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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 
 
17.11.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

mennessä.   
 

17.9.2017       Goto meeting kokous 

29.9.2017      GTM Goto meeting Kokous 

26.9.2017      PNAT Kokous  Nurmo Fooninki 

29.9.2017      Klubi vierailu LC Kauhajoki LC Kauhajoki/Katrilli LC Kauhajoki /Aro 

3.10.2017      Klubi vierailu  LC Lappväärtti 

4.10.2017      Klubi vierailu  LC Närpes /Three Towns 

7-8.10.2017   Punainen Sulka ja Hyvä päivä tapahtuma ja päätös Lahti 

9.10.2017      Klubi vierailu LC Jurva 

10.10.2017    Klubi vierailu LC Yttermark  

11.10.2017    Klubi vierailu LC Nurmo/Lakeus 

12.10.2017    Klubi vierailu LC Jalasjärvi /Liisat 

19.10.2017    Klubi vierailu LC lmajoki/Ilkka 

26.10.2017    Vierailu Simunan palvelutalolla luovuttamassa pyörätuolia Seinäjoki 

1.11.2017      Klubi vierailu LC Lapua/Fröökynät 

6.11.2017      Piirin johtoryhmän kokous ja Ritari -säätiön kokous Hotelli Fooninki Nurmo 

7.11.2017      Klubi vierailu LC Seinäjoki 

8.11.2017      Klubi vierailu  LC Ilmajoki /Viljat 

9.11.2017      LC Ylihärmä 40 Vuotis juhlat 

10.11.2017    Klubi vierailu LC Kauhajoki/ Aro 

14.11.2017    Klubi vierailu LC Kristinetad-Kristiinankaupunki 

17.11.2017    Piirihallituksen toinen kokous Hotelli Kurikka 

 

Ön hienoa että yhteistyö klubien kesken on lisääntynyt ja opimme tuntemaan toisiamme 

ja näin saamme vuorovaikutusta ja yhteistä tekemistä ja uusia ideoita toimintaamme! 
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Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

Muuta: 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
1VDG 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Anna-Liisa Laurila 
13.11.2017 

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 päivityssuunnitelman teko 
 - piirin johtoryhmän kokouksiin osallistuminen 
- piirihallituksen kokoukseen osallistuminen 
- MyLCI-raportoinnin aktivointi klubeissa yhdessä piirin jäsenjohtajan kanssa 
- klubien muistuttaminen 90 vrk ja yli sen olevista maksamattomista kansainvälisistä jäsenmaksuista klubi 
klubilta 
- lakkautuslistalle joutuvien klubien muistuttaminen maksamattomista jäsenmaksuista klubikohtaisesti 
- ARS-adressien myynti 160 kpl 
- piirikuvernöörikoulutukseen osallistuminen 
- klubivierailut: 
LC Alavus/Kuulattaret 6.9.2017 
LC Vaasa/Vasa 11.9.2017 
LC Vimpeli 15.9.2017 
LC Lehtimäki 19.9.2017 
LC Närpes 3.10.2017 
LC Alajärvi/Aallottaret 5.10.2017 
LC Alahärmä 12.10.2017 
LC Alavus/Salmi 19.10.2017 
LC Kortesjärvi 8.11.2017  
LC Lapua 10.11.2017 
LC Soini 13.11.2017 
 

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 
2VDG MD 107-F 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Thorolf Westerlund 

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

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
12/7 -17 Tervanpolttoviikko avajaiset Lc Övermark-Yttermark,  Lions 107-F piirin  avajais- tervehdys 
28/7 -17 107-F piirihallituksen ja toimikuntien 2017-2018 tutustumis- ja keskustelutilaisuus,  Nurmo 
15.8- 17 107-F piirin johtoryhmän jäsenet valmisteleva piirihallituksen ensimmäinen kokous 8.9.2017  
26.8-17  II VDG ensimmäiseen valmennustilaisuuteen Lions Talo Malm Helsingissä 
 8.9- 17 107-F piirin 2017-2018  piirihallituksen ensimmäinen kokous  Peräseinäjoella 

