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Lionspiiri 107-F
Toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2022 – 30.6.2023
Järjestömme perustajan Melvin Jonesin ajattomia sanoja voi kopioida vuosikymmenestä
toiseen.
Et pääse kovin pitkälle ennen kuin alat tehdä jotain jonkun toisen hyväksi
On hienoa tulla hyväntahtoisten omistautuneiden ihmisten mukaan, ja tehdä
pyyteettömästi asioita apua tarvitsevien hyväksi.

Toimintasuunnitelman tavoitteena on innostaa jäseniä tekemään rohkeasti yhdessä hyviä
asioita lähimmäistemme hyväksi siten, että tekijät voivat tuntea ylpeyttä ja iloa työn
tekemisestä ja siten saada hyvän kokemuksen lions-jäsenyydestänsä.

Toiminta
Viimeisen 2,5 vuoden aikana on Klubien toimintatapoja ohjannut pandemia, jonka liikkeitä on
ollut mahdotonta ennustaa. On aivan selvää, että pandemia on lamaannuttanut joidenkin
osa-alueiden toimintaa mutta onneksi olemme löytäneet uusia tapoja viestiä ja kokoontua
sekä myös tehdä hyviä aktiviteetteja. Pandemian vanavedessä iski päällemme jo uusi
inhimillinen tragedia, Eurooppaa koskettava sotilaallinen selkkaus, joka aiheuttaa mm.
pakolaisvirtaa maahamme.
Järjestömme on auttanut heikommassa asemassa olevia kaikkien kriisien aikana ja niiden
välillä.
Yhdessä auttamalla löydämme uusia yhteistyötapoja niin naapuriklubien kuin myös toisten
järjestöjen kanssa.
Palvelutyömme on klubin jäsenten yhteistyötä ja valtakunnallisesti klubien yhteistyötä.
Piirien ja moninkertaispiirien yhteistyöllä saadaan kansainvälisesti merkittäviä tuloksia, ilman
että kenenkään tarvitsee yksin tuupertua kuorman kantamiseen.
Jatketaan hyvän tekemistä ja ollaan samalla avoimia maailman muutokselle. Lisätään
viestintää, näkyvyyttä ja avoimuutta kaikilla tasoilla. Kerrotaan tarinoita siitä mitä olemme jo
tehneet ja tuodaan esille uusia paikallisia ja kansainvälisiä tarpeita. Uusilla aikaamme
sopivilla hankkeilla saamme uusien jäsenten energian ja klubien tekemisen innon
tarttumaan.
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Kansainvälinen Lions-järjestö, LCI
Lions-järjestö perustettiin Chicagossa 1917. Toiminta on laajentunut alkuperäisestä
liikemiesten hyväntekeväisyys klubista kansainväliseksi palvelujärjestöksi. Suomessa Lionstoiminta aloitettiin 50-luvun alussa. Tänä päivänä kansainväliseen Lions-järjestössä on 1,4
miljoonaa jäsentä yli 200 eri maassa tai maantieteellisellä alueella.
1968 vuonna perustettiin LCIF (Lions Clubs Internationalin säätiö) tukemaan lionsklubien ja
yhteistyökumppaneiden tekemää työtä. LCIF on rankattu 2000-luvulla maailman
luotettavimmaksi palvelujärjestöksi. Viime vuosina säätiö on toistuvasti saanut parhaan 4
tähden luokituksen Charity Navigator-järjestöltä.
LCIF on rankattu 2000-luvulla maailman luotettavimmaksi palvelujärjestöksi.

Lions Tavoitteet
Toimia lions-klubeina tunnettujen palveluklubien järjestäjänä ja toiminnan ohjaajana.
Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.
Edistää hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta.
Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja
siveellistä menestystä kohtaan.
Yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla.
Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisesti kiinnostavista asioista, ei
kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta, eikä uskonnosta.
Kannustaa palvelunhaluisia ihmisiä työhön paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista
taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset täyttävään
toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen toiminnan alalla sekä yksityisissä
yrityksissä.

Kauden teemat 2022 - 2023
Lions-järjestön kansainvälinen tunnuslause
We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper
Kansainvälisen presidentin teema
Yhdessä me pystymme – Tillsammans förmår vi
Kotimainen teema
Lions – avoin muutokselle - öppen för förändring
Lions-liiton puheenjohtajan teema
Kerro palvelustamme – Berätta om vår tjänst
Piirikuvernöörin teema
Rohkeasti esillä, omana itsenään – Visa djärvhet, vara dig själv
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Suomalainen Lions-organisaatio
Suomessa lioneita on vajaat 19 000, Lions-klubeja on noin 880. Klubit muodostavat 14
maantieteellistä aluetta eli piiriä. Piirit erotetaan toisistaan kirjaintunnuksella A-O (J-kirjain ei
ole piirikäytössä). Yhdessä piirit muodostavat moninkertaispiirin, joilla on numerotunnus.
Suomen tunnus on 107.
Suomessa Lions-jäsenmäärä on pienentynyt 80-90 -lukujen huippuvuosista (25 000 jäsentä)
siinä määrin että Suomen Lions -organisaatiossa on kaudella 20-21 aloitettu uuden piirijaon
valmistelu, jossa tähdätään 8-9 piiriin.

