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Toimintasuunnitelma 2021-2022 (2023)
Annetaan hyvän kasvaa – Vi låter det goda växa



Hyvä lukija!

Silmiesi edessä on tuhti lukupaketti, jonka tarkoituksena on avata laajasti piirimme toimintaa kaudella 
2021-2022. Suunnitelmaa on työstetty yhdessä monien kanssa. Se perustuu kauden 2020-2021 piirin 
toimintasuunnitelmaan ja kaudesta saatuihin kokemuksiin. Suunnitteluikkunamme piirissä on kaksivuotinen ja 
siksi suunnitelma tähtää aina kauteen 2022-2023 asti. Työn tueksi olemme saaneet paljon arvokkaita ideoita ja 
näkemyksiä. Haluamme kiittää kaikkia, jotka ovat antaneet panoksensa ja ainutkertaista aikaansa 
toimintasuunnitelman yhdessätekemiseen. Ennen kaikkea haluamme kiittää sinua, että olet mukana tekemässä 
hyvää nykypäivää ja entistä parempaa tulevaisuutta. Meillä on hurjan monta hienoa tapaa tehdä hyvää.

Tervetuloa tutustumaan piirimme toimintasuunnitelmaan kaudelle 2021-2022 (2023). 
Toivotamme sinulle tsemppiä ja antoisia lukuhetkiä suunnitelman parissa. 

Mika Pirttivaara, 1VDG (2020-2021) & Aki Naukkarinen, 2VDG (2020-2021)
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1. 
Piirin strategia



Toimintafilosofiamme
- arvojemme ilmentymä

Olemme helposti lähestyttäviä 
ihmisläheisyyden, ystävällisyyden ja avoimuuden avulla.

Luomme toiminnanrikkautta 
yhdenvertaisuuden, yhteisöllisyyden ja yhteistyön kautta.

Vahvistumme niin ajassa kuin aktiivisuudessa
innostuneen jäsenistön ja uusien jäsenten myötä.

Päämääränämme on ajanmukainen, kehittyvä ja ilmeikäs palvelutoiminta, 
jonka piiriin löydämme auttamishaluiset ja apua tarvitsevat.

Perustamme on itseään toteuttavat taitavat leijonat ja leot sekä 
paikallisuudesta kumpuavat omaleimaiset klubimme.



Johtamisfilosofiamme

• Johtaminen luo turvallisen, kannustavan ja
sallivan ilmapiirin kokeilla ja oppia uutta.

• Johtaminen vahvistaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

• Tärkeimmät ovat merkityksellisyyttä 
tuntevat jäsenet ja aktiiviset klubit.

• Luottamus, kunnioitus ja yhdessätekemisen ilo 
luovat meille rohkeutta ja intohimoa saavuttaa 
asettamamme tulevaisuudenkuvan ja tavoitteet.



Palvelemme suurella sydämellä
lähellä ihmistä.

Piirimme tulevaisuudenkuva (visio)

Lions on piirimme alueella vapaaehtoisten 
yhteiskunnallisten ja humanitaaristen palvelujen johtaja.

Olemme aktiivinen, tunnettu ja 
vetovoimainen toimija.



Piirimme tehtävä (missio)

Piirimme matkaa kohti tulevaisuudenkuvaa

• auttamalla kasvattamaan 
klubien hyvinvointia ja aktiivisuutta,

• auttamalla vahvistamaan 
klubien toimintaedellytyksiä,

• vahvistamalla lionstoiminnan näkyvyyttä ja 
vetovoimaisuutta  yhteiskunnassa.

Piiri auttaa
klubeja

auttamaan!



Toimenpiteet 2021-2022

• Kokeilemme 
harrastus-
kerhotoimintaa

• Kehitämme
klubitreffejä.

• Rakennamme 
brändikoulutuksen 
klubeille ja 
kokeilemme sitä.

• Kehitämme some-
koulutusta klubeille.

• Kehitämme ja 
pilotoimme uuden 
leijonan passin.

• Jatkamme Lionaamon
rakentamista.

