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Toimintasuunnitelmat 2017-2018 
 
Sivu asema  nimi  klubi 
 
3        DG   Jaakko Passinen LC Nurmo/Lakeus 
4 1 VDG   Anna-Liisa Laurila LC Kauhajoki/Katrilli 
5 2 VDG   Thorolf Westerlund LC Närpes 
6 CT   Jari Pärnänen LC Peräseinäjoki 
 PDG   Jarmo Hietala LC Lapua/Simpsiö 
7-8 GST LICF Melvin Jones  Timo Sysilampi LC Seinäjoki/Törnävä 
  
ALUEIDEN/LOHKOJEN PUH.JOHT 
 
9 I.  Alue  Olli Linjala      LC Vaasa/Meri                
 1.  Lohko  Riitta Niemelä  LC Närpes/Tree Towns   
 2.  Lohko                                Bo Linde    LC Vasa-old vasabygden   
10 3.  Lohko   Aimo Suuronen  LC Vaasa/Vasa   
 
11 II. Alue  Pekka Harjula   LC Ilmajoki/ilkka 
12 1.  Lohko   Kerttu Veikkola  LC Nurmo/Valakiat 
13      2.  Lohko  Jaana Kankaanpää  LC Laihia/Helmi 
14 3.  Lohko  Elisa Ala-Kurikka  LC Kurikka/Jenny 
  
15 III Alue  Päivi Rantavuori  LC Kauhava/ilmatar   
16 1. Lohko  Jussi Lilja LC   Lapua/Alajoki 
 2.  Lohko  Erkki Takala   LC Vimpeli 
 
17 IV Alue  Jarmo Juntunen  LC Jurva 
18 1.Lohko  Paavo Rantala  LC Ähtäri/Ouluvesi 
19 2.Lohko  Tero Sievi-Korte  LC Teuva 
 
TOIMIALAJOHTAJAT 
 
20-21  GMT   Veijo Hannonen LC Alavus 
22 GLT   Juha Lahtinen  LC Lapua 
23 Viestintä piirilehti internet Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri 
24 Kummilapsi ja Sri Lanka  Hermanni Sippola LC Lapua/Simpsiö 
25 Nuorisoleiri CC  Erkki Honkala LC Peräseinäjoki 
26 Leirikoodinaattori  Ulla-Maija Paloniemi          LC Kauhajoki/Katrilli 
27 Lions Quest   Marika Haapanen LC Alavus/Kuulattaret 
28 Nuorisovaihto  Matti Kärnä  LC Ylistaro 
29 Leo-Toiminta  Jussi Paarvala  LC Soini  
30 Varainhankinta  Birgitta Rajala LC Alavus/Kuulattaret 
31 Aarne Ritari säätiö  Risto Uitto  LC Kauhava/Helahoito 
32 Lions-toiminta 100 v   Kaarlo Katajisto LC Nurmo 
33 Punainen Sulka koodin  Matti-Pekka Mäkelä         LC Seinäjoki/Botnia  
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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 
 
3.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 
Lähetä piirisihteerille sähköpostilla esko.vaismaa@lions.fi kokouskutsussa mainittuun pvm. 
mennessä.   

 
28.7.2017        F-Piirin  piirihallituksen tutusmistilaisuus Hotelli Fooninki Nurmo 
15.8.2017        F-Piirin johtoryhmän kokous  Hotelli Fooninki Nurmo 
18-19.8.2017   F-Piirin kansaivälinen nuorisoleiri puhe+yö päivystys Kuortane Haapaniemi 
29.8.2017        Ritari säätiön johtoryhmänkokous Hotelli Fooninki 
1-2.9.2017       Kuvernööri neuvoston kokous Seinäjoki Hotelli Lakeus 
8.9.2017          F-Piirin  1/ 20017 Piirihallituksen kokous Peräseinäjoki   
15-17.9.2017   LEO -Valtakunnalliset koulutuspäivät Venestalo Nurmo Isokoski 
16. 9.2017      Uusien LEO -Kandinattien informaatio tilaisuus  klo 14.00  Venestalolla 
 
                        Klubi vierailut alkaa ajat sopimatta 
                        LC Kristinetad – Kristiinankaupunki 
                        LC Lappfjärd- Lapväärtti                       LC Lapua/ Fröökynät 
                        LC Närpes /Three Towns                     LC Isojoki 
                        LC Övermark-Yttermark                       LC Jurva 
                        LC Nurmo                                             LC Kauhajoki 
                        LC Nurmo/Lakeus                                LC Kauhajoki/Aro 
                        LC Peräseinäjoki                                  LC Kauhajoki /Katrilli 
                        LC Seinäjoki                                         LC Kauhajoki/ Päntäne 
                        LC Seinäjoki / Kampus 
                        LC Laihia / Helmi 
                        LC Ilmajoki 
                        LC Ilmajoki /Ilkka 
                        LC Ilmajoki/ Viljat 
                        LC Jalasjärvi 
                        LC Jalasjärvi/Liisat 
                        Yhteensä 22 clubia 
 
Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
 

Muuta: 
 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi


4 
 
PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / 

TYÖRYHMÄN 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / 

työryhmän nimi 
1VDG Anna-Liisa 
Laurila 

Suunnitelman 

laati (nimi + pvm) 
Anna-Liisa 
Laurila 3.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 
Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti 

pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät 

tapahtumista. 

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla 

esko.vaismaa@lions.fi kokouskutsussa 

mainittuun pvm. mennessä.   

