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DG Annukka Laurila 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirikuvernööri 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Annukka Laurila 2.9.2018 

Ohje lähettämisestä 
Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  
 - Oulun vuosikokous 8.-10.6.2018 

- Kuvernöörineuvoston 1. kokous 10.6.2018 

- Toimintasuunnitelma, piirin uusi alue- ja lohkojako tiedoksi kaikille klubeille, myös ruotsiksi 

- DG-tiedote 1, piirihallituksen kokouskutsu ja asialista 

- Piirin johtoryhmän kokous 28.8.2018 Kauhajoen Krouvissa 

- Piirin johtoryhmän GoToMeeting-nettikokoukset: 8.11.2018, 31.1.2019, ja 11.3.2019 ja muulloinkin tarvittaessa 

- Piirihallituksen tutustumis- ja informaatiokokous 27.7.2018 Sanssinkartanossa Kauhajoella 

- Piirihallituksen 1. kokous Sanssinkartanossa Kauhajoella 7.9.2018, - Piirihallituksen 2. kokous 16.11.2018, - Piirihallituksen 3. kokous 9.2.2019, - 

Piirihallituksen 4. kokous 13.4.2019 Närpiö 

-Lions-liiton varapuheenjohtaja Aarne Kiviojan ja puoliso Tuulan vierailu 7.9.2018 

-Lohkon puheenjohtajien koulutus 7.9.2018 

- Piirin vuosikokous 13.4.2018 Närpiö 

- Kuvernöörineuvoston infotilaisuus ja ARS-info Mikkelissä 24.8.2018 

- Kuvernöörineuvoston 2. kokous Mikkeli 25.8.2018 Mikkelissä 

-Kuvernöörineuvoston GTM-kokouksiin osallistuminen 

- Vaasan Taiteiden Yö: LC Vaasa/Family 9.8.2018 

- Närpiön tomaattikarnevaaleilla, LC Närpes 7.7.2018 

- Piirin golf-mestaruuskisat Kauhajoella 2.9.2018 

- Ruokamessut Kauhajoella LC Kauhajoki/Katrillin kojulla 2.9.2018 

-Uusien jäsenten koulutus GoToMeeting-nettikokouksena aika avoin 

-DG Annukka Laurilan klubivierailut 2018 – 2019:  

 LC Kaskinen  1ti 19.00 4.9. 2018 

 LC Vasa/Old Vasa Bygden 2ke 19.00 10.10. 2018 

 LC Vaasa/Family 2ma 18.00 8.10. 2018 

 LC Vähäkyrö 2ma 19.00 12.11. 2018 

 LC Isokyrö 2ke 19.00 12.12. 2018 

 LC Jurva 2ma 19.00 10.12. 2018 

 LC Kurikka 2ti 18.30 11.9. 2018 

 LC Kurikka/Jennyt 3to 18.30 20.9. 2018 

 LC Kurikka/Paitapiiska 2to 19.00 13.9. 2018 

 LC Seinäjoki/Botnia 3to 18.30 18.10. 2018 

 LC Seinäjoki/Törnävä 2to 19.00 10.1. 2019 

 LC Seinäjoki/Kampus 2ma 16.00 14.1. 2019 

 LC Ylistaro 2.ti 19.00 12.2. 2019 

 LC Kauhava/Ilmatar 2ti  19.00 14.5. 2019 

 LC Lapua/Alajoki 2ke 19.00 12.3. 2019 

 LC Ähtäri 1pe 19.00 5.10. 2018 

 LC Ähtäri/Ouluvesi 2to18.00 14.3. 2019 

 LC Töysä 2pe 19.00 12.10. 2018 

 LC Lappajärvi 2pe 19.00 14.12. 2018 

 LC Laihia/Helmi 2ti 19.00 8.1. 2019 

 LC Lapua/Fröökynät 1ke 19.00 3.10. 2018 

-Klubien syntymäpäiviä: 

