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PIIRIN 107-F  

TOIMINTASUUNNITELMA  

2018 – 2019 
 

TOIMINTAVUODEN TEEMAT 

Lions Clubs Internationalin (LCI) ja  

kansainvälisen presidentin Gudrun Yngvadottirin teema: 

WE SERVE – ME PALVELEMME – VI HJÄLPER 

***** 

Suomen Lions-liiton teema:  

LIONS-MONTA TAPAA TEHDÄ HYVÄÄ – LIONS-MÅNGA SÄTT ATT GÖRA GOTT 

***** 

Puheenjohtaja Pirkko Vihavaisen teema:  

ME PALVELEMME – SYDÄMELLÄ! – VI HJÄLPER – MED HJÄRTAT!  

***** 

Piirikuvernööri Anna-Liisa (Annukka) Laurilan teema: 

PIDETÄÄN TOISISTAMME HUOLTA  – TA HAND OM VARANDRA 

 

LCI FORWARD: Lionin palvelumalla eli palvelualueet: 

- DIABETES 

- LAPSUUSIÄN SYÖPÄ 

-YMPÄRISTÖ 

- NÄLÄN HELPOTTAMINEN 

- NÄKÖKYKY 

(- NUORISO) 

 

Palvelumallin toimeenpaneva elin on 

Maailmanlaajuinen toimintatiimi eli GAT (Global Action Team) 

Koulutus eli GLT  (Global Leadership Team)  

Jäsenyys eli GMT  (Global Membership Team) 

Palvelu eli GST  (Global Service Team) 
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Toimintavuoden motto: 

”Ällistyttävää, mihin kaikkeen pystyy, 
kun ei tunne rajojaan.” 

 

 

 

 

 

 

 

PIIRIN 107-F TOIMINTASUUNNITELMA   

TOIMINTAKAUDELLE 2018 – 2019  
 
Lions-järjestömme toisen vuosisadan ensimmäinen kansainvälinen presidentti Naresh 
Aggarwall sanoi ensimmäisessä kirjeessään: ”Tervetuloa uuteen toimivuoteen - ja uudelle 
vuosisadalle! Tämä on uusi aikakausi lionismissa. Aikakausi, jolloin et ole pelkkä 
matkustaja vaan kuljettaja, joka johtaa kohti vahvempaa, strategisempaa ja tehokkaampaa 
järjestöä.  

Yhdessä me pystymme muuttamaan maailmaa. Minä tiedän tämän, koska olen nähnyt 
mikä vaikutus lioneilla on heidän paikkakunnillaan. Mutta me voimme tehdä enemmän. 
Sinun kykysi  on erittäin tärkeä, jotta pystymme muuttumaan nykyaikaiseksi järjestöksi, 
joka on valmiina kohtaamaan uudet haasteet.” 
 
YLEISTÄ: 
 
Piirissä 107-F on 65 klubia, joista 12 on naisklubeja, 48 miesklubeja ja 5 yhteisklubeja. 
Näissä on yhteensä lähes 1700 jäsentä. Tällä hetkellä piirissä on yksi Leo-klubi Vaasassa. 
 
Klubien toiminta kotipaikkakunnillaan on ydintoimintaa, jossa otetaan huomioon paikalliset 
tavoitteet, tapahtumat ja muut toimijat. Tämä vaikuttaa klubien rooliin merkittävänä osana 
kolmatta sektoria, joka täydentää kunnan ja ilmeisesti lähitulevaisuudessa myös 
maakuntien läkisääteistä toimintaa. Siten on perusteltua piirin alueiden ja lohkojen 
luomisessa ottaa huomioon kuntajako ja varautua myös maakuntajaon haasteisiin. Näin 
klubit voivat muodostaa yhdenvertaisen yhteistyösuhteen ja dynaamisen 
toimintaympäristön lions-työlleen. Toimintasuunnitelmaa varten olen muodostanut piiristä 
neljä aluetta ja yhdeksän lohkoa 1.7.2018 alkaen. 
 