Klubivierailuohjelma  2017-2018 

(16.7. LC Övermark-Yttermark 

kotiseutujuhlassa puhe 100-vuotiaasta 

Lion-työstä) 

6.9.  LC  Alavus/Kuulattaret  

11.9. LC  Vaasa-Vasa 

15.9. LC  Vimpeli 

19.9. LC  Lehtimäki 

21.9. LC  Alavus/Salmi  

3.10 LC  Närpes  

5.10. LC  Alajärvi/Aallottaret 

9.10. LC  Soini  

12.10.  LC  Alahärmä 

18.10 LC  Vaasa/Ostrobotnia 

3.11. LC  Petalax 

8.11. LC  Kortesjärvi 

10.11.  LC  Lapua 

14.11.  LC  Teuva  

8.12. LC  Alajärvi/Järviseutu 

13.12.  LC  Kuortane 

3.1.2018 LC Kauhava 

11.1 LC  Ylihärmä 

17.1. LC Kauhava/Helahoito  

8.3. LC  Alavus 

13.4. LC  Evijärvi 

Yhteensä 21 klubia 

Muut kokoukset 

28.7. Piirihallituksen tutustumiskokous 

Nurmossa 

15.8.  Piirin johtoryhmä Nurmossa 

18.8. F-piirin nuorisovaihtolkeirillä 

Kuortaneella 

29.8. ARS-toimikunta Nurmossa 

2.-3.9. Kuvernöörineuvoston kokous 

Seinäjoella 

8.9. 1. piirihallituksen kokous 

Peräseinäjoella 

6.11. Piirin johtoryhmä 

17.11. 2. piirihallituksen kokous 

Ilmajoella? 

Piirin johtaryhmä 

10.2. 3. piirihallituksen kokous 

Kauhavalla? 

Piirin johtoryhmä 

21.4. 4.piirihallituksen kokous Seinäjoella 

21.4. pirikokous Seinäjoella 

Muut varapiirikuvernöörin tehtävät ja 

piirikuvernöörin hänelle antamat tehtävät 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä 

esittää hallituksen päätettäväksi? 

 
 

Muuta: 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
2VDG MD 107-F 
 
 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
Thorolf Westerlund 
22.08.2017 

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

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

mennessä.   

- 12/7 -17 Tervanpolttoviikko avajaiset Lc Övermark-Yttermark, Lions 107-F piirin 

avajaistervehdys 

- 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 

Lähiajan tavoitteet 

Klubivieraulut: 

- LC Vaasa/Family 11.09.2017 

- LC Kurikka 12.09.2017 

- LC Kurikka/Paitapiiska14.09.2017 

- Lc Lapua/Simpsiö 23.11.2017 

- 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 Vaasa/Meri 15.11.2017 

- LC Kurikka/Jennyt 16.11.2017 

- Lc Korsnäs 05.12.2017 

- LC Ylistaro 12.12.2017 

- LC Vasa/Old Vasab. 13.12.2017 

- LC Malax 14.12.2017 

- 17.11- 17 107-F piirin 2017-2018 piirihallituksen toisen kokous 

Muut toimintaan liittyvät suunnitelmat ovat piirin toimintasuunnitelmassa.  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN 

TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 
Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Piirin rahastonhoitaja 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
CT Jari Pärnänen 3.9.2017 

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

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

mennessä.   

 

-maksan piirikuvernöörin hyväksymät laskut ajallaan 

-osallistun mahdollisuuksien mukaan sekä johtoryhmän, että piirihallituksen 

kokouksiin 

-raportoin piirin taloudellisesta tilasta kokouksissa 

-laskutan nuorisoleirimaksut loka-marraskuun aikana 

-hoidan kiirjanpitoaineiston kirjanpitäjälle kauden lopussa 

-esittelen tilinpäätöksen vuosikokouksessa 

-koulutan tarvittaessa klubien rahastonhoitajia 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
 
LCIF piirikoordinaattori 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
 
PDG Timo Sysilampi 17.8.2017 

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

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

mennessä.   

TOIMINTASUUNNITELMA LCIF, MJ, GST ja ALERT 
 

A) Lions Clubs Internationalin säätiö on perustettu kanavaksi, jonka kautta kuka tahansa, henkilö tai 

yhdistys, voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla maailmassa. 

Toimikunnan/piirikoordinaattorin tehtävänä on toteuttaa LCIF:n kehitysstrategiaa piirissään. 

 

Keinot tämän tavoitteen 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 kutsuttaessa lohkojen kokouksiin. 

4) Tiedottaa aktiivisesti LCIF:n tehtävästä, sen saavutuksista ja merkityksestä järjestön 

kansainvälisessä toiminnassa. 

Piirin tasolla tiedottaminen tarkoittaa suoraan yhteydenpitoa piirin klubeihin klubivierailuilla, kirjeitse 

tai sähköpostilla. Se on: 

• LCIF:n toiminnan esittelyä ja tunnetuksi tekemistä 

• klubien ja leijonien rohkaisemista tekemään lahjoituksia LCIF:lle 

• tiedottamista kunkin klubin lahjoitustilanteesta 3-4 kertaa kaudessa 

 

B) MELVIN JONES -JÄSENYYS 

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

hakuprosessia klubeissa ja lohkojen kokouksissa. 

• Kauden tavoitteena on 5 uuden MJ -jäsenyyden hankkiminen F–piirin alueelle. Lahjoituksina 

se merkitsee 5 000 dollarin kokonaislahjoitussummaa. 

1) Avustaa MJ-hakemusten tekemiseksi. 

2) Tiedottaa piirin nettisivuilla kauden aikana hankituista uusista MJ -jäsenyyksistä. 

3) Osallistuu kauden aikana järjestettävään Arne Ritari ja Melvin Jones -gaalaan. 

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

osallistuminen juhlaan. 

 

C) GST 

Piirin GST-koordinaattori 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 

moninkertaispiirin koordinaattorin välisenä yhteyshenkilönä varmistaen että jokaisen piirin ja klubin 

ainutlaatuisiin tarpeisiin vastataan. 
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TOIMINTASUUNNITELMA LCIF, MJ, GST ja ALERT 
 

A) Lions Clubs Internationalin säätiö on perustettu kanavaksi, jonka kautta kuka tahansa, henkilö tai 

yhdistys, voi osallistua kansainväliseen avustustoimintaan kaikkialla maailmassa. 

Toimikunnan/piirikoordinaattorin tehtävänä on toteuttaa LCIF:n kehitysstrategiaa piirissään. 

 

Keinot tämän tavoitteen 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 kutsuttaessa lohkojen kokouksiin. 

4) Tiedottaa aktiivisesti LCIF:n tehtävästä, sen saavutuksista ja merkityksestä järjestön 

kansainvälisessä toiminnassa. 

