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Suomen Lions Liitto                    Monta tapaa tehdä hyvää 

C-piiri                            Olemme toisiamme varten 

  



1 
 

Lions-järjestön ja C-piirin toiminnan painopistealueet kaudella 2020-2021 
 
Kansainvälinen Lions-järjestö on maailman suurin palveluklubien järjestöksi. Toimimme yli 200 
maassa ja jäseniä on yli 1,4 miljoonaa. Lions-järjestö on perustettu vuonna 1917 ja Suomessa 
toiminta on aloitettu 70 vuotta sitten. C-piiri on yksi suurimmista Suomen 14:stä piiristä: 
klubeja on 86 ja jäseniä yli 2.200. 
 
Kansainvälisen Lions-järjestön motto on We serve, me palvelemme 
Suomen Lions-liiton motto on Monta tapaa tehdä hyvää 
 
Kauden kansainvälinen teema on United in kindness and diversity  
piirin teema on Olemme toisiamme varten 
 
Kauden 2020-21 aikana halutaan läpi koko järjestömme painottaa yhdessä palvelemista, 
ystävällisyyden ja kohteliaisuuden hengessä. Toisen ihmisen kohtaaminen ja hänelle 
tarpeellisena oleminen on yksi elämämme perustarpeista. Lions-toiminnan kautta jäsenet 
pääsevät täyttämään tätä tarvetta, ja siksi se on harrastuksena ainutlaatuinen. 
 
Piirin tehtävänä on tukea klubeja näiden toiminnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa. 
Tarjoamme klubeille monipuolisen aktiviteettivalikoiman paikalliselta ja kotimaiselta tasolta 
kansainvälisiin yhteisprojekteihin. Kannustamme klubeja käymään sisäistä keskustelua 
jäsenten tarpeista ja toiveista toiminnalle. Kun toiminta tuottaa iloa ja jäsenet voivat kokea 
pääsevänsä tekemään merkityksellisiä asioita, vahvistuu yhteishenki ja sitoutuminen 
jäsenyyteen. Tämä, yhdistettynä vahvaan tiedottamiseen, houkuttelee uusia jäseniä mukaan 
toimintaan. 
 
LCI-Forward  

Lions Clubs Internationalin, LCI:n kansainvälinen tavoite on palvella mahdollisimman suurta 
joukkoa ihmisiä. LCI Forward -ohjelman tavoitteena on kolminkertaistaa vaikutuksemme 
maailmanlaajuisesti ja palvella vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain 
toimivuoteen 2020‒21 mennessä. LCI Forwardin maailmanlaajuiset palvelualueet ovat nälkä, 
näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän syöpä. 
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Eurooppalaiset painopistealueet ovat diabetes, ympäristö ja lapsuusiän syöpä. 

Suomen Lions-liiton keskeiset strategiset tavoitteet tulevalle kaudelle ovat palvelu, 
kumppanuudet, koulutus, jäsenyyden vahvistaminen ja viestintä. 

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. 
Tiedotamme kampanjasta klubeja ja kehotamme jäseniä osallistumaan keskusteluun mm. 
kampanjan FB-sivujen kautta. 

 
C-piirin piirihallitus kaudella 2020-21 
 
Piirin tehtävänä on tukea klubeja näiden toiminnassa ja jatkuvuuden turvaamisessa. Tämän 
toteuttamiseksi piirihallituksessa on 11 aktiviteettitoimikuntaa sekä palvelu-, jäsen- ja 
koulutustyöryhmät. Toimintaa koordinoi johtoryhmä, johon kuuluvat piiri- ja 
varapiirikuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, 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 toiminnasta.  

diabetes ympäristö nälkä näkö lapsuusiän syöpä 

New voices – uusia ääniä 

Kaudella 2018-19 aloitetun New voices -kampanjan 
tavoitteena on eri sukupuolten ja eri ikäisten leijonien ja 
Leojen yhdenvertaisuus toiminnassamme. Tämän aloitteen  



3 
 

 
 
 
 