F-piiri
F-piirissä on 60 klubia, noin 1400 jäsentä, joista naisia on noin 18 %. Naiset tulivat Lionstoimintaan mukaan 1988. Naisten osuus on kasvanut niin Suomessa kuin kansainvälisesti
siitä lähtien. Piirissä toimii yksi Lions-organisaatioon kuuluva nuorisoklubi, leoklubi,
Vaasassa.

Piirin toiminta-ajatus
Piiri tukee ja ohjaa toiminnallaan klubeja ja toimii virallisena viestintäkanavana klubien,
piirien ja liiton sekä päämajan palveluympäristössä. Piiri valmistelee ja toimeenpanee
klubien kannalta tärkeät valtakunnalliset ja kansainväliset aktiviteetit valituissa teemoissa.
Piirin tärkein tehtävä on toimia yhdyssiteenä ja kouluttajana klubien virkailijoille ja
jäsenistölle.
Klubit ovat Lion-järjestön selkäranka ja klubeissa tehdään pyyteetön palvelutyö paikallisesti,
sekä klubit osallistuvat laajempiin kampanjoihin oman harkintansa mukaisesti tukeakseen
yhteisesti valittujen tavoitteiden toteutumista.

Piiri organisaationa
F-Piiri on jaettu neljään alueeseen, joissa kussakin 2-3 lohkoa. Lohko muodostuu
muutamasta klubista, joita yhdistää maantieteellinen sijainti, pitkäaikainen hyväksi havaittu
yhteistyö, kielellinen yhteenkuuluvuus tai näiden kaikkien yhdistelmä. F-piirin lohkojen koot
ovat 3-10 klubia.
Lohkojen klubit tapaavat toisiaan säännöllisesti lohkon kokouksissa, joita järjestetään noin
kolme kpl/kausi/lohko. Lohkon kokouksen koolle kutsujana ja puheenjohtajana toimii lohkon
alueelta kiertävän vuoron periaatteella valittu lion.
Toiminnat, jäsenmäärät ja klubien yhteisyys saattaa elää aikojen kuluessa. Näin myös
alueiden ja lohkojen kokoonpanoja ja reunaviivoja tarkastellaan ajoittain. Mikäli lohkojaon
uudistaminen vaikuttaisi tulevan ajankohtaiseksi, on luonteva tapa valmistella jakouudistusta
niin, että istuva piirikuvernööri nimeää valmisteluun työryhmän, joka yhdessä muutoksen
kohteena olevien klubien kanssa päätyy uuteen jakoehdotukseen. Jakoehdotusta ja sen
toimeenpanoa sitten käsitellään piirin, liiton ja kansainvälisen järjestön voimassa olevien
sääntöjen mukaisesti.
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107 F-piiriorganisaation muotona on rekisteröimätön yhdistys. Suomessa suurin osa piireistä
on rekisteröitynyt ja loput valmistelevat rekisteröitymistä. F-piirissä kaudella 2021-2022 on
selvitetty perusteellisesti piirin rekisteröitymisen mahdolliset hyödyt ja haitat. Hyödyt ja
myönteinen suhtautuminen on vienyt prosessin päätöksentekovaiheeseen piirikokouksessa
2022. Lions-liiton PRH:ssa hyväksyttämät mallisäännöt mahdollistavat nopean käsittelyn
Patentti- ja rekisterihallituksessa. Mallisääntöjä hyödyntämällä eri piirien säännöt
harmonisoituvat luontevasti. Piirikokouksen mahdollisen myönteisen ratkaisun seurauksena
Piiri voi aloittaa kauden 2022-2023 rekisteröityneenä yhdistyksenä.

Kaudella 2022-2023 lohko- ja aluejako on sama kuin kaudella 2021-2022
I ALUE (16 klubia)

II ALUE (15)

III ALUE (18)

IV ALUE (12)

1. LOHKO (9 klubia)

1. LOHKO (6)

1. LOHKO (8)

1. LOHKO (7)

LC Kaskinen-Kaskö

LC Isojoki

LC Nurmo

LC Alavus

LC Kristinestad-Kristiinank.

