
  F piiri / distrikt F 
 
 

 
PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

Piirihallitus 11.9.2021 

Toimintasuunnitelmat lohkon/toimikunnan/työryhmän kaudelle 2021-2022 
 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirikuvernööri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Tapio Seppä-Lassila 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Piirikuvernöörin vierailut jaetaan piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörien kesken. Vuosittain jokaisessa klubissa 
vierailee joku kuvernööritiimin jäsen. Normaalivuosina vierailut jakautuvat melko tasaisesti, n. 1/3 klubeista jokaiselle. 
Koko kauden 2020-2021 haittasi covid-19 virus klubien kokoontumisia siinä määrin, että osa vierailuista jäi 
toteutumatta. Ja niin tälle kaudelle vierailuja on 30 kpl: 

ALAHÄRMÄ  KURIKKA  TEUVA 
ALAJÄRVI / JÄRVISEUTU KURIKKA / PAITAPIISKA TÖYSÄ 
ALAVUS / SALMI  LAIHIA / HELMI  VAASA / FAMILY 
EVIJÄRVI  LAPPAJÄRVI  VAASA / MERI 
KASKINEN-KASKÖ  LAPUA  VAASA-VASA 
KAUHAVA  LAPUA / ALAJOKI  VÄHÄKYRÖ 
KAUHAVA / HELAHOITO LEHTIMÄKI  VIMPELI 
KAUHAVA / ILMATAR MALAX  YLISTARO 
KORTESJÄRVI  PETALAX  ÄHTÄRI / OULUVESI 
KUORTANE  SEINÄJOKI / AALTO ÄHTÄRI 
 
14.8. Suomen Lions-liiton perustamispäivänä Seinäjoen lionit järjestivät toritapahtuman 
4.9.-21 Kuvernöörineuvoston kokous 
11.9.2021 piirihallituksen kokous 
2.10.-21 Viestintäkoulutus 
8.10.-21 Hyvän päivä 
20.11.2021 piirihallituksen kokous 
26.-28.11.-21 Kuvernöörineuvoston kokous 
5.2.-22 Piiri Forum 
19.2.2022 piirihallituksen kokous 
11.-13.3. -22  Kuvernöörineuvoston kokous 
22.4.-22 ARS- ja Melvin Jones -gaala Lapualla 
23.4.2022 piirihallituksen kokous 
10.-12.6.-22 Suomen Lions-liiton vuosikokous 
 
Kauden 2021-2022 teema on Palvelemme ilolla. Tavoitteena on Lions-toiminnan normalisoiminen, vaikka 
uusien käytäntöjen kautta. Piiriorganisaation keskeinen tehtävä on auttaa klubeja säilyttämään ja 
löytämään uudelleen yhdessä tekemisen ilon ja palvelutoiminnan ilon. 
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PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

1Varapiirikuvernööri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Kärnä 4.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Piirikuvernöörin laatiman toimintasuunnitelman toteuttaminen. 

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 lohkonpuheenjohtajan ja vastuuklubin avulla.  
Osallistun kauden aikana kuvernöörikoulutukseen sekä kuvernöörineuvoston kokouksiin mahdollisuuksien 
mukaan. Kauden aikana vierailen ohjelmani mukaisesti 15 klubissa. 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

2. varapiirikuvernööri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Markku Ojala 4.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Kaudella 21-22 osallistun piirihallituksen -, sekä johtoryhmän kokouksiin. 2. VDG koulutus alkaa 9.9.2021 
annetun ohjelman mukaisesti etäkoulutuksena syksyn aikana. Klubivierailuja on, mahdollisuuksien mukaan, 
tarkoitus tehdä 15 kpl. Päivämäärä sovittuna seitsemän klubin osalta ja kahden klubin kanssa on aikataulun 
sovittelu meneillään. Aluepuheenjohtajan ominaisuudessa osallistun ainakin yhteen alueiden 1 ja 2 PNAT 
kokoukseen kauden aikana. Autan kolmannen piirihallituksenkokouksen järjestelyissä alueella 4. 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Edellinen piirikuvernööri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Edellinen piirikuvernööri,  IPDG osallistuu piirihallituksen johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin ja toimii 
Lions-periaatteita kunnioittavalla tavalla tukien pirikuveröörin toimintaa. 

