
Nimi: Raimo Sillanpää 

Aihe: Toimintasuunnitelmat 2020-2021 

F-piirin piirihallituksen jäsenten ja toimikuntien puheenjohtajien toimintasuunnitelmat 17.8.2020 

mennessä. Toimintasuunnitelman mukaisen tavoitteen tulee olla tarkasti määritelty, mitattavissa, 

saavutettavissa, realistinen ja aikaan sidottu. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

 
Kommentit 

Nimi: Marika Haapanen 

Päiväys: 2.8.2020 

Aihe: Uusia ääniä toimintasuunnitelma 2020-2021 

NEW VOICES YHTEISKUNNASSA 

 

Specific, tarkasti määritelty 

- Tavoitteena kaudelle 2020-21 saada moninaiset ja innovatiiviset uudet äänet tulevat kuulluksi 

piirissämme. 

- Uusia ääniä -aloite edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja moninaisuutta ja sen tavoitteena on 

lisätä järjestössä naispuolisten jäsenten, nuorten aikuisten ja muiden aliedustettujen väestönosien 

määrää. 

- Tavoitteena aktivoida lohkojen puheenjohtajia ja klubeja. 

- Motivaation säilymisen tavoitteena on kehittää toimintatapoja, joilla saavutetaan kiinnostus 

kuulemaan uusia ääniä. Eräs toimintatapa ainakin kerran piirikokouksen yhteydessä tarina 

(Kalevala) teema. 

Measurable, mitattavissa 

- Mahdolliset kannustuskilpailut tarinoiden kertomisessa. 

- Piiriltä tuleva kannustus edistää onnistumista. 

Achievable, saavutettavissa oleva 

- Uuden asian ympärillä tiedonhaku ja vertaistuki auttaa ymmärtämään ja näin ollen välittämään 

tavoitteen klubeille. 

- Toisten klubien tarinat mahdollisesti auttavat organisaatiotamme tulemaan innovatiivisemmaksi 

ja dynaamisemmaksi (flow) sekä jokaista lionia kasvamaan niin henkilökohtaisella kuin 

ammatillisella tasolla. 

Realistic, realistinen 

- Tavoitteena tavoittaa klubeille piirimme New Voices -sanoma. 

Time-bound, aikaan sidottu 

- New Voices uutena yhden kauden kerrallaan, kausi 2020-21. 
 

 

Nimi: Marika Haapanen 

Päiväys: 2.8.2020 

Aihe: Lions Quest toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

Specific, tarkasti määritelty 

- Tavoitteena kaudelle 2020-21 piirin Lions Quest johtajana on löytää paikat ja 

yhteistyökumppanit Elämisentaitoja – Lions Quest -koulutuksen järjestämistä varten. Alustavasti 

suunnitteilla kurssikalenteriin, että Liikuntaseurakoulutus pidetään 26.-27.10.2020. Hotelli 

Fooninki Seinäjoella eli kahtena iltana ja peruskoulutus pidetään maaliskuun loppupuolella 2021 

kaksipäiväisenä kurssina. Perukoulutusta suunnittelen Lapualle. 



- Asetan myös tavoitteeksi aktivoida lohkojen puheenjohtajia ja klubeja. 

- Motivaation säilymiseen tavoitteena kehittää toimintatapoja, joilla saavuttaa kohderyhmäläisiä 

näin tietosuojalain aikaan. 

Measurable, mitattavissa 

- Kurssin käyneiden palautteiden avulla voidaan tehostaa markkinointia, priorisoida kohderyhmää 

ja klubien palautteiden avulla huomioidaan resurssit. 

- Piiriltä tuleva kannustus edistää onnistumista. 

Achievable, saavutettavissa oleva 

- Oman osaamiseni, sitoutumiseni ja Lions Quest-koulutukseni avulla sekä 

yhteistyökumppaneiden avulla saavutan tavoitteeni 

Realistic, realistinen 

- Tavoitteet ei saa olla liian vaativia, että tekemisen ilo säilyy. Kurssin pitämiseen tarvitaan 

vähintään 10 kurssilaista. 

Time-bound, aikaan sidottu 

- Vuosikello hyvänä apuna, toiminnan suunnittelu alkaa edellisellä kaudella ja toteutuksen 

markkinoinnin aloitan kolme kuukautta aikaisemmin. 
 

 

Nimi: Raimo Sillanpää 

Päiväys: 6.8.2020 

Aihe: Piirikuvernöörin toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

MyLion- ja MyLCI-rekisterin kattava käyttö piirissä. Jäsenmäärän laskun pysäyttäminen. 

 

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän(GAT) puheenjohtajana varmistan, että piirin koulutusjohtaja, 

jäsenjohtaja ja palvelujohtaja tekevät yhteistyötä ja että he toteuttavat suunnitelmia kehittää 

johtajien taitoja, vahvistaa jäsenmäärää ja -kokemusta sekä laajentaa piirin antamaa 

humanitaarista palvelua 

 

Lohkopuheenjohtajat keräävät lohkonsa klubien tapahtumat piirin kotisivuille. 

 

Toimikuntien toiminnan koordinointi. 

 

Raportit toiminnasta päämajaan. Kuvernöörineuvoston kokouksiin osallistuminen. Piirihallituksen 

kokousten ja piirin vuosikokouksen valmistelu ja vetovastuu. Osallistuminen kutsusta klubien 

vuosijuhliin 
 

 

Nimi: Matti Kärnä 

Päiväys: 8.8.2020 

Aihe: 2. varapiirikuvernöörin toimintasuunnitelma 

 

Osallistuminen piirihallituksen kokouksiin. 

Osallistuminen Liiton järjestämään 2VDG koulutukseen Yyterissä 30.8.2020 

Työskentely Piirin toimintasuunnitelman keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Yhteistyö 1 ja 2 alueiden lohkojen kanssa piirikuvernöörin toimeksiantojen mukaisesti. 

Suunnitelman mukaiset klubivierailut. 
 

 



Nimi: Jaakko Korkonen 

Nimi: Jaakko Korkonen 

 

Päiväys: 9.8.2020 

Aihe: Palvelujohtajan (GST) toimintasuunnitelma 

 

Olemassa olevien palveluaktiviteettien ja mahdollisesti myös uusien toimintamallien näkyväksi 

tekeminen. Hyvien käytänteiden jako piirin klubien kesken. 

