
  F piiri / distrikt F 
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Piirihallitus 18.11.2022 

Toimintasuunnitelma lohkon/toimikunnan/työryhmän kaudelle 2022-2023 
 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirikuvernööri  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Kärnä  13.11.2022 

 

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

Toteutuneet klubivierailut ja juhlat 
Leot Vaasa 11.10. 
Kurikka 10.10./ 60V juhla 
Kurikka/Jennyt 20.10 
Vimpeli 21.10 
Vaasa/Meri 3.11. 
Isokyrö 9.11. 
Ylihärmä 10.11 
Lappajärvi 11.11. 
Övermark/Yttermark 12.11./ 50V juhla 
Jurva 14.11. 
Seinäjoki/Botnia 17.11 
 
Muu toiminta 
4.9. LC Alahärmä Skettiparkin avajaiset 
10.10. LC Kauhajoki Nuorten mielenterveyshaasteet -ilta 
31.10. Liiton pj iltakoulu 
14.9. Strategiatyöpaja GTM 
15.9. Piirin srategialähettiläät GTM 
21.9.Kumppanuusryhmän GTM 
22.9.Kitenet Ilta Seinäjokisali 
26.9.Piirien viestintävastaavat GTM 
Hallitusinfot 17.10., 7.11. GTM 
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 13.11.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Olen osallistunut piirihallituksen- ja johtoryhmän kokouksiin. 1. VDG valmennukseen Varalassa 10.-
11.9.2022. Nettikoulutuksen yhtä lukuun ottamatta.  

Klubivierailut: 

VAASA-VASA 12.09.2022 
VAASA / FAMILY 10.10.2022 
MALAX 11.10.2022 
KUORTANE 12.10.2022 
ALAHÄRMÄ 13.10.2022 
VÄHÄKYRÖ 14.10.2022 
KAUHAVA 19.10.2022 
SEINÄJOKI / AALTO 08.11.2022 
LAPUA 11.11.2022 

Klubivierailujen ajankohdat sovittuna.  

Olen osallistunut strategiatyöryhmän webinaareihin. 

Teen piirikuvernöörin esittämät tehtävät tarvittaessa. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
 
 

 

PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Koulutustoimikunta 

Toimintaraportti laatija (nimi + pvm) 

Matti-Pekka Mäkelä GLT 

 

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

 Olen osallistunut liiton koulutusjohtajavalmennukseen Tampereella 24.-25.9.2022. Olen myös osallistunut 
kuukausittain järjestettyihin GLT palavereihin. 

Olen piirin vastuukäyttäjänä Sivis -verkossa (Sivis -yhteistyöstä enemmän lähettämässäni liitteessä).  
RLLI koulutuksen hakuaika on alkanut 7.11. (lähemmin liitteessä) 

Liitteet voisi käsitellä esityslistan kohdassa 7. 

Koulutuksista aion järjestää kaksi tämän vuoden puolella ja jatkaa sitten tulevien virkailijoiden koulutuksella 
tammikuussa 2023. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Piirin tuki RLLI ja ALLI koulutuksissa? 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Olen estynyt tulemaan kokoukseen mutta liitteistä selviää olennaiset koulutuksiin liittyvät asiat. 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

GMT jäsenjohtaja 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jari Pärnänen 13.11.2022 

 

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

 Piirissä oli kauden alussa 1379 jäsentä. Lisätyt jäsenet 12 ja eronneet jäsenet 22. Jäsenmäärä tällä hetkellä 
1369 eli vähennystä 10 jäsentä. Klubien määrä on 58. Huolestuttava huomio, että jäsenraportointi on 
monessa klubissa jäänyt tällä kaudella kokonaan tekemättä. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Tiedotus 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jaana Kankaanpää 4.11.2022 

 

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

  

Leijonasanomat / Lejon Nytt on ilmestynyt kuukausittain. 

Piirikuvernöörin viesti on lähetetty kaikille klubeille kuukausittain. 

