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PIIRI 107-F  

Piirihallitus 04.02.2023 

Toimintasuunnitelma lohkon/toimikunnan/työryhmän kaudelle 2022-2023 
 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirikuvernööri  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Kärnä     30.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

Toteutuneet klubivierailut ja juhlat 
2.12. LC Korsnäs 
7.12. Yhteisvierailu Kaskinen/Kaskö, Närpiö/Närpes, Närpiö/Three Towns,  
10.1 LC Kristiinankaupunki/Kristinestad 
11.1. LC Ilmajoki/Viljat 
12.1. LC Seinäjoki/Törnävä 
 
Muu toiminta 
18.1. Liiton kumppanuustyöryhmän palaveri GTM 
26.1. Piirin koulutukset: SOME /MyLCI/My Lion 
28.1. Alue 1 Lohko 3 kokous, Aurora Botnialla 
 
Hallitusinfot 23.11, 16.1. GTM 
Kuvernöörineuvoston kokous Turussa 26.11.2022 

Koko maan piirikuvernööriryhmän kuukausittaiset GTM-palaverit 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

1.VDG 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Markku Ojala 29.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Olen osallistunut piirihallituksen- ja johtoryhmän kokouksiin. 1. VDG nettikoulutuksiin.  

Klubivierailut: 

LEHTIMÄKI 15.11.2022 
KAUHAVA / HELAHOITO 16.11.2022 
TÖYSÄ 08.12.2022 
ÄHTÄRI / OULUVESI 12.01.2023 
EVIJÄRVI 13.01.2023 

 

Neljä klubivierailua vielä tekemättä.  

Olen osallistunut strategiatyöryhmän webinaareihin. 

Teen piirikuvernöörin esittämät tehtävät tarvittaessa. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

GMT jäsenjohtaja 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jari Pärnänen 31.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

  

Piirissä oli kauden alussa 1379 jäsentä. Lisätyt jäsenet 42 ja eronneet jäsenet 44. Jäsenmäärä tällä hetkellä 
1377 eli vähennystä 2 jäsentä. Klubien määrä on 58. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Toimikunnan nimi 

Koulutustoimikunta 

Toimintaraportti laatija (nimi + pvm) 

Matti-Pekka Mäkelä GLT 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

Olen osallistunut kuukausittaisiin valtakunnallisiin GLT palavereihin. 

Koulutukset: 

Somekoulutus ja koulutus Lions rekistereiden käytöstä pidettiin torstaina 26.1.2023 webinaarina. 

Tulevan kauden presidenttien ja sihteerien valmennus 23.2.2023 klo 18-20 Seinäjoella Frami D-
rakennuksessa Mega kokoustilassa.  Virkailijakoulutuksen toinen vaihe huhtikuussa 2023. 

Tulevien lohkon puheenjohtajien koulutus 24.5. klo 18, paikka vielä avoin. 

Osallistun liiton GLT koulutukseen Tampereella 25.-26.3.2023 

 

ALLI-koulutukseen (Advanced Lions Leadership Institute) Norjaan Osloon 12.-14.5.2023 hakemassa 
piiristämme yksi Lion. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Tiedotus 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jaana Kankaanpää 25.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

  

Leijonasanomat / Lejon Nytt on ilmestynyt kuukausittain. 

Piirikuvernöörin tiedote on lähetetty kaikille klubeille ja jäsenille kuukausittain. 

Tiedotusjohtaja on osallistunut viestintätoimialan strategiatyöpajaan sekä piirihallituksen johtoryhmän 
kokoukseen. 