 -      6.11-17 107 F piirin johtoryhmän jäsenet valmisteleva piirihallituksen toisen kokous 17.11.2017  
Klubivieraulut: 
LC Vaasa/Family 11.09.2017 
LC Kurikka 12.09.2017 
LC Kurikka/Paitapiiska 14.09.2017 
LC Nurmo/Valakiat 02.10.2017 
LC Kaskinen 03.10.2017 
Lc Ähtari   06.10.2017 
LC Kauhava/Ilmatar 10.10.2017 
LC Lapua/Alajoki 11.10.2017 
LC Seinäjoki/Törnävä 12.10.2017 
LC Lappjärvi 13.10.2017 
LC Seinäjoki/Botnia 19.10.2017 
LC Isokyrö 08.11.2017 
LC Ähtäri /Ouluvesi 09.11.2017 
LC Töysä                        10.11.2017 
LC Vähäkyrö 13.11.2017 
LC Seinäjoki/Aalto 14.11.2017 
LC Kurikka/Jennyt 16.11.2017 

 
Lähiajan tavoitteet 
17.11- 2017  107-F piirin 2017-2018  piirihallituksen toisen kokous 
Lohkon kokous Vaasassa 29.11.2017  

 

Klubivieraulut:   
Lc Lapua/Simpsiö 23.11.2017 
Lc Korsnäs 05.12.2017 
LC Ylistaro 12.12.2017 
LC Vasa/Old Vasab. 14.12.2017 
LC Vaasa/Meri 20.12.2017 
LC Malax                         09.01.2018 

 

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 

Piirin rahastonhoitaja 
Raportin laati (nimi + pvm) 

CT Jari Pärnänen 12.11.2017 

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 
- nuorisoleirimaksut laskutettu 
- edellisen kauden kirjanpito ja tilinpäätös hoidettu 
- olen osallistunut johtoryhmän kokoukseen 6.11.-17 

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 12.11.2017 

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 8.9.-12.11.2017: 

8.9 LCIF ja Melvin Jones -jäsenyyden hakuohjeet kotisivujen jäsenet-osioon 

8.9 Piirihallituksen kokous, Peräseinäjoki 

4.10 VK2020 eli Lions-liiton vuosikokoustapahtuman aloituspalaveri, Areena 

7.10 LCIF-koordinaattorien koulutus, Tikkurila 

10.10 Piirin MJF-jäsenlista kotisivuille 

11.10 Juttu LCIF-asioista piirilehteen 

12.10 LCIF-tiedote klubeille niiden lahjoitusvaroista 

30.10 LCIF-tiedote klubeille, joissa ei ole valittu klubin LCIF-koordinaattoria 

6.11 Piirihallituksen johtoryhmän ja AR-kokous, Fooninki 

9.11 Uusin piirin MJF-jäsenlista ja LCIF ja Melvin Jones -jäsenyyden hakuohjeet kotisivuille 

9.11 LC Ylihärmän vuosijuhlassa kahden uuden MJF-jäsenen vastaanottaminen, Ylihärmä 

 

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. Liiton GST-koordinaattorina toimii MDC Jukka Isotalo LC 
Oulu/Raati ja hän on järjestämässä meille piirien GST-koordinaattoreille asiaa koskevaa koulutusta kauden 
aikana. Tavoitteena on tämän uuden toiminnan sisäänajo ja tunnetuksi tekeminen piirissä ja klubeissa. 
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Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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RAPPORT RÖRANDE KOMMITTÉNS / ARBETSGRUPPENS VERKSAMHET 
SEDAN SENASTE STYRELSESAMMANTRÄDE 
 

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

Rapporten uppgjordes av (namn + datum) 
Bo Linde                       13.11.2017 

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 Korsholm 27.09.2017 
  
-11 lions från LC Korsnäs,LC Malax och LC Vasa-Old Vasabygden deltog. 
 
-genomgång av aktiviteterna i klubbarna. 
 
-aktivitetsnivån är god och strävan är att lära av varandra. 
 
-information från distriktet om aktuella frågor. 
 
-LC Korsnäs visade intresse för att söka arrangemanget av Melvin Jones-Arne Ritari-galan 2018. 
 
 
 
Nästa zonmöte hålls i Malax i Bygdegården 29.11.2017 kl. 19.00 
 
 

Vilka ärenden föreslår kommittén / arbetsgruppen för behandling i styrelsen? 
 
