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WE SERVE
ME PALVELEMME

TOIMINTASUUNNITELMA
2017-2018

Teemat
Kansainvälinen: We Serve – Me palvelemme, Vi Hjälper
Kotimainen: Tue nuorta itsenäistymään / Stöd unga till
självständighet
Piirin: Osallistu – Turvaa tulevaisuus / Delta - Trygga framtid

LIONS-PIIRI 107-C
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YLEISTÄ
107-C piirissä on 93 klubia ja näissä tammikuun lopussa 2576 jäsentä.
Piirin korkein päättävä elin on piirin vuosikokous, joka valitsee
piirikuvernöörielektin
ja
varapiirikuvernöörit,
päättää
piirin
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen.
Piirin toimintaa johtaa piirikuvernööri, joka on suoraan kansainvälisen
presidentin alainen. Hän toimii yhteistyössä muiden kotimaisten
piirikuvernöörien kanssa kuvernöörineuvostossa johtaen valtakunnallista
Lions-liittoa vuosikokousten välillä.
Piirikuvernöörin apuna toimii piirihallitus, johon kuuluvat hänen lisäksi
edellinen piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, piirisihteeri, rahastonhoitaja,
lohkon puheenjohtajat sekä puheoikeudella toimikuntien puheenjohtajat.
Piirin johtoryhmään kuuluu piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, piirisihteeri,
edellisenkauden piirikuvernööri, rahastonhoitaja, koulutusjohtaja ja
jäsenjohtaja.
Piirihallitus ja toimikunnat vastaavat piirikuvernöörin johdolla piirin toiminnan
suunnittelusta ja toimeenpanosta sekä edesauttavat kansainvälisen järjestön ja
Suomen Lions-liiton asettamien tavoitteiden toteuttamista.
Piirin toiminta perustuu laadittuun toimintasuunnitelmaan ja sen perusteella
tehtyyn talousarvioon.
Allekirjoittanut on laatinut piirin tulevan toimintasuunnitelman, joka
käsitellään ja vahvistetaan piirin vuosikokouksessa 22.4.2017. Samalla
hyväksytään piirin talousarvio.
Lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajat laativat toimialansa lyhyen
ytimekkäät toimintasuunnitelmat, joita käsitellään ja laaditaan kevään 2017
valmennuksissa. Nämä tilaisuudet toimivat samalla piirihallituksen
tutustumistilaisuuksina.
107-C
1. varapiirikuvernööri Jami Virta
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Kauden päätavoitteet
Kaudella 2017–2018 piirillä on kolme tavoitetta:
1. Ulkoinen viestintä – ylläpidetään saavutettu taso sisäisessä viestinnässä –
kerrotaan tarinaa ulkopuolisille itsestämme.
2. Valmennuksen kehittäminen – työpajoja, joissa rakennetaan uutta.
Koulutusmateriaalit luettaviksi – ei kerrottavaksi.
3. Kokonaisuuden yksinkertaistaminen – keskitytään päätettyyn ja lisätään
siten toiminnan laatua ja viihtyvyyttä.
Näillä pitäisi kääntää jäsenkehitys oikeaan suuntaan niin olevien kuin
tulevienkin osalta.
JÄSENTEN KEHITTÄMINEN (erillinen suunnitelma)

Osallistu - Turvaa tulevaisuus – anna mahdollisuus jokaiselle osallistua hyvän
tekemiseen.
- Osallistu – hetki riittää, käytitkö sen?
- Turvaa tulevaisuus – tekemäsi työ on arvokasta, vielä arvokkaampaa on saada
työ jatkumaan tulevaisuudessa
- Anna mahdollisuus – meillä kaikilla on vahvuuksia, annetaan mahdollisuus
käyttää niitä ennakkoluulottomasti
- Jokaiselle – joka haluaa osallistua – aikaan, paikkaan tai tapaan – katsomatta.
JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN (erillinen suunnitelma)