IPDG laatii kaudesta 2020-2021 toimintakertomuksen ensimmäiseen piirihallituksen kokoukseen 11.9.2021, 
joka esitetään hyväksyttäväksi piirikokouksessa 23.4.2022. 

IPDG laatii entisten piirikuvernöörien syntymäpäiväluettelon mahdollisia muistamisia varten liitettäväksi 
piiri kotisivulle. 

Avustaminen piirin asioissa tarpeen mukaan. 
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PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

F –Piirin sihteeri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Arto Huhtala 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Toimii piirin sihteerin tehtävissä, mm. osallistuu piirihallituksen kokouksiin ja niiden suunnitteluun, vastaa 
piirin tiedotteiden lähettämisestä ja toteuttaa muutkin Piirikuvernöörin antamat tehtävät.  

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

II Alue 1. lohko 

Toimintasuunnitelma laatija 

Seppo Rajamäki 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma? 

 II Alue 1. Lohko Pj. Seppo Rajamäki 

1. Lohko jatkaa hyväksi havaitulla linjalla Seinäjoen Leijonat 

2. Pääaktiviteeti on KiteNet- hanke 

3. Leijona – foorumissa ollaan mukana järjestelyissä 

4. Leijonahiihdot maaliskuussa 2022 

5. Kävelytapahtuma toukokuu 2022 

6. Lisäksi tarkoituksena on lisätä jäsenten kanssakäymistä ja viihtyvyyttä erilaisin tapahtumin 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

lohko 2-alue2 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm)              

Kari Yli-Ojanperä 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Ensimmäinen kokous Ilmajoella jossa kartoitamme klubien tulevan toiminnan, ajankohta lokakuun 
alkupuoli . 

Seuraavat kokoukset määritellään tässä ensimmäisessä kokouksessa. 
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PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

III Alue 2. lohko 

Toimintasuunnitelma laatija 

Jari Syväjärvi 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma? 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

IIII Alue 1. lohko 

Toimintasuunnitelma laatija 

Jorma Toopakka 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma? 

 Lohkon toiminta pyritään toteuttamaan annettujen ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti kulloinkin 
voimassaolevien ja muuttuvien koronaohjeiden ja -rajoitusten puitteissa. Mikäli rajoitukset sen sallivat, 
järjestetään lohkon kokoukset perinteisinä kokoontumisina, rajoitusten niin edellyttäessä siirrytään 
etäkokouksiin esim. GoTo Meetingin avulla. 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

GST / Palvelujohtaja 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jaakko Korkonen 9.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 

Kaudella 2020–21 tavoitteena oli saada MyLion osaksi Klubien toimintaa siten, että jokainen klubi kirjaisi 
vähintään yhden palveluaktiviteetin järjestelmään. Tässä onnistuttiin. Tähän liittyen tämän kauden 
ensimmäinen haaste on varmistaa se, että klubeissa on ”viestikapula” siirtynyt” ja uudet aktiviteetit 
löytävät tiensä MyLioniin. Vuosi sitten toivottiin klubeilta, että he nimeäisivät klubiin palvelujohtajan, joka 
voisi olla esimerkiksi past presidentti.  

Tällä kaudella tulisi jatkaa MyLionin tunnetuksi tekemistä. Pitäisi löytää motivaatio sille, että miksi 
raportointia toivotaan ja miksi niitä kannattaa kirjata ja asettaa muidenkin nähtäväksi. 

Myös palvelujohtajien ja MyLion portaalin koulutuksia pitäisi saada jotenkin tarjolle niille, joilla siihen on 
tarvetta ja kiinnostusta. 

Lukumääräisistä tavoitteista voisi todeta sen verran, että aikaisempien tavoitteiden, aktiviteettien, 
raportointien jne. trendit pyritään pitämään kasvavina.  
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Viestintä 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jaana Kankaanpää 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Leijonasanomat/Lejon Nytt ilmestyy syyskuusta lähtien kuukausittain, maaliskuun numerosta painetaan 
paperilehti. Piirilehden ilmoitushankinnasta palautetaan klubeille 50%. Viestintää ml. sosiaalinen media, 
suunnataan entistä enemmän ”suurelle yleisölle” 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Nuorisoleiri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Honkala 9.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  pidetään  

Nuorisoleiri, joka on peruuntunut jo kahteen kertaan pidetään nyt Kuortaneen Haapaniemessä 1.-
7.8.2022. Kaikki leirisuunnitelmat ovat valmiina ja piirihallitus on ne kertaalleen hyväksynyt 
kokouksessaan 22.2.2020. 

