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Lions-liiton sääntôjen g I mukaan aloitteet, jotka liiton jäsenklubit haluavat ottaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi. on
osoitettava liiton hallitukselle ja niiden on oltava liittotoimistossa kirjallisina (kirje tai faksi tai sähköpostin liitteenä
lähetetty kåsìn allekirioitettu skannattu teksti) toimiston aukioloaikana viimeistään tammikuun 15. päivãnå tai sen
sattuessa päiväksi, jolloin toimisto on suljettu, seuraavana mahdollisena arkipäivänä.
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n Vuosikokouspaikkahakemus
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I Lions Club Parkano ja Kihniö

2 Yhteyshenkilön nimija
sähköpostiosoite

Ari Suominen, aritsuominen@gmail.com

3 Klubialoitteen tai
teeman otsikko

MD 107 piirijako 2023

4 Esitys ja tavoite,
johon aloitteella pyritään KVN : n piirijakotyöryhmätyön va lm istelu ja päätös

keskeytetään.
Piirien aluejakoa valmistellaan uudelleen kuullen kattavimmin
piirien ja klubien ehdotukset.

5 Tausta tai perustelu
(ei pakollinen) MD 107:llå eitarveta muuttaa piirijakoa, koska Kansaivälinen

påämaja eiole sitä Suomelta vaatinut.

6 Esityksen organisointi ja
toteutus
- liittotasolla
- piiritasolla
- klubitasolla

(mitå ja missä tapahtuu, mitä
henkilö- ym. resursseja
tarvitaan, aktiviteetin kesto,
mahdollinen jatko ym.)

Perustetaan työryhmå, joka ottaa huomioon:
alueelliset ja historialliset tekijät kaikkine osavaikutuksineen
(mm työssàkäyntialueet, klubien yhteistyön kannalta luontevat
maantieteellisel rajat, piirien johtohenkilöstön käyttö jne)
esitellään vuoden 2022 vuosikokouksessa hyvåksyttåväksi.

7 Aktiviteetin kusta n nuearvio
(arvioidut kulut, miten ne
katetaan, mikä/mitkä tahot ovat
maksajina, millä aikajänteellä)

I Teema-aloitteen toiminta-
ajatus

I Vuosi, jolle vuosikokouksen
järjestämisoikeutta haetaa n
(myös alustavat vuosikokous-
päivämäärät, ios io tiedossa)
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10 Paikkakunta, jossa
vuosikokous järiestettäisiin

11 Jä riestäm isoi keutta hakevat
lion¡klubit Huoml Kaikkien järjestämisoikeutta hakevien klubien viralliset

allekirjoitukset nimenselvennyksineen' tulee olla tämån aloitteen
liitteenä.

12 Järjestettävän
vuosikokouksen
järjestelyvastuu n ottava n
lion¡klubin nimi

Paikka ja päivämäärä Parkano M.A1.2021 /
Viralliset allekirioitukset ja
nimenselvennykcet' \.¡-l $'*<r-r
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Lionsklubin mallisääntöjen $ 9 mukaan klubin nimen on oikeutettu kirjoittarnaan presidentti tai I tai ll

varapresidentti, joku heistä yhdessä sihteerin tairahastonhoitajan tai hallituksen määräämån muun
henkilön kanssa.

Aloitteen jatkokiisittelyn nopeutlamiseksi lähetä aloite myös Word-liedostona
osoitleeseen toimisto(ölions.ff KIITOS'

Lions-liiton hallitus on hyväksynyt lomakkeen käyttöönoton 1 . 1 0.201 5.



þþ (f.t.¿¿ r..-t' g"çL 
//e¿L

Suomen Lions-liiton (MD 107) vuosikokous

12.6.2021Turku

Lions Club Köyliön aloite Suomen Lions-liiton piirijakouudistuksen
keskeyttämisesüä ja uuden toimikunnan perustamisesta valmistelemaan huolella
piirijakokysymystä.

Olemme tammikuun 202'l klubikokouksessa kåsitelleet uutta piirijakoehdotusta ja me
allekirjoittaneet olemme saaneet tehtäväksi laatia LC Köyliön aloitteen Suomen Lions-liiton
p i i rijako u ud istu ksen va lm istel u n keskeyttäm isestä.

