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PIIRIN 107-F  

TOIMINTAKERTOMUS 

2018 – 2019 
 

TOIMINTAVUODEN TEEMAT 

 

Lions Clubs International (LCI) ja  

kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir: 

WE SERVE – ME PALVELEMME – VI HJÄLPER 

***** 

Suomen Lions-liito:  

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

***** 

Puheenjohtaja CC Pirkko Vihavainen:  

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

***** 

Piirikuvernööri DG Anna-Liisa (Annukka) Laurila: 

PIDETÄÄN TOISISTAMME HUOLTA – TA HAND OM VARANDRA 

 

LCI FORWARD: Lionien palvelumalli eli palvelualueet: 

- DIABETES 

- LAPSUUSIÄN SYÖPÄ 

-YMPÄRISTÖ 

- NÄLÄN HELPOTTAMINEN 

- NÄKÖKYKY 

- NUORISO 

 

Palvelumallin toimeenpaneva elin kansainvälisellä, kansallisella, piirin ja klubitasolla  

Maailmanlaajuinen toimintatiimi eli GAT (Global Action Team) koostuen seuraavista 

osa-alueista 

Koulutus eli GLT (Global Leadership Team)  

Jäsenyys eli GMT (Global Membership Team) 

Palvelu eli GST (Global Service Team) 
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SUOMEN LIONS-LIITTO  
Järjestön tunnuslause ja teemat  
Järjestön tunnuslause                                 ”Me palvelemme – Vi hjälper – We Serve” 

Kotimainen teema (2018-2021)  ”Monta tapaa tehdä hyvää – Många sätt att göra gott” 
CC Pirkko Vihavaisen teema ”Me palvelemme-sydämellä! – Vi hjälper-med hjärtat!” 
F-piirin teema   ”Pidetään toisistamme huolta – Ta hand om varanda” 

 

Lions-järjestön kansainvälinen johto  
Kansainvälisen järjestön 101. vuosikokous (Convention) pidettiin Las Vegasissa USA:ssa 29.6.-

3.7.2018. Kansainväliseksi presidentiksi (IP) valittiin järjestön historian ensimmäinen nainen Gudrun 

Yngvadottir Islannista, 1. varapresidentiksi Dr Jung-Yul Choi Koreasta, 2. varapresidentiksi Haynes H. 

Townsed USA:sta ja 3. varapresidentiksi Brian E. Sheehan USA:sta. Edellisen kauden presidentti (PIP) 

oli Naresh Aggarwal.  

 

Suomen edustaja kansainvälisessä hallituksessa oli ID Heimo Potinkara LC Lahti/Laune ja Suomen 

edustaja kansainvälisessä päämajassa oli Tanja Saarinen.  

 

Suomen Lions-liitto ry:n hallitus  
Puheenjohtaja                      CC        Pirkko Vihavainen  LC Juva/Luonteri  

Varapuheenjohtaja           VCC        Aarne Kivioja  LC Helsinki/Pakinkylä  

Edellinen puheenjohtaja IPCC        Erkki Honkala  LC Peräseinäjoki  

Sihteeri                                 GS         Maarit Kuikka  

Piirikuvernöörit                  DG  

LC Helsinki/Malmittaret  

  107-I                           Jari Hautala  LC Liminka/Liminganlahti 

  107-N                          Heikki Tuomala  

Edelliset piirikuvernöörit IPDG:  

LC Lovisa-Loviisa 

  107-D                              Heikki Lohi  LC Luumäki/UkkoPekka  

 107 I                                Seppo Saarela LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto 

1. varapiirikuvernööri                        Hannu Hertti  

 

Liiton hallitus kokoontui 17 kertaa kaudella 2018-2019.  

  

Kuvernöörineuvosto  

LC Padasjoki 

Puheenjohtaja          CC  Pirkko Vihavainen LC Juva/Luonteri 

Varapuheenjohtaja      VCC  Aarne Kivioja LC Helsinki/Pakinkylä  

Edellinen puheenjohtaja       IPCC  Erkki Honkala LC Peräseinäjoki 

Sihteeri         GS  

Piirikuvernöörit      DG:  

Maarit Kuikka  LC Helsinki/Malmittaret  

  107-A    Björn Hägerstrand   LC Mariehamn  

  107-B    Sanna Mustonen  LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice  

  107-C    Ritva Kajaala  LC Riihimäki/Kristalli  
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  107-D    Markku Kivisaari  LC Mäntyharju  

  107-E    Ari Suominen  LC Parkano  

  107-F    Annukka Laurila  LC Kauhajoki/Katrilli  

  107-G    Mauri Koskela  LC Keuruu  

  107-H    Pentti Päivinen  LC Joensuu  

  107-I    Jari Hautala  LC Liminka/Liminganlahti  

  107-K    Ritva Korolainen  LC Iisalmi/Yläsavottaret  

 107-L    Tuomo Romakkaniemi  LC Rovaniemi/Ounasvaara  

 107-M    Vesa Kynnysmaa  LC Köyliö  

 107-N    Heikki Tuomala  LC Lovisa-Loviisa  

 107-O    Leena Borén  LC Kälviä/Lucina  

    

Kuvernöörineuvosto kokoontui yhteensä seitsemän kertaa ja ylimääräisiä neuvotteluja oli myös 

seitsemän:  

1. Oulun vuosikokous 10.6.2018, 2. Mikkeli 25.8.2018 (GTM 23.8.2018 ja 23.9.2018), 3. Tampere 

1.12.2018, 4.GTM 13.12.2018 (GTM 16.12.2018, 13.1.2019, 21.1.2019, 3.2.2019 ja 11.2.2019), 5. Pori 

2.3.2019, 6.GTM 27.3.2019, 7. GTM 15.4.2019   

  

Liiton toimialajohtajat (MDC)   
Jäsenyys (MD-GMT)    Harri Hirvelä  LC Kempele/Sampola  

Koulutus (MD-GLT)    Varpu Ylhäinen  LC Vantaa/Vernissa 

Viestintä (MD-PRC)    Teija Loponen LC Helsinki Malmittaret 

Palvelu (MD-GST) Jukka Isotalo  LC Oulu/Raati 

Varainhankinta (MD-FRC) Torsti Ruokoski LC Kankaanpää 

Kansainvälinen toiminta (ID) Heimo Potinkara  LC Lahti/Laune 

    

Kansainväliset kokoukset ja Suomen Lions-liitto ry:n kokoukset  
29.-4.7.2018    LCI:n 101. vuosikokous, USA, Las Vegas  

25.-27.10.2018     Eurooppa Forum, Makedonia, Skopje  

15.-17.1.2019     Pohjoismainen yhteistyö (NSR), Norja, Gardemoen 

7.-9.6.2019      Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokous, Kalajoki  

5.-9.7.2019   LCI:n 102. vuosikokous Italia, Milano 

 

 Merkittäviä muutoksia tiedotuksessa ja liiton toimistossa 

Ensimmäisen kerran Lions-vuosikirjaa ei painettu kaikille jäsenille, vaan se ilmestyi suppeana versiona 

syksyn ensimmäisen LION-lehden nro 4 välissä. Syynä oli 25.5.2018 voimaan astunut uusi tietosuoja-

asetus ja liiton budjetti. Myös LION-lehti ilmestyi kuuden painetun lehden sijasta vain neljänä 

painettuna ja kahtena digiversiona kansainvälisen järjestön vähennettyä lehtitukea. Lions-toimistosta 

vähennettiin henkilöstöä ja tiedotusvastuu siirtyi piirille. Samoin ansiomerkkien toimituksessa syntyi 

ongelmia, kun henkilöstön vähentämisen seurauksena tilaukset siirrettiin kahden piirin hoidetaviksi. 
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Muutos edellytti jäsenistöltä aktiivisempaa tiedonetsintää ja toimintaa netissä. Piirikuvernööri kertoi 

aktiivisesti DG-tiedotteissaan tarpeellisista linkeistä. 

 

LION-lehdet löytyvät osoitteesta https://www.lions.fi/toiminta/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/  

Lions-päämajan sivut suomeksi www.lionsclubs.org/FI  

Osoite päämajan MyLCI-rekisteriin www.lionsclubs.org/FI ja sieltä yläpalkista oikealla kohta MyLCI 

Suomen Lions-liiton sivut www.lions.fi  

Suomen Lions-liiton jäsenrekisteri www.lions.fi/rekisteri  

F-piirin kotisivut http://e-district.org/sites/107f/  

 

 

LIONS-PIIRI 107-F 2018 -2019 
DG Annukka Laurila ”Pidetään toisistamme huolta – Ta hand om varandra” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

”Ällistyttävää, mihin kaikkeen pystyy, 

kun ei tunne rajojaan.” 
 

YLEISTÄ 
Kauden alussa piirissä 107-F oli 64 klubia ja näissä jäseniä 1626 sekä yksi leo-klubi Vaasassa. 

Kauden lopussa klubeja oli 63, joista 48 miesklubia, 11 naisklubia ja 4 yhteisklubia, joissa oli 1564 

jäsentä sekä 1 leo-klubi Vaasassa. Toimintansa lopetti jäsenten keski-iän korkeuden vuoksi (noin 75 

vuotta) LC Vasa/Old Vasabygden vähän ennen kauden loppua. Tavoitteisiin ei klubimäärässä ja 

jäsenmäärässä päästy, joskin vähentymä vastasi maan keskiarvoa. 