LC Alavus/Salmi                                      40v 19.9.1978 

LC Seinäjoki/Aalto                                      30v 7.11.1988 DG 

LC Kauhajoki/Katrilli  20v 4.11.1998 DG 

LC Alavus/Kuulattaret  10v 19.1.2009 DG 

 

LC Evijärvi   55v 17.10.1963 

LC Vaasa/Vasa                                      65v 17.11.1953 

LC Kauhajoki                                      55v 20.12.1963 

LC Nurmo/Lakeus                                      35v 16.2.1984 

LC Ilmajoki   55v 25.2.1964 

LC Alavus   55v 6.3.1964 

LC Töysä   55v 11.3.1964 

LC Närpes   65v 30.4.1954 

LC Lehtimäki                                      45v 23.5.1974 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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1.VDG Thorolf Westerlund 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

1VDG 107 F 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Thorolf Westerlund 02.09.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

  

• Olen piirihallituksen jäsen ja osallistuu kaikkiin piirihallituksen kokouksiin vastaa omalta 

osaltaan, piirikuvernöörin tavoitteiden toteutumisesta, toimii yhteistyössä piirin GAT –

organisaation (GLT, GMT ja GST) kanssa ja olen raportointivastuussa piirikuvernöörille / Är 

medlem av distriktsstyrelsen och deltager i samtliga möten samt ansvarar för egen del att uppfylla 

förverkligandet av distriktsguvernörens målsättningar i samarbete med Gat-Organisationen inom 

distriktstyrelsen   

Osallistun F piirin kokoukset ja valmennukset kausi 2018-2019 seuraavasti/ Deltager i F-
distriktets möten och coachning under perioden 2018-2019 enligt följjande:  

27/7 2018 107 F Piirin tutumiskokous  28/8 2018 107 F Johtoryhmäkokous  

7/9 Piirin hallituskokous  8/9 Valmennus Alue I Pres.siht,rah  

20-21/10 1VDG Valmennus Seinäjoki  5/11 2018 107 F GoToMe Piiri  

8/11 2018 107 F Johtoryhmäkokous  16/11 2018 Piirin hallituskokous  

30/1 2019 107 F GoToMe Piiri  31/1 2019 107 F Johtoryhmäkokous  

9/2 2019 Piirin hallituskokous  11-15/2 1VDG Valmennus(elect) Chicago  

1-3/3 2019 KVN –kokous Pori  5/3 2019 107 F GoToMe Piiri  

26/3 2019 107 F GoToMe Piiri  28/3 2019 107 F Johtoryhmäkokous  

13/4 Piirin hallituskokous/Vuosikokous  7.-9.6.2019 Lions llit. Vuosikokous  

14/6 VDG Meeting   5-9/7 2019 Valmennus (elect) Milano  

• Koulutus: Piirikuvernööri Anna-Liisa Laurila on antanut minulle tehtäväksi kouluttaa I Alueen eli 

läntisen alueen ruotsinkielisten klubit sisältäen lohkojen puheenjohtajat sekä klubien 

presidentit, sihteerit, rahastonhoitajat./ Distriktsguvernör Anna-Liisa Laurila har gett mig i uppdrag 

att ansvara för UTBILDNINGEN inom A1 regionen på svenska för klubbarnas presidenter, sekreterare, 

kassörer  

  

• Kartoittaa mahdollisuuksia perustaa uusia klubeja Piirissä/ kartlägga möjligheter att  

bilda nya klubbar inom distriktet.  
  

• Antaa tukea klubeille jäsenhankinta kampanjaan ”Haku päälle” /Ge stöd till  

klubbbarna i medlemskampanjen  ”Sökning på gång”                                                       Jatka sivu 2  

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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sivu 2  

Piirikuvernööri Anna-Liisa Laurila on antanut minulle tehtäväksi vieraile seuraavissa klubeissa seuraavalla 

aikataululla/ Distriktsguvernör Anna-Liisa Laurila har gett mej i uppdrag att besöka följande klubbar.   

