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Ote Lionsliiton toimintasuunnitelmasta 2016-2017

Lionien tavoite palvella 100 miljoonaa ihmistä kesäkuun loppuun 2018 

mennessä on hyvässä  vauhdissa. Myös Suomessa jatkamme aktiivisesti hyvin 

alkanutta palveluhaastekampanjaa.

Osallistumme myös maailmanlaajuiseen jäsenhaastekampanjaan. Tavoitteena 

on jäsenkehityksen kääntämisen positiiviseksi maassamme.

Pyydämme lioneita näkymään heidän paikkakunnillaan suunnittelemalla 

satavuotisjuhlan perintöprojektin. Perintöprojektit  ovat näkyviä lahjoituksia 

omalle paikkakunnalle

Kotimaan varainkeräysaktiviteetti Punainen Sulka on tärkeässä osassa 

juhlavuoden tapahtumissa maassamme. 

Sulka keräys on hyväksytty yhdeksi Suomi 100 ohjelmahankkeeksi.
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Mitkä ovat satavuotisjuhlan perintöprojektin kolme tasoa? 

Tasoja on kolme, joiden vaatimustaso on hyvin erilainen projektin 

koon ja vaikutuksen suhteen. Klubin tulee valita taso, joka sopii 

parhaiten klubille ja paikkakunnalle: 

Taso 1: Lisätkää näkyvyyttänne paikkakunnalla – julkinen lahjoitus 

kuten puiston penkki, pyöräteline tai uusi kyltti 

Taso 2: Lahjoitus paikkakunnalle - suurempi lahjoitus kuten puiston 

penkkien hankkiminen, paikkakunnan puutarhan perustaminen tai 

terveydenhuollon välineiden hankkiminen

Taso 3: Suurempi vaikutus paikkakunnalla – sijoitus 

paikkakunnalla kuten klinikan, koulun, silmäsairaalan tai kirjaston 

rakentaminen Kaikki perintöprojektit tulee merkitä selvästi 

lionsklubin kyltillä, josta käy selvästi ilmi että projektin on 

toteuttanut lionsklubi. 
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Otetaanko perintöprojektit huomioon satavuotisjuhlan 

palveluhaasteessa?

Kyllä jos perintöprojektit auttavat ihmisiä jonkun neljän palveluhaasteen osa-

alueella: nälän helpottaminen, nuoriso, näkökyky tai ympäristönsuojelu.  Jos 

esimerkiksi rakennatte lapsille tarkoitetun puiston, voitte laskea sen 

perintöprojektiksi ja satavuotisjuhlan palveluhaasteeksi.

Miten raportoimme satavuotisjuhlan perintöprojektin?

Perintöprojektit raportoidaan samalla tavalla kuin satavuotisjuhlan 

palveluhaasteen aktiviteetit - käyttämällä MyLCI:n palveluaktiviteetti-

ilmoitusta, kohdassa Paikkakunta ja kulttuuri. 
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Lions-toiminnan 100-vuotistaival tulee näkymään ainakin seuraavissa kauden 2016 -

2017 tilaisuuksissa:

- Piirien PNAT-, Lions Forum- ja SuurPnat kokoukset elo- syyskuussa 2016.

- Valtakunnallinen juhlaseminaari 14.2.2017.

- Piirien Melvin Jones viikon tapahtumat tammikuussa 2017.

- Piirien vuosikokoukset huhtikuussa 2017.

- Klubien vuosijuhlat ja muut tapahtumat.

- Kotimaan pääjuhla on Lions-liiton vuosikokous kesäkuussa 2017 Joensuussa.

- Kansainvälinen pääjuhla on vuosikongressin yhteydessä kesä- heinäkuun vaihteessa 

2017 Chicagossa. 
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