Tavoitteellinen vuorovaikutus
- Selkeiden tavoitteiden kautta johtaja arvioida toimintaansa – pyydä ja aseta
mitattavia tavoitteita!
- Ilman toimivaa vuorovaikutusta tavoitteiden saavuttaminen on erittäin
vaikeaa – kerrotaan toisillemme missä mennään!
VIESTINNÄN YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN
Haaste piirille ja klubeille: Toiminta tunnetuksi ja houkuttelevaksi
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Klubeja kannustetaan Lions-toiminnan näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiseen
julkaisemalla juttuja paikallis- ja aluelehdissä sekä verkkoviestimissä.
- lohkon puheenjohtajat seuraavat klubien ulkoista viestintää ja valitsevat joka
lohkosta kauden parhaimmin viestintää hoitaneen klubin.
- valinta vapaamuotoinen, kriteereinä voivat olla esimerkiksi juttujen määrä
lehdissä tai jokin uusi tapa tehdä toimintaamme tunnetuksi tai vaikka se, että
jollakin tempauksella klubi on tehnyt toimintaansa kiinnostavaksi ja saanut sillä
useita uusia jäseniä.
- piirin vuosikokouksessa palkitaan lohkojen tai alueiden parhaat klubit.
Piirilehti toteutetaan aiempien vuosien tapaan. Klubin kannatusmaksu tai klubin oma
ilmoitus 80 eur/klubi, muut ilmoitukset samalla hinnalla kuin edellisenä vuonna.
Piirilehden tuotolla tuetaan nuorisoleiriä. Klubeja kannustetaan tekemään juttuja
lehteen. Tällä kaudella esillä on perinteisten klubien tapahtumien lisäksi mm.
nuorisoleiri ja perintöprojektit.
Lisäksi piirin facebook-sivusto aktivoidaan, viestintäkoulutus järjestetään
suurfoorumin yhteydessä ja piirin verkkosivujen saavutettu taso säilytetään.
VIRKAILIJOIDEN TAVOITTEET

- Piirikuvernööritiimin tavoitteet ovat seuraavat:
1. Valmistellaan ja toteutetaan piirin tapahtumat siten, että ne tukevat
kauden virkailijoita tiedon välittämisessä, uusien ideoiden hankkimisessa ja
alueellisessa yhteistyössä.
2. Seurataan yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamista
toimintasuunnitelmassa mainitulla tavalla.
3. Osallistutaan klubien järjestämiin tapahtumiin siten, että läsnäololla
tuetaan paikallista toimintaa, jäsenkehitystä ja virkailijoita.
- Lohkon puheenjohtajan tavoitteet ovat seuraavat:
1. Järjestä pressatapaaminen lohkollasi siten, että se tukisi ulkopuolisen
viestinnän lisäämistä.
2. Osallistu aluefoorumien järjestämiseen yhdessä muiden lohkareiden kanssa
siten, että kehitetään tapaamisia lohkon kehityspalavereiksi ja
innostajaisiksi.
3. Inspiroi yksi uusi yksinkertainen asia lohkollasi, joka lisää viihtyvyyttä,
yhteenkuuluvuutta tai yleistä tietoisuutta lohkollasi. Muodolla/ajalla ei ole
väliä!
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4. Uusien jäsenien valmennus/tapaaminen yhdessä alueen muiden
lohkareiden kanssa.
- Toimikuntapuheenjohtajien tavoitteet ovat seuraavat:
1. Määritä kolme mitattavaa tavoitetta – ylläpitävä, kehittävä tai uudistava
2. Ole saatavilla – rohkaisua, tukea ja esitelmiä – klubit arvostavat läsnäoloa.
3. Seuraa yhdessä asetettuja tavoitteita – kerro niistä positiivisesti.

Keskeiset tilaisuudet
Piirihallitus
Piirihallitus kokoontuu kaudella neljä kertaa eri puolilla toimialuetta: elo-,
loka-, tammi- ja huhtikuussa, jolloin järjestetään myös piirin vuosikokous.
1. kokous torstaina 24.8.2017 xxxx
2. kokous lauantaina 11.11.2017 Lahti (lounas+teatteri)
3. kokous maanantaina 29.1.2018 xxxx
4. kokous 20.4.2018 xxxx
Piirin valmennustilaisuudet
Piiri järjestää seuraavat valmennustilaisuudet:
- Lohkon puheenjohtajille torstaina 8.3.2018
- Presidentit 15.3. ja 20.3.2018
- Virkailijakoulutukset tiistaina 17.4., keskiviikkona 18.4. ja tiistaina
24.4.2018
- Muutosvalmennukset: 1. torstaina 28.9., 2. torstaina 23.11. ja 3.
8.2.2018.
- Viestintäkoulutus – sovitaan erikseen
- Klubien nuorisovaihtovirkailijoiden koulutus
- Uusien jäsenien koulutus lohkoittain/alueittain.
Piirin ulkopuoliset kokoukset:
9.- 11.6.2017