KLUBIVIERALUT/ klubbesök 04.09-11.12.2018  

04/9  LC Seinäjoki  05/9  LC Kauhava  10/9 LC Vaasa-Vasa  

11/9  LC Jalasjärvi  12/9  LC Kortesjärvi  13/9 LC Alahärmä  

14/9  LC Kauhava/Aro  19/9  LC Kauhava/Helahoito  20/9 LC Nurmo/Lakeus  

2/10  LC Nurmo  3/10  LC Kauhajoki  8/10 LC Peräseinäjoki  

9/10  LC Övermark-Yttermark  10/10 LC Ilmajoki/Viljat  11/10 LC Jalasjärvi/Liisat  

12/10 LC Lapua  18/10 LC Ilmajoki/Ilkka  27/10 LC Lappfjärd  

7/11 LC Kauhajoki/Päntäne  10/11 LC Kristiinankaupunki  13/11 LC Isojoki  

14/11LC Kauhajoki/Katrilli  10/12 LC Ilmajoki     

  

 Piirikuvernööri Anna-Liisa Laurila on antanut minulle tehtäväksi vastaa Lohkojen 

toiminnasta kausi 2018-19, minulla on tavoitte vieraile seuraavissa PNAT- kokouksissa/ 
Distriktsguvernör Anna-Liisa Laurila har gett mig i uppdrag att ansvara för Zonernas verksamhet 
under perioden2018-19 målsättningen  är att delta i möten enligt nedan  

  

PNAT-KOKOUKSET / Zonmöten  

24/9  LOHKO I  Alue 4  25/9   LOHKO II Alue 4  27/9   LOHKO III Alue 3    

4/10  LOHKO II Alue 3  20/11 LOHKO III Alue 1  21/11 LOHKO I  Alue 1    

22/11 LOHKO II Alue 1  27/11(?) LOHKO II Alue 2  28/11 LOHKO I  Alue 2  

  

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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2. VDG Raimo Sillanpää 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

2VDG 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

1. Osallistuttu F-piirin tutustumistilaisuuteen, ydinryhmän- ja johtoryhmän kokouksiin.  
2. Osallistuttu 2VDG-koulutukseen Mikkelissä 26.8.2018. 
3. Vahvistettu vierailuajankohta seuraaviin klubeihin: 

 
Korsnäs 

Lapua/Simpsiö 

Nurmo/Valakiat 

Seinäjoki/Aalto 

4. Ehdotettu vierailuajankohtaa seuraaviin klubeihin:  
Alajärvi/Järviseutu 

Alavus 

Alavus/Kuulattaret 

Alavus/Salmi 

Evijärvi 

Kuortane 

Lehtimäki 

Malax 

Närpes 

Närpes Three Towns 

Petalax 

Soini 

Teuva 

Vaasa/Meri 

Vimpeli 

Ylihärmä 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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CS Markku Ojala 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

CS 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Markku Ojala 2.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 

 Osallistun piirihallituksen kokouksiin sekä vuosikokouksen valmisteluun sekä pidän pöytäkirjaa 

kaikissa piirihallituksen kokouksissa.  

  

Avustan piirikuvernööriä ja piirihallitusta kauden teemojen toteutuksessa.  

  

Vastaan piirin kirjeenvaihdosta piirikuvernöörin ja piirihallituksen antamien toimeksiantojen 

pohjalta. Kirjeenvaihto tapahtuu sähköpostin välityksellä.  

  

Neuvon piirin klubeja sekä avustan etsimään oikean vastaajan kysymyksiin.  

  

Arkistoin piirin kokous- ja tiedoteasiakirjat kauden ajalta, ja toimitan kauden päätteeksi maakunta-

arkistoon.  

  

Toimin yhteistyössä webmasterin kanssa.  

  

Vastaan esitystekniikan toiminnasta piirihallituksen kokouksissa.  