 

Eventuellt annat som bör beaktas. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
LC Piiri 107F alue 2 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Pekka Harjula 15.11.2017 

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 26.09 Lohkon 1 PNAT-kokoukseen 
                             25.10 Lohkon 3 PNAT-kokoukseen 
                             13.11 Klubivierailu yhdessä lohkon puh.joht. kanssa LC Kampus Seinäjoki 
 
Tavoitteet: Osallistua tuleviin lohkojen PNAT-kokouksiin sekä tehdä klubivierailuja 
                  Osallistua piirihallituksen kokouksiin 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Klubivierailulla tuli esille että kun tulee erilaisia tiedotteita klubeille niissä olisi linkit mistä saa lisätietoa. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Piiri 107- F / Alue II / Lohko 1 

Raportin laati (nimi + pvm) 
ZC Kerttu Veikkola 12.11.2017 

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?  
 Klubien toiminta aktiivista edeten toimintasuunnitelmien mukaisesti 
Jäsentiedot ja aktiviteetit on kirjattu MyLCI:n  
Vierailuja sovittu lohkon klubeihin 
 
Ensimmäinen PNAT-kokous pidettiin 26.9.2017, Fooningissa, Kaarretie 4, Hyllykallio. Läsnä oli 20 lionia ja 
kaikki 9 klubia olivat edustettuna. Kokouksessa käsiteltiin vuoden teemat ja LC- toiminnan organisaatio. 
Klubit esittelivät toimintasuunnitelmansa ja jäsentilanteensa.  
 
Leoklubin perustamista Seinäjoelle oli kannustamassa Jussi Paarvala LC Soinista, sillä leojen kautta 
luodaan tulevaisuutta. Keskustelua jatketaan marraskuun pnat-kokouksessa.  
 
Muistutettiin yhdistysregisteri-ilmoituksesta, Hyvän päivä 8.10 tapahtumasta Lahdessa, joka oli myös 
Punainen sulka –kampanjan päätösjuhla, rauhanjulistekilpailusta, nuorisoarvoista, joulukorttitilauksista, Lions 
Questista, nuorisovaihdosta. Piirikuvernööri J Passinen kertoi viime kesänä toteutuneesta kansainvälisestä 
nuorisoleiristä. 
 
Seuraavat PNAT-kokoukset: 28.11.2017 ja 20.2.2018 

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 
 
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.   

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

PNAT -kokousten aikataulut 

1. tiistai 26.9.2017 Laihia, Siskontupa (pidetty) 

2. keskiviikko 22.11.2017 Ylistaro, Taro 

3. maanantai 19.2.2018 Isokyrö, Kyröön Paussi 

 

Keväälle suunnitteilla lohkon klubien yhteinen teatterimatka avec. 
 

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 
Elisa Ala-Kurikka ZC II alue, 3 lohko   

Raportin laati (nimi + pvm) 
Elisa Ala-Kurikka 12.11.2017 

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?  
 PNAT-kokous pidettiin 25.10.2017 Kurikassa. Paikalla alueen 7 klubin edustus yht. 22 henkilöä, poissa 
Ilmajoki Viljat. Tilaisuudessa käytiin läpi klubien aktiviteetit, jäsenkehitys ja muu toiminta, keskustelu oli 
vilkasta. Kevään 2018 PNAT-kokous sovittiin pidettäväksi Ilmajoella 21.3.2018. 

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 
F-piiri, Alue 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.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 
tavoitteet?  
 Lohkossa pidettiin PNAT kokous Teuvalla ti 31.10.2017. 
Paikalla oli 16 henkilöä. 
 
Käytiin läpi jäsentilanne: Isojoki + 1 , Jurva -1 (tulossa 1 uusi) , Kauhajoki -1 , Kauhajoki Aro 0 , Kauhajoki 
Katrilli 0 , Kauhajoki Päntäne + 2 , Teuva 0. 
Jäsentilanteen osalta kokonaisuutena ollaan hieman plussalla. Jäsen hankinnasta keskusteltiin ja uusia 
merkittäviä keinoja ei nyt tullut esille. Asian tärkeys tiedostettiin ja pyritään pitämään esillä klubeissa. 
 