Piirikuvernööri, DG Nina Moilanen LC Vihti/Nummela  
1. varapiirikuvernööri, 1-VDG Eija Björkbacka LC Nurmijärvi/Kanerva    
2. varapiirikuvernööri, 2-VDG Ismo Kajaala  LC Riihimäki/Kara 
Edellinen piirikuvernööri, IPDG Hannu Hertti LC Padasjoki 
Piirisihteeri Kirsi Suikkanen LC Kellokoski/Annat 
Rahastonhoitaja Hannu Ojala LC Kärkölä 
Kunnia ja PDG Hannu Hertti LC Padasjoki 
Kokous ja tapahtumat Ritva Kajaala LC Riihimäki/Kristalli 
 
Lohkon puheenjohtajat 
 I alue 
  1. lohko Teppo Valtonen LC Hämeenlinna/Tawasti 
  Hämeenlinna, Hämeenlinna/Renko, Hämeenlinna/Tawasti, Parola, Parola Fredrikat 
  2. lohko Erkki J. Vilen LC Lammi 

 Hauho, Hämeenlinna/Aulanko, Hämeenlinna/Liinut, Hämeenlinna/Linnattaret, 
Hämeenlinna/Wanaja, Lammi, Tuulos 

 3. lohko Petri Rautio LC Janakkala/Turenki 
 Hämeenlinna/Birger, Janakkala/Iidat, Janakkala/Turenki, Tervakoski 
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II alue 
 1. lohko Eero Terävä LC Hausjärvi 
 Hausjärvi, Hausjärvi/Helmi, Hausjärvi/Lukot, Loppi, Loppi/Maijastiinat, Loppi/Marski 
 2. lohko Virpi Heikkurinen LC Riihimäki/Kristalli 
 Riihimäki, Riihimäki/Kara, Riihimäki/Kristalli, Riihimäki/Mixed, Riihimäki/Uramo 
 3. lohko Merja Vainio LC Forssa/Jokivarsi 
 Forssa, Forssa/Flores, Forssa/Jokivarsi, Forssa/Kuha, Forssa/Wahren, Tammela 
 
III alue 
 1. lohko Jari Nisula LC Lahti 
 Lahti, Lahti/Vellamot, Lahti/Vesijärvi 
 2. lohko Anne Vanhala LC Lahti/Ankkurit 
 Lahti/Ankkurit, Lahti/Kariniemi, Lahti/Laune, Lahti/Masto, Lahti/Tiirismaa 
 
IV alue 
 1. lohko Kirsi Tevajärvi-Pärssinen LC Asikkala/Kanava 
 Asikkala, Asikkala/Kanava, Asikkala/Päijänne, Kuhmoinen, Padasjoki 
 2. lohko Anne Rajala LC Orimattila/Leonat 
 Nastola, Nastola/Helmet, Orimattila, Orimattila/Leonat, Orimattila/Viljamaa 
 3. lohko Anne Kortelainen LC Hollola/Kapatuosio 
 Hollola, Hollola/Kapatuosio, Hollola/Pirunpesä, Kärkölä, Salpakangas 
 
V alue 
 1. lohko  
 Kellokoski, Kellokoski/Annat, Kerava, Kerava/Kivi, Jokela 
 2. lohko Mauri Puljujärvi LC Järvenpää/Jannet 
 Tuusula, Tuusula/Hyrylä, Tuusulanjärvi, Järvenpää, Järvenpää/Ainot, 
 Järvenpää/Jannet, Järvenpää/Jean Sibelius, Järvenpää/Vennyt ja Jussit 
 
VI alue 
 1. lohko Ensio Ruotsalainen LC Hyvinkää/Viertola 
 Hyvinkää, Hyvinkää/Höffinga, Hyvinkää/Paavola, Hyvinkää/Puolimatka, 
 Hyvinkää/Sveitsi, Hyvinkää/Viertola 
 2. lohko Kari Suomela LC Rajamäki 
 Klaukkala, Klaukkala/Leat, Nurmijärvi, Nurmijärvi/Kanerva, Nurmijärvi/Rock, 

Rajamäki 
 3. lohko Mia Uusimäki LC Vihti/Nummela 
 Karkkila, Pusula, Vihti, Vihti/Hiidenvesi, Vihti/Nummela 
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Pyrimme parantamaan yhteistyötä ja tiedonkulkua piirin ja klubien välillä. Lohkon 
puheenjohtajat 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 

 
 
C-piirin toimialat ja niiden tavoitteet kaudella 2020-21 
 
 

 

 

 

 

 

GAT yhdistää lionien kolme avainaluetta: johtajakoulutuksen, jäsenyyden ja palvelun. 
Yhteistoiminnan avulla lisätään palvelutoimintamme tunnettuutta ja aktivoidaan lionien 
palvelutyötä. Sama malli on järjestössämme kaikilla eri organisaatiotasoilla. 