Tiedotusjohtaja on osallistunut viestintätoimialan strategiatyöpajaan. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

LCIF piirikoordinaattori 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Vaarasto 15.11.2022 

 

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

- LCIF lahjoituksissa havaittavissa turnausväsymystä kampanja 100 päättymisen jälkeen 
- Lahjoitukset tähän mennessä 2085 dollaria kolmesta eri klubista 
- MJF jäsenyyksiä myönnetty tälle kaudelle 3 kpl 

 

- Olen osallistunut yhteen piirikoordinaattoreiden nettikokoukseen ja yhteen nettikoulutukseen 
 

- Kampanja 100 yhteenveto lähetetty klubeille piirin kokonaissumma 67 636,70 dollaria 44 klubin 
toimesta eli yli 70% klubeista osallistui 

 
- Olen avustetanut ja neuvonut klubeja lahjoitusten maksamisessa sähköpostilla 

 
- LCIF ja MJF yhteenvedot lähetetty klubeille 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 1/Lohko 2 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Tanja Koivisto 14.11.2022 

 

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

Syyskuussa oli kauden yhteinen avaus Vaasa Meren järjestämänä.  

Lohkon ensimmäinen kokous oli 28.9. Strategialähettiläs Raimo Sillanpää oli mukana esittelemässä klubien 
arvokeskustelu materiaalin. Kävimme läpi klubien toimintasuunnitelmat ja aktiviteetit.  

Lohkon toinen kokous oli 9.11. Keskusteltiin klubien toiminnan kehittämisestä, jäsenten viihtyvyydestä ja 
jäsenhankinnasta. Lohkon klubit tehneet päätöksen ottaa yhteinen kummipatsas hoidettavaksi. Myös 
muutama muu yhteishanke keskustelun alla.  

Lohkon kolmas kokous suunnitteilla helmikuulle. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 2     /    Lohko 1 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Lpj Timo Kulmala          03.11.2022 

 

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

PNAT-kokoukset 2022 – 2023: 

Kokous 1 pidettiin 28.9.2022 Kauhajoella. Isäntäklubina toimi LC Kauhajoki / Aro. 
Kokoukseen osallistui yht. 8 lionia + allekirjoittanut. Klubeista oli edustettuna LC Isojoki, LC Kauha- 
joki, LC Kauhajoki/Aro, LC Kauhajoki/Katrilli ja LC Teuva. LC Kauhajoki/Päntäne ei osallistujaa. 
Kokouksessa klubit esittelivät toimintasuunnitelmiaan. Perinteisiä ja uusia aktiviteettejä oli jokaisella 
klubilla paljon suunnitelmissaan. Käsiteltiin klubien jäsenmäärät; lohkon jäsenmäärä (153) pysynyt 
kauden alun tasolla. Hyvä päivä 8.10.22 tapahtumaan osallistuu ainakin 3 klubia. Keskusteltiin klubi-  
kokousten sujuvasta läpiviennistä, hyvästä kokoushengestä, uusien jäsenten hankinnasta, yms.  
Tuotiin esille myös klubeille arvokeskusteluun osallistuminen.  
Esille tuli myös idea lohkon klubien yhteistoiminnasta, johon mahdollisesti olisi löytymässä hyvä koh- 
de Metsähallitukselta / Lauhanvuorelta. Asiaa selvitetään seuraavaan kokoukseen. Kokouksesta on 
tehty pöytäkirja, joka on toimitettu osallistujille, sekä piirin istuvalle kuvernööri joukolle 
- - - 
Lohkon 2 PNAT-kokous pidetään 15.11. 2022 Kauhajoella. LC Kauhajoki toimii isäntäklubina. 
Kokouksessa asialistalla on mm.: 
Kokouksessa tullaan käsittelemään osaksi jo 1. kokouksessa esille tulleita asioita. Keskustellaan klubi- en 
arvokeskustelujen tuloksista / loganeista, mahdollisista aloitteista piirille ja liitolle, juttujen tekemi-   
sistä piirilehteen / Lions-lehteen. Keskustellaan 1. kokouksessa esille tuodusta lohkon mahdollisesta  
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yhteistoiminnasta / aktiviteetista. Mahdolliset tiedotusasiat ja muut asiat, yms. 
- - - - 
Lohkon 3 PNAT-kokous pidetään maaliskuussa 2023 Isojoella: LC Isojoki toimii isäntäklubina.  

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 3 Lohko 1  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Muilu 10.112023 

 

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

Lohkon ja Seinäjoen leijonien 1. kokouus on pidetty 4.10.2022. Kokouksessa PDG Tapio Seppä-Lassila alusti 
strategiatyön 2030 tavoitteet ja vaiheistuksen.  
 

