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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 

DG 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 

Jarmo Hietala 
7.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. Lähetettävä word-muodossa, sähköpostina piirisihteerille 
markus.turja@lions.fi kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Klubivierailut: 
LC Lapua/Fröökynät perustamiskokous 23.11. 
LC Kauhajoki 7.12. 
LC Alavus 8.12. 
LC Lappajärvi 9.12. 
LC Kauhajoki/Päntäne 4.1. 
LC Seinäjoki/Kampus 9.1. 
LC Teuva 10.1. 
LC Kauhajoki/Katrilli 12.1. 
LC Kauhajoki/Aro 13.1. 
LC Lapua/Simpsiö 19.1. 
LC Vimpeli 20.1. 
LC Ähtäri/Ouluvesi 40-vuotisjuhla 21.1. 
 
Kokoukset: 
Piirihallituksen kokous Ylihärmässä 18.11. 
ARS - toimikunnan kokous Nurmossa 22.11. 
Lohkon kokous Evijärvellä 24.11. 
KVN Hämeenlinnassa 25.- 27.11. 
Lohkon kokous Seinäjoella 29.11. 
Lohkon kokous Kurikassa 30.11. 
Lohkon kokous Kauhavalla 1.12. 
KVN Gotomeeting 20.12. 
Pusu-rastit/sopimuksen allekirjoitus Seinäjoella 16.1. 
KVN Gotomeeting 18.1. 
Lions kirkkopyhä Tiistenjoella 22.1. 
Piirihallituksen johtoryhmän kokous 24.1. 
KVN Gotomeeting 8.2. 
Lisäksi olen opastanut uuden klubin jäseniä klubin perustamisessa. Olen myös syöttänyt jäsentiedot sekä 
kansainväliseen että kansalliseen rekisteriin sekä käynyt useita neuvotteluja kansainvälisen päämajan ja 
Suomen Lionsliiton henkilökunnan kanssa uuden klubin perustamiseen liittyvistä ohjelmisto-ongelmista ja 
ristiriitaisista perustamisohjeista. 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
18.11.2016 - 10.2.2017 yhteensä 25 tilaisuutta sekä lukematon määrä yhteydenottoja kansainväliseen 
päämajaan sekä Suomen Lionsliittoon. 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
1 VDG 107-F Piiri  

Raportin laati (nimi + pvm) 
1 VDG JAAKKO PASSINEN 
 
26.1.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
Tämän kauden 2016-2017 klubivierailut hoidettu yhteensä  20 klubia 
22.11.2016  ARS.kokous hotelli Fooninki Nurmo 
23.11.2016 Lion 100 vuotta kokous Nurmo 
26-27.11.2016 1VDG koulutus ja kuvernööri neuvoston kokous Hämeenlinna 
5.12.2016 Klubivierailu LC Korsnäs 
8.12.2016 Klubivierailu LC Seinäjoki/Törnävä 
9.12.2016 Klubivierailu LC Töysä 
2.1.2017   Klubivierailu LC Nurmo/Valkiat 
10.1.2017 Klubivierailu LC Ylistaro 
11.1.2017 Klubivierailu LC Vasa Old/vasabygdenin 
18.1.2017 Lions 100-vuotiskokous Nurmo 
24.1.2017 Piirin johtoryhmän kokous Alavus 
28.-29.1.2017 1VDG koulutus Tanska Kööpenhamina 
11.2.2017 Piirinhallituksen kokous Alavus Tuuri 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Vierailuni klubeissa jokaisessa klubissa hienoja aktiviteettia tekemisen meininki rento 
tunnelma sitoutuneita Leijonia! 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
2VDG MD 107 F-piiri 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Anna-Liisa Laurila 31.1.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  -Osallistuminen piirin johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin 

 - PuSu-toiminnan ja MyLCI:n käytön aktivointi 

- Piirikuvernöörin antamat muut tehtävät 

-Klubivierailujen aikataulu: 

1.  LC Seinäjoki 4.10.2016 
2.  LC Närpes/Three Towns 5.10.2016 
3.  LC Peräseinäjoki 10.10.2016 
4.  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki  11.10.2016 
5.  LC Övermark-Yttermark 8.11.2016 
6.  LC Ilmajoki/Viljat 9.11.2016 
7.  LC Ilmajoki 14.11.2016 
8.  LC Nurmo/Lakeus 17.11.2016 
9.  LC Vaasa/Meri 19.11.2016 
10. LC Jalasjärvi/Liisat 8.12.2016  
11. LC Seinäjoki/Aalto 13.12.2016 
12. LC Jalasjärvi 10.1.2017 
13. LC Malax 50-vuotisjuhla  28.1.2017                                                                                                                                  
14. LC Nurmo 2.2.2017   
15. LC Lapua/Simpsiö 16.2.2017 
16. LC Lappfjärd-Lapväärtti 3.1.2017 
17. LC Isojoki 14.3.2017 
18. LC Ilmajoki/Ilkka 16.3.2017 
19. LC Korsnäs 19.3.2017 50-vuotisjuhla 
20. LC Nurmo/Valakiat 3.4.2017 
Vierailuja yht. 20 klubiin  
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
PDG toimikunta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
IPDG Timo Sysilampi 27.1.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  

Olen laatinut 1.11.2016 edellisen kauden toimintasuunnitelman, joka on myös ollut 

luettavissa piirin kotisivujen Jäsenet-osiossa ja joka käsitellään tässä kokouksessa. 

 

Olen osallistunut ARS-toimikunnan kokoukseen 22.11, PNAT-kokoukseen 29.11, oman 

lohkon 100-vuotijuhlatoimikunnan kokoukseen 17.1 ja johtoryhmän kokoukseen 24.1 

sekä perustamani LC Seinäjoki/Kampus klubin syyskauden kokouksiin. 

 

IPDG kutsuu PDG toimikunnan koolle ainakin kerran kauden aikana päättämään 

Pohjanmaan Leijona nimityksestä. Hakemukset tuli olla sääntöjen mukaan 

piirikuvernöörillä15.1.2017 mennessä. Yhtään hakemusta ei kuitenkaan tullut. 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

IPDG esittää hallitukselle, että Pohjanmaan Leijonan hakuaikaa jatketaan kahdella 

kuukaudella maaliskuun 15 päivään asti. 

 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Piirin rahastonhoitaja 
Raportin laati (nimi + pvm) 

CT Jari Pärnänen 3.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  

  
- laskut hoidettu ajallaan 
- kaikki nuorisoleirimaksut maksettu piirin nuorisoleiritilille 
- edellisen kauden kirjanpito ja tilinpäätös tilintarkastajilla 
- olen osallistunut piirihallituksen ja johtoryhmän kokouksiin 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Piirisihteeri 
Raportin laati (nimi + pvm) 

CS Markus Turja  03.02.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  

Edellisen kokouksen jälkeen 
 

 piirin tiedonvälitystä klubeille ja piirihallitukselle piirikuvernöörin ja – 
hallituksen jäsenten tai toimikuntien puheenjohtajien antamien 
toimeksiantojen mukaisesti 

 

 piirihallituksen kokousvalmistelu johtoryhmässä 24.01.2017 
 

 

 materiaalin toimittamista webmasterille piirin kotisivuja varten 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Alue I   puheenjohtaja 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Risto Soini 
03.02.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Edellisen hallituksen kokouksen jälkeen tapahtunutta: 
  
12.01.2017      Vaasan Leo-klubin kokous, perustamiskirjan luovutus 
 
14.01.2017      Puhe Vaasan lions-klubien kunniakäynnillä Vaasan sankarihaudalla 
 
25.01.2017      Lohkon 1/3 PNAT kokous hotelli Royal Vaasa, jossa esillä huumekoiran hankinta           
                        Pohjanmaan poliisilaitokselle 
 
02.02.2017      Lohkon 2/3 PNAT kokous hotelli Kaskö 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPPORT RÖRANDE KOMMITTÉNS / ARBETSGRUPPENS 
VERKSAMHET SEDAN SENASTE STYRELSESAMMANTRÄDE 
 
Kommitténs / arbetsgruppens namn 
 
Region 1 / Zon 2 

Rapporten uppgjordes av (namn + datum) 
 
Mikael Udd 

Direktiv rörande rapporten och hur den skall skickas 
Rapporten får vara högst en sida lång. 
Skicka den som e-post åt markus.turja@lions.fi  
 
Vilken är situationen i kommittén / arbetsgruppen (efter senaste styrelsesammanträde) och vilka är 
målsättningarna för den närmaste framtiden?  
 