Tuon leirin toimintasuunnitelman ja talousarvion hallitukselle uudelleen hyväksyttäväksi ensi helmikuun 
kokoukseen. 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

GLT/Koulutustoimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti-Pekka Mäkelä 5.9.2021 

 

Kaudella 2021-2022 jatketaan edelleen F-piirin koulutusohjelman kehittämistä.  Koulutustiimi 
vakiinnutetaan piirissämme.  Koulutustiimi järjestää koulutuksia piirihallituksen kokousten yhteydessä ja 
erikseen kutsuttuina etäkoulutuksina. 

Koulutus kohdennetaan suomen- ja ruotsin kielellä uusille jäsenille, presidenteille, sihteereille, 
rahastonhoitajille ja lohkojen puheenjohtajille. 

Koulutusaikataulut varmistuvat syyskuun aikana.  Koulutuksista tiedotetaan klubeille erikseen. 

Koulutustiimi: 

Matti-Pekka Mäkelä GLT, Pasi-Aatos Kari, Thorolf Westerlund, Annukka Laurila, Jaana Kankaanpää, 
Marika Haapanen (Quest) ja Harri Peltonen (nuorisovaihto). 

Lohkon puheenjohtajien koulutuksesta huolehtii piirikuvernööri Tapio Seppä-Lassila. 

Itse osallistun kuukausittain liiton järjestämiin GLT-koulutuksiin ja piirihallituksen kokouksiin.  
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PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

LCIF piirikoordinaattori 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Vaarasto 5.9.2021 

TOIMINTASUUNNITELMA LCIF (Leijonien hyväntekeväisyyssäätiö) JA  MELVIN 
JONES JÄSENYYS 

A) TAVOITTEET 
1) Ylläpitää ja lisätä LCIF kampanja 100 tietoisuutta ja osallistumista piirin klubeissa 
2) Nostaa F-piiri LCIF lahjoituksissa maan keskiarvon paremmalle puolellle, tavoitesumma $20 000 
3) Nostaa kauden aikana lahjoittavien klubien määrää piirissä yli 20 ja koko kampanja 100 aikana 

osallistuneiden klubien määrä yli 50 prosenttiin  
4) Kauden tavoitteena on vähintään 12 uuden MJ -jäsenyyden hankkiminen F–piirin alueelle 

B) Tavoitteiden saavuttamiseksi piirikoordinaattori: 
1) Toimii F -piirin yhdyshenkilönä LCIF maakoordinaattorin ja piirin klubien välillä. 
2) Osallistuu maakoordinaattorin järjestämisiin kokous- ja koulutustapahtumiin. 
3) Osallistuu piirissä järjestettäviin aluefoorumeihin ja sovittaessa lohkojen kokouksiin. 
4) Tiedottaa aktiivisesti LCIF:n tehtävästä, sen saavutuksista ja merkityksestä klubeille klubi- / 

lohkovierailuilla, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla 
• esittelee LCIF:n palkinto -ohjelmaa ja erityisesti Melvin Jones -jäsenyyden hakuprosessiaLCIF: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 