 

- varmistetaan, että jokaisella klubilla on palvelujohtaja ja se on myös nimetty. Aikaisempia 

nimityksiä voi tehtävälle olla esimerkiksi aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja tms. Toiminnan 

yhdenmukaistamiseksi käytetään tämän kauden jälkeen nimityksiä "klubin palvelutoimikunta" ja 

"klubin palvelujohtaja". Palvelujohtajan tehtävänään on yhdessä klubin palvelutoimikunnan 

kanssa ideoida ja toimeenpanna erilaisia palvelu-, ympäristö-, kansainvälisyys- ja paikkakunnan 

omia aktiviteettejä. 

 

- varmistetaan, että klubeilla on nimetty henkilö, joka raportoi kauden aikana MyLion portaaliin 

klubin aktiviteettejä ja niiden vaikuttavuutta. F-piirin kauden tahtotila on, että nostamme oman 

aktiivisen toimintamme tason näkyväksi, myös valtakunnallisesti. Tätä raportointia tuetaan 

esimerkiksi opasvideon avulla, miten palveluaktiviteetti MyLioniin täytetään. 

 

- mittarit; 95% klubeista on täyttänyt MyLion portaaliin vähintään yhden aktiviteetin. 100%, eli 

jokaisella klubilla on nimetty palvelujohtaja. Neljäsosa, 25%, klubeista on raportoinut 

osallistumisestaan johonkin kansainväliseen humanitaariseen työhön (Diabetes, Ympäristö, Nälän 

helpottaminen, Lapsuusiän syöpä, Näkökyky) 

 

Asian viestittäminen klubeille klubien presidenttien ja sihteereiden ja lohkojen puheenjohtajien 

(PNAT) kokouksien kautta. 
 

 

Nimi: Leo K Korpi-Halkola 

Toimintasuunnitelma/CTLeo Korpi-Halkola 

- maksan piirikuvernöörin hyväksymät laskut 

- talletan tositemateriaalin, toimitan sen toimintakauden päätyttyä tilitoimistolle ja hoidan 

yhteydenpidon kirjanpitäjän kanssa 

- raportoin piirin taloustilanteesta piirikuvernöörille, johtoruhmän jäsenille ja piirihallitukselle 

- esittelen tilinpäätöksen piirihallitukselle hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi 

- toimitan tilinpäätöksen tositteineen toiminnantarkastajille liittäen mukaan piirihallituksen ja 

vuosikokouksen pöytäkirjat, esittelen heidän antamansa toiminnantarkastuskertomuksen 

piirihallitukselle ja vuosikokoukselle 

- esittelen tilinpäätöksen piirin vuosikokoukselle vahvistettavaksi 

-osallistun johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin sekä piirin vuosikokoukseen 

- kaudella 2020-2021 ei laskuteta nuorisoleirimaksuja klubeilta 

- valvon piirin klubien kv-tiliasemia 

- ohjeistan ja tarvittaessa koulutan klubien rahastonhoitajia 

- esittelen toimikauteni päätyttyä tulevalle rahastonhoitajalle rahastonhoitajan tehtäviä 

- valmistelen Suomen Lions-liitolle lähetettävän raportin toiminta-avustuksen käytöstä 

piirissämme 



- laadin yhdessä tulevan piirikuvernöörin kanssa talousarvion hänen toimintasuunnitelmansa 

pohjalta 

 

 

Nimi: Markku Ojala 

Jatketaan viime kaudella aloitettua työtä aktivoimalla klubeja ottamaan ympäristön suojelu ja 

ympäristö osaksi jo olemassa oleviin aktiviteetteihin. Pyritään luomaan uusia aktiviteetteja 

ympäristön ympärille. Informoidaan klubeja liiton tasolla käydyistä keskusteluista 

ympäristöasioiden tiimoilta. Osallistun piirin tapahtumiin, sekä valtakunnantason kokouksiin 

mahdollisuuksien mukaan. 
 

 

Nimi: Erkki Muilu 

Alue 3 Lohko 1 kauden 2020-2021 teema ja toimintasuunnitelma 

 

UUSI TAPA TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ 

 

Tavoite 

 

Lohkon klubien jäsenet tuntevat naapuriklubien jäsenet ja klubien toiminnan ja tapahtumat 

 

Yhteisöllisyyden toteutuminen. Seinäjoella on 9 klubia Ylistaron kanssa yli 200 aktiivista 

Leijonaa. 

 

Klubien verkostoitumisella ja yhteistyöllä haetaan 

- parhaat toimintatavat ja toisilta oppiminen 

- vuorovaikutus ja yhdessä tekemimnen 

- liontoiminnan näkyvyys ja tunnettuus 

 

 

Toteutus 

 

Yhteistyön perusta raknnetaan yhdessä klubien presidenttien kanssa. 

 

Ensimmäinen presidenttitapaaminen 5.10.2020 

 

- Pohditaan, mitä on lohkon klubien avoin yhteistyö. Sovitaan jatkotoimenpiteet. 

- Sovitaan lohkon viralliset kokoukset sekä presidenttien vapaamuotoiset kehitystapaamiset 

 

 

Erkki Muilu 

Alue 3 lohko 1 pj. 
 

 

Nimi: Thorolf Westerlund 

- Liiton työryhmän kokoukset 

- IPDG osallistuu piirihallituksen johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin ja toimii Lions-

periaatteita kunnioittavalla tavalla tukien pirikuveröörin toimintaa. 



- IPDG laatii PDG: ien syntymäpäiväluettelon mahdollisia muistamisia varten liitettäväksi piiri 

kotisivulle. 

- Avustaminen piirin asioissa tarpeen mukaan 

- Liiton työryhmän kokoukset 

- Piirin ruotsinkieliset klubivirkailijan koulutukset 
 

 

Nimi: Arja Kanto 

14.8.2020 

Piirisihteerin toimintasuunnitelma kaudelle 2020-2021 

- osallistuminen kaikkiin johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin 

- piirikuvernöörin kokouskutsun lähettäminen johtorymän ja piirihallituksen jäsenille 

- pöytäkirjan tekeminen piirin johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksissa 

- pöytäkirjojen lähettäminen johtoryhmälle, piirihallituksen jäsenille ja klubeille 

- vastuut vuosikokuksessa; piirin vuosikokouksen kutsun lähettäminen, äänioikeuksien 

tarkistaminen, valtakirjat, äänestysliput, poisnukkuneet, merkkipäivät, osallistujailmoitus ja 

äänestystulos. 