LC Kauhajoki

LC Nurmo/Valakiat

LC Alavus/Kuulattaret

LC Korsnäs

LC Kauhajoki/Aro

LC Nurmo/Lakeus

LC Alavus/Salmi

LC Lappfjärd-Lapväärtti

LC Kauhajoki/Katrilli

LC Peräseinäjoki

LC Kuortane

LC Malax

LC Kauhajoki/Päntäne

LC Seinäjoki

LC Töysä

LC Närpes

LC Teuva

LC Seinäjoki/Aalto

LC Ähtäri

LC Seinäjoki/Botnia

LC Ähtäri/Ouluvesi

LC Närpes/Three Towns
LC Petalax

2. LOHKO (9)

LC Övermark/Yttermark

LC Ilmajoki

LC Seinäjoki/Törnävä

LC Ilmajoki/Ilkka

2. LOHKO (10)

2. LOHKO (5)

2. LOHKO (3)

LC Ilmajoki/Viljat

LC Alahärmä

LC Alajärvi/Järviseutu

LC Vaasa/Family

LC Jurva

LC Kauhava

LC Evijärvi

LC Vaasa/Meri

LC Jalasjärvi

LC Kauhava/Helahoito

LC Lappajärvi

LC Vaasa-Vasa

LC Jalasjärvi/Liisat

LC Kauhava/Ilmatar

LC Lehtimäki

LC Kurikka

LC Kortesjärvi

LC Vimpeli

3. LOHKO (4)

LC Kurikka/Jennyt

LC Lapua

LC Isokyrö

LC Kurikka/Paitapiiska

LC Lapua/Alajoki

LC Laihia/Helmi

LC Lapua/Simpsiö

LC Vähäkyrö

LC Lapua/Fröökynät

LC Ylistaro

LC Ylihärmä

Lohkon puheenjohtajat järjestävät kauden aikana kolme lohkon kokousta.
9/2022, 11/2022, 3/2023
Edellisen kauden lohkonpuheenjohtajat toimivat neuvonantajina, samoin alueen
puheenjohtajat. Uusien jäsenten koulutus lohkon kokousten yhteydessä.
Aluepuheenjohtajina toimivat varapiirikuvernöörit.
1VDG alueet 3 ja 4
2VDG alueet 1 ja 2
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Piirin painopisteet kaudella 2022-2023
* Klubitarinat viestinnän välineinä
* Aktiviteetit tarinoiksi
* Yksi uusi aktiviteetti, yksi uusi jäsen
* Lasten ja nuorten tukeminen
* Lapsuusiän syöpä ja diabetes
* Klubi- ja piirivirkailijoiden kannustaminen ja osaamisen ylläpito
* Klubien väliseen yhteistoimintaan kannustaminen
* jäsenkokemuksen huomioiminen
* Suomen Lions-liiton tavoitteiden tukeminen
* Kansainvälisen Lions-järjestön tavoitteiden tukeminen

Piirin hallinto
Piirihallitus käsittelee kauden aikana päätöstä edellyttävät asiat sekä valmistelee
vuosikokouksen päätettäväksi tulevat asiat.
Piirikuvernööri DG

Matti Kärnä

LC Ylistaro

1.Varapiirikuvernööri 1VDG

Markku Ojala

LC Isojoki

2.Varapiirikuvernööri 2VDG

Juha Lahtinen

LC Lapua

Piirisihteeri CS

Arto Huhtala

LC Jalasjärvi

Rahastonhoitaja CT

Pasi-Aatos Kari

LC Lapua

Edellinen piirikuvernööri IPDG Tapio Seppä-Lassila LC Lapua
Jäsenjohtaja (GMT)

Jari Pärnänen

LC Peräseinäjoki

Koulutusjohtaja (GLT)

Matti-Pekka Mäkelä

LC Seinäjoki / Botnia

Palvelujohtaja (GST)

Jaakko Korkonen

LC Peräseinäjoki

LCIF-koordinaattori

Matti Vaarasto

LC Vähäkyrö

Viestintäjohtaja

Jaana Kankaanpää

LC Laihia/Helmi
Seur.klubi vuorossa

Lohkopuheenjohtaja A1L1

Ulf Klåvus

LC Lappfjärd

LCÖvermark/Yttermark

Lohkopuheenjohtaja A1L2

Tanja Koivisto

LC Vaasa/Family

LC Vaasa/Meri

Lohkopuheenjohtaja A1L3

Mikko Takala

LC Ylistaro

LC Laihia/Helmi

Lohkopuheenjohtaja A2L1

Timo Kulmala

LC Kauhajoki/Aro

LC Teuva

Lohkopuheenjohtaja A2L2

Juha Turkulainen

LC Kurikka

LC Ilmajoki

Lohkopuheenjohtaja A3L1

Erkki Muilu

LC Nurmo/Lakeus

LC Peräseinäjoki

Lohkopuheenjohtaja A3L2

Hanna Holtinkoski

LC Lapua/Fröökynät

LC Kauhava/Helahoito

Lohkopuheenjohtaja A4L1

Ari Niemi

LC Ähtäri/Ouluvesi

LC Alavus

Lohkopuheenjohtaja A4L2

Ari Autio

LC Alajärvi/Järviseutu LC Lehtimäki

Hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Äänioikeus on
hallituksen jäsenillä.
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Piirihallituksen kokoukset pidetään seuraavasti
3.9.2022

