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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
DG  107-F Piiri  

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
DG Jaakko Passinen 
 
2.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla esko.vaismaa@lions.fi kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä.   

19.11.2017       Kuvernöörineuvoston GTM Goto meeting kokous  

25.11.2017       Kuvenöörineuvoston  GTM Goto meeting kokous 

28.11.2017       Penat kokous Fooninki Nurmo 

  5.12.2017       Klubi vierailu LC Kauhajoki / Päntäne 

12.12.2017       Klubi vierailu LC Laihia / Helmi  

18.12.2017       Kuvernöörineuvoston GTM Goto meeting kokous 

  6.1.2018         Koulutus joht Juha Lahtisen merkkipäivä juhlat Lapua 

  9.1.2018         Klubi vierailu LC Jalasjärvi 

 11.1.2018        Klubi vierailu  LC Seinäjoki / Kampus 

 11.1.2018        Klubi vierailu  LC  Peräseinäjoki 

19 .1.2018        Ritari ja Melvin Jones Gaala järjestely kokous  Hotelli Fooninki  Nurmo 

 31.1.2018        Kuvernöörineuvoston GTM Goto meetting kokous  

   1.2.2018        Piirin johtoryhmän kokous Hotelli Fooninki Nurmo 

   6.2.2018        Klubi vierailu LC Nurmo 

 10.2.2018        Piirihallituksen kolmas kokous  Lentosotakoulu Upseerikerho  Kauhava 

 

Lukemattomia puhelin keskusteluja klubien kanssa sekä lions-liittoon että, 

Päämajaan erinlaisten asioiden hoitaminen ja eteenpäin vieminen. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

Muuta: Piirimme klubit toimivat hienosti erinlaisten aktiviteettien toteuttamisessa 
ovat sitoutuneita Leijonia toimintaan. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Piirin MD 107-F 1VDG 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Anna-Liisa Laurila 
4.1.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
-Piirin alue- ja lohkojaon päivitys: Kysely kaikille 65 klubille.13 klubia eli 20% vastasi kyselyyn: 9 puolesta, 3 
vastaan, 1 lisämuutoksia. Aluejakoa vastaan olevien klubien kanssa neuvottelu PNAT-kokouksessa 
19.2.2018, II alue 2. lohko. 
-Osallistuminen piirin johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin 
-Osallistuminen KVN:n GoToWebinar-kokoukseen 25.11.2017 
-Neuvottelu yhteistoiminnan pelisäännöistä DG Jaakko Passisen kanssa 30.11.2017. Paikalla myös CS Esko 
Vaismaa. 
-MyLCI-raportoinnin aktivointi klubeissa 
-ARS-adresseja myyty 190 kpl 
-DGe-koulutukseen osallistuminen: nettikurssien (yht. 7 kpl) läpikäynti hyväksytysti, koulutus 18.-19.11.2017 
Helsinki, koulutus 13.-14.1.2018 Kööpenhamina, 4.3.2018 Espoo 
-Kauden 2018-2019 huivi- ja kravattitilaukset 
-Piirin toimintasuunnitelman 2018-2019 suunnittelu, valmistelu ja neuvottelut eri toimijoiden kanssa 
-Piirin talousarvion 2018-2019 valmistelu 
-PNAT-kokoukseen osallistuminen  IV alue 2. lohko 23.1.2018 
-Yhteissuunnittelu toimintasuunnitelmasta ja taloudesta 2018-2019 2VDG Thorolf Westerlundin kanssa 
-Sopiminen kevään 2019 piirikokouspaikasta LC Närpesin kanssa 
-Neuvottelut tulevan piirisihteerin Markku Ojalan ja rahastonhoitaja Leo Korpi-Halkolan kanssa  
-Klubivierailut: 
LC Kauhava 3.1.2018 
LC Ylihärmä 11.1.2018 
LC Kauhava/Helahoito 17.1.2018 
LC Alajärvi/Järviseutu 9.2.2018 
LC Kuortane 14.3.2018 
LC Alavus 12.3.2018 
LC Evijärvi 13.4.2018 
LC Petalax 4.5.2018 
Kuvernöörineuvoston kokoukseen osallistuminen Espoo 2.-4.3.2018 
ARS ja MJ Gaalaan osallistuminen 24.3.2018 
Piirikokous 21.4.2018 Seinäjoki 
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
.Kevään 2019 piirikokouspaikan hyväksyntä: LC Närpes, Närpiö 13.4.2019 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Toimintasuunnitelman ja talousarvion esittely kaudelle 2018-2019 piirihallitus 10.2.2018 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
107 F II VDG 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Thorolf Westerlund 
01.02.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Klubivierailut ja muut kokoukset aikautalu 

