohtaja (D-GST) Lion Risto Lindholm

NUORISOTYÖ
Lions Quest
Elämisentaitoja Lions Quest on toiminut Suomessa 30 vuotta. Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen
osaamisella opettajat ja liikuntakasvattajat voivat olla edistämässä lasten ja nuorten hyvinvointia niin kouluissa,
kodeissa kuin harrastusmaailmassa.
K-piirissä toteutettavaksi on suunniteltu seuraavat Lions Quest – Elämisentaitoja - koulutukset:
Peruskurssi
4.-5.11.2021 (410 €/hlö)
Kuopio
Liikuntaseurat
30.3.2022 ja 6.4.2022 (maksuton)
Kuopio
Kannustetaan klubeja lähettämään ja kustantamaan opettajia sekä nuorisovalmentajia Lions Quest – koulutukseen
siten, että suunnitellut koulutukset toteutuvat. Kartoitetaan heti kauden alussa, mitkä klubit ovat
toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan huomioineet Lions Quest – koulutuksen! Katso www.lionsquest.fi.
Piirin Lions Quest - vastaavana toimii Lion Eeva Väätäinen.

KiTeNet-hanke
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen (KiTeNet) on valtakunnallinen noin 10-vuotiaisiin kohdistuva interventio,
jossa halutaan ohjata lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen ja toisen kunnioittamiseen internetissä.
Projektimateriaalilla tuetaan koulun ja kodin yhteistyötä.
Kauden 2021-2022 aikana klubien tehtävänä on olla yhteydessä paikkakunnan kouluihin projektin tiimoilta, jotta
koko ikäryhmä tavoitetaan kaikilla paikkakunnilla. Tiedotuskampanjoita, www-sivut, jaettavaa materiaa ja
tukihenkilöt ovat osa hanketta. Katso www.lions.fi ja sieltä KiTeNet, www-sivut tulossa syksyllä.

Nuorisoleiri ja -vaihto
Nuorisoleiri- ja vaihto-ohjelma (YCE) juhli syksyllä 2021 60-vuotista taivaltaan.
Pandemiatilanteen salliessa nuorisvaihtoa toteutetaan kahden vuoden tauon jälkeen kaudella 2021-2022. Monet
klubit ovat lähettäneet vaihtoon useita nuoria.
Kannustetaan klubeja lähettämään nuoria nuorisovaihtoon ja järjestämään vastavuoroisesti isäntäperheitä muualta
nuorisovaihtoon tuleville. Nuorisovaihtoon pyritään saamaan vähintään 20 nuorta.
Kartoitetaan heti kauden alussa, mitkä klubit ovat toimintasuunnitelmassaan ja budjetissaan huomioineet
nuorisovaihdon!
Kannustajana toimii Lion Kari Pihlainen.

Koulukaveri
Kannustetaan klubeja koulukaveriprojektin merkeissä jakamaan kouluille hymypatsaita.

Leo-toiminta
Piirin Leo-klubin perustamisessa jatketaan, tavoitteena klubin perustaminen.
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
DGE Arja Kekoni nimitetään piirikuvernööriksi (DG) kansainvälisessä virtuaalisessa vuosikokouksessa Montrealissa
25.-29.6.2021.

Kansainväliset kokoukset kaudella:
•
•
•
•
•

104th Convention, Montreal Quebec, Kanada, 25.-29.6.2021 (virtuaalikokous)
Europa Forum, Zagreb Croatia 27.-29.10.2022
NSR-kokous, Islanti
Lions-liiton 69. vuosikokous, Kouvola 11.-12.6.2022
105th Convention, New Delhi, 1.-5.7.2022

Jäsenistön osallistumista kansainvälisiin tapahtumiin kannustetaan. Tarvittaessa järjestetään yhteismatkoja.