 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

LCIF piirikoordinaattori 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Vaarasto 02.02.2023 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( arto.huhtala@lions.fi )  
viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä 30.1.2023   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

-  LCIF lahjoituksissa havaittavissa turnausväsymystä kampanja 100 päättymisen jälkeen 
- Lahjoitukset tähän mennessä 4145 dollaria viidestä eri klubista 
- MJF jäsenyyksiä myönnetty tälle kaudelle 3 kpl 
-  
- Olen osallistunut yhteen piirikoordinaattoreiden nettikokoukseen ja yhteen nettikoulutukseen 

 
- Olen avustetanut ja neuvonut klubeja lahjoitusten maksamisessa sähköpostilla 

 
- LCIF lahjoitus- ja MJF-yhteenvedot lähetetty klubeille 

 

 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 2     /    Lohko 1 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Lpj Timo Kulmala          28.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

PNAT-kokoukset 2022 – 2023: 

Lohkon 1 PNAT-kokous pidettiin 28.9.2022 Kauhajoella. Isäntänä toimi LC Kauhajoki / Aro. 
- - - 
Lohkon 2 PNAT-kokous pidettiin 15.11. 2022 Kauhajoella. Isäntänä toimi LC Kauhajoki.  
Kokoukseen osallistui yht. 12 lionia + allekirjoittanut. Edustettuna oli kaikki lohkon 6 klubia. 
Kokouksessa käsitteltiin osaksi jo 1. kokouksessa esille tulleita asioita. Keskusteltiin klubien 
arvokeskustelujen tuloksista / loganeista, mahdollisista aloitteista piirille ja liitolle, juttujen 
tekemisistä piirilehteen / Lions-lehteen. Keskusteltiin 1. kokouksessa esille tuodusta lohkon 
mahdollisesta yhteistoiminnasta / yhteisaktiviteetista Lauhanvuorella. Asiaa selvitetään 
edelleen seuraavaan kokoukseen. Tuotiin esille piiriltä ja liitolta tulleita tiedotus- ja muita 
asioita. Aloitteet liitolle ja piirille on tehtävä 15.1.2023 mennessä. 
Kokouksesta on tehty pöytäkirja, joka on toimitettu osallistujille, sekä piirin istuvalle kuvernööri 
joukolle. 
Olen osallistunut LC Kauhajoki / Päntäne 40-vuotisjuhlaan 26.11.2022. Samalla vein terveiset ja 
onnitteluadressit piiriltä ja omalta klubiltani. 
- - - - 
Lohkon 3 PNAT-kokous pidetään 21.3.2023 Isojoella / Lauhansarvessa: LC Isojoki on 
isäntäklubina. Kokouksessa käsitellään klubien tapahtumia edellisen kokouksen jälkeiseltä ajalta 
ja tulevia kevään ajalta. Lisäksi käsitellään liiton ja piirin esille tuomia asioita.  Tuodaan esille 
myös kevään piirikous- ja kesän liitonkokousasiat. Lohkon jäsentilanne kauden alusta nyt 149, 
joka - 4 kauden alusta. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 3 Lohko 1 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Muilu 23.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

- Seinäjoen Leijonien ja Lohkon (PNAT) 2. kokous on pidetty 1.12.2023. Yhdistetty Seinäjoen 3. Leijonien ja 
Lohkon (PNAT) kokous pidetään 14.2.2023. 

- Seinäjoen Leijonien yhteinen hyväntekeväsisyyskonsertti Turvaa Lapsen Elämä toteutuu suunnitellusti 
12.2.2023 lakeuden Ristissä kello18:00. Konsertin tuotosta 60 % kohdistetaan syöpälasten hyväksi ja 40 % 
klubien nuorisotyön tukemiseen. 

- Uusi toimintamalli Lohkon ja Seinäjoen Leijonien toimintojen yhteensovittamiseksi 

- Tavoitteena on poistaa päällekkäisyydet Lohkon ja Seinäjoen Leijonien toiminnoissa ja 
rajapinnoissa 
- Suunnitelma esitetään 14.2.2023 kokoukselle ja päätös toimintamallista tehdään huhti-
toukokuussa pidettävässä kokouksessa 

- Yhteistyö muiden alueen toimijoiden kanssa 

- Olemme avanneet keskustelun MLL:n ja Vanhempien Akatemian kanssa siitä, millä tavalla 
voisimme tehdä yhteistyötä alueemme lasten ja nuorten hyväksi. 
- Seinäjoen perusopetuksen kanssa on sovittu pidettäväksi kevään aikana palaveri, jossa 
mietimme, miten ja missä muodossa jatkamme KiTeNet-yhteistyötä tulevina kausina. 
- Seinäjoen Kaupunki ja Seinäjoen Leijonat kutsuvat kaikki oppileiden vanhemmat 24.3.2023 
järjestettävään webinaariin, joka järjestetään yhteistyössä Lions-liiton ja Vanhempien 
Akatemian kanssa 

- Seuraavan kauden suunnittelu on aloitettu ja valmistuu kevään aikana 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 3, lohko 2  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Holtinkoski Hanna 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

 Kokoonnuimme 19.1. kokoukseen Kortesjärvelle. 