12.9.2017  LC Kurikka 14.9.2017  LC Kurikka/Paitapiiska  2.10.2017 LC Nurmo/Valakiat 

 3.10.2017 LC Kaskinen  6.10.2017 LC Ähtari  9.10.2017 LC Vaasa/Family 

10.10.2017 LC Kauhava /lmatar 11.10.2017LC Lapua/Alajoki 12.10.2017 LC Seinäjoki/Törnävä 

13.10.2017 LC Lappajärvi 19.10.2017 LC Seinäjoki/Botnia  8.11.2017  LC Isokyrö 

 9.11.2017 LC Ähtäri /Ouluvesi 10.11.2017 LC Töysä 13.11.2017 LC Vähäkyrö 

14.11.2017 LC Seinäjoki/Aalto 16.11.2017 LC Kurikka/Jennyt 29.11.2017 Lohko II kokous  Alue I 

 5.12.2017 LC Korsnäs 14.12.2017LC Vasa/OldVasabygden 20.12.2017 LC Vaasa/Meri 

  9.1.2018 LC Malax 18.1.2018  LC Lapua/Simpsiö 23.01.2017 Lohko I kokous   Alue I 

 
 
 

10.02.2018  Piirihallituksen 3 kokous Kauhavalla 
24.03.2018  Ars-Melvin Jones-gaala Seinäjoella 
10.04.2018  LC Ylistaro Klubivierailu 
21.04.2018  Piirin vuosikokous Seinäjoella  
 
- Piirikuvernöörin antamat muut tehtävät 
 

 
Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Piirin rahastonhoitaja 
Raportin laati (nimi + pvm) 

CT Jari Pärnänen 4.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
 

- laskut hoidettu ajallaan 
- kaikki nuorisoleirimaksut maksettu piirin nuorisoleiritilille 
- edellisen kauden kirjanpito ja tilinpäätös toiminnantarkastajilla 
- olen osallistunut johtoryhmän kokoukseen 1.2.2018 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan / työryhmän nimi 
 
LCIF- ja GST-koordinaattori 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
PDG Timo Sysilampi 27.1.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Oma toiminta LCIF-koordinaattorina 13.11.2017-4.2.2018: 
28.11 Alue II lohko1PNAT-kokous, jossa VK2020 päätoimikunnan puheenjohtaja Henri Honkala ja minä 
kerroimme vuosikokouksen kuulumiset 
9.11 Uusin piirin MJF-jäsenlista kotisivuille 
24.11 Juttu 100-vuotisjuhlakonserista piirilehteen 
8.12 Uusin piirin MJF-jäsenlista kotisivuille 
2.1 Puhelinneuvottelu MD LCIF-koordinaattori Heidi Rantalan kanssa piirin LCIF-koordinaattorista 
5.1 Uuden LCIF-koordinaattorin hakukirje kolmivuotiskaudelle 2018-2021 
8.1 Uusi LCIF-logo kotisivuille 
11.1 Ilmoitus DG:lle, 1VDG:lle ja MD LCIF-koordinaattorille uudesta piirin LCIF-koordinaattorista 
16.1 Avustaminen LC Seinäjoki/Törnävä MJF-hakemuksen teossa 
17.1 GST painopistealueiden määrittäminen ensi kaudelle 
19.1 AR- ja MJ-kokous, Fooninki 
 
Piirin GST-koordinaattorin tehtävänä on auttaa ja tukee alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajia 
vahvistamalla lionien kykyä vastata heidän alueensa tarpeisiin ja samalla mahdollistaa jäsenille 
mahdollisimman hyvä jäsenyyskokemus tarkoituksenmukaisten palveluaktiviteettien kautta. Hän myös toimii 
klubien ja liiton GST-koordinaattorin välisenä yhteyshenkilönä varmistaen, että jokaisen piirin ja klubin 
ainutlaatuisiin tarpeisiin vastataan. Innostetaan klubeja järjestämään tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja, 
jotka sopivat yhteen LCI Forwardin palvelurakenteen kanssa lionien palvelutyön näkyvyyden kasvattamiseksi 
paikkakunnilla. LCI Forward -suunnitelman tavoite on kolminkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaajuisesti 
parantamalla vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain toimivuoteen 2020-21 mennessä 
laajentamalla humanitaarista palvelua.  
 