 ”Kuka tahansa voi osallistua vapaaehtoistyöhön, mutta lionit tekevät hyvin paljon 
enemmän. Meidän antamamme palvelu vahvistaa paikkakuntia”, sanoi kauden 2018-2019 
kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir ensimmäisessä kirjeesään tuleville 
piirikuvernööreille. 
 
Piirin korkein päättävä elin on piirin vuosikokous, joka valitsee piirikuvernöörin ja 
varapiirikuvernöörit, päättää piirin toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sekä hyväksyy 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden. 
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Piirin toimintaa johtaa piirikuvernööri, joka on suoraan kansainvälisen presidentin alainen. 
Hän johtaa piirin toimintatiimiä GAT. Hän toimii yhteistyössä muiden kotimaisten 
piirikuvernöörien kanssa kuvernöörineuvostossa. Piirikuvernöörin läheisenä apuna on 
piirin johtoryhmä, johon kuuluvat piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, edellisen kauden 
piirikuvernööri, piirisihteeri, rahastonhoitaja, koulutusjohtaja GLT, jäsenjohtja GMT, 

palvelujohtaja GST sekä viestintäjohtaja. 
 
Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa ja sen toimintaa koordinoi piirikuvernöörin johtama 
piirihallitus, johon kuuluvat piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, 
piirikuvernöörin nimittämät piiirisihteeri ja rahastonhoitaja, sekä lohkojen puheenjohtajat.  
Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät 
toimikuntien puheenjohtajat. 
 
Piirihallitus ja toimikunnat vastaavat piirikuvernöörin johdolla piirin toiminnan srtrategisesta 
suunnittelusta ja operatiivisesta toiminnasta sekä edesauttavat Suomen Lions-liiton ja  
Lions Clubs Intternationalin asettamien tavoitteiden toteuttamista.  
 
Piirin toiminta perustuu ennalta laadittuun toimintasuunnitelmaan ja sen perusteella 
laadittuun talousarvioon. Piirin vuosikokouksessa Seinäjoella 21.4.2018 vahvistetaan 1. 
varapiirikuvernöörin yhteistyössä 2. varapiirikuvernöörin kanssa laatima piirin tulevan 
kauden toimintasuunnitelma. Samalla hyväksytään piirin talousarvio. 

 
Toimikuntien ja lohkojen puheenjohtajien laatimat toimintasuunnitelmat käsitellään 
ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa 7.9.2018. Kaudella korostuu lohkojen 
puheenjohtajien aktiivinen rooli kaksisuuntaisina tiedonvälittäjinä piirin johdon ja klubien 
välillä sekä klubien aktiivisina tukijoina kaikissa tilanteissa. 
Lohkojen toiminnasta ja säännöllisestä PNAT-kokousten järjestämisestä vastaa  tällä 
kaudella 1.varapiirikuvernööri Thorolf Westerlund. 
 
Piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit vierailevat kaikissa piirin 65 klubissa hoitaen kukin 
noin 1/3 klubeista ennalta tehdyn suunnitelman mukaan siten, että istuva piirikuvernööri ei 
käy jatkuvasti samoissa klubeissa. He käyvät kutsuttuina erilaisissa piirin tilaisuuksissa. 
 
Lionien kansainvälisen järjestön Lions Clubs Internationalin eli LCI:n LCI – Forward –
suunnitelman toteuttamisesta vastaa piirin Toimintaryhmä GAT puheenjohtajana 
piirikuvernööri. Toimintaryhmään kuuluvat jäsenasioista vastaava GMT, koulutuksesta 
vastaava GLT ja palvelutoiminnasta vastaava GST. Näistä GMT ja GLT ovat järjestön 
sisäistä toimintaa kohdistuen jäsenistöön  ja GST vastaa ulkoisesta toiminnasta. 
 
