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PIIRI 107-F  

 

Piirihallitus 3.9.2023 

Toimintasuunnitelma lohkon/toimikunnan/työryhmän kaudelle 2022-2023 
 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirikuvernöörin toimintasuunnitelma 2022-2023 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Kärnä 28.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Klubien tukeminen yhdessä piirihallituksen ja toimikuntien puheenjohtajien kanssa, tavoitteena hyvinvoivat 
klubit ja tyytyväiset jäsenet.  

Raportointi piirin toiminnasta päämajaan.  

Piirihallituksen kokousten ja piirin vuosikokouksen valmistelu ja vetovastuu.  

Suunnitelman mukaiset klubivierailut sekä osallistuminen kutsusta klubien vuosijuhliin. 

Kuvernöörineuvoston kokouksiin osallistuminen. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

1.VDG 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Markku Ojala 25.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Kaudella 22 - 23 osallistun piirihallituksen -, sekä johtoryhmän kokouksiin. 1. VDG koulutus alkaa 10.9.2022 
annetun ohjelman mukaisesti Varalassa sekä etäkoulutuksena syksyn aikana. Klubivierailuja on, 
mahdollisuuksien mukaan, tarkoitus tehdä 18 kpl. Päivämäärien sovittelu on meneillään. 
Aluepuheenjohtajan ominaisuudessa osallistun ainakin yhteen alueiden 3 ja 4 PNAT kokoukseen kauden 
aikana. Autan tarvittaessa piirihallituksenkokouksen järjestelyissä. Avustan piirikuvernööriä tarvittaessa 
kauden aikana. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

2VDG 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Juha Lahtinen 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

2. VDG:nä olen piirin kuvernööritiimin jäsen, ja osallistun piirihallituksen kokousten valmisteluun, 
kokouksiin sekä muihin piirikuvernöörin kauden aikana antamiin tehtäviin. 

Osallistun 1/2 VDG koulutus Tampereella Varalassa 10.-11.9. 

Tällä kaudella 2. VDG:n ohjelmassa on allaolevat klubivierailut. 

Vierailusuunnitelma alla, ja vahvennetut päivät ovat jo vahvistettu: 

2 VDG Juha Lahtinen klubivierailut 2022-2023 
KLUBI   
ALAJÄRVI/JÄRVISEUTU 14.10. 
ILMAJOKI 10.10. 
ILMAJOKI/ILKKA 16.11. 
ISOJOKI 13.9. 
JALASJÄRVI 11.10. 
KAUHAJOKI 1.3. 
KAUHAJOKI/ARO 11.11. 
KAUHAJOKI/KATRILLI 14.12. 
KAUHAJOKI/PÄNTÄNE 4.1. 
KURIKKA/PAITAPIISKA 13.10. 
LAIHIA/HELMI 10.1. 
LAPUA/FRÖÖKYNÄT 7.9. 
LAPUA/SIMPSIÖ 19.1. 
NURMO 7.2. 
NURMO/LAKEUS 15.12. 
NURMO/VALAKIAT 5.9. 
ÖVERMARK/YTTERMARK 8.11. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

IPDG 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Tapio Seppä-Lassila 1.9.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Juuri edellisenä piirikuvernöörinä, IPDG, osallistun piirin johtoryhmän ja piirihallituksen työhön. 

Johtoryhmän työmuotona on pääosin online-kokoukset ja piirihallituksen kokoukset ovat lähikokouksia. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

F –Piirin sihteeri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Arto Huhtala 1.9.2022 

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.  
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

GLT/Koulutustoimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti-Pekka Mäkelä 22.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Kaudella jatketaan edelleen koulutusohjelman kehittämistä.  Koulutustiimi ja strategialähettiläät 
järjestävät valmennuksia piirihallituksen kokousten yhteydessä ja erikseen kutsuttuina etävalmennuksina 
joissa kaikki toimikunnat voivat kertoa työstään. 