Painopistealueet kaudelle 2018-2019 ovat: 
- Lionsklubien tuottamien palvelujen vaikutusten tehostaminen heikommassa asemassa eli näkövammaisten 
ja muiden välitöntä apua tarvitsevien keskuudessa. 
- Lionsklubien humanitaarista eli ihmisten hyvinvoinnin ja onnellisuuden parantamiseen liittyvää toimintaa 
tuodaan esiin ja parannetaan palvelutyön näkyvyyttä. 
- Muistutetaan lioneita, että olemme maailman suurin palvelujärjestö ja tuodaan se myös esille tehdessämme 
palvelutyötämme. 
- Otamme jäseniksemme sellaisia henkilöitä, joilla on halu ja mahdollisuus osallistua palvelutoimintaamme ja 
tarjota sellaisia palvelumuotoja, jotka heille sopii kulloisessakin elämäntilanteessa. 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
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Zonmötet 1 F-distrikt region 1 zon 1, 11.10.2017   :  Riitta Niemelä   26.01.2018  zonordförande 

   

Medlemmarna bytts sedan våren. Deltagare från varje clubb. 

Medlemsantalet sjunkit lite men nya medlemmar på kommande. 

Ekonomin i clubbarna rätt bra. Julhälsningar ges via sosialen i alla kommuner. 

 Aktiviteterna under hösten och vintern diskuterades. 

 Inga hälsningar till styrelsen. 

 Jaakko Passinens hälsningar fördes fram. 

 

 

Zonmötet 2 F-distrikt region 1 zon 1  , mötet 23.1.2018 :          Riitta Niemelä   zonordförande  

26.01.2018 

  

Medlemmar från alla klubba i zonen med. Samma som på hösten. 

Klubbarnas medlemsantal svagt stigande. 

Diskuterade bankkonton, har klubbarna ett eller två. Bankerna tar en hel del betalt för konton. 

Kommande aktiviteter, en del gemensammt med flera klubbar. 

VDG Torolf Westerlund kom med hälsningen från distriktet. Lions Quest möjligheter här tog han upp. 

Meddelades om första svenska Forumet på svenska i Tammerfors. 

 

 



 

9 

 
 

RAPPORT RÖRANDE KOMMITTÉNS / ARBETSGRUPPENS VERKSAMHET 
SEDAN SENASTE STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

Kommitténs / arbetsgruppens namn 
107 F/Region 1/ Zon 2 

Rapporten uppgjordes av (namn + datum) 
Bo Linde              05.02.2018 

Direktiv rörande rapporten och hur den skall skickas 
Rapporten får vara högst en sida lång. 
Skicka den som e-post åt esko.vaismaa@lions.fi  
 

Vilken är situationen i kommittén / arbetsgruppen (efter senaste styrelsesammanträde) och 
vilka är målsättningarna för den närmaste framtiden?  
 
 
Zonmöte hållits i Malax,Bygdegården  29.11.2017 i närvaro av II VDG Thorolf Westerlund 
 
-11 Lions från zonens klubbar,LC Korsnäs,LC Malax,LC Petalax och LC Vasa-Old Vasabygden 
deltog. 
 
-II VDG Thorolf Westerlund informerade om situationen inom distriktet och nämnde bl.a. att 
medlemsmål- 
     sättningen inte uppnåtts men att i vissa klubbar ökar medlemmarna medan de minskar i 
andra.Dam- 
     klubbarna är på kommande.Klubbarnas hemsidor bör uppdateras.Hjälp med tekniken kan fås av II 
VDG. 
     Klubbarna bör göra tydlig skillnad mellan aktivitetsmedel och insamlingsmedel för olika projekt. 
 
 -En gemensam Leo-klubb kunde startas inom zon 1och 2 om intresse visas. 
 
-Klubbarna redogjorde för en mångfald av kommande aktiviteter inför självständighetsdag och jul. 
 
-Lions Quest-utbildning:Undersökes om det går att få de svenskspråkiga skolorna intresserade.II 
VDG 
 försöker ordna ett möte med skoldirektörerna,Marika Haapanen och Björn Elfving. 
 
-Mötet väckte diskussion om större klubböverskridande satsningar inom zonen kunde vara en 
möjlighet  
 när en enskild klubbs resurser inte räcker till. Frågeställningen som innebär ett utökat samarbete tas 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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upp vid nästa zonmöte. 
 