Vuoden 22-23 tapahtumat ja hankkeet 

Seinäjoen alueen 9 lionsklubia toteuttivat suunnitellusti KiTeNet-kampanjan yhdessä Seinäjoen kaupungin 
perusopetuksen kanssa, mikä huipentui 22.9.2023 järjestettyyn yhteiseen alakoulujen oppilaiden 
vanhempainiltaan. 

 Yhteiseen vanhempainiltaan osallistui noin 150 vanhempaa ja isovanhempaa.  
 Osallistujien ja järjestäjien palaute oli positiivinen ja tapahtumalle toivotiin jatkoa. Myös 

yläkoulujen vanhemmille toivottiin omaa vanhempainiltaa. Palautekeskustelussa kaupungin kanssa 
sovimme, että seuraava tapaaminen on maaliskuussa 2023. Alustavasti sovimme, että seuraava 
alakoulujen oppilaiden vanhemmille kohdistettu vanhempainilta pidetään kaudella 23-24. 

TURVAA LAPSEN ELÄMÄ hyväntekeväisyyskonsertti 12.2.2023 klo 18:00n Lakeuden Ristissä  

 Suunnittelu on hyvässä vauhdissa ja esiintyjät on sovittu.  
 Konsertin tuotto ohjataan syöpälasten hyväksi yhteistyössä Lastenklinikoiden Kummien kanssa sekä 

klubien nuorisotyön tukemiseen. 

Muuta 

 Seinäjoen Leijonat tutkailee yhteistyömahdollisuuksia muiden alueella toimivien yhdistysten 
kanssa, mitä voimme yhdessä tehdä lasten ja nuorten hyväksi. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue IV/ lohko 1. 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Ari Niemi 13.11.2022 

 

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

 - PNAT I pidetty Ähtärissä 22.9.2022 (muistio lähetetty), tilanteet selkeitä Kuortaneella (ei tosin paikalla), 
Töysässä ja Ähtärissä.  Alavus hakee vielä yhdistymisen jälkeistä toimintasuuntaa, joka klubin kertoman 
mukaan selkiytyy syksyn aikana.   

- Arvokeskusteluja  käyty.  Lohkon osalta voi todeta, että arvot - perinteinen "me palvelemme" yhdistettynä 
yhteisöllisyyteen ja paikallisuuteen, nuoriso - ilmenevät itse kunkin klubin kohdalla miltei samanlaisina . Em. 
viitaten lohkon klubien sloganina on  "Palvelemme paikallisesti". 

- Klubit valmistelevat jouluisia aktiviteetteja 

- PNAT II  Alavudella to 17.11.2022, missä selvitellään ennen kaikkea Alavuden tilannetta (lähinnä 
virkailijoiden ja toimintasuunnitelman osalta).  Ähtäri Ouluvesi tilanne (Status Quo 11.11.2022!) tiedetään 
ja klubi hoitaa a.s.a.p. saadakseen toimintakelpoisuutensa takaisin.  Muiden lohkon klubien osalta 
taloudellinen tilanne parempi. 
Keskustellaan yhteisen/ -sten aktiviteetin/ -ttien mahdollisuuksista. 
 
- Alavus vastaa seuraavan lohkon puheenjohtajan valinnasta, nimi tullee esille torstain palaverissa. 
- Omat vierailut lohkon klubeissa mahdollisuuksien mukaan. 
- Jäsenmäärä Alavus 31, Kuortane 30, Töysä 25, Ähtäri Ouluvesi 21. 
- PNAT III Kuortane to 16.3.2023 
 
Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Lohkon klubien yhteisen keskustelun pohjalta ajatuksena:  "Hyvä Päivä" tulee turhan nopeasti syksyllä 
vastaan. Ts. mahdollisten yhteisten tapahtumien, tekojen, kohteiden tms. nimeämiseksi olisi ko. päivä 
tärkeää tuoda esille jo hyvissä ajoin edellisen kauden keväällä (tulevaa ajatellen esim. 2022-23 
kevätkaudella). 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Nuorisovaihto 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Harri Peltonen 14.11.2022 

 

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

 

Kesällä 2023 on tarkoitus järjestää Lions Nuorisovaihto jälleen normaalisti maailman laajuisesti. Muutama 
kohdemaa ovat  kuitenkin ilmoittaneet siirtävänsä leirejä vielä vuodella eli vuoteen 2024 koronan vuoksi.  