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

Koulutusaikataulut vahvistuvat syyskuun aikana ja niistä tiedotetaan klubeille erikseen. 

Osallistun kuukausittain liiton järjestämiin GLT palavereihin ja kauden aikana piirihallituksen kokouksiin. 

Osallistun myös kahteen koulutusjohtajien valmennukseen joista ensimmäinen on Tampereella 24.-25.09. 

Muita koulutustapahtumia RLLI helmikuussa Jyväskylässä ja ALLI toukokuussa Oslossa. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

GST, Palvelujohtaja 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jaakko Korkonen, 28.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Palvelujohtajan toimenkuvaan siirtyy nyt myös piirin kumppanuusjohtajuus, tai vastuu ja delegointi 
kumppanuuksista. Tästä keskusteltiin keväällä Annukka Laurilan kanssa ja tällä pyritään selkeyttämään 
piirin ”organisaatiota”. Kumppanuuksia Lions liitolla on solmittu Lastenklinikoiden kummien, Leijonaemot 
ry :n ja Lasten Leijona hiihtojen (Suomen hiihtoliitto) kanssa. MD 107 GST johtajana toimii Petri Lappi, joka 
on lähestynyt jo piirin palvelujohtajia.  

Piirin tasolla pidättäydyn edelleen kolmessa haasteessa: 

Ensimmäinen on se, että saadaan klubit kirjautumaan MyLioniin ja raportoimaan sinne aktiviteettinsä. Kausi 
20-21 oli hyvä, mutta 21-22 kaudella kirjaamisaktiviteetti laski (ja varmasti myös aktiviteettien määrä?) 
Kannustus aktiviteettien palauttamiselle koronaa edeltävälle tasolle ja koulutuksen/ohjeistuksen 
tarjoaminen sitä tarvitseville, koskien My Lionin käyttöä. 

Toinen kannustettava ja muistutettava tavoite on se, että piirin jokainen klubi osallistuisi vähintään yhteen 
kansainväliseen aktiviteettiin (Diebetes, Ympäristö, Lapsuusiän syöpä, Nälän helpottaminen ja Näkökyky) 

Kolmas F-piirin sisällä mietittävä asia voisi olla Ukraina ja se, miten ja mitä voisimme tehdä humanitäärisen 
avun lisäämiseksi. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

VIESTINTÄ 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Jaana Kankaanpää 25.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Leijonasanomat/Lejon Nytt ilmestyy syyskuun alusta kuukausittain, ja maaliskuun numerosta painetaan 
paperilehti. Piirilehden ilmoitushankinnasta palautetaan klubeille 50%.  

Kauden ensimmäinen Leijonasanomat/Lejon Nytt on julkaistu jo 29.7.2022. 

Piirikuvernöörin viesti lähetetään kaikille klubeille kuukausittain elokuusta toukokuuhun. 

Ensimmäinen piirikuvernöörin tiedote on julkaistu 21.8.2022 
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Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 1/Lohko 2 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Tanja Koivisto 1.9.2022 

Ohje lähettämisestä 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Kauden aikana tarkoitus lisätä yhteisyötä lohkon klubien välillä 

Syksyllä 22: Yhteinen kauden avaus syyskuussa Vaasa Meren järjestämänä. Tavoitteena yhteinen Hyvän 
päivän tempaus 8.10 tai muu yhteinen aktiviteetti syksyn aikana 

Keväällä 23: Yhteinen kulmat kuntoon tapahtuma tai muu yhteinen aktiviteetti 

Kokoukset: 

Syyskuu 22: Klubien tämän kauden toimintasuunnitelmat ja aktiviteetit 

Marraskuu 22: Klubien toiminnan kehittäminen, jäsenten viihtyvyys ja jäsenhankinta 

Helmikuu 23: Kevään yhteisen aktiviteetin suunnittelu 

 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 2     /    Lohko 1 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Timo Kulmala          24.08.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Alustava toimintasuunnitelma: 

PNAT kokoukset 2022 – 2023: 

Kokous 1 / syyskuu 2022: LC Kauhajoki / Aro järjestää 

Kokous 2 / marraskuu 2022: LC Kauhajoki järjestää 

Kokous 3 / maaliskuu 2023: LC Isojoki järjestää 

PNAT kokouksissa käsiteltäviä / keskulteltavia asioita: 

- Käsitellään klubien toimintasuunnitelmia, aktiviteetteja, yms. 

