
                           1 
   
 

ESITYS UUDEKSI PIIRIJAOKSI DG 2020-2021 KURSSI 

 

 

 

  

ESITYS UUDEKSI PIIRIJAOKSI 

MD 107 
      

  



                           2 
   
 

ESITYS UUDEKSI PIIRIJAOKSI DG 2020-2021 KURSSI 

 

Esitys uudeksi piirijaoksi MD 107 ................................................................................................................. 3 

Päätösesitys .................................................................................................................................................... 3 

Nykyinen MD 107 piirijako ............................................................................................................................. 4 

Miksi muutos on tarpeen ................................................................................................................................ 4 

Uuden piirijaon valmistelu .............................................................................................................................. 5 

Ehdotus uudeksi piirijaoksi ............................................................................................................................ 7 

Uusi piirijako ................................................................................................................................................ 7 

Piiri FI 1 ........................................................................................................................................................ 8 

Piiri FI 2 ........................................................................................................................................................ 9 

Piiri FI 3 ...................................................................................................................................................... 10 

Piiri FI 4 ...................................................................................................................................................... 11 

Piiri FI 5 ...................................................................................................................................................... 12 

Piiri FI 6 ...................................................................................................................................................... 13 

Piiri FI 7 ...................................................................................................................................................... 14 

Piiri FI 8 ...................................................................................................................................................... 15 

Piiri FI 9 ...................................................................................................................................................... 16 

Uuden piirijaon positiiviset vaikutukset ...................................................................................................... 17 

Uuden piirijaon haasteet .............................................................................................................................. 17 

Muutoksen aikataulu .................................................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                           3 
   
 

ESITYS UUDEKSI PIIRIJAOKSI DG 2020-2021 KURSSI 

 

Esitys uudeksi piirijaoksi MD 107  
 

Päätösesitys 

 

Kuvernöörineuvosto esittää liiton vuosikokoukselle hyväksyttäväksi MD 107:n uuden 

piirijakoesityksen. MD 107 muodostuu jatkossa yhdeksästä (9) piiristä nykyisten neljäntoista (14) 

asemesta. Mikäli vuosikokous hyväksyy esityksen, astuu uusi piirijako voimaan 1.7.2023, mikäli 

LCI:n kansainvälinen hallitus ja LCI:n kansainvälinen vuosikokous hyväksyy ja vahvistaa uuden MD 

107:n piirirakenteen. 

Lisäksi esitetään uusien piirien valmistelutyöryhmien perustamista materiaalissa olevan esityksen 

pohjalta. Mikäli vuosikokous hyväksyy esityksen, käynnistyy valmistelutyöryhmien työskentely 

vuosikokouksen jälkeen. Uudella kuvernöörineuvostolla on mandaatti päivittää työryhmän tietoja 

tarvittaessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valtuutetaan uusi kuvernöörineuvosto nimittämään piirijakouudistuksen ohjausryhmän, 

toteuttamaan uudistus vuosikokouksen päätöksen mukaisesti 1.7.2023 mennessä. 
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Nykyinen MD 107 piirijako 
 

Nykyinen MD 107 piirijako on vuodelta 1977. Piirejä on kaikkiaan 14 ja ne on nimetty kirjaimin. 

 

Miksi muutos on tarpeen 
 

Kansainvälisissä säännöissä määritellään elinkelpoisen piirin kriteerit. Piirin jäsenmäärän tulee olla 

vähintään 1 250 jäsentä ja klubien määrä vähintään 35. Jos yllä olevat kriteerit eivät täyty, siirtyy piiri ns. 

transitiotilaan. Tämä tarkoittaa, että piirikuvernöörin tulee käynnistää toimenpiteet piirin saamiseksi 

elinvoimaiseksi. 

Suomen jäsenkehitys on ollut jo usean vuoden negatiivinen, eli toiminnastamme katoaa vuosittain noin 

tuhat lionia. Joukossa on ikärakenteesta johtuen luonnollista poistumaa, mutta myös eroamisia klubeista 

tapahtuu. Toki uusiakin jäseniä klubeihin rekrytoidaan onnistuneesti: 14.3.2021 mennessä uusia jäseniä on 

kuluvalla kaudella tullut +548. 

Kun piirit eivät enää täytä elinkelpoisen piirin kriteerejä, ei piiristä voi asettua ehdolle kansainvälisiin 

virkoihin. Pienen piirien ongelmana on myös aktiivisten piirivirkailijoiden löytyminen piirihallituksien 

virkoihin. 