 
Klubien toiminta kotipaikkakunnillaan on ydintoimintaa, jossa otetaan huomioon paikalliset 
tavoitteet, tapahtumat ja myös muut toimijat. Tämä vaikuttaa klubien rooliin merkittävänä osana 
kolmatta sektoria, joka täydentää osaltaan kunnan ja ilmeisesti lähitulevaisuudessa myös maakuntien 
lakisääteistä toimintaa. Siten oli perusteltua piirin alueiden ja lohkojen uudelleen järjestelyssä ottaa 
huomioon kuntajako ja varautua myös maakuntajaon haasteisiin. Näin klubit muodostavat 
yhdenvertaisen yhteistyösuhteen ja dynaamisen toimintaympäristön lions-työlleen.  
 
Toimintasuunnitelman perustana oli piirikuvernöörin suunnittelema uusi alue- ja lohkojako, jossa oli 
neljä aluetta ja yhdeksän lohkoa 1.7.2018 alkaen, mikä hyväksyttiin piirikokouksessa keväällä 2018.  
 
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. 
 

https://www.lions.fi/toiminta/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/
http://www.lionsclubs.org/FI
http://www.lionsclubs.org/FI
http://www.lions.fi/
http://www.lions.fi/rekisteri
http://e-district.org/sites/107f/
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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, jäsenjohtaja GMT, palvelujohtaja GST sekä viestintäjohtaja. 
 
Piirin asioita hoitaa sekä piiriä edustaa ja sen toimintaa koordinoi piirikuvernöörin johtama 
piirihallitus, johon kuuluvat äänivaltaisina piirikuvernööri, edellinen piirikuvernööri, 
varapiirikuvernöörit, piirikuvernöörin nimittämät piirisihteeri ja rahastonhoitaja, sekä lohkojen 
puheenjohtajat.  Hallituksen puhevaltaisina asiantuntijajäseninä toimivat piirikuvernöörin nimittämät 
toimikuntien puheenjohtajat. 
 
Piirihallitus ja toimikunnat vastaavat piirikuvernöörin johdolla piirin toiminnan strategisesta 
suunnittelusta ja operatiivisesta toiminnasta sekä edesauttavat Suomen Lions-liiton ja Lions Clubs 
Internationalin asettamien tavoitteiden toteuttamista.  
 
Piirin toiminta perustui ennalta laadittuun toimintasuunnitelmaan ja sen perusteella laadittuun 
talousarvioon.  
 
Toimikuntien ja lohkojen puheenjohtajien laatimat toimintasuunnitelmat hyväksyttiin ensimmäisessä 
piirihallituksen kokouksessa. Kaudella korostui piirihallituksen äänivaltaisina jäseninä toimivien 
lohkojen puheenjohtajien aktiivinen rooli kaksisuuntaisina tiedonvälittäjinä piirin johdon ja klubien 
välillä sekä klubien aktiivisina tukijoina kaikissa tilanteissa. PNAT-kokouksia (Piirikuvernöörin Neuvoa 
Antava Toimikunta) lohkon johtajat pitivät 2-4 kertaa. Yksi lohko ei kokoontunut kertaakaan ja 1. 
alueella oli jonkin verran uudesta lohkojaosta aiheutuneita ongelmia. Lohkojen toiminnasta ja 
säännöllisestä PNAT-kokousten järjestämisestä vastasi 1.varapiirikuvernööri Thorolf Westerlund. 
 
Piirikuvernööri ja varapiirikuvernöörit vierailivat kaikissa piirin 64 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 LCI:n ”LCI – Forward ”–suunnitelman toteuttamisesta vastasi 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 vastasi 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 (GAT) sekä heidän toimenkuvansa ja työkalupakit löytyivät suomeksi  
www.lionsclubs.org tai suoraan http://members.lionsclubs.org/FI/lions/global-action-
team/structure.php . Sama tieto löytyi 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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Tällä toimikaudella ei vuosikirjaa julkaistu ollenkaan, vaan LION-lehden nro 4 välissä oli lyhyt 
yhteenveto. Toinenkin isohko muutos tapahtui. LION-lehti ilmestyi kuuden paperiversion sijasta vain 
neljänä paperilehtenä ja kahtena digilehtenä kansainvälisen lehtituen supistuessa. Lehti löytyi 
osoitteesta www.lions.fi/lionlehti.  Nämä päätökset merkitsivät muutoksia myös piirin viestintään. 
Samoin liittotoimistossa tapahtunut henkilöstön vähentäminen hankaloitti toimintaa. 
 

Muitakin, osin myös suuria, muutoksia piirin toiminnassa tapahtui: GTM-nettikokoukset otettiin nyt 

aktiivisesti käyttöön hyödyntäen yhdessä O-piirin kanssa maksettua GoToMeeting- lisenssiä. Kaikki 

asiakirjat käännettiin ja lähetettiin nyt myös ruotsiksi. Loistavana kääntäjänä toimi lion Hans Frantz. 

Piirin nettisivuille toimitettiin Hemmilän Aktiviteettipankki. Uusi tulorekisteri tuli voimaan 1.1.2019 

tarkoittaen, että työnantajana myös klubit ilmoittavat maksamansa palkat keskitetysti vain yhteen 

paikkaan. Yhdistysrekisteri muuttui 1.7.2019, jolloin kaikki yhdistykset saivat Y-tunnuksen. Lions-talon 

myyntiaikeet aiheuttivat suurta hämminkiä jäsenistön keskuudessa, mutta DG ja piirihallitus eivät 

ottaneet asiaan kantaa, vaan luottivat asiassa klubien omaan päätöksentekoon. Piirihallituksen 

pöytäkirjojen tarkistaminen suoritettiin heti niiden valmistuttua eikä seuraavassa kokouksessa. LCI-

Forwardin puitteissa kartoitettiin kaikki piirin alueella toimivat lastensyöpään liittyvät järjestöt ja 

sairaalat yhteys- ja pankkitietoineen, mistä kiitos työryhmälle. Projekti tuotti noin 17 000 euroa 

suoraan klubien valitsemille kohteille. 

 

Lions-piiri 107-F kokoukset  

Piirin vuosikokoukset 
+ 21.4.2018 Piirin vuosikokous pidettiin Seinäjoen Framilla järjestäjänä oli LC Seinäjoki/Kampus. 
 Kuvernöörivalinnat olivat: DGe Annukka Laurila LC Kauhajoki/Katrilli, 1.VDG Thorolf Westerlund LC 

Närpes ja 2. VDG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri. 

Piirikuvernööriksi (DG) hyväksynnän sai Annukka Laurila LCI:n vuosikokouksessa Las Vegasissa. Sitä 

ennen hän oli saanut kahden vuoden ajan valmentautumiskoulutusta eri muodoissa piirikuvernöörin 

tehtävään ja toiminut 2. ja 1. varapiirikuvernöörinä.  

+ 13.4.2019 Piirin vuosikokous pidettiin Närpiössä ja järjestäjänä oli LC Närpes.  

Kuvernöörivalinnat olivat: DGe Thorolf Westerlund LC Närpes, 1. VDG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri 

ja 2. VDG Tapio Seppä-Lassila LC Lapua. 

 

Piirihallituksen kokoukset 
Uuden piirihallituksen tutustumistilaisuus pidettiin 27.7.2018, Kauhajoella Sanssinkartanossa ja 

järjestäjinä olivat Kauhajoen klubit. 

Piirihallitus I oli 7.9.2018 Kauhajoella Sanssinkartanossa ja järjestäjinä olivat tälläkin kertaa Kauhajoen 

klubit. Kokoukseen osallistui myös liiton varapuheenjohtaja VCC Aarne Kivioja puolisoineen (JR 

28.8.2018) 

Piirihallitus II oli 16.11.2018 Tuurissa Tuurin kyläkaupassa ja järjestäjänä oli LC Alavus/Kuulattaret. 

(Työryhmä 5.11.2018 ja JR 8.11.2018) 

Piirihallitus III oli 9.2.2019 Seinäjolla Hotelli Sorsanpesässä ja järjestäjänä oli LC Seinäjoki/Aalto. 

(Työryhmä 22.1.2019 ja JR 31.1.2019) 

Piirihallitus IV pidettiin ennen piirin vuosikokousta 13.4.2019 Närpiössä ja pitopaikkana YA eli 

Yrkesakademin i Österbotten. Kokouksen ja myös piirin vuosikokouksen järjestelyistä vastasi LC 

Närpes. (Työryhmä 19.2.2019, 7.3.2019, 26.3.2019, 11.4.2019 ja JR 11.3.2019) 

http://www.lions.fi/lionlehti
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Klubit ja jäsenmäärä  
1.7.2018 oli klubeja  64                jäseniä 1626  

Muutos:     -1  -135  

     0    +73  

30.6.2019 oli klubeja 63               jäseniä 1564  

  

Aivan kauden 2018-2019 lopussa lopetti toimintansa LC Vasa/Old Vasabygden perusteena jäsenten 

korkea ikä, ja sen myötä riveistä poistui 16 jäsentä.  

 

Klubien vuosijuhlat 
perustettu   vuosia  Lions Club  

17.4.1958   60  LC Lappfjärd-Lapväärtti  

19.9.1978   40  LC Alavus/Salmi 

7.11.1988 30 LC Seinäjoki/Aalto 

4.11.1998 20 LC Kauhajoki/Katrilli 

19.1.2009 10 LC Alavus/Kuulattaret 

 

Piirikuvernööri on edustanut järjestöä muissa juhlissa paitsi LC Alavus/Salmen juhlassa piiriä edusti 2. 

varapiirikuvernööri. Juhlineita klubeja on piirikuvernööri muistanut Lions-liiton ja piirin 

huomionosoituksilla. 