  

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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CT Leo Korpi-Halkola 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piirin rahastonhoitaja 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

CT  Leo Korpi-Halkola 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

  

- maksan piirikuvernöörin hyväksymät laskut ajallaan 
- toimitan tositemateriaalin tilitoimistolle ja huolehdin muutenkin 

yhteydenpidosta kirjanpitäjään 
- raportoin taloustilanteesta piirikuvernöörille, johtoryhmälle ja piirihallitukselle 
- esittelen tilinpäätöksen piirin vuosikokoukselle 
- toimitan kirjanpitomateriaalin tilintarkastajille ja annat heidän mahdollisesti 

tarvitsemat lisätiedot 
- osallistun johtoryhmän ja piirihallituksen kokouksiin sekä vuosikokouksiin 
- laskutan nuorisoleirimaksut loka-marraskuun aikana 
- ohjeistan/koulutan klubien rahastonhoitajia tarvittaessa 

 
 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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IPDG Jaakko Passinen 
 

 

Ei virkaan kuuluvia toimia, jotka vaativat suunnitelmaa  
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A1L1 Harri Suominen 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piiri 107-F, Alue 1, Lohko 1 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Harri Suominen 

31.8.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

  

Ensimmäiset lohkokokoukset pidän 17.10 ja 21.11. Kokousten pitopaikat ovat vielä 

epäselvät. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A1L2 Kirsti Ala-Kutsi 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

F-piiri, 1.alue 2.lohko 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Kirsti Ala-Kutsi   21.8.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä 

2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

PNAT-kokoukset: 20.9.2018, 22.11.2018 ja 21.2.2019 (ajankohdat ilm. 13.8.18 tiedoksi klubipresidenteille). Kokouskutsu 

lähetetään kunkin piirihallituskokouksen jälkeen, jotta piirihallituksen evästykset voidaan huomioida.  

to 20.9.2018/Präntöön Helmi, Vaasa 

-yksikönjohtaja, lion Marjo Suutari esittelee Vaasan uusimman palvelukodin 

-esittelyt 

-klubien palveluaktiviteetit; nimikkoprojektit, mahdolliset uudet projektit/haasteet 

-ajankohtaiset lions-asiat/piirihallituksen evästykset 

 

to 22.11.2018/paikka auki 

- 1. varapiirikuvernööri Thorolf Westerlund paikalla 

-esittelyt 

-keskustelutilaisuus rekrytointiin ja jäsenten säilyttämiseen liittyvistä ideoista 

-ajankohtaiset lions-asiat/piirihallituksen evästykset 

 

to 21.2.2019/Pohjanmaan Syöpäyhdistys, Vaasa 

-toiminnanjohtaja Markku Suoranta kertoo kokouksen aluksi palvelualueeseen liittyvästä aiheesta: Lapsuusiän syöpä 

-esittelyt 

-ajankohtaiset lions-asiat/piirihallituksen evästykset 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  

Kysely läh. 13.8.18 lohkon presidenteille: ota yhteyttä, jos jo nyt on mielessäsi lohkon lions-toimintaan liittyvä asia, jota 

olisi hyvä käsitellä jossain kauden PNAT-kokouksessa ja/tai asia, jota haluat minun ottavan esiin piirihallituksen tulevissa 

kokouksissa.    

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

8.8.18 lpj pyysi lohkonpj-koulutuksessa ja/tai mahdollisesti piirihallituksessa otettavaksi esiin esimerkin avulla 

arvonlisäverollinen myynti sekä sen kannattavuus klubissa. Piirikuvernööri Annukka Laurila on jo järjestänyt kouluttajan 

tulevaan lpj-koulutukseen 7.9.18. Kiitos nopeasta toiminnasta! 

Kiitos myös saadusta avusta 1.varapiirikuvernööri Thorolf Westerlundille sekä 2.varapiirikuvernööri Raimo Sillanpäälle 

MyLCI-ongelman ratkaisemisesta.  

 

  

 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A1L3 Arto Nortunen 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Alue 1, Lä ntinen 
Lohko 3 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Arto Nortunen 
06.09.2018 

Ohje lähettämisestä 
Pituus sää ollä enintä ä n yksi sivu. 
Lä hetettä vä  sä hko postinä piirisihteerille ( märkku.ojälä@lions.fi )  viimeistä ä n 
kokouskutsussä mäinittunä pä ivä nä  2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma? 
  