Viimein myös tuosta hakulomakkeesta on saatu viimeinen versio joka on jaettu klubien presidenteille ja 
piirin sivuille. Muutaman ilmoituksen hakuun osallistumisesta olen jo saanutkin mutta lisää otetaan 
vastaan. Hakulomakkeiden viimeinen jättöpäivä on 15.12.2022 mutta pientä joustoa tuossa voidaan 
soveltaa.  

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?  

Olen osallistunut 22.9.2022 Alue 4, Lohko 1 Pnat kokoukseen Ähtärissä 

Olen liittynyt Sri Lankan Lions-ystävät tukijäseneksi lokakuussa 2022 

8.11.2022 päättyi viimeinen sairauteni hoitojakso ja pystyn osallistumaan Lions tehtäviini jatkossa 
täyspainoisesti. 

Vierailisin todella mielelläni klubeissa ja pnat kokouksissa F-piirin alueella. Minut tavoittaa sähköpostilla 
osoitteesta arja.jauhiainen@lions.fi tai puhelimitse 045-1869220 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Nuorisoleiri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Honkala 14.11.2022 

 

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

 Itse leiri sujui suunnitelmien mukaan, kuten edelliseen piirihallituksen raporttiin kirjoitin. 

Loppulitviikkiä en voi vielä antaa, koska kaikki tulot eivät vielä ole tulleet. Palaan siihen tarvittaessa 
seuraavassa raportissa. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Uusi leirinjohtaja on haussa. 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Lions Quest – KiTeNet – New Voices-Uusia ääniä 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Marika Haapanen 13.11.2022 

 

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

 Elämisentaitoja Lions Quest 
- Rahoitushakemuksia on saapunut liitonsivulle, joten sponsorien etsintä käynnissä. Jos jollain klubilla ei 

ole mahdollista sponsoroida oman kunnan koulutettavia, niin tarkoituksena on hakea sponsoria 
yleisesti F-piiristä. 

- Ruotsinkielistä materiaalia ”Lions Quest- Kunskap för livet” on minulla jaettavaksi ruotsinkielistä kurssia 
varten. 

- Tulen osallistumaan Lions Quest-työryhmän jäsenenä GTMeetinkiin keskiviikkona 16.11. 

KiTeNet – Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäyttäytymiseen 
- Osallistuin Seinäjoella järjestettyyn KiTeNet tapahtumaan. 
- Olen lähestynyt Vaasan koulutoimenjohtajia Kari Nummelaa sekä Marianne Westiä KiTeNet asian 

tiimoilta sekä lähettänyt Vaasan klubeille tiedon yhteydestäni koulutoimenjohtajiin.  
- Edelleen kartoitan klubien KiTeNet vastaavia. 

New Voices – Uusia ääniä 
- Osallistuin New Voices Europe Fireside zoom-tapaamiseen sekä marraskuun liiton GAT tapaamiseen. 
- F-piirin naisklubien tapahtuman suunnittelu ”Leijonaiset teekutsuilla” (työnimi) 
- Olen kutsunut Teamsin torstaina 17.11. pidettäväksi New Voices maakoordinaattorina, johon piirien 

New Voices koordinaattorit kutsuvat mukaan mm. piirin jäsenjohtajat sekä viestintäjohtajat. 
- Lions New Voices Finland Facebook sivuilla paljon kuvia klubien aktiviteeteista. 
- FaceBookissa More Lions New Voices Europe sekä Lions New Voices sivuilla kuva Suomen New Voices 

koordinaattoreista.  

Tulevaa: 
- 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 
- Kuortaneella urheiluopiston Kuortanehallissa luentotilassa Kunto järjestetään liikuntaseurakoulutus 

valmentajille ja valmennuspäälliköille 248 € la 22.4.2023, kouluttaja Sirpa Kannisto 

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 18.11.2022 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Rauhanjulistekilpailu.  Rauhanjulistekilpailun järjestetään yhteistyössä alakoulujen kanssa ja siihen voivat 

osallistua 11-13 -vuotiaat lapset.  Tavoittena F-piiristä yht. 10-15 julistetta, joista paras valitaan edustamaan 

piiriä valtakunnalliseen kilpailuun.  Rauhanjulistekilpailun teema on tänä kautena: "Johda sydämellä". 

Kaudella 2022-23 klubi valitsee voittajatyön, joka toimitetaan 15.11.22 mennessä piirikuvernöörille. Piirien voittajista 

valitaan Suomen edustaja kuvernöörineuvoston kokouksessa 26.11.22, jonne kuvernöörit toimittavat piirinsä 

voittajatyön. 