Klubitasolla uudesta LCI Forward –suunnitelmasta vastaa klubin Toimintaryhmä GAT 
puheenjohtajana klubin presidentti. Klubin Toimintaryhmään kuuluvat jäsenasioista  
vastaava GMT (esim. sääntö- ja jäsentoimikunnan puheenjohtaja), koulutusvastaava GLT 
(voi olla varapresidentti varmistaen, että seuraavan toimikauden virkailijat koulutetaan 
ajoissa) sekä palveluvastaava GST (esim. past presidentti). 
 

Kaikki tieto näistä toimijoista sekä heidän toimenkuvansa ja työkalupakit löytyvät suomeksi 
seuraavaasti: Menet nettiin osoitteeseen www.lionsclubs.org > Lionit > Maailmanlaajuinen 
toimintaryhmä > Maailmanlaajuisen toimintaryhmän rakenne > Klubin virat > josta valitset 
haluamasi tai suoraan  http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-
team/structure.php . Sama tieto löytyy myös Suomen Lions-liiton kotisivuilta osoitteesta 
https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/  

http://www.lionsclubs.org/
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/structure.php
http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-team/structure.php
https://www.lions.fi/jasenille/global_action_team_-toimintamalli_gat/
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Vuosikirjaa ei liiton päätöksen mukaan ensi toimikaudella julkaista, vaan LION-lehden nro 
4 väliin tehdään siitä liite. Päätös saattaa merkitä muutoksia  myös piirin viestintään.  
 
Lion-lehti ilmestyy kuuden paperiversion sijasta vain neljä kertaa paperisena ja 
nettilehtenä kaksi kertaa. Lehti löytyy osoitteesta www.lions.fi/lionlehti. Lehti on saanut 
myös oman mobiilisovelluksen, jonka voi ladata App Storesta tai Google Playsta. 
 
PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSET 
 
Piirihallitus kokoontuu tutustumistilaisuuden lisäksi toimikaudella neljä kertaa eri puolella 
toimialuetta syys-, marras-, helmi- ja huhtikuussa, jolloin on myös piirin vuosikokous. 
Tutustumiskokous  pe 27.7.2018  Kauhajoki, Cafe&Shop Valkoinen Puu 
1. kokous   pe 7.9.2019  Kauhajoki, Sanssinkartano 
2. kokous   pe 16.11.2018 
3. kokous   la 9.2.2019 
4. kokous, piirikokous  la 13.4.2019,  Närpiö 
Piirihallituksen kokouksissa käsiteltävät asiat:  
- ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa on toimihenkilöiden esittely, 
solmioiden/huivien jako, toimintasuunnitelmien esittely ja muut viralliset asiat  

- toisessa kokouksessa tarkastellaan jäsenkehitystä, koulutusta, palvelua ja muut asioita 

- kolmannessa kokouksessa aktiviteetit ja LCIF-toiminta ja ARS-toimintaa 

- neljännessä kokouksessa tehdään yhteenveto toiminasta kauden aikana, palkitsemiset ja 
piirin vuosikokous sekä siihen kuuluvat asiat  
 

PIIRIHALLITUS JA TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT  (J= Johtoryhmän jäsen) 

 
DG  Anna-Liisa (Annukka) Laurila J LC Kauhajoki/Katrillii  
1VDG  Thorolf Westerlund  J  LC Närpes   
2VDG  Raimo Sillanpää J  LC Vaasa/Meri)  
Piirisihteeri  Markku Ojala  J  LC Isojoki   
Rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkola J  LC Kauhajoki  
IPDG  Jaakko  Passinen J  LC Nurmo/Lakeus  

 
I  ALUE = Läntinnen alue 
1. lohkon pj   Harri Suominen  LC Kaskinen-Kaskö 
2. lohkon pj   Kirsti Ala-Kutsi   LC Vaasa/Family 
3. lohkon pj   Arto Nortunen  LC Ylistaro 
 
II  ALUE = Eteläinen alue 
1. lohkon pj  Aune Vanhanen   LC Kauhajoki/Katrilli 
2. lohkon pj   Jari Kujanpää  LC Kurikka/Paitapiiska 
  