- Tuodaan esille / keskustellaan klubien kokousviihtyvyydestä, yms. 

- Keskustellaan klubien jäsenmääristä, uusien jäsenien hankinnasta, yms. 

- Piirin / liiton järjestämät aktiviteetit – keräykset, yms. 

- Piirin tiedotuksia, yms. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 2 /Lohko 2 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Juha Turkulainen 1.9.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Kokoukset  

1) Syyskuu 2022, Ilmajoki 

        Kokouksen teemoja: Terveisiä piirihallituksen kokouksesta. Esitelmä: Järjestöjen rooli yhteiskunnan  
turvallisuusstrategiassa. 

 
2) Marraskuu 2022, Jalasjärvi 

Kokouksen teemoja: Viihtyisyyttä klubikokouksiin. Lions Clubs paikallisena, kansallisena ja 
kansainvälisenä toimijana. 

 
3) Tammikuu 2023, Kurikka 

Kokouksen teemoja: Terveisiä piirihallituksen kokouksista. Klubikysely toiminnan arviointia ja 
kehittämistä varten. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 3 Lohko 1  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Muilu 30.8.2023 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Kauden aikana jatkamme klubien yhteistyötä sovittujen perusperiaatteiden mukaisesti. 

Maaliskuun loppuun mennessä valmistuu toimintasuunnitelma kaudelle 23-24 

Vuoden 22-23 tapahtumat ja hankkeet 

1. Seinäjoen alueen 9 lionsklubia toteuttavat KiTeNet-kampanjan yhdessä Seinäjoen kaupungin 
perusopetuksen kanssa.   

 Kutsumme kaikki alakoulujen oppilaiden vanhemmat vanhempainiltaan 22.9.2022 
 Tilaisuuden teemana on lasten turvallinen oppimisympäristö ja turvataidot netinkäytössä ja 

on osa Seinäjoen perusopetuksen hyvinvoinnin teemavuotta. 
 Kutsun mukana jaamme kaikille oppilaiden vanhemmille Lions-liiton KiTeNet-oppaan 

(Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen) 
 Kampanja jatkuu koulukohtaisina tapahtumina koulujen tarpeiden mukaan 
 Kampanjan avulla tavoitamme n. 5000 oppilaan vanhempaa ja yli 300 opettajaa, mikä lisää 

lions-toimintamme tunnettuutta alueellamme. 
 

2. Helmikuussa toteutetaan konsertti Lakeuden Ristissä  
 Konsertin tuotto ohjataan syöpälasten hyväksi yhteistyössä Lastenklinikoiden Kummien 

kanssa sekä klubien nuorisotyön tukemiseen. 
 Suunnitelma tarkennetaan syksyn aikana 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 3, lohko 2 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Hanna Holtinkoski, 28.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Suurin osa alueen klubeista toimii aktiivisesti. Lohkon yhteisen toiminnan tavoitteena on huolehtia, että 
hyvät ideat ja käytännöt leviävät klubien välillä. Samalla tarjoamme klubien vastuunkantajille 
mahdollisuuden jakaa kokemuksiaan ja verkostoitua.  

Pidämme toimintakauden aikana 2-3 yhteistä tapaamista, joihin kutsutaan kaikki alueen klubit.  