- piirin sisäinen tuiedottaminen. 

- yhteistyö piirikuvernöörin, johtoryhmän ja piirihallituksen jäseten kanssa. 
 

 

Nimi: Aune Vanhanen 

F-piiri 

Varainhankinta, Lions-joulukortit ja -arvat sekä rauhanjulistekilpailu 2020-2021, 

toimintasuunnitelma/ tmk:n p.j. Aune Vanhanen, 15.08.2020. 

 

Rauhanjulistekilpailu syksyllä 2020 

Info s-postilla 14.08.2020: 

Lionien kansainvälinen esseekilpailu ”Rauhaa palvelun kautta” näkövammaisille oppilaille, jotka 

ovat iältään 11-, 12- tai 13-vuotiaita 15.11.2020. 

Perinteiseen rauhanjulistekilpailuun ei ole tänä kautena saatavana osallistumispaketteja Suomen 

Lions-liitolla. 

 

Päätettäväksi: Järjestetäänkö perinteinen rauhanjulistekilpailu F-piirissä kaudella 2020-2021. 

 

Aiempi käytäntö: 

Rauhanjulistekilpailu on syntynyt v. 1988 ja sen tarkoituksena on antaa nuorille tilaisuus käyttää 

taiteellisia kykyjään osoittaakseen, miten he näkevät rauhan. Noin 350 000 lasta 75 eri maasta on 

osallistunut vuosittain kilpailuun. 

 

Lionsklubi on voinut järjestää kilpailun paikallisessa koulussa tai kouluissa tai organisoiduissa 

nuorisoryhmissä. 

Kilpailu on avoin oppilaille, jotka ovat 11-, 12-, tai 13-vuotiaita 15.11. 

Kilpailun teema on muuttunut vuosittain ja löytynyt kilpailupaketista., joka klubien on pitänyt 

hankkia viimeistään 1.10. 

Taideteoksen, jota ei ole saanut kehystää, on pitänyt olla vähintään 33x50 cm ja enintään 50x60 

cm. 

Teoksen on pitänyt olla alkuperäinen luomus, jäljennöksiä ei ole hyväksytty. Vain yksi 

kilpailutyö/oppilas. 



 

15.11. mennessä kilpailutyöt (1 työ/klubi) on pitänyt olla piirikuvernöörillä. 

F-piiristä on valittu yksi parhaimmaksi arvioitu työ edustamaan piiriä valtakunnalliselle tasolle. 

F-piiri on palkinnut alueensa 3 parasta: 1. sija 100,- eur., 2. sija 75,- eur. ja 3. sija 50,- eur. 

 

1.12. mennessä F-piirin voittajajulisteen on pitänyt olla moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston 

puheenjohtajalla. Moninkertaispiirin parhaaksi arvioima työ on päässyt edustamaan Suomea 

kansainväliselle tasolle. 

 

15.12. mennessä moninkertaispiirin voittajajuliste on lähetetty kansainvälisen päämajan PR-

osastoon. 

 

1.2. viimeistään ilmoitettu kansanvälisille voittajille. 

 

Lions-joulukortit 

Klubit voivat tilata syksyllä -20 joulukortteja Lions-liitolta. Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja 

nuorten hyväksi tehtävää työtä. Klubeille jää puolet tuotosta paikalliseen nuorisotyöhön. 

Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien nuorisoleireihin, leotoimintaan 

ym. 

Tavoite: 5 kpl joulukortteja/jäsen. 

 

Lions-arvat 

Lions-arvat tulevat myyntiin syksyllä -20, myyntiaika on tammikuun -21 loppuun saakka. 

Tuotto käytetään Lions-liiton nuorisotyön ja yhteispohjoismaisen toiminnan tukemiseen. 

Tavoite: 1 arpa/jäsen 

 

Lisäksi klubeilla on monia erilaisia omia varainhankintatapoja. Voitaisiinko ideoita mahdollisesti 

jakaa kokoamalla yhteinen ”ideapankki”. 
 

 

Nimi: Arto Huhtala 

Arto Huhtala 

Alue 2, lohko 2, toimintasuunnitelma 2020-21 

 

Aktivoidaan lohkon klubien keskinäistä yhteydenpito muulloinkin kuin ”virallisten” tapaamisten 

merkeissä. 

Toteutetaan kolme PNAT kokousta aikataulun mukaisesti 

1. Pääteemana jäsenmääränäkymät ja jäsenistön aktiivisuus klubeissa 

2. Suunnitellaan lohkon klubien yhteistä tapahtumaa kevätkaudelle. 

3. Katsaus kauden tapahtumista. Mietitään mitä apuja/ohjeita seuraavalle kaudelle voidaan antaa 

Lokakuussa toteutetaan lohkon klubien presidenttien vapaamuotoinen tapaaminen: ideoiden jako, 

toisten innostaminen. 

Mikäli koronatilanne sallii, toteutetaan klubien yhteinen tapahtuma kevätkaudella. Teemana 

palvelutoiminta näkyväksi, uusia jäsenehdokkaita klubeille. 

 

 

Nimi: Hannu Rinta 



Alue 1 lohko 2, toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

Hyvien käytänteiden jako lohkon klubien kesken sekä lohkon klubien toiminnan kehittäminen. 

Yhteistyön lisääminen lohkon klubien välillä ja naapurilohkojen klubien välillä. 

Toteutetaan kolme PNAT-kokousta aikataulun mukaisesti. 

Yhteistyön jatkaminen paikallisten Syöpä-ja Diabetesyhdisten kanssa. 

Lohkon yhteistapahtumien lisääminen Sankarihautatapahtuman lisäksi. 

Kartoitetaan mahdollisuuksia uuden klubin perustamiseksi lohkon alueelle. 
 

 

Nimi: Tapio Seppä-Lassila 

Tapio Seppä-Lassila, 1. varapiirikuvernööri 

 

Osallistun piirihallituksen toimintaan sekä kokouksissa että niiden valmistelussa. 

