F Piiri / Distrikt

Lionspiiri 107-F
Toimintasuunnitelma kaudelle 1.7.2021 – 30.6.2022

Toiminta-ajatus
Kun ryhmä hyväsydämisiä ihmisiä ryhtyy toimeen, käärii hihansa ja ryhtyvät toimeen
paikkakuntalaisten auttamiseksi, se on hieno asia - josta kaikki projektiin osallistuvat tuntevat
suurta iloa. Kyse on lioneista. Lionina oleminen tarkoittaa johtamista esimerkin kautta,
ihmissuhteiden rakentamista ja maailman parantamista ystävällisten tekojen kautta. 1,4
miljoonaa toisista ihmisistä välittävää miestä ja naista palvelevat yhdessä, pysyvän
vaikutuksen tekemiseksi ja yhä useamman ihmisen elämän muuttamiseksi.
Lainaus Suomen Lions -liiton 2021-2022 puheenjohtajan Sanna Mustosen toimintasuunnitelmasta.

Viimeisten 20 vuoden aikana on yhteiskuntia koskettanut mm. globaalin talouden
aaltoliikkeet, ilmaston muutoksen näkyväksi tuleminen, Euroopan lähialueiden epävakaus ja
pakolaisbuumi sekä tuoreimpana pandemian olosuhteet. Järjestömme on auttanut
heikommassa asemassa olevia kaikkien kriisien aikana ja niiden välillä.
Pidä päivätyösi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta.
Sankaritekoja ei vaadita. Periaatteemme tähtää, että lionit säilyttävät ryhdikkään otteen
päivittäiseen tekemiseen, jolloin myös harrastustoimissa, Lion-palvelussamme säilyy sama
ryhdikkyys.
Palvelutyö on klubin jäsenten yhteistyötä, valtakunnallisesti klubien yhteistyötä, ja
moninkertaispiirien yhteistyöllä saadaan kansainvälisesti merkittäviä tuloksia, ilman että
kenenkään tarvitsee tuupertua kuorman kantamiseen.
Palvelutyö on moniteholääke. Avunsaajan elämä paranee konkreettisesti, lähimmäisten olo
ja jaksaminen vahvistuvat. Bonuksena avustajat, lionit, saamme hyvää mieltä tehdessämme
asioita, joilla on merkitystä.
Jatketaan hyvän kierrettä myös ensi kaudella omassakin piirissämme. Me teemme sen
yhdessä. Kaikki piirin klubit, kaikki leijonat. Yhdessä tehden pelaamme samaan maaliin ja
säilytämme elämän ilon niin autettavien kuin omassa keskuudessamme. Palvelemme ilolla.

107 F -piiri Toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022

1

F Piiri / Distrikt

Kansainvälinen Lions-järjestö
Lions-järjestön 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.

Järjestön avustustoiminnan pitkäaikaisia painopisteitä ovat olleet muun muassa
näönsuojelu eri muodoissaan, sekä ikäihmisten ja nuorten elämänlaadun vahvistaminen.

Kauden teemat 2021 - 2022
Lions-järjestön kansainvälinen tunnuslause
We Serve – Me palvelemme – Vi hjälper
Kansainvälisen presidentin teema
Kindness matters – Ystävällisyys ratkaisee
Lions-liiton puheenjohtajan teema
Tekevä, näkyvä lion - Lion som gör och syns
Piirikuvernöörin teema
Palvelemme ilolla - Vi tjänar med glädje

Suomalainen Lions-organisaatio
Suomessa lioneita on reilut 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.
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F-piiri
F-piirissä on 62 klubia, noin 1450 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.
107 F-piiriorganisaation muotona on rekisteröimätön yhdistys. Suomessa osa piireistä on
rekisteröitynyt ja osa valmistelee rekisteröitymistä. F-piirissä ei rekisteröitymisen kanssa ole
pidetty kiirettä, olemme mm. odottaneet uusien piirin mallisääntöjen valmistumista.
Mallisäännöt mahdollistavat nopeamman käsittelyn Patentti- ja rekisterihallituksessa, samoin
mallisääntöjä hyödyntämällä eri piirien säännöt harmonisoituvat luontevasti.
Kaudella 2021-2022 selvitetään piirin rekisteröitymisen mahdolliset hyödyt ja haitat sekä
päätetään mahdollisista jatkotoimista.
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Kaudella 2021-2022 lohko- ja aluejako on sama kuin kaudella 2020-2021
I ALUE (16 klubia)