III  ALUE = Keskinen alue 
1. lohkon pj   Tuulikki Martikkala   LC Seinäjoki/Aalto 
2. lohkon pj  Päivi Rantavuori  LC Kauhava/Ilmatar  
 
IV  ALUE = Itäinen alue 
1. lohkon pj   Heli Kivimäki   LC Alavus/Kuulattaret 
2. lohkon pj   Kari Sipilä    LC Lehtimäki 

 
 
 

http://www.lions.fi/lionlehti
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Lions-piirin 107-F alueet ja lohkot 2018-2019 
Lions-distriktets 107-F regioner och zoner 2018-2019 
 
I ALUE / REGION (17) II ALUE / REGION (15) III ALUE / REGION (19) IV ALUE / REGION (14) 

1. LOHKO /ZON (6) 1. LOHKO /ZON (6) 1. LOHKO /ZON (9) 1. LOHKO /ZON (8) 

LC Kaskinen-Kaskö LC Kauhajoki LC Seinäjoki LC Alavus 

LC Kristinestad-Kristiinank. LC Kauhajoki/Aro LC Seinäjoki/Aalto LC Alavus/Kuulattaret 

LC Lappfjärd-Lapväärtti LC Kauhajoki/Päntäne LC Seinäjoki/Botnia LC Alavus/Salmi 

LC Närpes LC Kauhajoki/Katrilli LC Seinäjoki/Törnävä LC Töysä 

LC Närpes/Three Towns LC Isojoki LC Seinäjoki/Kampus LC Ähtäri 

LC Övermark/Yttermark LC Teuva LC Nurmo LC Ähtäri/Ouluvesi 

  LC Nurmo/Valakiat LC Kuortane 

2. LOHKO /ZON (7) 2. LOHKO /ZON (9) LC Nurmo/Lakeus LC Soini 

LC Korsnäs LC Ilmajoki LC Peräseinäjoki  

LC Malax LC Ilmajoki/Ilkka  2. LOHKO /ZON (6) 

LC Petalax LC Ilmajoki/Viljat 2. LOHKO /ZON (10) LC Alajärvi/Järviseutu 

LC Vasa/Old Vasabygden LC Jalasjärvi LC Lapua LC Alajärvi/Aallottaret 

LC Vaasa-Vasa LC Jalasjärvi/Liisat LC Lapua/Alajoki LC Lehtimäki 

LC Vaasa/Family LC Kurikka LC Lapua/Simpsiö LC Evijärvi 

LC Vaasa/Meri LC Kurikka/Jennyt LC Lapua/Fröökynät LC Lappajärvi 

 LC Kurikka/Paitapiiska LC Kauhava LC Vimpeli 

3. LOHKO /ZON (4) LC Jurva LC Kauhava/Helahoito  

LC Laihia/Helmi  LC Kauhava/Ilmatar  

LC Vähäkyrö  LC Alahärmä  

LC Isokyrö  LC Kortesjärvi  

LC Ylistaro  LC Ylihärmä  
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TOIMIKUNNAT  
 
GMT (Jäsenjohtaja) 2017-2019 Veijo Hannonen J LC Alavus    
GLT (Koulutusjohtaja) 2017-2020  Juha Lahtinen J LC Lapua   
GST (Palvelujohtaja) 2017-2020 Timo Sysilampi J LC Seinäjoki/Törnävä  
LCIF ja Melvin Jones  Matti Vaarasto LC Vähäkyrö 
Arne Ritari -säätiö  Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö 
Viestintä: piirilehti, Webmaster, MyLCI Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri 
Kummilapsi ja Sri Lanka  Pekka Harjula LC Ilmajoki/Ilkka 
Nuorisotyö ja –vaihto  Harri Peltonen LC Vaasa/Meri 
Nuorisoleiri   Erkki Honkala LC Peräseinäjoki 
Lions Quest   Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret 
Varainhankinta: 
arvat, joulukortit, rauhanjuliste Birgitta Rajala LC Alavus/Kuulattaret 
Leo-toiminta   Jussi Paarvala LC Soini 