Varapiirikuvernöörit toimivat myös alueiden puheenjohtajina ja ovat lohkonpuheenjohtajien 

tukena lohkon asioissa. 

Vastaan kauden 2. piirihallituksen kokouksen toteuttamisesta; järjestelyjohdossa on 

lohkonpuheenjohtaja yhdessä vastuuklubin kanssa. 

Osallistun kauden aikana piirikuvernöörikoulutukseen sekä kuvernöörineuvoston kokouksiin 

mahdollisuuksien mukaan. 

Kauden aikana vierailen 22 klubissa vierailuohjelmani mukaisesti. 
 

 

Nimi: Veli Sipilä 

Nimi: Veli Sipilä 

 

Lohko 2 toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

Toteutetaan pnat kokoukset yksi syksyllä ja kaksi keväällä. 

Etsitään ratkaisuja jäsenten pysymistä klubeissaan. 

Pyritään byrokratia pitämään "aisoissa" 

Lohkon yhteisiä tapahtumia pyritään elvyttämään. 

Meidän tulee ottaa vastuu toimissamme korona aikana. 
 

 

Nimi: Anna-Liisa Laurila 

Kumppanuusjohtaja Annukka Laurila 16.2.2020 

Toimintasuunnitelma piirihallitus 22.8.2020 

 

SUOMEN LIONS-LIITTO, lions-klubit sekä Lastenklinikoiden Kummit ovat solmineet 

yhteistyösopimuksen lasten syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi 

Suomessa. 

 

Kaksivuotinen yhteistyö Lions-toiminnan 70-vuotisjuhlavuoden 2020 kunniaksi käynnistyi. 

Tavoitteena on kerätä syöpälasten hyväksi yhteensä 100 000 euroa. 

 

Keväältä siirtynyt E-F-G-piirien yhteinen Hyvän mielen konsertti syöpälasten hyväksi pidetään 

Tampereen Tuomiokirkossa la 10.10.2020 klo 18.00. Konserttiin osallistuminen saattaa 

osoittautua hankalaksi pitkän matkan vuoksi, ellei piiri järjestä yhteiskuljetusta. Suunnittelemme 



sitä. 

 

Tuo 100 000 euroa merkitsee vain viittä euroa jäsentä kohden, mikä on pieni summa klubia 

kohden. Jos oman tapahtuman järjestäminen osoittautuu ongelmalliseksi voi klubi tilittää suoraan 

5 euroa/jäsen tai muun haluamansa summan kampanjan keräystilille. 

 

Piirin klubit voivat osallistua keräykseen pienten potilaiden hyväksi aivan omalla tavallaan – 

esimerkiksi järjestämällä varainhankintatapahtumia ja lahjoittamalla kampanjaan haluamansa 

summan. Voimme hyödyntää vankkaa kokemustamme varainhankinnassa tässäkin kampanjassa. 

Voimme järjestää omia konsertteja tai lastentapahtumia, kerätä varoja perinteisellä 

lipaskeräyksellä tai keksiä ja kehitellä jotakin omaa ja ihan uutta. Ilmoita klubisi mukaan 

tekemään hyvää pienten potilaiden hyväksi! 

 

Keräystuoton tilittämiseen on käytettävä Lastenklinikoiden Kummien 

keräystiliä Nordea FI21 1573 3000 1058 81. F-piirin viitenumero on 1113912. Tätä viitenumeroa 

on aina käytettävä. 
 

 

Nimi: Auli Hiltunen 

Leotoimikunnan toimintasuunnitelma F-piiri, 2020-2021 

 

Leotoiminnan kehittäminen F-piirissä 

Leojohtaja osallistuu Leo Club Waasan kokoukseen syksyllä ja keväällä kauden aikana sekä pitää 

tiiviisti yhteyttä Leo klubin presidentin sekä taustaklubin leoneuvojan kanssa jotta Lionsit 

osaltaan voisivat tukea Leojen uusien jäsenten rekrytointia sekä mahdollistaa mielekkäitä 

aktiviteetteja. Selvitetään mitä akvititeetteja Lionsit järjestävät joissa leot voisivat olla mukana ja 

mietitään myös että mihin leojen aktiviteetteihin Lionsit voisivat osallistua. 

 

LC Kauhava Ilmattaren leoneuvoja Marian Pohjanvirta kanssa pyritään järjestämään infotilaisuus 

Kauhavan lukiolla lukion 1. luokkalaisille syksyn aikana. 

 

Selvitetään löytyykö Seinäjoelta ja Laihialta mahdollisesti primus motor nuorta sekä leoneuvojaa 

joiden kanssa klubin perustamista voitaisiin viedä eteenpäin. 

 

Piirin Leojohtaja jatkaa piirin klubien kontaktointia ja käy heidän kanssaan läpi 

-mitä ovat klubin presidentin mielestä suurimmat syyt / esteet sille ettei paikkakunnalla ole tällä 

hetkellä toimivaa Leo Klubia. 

-kuka klubista voisi olla leoneuvoja, jonka kanssa piirin Leojohtaja voi jatkaa Leo Clubin 

perustamiseen tähtäävien toimenpiteiden suunnittelua ja valmistelua 

 

Leojohtaja haastaa myös kaikki piirin klubit liittymään Suomen Leojen kannatusjäseniksi 

https://www.leo-clubs.fi/kannatusjasenet/ . Kannatusjäsenyys maksaa vain 20EUR/v tai 

ikijäsenyys 300EUR. 

 

Leotoiminnan kehittäminen kansallisesti 

-Leojohtaja luo toimivat kontaktit muihin piirien leojohtajiin ja uuteen MD-107 Leotoimikunnan 

puheenjohtajaan PDG Hannu Saarnilehtoon, LC Helsinki/Töölö. 

-Leojohtaja osallistuu New Voice ryhmässä aktiivisemmin ja verkostoituu muiden Lionsien ja 

Leojen kanssa jotta kansalliset hyvät toimintatavat saadaan F.piirin tietoon paremmin. ¨ 



 

Leotoiminnan kehittäminen kansainvälisesti 

-Leojohtaja osallistuu NSR2021 16-.17.1.21 Helsingissä, Youth Activities & Co-operation 

workshoppiin. 