 

Tämän lisäksi seuraavat klubit juhlivat viitosloppuisia juhliaan työn merkeissä ja heitä piirikuvernööri 

on muistanut onnitteluin ARS-adresseilla. 

65 vuotta LC Närpes, LC Vaasa-Vasa, LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

55 vuotta LC Evijärvi, LC Töysä, LC Alavus, LC Ilmajoki, LC Kauhajoki 

45 vuotta LC Lehtimäki 

35 vuotta LC Nurmo/Lakeus 

 

LC Kauhajoki/Katrillin 20-vuotisjuhlassa 16.2.2019 oli juhlapuhujana liiton puheenjohtaja CC Pirkko 

Vihavainen. 

 

Johtoryhmä  
Piirin 107-F johtoryhmän muodostivat piirikuvernööri, 1. ja 2. varapiirikuvernööri, piirisihteeri, piirin 

rahastonhoitaja, jäsenjohtaja, koulutusjohtaja, palvelujohtaja ja edellisen kauden piirikuvernööri. 

Kuvernööritiimi kokoontui ennen jokaista piirihallituksen kokousta.  

 

Piirihallitus  
DG  Anna-Liisa (Annukka) Laurila J LC Kauhajoki/Katrillii  
1VDG  Thorolf Westerlund J  LC Närpes   
2VDG  Raimo Sillanpää J  LC Vaasa/Meri  
Piirisihteeri CS Markku Ojala J  LC Isojoki   
Rahastonhoitaja CT Leo Korpi-Halkola J  LC Kauhajoki  
IPDG  Jaakko Passinen J  LC Nurmo/Lakeus  
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Alueet sekä lohkot ja niiden puheenjohtajat piirihallituksen jäseninä 
I  ALUE = Läntinen alue 
 1. lohkon puheenjohtaja  ZC Harri Suominen LC Kaskinen-Kaskö  PNAT: 7.10., 21.11., 13.3. 

 2. lohkon puheenjohtaja  ZC Kirsti Ala-Kutsi LC Vaasa/Family PNAT: 20.9., 22.11., 21.2. 
 3. lohkon puheenjohtaja  ZC Arto Nortunen LC Ylistaro PNAT: 22.9., 22.11., 15.1. 

 
II  ALUE = Eteläinen alue 
 1. lohkon puheenjohtaja  ZC Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli PNAT: 28.11., 26.2., 17.4. 

 2. lohkon puheenjohtaja  ZC Jari Kujanpää LC Kurikka/Paitapiiska PNAT: 27.9., 27.11., 25.4. 

 
III  ALUE = Keskinen alue 
 1. lohkon puheenjohtaja  ZC Tuulikki Martikkala LC Seinäjoki/Aalto PNAT: 27.9. 29.11., 20.2., 25.4. 

 2. lohkon puheenjohtaja  ZC Päivi Rantavuori LC Kauhava/Ilmatar PNAT: 4.10., 21.3. 

 
IV  ALUE = Itäinen alue 
 1. lohkon puheenjohtaja  ZC Heli Kivimäki LC Alavus/Kuulattaret PNAT: 24.9., 27.11., 19.2. 

 2. lohkon puheenjohtaja ZC Kari Sipilä LC Lehtimäki  PNAT: ei kokouksia 

 
Piirikuvernööri Annukka Laurilan suunnittelema ja piirin vuosikokouksen 21.4.2018 
hyväksymä Lions-piirin 107-F uusi alue- ja lohkojako 1.7.2018 alkaen  
 

I ALUE / REGION (17) II ALUE / REGION (15) III ALUE / REGION (19) IV ALUE / REGION (13) 

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 (5) 

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

LC Vasa/Old Vasabygden LC Jalasjärvi LC Lapua LC Lehtimäki 

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

LC Vaasa/Family LC Kurikka LC Lapua/Simpsiö LC Lappajärvi 

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

 LC Kurikka/Paitapiiska LC Kauhava  

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 ja niiden puheenjohtajat 
PDG-toimikunta  IPD Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus 
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 J LC Vaasa/Meri  
Kummilapsi ja Sri Lanka  Pekka Harjula LC Ilmajoki/Ilkka 
Nuorisotyö ja nuorisovaihto Harri Peltonen LC Vaasa/Meri 
Nuorisoleiri   Erkki Honkala LC Peräseinäjoki 
Lions Quest, Vastuu on meidän Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret 
Varainhankinta: 
arvat, joulukortit, rauhanjuliste Birgitta Rajala LC Alavus/Kuulattaret 
Leo-toiminta   Jussi Paarvala LC Soini 
(J = Johtoryhmän jäsen) 
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Toiminta kaudella 2018-2019 

 

Piirikuvernööri sekä 1. ja 2. varapiirikuvernöörit sekä piirisihteeri ja rahastonhoitaja 

DG: DG-tiedotteet 1-6, juttuja piirilehteen ja sen DG-palstalle, piirihallituksen kokoukset, ARS-

adressien välitys klubeille n 300 kpl, kunniamerkkien hakemukset ja puollot, muistamiset, piirilehtiä 7 

painosta ja sen tarkastus ja lay-out, viimeisin lehti printtinä, painoon 5.4.-19 250 kpl, LC Lapuan 

Kantasolualoitteen markkinointi, Lions-viesti 23.3.-19, DG-tiedote 6, Veripalvelu ja Eppulit 

piirikokoukseen, Lapsuusiän syöpä piirin kärkihankkeeksi, Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen 

toiminnanjohtaja Markku Suoranta ja Eppulit ryn puheenjohtaja Kari Alasaari piirikokoukseen, 

kuvernöörineuvoston ja liiton kokouksiin osallistuminen, piirin hallinnon sekä toiminnan ja talouden 

johtaminen. 

 

Piirikuvernööri on jakanut omat ja 1. ja 2. varapiirikuvernöörin klubivierailut kolmeen osaan tavalla, 

että DG:nä oleva henkilö ei vieraile joka vuosi samassa klubissa. Kuitenkin vuosijuhlia viettäviin 

klubeihin on vierailun tehnyt pääsääntöisesti, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, piirikuvernööri. 

Kokousvierailujen yhteydessä vieraileva kuvernööri kertoi pääkohdat piirin, liiton ja kansainvälisen 

järjestön toiminnasta ja jakoi vuosimerkit tasavuosia (5-60 v) jäseninä olleet sekä jakoi muut 

myönnetyt ansiomerkit. Ansiomerkkien toimitusongelmat syntyivät, kun Lions-toimisto henkilöstön 

vähentämisen seurauksena luopui tehtävästä ja tilaukset siirrettiin kahden piirin tehtäväksi. 

Muunlaisia palkintoja jaettiin erityisesti vuosijuhlissa tai piirin vuosikokouksessa.   

 

Piirisihteeri ja rahastonhoitaja ovat selvinneet tehtävistään kiitettävällä tavalla. Kaikki tapahtui 

ajallaan ja sopimusten mukaisesti. 

 

Jäsenten ikääntyminen alkaa näkyä kokous- ja aktiviteettiosallistumisen laskemisena. Lähes kaikissa 

klubeissa on jäsenistön keski-ikä edelleen noussut eikä toivottavaa uusiutumista ole uusien 

nuorempien jäsenten kautta tullut riittävästi.   

  

TOIMIKUNNAT 

PDG-toimikunta ja IPDG 

IPDG Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus 

 
Entisten piirikuvernöörien muodostaman PDG-toimikunnan työtä johti IPDG Jaakko ja sen tehtävänä 
oli DG:n toiminnan tukeminen. Toimikunta kokoontui kerran ja teki esityksen Pohjamaan Leijonasta ja 
sen nimeämisestä ohjesäännön mukaan. Pohjanmaan Leijonaksi valittu Esa Saarinen LC Isojoki 
kutsuttiin vuosikokoukseen Närpiöön, missä hän otti vastaan ansiomitalinsa ja kunniakirjan.  
 

 IPDG huolehti myös PDG-ryhmän jäsenten merkkipäivien muistamisesta piirin puolesta.   
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JÄSENYYSOHJELMA GMT 
GMT (Jäsenjohtaja) 2017-2019 Veijo Hannonen LC Alavus   
 
Tavoitteena oli, että jokainen klubi ottaa toimikautensa aikana 2 uutta jäsentä. Näin toimien 
jäsenmäärä olisi säilynyt ja korvannut piirin eronneitten ja luonnollisen poistuman noin 120-130 
jäsentä/vuosi. Jokainen jäsen on avainasemassa uusien jäsenten hankinnassa.  
 
1.7.2018 oli klubeja  64  jäseniä 1626  

Muutos:       -1  -135  

      0 +73  

30.6.2019 oli klubeja 63               jäseniä 1564  

 

Piirissä oli kauden lopussa 48 miesklubia, 11 naisklubia ja 4 yhteisklubia eli yhteensä 63 klubia ja 1 

leo-klubi Vaasassa. Toimintansa lopetti jäsenten keski-iän korkeuden vuoksi (noin 75 vuotta) LC Vasa-

Old Vasabygden vähän ennen kauden loppua. 

 

Alle kahdenkymmenen jäsenen klubeja on 14 kpl.  Jäsenmäärältään suurimpia klubeja ovat 

LC Vaasa/Meri ja LC Kurikka/Paitapiiska 40 jäsenellä. Vastaavasti pienin on LC Ähtäri 10 jäsenellä.  

 

Jäsenhankintakilpailun voittajana palkittiin 150 eurolla ja kunniakirjalla piirikokouksessa LC 
Seinäjoki/Aalto +5 nettojäsentä. 
 