Piirin tasolla tiedottaminen tarkoittaa suoraan yhteydenpitoa piirin klubeihin klubivierailuilla, kirjeitse 

tai sähköpostilla. Se on: 

• LCIF:n toiminnan esittelyä ja tunnetuksi tekemistä 

• klubien ja leijonien rohkaisemista tekemään lahjoituksia LCIF:lle 

• tiedottamista kunkin klubin lahjoitustilanteesta 3-4 kertaa kaudessa 

 

B) MELVIN JONES -JÄSENYYS 

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

hakuprosessia klubeissa ja lohkojen kokouksissa. 

• Kauden tavoitteena on 5 uuden MJ -jäsenyyden hankkiminen F–piirin alueelle. Lahjoituksina 

se merkitsee 5 000 dollarin kokonaislahjoitussummaa. 

1) Avustaa MJ-hakemusten tekemiseksi. 

2) Tiedottaa piirin nettisivuilla kauden aikana hankituista uusista MJ -jäsenyyksistä. 

3) Osallistuu kauden aikana järjestettävään Arne Ritari ja Melvin Jones -gaalaan. 

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

osallistuminen juhlaan. 

 

C) GST 

Piirin GST-koordinaattori 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 

moninkertaispiirin koordinaattorin välisenä yhteyshenkilönä varmistaen että jokaisen piirin ja klubin 

ainutlaatuisiin tarpeisiin vastataan. 

 

1) Innostaa klubeja järjestämään tarkoituksenmukaisia palveluprojekteja, jotka sopivat yhteen 

Satavuotisjuhlan palveluhaasteen (CSC) kampanjoiden (toimivuosi 2017/18) ja LCI Forwardin 

palvelurakenteen kanssa. Mainostaa satavuotisjuhlan perintöprojekteja (toimivuosi 2017/18) 

lionien palvelutyön näkyvyyden kasvattamiseksi paikkakunnilla. 

2) Mainostaa LCI:n palvelurakennetta ja korostaa diabetesta LCI:n maailmanlaajuisena 

palvelualueena. 

3) Tekee yhteistyötä GLT- ja GMT -piirikoordinaattorien ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 

puheenjohtajan (piirikuvernööri) kanssa, jotta edistetään johtajakoulutuksen kehittämiseen, 

jäsenkasvuun ja humanitaarisen palvelun laajentamiseen liittyviä aloitteita. 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
ALUEEN PUHEENJOHTAJA 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
OLLI LINJALA 

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

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

mennessä.   

 

Olli Linjalan  

TOIMNTASUUNNITELMA 
Aluejohtajan oppaassa on hyvät ja hyvin selkeät ohjeet toiminnalle. Aion toteuttaa 

niitä soveltuvin osin ja resurssien puitteessa, nimenomaan asennemuokkausasiana. 

Ajatuksella "Halu on tärkeämpi kuin kyky" siis tahdon luoda onnistumisen halua. 

Asia, jonka parhaiten osaan on asennemuokkaus yhteisöille. 

Teen kolme erilaista PowerPoint sparraussarjaa, lyhyitä "koulutuksia". 

 

1 LOHKON PUHEENJOHTAJAN TYÖSKENTELY.                                  

ALUEEN PUHEENJOHTAJAN TEHTÄVÄT OHJEIDEN TÄRKEIMMÄT 

ASIAT, SOVELTUVIN OSIN 

 

2. OHJEIDEN TÄRKEIMMÄT ASIAT, SOVELTUVIN OSIN JA TILANTEEN 

MUKAAN 

 

3. YLEISSPARRAUS: ASENTEEN MERKITYS LIONS-TOIMINNASSA 

 

Teen erilaisia klubivierailuja sen mukaan, miten työasiat antavat myöten. Määriä en 

kykene tässä nyt kirjaamaan. 

 

Uumajan Täfteåssa 3. päivänä syyskuuta 2017 

Olli Linjala 

Puhelin 0400 262342 

olli.linjala@aurinkoisetasenteet.fi 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
MD 107-F, Alue 1 lohko 3 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
Aimo Suuronen 

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

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

mennessä.   

Oman lohkon klubit ovat: 

LC Vaasa-Vasa 

LC Vaasa Family 

PC Vaasa/Meri 

LC Vaasa/Ostrobotnia 

 

Tarkoitukseni on pitää 3 PNAT kokousta kaudellani. 

Mahdollisuuksien mukaan pyrin virailemaan klubeissa. 

Valvoa klubien hyvinvointia. 

Klubitasolla aktiivisen roolin ylläpitäminen. 

Olla mukana erilaisissa aktiviteeteissa. 

Klubien toimintasuunnitelmat. 

Klubeissa olevien jäsenmäärän lisääminen.  

Ym. ym. 

Syyskauden PNAT kokousten päivämäärät eivät ole vielä selvillä, mutta selviävät sitten 

myöhemmin. 

 

ZC Aimo Suuronen LC Vaasa-Vasa 

Toritie 3, 65610 Mustasaari 

suuronen@pp.nic.fi, puh. 0400-560048 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Alue 2 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
Pekka Harjula 
20.08.2017 

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

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

mennessä.   

 

Osallistun piirihallituksen kokouksiin  

Osallistun oman alueen lohkojen PNAT-kokouksiin ja olen tarvittaessa apuna 

lohkojen  

puh. joht:jille kokouksien järjestämisessä sekä tuen Heidän työtään tarvittaessa. 

Pyrin myös vierailemaan oman alueen lohkojen klubikokouksissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

  

 

 

 

 

 



12 
 
 

PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

107 – F / II / 1 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

ZC Kerttu Veikkola 2.9. 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.   

 

Tavoite  edistää Lion-aatetta ja tukea klubien aktiivista toimintaa: 

 -osallistun piirihallituksen työskentelyyn ja sieltä tuleviin tehtäviin 

 -puhelinkeskustelut klubipresidenttien kanssa, kokonaistilanteen arvio, tuen tarve, jäsenregisteri, 
tiedottaminen ja tiedon kulku, vierailut lohkon klubeissa (9) 

 

Klubit: Nurmo, Nurmo Lakeus, Nurmo Valakiat, Peräseinäjoki, Seinäjoki, Seinäjoki Aalto, Seinäjoki Botnia, 
Seinäjoki Kampus ja Seinäjoki Törnävä 

 

PNAT-kokoukset:  26.9. klo 18.00, paikka Hotelli Fooninki  

                                28.11. klo 18.00 (paikka avoin) 

                                kevätkokous maaliskuussa 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Uusien jäsenten koulutusprojektin ohjelman ja aikataulutuksen tarkentaminen 

Muuta: 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi


13 
 
 

 

 

 

PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

107 F PNAT II alue 2 lohko 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Jaana Kankaanpää 

27.8.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

Osallistun piirihallituksen kokouksiin. 