Katsomme, että Suomen lionien on hyvä varautua tulevaisuuteen ja miettiä miten vastata
sen haasteisiin. Tosin nyt käsillä olevaan piirijaon muutosasiaan ei ole kansainvälisen
järjestömme taivuosikokouksemme toimeksiantoa. Asia lienee siis laitettu vireille lËihinna

kuvernöörien omasta aloitteesta ilman asianmukaista päätöstä tai klubien kuulemista.
Kiireessä tehdyllä esityksellä sen aikataulusta on tullut melko epärealistinen. Keväällä
2021 pitäisijo valita uusien piirien tulevat kuvernöörit, Mihin piireihin ja kenen toimesta
heidät valitaan?

Ymmärrämme, että MD 107:n vähenevà jäsenmäärä antaa joídenkin piirien kohdalla
aiheen miettiä piirien yhdistämistä toisiinsa. Aikaisemmilla kerroilla muutokset ovat
kuitenkin aiheuttaneet piireissä ja klubeissa voimakasta vastustusta ja useimmiten
muutosehdotukset ovat kaatuneet. Epäilemme, että nyt valmistelussa tapahtunut klubien
unohtaminen on tulevaisuudessa vaikeasti korjattava asia. Luottamuksen saavuttaminen
vaatii työtä. Piirimme klubeissa ja PNAT kokouksissa esitystä onkin vastustettu
voimakkaasti. Tärkein viesti on ollut, etteijåisenistön rasittaminen huonostivalmistellulla
muutoksella sovi korona-aikaan. Klubit tekevät haastavassa tilanteessa mieluummin
palvelutyötä kuin keskittyvät hallintoon ja valtapeleihin.

Nyt pitäisi liiton ja piirien toiminta keskittää klubien toiminnan tukemiseen ja jalkautua
klubeihin kertomaan ja kannustamaan uusien jäsenten hankintaa, jotta sitä kautta
saataisiin klubien jäsenmäärät nousuun ja muu toiminta aktiiviseksi.

Kaiken lionstoiminnan kulmakivi on klubien toiminta, jos klubit voivat huonosti, niin silloin
myös liitto ja piirit voivat huonosti. Piirijakomuutoksella ei saada yhtään uutta jäsentä
klubien toimintaa.

Painotamme voimakkaasti näkemystämme 107-M piiristä kaikilla mittareilla hyvin
toimivana ja jäsenrikkaana piirinä. Meillä on toimintamme takaamiseksi riittävästi klubeja
(65) aktiivisine jäsenineen (1610), joten piirimme täyttä¿i järjestömme kansainvälisen
normin 35 klubia/ 1250 jäsenen perusteet.

M-piiri on hallinnon ja järjestotoiminnan kannalta lähes optimaalinen. Satakunnassa on
lyhyt matka joka suuntaan, jolloin piirin toiminta, klubivierailut, koulutukset, yhteiset
aktiviteetit jne. saadaan toteutettua tehokkaastisekä piirin virkailijoiden saantitehtäviin



onnistuu hyvin, kun klubien ja piirin henkilöstö tuntee toisiaan hyvin koko piirin alueella.
Henkilöiden omaehtoinen hakeutuminen ja aiemmin luotu klubien kiertolistaus edesauttaa
virkailijoiden saantia. Pahoin pelkäämme, että kun piirin alue suurenee, niin virkailijoiden
saanti esítetyssä piirijaossa tulee hankalammaksija tuo entistä enemmän haasteita
tuleville kuvernööreil le saada virkailijat piirihallitukseen.

Klubimme jäsenien viesteistä on noussut esiin halu säilyttää jäsenistömme hyväksi
havaitsemat piiriemme historialliset työssäkäyntiín ja asiointiin sekä kulttuuriin perustuvat
piirirajat. Nykyiset piiriemme rajat muodostavat hallinnon, elinkeinoelämän,
vapaaehtoisjärjestojen, opetusalan sekä osin sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön toiveita
vastaavan toimivan alueen.

Miksi siis pitäisi korjata toimivaa järjestelmää ja miksi pitää rankaista toimivia piirejä sillä,
että muut piirit, jotka eivät täytä kansainvälisiä kriteergä eivät ole hoitaneet jäsen asiaansa
kuntoon ajoissa.