Jäsentavoitteeseen ei ylletty ja jäsenmäärä aleni vastaten koko maan keskiarvoa. Samoin 
tavoitteeseen perustaa uusi klubi piiriin ei ylletty.  
 
Jäsenjohtaja on seurannut jäsentilannetta tarkasti ja huolehtinut muiden avustamana, että myös 
raportointi toimikautena 2015-2016 alkaneeseen MyLCI:iin on ajan tasalla sekä jäsenten että 
aktiviteettien osalta. On myös varmistettu, että kukin klubi on valinnut jäsenvastaavan GMT. 
Uudet jäsenet on yritetty perehdyttää Lions-toimintaan joko kummin tai hänen valitsemansa henkilön 
avulla. Uusien jäsenten pysymisen varmistamiseksi on kannustettu antamaan heille mielenkiintoisia 
tehtäviä, joihin annetaan riittävä valmennus. On pyritty edistämään jäsenten pysyvyyttä klubeissa 
jäsenhuollon ja klubiviihtyvyyden kautta. On kannustettu pitämään huolta kaikista jäsenistä ja 
antamaan tunnustusta palkitsemalla jäseniä aktiivisesta työpanoksesta ansiomerkein. 
 
Vuosikokouksen 21.4.2018 ja vuosikokouksen 13.4.2019 välisenä aikana poisnukkuneet lionit 

  

Me klubeissa sytytämme jäseneksi oton yhteydessä kullekin uudelle jäsenelle kynttilän. 
Tämä kirkkaana loistava kynttilä symboloi lionin palvelutyötä järjestössämme. 
Jäsentemme palvelun tuli palaa voimakkaana, kunnes se sammuu heidän kuollessaan.  
Heidän työnsä muisto ja arvo sekä meidän kunnioituksemme heitä kohtaan säilyy kuitenkin. 
 
Edellisen vuosikokouksen 21.4.2018 ja vuosikokouksen 13.4.2019 välillä ovat nukkuneet pois seuraavat  
 
Armas Lahti-Röyskö  LC Ilmajoki   lion vuodesta 1964  
Matti Isokangas LC Alavus   lion vuodeta 1968  
Matti Marttila LC Seinäjoki/Törnävä  lion vuodesta 1987  
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Ilmari Maunula LC Nurmo /Lakeus lion vuodesta 1984 
Henrik Jåfs  LC Vaasa-Vasa lion vuodesta 1989  
Veikko Kamila LC Jurva   lion vuodesta 1976  
Pentti Leppiniemi LC Nurmo/Lakeus  lion vuodesta1968  
Juha Polvi   LC Seinäjoki   lion vuodesta 1971  
Antti Ala-Honkola LC Kuortane   lion vuodesta 1981  
Heikki Hissa  LC Vaasa/Family  lion vuodesta 1965  
Kalevi Savolainen LC Ilmajoki   lion vuodesta 1990  
Antti Muilu  LC Lapua/Simpsiö  lion vuodesta2004  
Boris Björklund LC Övermark-Yttermark  lion vuodesta 1971  
Raimo Alakumpula LC Alahärmä   lion vuodesta 1965 
 

 
KOULUTUSOHJELMA GLT 
GLT (Koulutusjohtaja) 2017-2020 Juha Lahtinen LC Lapua 
 

Ilmoituksensa mukaan kaudella 2018-19 jatkettiin piirin koulutusohjelman kehittämistä, joskin sen 

tuloksellisuudesta, vaikuttavuudesta ja kehittämisestä ei ole tietoa, koska koulutusjohtaja ei 

toimivuoden aikana osallistunut johtoryhmän eikä piirihallituksen kokouksiin eikä koulutuksen 

suunnitteluun piirikuvernöörin ja johtoryhmän kanssa. Piirihallituksen jäsenet ja toimikuntien 

puheenjohtajat osallistuivat mahdollisuuksiensa mukaan oman tehtäväalueensa mukaiseen liiton 

järjestämään koulutukseen.  

 

Seuraavassa toistan vain sen, minkä koulutusjohtaja on raportissaan ilmoittanut huomauttaen 

kuitenkin, että alueen puheenjohtajia (APJ) ei piirissä ole valittu lainkaan:  

 

GLT osallistui liiton järjestämiin GLT-koulutuksiin Jyväskylässä 22.-23.9.   

Järjestetyt koulutukset:  

 LPJ- ja APJ koulutus I piirihall. kokous Kauhajoki (Tapio Seppä-Lassila)  

 Uusien jäsenten koulutukset lohkoittain PNAT-kokousten yhteydessä, päävastuussa kukin LPJ  

 Ti 6.11.2018 PRES-koulutus I, Lapua  

 Ti 27.11.2018 PRES-koulutus II, Seinäjoki  

 Viestintäkoulutus 9.3.2019, Lapua  

  

Tulevat koulutukset  

 Klubivirkailijakoulutus 13.4.2019, Närpiö  

 Lohkonpuheenjohtajien koulutus kaudelle 2019-20 pidetään La 11.5.2019 Seinäjoella  

  

Osallistuneet henkilöt:  

 Pres koulutuksiin osallistui n. 25 eri henkilöä  

 Viestintäkoulutuksessa oli paikalla 28 henkilöä  
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RLLI-johtamistaidonkurssi 

LCI piti Suomessa kaksiosaisen alueellisen johtamistaidon kurssin Helsingissä 19.-20.1.2019 ja 23.-

24.2.2019 Hotelli Haagassa. LCI maksoi majoituksen, ateriat ja kurssin. Osallistumismaksu oli 240 

euroa. Piiristämme osallistui instituuttiin Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret, Juha Lahtinen LC 

Lapua ja Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri. 

 

PALVELUOHJELMA GST 
GST (Palvelujohtaja) 2017-2020 Timo Sysilampi LC Seinäjoki/Törnävä 
 

Tavoite 1: Varmistaa, että kaikki piirin klubit nimittävät jäsenen klubin GST-palvelujohtajan 

virkaan. Kauden päättyessä piirin 64 klubista palvelujohtajan on nimennyt 30 klubia eli lähes puolet. 

Piirikuvernööri antoi toimintasuunnitelmassaan ohjeeksi merkitä klubin palvelujohtajan GST 

tehtävään esim. past. presidentin eli nimitys pitäisi olla virkailijoista kaikkein helpoin tehtävä. 

 

Tavoite 2: Varmistaa, että kaikki piirin lions- ja leoklubit tuntevat LCI:n uuden palvelurakenteen: 

nälkä, näkö, ympäristö, diabeteksen sekä lapsuusiän syövän maailmanlaajuisena palvelualueena.  

Tavoitteenamme on parantaa vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain, toimivuoteen 2020 

– 2021 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua. Diabeteksen ja lapsuusiän syövän suhteen 

olemme onnistuneet erittäin hyvin. 

 

Tavoite 3: Lisätä palveluaktiviteetti-ilmoitusten tekemistä MyLCI:ssa. Palveluaktiviteettien 

ilmoittaminen MyLCI:ssä on parantunut mutta kauden päättyessä kuusitoista klubia ei ollut 

ilmoittanut yhtään tekemäänsä aktiviteettia tai palvelua. Aktiiviset klubit tekivät niitä kuukausittain ja 

useampiakin tapahtumia kerralla. Ilmoitusten tekeminen on ainoa tapa päämajan seurata, toimivatko 

klubit. Ellei ilmoituksia tehdä, päämaja päättelee, että klubi ei enää toimi.  

 

Tavoite 4: Lisätä klubien palveluprojektien määrää. Huomioidaan erityisesti alueet, jotka sopivat 

satavuotisjuhlan palveluhaasteeseen ja uuteen palvelurakenteeseen. Tavoitteenamme oli innostaa 

klubeja järjestämään palveluprojekteja lisätäkseen palvelutyön näkyvyyttä paikkakunnilla. Jotta 

tavoitteeseen päästään, on erityisen tärkeää, että palveluaktiviteetit myös kirjataan MyLCIin ja 

kirjataan myös se, kuinka monta henkeä palvelu on tavoittanut. Avainasemassa tässä ovat klubien 

sihteerit mutta klubin presidentti vastaa, että kirjaukset tulevat klubissa hoidetuksi. Tässä vaaditaan 

johtajuutta.  

 

Tavoite 5: Kannustaa kaikkia piirin klubeja suorittamaan vähintään yksi diabetesprojekti 

toimivuoden aikana. Diabeteksen osalta klubeja on kehotettu olemaan yhteydessä paikkakunnalla tai 

piirin alueella jo toimiviin diabetes-yhdistyksiin yhteisen toimintatavan löytämiseksi, mikä on 

toteutunut kiitettävästi. 

Tavoite 6: Kannustaa kaikkia lioneita ja leoja käyttämään MyLion -sovellusta palveluaktiviteettien 

suunnittelussa ja toteutuksessa, kunhan GDPR-asetuksen velvoitteet täyttyvät. 

Kansainvälisen järjestön mobiilisovellus MyLion on uusi sovellus, jonka kautta pääsee 

suunnittelemaan ja raportoimaan palveluaktiviteetit, kokoukset ja varainkeruut. Toivottavaa on, että 

sovellus täyttää GPDR:n vaatimukset. 
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Tavoite 7: Kannustaa klubien GST-palvelujohtajia suorittamaan kaksi lionien koulutuskeskuksen 

kurssia: Yleiskatsaus Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään ja Yhteisön palveleminen. 

