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Toimintakertomus Lions-piiri 107A:n kaudesta, jolloin elettiin Unelmien seuraamisen ja Yhdessä tekemisen 

aika. Unelmia seurattiin Lions-järjestön kansainvälisen presidentin australialaisen Barry J. Palmerin 

vanavedessä ja A-piirissä korostettiin yhdessä tekemisen voimaa. 

 

Lions piiri 107-A 
Kauden alkaessa 1.7.2013 piirin alueen 91 klubissa 

oli 2606 jäsentä, kauden päättyessä 30.6.2014 

jäsenmäärä oli noussut 2611 jäseneen. 

Teemat ja tunnuslause 

A-piirin teema: Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! ― 

Tillsammans når vi målen! 

Kotimainen teema: Palvelulla hyvinvointia ― 

Välfärd genom service 

Kansainvälinen teema: Seuraa Unelmaasi ― Följ 

din dröm ― Follow Your Dream 

Tunnuslause: Me palvelemme ― Vi tjäna ― We 

serve 

Lions Clubs International ja Suomen Lions-liitto ry 
Kansainvälisen lionsjärjestön 96. vuosikongressi 

pidettiin Hampurissa Saksassa.  

Järjestön presidenttinä toimi Barry J. Palmer 

Australiasta, ensimmäisenä varapresidenttinä Joe 

Preston USA:sta ja toisena varapresidenttinä Dr. 

Jitsuhiro Yamada Japanista. Piiri organisaationa ja 

piirikuvernööri henkilönä toimii järjestön presi-

dentin nimittämänä suoraan hänen alaisuudes-

saan.  

Suomen Lions-liitto hoitaa järjestössä monin-
kertaispiirin tehtäviä. Liiton puheenjohtajana 
toimi Asko Merilä LC Utajärvi ja varapuheen-
johtajana Tuomo Holopainen LC Helsinki/ 
Vuosaari. Lions-liitto toimii piirien yhteistyö-
elimenä ja huolehtii maanlaajuisesta toiminnasta. 
Liiton ylimmässä hallintoelimessä, kuvernööri-
neuvostossa A-piiriä edusti piirikuvernööri Tommi 
Virtanen LC Kiskosta. Kuvernöörineuvosto piti 
yhdeksän kokousta, joista neljä sähköpostitse. A-
piirillä ei ollut edustajaa liiton hallituksessa. 

 

Hallinto 

Piirihallitus 

Piirihallitukseen kuului piirikuvernööri, varapiiri-

kuvernöörit, edellinen piirikuvernööri, piirin 
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rahastonhoitaja, sekä alueiden ja lohkojen 

puheenjohtajat. Asiantuntijoina piirihallituksen 

kokouksiin osallistuvat toimikuntien puheen-

johtajat. Lisäksi entisillä piirikuvernööreillä on 

kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Jokaisella 

piirin klubin jäsenellä on kokouksissa läsnäolo-

oikeus. Piirihallituksen kokoonpano on liitteessä 1. 

Piirihallitus kokoontui viisi kertaa ja käsitteli 

kokouksissaan 100 asiakohtaa. Merkittävimmät 

piirihallituksen hallinnolliset päätökset olivat 

pitkäjänteisemmän piiristrategian laadinta ja käyt-

töönotto toimintakaudella. Huomioitava päätös 

oli myös piirin ohjesäännön uudistaminen. Lisäksi 

mainittavaa on Ystävyyden lautasen lahjoit-

taminen kiertopalkinnoksi Viron lions-klubien 

kesken 25 vuodeksi Viron Lions-toiminnan 

täyttäessä 25 vuotta. Strateginen päätös oli 

hyväksyä 2016-vuosikokoustoimikunnan esitys  

perustaa kokousjärjestelyjä varten MD107-A tuki 

ry, jonka jäsenenä voivat olla A-piirin klubit. Piirin 

toiminta kehittyi menestyksekkäästi piirihal-

lituksen ohjauksessa. 