Aktiviteeteista keskusteltiin ja oli ilo huomata, että useissakin aktiviteeteissa Kauhajoen klubeissa tehdään 
yhteistyötä. Pyrin innostamaan muitakin klubeja pitämään yhteyttä keskenään ja yhdistämään 
mahdollisuuksien mukaan myös aktiviteetteja. 
100 v aktiviteeteista keskusteltiin ja muistutettiin raportoimaan niistä piiriin. 
Joulun aikaan ja itsenäisyyspäivään liittyviä aktiviteetteja miltei kaiklla klubeilla. 
LC Päntäne oli jakanut yhteensä 3500 eur avustuksia klubin 35 v juhlassa. 
Pusu keräyksen palautusten anominen tuotiin esille ja useilla olikin jo kohde tiedossa. 
TÄRKEÄNÄ ASIANA tuli esille selkeä MyLci koulutus sihteereille. Tähän mennessä annettu koulutus ei ole 
antanut osaamista raportointiin. Tämä koettiin tärkeimpänä koulutuksena tulevalle kaudelle! 
Keskustelussa tuli esiin mahdollinen klubin perustaminen Karijoelle, Alueen puheenjohtaja on käynyt 
alustavaa keskustelua Karijoen suuntaan. 
  
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
.MyLci koulutuksen lisäämistä jopa nykyisille toimijoille mutta ainakin ensi kauden sihteereille. 

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

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
JÄSENOHJELMA / MEDLEMSPROGRAM ( GMT ) 

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
DC Veijo Hannonen  13.11.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 
Lähetä se sähköpostina piirikuvernöörille ja muille piirihallituksen jäsenille viikkoa ennen piirihallituksen kokousta. 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  
 
JÄSENKEHITYS 
 
Piirin jäsenmäärä putoaa hiljakseen edelleen, ollen tällä hetkellä lukemissa 1684 jäsentä, kun jäsenien määrä  
edellisen toimintakauden päättyessä oli 1706 jäsentä  vähennystä on tullut – 22 jäsentä. Jäljellä oleva toimin- 
takausi on mielenkiintoinen suorastaan ” hytisyttävä” positiivista jäsenkehitystä ajatellen, missä vaiheessa edel- 
liseltä toimintakaudelta jälleen kerran perinnöksi  saatu ja jo siinä vaiheessa täysin lakkauttamista” (NR)” vailla 
oleva klubi LC Vaasa/Ostrobotnia ja sen 14 jäsentä tulevat lakkauttamistoimien piiriin, jää nähtäväksi. 
Toteutuessaan se vahingoittaa kaikkein raastavimmalla tavalla kaudelle asettamiamme jäsentavoitteita. Tällaiset 
turhat ja aikoinaan hoidettavissa olevat takamatkat syövät innostusta ja energiaa jäsenasioiden parissa työsken- 
televiltä kohtuuttomasti. 
Jäsenyytensä on irtisanonut 47 jäsentä kun vastaavasti liittyneitä jäseniä on 25 jäsentä. Jäsenmäärällä mitattuna 
suurin klubi on LC Ylistaro 41 jäsenellä ja vastaavasti pienin on LC Ähtäri 10 jäsenellä. Alle kahdenkymmenen 
jäsenen klubeja piirissä on 11 kpl. Poikkeuksellisia eroamisia on LC Vähäkyrö – 4 jäsentä, LC Laihia/Helmi -2 
jäsentä ja LC Seinäjoki – 2 jäsentä. Jäsenmääriänsä eniten ovat kartuttaneet seuraavat klubit  LC Alavus, 
LC Kauhajoki/Päntäne ja LC Seinäjoki/Aalto + 2 jäsentä kukin. Piirissä on miesklubeja 48, naisklubeja 12 
ja yhtenäisklubeja 6, yhteensä 66 klubia. 
 
District 107 Deceased Members reported 7/2017- 6/2018. Poisnukkuneita jäseniä raportissa on yhdeksän 
piirimme jäsentä. 
 