 

Zonmöte nr2 i Korsnäs 25.11.2016 
 

1. Kaarlo Katajisto gick igenom klubbarnas verksamhet och konstaterade att så gott 
som alla har en mycket livlig och bred verksamhet 

2. Endast Old Vasa/ Vasabygden har problem eftersom klubbens medlemmar är i hög 
ålder och inga nya yngre meddlemmar får man in i klubben. Antal medlemmar för 
närvarande 17. 

3. Diskussion angående hur göra möten intressanta för att behålla medlemmar. 
Förslag att ha ett programinslagdär varje medlem i tur och ordning berättar om sitt 
jobb eller ett fritidsintresse, resa osv. Utomstående programdragare av olika slag 
kan också vara ett inslag. 

4. Malax Lions fyller 50år 28.01.2017 fest i Bygdegården förutom Malax LC är 
klubbarnafrån hela zonen och dessutom kommer Övermark LC med. Festen börjar 
kl.19:00med middag och dans till tonerna av Festingarna. På festen kommer Malax 
LC att överräcka ett Melvin Jones medlemskap. 

5. Korsnäs firar 50ården 18,3.2017 i korsnäs med fest för alla zonens medlemmar. 
6. Nästa Zonmöte hålls  23.02.2017 kl.19:00 på Niklasvägen 1 i Folkhälsans utrymme 

i Smedsby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
LC Piiri 107F alue 2 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Pekka Harjula 
31.01.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 Alueen kaikki kolme lohkoa ovat pitäneet syyskaudella kaksi PNAT- kokousta joihin kaikkiin osallistuin. 
 
Olen lupautunut jatkaa seuraavan kauden alue 2 puheenjohtajana 
Esitykset/ suostumukset seuraavan kauden lohkojen puheenjohtajiksi 
Lohko 1  Kerttu Veikkola LC Nurmo/Valakiat 
Lohko 2  Jaana Kankaanpää LC Laihia/Helmi 
Lohko 3  Elisa Ala-Kurikka LC Kurikka/Jennyt 
 
Seuraavat PNAT-kokoukset 
Lohko 1  22.03.2017 Seinäjoella 
Lohko 2  15.03.2017 Vähässäkyrössä 
Lohko 3  30.03.2017 Jalasjärvellä 
 
Aion osallistua kokouksiin ja tarvittaessa auttaa kokouksien järjestelyissä ja asialistan laadinnassa 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
F-piiri 
Alue II 
Lohko 1 

Raportin laati (nimi + pvm) 
ZC Matti Heikkilä 
26.1.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

 
Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
Toinen PNAT-kokous pidettiin 29.11.2016 Frami D:n tiloissa Siru- ja Bittikabinetissa. Läsnä oli 13 lionia 
seitsemästä klubista: Seinäjoki/Botniasta ei ollut osallistujaa, LC Nurmolla oli konsertti samaan aikaan ja he 
vastasivat kirjallisesti kysymyksiin.. Kokoukseen osallistui myös apj. Pekka Harjula ja DG Jarmo Hietala. 
Kokouksessa käsiteltiin piirikuvernöörin kirjeen sisältö, tiedotettiin  rauhanjulistekilpailun tulokset. 
Kokouksesta on toimitettu erillinen pöytäkirja piirisihteerille ja piirikuvernöörille. 
Lohkon jäsentilanne on -4, 214 jäsentä. Lohkossa on yritystä saada jäsentilanne ennalleen, mutta toisaalta 
yhdessä klubissa oli 5 jäsenen jäsenmaksut rästissä. 
 
100-vuotisjuhlatmk on kokoontunut yhteensä 3 kertaa PDG Kaarlo Katajiston johdolla. Juhla pidetään 
23.4.17 Lakeuden Ristissä. Järjestelyihin osallistuu kaikki lohkon klubit. 
 
Leoklubin perustaminen Seinäjoelle kiinnosti lähinnä Törnävä- ja Aalto-klubeja. Klubit jäävät odottamaan 
piirin leotoiminnan johtajan Jussi Paarvalan lisäohjeita. 
 
Kokous oli yksimielinen siitä että anotaan 2020 Liiton vuosikokousta Seinäjoelle.  Lohkon puheenjohtaja on 
lähettänyt anomuksen määräpäivään mennessä. Järjestämisvastuussa olevaksi klubiksi merkittiin LC 
Seinäjoki/Törnävä. 
Mahdollisuudesta osallistua kesällä Farmari – maatalousnäyttelyn järjestelyihin informoitiin. 
 
Vierailut: 
Lohkon pj on vieraillut 9.1.2017 LC Peräseinäjoen kokouksessa ja 19.1.2017 LC Seinäjoki/Botnian 
kokouksessa. sekä18.1.2017 100-vuotisjuhlatmk:n kokouksessa. 
 
Suunnitelma: 
Vierailu LC Nurmo/Valakiat kokouksessa 6.2.17, LC Seinäjoki 7.2.2017,  7.3.17 LC Nurmo, 13.3.2017 LC 
Seinäjoki/Kampus, 14.3.2017 LC Seinäjoki/Aalto, 16.3.2017 LC Nurmo/Lakeus. 
22.3.2017 PNAT 3 klo 18.00 Frami D Seinäjoki. 
11.2.2017 piirihallituksen kokous jää mahdollisesti väliin lähisukulaisen hautajaisten vuoksi. 
22.4.2017 piirihallituksen kokous ja piirin vuosikokous Lapualla. 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Pnat, lohko 2/alue II 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Markku Rouru 2/2 2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
Toinen Pnat-kokous 23/11 2016. Läsnä edustus jokaisesta lohkon klubista ja alueen puheenjohtaja. 
Jäsentilanne lohkon klubeissa joko ennallaan, tai kasvanut loppuvuoden aikana. Mahdollisesti yksi jäsen on 
eroamassa klubistaan. 
Joulun alla oli klubeissa paljon toimintaa, joka näkyi myös paikallislehdessä. 
Osa klubeista ansioitunut erinomaisesti PuSu-keräyksessä. 
 
Tulevia tapahtumia: Keilailuilta 22/2 Vaasassa. Pnat 3 Vähäkyrö 15/3 2017 (Kruutarin maja). 
Leijonakisa toukokuulla Ylistarossa  
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
.- 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
- 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
Alue 2, lohko 3 

Raportin laati (nimi + pvm) 
6.2.2017 
Niina Hakala, lohkon pj 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Lohkon kokouksia on pidetty syyskaudella 2016  kaksi, 29.9 Ilmajoella, Nordean kokoustiloissa sekä 30.11 
Kurikassa, kahvila Kropussa.  
Seuraava lohkon kokous on suunniteltu pidettäväksi 30.3.-17Jalasjärvellä. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
107-F   III alue   1 lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Päivi Rantavuori 5.2.2017 
 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
Kausi 2016-2017 
 
2. PNAT kokous: pidetty 1.12.2016 Kauhavalla 1.12.2016. Läsnäolijat: DG Jarmo Hietala LC Lapua 
Simpsiö, 100 v juhlatoimikunta DC PDG Kaarlo Katajisto LC Nurmo, Alueen pj. RC Juha Lahtinen LC Lapua, 
Koulutustoimikunnan DC Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, ARS pj. DC Risto Uitto LC Kauhava/Helahoito, 
Juhani Alkio siht. LC Kauhava, Jaakko Koskinen LC Kauhava,Markku Keppo LC Lapua, Päivi Ristaniemi LC 
Kauhava/Ilmatar, ZC Päivi Rantavuori LC Kauhava/Ilmatar, Susanna Saarimaa pres. LC Kauhava/Ilmatar, 
Maria Pohjanvirta LC Kauhava/Ilmatar, Antti Sarho LC Kauhava/Helahoito, Juhani Passi siht. LC 
Kauhava/Helahoito. (Yhteensä 14). 
                     Käsiteltäviä asioita: 

- klubien 100 juhlavuoden tapahtumat (DC, PDG Kaarlo Katajisto) 
- uusien jäsenten koulutus 
- klubien toimintasuunnitelmien esittely ja jäsen kehitys 

 
Tulevaa: 
3. PNAT kokous ja uusien jäsenien koulutus yhdessä lohko 2. kanssa Lapualla 23.2.2017 Lapualla 
Hotelli Simpsiökullaksessa. 
 
Tavoitteena on auttaa uusien jäsenten perehdyttämistä Lions toimintaan. 
 