-Leojohtaja on hakenut 2vuotiskaudelle leojen neuvoa-antavaan paneeliin jäseneksi ajalle 1.7.21 – 

30.6.23 jotta voisi osallistua kansainvälisesti parhaiten toimintatapojen jakamiseen leojen ja 

lionsien yhteistyön kehittämiseksi. 
 

 

Nimi: Erkki Honkala 

Nuorisoleiri/Ungdomsläger 

Vuorotteluperiaatteen mukainen nuorisoleiri 2020, F-piirissä peruttiin Korona-pandemian vuoksi. 

 

Leiri siirrettiin pidettäväksi loppukesällä 2021. Alustava leiriaika on viikko 30. 

 

Nuorisoleiri pidetään Kuortaneella, Haapaniemen hiippakuntakartanossa. 

 

Leirin vahvuus pysytetään suunnitellussa 1+4+30 henkilömäärässä. 

 

Tämän 2021 nuorisoleirin talousarvio ja toimintasuunnitelma tulee hyväksyttäväksi helmikuun 

2021 piirihallituksen kokoukseen. 
 

 

Nimi: Mika Viitanen 

Alue 4 lohko 1 

 

Toimintasuunnitelma 2020 - 2021 

 

Pidetään 3 pnat kokousta. 

Selvitetään keinoja lohkon klubien jäsenmäärän säilyttämiseksi. 

Etsitään toimintatapoja korona ajan näkyvyyden lisäämiseksi. 

Jaetaan hyväksi havaittuja toimintatapoja klubien kesken, ettei tarvi keksiä pyörää uudelleen. 
 

 

Nimi: Jaana Kankaanpää 

Jaana Kankaanpää 

 

VIESTINTÄ 

 

Leijonasanomat/Lejon Nytt ilmestyy syyskuusta lähtien kuukausittain piirin nettisivuilla. 

Maaliskuun numerosta painetaan paperilehti. 

Piirilehden ilmoitushankinnasta palautetaan klubeille 50 %. 

 

Piirikuvernöörin viesti lähetetään kaikille klubeille elokuusta toukokuuhun. 

 

Viestintää mukaanlukien sosiaalinen media suunnataan entistä enemmän "suurelle yleisölle". 
 

 

Nimi: Arja Jauhiainen 



Kummilapsi ja Sri Lanka 

Kummilapsitoiminnasta tiedotetaan F-piirin klubeille ja Leijonille (lehtikirjoitukset, klubivierailut 

ja piirin kokoukset) 

Tavoitteena on uusien kummi-klubien ja Leijona kummien määrän lisääminen toimintakauden 

aikana 

Sri Lanka silmäsairaalan tilanteesta tiedottamien 
 

 

Nimi: Juha Lahtinen 

Koulutus 

 

Kaudella 2020-21 jatketaan F-piirin koulutusohjelman kehittämistä. 

Koulutustoimikunta eli Koulutustiimi vakiinnutetaan piirissämme toimivaksi. 

Koulutustiimi järjestää koulutustapahtuman jokaisen piirihallituksen kokouksen yhteyteen. 

Koulutus kohdennetaan suomen- ja ruotsinkielellä uusille jäsenille, presidenteille, sihteereille, 

rahastonhoitajille ja lohkopuheenjohtajille. 

 

Viestintäkoulutus klubien- ja piirin virkailijoille 3.10.2020 Lapualla. 

Suunnitellut koulutukset: 

 Viestintäkoulutus La 3.10.2020 Lapualla 

 Tulevan kauden Pres koulutukset piirihallituksen kokousten yhteydessä 21.11. 20.2. ja 17.4. 

 Klubivirkailijakoulutus 17.4.2021, Lapua 

 PRES, klubisihteeri, rahastonhoitaja, lohkon puheenjohtaja 

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

Koulutustiimi: Juha Lahtinen GLT, Pasi-Aatos Kari, Thorolf Westerlund, Matti-Pekka Mäkelä ja 

viestintäjohtaja Jaana Kankaanpää 

Osallistun itse liiton järjestämiin GLT-koulutuksiin sekä piirihallituksen kokouksiin sekä muihin 

tapahtumiin mahdollisuuksien ja tarpeen mukaan. 
 

 

Nimi: Esa Saarinen 

Alue 2 lohko 1 toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

Syksyllä yksi pnat kokous ja keväällä 2031 kaksi kokousta. 

 

Klubien keskinäisen yhteistyön tiivistäminen. Erityistavoitteena pohtiminen miten voitaisiin 

tukea/elvyttää Karijoen tyrehtynyt Lions toiminta. 

 

Yhteistyön ja tutustumisen edistäminen myös yli maakuntarajojen ja piirin oman aluejaon. 

 

Leijonatoiminnan tutuksi tuominen niin että toimintaamme arvostetaan ja uusien jäsenten mukaan 

saaminen tulee houkuttelevaksi ja vanhojen viihtyminen säilyy. 

 

 

Nimi: Harri Peltonen 

Nimi: Harri Peltonen 

 



Nuorisotyö ja -vaihto 

 

Kesän 2020 nuorisovaihto peruuntui maailmanlaajuisesti COVIC-19 epidemian vuoksi. Keväällä 

tehdyn päätöksen mukaisesti kaikki kesän 2020 vaihtoon hyväksytyt siirretään vaihto-ohjelmaan 

kesälle 2021. Heille pyritään takaamaan jo hyväksytty kohde maa. Syksyn ensimmäisiä tehtäviä 

on ottaa yhteyttä hakijoihin ja tiedustella ovatko he vielä lähdössä vaihtoon. Kun aikaisemmat 

hakijat on käyty läpi tarkoituksena on yrittää saada vielä muutama uusi hakemus. Hakuaika 

loppuu joulukuun alussa kuten aikaisemmillakin kausilla. 

Isäntäperheiksi lupautuneisiin tullaan olemaan yhteydessä ja tiedustellaan ovatko he käytettävissä 

kesällä 2021 isäntäperheinä. Tilanne näytti keväällä kohtuullisen hyvältä, joten tästä on helppo 

jatkaa ensi kesää ajatellen. 