  

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

4. alue/ 1.lohko 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Ari Niemi 26.08.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Lohkon uuden tilanteen kartoitus:   

- klubien lukumäärän väheneminen edellisen kauden jälkeen, vaikutus toimintaympäristöön ja 
jäsenkehitykseen 

PNAT-kokoukset kaksi syys- ja yksi kevätkaudella.  

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

LCIF piirikoordinaattori 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Matti Vaarasto 30.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

A) TAVOITTEET 
1)  Ylläpitää ja lisätä LCIF tietoisuutta ja LCIF lahjoituksia piirin klubeissa 
2) Nostaa F-piiri LCIF lahjoituksissa maan keskiarvon paremmalle puolellle, tavoitesumma $15 000 
3) Ylläpitää kauden aikana lahjoittavien klubien määrää piirissä yli 20  
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 piirihallituksen kokouksiin, piirissä järjestettäviin aluefoorumeihin ja sovittaessa lohkojen 

kokouksiin. 
4) Tiedottaa aktiivisesti LCIF:n tehtävästä, sen saavutuksista ja merkityksestä klubeille klubi- / 

lohkovierailuilla, puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostilla 
 LCIF:n toiminnan 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. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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F - piiri 

 

Toimintasuunnitelma 2022 - 2023 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Jarmo Hietala 

28.7.2022 

F-piirin AR - toimikunnan tavoitteet toimikaudelle 2022 - 2023 

 

Puheenjohtaja kokoaa AR - toimikunnan, joka kokoontuu tarpeen mukaan. Toimikunnan jäsenet 
osallistuvat mahdollisuuksien mukaan lohkon kokouksiin oman lohkonsa alueella. Toimikunnan jäsenet: 
Jarmo Hietala (pj), Anna-Liisa Laurila, Raimo Sillanpää, Risto Uitto, Tapio Seppä-Lassila, Matti Kärnä, 
Markku Ojala ja Juha Lahtinen. 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 tilauslomakkeen Lions-liitolle laskutusta varten ja raportoi kuukausittain Aarne Ritari - säätiön 
asiamiehelle. Myös klubit voivat tehdä tilauslomakkeen. 

 

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 2022 - 2023 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: 

- Adressien myynti koko piirin osalta 600 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 4 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.  
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Nuorisovaihto 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Harri Peltonen 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Piirimme alueella tapahtunut nuorisovaihtoleiri onnistui hyvin. Isäntäperheiden saannin kanssa oli todella 
paljon haasteita, mutta lopulta kaikille löydettiin majapaikka.  

Ensi kesän nuorisovaihto on tarkoitus jälleen kattaa koko maailma. Tarkoituksena on markkinoida vaihtoa 
klubeille syyskuun aikana, jotta voivat alkaa etsimään mahdollisia lähtijöitä. Hakuaikahan sulkeutuu 
joulukuun puolivälissä. 

Tarpeen vaatiessa klubien uusille nuorisovaihtohenkilöille järjestää koulutusta. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Seuraavan leirin isäntäperhejaksojen muuttaminen seuraavasti: 

Euroopan ulkopuolelta tulevat: isäntäperhe jakso 1 - 2 viikkoa 

Euroopasta tulevat nuoret: 1 viiikko tai pelkkä leiri 

Tai:  

Pidetään vain leiri joka on pidempi kuin 1 viikko. Laitetaan leirille maksu (esim. 100 eur) ja klubeilta 
kerätävän maksun suuruus kasvatetaan 3 eur -> 5 eur 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Kv, nuorisoleiri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Erkki Honkala 24.8.2022 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Nuorisoleiri pidettiin Kuortaneen Haapaniemessä 1.-7.8.2022. Leiri onnistui mielestäni hyvin. Seuraava leiri 
pidettänee kolmen vuoden kuluttua. 