 
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
PNAT, III alue, 2. lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Juhani Laasanen 
02.02.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Toimikunta on pitänyt toisen kokouksen 24.11.2016 Evijärvellä. Kokousraportti on lähetetty sähköpostilla 
piirikuvernöörille ja alueen puheenjohtajalle. Kokouksessa oli läsnä edustajat lohkon viidestä klubista. Lisäksi 
kokouksessa oli läsnä piirikuvernööri sekä PDG Kaarlo Katajisto Lions 100 vuotta -juhlavuoden teemaan 
liittyen.  
 
Kokouksessa käytiin monipuolinen ja vilkas keskustelu klubien aktiviteeteista, yhteistyöstä sekä 
jäsenhankinnan toteutumisesta klubeissa. Klubeilla on yhteinen huoli uusien jäsenten saamisesta klubeihin. 
 
Klubeille lähetettiin PDG Kaarlo Katajiston lähettämä aineisto Lions 100 vuotta -juhlavuoden mahdollisia 
tapahtumia ja tilaisuuksia silmällä pitäen. 
 
Todettiin, että toimikunnan seuraava kokous on alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Lappajärvellä 
23.02.2017. 
 
Toimikunnan puheenjohtaja jatkaa ”klubikierrostaan” niissä klubeissa, joissa tutustumiskäyntiä ei vielä ole 
tehty. 
 
 
 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 
Tässä vaiheessa ei ole ilmaantunut hallitukselle esitettäviä asioita. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
Toimikunnan toisen kokouksen jälkeen alueen puheenjohtajan sekä 1. lohkon puheenjohtajan kanssa 
käydyn keskustelun perusteella toimikunnan kolmas kokous pidetään yhteiskokouksena 1. lohkon 
toimikunnan kanssa 23.02.2017 Lapualla. Kokouksen yhteydessä pidetään myös klubien uusien jäsenten 
koulutustilaisuus. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 

Piiri 107 F, IV alue 1. lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 

Anu Katajamäki, 1.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Lohkon kokous 29.11.16 Alavudella Hotelli Alavus 66, LC Alavus/Kuulattaret isännöi 
 .lionia paikalla, edustus 5/7 klubia 10 ٭
 

Kaarlo Katajisto vieraili kokouksessa ja tiedusteli klubeilta mm. Lions-toiminta 100 v ohjelmista. 
Vapaamuotoista keskustelua mm. jäsentilanteesta ja lioneiden kokousaktiivisuudesta. ARS-asiaa 
esitteli lion Birgitta Rajala ja muistutti arpojen ja joulukorttien ajankohtaisuudesta. Lion Veijo 
Hannonen valotti kokonaistilannetta klubien aktiivisuudesta hoitaa mm. klubien kirjalliset 
velvoitteen kk-ilmoituksista yms. 
 

Kokouksen jälkeen lion Birgitta Rajala opasti LC Kuortaneen sihteeriä kk-ilmoitusten laadinnassa. 

 

 

 

IV alueen 1. lohkon klubit        LC Alavus ٭LC Alavus/Salmi ٭LC Alavus/Kuulattaret ٭LC Kuortane 

 LC Ähtäri/Ouluvesi٭ LC Ähtäri٭ LC Töysä٭

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
IV alueen 2 lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Jarmo Juntunen 
6.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
 
IV alueen 2 lohkon klubi vierailut 
LC Isojoki Honkahovi, yhteistilaisuus LC Honkajoen kanssa, pikkujoulu, hieno tilaisuus 14.12.2016 
 
LC Kauhajoki/Aro pres. Stefan Weckström 13.1.2017 
 
LC Kauhajoki pres. Tapani Kohtanen 1.2. 2017 
 
LC Kauhajoki/Katrilli pres. Anni Rajala 9.2. 
 
LC Kauhajoki/Päntäne pres. Oiva Koskela 1.3. 
 
PNAT- kokous Jurvan Klapurin majalla 16.2., käydään laajasti LC asioita läpi 
 
Lyhteiden myynti LC Jurvan toimesta Jurvan kauppojen edessä 23.12.2016  
 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
Piirin lohkojen muuttaminen: 
Vakava keskustelu IV alueen2lohkon 6 klubia (Jurva liitetään Kurikkaan) ??? 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Viestintä 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Raimo Sillanpää 25.1.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Tilanne: 
Kotisivut on pidetty ajan tasalla. Klubeja on autetty MyLCI-rekisterin käytössä. Leijonasanomat 2016-2017 
painokset 30.9.2016, 31.10.2016, 30.11.2016, 31.12.2016 ja 31.1.2017 ovat ilmestyneet. Pidetty MyLCI-
koulutus Lapua/Fröökynät-klubille 4.1.2017. 
 
Tavoitteet: Kotisivujen päivitys, klubien auttaminen kotisivujen päivityksessä ja avustus MyLCI-rekisterin 
käyttöön liittyvissä asioissa. Leijonasanomat/ Lejon nytt -nettilehden kuukausittainen julkaiseminen 
käytettävissä olevan ajankohtaismateriaalin  puitteissa.   
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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 RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
JÄSENOHJELMA / MEDLEMSPROGRAM ( GMT ) 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
DC Veijo Hannonen  5.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetä se sähköpostina piirikuvernöörille ja muille piirihallituksen jäsenille viikkoa ennen piirihallituksen kokousta. 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  
 
 
 
JÄSENKEHITYS 
 
Tällä hetkellä ainoana MD 107 Suomen piireistä voimme ylpeillä uuden 25-jäsenisen naisklubin LC Lapua/ Fröö- 
kynät perustamista ja onnitella uusia tulokkaita sekä ”kätilöinä” toimineita piirikuvernööri Jarmoa ja puoliso Paulaa. 
Onneksi olkoon!. Jäsenmäärän hienoinen alamäki jatkuu, ollen määrältään kuitenkin ajankohtaan nähden lohdulli- 
sempi kuin aikaisempiin vuosiin vastaavana ajankohtana. Toimintakauden alkusaldo oli 1698 jäsentä kun se  
5.2.2017 on 1691- 7 jäsentä. Toimintakauden aikana liittyneitä jäseniä on 44 ja vastaavasti eronneita 51 jäsentä. 
Jäsenmäärältään piirin suurin klubi on LC Ylistaro 39 jäsenellä ja perää pitää edelleen LC Ähtäri 11 jäsenellä. 
Alle kahdenkymmenen jäsenen klubeja on edelleen 12 kpl. Jäsenmääräänsä eniten + 5 jäsentä on kartuttanut 
LC Vaasa / Meri. Poikkeuksellisia eroamisia on LC Nurmo – 4 jäsentä, LC Jurva – 3 jäsentä ja LC Alavus – 3 
jäsentä. Piirissä on 48 miesklubia, 12 naisklubia ( sisältää uuden naisklubin LC Lapua / Fröökynät) ja yhtenäis- 
klubeja 6 yhteensä 66 klubia. 
Klubilaisten korkein keski-ikä 74,1 v. on LC Vasa / Old Vasabygden ja alhaisin 45,7 v. LC Laihia / Helmi. 
 
District 107 F Deceased Members reported 7/2016 – 1/2017. Poisnukkuneita raportissa on yhdeksän jäsentä. 
 
 
 
RAPORTOINTI 
 
MyLCI:n ilmoitushistoria 5.2.2017 kertoo seuraavilla klubeilla olevan ongelmia raportin päivityksessä. LC Vaasa / 
Ostrobotnia 10/2015, LC Evijärvi 08/2016, LC Vähäkyrö 11/2016 ja LC Kurikka 11/2016. Ilmoituksen ovat piirin 
65.klubista 50 klubia tehneet ilmoituksen ajallansa 76.9 %. 
 
 
OMA TOIMINTANI 
 
23.11.2016 Uuden naisklubin perustamis / vuosikokous Hotelli Lapuanhovi Puistotie 2, 62100 Lapua. 
25.11.2016 Joulukadun avaus, LC Alavuden makkaranpaisto aktiviteetti. 
29.11.2016 Piiri 107-F IV alue 1. lohkon PNAT-kokous Hotelli 66 Alavus Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
  7.12.2016 Uuden naisklubin LC Lapua / Fröökynät ensimmäinen kuukausikokous / tapaaminen. Hotelli Lapuan- 
hovi Puistotie 2, 62100 Lapua. 
  8.12.2016 LC Alavus klubikokous Hotelli 66 Alavus Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
12.01.2017 LC Alavus klubikokous Hotelli 66 Alavus Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
21.01.2017 LC Ähtäri / Ouluvesi 40-vuotisjuhla Hotelli Mesikämmen Karhunkierros 149, 63700 Ähtäri. 
24.01.2017 Piiri 107-F johtoryhmän kokous Hotelli 66 Alavus Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
09.02.2017 LC Alavus klubikokous Hotelli 66 Alavus Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
11.02.2017 Piiri 107-F piirihallituksen III kokous Veljekset Keskinen Oy Ravintola Onnenkivi Onnentie 7, 
63610 Tuuri. 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
 



RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Koulutus 

Raportin laati (nimi + pvm) 
GLT Tapio Seppä-Lassila, 9.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Kaudella 2016-2017 aikana  on jatkettu kahdella edelliskaudella aloitettua piirin uuden koulutusohjelman 

rakentamista. 