(J = Johtoryhmän jäsen) 
 
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
 
-DGe Anna-Liisa Laurila hyväksytään piirikuvernööriksi (DG)  101. kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Las Vegasissa, USA, 29.6.-4.7.2018. Seuraavana vuonna Milanon, 
Italia, 102. kansainvälisessä vuosikokouksessa hyväksytään 1VDG Thorolf Westerlund 
piirikuvernööriksi.  
-Klubit hankkivat osallistujia LCIF:n 31. Rauhanjuliste- ja esseekilpailuun. Piirin omaan 
rauhanjulistekilpailuun osallistuvista töistä palkitaan kolme parasta.  Voittanut  työ 
lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun. Aihe on ”Hyvät teot ovat tärkeitä”. 
-Piiri edistää 50 vuotta täyttävän LCIF:n työtä. Kerrotaan monista tavoista ohjata yksityisiä 
lahjoituksia ja esim. syntymäpäivälahjana saatavia varoja kartuttamaan oman klubin 
Melvin Jones –kertymää. Kannustetaan klubeja lahjoittamaan kerralla vaikka vain pieniä 
eriä. Liitto kouluttaa piirin LCIF-koordinaattori Matti Vaaraston  tehtävään. 
Kannustetaan klubeja käyttämään LCIF:n palveluja ja avustuksia.  
-Nuorisovaihtoa ulkomaille toteutetaan nuorisovaihtojohtajan Harri Peltosen johdolla.  
-Kannustetaan klubeja osallistumaan kummilapsitoimintaan Sri Lankassa hankkimalla 
klubille oma kummilapsi sekä Lions-ystävien seuran toimintaan. Seura jatkaa Ratnapuran 
silmäsairaalan tukemista. Klubit voivat osallistua myös Sri Lankassa toteutettavaan 
ammattikouluhankkeeseen. Vastuuhenkilö Pekka Harjula. 
-Kannustetaan jäseniä osallistumaan kansainvälisiin Lions-tapahtumiin  ja –koulutukseen.  
 
JÄSENOHJELMA eli GMT  
 
Piirin jäsenjohtaja GMT on Veijo Hannonen. 
-Tavoite on,  että jokainen klubi ottaa toimikautensa aikana 2 uutta jäsentä. Näin toimien 
jäsenmäärä säilyy ja korvaa eronneitten ja luonnollisen poistuman noin 120-130 jäsentä 
vuodessa. Jokainen jäsen on avainasemassa uusien jäsenten hankinnassa. Näin toimien 
osallistutaan liiton jäsenkampanjaan, joka kestää syyskauden. Kampanjaan otetaan 10% 
piirirahasta.  
-Jäsenjohtaja seuraa jäsentilannetta tarkasti ja huolehtii muiden avustamana, että myös 
raportointi  MyLCI:iin on ajantasalla sekä jäsenten että aktiviteettien osalta.  
-Varmistetaan, että kukin klubi on valinnut jäsenjohtajan GMT. 
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-Uudet jäsenet on perehdytettävä Lions-toimintaan aina joko kummin tai hänen 
valitsemansa henkilön avulla. Uusille jäsenille on annettava mielenkiintoisia tehtäviä, joihin 
annetaan riittävä valmennus.  
-Edistetään jäsenten pysyvyyttä klubeissa jäsenhuollon ja klubiviihtyvyyden kautta. 
-Kaikista jäsenistä pidetään huolta ja tunnustusta annetaan palkitsemalla jäseniä 
aktiivisesta työpanoksesta. 
-Tavoitteena on perustaa yksi uusi klubi. 