Kauden aikana olisi tarkoitus järjestää koulutustilaisuuksia Klubien nuorisovaihdosta vastaaville 

henkilöille. Tavoite on näin antaa heille oikea kuva vaihtoon hakemisesta, lähtemisestä sekä 

samalla myös isäntäperheiden toiminnasta. Sekä siitä mikä on lähettävän klubin ns. vastuu tänne 

vaihtoon tulevien suhteen. 
 

 

Nimi: Jarmo Hietala 

F-piirin AR - toimikunnan tavoitteet toimikaudelle 2020 - 2021 

 

Puheenjohtaja kokoaa AR - toimikunnan, joka kokoontuu tarpeen mukaan. Toimikunnan jäsenet 

osallistuvat lisäksi lohkon kokouksiin oman lohkonsa alueella ja tekevät klubivierailuja 

mahdollisuuksien mukaan. Ehdotus toimikunnan jäseniksi, jotka tarkentuvat syksyn 2019 aikana: 

Jarmo Hietala (pj), Anna-Liisa Laurila, Thorolf Westerlund, Raimo Sillanpää, Tapio Seppä-

Lassila, Matti Kärnä ja Birgitta Rajala. Toimikunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa, mikäli 

toimikunta katsoo sen tarpeelliseksi. 

 

Toimikunta huolehtii adressien markkinoinnista, sekä jakelusta klubien tekemien tilausten 

mukaan. Jokaisesta adressien luovutuserästä ilmoitetaan AR - toimikunnan puheenjohtajalle. 

Puheenjohtaja tekee ilmoitukset Lions-liitolle laskutusta varten ja raportoi kuukausittain Aarne 

Ritari - säätiön asiamiehelle. 

 

Varmistetaan, että jokaisessa klubissa on AR - yhteyshenkilö. Se voi olla myös klubin 

rahastonhoitaja, mikäli rahastonhoitaja toimii tehtävässään useamman kauden peräkkäin. 

 

AR - toimikunnan jäsenet ja klubien AR - leijonat informoivat klubeja ARS - asioista jokaisessa 

Lions-kokouksessa, johon osallistuvat. Lisäksi he markkinoivat ARS - materiaalia ja ARS - 

huomionosoituksia. 

Palkitsemisia suositellaan ansioituneille Lioneille. 

 

Toimikauden 2020 - 2021 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: 

 

- Adressien myynti koko piirin osalta 1000 kpl. 

- Klubeja kuitenkin kannustetaan hankkimaan kauden aikana vähintään yksi adressi / lion. 

- Klubin varastossa suositellaan pidettäväksi vähintään 10 adressia. Tilaukset tehdään 

pyöristettynä ylöspäin täysille kymmenille. 

- Uusia Lions - Ritareita 5 kpl (á 850 €). 

- Yksi Pro Ritari (á 850 €). 

- Piirin klubit osallistuvat adressien käyttömäärän kilpailuun. 



- Piirin alueella järjestetään AR - Gaala, jossa lyödään uudet Ritarit. Ritareiksi voidaan lyödä 

myös piirin vuosikokouksessa tai klubien omissa juhlatilaisuuksissa. 

 

Tiedotus tapahtuu sähköpostilla ja piirilehden välityksellä. 

Piirin nettisivulle tulee linkki AR - säätiön sivulle. 

 

 

Nimi: Jari Pärnänen 

Nimi: Jari Pärnänen 

 

Jäsentoimiala 

 

Piirissämme oli kauden alussa jäseniä 1497. Eronneita on jo tällä kaudella 2 henkilöä. Liiton 

jäsenmäärä kauden alussa 20 088. Tavoitteena saada pidettyä nykyiset jäsenet klubeissa ja 

rekrytoida uusia jäseniä. 

 

Jäsenhankintakamppanja on edelleen käynnissä. Liiton nettisivuilta löytyy työkalupakki haku 

päällä aineistoon. 

 

Osallistun liiton koulutustilaisuuteen 19-20.9 joka pidetään Seinäjoella. Lisäksi pyrin 

osallistumaan piirin tilaisuuksiin ja tarvittaessa minut voi kutsua esim pnat-kokouksiin. 

 

Yhdessä piirikuvernöörin kanssa mietimme, miten saisimme ihmiset viihtymään lions-toiminnan 

parissa. 
 

 

Nimi: Markku Salonen 

Suomen Lions-liiton F-piirin, alue 1, Lohko 3 Toimintasuunnitelma 2020-2021 

 

Lohko 3 kuuluu seuraavat klubit 

- LC Isokyrö 

- LC Laihia/Helmi 

- LC Ylistaro 

- LC Vähäkyrö 

 

Piirin toiminta-ajatus 

Piiri tukee ja ohjaa toiminnallaan klubeja ja toimii virallisena viestintäkanavana klubien, piirien ja 

liiton sekä päämajan palveluympäristössä. Piiri valmistelee ja toimeenpanee klubien kannalta 

tärkeät valtakunnalliset ja kansainväliset aktiviteetit valituissa teemoissa. Piirin tärkein tehtävä on 

toimia yhdyssiteenä ja kouluttajana klubien virkailijoille ja jäsenistölle. 

 

F-Piirin tunnuslause: Pyyteettömästi palvellen/ Osjälvisk service 

 

Lohkon toiminnan tavoitteena on toteuttaa piirin toiminta-ajatusta sekä toimia 

vuorovaikutuksessa piirin kanssa sekä toteuttaa valtakunnallisia ja kansainvälisiä aktiviteetteja ja 

valituissa tärkeissä teemoissa. Lisäksi lohkon tavoitteena on edistää klubien välistä yhteistyö, 

tiedonvaihtoa ja toimia yhdessä klubien kanssa paikallisina toimijoina, jotka edistävät paikallista 

toimintaa kunkin klubin toiminta-alueella. Lohkon toiminnan kautta pyritään edistämään avointa 



vuoropuheluja ja hyvää yhteishenkeä lohkon alueella. Lohkon jäsenmäärä pyritään lisäämään 

jamaan enemmän nuoria jäseniä mukaan toimintaan. 