Nästa zonmöte hålls 14.02.2018 i Korsnäs i Buketten vid åldringsboendet. 
 

Vilka ärenden föreslår kommittén / arbetsgruppen för behandling i styrelsen? 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 
Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Piiri 107-F 
Alue I 
3. lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Aimo Suuronen 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

mailto:esko.vaismaa@lions.fi


 

11 
Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 2.PNAT pidettiin 22,11,02017 Vaasanseudun sos.psyk.yhdistyksen tiloissa. 
Jäsen määrään lohkossa ilmoitettu + 2 jäsentä. 
Leo klubin jäsenmäärän lisäyksistä ei ole tietoa. 
Kaikki klubit edustettuna 13.01.2018 Sankarihaudalla ja seppeleen lasku. (Lions päivä) 
Piirin virkaan hakee II-piirikuvernööriksi LC Vaasa/Merestä  lion Raimo Sillanpää. 
Minulle ei ole tullut ilmoituksia pois nukkuneista.  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
F-piiri 
Alue II 
Lohko 1 

Raportin laati (nimi + pvm) 
ZC Kerttu Veikkola 
3.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
Toinen PNAT-kokous pidettiin 28.11.2017 Osallistujia oli jokaisesta F-piirin 9 klubista, yhteensä 20 lionia, 
sekä Leopresidentti Elina Laakso Vaasasta. Lisäksi LC Ylistaron edustaja. 
 
Kokouksessa jatkettiin Leo-toiminnan suunnittelua lohkon alueelle. Elina Laakso lupasi avustaa hakemusten 
ja ilmoitusten laatimisessa. Noora Ojanen lähtee kokoamaan Leoklubia Seinäjoen alueelle. Kyseeseen 
tulevat 16-35 v nuoret ja nuoret aikuiset. 
 
Lisäksi PNAT-kokouksessa Timo Sysilampi ja Henri Honkala alustivat Suomen Lionsliiton VK-2020 
Seinäjoelle järjestelyistä ja toimikuntien perustamisesta klubeissa. 
 
Uudesta aluejaosta Annukka Laurilan ehdotuksesta päätettiin pitäytyä vanhassa mallissa. LC Ylistaro on 
mukana yhteistyössä lohkon muiden klubien kanssa. 
 
Lohkon jäsentilanne oli 1/2018  211 lionia, lisäystä kauden alusta tuli 4 ja eronneita oli 1 jäsen. Kaikki 
lohkomme 9 klubia toimivat aktiivisesti. 
  
Seuraava PNAT kokous pidetään 20.2.2018 klo 18.00, hotelli Fooningissa Hyllykalliolla. Uusien jäsenten 
koulutus järjestetään kokouksen yhteydessä, mistä lähetetään erillinen kutsu klubien uusille jäsenille. 
 
 
Vierailut: 
Olen vieraillut LC Kampus klubissa syyskaudella apj Pekka Harjulan kanssa. Oman klubin 
kuukausikokouksiin olen osallistunut säännöllisesti. 
 
Tulevia tapahtumia: 
Piirihallituksen kokous 10.2.2018, alkaen klo 11.00, Lentosotakoulun Upseerikerho Kauhava 
ARS Ritari Melvin Jones Gaala 24.3.2018 Hotelli Fooninki, Hyllykallio. 
Piirimme vuosikokous 21.4.2018 Frami Seinäjoki. Vuosikokouksen yhteydessä koulutukset presidenteille, 
sihteereille, rahastonhoitajille. 
 
 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
ei päätettäviä asioita. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 
RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
107F alue2 lohko II  

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Lohkon puheenjohtaja Jaana Kankaanpää 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 

Pidetty kauden toinen PNAT 22.11.2017 Ylistaro, Taro.  

Kauden kolmas PNAT tullaan pitämään maanantaina 19.2.2018 Isokyrö, Kyröön Paussi. 

 

Lohkon puheenjohtajan vierailut lohkon klubeissa kevään aikana. 

 

Suunnitteilla lohkon klubien yhteinen teatterimatka Vaasan kaupunginteatteriin ja ennen 

teatteria ruokailu. 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
MD 107 F 
IV alue 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
Lohkon pj Jarmo Juntunen 
1.2. 2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla esko.vaismaa@lions.fi kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä.   