Alue 4

(kokouspaikasta sovitaan myöhemmin)

18.11.2022

Alue 3

(kokouspaikasta sovitaan myöhemmin)

18.2.2023

Alue 2

(kokouspaikasta sovitaan myöhemmin)

22.4.2023

Alue 1

Ylistarossa, piirin vuosikokous samana päivänä

Ylimääräiset kokoukset järjestetään pääsääntöisesti GoToMeeting-kokouksina.
Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat toimikuntien puheenjohtajat.
Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus
Piirihallituksen kokouspäivinä voidaan järjestää koulutuksia sekä asiantuntijavierailuja.

LCI Strateginen suunnitelma
Lions Clubs Internationalin (LCI) visio toisen vuosisadan toiminnan eteenpäinviennistä
käynnistyi 2015 LCI Forward -aloitteesta. Sen tavoitteeksi asetettiin palvella kunkin kauden
aikana 200 miljoonaa ihmistä ympäri maailman.

LCI:n visio on toimia maailmanlaajuisena
johtajana yhteisö- ja humanitaarisessa palvelussa.
LCI:n brändi on palvella avun tarpeessa olevaa
maailmaa.
LCI:n tehtävä on antaa lionsklubeille,
vapaaehtoisille ja kumppaneille mahdollisuus
parantaa terveyttä ja hyvinvointia, vahvistaa
yhteisöjä ja tukea avun tarpeessa olevia ihmisiä
humanitaarisen avun ja apurahojen avulla, jotka
vaikuttavat maailmanlaajuisesti, sekä edistää
rauhaa ja kansainvälistä yhteisymmärrystä.

Suomen Lions-liiton strategiatyö
Lions-liiton strategiatyö luo entistä parempaa, innostavampaa ja vaikuttavampaa lionstoimintaa.
Strategiatyön keskiössä ovat palvelufokuksemme, tavoitteidemme ja arvojemme lisäksi
roolit, tehtävät ja toimintamallit tulevaisuudessa, sekä jäsenkokemuksen huomioiminen
kaikessa toiminnassamme uusien jäsenten houkuttelusta nykyisten jäsenten hyvinvointiin.
Strategiatyössä pohdimme, mikä toiminnassamme on merkityksellistä, ja mikä luo
vaikuttavuutta palveluumme, kun jokainen kohtaaminen on tärkeä. Lisäksi työhön kuuluu
strategian toteutuksen tiekartan luominen, jotta pystymme seuraamaan ja todentamaan
strategiamme onnistumista.
Työn haasteeksi tunnistetaan sen laajuus ja asian konkretisoiminen jäsenille ja klubeille.
Tavoitteena on saada koko jäsenistö tuomaan ajatuksensa ja näkemyksensä mukaan tähän
työhön. Strategiatyöryhmä kutsuu kaikki klubit ja jäsenet ottamaan kantaa
tulevaisuuteemme. Jokaisella on mahdollisuus osallistua strategiamme määrittelyyn.
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Onnistunut strategiatyö tarvitsee rohkeutta ja päämäärätietoisuutta, jotta varmistamme
toimintamme elinvoimaisuuden ja laajan palvelutarjontamme jatkuvuuden tulevaisuudessa.
Jokaiselle meille jäsenelle se on myös tilaisuus olla avoin ja kokeilla uusia asioita
klubeissamme ja aktiviteeteissamme.
Lions 2030 strategia tullaan esittämään Lions-liiton vuosikokoukselle 2023 Espoossa.

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä (GAT)
Global Action Team (GAT) on järjestömme kaikkien organisaatiotasojen läpi ulottuva
maailmanlaajuinen toimintaryhmä, joka perustuu kolmeen peruspilariimme:
johtajuuskoulutus, jäsenyys ja palvelu. GAT-työskentely vahvistaa klubien toimintaa ja tekee
palvelutyöstä tarkoituksenmukaisempaa.
Puheenjohtajana on piirikuvernööri. Puheenjohtaja varmistaa, että piirin GLT-, GMT-, GST-ja
LCIF-koordinaattorit tekevät yhteistyötä ja he toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien
taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa humanitaarista
palvelua.
GAT saa uuttaa energiaa jäsenyyden kehittämiselle uudella lähestymistavalla:
GMA (Global Membership Approach, maailmanlaajuinen jäsenyysaloite)
Maailmanlaajuinen jäsenyysaloite yhdistää strategisen lähestymistavan ja resursseja piirien
tiimeille jäsenyyden kehittämiseksi ja jäsenmäärän kasvattamiseksi. GMA:n läpiviennissä on
tärkeää tehdä yhteistyötä (esim. GAT, New Voices) piireissä piirikuvernöörin johdolla.
Pyrkimyksenä on:
- innostaa piirejä uusien klubien kautta
- aktivoida klubeja uusilla jäsenillä
- motivoida jäseniä mielekkään palvelun kautta viihtymään klubeissa