Lions-liiton arpojen myyminen klubeissa, myyntiaika on tammikuun 2023 loppuun saakka. 

Lions-liiton joulukorttien hankkiminen klubeille.  Joulukorteilla voi ilahduttaa mm. palvelukotien asukkaita. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

- 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

- 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Leotoimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Auli Hiltunen 13.11.22 

 

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 piti vuosikokouksen 11.10.22 johon osallistui Lionseista DG Matti Kärnä, LeoD Auli Hiltunen, LC Vaasa Meren 
Presidentti Armas Rinne. Auli sai kokouksessa viidentenä Lionsina Suomessa ”Leojen kanssa” pinssin 
huomionosoituksena yhteistyöstä Leojen kanssa. Lämmin kiitos Leoille!  

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

Infoviesti Leoista laitettu F-piirin klubeille. Klubien tulee nyt itse aktivoitua sen verran että pyytävät lisätietoja näin 
halutessaan. Edellisen kauden F-piirin Leofoorumia ei toisteta samanmuotoisena erittäin vähäisen osallistujamäärän 
vuoksi.  Pyydän että Leo-toiminnasta kiinnostuneet klubit voivat ottaa minuun yhteyttä. 

MD-107 Finland 

Suomen Leotoimikunta (Hannu Saarnilehto, Susanna Jokiperä, Auli Hiltunen, Elina Saari, Senni Hautala) on 
kokoontunut kaksi kertaa syyskaudella. Seuraava kokous on 1.12. Seuraavia asioita on käsitelty toimikunnassa; 
Leoneuvojien koulutus on ehdotettu hoidettavan Lions liiton koulutustyöhmän toimesta, jotta Leoille saadaan sama 
näkyvyys Liiton puolelta kuin muillekin vakituisille aktiviteeteille. Tämä on koulutustyöryhmässä harkinnassa.  

Leoneuvojan vuosikellon 1. versio on tehty. 

Leotoimikunta on pitänyt 8.11. kauden toisen kokouksen Suomen Leojohtajien kanssa. Kokouksessa käsiteltiin mm. 
Leojen koulutusmateriaali, MyLCI tiedon ajantasaisuus sekä Leo klubien pankkitilien ohjeistus taustaklubeille, sillä Leot 
(myöskään Suomen Leot) eivät ole rekisteröitymässä yhdistyksiksi. Osallistun näihin kokoukseen tuplaroolissa; F-piirin 
Leojohtajana sekä Leotoimikunnan jäsenenä.  

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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PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Kumppanuus 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Annukka Laurila 13.11.2022 

 

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

Piirin GST Jaakko Korkosen ja tulevan piirikuvernöörin Markku Ojalan kanssa on sovittu, että ensi 
toimivuonna kumppanuus- ja yhteistyöprojektit siirretään palvelun alaisuuteen organisaation 
yksinkertaistamiseksi. Liitolla on useita yhteistyöhankkeita, joihin piirin klubit osallistuvat resurssiensa 
mukaan: -Sydänliiton kanssa pyritään saamaan Suomeen lisää 1000 sydäniskuria. -Suomen Diabetes-liiton 
paikallisyhdistysten kanssa panostetaan diabeteksen torjuntaan. -Nenäpäivä on muodostunut jo 
perinteeksi. 
 
Viralliset kumppanuussuhteet liitto on solminut seuraavien kanssa: 
-Leijonaemot 2020-2023 on erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys, joka pyytää lyhytkestoista apua. 
-Hiihtoliiton kanssa järjestetään nappulahiihtoja 
- Lastenklinikoiden Kummit solmivat liiton kanssa yhteistyösopimuksen lasten syöpätautien hoidon ja 
hyvinvoinnin, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Syöpälasten hoito keskittyy 
viiden yliopistosairaalan (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio) alueille. Kaksivuotisena suunniteltu 
yhteistyö Lions-toiminnan 70-juhlavuoden 2020 kunniaksi jatkuu vuoden 2022 loppuun, koska 
koronaepidemia rajoitteineen teki lähes mahdottomaksi kampanjan toteuttamisen.  
Lapsuusiän syöpää vastaan taistelu on yksi sekä järjestömme, kansainvälisen säätiön, LCIF:n että Suomen 
Lions -liiton painopistealueista. Tavoitteesta eli 100 000 eurosta syöpälasten hyväksi on toteutunut noin 
puolet eli 50 000 euroa.   Keräystuoton tilittämiseen käytetään:  
Lastenklinikoiden Kummien keräystili Nordea FI21 1573 3000 1058 81. F-piirin viitenumero on 1113912. 
Tätä viitenumeroa on aina käytettävä. 
Piirin monesti lykkääntynyt konsertti pidetään su 12.2.2023 klo 18.00 Seinäjoen Lakeuden Ristissä 
vastuuklubeina Seinäjoen klubit (paitsi Ylistaro). Ohjelmia, joissa on myös mainoksia 30 euroa/kpl 
myydään 1100 kpl. Esiintyjinä Arja Koriseva, Sjoen orkesteri, lapsikuoro, juontajaksi pyritään saamaan 
Anna-Liisa Tilus. Toimikunnan kokouksia ollut jo kaksi ja seuraava 1.12.2022. 
Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Diabetes 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Armas Rinne 10.11.2022 

