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 Lions-toiminnan palveluvoiman ylläpitäminen ja edistäminen 

 Jäsenhankinta- ja huolto: tulokulma jäsenyyteen 

 Yhteisöllisyyden edistäminen – yhdessä tekemisen edistäminen 

 Uusien toimintatapojen kehittäminen 

 Nykyisen ja tulevan ajan toimintatapoihin ja uudistuksiin  

      osallistuminen 

 Piirin toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen 

osallistuminen 



Perhe- ja naisasiatoiminnan yleiset tavoitteet 

 Sukupuolten yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistyminen 

 M-piirin jäsenmäärän laskun pysäyttäminen (säilyminen vähintään 

nykyisellä tasolla) ja positiivisen jäsenkehityksen turvaaminen 

o näkyvyys (luotettavuus, hyväntekeväisyys) 

o jäsenhuolto, -viihtyvyys 

o yhdessä tekeminen 

o yhteisklubit 

o ladysta lioniksi 

o nuoresta Leoksi – Leosta leijonaksi 

 Naisten osuuden lisääntyminen jäsenistössä – säilyminen vähintään 

nykyisellä tasolla  

 Nuorten saaminen toimintaan mukaan 

 Yhteistyöstä palveluvoimaa – Yhdessä voimme tehdä paljon 

 Muiden piirin toimikuntien toiminnan tukeminen ja yhteistyön tiivistyminen 

 Toimintatapojen muokkaantuminen nykyajan tarpeiden mukaan 
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Piirin toimintasuunnitelman mukaisten tavoitteiden 

toteuttamiseen osallistuminen (erityisesti) 
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Piirin keskeiset tavoitteet 2021-2022  

 

• Toiminnan aktivointi Koronan epidemian jälkeen 

• Empaattisen yhteishengen ja harmonian edistäminen piirissä  

• Koulutuksen ja valmennuksen tinkimätön toteuttaminen  

• ”Suuren yleisön” tavoittava viestintä  

• Diabetes-diagnosoitujen ja heidän perheidensä tukeminen  

• Lapsuusiän syöpä –diagnoosin saaneiden lasten ja heidän perheidensä tukeminen  

• Elämisentaitoja ja tukea nuorisolle  

• MyLion- ja MyLCI-rekisterin kattava käyttö piirissä  

• Luontoarvojen vaaliminen 

• Jäsenmäärän laskun pysäyttäminen  



Käytännössä 
 Yhteistoiminnan tiivistäminen piirin toimikuntien edustajien kanssa – 

yksityisyritteliäisyyden minimoiminen 

 Alueiden lohkojen kokouksiin osallistuminen – yhteydenotot alueiden 

puheenjohtajiin 
o olemassa olevan jäsenistön huomioiminen 

o hyvien käytäntöjen ja uusien ideoiden jakaminen 

o toiminnallisuuden monipuolistuminen ja yhteistyö (yhteisklubit, naisklubit) 

o puolisotoiminnan mahdollisuuksien kartoitus 

o nuorten saaminen mukaan toimintaan 

 Keskusteluista käytäntöön? 

 Naisklubien kokouksiin osallistuminen – yhteydenotot piirin naisklubeihin 

 Alueseminaarit 

 Muut piirin tapahtumat 

 Yhteistyö piirin jäsenjohtajan ja LEO-toiminnan toimialajohtajan kanssa sekä 

klubien toimijoiden kanssa 
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