Keskusteltiin erityisesti jäsenhankinnasta, josta muutama vinkki jaettavaksi: 

- Kannattaa miettiä aina useampaa, toisilleen tuttua jäsentä kerralla. Näin kynnys lähteä mukaan on 
matalampi.  

- Osalla klubeista jäsenhankintaa valmisteli erillinen jäsentoimikunta.  
- Kaikenikäiset jäsenet ovat tervetulleita, ei pidä ajatella että ”täytyy saada nuoria mukaan”. 

Pikkulasten ja koululaisten vanhemmilla on usein paljon kaikenlaista iltamenoa, joten esim. 
korvaamisten suhteen on syytä olla joustavuutta.  

Lisäksi keskusteltiin erilaisista arpajais- ja rahankeruuluvista. Pysyvän rahankeruuluvan saa suhteellisen 
edullisesti, sitä kannattaa klubien pohtia jos on aikomus säännöllisesti kerätä rahaa.  

Seuraava kokous pidetään Lapualla LC Lapua/Alajoen vieraana 7.3. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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RAPORTTI PIIRIN AR -TOIMIKUNNAN 
TOIMINNASTA  

Piiri:  F 

Raportointikuukausi Tammikuu 2023 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Jarmo Hietala 28.1.2023 

 

 

 

Tilanne 28.1.2023 kauden alusta 1.7.2022 
 

Adresseja varastossa 0 kpl 

Adresseja toimikunnan jäsenillä 425 kpl 

Adresseja myymättä 425 kpl 

Adresseja myyty 485 kpl      

Tiedossani on 3 ritaria. 

Mitä asioita toimikunta haluaa hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa ja kehitysideoita 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue IV, Lohko 1. 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Ari Niemi 25.01.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

PNAT 2/3  pidetty to 17.11.2022, paikalla lohkon klubeista 3/4, Kuortane loisti poissaolollaan: 

- LC Alavus saanut virkailijat nimitettyä (vastaa myös kauden 2023-24 lohkon pj-tehtävästä, nimi ei vielä 
selvillä valitun klubijäsenen jouduttua henkilökohtaisesta syystä perumaan, tulee tietoon klubin 11.2. 
kokouksen jälkeen) 

- lohkon klubeilla runsaasti joulunajan aktiviteetteja 

- maksut kunnossa 

- otettu osaa eri tavoilla myös Ukraina-keräyksiin 

Jäsenmäärät: 

LC Alavus 30 (-3), LC Kuortane 30 (-2), LC Töysä 26 (+2), LC Ähtäri Ouluvesi 21 (-3). 

PNAT 3/3 16.3.2023, mahdolllisuuksien mukaan Kuortaneella. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Sri Lanka toimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Arja Jauhiainen 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

18.11.2022 osallistuin piirihallituksen kokoukseen ravintola Fooningissa Seinäjoella. 

1.12.2022 osallistuin etänä Sri Lankan Ystävät kokoukseen F-piirin piirivastaavana. 

Olen käytettävissä Sri Lankan kummitoiminnasta kiinnostuneille sekä olen myös halukas kertomaan Sri 
Lankan silmäsairaalan kuulumisista.  