1. Esitämme, että vuoden 2021 Turun vuosikokous keskeyttää käynnissä olevan piirijaon
suunnittelun.

2. Esitämme, että asian suunnittelulle ja käsittelylle pitää varata riittävästi aíkaa ja
valmistelutyötä tekemään tulee valita MD-tason toimikunta, jossa edustettuna on piirien
(14) valitsema henkilö edustamassa piiriä ja sen jäsenklubeja. Edustaja ei ole
piirikuvernööri, eikä 1. ja2. varapiirikuvernööri, eikä edellinen piirikuvernööri (IPDG).
Suunnittelussa tulee ottaa huomioon mitkä ovat tämän hetken hyvät ja huonot puolet ja
verrata niitä uuden piirijaon hyviin ja huonoihin puoliin.
Suunnitelmissa pitää olla yhdistettävien piirin yhteinen sopimus; miten piirit yhdistetään,
miten piirien varat käytetään, miten alueet ja lohkot jaetaan, mitkä toimialat piirille tulee,
ym, niin että kaikki yksityiskohdat on sovittu yhdistettävien piirien kanssa ennen kuin asia
viedään piirien ja liiton vuosikokousten käsiteltäviksi.
Valmistelutyön edetessä toimikunnan tulee säånnöllisesti informoida piirejä ja klubeja siitä
missä asian valmistelussa mennään.

Sä$Vlässä 13.1.2021

?*U f*<
Sentti Laine
Presidentti
LC Köyliö

a
Rahastonhoitaja, PDG
LC Köyliö
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klubeille
?. Ehdotus piirijaosra E-piirin PDG-kollegion lauiuntoon tisåttäväksi
3. Ehdotus !ions Liiton vuosikokoukselle

Klubimme lC Tampere/ Näsinneula ei näe tarvetta kiireellisiin piírimuutoksiin. E-piiri noudattaa
Pirkanrnaan talousalueen luonnolllsia rajoja ja klubien sekã jåsenien määrã ylittåä tållåi hetkellä
tavoiterajat ( 35 klubia /L25A jäsenrä).

PiirimuutoksÊt ovet varmest¡Jatkossa tarpeellisia, mutta ei nåin kireållå aihatautulla. On erityisesti
huornioitava myös vallitseva koronatilanne ja siitã johtuvat kokoontumisrajoitukset.

.los plirimuutoksla kuitenkin tehdåän, niin klubimme LC Tampere/Nãsinneula ehdottaa, että E-

piiriå ei yhdistetä G-piiriin. Sen siJaan, ottaen huornioon kulkuyhteydet ja maantleteelliset
etåisyydet, klubimme katsoo, että on taloudellisestiJårkevåmpåå yhdiståå E-piirlJa C-piiri. TÊitåi

vaihtoehtoa on esittånyt myös jo aiemmin A-piiri, jota kannatamm€.

Piiriiaon muutosta on perusteltu muun muassa taloudellisilla perusteilla. Vaadimme, että asiaa
valmisteleva taho esittäå laskelrnat taloudellisista hyödyistä, jotka syntyvät ehdotetun uuden
pilrijaon myötå viimeíståån 8.2. mennessåi piirihallituksille ja klubeille.

Jåsenistð l¡¡tto- ja piiritasolla on vähentynyt huolestuttavasti viime vuosina, noin 4 460 jäsentã
viimeisen viiden vuoden aikana. Mielestämme piirien uudelleen jako on niin iso asia, ettã sitä ei
pidä viedti nlin kiireellå aikataululla, mitã nyt ehdotetaan. Muutos vaatii aikaa ja sopeutumista.
Jäsenille, klubellle ja piireille tulee antaa aikaa rauhassa perehtyä ehdotukseen ja keskustella
muutoksesta.

Tiettävãsti iaolla ei ole kiire. Jakoon tulee valmistautua huolella, kur¡lemalla klubien ja jäsenistön
esittämlå toivetta ja luoda mahdollisuus tehdå perusteltu¡a muutoksia nykyiseen ehdotukseen.

Klubimme ehdottaa, että nykyiseen to¡rnikuntaan otetaan mukaan myös muita jåseniå kuin DG:t ja

5LL:n johtoa.

Ehdotamme, ettå edetåån harkitustija päåtöstä ei tehdå vielä 2021 pilrin vuosikokouksessa eikå
myöskään Suomen Lions Liiton wosikokouksessa, vaan myöhemmin kattavamrnan valmistelun
iålkeen. Tållöin kentãllä on mahdollisuus vaikuttaa ja sopeutua muutokseen. Pelkona on, että
kiireellå ja kenttäã kuulematta tehty påiåtös aiheuttaa jåsenkadon kiihtymistä.

Tampereella 13.1"2021

Ystãvällisin terveisin

7,,r,."' ,(irrr> t
,/

'Kirsi Alanen, presidentt¡ 2020-2021

kirsi,alanen @katex.fi puh 04û0 t362212
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Mafjo Kiviranta, PÐG 1007-2008

mario.kiviranta@lions puh 0400 329111