II ALUE (15)

III ALUE (18)

IV ALUE (13)

1. LOHKO (9 klubia)

1. LOHKO (6)

1. LOHKO (8)

1. LOHKO (8)

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 Soini

LC Närpes

LC Teuva

LC Seinäjoki/Aalto

LC Töysä

LC Seinäjoki/Botnia

LC Ähtäri

LC Seinäjoki/Törnävä

LC Ähtäri/Ouluvesi

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 Närpes/Three Towns
LC Petalax

2. LOHKO (9)

LC Övermark/Yttermark

LC Ilmajoki

LC Laihia/Helmi

LC Lapua/Simpsiö

LC Vähäkyrö

LC Lapua/Fröökynät

LC Ylistaro

LC Ylihärmä

Lohkon puheenjohtajat järjestävät kauden aikana kolme lohkon kokousta.
9/2021, 11/2021, 3/2022
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 2021-2022
* Klubilähtöisten toimintojen tukeminen
* Lasten ja nuorten elämänlaadun tukeminen
* Näkyvyyden lisääminen
* Koulutuksen ja valmennuksen vahvistaminen
* Virkailijoiden työn tukeminen
* Jatkuvuuden varmistaminen
* 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

Tapio Seppä-Lassila LC Lapua

1.Varapiirikuvernööri 1VDG

Matti Kärnä

LC Ylistaro

2.Varapiirikuvernööri 2VDG

Markku Ojala

LC Isojoki

Piirisihteeri CS

Arto Huhtala

LC Jalasjärvi

Rahastonhoitaja CT

Pasi-Aatos Kari

LC Lapua

Edellinen piirikuvernööri IPDG Raimo Sillanpää

LC Vaasa/Meri
Seur.klubi vuorossa

Lohkopuheenjohtaja A1L1

Brage Ismark

LC Korsnäs

LC Lappfjärd

Lohkopuheenjohtaja A1L2

Vesa Heinonen

LC Vaasa/Vasa

LC Vaasa/Family

Lohkopuheenjohtaja A1L3

Mikko Takala

LC Ylistaro

LC Laihia / Helmi

Lohkopuheenjohtaja A2L1

Hannu Mäki-Rahkola LC Kauhajoki/Päntäne LC Kauhajoki/Aro

Lohkopuheenjohtaja A2L2

Kari Yli-Ojanperä

LC Ilmajoki / Ilkka

LC Kurikka

Lohkopuheenjohtaja A3L1

Seppo Rajamäki

LC Seinäjoki

LC Peräseinäjoki

Lohkopuheenjohtaja A3L2

Jari Syväjärvi

LC Kortesjärvi

LC Lapua/Fröökynät

Lohkopuheenjohtaja A4L1

Jorma Toopakka

LC Töysä

LC Ähtäri

Lohkopuheenjohtaja A4L2

Markku Jaakkola

LC Lappajärvi

LC Alajärvi/Järviseutu

Hallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja sihteerinä piirisihteeri. Äänioikeus on
hallituksen jäsenillä. Ylimääräiset kokoukset järjestetään pääsääntöisesti GoToMeetingkokouksina.
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Piirihallituksen kokoukset pidetään seuraavasti
11.9.2021

Alue 4

(kokouspaikasta sovitaan myöhemmin)

20.11.2021

Alue 2

(kokouspaikasta sovitaan myöhemmin)

19.2.2022

Alue 1

(kokouspaikasta sovitaan myöhemmin)

23.4.2022

Alue 3

Lapualla, jonka jälkeen on piirin vuosikokous

Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat toimikuntien puheenjohtajat.
Hallitus voi myöntää äänioikeuden myös muille piirihallituksen asiantuntijajäsenille.
Piirin klubiin kuuluvilla entisillä piirikuvernööreillä on läsnäolo- ja puheoikeus
Piirihallituksen kokouspäivinä järjestetään lähtökohtaisesti myös koulutuksia. Koulutustiimi
valmistelee koulutusten sisällön, valitsee järjestämispaikan, päättää koulutuksen
kohdeyleisön ja kutsuu osanottajat.