Suomen Lions-liiton vuosikokous Joensuu

30.6.- 4.7. 2017

Convention Chicago

28.-30.9.2017

Europa Forum Montreux, Sveitsi

1.-3.9.2017

KVN kokous Seinäjoki

24.-26.11.2017

KVN kokous
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2.-4.3.2018

KVN kokous

19.-21.1.2018

NSR MD 101 kokous Ruotsi, Norrtälje

21.4.2018

Piirin vuosikokous Jokelassa

8.-10.6.2018

Suomen Lions-liiton vuosikokous Oulu

29.6.-3.7.2018

Convention Las Vegas

Piirikuvernöörien vierailut
Klubivierailukalenteri julkaistaan piirin kotisivuilla toukokuussa 2017.
Klubien vuosijuhlat
LC Tuusula

60 vuotta, 26.11.2017

LC Parola

50 vuotta, juhla 2.12.2017

LC Lahti/Ankkurit

25 vuotta, 1.12.2017

LC Tuusula/Hyrylä

25 vuotta, 6.3.2018

LC Hollola/Kapatuosio 25 vuotta, 2.6.2018
LC Vihti / Hiidenvesi

40 vuotta, 10.2.2018

Toimikunta-asiat
Punainen Sulka
Kaudella 2017-18
loppuselvitys.

tehdään

30.6.2017

päättyvän

Punainen

Sulka-kampanjan

Piirikoordinaattori Markku Ilmarinen (markku.ilmarinen@lions.fi) opastaa ja ohjaa
klubeja keräysvarojen tilityksissä ja paikallisen nuorisotyön tukemiseen liittyvissä
asioissa. Tilitykset 31.7.2017 mennessä ja hakemukset paikalliseen nuorisotyöhön
kampanjatoimikunnalle 31.8.2017 mennessä.
Kampanjan rahankeräyslippaat palautetaan piirikoordinaattorille 31.12.2017 mennessä.