 

KOULUTUSTOIMINTA eli GLT 
 
Piirin koulutusjohtaja GLT on Juha Lahtinen, joka vastaa koulutuksen sisällöstä ja 
toteutuksesta. 
-1VDG Thorolf Westerlund kouluttaa I Alueen eli läntisen alueen ruotsinkielisten klubit  
sisältäen lohkojen puheenjohtajat sekä klubien presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat. 
-Tällä toimikaudella kokeillaan myös uuden teknologian mahdollistamat opintosessioita 
kotisohvalta käsin Webinaarien ja GoToMeetingin kautta. Piirillä on yhteislisenssi O-piirin 
kanssa. 
-Koulutuksessa keskitytään klubivirkailijoiden, varapresidenttien ja lohkojen 
puheenjohtajien arkisten rutiinien hallinnan haltuunottoon ja erityisesti myös MyLCI:n 
käyttöön sekä kansainvälisten maksujen maksamisen oppimiseen perustana liiton 
koulutusohjelma. 
-Piiri tarjoaa mahdollisuuden kehittää johtamistaitoja, joiden antaman tiedon käyttö lisää 
mahdollisuuksia myös siviilielämässä etenemiseen. 
-Viestintäkoulutuksessa keväällä 2019 käsitellään aiheita: some, puhe ja lehdistö. 
- Koulutuksessa korostuu lohkojen puheenjohtajien rooli tiedonvälittäjinä ja klubien 
aktiivisina tukijoina kaikissa tilanteissa sekä myös heidän aktiivinen roolinsa 
piirihallituksessa. Lohkojen puheenjohtajat koulutetaan 1. piirihallituksen yhteydessä. 
-Uusien jäsenten koulutus järjestetään joka lohkossa PNAT-kokouksen yhteydessä. 
-Lohkojen toiminnasta vastaa  tällä kaudella 1.varapiirikuvernööri Thorolf Westerlund.  
-Varapresidenteille tarjotaan mahdollisuus osallistua muutosjohtajakoulutukseen. 
-Kannustetaan jäseniä käyttämään kansainvälisen järjestömme tarjoamia suomen- ja 
ruotsinkielisiä nettikursseja tukemaan osaamista ja Lions-toimintaa osoitteesta 
www.lionsclubs.org > Jäsenkeskus > > Resurssit > Johtajaresurssikeskus. 
 
PALVELUTOIMINTA eli GST 
 
Piirin palvelujohtaja GST on Timo Sysilampi. 
-Varmistetaan, että kaikki klubit tuntevat maailman suurimman (1,44 miljoonaa jäsentä) 
palvelujärjestömme LCI:n uuden palvelurakenteen ja sen painopistealueet: nälkä, näkö, 
ympäristö sekä uusina diabetes ja lapsuusiän syöpä. Samoin jokaisen klubin on valittava 
klubin oma palvelujohtaja GST. 
-Kannustetaan klubeja toteuttamaan mahdollisen monta painopistealueitten aktiviteettia 
yhdessä paikallisten toimijoitten kanssa (diabetes-yhdistys, syöpäyhdistys jne) 
-Klubit voivat osallistua liiton ja piirin allekirjoittaman ympäristöohjelman Itämerihaasteen  
puitteissa vesien suojeluun.  
-Aktiivinen yhteys paikallistason mediaan varmistaa aktiviteettien näkyvyyden ja tekee 
työtämme tunnetuksi. 
-Palveluaktiviteetit tulee kirjata MyLCI-järjestelmään 100%. 
 
 
 

http://www.lionsclubs.org/
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VIESTINTÄOHJELMA  
 
Piirin viestintäjohtaja on Raimo Sillanpää. 
-Hänen vastuualueitaan ovat Webmaster, MyLCI, sekä piirin verkkojulkaisun Leijona-
Sanomat – Lejon Nytt toimittaminen. Lisäksi hän ylläpitää piirimme kotisivuja.  
-Piirilehti Leijonasanomat julkaistaan kerran kuukaudessa piirin kotisivuilla ja kerran 
vuodessa painettuna. 
Piirilehden ilmoitushankinnasta palautetaan klubeille 50%. Klubien toimijoita muistutetaan 
siitä, että tekemällä juttuja piirilehteen teemme toimintaamme tunnetuksi.  