Seuraavassa taulukossa kuvataan MD 107 piirien nykyinen jäsenmäärä sekä ennuste nykyisten piirien 

jäsenmääristä 1.7.2023, eli tilanteessa missä piirijakouudistuksen on oletettu astuvan voimaan.  Taulukosta 

käy selville myös tämä hetkinen piirien jäsenten keski-ikä. 
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Muutoksella siis haetaan piirien jäsenmäärien kasvattamista ja saattamista elinkelpoisiksi. Tarkoitus on 

myös katsoa tilannetta pidemmällä aikavälillä, ettei piirijakoon tarvitse heti tehdä muutoksia. 

  

LCI MD107

Jäsenmäärän kehityksen ennuste per 1.7.2023

2018-19 2018-19 2019-20

Piiri 1.7.2020 28.2.2021 1.7.2021 1.7.2022 1.7.2023 Keski-ikä

A -106 2 173    2 144    2 067     1 961    1 855    64,1

B -60 948       946       888       828       768       64,8

C -24 2 205    2 146    2 181     2 157    2 133    64,1

D -106 1 536    1 482    1 430     1 324    1 218    64,7

E -140 1 692    1 625    1 552     1 412    1 272    67,3

F -67 1 497    1 478    1 430     1 363    1 296    63,6

G -66 1 210    1 191    1 144     1 078    1 012    65,9

H -85 1 142    1 121    1 057     972       887       66,0

I -52 1 078    1 053    1 026     974       922       65,3

K -63 1 233    1 114    1 170     1 107    1 044    65,8

L -44 1 001    968       957       913       869       65,1

M -95 1 610    1 597    1 515     1 420    1 325    62,1

N -88 1 674    1 643    1 586     1 498    1 410    66,6

O -69 1 089    1 064    1 020     951       882       64,2

-1145 -967 -1065 20 088  19 572  19 023   17 958  16 893  65,0

 

Taulukon selitykset: 

Sarake 2019–20: Jäsenkehitys viimekaudella piireittäin 
Sarake 1.7.2020: Kauden 2020 lähtötilanne 
Sarake 28.2.2020: Jäsentilanne helmikuun 2021 lopussa 
Sarake 1.7.2021: Ennuste kauden 2021–2022 alussa 
Sarake 1.7.2020: Ennuste kauden 2022–2023 alussa 
Sarake 1.7.2023: Ennuste kauden 2023–2024 alussa. Piirijako astuu voimaan. 
Sarake keski-ikä: Piirin jäsenten keski-ikä 3/2021 
 

Ennuste on laskettu kauden 2019–2020 jäsenkehityksen mukaan lineaarisesti. 

  

Uuden piirijaon valmistelu 
 

Porin kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä kuvernöörikurssi 2020–2021 sai tehtäväkseen miettiä 

MD107-tason uutta piirijakoa.  Suunnittelun aloittamista esitti liiton puheenjohtaja, koska jo seitsemän 
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nykyistä piiriä eivät täytä kansainvälisen järjestön elinvoimaisen piirin kriteerejä. Kurssi päätti yksimielisesti 

ottaa tehtävän hoidettavakseen. 

Kurssi kokoontui liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajana kanssa = piirijakotyöryhmä, ensimmäiseen 

suunnittelukokoukseensa lokakuun viimeisenä viikonloppuna. 31.10-1.11.2020. Viikonlopun aikana tehtiin 

karttaharjoitus missä kaikki klubit visualisoitiin Suomen kartalle. Myös uudet piirirajat muotoutuivat 

viikonlopun aikana. Tehtiin yksimielinen ehdotus MD 107:n jakamisesta kahdeksaan uuteen piiriin. Samalla 

sovittiin, miten jokainen kuvernööri kommunikoi suunnitelmasta omassa piirihallituksessaan ja piirissään. 

Liiton viestintäjohtaja laati tiedotteen yhtenäisen viestinnän tueksi.  

Mainittakoon tässä yhteydessä, että piirijakouudistus on ollut hallituksen asialistalla marraskuusta 2020 

lähtien. Liiton puheenjohtaja esitteli ja keskusteli piirijakouudistuksesta myös PCC-tapaamisessa 

marraskuussa. 

Kuvernöörineuvoston virtuaalisessa kokouksessa marraskuun 28.11.2021 esiteltiin piirijakouudistuksen 

ehdotus seminaariosuudessa. Seminaarissa käytiin laajasti läpi suunnittelun periaatteet, taustat ja ehdotus 

kahdeksaksi piiriksi. 

Seminaarin jälkeen piirikuvernöörien tehtävänä oli kommunikoida muutoksesta piireissään ja pyytää 

klubeilta kommentteja ja palautetta piirijakoesitykseen. Toiveena oli saada mahdollisimman paljon 

kommentteja ennen seuraavaa työryhmän kokousta. 