5) Avustaa MJ-hakemusten tekemiseksi. 
6) Tiedottaa piirin nettisivuilla kauden aikana hankituista uusista MJ -jäsenyyksistä. 
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PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 
Kumppanuusjohtaja 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 
Annukka Laurila 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Suomen Lions-liitto sekä Lastenklinikoiden Kummit solmivat yhteistyösopimuksen lasten syöpätautien 
hoidon, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Syöpälasten hoito keskittyy viiden 
yliopistosairaalan (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio) alueille. Kaksivuotisena suunniteltu yhteistyö 
Lions-toiminnan 70-juhlavuoden 2020 kunniaksi jatkuu 2021 loppuun, joskin jatkoaikaa suunnitellaan vielä 
vuodeksi 2022, koska koronaepidemia rajoitteineen teki mahdottomaksi kampanjan toteuttamisen.  
Tavoitteesta eli 100 000 eurosta syöpälasten hyväksi on toteutunut vain viidennes eli 20 000 euroa.  Tuo 
tavoite saavutettaisiin vaivattomasti, jos kukin klubi maksaa Kummien tilille 5 euroa/jäsen. Keräystuoton 
tilittämiseen käytetään Lastenklinikoiden Kummien keräystiliä Nordea FI21 1573 3000 1058 81. F-piirin 
viitenumero on 1113912. Tätä viitenumeroa on aina käytettävä. 
Jo monesti siirtyneet suurkonsertit suunnitellaan pidettäviksi ensi keväänä, joskin liiton kumppanuusjohtaja 
Veikko Teerioja ei näe estettä sille, että kukin piiri pitää oman konserttinsa. Pitäisin tätä myös meidän 
piirissämme lähtökohtana jo pitkien välimatkojen vuoksi. 
Erityislasten vanhempien vertaistukiyhdistys Leijonaemot ry ja Suomen Lions-liitto aloittivat yhteistyön 
syksyllä 2020. Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien noin 2000 jäsenen yli Suomen toimiva 
verataistukiyhdistys, joka toimii 30 paikkakunnalla. Lionit voivat auttaa haastavissa tilanteissa olevia 
erityislapsiperheitä ympäri Suomen. Leijonaemojen yksi toimintamuoto on Leijonapartio. Se tarjoaa 
lyhytkestoista kriisiapua silloin, kun muut palvelut eivät saavuta avuntarvitsijaa. Leijonaemot välittävät 
soveltuvat Leijonapartio-avunpyynnöt paikallisille lionsklubeille, jotka ottavat asian hoitaakseen. Asiaa 
valaiseva webinaari järjestetään to 23.9. ja ti 5.10. Yhteyshenkilö on pia.lemmitty@leijonaemot.fi  
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Elämisentaitoja Lion Quest, New Voices, KiTeNet 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Marika Haapanen 6.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Elämisentaitoja Lions Quest 

- Vaasassa la 20.11. Liikuntaseurakoulutus valmentajille 
- Lapualla ma 28.3. ja ti 29.3. Peruskurssi 
- Kutsuttuihin PNATteihin ja klubeihin kertomaan lisää 
- Tiedottaminen ja markkinointi, tarvittavan materiaalin hankkiminen 
- Oma osallistuminen Lions Questin piirinjohtajien koulutuksiin ja kokoontumisiin 

New Voices  

- Osallistuminen New Voices Europe ja kotimaisten virtuaalikokoontumisiin ja workshoppeihin 
- Kutsuttuihin PNATteihin ja klubeihin tulen kertomaan lisää sekä kutsumaan Uusia ääniä 
- Edelliskaudella aloitettu valokuvien jakaminen aktiviteeteista jatkuu. Kuvia voidaan jälleen kerätä F-

piirin facebook sivuille. Käy tutustumassa. 
 

KiTeNet – Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäyttäytymiseen 
- Valtakunnallisesti Klubit toteuttavat alueellaan 9-10 vuotiaiden vanhempaintapahtuman aiheena 

mediakasvatus ja nettikiusaaminen, olen käytettävissä tarvittaessa tapahtuman tiimoilta.  
- Kutsuttuihin PNATteihin tulen tuomaan materiaalia ja lisätietoa uudesta kampanjasta 
- Osallistuminen koulutuksiin ja kokoontumisiin uuden asian äärellä mielenkiinnolla 

marika.haapanen@kuusnetikka.fi tai marika.haapanen@lions.fi  

p. +358 400 978 888 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Sri Lanka 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Arja Jauhiainen 5.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Sri Lanka Arja Jauhiainen LC Alavus Kuulattaret. Tehtävänä on lisätä piirissä tietoa Lionien Sri Lankan 
avustusmahdollisuuksista ja Sri Lankan Lions -ystävät ry:stä. Tavoitteena löytää kauden aikana vähintään 
yksi uusi kummiklubi, sekä kaksi uutta yksityishenkilöä kummeiksi Sri Lankan kummilapsille. 