Koulutusjohtaja(GLT) Matti-Pekka Mäkelä LC Seinäjoki / Botnia. Koulutustiimi järjestää
koulutustapahtumia. Koulutus kohdennetaan suomen- ja ruotsinkielellä uusille jäsenille,
presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille ja lohkopuheenjohtajille.
Jäsenjohtaja(GMT) Jari Pärnänen LC Peräseinäjoki. Jäsenjohtajan tehtävä on tuoda piirin
klubeille työvälineitä, joilla vahvistetaan jäsenten motivaatiota jatkaa lion-toiminnassa samoin
kuin tuoda virikkeitä klubeille potentiaalisten uusien jäsenten löytämiseksi. Muun muassa
lohkopuheenjohtajat vievät GMT:n viestiä klubeille lohkokokouksissa. Mahdollisten uusien
jäsenten yhteydenottoihin reakoidaan välittömästi etsimällä jäsenehdokkaalle paras
mahdollinen klubi.
Palvelujohtaja (GST) Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki. Palvelujohtaja kannustaa
lohkopuheenjohtajia suunnittelemaan ja toteuttamaan diabeteskävelyn hyvän päivänä.
Palveluprojektien toteuttaminen ja raportointi on kasvanut edellisvuodesta. Yhteistyö piirin
LCIF-koordinaattorin kanssa, jotta löydetään alueelta vähintään yksi palvelualoite, jota
voidaan vahvistaa käyttämällä LCIF:n resursseja. Tällainen on esimerkiksi lapsuusiän syöpä.
Jokainen piirin klubi raportoi aktiviteettinsa MyLionin kautta kaudella 2022-2023.
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Toimikunnat ja niiden puheenjohtajat
Viestintä Jaana Kankaanpää LC Laihia/Helmi. Leijonasanomat/Lejon Nytt ilmestyy
syyskuusta lähtien kuukausittain, ja maaliskuun numerosta painetaan paperilehti. Piirilehden
ilmoitushankinnasta palautetaan klubeille 50%. Piirikuvernöörin viesti lähetetään kaikille
klubeille kuukausittain elokuusta toukokuuhun.
LCIF (Leijonien hyväntekeväisyyssäätiö) Matti Vaarasto LC Vähäkyrö. Uusia Melvin
Jones jäsenyyksiä 12kpl, kaudella lahjoittavien klubien määrä vähintään 20 ja kauden
tavoitesumma lahjoituksille 15 000 dollaria.
Lions Quest Marika Haapanen LC Seinäjoki/Aalto. Liikuntaseurakoulutus lauantaina
20.11.2022 Vaasassa. Suunnitelmissa Elämisentaitoja – Lions Quest - Peruskoulutus
torstaina ja perjantaina vkolla 12/ tai 13/23 Vaasassa sekä vastaava koulutus
ruotsinkielisenä keväällä 2023. Elämisentaitoja – Lions Quest liikuntaseurakoulutus
valmentajille ja valmennuspäälliköille lauantai päivä keväällä 23 Kuortaneella. Kaikkiin
kursseihin vähintään 10 kurssilaista. Markkinointi aloitetaan kolme kuukautta ennen
tapahtumia.
Suomen Lions-liiton tukemana jatketaan kaudella 2022-23 Kiusaamisesta terveeseen
nettikäytökseen, KiTeNet-kampanja. Kampanja on valtakunnallinen ja se on kohdistettu
laajalle joukolle 9-10 -vuotiaita. Lionsklubit tiedottavat alakouluille kampanjasta ja yhdessä
koulujen ehdoilla toteuttavat alueellaan vanhempainillan/tapahtuman, jossa aiheina ovat
mediakasvatus ja nettikiusaaminen.
Arne Ritari -säätiö Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö. Tavoitteena on myydä 600 Arne Ritari
-adressia ja saada 6 ritariutta.
Leoklubitoiminta Auli Hiltunen LC Vaasa/Family. Piirissämme toimii tällä hetkellä yksi Leoklubi, joka on Vaasassa. Tavoitteena on säilyttää Leo Club Vaasan toiminta elinvoimaisena
uusjäsenhankinnan avulla yhteistyössä Lionsien kanssa mahdollistamalla matalan kynnyksen
aktiviteetteja esim. auttamalla ruoka-avussa yhdessä. Kauden 2022-2023 aikana pyrimme
perustamaan toisen Leoklubin piirin alueelle ja auttamaan näitä klubeja tekemään yhteistyötä
keskenään.
Nuorisovaihto Harri Peltonen LC Vaasa/Meri. Tavoitteena saada vähintään neljä nuorta
lähtemään vaihtoon, sekä löytää vähintään niin monta isäntäperhettä kuin nuoria on tulossa
nuorisovaihtoon F-piiriin kesällä 2022.
Piirien nuorisovaihtojohtajat ovat päättäneet, että F-piirin leiri pidetään hakijoiden määrästä
ja epävakaasta maailmantilanteesta johtuen normaalia pienempänä. Osanottajamäärä tulee
olemaan n. 20 nuorta Euroopasta.
Leiriajankohta on 1.-7.8.2022, isäntäperhejaksot ovat ma 18. - su 24. heinäkuuta ja ma 25. su 31. heinäkuuta
Isäntäperheiden etsiminen on ollut käynnissä keväällä 2022 jatkuen edelleen.
Nuorisoleiri Leiri järjestetään Kuortaneen Haapaniemessä1.-7.8. 2022.
Leirivetäjä haussa, Erkki Honkalalta saa lisätietoja tehtävästä.