RAPORTOINTI 
 
Kansainvälinen puolivuotisjäsenmaksu on maksamatta (12.11.2017) LC Lapväärtti 521,24 USD, LC Petalax  
467,79 USD, LC Vaasa/Ostrobotnia 280,89USD ja LC Ähtäri 205,14 USD. Seuraavien klubien päämajan 
marraskuun 2017 tiliotteen loppusaldo osoittaa seuraavanlaisia ylijäämiä, LC Jurva 640,12 CR, LC Kauhajoki 
131,49 CR, LC Kauhajoki/Aro 431,63 CR, LC Kauhajoki/Päntäne 140,32 CR ja  LC Kurikka/Paitapiiska 
880,51 USD 
 MyLCI:n ilmoitushistorian mukaisesti 
piirin klubeista 44 klubia 66,6 % on tehnyt ilmoituksen, 1/3 on jättänyt sen tekemättä 1.11.2017. 
Tällä toimintkaudella eivät ole raportoineet laisinkaan seuraavat klubit: LC Vaasa/Ostrobotnia (NR), LC Petalax 
06/2017, LC Vasa/Old Vasabygden 06/2017 ja LC Jurva 06/2017. Seuraavat klubit LC Soini 07/2017, LC Vähä- 
kyrö 07/2017, LC Ilmajoki/Ilkka 08/2017, LC Ilmajoki/Viljat 09/2017, LC Jalasjärvi 09/2017, LC Kaskinen/ 
Kaskö 09/2017, LC Kauhajoki/Päntäne 09/2017, LC Kauhava/ Helahoito 09/2017 ja LC Kurikka/Paitapiiska 
09/2017. Piirin klubien avoinna olevista jäsenjohtaja virkailijoista puuttuu 1/3 yhteensä 23 klubilta. Klubisih- 
teerin toimesta kyseessä olevat kirjaukset virkoihin ovat edelleenn tehtävissä. 
 
OMA TOIMINTANI 
 
28.7.2017 Piirihallituksen tutustumis-ja keskustelutilaisuus Hotelli Fooninki Kaarretie 4, 60510 Nurmo. 
15.8.2017 Johtoryhmän kokous Hotelli Fooninki Kaarretie 4, 60510 Nurmo. 
  8.9.2017 Piirihallituksen 1. kokous Koivukaaren palvelukeskus Keikulinkuja 10, 61100 Peräseinäjoki. 
14.9.2017 Klubikokous Hotelli Alavus 66 Järviluomantie 4, 63300 Alavus. 
26.9.2017 Pnat IV alue/lohko 1. Hotelli Mesikämmen Karhunkierros 149, 63700 Ähtäri. 
1.10.2017 Jäsenseminaari Lions-talo Kirkonkyläntie 10, Helsinki. 
12.10.2017 Klubikokous Hotelli Alavus 66 Järviluomantie 4, 63300 Alavus. 
26.10.2017 Muutosjohtajakoulutus Lapua. 
 6.11.2017 Johtoryhmänkokous Hotelli Fooninki Kaarretie 4, 60510 Nurmo. 
 9.11.2017 Klubikokous Hotelli Alavus 66 Järviluomantie 4, 63300 Alavus 
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Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettävä 

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

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Viestintä 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Raimo Sillanpää 31.10.2017 

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? 
 
Tilanne: 
Kotisivut on pidetty ajan tasalla. Klubeja on autettu MyLCI-rekisterin käytössä. Leijonasanomat 2017-2018 
painos 31.10.2017 on ilmestynyt. Ilmoitussopimuslomake on toimitettu klubeille.  
 
Tavoite: 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? 
. 

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

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Kummilapsi ja Sri Lanka toimikunta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
10.11.2017 
DC Hermanni Sippola 
 
 

 

Toimikunnan raportti (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  
 

Piirin 107 F jäsenmäärä kauden alussa 25 henkilöjäsentä ja 3 klubijäsentä. 

Jäsenmaksu 40 € maksetaan tässä kuussa. Maksulla katetaan varattomien potilaiden kaihileikkauksia 

rakentamassamme silmäsairaalassa Sri Lankan Ratnapurassa. Tällä hetkellä yksi silmäleikkaus 

maksaa noin 70-80 euroa per potilas.  Tukimaksu kattaa yhden köyhän henkilön leikkauksen kulut; 

sairaala maksaa toisen puolen. Sairaalassa noin puolet potilaista on varattomia ilmaispotilaita. Toisen 

puolen tuloilla katetaan toiminnan menot.  

 

Kummilasten koulumaksu on myös maksussa marraskuussa 130 €/vuosi. Tämä raha menee 

lyhentämättömänä oppilaalle 10 €/kk ja yksi 10 € koulutarvikkeisiin. 