Jokaisen piirihallituksen kokouksen ohessa (pl. 

Tutustumiskokous) toteutettiin piirin puoliso-

toimikunnan järjestämää puoliso-ohjelmaa. 

Kokoukset:  

15.08.2013 Piirihallitus, Turku, SPR VS piiri 

21.09.2013 Piirihallitus, Mynämäki, HaNi-halli 

26.11.2013 Piirihallitus, Paimio, Paimion Kino 

01.03.2014 Piirihallitus, Aura, Auran yhtenäis-

koulu 

10.04.2014 Piirihallitus, Salo, Kaupungintalo 

Vuosikokous 

Piirin vuosikokous järjestettiin Salon Kiskossa, 

Kisko-hallissa. Järjestelyvastuussa oli LC Kisko. 

Kokouksessa henkilövalintojen, edellisen toimin-

takertomuksen ja toimintasuunnitelman hyväksy-

misen lisäksi vahvistettiin uusi piirin ohjesääntö.  

 

Piirikokousjuhlassa juhlapuheen piti MDC Antti 

Forsell ja Salon kaupungin tervehdyksen toi kau-

punginhallituksen puheenjohtaja Annika Viitanen. 

Juhlassa esiintyi lion Paavo Teuri, LC Kiskosta, 

runotaiteilija Eila Mamia Kiskosta, sekä Turun 

sotaveteraanilaulajat. Piirin parhaana klubina 

juhlassa palkittiin LC Kiikala, jolle luovutettiin PID 

Aimo A Viitalan lahjoittama leijona-kiertopalkinto 

vuodeksi. Palkitut liitteessä 2. 

Johtoryhmä 

Piirin johtoryhmän muodostivat piirikuvernööri, 1. 

varapiirikuvernööri, 2. varapiirikuvernööri/piirisih-

teeri, piirin rahastonhoitaja, edellisen kauden piiri-

kuvernööri, GMT- ja GLT-johtajat. Johtoryhmä 

työskenteli pääosin sähköpostitse. 

Toimikunnat 

Piirin toimikuntien työssä merkittävimmät saavu-

tukset olivat: 

 Piirin aluelehti Jalopeura valittiin parhaaksi 

piirilehdeksi kesän 2014 vuosikongressissa 

Torontossa. 

 Piirin nettisivujen dynaamisemman käytön 

aloittaminen (kauden aikana julkaistiin 105 

uutista ja tiedotetta). 

 Tarpeeseen luodut koulutukset itsensä kehit-

tämisestä kiinnostuneille lioneille ja lohkon/ 

alueen puheenjohtajakoulutuksen kehittä-

minen. 

 Erinomaisesti onnistunut A-piirin nuorisoleiri 

25.7 - 4.8. 2013 Loimaalla. Leiri toteutettiin 

nuorisovaihtotoimikunnan puheenjohtaja Ari 

Lindellin johtaman leiriorganisaation johdolla. 

Leirille osallistui 31 nuorta 22 maasta, kauim-

maiset Japanista. 

 Piirin nuorisovaihtotoiminta oli ylivoimaisesti 

laajinta koko maassa, 42 nuorta. 

 A-piiri oli jälleen eniten Arne Ritari –säätiön 

ritarikillan jäseniä eli Lions-ritareita hankkinut 

piiri toimintavuonna. Kaudella tehtiin päätös 

21 ritarista. Toimintavuoden aikana ”lyötiin” 

ritariksi ennätykselliset 27 lionia 21 klubista. 

 Puolisotoiminnan kevätretki Naantaliin. 

 LCIF-toimikunta keräsi yli 6000 silmälasia. 
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 Toimintakaudella 2013-2014 piiriimme saatiin 

12 uutta Melvin Jones jäsentä. Kauden lopussa 

piirissämme oli yhteensä 387 MJF ja 7 PMJF 

tunnustuksen saanutta. 