Hyödynnämme LCIF-rahoitusta
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2. 
GAT-tavoitteet ja toimenpiteet



TS 21-22 
(23)
GAT-
tavoite-
kehys

Yhteisöllisyyden ja 
yhteistyön vahvistaminen

Brändityö ja viestinnän
kehittäminen

Toiminnan 
uudistaminen

Piirimme tehtävä (missio)
• Autamme kasvattamaan klubien hyvinvointia ja aktiivisuutta
• Autamme vahvistamaan klubien toimintaedellytyksiä
• Vahvistamme lionstoiminnan näkyvyyttä ja vetovoimaisuutta yhteiskunnassa

Tulevaisuudenkuva (visio)
• Lions on piirimme alueella 

vapaaehtoisten 
yhteiskunnallisten ja 
humanitaaristen palvelujen 
johtaja.
• Olemme aktiivinen, 

tunnettu ja 
vetovoimainen toimija.

• Palvelemme suurella 
sydämellä ihmistä 
lähellä.

Muuta
• Klubeissa on uusia ja 

mielenkiintoisia 
aktiviteetteja

• Piiriin on perustettu kolme 
uutta lions- ja/tai leoklubia

Koulutus ja johtaminen - GLT
• Piirin järjestämä koulutus kehittynyt tunnistettujen tarpeiden pohjalta.
• Klubien oma lionsidentiteetti on kirkastunut ja brändi on vahvistunut.
• Koulutus on tukenut klubien uudistumista sekä vahvistanut yhteistyötä.

Palvelu - GST
• Aktiviteettien avulla ja ihmisten ehdoilla on löydetty paikallisia voimavaroja.
• Aktiviteetit ovat luoneet yhteisöllisyyttä lisäävää merkityksellisyyden tuntua yli sukupolvien. 
• Piirillä on kaksi kaikille klubeille yhteistä ja suuren näkyvyyden omaavaa ja vaikuttavaa aktiviteettia. 

Piirin toiminnan kehittämisen painopistealueet

Jäsenyys - GMT
• Eronneiden jäsenten määrä on vähentynyt edelliseen kauteen verrattuna.
• Liittyneiden jäsenten määrä on kasvanut edelliseen kauteen verrattuna.
• Leijonat on näyttäytynyt avoimena ja yhdistävänä tekijänä.

LCIF ja kampanja 100
• Kampanja 100 on lisännyt tietosuutta kansainvälisen järjestömme säätiöstä.
• LCIF:n apurahoja on hyödynnetty enemmän kuin edellisellä kaudella.
• Piirin jäsenkohtainen summa on kasvanut edellisestä kaudesta.
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Jäsenyys: GMT

Tavoitteet Toimenpiteet

• Eronneiden jäsenten määrä on vähentynyt 
edelliseen kauteen verrattuna.

• Liittyneiden jäsenten määrä on kasvanut 
edelliseen kauteen verrattuna.

• Leijonat on näyttäytynyt avoimena ja 
yhdistävänä tekijänä.

• Edistämme klubien perustamista alueille.
– Jatkamme aluekohtaisia 

pilottiryhmiä.
– Kehitämme klubin perustamisen 

ohjeistusta.

• Vahvistamme yhteisöllisyyttä.
– Kehitämme klubitreffejä.
– Kokeilemme harrastekerhotoimintaa.

• Osallistumme maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite (GMA) –kehitystyöhön.



Palvelu: GST

Tavoitteet Toimenpiteet

• Aktiviteetit ovat luoneet yhteisöllisyyttä 
lisäävää merkityksellisyyden tuntua 
yli sukupolvien. 

• Aktiviteettien avulla ja ihmisten ehdoilla on 
löydetty paikallisia voimavaroja.

• Piirillä on kaksi kaikille klubeille yhteistä ja 
suuren näkyvyyden omaavaa ja 
vetovoimaista aktiviteettia.

• Vahvistamme Auta Lasta – Auta Perhettä 
piirin klubien yhteiseksi aktiviteetiksi.