Järjestämme kolme PNAT -kokousta kauden aikana. Ensimmäinen kokous Laihialla ja muut kokouspaikat 
sovitaan ensimmäisessä kokouksessa. 

Vierailen kauden aikana kerran lohkon jokaisen klubin kuukausikokouksessa.  

Tavoitteenamme järjestää kauden aikana lohkon klubilaisille ja puolisoille yhteinen tapahtuma, matka tms. 

Seuraan jäsentilannetta. 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

Elisa Ala-Kurikka II alue, 3 ZC lohko 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

 

Elisa Ala-Kurikka 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

PNAT kokous 1: vko 41/42 Kurikka 

PNAT kokous 2: vko 48 Ilmajoki 

PNAT kokous 3: vko 12 Jalasjärvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

Kaipasin malliesimerkkiä toimintasuunnitelman tekoon, alku aina hankalaa 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

III Alue, apj 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Päivi Rantavuori 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

mennessä.   

 

 

  

 Osallistuminen mahdollisuuksien mukaan piirihallituksen kokouksiin  

 Osallistuminen III alueen 1. ja 2. lohkojen PNAT-kokouksiin  

 Vierailut III-alueen klubeissa ja heidän tapahtumissa mahdollisuuksien mukaisesti  

 

Kauden tavoitteet:  

 Jäsenmäärän nostaminen yhdessä klubien kanssa III aluella  

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi


16 
 
 

 

PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

F piirin III alueen 1 lohko 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Jussi Lilja 6.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

mennessä.   

 

Pnat-kokoukset tiistaisin 3.10.2017; tammikuu 2018 ja maaliskuu 2018.  

Keskustelu klubeille ajankohtaisista asioista. Erityisteema yhteiskunnallisen tilanteen vaikutus 

klubien toimintaan. Onko vaikutuksia vai ei? Onko uusia haasteita?  

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Kun klubitoimintaan liittyy kansainvälisyys olennaisena osana. Tällä hetkellä esitetään vahvasti 

rajoja esitetään suljettavaksi ja eristäytyminen tulevan kehityksen suunnaksi. Onko Lions 

toiminnalla tähän jotain esittää omasta näkökulmastaan? 

Muuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

IV Alue 

APJ 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Alueen puheenjohtaja 

Jarmo Juntunen 

3.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

mennessä.   

 

- Osallistun piirihallituksen kokouksiin 

- Osallistun IV alueen 1 ja 2 Lohkon PNAT-kokouksiin 

- Vierailen IV alueen klubien kokouksissa mahdollisuuksien mukaan 

 

Uusien jäsenten koulutusta yhteistyössä lohkojen puheenjohtajien kanssa 

Tavoitteena on lohkojen klubien aktiviteetit ovat hyvin moninaisia ja klubien 

oman alueen, että koko IV alueelle näkyviä ja vaikuttavia 

 

Osallistun piirin vuosikokoukseen 2018 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

neljännen alueen ensimmäinen lohko 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Paavo Rantala 5.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

mennessä.   

Pnat syksyllä syyskuussa Ähtärissä 

Pnat talvella marraskuussa 

Pnat keväämmällä helmikuussa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

Pyrin pitämään yhteyttä lohkon klubeihin ja vierailla muissa klubeissa mahdollisuuksien mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

Tero Sievi-Korte , IV alue, 2 ZC lohko 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

 

Tero Sievi-Korte 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

mennessä.   

 

PNAT kokous 1 : vko 41/42 Teuvalla 

PNAT kokous 2 : vko 47/48 Kauhajoki 

PNAT kokous 3 : vko 3/4-2018 Jurva 

PNAT kokous 4 : vko 13/14-2018  paikka auki 

Lohkon osalta minun keskeinen huomio keskittyisi nykyisten jäsenten kuulemiseen toiminnan 

mielekkyyden ja aktivoimisen osalta. Aktiivinen ja Lions toimintaan sitoutunut jäsen saa 

helpommin uuden jäsenen mukaan toimintaan kuin passivoitunut. 

Auttaminen lähialueen kohteisiin tai henkilöihin luo yhteenkuuluvuutta ja tuo näkyvyyttä 

yhteisössä. Tämän kautta Lions toiminta saa positiivista vireyttä ja yhteistyö eri yhteisöjen suuntaan 

helpottuu ja lisääntyy. 

 

Vierailut alueen klubeissa mahdollisuuksien mukaan, aktiivisuus myös klubien suunnalta vaikuttaa 

vierailujen toteutumiseen. 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

Olisi alussa helpompi aloittaa kautta ja tehdä toimintasuunnitelma, jos voisi saada jonkun 

aikaisemman kauden osalta mallisuunnitelman esimerkkinä. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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  Toimintasuunnitelma 2017 - 2018   

      JÄSENTAVOITTEET 

 

   Veijo Hannonen F-piiri 3.9.2017 

 

MITEN? 

(Toimintavaiheet) 

MILLOIN? 

(Aikaraja 

valmistumiselle) 

KUKA? 

(Henkilö joka on 

vastuussa toiminnosta) 

MITEN 

TIEDÄMME? 

(Miten tiedämme 

onko vaiheet 

suoritettu?) 

 

UUDET KLUBIT 

Toimintakaudella 2015-2016 toi- 

mintansa lopettaneen miesklubin 

LC Laihian uudelleen henkiin 

saattaminen tai vaihtoehtoisesti 

yhteisklubin / liitännäisklubin 

perustaminen Laihialle. Perus- 

tustoimet aloitetaan erilaisilla 

yhteydenotoilla entisiin Laihian 

klubin jäseniin, paikalliseen nais- 

klubiin sekä II Alueen 2. lohkon 

klubien jäseniin keskeisten tieto- 

jen saamiseksi. Tästä eteenpäin 

toimintaa jatketaan perustamisen 

vaatimalla tavalla ja aikataululla. 