-Kannustetaann klubeja yhteistyöhön paikallislehtien kanssa saadaksemme enemmän 
näkyvyyttäi runsaille aktiviteeteille sekä näkyvyyttä klubeille paikallistasolla. Samalla 
tehdään tutuksi Lions-järjestöä ja sen uutta LCI Forward –ohjelmaa (Nälkä, Näkö, 
Ympäristö, Diabetes ja Lapsuusiän syöpä). 

-Piirikuvernööri tiedottaa tarvittaessa tulevista ja muistettavista asioista. 

-Klubeja kannustetaan päivittämään omat kotisivunsa  

-Piiriä ja klubien toimintaa voidaan tehdä tunnetuksi sosiaalisen median kautta.  

-Liiton päätöksen mukaan vuosikirjaa ei ensi toimikaudella julkaista, vaan lehden väliin 
tehdään siitä liite. Päätös saattaa merkitä muutoksia  myös piirin viestintään.  
-Lions-lehti ilmestyy kuuden paperiversion sijasta vain neljä kertaa paperisena ja 
nettilehtenä kaksi kertaa. Lehti löytyy osoitteesta www.lions.fi/lionlehti. Lehti on saanut 
myös oman mobiilisovelluksen, jonka voi ladata App Storesta tai Google Playsta 
 

PDG  
 
PDG-toimikunnan työtä johtaa IPDG Jaakko Passinen. Toimikunnan tehtävänä on DG:n 
toiminnan tukeminen ja opastaminen. Toimikunta tekee esityksen Pohjamaan Leijonasta ja 
sen nimeämisestä.  
 
NUORISOTOIMINTA  
 
-Nuorisovaihtoon ulkomaille pyritään lähettämään noin 20 nuorta vuosittain. Ulkomailta 
puolestaan otetaan vastaan noin 30 nuorta pääsääntöisesti nuorisoleirin aikana. 
Nuorisovaihdosta vastaa piirimme nuorisovaihtojohtaja Harri Peltonen.  
-Leo-toimintaa pyritään jatkossakin tukemaan ja aktivoimaan Leo-toimintajohtajan Jussi 
Paarvalan toimesta.  
-Klubeja kannustetaan osallistumaan Lions Quest -koulutustilaisuuksiin.  

Lions Quest vastaavana toimii Marika Haapanen. 

-Erkki Honkala on kansainvälinen leirijohtaja. 

 

ARS  
 
Tehdään tunnetuksi kotimaista tunnustustapaa AR-säätiön kautta ja aktivoidaan klubeja 
hankkimaan ansioituneille lioneille Lions-ritarin arvo.   
Käytetään Arne Ritari -säätiön adresseja muistamiseen niin surussa kuin ilossa.  
Kannustetaan klubeja hakemaan merkittäviin aktiviteetteihin säätiöltä tukea, mitä voi 
saada jopa 50% osuudella toteutuneisiin kuluihin.  
Arne Ritari ja Melvin Jones -gaala järjestetään myös keväällä 2019.  
Eniten AR-säätiön adresseja hankkinut klubi palkitaan 100 eurolla piirin vuosikokouksessa. 
Tietoja säätiöstä löytyy osoitteesta www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_saatio . 
Piirin alueella toiminnasta vastaa Arne Ritari -säätiön asiamies Jarmo Hietala.  

http://www.lions.fi/lionlehti
http://www.lions.fi/toiminta/arne_ritari_saatio
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LCIF ja MELVIN JONES  
 