 

 

 

 

 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 
 
 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Toivomukseni on, että piirihallituksen jäsenet jakaisivat klubeille tietoutta Sri Lanka Lions-ystävät  
toiminnasta ja pyrkivät saamaan klubijäseniä sekä henkilöjäseniä seuraan. Erikoisesti lohkojen 
kokouksissa voidaan kertoa seuran toiminnasta. Näissä merkeissä olen käytettävissä. 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Nuorisovaihto 

Raportin laati (nimi + pvm) 
YCEC Matti Kärnä 14.11.2017 
  

  

Yleistä 
 
Piirin nettisivuille on tehty tarpeelliset nuorisovaihdon päivitykset. 
Haku kesän 2018 vaihtoon on alkanut.  
Uusi hakemuslomake on piirin sivuilla käytettävissä. 
Klubeihin yhteydenpito on hoitunut s-postilla klubien nuorisovaihtovastaaville tai klubiosoitteiden kautta niille 
klubeille joilla ei ole valittua nuorisovaihtovastaavaa. 
 
 
 
Talvivaihto 2017 
Australiasta ja Malesiasta on tulossa Suomeen vaihtareita joulukuussa. Kauhavalta on saatu yksi 
isäntäperhe australialaiselle. 
 
 
 
Haku kesän 2018 lähtevään vaihtoon 
 
Olen opastanut sähköpostitse ja puhelimessa piirin klubeja lähtevään vaihtoon liittyvässä hakuprosessissa, 
kyselyjä on tullut niukasti tähän mennessä. Tavoitteemme on taas lähettää n.15 nuorta maailmalle.  
 
Hakemuksen kesän 2018 pyritään saaman 15.12.2017 mennessä. 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 
 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
 
Alueiden ja lohkojen kokouksissa olisi hyvä selvittää klubien osaamista ja tietoa Lions-nuorisovaihdosta; 
onko tarvetta kouluttaa klubien vastaavia, saadaanko heitä lähtemään esim. piirikokouksen yhteydessä 
tapahtuvaan infoon.  
 
Nuorisovaihto on myös hyvä apuväline Lions-jäsenistön ylläpitoon pitkällä ja lyhyellä tähtäimellä. 
Kun 16 -18- v. aktiivinen, lähtevä nuorisovaihtarimme saa kosketuksen LC-toimintaan, hänessä voi syntyä 
kipinä tulevaisuuden leijonatoimintaan. 
Hänen vanhempansa ovat todennäköisesti sopivan ikäisiä lähteäkseen mukaan LC - toimintaan, kun he näin 
konkreettisesti saavat tietoa monipuolisesta toiminnastamme.  
Nuori vaihtari avaa myös yhteyden ystäväpiiriinsä, mistä löytyy tarvittavia isäntäperheitä. 
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TOIMINTAKERTOMUS TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 

 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

 Nuorisovaihtoleiri 2017 

 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Nuorisovaihtoleirin johtaja 

Erkki Honkala 25.10.2017 

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? 

 

Nuorisoleiri pidettiin Haapaniemessä, Kuortaneella 12.-20.8.2017, (9 d). Leirille osallistui 27 nuorta, 

4 ohjaajaa  ja leirinjohtaja. Piirin lionit ja isäntäperheet hoitivat yöpäivystyksen. Leiriorganisaation  

ryhmätapaturmavakuutuksesta huolehti Lions-liitto. 

Täysihoito toteutettiin kahdenhengen huoneissa. Se sisälsi aamupalan, arkilounaan, päiväpalan, 
arkipäivällisen ja iltapalan. Ohjaajille varattiin kullekin oma huone. Lionsiltana isäntäperheiden vierailulla 
tarjottiin kahvi. Minkäänlaisia vaaratilanteita ei ollut. Kukaan leirillä olijoista ei tupakoinut. Nuorille 
lahjoitettiin leiripaita ja nuorisovaihtoviiri. Nuoret olivat kuuliaisia. 

Leirin aikana tehtiin neljä retkeä: 

1. Raippaluoto: UNESCO:n nimeämä maailmanperintökohde. Retken järjesti LC Ylistaro, 

    joka vastasi myös kustannuksista. 

2. Ahtärin eläinpuisto: Tutustuminen Suomen eläimistöön. 

3. Kuortaneen Urheiluopisto: Liikuntailtapäivä soudettiin kirkkoveneellä ja seinäkiipeily.  

4. Huvipuisto PowerPark: Huvi- ja päättäjäisretki. 
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Talousarvio 2017                                            Toteutuma 2017  
 
Tulot                                    23 722                 Tulot                           19 637,00 
   Pankkitili                        15 922                   Pankkitili                 15 922,00 
   Avustukset                      5 800                    Avustus                    3 715,00 
   Lahjoitukset                    2 000                    Lahjoitukset                    0,00 
 