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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 Olen osallistunut 

 Osallistuin 12.12.2017 LC Isojoen Pikkujoutilaisuuteen todella vaikuttava juhla 

  Osallistuin 23.1.2018 LC-F IV  lohko 2 PNAT kokoukseen, Kauhajoella 

Tavoitteena on osallistua IV alueen tuleviin PNAT kokouksiin 

Teen mahdollisimman paljon alueella klubi vierailuja 

Osallistun Piirihallituksen kokouksiin 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
Tero Sievi-Korte, IV, lohko 2 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
Tero Sievi-Korte 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Osallistuminen Suomi 100 teeman sankarihautajuhlaan, Teuva. 
 
Piirin terveiset LC Teuvan kokoukseen. 
 
Osallistuminen Pusu keräyksen tuotolla järjestettyyn Timo Polarin luentoon nuorten ja aikuisten 
elämänhallinnasta. 
 
Pnat – kokous 23.1.2018 Kauhajoella, järjestäjä Katrilli, Kauhajoki 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
.Käytännön esimerkein koulutusta ensi kauden johtaville klubien jäsenille piirikokouksen yhteydessä. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
Nenäpäivälippaita käytetään edelleen klubien rahan keräyksissä. Niitä ei haluta palauttaa välissä pois. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN  
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
JÄSENOHJELMA / MEDLEMSPROGRAM ( GMT ) 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
GMT Veijo Hannonen 4.2.2018   

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetä se sähköpostina piirikuvernöörille ja muille piirihallituksen jäsenille viikkoa ennen piirihallituksen kokousta. 
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Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  
 
 
JÄSENKEHITYS 
 
Toimintakauden puoliväli on ohitettu ja jäsenkehitys on palannut entisiin uomiinsa edellisen satunnaisesti posi- 
tiivisen vuoden jälkeen. Virheellisestä menettelystä johtuen rasitteena on edelliseltä toimintakaudelta perinnöksi 
saatu LC Vaasa/Ostrobotnia. Klubin purkautumisesta johtuvien selvitystoimien viivästyminen oli omiaan heikentä- 
mään toimintakaudelle asettamiamme  jäsentavoitteita 14 jäsenellä. On valitettavaa ja turhaa, että jäsenkehitys 
joutuu kärsimään siitä, kun vastuulliset eivät hoida aikanaan heille kuuluvia tehtäviä. ” Parasta toivoen ja pahinta 
peläten” täytyy uskoa, että tämän laatuiset virheelliset menettelyt luottamustoimissa eivät toistuisi ja työ jatkuisi 
ei niinkään hohdokkaalla, mutta sitäkin tärkeämmällä ja keskeisellä toimialalla ilman turhia lisärasitteita. 
Toimintakauden alkusaldo oli 1706 jäsentä kun se 4.2.2018 on 1668-38 jäsentä. Toimintakauden aikana liittyneitä 
jäseniä on 46 ja vastaavasti eronneita jäseniä 84. Jäsenmäärältään suurin klubi on LC Ylistaro 41 jäsentä. Ja 
perää pitää LC Ähtäri 10 jäsenellä. Alle kahdenkymmenen jäsenen klubeja on 11 kpl. Jäsenmääräänsä eniten 
on kartuttanut netto + 3 jäsentä LC Kauhajoki/Päntäne, netto + 3 jäsentä LC Kauhava/ Ilmatar ja netto + 3 
jäsentä LC Seinäjoki/ Aalto. Seuraavat klubit netto + 2 jäsentä LC Lapua/ Simpsiö, LC Peräseinäjoki, 
LC Vaasa/ Meri ja LC Alavus. Poikkeuksellisia eroamisia on LC Lapua/Fröökynät – 6 jäsentä, LC Laihia/Helmi-
3 jäsentä, LC Vaasa/ Vasa – 3 jäsentä ja LC Vähäkyrö – 3 Jäsentä. Kaksitoista klubia on menettänyt –2 jäsen- 
tä /per/ klubi =24 jäsentä. Piirissä on miesklubeja 48, naisklubeja 12 ja yhtenäisklubeja 5 yhteensä 65 klubia. 
Lions-liiton jäsenmäärä oli 1.1.2018 oli  22883 jäsentä. 
” Vajaan kahden ja puolen toimintakauden aikana uusia klubeja perustettiin eniten F-piirissä 3 kpl. 6/17 Lion” 
 
Piirissä on myös Leoklubi 103 LEO VAASA keski-ikä 22,3 v. 
Klubilaisten keski-ikä, iältään vanhin on LC Vaasa/Old Vasabygden 74,4 vuotta ja nuorin LC Laihia/Helmi 45,9v. 
keskiarvon ollessa 61,13 vuotta. 
 
