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           Sri Lankan Lions-ystävät 
 
                        Piirivastaavien tehtäväkuvaus 
                                               Voimassa alkaen 2021 
 
Yleistä: Sri Lankan Lions-ystävät perustettiin kesäkuussa 2009 ja se toimii Suomen 
Lions-liitto ry:n alaisena työryhmänä. Jatkossa työryhmästä käytetään nimeä SLY. 
 

o Yhteinen toimintafoorumi Sri Lankan Lions-ystäville 
o Kanava mahdollisesti uusille Sri Lankaan suuntautuville Lions-aktiviteeteille 
o Sri Lankaa koskevan tiedon jakaja  
o SLY on itsenäinen, rekisteröimätön yhteisö 
o SLY:n ovat perustaneet Sri Lankan Lions-toiminnasta kiinnostuneet Suomen 

Lions-liiton jäsenet ja päätäntävaltaa käyttävät sen tukijäsenet 
o SLY rahoittaa itse toimintansa eikä toimi liiton varoilla 
 

#SLY:n tarkoitus on koota yhteen Sri Lankan Lionien kanssa yhteistyöstä 
kiinnostuneita suomalaisia lioneita ja lionien tukijoita sekä rakentaa yhteyksiä Sri 
Lankan lioneihin ja tukea yhteisiä / heidän avustuskohteitaan. 
 
#SLY:n ensimmäinen kohde on ollut Ratnapuran silmäsairaala ja hankkia tukea 
alueen vähävaraisten ihmisten silmäleikkauksille.   
 
#SLY:n tukijäseniksi kutsutaan lioneita/yksityishenkilöitä, lionsklubeja ja yrityksiä. 
Tukimaksu henkilöjäseniltä on 40 € vuodessa, lionsklubeilta 100 € ja yrityksiltä 200 € 
vuodessa. 
 
Ydinviestimme on: 
SLY on ystävyysseura ja se on toimintakanava niille lioneille ja klubeille, jotka 
haluavat tehdä yhteistyötä Sri Lankan lionien kanssa ja tukea Suomen lionien 
aktiviteetteja Sri Lankassa. 
 
SLY:n muita aktiviteetteja ovat tähän mennessä: 
 
Käytettyjen silmälasien kerääminen ja eteenpäin toimittaminen Sri Lankaan. 
Lopetettu. 
Ammattikoulun rakentamishankkeen tukeminen. Valmistunut ja siksi lopetettu. 
 
Piirivastaavat ovat 
Piirissään aktiivisia lioneita, jotka haluavat edistää ja kehittää omalla sektorillaan 
SLY:n tavoitteita. Piirivastaava on ”linkki” SLY:n työryhmään ja oman piirin alueen 
lionien/yksityishenkilöiden ja klubien sekä yritysten välillä.  
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Piirivastaava on itse SLY:n jäsen. Piirikuvernööri nimittää piirivastaavan tehtäväänsä 
ja piirihallituksen jäseneksi sekä antaa hänelle riittävän laajan ja vapaan 
toimintakentän. 
 
Sri Lankan Lions-ystävien tavoitteita ovat: 
 

o Rakentaa yhteyksiä suomalaisten ja srilankalaisten lionien välillä ja edistää 
keskinäistä kanssakäymistä 

o Lisätä jäsenien määrää ja pitää nykyiset jäsenet mukana toiminnassa 
o Varmistaa omalla panoksella, että aloitetut avustusprojektit (kuten aikanaan 

Ratnapuran silmäsairaala) suoritetaan suunnitelmien mukaisesti loppuun 
saakka 

 
Piirivastaavan tehtävä:  
 

o Edistää SLY:n tunnettuutta oman piirin alueella. 
o järjestää mahdollisuuksien mukaan infotilaisuuksia/-hetkiä piirin 

tapahtumissa lioneille  ja myös lionstoiminnan ulkopuolella oleville. 
o Kasvattaa tukijäsenten määrää ja varmistaa, että nykyiset jäsenet pysyvät 

toiminnassa mukana.  
o Pitää yhteyttä tukijäseniin kuullakseen heidän mielipiteitä ja toiveita 

toiminnan kehittämiseksi.  
o Pitää huolta, että piirihallitus ymmärtää SLY:n toimintaa oikealla tavalla ja 

suhtautuu siihen myötämielisesti. 
o Informoi SLY:n työryhmää piirinsä mielipiteistä ja on mukana SLY:n 

kehitystyössä.  
o Hänellä on riittävä määrä  SLY:n pinssejä omassa varastossa jo tukijäseneksi  

tuleville. Muuten pinssin hinta 5 €. 
 
Piirivastaavan tehtäväaika: 
 
Tämä luottamustehtävä ei ole sidottu Lionskauteen ja jatkuu niin pitkään kuin 
hänen intonsa riittää. Hän voi pyytää oma-aloitteisesti tehtävästä vapauttamista.  
 
SLY tukee piirivastaavaa seuraavasti:  
 
SLY toimittaa piirivastaaville kaiken kootun  info-materiaalin. 
Info-tilaisuuksia varten hänelle lainataan kuvajulisteita silmäsairaalastamme ja Sri 
Lankan karttamateriaalia. Jos hän toivoo, SLY:n  johdon jäsen voi avustaa häntä 
luennoitsijana.             