Kummilapsitoiminnasta tiedottaminen F-piirin klubeille ja Leijonille 

- lehtikirjoitus piirin lehteen 

- klubivierailut 

- pnat kokoukset 

- piirin kokoukset 

Haluan tulla kutsutuksi varsinkin niihin klubeihin ja Pnat-kokouksiin, joihin en päässyt viime 
toimintakaudella vierailemaan.  

Tavoitteena on uusien kummi-klubien ja Leijona kummien määrän lisääminen toimintakauden aikana sekä 
oman toimikunnan perustaminen. 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Leotoimikunta  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Auli Hiltunen (LC Vaasa Family) 6.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

F-piiri 

Tavoitteena säilyttää Leo Club Vaasan aktiivinen toiminta tukemalla uusjäsenhankintaa lohkon yhteisillä 
matalan kynnyksen aktiviteeteilla (esim. ruoka-apu). Leot ovat mukana lohkon kokouksissa tiedonjaon ja 
yhteistyön kehittämiseksi. Leoja kannustetaan hakemaan toiminta-avustusta lohkon klubeilta. 

Hyödynnetään Seinäjoelle muuttaneen Leon Essi-Noora Suutarin potentiaali Leoklubin perustamiseksi. 14.8. 
Essi-Noora on jo tutustunut Seinäjoen klubeihin toritapahtumassa ja vaihtanut yhteystietoja heidän 
kanssaan. Käydään Essin ja Seinäjoen Lionsien kanssa läpi tavat tavoittaa paikallisia nuoria klubin 
perustamiseksi.  

Leohjohtaja pyytää piirin klubien presidenttejä sekä palvelujohtajia (GST:t) nimeämään klubistaan 
leovastaavan. Leovastaaville tarjotaan foorumi kokoontua kaudella 21-22 kuukauden 3. maanantai klo 19:00-
20:00 zoomissa. Foorumissa piirin Leojohtaja jakaa tietoa Leoista, piirin Leo-toiminnan tilanteesta ja tuo 
kansalliselta ja kansainväliseltä tasolta tietoa ja parhaita toimintatapoja jäseleovastaaville Leoklubin 
perustamiseksi. Foorumi tarjoaa vertaistukea leotoiminnan kehittämiseksi omalla paikkakunnalla 
yhteistyössä muiden piirin klubien kanssa. 

F-piirin Leo-foorumin syksyn tapaamiset: 

• ma 20.9. tietoa Leoista ja kuinka tavoittaa nuoria omalla paikkakunnalla. Mukana AMF- 
leopiiripresidentti Juuso Kartano.  

• ma 18.10. Leojen hyvänmielenpäivä 2.11., mahdollinen päivän näkyvyys etänä omalla 
paikkakunnalla. Mukana Leo Club Vaasan presidentti Sofia Blomqvist.  

• ma 15.11. Kansainvälinen Leopäivä ja sen mahdollinen näkyvyys etänä omalla paikkakunnalla + 
mahdollinen jouluaktiviteetti potentiaalisten leojen tavoittamiseksi. 

MD-107 Finland 

Leojohtaja osallistuu aktiivisesti LeoD Hannu Saarnilehdon järjestämiin LeoC tapahtumiin.  

Kansainvälinen toiminta 

Leo - Lions Advisory Panelin järjestämät keskustelut (12.9.21 seuraava). 
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PIIRI 107-F / Piirikuvernööri DG 2021–2022 Tapio Seppä-Lassila LC Lapua, 

Ränkimäentie 23, 62100 Lapua / p. 040 501 7350, tapio.seppa-lassila@lions.fi, puoliso Heli Karhumäki 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Varainkeräys nuorisotyön hyväksi. 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Aune Vanhanen 3.9.2021 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Rauhanjulistekilpailun järjestäminen yhteistyössä alakoulujen kanssa.  Tavoittena F-piiristä yht. 10-15 
julistetta, joista paras valitaan edustamaan piiriä valtakunnalliseen kilpailuun.  Rauhanjulistekilpailun teema 
on tänä kautena:  Olemme kaikki yhteydessä toisiimme. 

Lions-liiton joulukorttien hankkiminen klubeille.  Tavoite  5 korttia/jäsen.  Joulukorteilla voi ilahduttaa esim. 
palvelukotien asukkaita. 

Lions-liiton arpojen myyminen klubeissa.  Tavoitteena, että yhtään arpaa ei palutettaisi. 

 