Kumppanuushankkeet Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli.
Suomen Lions-liitolla on monivuotisia yhteistyökumppaneita ja monenlaisia
yhteistyöhankkeita. Kumppanien kanssa lisäämme palveluvoimaamme, parannamme
palvelumme laatua ja yhteisymmärrystä ja tunnettuutta samanhenkisten seurassa.
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Varainkeräys nuorisotyön hyväksi Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli.
Rauhanjulistekilpailun teema 2022-2023 on Johda myötätunnolla. Lead with Compassion.
Rauhanjulistetöitä pyritään saamaan 15 kpl. Keväällä 2022 muistutetaan klubeja
rauhanjulistepakettien tilauksesta liiton verkkokaupasta. Kilpailun tarkat ohjeet ovat
paketeissa.
Joulukorttien ostotavoite on 10 kpl/klubin jäsen. Klubeille tiedotetaan, että korttien tuotosta
jää puolet klubin omaan käyttöön. Toinen puolikas korttien tuotosta menee Suomen Lionsliitolle käytettäväksi nuorisotyön hyväksi. Tavoitteena on myös, että Lions-arpoja ei
palautettaisi, vaan klubit ostaisivat koko määrän itselleen. Myös Lions-arpojen tuotto
kohdentuu nuorisotyön hyväksi.
Sri Lanka Arja Jauhiainen LC Alavus Kuulattaret. Tehtävänä on lisätä piirissä tietoa Lionien
Sri Lankan avustusmahdollisuuksista ja Sri Lankan Lions -ystävät ry:stä. Tavoitteena löytää
kauden aikana vähintään yksi uusi kummiklubi, sekä kaksi uutta yksityishenkilöä kummeiksi
Sri Lankan kummilapsille.
Ympäristö, luontoarvot Tapio Seppä-Lassila LC Lapua. Aktivoidaan klubeja ottamaan
huomioon ympäristövaikutukset aktiviteeteissaan ja osallistumaan valtakunnallisiin
ympäristöaktiviteetteihin. Ympäristöleijonat ja Lions Quest tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten
keskuudessa.
New Voices-Uusia ääniä Marika Haapanen LC Seinäjoki/Aalto. Markkinointi, jäsenyys,
palvelu ja johtaminen. Tavoitteena piirin GAT-tiimin kanssa yhteistyönä lisä-ääninä olemassa
olevien jäsenten viihtyvyys klubeissa sekä uusien jäsenten hankkiminen. Uusia ääniä -aloite
edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja sen tavoitteena on lisätä
järjestössä jäsenten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestönosien määrää.
Tavoitteena on lohkopuheenjohtajien avulla ja tarinoilla saada klubien moninaiset ja
innovatiiviset uudet äänet kuuluviin.
Diabetes Armas Rinne LC Vaasa/Meri. Keskitymme tulevan kauden aikana tuomaan esille
Diabetes-sairauden ennaltaehkäisemisen tärkeyden sekä pysyvien elämäntapamuutoksien
merkityksen.
Syksyn kuluessa on suunnitelmissa järjestää piirimme keskeisellä alueella, Seinäjoella,
diabetespäivä, jonne kutsutaan Seinäjoen diabetesosaamiskeskuksesta diabetesylilääkäri,
diabeteshoitaja ja ravitsemusterapeutti. Diabetes-päivä on avoin tilaisuus, mutta toivomme
tietenkin, että piirimme klubien diabeetikot perheineen osallistuisivat tuohon tapahtumaan.
Kiviset kilometripaalut Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri. Suomen Lions-liiton vuosikokous
12.6.2021 hyväksyi LC Vaasa/Meri -klubin tekemän aloitteen kivisten etäisyyspaalujen
kunnostamisesta lionien toimesta näkyvyyden parantamiseksi ja ympäristön siistimiseksi.
Pilottikohde on F- ja M-piirien toiminta-alueella.
Piirin admin / neuvoja / ICT Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri
Vuosikokous Ari Kekarainen LC Ylistaro. Piirin vuosikokouksen organisointi.