LCIF
Vuonna 2018 on käynnistynyt LCIF:n varainkeräys Kampanja 100: Palveluvoimaa, jatkuu
kauden 2021-2022. Tavoitteena Suomessa 100USD/jäsen.
Tavoitteena on, että K-piirin klubit avustavat LCIF:ää toteuttamaan kansainvälistä
avustustehtäväänsä vähintään 6.000 dollarilla. Innostetaan klubeja, että MJFnimitykseen tarvittava 1.000 dollaria voidaan suorittaa vuosittain pienissä erissä aktiviteettitililtä.
Piirin tavoitteena on, että klubit esittävät kauden aikana viittä uutta Melvin Jones Fellow`ta.
Lähestytään heti kauden alussa erityisesti niitä klubeja, joilla kauden aikana on vuosijuhla.
Avustetaan klubeja/leijonia varojen lähettämisessä LCIF:lle ja MJF-nimitysten hakemisessa.
Järjestetään perinteinen Melvin Jones Fellow ja Arne Ritari juhlalounas tammikuussa 2022.
LCIF koordinaattorina toimii lion

Sri Lankan Lions-ystävät
Tavoitteena on tehdä SLY:n toimintaa tunnetuksi eri yhteyksissä ja lisätä seuran jäsenmäärää. Myös
leikkauskummitoimintaa markkinoidaan.
Tällä kaudella on tarkoitus saada viisi henkilöjäsentä, kaksi klubia ja yksi yritys mukaan
kannatusjäseniksi.
Piirissä oli tammikuun 2021 lopussa 22 hlöjäsentä, 5 klubia ja 1 yritysjäsenenä. Tavoitteeseen,
ainakin henkilöjäsenten osalta, on mahdollista ja jopa helppo päästä, kun kaikki piirihallituksen jäsenet lähtevät
mukaan.

Leoklubi
Leoklubin perustamisessa ollaan edelleen valmiudessa.
Innostajana toimii Lion Pekka Saarikko.
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Kummilapsi Sri Lankasta
Monilla piirimme klubeilla on jo kummilapsi Sri Lankasta. Kannustetaan klubeja/leijonia kummilapsen
hankkimiseen. Apua tarvitaan ja pienellä rahalla pääsee auttamaan. Lahjoituksella on todella suuri merkitys Sri
Lankassa.
Kannustajana kuvernööritiimi.

Rauhanjulistekilpailu
Kannustetaan piirin klubeja innostamaan kouluja osallistumaan LCI:n rauhajulistekilpailuun, jonka teemana on
”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme”. Piirin klubien rauhanjulistekilpailuun lähettämistä töistä paras palkitaan
stipendillä ja työ lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun.
Kannustajana toimii Lion Eeva Väätäinen

Ystävyysklubit ja klubivierailut ulkomailla
Kannustetaan klubeja ottamaan yhteyttä ja vierailemaan ulkomaisissa klubeissa sekä hankkimaan näistä
ystävyysklubeja.
Kannustetaan leijonia vierailemaan ulkomaanmatkoillaan sikäläisissä Lions-klubeissa ja kertomaan kokemuksistaan
omassa klubissa ja laajemminkin.

LCI:N PALVELUALUEET
LCI on nimennyt kansainvälisiksi palvelualueiksi näkökyvyn, nälän helpottamisen, ympäristön, diabeteksen ja
lapsuusajan syövän.

Näkökyky
Kannustetaan klubeja äänilehden lukemisesta näkövammaisille. Kannustetaan klubeja
yhteistyöhön paikallisten näkövammaisten ja heidän yhdistystensä kanssa. Kannustetaan
klubeja/leijonia tukemaan Sri Lankassa toimivaa silmäsairaalaa ja sen leikkaustoimintaa (Katso Sri Lankan
Lions-ystävät).

Nälän helpottaminen
Nälän helpottamiseen meillä on kotimaassakin tarvetta. Tiedämme kun kouluruokaa ei ole,
monessa perheessä lapsilla on nälkä. Koronan aikaa ruokakassijakelut loppuivat monelta
paikkakunnalta ja moni perhe ”kiristi vyötä”. Olisiko ruokakassien jakoon lisäaputarvetta Lionsklubista. Kannustetaan klubeja ruokakassien tai -lahjakorttien hankintaan erityisesti lapsiperheille joulun alla ja
kesän alussa yhteistyössä esim. kunnan sosiaalitoimen, diakonian tai seurakunnan kanssa.