 
Uutena koulutuksena on pilotoitu uusien jäsenten koulutusta lohkoittain. Pilottikoulutus pidettiin alueen 3, 
lohkon 1 PNAT-kokouksessa 1.12.2016. 
Koulutuksessa puheenvuoron piti kokeneempi leijona, tuore alle yhden vuoden jäsenenä ollut lion, alueen 
puheenjohtaja ja piirin koulutusjohtaja. 
Koulutusosio kesti kysymyksineen noin yhden tunnin, joka vaikutti hyvälle pituudelle tällaiseen 
koulutussessioon. Esitysmateriaalina käytettiin päämajan powerpoint –aineistoa uuden jäsenen 
perehdytykseen, hieman suomalaiseksi muunneltuna. Kevätkaudella vastaavia koulutuksia tullaan 
kokeilemaan uudelleen. Jatkossa koulutusten organisoinnista vastaavat alueiden ja lohkojenn 
puheenjohtajat yhdessä, koulutusjohtaja avustaa tarvittaessa. 
 
Edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen olen osallistunut liiton koulutustyön johtoryhmän 
verkkokokouksiin n. puoli tusinaa kertaa. 
 
4.-4.2. toimin kouluttajana RLLI-johtajakoulutuksessa (Regional Lions Leadership Institute) Helsingissä. 
Koulutukseen osallistui n. 80 lionia koko Suomesta, F-piiristä ilmoittautuneita oli 2. Suosittelen lämpimästi 
osallistumista ensi vuonna kaikille F-piirin lioneille, joita kiinnostaa omien johtamistaitojen kehittäminen.  
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

mailto:markus.turja@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Nuorisovaihto 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Matti Kärnä 6.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Haku 2017 kesävaihtoon päättyi jouluna 2016. Haku pyrittiin päättämään jo 15.12.2016, mutta 
kohdemaatietojen saaminen liiton sivuille viivästyi ja siitä syystä hakua jatkettiin 30.12. saakka. 
Hakijoiden kohdetoiveet ovat suurelta osin saatu sovitelluksi piirien nuorisovaihtovastaavien kesken 
neuvottelemalla. Vielä jäljellä olevat, varmistamattomat hakijoiden kohteet, sovitaan vaihtovastaavien 
talvikokouksessa Peurungassa,10.-11.helmikuuta.  
 
Isäntäperhehaku on koko ajan myös käynnissä. Majoitusperheitä tarvitaan F-piirin omalle leirille saapuville 
noin 30 ulkomaiselle nuorelle.  
 
Isäntäperhehakua on pidetty esillä tiedottamalla ja ohjeistamalla klubeja.  
Mm. paikallisia facebook-ryhmiä on otettu avuksi tiedon levittämiseksi. 
 
Tärkeintä tällä hetkellä on tuoda isäntäperheasiaa esille perheiden löytämiseksi piirimme leiriä 
varten. 
 
Tässä pari esimerkkiä miten isäntäperheasiaa voi paikallisesti mainostaa: 

 
https://www.facebook.com/groups/228206493905328/permalink/1259883790737588/ 
 
https://www.facebook.com/groups/6950030635/permalink/10154108736640636/ 
 

 
F-piirin leirin facebook-ryhmä avautuu lähiaikoina. 
https://www.facebook.com/groups/623102437885223/?ref=aymt_homepage_panel 
 
 

 

 
Kesän 2017 lähtevä vaihto 
 
Hakemuksia tuli F-piiristä jatketun hakuajan puitteissa 6 tytöltä. Heidän valinnastaan ilmoitetaan  
nuorisovaihtovastaavien talvikokouksen jälkeen, viikosta 7 alkaen. Koko maasta hakemuksia kertyi 168 kpl. 
 
Hakemuksia lähettivät tällä kertaa LC Kauhajoki/Katrilli, LC Lehtimäki 2kpl, LC Kauhava, LC Vaasa/Meri, LC 
Teuva.  
 
Kiitos kaikille aktiivisuudesta!  
 
Hakijoiden määrässä on vuosittain suurta vaihtelua. USA:n pitkään jatkunut suosio hakukohteena aiheuttaa 
ongelmia. Sinne toivoo moni, mutta käytettävissä olevien paikkojen määrä on supistunut. Olisikin tärkeää 
ohjata nuoria hakemaan myös muita, hieman erilaisia kohteita, koska se parantaisi mahdollisuuksia vaihtoon 
pääsylle.  
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 
Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
Nuorisovaihtoleiri 2017 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Nuorisovaihtoleirin johtaja 
Erkki Honkala 27.1.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä. 
  
Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet? 
 
Nuorisoleiri pidetään Haapaniemessä, Kuortaneella 12.-20.8.2017 , (9 d). Leirille osallistuu 30 nuorta, 
4 ohjaajaa  ja leirinjohtaja. Yöaikaan alueella on päivystys; vapaaehtoiset voivat ilmoittautua. 
 
Täysihoito on kahdenhengen huoneissa sisältäen aamupalan, arkilounaan, päiväpalan, 
arkipäivällisen ja iltapalan. Ohjaajille on varattu kullekin oma huone. Isäntäperheiden vierailulla 
tarjotaan kahvi. 
 
Leirin aikana on suunniteltu tehtäväksi kaksi retkeä / vierailua. Leiriorganisaatiolle otetaan 
ryhmätapaturmavakuutus. 
 

Talousarvio (€)  
 
Tulot                                    25 500 

   Pankkitili                        19 400 (Tilille jää 974 €.) 
   Avustukset                      4 100 
   Lahjoitukset                    2 000 

 
Menot                                  25 500 

   Täysihoito, nuoret        13 000 
                       ohjaajat        3 500 
   Vakuutus                            100 
   Päivystäjien aamupala      100 
   Lions-illan tarjoilu             500 
   Vierailut                           2 500 
   Muiden tilojen vuokra       500 
   Kuljetukset                      2 500 
   Stipendit                          1 500 
   Muut kulut                       1 300 

 
 
  
Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
Yksi lahjoitushakemus on vierillä. 
 
Leirille avataan oma fb-tili. 
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Offical camp name: 

Lions call to the Plains 2017 Youth Camp Kuortane – 107F  
 
August 12th –  August 20th 2017 
 
Males and females: 30 campers, age 16-21 (born 1.7.1996 - 30.6.2001) 
 
Camp theme: 
International learning experience in Finnish countryside summer 
 
An exchange stay with a host family part of the program: 
Family stay 2 weeks before the camp, for non-Europeans 3 weeks before the camp. 
 
Camp activities will include: 
Activities (sports, games, competitions) to spur on team spirit, the Finnish Sauna, swimming, 
visits to local places of interest like Kuortane Centre for sports training, amusement park 
Powerpark,  Ähtäri Zoo and country presentations and Lions Day. 
 

Camp leader  Erkki Honkala erkki.honkala@lions.fi 
 
Camp coordinator Ulla-Maija Paloniemi ulla-maija.paloniemi@lions.fi 
 
 
Camp Facebook site Lions Call to the Plains 2017 Youth Camp Kuortane-107F 
 

Lions call to the Plains  2017 Youth Camp 

Kuortane – 107F 

mailto:erkki.honkala@lions.fi
mailto:ulla-maija.paloniemi@lions.fi


RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan / työryhmän nimi 
 
Lions Quest pj. 107-F 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Marika Haapanen 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Suunnitelmissa ollut Alue IV lohko 1 Alavudella toteutui, mutta Alue IV lohko 2 Jurva ei toteutunut.  
 
Kauhajoella pidettävään LQ-peruskoulutus:  
ilmoittautuneita M-piiristä 3 ja F-piiristä 1. Alavudelta on tulossa 5, jos kaikki saadaan rahoitettua. 
 
Alueiden lohkon puheenjohtajat ovat saaneet sähköpostin liitteenä ns. lahjakortin ohjeineen lq-vastaaville 
toimitettavaksi. 
Ajatuksena siis olisi, sen sijaan, että klubien pitäisi metsästää koulutukseen lähtijöitä rehtoreiden kautta, voisi 
lahjakortin antaa suoraan kunnalle. Tällöin osallistujien haku hoituisi keskitetysti ja tieto Lionsien toiminnasta 
lisääntyisi myös kunnassa. 
 