Maailmanlaajuinen toimintaryhmä
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- ja GSTkoordinaattorit tekevät yhteistyötä ja he toteuttavat suunnitelmia kehittää johtajien taitoja,
vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa humanitaarista
palvelua.

Koulutusjohtaja(GLT) Matti-Pekka Mäkelä LC Seinäjoki / Botnia. Koulutustiimi järjestää
koulutustapahtuman jokaisen piirihallituksen kokouksen yhteyteen. Koulutus kohdennetaan
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suomen- ja ruotsinkielellä uusille jäsenille, presidenteille, sihteereille, rahastonhoitajille ja
lohkopuheenjohtajille. Viestintäkoulutus klubien- ja piirin virkailijoille 3.10.2020 Lapualla.
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 aktivoimiseksi. Muun muassa
lohkopuheenjohtajat vievät GMT:n viestiä klubeille lohkokokouksissa. Mahdollisten uusien
jäsenten yhteydenotot kirjataan ja raportoidaan.
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 2020-2021.

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.
Lions Quest (Elämisentaitoja) Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret.
Liikuntaseurakoulutus lauantaina 20.11.2021 Vaasassa. Peruskoulutus maanantaina ja
tiistaina 28. ja 29.3.2022 Lapualla. Vähintään 10 kurssilaista. Markkinointi aloitetaan kolme
kuukautta ennen tapahtumia.
LCIF (Leijonien hyväntekeväisyyssäätiö) Matti Vaarasto LC Vähäkyrö. Uusia Melvin
Jones jäsenyyksiä 12kpl, kaudella lahjoittavien klubien määrä vähintään 20, piirin klubien
osallistumisprosentti koko kampanja 100 aikana yli 50% ja kauden tavoitesumma
lahjoituksille 20 000 dollaria.
Arne Ritari -säätiö Jarmo Hietala LC Lapua. Tavoitteena on myydä 1000 Arne Ritari adressia ja saada 10 ritariutta.
Leoklubitoiminta Auli Hiltunen LC Vaasa/Family. Tavoitteena on säilyttää Leo Club Vaasan
toiminta elinvoimaisena uusjäsenhankinnan avulla yhteistyössä Lionsien kanssa
mahdollistamalla matalan kynnyksen aktiviteetteja esim. ruoka-avussa auttaminen.
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.
Nuorisoleiri Erkki Honkala LC Peräseinäjoki. Covid-19 -viruksen takia 2020 ja 2021
peruuntunut nuorisoleiri järjestetään kesällä 2022.
Varainkeräys nuorisotyön hyväksi Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli.
Rauhanjulistekilpailun teema 2021-2022 on Olemme kaikki yhteydessä toisiimme.
Rauhanjulistetöitä pyritään saamaan 15 kpl. Keväällä 2021 muistutetaan klubeja
rauhanjulistepakettien tilauksesta. Joulukorttitavoite on 10 kpl/klubin jäsen. Klubeille
tiedotetaan, että tuotosta jää puolet klubin omaan käyttöön. Ja Suomen Lions-liitolle menevä
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osuus käytetään nuorisotyön hyväksi. Tavoitteena on, että Lions-arpoja ei palauteta.
Perustetaan varainkeruu-ideapankki.
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. Lions puhtaat vedet ja Lions Quest
tekevät tiivistä yhteistyötä nuorten keskuudessa.
Kumppanuus Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli. Tavoitteena on toteuttaa
kumppanuushankekeräys osana Suomen Lions-liiton ja Lastenklinikoiden Kummien
yhteistyötä. Hankkeessa tehdään yhdessä hyvää lasten syöpätautien hoidon,
hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa.
Uusia ääniä Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret. Uusia ääniä -aloite edistää
sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja sen tavoitteena on lisätä järjestössä
naispuolisten jäsenten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestönosien määrää.
Tavoitteena on lohkopuheenjohtajien avulla ja tarinoilla saada klubien moninaiset ja
innovatiiviset uudet äänet kuuluviin yhteiskunnassa. Ainakin yhdessä piirihallituksen
kokouksessa järjestetään tarinatuokio. Järjestetään kannustuskilpailuja tarinoiden.
Diabetes Armas Rinne LC Vaasa/Meri. Nostaa esiin diabeteksen torjumisen, hoitamisen ja
sitä sairastavien elämänlaadun säilyttämisen merkitystä. Toiminta on tiedottavaa sekä
yhteistyötä lionien ja muiden sidosryhmien kesken.
Kongressi Juha Lahtinen LC Lapua. Vastuualueena on piirin juhlien ja vuosikokouksen
organisointi.