Halukkaat voivat auttaa vähävaraisia lapsia ja mahdollistamaan heidän koulunkäyntinsä tai tukea 
Nethsetha-sairaalassa vähävaraisille ihmisille tehtäviä ilmaisia kaihileikkauksia. Tilanne Sri Lankassa on 
todella heikko suuren inflaation ja epävakaan hallinnon takia. Siksi pienelläkin rahalla saadaan paljon hyvää 
aikaan. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Nuorisoleiri 2022 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Honkala 2.2.2023 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( arto.huhtala@lions.fi )  
viimeistään kokouskutsussa mainittunuorina päivänä 30.1.2023   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

 Nuorisoleiri sujui suunnitelmien mukaan. Kulut olivat kaiken kaikkiaan 9 150,67euroa. 

Lions-liitto ei ole vielä tilittänyt liiton tukea, joka on 125 € / nuori eikä isäntänuori tukeaan, joka on 85 € / 
henkilö. Liiton tuki on yhteensä 2 218.45 euroa. 

Kun liitto vielä maksaisi meille kuuluvan tuen, tulisi kesän 2022 leirin hinnaksi 6 932,22 euroa.  

  

  

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Seuraava nuorisoleiri järjestettäneen elokuun alussa vuonna 2026. Alustavan varauksen Haapaniemeen 
olen jo tehnyt. 

Olen vetänyt yhteensä kolme leiriä. Katson, että se kohdaltani riittää. Olen kiitollinen ja ylpeä, että olen 
saanut palvella. 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Olen ollut yhteydessä piirikuvernöörin ilmoittamaan mahdolliseen uuteen leirinjohtajaan. Olen 
lähettänyt hänelle laatimiani leirisuunnitelmia ja muita leiriin liittyviä asiakirjoja. 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Lions Quest 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Marika Haapanen 29.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

18.1. Lions Quest -työryhmän GTM 

19.1. Lions Quest piirinjohtajien etätapaaminen 

Elämisentaitoja Lions Quest 
- Vasa mån-tis 13.-14.2.2023 Kunskap för livet, grundkurssen 410 €, kouluttaja Marika Ainoa 
- Vaasassa to-pe 23.-24.3.2023 Peruskurssi 410 €, kouluttaja Johanna Arho-Forsblom 
- Vaasan Quest-koulutukset järjestetään Evangeliska Folkhögskolanin tiloissa osoitteessa 

Korsholmanpuistikko 2 B, 65100 Vaasa. 
- Kuortaneella urheiluopiston Kuortanehallissa luentotilassa Kunto järjestetään liikuntaseurakoulutus 

valmentajille ja valmennuspäälliköille 248 € la 22.4.2023, kouluttaja Sirpa Kannisto  
 

- Sponsoriklubien etsintää Kaskisen kolmen opettajan koulutuksiin. LC Kaskinen ilmoitti, ettei pysty 
sponsoroimaan tällä kertaa. 
 

-  Ruotisnkieliseen koulutukseen on tullut Turusta rahoitushakemus. Tavoittelen vielä O-piiriläisiä 
yhteistyöhön. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Varainkeruu lasten ja nuorison hyväksi. 

 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Aune Vanhanen 4.2.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Rauhanjulistekilpailu.  Rauhanjulistekilpailun järjestettiin yhteistyössä alakoulujen kanssa ja siihen saivat 

osallistua 11-13 -vuotiaat lapset.  F-piirin paras työ valittiin edustamaan piiriä valtakunnalliseen kilpailuun.  

Rauhanjulistekilpailun teema oli tänä kautena: "Johda sydämellä". 

F-piirin voittajaksi äänestettiin ylivoimaisella äänimäärällä 18.11.-22 pidetyssä piirihallituksen kokouksessa 

Amanda Koiviston/Jalasjärvi Liisat työ, joka sai palkinnoksi piiriltä 100 eur.  Toiseksi tuli Ella 

Mettälän/Kauhajoki/Katrilli työ ja palkinnoksi 75.- eur.  Kolmanneksi Inka Kuljun /LC Alavus työ,  palkinnoksi 

50,- eur. 

Amanda Koiviston työ voitti myös valtakunnallisen kilpailun ja lähtee edustamaan Suomea kansainväliseen 

loppukilpailuun. 

Lions-liiton joulukortteja hankittiin klubeille.   