PuSu - LQ yhteistyöhankkeesta: kukin piiri voi valita esitettyjen toimintamallien joukosta omia, paikallisia 
tarpeita parhaiten palvelevat konseptit. 
Tästä tiedotetaan lisää. 
 
Vuoden 2018 maaliskuun LQ-koulutus Alavudella:  
Täydennyskoulutus yksipäiväinen 
Peruskoulutus? 
 
Neuvottelut rehtoreiden ja lq-vastaavien kanssa jatkuvat. 
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Liitteenä tiedote PuSu - LQ yhteistyöhanke 
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Lions Clubs International
MD 107 Finland 

2.11.2016 

www.punainensulka.fi  •  www.lions.fi 

Punainen Sulka - LQ yhteistyöhankkeet 

Punainen Sulka 2017 - TUE NUORTA ITSENÄISYYTEEN -keräyksen yhtenä tavoitteena on 2014 
marraskuussa tehdyn KVN-päätöksen mukaisesti edistää lionien omien aktiviteettien, LIONS QUEST -
ohjelman, VASTUU ON MEIDÄN -valistuskampanjan sekä KANSAINVÄLISEN NUORISOVAIHTO -
ohjelman toteutumista Suomessa. LIONS QUEST -ohjelman tunnettuutta ja toimintamalleja edistetään 
vielä erikseen ennalta valittujen neljän (4) palvelu- ja vapaaehtoisjärjestökumppanin kanssa erikseen 
valmisteltujen yhteistyöprojektien kautta. 

Yhteistyökumppaneina ja tuen saajina tässä ovat mukana: 
Lasten ja nuorten säätiö, Partiolaiset, Yeesi ry sekä Aseman lapset. Aseman lasten osallistumismuoto 
yhteistyöprojektissa ei ole vielä toistaiseksi selkeytynyt.  

LIONS QUEST -työryhmä on käynyt läpi keväällä 2015 alkaneen yhteistyöprojektin selvityksessä esille 
tulleita toimintamalleja ja päätynyt esittämään alla kuvattuja yhteistyökumppaneiden kanssa hyvässä 
yhteishengessä kehitettyjä ja valittuja toimintamalleja Punainen Sulka yhteistyöprojektin aktiviteeteiksi 
piireissä ja klubeissa toimintakaudesta 2017-2018 alkaen. Yhteistyöhankkeet jakautuvat kolmeen (3) eri 
osa-alueeseen, joista yksi on ENNALTAEHKÄISEVÄT PROJEKTIT, toinen HEIKOSSA ASEMASSA 
OLEVAT LAPSET JA NUORET ja kolmas KANSAINVÄLISTYVÄ SUOMI. Kaikkia esitettäviä 
toimintamalleja yhdistää nuorten elämisentaitojen ja mielenterveystaitojen tukeminen. 

Kukin piiri voi valita jäljessä esitettyjen toimintamallien joukosta omia, paikallisia tarpeita parhaiten 
palvelevat konseptit. Toimintamalleista ja käytännön toteutuksesta tiedotetaan piireille ja klubeille 
kevään 2017 aikana (tammi-maaliskuu) hyödyntäen mm. uutiskirjeitä, piirikuvernöörien tiedotteita ja 
piirien LQ-puheenjohtajien ja PuSu-piirikoordinaattoreiden viestintää. LION-lehti on myös isossa 
roolissa yhteistyöprojektien toteuttamisvaihtoehtojen esittelemisessä jäsenistölle. Kunkin piirin 
valitsemat yhteistyöhankkeet tulee sisällyttää piirien ja klubien toimintasuunnitelmiin kaudelle 
2017-2018. Viestintää lähdetään kehittämään, kun KVN on todennut/hyväksynyt yhteistyöhankkeen 
marraskuun kokouksessaan.  

Alustava aikataulurunko: 

10/2016 Yhteistyökumppaneiden aktiviteetit kuvattuna 
26.11.2016  Esittely KVN:lle / Hyväksyntä toimintamallista 
01/2017 Uutiskirje jäsenille & maininta DG-tiedotteissa 
11.2.2017  Esittely LION-lehdessä (nro1) 
07.04.2017  Esittely ja muistutus LION-lehdessä (nro2) 
30.4.2017   Ilmoitus LQ:lle piireissä toteutettavista yhteistyöprojekteista  
09/2017 Lopulliset valinnat ja toteutusajankohdat piireistä LQ:lle (PiHa/Pnat) 
08.10.2017   Projektien käynnistyminen (kesto 1-3 vuotta laajuudesta riippuen) 

KVN:n marraskuun 2014 päätöksen mukaisesti yhteistyöhankkeelle on varattu 7 prosenttia 
keräystuotoista. Alustavan arvion mukaan piirikohtainen toteuttamistuki liikkuu mahdollisesti noin 
20.000 eurossa per piiri. Lisäksi klubien on mahdollista toteuttaa hankkeita omalla alueellaan myös 
klubikohtaisten keräystulojen turvin.  

Tue Nuorta Itsenäisyyteen 

Jukka Isotalo, Raija Fors, 
Nuorisojohtaja / LQ-Yhteistyöhankkeen koordinaattori Lions Quest -puheenjohtaja 



PuSU-yhteistyöprojekti: Lions Quest, Lasten ja nuorten säätiö, Yeesi ry, Partio ry

HEIKOSSA ASEMASSA OLEVAT 
LAPSET JA NUORET 

KANSAINVÄLISTYVÄ SUOMI

YLÄKOULUT TAIDEPAJAPROJEKTI MENTOROINTI-SOVELLUS  
YHDESSÄ LUONTOON -KOULUTUS 
JA MATALAN KYNNYKSEN 
METSÄRETKI NUORILLE

ERI KULTTUURIEN VÄLISTÄ 
YMMÄRRYSTÄ VAHVISTAVA 
LUOVA PROJEKTI 

Mitä 
tehdään

Julkisuudesta tunnetut henkilöt 
(Dreamsterit) vierailevat 
yläkoulussa kertomassa omasta 
polustaan tähän hetkeen ja 
siten inspiroimassa nuoria kohti 
unelmiaan. Samana päivänä 
koulun opettajille järjestetään 
kolmen tunnin perehdytys Lions 
Quest -koulutuksen 
periaatteisiin. Koululle 
rakennetaan Yeesin hyvin-
vointipiste/nuorten oma 
olohuone, jossa Yeesin 
kouluttamat Leijonat voivat 
ohjata hyvinvointiin ja 
mielenterveyteen liittyviä 
aktiviteetteja yhdessä nuorten 
kanssa. Optiona vierailun 
jälkeen voidaan järjestää myös 
vanhempainilta.  

Taideprojekti nuorille minkä 
tahansa taiteen keinoin, esim. 
valokuvaus, sirkus, teatteri, 
musiikki, elokuva, kuvataide. 
Projektia vetävät Lasten ja 
nuorten säätiön kouluttamat 
alan ammattitaiteilijat. Yeesi tuo 
esiin näkökulmia, kuinka 
luovuudella voi vaikuttaa 
mielenterveyteen erilaisten 
materiaalien (harjoitteet) avulla.

Kohderyhmästä riippuen 
vastaanottavan organisaation 
ohjaajille voidaan järjestää Quest-
koulutusta. Kohderyhmä voi olla 
esimerkiksi paikallinen 
lastenkoti, erityisluokka, 
vastaanottokeskus, nuorisotalo 
tms. 

Leijonat pääsevät tukemaan 
nuoria "Heippa"-
mentorointiaplikaation kautta. 
Jokainen leijona luo 
järjestelmään oman profiilin 
(esim. "Isoäiti Kuopiosta" tai 
"Kalastaja-Pekka"), joissa 
mainitaan aihealueet, joissa he 
voivat olla nuorille avuksi, 
esimerkiksi ruuanlaitto, 
ihmissuhteet, metsästys ja 
kalastus, opiskeluvaikeudet, 
mielenterveys, yksinäisyys jne. 
Nuoret ovat yhteydessä 
haluamaansa aikuiseen joko 
puhelimitse tai viestillä ja 
kysyvät neuvoa. Lasten ja 
nuorten säätiö kouluttaa 
Leijonat mentorointiin ja 
tarjoaa pääsyn applikaatioon.