Pohjanmaan Leijona
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
Piirissämme toimii yksi Leo-klubi, joka on Vaasassa. Leot ovat mukana lohkon kokouksissa
tiedonjaon ja yhteistyön kehittämiseksi. Leoja kannustetaan hakemaan toiminta-avustusta
lohkon klubeilta. Piirissä leojohtaja lisää klubien jäsenvastaavien tietoisuutta Leoista ja luo
jäsenjohtajille vakituisen foorumin, jossa käsitellään piirin Leo-toiminnan tilannetta ja tuetaan
klubeja Leo-klubien perustamisessa. Leojohtaja tuo kansalliselta tasolta tietoa ja parhaita
toimintatapoja piirin klubien tietoisuuteen, jotta Lionsit osaisivat tukea nuoria Leo-klubin
perustamisessa ja toiminnan ylläpitämisessä.

Lasten Leijonahiihdot
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Suomen Lions-liitto ja Suomen Hiihtoliitto aloittivat 2020 yhteistyön lasten ja nuorten
hiihtoharrastuksen lisäämiseksi. Kumppanuusohjelman tavoitteena on järjestää Lasten
Leijonahiihdot koulujen hiihtolomien aikaan, jolloin 4-12 -vuotiaan lapset pääsevät helposti
hiihtokokemusten äärelle. Koko perheen tapahtumassa lapsille on tarjolla tekniikkarata ja
hiihtokilpailu.
Hiihtoliitto on tuottanut tapahtuman toteutuskonseptin ja ohjeistukset helpottamaan
tapahtuman järjestämistä. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen
ohjelma.
Klubit voivat tilata osallistuville lapsille verkkokaupan kautta Lions Hiihto -mitaleita.
Paikalliset klubit vastaavat hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä. Kaudella 2021-22
tavoitteena on 15 klubin osallistuminen Lasten Leijonahiihtojen järjestämiseen,
(valtakunnallinen tavoite on 150 klubia).

Leijonaemot
Suomen Lions-liitto aloitti 2020 kolmivuotisen kokeiluyhteistyön erityislasten vanhempien
vertaistukiyhdistys Leijonaemot ry:n kanssa, mikä tarjoaa lioneille mahdollisuuden auttaa
haastavissa tilanteissa olevia erityislapsiperheitä ympäri Suomen. Leijonapartion
lyhytkestoiset avunpyynnöt välitetään paikalliselle lionsklubille piirin GST-tiimin kautta.

Lastenklinikoiden Kummit
Lastenklinikoiden Kummien kanssa solmittu kaksivuotinen yhteistyösopimus lasten
syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa jatkuu
ainakin 31.12.2021 asti.
Tavoite on kerätä syöpälasten hyväksi yhteensä 100 000 euroa, mikä kertyy, jos jokainen
klubi maksaa 5 €/jäsen Lastenklinikoiden Kummien keräystilille.