GAT-ryhmä toimii kaudella 2020-21 myös C-piirissä, ja 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 
myönteisen 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 
tavalla.  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 
 
Klubit ja jäsenemme ovat koko järjestön tärkein voimavara, ja toiminnan on tarjottava 
jokaiselle jäsenelle niitä ydinkokemuksia, joita kukin siltä hakee. Vahva, iloinen ja vaikuttava 
klubitoiminta houkuttelee luokseen uusia jäseniä ja vahvistaa klubin elinvoimaisuutta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piirin jäsenmäärän kehitys on kaudella 2019-20 ollut toistaiseksi positiivinen, mikä on tulosta 
edellisten kausien hyvästä jäsentyytyväisyys- ja jäsenhankintatyöstä. Piirin tavoite kaudelle 
2020-2021 on edelleen positiivinen jäsenmäärän kehitys (+20 hlöä). Uuden klubin perustamis-
mahdollisuuksia tutkitaan, ja toisaalta siellä, missä yksittäisten klubien voimavarat vähenevät, 
etsitään mahdollisuuksia yhteistoimintaan tai yhdistymiseen muiden klubien kanssa. 
 
Leo-toiminta on maailmanlaajuisesti hyvin monimuotoista ja Leot siirtyvät leijoniksi hyvin eri 
ikäisinä maasta riippuen. Leot ovat hyvin tärkeä osa organisaatiotamme sekä 
hyväntekemiseen kasvamisen, että oman jäsenkehityksemme näkökulmasta. Piiri pyrkii yhä 
tiiviimpään yhteistyöhön Leojen kanssa kannustamalla klubeja tekemään yhteisaktiviteetteja 
ja lisäämään Leojen tunnettuutta klubeissa. Tavoitteena on saattaa loppuun yhden uuden Leo-
klubin perustamistyö ja mahdollisuuksien mukaan aktivoida toimintaa uusilla alueilla. 
 
 
 
 
 
 

Toimikunta kartoittaa klubien tarpeet. Ne voivat olla mm. 
uusien ideoiden löytämistä toimintaan tai tuen saamista uusien 
jäsenten löytämiseen. Klubeja kannustetaan jäsenhankinta-
tapahtumien järjestämiseen, joita varten kootaan 
’messupaketti’ klubien lainattavaksi. Liiton Haku Päällä -
kampanjamateriaalia markkinoidaan klubeille myös sisäisen 
toiminnan uudistamiseen.   
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Koulutus 
Koulutusjohtaja (GLT) Jami Virta, LC Jokela 
 
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 
tarjotaan kehittymismahdollisuuksia ja uudet jäsenet koulutetaan, jotta he pääsevät nopeasti 
sisään 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-valmennuksen 

Kansainvälisen järjestön verkkosivuilla on laaja verkkovalmennusosio, josta tiedotetaan 
jäsenistölle. 

 
Palvelu 
Palvelujohtaja (GST) Raija Alonen, LC Hämeenlinna/Linnattaret 
 
Tarjoamme klubeille tietoa erilaisista palvelu- ja varainkeruuaktiviteeteista ja autamme 
klubeja löytämään uusia ideoita toimintaansa kokoamalla aktiviteetti- ja ideapankin. 
Koordinoimme yhteisaktiviteettien toteutusta piiritasolla ja pyrimme siihen, että klubit 
osallistuvat laajasti valtakunnallisiin ja maailmanlaajuisiin aktiviteetteihin. Klubeja aktivoidaan 
koulutuksen ja viestinnän välinen. 

