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YLEISTÄ 

  

107-F -piirissä on 66 klubia ja näissä noin 1716 jäsentä. Piirin klubista on 50 

mies-, 12 naisklubia ja 4 yhteisklubia. Alle 20 jäsenen klubeja piirissämme on 

12. Tällä hetkellä piirissä on yksi Leo-klubi Vaasassa. 

 

Piirin korkein päättävä elin on piirin vuosikokous, joka valitsee piirikuvernöö-

rielektin ja varapiirikuvernöörit, päättää piirin toimintasuunnitelmasta ja talous-

arviosta sekä hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. 

 

Piirin toimintaa johtaa piirikuvernööri, joka on suoraan kansainvälisen presi-

dentin alainen. Hän toimii yhteistyössä muiden kotimaisten piirikuvernöörien 

kanssa kuvernöörineuvostossa johtaen valtakunnallista Lions-liittoa vuosiko-

kousten välillä. 

 

Piirikuvernöörin apuna toimii piirihallitus, johon kuuluvat hänen lisäksi edelli-

nen piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, piirisihteeri, rahastonhoitaja, alueen 

ja lohkon puheenjohtajat sekä puheoikeudella toimikuntien puheenjohtajat. 

 

 Piirin johtoryhmään kuuluu piirikuvernööri, varapiirikuvernöörit, piirisihteeri,  

 edellisenkauden piirikuvernööri, rahastonhoitaja, koulutusjohtaja ja jäsenjohtja.  

 

 Piirihallitus ja toimikunnat vastaavat piirikuvernöörin johdolla piirin toiminnan 

 strategisesta suunnittelusta ja operatiivisesta toiminnasta sekä edesauttavat 

 Suomen Lions-liiton ja LCIF:n asettamien tavoitteiden toteuttamista. 

 

 Piirin toiminta perustuu laadittuun toimintasuunnitelmaan ja sen perusteella 

 tehtyyn talousarvioon. 

 

1.varapiirikuvernööri on laatinut piirin tulevan toimintasuunnitelman, joka vah-

vistetaan Lapualla 22.4.2017. Samalla hyväksytään piirin rahastohoitajan laa-

tima talousarvio. 

 

Alueen, lohkojen ja toimikuntien puheenjohtajat laativat toimialansa toiminta-

suunnitelmat, jotka käsitellään piirihallituksen ensimmäisessä kokouksessa 

8.9.2017 Peräseinäjoki 

 

 Piirihallituksen tutustumistilaisuus järjestetään 28.7.2017 Seinäjoki 

 

 

  

 

  



 

 

KOKOUKSET 

 

Piirihallitus kokoontuu kaudella neljä kertaa eri puolilla toimialuetta: syys-, 

marras-, helmi- ja huhtikuussa, jolloin järjestetään myös piirin vuosikokous. 

 

 1. kokous perjantaina  8.9.2017 Peräseinäjoki 

 2. kokous perjantaina  17.11.2017 xxxx 

 3        kokous lauantaina 10.2.2018 xxxx 

 4. kokous    lauantaina 21.4.2018 Seinäjoki Piirin vuosikokous 

  

Piirihallituksen kokouksen käsiteltävät asiat: 

 

- ensimmäisessä piirihallituksen kokouksessa on toimihenkilöiden esittely, 

solmioiden/huivien jako, toimintasuunnitelmien esittely ja kokouksen 

viralliset asiat 

- toisessa kokouksessa jäsenkehitys, koulutus, piirikokouksen viralliset asiat. 

- kolmannessa kokouksessa piirikokousaktiviteetit ja LCIF toiminta 

- neljännessä kokouksessa yhteenveto toiminasta kauden aikana, 

palkitsemiset ja piirin vuosikokous sekä siihen kuuluvat asiat 

 

KANSAINVÄLISET JA KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET 
 

    9.- 11.6.2017    Suomen Lions-liiton vuosikokous Joensuu 

 30.6.- 4.7. 2017       Convention Chicago 

    28.-30.9.2017  Europa Forum Montreux, Sveitsi 

        1.-3.9.2017  KVN kokous Seinäjoki   

  24.-26.11.2017  KVN kokous   xxxxx 

        2.-4.3.2018  KVN kokous    xxxx 

 Tammikuu2018  NSR MD 101 Nörrtälje Ruotsi 

          21.4.2018  Piirin vuosikokous Seinäjoki    

      8.-10.6.2018  Suomen Lions-liiton vuosikokous Oulu 

   28.6.-3.7.2018  Convention Las Vegas 

  

 

 PIIIKUVERNÖÖRIN JA VARAPIIRIKUVERNÖÖRIEN VIERAILUT 
 

Klubivierailut hoidetaan siten, että DG, 1VDG, 2VDG hoitavat vierailut noin 

1/3 piirin klubeista kauden aikana. 