 Annan toimintakertomuksen ja tilitilanteen seuraavaan piirihallitukseen, kunhan kaikki menot sekä tulot  
leiristä on selvillä.. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Nuorisoleirirahan laskutus klubeilta, 3 euroa/lion. Onko piirillä olemassa pysyvä päätös asiasta? 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Seuraavaa leiriä varten tulee alkaa uuden leirinjohtajan haku. 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Lions Quest – KiTeNet – New Voices-Uusia ääniä 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm.) 

Marika Haapanen 28.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma? 
Elämisentaitoja Lions Quest 

- Vasa mån-tis 13.-14.2.2023 Kunskap för livet, grundkursen 410 €, kouluttaja Marika Ainoa 
- Vaasassa to-pe 23.-24.3.2023 Peruskurssi 410 €, kouluttaja Johanna Arho-Forsblom 
- Vaasan Quest-koulutukset järjestetään Evangeliska Folkhögskolanin tiloissa osoitteessa 

Korsholmanpuistikko 2 B, 65100 Vaasa. 
- Kuortaneella urheiluopiston Kuortanehallissa luentotilassa Kunto järjestetään liikuntaseurakoulutus 

valmentajille ja valmennuspäälliköille 248 € la 22.4.2023, kouluttaja Sirpa Kannisto  
- Tiedottaminen ja markkinointi, tarvittavan materiaalin hankkiminen, yhteistyö 

lohkonpuheenjohtajien kanssa, tavoite antaa mahdollisuus mahdollisimman monelle kasvattajalle 
elämisentaitokoulutukseen 

- Oma osallistuminen Lions Questin piirinjohtajien koulutuksiin ja kokoontumisiin 
- Lions-liiton työryhmäjäsenyys Lions Questissä 

KiTeNet – Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäyttäytymiseen 
- F-piirissä Seinäjoen leijonat toteuttavat vanhempaintapahtuman syksyllä 2022. 
- tavoitteena tuoda KiTeNet tietoa mahdollisimman moneen F-piirin kouluihin aiheena 

mediakasvatus ja nettikiusaaminen  

New Voices – Uusia ääniä 
- Osallistuminen New Voices Europe ja kotimaisten virtuaalikokoontumisiin ja workshoppeihin 

edelliseen tapaan yhdessä tiimin kanssa. 
- Tavoitteena piirin GAT-tiimin kanssa yhteistyönä lisä-ääninä olemassa olevien jäsenten viihtyvyys 

klubeissa sekä uusien jäsenten hankkiminen. Tavoitteena yhdessä piirin jäsenjohtajan kanssa etsiä 
keinoja saada klubien moninaiset ja innovatiiviset uudet äänet kuuluviin tarinoin ja kuvin. 

- Lions-liiton maakoordinaattorina virtuaalisesti yhteyksissä sekä kansainvälisesti että 
valtakunnallisesti ideoiden ja uusien äänien kartoittamiseksi yhdessä piirien NV koordinaattorien 
kanssa alueilta palvelu, jäsenyys, markkinointi ja johtaminen. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Varainkeruu lasten ja nuorison hyväksi. 

 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Aune Vanhanen 28.8.2022 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Rauhanjulistekilpailu.  Rauhanjulistepaketit tilattavissa liiton verkkokaupasta, joissa on tarkat ohjeet. 

Rauhanjulistekilpailun järjestetään yhteistyössä alakoulujen kanssa ja siihen voivat osallistua 11-13 -

vuotiaat lapset.  Tavoittena F-piiristä yht. 10-15 julistetta, joista paras valitaan edustamaan piiriä 

valtakunnalliseen kilpailuun.  Rauhanjulistekilpailun teema on tänä kautena: "Johda sydämellä". 

Kaudella 2022-23 klubi valitsee voittajatyön, joka toimitetaan 15.11.22 mennessä piirikuvernöörille. Piirien voittajista 

valitaan Suomen edustaja kuvernöörineuvoston kokouksessa 26.11.22, jonne kuvernöörit toimittavat piirinsä 

voittajatyön. 