PNAT 1 kokous pidetä ä n Vä hä ssä kyro ssä  27.09.2018. 
PNAT 2 kokous pidetä ä n Ylistärossä 20.11.2018. Tä hä n kokoukseen tulee 
mukään Thorolf Westerlund. 
PNAT 3 jä 4 äjänkohdät värmistetään ennen vuodenväihdettä. Pitopäikät 
tulevät olemään Läihiä jä Isokyro . 
 Kä sittelemme kokouksissä klubien eri äktiviteettejä, sitä  onko tärvettä 
käsvättää klubien jä senmä ä rä ä , jä senten äktiivisuuttä sekä  klubin nä kyvyyttä  
päikkäkunnällä. 
 Tulen vieräilemään lohkon klubien kokouksissä, sekä  mähdollisuuksien 
mukään klubien jä rjestä missä  äktiviteettitäpähtumissä. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 
. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
 

 
 
  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A2L1 Aune Vanhanen 

Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

F-PIIRI, II ALUE 1.LOHKO 

Lohkon p.j. Aune Vanhanen 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Lohkon p.j. Aune Vanhanen 27.08.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä 

2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Piirikuvernööri Anna-Liisa Laurilan teema ”Pidetään toisistamme huolta.” 

Varapiirikuvernööri Thorolf Westerlund, Piirisihteeri Markku Ojala 

 

Piirihallituksen kokoukset: 

perj. 7.9.-18 Sanssinkartano, Kauhajoki 

perj. 16.11.-18 

lau 9.2.-19 

lau 13.4.-19 Närpiö 

 

Kauhajoen klubien LC Kauhajoki, LC Kauhajoki/Katrilli, LC Kauhajoki/Aro ja LC Kauhajoki/Päntäne, yhteinen 

vallanvaihtojuhla ke 19.9.2018. 

PNAT-kokouksissa, joihin osallistuvat Kauhajoen neljän klubin, Isojoen ja Teuvan klubien presidentit, 

sihteerit ja rahastonhoitajat, käymme läpi kunkin klubin jäsentilanteen, sen lisäykset/vähennykset, uusien 

jäsenten määrän, klubien aktiviteetit, tulevat päätapahtumat ja muut merkittävät asiat. 

 

PNAT 28.11.-18, Kauhajoki 

PNAT to 21.2.-19 tai to 28.2.-19? 

PNAT to 4.4.-19? 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Syksyn kansalliseen diabetes-päivään osallistuminen? esim. kävelytempaus. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A2L2 Jari Kujanpää 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi  
  
A2 L2  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm)  
  
Jari Kujanpää 31.8.2018  

Ohje lähettämisestä  
Pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 
päivänä 2.9.2018    

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  
  
Toimintasuunnitelma   
  
PNAT kokoukset suunnitellut ajankohdat ja sisältö  

  
1. Torstai 27.9.2018 klo 19.00 Kurikka  
2. Tiistai 27.11.2018 klo 19.00 Ilmajoki  
3. Perjantai 22.2.2019 klo 19.00 Jurva  
4. Torstai 25.4.2019 klo 19.00 Jalasjärvi  
  

1. PNAT 27.9.2018  
- piirin toimintasuunnitelma  
- klubien toimintasuunnitelmat  
- piirihallitus 7.9. kokouksen asioita  
- klubien ”terveystarkastuskortti” läpikäynti -  terveiset piirihallitukselle  

  
2. PNAT 27.11.2018  

- Thorolf Westerlund I VDG puheenvuoro  
- piirihallitus 16.11. kokouksen asioita  
- klubien aktiviteetit  
- jäsentilanne  
- https://www.lions.fi/ sivuston esittely/ tutustuminen (asiantuntija?) -  terveiset 

piirihallitukselle  

  
3. PNAT 22.2.2019  

- piirihallitus 9.2. kokouksen asioita  
- muut ajankohtaiset asiat, tarkennetaan  
- http://www.lionsclubs.org/FI/ sivuston esittely (asiantuntija?) -  terveiset 

piirihallitukselle  

  
4. PNAT 25.4.2019  

- piirihallitus 13.4. kokouksen asioita  
- muut ajankohtaiset asiat, tarkennetaan -  terveiset piirihallitukselle  