Lionien koulutuskeskus on LCI:n sivuilta löytyvä kurssipaikka, jossa voi oppia ja harjoitella keskeisiä 

johtamistaitoja lionsjohtajana onnistuakseen kaikissa hankkeissa. Kurssilla laaditaan 

projektisuunnitelma ja luodaan selkeä reitti, jota seurata projektin toteuttamisvaiheessa ja varmistaa, 

että jäsenet ovat mukana aktiivisesti. Lopuksi tarkastellaan hyötyä, joka koituu klubin 

palveluaktiviteettien mainostamisesta paikkakunnalla ja tutkitaan muutamia tapoja tehdä tehokasta 

PR-työtä. Tavoitteen toteutumisesta ei ole tietoa. 

 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION (LCIF) ja Melvin Jones  
DC Matti Vaarasto LC Vähäkyrö 
 
Las Vegasin vuosikokouksessa kesäkuussa 2018 alkoi LCIF:n kampanja kerätä 300 miljoonaa USD 
kolmessa vuodessa. Tämä tavoite tekee Suomessa noin 210 USD/jäsen/kolmessa vuodessa eli 70 
USD/jäsen/vuosi.  
 
Piirin klubit maksoivat toimivuoden aikana LCIF:lle 7046,37 USD. Tämä tekee noin 7,5 USD/jäsen, 
joten piiri saavutti tavoitteesta vain noin 10 %. LCIF ja lahjoituskeinot löytyvät osoitteesta  
https://www.lionsclubs.org/fi  
 
Klubit hankkivat ansioituneille neljälle lionille Melvin Jones –jäsenyyden hintaan 1000 USD/jäsenyys. 
Melvin Jones -jäsenyys on kansainvälisen järjestömme korkein kunnianosoitus humanitäärisestä 
työstä.  Melvin Jones -jäsenyyden saivat Taija Hakola ja Eija Mäki-Filppula LC Kauhajoki/Katrilli, Thorolf 
Westerlund LC Närpes ja Alf Mikael Fröberg LC Kristinestad-Kristiinankaupunki. 
 
Tuimme näin 50-vuotiasta järjestömme kansainvälistä LCIF-rahastoa, joka on toimintansa aikana 
antanut humanitääristä apua yli miljardilla USA dollarilla.  
 
F-piirin Melvin Jones ja Arne Ritari Gaalaillan järjesti LC Vaasa/Meri Ravintola Centralissa Vasassa 
23.3.2019. Juhlapuheen piti liiton varapuheenjohtaja VCC Aarne Kivioja 
 
Tilaisuuteen osallistui suuri joukko leijonia puolisoineen yhteensä noin 60 henkilöä. Tilaisuus oli 

juhlallinen erityisesti uusille Melvin Jones jäsenille ja ARS -ritareille.   

https://www.lionsclubs.org/fi


 
 

15 
 

 

 

ARNE RITARI -säätiö 
PDG Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö   
 

Jarmo johti piirimme ARS -toimintaa. Adresseja välitettiin klubeille 1130 kpl ja AR-ritariksi lyötiin 9 

jäsentä. Asetettu tavoite 1000 adressia ja 8 ritaria siis ylitettiin. Piirin adressimyynnin parhaana 

klubina palkittiin LC Lapua 220 kpl piirin vuosikokouksessa 150 eurolla ja kunniakirjalla. 

 

Valtakunnallisesti piirimme oli myynnissä paras ja saavutimme klubikohtaisessa kilpailussa koko 

maassa seuraavat sijat 1. LC Lapua (220kpl) palkintona 600 €, 3. LC Seinäjoki Aalto (110kpl) palkintona 

400 € ja 4. LC Seinäjoki/Törnävä (80kpl) palkintona 300 €.  

 

Kuva Annukka Laurila   Kuva Antti Tuomikoski 
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Kalajoen vuosikokouksessa 8.6.2019 F-piirin DG Annukka Laurila sai Arne Ritari -säätiön Yhden 
ruusukkeen ansiomerkin kiitokseksi piirin kolmen klubin sijoittuessa AR-adressien myyntikilpailussa 
koko maassa neljän eniten adresseja myyneen klubin joukkoon.  

 
F-piirin klubit hankkivat yhteensä yhdeksän ritaria. Adressien ohella myös tässä siis tavoite eli 

kahdeksan ritaria ylitettiin:   

2035  Anna-Liisa Laurila  Kauhajoki/Katrilli  16.2.2019  

2085  Markku Kujanpää  Nurmo/Lakeus  19.5.2019  

2086  Jorma Lahtinen  Nurmo/Lakeus  23.3.2019  

2087  Jarmo Lamminmäki  Nurmo/Lakeus  23.3.2019  

2088  Jaakko Ranta  Nurmo/Lakeus  23.3.2019  

2089  Ilkka Kahilakoski  Vaasa/Meri   23.3.2019  

2091  Erkki Muilu   Nurmo/Lakeus  18.5.2019  

2100  Jukka Peura   Kauhava/Helahoito  8.6.2019  

2101  Jorma Kukkola  Kauhava/Helahoito  8.6.2019 

 

Toimivuotensa lopuksi piirikuvernööri DG Annukka Laurila lahjoitti piirin käyttöön Pro Ritari-

seremoniamiekan ja PDG Esko Töyli seremoniaviitan käytettäviksi piirin Lions-ritariksi 

lyöntiseremonioissa tulevina vuosina.  

 
VIESTINTÄ:  

piirilehti, Webmaster ja MyLCI  
2.VDG Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri 
  

Piirilehti 

Raimo toimi erittäin menestyksekkäästi viestinnässä sekä sanoin että kuvin. Hän toimitti piirilehden 

Leijonasanomat/Lejon Nytt 2018-2019 seitsemänä painoksena nettilehtenä (digilehti 7.10.2018, 

31.10.2018, 30.11.2018, 31.1.2019, 28.2.2019, 5.4.2019) ja lehdestä otettiin lopuksi keväällä myös 

250 kappaleen printtipainos, näin varmistettiin AR-säätiöltä saatava lehtituki. Klubeja kannustettiin 

hankkimaan mainoksia lehteen periaatteella, että puolet tuotosta tulee mainoksen hankkineelle 

klubille.  Piirilehti löytyy sivuilta http://e-district.org/sites/107f/page-7.php  

 
Leijonasanomien parhaasta jutusta ”LC Kurikka/Jennyt hoitokodin tukena” palkittiin piirikokouksessa 
150 eurolla ja kunniakirjalla LC Kurikka/Jennyt. Artikkelin oli kirjoittanut Ulla Antila-Barmicha. 
 
Internet 

Raimo toimitti piirin kotisivuille klubien, DG:n, piirihallituksen, liiton ja LCI:n ne viralliset asiakirjat, 

jotka piirikuvernööri tai muut piirin toimijat hänen julkaistavakseen antoivat.  Erityisen ansiokkaan 

työn hän teki Leijonasanomat/Lejon Nytt -lehden jakelun saattamiseksi nettilehtenä.   

Raimo toimitti piirin kotisivuille kaiken piirin materiaalin ja arkistoinnin. Hän avusti piirin 

kotisivuvastaavana klubien webmastereita heidän tehtävissään klubien kotisivujen laatimisessa ja 

päivitti niitä klubien pyynnöstä.  

 

http://e-district.org/sites/107f/page-7.php


 
 

17 
 

MyLCI ja MyLion 

Päämajan raportointijärjestelmä, MyLCI, otettiin käyttöön elokuussa 2015. Annettujen ohjeiden 

mukaan rekisteri-ilmoitukset jäsen- ja aktiviteettitietojen osalta tuli hoitaa kuukausittain 

mahdollisimman pian kuukauden klubitapahtuman jälkeen. Toimivuoden tietoja oli mahdollista 

täydentää aina 30.6. asti. Raimo on auttanut klubeja ilmoitusten tekemisessä. Kaikki klubit eivät tähän 

pystyneet omin avuin. Sekä DG että GMT joutuivat jatkuvasti muistuttamaan klubeja tästä 

velvollisuudesta. Raimo on tiedottanut myös MyLion-rekisteröinnistä. 

  

KUMMILAPSI ja SRI LANKA 
DC Pekka Harjula LC Ilmajoki/Ilkka 
 
Toimintasuunnitelman mukaan pyrkimys oli kannustaa klubeja osallistumaan kummilapsitoimintaan 

Sri Lankassa hankkimalla klubille oma kummilapsi sekä osallistumaan Lions-ystävien seuran 

toimintaan. Seura jatkaa Ratnapuran silmäsairaalan tukemista. Klubit voivat osallistua myös Sri 

Lankassa toteutettavaan ammattikouluhankkeeseen 

Toimikunnan puheenjohtaja ei ole koko toimivuoden aikana toimittanut raporttia tämän osa-alueen 

toteutumisesta, joten toimintakertomuksessa ei voi päätellä, onko tavoitteisiin päästy.   

 
NUORISOTYÖ ja -VAIHTO  
DC Harri Peltonen LC Vaasa/Meri 
 

Nuorisovaihto   

Toimikunnan puheenjohtaja Harri Peltonen on pitänyt ajan tasalla yhteyksiä niin kansainvälisiin 

tahoihin kuin klubeihin nuorisovaihtoon liittyvissä kysymyksissä. Kaikille F-piiristä vaihtoon lähteville 

ja heidän vanhemmilleen järjestettiin infotilaisuus Seinäjoelle 25.5.2019 klo 12.30. 