District 107 F Deceased Members reported 7/2017- 6/2018 Poisnukkuneita raportissa on 11 jäsentä. 
 
RAPORTOINTI 
 
MyLCI:n ilmoitushistoria 4.1.2018 kertoo päivityksen laiminlyönneistä LC Alajärvi/Järviseutu 10/ 2017, LC/ Sei- 
näjoki/ Botnia 10/2017, LC Kauhajoki 11/2017, LC Seinäjoki 11/2017, LC Vähäkyrö 11/2017, LC Ähtäri 
12/2017, LC Alavus/Salmi 12/2017, LC Lapua/Alajoki 12/2017, LC Lapua/Fröökynät 12/2017, LC Närpes/ 
Three Towns 12/2017, LC Petalax 12/2017, LC Töysä 12/2017ja LC Ylistaro 12/2017. Ilmoituksen ovat piirin 
65 klubista tehneet ajallansa 50 klubia 76,9 %.  Piirin klubien avoinna olevista jäsenjohtaja viroista puuttuu edel- 
leen noin 1/3 osa, puuttuvien kirjaus sihteerin toimesta on vieläkin mahdollista. 
 
OMA TOIMINTANI 
 
17.11.2017 Piirihallituksen II kokous Hotelli Kurikka Hovinkatu 1, 61300 Kurikka 
14.12.2017 Klubikokous Hotelli Alavus 66 Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
19.12.2017 IV alueen 1. lohkon PNAT-kokous Veljekset Keskinen Tuuri 
11.01.2018 Klubikokous Hotelli Alavus 66 Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
23.01.2018 IV alueen 2. lohkon PNAT-kokous Kauhajoen Krouvi Topeeka30, 61800 Kauhajoki 
01.02.2018 Johtoryhmän kokous Ravintola Fooninki Kaarretie 4, 60510 Hyllykallio 
08.02.2018 Klubikokous Hotelli Alavus 66 Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
10.02.2018 Piirihallituksen III kokous Lentosotakoulun Upseerikerho Lentokentäntie 29, 62200 Kauhava.  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettävä 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Viestintä 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Raimo Sillanpää 4.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 



 

17 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Kotisivut on pidetty ajan tasalla. Klubeja on autetty MyLCI-rekisterin käytössä. Leijonasanomat 2017-2018 
painokset 31.10.2017, 30.11.2017, 31.12.2017 ja 31.1.2018 ovat ilmestyneet. Osallistuttu LC 
Vaasa/Ostrobotnia -klubin lopettamiseen. 
 
Tavoitteet: Kotisivujen päivitys, klubien auttaminen kotisivujen päivityksessä ja avustus MyLCI-rekisterin 
käyttöön liittyvissä asioissa. Leijonasanomat/ Lejon nytt -nettilehden kuukausittainen julkaiseminen 
käytettävissä olevan ajankohtaismateriaalin  puitteissa.   
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
Leijonasanomat/ Lejon nytt -lehden parhaan jutun päättäisivät kyselyn perusteella lehden lukijat. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Kummilapsi ja Sri Lanka toimikunta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Piirivastaava PDG Hermanni Sippola 
11.2.2018 
 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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Toimikunnan raportti (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  
 

Sri Lankassa on vajaa 22 miljoona ihmistä. Heistä 320.000 sairastaa harmaakaihia, ja useimmat heistä ovat 
sokeita tai huononäköisiä. Julkinen terveydenhuolto kykenee leikkaamaan vuosittain näistä potilaista vain 
43.000. Ssuomalaiset lionit lähtivät rakentamaan silmäsairaalaa Sri Lankaan Ratnapuraan. 

Tällä hetkellä sairaalassa suoritetut silmäleikkaukset viime vuodelta olivat ; ilmisleikkaukset  3659 kertaa,                                                                                                                    

maksetut leikkaukset 2 682  ja yhteensä 6431 kertaa.                                                                                                                                                                                                                                              

Kummiksi toivotaan ja voi ryhtyä yksityiset henkilöitt, Lions-klubit, yksityisperheet sekä harrastus- ja 
työporukat. Tärkeää on, että kummiksi ryhtyvä on huolellisesti tutustunut kummitoimintaan ja päättänyt 
huolehtia lapsen koulutusavustuksesta säännöllisesti. Kummi maksaa 130 €/v oppilaan koulukuluihin, josta 
tulee sekä kuittaus että kouluarvostelu vuosittain. Maksu menee lyhentämättömänä oppilaan koulukuluihin. 
Tämä avustus vapauttaa lapsen lapsityöstä ja antaa tälle erittäin suuren mehdollisuuden lvähintään 
kymmenkertaistaa hänen sosiaalisen ja toimeentulollisen aseman yhteiskunnassaan. 