Lions-toiminnan vaikuttavuus tulee näkyväksi, kun klubit myös muistavat raportoida kaikesta 
tekemästään – virkailijoita tuetaan tässä tehtävässä. Tavoitteena on, että 80% klubeista 
raportoi 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. Sisäisen viestinnän 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 sisäiset FB-sivut on tarkoitettu kaikkien jäsenten käyttöön, ja 
ensimmäisenä kautena on jäseneksi liittynyt 15% jäsenistä. Sivut lisäävät yhteishenkeä ja 
tietoutta toisten klubien toiminnasta, ja siksi niiden käyttöön tullaan edelleen kannustamaan. 
 
Piirin ulkoinen viestintä tapahtuu piirin nettisivujen ja ulkoisen FB-ryhmän kautta. Toimikuntia 
ja klubeja innostetaan käyttämään molempia kanavia entistä enemmän, jotta saamme 
toiminnallemme kasvot. Varsinainen tiedottaminen yleisölle tapahtuu kuitenkin klubien 
toimesta. Kannustamme lisäämään niin SOME- kuin printtiviestintää – aktiviinen ulkoinen 
viestintä heijastuu positiivisesti jäsenkehitykseen. Lions-liiton markkinointikampanja Alfa-tv:n 
kanssa tulee tuottamaan videomateriaalia myös klubien käyttöön. 
 
Piiri julkaisee Leijonaviesti-lehteä vuosittain, niin myös tulevalla kaudella. Lehden 
tukimaksuksi/klubin omaksi ilmoitusmaksuksi ehdotetaan 80 €/klubi. Lehden tuotto käytetään 
Nuorisoleirin tukemiseen. 
 
 

C-piirin toimikunnat ja niiden tavoitteet kaudella 2020-21 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuorisotoiminta 
Sirpa Vaahto, LC Lahti/Ankkurit 
  
Nuorisovaihdolla tavoitellaan suvaitsevuuden lisäämistä, 
laajempaa näkemystä ja kansainvälisiä kontakteja. Kesän 2020 
nuorisovaihto-ohjelma ei toteudu korona-virusepidemian takia, 
ja siksi C-piirin nuorisoleiri Camp Park siirtyy kauden 2021-22 
alkuun.  
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Leirin valmistelua jatkavat vastuuklubit LC Forssa/Flores ja LC Pusula. Tavoitteena on löytää 
isäntäperhe kaikille leirille saapuville nuorille C-piirin alueelta. 
Vaihtoon lähtevien nuorten määrää on tarkoitus lisätä. Lisäämme tiedottamista klubeille 
kotisivujen ja FB:n kautta ja koulutamme klubien nuorisovastaavia (YE) mm. 
verkkovalmennuksin.  

 

 

 

 

 

 

 
menetelmiä, jotka vahvistavat nuorten itsetuntemusta, kommunikointitaitoja, yhteisöllisyyttä 
ja terveitä elämäntapoja. 
 
Tavoitteena on järjestää yksi LQ-peruskoulutus (klubien sponsoroima) sekä yksi 
liikuntaseurakoulutus (rahoitus Punainen Sulka -keräysvaroin). 
 
Vastuu on meidän -oppaan lahjoittamista kouluille jatketaan Lions-liiton työryhmän 
uudistustyön valmistuttua. 

 
Päihdetyö – 2 pääomaa 
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. 
 
Kauden aikana lisätään jäsenten tietoisuutta pahenevasta ongelmasta ja luodaan 
toimintamalleja klubien käyttöön paikkakunnilla. Kumppanuustoimintaa esim. Kondis ry:n 
kanssa ja kuntien eri toimijoiden kanssa kehitetään. 
 

Lions Quest 
Kari Julkunen, LC Kärkölä 
  
Elämisentaitoja -koulutukset vastaavat täydellisesti yhteen 
Lionien perustavoitteeseen, jonka mukaan haluamme 
turvata nuorisolle paremman tulevaisuuden. Koulutuksen 
käyneet opettajat/valmentajat käyttävät opetuksessaan 
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luominen antaa lapsille mahdollisuuden ilmaista näkemystään rauhasta niin yksilöiden kuin 
kansakuntienkin välillä. Rauhanjulistekilpailut ovat poikineet kouluissa isompia rauhaan 
liittyviä tapahtumia, ja näyttelyt paikkakunnilla ovat lisänneet tietoisuutta toiminnastamme.  
 