Ympäristö
Kannustetaan klubeja toteuttamaan ympäristötekoja, mm. puunistutustalkoita, rantojen puhdistusta,
teiden varsien siivousta tai Kulmat kuntoon -talkoita.
Osallistutaan Kulmat kuntoon- kampanjaan. ”Klubit ja kulmat kuntoon” työnimellä voimme puhdistaa
lähialueita tai kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita. Ota yhteyttä kaupunkiin tai
maakuntamuseoon ja kysy, minkälaisia tarpeita heiltä löytyy. Ota myös kuvia ja jaa niitä Kulmat
kuntoon – yhdessä ympäristön puolesta Facebook-ryhmässä osoitteessa https://tiny.cc/fb8rtz.
K-piiritasolla Kulmat kuntoon-viikko järjestetään 25.-31.8.2021. Lähde mukaan.
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Kirjaa palvelu MyLion sivustolle; osallistuneiden lukumäärä, tunnit ja keräysjätteen määrä kiloissa tai jätesäkkien
lukumäärässä. Lisätietoa https://www.107k.fi/kulmatkuntoon.html
Puhtaat Vedet -kampanjaa jatkuu. Hyvään alkuun on jo päästy. Vesistön suojelu on palvelu tuleville sukupolville.
Parhaan ympäristöteon suorittanut klubi palkitaan piirikuvernööritiimin päätöksellä, raportoi ympäristöteko myös
piirille. Olemme mukana lionien Euroopan WaSH-työryhmässä. Suomessa toimii www. nokipannukahvit.fi osana
puhtaat vedet kampanjaa. Lisätietoja puhtaatvedet@lionstoimisto.fi. Sivulta www.lions.fi Puhtaat Vedet tietoa.

Diabetes
Lionsklubit järjestävät kansainvälisen Lasten diabetesleirin Suomessa syksyllä 2021.
Mukaan tarvitaan jäseniä. Vastuuhenkilönä VCC Sanna Mustonen. www.lions.fi
Diabetesmarssi toteutetaan Hyvän Päivän viikolla, ohjeet myöhemmin. Kannustetaan klubeja/lohkoja
järjestämään Diabetesmarssi yhteistyössä diabetesyhdistyksen/tk:n diabeteshoitajan kanssa.

Kumppanuudet
LAPSUUSIÄN SYÖPÄ
Lapsuusajan syöpä projekti toteutetaan yhteistyössä
Lastenklinikoiden Kummit ry:n kanssa. Tavoitteena
konserttitulojen kautta saada 100 000 €. Rahoitus
kohdennettaan erikoissairaanhoidolle lasten syöpätautien tutkimukseen, hoitomenetelmien kehittämiseen ja
potilaiden tukemiseen sairaaloissa Lastenklinikoiden Kummien kautta. www.lions.fi
Keräys jatkuu kauden 2021-2022. Konsertteja voidaan järjestää piirien kesken, piireissä mutta myös klubin
järjestämänä. K-piirissä vastuuklubina on toiminut LC Kuopio/Päiväranta.
Kannustajana (D-GST) lion Risto Lindholm
LASTEN LEIJONA-HIIHTO
Yhteistyökumppanina on Suomen Hiihtoliitto. Keväällä, hiihtolomien aikaan klubit järjestävät
talvihiihto/liikuntapäivän yhdessä paikallisen urheiluseuran kanssa.
Klubit kantavat vastuun järjestämisestä sekä palkintomitalin hankkimisesta. Mitaleja on
www.lionsverkkokauppa.fi/ sivulta tilattavissa. Mitali luovutetaan jokaiselle hiihtäjälle. Tavoitteena on,
että valtaosa piirin klubeista lähtee järjestämään talvihiihtopäivää 4-12 vuotiaille nuorille.
Kannustajana IPDG Erkki Lappi
LEIJONAEMOT RY
Leijonaemot ry ja Suomen Lions liitto ry ovat solmineet yhteistyösopimuksen 2020-vuoden aikana. Lions -klubeja
pyydetään tarvittaessa erityislasten perheitä tukemaan.

PIIRIHALLITUS
Piirihallituksen kokoonpano on tämän toimintasuunnitelman liitteenä.

TALOUS
Piirin talousarvio on tämän toimintasuunnitelman erillisenä liitteenä.
DGE Arja Kekoni
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