-Las Vegasissa alkaa LCIF:n kampanja kerätä 300 miljoonaa USD kolmessa 
toimivuodessa vuoden 2021 kv. konventionin kokoukseen mennessä. 
Tämä on yhteensä reilut 200 euroa/jäsen/kolmessa vuodesassa Suomessa. 
-Toivotaan, että klubit hankkivat ansioituneille lioneille Melvin Jones –jäsenyyksiä hintaan 
1000 USD. Näin tuetaan tänä vuonna 50 vuotta täyttävää järjestömme kansainvälistä 
LCIF-rahastoa, joka on toimintansa aikana antanut humanitääristä apua yli miljardilla 
USAn dollarilla. Rahastosta löytyy  monia erilaisia keinoja lahjoittaa rahaa pienissä tai 
suuremmissa erissä tai jopa kuukausilahjoittajana valitun klubin tilin kartuttamiseksi ja näin 
MJ-jäsenyyden hankkimiseksi ansioituneelle klubilaiselle.  Kertyneet 
syntymäpäiväonnittelurahat voi myös lahjoittaa rahastolle valitun klubin tilin 
kartuttamiseksi. LCIF-koordinaattorina toimii Matti Vaarasto.  
 
 
VARAINHANKINTA  
 

Klubit osallistuvat kansainvälisiin ja kansallisiin palveluaktiviteetteihin harkintansa ja 
kantokykynsä mukaan.  

Suomen Lions-liiton ainoat kansalliset nuorison hyväksi tehtävät vuosittaiset aktiviteetit   
ovat joulukortit ja nuorisoarvat. 50% joulukorttitulosta palautuu klubille. Toivottavaa on, että 
yhtään klubeille lähetettävistä nuorisoarvoista ei palauteta. 

Varainhankintaa ja Rauhanjulistekilpailua koordinoi Birgitta Rajala. 

 
MUU TOIMINTA  
 
Kauden aikana järjestetään piirinmestaruuskilpailuja eri lajeissa: lentopallossa,  
pilkissä ja golfissa.  
Klubeja kannustetaan ottamaan osaa klubien toimintakilpailuun sekä osallistumaan 
kirjoituksilla Leijonasanomien toimittamiseen. Paras juttu palkitaan. Jäsenhankinnassa 
parhaan nettotuloksen saanut klubi palkitaan. 
 
KANSAINVÄLISET JA KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET  
 
Suomen Lions-liiton 65. vuosikokous Oulussa 8.-10.6.2018 
101. Convention / Kv. vuosikokous Las Vegasissa, USA 29.6.- 4.7. 2018 
Europa Forum, Skopje, Makedonia 25.-27.10.2018 
KVN -kokous 10.6.2018 Oulu 
KVN -kokous 24-26.8.2018 Mikkeli 
KVN -kokous GTM 1.12.2018 
KVN –kokous 1.-3.3.2019 Pori 
NSR-kokous, Gardemoen, Norja 
Piirin vuosikokous Närpiössä 13.4.2019 
Suomen Lions-liiton 66. vuosikokous Kalajoella 7.-9.6.2019 
102. Convention / Kv. vuosikokous  Milanossa, Italia 5.-9.7.2019 
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KLUBIEN VUOSIJUHLAT 
 
LC Lappfjärd-Lapväärtti 60 vuotta (17.4.1958) 
LC Alavus/Salmi 40 vuotta (19.9.1978)  
LC Seinäjoki/Aalto 30 vuotta (7.11.1988) 19.1.2019 (DG) 
LC Kauhajoki/Katrilli 20 vuotta (4.11.1998) 16.2.2019 (DG sekä CC Pirkko Vihavainen) 
LC Alavus/Kuulattaret 10 vuotta (19.1.2009) 16.3.2019? (DG) 
 
TALOUSARVIO 2018-2019 
 
Talousarvio toimivuodelle 2018-2019 on toimintasuunnitelman liitteenä. Samassa liitteessä 
on myös edellisten kausien talousarviot sekä tilinpäätökset talouden toteutumisen 
seurannan helpottamiseksi. Koska piirillä on myös toinen tili eli Nuorisoleiritili, on sen 
käytöstä on myös selvitys. 
 

Anna-Liisa Laurila 
1. varapiirikuvernööri 