Lapsuusiän syöpä
Lapsuusiän syöpää vastaan taistelu on eräs sekä järjestömme kansainvälisen säätiön,
LCIF:n että Suomen Lions -liiton painopisteistä. Osaksi teeman varainkeruuta on
kansallisesti konseptoitu Kevään säveliä -konsertit. Joita voidaan järjestää, mikäli
pandemiatilanne antaa myöden. Konsertteja ei järjestetä jokaisessa piirissä, vaan
useamman piirin yhteismarkkinoinnin kautta.
Tärkeä osa syöpähoitoa ovat kantasolusiirrot. 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.

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.
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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
LC Peräseinäjoki järjestää Haulikkoammunnan Lions SM-kilpailut 17.-18.2021.
Piirissä järjestetään perinteiseen tapaan lentopallo-, pilkki- ja golf-mestaruuskilpailut.
Tarkemmat aikataulutiedot päivitetään piirin kotisivulle.

Nuorisoleiri
Nuorisoleiri järjestetään F-piirissä joka kolmas vuosi. Viimeksi leiri pidettiin 2017 Kuortaneen
Haapaniemessä. Nuorisoleiri peruuntuu kesältä 2021 toisen kerran peräkkäin covid-19
syistä, ja näin ei myöskään nuorisoleirimaksua peritä klubeilta.
Seuraava leiri on ohjelmassa kesällä 2022, jonne odotetaan n. 30 nuorta, ja heille etsitään
kauden aikana isäntäperheet 2-4 viikon ajalle.

Muita Lions -tapahtumia ja koulutuksia
17.-18.7.2021
14.8.
14.8.-21
28.8.-21
2.10.-21
8.10.-21
5.2.-22
22.4.-22
23.4.-22
10.-12.6. 2022

Haulikkoammunnan Lions SM kisat, LC Peräseinäjoki
Suomen Lions-liiton perustamispäivänä
Seinäjoen klubien järjestämä Suomalaisen Lions-toiminnan päivä
Piirin Golf-mestaruuskisat, Härmä Golf -kenttä, järj. LC Isokyrö
Viestintäkoulutus
Hyvän päivä
Piiri Forum
ARS- ja Melvin Jones -gaala Lapualla
F-piirin vuosikokous
Suomen Lions-liiton vuosikokous Kouvolassa

Kuvernöörineuvosto kokoontuu:
16.6.21
järjestäytymiskokoukseen GTM-kokouksena
3.-5.9.21
Kirkkonummella, alustava suunnitelma
26.-28.11.21 Kuopiossa
11.-13.3.22
Kokkolassa, alustava suunnitelma
25.-29.6.2021 Kansainvälinen Convention Montrealissa Kanadassa, virtuaalisena
1.-5.7.2022
New Delhi, Intia
2023
Boston, Yhdysvallat
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2024

Melbourne, Australia

Piirin edustajat Suomen Lions-liiton toiminnassa kauden 2021-2022
aikana
IPDG Raimo Sillanpää
PDG Thorolf Westerlund

Lions-liiton viestintäjohtaja
Jäsentyöryhmän jäsen

Klubien vuosijuhlat
Kuvernööritiimin jäsenet osallistuvat klubien vuosijuhliin klubien kutsusta.
Perustamisajankohtansa mukaan seuraavilla klubeilla tulee pyöreitä vuosia täyteen kauden
2021-2022 aikana:
Klubi

Vuodet

Perustamispv

Perustamisjuhla

LC Alahärmä

60

11.10.1961

17.02.1962

LC Vähäkyrö

60

15.11.1961

17.02.1962

LC Teuva

60

08.04.1962

15.09.1962

LC Kurikka

60

03.05.1962

02.11.1962

LC Övermark-Yttermark

50

09.12.1971

15.04.1972

LC Kauhajoki / Aro

50

05.05.1972

11.11.1972

LC Kortesjärvi

50

23.05.1972

07.04.1973

LC Kauhajoki / Päntäne

40

06.05.1982

30.10.1982

LC Kurikka /Paitapiiska

30

27.04.1992

23.05.1992

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

Lionsgaala
Piirin Melvin Jones-, ritari ja lionsgaala järjestetään Lapualla 22.04.2022.

Talousarvio 2021-2022
Talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä.

Lapualla

17.4.2021

Tapio Seppä-Lassila
1 varapiirikuvernööri
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