Arne Ritari -säätiö
Keskeisenä pyrkimyksenä on lisätä piiristä lähetettäviä apurahahakemuksia. Pyritään
siihen, että jokaiselta lohkolta yksi klubi tekee aktiviteettiinsa liittyen hakemuksen
säätiölle. Tällä voidaan merkittävästi lisätä aktiviteettien volyymiä ja toisaalta
tietoisuutta AR-säätiön tukimahdollisuuksista.
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Aktiivisesti markkinoidaan säätiön adresseja osana apurahatiedottamista.
Kannustetaan klubeja käyttämään varastoista vanhat adressit esimerkiksi antamalla
uudelle jäsenelle lahjaksi säätiön adressi. Samalla voidaan kertoa järjestömme
laajoista mahdollisuuksista.
Olemme aktiivisia erityisesti tulevina kausina juhlavuosia viettäviä kohtaan
mahdollisuudesta hakea ritarikillan jäsenyyttä.
Toimikunnan puheenjohtaja Jouko Inkeroinen (jouko.inkeroinen@lions.fi) tulee
mielellään esitelmöimään AR-säätiön asioista. Hyödynnetään hänen aktiivisuuttaan ja
elävöitetään samalla klubi-iltoja.
Lions-toiminta 100 vuotta
Jatkamme osallistumista 100-vuotishaasteeseen. Kaikki klubit ovat jo tähän mennessä
osallistuneet haasteeseen. Toivotaan, että klubit rekisteröivät MyLCI:hin hyvät
tekomme. Välitämme tietoa klubivierailuilla ja tiedotteissa.
Lisätietoa ja ohjeita Jukka Uolalta (jukka.uola@lions.fi).
Turvassa tiellä
Jatkamme asian edistämistä suunnitelman mukaisesti järjestämällä
koulutustilaisuuksia kuluneen vuoden tapaan. Vierailuilla ja tiedotteissa rohkaistaan
klubeja lähettämään henkilöstöä koulutustilaisuuksiin. Koulutukseen osallistuminen
ei velvoita klubia mihinkään, vaan tarjoaa ideoita toteutettavaksi.
Lisätietoa toimikunnan puheenjohtajalta Jarkko Hietamäeltä
(jarkko.hietamaki@lions.fi)
Sri Lanka Lions-ystävät
Tiedotamme klubien ja leijonien mahdollisuudesta hankkia kummilapsia ja osallistua
Ratnapuran silmäsairaalan tukemiseen.
Toimikunnan puheenjohtaja Matti Paavola (matti.paavola@lions.fi) tulee mielellään
esitelmöimään Sri Lanka Lions-ystävät asioista. Hyödynnetään hänen aktiivisuuttaan
ja elävöitetään samalla klubi-iltoja.
LCIF
LCIF (Lions Club International Foundation) tukee maailmanlaajuisesti Lions-klubien
ja järjestön yhteistyökumppaneiden toimintaa ja vaikuttaa heidän palvelutyönsä
välityksellä ihmisten elämään humanitaaristen palveluhankkeiden ja -apurahojen
avulla. Säätiön perustamisesta, vuodesta 1968 lähtien, on säätiö myöntänyt
Lionien humanitaarisiin hankkeisiin yli 12000 apurahaa yhteisarvoltaan yli 900
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miljoonaa dollaria (yli 800 euroa) neljälle avainkohteelle; näkö, nuoriso,
katastrofiapu ja muut humanitaariset kohteet.
Melvin Jones -jäsenyys (MJF) on tunnustus vähintään 1000 dollarin lahjoituksista
LCIF:n avustusohjelmalle. MJ-jäsenyyslahjoitukset ovat LCIF:n tärkein tulonlähde,
jonka kautta säätiö saa 75 prosenttia tuloistaan. Melvin Jones -jäsenyys on
kunnianosoitus humanitaarisesta työstä. Se myönnetään henkilölle, joka lahjoittaa
1000 dollaria LCIF:lle, tai henkilölle, jonka puolesta lahjoitus on tehty.
Lahjoituksia voivat tehdä yksityishenkilöt, klubit ja piirit. Lahjoituksen voi tehdä
kertasummana tai vähintään 100 dollarin erissä viiden vuoden aikana. Melvin Jones jäsenet saavat rintaneulan, laatan ja onnittelukirjeen.
Lisätietoa ja ohjeita toimikunnan puheenjohtajalta Esa Ojapalolta
(esa.ojapalo@lions.fi.).
Nuorisotyö
Nuorisotyön keskeisenä tavoitteena on luoda hyvät edellytykset aktiiviselle
toiminnalle tulevaisuudessa. Tähän tavoitteeseen pyritään seuraavilla
toimenpiteillä:
- Lisätään nuorisovaihtoon lähtevien määrää piirissä 20 nuoreen. Tällä hetkellä
määrä on 11.
- Luodaan isäntäperheistä aktiivisesti ylläpidettävä rekisteri, johon etsitään
isäntäperheitä kaikilta lohkoilta vähintään yksi kappale.
- Ryhdytään kouluttamaan klubien nuorisovaihtovirkailijoita.
- Huolehditaan etupainoisesti varainkeruusta vuonna 2020 järjestettävään
nuorisoleiriin.
Toimikunnan puheenjohtaja Tarja Salomäki (tarja.salomaki@lions.fi) tulee
mielellään esitelmöimään Nuorisovaihtoon liittyvistä asioista. Hyödynnetään hänen
aktiivisuuttaan ja elävöitetään samalla klubi-iltoja.
Rauhanjulistekilpailu
Tiedotetaan klubeja mahdollisuudesta osallistua Rauhanjulistekilpailu-aktiviteettiin
edellisvuosien tapaan.
Ohjeita piirin kilpailukoordinaattori Leena Laitiselta (leena.laitinen@lions.fi).
Lions Quest
Lions Quest – koulutusmahdollisuudesta informoidaan aktiivisesti. Lisätietoja
aktiviteetista on löydettävissä piirin kotisivujen lisäksi osoitteesta
http://www.lionsquest.fi.
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LEO – toiminnan tukeminen
Aktivoidaan klubeja Leo-toimintaan liittyen. Tärkeää on sekä rekrytointi että
aktiviteetteihin mukaan kutsuminen. Nuoret osallistuvat mielellään klubien mukana,
kunhan vain muistamme kysyä heitä mukaan. Lisätietoa Leoista löytyy piirin
kotisivujen lisäksi osoitteesta http://www.leoklubit.fi.
Palvelu- ja varainhankinta
Eri tilaisuuksissa tuodaan esille Lions-arpojen ja joulukorttien merkitys liiton
nuorisotyön rahoittamisessa. Tavoitteena on, että arpoja ja joulukortteja ostetaan
vähintään saman verran kuin vuonna 2016.
Pyritään aktivoimaan klubeja mainoshankintaan piirin lehden osalta. Tällä
mahdollistetaan vuoden 2020 nuorisoleirin etupainoinen rahoittaminen ilman
klubien erillistä tukea.
Kiitos veteraanit
Aktiivista veteraanityötä jatketaan C-piirissä. Veteraanityössä Lionit tarjoavat apua
ja palveluita sotiemme veteraaneille. Annettava apu / palvelu voi olla esim.