 

Lohkon kokoukset: 

 

Lohkon kokousten pitopaikat ja tarkat ajankohdat sovitaan kauden kuluessa ensimmäisessä 

kokouksessa. Samoin lohkon klubeille on lähetetty kauden alussa tiedustelu missä pyydetään 

vastauksia klubien odotuksista lohkon kokoustoiminnan osalta, klubien näkemyksiä klubien 

välisestä yhteistyöstä sekä toiveita yhteisistä aktiviteeteista ja mihin suuntaan niiden osalta 

toivotaan yhteistyötä kehitettävän. Saatujen vastasten perusteella toimintasuunnitelmaa ja em. 

teemoja käsitellään, kehitetään ja toimintasuunnitelmaa tarkennetaan kauden kuluessa 

toteutettavissa kokouksissa. 

Kauden 2020-2021 kokoukset toteutetaan seuraavasti: 

 

1. Kokous 

Ajankohta: Syyskuun alku 

Pitopaikka: Laihia 

Teemat: Toimintasuunnitelman klubien virkailijoiden ja klubien toiminnan esittely. Jäsenmäärät. 

Etukäteiskyselyn tulokset. Odotukset lohkon toiminnan suhteen. Keskustelu tuloksista ja 

toimintasuunnitelman täydennys, Ulkopuolinen esitelmöijän aihetoive. Piirin terveiset, 

Ajankohtaista 

 

 

 

2.Kokous 

Ajankohta: Marraskuu 

Pitopaikka: Valitaan ensimmäisessä kokouksessa. 

Teemat: Piirin terveisset. Ajankohtaista. Lohkon yhteiset aktiviteetit ja niiden kehittäminen 

 

3.Kokous 

Ajankohta: Helmikuu 

Pitopaikka: Valitaan ensimmäisessä kokouksessa 

Teemat: Piirin terveisset. Ajankohtaista. Klubien toimintasuunnitelmat ja jäsenmäärät yms. 

 

 

4.Kokous Valinnainen, päätetään ensimmäisessä kokouksessa pidetäänkö vai ei 

Ajankohta: Huhtikuu 

Pitopaikka: Valitaan ensimmäisessä kokouksessa 

Teemat: Piirin terveisset. Ajankohtaista. Klubien toimintasuunnitelmat ja jäsenmäärät yms. 

Tulevaisuus 

 

 

Isossakyrössä 20.8.2020 

 

Markku Salonen 

LC Isokyrö 

107 F, Alue 1, Lohko 3 

Puheenjohtaja 

 

 



Nimi: Matti Vaarasto 

LCIF / MJF TOIMINTASUUNNITELMA 2020/2021, 

 

Piirikoordinaattori toteuttaa LCIF:n kehitysstrategiaa ja markkinoida ja koordinoida Kampanja 

100 tavoitteita piirissä. 

 

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi piirikoordinaattori: 

1) Toimii F -piirin yhdyshenkilönä LCIF maakoordinaattorin ja piirin klubien välillä. 

2) Kannustaa piirin klubeja tekemään LCIF lahjoituksia ja hakemaan MJF tunnustuksia 

3) Osallistuu kansainvälisiin webinaareihin ja maakoordinaattorin järjestämiin kokous- ja 

koulutustapahtumiin. 

4) Osallistuu piirissä järjestettäviin aluefoorumeihin, Aarne Ritari ja Melvin Jones gaalaan sekä 

sovittaessa lohkojen kokouksiin. 

5) Tiedottaa aktiivisesti piirin klubeille LCIF:n tehtävästä, sen saavutuksista ja merkityksestä 

järjestön kansainvälisessä toiminnassa. 

6) Avustaa lahjoitusten tekemisessä ja MJ-hakemusten täyttämisessä. 

7) Tiedottaa kauden aikana hankituista uusista MJf -jäsenyyksistä. 

 

Piirin tasolla tiedottaminen tarkoittaa suoraan yhteydenpitoa piirin klubeihin ja 

klubipresidentteihin klubi- / lohkovierailuilla, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla. Se on: 

• LCIF:n toiminnan ja kampanja 100:n esittelyä ja tunnetuksi tekemistä 

• klubien ja leijonien rohkaisemista tekemään / hankkimaan lahjoituksia LCIF:lle 

• tiedottamista kunkin klubin lahjoitustilanteesta 3-4 kertaa kaudessa 

• esittelee LCIF:n palkinto -ohjelmaa ja erityisesti Melvin Jones -jäsenyyden hakuprosessia 

 

B) TAVOITTEET 

• Nostaa F-piiri LCIF lahjoituksissa maan keskiarvon paremmalle puolellle, tavoitesumma 23 

000€ 

• Nostaa lahjoittavien klubien määrää piirissä yli 50 prosenttiin kauden aikana 

• Kauden tavoitteena on vähintään 8 uuden MJ -jäsenyyden hankkiminen F–piirin alueelle 

• Tavoitteena on kaikkien kauden aikana MJ -jäsenyyden saaneiden tai gaalassa sen saavien 

osallistuminen juhlaan. 

 

KAMPAMJA 100 TILANNEKATSAUS JA KEHOITUS 

 

Piirin klubien osallistuminen ja yhteenlaskettu lahjoitussumma nousivat huomattavasti edellisestä 

kaudesta, klubeja 17 (9) ja lahjoitussumma summa 13 508€ (7046,37). Kahden kampanjavuoden 

aikana on lahjoituksia saatu 18 klubilta. Toisin sanoen vain 29% piirin klubeista on osallistunut 

kampanja 100 lahjoituksiin ja 44 KLUBIA EI OLE LAHJOITTANUT VIELÄ SENTTIÄKÄÄN! 

Vertailuna voidaan kertoa että esim. M-piirissä (Satakunta – Pori/Rauma) klubien 

osallistumisprosentti on 100% eli kaikki klubit ovat lahjoittaneet jonkin summan ja eniten on 

lahjoittanut C-piiri 23 570€. Parantamisen varaa on, ja kun kaikki osallistuvat niin pääsemme 

helposti Suomen piirien joukossa kärkikahinoihin!!! KANNUSTAKAA KLUBEJA JA JÄSENIÄ 

OSALLISTUMAAN!! 

 

Matti Vaarasto 

LCIF koordinaattori, 107-F 

LC Vähäkyrö 
 

 



Nimi: Krister Nordberg 

Alue 1 lohko 1 Verksamhetsberättelse 2020-2021 

2 st. zonmöten 

1 möte i september 2020 

1möte i mars 2021 

Kontakt med zonens klubbar vid behov. 
 