Menot                                  23 722                 Menot                          17 659,14 
   Täysihoito, nuoret         12 690                    Täysihoito, kaikki   13 001,65 
                       ohjaajat        3 622 
   Vakuutus                              60                     
   Yökköjen aamupala           100                     
   Isäntäperheiden kahvi      500                      
   Vierailut                           2 000                     Vierailut                    2 312,00 
   Muiden tilojen vuokra       500 
   Kuljetukset                      2 000                     Kuljetukset                  520,00 
   Stipendit                          1 250                     Stipendit                   1 000,00 
   Muut kulut                       1 000                     Muut kulut                    825,49 
 

  

 

Hyväksytystä TA:sta jää säästöön 1977,86. Nuorisoleiritilin saldo on nyt 6 386,76 € 

 

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. 
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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 13.11.2017 

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?  
Toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteena saada koulutettavia tulevaan maaliskuiseen koulutukseen. 
 
Paikkana Alavus Fasadi 
Peruskoulutus 2-päiväinen, to 22.3.18 ja pe 23.3.18. 
Täydennyskoulutus 1-päiväinen, la 24.3.18 
 
Neuvottelut rehtoreiden ja lq-vastaavien kanssa jatkuvat mm. rahoituksesta, sijaisuuksista ja palkattomista 
vapaista. 
 
Punaisen sulan ja Lions Questin yhteistyöhanke työn alla. Hankehakemuksia on mahdollista toimittaa 
31.1.2018 saakka. Hankkeiden toteutus jatkuu kauden 2018 – 2019 loppuun saakka.  
Piirin tehtävänä valita hanke sekä projektilleen kohde tai organisaatio, jossa projekti toteutetaan ja näiden 
kiinnostus osallistua projektiin. Sekä laatia liitolle lyhyt yhteenveto tapahtumasta kuukauden kuluttua. 

- Ajatuksena F-piiristä olisi oppilaitos, jossa oppilaitoksen tunnettu esim. entinen oppilas tulee 
kertomaan ajatuksistaan ja urastaan. Oppilaitos ja entinen oppilas haussa. Ehdotuksia otetaan 
vastaan. 
 

- Hankkeiden toteutus on piireille maksutonta ja käytännön toteutuksesta vastaavat 

yhteistyökumppanit (Elämisentaitoja – Lions Quest, Lasten ja nuorten säätiö, Yeesi ry, Partio ry, 

Aseman lapset ry). 

- Hankkeilla on mahdollista tukea alueen nuorten tervettä kasvua ja antaa heille uusia virikkeitä sekä 

lisätä yhteistyötä eri organisaatioiden välillä.  

 
 

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 
Palvelu- ja varainhankinta 

Raportin laati (nimi + pvm) 
Birgitta Rajala, 9.11.2017 

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?  
F-piirin klubeille lähetetty kaksi tiedotetta Lions-Joulukorteista ja Lions-Arvoista, myös piirihallitukselle 
tiedotteet, toivottavasti lohkonpuheenjohtajat ovat tiedottaneet aktiviteeteista lohkon kokouksissaan. 
Vielä ehtii marraskuun pnateissa asiaa paikata, varsinkin arpamyyntien suhteen.  Kortit tulevat alle viikossa 
verkkokaupasta. 
Annettu neuvoja muutamille klubeille.   
 
Joulukortit 1.8.-6.11.2017  
Myytyjä kortteja 43.890 kpl (joista 1690 kpl personoituja), 24.096,50 €. 
Ei vielä piirikohtaisia lukuja.  Toivottavasti luku nousee kohti joulua, sillä viime vuoteen verrattuna myytyjä 
kortteja on melkein puolet vähemmän.  
 
Arvat 5.11.2017 rekisteröity autoarvontaan yht.2370 kpl. 
F-piiriin toimitettu arpoja yhteensä 1880 kpl 66 klubille, keskimäärin 28 kpl/klubi. 
13 Klubia palauttanut 31.10.2017 mennessä 242 kpl arpaa.(Palautus12,9% arvat ja 19,7% klubit) 
 
Piirit yhteensä:  Toimitettu arpoja 25.000 kpl/907 klubia. Lisätilauksia 12 kpl.  
Palautuksia 3558 kpl/166 klubilta. (Palautus 14,2%/18,3%) 
 
Viime vuoteen verrattuna arpamyynti on lähtenyt paremmin liikkeelle. 
 