• Vahvistamme koulu- ja nuorisoyhteistyötä.

• Jatkokehitämme Lionaamoa:
– Tapahtumissa tarvittavaa välineistöä 

yhteiseen käyttöön.
– Mahdolliset piirin yhteiset 

välinehankinnat ja mahdollinen 
yhteisvarasto.



Koulutus ja johtaminen: GLT

Tavoitteet Toimenpiteet

• Piirin järjestämä koulutus on kehittynyt 
tunnistettujen tarpeiden pohjalta.

• Klubien omat lionsidentiteetit ovat 
kirkastuneet ja brändit ovat vahvistuneet.

• Koulutus on tukenut klubien uudistumista 
sekä vahvistanut yhteistyötä.

• Järjestämme virkailijakoulutukset ja 
aktiviteettipajat. 

• Rakennamme brändikoulutuksen klubeille 
ja kokeilemme sitä.

• Kehitämme ja pilotoimme 
uuden leijonan passin.



LCIF ja Kampanja 100

Tavoitteet Toimenpiteet

• Kampanja 100 on lisännyt tietoisuutta 
kansainvälisen järjestömme säätiöstä 
LCIF:sta.

• LCIF:n apurahoja on hyödynnetty piirissä 
enemmän kuin edellisellä kaudella.

• Piirin jäsenkohtainen lahjoitussumma on 
kasvanut edellisestä kaudesta.

• Teemme perusviestintää klubeille Kampanja 
100:sta, säätiöstä ja kahdeksasta 
globaalista avustuskohteestamme.

• Hyödynnämme piirin toiminnan 
kehittämisessä ja koulutuksessa 
LCIF-rahoitusta.

• Hyödynnämme leo-apurahoja leotoiminnan
vahvistamisessa ja leojen koulutuksessa.

• Järjestämme LCIF-päivän.

LCIF = Lions Clubs International Foundation



Viestintä

Tavoitteet Toimenpiteet

• Medianäkyvyys klubien lähialueilla on 
vahvistunut ja luonut lionstoiminnan 
vetovoimaisuutta.

• Klubien some-osaaminen on vahvistunut.

• Luomme yhteyksiä lähimedioiden kanssa.

• Vahvistamme some-näkyvyyttä ja 
kehitämme some-koulutusta klubeille.

• Vahvistamme viestintätoimikunnan 
kokoonpanoa.
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3. 
Kauden teemat ja aktiviteettitarjotin 



Teemamme 2021-2022

Kansainvälinen tunnuslauseemme

Me palvelemme – Vi hjälper – We serve

Suomen Lions-liiton puheenjohtajan teema

Tekevä, näkyvä lion – Lion som gör och syns

Piirimme teema

Annetaan hyvän kasvaa – Vi låter det goda växa



Piirimme teema 2021-2022

Annetaan hyvän kasvaa

• Jatkumo kauden 20-21 teemallemme tehdään hyvä näkyväksi.

• Kuvastaa toimintafilosofiaamme ja tavoitteitamme.

• Tukee piirimme pitkäjänteistä kehittämistyötä.



Aktiviteettitarjotin 2021-2022

• Auta Lasta - Auta Perhettä
• Diabeteskävely/viikko
• Diabetesleiri
• KiTeNet
• Kulmat kuntoon!
• LCIF – Kampanja 100
• Lasten syöpä teemana
• Sri Lankan näönsuojelu

• ARS adressit, Ritarit 
• Hyvän Päivä 
• Joulukortit
• Lions-arvat
• Lions Quest
• Lähimmäisen päivä
• Nenäpäivä 
• Nuorisovaihto
• Rauhanjulistekilpailu

Liiton kumppanuushankkeita
• Lasten leijonahiihdot
• Leijonapartio/Leijonaemot
• Hyvän mielen konsertit 

(Lastenklinikoiden kummit)
• Sydäniskurit
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4. 
Toimikuntien suunnitelmat  2021-2022



LionsQuest ja KiTeNet

Toimikunnan tärkeimmät tavoitteet
• KiTeNet –toiminnan käynnistäminen.
• B-piirin alueen urheiluseurat laajasti mukaan (yli 10 seuraa)

Elämisen taidot –koulutuksiin.