Toiminnallinen Yhdessä luontoon -
koulutuspaketti sisältää puolen 
päivän mittaisen yhteisen 
teoriaosuuden ja Yhdessä luontoon 
-ohjaajien kanssa järjestetyn
metsäretken. Koulutettavat
ammattilaiset voivat toimia
kunnassa esim. matalan kynnyksen
nuorten palvelupisteissä
ohjaamassa nuoria
elämänhallinnan kysymyksissä,
sosiaalisissa suhteissa sekä
mielenterveys- ja päihdeasioissa.
Retkiosuus toteutetaan
koulutettavan organisaation
nuorille.
Lisäksi koulutettaville tarjotaan
Quest-koulutusta, jonka
toimintamalleja hyödynnetään niin
retkellä kuin jatkossa organisaation 
omassa toiminnassa.

Yhteisprojekti, jossa vasta 
maahan tulleet 
maahanmuuttajat ja 
kantasuomalaiset tekevät 
yhdessä taideprojektin. Taide 
voi olla esimerkiksi musiikkia, 
sirkusta tai kuvataidetta, jonka 
sisällä tutustutaan uusiin 
ihmisiin ja kulttuureihin. 
Lopuksi voidaan toteuttaa 
yhteinen lopputuotos, joka 
esitetään vaikka paikallisissa 
kyläjuhlissa. 
Maahanmuuttajien parissa 
toimiville työntekijöille 
tarjotaan Quest-koulutusta 
vahvistamaan 
maahanmuuttajien 
elämisentaitoja, 
itseluottamusta ja 
vuorovaikutustaitoja. 

ELÄMÄNTAITOJEN VAHVISTAMINEN JA MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN 

ENNALTAEHKÄISEVÄT PROJEKTIT



Toiminna
n tavoite

Dreamsterin vierailu: Nuorten 
tulevaisuuden uskon ja 
elämäntaitojen vahvistuminen  

Lions Quest: Opettajien 
osaamisen vahvistaminen 
nuorten elämäntaitojen 
harjoittamiseen liittyen.

Yeesin hyvinvointipiste: 
Nuorten mielenterveyden 
vahvistaminen ja 
kouluviihtyvyyden lisääminen.

Tukea osallistuvien nuorten 
elämäntaitoja, kuten itsetuntoa, 
sosiaalisia taitoja, rohkeutta olla 
oma itsensä ja rakentaa uskoa 
tulevaan sekä lisätä päivittäistä 
toimintaa ohjaavien aikuisten 
kykyä vahvistaa nuorten 
elämisentaitoja päivittäisessä 
toiminnassaan. 

Lisätä tietoa mielenterveydestä 
voimavarana. Vaikeissa ryhmissä 
iso tavoite myös ryhmän tai 
laitoksen yhteisöllisyyden 
vahvistaminen ja turvallisen 
ryhmän luominen.

Nuorten konkreettinen 
tukeminen nuoria 
mietityttävissä asioissa, suora 
kontakti nuoreen. Kuitenkin 
anonyymisti niin kauan kuin 
molemmat niin toivovat.

Vahvistetaan nuorten parissa 
toimivien luonto- ja retkitaitoja 
sekä retkenjärjestämisen 
osaamista. Retkelle osallistuvan 
osalta vahvistetaan nuoren 
yhteistoiminnallisia taitoja, 
tarjotaan mukavia elämyksiä 
päihteiden sijaan sekä opitaan 
retkeilyn ja luonnossa liikkumisen 
perustaitoja. Koulutuksen jälkeen 
palvelupisteen työntekijä pystyy 
järjestämään sekä päiväretkiä, että 
yön yli kestäviä luontokokemuksia 
nuorille joiden parissa hän 
työskentelee sekä verkostoituu 
alueen partiolaisten tai muiden 
järjestötoimijoiden kanssa. Lisäksi 
työntekijällä on valmiudet 
vahvistaa nuoren vuorovaikutus- ja 
päätöksentekotaitoja sekä 
itseluottamusta.

Kulttuurien välinen 
yhteisymmärrys, paikallinen 
yhteisöllisyys, vuorovaikutus, 
yksinäisyyden ja 
ennakkoluulojen  
vähentäminen. Quest-
koulutuksella lisätään 
työntekijöiden mahdollisuuksia 
vahvistaa maahanmuuttajien 
elämisentaitoja. 

Kenelle 
kohdenne
taan

Yläkouluille Lastenkodit, koulun erityisluokat, 
nuorisotalot, 
ammattioppilaitokset mutta 
myös kansainväliset yhteisöt 
kuten vastaanottokeskukset jne

Nuoret jotka hakevat tukea 
Heippa-applikaation kautta 
voivat olla periaatteessa minkä 
ikäisiä tahansa. 

Koulutuksia tarjotaan nuorisoalan 
ammattilaisille, joiden kanssa 
yhdessä määritellään retkien 
kohderyhmät. Kohderyhmiä voivat 
olla esimerkiksi 
maahanmuuttajataustaiset nuoret, 
syrjäytymisuhan alla olevat nuoret 
tai haastavista sosio-ekonomisista 
lähtökohdista tulevat lapset. 

Maahanmuuttajat ja ketkä 
tahansa paikalliset, etenkin 
nuoret.



Toteut-
tajat

Lasten ja nuorten säätiö, Lions 
Quest, Yeesi ry 

Lasten ja nuorten säätiö, Yeesi 
ry, Lions Quest 

Lasten ja nuorten säätiö, 
Leijonat

Partio, Lions Quest, mahdollisesti 
Yeesi 

Lasten ja nuorten säätiö, Lions 
Quest 

Mitä 
maksaa

Dreams-osuus: 1000€ per koulu 
(sisältäen palkkiot, matkakulut 
yms.)

Yeesi-pisteen materiaalit 
(säkkituoleja, kyniä, papereita 
sekä pieni määrä rahaa 
Leijonien ja oppilaiden 
materiaalihankintoihin yhdessä 
käytettäväksi) 900€ per koulu.

Leijonien kouluttaminen 
mielenterveystaitojen 
vahvistamiseen Yeesin pisteellä 
voidaan järjestää verkko- tai 
lähikoulutuksena. Kustannukset 
riippuvat valitusta 
toteutustavasta.

Kolmen tunnin Quest-koulutus: 
700€ per koulu (sisältäen 
palkkiot ja matkakulut).                                                      

LSN: 5500€ sisältäen 30h 
kestävän taidetyöpajan, jossa 2 
ammattitaiteilijaa ohjaajina, 
materiaalit, tilavuokrat ja 
lopputuotoksen esityksen (esim 
teatteriesitys, elokuva, näyttely) 
ja koko projektin koordinoinnin. 
Projekti voi olla esim. 2h/vko 
puolen vuoden ajan tai 1vko leiri 
(30h jaettuna ryhmälle sopivalla 
tavalla).

Yeesi: Mielenterveyttä 
vahvistavia materiaaleja 
(harjoituksia, aktiviteetteja) 
kootaan soveltuvaksi paketiksi. 
Palkkio materiaalien tuottajalle 
5000€ + painokulut riippuen 
kplmäärästä (n.2000€). Ks. 
"muuta"-sarake!

Quest: Organisaation eli esim. 
lastenkodin ohjaajille 
järjestetään Quest-koulutus tai 
ohjataan esim. erityisluokan 
opettaja lähialueen 
peruskoulutukseen. Kustannus 
410 - 2900 euroa.           

Piirikohtainen koulutus 1000€, 
sisältäen 20 osallistujaa: 
päivän mittainen koulutus ja 
profiilit Heippa-applikaatioon 
sekä jälkitukea, mikäli 
mentoroinnin aikana tulee 
siihen tarve.        

Koulutus on mahdollista 
järjestää myös useamman 
piirin yhteisenä koulutuksena, 
jolloin osallistujia (ja 
kustannuksia) per piiri tulee 
vähemmän, mutta Leijonien 
matka koulutukseen pitenee. 

Partio: ½ päivän toiminnallinen 
koulutuspäivä ammattilaisille (max. 
15 hlö, neljästä eri organisaatiosta)  
sekä 
4 x 10 nuoren retkeä (yöpyminen 
retkellä vapaaehtoinen) sisältäen 
kuljetukset, ruuat, lainavarusteet 
(teltta, makuupussi, makuualus-ta) 
ja paikkavuokran  = 10 000€ 
TAI
½ päivän toiminnallinen 
koulutuspäivä (max. 8hlö, kahdesta 
eri organisaatiosta) 
2 x 10 nuoren retkeä (yöpyminen 
retkellä vapaaehtoinen) sisältäen 
kuljetukset, ruuat, lainavarusteet 
(teltta, makuupussi, makuualusta)  
= 6000€

Quest: Valittavana organisaation 
ohjaajille 1 pv Quest-koulutus 
1900€ tai 2 pv Quest-koulutus 
2900€ (sis. kouluttajan palkkio, 
materiaalit, matkakulut. 
Koulutustilan toivotaan järjestyvän 
osallistujaorganisaation kautta.