 

  

 

 

 

  



 

 

LUBIEN VUOSIJUHLAT 

 

 2017  (syksy) 

  

 LC Ylihärmä 40 vuotta 

 

 

PIIRIHALLITUS JA TOIMIKUNTIEN PUHEENJOHTAJAT 

 

 PIIRIHALLITUS 
 

 DG                   Jaakko Passinen  LC Nurmo/Lakeus 

 1VDG                  Anna-Liisa Laurila  LC Kauhajoki/Katrilli 

 2VDG          xxxxx     xxxx 

 Piirisihteeri CS                 Esko Vaismaa   LC Nurmo/Lakeus 

 Rahastonhoitaja                 Jari Pärnänen   LC Peräseinäjoki 

 IPDG                   Jarmo Hietala   LC Lapua/Simpsiö 

 

 I Alueen puheenjohtaja         Olli Linjala   LC Vaasa/Meri 

 1 Lohkon pj                Riitta Niemelä   LC Närpes/ Three  

Towns 

 2 Lohkon pj       Bo Linde    LC Vasa/  

         Old Vasabygden 

 3 Lohkon pj       Aimo Suuronen    LC Vaasa/Vasa 

  

II Alueen puheenjohtaja       Pekka Harjula   LC Ilmajoki/Ilkka 

 1 Lohkon pj       Kerttu Veikkola  LC Nurmo/Valakiat 

 2 Lohkon pj       Jaana Kankaanpää  LC Laihia/Helmi 

 3 Lohkon pj       Elisa Ala-Kurikka        LC Kurikka/Jennyt 

  

III Alueen puheenjohtaja     Päivi Rantavuori  LC Kauhava/Ilmatar 

 1 Lohkon pj      Jussi Lilja   LC Lapua/Alajoki 

 2 Lohkon pj      Erkki Takala   LC Vimpeli 

  

IV Alueen puheenjohtaja     Jarmo Juntunen   LC Jurva 

 1 Lohkon pj      Paavo Rantala   LC Ähtäri/Ouluvesi 

 2 Lohkon pj      Tero Sievi-Korte  LC Teuva 

 

  

 

 

 

  



 

 

TOIMIKUNNAT 

 

 Jäsenjohtaja GMT     Veijo Hannonen  LC Alavus 

 Koulutusjohtaja GLT   Juha Lahtinen  LC Lapua 

 Viestintäjohtaja/ Piirilehti Raimo Sillanpää       LC Vaasa/Meri 

 Kummilapsi ja Sri Lanka  Hermanni Sippola           LC Lapua/Simpsiö 

 Nuorisovaihtojohtaja  Matti Kärnä        LC Ylistaro 

 Nuorisoleirijohtaja   Erkki Honkala       LC Peräseinäjoki 

 Leirikoordinaattori  Ulla-Maija Paloniemi LC Kauhajoki/Katrilli 

 Lions Quest    Marika Haapanen  LC Alavus/Kuulattaret 

 Palvelu ja varainhankinta Birgitta Rajala  LC Alavus/Kuulattaret

  

          LCIF   Melvin Jones            Timo Sysilampi  LC Seinäjoki/Törnävä 

 Leo-toimintajohtaja  Jussi Paarvala  LC Soini 

 Lions-toiminta 100 vuotta Kaarlo Katajisto  LC Nurmo 

ARS-asiamies   Risto Uitto            LC Kauhava/Helahoito 

 

 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA  

  

DGE Jaakko Passinen hyväksytään piirikuvernööriksi (DG) kansainvälisessä 

vuosikokouksessa Chicagossa 30.6.-4.7.2017. Seuraavana vuonna Las Vegasin 

kansainvälisessä vuosikokouksessa 28.6.-3.7.2018 1VDG Anna-Liisa Laurila 

hyväksytään piirikuvernööriksi.  