• LQ-toiminnan näkyvyyden lisääminen.

Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet
• B-piirin jokaisessa lohkossa saadaan yksi koulu mukaan KiTeNet –toimintaan.

• Seuraverkoston luominen.
• Julkaistaan kuukauden LQ-tarinoita (opettajat, valmentajat, klubien toimijat).



Nuorisovaihto

Toimikunnan tärkein tavoite
• Nuorisovaihdon uudelleen aloittaminen pandemian jälkeen.
Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet
• Nuorisovaihto ennen ja tulevaisuudessa → strategian päivitys.
• Virtuaaliset tapahtumat osaksi myös nuorisovaihtoa.
• Mainonnan kehittäminen ja sitä myöten houkuttelevuus nuorten silmissä 

(Lions-nuorisovaihto).



Ympäristö ja kestävä kehitys

Toimikunnan tärkeimmät tavoitteet
• Useampi klubi on osallistunut ympäristötoimintaan kuin edellisellä kaudella.
• Ympäristön hyväksi tehtävä toiminta on monipuolistunut. 

• Leijonien ympäristötoiminta on näkynyt laajemmin medioissa.
• Nuorien osallistujien määrä on lisääntynyt leijonien ympäristötoiminnassa.

Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet

• Edistämme Kulmat kuntoon! –talkoilusta yhteistä aktiviteettia piirin klubeille.
• Järjestämme virtuaalisia ja fyysisiä tapahtumia, foorumeita ja koulutuksia. 
• Verkostoidumme ja teemme yhteistyötä ympäristötoimijoiden, koulujen ja järjestöjen 

kanssa.



Diabetes

Toimikunnan tärkeimmät tavoitteet
• Diabetes-kävely 10.10.2021.
• Diabetes-kävely tai kävelyviikko keväällä 2022

Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet
• Etä- ja lähitapahtumien oikea painotus ja yhdistäminen / erotus.
• Diabetes vs. muut painopisteet.

• Kävely, entä muut lajit?



Sri Lanka

Toimikunnan tärkein tavoite
• Halukkailla on mahdollisuus osallistua kansainväliseen toimintaan helpolla tavalla 

näkökyvyn palvelualueella.

Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet

• Annetaan mahdollisuus osallistua Silmäsairaalassa ns. kummileikkaukseen, yhteen tai 
useampaan 50 €/leikkaus.

• Järjestetään halukkaalle Lions Klubille tai Lions-perheelle mahdollisuus  kummilapsen 
kouluttamiseen, tietyin ehdoin.

• Asiasta tiedotetaan piirin sivulla/DG:n tiedotteesta ja annetaan lisäksi suullista tietoa.



Rauhanjulistekilpailu

Toimikunnan tärkeimmät tavoitteet
• Mahd. moni klubi osallistuu Rauhanjuliste –aktiviteettiin. 
• Mahd. moni koulu/nuorisoryhmä osallistuu Rauhanjulistekilpailuun.

Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet
• Painotetaan ajankohtaista ja tärkeää teemaa: Olemme kaikki yhteydessä toisiimme. 

(Millä tavalla lapset/nuoret ovat olleet yhteydessä ystäviin, sukulaisiin ja läheisiin 
korona-aikana?).

• Erotutaan muista hankkeista ja kilpailuista, koska ”kouluissa on hankkeiden humppa” .
• Mahdollinen yhteistyö innostavan ja kiinnostavan yhteistyökumppanin kanssa.



Leo

Toimikunnan tärkeimmät tavoitteet
• Kehittää ja ylläpitää piirin leoklubien toimintaa.
• Vähintään yhden leoklubin perustaminen piirin alueelle.

Toimikunnan tärkeimmät toimenpiteet
• Yhteydenpito leoklubeihin ja leoneuvojiin.
• Leotoiminnasta viestiminen Lions-klubeille.