Tammikuun ensimmäisenä viikonloppuna 2.-3.1.2021 kuvernöörit kokoontuivat jälleen fyysisesti 

edistämään piirijakoa.  Klubeilta ja piireistä tulleita palautteita käsiteltiin ja piirijakoehdotusta muokattiin 

palautteiden pohjalta. Samalla sovimme, että jokainen kuvernööri vastaa palautteiden lähettäjille. 

Sovimme myös laajasta tiedottamisesta webinaarin muodossa. 

Piirijakouudistusta koskeva webinaari järjestettiin 11.1.2021. Yli 350 leijonaa oli seuraamassa tilaisuutta. 

Tilaisuus nauhoitettiin ja nauhoitus on ollut saatavilla liiton sivuilla. Webinaarissa käytiin vilkasta 

keskustelua chat-kanavassa ja webinaari sai hyvää palautetta avoimesta tiedottamisesta. 

Tammikuun lopussa kurssi kokoontui jälleen keskustelemaan piirijakouudistuksesta ja palautteista, joita oli 

saapunut lisää. Tässä yhteydessä päätimme järjestää omat kuulemistilaisuudet A- ja M-piirien edustajien 

kanssa. E-piiri ilmoitti myöhemmin haluavansa myös kuulemistilaisuuden. Pienempi koordinaatiotyöryhmä 

nimettiin hoitamaan kuulemiset ja edistämään työtä eteenpäin. Työryhmään tulivat mukaan kaksi 1vdg:tä 

ja yksi 2vdg ja ruotsinkielisten edustaja. Kaikki kuulemiset toteutettiin helmikuun alussa. 

Päämajan sivuilla oleva dokumentti DA-GCD on ollut oppaana koko prosessin ajan.  Valitettavasti siinä 

olleet ohjeet ovat osittain epäselvät. Hyväksymisprosessia tulkittiin aluksi niin, että sekä piirien 

vuosikokousten että liiton vuosikokouksen tulee hyväksyä piirijakomuutos. Helmikuussa kurssi sai nimetyn 

yhteyshenkilön päämajasta, Marie Clarke-Doanen; Manager Eurafrican Departmentista. Päämajasta 

saadun korjatun tiedon mukaan piirijakouudistus on MD-tason muutos, joten hyväksyntä tehdään 

ainoastaan liiton vuosikokouksessa yksinkertaisella äänienemmistöllä. 

Prosessin aikana on keskusteltu myös muiden maiden piirijakouudistusten vastuuhenkilöiden kanssa. Näitä 

ovat olleet Iso-Britannian IPDG Ian Gott ja Ruotsin PCC Finn Bangsgaard.  

Maaliskuussa on varmistettu liiton käyttämän juristin Risto Tuorin kanssa piirien lopettamisen ja uusien 

piirien perustamisen menettelytapojen oikeellisuus uutta piirijakoa tehtäessä.   
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Maaliskuun kuvernöörineuvoston kokouksen yhteydessä piirijakotyöryhmä vei suunnittelua eteenpäin.  

Klubien ja piirien palautteet käsiteltiin ja lopullista piirijakouudistusesitystä muokattiin sen mukaisesti. 

Esitys valmistui maaliskuun hallituksen kokoukseen ja kuvernöörineuvoston ylimääräiseen kokoukseen.  

 

 

Ehdotus uudeksi piirijaoksi 
 

Piirijakotyöryhmän tekemä ehdotus uudeksi piirijaoksi käsittää yhdeksän (9) uutta piiriä. Alkuperäistä 

kahdeksan piirin esitystä on muutettu ja lisätty yksi piiri. Muutoksen taustalla on klubien ja piirien 

palautteiden kuuleminen ja niiden huomioiminen mahdollisimman hyvin.  

 

 

Uusi piirijako 
 

Alla olevasta kuvasta näkyy ehdotus uudeksi MD 107-tason piirijaoksi. Uusia piirejä on kaikkiaan yhdeksän 

(9). Pyrkimyksenä on ollut katsoa tulevaisuuteen niin, että nyt tehtävä ratkaisu on pitkäjänteinen. 