Lions-liiton arpojen myyminen klubeissa, myyntiaika on helmikuusta toukokuuhun 2023. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Leotoimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Auli Hiltunen 29.1.23 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

 F-piiri 

Tavoitteena säilyttää Leo Club Vaasan aktiivinen toiminta tukemalla uusjäsenhankintaa lohkon yhteisillä matalan 
kynnyksen aktiviteeteilla (esim. ruoka-apu). Leot ovat mukana lohkon kokouksissa tiedonjaon ja yhteistyön 
kehittämiseksi. AMF-piirin johtaja tulisi saada automaattisesti kutsu F-piirin piirihallituksen kokoukseen.  

Leo Club Vaasa järjesti LC Vaasa Family kanssa ”Auta Lasta, Auta Perhettä” - keräyksen 29.11. Liisanlehdon Prismassa 
Vaasassa. Keräyksen tuotto lahjoitettiin Hope ry:lle jaettavaksi vähävaraisille perheille.  

Pidetään yhteyttä Seinäjoelle muuttaneen Leon Essi-Noora Suutarin kanssa, jotta sinne saataisiin klubi.   

F-piirin klubien tulee nyt itse aktivoitua sen verran että pyytävät lisätietoja Leo-toiminnasta, sillä edellisen kauden F-
piirin Leofoorumia ei toisteta samanmuotoisena erittäin vähäisen osallistujamäärän vuoksi.  Leo-toiminnasta 
kiinnostuneet klubit saavat Leojohtajalta lisätietoja klubin perustamisesta ja ideoita mahdollisista yhteisistä 
aktiviteeteista.  

MD-107 Finland 

Suomen Leotoimikunta (Hannu Saarnilehto, Susanna Jokiperä, Auli Hiltunen, Elina Saari, Senni Hautala) kokoontui 
kolmannen kerran syyskaudella 1.12. Leojohtajien ja leotoimikunnan kokous pidettiin 12.1.23 jossa jaettiin 
leojohtajille perustietoa Leoista, annettiin tiedoksi Leoneuvojan vuosikalenteri sekä käytiin läpi leorahaston tilannetta 
sekä MyLCI-järjestelmän tietoja Leoclubien osalta.  

8.3. klo 18 pidetään Leo-webinaari osana Lions-liiton webinaarisarjaa. Webinaarin fb-tapahtuma löytyy 
osoitteesta https://fb.me/e/2s4Fq7HzT Kutsu tapahtumaan mukaan lions kaverisi ja tulkaa yhdessä oppimaan lisää 
Lions Clubs Internationalin omasta nuorisojärjestöstä. Tämä on kaikille Lionseille avoin koulutuswebinaari, tervetuloa!  

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Lionsit voivat liittyä Suomen Leojen kannatusjäseksi 20€/vuosi tai maksamalla ikijäsenyyden 300€. Jäsenenä saa 
kannatusjäsenkirjeitä Leojen toiminnasta sekä mukavan liittymisyllätyksen. Kannatusjäseneksi voi liittyä osoitteessa 
https://www.leo-clubs.fi/kannatusjasenet/ 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

IPDG + Ympäristö tmk 

Raportin laatija (nimi + pvm) 

Tapio Seppä-Lassila 1.2.-23 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

 Olen osallistunut piirinjohtoryhmän työskentelyyn verkkokokouksin. 

Olen toimittanut viimeisetkin hallussani olleet piirin lions-addressit klubeille. 

Osallistuin piirin somekoulutukseen. 

- 

Olen osallistunut ympäristöleijonien etäkokouksiin, joita on pidetty n. 1 krt/kk. 