Ryhtykää klubit tai henkilöt Sri Lankan lapsen  kummiksi. 

 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 
 
 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Toivomukseni on, että piirihallituksen jäsenet aktivoisivat kummien tärkeyttä lasten koulutukseen. 
Koulutuksella lapsen välttyvät lapsityöstä, ja koulutuksen ansiosta voi elintaso kohota 10 – 50 kertaiseksi.  
Sri Lankassa kirjoitustaidottoman naisen palkka on noin 10 euroa / kk.. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN HALLITUKSEN 
KOKOUKSEN JÄLKEEN 
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Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

 Nuorisoleiri 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Erkki Honkala 15.1.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet? 

 

Ei uutta raportoitavaa pidetyn leirin osalta.  

  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Hallituksen / piirikokouksen päätös kerättävästä piirirahasta. 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

Varaus Kuortaneen Haapaniemen hiippakuntakartanoon on tehty. Emäntä Tarja Ahola tietää asiasta 

1. vaihtoehto   8.8.-16.8.2020 tai 

2. vaihtoehto 15.8.-23.8.2020 

Jompikumpi ajoista tulee vahvistaa, kun leirin pitoajankohta selviää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Palvelu- ja varainhankinta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Birgitta Rajala, 1.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Joulukortit, tilanne 1.2.2018 
Myytyjä kortteja 122.070 kpl (joista puuttuu vielä personoitujen korttien osuus). 
Ei vielä euromääräisiä eikä piirikohtaisia lukuja saatavissa. 
Korttimyynti laski edellisvuodesta, yksi vaikuttava syy oli ilmeisesti se, että korttiesitteitä ja malleja ei 
lähetetty. Tämä aiheutti sen, että korttimyynnin aloitus klubeissa myöhästyi. 
Myydyin kortti oli Salli Parikka Wahlbergin  ”Jouluilta” postikortti, jota myytiin 22.510 kpl. 
 
Arvat, tilanne 22.1.2018 
Ei myöskään vielä lopullisia lukuja, mutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna arpamyynnissä 
ollaan hieman edellä.   
Myytyjä arpoja n. 10.500 kpl (105.000 €).  Arpojen tilitys viimeistään 1.2.2018.  
Palautettuja arpoja 6312 kpl. 
Autoarvontaan on rekisteröity 5134 arpaa. 
Autoarvontaan osallistuminen mahdollista rekisteröimällä arpa 4.2.2018 mennessä, arvonta suoritetaan 
9.2.2018 
  
Lunastettu pikavoittoja: 
Helkama sähköav.polkupyörä     7/15 
Jopo 24”polkupyörä                 42/100 
Jokipiin Pellavan Torkkupeitto   11/25 
Verenpainemittari                     32/100 
Victorinox pihviveitsisetti          77/200 
Victorinox kokkiveitsi                65/200 
Jokipiin pellavatuotteita            86/300 
Victorinox tomaattiveitsi           97/300 
Tuulilasi 3 nroa                       163/630 
Kotivinkki 3 nroa                     179/630 
Yhteensä                               759/2500 + henkilöauto Toyota Yaris 
 
 
 
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 

 

 

RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN HALLITUKSEN 
KOKOUKSEN JÄLKEEN 
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Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

LEO Toimikunta 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Jussi Paarvala 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  

 

 

Leo-klubin perustaminen Seinäjoelle, edelleen ajankohtainen. Toivottavasti alueen klubit ottavat yhteyttä , 
jotta järjestettäisiin rekrytointitilaisuuksia, voisin olla mukana. Pyritään nyt kesäkauden aikana saamaan 
tuloksia. Vaasan esimerkki toivottavasti kannustaa! 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

 