Kaaviosta näkyvät uudet piiritunnukset, jotka ovat muotoa FI n, missä n on juokseva numero 1-9, sekä 

piirien jäsen- ja klubimäärät (tilanne 10.3.2021). 
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Piiri FI 1 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 1 piirin kunta-, ja klubijako 
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Piiri FI 2 
 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 2 piirin kunta-, ja klubijako 
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Piiri FI 3  
 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 3 piirin kunta-, ja klubijako 
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Piiri FI 4 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 4 piirin kunta-, ja klubijako 
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Piiri FI 5 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 5 piirin kunta-, ja klubijako 
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Piiri FI 6 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 6 piirin kunta-, ja klubijako. 
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Piiri FI 7 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 7 piirin kunta-, ja klubijako. 
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Piiri FI 8 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 8 piirin kunta-, ja klubijako. 
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Piiri FI 9 

 

Alla olevissa kuvissa tarkemmin uuden FI 9 piirin kunta-, ja klubijako. 
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Uuden piirijaon positiiviset vaikutukset 
 

Uudessa piirijaossa saadaan kaikki piirit elinkelpoisiksi piireiksi, jäsen- ja klubimääriltään reilusti yli 

päämajan suosituksen. Muutoksilla varaudutaan myös tulevien vuosien jäsenkehitykseen. Piireistä 

poistuu välitön huoli piirin koosta ja jäsenmääristä.  

Muutos mahdollistaa uusien parempien toimintatapojen omaksumisen ja piirien käytäntöjen 

yhtenäistämisen. Piirit saavat käyttöönsä suhteellisesti enemmän piirirahaa, joka mahdollistaa 

paremmat resurssit klubien tukemiseksi. Piiriorganisaation tehtäviin jäsenten valinta suuremmasta 

jäsenjoukosta helpottuu. 

Uusi piirijako antaa paremmat mahdollisuudet koulutuksien tehokkaaseen järjestämiseen, joka 

mahdollistaa paremmat valmiudet klubeille palvella omalla paikkakunnalla. 

Piireissä voidaan muokata toimintatapoja uusiksi. Näitä ovat esim. kuvernöörien klubivierailut, piirin 

tilaisuudet, viestintä jne. Alueiden ja lohkojen puheenjohtajien rooli ja merkitys kasvavat - tämä 

antaa entistä paremmat valmiudet tuleville piirien lionjohtajille.   

Klubien paikalliseen palvelutoimintaan muutos ei vaikuta. Samat klubien aktiviteetit jatkuvat. 

Yhteistyö klubien kanssa jatkuu ennallaan, vaikka naapuriklubi saattaisi olla toisessa piirissa 

uudistuksen myötä. Piirirajat ovat vain organisaatiorajoja, eivätkä vaikuta yhteistyöhön klubien ja 

piirien välillä. 

Muutos mahdollistaa Lions-liiton organisaatiorakenteen keventämisen ja hallinnon uudistamisen.  

Se tuo myös kustannussäästöjä hallintokuluissa, esimerkiksi kokous- ja matkakulujen osalta. 

 

 

Uuden piirijaon haasteet 
 

Muutamien uusien piirien alueilla välimatkat ovat pitkiä. Ne ovat harvaanasuttuja alueita eikä 

etäisyyksille voi mitään. 

Kaikkia kommentteja ei ole voitu huomioida uudistuksen suunnittelussa, koska toiveet ovat 

keskenään ristiriitaisia. Lopputuloksena on syntynyt piirijakotyöryhmän mielestä paras mahdollinen 

kokonaisratkaisu. 

Piirijakouudistus herättää epätietoisuutta, miten kaikki hoituu ja muutos saadaan valmiiksi. Uuden 

piirijaon toteutus vaatii uuden oppimista, paljon työtä ja valmistelua. Uusien piirien toiminnan 

suunnittelusta ja tulevista kuvernöörien valinnoista tiedotetaan piirijakouudistuksen edetessä. 
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Muutoksen aikataulu 
 

Piirijakouudistuksen suunnittelussa on lähdetty siitä, että uusi piirijako astuu voimaan 

toimintakauden alussa 1.7.2023.   

Jos vuosikokous hyväksyy uuden piirijakoehdotuksen, menee päätös LCI:n hallituksen 

käsiteltäväksi lokakuun 2021 kokouksessa. LCI:n hallituksen kokouksen jälkeen ehdotus menee 

seuraavan LCI:n vuosikokouksen (2022) vahvistettavaksi. Tämän käsittelyn jälkeen MD 107 on 

valmis ottamaan uuden piirijaon käyttöön 1.7.2023. Alla olevasta kaaviosta selviää aikataulutus 

tarkemmalla tasolla. 

Aikataulu antaa mahdollisuuden käyttää runsaasti aikaa uusien piirien organisaation ja toimintojen 

suunnitteluun ja rakentamiseen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
                     

                                     

                     

                         

        
              

      

       
           

     

           
      

             

            
          

         
       
        

       

   
        

         
         

        
              

      

         
                 

    

       
           

       

   
      
      

       

         
              
               
           

   
      
      

      

         
               

               
             
             

         
       
           

       

       
           

       

      

      

        
              

         
       

              

                 
                

             

              
                

      

               
                