Hanketta koodninoivat I Alueen 

puheenj. yhdessä II Alueen 2.loh- 

kon puheenjohtajan kanssa. 

 

ALLE 20 JÄSENEN KLUBIT 

Hiipuvien klubien jäsenmäärän 

kasvattaminen tavoitejäsenmää- 

rään 20 jäseneen. Paikallisissa 

tapahtumissa ja muissa tilaisuuk- 

sissa tuodaan Lions-järjestön toi- 

minta ja arvot esille ylpeästi ja 

samalla ehdotetaan jäsenyyttä. 

Suositellaan klubien välistä yh- 

dentymistä kun klubitoiminnassa 

havaitaan selviä merkkejä hiipu- 

misesta. 

 

JÄSENTAVOITE 

Aikaisempi vahvistettu virallinen 

jäsenmäärä 30.6.2017 

(+ 9 / 1707 )  huomioiden tavoit- 

teena hienoinen jäsenkasvu, +23 

 

 

LC Laihia klubin uudel- 

leen käynnistäminen tai 

vaihtoehtoisesti yhteis- 

klubi / liitännäisklubin 

perustaminen kesäkuun 

2018 loppuun 

mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakauden 

lopussa 

30.6.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakauden 

lopussa 

30.6.2018. 

 

 

 

DG Jaakko Passinen, 

GMT 

Veijo Hannonen 

apunaan 

I Alueen puheenj. ja II 

Alueen 

2. lohkon puheenj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubin jäsenjohtaja 

yhteis- 

työssä klubipresidentin 

ja 

klubijäsenien kanssa 

jota 

avustaa 

lohkonpuheenjohtaja. 

 

 

 

 

 

 

DG Jaakko Passinen, 

GMT Veijo Hannonen 

keskinäisessä yhteis-

työssä 1.VDG Annukka 

 

 

Piirihallitukselle 

raportoinnin 

yhteydessä 8.9.2017 

Peräseinäjoki 

17.11.2017, 10.2.2018 

ja 

21.4.2018 Seinäjoki. 

Lions-liiton 

jäsenrekisteri sekä 

MyLCI-jäsen- 

raportti. 

 

 

 

 

 

 

 

Piirihallitukselle 

raportoinnin yh- 

teydessä 8.9.2017 

Peräseinäjoki, 

17.11.2017, 

10.2.2018, 21.4.2018 

Seinäjoki ja MyLCI-

jäsenraportti 

 

 

 

 

 

 

Piirihallitukselle 

raportoinnin yh- 

teydessä 8.9.2017 

Peräseinäjoki, 
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jäsentä yhteensä 1730 jäseneen 

toimintakauden aikana. 

 

 

 

 

 

 

TUKI 

Jäsenhankintaa tehdään pääsään- 

töisesti nykyisten klubijäsenten 

avulla, jota tuetaan järjestämällä 

klubien jäsenjohtajille ja presi- 

denteille koulutustilaisuuksia 

 

 

 

 

 

SÄILYTYS 

Erityishuomio ja huolenpito tulee 

kohdistaa entistä suuremmassa 

määrin jo olemassa oleviin jäse- 

niin. Heidän säilyttämisekseen 

klubeissa tulee muuttaa mahdolli- 

sia jumiutuneita vanhoja toimin- 

tatapoja jäsenille paremmin sopi- 

viksi. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutustilaisuus 

klubien 

jäsenjohtajille ja 

presiden- 

teille järjestetään 

toiminta- 

kauden toisella 

vuosinel- 

jänneksellä. 

 

 

Toimintakauden 

lopussa 

30.6.2018. Ennakkotar- 

kailua suoritetaan 

PNAT- 

kokousten, 

piirihallituksen 

kokousten ja MyLCI- 

jäsenraporttien 

yhteydessä. 

Laurilan ja 2.VDG 

Thorolf Westerlundin 

kanssa. Jäsenkasvussa 

avustavat kaikki piirien 

leijonat, se on vastuul- 

lisen leijonan tärkein 

tehtävä. 

 

 

GMT Veijo Hannonen 

yhteis- 

työssä GLT Juha 

Lahtisen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 

Klubin jäsenjohtaja ja 

klubi- 

presidentti 

esikuntineen. Taus- 

tatukena jokainen 

klubin elin- 

voimaisuudesta huolta 

kantava 

Leijon-veli. 

17.11.2017, 

10.2.2018,21.4.2018 

Seinäjoki ja MyLCI-

jäsenrekisteri 

 

 

 

 

 

Lohkon puheenj-

ohtajan raportti 

PNAT-kokouksessa ja 

piirihallitukselle 

raportoinnin 

yhteydessä 

17.11.2017,10.2.2018, 

21.4.2018 

Seinäjoki ja MyLCI-

jäsenraportti. 

 

Lohkojen 

puheenjohtajien 

raportit 

PNAT-kokouksissa ja 

piirihallituk- 

selle raportoinnin 

yhteydessä 

17.11.2017, 

10.2.2018, 21.4.2018 

Seinäjoki ja MyLCI-

jäsenraportti. 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Koulutus 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Juha Lahtinen 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

Kaudella 2017-18 jatketaan GLT Tapio Seppä-Lassilan aloittaman piirin koulutusohjelman kehittämistä.  

▪ Lohkon- ja alueiden puheenjohtajien koulutukset  

▪ Klubivirkailijoiden koulutukset  

▪ Muutosjohtajakoulutus varapresidenteille.  

Viime vuonna III-alueella pilotoitu ”uusien jäsenten koulutus” toteutetaan tällä kaudella piirin kaikissa 
lohkoissa PNAT-kokousten yhteydessä nimellä ”Nuoren leijonan koulutus”  

Koulutuksen toteuttavat lohkon puheenjohtaja yhdessä alueen puheenjohtajan kanssa. Piirin 
koulutusjohtaja avustaa tarvittaessa.  