Lions-liiton arpojen myyminen klubeissa, myyntiaika on tammikuun 2023 loppuun saakka. 

Lions-liiton joulukorttien hankkiminen klubeille.  Joulukorteilla voi ilahduttaa mm. palvelukotien asukkaita. 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

- 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
 
 

 

PIIRI 107-F  

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Leotoimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Auli Hiltunen 28.8.22 

 

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. 

Leo Club Vaasa osallistui Vaasassa 11.8. Taiteiden Yön tapahtumaan LC Vaasa Familyn kanssa. Taustaklubi 
LC Vaasa Meren Silakka- ja Siikamarkkinat ovat seuraava mahdollinen yhteistyötapahtuma.  

Pidetään yhteyttä Seinäjoelle muuttaneen Leon Essi-Noora Suutarin kanssa mahdollisen klubin 
perustamiseksi.   

Laitan infoviestin klubeille Leoista, mukana linkki uuteen markkinointivideoon sekä perustietoa Leoista.  

Kiinnostuneet klubit voivat ottaa minuun yhteyttä. 

 

MD-107 Finland 

Minut on valittu Suomen Leotoimikuntaan, joka kokoontuu ensimmäisen su 11.9. ja 21.9. 

Lisäksi osallistun LeoD Hannu Saarnilehdon järjestämiin LeoC tapahtumiin.  

Kansainvälinen toiminta 

- 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: -  

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Lionsit voivat liittyä Suomen Leojen kannatusjäseksi 20€/vuosi tai maksamalla ikijäsenyyden 300€. Jäsenenä 
saa kannatusjäsenkirjeitä leojen toiminnasta sekä mukavan liittymisyllätyksen. Kannatusjäseneksi voi liittyä 
osoitteessa https://www.leo-clubs.fi/kannatusjasenet/ 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Ympäristötoimikunta pj. 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Tapio Seppä-Lassila 1.9.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Piirien ympäristötoimikunnat tukevat Suomen lions-liiton Ympäristöleijonat -työryhmän tavoitteita 
piiritasolla. 

Suomen Lions-liitto käynnisti vuosina 2018–2020 toteutetun ympäristöministeriön rahoittaman hankkeen 
Leijonat puhtaan veden puolesta. Hankkeessa syntyi uusi vapaaehtoisen vesiensuojelutyön malli. Leijonat 
puhtaan veden puolesta -toiminta jatkui työryhmän vetämänä. Kauden 2022-2023 työryhmän nimi muuttui 
Ympäristöleijoniksi. 

F-piirissä käynnistyi kaudella 2021-2022 kilometripaalujen restaurointihanke, jota toteutetaan pilottina F- ja 
M-piireissä. Hanke on hyvä esimerkki rakennetun ympäristön säilyttämisestä. Ympäristötoimikunta toimii 
vastaavien hankkeiden tiedonvälittäjänä oman piirin ja muiden piirien välillä. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi                                    