 

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

Vaasan Diabeetikot ry muuttaa uusiin tiloihin vuoden vaihteessa. Monenlaiset asiat ja järjestelyt ennen 
muuttoa työllistävät meitä kovasti. Uusiin tiloihin muodostamme vastaanottotilan, johon ovat oikeutettuja 
saapumaan sellaisetkin vaasalaiset diabeetikot, jotka eivät ole yhdistyksemme jäseniä. Tulen olemaan 
tämän vastaanottopisteen vetovastuuhenkilö ja avukseni koulutamme kaksi 
diabetesasiantuntemushenkilöä, jotka on koulutettu myös diabeteksen vertaistukeen sekä neuvontaan. 

Vuodenvaihteesta alkaen toimimme myös Vaasana 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.  

Tammikuun lopulla vierailemme Seinäjoen diabeetikoiden luona tehden jatkossakin tiivistä yhteistyötä 
heidän kanssaan.  

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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PIIRI 107-F  

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Kiviset kilometripaalut 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 13.11.2022 

 

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: 

 Inventointi tehdään autolla ajaen ja maastosta löytyvien pylväiden kohdalle pysähtyen. Tiellä toimittaessa osallistujilla tulee 
olla voimassa oleva tieturvakortti, turvaliivit ja toivottavaa olisi, että ajoneuvo olisi varustettu keltaisella hälytysvalolla. 
kuitenkin, jos tällaisia ajoneuvoja ei ole käytettävissä, voidaan pysähdyttäessä käyttää auton hätävilkkuja. Inventointi 
kannattaa toteuttaa siten, että tietä ajetaan pylväiden puoleista kaistaa, jolloin voidaan pysähtyä kunkin pylvään kohdalle 
tienpenkalle. Autossa olisi hyvä olla kolme henkilöä: kuski, joka inventoitaessa pysyy autossa ja kaksi penkan puolella 
istuvaa, jotka poistuvat autosta pysähdyttäessä. Tällöin voidaan välttää tien yli loikkiminen sekä liikenteen puoleisten ovien 
avaaminen. Auton saa pysäyttää ainoastaan paikalle, josta on hyvä näkyvyys sekä eteen että taakse. 

 Pysähdyttäessä jokaisesta pylväästä otetaan ylös koordinaatit ja tieosoite kännykkää hyödyntäen. Hyvä apuväline on myös 
google maps, jonka avulla voi samaan aikaan tarkistaa pylvään oikean sijainnin kartalta. Google mapsista saa myös 
tieosoitteen selville karttaa klikkaamalla. Palvelua voi myös hyödyntää jo etukäteen ”ajamalla” tieosuus läpi ennen autoon 
hyppäämistä. Nopealla tarkistuksella juuri 8 tiellä kamera-auto on tosin ollut viallinen ja kamera vinossa, joten tietokoneen 
ruudulta katsottaessa tulee helposti pää kipeäksi. Koordinaattien ja tieosoitteen lisäksi pylväästä otetaan kaksi valokuvaa: 
ensimmäisessä pylväs kuvataan ympäristöineen ja toisessa kuva otetaan lähempää ja siinä pyritään saamaan sekä pylvään 
kunto että sen merkinnät hyvin näkyviin. 

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

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirn neuvonta ja D-Admin 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 13.11.2022 

 

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

 Piirin neuvonta/ D-Admin: Neuvontaa, opastusta ja koulutusta on jatkettu.  

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Piirin nettisivut tulisi uudistaa ja saattaa Yhdistysavain-alustalle. 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 