Suunnitellut koulutukset:  

▪ LPJ- ja APJ koulutus I piirihallituksen kokouksen yhteydessä Peräseinäjoella  

▪ To 26.10.2017 MuutosjohtajaValmennus I, Lapualla  

▪ Ke 29.11.2016 MuutosjohtajaValmennus II, Lapualla  
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Viestintä 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 3.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

Tilanne: 

Piirikuvernöörin tiedotteet 1 ja 2 sekä piirikuvernöörien vierailuohjelmat on sijoitettu kotisivuille. 
Ajankohtaiset tiedot on päivitetty. Piirihallituksen kokoonpano on sijoitettu kotisivuille.  

 

Tavoite: Kotisivujen päivitys, klubien auttaminen kotisivujen päivityksessä ja neuvonta Admin-käyttäjänä 
MyLCI-rekisterin käyttöön liittyvissä asioissa.  Leijonasanomat / Lejon nytt 2017-2018 piirin kotisivuille.  

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Kummilapsi ja Sri Lanka toimikunta 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

DC Hermanni Sippola 

1.9.2017 

 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

 

Sri Lankan Lions-ystävien jäsenmäärää pyritään lisäämään ja kummilapsitoiminnan kehittäminen ovat 
tärkeimmät tavoitteena.  

Jäsenmäärä F-piirissä 25 henkilöä ja 4 klubijäsentä. Jäsenille toimitetaan syksyn aikana  jäsenkirje. 

Tulen tiedottamaan piirihallitukselle Sri Lanka Lions-Ystävien toiminnan pääkohdat ja Ratnapuran 
silmäsairaalan leikkauksien toteutumiset sekä lisärakennuksen etenemisen vaiheet. 

Tulen käymään kauden aikana lohkojen ja klubien kokouksissa, jossa tuon tietoa Sri Lankan Lions-ystävistä, 
kummilapsitoiminnasta Sri Lankassa.. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

 

 Nuorisovaihtoleiri 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

 

Erkki Honkala 20.8.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri on pidetty Haapaniemen hiippakuntakartanossa, Kuortaneella 12.8.-
20.8.2017. 

Leirin tilinpäätös esitellään seuraavassa piirihallituksen kokouksessa, kunhan kaikki laskut on maksettu ja 
tulot kirjattu. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Esitän, että leiriohjaajille myönnetään 250 €:n stipendi kullekin asian mukaisesta ja luotettavasta 
toiminnasta nuorisovaihtoleirillä. 

 

Ohjaajina toimivat (sulkeissa tilinumero): 

Miska Harju (FI68 3939 0057 9960 76) 

Miikka Harju (FI72 1788 3500 0043 95) 

Nella Tuuri (FI13 5187 0150 0092 84) 

Päivi Peltonen (FI64 4924 00106083 91) 

 

Muuta: 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 
Nuorisovaihto 
Leirikoordinaattori 
 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 
 
Ulla-Maija Paloniemi 

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

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla esko.vaismaa@lios.fi  kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

Kansainvälinen nuorisoleiri järjestetään piirissämme kolmen vuoden välein.  

Tänä kesänä se järjestettiinKuortaneella , Haapaniemen hiippakuntakartanossa, kuten aikaisempinakin 

kertoina 12.8. -20.82017 

Pääosa leiriläisisitä saapui isäntäperheisiin kaksi viiikkoa ennen leiriä ja japanilaiset viipyivät 

isäntäperheissä vielä viikon leirin jälkeen. 

Leirikoordinaattorin tehtäviin kuuluu: 

1. Olla vuorovaikutuksessa liiton nuorisovaihtoasiamiehen, nuorten vanhempien, nuorten 

sekä isäntäperheiden kanssa 

2. Yhdistää isäntäperheet ja nuoret 

3. Auttaa nuoria matkajärjestelyissä 

4. Vastata siitä, että nuoret pääsevät isäntäperheisiinsä ja vaihdon loputtua takaisin omiin 

koteihinsa 

5. Vastata vaihdon aikana nuorten vaihtoon liittyvii kysymyksiin jne. 

6. Toimia yhteistyössä piirin nuorisovaihtojohtajan ja leirin johtajan kanssa 

Varsinainen intensiivinen työskentely alkaa huhtikuun puolivälissä, kun nuoret ovat saaneet tiedon 

pääsystään meidän leirillemme ja työ jatkuu läpi kesän aina siihen hetkeen kun viimeiset vaihtarit 

karistavat suomen hiekat kengistään ja lähtevät kotimatkalle kukin omaan kotimaahansa. Tänä vuonna 

se oli sunnuntaina, 27.8. 

Olin vastaanottamassa leiriläiset leirille ja varmistamassa, että kaikkien matkustusaikataulut 

menomatkalle olivat kunnossa ja meillä oikeilla aikatauluilla tiedossa. 

Osallistuin myös leiriviikon perjantaina Leijonailtaan, jossa oli mukana myös isäntäperheiden väkeä. 

Sunnuntaina, 20.8. olin Seinäjoella rautatieasemalla varmistamassa, että kaikki nuoret lähtivät oikeilla 

junilla kohti Helsinkiä (Tikkurilaa). 

 

Leirillämme oli 27 nuorta eri puolilta Eurooppaa ja Japanista. Nuorista 26 oli isäntäperheissä ennen 

leiriä ja yksi tuli suoraan leirille. Isäntäperheitä oli 24, joista 18 omasta piiristämme. Muista piireistä 

oli 6 isäntäperhettä apuna ( G, B, O, M) 

Vastuuklubeja oli 19.  

Monet nuoret jatkoivat sekä tulo- että menomatkaansa Helsinkiin jubnalla. Greetterit olivat suureksi 

avuksi Helsingin päässä auttaen ja opastaen nuoria Tikkurilan asemalla ja lentoasemalla. 

Leirikoordinaattorin näkökulmasta katsottuna tämän kesäinen vaihto ja leiri onnistuivat erinomaisesti. 

 

Tulevaisuus: Seuraavan leirikoordinaattorin varsinainen työ alkaa keväällä 2020. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 
 

mailto:esko.vaismaa@lios.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Lions Quest pj. 107-F 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Marika Haapanen 3.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

Tavoitteena Lions Quest koulutuksen toteutuminen vuoden 2018 keväällä. 