 

Kansainvälinen Lions-nuorisovaihtotoiminta alkoi Suomessa vähitellen ja sitä alettiin hoitaa organisoi-

dusti 1960-luvulla ja vuonna 1966 valittiin ensimmäinen nuorisovaihtojohtaja.  

Nuorisovaihto on 17 - 21 -vuotiaiden nuorten pääsääntöisesti kesäaikana tapahtuvaa muutaman vii-
kon mittaista tutustumista muihin maihin ja niiden kulttuuriin. Tämä tapahtuu perheoleskelun ja kan-
sainvälisten leirien muodossa. Viime vuosina Suomesta on lähtenyt n. 200 nuorta ja tänne on saapu-
nut 140-160 nuorta. Suomessa järjestetään tavallisesti 4-5 kansainvälistä leiriä kesässä.  
 

Nuorisovaihtoon lähti Suomesta tänä vuonna 150 nuorta. Määrän vähenemiseen 30 lähtijällä vaikutti, 

että hakemukset valmistuivat vasta marraskuussa ja hakuaika loppui jo 15.12.-18. F-piiristä lähti 4 

nuorta. Lähettävät klubit olivat: LC Kauhava, LC Jalasjärvi/Liisat, LC Seinäjoki/Botnia ja LC Alahärmä. 

Nuorisovaihto on kahdensuuntaista. Meiltä lähtee nuoria vaihtoon, ja vastaavasti me otamme vastaan 
tänne saapuvia nuoria. Moni klubi lähettää mielellään nuoria, mutta vastaavasti tänne tuleville 
nuorille on vaikeuksia löytää isäntäperheet leirin yhteyteen.  
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KANSAINVÄLINEN NUORISOLEIRI 

Leirijohtaja Erkki Honkala LC Peräseinäjoki   
 

Kulunut toimivuosi oli piirissä valmistautumista ja varainkeruuta 3 euroa/jäsen vuodessa seuraavaa 

nuorisoleiriä varten. Leiri pidetään F-piirin alueella kesällä 2020. Piirin kassassa oli leiriä varten 

kerättynä toimivuoden lopussa 16 317,96 euroa. Tulevan leirin pitopaikaksi on varattu Haapaniemen 

hiippakuntakartano os. Haapaniementie 50, 63100 Kuortane. Paikka on sama kuin edellisilläkin 

leireillä. Tilavaraukset on tehty ajalle la 8. – su 16.8.2020. Yhteyshenkilö Hiippakuntakartanossa on 

emäntä Tarja Ahola (040 586 8730). Sähköpostiosoite on hiippakunta.kartano@kuusnetikka.fi  

 

Klubeissa on ryhdytty isäntäperhehakuun kesälle 2020. Isäntäperheitä tarvittiin jo kesällä 2019 F-piirin 

ollessa tukena Parkanossa ja Kokkolassa järjestettävien nuorisoleirien etsiessä isäntäperheitä. F-

piiristä ei kuitenkaan löytynyt yhtään perhettä, vaikka Parkanossa ja Kokkolassa tilanne oli 

katastrofaalinen. 

 

LIONS QUEST ja Vastuu on meidän 
DC Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret 
 

Lions Quest on Lions-järjestön maailmanlaajuinen ohjelma kouluikäisten nuorten elämänhallinnan 

tukemiseksi. Suomen lionsklubit ovat yli 25 vuoden aikana kouluttaneet yli 20 000 opettajaa 

toteuttamaan ohjelmaa Suomen kouluissa. Lions Questin tavoitteena on opettaa nuorille oman 

elämänhallinnan taitoja, vahvistaa sosiaalisuutta ja nuoren itsetuntoa, kasvattaa toisen 

kunnioittamiseen, välittämiseen, vastuun ottamiseen ja huolehtimiseen sekä antaa eväitä ristiriitojen 

hallintaan. Lions Quest – koulutusta pidetty näkyvillä paikallislehdissä, Leijonasanomissa sekä Lion-

lehdessä.  

 

Kaudella 2018-2019 Suomessa osallistui Elämisentaitoja LQ-koulutukseen lähes 700 opettajaa tai 

liikuntaseurakasvattajaa. Klubien panostus oli yli 150 000 euroa. 

 

PuSu-varoista LQ-koulutus opettajille järjestettiin 13.9.2018. Kouluttajana oli Johanna Arho-Forsblom. 

Unelmapäivä järjestettiin Alavuden yläkoulussa ja Töysän Yläasteella 18.9.2018 / Dreamster Tommy 

Lindgren. Tapahtumasta tehtiin paikallislehti Viiskuntaan ja F-piirin Leijonasanomiin jutut, sekä 

yhteenveto tapahtumasta kuukauden kuluessa liittoon. 

 
PuSu-varoin järjestettävä Liikuntaseuravalmentajien Lions Quest-elämisentaitoja -koulutus oli 
Kuortaneen Urheiluopistolla 8.2.2019 sekä 14.2.2019. Kouluttajana oli Sirpa Kannisto. 
 
Kaksipäiväinen LQ-peruskurssi Hotelli Fooningissa Seinäjoella järjestettiin 21.-22.3.2019. Kouluttajana 
oli Johanna Arho-Forsblom. 
 

Vastuu on meidän-oppaita jaettiin useissa klubeissa kolmannen luokan oppilaille kauden aikana. Opas 

auttaa ja neuvoo turvalliseen internetin käyttöön ja antaa kouluille ja perheille eväitä keskustella 

lasten kanssa internetin käyttöön liittyvistä asioista.  

 
  

mailto:hiippakunta.kartano@kuusnetikka.fi
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VARAINHANKINTA 
Varainhankinta: arvat, joulukortit, rauhanjuliste 
DC Birgitta Rajala LC Alavus/Kuulattaret 
 
Toimintamme tapahtuu kolmella tasolla eli kansainvälisellä, kansallisella ja paikallisella.  Näihin kukin 
klubi osallistui harkintansa ja kantokykynsä mukaan. Nuorisoarvat ja joulukortit olivat tänäkin 
toimivuonna ainoat kansallisen tason aktiviteetit, joiden tuotto kohdistui nuorisoon. Joulukorteista 
klubit saivat 50%. Tavoitteena on lasten ja nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisy, nuorten 
kansainvälinen kanssakäyminen sekä lasten ja nuorten kasvun sekä nuorten kulttuurityön tukeminen. 
 

Joulukortit  

Joulukortteja myytiin koko maassa 124.880 kpl. Maamme 893 klubista 557 klubia eli 67% oli tilannut 
kortteja. Eniten myytiin ”Jouluna savusaunaan” -postikorttia 23.920 kpl, toiseksi eniten ”Joulumuori ja 
kissa” -postikorttia 23.840 kpl, kolmanneksi eniten ”Hevosella joulukirkkoon” -postikorttia 14.980 kpl. 
 
F-piirin 64 klubista 34 klubia eli 53% tilasi joulukortteja.  Korttien kokonaismäärästä ei tullut tietoa. 
Jäimme G-piirin kanssa peränpitäjiksi valtakunnallisesti kappaleissa laskettuna.  
 

Anna tukesi nuorisolle-arvat  

Tietoa arpojen kokonaismäärästä Suomessa ei ole varainkeruuvastaavalle tullut liitosta, eikä 

myöskään myyntimäärää samoin kuin palautettujen määrää ole ollut saatavilla. 

 

F-piiriin toimitettiin 1850 arpaa, joista myytiin 1289 arpaa eli 69,8%. Arpoja palautettiin 561 kpl eli 
30,2%. Koko maan palautusprosentti oli 31,2%. Myyntiaikaa oli 31.1.2019 asti ja voittojen lunastus oli 
31.3.2019 asti. 

 

Päävoiton Ford Fiesta henkilöauton voitti Reijo Koivuniemi Lievestuoreelta. 

Muita voittoja jaettiin: Jopoja 50 kpl, Retkikiikareita 50 kpl, Pellavatuotteita 200 kpl, Victorinox 
tuotteita lähes 250 kpl. Lisäksi voittoina jaettiin aikakauslehtiä. 
 

F-piiriin ei raportin mukaan osunut isompia voittoja.  

 

Rauhanjulistekilpailu   

Järjestyksessä 31. rauhanjulistekilpailu materiaalit ohjattiin tilaamaan suoraan Lions-liitosta. 

Kilpailuun osallistui 10 työtä.  Teemana oli tänä vuonna ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä” Töiden 

arvostelun suoritti piirihallitus 16.11.2018 antaen yhteensä 31 ääntä. Kolme eniten ääniä saaneet 

palkittiin. 

 

Ensimmäisen sijan (10 ääntä) ja 100 € sai Sonja Mäki-Latvala (LC Ilmajoki/Viljat). Sonjan työ lähetettiin 
valtakunnalliseen kilpailuun.  Suomen Lions-liitto lunasti Sonjan työn 600 eurolla.  

Jaetulla toisella sijalla (molemmat 7 ääntä) olivat Varpu Widgren (LC Ylistaro) ja Gustaf Eklund (LC 
Nurmo/Valakiat). He molemmat saivat 75 euroa.  

 

Kansainväliseen rauhanjulistekilpailuun Suomea lähti edustamaan Nella Koskisen työ ”Kunpa ei olisi 
sotia”.  Nellan taustaklubi on M-piiristä LC Pori. 

 



 
 

20 
 

    

 
 

LEO-TOIMINTA 
 PDG Jussi Paarvala LC Soini 
 
F-piirissä toimi vain yksi Leo-klubi Vaasassa. Yritys perustaa klubi myös Seinäjoelle ei onnistunut tänä 
toimikautena. AMF-piiripresidentti Elina Laakso kutsuttiin mukaan kaikkiin piirin kokouksiin ja juhliin 
leojen edustajana. Mia Sjöberg Leo Club Vaasasta sai aktiivisesta toiminnastaan piirikuvernöörin 
hakeman Yhden tähden LEO-ansiomerkin. 