Kumppanuushankkeet
Lastenklinikoiden kummit
Autetaan pieniä syöpäpotilaita Lastenklinikoiden Kummien kanssa
Lapsuusiän syöpää vastaan taistelu on yksi sekä järjestömme kansainvälisen säätiön,
LCIF:n että Suomen Lions -liiton painopistealueista.
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Suomen Lions-liitto sekä Lastenklinikoiden Kummit solmivat yhteistyösopimuksen lasten
syöpätautien hoidon ja hyvinvoinnin, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi
Suomessa. Kaksivuotisena suunniteltu yhteistyö Lions-toiminnan 70-juhlavuoden 2020
kunniaksi jatkuu vuoden 2022 loppuun.
Tavoitteesta eli 100 000 eurosta syöpälasten hyväksi on toteutunut vain reilu 30 000
euroa. Tuo tavoite saavutettaisiin vaivattomasti, jos kukin klubi maksaa Kummien
tilille 5 euroa/jäsen. Keräystuoton tilittämiseen käytetään Lastenklinikoiden Kummien
keräystiliä Nordea FI21 1573 3000 1058 81. F-piirin viitenumero on 1113912.
Lionsklubit voivat osallistua keräykseen myös omalla tavallaan – esimerkiksi järjestämällä
varainhankintatapahtuman ja lahjoittamalla kampanjaan haluamansa summan Jo monesti
siirtyneet suurkonsertit korvataan F-piirissä päätöksen mukaan järjestämällä piirin oma
konsertti syksyllä Lakeuden Ristissä Seinäjoella.
Kantasolurekisteri
Tärkeä osa syöpähoitoja ovat kantasolusiirrot. LC Lapuan tekemä Kantasolurekisterialoite
hyväksyttiin Oulun vuosikokouksessa 2018. Lionien ja leojen toivotaan aktiivisesti
markkinoivan kantasolurekisteriin liittymisen mahdollisuutta kaikille alle 35-vuotiaille, olivat
kyseessä leot, lionit tai ulkopuoliset. Piirissämme kannustetaan klubeja pitämään
kantasolurekisteriasiaa esillä.

Suomen Hiihtoliitto
Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto tekevät yhteistyötä lasten ja nuorten
hiihtoharrastuksen lisäämiseksi Lasten Leijonahiihto -nimikkeellä. Tavoitteena on saada
toteutettua yli 100 tapahtumaa vuosittain. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös
vaihtoehtoinen ohjelma.
Hiihtoliitto on tuottanut 4-12 vuotiaille suunnatun tapahtuman toteutuskonseptin ja
ohjeistukset. Klubeilla on kuitenkin mahdollisuus räätälöidä oman näköisensä tapahtuma ja
päättää tapahtumalleen sopiva ajankohta.
Paikalliset lionsklubit vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä, paikalliset
hiihtoseurat tapahtuman teknisestä tuesta.
Suomen Lions-liitto on tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnissä Lionsverkkokaupassa www.lionsverkkokauppa.fi/
Monilla klubeilla on ennestään tapana järjestää kilpailuja lapsille esim. ”nappulakisoja”
alkukesästä. Nämä kisat voivat hyvin korvata talven hiihtokisat, etenkin jos lumitilanne on
huono. Näistä kisatapahtumista voi rakentaa hienon tilaisuuden jossa esim. jaetaan
stipendejä varttuneemmille nuorille urheilijoille, esikuville.
Leijonaemot
Erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys Leijonaemot ja Suomen Lions-liitto ovat
solmineet kolmivuotisen yhteistyösopimuksen syyskuussa 2020. Leijonaemot ry on
erityislasten vanhempien noin 2000 jäsenen yli Suomen toimiva vertaistukiyhdistys, joka
toimii 30 paikkakunnalla.
Yhteistyö tarjoaa lioneille mahdollisuuden auttaa haastavissa tilanteissa olevia
erityislapsiperheitä ympäri Suomen.
Yhteistyösopimuksen myötä Leijonaemot välittää soveltuvat Leijonapartio-avunpyynnöt
paikallisille lionsklubeille, jotka ottavat asian hoitaakseen.

Pohjanmaan Leijona
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Periaatteena on, että valinta kohdistuu henkilöön, joka on tehnyt pyyteetöntä palvelutyötä
oman klubinsa ja ympäristönsä hyväksi, lions-periaatteita noudattaen. Piirihallituksessa tai
muissa näkyvissä lions-tehtävissä ansioituneita ei palkita Pohjanmaan Leijona kunnianimellä. Ohjesäännön mukaan piirikuvernööri vastaa siitä, että Pohjanmaan Leijona kunnianimi annetaan oikealle henkilölle.