4000€ sisältäen 20 tuntia 
kestävän taidetyöpajan, jossa 
on kaksi ammattitaiteilijaa 
ohjaajina, materiaalit, 
tilavuokrat ja lopputuotoksen 
esityksen (esim teatteriesitys, 
elokuva, näyttely) ja koko 
projektin koordinoinnin. 
Projekti voi olla esim. 2h/vko 
10 viikon ajan tai vaikka 
kolmena viikonloppuna tms.        

Quest-koulutus 
maahanmuuttajien parissa 
toimiville ohjaajille 
räätälöitynä. Yksi koulutuspäivä 
1900€, kahden päivän koulutus 
2900€.



Kokonaisk
ustannus 
noin 

2600€ per koulu + Yeesin 
koulutus Leijonille

Noin 5500€ + 3000€ + 1900€ = 
10 400€ olettaen, että saman 
aktiviteetin valitsee kaksi piiriä ja 
Questiä tarjotaan 1 pv koulutus

1000€ per 20 hlö 7900€ - 12900€ riippuen 
valitaanko neljän organisaation ja 
neljän retken paketti kahden 
päivän Quest-koulutuksella vai
kahden organisaation ja kahden 
retken paketti yhdellä Quest-
koulutuspäivällä. 

 5900e - 6900€ riippuen Quest-
koulutuksen laajuudesta.

Leijonien 
rooli  

Selvitettävä kiinnostuneet 
koulut. Jos hyvinvointipiste 
rakennetaan, Leijonat vastaavat 
hyvinvointipisteen 
rakentamisesta yhdessä koulun 
oppilaiden kanssa ja ohjaavat 
pisteellä sovittuina ajankohtina 
mielenterveyteen liittyviä 
aktiviteetteja. Yeesiltä  koulutus 
aktiviteetteihin. 

Leijonat voivat olla mukana 
valitsemassa sopivaa 
kohderyhmää ja esimerkiksi 
järjestämässä loppuesitystä tai 
näyttelyä yhdessä nuorten ja 
taiteilijoiden kanssa.

Yeesi: Leijonat voivat olla 
ohjaamassa materiaalipaketin 
harjoitteita.

Leijonat ovat itse nuorten 
tukijoina mentoroimassa 
nuoria heitä mietityttävissä 
asioissa.

Koulutuspaketin markkinointi eri 
nuorisoalan toimijoille. Leijonat ja 
Leot voivat osallistua retkelle ja 
auttaa mm. kyyditys- ja 
huoltotehtävissä. Retkelle voi 
osallistua myös paikallisen 
lippukunnan vapaaehtoisia.

Leijonat voivat osallistua 
projektiin muiden osallistujien 
kanssa.

Muuta Piiri voi halutessaan palastella 
kokonaisprojektia. Vierailusta 
koetetaan saada juttu 
paikallislehtiin. 
Hyvinvointipisteessä voidaan 
tuoda näkyville toimintaa 
rahoittaneet / toteuttaneet 
tahot logojen / materiaalin 
muodossa. 

Yeesin lisäys: Materiaalipaketin 
kokoamiskustannukset jaetaan 
osallistuvien piirien kesken. 
Materiaaleja voidaan 
mahdollisesti hyödyntää myös 
metsäretkellä. Materiaali 
tuotetaan myös 
verkkojulkaisuna.

Nuori voi myös saada kipinän 
jatkaa luonnossa liikkumista 
omatoimisesti tai ryhmässä 
esimerkiksi partioharrastuksen 
parissa.

Organisaatiosta ja kiinnostuksesta 
riippuen myös Yeesillä voi olla 
mahdollisuus osallistua toimintaan.                                                                                                           

Huomaa myös 
ennaltaehkäisevän työn 
taidepajaprojekti - 
kohderyhmäksi valittavissa 
myös maahanmuuttataustaiset 
henkilöt



RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Palvelu- ja varainhankinta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Pj. Birgitta Rajala, 5.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Joulukortit 
Joulukortteja myytiin 158.420 kpl, 87.225 eurolla. 
Personoitujen korttien myynti laski, tulokseen vaikutti todennäköisesti Punainen Sulka-kampanja. 
Joulutervehdysten lähettäminen postitse on hienoisessa laskussa vuosittain, joulukortteja lähetetään noin 30 
miljoonaa kappaletta. 
Suosituin kortti oli Salli Parikka Wahlbergin ”Jouluaattoilta”, jota tilattiin noin 40.000 korttia. 
Piirikohtaista raporttia ei ollut vielä saatavissa.  
  
Arvat 
Kannustuskirjeitä on klubeille lähetetty, joissa joulukortti- ja nuorisoarpa-aktiviteettien tärkeys liiton 
nuorisoaktiviteetteina on tuotu esiin.  Parhaiten arpoja on lunastettu O-piirissä, jonka palautusprosentti on 
18,5% sekä huonoiten E-piirissä, palautusprosentin ollessa 53,6%.   
 
Myyntiarvio voittolunastuksiin perustuen n. 9.500 arpaa. Palautettuja arpoja oli 1200 kpl enemmän, kuin 
viime vuonna. 
 
F-piirin tilanne arpojen suhteen:  
Piiriin toimitettu 65 klubia/1815 arpaa, klubit palauttaneet 29 klubia/592 kpl,  
palautusprosentti 44,6%(klubi)/32,6 % (arpa). 
 
  
Autoarpoja rekisteröity 5.2.2017(klo 12.50 viimeinen rekisteröintipäivä) mennessä 6764 kpl. 
Auto arvotaan 10.2.2017 ja voittoja voi lunastaa vielä 31.3.2017 mennessä. 
 
 Lunastettuja voittoja yhteensä 426 kpl 
 Helkama Sähköavusteinen polkupyörä     4 kpl (15) 
 Jopo 24” polkupyörä                                37 kpl(100) 
 Retkeilykiikarit                                          34 kpl(100) 
 Victorinox veitsisarja                                31 kpl(100) 
 Victorinox tomaattiveitsi ja tuubipuristin   161 kpl(500) 
 Pellavatuotteita Jokipiin Pellava               159 kpl(500) 
 
  
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
Arpojen lähettäminen klubeihin ilman tilausta on koettu saadun palautteen mukaan ainakin joissakin 
klubeissa pakkomyyntinä.  Osa klubeista on palauttanut arvat jopa syyskuun alkupuolella. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLI SEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 
Toimikunnan  / työryhmän nimi  
 
 
ARS-toimikunta 

Raportin laati (nimi + pvm)  
 
 
Risto Uitto 7.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä  
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   
Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja läh iajan 
tavoitteet?   
 
ARS-toimikunnan toinen kokous pidettiin Nurmossa Hotelli Fooningissa 22.11.2016. Käytiin läpi F-piirin ARS-

asioiden toiminnallisia väliaikatilastoja verrattuna tavoitteisiin. 

Suunniteltiin Lions 100 v/Arne Ritari/Melvin Jones –Gaalaa. Seuraava palaveri  11.2.2017. 

 

LC Kauhava/Helahoidon Gaalatoimikunta on suunnitellut gaalan käytännön järjestelyjä. Toimikunnan 
palaverit pidettiin 16.11.2016, 21.12.1916 ja 18.1.2017. Seuraava palaveri 8.2.2017, jossa laaditaan Gaalan 

käsiohjelmaluonnos piirin ARS-toimikunnalle pohjaksi. 
 
LC Ähtäri/Ouluvesi järjesti 40 v-juhlat 21.1.2017 Hotelli Mesikämmenessä. Juhlassa lyötiin piirille yksi uusi 

Lionsritari. Juhlaan osallistui 3 ARS-toimikunnan jäsentä. 
 
Piirin ARS-toimikunta on toteuttanut adressien jakelua ja muiden ARS-tuotteiden esittelyä ja markkinointia 

klubeille vierailuillaan, sekä mm. pnat-kokouksissa. Adresseja myyty 640 kpl, ritarinimityksiä 4 (kauden 

alusta lähtien). Adressien myyntitavoitetta on vielä jäljellä 260 kpl. Ritarinimitystavoitteesta puuttuu vielä 
2. Kaikkiaan ritareita on nimitetty vuosien varrella F-piiriin tähän päivään saakka 112. Se on jonkin verran 

vähemmän kuin Lionsritareiden osuus koko lionsjärjestön jäsenmäärästä Suomessa. 