Pienimuotoisia koti- ja avustustöitä; lumenluontia, kattokourujen puhdistusta,
polttopuiden
tekoa, pensasaidan tai nurmikon leikkausta



Uutisten kertomista, kirjan tai lehden lukemista



Yhdessä ulkoilua, omaisten haudalla käyntejä



Kuljettamista konserttiin, teatteriin, joulukirkkoon tai eri
veteraanitapahtumiin



Kaupassa käyntejä



Keskustelua ja muistelua



Paikallisen veteraanimajan tai vastaavan kunnossapidossa avustamista

Tärkeää ja keskeistä on henkilökohtainen kohtaaminen, keskustelu ja mukava
yhteinen hetki.
Lisätietoja veteraanityöstä Matti Kulmala, matti.kulmala@lions.fi.

Toimintakalenteri presidenteille 2017-2018
Heinäkuu
•

Varmista, että vaihtokokous on pidetty, tehtävät siirretty

•

Kansainvälisen jäsenmaksun 1. erä tarkista, että jäsenet ja määrät ovat oikein
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•

Jäsen- ja toimintailmoitukset

•

Muutos yhdistysrekisteriin tehty

•

Kotimaisen 100 % presidentin palkintoanomus lähetetään edelliselle piirikuvernöörille
15.7. mennessä

•

Kansainvälinen erittäin hyvän klubipresidentin palkintoanomus edelliselle piirikuvernöörille
15.7. mennessä.

Elokuu
•

Tarkista kotimaisen jäsenmaksun oikeellisuus; eräpäivä 15.8.

•

Jäsen- ja toimintailmoitukset

•

Osallistu C-piirin SuurFOORUM-kokoukseen 29.8. Ilmoittautuminen piirin sivujen kautta.

•

Tilinpäätöksen laatimisen aloittaminen.

Syyskuu
•

Vuosikokouksen valmistelut

•

Vuosikokouksen kutsu 14 pv ennen kokousta

•

Lionien palvelupäivän 8.10 suunnittelu. Ollaan aktiivisia kaikki ja ollaan näkyvillä!! Kerro
ajatuksista ja aktiviiteista myös piirin tiedottajalle Maija-Liisa Heikkilälle (maijaliisa.heikkila@lions.fi) ja webmaster Riitta Ylijärvelle (riitta.ylijarvi@lions.fi).