 

Piirimme alueen klubit hankkivat osallistujia LCIF:n rauhanjuliste- ja esseekil-

pailuun. Piirin rauhanjulistekilpailuun osallistuvista töistä palkitaan kolme pa-

rasta ja paras työ lähetetään valtakunnalliseen kilpailuun. 

 TEEMALLA      ”RAUHAN TULEVAISUUS” 

Piirin toiminta tähtää LCIF:n työn edistämiseen ja tuen lisäämiseen. Piirin 

LCIF-koordinaattori koulutetaan tehtävään. Tiedottamista ja säännöllistä yhtey-

denpitoa kauden aikana lisätään. Klubeja avustetaan tarvittaessa. Kannustetaan 

klubeja käyttämään LCIF:n palveluja ja avustuksia. 

 

  Nuorisovaihtoa ulkomaille toteutetaan nuorisovaihtojohtajan Matti Kärnän 

 johdolla. 

  

Osallistutaan klubitasolla kummilapsitoimintaan Sri Lankassa sekä Lions-ystä-

vien seuran toimintaan, joka jatkaa Ratnapuran sairaalan tukemista toimikun-

nan puheenjohtaja Hermanni Sippolan johdolla. 

  

Jäsenistön osallistumista kansainvälisiin Lions-tapahtumiin edistetään tiedotus-

toimintaa lisäämällä ja järjestettyjen matkojen avulla. Tavoitteena on, että pii-

rimme alueelta muutama lion osallistuu tapahtumiin. 

  



 

 

  

KOULUTUSTOIMINTA 
 

Koulutuksessa keskitytään klubijohtajien sekä alueen ja lohkojen puheenjohta-

jien johtamistaitojen parantamiseen piirin tarjoaman valmennustoiminnan 

avulla. Piirissämme on koulutusjohtaja (GLT), Juha Lahtinen joka tulee järjes-

tämään koulutukset. 

 

Uusien klubivirkailijoiden koulutus presidenteille, sihteereille ja rahastonhoita-

jille pidetään vuosikokouksen yhteydessä 21.4.2017 Lapualla 

  

 Piirivirkailijoiden koulutus toteutetaan tapaamisen yhteydessä   xxxxx, 

 jolloin pidetään alueen ja lohkon puheenjohtajien koulutus. 

 

 Järjestetään uusien jäsenten koulutus lohkoittain ja varapresidenteille 

          muutosjohtaja koulutus. 

Koulutustoimintaa tullaan kehittämään ja parantamaan. Yhteistyötä myös klu-

bien kesken pyritään lisäämään kauden aikana. 

 Tulemme lisäämään yksilökohtaista opastusta jos on ongelmia. 

  

 

JÄSENOHJELMA 
 

Jäsenohjelmalla pyritään estämään jäsenkato ja saamaan jäsenkehitys taas posi-

tiiviseen kasvuun. Piirissämme toimii jäsenjohtaja (GMT) ja hänen toimestaan 

tullaan järjestämään sovittuna aikana koulutus lokakuun aikana. 

 Jäsenjohtajana toimii  GMT Veijo Hannonen 

 

- jäsenhuoltosuunnitelman sisältö ja laatiminen 

- jäsenhankinnan mahdollisuudet esimerkkien avulla 

- kummin merkityksen korostaminen 

- nykyisten lionsjäsenten asenne uuteen jäseneen 

 

Jäsenohjelman tavoitteena on turvata klubin elinvoima ja jatkuvuus. Jäsenille 

on annettava mielenkiintoisia tehtäviä, joihin on annettu riittävä valmennus. On 

myös huomioitava aktiivisia jäseniä palkitsemisella. On myös motivoitava jä-

seniä hankkimaan uusia jäseniä klubiin. 

 

Piirimme jäsentilanne on tällä hetkellä noin 1716 jäsentä, joka pitää vähintään 

säilyttää ja mieluummin nostaa ylemmäs noin 1730 jäseneen. 

 

- tarkoituksena on perustaa yksi uusi joko yhtenäis- tai naisklubi  

- kartoitetaan onko mahdollista perustaa yksi uusi Leo-klubi Seinäjoelle tai 

muualle F-Piirin alueelle.Toimikauden aikana. 

- jokainen klubi ottaa uuden jäsenen toimikauden aikana 



 

 

- lisätään toimintamme arvostusta klubien toiminnan esittelyllä paikallisesti 

  

  

VIESTINTÄOHJELMA 
 

 Piirillä on viestintäjohtaja Raimo Sillanpää, joka vastaa verkkojulkaisun  

 Leijonasanomat – Lejon Nytt toimituksesta. Lisäksi hän ylläpitää piirimme ko-

tisivuja. 