 

Nimi: Seppo Tuomisalo 

------------LC Lehtimäki------------ 

 

kokoontuu kuukauden 3. tiistai kello 19.30 Ravintola Kalossissa Lehtimäen keskustassa, klubin 

hallitus kokoontuu normaalisti kuukauden ensimmäinen maanantai, mutta luultavasti tulevalla 

kaudella kokoontuukin päivää myöhemmin eli tiistaina kello 19. Paikka on vielä avoin hallituksen 

kokouksen osalta. 

Toimintasuunnitelma toimitetaan kun se on käsitelty myöhemmin. 

Terveisin Kuisma Kujala LC Lehtimäki pres. 

 

------------LC Alajärvi-Järviseutu------------ 

 

Syyskuu 

Lentopallo 

 

Lokakuu 

Klubihallitus 7.10. klo 18.00Mäkelä alulla / tai teams kokouksena 

Klubi- ja vuosikokous 16.10, Lentopallo 

 

Marraskuu 

Lentopallo 

 

Joulukuu 

Klubihallitus 2.12. klo 18.00 Mäkelä alulla / tai teams kokouksena 

Klubikokous 11.12 

Itsenäisyys-päivän kynttilät 

Lentopallo. 

Ladyt kokoontuvat 

 

Tammikuu, Lentopallo 

 

Helmikuu, Lentopallo 

 

Maaliskuu 

Klubihallitus 3.3. klo 18.00 Mäkelä alulla / tai teams kokouksena 

 

Klubikokous 12.3. klo 18.30 

Tehdään päätös vappumarkkinoiden järjestämisestä. 

Kauden 2021-2022 toimijat Alustava toimintasuun-nitelma 

 

 



Huhtikuu 

Klubihallitus 7.4. klo 18.00 

Mäkelä alulla / tai teams kokouksena 

 

Klubikokous 16.4. klo 18.30 

 

Vappumarkkinat ? 

Stipenditoimikunta 

kokoontuu 

Kauden 2021–2022 toimijat 

 

Toukokuu 

Vappu-markkinat 

01.05. ? 

Klubihallitus 7.5. klo 18.30 Alajärvi (laaja) 

Stipendien jako 

Lipunmyyntiaktiviteetti käsitellään klubin kokouksessa mikäli Alajärven Ankkureilta tulee 

pyyntö osallistua. 

 

------------LC-Evijärvi------------ 

 

Toimintasuunnitelmaa ei tosiaan vielä ole olemassa; klubikokoukset pidetään Evijärven klubin 

osalta aina kuun toinen perjantai kello 19 alkaen hotelli-ravintola Tuuhetissa evijärven 

keskustassa, mikäli ei tule mitään rajoituksia ravintolan toimintaan tai muita rajoituksia. 

Terveisin Evijärven klubin puolesta 

presidentti 

Tuomas Anttikoski 

 

------------LC Vimpeli------------ 

 

Yhteystiedot 2019, osoite, Riihitie 5, 62800 Vimpeli, puh.040-9120379, pankki FI75 5522 0240 

0164 83 

TOIMINTASUUNNITELMA 2020-2021 

Klubin toiminnan painopiste on Vimpelin lasten ja nuorten hyvinvointia, terveyttä ja henkistä 

kasvamista 

tukeva vapaaehtoistyö. Erityisesti painopisteenä on nuorisovaihtotyö. Koronaviruspandemiasta 

johtuen voi 

olla mahdollista että nuorisovaihtoa ei tulevalla kaudella ole jolloin painopiste siirtyy enemmän 

kaikkeen 

muuhun nuorten toimintaa tukevaan työhön. 

Kuukausikokoukset pidetään normaalisti ravintola välilaskussa Lakiksella kuukauden joka 

kolmas 

perjantai. Hallituksen kokoukset pidetään aina tuntia ennen kuukausikokousta . Klubiin haetaan ja 

saadaan 

uusia jäseniä toimikunnan aktiivisen toiminnan seurauksena. Aktiviteetti toimikunta järjestää 

toimintaa 

vuoden mittaan jos rajoitteita siihen ei tule. 

Syyskuu, 

18.9 perjantai ,Klo 18 00 hallitus ja klo 19.00, kuukausikokous ravintola Välilasku 



Syyskuun aikana aktiviteetteina on LC-laavun puuhankinta ja järjestetään myös puolukan keräys 

retki josta kertyvät puolukat voidaan lahjoittaa jos sopiva kohde löytyy. Aktiviteettitoimikunta 

informoi 

näiden ajankohdista ym. tarkemmin. 

Lokakuu, 

16.10. perjantai, klo. 18,00 hallitus ja klo 19.00, kuukausikokous ravintola Välilasku. 

Marraskuu, 

20.11. perjantai, klo.18.00 hallitus ja klo 19.00 kuukausikokous ravintola Välilasku 

Joulukuu, 

18.12. perjantai klo.18.00 hallitus ja klo.19.00 kuukausikokous/pikkujoulu, ravintola välilasku 

Tammikuu, 

15.1. perjantai, klo 19.00 kuukausikokous ravintola Välilasku 

Korkeanpaikan leirin suunnittelu käynnistetään jos Korona tilanne antaa siihen mahdollisuuden. 

Helmikuu, 

19.2. perjantai, klo.18.00 hallitus ja klo. 19.00 kuukausikokous ravintola Välilasku 

Maaliskuun alkupuolelle teatteri/konserttimatka. 

Kevään aktiviteettina ladon teko aktiviteettitoimikunta ilmoittelee tästäkin tarkemmin 

talven mittaan. 

19.3. perjantai, klo.18.00 hallitus ja klo. 19.00 kuukausikokous ravintola Välilasku. 

Huhtikuu, 

16.4. perjantai, klo. 18.00 hallitus ja klo. 19.00 kuukausikokous ravintola Välilasku 

Toukokuu, 

21.5. perjantai, klo. 18.00 hallitus ja klo 19.00 kuukausikokous, ”aktiivinen” kokous paikka 

ja aktiviteetti päätetään talven mittaan hallituksessa. 

LC-Vimpelin hallitus 

 

------------LC-Lappajärvi------------ 

 

Toimintasuunnitelmaa ei vielä ole. 
 

 