Leo-toiminta piirissä
Leot pidetään mukana lohkon sekä piirin kokouksissa tiedonjaon ja yhteistyön kehittämiseksi.
Leoja kannustetaan hakemaan toiminta-avustusta lohkon klubeilta. Klubitasolla tietoisuutta
Leoista lisätään nimeämällä klubeihin Leovastaava joka osallistuu kauden aikana pidettäviin
leofoorumin keskustelutilaisuuksiin. Leofoorumissa jaetaan tietoa Leoista, heidän
toiminnastaan ja tuetaan klubeja Leo-klubien perustamisessa. Leojohtaja tuo kansalliselta
tasolta tietoa ja parhaita toimintatapoja piirin klubien tietoisuuteen Leofoorumin kautta, jotta
Lionsit osaisivat tukea nuoria Leoklubin perustamisessa osana oman Lions toimintansa
kehittämistä.
Leojohtaja toimii yhteistyössä piirin nuorisovaihtojohtajan kanssa, kontaktoimalla piirin
alueelta nuorisovaihdossa käyneet nuoret potentiaalisina uusina Leoina.

Sri Lanka
Sri Lankassa on vajaa 22 miljoona ihmistä. Heistä 320 000 sairastaa harmaakaihia, ja
useimmat heistä ovat sokeita tai huononäköisiä. Julkinen terveydenhuolto kykenee
leikkaamaan vuosittain näistä potilaista vain 43 000. Näönsuojelu on ollut kansainvälisen
Lions-liiton painopisteenä vuosikymmeniä.
Sri Lanka on ollut suomalaisten leijonien avustuskohteena jo yli 30 vuoden ajan.

Ruotsinkielinen toiminta
Piirissämme on useita sekä ruotsinkielisiä klubeja sekä ruotsia toisena kielenä käyttäviä
klubeja. Piirin kokoukset pidetään käytännössä aina suomen kielellä ja puheenvuorojen
pitäminen myös ruotsiksi on luonnollisesti sallittu kaikissa piirin tilaisuuksissa.
Ruotsinkielisestä koulutuksesta vastaa Thorolf Westerlund, LC Närpes. Samoin hän vastaa
piirin suomenkielisen materiaalin kääntämisestä ruotsiksi.

Lions-kilpailut piirin alueella kauden aikana
Piirissä järjestetään perinteiseen tapaan lentopallo-, pilkki- ja golf-mestaruuskilpailut.
Aikataulutiedot päivitetään piirin kotisivulle.

Lions -tapahtumia
14. 8. Suomalaisen lions-toiminnan päivä
8.10. Hyvän Päivä, mm palkitaan vuoden hyvän tekijä
LCIF päivä, tavoitteena on, että Lionsklubit näkyvät kaikkialla Euroopassa
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Liiton teemat kaudella
Klubit voivat halutessaan ottaa huomioon liiton kuukausiteemat toimintasuunnitelmissaan
8/22
9/22
10/22
11/22
12/22
1/23
2/23
3/23
4/23
5/23

LCI ja NSR, kansainvälisyys, webinaari 25.8.
Jäsenyys, GMT, webinaari 22.9.
Nälkä (maailman nälkäpäivä 16.10.), webinaari 27.10.
Diabetes (maailman diabetespäivä 14.11.), webinaari 24.11.
Tvåspråkighet, Lionsland Åland, webinarium 15.12.
Koulutus, GLT (kansainvälinen koulutuksen päivä 24.1.), webinaari 26.1.
Lapsuusiän syöpä (lasten syövän päivä 15.2.), webinaari 23.2.
Näkö, webinaari 30.3.
Arne Ritari -säätiö, webinaari 27.4.
Ympäristö (luonnon monimuotoisuuden päivä 22.5.), webinaari 25.5.

Piirin edustaja Suomen Lions-liiton toiminnassa kauden 2022-2023
aikana
PDG Raimo Sillanpää

Lions-liiton viestintäjohtaja

Klubien vuosijuhlat
Kuvernööritiimin jäsenet osallistuvat klubien vuosijuhliin klubien kutsusta.
Perustamisajankohtansa mukaan seuraavilla klubeilla tulee pyöreitä vuosia täyteen kauden
2022-2023 aikana:
Klubi

Vuodet

LC Lapua
LC Kristinestad-Kristiinank.
LC Kauhava/Ilmatar
LC Kauhajoki
LC Jurva
LC Isojoki
LC Ilmajoki/Viljat

60
70
20
60
60
60
20

Perustamispäivä

9.11.1962
17.4.1953
21.2.2003
30.12.1963
25.4.1963
5.4.1963
11.4.2003

Tarkemmat ajankohdat ja juhlien järjestelyt päivitetään piirin- ja klubien kotisivuille.

Lionsgaala
Piirin Melvin Jones-, ritari- ja lions-gaala järjestetään keväällä 2023.

Talousarvio
Talousarvio 2022-2023 on toimintasuunnitelman liitteenä.

Lapualla

23.4.2022

Matti Kärnä
1 varapiirikuvernööri
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