 

- piirilehti Leijonasanomat julkaistaan lokakuussa 2017 ja päivitykset 

kerran kuukaudessa. 

- piirilehden ilmoitushankinnasta palautus klubeille (50%) 

- velvoitetaan klubeja tekemään juttuja piirilehteen 

- pyritään kannustamaan klubeja kertomaan paikallislehtiin paikkakunnalla 

olevista aktiviteeteistä, jolloin saadaan klubeille näkyvyyttä 

- piirikuvernööritiedotteet tarvittaessa joka kuukauden alussa 

- klubeja vaaditaan päivittämään omat kotisivunsa 

- piirin ja klubien toiminnan tunnetuksi tekeminen nykyaikaisin menetelmin 

sosiaalisen median kautta. 

 

 

 PDG 

  

PDG-toimikunnan työtä johtaa IPDG sen tehtävänä on DG:n toiminnan tuke-

minen 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 vuosittain pääsääntöi-

sesti nuorisoleirin aikana. Nuorisovaihdosta vastaa piirimme nuorisovaihtojoh-

taja Matti Kärnä. 

  

 

Leo-toimintaa tullaan aktivoimaan piirimme alueella Leo-toimintajohtajan 

Jussi Paarvalan toimesta. 

 

Klubeja kannustetaan osallistumaan Lions Quest -koulutustilaisuuksiin ja 

hankkimaan Vastuu on meidän -oppaita jaettavaksi koululuokille. Lions Quest 

koulutusta tullaan järjestämään kauden aikana. Lions Quest vastaavana toimii 

Marika Haapanen 

 

  



 

 

LIONS-TOIMINTA 100 VUOTTA 

 

 Saatetaan loppuun vuoden 2017 aikana erilaisin juhlallisuuksin.Piirin klubien 

 ja piirikoordinaattori PDG Kaarlo Katajiston toimesta. 

  

 

ARS  

  

Toimintakauden aikana pyritään aktivoimaan klubeja hankkimaan ansioitu-

neille lioneille Lions-ritari arvonimiä sekä käyttämään Arne Ritari -säätiön ad-

resseja. Kannustetaan klubeja hakemaan merkittäviin aktiviteetteihin tukea, 

jota voi saada 50% osuudella toteutuneisiin kuluihin. Arne Ritari ja Melvin 

Jones gaala järjestetään keväällä 2018. Piirin alueella asiasta vastaa Arne Ri-

tari-säätiön asiamies Risto Uitto 

 

  

LCIF   MELVIN JONES 
  

Toimintakauden aikana pyritään edistämään klubeja hankkimaan ansioituneille 

lioneille Melvin Jones jäsenyyksiä, joilla tuetaan kansainvälistä LCIF-rahastoa. 

LCIF-koordinaattorina toimii Timo Sysilampi 

  

 

VARAINHANKINTA 

 

Osallistutaan erilaisiin kansainvälisiin ja kansallisiin palveluaktiviteetteihin. 

Joulukortti-aktiviteetteihin tavoitteena on nuorten ja lasten syrjäytymisen en-

naltaehkäiseminen kotimaassa. Osallistutaan aktiivisesti klubeissa palveluakti-

viteettiin Hyvä Päivä -tapahtumaan ym. 

 

 

  

 

MUU TOIMINTA 
 

 Kauden aikana järjestetään piirinmestaruuskilpailuja eri lajeissa seuraavasti: 

 

Lentopallossa keväällä 2018 järjestysvastuu LC (Alavus/Salmi 2016) 

Pilkissä keväällä 2018 järjestysvastuu LC (Isokyrö 2016) 

Golfissa syksyllä 2018 järjestysvastuu LC (Kauhava/Helahoito 2016) 

  

Klubeja kannustetaan ottamaan osaa klubien toimintakilpailuun, sekä osallistu-

maan kirjoituksilla Leijonasanomien parhaasta kirjoituksesta. 

 

  



 

 

TALOUSARVIO 2017-2018 

 

 Talousarvio on tämän toimintasuunnitelman liitteenä. 

 

 

 

  

JAAKKO PASSINEN 
 

 1.varapiirikuvernööri 
 

 

 

 

 

 
 

 