 
 
 
 
 
 
 
Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituk sen päätettäväksi?  
 

Mahdollista muuta huomioitavaa.  
 

 
 



PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN RAPORTTI 1 2016-2017 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
LCIF-toimikunta 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
 
Heikki Loukola 

3.2.2017 

 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla markus.turja@lions.fi kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä.   

 

Toimintasuunnitelma/raportti  2016-2017 

 

1. Yhteydenpito LCIF-asioissa klubeihin lähinnä sähköpostiviestein ja tiedottaen lohkon 

puheenjohtajien ja PNAT-kokousten kautta. Klubit tulevat saamaan kuukausittain tietoa 

LCIF:stä oman klubinsa sekä piirin tilanteen kehittymisestä.  

 

Klubeille lähetetty ohjeet MJ-jäsenyyden hakemisesta. 

                                                                             

2. Kansainvälisten avustuskampanjoiden koordinointi piirissä 107-F.  

 

Uusia kansainvälisiä avustuskohteita ei ole ilmoitettu.  

                                             

3. Piirin tavoite Melvin Jones-jäsenyyksissä kaudelle 2016-2017 on 10 kpl (kaudella 2015-

2016 piiriin 5 MJ-jäsenyyttä). LCIF-rahaston kartuttaminen 10 000 USD (kaudella 2015-

2016 toteutunut 7252 USD). 

 

Tähän mennessä kauden aikana uusia MJ-jäsenyyksiä on saatu 2 kpl. 

Piirimme klubit ovat tallettaneet LCIF-tilille yht. 2000 €. 

 

4. Osallistuminen kauden aikana järjestettävään piirin 107 F Arne Ritari ja Melvin Jones 

gaalaan. Tvoitteena, että kaikki kauden aikana MJ-jäsenyyden saaneet tai gaalassa sen 

saavat osallistuisivat juhlaan. 
 

5. Klubien avustaminen mm MJ-hakemusten tekemisessä.  
 

Klubeilla on vireillä olevia MJ-jäsenyyshakemuksia useita. 
 

 

                                                          

6. Osallistuminen piirihallitustyöskentelyyn ja sitä kautta tulevat tehtävät. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
Punainen Sulka 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
PDG Matti-Pekka Mäkelä 5.2.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markus.turja@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Punainen Sulka keräyksessä piirimme saldo on tällä hetkellä 138 054€ eli 41% tavoitteesta.   
65 klubista aktiviteettiin on osallistunut 51 klubia.  Tavoitteemme 334 384 on vielä hyvin saavutettavissa, 
koska moni klubi ei ole vielä tilittänyt keräyksiään. 
 
Keväällä osana Punaista Sulkaa toteutetaan paikkakunnan suunnistusseuran ja lions-klubin vapaaehtoinen 
yhdessä toteutettava liikunnallinen tapahtuma Pusu-rastit.  Sillä ei ole mitään tekemistä kilpasuunnistuksen 
kanssa, vaan tapahtumassa annetaan eväitä ja rohkaistaan kansalaisia luonnossa liikkumiseen kartan ja 
kompassin avulla.  Tapahtumaa markkinoidaan yrityksille nimenomaan TYKY-toiminnan lisäämisenä.  
Osanottomaksu 5€ jaetaan siten, että kaksi euroa tulee Punaiselle Sulalle, kaksi euroa suunnistusseuralle ja 
euro käytettävään koulutusmateriaaliin.  Rasteilla koulutusvastuu on suunnistajilla ja leijonat toimivat 
apukouluttajina. 
 
Valtakunnallinen suunnistuspäivä on 24.4.2017 mutta samalla viikolla minä tahansa päivänä käy tapahtuman 
järjestäminen.  Liitteenä Pusurastikirje. 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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PUSURASTIKIRJE 
Piiriemme puheenjohtajat allekirjoituksellaan 16.1. 2017 sitoutuivat markkinoimaan, tukemaan, 

neuvomaan ja suosittelemaan piiriemme klubien ja seurojen välisessä yhteistyössä toimitettavia 

PUSURASTEJA. 

Mitkä ihmeen PUSU-rastit! 

Pusu-rastit ovat paikkakunnan suunnistusseuran/jaoston ja lions-klubin vapaaehtoinen yhdessä toteuttama 

liikunnallinen INTOA LUONNOSSA-tapahtuma, jossa ei kilpasuunnistuksen kanssa ole mitään tekemistä.  

Tilaisuutta markkinoidaan yrityksille nimenomaan TYKY-tapahtumana, jossa annetaan eväitä ja rohkaistaan 

luonnossa liikkumiseen kartan ja kompassin avulla. Tapahtuma järjestetään keväällä vappua edeltävällä 

viikolla paikkakunnan resurssien mukaan soveltaen koulutusohjetta/koulutusmateriaalia, joka on saatavissa 

piirinne sivuilta kokonaisuutena. Koulutusmateriaalia voi muokata tai käyttää sellaisenaan.  Järjestettävään 

tilaisuuteen olisi hyvä saada lehdistöä paikalle, jolloin saadaan ansaittua julkisuutta kahden eri järjestön 

kesken tehtävästä yhteistyöstä.  Mahdollisen tuoton järjestöt suuntaavat nuorison syrjäytymisen 

ehkäisemiseen. Tästä tilaisuudesta hyötyvät kaikki: kansalaiset, seurat ja klubit. 

Ottakaa yhteyttä keskenänne klubit ja seurat ja sopikaa yhteisestä tapahtumasta.  

Suunnistelemaan ja hakemaan INTOA LUONNOSTA. 

Martti Koivumäki 
lion LC Ilmajoki/Ilkka 
Kauhavan Wisa 
suunnistusjaoston pj. 



RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Kummilapsi ja Sri Lanka toimikunta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Piirivastaava PDG Hermanni Sippola 
1.2.2017 
 

 

Toimikunnan raportti (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  

 
Kaksi koulutuksessa ollutta nuorta on menettänyt kummin viime syksynä. 18.8.1999 syntynyt tyttö tekee 
ylioppilastutkinnon 2018 ,  sekä 19.4.2002 syntynyt tyttö tekee peruskoulututkinnon 2018. 
Olen saanut moilemmille uuden kummin, joten heidän koulunkäynti on turvattu toistaiseksi. 
 
 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 
 
 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Toivomukseni on, että piirihallituksen jäsenet aktivoisivat kummien tärkeyttä lasten koulutukseen. 
Koulutuksella lapsen välttyvät lapsityöstä, ja koulutuksen ansiosta voi elintaso kohota 10 – 50 kertaiseksi.  
Sri Lankassa kirjoitustaidottoman naisen palkka on noin 10 euroa / kk.. 
 
 
 
 
 

 

 



PIIRI 107 F    TOIMINTAKERTOMUS 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

100 v piirikoordinaattori  
Kaarlo Katajisto pdg 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Kaarlo Katajisto 

09.02.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla markus.turja@lions.fi kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä.   

Edellisen raporttini jälkeen olen osallistunut kolmeen PNAT -kokoukseen: 

23.11.16 Kurikassa 

25.11.16 Korsnäsissä 

29.11.16 Alavudella 

 

ja jatkanut 100 v. työryhmän kanssa II alueen 1. lohkon juhlakokousjärjestelyjä Seinäjoella. 

Juhlakonsertti järjestetään 23.4.17 klo 18 – Lakeuden Ristissä. Pääesiintyjänä Marko 

Maunuksela. Juhlapuheen pitää Lionliiton varapuheenjohtaja Erkki Honkala. 

 

Olen toimittanut liittoon piirimme 100 v. raportin klubien suunnitelmista. Aineistoista osan 

keräsin PNAT -kokouksissa ja loput soittelemalla jokaiseen muuhun klubiin. 

Vaikuttavuudeksi tuli toimintavuoden tapahtumien (4 N) osalta n. 44.000. Valitettavasti 

toteutuneiden tilasto ei ole vielä ajan tasalla ja näyttää huomattavasti huonompaa 

vaikuttavuutta. Tämä voi toki vielä korjaantua toteutuneita paremmin vastaavaksi, jos 

täydennykset MyLCI:iin tehdään viimeistään 30.6.2017. Tästä tulen kirjoittamaan klubien 

100 v vastaaville. 

 

TIEKSI LOHKON PUHEENJOHTDAJILLE: 

 

Esitän, että voisin saada osallistua myös PNAT toimintavuoden viimeisiin 
kokouksiin. 

Muuta: 
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