
Lions – piiri 107M

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Palvelu- ja varainhankinta

7.9.2021 Alueseminaari, Kankaanpää

9.9. 2021 Alueseminaari, Ulvila

14.9.2021 Alueseminaari, Huittinen

16.9.2021 Alueseminari, Rauma



• Kansainväliset => kansalliset => piiri => lohko => klubi

– Suunnittelussa on otettu huomioon kv- ja ka –tavoitteet, mutta 

lähtökohtana klubien toiminnallisuus
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• Osa tavoitteista/aktiviteeteista yhteisiä mahdollisimman 

monella klubilla

Monta tapaa tehdä hyvää

• Aktiviteettipankki, jonka kansallinen palvelujohtaja on 

kerännyt

MD_107 GST_Aktiviteetti_pankki.pdf


Kuukauden teemat
- 8/21 Lasten syöpä

- 9/21 Näkö

- 10/21 Diabetes (Hyvän päivä)

- 11/21 Nälkä

- 12/21 Palveluhalu ja ihmisläheisyys

- 1/22   Kansainvälisyys 

- 2/22   Paikallisuus ja talkootyö 

- 3/22   Ympäristö

- 4/22   Luottamus

- 5/22   Kiitos

Pyritään toteuttamaan teemojen mukaista toimintaa, mutta 

ei edellytä klubien hyvien toimintamallien muuttamista.

Lähtökohtana vähintään kahden kuukauden teema / klubi.



Ympäristö

1. Leijonat puhtaan veden puolesta (Riitta)

- Hankkeen tuloksien käyttö

- Ympäristöteeman esilläpito

- Tavoitteena on saada piireihin ympäristövastaavat

2. Kulmat kuntoon (Riitta)

- Klubeille ympäristöaktiviteetteja koko kauden ajan

- Kotikulmien siivoustapahtuma klubien kesken tai yhteistyössä 

esim.  kyläyhteisöjen ja vanhempainyhdistysten kanssa

- Lisätietoa erillisellä liitteellä
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toimintasuunnitelma vesileijona 2021.pdf


Lapset/nuoret

1. KiTeNet, Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen –

kampanja (Pasi)

2. Rauhanjulistekilpailu

• Alkaa jälleen alkuvuonna 2022

3. Liikunnallinen yhteistyö esim. Leijonahiihdot

• Hiihtokärryn vuokrausmahdollisuus (TUL)

• Liikuntavälinevuokraus (Liiku)
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KiTeNet

• Noin 10 vuotiaiden vanhemmille tietoa nettikiusaamisesta 

ja siihen puuttumisesta
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• Koulujen vanhempainillat / vanhempainyhdistysten 

tilaisuudet

• Paikallinen Lions Club isäntänä (+ ulkopuolinen 

asiantuntija)

• Omat nettisivut, www.lions.fi/kitenet

• Videot tilaisuuksiin

• Opaslehtinen vanhemmille

http://www.lions.fi/kitenet


KiTeNet – M-Piirin malli
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• Klubien osallistumishalukkuus D-GST:lle

– Tilaisuudesta sopiminen ja aikataulun ilmoittaminen

– Toimintamallista sopiminen

• Klubi edustaja(t) johtavat iltaa/teemaa

• Toimintamalli 1

– Klubi hoitaa yhteydenotot ja toiminnot itsenäisesti

• Toimintamalli 2

– Klubi hoitaa yhteydenotot itsenäisesti (D-GST käytettävissä)

– Klubi kustantaa itse hankkiman tai D-GST ennakkoon sopiman 

asiantuntija-alustajan (2 alueellista). D-GST voi tehdä tilauksen.

– Kiinteä kustannus sovitulle asiantuntijalle 150€



Ikäihmiset

1. Ilahduta ikäihmistä joulukortilla

Edellisvuosien joulukortit lähetyskulujen hinnalla (12€) 30.9. asti

2. Palvelukodeissa vierailu

• Käydään juttelemassa yksinäisten ikäihmisten kanssa

3. Muita klubikohtaisia aktiviteetteja…

4. Klubien ideoita mitä tekisimme yhdessä…???
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Kumppanuudet

Kumppaneiden hankkeet

- Lastenklinikoiden kummit - Leijonaemot ry - Sylva ry

- Suomen hiihtoliitto - Lahden kaupunki – Irti huumeista

- Diabetes- ja sydänyhdistykset (paikalliset) – Suomen YK-liitto

Hyvän päivä 8.10.2021

- Diabetes –kävely / hyvä lohkojen yhteisaktiviteetti

Ruokakassit / lahjakortit

- Sosiaalitoimet, diakoniatyö, seurakunnat

Nenäpäivä 12.11.2021

- nenapaiva.fi
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Varainkeruu
1. Nuorisoarvat 

- Myyntiaika 1.8.2021 – 31.1.2022

- Postitetaan presidenteille syyskuun aikana

- Arpojen määrä klubin jäsenmäärän mukaan + < 5

- Ei palautuksia (vahva toive), myyntitapoja useita

2. Adressit

3. Joulukortit

- Klubille puolet tuotosta, puolet nuoriin (piiri, nsr)

- Tilaukset 30.11. mennessä

- Korttien lähettäminen vähentynyt, mutta edelleen monen yrityksen 

muistamistapa. Kannustaminen uudelleen korttien lähettämiseen.

- Sähköpostimuistutus klubeille.
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Hyvinvoiva Leijona

1. Piirin golf-kisa

- Alastaro golf 15.8.21

2. Ulkoilupäivä su 26.9. Salomonkalliolla (Nakkila) klo 14.00

- Yhdessäoloa

- Golfiin tutustumismahdollisuus

- ”Hiitolan kirkkoon” tutustuminen

- Rieskaronmäen pronssikautiseen asuinpaikkaan tutustuminen

- Mainos eMViestissä

3. Liikuntakampanja

- Lähdetään liikkeelle tapaamisen/kokouksen toteuttamisesta 

luonnossa

- Haaste Karhu-viestiin 9.4.2022 – tarkemmin myöhemmin
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Klubien palvelu

1. MyLion palvelujen kirjaus

- Taataan palveluiden esiin saaminen

- Palveluiden vaikuttavuus

- Toiminnan laajuuden hyödyntäminen?

- Seurannan tehostaminen

2. Palvelutoiminnan tiedonkulku

- Piirin palvelujohtaja ottaa klubeihin yhteyttä presidenttien sekä 

lohkokokouksien kautta
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