  
   

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  
  

Mahdollista muuta huomioitavaa.  
Kokousten sisältöä säädetään mielenkiinnon/ asiatarpeiden mukaan.  
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A3L1 Tuulikki Martikkala 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Piiri 107-F, III Alue 1.Lohko 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Tuulikki Martikkala, lohkon puheenjohtaja  

ZC 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Lohkon puheenjohtajuus ja velvotteet. 

 

Piirin 107-F vuosikokous pidettiin Framilla 21.4.2018. Kokouksessa III Alueen 1.Lohkon puheenjohtajaksi 

kaudelle 2018 -2019 valittiin LC Seinäjoki Aallon 1. varapresidentti, nykyisin klubin presidentti Tuulikki 

Martikkala. 

Lohkon puheenjohtajat kuuluvat äänivaltaisina jäseninä Piirihallitukseen, sekä johtavat lohkonsa PNAT  

-kokouksia, joihin sääntöjen mukaan kuuluvat klubien presidentit, sihteerit ja kassat. Lohkomme PNAT  

-kokoukset pidetään Hotelli Fooningissa Kaarretie 4, 60510 Hyllykallio klo 18.00: 27.9.18, 29.11.18, 21.2.19, 

25.4.19. Uusien jäsenien koululutus on samassa paikassa 11.10. 2018 klo 18.00, kouluttajana PNAT:n 

puheenjohtaja Tuulikki Martikkala 

Puheenjohtajat vierailevat kautensa aikana kaikissa lohkonsa klubeissa, pyydettäessä. He välittävät tietoa 

klubeilta piirihallitukselle, sekä antavat tietoa klubeille piirihallituksen päätöksistä PNAT -kokouksissa, sekä 

tarvittaessa muutenkin. Lohkon puheenjohtaja on piirin ja klubien yhteyshenkilö ja tietojen jakaja.  

Puheenjohtajan tehtäviin kuuluu myöskin klubien auttaminen tarvittaessa. Apua on aina saatavissa myöskin 

Lions Piirin ja -Liiton tasolta. Lohkon puheenjohtajien yhteyshenkilönä toimikaudella 2018 – 2019 toimii 

1VDG Thorolf Westerlund. Hän auttaa ja etsii avun kysymyksiin, joihin lohkon puheenjohtajat eivät osaa 

vastata.  

PNAT kokousmuistio lähetetään Westerlundille ja Piirikuvernööri Laurilalle.  

PNAT:n ensimmäisessä kokouksessa muistioon merkitään mm. lohkon klubien jäsentilanne muutoksineen, 

klubien tulevan kauden keskeiset aktiviteetit, sekä muut merkittävät asiat/tapahtumat lohkon alueella. 

Piirihallitus ja toimikunnat vastaavat piirikuvernöörin johdolla piirin toiminnan strategiasta, suunnittelusta 

ja operatiivisesta toiminnasta, sekä edesauttavat Suomen Lions-liiton ja Lions Club Internationalin 

asettamien tavoitteiden toteuttamisesta. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

- 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

- 
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A3L2 Päivi Rantavuori 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi  

  
107 F PNAT III alue 2 lohko  

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm)  

  
Päivi Rantavuori  
2.9.2018  

Ohje lähettämisestä  
Pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018    
Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?   

   

Tavoitteeni on edistää Lion-toimintaa ja tukea klubien toimintaa.  
  
Osallistun piirihallituksen kokouksiin.  
  
Järjestämme kolme PNAT-kokousta. Ensimmäinen kokous pidetään 
torstaina 4.10.2018 Kauhavalla. Kokoukseen osallistuu varapiirikuvernööri 
Westerlund. Seuraavat kokoukset sovitaan ensimmäisessä PNAT-
kokouksessa.  
  