•

Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Lokakuu
•

Klubin vuosikokous

•

Toimintakertomus ja tilinpäätös

•

Talousarvion ja jäsenmaksun vahvistaminen, laskutus

•

Uudet säännöt (huhtikuun vaalikokouksessa)

•

Lionien palvelupäivä/Hyvän päivä (klubin perinne)

•

Jäsen- ja toimintailmoitukset

•

1. AlueFOORUM-kokous viikolla 43 tai 44.

Marraskuu
•

Klubialoitteet ja ehdotukset liiton puheenjohtajiksi valmisteluun

•

Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Joulukuu
•

Nuorisovaihtoon ilmoittaminen

•

Itsenäisyyspäivän vietto klubin perinteen mukaan

•

Klubialoitteet ja ehdotukset liiton puheenjohtajiksi oltava liitossa 15.1.2018 mennessä

•

Aloitteet C-piirin vuosikokoukselle 15.1.2018 mennessä piirikuvernöörille
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•

Piirikuvernööriehdokkaat kannatustodistuksineen 15.1.2018 mennessä piirikuvernöörille

•

Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Tammikuu
•
•
•
•
•
•
•
•

Lions-viikko (klubin perinteet)
Melvin Jonesin syntymäpäivä 13.1.2018
Kansainvälisen jäsenmaksu 2. erä
Klubialoitteet ja ehdotukset liiton puheenjohtajiksi oltava liitossa 15.1.2018 mennessä
Aloitteet C-piirin vuosikokoukselle 15.1.2018 mennessä piirikuvernöörille
Piirikuvernööriehdokkaat kannatustodistuksineen 15.1.2018 mennessä piirikuvernöörille
2. AlueFOORUM-kokous
Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Helmikuu
•
•

Varmista ehdollepanotoimikunnan valmistelu
Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Maaliskuu
•
•
•
•
•
•

Ehdollepanotoimikunnan ehdotus uudesta hallituksesta esitetään klubikokouksessa
Vaalikokouksen kutsu 14 pv ennen kokousta
Tilaa palkinnot liitosta tai päämajasta
Edustajat piirin vuosikokoukseen, ilmoittautumiset, valtakirjat
Jäsen- ja toimintailmoitukset
Tulevan puheenjohtajan johtajuuskoulutus 1. vaihe (PRES1). Huhtikuussa toinen vaihe!

Huhtikuu
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaalikokous, uuden hallituksen valinta
Edustajat liiton vuosikokoukseen, ilmoittautumiset, valtakirjat
Piirin vuosikokous
Lions-liiton vuosikokouksen valmistelu. Ilmoittautuminen on edullisempaa tässä vaiheessa!
Klubivirkailijoiden koulutus (huom! PRES2)
Tilaa palkinnot liitosta tai päämajasta
Jäsenluettelo ja klubin perustiedot huhtikuun loppuun mennessä liittoon
Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Toukokuu
•
•
•
•

Klubin perustiedot (uudet virkailijat, kokouspaikka ja aika) netissä 15.5.2018 mennessä
(tiedot menevät vuosikirjaan)
Hallituksen vaihtokokouksen valmistelu
Presidentin palkitsemiset klubikokouksessa
Jäsen- ja toimintailmoitukset.

Kesäkuu
•

Hallituksen vaihtokokous, tehtävien luovutus

•

Varmista, että maksut hoidettu päämajaan ja liittoon
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•

Hallintotilin riittävyys seuraavan kauden alun maksuihin

•

Muutosilmoitus yhdistysrekisteriin

•

Klubiaktiviteetit

•

Toimintakertomus yhdessä sihteerin kanssa.