• Uusien leoklubien perustamismahdollisuuksien kartoittaminen ja tukeminen.
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5. 
Vuosikello



Tapahtumakalenteri 2021-2022

2021
Kick-on to 10.6.2021 
Piirihallitus 1 to 19.8.2021
Kulmat kuntoon! –viikko 25.-31.8.2021
Kauden avajaisjuhla la 21.8.2021
Piirifoorumi syyskuu 2021
KVN, Kirkkonummi 3.-5.9.2021
Europa Forum, Thessaloniki 7. - 9.10.2021
Piirihallitus 2 la 13.11.2021

2022
Sankarihaudat (järjestysvuoro: B) tammikuu 2022
MJF-lounas tammikuu 2022
NSR Islanti tammikuu 2022
Piirihallitus 3 ma 24.1.2022
Piirifoorumi helmikuu 2022
Hyvinvointipäivä maaliskuu 2022
Piirihallitus 4 ke 30.3.2022
Piirin vuosikokous ja vuosijuhla la 23.4.2022
Diabeteskävely/viikko huhti-/toukokuu 2022
Liiton vuosikokous, Kouvola 10.-12.6.2022
LCIF-päivä kesäkuu 2022
105th Convention, New Delhi 1.-5.7.2022



Vuosikello 2021-2022
ELOKUU 2021 SYYSKUU 2021 LOKAKUU 2021

➢ 19.8. PiHa I 
➢ 21.8. Kauden avajaisjuhla
➢ 25.-31.8. Kulmat kuntoon! –viikko
➢Presidentti IV
➢ Sihteerien valmennus

➢ 3.-5.9. KVN, Kirkkonummi 
➢Aktiviteettipaja I (viikko 39)
➢ PDG kokous
➢Piirifoorumi
➢ Lähimmäisen päivä

➢ 7.-9.10. Europa Forum
➢ 8.10. Hyvän Päivä
➢ 10.10. Diabetes-kävely
➢Uusien jäsenten valmennus –

aluetilaisuudet 3 kpl
➢Aktiviteettipaja II (viikko 44)

MARRASKUU 2021 JOULUKUU 2021 TAMMIKUU 2022 HELMIKUU 2022

➢ 12.11. Nenäpäivä
➢ 10.11. Rauhanjulisteiden deadline
➢ 13.11. PiHa II
➢ 26.-28.11. KVN, Kuopio 
➢Uusien jäsenten valmennus-

aluetilaisuudet 3 kpl

➢ 6.12. Espoon sankarihaudat
➢Aktiviteettipaja III (viikko 50)

➢ 24.1.PiHa III
➢Hietalahden sankarihaudat, Melvin 

Jones –lounas
➢NSR Islanti
➢Opasleijonien valmennus
➢ Presidentti I

➢Aktiviteettipaja IV 
➢ Piirifoorumi    
➢Uusien jäsenten valmennus-

aluetilaisuudet 3 kpl

MAALISKUU 2022 HUHTIKUU 2022 TOUKOKUU 2022 KESÄKUU 2022

➢ 11.-13.3. KVN, Kokkola
➢ 30.3. PiHa IV
➢Klubien hyvinvointipäivä 
➢ PDG kokous
➢ Presidentti II

➢ 23.4. Virkailijakoulutukset
➢ 23.4. Piirin vuosikokous
➢ 23.4. Piirin vuosijuhla

➢Klubien uudet virkailijat rekisteriin
➢Diabeteskävely/-viikko 
➢ Lähimmäisen päivä
➢ Presidentti III

➢ 10.-12.6. Liiton vuosikokous, 
Kouvola

➢KVN:n järjestäytymiskokous 
➢ LCIF-päivä



Ajattele.
Kun avun tarve kohtaa sisäisen kipinämme ja halumme oppia, 

silloin me yllätämme itsemmekin. 
Mihin saavutuksiin me voimmekaan yhdessä pystyä.

Annetaan hyvän kasvaa.