Vierailut oman lohkon klubien kuukausikokouksissa mahdollisuuksien 
mukaan, puhelinkeskustelut klubipresidenttien kanssa (jäsenkehitys, 
tiedottaminen jne.)  
  
Klubit: Lapua, Lapua/Alajoki, Lapua/Simpsiö, Lapua/Fröökynät, Kauhava, 
Kauhava/Helahoito, Kauhava/Ilmatar, Alahärmä, Kortesjärvi ja Ylihärmä 
(10)  
  
  

  

  

  

  

  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  
.  

Mahdollista muuta huomioitavaa.  

  

  

  

  



 

16 
 

A4L1 Heli Kivimäki 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

Piiri 107F, IV alue, 1. lohko 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

 

Heli Kivimäki, 4.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

  

Lpj osallistuu piirihallituksen kokouksiin ja tuo sieltä terveiset lohkoon PNAT-

kokouksissa. Lpj aktivoi klubeja osallistumaan piirin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Lpj 

aktivoi klubeja uusien jäsenten rekrytointiin ja hoitamaan hallinnolliset velvoitteensa 

kauden 2018-2019 aikana. 

 

Lpj:n toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää lohkon klubien välistä 

yhteistoimintaa. Yhteishankkeita ideoidaan ja toteutetaan mahdollisuuksien 

mukaan. Myös yhteisaktiviteetit ovat mahdollisia. Aloitteellisuutta klubivierailuihin 

on syytä lisätä, jotta naapuriklubien toiminnan ja jäsenistön tuntemusta saadaan 

parannettua. Lpj kannustaa lohkon klubeja toimimaan yhdessä. 

 

Lpj pyrkii vierailemaan lohkon kaikissa klubeissa. Klubivierailusta lpj sopii etukäteen 

klubin presidentin kanssa. Klubivierailut on jo aloitettu, kun lpj vieraili LC Töysän 

nuijanvaihtajaisissa 17.8.2018. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

.- 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

PNAT-kokoukset 24.9.2018, 27.11.2018 ja 19.2.2019. 
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A4L2 Kari Sipilä 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

Piiri 107F IV alue Lohko 2 

Toimintasuunnitelma laatijan (nimi + pvm) 

 

Kari Sipilä    6.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

  

Lohkoon kuuluu 5 Klubia: 

 

Nimi                                     Jäsenmäärä kauden alussa 

LC Alajärvi/Järviseutu       30 

LC Evijärvi                            35 

LC Lappajärvi                       30 

LC Lehtimäki                        24 

LC Vimpeli                            31 

 

Lpj vierailee kauden aikana kaikissa lohkon klubeissa.  

 

Lohkon kokouksia pidetään kauden aikana neljä, yleensä piirihallituksen kokouksen jälkeisellä viikolla. 

Näissä kokouksissa käsitellään piirihallituksesta tulevia ja vuosirytmin mukaisesti ajankohtaisia asioiden. 

Lisäksi keskitytään klubien palvelu- ja klubiaktiviteettien kehittämiseen ja niistä tiedottamiseen sekä tähän 

perustuvaan jäsenhankintaan. 

 

Lpj toimii tarpeen mukaan klubien ja niiden toiminnan kehittämisen tukena ja toimii viestinviejänä piirin ja 

klubien välillä sekä edustaa osaltaan klubeja piirin tilaisuuksissa. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

- 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

Lohkon kokouspäivät torstaisin: 

13.9. 

22.11. 

14.2. 

25.4. 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi


GMT Veijo Hannonen 

    

          JÄSENTAVOITTEET 

   

    

Veijo Hannonen F-piiri 2.9.2018 

 

MITEN? 

(Toimintavaiheet) 

MILLOIN? 

(Aikaraja valmistumiselle) 

KUKA? 

(Henkilö joka on vastuussa 

toiminnosta) 

MITEN TIEDÄMME? 

(Miten tiedämme onko vaiheet 

suoritettu?) 