- pitämällä LQ-koulutusta esillä esitteillä, sähköpostilla sekä face to face tapaamisilla. 

Paikkana Alavus Fasadi 

Peruskoulutus 2-päiväinen, to 22.3.18 ja pe 23.3.18. 

Täydennyskoulutus 1-päiväinen, la 24.3.18. 

 

Vierailut kutsuttuna PNAT kokouksiin esittelemään Elämisen taitoja-koulutusta, mahdollisesti myös PDG:n 
ja VPDG:n kanssa klubeihin kutsuttuna esittelemään Elämisen taitoja-koulutusta. 

 

Osallistunut Lions Quest 207-18 toimikauden avajaiseminaariin ja koulutukseen Helsingissä 25. -27.8.2017. 

 

Alla linkki, jota alan jakaa klubeille, jotta koulutusten toetutuminen helpottuisi.  

http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/lomake_lionsklubeille_rahoituspaatoksista_ilmoittamiseen/ 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

http://www.lions.fi/uutiskirjeet/punainen_sulka-tiedote_-_roda_fjadern-meddelande_-_2432017/ 

Kyseisessä viestissä on ohjeet klubeille palautuvan keräystuoton (25% klubin keräämästä saldosta) käytöstä. 
Ohjeessa todetaan, että klubille palautuvaa rahaa voi käyttää mm. Elämisentaitoja-koulutuksiin tai 
Turvallisesti netissä -oppaan jakamiseen. 

Muuta: 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/lomake_lionsklubeille_rahoituspaatoksista_ilmoittamiseen/
http://www.lions.fi/uutiskirjeet/punainen_sulka-tiedote_-_roda_fjadern-meddelande_-_2432017/
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

 

Nuorisovaihto 

 

YCEC Matti Kärnä 1.9.2017 

 

 

  

Yleistä: 

Nuorisovaihto antaa vaihtoon lähtevälle nuorelle mahdollisuuden tutustua vieraisiin kulttuureihin, 
elintapoihin ja ihmisiin.  Vaihto antaa myös vastaanottavalle perheelle ja heidän nuorilleen 
”kulttuurikylvyn”, joka on hyvin vaikuttava kokemus. Nuorisovaihto on merkittävä aktiviteetti Leijonien 
toiminnassa.  ja myös hyvä keino saada myönteistä julkisuutta; palaute nuorilta ja kodeista on erittäin 
myönteistä. Aktiivisella nuorisovaihdolla on myös omalta osaltaan merkitys tulevaisuuden 
jäsenkehitykseen. 

Lähtevä vaihto  

Kaudella 2017-2018 on tarkoitus lähettää 15-20  F-piirin nuorta ulkomaille. Hakemusten tulee olla 
toimitettuna piirin nuorisovaihtovastaavalle 15. joulukuuta mennessä. Nuoret sijoitetaan kohdemaihin 
tammi-helmikuussa. Itse vaihtoaika on kesäkuu-elokuu. 

Saapuva vaihto 

Piirimme saattaa tulla nuoria myös talvella 2017-2018 perhevaihtoon. Talvivaihtoon tulijat ovat yleensä 
Malesiasta, Australiasta tai Uudesta Seelannista. Kesällä 2018  tarvitsemme myös jonkin verran 
isäntäperheitä, koska avustamme aina myös muita piirejä perheiden hankinnassa.  

      Uudet hakukaavakkeet sekä lähtevää nuorisovaihtoa että perheisännöintiä varten laitetaan piirin sivuille 

      syyskuun aikana. Ne esitäytetään valmiiksi piirin omilla tiedoilla. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Klubeissa nuorisovaihdosta vastaavien osaaminen on hyvin vaihtelevaa. Ensi kevään piirikokouksessa on 
syytä järjestää koulutus myös klubien nuorisovaihtovastaaville. Uuden kauden kokoonpanoa 
suunniteltaessa tulevan presidentin on pyrittävä löytämään  klubinsa nuorisovaihtovastaaviksi 
mahdollisimman sopiva ja motivoitunut Leijona palvelemaan alueensa nuoria. Tehtävä on hyvä olla 
pitempiaikainen. 

 

Muuta: 

Piirin 107-F YCEC:n tehtävänä on lisäksi toimia koordinoijana Etelä-Afrikan, Puolan, Viron, Venäjän, Valko-
Venäjän ja USA:n Kansasin, Teksasin ja Arizonan vaihtoon liittyvissä asioissa. Käytännössä sovin vastapuolen 
kanssa vaihdosta ja toimin kontaktina ja nuorten opastajana kaikkiin kyseisiin maihin suuntautuvaan 
vaihtoon liittyvissä asioissa. 
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

LEO TOIMIKUNTA 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

JUSSI PAARVALA 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

Lähetä piirisihteerille sähköpostilla esko.vaismaa@lios.fi  kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.   

OSALLISTUN SUOMEN LEOJEN HALLITUKSEN 3. KOKOUKSEEN 15.9. ISOKOSKELLA 

OSALLISTUN LEO CLUB VAASAN 1 V. CHARTERJUHLAAN 16.9. 

 

TYÖ JATKUU TAVOITTEEN MUKAISESTI PERUSTAA LEO CLUB SEINÄJOELLE YHTEISTYÖSSÄ SEINÄJOEN 
SEUDUN LIONS CLUBIEN KANSSA. 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lios.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Palvelu- ja varainhankinta 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Birgitta Rajala  29.8.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

Piirin klubeille tiedottaminen, kannustaminen, neuvonta ja mahdollinen opastus Lionsliiton 
nuorisoaktiviteettien: Lions-arvat ja Lions-joulukortit suhteen. 

 

 

Osallistuminen piirihallituksen ja lohkon kokouksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi


31 
 
PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

ARS-toimikunnan tavoitteet kaudella 2017-2018 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

Risto Uitto 1.9.2017 

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?  

Puheenjohtaja kokoaa ars-toimikunnan, joka kokoontuu tarpeen mukaan. Toimikunnan jäsenet osallistuvat 
lisäksi lohkon kokouksiin oman lohkonsa alueella ja tekevät klubivierailuja mahdollisuuksien mukaan.  