Lunastettu pikavoittoja: 
Helkama sähköav.polkupyörä     5/15 
Jopo 24”polkupyörä                  23/100 
Jokipiin Pellavan Torkkupeitto    7/25 
Verenpainemittari                     13/100 
Victorinox pihviveitsisetti          41/200 
Victorinox kokkiveitsi                33/200 
Jokipiin pellavatuotteita            41/300 
Victorinox tomaattiveitsi           42/300 
Tuulilasi 3 nroa                        66/630 
Kotivinkki 3 nroa                      92/630 
Yhteensä                               363/2500 + henkilöauto Toyota Yaris 
 
  
 
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 
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Mahdollista muuta huomioitavaa. 
Tiedotus ontui, koska joulukorttiesitteitä ei lähetetty klubeille, liekö vaikuttanut myös myyntitulokseen. 
Korjailin myös ensimmäistä viestiäni klubeille näiltä osin ☺. 
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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  
13.11.2017 

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 100 v. Juhlinnan viimeinen toimintavuosi on alkanut. Toiminnasta kerätään vielä klubikohtaiset tiedot 
erityisesti merkittävimmistä juhlavuoden tapahtumista. Tietojen keräys on kohta alkamassa, kunhan päämaja 
antaa yksityiskohtaisemmat ohjeet. Olen kehottanut lohkoja informoimaan asiasta klubeja ja  keräämään 
kokouksessaan ko.tiedot sekä pyytänyt, että minut kutsuttaisiin lohkon kokouksiin.  
 
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. 

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 
 
Punainen Sulka  

Raportin laati (nimi + pvm) 
 
PDG Matti-Pekka Mäkelä 
11.11.2017 

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?  
 
Punainen Sulka kampanja on päättynyt.  Nyt on kiire hakea 25% palautusta klubeille.  Hakuohjeet ja 
lomakkeet on lähetetty klubiosoitteilla ja löytyvät myös liiton kotisivuilta.  Palautushakemuksia on 
tekemättä vielä paljon ja ilmeisesti kaikki eivät haluakaan hakea palautusta.  Hakemusten takarajaa 
siirrettiin kuukaudella ja ehdoton takaraja on marraskuun loppu. 
 
Lopullinen keräystulos on 2,92 miljoonaa euroa, hieno saavutus. 
 
Oman F-piirimme lopullinen tulos oli 220 541 € eli 66% tavoitteesta. Piiristämme malliklubin statuksen 
saavuttivat LC Ylihärmä (kolme sulkaa), LC Korsnäs ja LC Ylistaro (yksi sulka). 
 
Keräyskumppaneille luovutettiin Hyvän Päivänä 8.10.2017 Lahden Sibeliustalossa kuvernöörineuvoston 
29.9.2017 päättämät osuudet: 
 
Tukikummit -säätiö                                   401 500 € 
Lasten ja nuorten säätiö, Myrsky-hanke  107 000 € 
EHYT ry                                                   107 000 € 
Partiolaiset                                               107 000 € 
Aseman Lapset ry Walkers                        80 000 € 
Näkövammaisten liitto ry                            53 500 € 
Yeesi ry                                                      27 000 € 
 
YHTEENSÄ                                              883 000 € 
 
Yhteistyöhankkeelle varattiin (klubien hakemukset) 187 500 € ja loput rahastoidaan Lions-liiton 
nuorisotoimelle. 
 
Yhden sulan mitalin saivat piiristämme: 
Raimo Holm, LC Ylihärmä 
Lis-Britt Södergran, LC Korsnäs 
Markku Saari, LC Ylistaro 
Lasse Reinman, LC Vähäkyrö 
 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 
KIITOS KAIKILLE OSALLISTUJILLE!   
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
MD 107 F 
IV alue 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
Lohkon pj Jarmo Juntunen 
16.11.2017 

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

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

mennessä.   

 

 Olen osallistunut 

31.10 LC-F  / IV, lohko 2 PNAT kokoukseen 

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: 
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RAPORTTI TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINNASTA EDELLISEN 
HALLITUKSEN KOKOUKSEN JÄLKEEN 
 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Leo-toiminta  

Raportin laati (nimi + pvm) 
Jussi Paarvala 17.11.2017 

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-club Vaasa OK 
Leo-club Seinäjoki hyvässä vauhdissa. 
Innokkaita nuoria löytynyt ja rekrytointi hyvissä käsissä. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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