 
 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
Punainen Sulka 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
PDG Matti-Pekka Mäkelä 
3.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Kampanja päättynyt 2017.  Loppuraportti seuraavassa piirihallituksen kokouksessa. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
Kaikki kampanjaan osallistuneiden klubien Sulkaleijonat saavat kiitokseksi työstään Punainen Sulka viirin. 
Viirit ovat minulla ja toivoisin alueiden puheenjohtajien jakavan viirit alueelleen.  Jokaisessa viirissä on klubin 
ja sulkaleijonan nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Lions Quest pj. 107-F 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Marika Haapanen 4.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
Lions Quest peruskoulutus  
Aika: 22.-23.3.2018 
Paikka: Alavuden Fasadi 
Ilmoittautuneet: 10 
 
Lions Quest täydennyskoulutus 
Aika: 24.3.2018 
Paikka: Alavuden Fasadi 
Ilmoittautuneet: 1 
 
Yhteyden ottoja ollut lisäksi. 
 
Punainen Sulka-Lions Quest-yhteistyöhanke 
Hanke: Yläkoulu ja unelmat 
Hankkeesta kiinnostuneet koulut: Alavuden yläkoulu ja Töysän yläaste 

- Jos hanke hyväksytään, niin erilliset tapahtumat (omat työryhmät kouluilla jo valmiina) 
- Voidaan järjestää yhteisessä tilassa molemmille kouluille yhteinen tilaisuus 
 

 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Tulevan kauden Lions-Quest koulutus aika ja sijainti. Ehdotus keväällä 2019 maaliskuun lopussa. Sijainti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi


 

25 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Lions piiri 107 F 
Lions 100 v piirikoordinaattori 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Kaarlo Katajisto 
PDG  
6.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 
 
Olen osallistunut piirihalliituksen syyskuun kokoukseen ja yhteen lohkon kokoukseen. 
Olen kehottanut lohkoja ohjeistamaan kokouksessaan MyLCI.n käyttöä joko jonkun klubin sihteerin tai piirin 
ao. asiantuntijan Raimo Sillanpään johdolla. Raportointia aktiviteettien osalta voidaan tarkistaa ja täydentää 
aina toimintavuocven lopppuun saakka. 
 
Olen toimittanut viimeisen Lions 100 v. klubikohtaisen raportin merkittävimmistä aktiviteeteista lions -liiton 
vastaavalle  100 v. puheenjohtajalle. Keräsin selvityksen soittamalla jokaisen 65 klubin sihteerille tai asiasta  
tietävälle henkilölle. Tehtäväni olen saattanut näin loppuun. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Nuorisovaihto 

Raportin laati (nimi + pvm) 
YCEC Matti Kärnä 6.2.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (esko.vaismaa@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
  
Haku 2018 kesävaihtoon päättyi 15.12.2017. 
Hakijoiden kohdetoiveita soviteltiin tammikuussa piirien nuorisovaihtojohtajien kesken s-posti neuvottelulla. 
Koko Suomen osalta hakemuksia tuli ennätysmäärä, 199 kpl. Piirien nuorisovaihtojohtajien talvikokouksessa 
Tampereella 3.-4. helmikuuta saatiin valtaosa sijoituksista tehtyä mutta muutamia jäi vielä odottamaan tietoa 
kohdemaasta, mahdollisista lisäpaikoista tai peruutuksista.  
 
Isäntäperhehaku on koko ajan myös käynnissä. F-piirissä ei ole leiriä ensi kesänä, mutta perheitä tarvitaan 
täydentämään leiripiirien (B, H, K, M) isäntäperhetarvetta. 
 
Kesän 2018 lähtevä vaihto 
 
Hakemuksia tuli F-piiristä hakuajan puitteissa 14 kpl (11 tytöltä ja 3 pojalta). Kaikille hakijoille on varmistunut 
kohdemaa.  Tiedot kohdemaista ilmoitetaan hakijoille viikolla 6, samalla asia annetaan tiedoksi myös 
huoltajalle ja sponsoriklubille.  
Yksi tyttö perui hakemuksensa. 
 
Hakemuksia lähettivät LC Teuva, LC Vimpeli, LC Kauhava, LC Alavus/Salmi, LC Ylihärmä, LC Kauhajoki 
/Katrilli, LC Alajärvi/Järviseutu, LC Jalasjärvi, LC Ähtäri/Ouluvesi  ja  LC/Ylistaro. 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
Esitän piirihallitukselle että järjestäisin piirikokouksessa huhtikuussa koulutuksen klubien 
nuorisovaihtovastaaville 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
F-piirin nuorisovaihtojohtajana syyskuun 2018 alussa aloittaa Harri Peltonen LC Vaasa/Meri 
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