 
LCI:n painopistealueen eli lasten syövän tutkimuksen ja hoidon tukeminen  

LCI Forwardin painopistealueita ovat nälkä, näkö, ympäristö, lapsuusiän syöpä ja diabetes. 

Suomessa sairastuu vuositasolla noin 160 lasta (alle 16 v) lapsuusajan syöpään ja piirimme alueella 

noin 20. Lastensyövät poikkeavat aikuisten syövistä ja myös niiden on alkuperä erilainen. Ne myös 

paranevat useammin. ¾ sairastuneista paranee pysyvästi. 

Lasten syövän tutkimuksen ja hoidon tukeminen alkoi koko F-piirin kampanjana. Piirihallitus päätti 

kokouksessaan Seinäjoella 9.2.2019, että piirin 107-F klubit osallistuvat yhteiseen Lapsuusiän syöpä -

aktiviteettiin. Piirihallitus perusti työryhmän valmistelemaan asiaa ja neuvottelemaan 

yhteistyökumppaneitten kanssa. Ryhmään kuuluivat piirin GST Timo Sysilampi, Tuulikki Martikkala LC 

Seinäjoki/Aalto, Aune Vanhanen LC Kauhajoki/Katrilli, Kirsti Ala-Kutsi LC Vaasa/Family, Heli Kivimäki 

LC Alavus/Kuulattaret. 

Kukin klubi valitsi avustuksensa kohteen itse ja päätti avustussumman suuruudesta. Piiri ei toiminut 

välikätenä asiassa. Aktiviteetti hoidettiin klubi/lohko/tai aluekohtaisena kevään aikana. Esim. 

Seinäjoen seudun lohkon klubit päättivät yhtenä rintamana tukea Seinäjoen keskussairaalan lasten 

päiväsairaalan syöpäpotilaita. Lasten osasto siirtyi 1.9.2019 uusiin väistötiloihin, minne ei saanut viedä 

mitään nykyiseltä osastolta. 

Lapsen sairastuminen syöpään on perheelle henkisen hädän ohella myös taloudellinen järkytys 

yhteiskunnan tukitoimenpiteistä huolimatta, jos jompikumpi vanhemmista – tai jossain tapauksista 

molemmat vanhemmat - joutuvat palkattomalle vapaalle.  
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Piiri keräsi kaikkien lastensyövän kanssa toimivien järjestöjen ja sairaaloitten yhteystiedot ja 

pankkitiedot koskien Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan ja Seinäjoen keskussairaalan 

lastenosastoja sekä alueella toimivia syöpäjärjestöjä tukeaksemme niitten kautta syöpäpotilaiden ja 

heidän vanhempiensa hyvinvointia. 

Koko maan tasolla tärkein yhteistyökumppani on www.syöpäjärjestöt.fi, joka koostuu 1. Suomen 

Syöpäyhdistyksestä (12 alueyhdistystä ja 6 valtakunnallista potilasjärjestöä) ja 2. Syöpäsäätiöstä, 

mikä on syöpätutkimusta rahoittava yleishyödyllinen säätiö ja merkittävä vaikuttaja 

syöpätutkimuksen ja syövän torjunnan kehittämisessä Suomessa. 

 

Piirimme alueella toimii Pohjanmaan syöpäyhdistys ry/Österbottens Cancerföreningen ry, 

toimialueenaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Vaasan keskussairaalan alueet;  

Eppulit ry toimii Pohjanmaan syöpäyhdistyksen alaisena antaen vertaistukea syöpälasten perheille.  

Valtakunnallinen yhdistys on Sylva ry, mikä tukee syöpää sairastavia lapsia, nuoria ja heidän 

läheisiään. Järjestää kursseja, vertaistukea, neuvontaa, taideterapiaa, tuettuja lomia, maksuttomia 

perheasuntoja lapsen hoidon aikana, antaa tietoa sosiaaliturvasta, suorittaa edunvalvontaa. 

Lahjoituksen voi antaa myös piirimme alueella toimiville keskussairaaloille:  

Seinäjoen keskussairaala, lasten ja nuorten toimintayksikkö. Seinäjoen keskussairaala palvelee 

seuraavia kuntia (20) Seinäjoki, Ilmajoki, Lapua, Kuortane, Alavus, Jalasjärvi, Kurikka, Isokyrö, Kauhava, 

Lappajärvi, Alajärvi, Soini, Töysä, Kauhajoki, Isojoki, Karijoki, Teuva, Evijärvi, Vimpeli ja Ähtäri. 

Vaasan keskussairaala, jonka omistajakuntia (13) ovat Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, 
Luoto, Maalahti, Mustasaari, Närpiö, Pedersöre, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Vaasa ja Vöyri, mutta 
syöpähoitoa annetaan Vaasan Keskussairaalassa laajemminkin mm. Etelä-Pohjanmaan  
 Lahjoituksen saattoi läheisyysperiaatteen mukaisesti antaa myös klubin alueella olevalle 

avuntarvitsijalle.  Jos lahjoitus oli lohkon klubien yhteinen, silloin päätökset kohteesta tehtiin yhdessä 

PNAT –kokouksessa.  Lahjoituksista kerättiin tiedot lohkokohtaisesti, joskin vain viisi yhdeksästä 

lohkosta ilmoitti lahjoitussumman, mikä oli sekin yli 16 000 euroa! 

 

Eppuli-järjestön edustajansa oli mukana piirin vuosikokouksessa esittelemässä Syöpäyhdistyksen 

toimintaa. Myös SPR:n Kantasolurekisteristä ja SPR:n Veripalvelusta oli esittely vuosikokouksessa. 

 

 

Kantasolurekisteri 
LC Lapuan aloite kantasolurekisterin puolesta hyväksyttiin Oulun vuosikokouksessa. Aloite ei 

kuitenkaan saanut näkyvyyttä liittotasolla. Edistimme asiaa erilaisin tiedottein ja ottamalla myös 

yhteyttä liittoon. Tässä aktiviteetissa emme keränneet mitään, emmekä käyttäneet juurikaan rahaa, 

vaan hyödynsimme järjestön jäsenistön isoa kokoa avun tarvitsijoiden hyväksi. Saimme näkyvyyttä 

kampanjan yhteydessä.  

Kantasolujen käyttö hoitokeinona on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista ja kehittyvistä 

lääketieteellisen tutkimuksen aloista. SPR:n ylläpitämään Kantasolurekisteriin voi ilmoittautua 18-40 –

vuotias perusterve henkilö. Nuoret miehet ovat parhaita luovuttajia. Noin 50 000 suomalaista on 

liittynyt kantasolurekisteriin. Siirto on oleellinen esim. leukemian hoidossa, näitä tehdään 150-170 

siirtoa vuodessa. ¼ saa siirteen siskolta tai veljeltä.  

http://www.syöpäjärjestöt.fi/
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Aiemmin kantasolut otettiin luuytimestä lantiosta, mikä karkotti luovuttajia. Nykyään alkutestauksen 

jälkeen soveliaaksi havaittu ja luovutukseen kutsuttu henkilö saa viitenä perättäisenä päivänä 

pistoksen, jonka jälkeen kantasolut siirtyvät verenkiertoon. Tämän jälkeen kantasolut otetaan talteen 

suoraan verenkierrosta. Kantasolurekisterin ylilääkäri Matti Korhonen sanoo: ”Minulle on 

henkilökohtaisesti koskettavaa, että on niin suuri joukko ihmisiä, jotka ovat valmiit näin suureen 

vaivaan auttaakseen vaikeasti sairaita ihmisiä.”  

Erityisesti leot olivat tiedotuksen kohteena, koska lionien keski-ikä on liian korkea kantasolujen 

luovutukseen. 

Leijonat puhtaiden vesien puolesta 

Suomen Lions-liitto ja Suomen yli 21 000 leijonaa, toteuttaa vuosina 2018 – 2020 hankkeen Leijonat 

puhtaan veden puolesta. Pyrimme hankkeen puitteissa tekemään yhdessä muun yhteiskunnan kanssa 

tulevaisuuden vesitekoja ja juurruttamaan vesiensuojelun osaksi Leijonien palvelukulttuuria. 

Tavoitteena oli myös synnyttää maailman ensimmäinen vesileijonien vesiensuojeluverkosto, jossa eri-

ikäiset leijonat ja leot haastetaan toimimaan yhdessä maapallomme tulevaisuuden hyväksi.  

Hanke on yksi Suomen hallituksen vesiensuojelun kärkihankkeista ja ympäristöministeriö rahoittaa 

sitä 160 000 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 110 €. Hankkeen suojelijana toimii Lions Clubs 

Internationalin kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir.  

Asiasta lähetettiin klubeille infoa ja lisätietoja löytyy osoitteesta www.puhtaatvedet.lions.fi . Klubeja 

kannustettiin ottamaan yhteyttä paikallisin oppilaitoksiin. Kampanjan vetäjän puolesta Tiitus 

Tuohikorpi on ollut yhteydessä piirikuvernööriin.  Pyrimme saamaan klubeja vesien suojelutyöhön. On 

syytä muistaa, että vesiensuojelu liittyy saumattomasti LCI Forward –suunnitelman viiteen 

maailmanlaajuiseen painopistealueeseen, joita ovat: nälkä, näkö, ympäristö, diabetes ja lapsuusiän 

syöpä. 