Toimikunnan jäsenet: Risto Uitto (pj), Jaakko Passinen, Birgitta Rajala, Anna-Liisa Laurila, Thorolf 
Westerlund, Jarmo Hietala, Timo Sysilampi. Toimikunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa, mikäli toimikunta 
katsoo sen tarpeelliseksi. Ensimmäinen toimikunnan kokous Seinäjoella 29.8.2017. 

Toimikunta huolehtii adressien markkinoinnista, sekä jakelusta klubien tekemien tilausten mukaan. 
Jokaisesta adressien luovutuserästä ilmoitetaan ARS-toimikunnan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja tekee 
ilmoitukset Lions-Liitolle laskutusta varten,  ja raportoi kuukausittain Aarne Ritari –säätiön asiamiehelle. 

Varmistetaan jokaisen klubin ars-leijona, ellei ole erikseen nimetty niin suositellaan rahastonhoitajaa ars-
leijonaksi. 

ARS-toimikunnan jäsenet ja klubien ARS-leijonat informoivat klubeja ARS-asioista jokaisessa Lions-
kokouksessa, johon osallistuvat. Lisäksi he markkinoivat ARS-materiaalia ja ARS-huomionosoituksia. 
Palkitsemisia suositellaan ansioituneille Lioneille. 

Adressien käytön markkinointitavoite toimikaudella 2017-2018:  1 kpl/jäsen (á 10 €). Suositellaan 
pidettäväksi lionien kotivarastoissa 2 adressia/jäsen ja sen lisäksi klubin varstoon vähintään 1 kpl/jäsen. 
Tilaukset tehdään pyöristettynä ylöspäin täysille kymmenille. 

Uusien Lions-Ritarien määrätavoite toimikaudella 2017-2018: 7 kpl (á 850 €) ja yksi Pro Ritari. klubeille 
suositellaan lisäämään vuosittain talousarvioon vähintään 20 adressin hankintahintaa vastaava summa. 

Piirin klubit osallistuvat adressien käyttömäärän kilpailuun. Viime vuosina voittaja on hankkinut 100 – 170 
kpl adresseja. Muut sijoitukset ovat olleet 60 – 160 kpl. 

ARS-Gaala järjestetään piirin alueella. Ritareiksi lyönnit toteutetaan esim. ARS-Gaalassa tai Piirin 
vuosikokouksessa tai klubien omissa juhlatilaisuuksissa. 

Tiedotus tapahtuu sähköpostilla ja piirilehden välityksellä. Piirin nettisivulle suositellaan linkkiä AR-säätiön 
sivulle. Säätiö maksaa tästä 200 e. Lisäksi nettilehdestä maksetaan 200 e, mikäli lehdessä on mainos ilman 
eri veloitusta, sekä juttuja piirin AR-toiminnasta. Vaihtoehtoisesti painetusta lehdestä maksetaan 400 e. 

Arne Ritari –säätiö maksaa piirin tilille ARS-toimikunnan kulujen kattamiseksi 1 € jokaista klubien 
hankkimaa adressia kohti ja 50 € jokaista Lionsritaria ja Lions Pro Ritaria kohti. Nämä rahat on tarkoitettu 
adressien postituksiin, ritarigaalan järjestämiseen, toimikunnan kokouskuluihin jne toimikunnan toimintaan 
liittyvien kulujen maksamiseen. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Lions 100 v Piirikoordinaattori 

Piiri 107 f 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

PDG Kaarlo Katajisto  

5.9.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

Lions 100 v juhlintaa jatketaan toimintavuoden 2017-2018 loppuun. Tulen kaikin mahdollisin keinoin 
aktivoimaan klubien halua viettää vuosijuhlia 100 v lions ja 100 v Suomi hengessä.  

Sen vuoksi pyrin osallistumaan jokaisen lohkon PNAT kokouksiin. Selvitän aktiviteetit 

100 v. johdosta. Tämä myös sen vuoksi, että joudun raportoimaan tiedot edelleen lionsliittoon ja sitä kautta 
edelleen Lions pääkonttoriin. Näin on tärkeää, että kaikki asiaan liittyvä tulee tietooni ja myös  MyLCI:in 
merkityksi. Olen tarvittaaessa juhlintaan liittyvissä asioissa mm. näyttely mareriaalien toimittamisessa ja 
neuvonnassa. Tulen myös korostamaa, että vaikuttavuusarviointi tehdään mieluummin yläkanttiin kuin 
varovaisesti. 

Mikäli järjestetään tähän liittyvää koulutusta, osallistun. 

 

 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Muuta: 

 

 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi
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PIIRI 107 F    TOIMIKUNNAN / TYÖRYHMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2017-2018 

Toimikunnan  / työryhmän nimi 

Punainen Sulka 

Suunnitelman laati (nimi + pvm) 

PDG Matti-Pekka Mäkelä 

19.8.2017 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Esitä toimintasuunnitelma lyhyesti pääkohdittain ja mahdolliset päivämäärät tapahtumista. 

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

 

Toimikunnan tavoitteena on syksyn aikana viedä loppuun Punainen Sulka -keräys piirimme osalta. 

Keräys on päättynyt ja piirimme pärjäsi hyvin tavoitteeseemme verrattuna: 

-tavoite oli 334.382 € ja keräystuloksemme oli 219.938 € eli 66% tavoitteesta.  Tällä pääsimme   jaetulle 
ensimmäiselle sijalle. 

 

Aktiviteettiin osallistui 83% piirimme klubeista. 

 

Piirin parhaat klubit olivat: 

1. LC Ylihärmä 

2. LC Korsnäs 

3. LC Ylistaro 

4.  

Heidät tullaan palkitsemaan 8.10. Lahden Sibeliustalolla pidettävässä tilaisuudessa. 

 

Ohjeet palautusten anomiseen on lähetetty klubeille sähköpostilla 10.8. ja ne löytyvät myös liiton sivuilta. 

 

Palautuneet varat on käytettävä haettuun tarkoitukseen viimeistään kaudella 2018-2019. 

 

KIITOS KAIKILLE AKTIVITEETTIIN OSALLISTUNEILLE JA HYVÄÄ LEIJONAKAUTTA 2017-2018. 

 

 

 

 

mailto:esko.vaismaa@lions.fi