Tavoitteena on lisätä tietoisuutta kilpailusta niin, että 25% piirin klubeista osallistuu 
aktiviteettiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sri Lankan Lionsystävien tavoitteena on kerätä kannatusmaksuja suomalaisten lionsien ja 
LCIF:n tuella rakennetussa Nethseta-sairaalassa tehtävien vähävaraisten silmäleikkauksien 
tukemiseen. 

 
Ympäristö 
Ismo Kajaala, LC Riihimäki/Kara 

Ympäristö on vahvistuva megatrendi. Tekemällä ympäristöaktiviteetin emme auta vain tässä 
hetkessä, vaan palvelemme tulevia sukupolvia. Mitä vahvemmin järjestömme mielletään 
ympäristönsuojelijaksi, sitä kiinnostavampia olemme nuorempien harrastusvaihtoehtona. 
 

Rauhanjuliste 
Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, LC Asikkala/Kanava 
  
Kansainvälisen Rauhanjulistekilpailun tavoitteena on viestiä 
välittämisestämme maailman rauhasta. Rauhanjulisteiden  

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. 
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Tavoitteena on tiedottamisella ja aktiviteettivaihtoehtoja tarjoamalla lisätä 
ympäristöaktiviteetteja tekevien klubien määrää. 
 
Valtakunnallinen painopiste on vesiensuojelussa. Päättyvän Leijonat puhtaan veden puolesta -
hankkeen ja Itämeri-haasteen anteina on aktiviteettimahdollisuuksia ja toimintamalleja – 
ympäristöprojekteja suositellaan tehtäväksi paikallisten vesiensuojelujärjestöjen ja Ely-
keskusten kanssa, yhteistyönä useamman klubin kanssa suuremman vaikuttavuuden 
saamiseksi. Piirissä suositaan erityisesti kierrätystä ja jäsenten omien elintapojen 
ympäristöystävällisyyttä. 
 
 
Veteraaniohjelma 
Sotakamreeri Matti Kulmala, LC Tuusula 

Useat klubit ovat vuosia avustaneet sotiemme veteraaneja usein eri tavoin. Tätä työtä 
jatkamme siihen asti, kunnes kunniavelkamme on kokonaisuudessaan maksettu.  

Työtä toteutetaan myös kumppanuustoimintana eri järjestöjen kanssa, kuten 
Sotaveteraaniliiton Sotaveteraani ja minä -oppaan markkinointia kouluille. 

Tavoitteena on lisätä klubien tietoa eri aktiviteettivaihtoehdoista. 
 
 
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 
syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille.  

Tavoitteena on laajentaa toimintaa niille paikkakunnille, missä toimintaa ei ennestään ole 
ollut. 
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Valtakunnalliset ja kansainväliset aktiviteetit 

C-piirissä kannustetaan klubeja toteuttamaan omien nimikkoaktiviteettien lisäksi seuraavia 
palveluaktiviteetteja kumppanien kanssa: 

- diabetes, paikalliset diabetes-yhdistykset ja terveydenhuollon toimijat 
Jatkamme viime kaudella aloitettua diabetes-kävelyperinnettä Leijonien Hyvän päivän 
(8.10.) viikolla valtakunnallisena tapahtumana. 

- Lasten Leijonahiihdot, Suomen hiihtoliitto. Talvella 2020 aloitetun yhteistyön 
tavoitteena on nuorten hiihto- ja liikuntaharrastuksen lisääminen. Klubit voivat järjestää 
Lasten Leijonahiihtoja koulujen hiihtolomien aikaan, jolloin 4–12-vuotiaat lapset voivat 
kokeilla hiihtoa. 

- 
 
 
 

klubit järjestävät syksyllä konsertteja, joissa kummit esiintyvät. Tavoitteena on, että 
piirimme klubit ja lionit tukevat konserttien lipunmyyntiä. 