 

 

 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
 
 

 

PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Kumppanuus 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Annukka Laurila 29.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

 Leijonaemot: ei kommentoitavaa 
 
Lasten Leijonahiihto/Hiihtoliitto: ei koomentoitavaa 
 
Lastenklinikoiden Kummit ry 
-Vaikka nk kumppanuussopimus loppui 31.12.2022, odottavat Kummit F-piirin konsertin tulosta, joten 
sovitun 100 000 euron keräystavoitteen lopullista euromäärää ei vielä voida julkistaa. 
-12.2.2023 ko 18.00 Seinäjoen Lakeuden Ristin kirkossa Seinäjoen Leijonat (3. alueen 1. lohko) järjestää 
konsertin syöpälasten hyväksi. 
-Konsertin päätähti on Arja Koriseva. Solistina toimii Seinäjoen kaupunginorkesteri. Mukana on myös 
Purjo Kotkaniemen johtama Armit-tyttökuoro 
-Tuotosta 60% menee Kummeille ja 40% järjestävien klubien oman päätöksen mukaan lapsi- ja 
nuorisotyöhön. Useimmat klubit ovat kuitenkin jo päättäneet kanavoida rahan syöpätyöhön. 
-16-sivuiset ohjelmat on painettu ja myynnissä a 30 euroa. Ohjelma sisältää 38 paikallisen yrityksen 
mainokset. 
-Ohjelmalehtisessä estellään tietoa lastensyövästä, Punaisen Ristin Veripalvelusta ja kehotetaan 18-35 -
vuotiaita ryhtymään kantasoluluovuttajiksi, koska kantasolusiirre on viimeinen keino lastensyövän 
hoidossa, kun kaikki muut keinot on käytetty. 
Suomen Lions-liiton puheenjohtajalle Heikki Mäelle tuli työeste, joten hän ei pääse konserttiin, mutta 
liiton kumppanuusjohtaja Anita Tihveräinen saapuu paikalle. Kummit ry:lle on mennyt tieto 
 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
 
 

 

PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Diabetes 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Armas Rinne 25.1.2023 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

Vaasan Diabeetikot ry on muuttanut uusiin tiloihin vuoden vaihteessa.  

Vuodenvaihteesta alkaen toimimme myös Vaasan keskussairaalassa OLKA-pisteessä 
kokemusasiantuntijoina sekä Etelä-Pohjanmaan diabetes ry:n edustajina. 

Valtakunnallisena ja maailman diabetespäivänä järjestetään Seinäjoella Ideaparkissa sekä apteekeissa 
tapahtumia.  

Diabetesluennot jatkuvat tasaiseen tahtiin.  

Vaasan Diabeetikot ry/Markus Myllymäen kattava teksti aiheesta Mitä diabetes on? jaetaan kauden aikana 
piirin jokaiselle klubille. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
 
 

 

PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Kiviset kilometripaalut 

Raportin laatijan (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 29.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

Kiviset kilometripaalut: Mobilian ohjeistus 12.10.2022 koskien kivisten kilometripaalujen inventointia 

Väylävirastolta on kysytty tarkempia ohjeita hankkeen toteuttamiseen ja he tosiaan ovat myötämielisiä. 
Tässä on kuitenkin vielä joitakin turvallisuusnäkökohtia, jotka täytyy etukäteen sopia. Lähinnä inventoinnin 
turvalliseen suorittamiseen tarvitaan ohjeiden mukaisesti turvallisuusohje, jonka Väylävirasto toimittaa ja 
sitten turvallisuussuunnitelma, joka on Leijonien tehtävä. Väylävirasto ei vielä ole turvallisuusohjetta 
toimittanut, mutta tässä Mobilian yleisohje aiheesta: 

Tienpidon vastuullisille tulee ilmoittaa ko. tieosuudella. Yhteystiedot ovat edelleen tulossa Mobiliasta. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirin neuvonta ja D-Admin 

Raportin laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 29.1.2023 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja tapahtumat edellisen kokouksen jälkeen?  

 Piirin neuvonta ja D-Admin: Neuvontaa, opastusta ja koulutusta on jatkettu. Viestintäkoulutuksessa ICT-
osuus 26.1.2023. Koulutustallenteet viety piirin kotisivuille. Osallistuminen A1L3 risteilyyn 28.1.2023. 

Piirin nettisivut uudistaminen on käynnistynyt. Konkreettisia toimenpiteitä on tulossa kevään aikana. 

 

 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Piirin nettisivut tulisi uudistaa ja saattaa Yhdistysavain-alustalle. 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 