Piiri ei ponnisteluistaan ja neuvotteluistaan huolimatta saanut aloitettua yhtään projektia. 

PuSu-rahan hakeminen 

Kuvernöörineuvoston kokouksessa 1.12.2018 oli jaossa reilut 70 000 euroa PuSu-keräyksen 

tuloksesta. Hakemuksia tuli yli 200 000 euron edestä. Tiukan karsinnan jälkeen F-piiristä LC 

Seinäjoki/Aalto sai 2 000 euroa ja LC Laihia/Helmi 1 000 euroa. 

 

Piirinmestaruuskilpailut    
Piirin kilpailut ja turnaukset järjestettiin seuraavasti: 

1. Piirin lentopalloturnaus järjestettiin Peräseinäjoella Ritola-hallissa 16.2.2019 järjestäjä LC 

Peräseinäjoki. 

2. Piirin Pilkkikisa järjestettiin la 16.3.2019 klo 10.00 Isossakyrössä Kalliojärven viihdekeskuksen 

lammella järjestäjä LC Isokyrö. Vuorossa olivat jo 30. kisat. 

3. Piirin Golf-mestaruuskisat järjestettiin Kauhajoella Botnia Golfilla 2.9.2018 järjestäjänä LC 

Kauhajoki. 

 

  

http://www.puhtaatvedet.lions.fi/
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Piirihallitus palkitsi kevätkokouksessa klubeja seuraavasti 
1. Kauden aikana eniten uusia jäseniä hankkinut klubi (nettokasvu) LC Seinäjoki/Aalto +5 

2. Aktiivisin klubi LC Vaasa/Meri 

3. Nettilehden paras juttu LC Kurikka/Jennyt 

4. Eniten ARS-adresseja myynyt klubi LC Lapua 

Palkintona kullekin 150 € ja kunniakirja. Ehtona oli, että kaikki piirille suoritettavat saatavat on hoidettu. 

 

Hyvän Päivä  
Hyvän Päivä 8.10. on tapa jalkautua paikkakunnillamme ja esiintyä mahdollisesti yhdessä lohko- ja/tai 

aluetasolla. Hyvän Päivänä esitellään Lions-toimintaa tai järjestetään muu tapahtuma, jossa esitellään 

”Monta tapaa tehdä hyvää” brändiämme. Moni klubi osallistuikin tähän tapahtumaan. Tapahtuma on 

erinomainen paikka tehdä näkyvyyden lisäksi jäsen- ja varainhankintaa.   
 

Puolisotoiminta  
Piirin vuosikokouksen ja piirihallituksen kokousten yhteydessä on järjestetty eri ohjelmat puolisoille. 

Sen lisäksi monella klubilla on omat toimivat puoliso-ohjelmat klubin ja oman paikkakunnan hyväksi. 

Erityisen ansiokkaana puolisotoiminnan merkitys tuli esiin kuvernöörivierailujen yhteydessä.  

  

Palkitsemiset ja huomionosoitukset 
Kauden 2018-2019 aikana on huomioitu ansiokkaita jäseniä järjestön huomionosoitusjärjestelmän 

mukaisesti.  
  
I ruusukkeen ansiomerkki 
Pentti Keto-oja ja puoliso LC Nurmo/Lakeus 

 Liisa Aarni  LC Seinäjoki/Aalto 

 Kari Laaksoharju LC Vaasa/Meri 

 Tapani Penttilä  LC Vaasa/Meri 

 Markku Ojala  LC Isojoki 

 Leo Korpi-Halkola LC Kauhajoki 
   

Arne Ritari -säätiön I ruusukkeen ansiomerkki  
Anna-Liisa Laurila             LC Kauhajoki/Katrilli  

 

Pohjanmaan Leijona 
 Esa Saarinen  LC Isojoki 

 

Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto (G171) 
 Tuulikki Martikkala LC Seinäjoki/Aalto 

 Timo Vedenjuoksu LC Vaasa/Meri 

 Hannu Rinta  LC Vaasa/Meri 

 Birgitta Rajala  LC Alavus/Kuulattaret 

 Veijo Hannonen LC Alavus 

 

Piirikuvernöörin ansiotähti (Star, G22) 
 Seppo Mantere  LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

 Markku Mantere - ” – 

 Maija Ketola  LC Kauhajoki/Katrilli 

 Kaija Kulmala  - ” - 
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 Pirjo Latva-Pukkila - ” - 

 Elina Panula-Lehto - ” - 

 Sirpa Rajamäki  - ” – 

 Liisa Kangas  LC Seinäjoki/Aalto 

 Riitta Iso-Koivisto - ” – 

 Satu Seppälä  - ” – 

 Tellervo Fagerlund - ” – 

 Anne Marttila  - ” – 

 Päivi Saarikoski  - ” – 

 Sirpa Nurmela  - ” – 

 Kirsi Ijäs-Lähteenmäki - ” – 

 Esa Helminen  LC Vaasa/Meri 

 Seppo Paavola  - ” – 

 

Pitkään toimineen jäsenen/perustajajäsenen ansiomerkki  

50-vuotisjäsenyys 
 Pontus Lindholm LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

 Ossi Rintala  - ” - 

 

40-vuotisperustajajäsenyys 
 Markus Kurikka LC Alavus/Salmi 

 Heikki Mutka  - ” - 

 Paavo Oksaharju - ” - 

 

40-vuotisjäsenyys 
 Jaakko Honkaniemi LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

 

30-vuotisperustajajäsenyys 
 Riitta-Leena Kurikka LC Seinäjoki/Aalto  

  
30-vuotisjäsenyys 
 Henry Söderlund LC Kristinestad-Kristiinankaupunki 

 Raimo Repola  - ” - 

 Auvo Paski  - ” – 

 

100 % presidentin ansiomerkki 2018-2019  
Marjo Nuuttila  LC Kauhajoki/Katrilli 

Tuula Linjala LC Kurikka/Jennyt 

Samuli Taivalmaa LC Lapua/Simpsiö 

Esa Veikkola LC Nurmo/Lakeus 

Anita Perkka LC Nurmo/Valakiat 

Tuulikki Martikkala 

Asko Mäkynen 

LC Seinäjoki/Aalto 

LC Seinäjoki/Törnävä 

  

Yhden tähden LEO-ansiomerkki 

Mia Sjöberg  Leo Club Vaasa 
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Talous    
Tuloslaskelman mukaan varsinaisen toiminnan tuotot olivat 10 095 euroa, kulut 7 784,72 euroa ja 

toiminnan kate 1 703,98 euroa. Varainhankinnan tulos oli 500 euroa negatiivinen. Tilikauden tulos oli 

siten 1.203,98 euroa ylijäämäinen. Siirtovelkana kuitattiin 600 euroa LC Vaasa/Merelle. 

 

Nuorisoleiritulot määrältään 4791 euroa on tuloslaskelmassa rahastoitu. Nuorisoleirirahaa oli piirillä 

toimikauden lopussa 16 317,96 euroa. Nuorisoleirin kustannukset tulevat kokonaisuudessaan 

kohdistumaan vuoteen 2020.  

  

Taseen loppusumma oli 32 454,57 euroa, missä kasvu edelliseen toimintavuoteen johtuu rahavarojen 

lisääntymisestä nuorisoleirimaksujen myötä. Varastoa poistettiin 200 eurolla pinssien ja standaarien 

osalta.  

 

Piirirahaa saimme liitolta 6980 euroa. Aarne Ritari -säätiöltä piiri sai toimintatukea 1150 euroa, 

piirilehtitukea 400 euroa ja adressitukea 640 euroa, yhteensä 2190 euroa. 

 

Piirin kokousmenojen kattamisessa suurena apuna oli Kauhajoen klubien antama 350 euron suora tuki 

ja 350 euron ruokailulaskun maksaminen. 

  

Taloudenpito on ollut tiukkaa ja raportointi piirihallitukselle perusteellista.   

  

Klubien jäsenmaksun perusteena on ollut seuraavat lähtökohdat: Kansainvälinen jäsenmaksu oli 43 

USD/toimintavuosi/jäsen eli 21,50 USD/laskutuserä ja kansainvälinen liittymismaksu 35 USD/jäsen. 

Kotimainen jäsenmaksu oli 33 euroa/toimintakausi/jäsen. Kotimaista liittymismaksua ei ollut. 

Jokainen klubi lisäsi omaan jäsenmaksuunsa oman hallinnon osuutensa. Näin vuotuinen jäsenmaksun 

suuruus vaihteli 80-120 euron välillä eli 40-60 euroa/laskutuserä/jäsen.  
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Kiitos   
Lämpimät kiitokset teille F -piirin klubit, jäsenet ja puolisot työstä, mitä olette tehneet yhteisten 

tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseksi. Unelmat ja suunnitelmat toteutuvat vain teidän 

tuellanne. Lämpimät kiitokset myös ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta, jota olen puolisoni 

kanssa saanut kokea klubivierailujen, juhlien ja muiden tapaamisten yhteydessä. On ollut hienoa 

nähdä ja kokea 64 erilaista tapaa tehdä hyvää. 

Kiitos piirihallituksen jäsenille, toimikuntien puheenjohtajille ja kaikille piirimme toimintaa tukeneille 

ja meitä auttaneille. Teitä muistaa suurella lämmöllä ja kiitollisuudella piirikuvernööri Annukka Laurila 

ja puolisonsa Lauri.  

Kauhajoki 20.2.2020            

           Annukka Laurila 

piirikuvernööri 2018-2019 