-  
 
 
isäntämaana kausilla 2018-2023. Soittajat kootaan vuosittain soittonäytteiden 
perusteella ja kapellimestarina toimivat alan huiput. Orkesteri harjoittelee isäntämaassa 
elokuussa ja tekee konserttikiertueen. Käytännön järjestelyistä ja koordinoinnista vastaa 
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut. Orkesteritoiminnan päärahoittaja on 
Pohjoismainen ministerineuvosto. 
Tavoitteena on yhdessä Suomen muiden piirien klubien kanssa tiedottaa ja mainostaa 
orkesterin toimintaa, edistää konserttien lipunmyyntiä klubien kautta ja tukea soittajia 
heidän leiriaikanaan järjestämällä erilaista vapaa-ajantoimintaa. 

 

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 

varainkeruuaktiviteetteja Lastenklinikoiden kummien kanssa. 
Valtakunnallinen tavoite on kerätä kausien 2020-22 aikana 
100.000 eur lapsuusiän syövän kanssa kamppailevien lasten ja 
heidän perheidensä tukemiseksi. Sairaalapaikkakunnilla toimivat  

Orkester Nordenin toiminnan tukeminen. Suomi 
toimii n. 70 pohjoismaisesta ja baltialaisesta 15-25 
vuotiaasta nuoresta kootun sinfoniaorkesterin  
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arvat vastaan ja myyntiin. Arpoja voi myydä jäsenille ja ulkopuolisille sekä klubit voivat 
lahjoittaa niitä esim. omille avustuskohteilleen (tuolloin arpojen maksu aktiviteettivaroista). 
 
 
 
 
 
 
 
toiminnan kummin, Arne Ritarin, elämäntyötä maamme lionstoiminnan perustamisessa. 
Säätiö saa varansa sijoituksista sekä ritariarvonimien ja adressien myynnistä. 

Tavoitteena on, että klubit myyvät kauden aikana adresseja vähintään jäsenmääränsä verran, 
ja että klubit palkitsevat jäseniään Ritarin ja Pro Ritarin arvonimillä. 
 
Pyrimme lisäämään klubien 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
kolmatta kautta käynnissä oleva Campaign-100:n tavoitteena on kerätä 300 M USD avustusten 
mahdollistamiseksi. Lahjoituksilla on kaksi pääkohdetta: katastrofiapu ja palveluvoima. 
 
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 
Teppo Valtonen, LC Hämeenlinna/Tawasti 
 
Arne Ritari -säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Suomen lionsklubien 
hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja.  Säätiö vaalii Suomen lions-  

Lionsklubien kansainvälinen säätiö (LCIF) 
Kaisa Vainio, LC Janakkala/Idat 
  
Mahdollisuus auttaa kaukana olevaa lähimmäistä on yksi 
järjestömme voimavaroista. LCI-Foundation on yksi 
keinoistamme osallistua tuohon avustustyöhön. Viimeistä,  
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Piirin tilaisuudet 
 
Vuosikokous  17.04.2021 Vihti 
 
Piirihallitus 
 Sääntöjen mukaan piirihallituksen tulee kokoontua kauden aikana vähintään neljä kertaa 

(elo- marras-, helmi- ja huhti-toukokuun aikana) 
1. kokous tiistaina 18.08.2020   
2. kokous tiistaina 10.11.2020 
3. kokous tiistaina 09.02.2021 
4. kokous perjantaina 16.04.2021   

 
Piirifoorumi & 1. aluefoorumit 25.08.2020 Läyliäinen 
2. aluefoorumit 

Alueet I ja II 22.10.2020 
Alueet III ja IV 26.10.2020 
Alueet V ja VI 21.10.2020 

3. aluefoorumit 
Alueet I ja II 25.01.2021 
Alueet III ja IV 26.01.2021 
Alueet V ja VI 27.01.2021 

 
Piirin ulkopuoliset tilaisuudet 
 
Lions-liitto 

Vuosikokous 13.06.2020 Seinäjoki 
Vuosikokous 11.-13.6.2021 Turku 
 

Kuvernöörineuvosto  
KVN varsinainen kokous 29.8.2020 Pori 
KVN varsinainen kokous 28.11.2020   
KVN varsinainen kokous 27.2.2021 

  
Europa Forum - 
 
NSR 15.-17.1.2021 Helsinki 
 
LCI Convention  25.-29.6.2021 Montreal, Kanada 