Piirihallitus
DG Jami Virta LC Jokela
1. VDG Ritva Kajaala LC Riihimäki/Kristalli
Ehdolla 2. VDG Hannu Hertti LC Padasjoki
Piirisihteeri Raija Alonen LC Hämeenlinna/Linnattaret
Rahastonhoitaja Markku Spoof LC Jokela
IPDG Sinikka Uola LC Hämeenlinna/Linnattaret
I alue
1. lohko Teppo Valtonen LC Hämeenlinna/Tawasti,
- Hämeenlinna, Hämeenlinna/Renko, Hämeenlinna/Tawasti, Kalvola/Iittala,
Parola, Parola/Fredrikat
2. lohko Sinikka Virrankoski LC Hämeenlinna/Linnattaret
- Hauho, Hämeenlinna/Aulanko, Hämeenlinna/Liinut,
Hämeenlinna/Linnattaret, Hämeenlinna/Wanaja, Lammi, Tuulos
3. lohko Laura Kääpä LC Janakkala/Idat
- Hämeenlinna/Birger, Janakkala/Turenki, Janakkala/Idat, Tervakoski,
II alue
1. lohko Tuula Turunen Hausjärvi Helmi
- Hausjärvi, Hausjärvi/Helmi, Hausjärvi/Lukot, Loppi, Loppi/Maijastiinat,
Loppi/Marski
2. lohko Juhani Sjöholm LC Riihimäki
- Riihimäki, Riihimäki/Kara, Riihimäki/Kristalli, Riihimäki/Mixed,
Riihimäki/Uramo
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3. lohko Merja Vainio LC Forssa / Jokivarsi
- Forssa, Forssa/Flores, Forssa/Kuha, Forssa/Wahren, Jokioinen, Tammela,
Forssa / Jokivarsi
III alue
1. lohko Juhani Lahtinen LC Lahti
- Lahti, Lahti/City, Lahti/Mukkula, Lahti/Salpausselkä, Lahti/Vellamot,
Lahti/Vesijärvi
2. lohko Ilkka Kauppila LC Lahti Laune
- Lahti/Ahtiala, Lahti/Ankkurit, Lahti/Kariniemi, Lahti/Laune, Lahti/Masto,
Lahti/Tiirismaa
IV alue
1. lohko Kaarlo Huovinen LC Asikkala
- Asikkala, Asikkala/Kanava, Asikkala/Päijänne, Kuhmoinen, Padasjoki
2. lohko Outi Kyöstilä LC Orimattila/Leonat
- Nastola, Nastola/Helmet, Orimattila, Orimattila/Leonat, Orimattila/Viljamaa
3. lohko Hannu Ojala LC Kärkölä
- Hollola, Hollola/Kapatuosio, Hollola/Pirunpesä, Kärkölä, Salpakangas
V alue
1. lohko Kirsi Suikkanen LC Kellokoski/Annat
- Kellokoski, Kellokoski/Annat, Kerava, Kerava/Allium, Kerava/Kivi, Jokela
2. lohko Hannele Rautio LC Järvenpää/Ainot
- Tuusula, Tuusula/Hyrylä, Tuusulanjärvi, Järvenpää, Järvenpää/Ainot,
Järvenpää/Jannet, Järvenpää/Jean Sibelius, Järvenpää/Vennyt ja Jussit
VI alue
1. lohko Jani Kesälä LC Hyvinkää/Puolimatka
- Hyvinkää, Hyvinkää/Höffinga, Hyvinkää/Paavola, Hyvinkää/Puolimatka,
Hyvinkää/Sveitsi, Hyvinkää/Viertola
2. lohko Eija Björkbacka LC Nurmijärvi/Kanerva
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- Klaukkala, Klaukkala/Leat, Nurmijärvi, Nurmijärvi/Kanerva, Rajamäki,
Nurmijärvi Rock
3. lohko Nina Moilanen LC Vihti/Nummela
- Karkkila, Pusula, Vihti, Vihti/Hiidenvesi, Vihti/Nummela
Toimikuntien puheenjohtajat
-

Kunnia ja PDG Sinikka Uola LC Hämeenlinna/Linnattaret
Viestintä ja pr Maija-Liisa Heikkilä LC Vihti/Nummela
Webmaster Riitta Ylijärvi LC Hollola/Kapatuosio
Kokous/tapahtumat Pekka Vento LC Jokela
Koulutus GLT Marko Uusitalo LC Hämeenlinna/Birger
Jäsenohjelma GMT Lauri Vainio LC Hämeenlinna/Birger
LCIF Esa Ojapalo LC Riihimäki/Kara

- Nuorisotyö Tarja Salomäki (henkilöt myöhemmin)
- nuorisovaihto
- nuorisoleiri
- rauhanjuliste
- Leot
- Palvelu- ja varainhankinta Esa Salonen LC Riihimäki/Kara (henkilöt
myöhemmin)
- joulukortit
- arvat
- veteraanityö
- joulupata
- ympäristö
- tee hyvä teko
-

Kummilapset ja Sri Lanka Matti Paavola LC Lahti
Liikenneturvallisuus Jarkko Hietamäki LC Riihimäki/Uramo
Punainen Sulka Markku Ilmarinen LC Hämeenlinna/Tawasti
Lions Quest
Lions 100 v Jukka Uola LC Hämeenlinna/Renko
ARS Jouko Inkeroinen/LC Klaukkala