Talous 

Talous- ja Suomen järjestöjuridiikan näkökulmasta 

piiri toimii rekisteröimättömänä yhdistyksenä 

Suomen Lions-liitto ry:n alaisuudessa. Piirin talous 

perustuu Lions-liitolta saatavaan piirirahaan, 

klubeilta perittäviin klubimaksuihin ja Jalopeura-

lehdestä saatavaan tuloutukseen. Pääosa kuluista 

muodostuu koulutuskuluista ja muusta piirin 

toiminnan toteuttamisesta, sekä kolmen vuoden 

välein järjestettävän nuorisoleirin menoista. Piirin 

toteutunut tilikauden tulos oli 765,11€ alijää-

mäinen. 

Yhteenveto kaudesta 2013 – 2014 
Jäsenmäärä Uusia jäseniä 107 A –piirin klubit 

ottivat 131 henkilöä ja piirin jäsenmäärä kasvoi 

monen vähenemiskauden jälkeen 5 jäsenellä. Siis 

vähän, mutta kuitenkin, vaikka yhtään klubia ei 

toimintakautena perustettu.  

Piirin toimintastrategiaan kirjattu ja toiminta-

suunnitelmassa tavoitteena esille nostettu mu-

kavan yhdessä tekemisen ja klubiviihtyvyyttä 

edistävän me-hengen ajatus toimi. Klubin elinvoi-

maisuuden perusasioiden esiin nostaminen ja 

koko järjestön tavoitelähtöisen, klubin omista 

lähtökohdista kumpuavan ajattelutavan koros-

taminen ”Seuraa Unelmaasi”, herätti oman 

toimintansa päämäärien pohtimista klubeissa.  

Klubivierailuilla ja klubien tekemisiä seuratessa oli 

helppo huomata, että monissa klubeissa oli pysäh-

dytty miettimään omia tavoitteita ja toiminta-

muotoja. Oli uskallettu luoda uusia perinteitä 

unohtamatta olemassa olevia. Samoin useita 

yhdessä tekemisen esimerkkejä syntyi tai otettiin 

uudelleen käyttöön. Yhteistyötä syntyi klubien 

kesken tai klubi paikkakunnan muiden yhdistysten 

kanssa yhdessä toteuttaen Lions-hengen mukaista 

palvelutyötä. Voitiin myös todeta, että Lions-

järjestö voi tehdä hyviä asioita myös yhtenä 

kumppania muiden kanssa (Nenäpäivä) tai jakaa 

apuaan myös yhteistyökumppaneiden kautta 

(tuleva Punainen Sulka).  

Toteuttamista haasteista mainittakoon Leo-

toiminnan herättämisen A-piiriin ja erityisesti 

Turkuun. 

Kauden suurin Lions-tapahtuma oli LC Oripään 

Okra-maatalousnäyttely. 

Menestyvän järjestön ominaisuus on jatkuva 

kehittyminen ajan haasteiden muuttuessa. 

Kehittymiseen sisältyy myös jatkuva uusiu-

tuminen. Uusia jäseniä liittyy ja luonnollisista tai 

muista syistä jäsenistöstä myös poistuu henkilöitä. 

Tärkeää on kuitenkin järjestömme elinvoimai-

suuden säilyminen, ja toivottavaa jäsenmäärän 

nettokasvu. Yksi kasvun tukemisen keino on 

tiedottaminen toiminnastamme ja näkyminen. 

Kaudella 2013 – 2014 jäsenistöstä uusiutui viisi 

prosenttia ja nettokasvua syntyi viiden henkilön 

verran.   

Piirikuvernöörinä voi olla vain kerran elämässään. 

Oli suuri kunnia yhdessä teidän kaikkien kanssa 

luotsata A-piiriä sen 56. kuvernöörinä. Oli myös 

ikimuistettava kokemus nähdä Lions-toiminnan 

monipuolisuus ja Lions clubien vaikuttavuus jokai-

sella paikkakunnalla lounaisessa Suomessa ja 

Ahvenanmaalla. 

 

Yhdessä tekemällä saavutamme tavoitteemme! 

Tillsammans når vi målen! 
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