Kumppanuus 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Annukka Laurila 28.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Suomen Lions-liitolla on monivuotisia yhteistyökumppaneita ja monia yhteistyöhankkeita. Kumppanien kanssa lisäämme 
palveluvoimaamme, parannamme palvelumme laatua ja yhteisymmärrystä ja tunnettuutta samanhenkisten seurassa. 
-Sydänliiton kanssa tehtävällä yhteistyöllä pyritään saamaan 1 000 sydäniskuria lisää Suomeen. 
-Suomen lionit ovat panostaneet diabeteksen torjuntaan yhteistyössä Suomen Diabetesliiton paikallisyhdistysten kanssa. 
-Lionsklubien ja Nenäpäivän yhteistyö on muodostunut jo perinteeksi. Jokainen klubi osallistuu  
Arjen apua Leijonaemojen kanssa 2020-2023  
Leijonaemot ry on erityislasten vanhempien noin 2000 jäsenen yli Suomen toimiva vertaistukiyhdistys, joka toimii 30 
paikkakunnalla.Leijonaemojen yksi toimintamuoto on Leijonapartio, joka tarjoaa lyhytkestoista apua.Yhteistyösopimuksen myötä 
Leijonaemot välittää soveltuvat Leijonapartio-avunpyynnöt paikallisille lionsklubeille, jotka ottavat asian hoitaakseen. 
Autetaan pieniä syöpäpotilaita Lastenklinikoiden Kummien kanssa 2022 loppuun 
Lapsuusiän syöpä on sekä järjestömme, LCIF:n että Suomen Lions -liiton painopistealue. Solmittu yhteistyösopimuksen on lasten 
syöpätautien hoidon ja hyvinvoinnin, hoitomenetelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa. Syöpälasten hoito keskittyy viiden 
yliopistosairaalan (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio) alueille.  
Tavoitteesta eli 100 000 eurosta syöpälasten hyväksi on toteutunut vain reilu 30 000 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. 
Lasten Leijonahiihto -kampanja Suomen Hiihtoliiton kanssa alkaen 2021 
Suomen Lions-liiton ja Suomen Hiihtoliiton tekee yhteistyötä lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen lisäämiseksi Lasten Leijonahiihto 
-nimikkeellä. Tavoitteena on saada toteutettua yli 100 tapahtumaa vuosittain. Lumettomissa olosuhteissa tarjolla on myös 
vaihtoehtoinen ohjelma. Kampanjassa on mukana noin 800 hiihtoseuraa ja lähes 900 lionsklubia. Paikalliset lionsklubit vastaavat 
hiihtopäivän kustannuksista ja järjestelyistä, paikalliset hiihtoseurat tapahtuman teknisestä tuesta. 
Suomen Lions-liitto on tilannut Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat myynnissä Lions-verkkokaupassa 
www.lionsverkkokauppa.fi/ 
 
 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

 

 

 

 

 



  F piiri / distrikt F 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

DIABETES 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Armas Rinne 25.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Toiminta diabeetikoiden hyväksi jatkuu mitä moninaisimmin tavoin; luennot, vertaistuki, diabeetikoiden 
vastaanotto Vaasan keskussairaalassa, ja diabeetikoiden yhteydenotot sähköpostitse ja puhelimitse jne. 

Sain kutsun Etelä-Pohjanmaan Diabetes ry:n asiantuntijahenkilöksi, ja yhdessä yhdistyksen hallituksen 
kanssa olemme suunnitelleet kaudelle 2022-2023 monenlaista ohjelmaa ja tapahtumaa. Isomman 
diabetespäivä -tapahtuman järjestämme joko maailman diabetespäivänä tai valtakunnallisena 
diabetespäivänä marraskuussa Seinäjoella. Keskitän toimintaani jatkossa yhä enemmän Etelä-Pohjanmaan 
alueelle. 

Olemme laatineet Mitä diabetes on? -koosteen. Tuo 40-sivuinen kooste on Vaasan keskussairaalan 
diabetesasiantuntijaryhmän (diabeteslääkärit ja diabetesosaston hoitajat) hyväksymä. Tarkoituksemme on 
jakaa se F-piirin klubien käyttöön ja diabetestietoa tarvitseville. 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirin neuvonta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 31.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Piirin neuvonta/ D-Admin: Neuvontaa, opastusta ja koulutusta jatketaan.  

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 
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Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Kiviset kilometripaalut 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 31.8.2022 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Kiviset kilometripaalut: Toimikunta organisoi pilottitieosuuden, Vaasa-Pori kilometripaalujen paikannukset 
syksyn aikana. Keskusteluja jatketaan Mobilian ja muiden hankkeeseen liittyvien toimijoiden kanssa. 
Kauden loppupuolella aloitetaan tarvittavat, ja ohjeistuksen mukaiset toimenpiteet. 

 

 

Piirihallituksen käsiteltäväksi toivottavat asiat: 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

 

 