 

UUDET KLUBIT 

Perustetaan uusi erityisalojen 

teemaklubi Karijoelle, tai vaihto- 

ehtoisesti liitännäisklubi jos 

kokonaisen klubin perustaminen 

ei ole mahdollista. Teema: kol- 

mas-sektori. 

Perustamistoimet aloittaa välittö- 

mästi kunnanjohtaja Marko 

Keski-Sikkilä tarvittaessa apu- 

naan DG Annukka Laurila GMT 

Veijo Hannonen ja II alueen I 

lohkon puheenjohtaja Aune Van- 

hanen. Perustamistyö jatkuu niin, 

että kuluvan vuoden loppuun 

mennessä uuden klubin tai liitän- 

näisklubin perustajäsenien rek- 

rytointi on suoritettu, ja voidaan 

aloittaa perustamisen tarvitsema 

paperityö. 

 

 

  

 

 

Rekrytointi 5-20 jäsentä 

kuluvan vuoden 2018 lop- 

puun mennessä. Klubin tai 

liitännäisklubin perustami- 

nen kevätkaudella 2019 

huhtikuun loppuun men- 

nessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG Annukka Laurila, GMT 

Veijo Hannonen. 

Taustatukena 

teemeklubi koordinaattori 

VCC Heidi Rantala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piirihallitukselle raportoinnin 

yhteydessä 7.9.2018 Kauhajoki, 

16.11.2018, 9.2.2019 ja 13.4.2019 

Närpiö. Lions-liiton ja MyLCI: n 

jäsenrekisteri. 
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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 30.6.2018 

( - 80/1626 ) huomioiden tavoit- 

teena toimintakauden aikana on 

säilyttää jäsenmäärä entisellään 

1626 jäsenessä koko toiminta- 

kauden ajan. Pyrkimys on, että 

piirin jokainen klubi ottaa kaksi 

nettojäsentä toimintakauden aika- 

na. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakauden lopussa 

30.6.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteen toteutumista 

seurataan PNAT-kokouk- 

sissa ja MyLCI.n rekiste- 

ristä toimintakauden lop- 

puun 30.6.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubin jäsentoimikunta ja loh- 

kon puheenjohtaja tukenaan 

GAT- tiimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG Anna-Liisa Laurila, GMT 

Veijo Hannonen, lohkojen 

puheenjohtajat yhteistyössä 

klubin jäsentoimikunnan kan- 

ssa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohkon puheenjohtajien raportit 

PNAT-kokouksissa ja piirihalli- 

tukselle raportoinnin yhteydessä 

7.9.2018 Kauhajoki, 16.11.2018, 

9.2.2019 ja 13.4.2019 Närpiö. 

MyLCI:n jäsenrekisteri. 

 

 

 

 

 

 

 

Lohkon puheenjohtajien raportit 

PNAT-kokouksissa ja piirihalli- 

tukselle raportoinnin yhteydessä 

7.9.2018 Kauhajoki, 16.11.2018, 

9.2.2019 ja 13.4.2019 Närpiö. 

Välitarkastuksia tarvittaessa 

Lions-liiton sekä MyLCI:n jäsen- 

rekistereistä. 
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TUKI 

Jäsenhankintaa tehdään pääsään- 

töisesti nykyisten klubijäsenten 

avulla, jota tuetaan järjestämällä 

klubien jäsenjohtajille ja presi- 

denteille koulutustilaisuuksia. 

Lisätukea saa Lions-liiton julkai- 

semasta ”haku päällä” kamppan- 

jan työkalupakista. 

 

Kamppanjamateriaalina on tiet- 

tyihin kamppanjahuippuihin nä- 

kyvyyden parantamiseksi saata- 

villa ( Winderit, Roll-Upit, rinta- 

napit ym. DG ja GMT toimesta. 

 

SÄILYTYS 

Erityishuomio ja huolenpito tulee 

kohdistaa entistä suuremmassa 

määrin jo olemassa oleviin jäse- 

niin. Heidän säilyttämisekseen 

klubeissa tulee kehittää klubitoi- 

mintoja jäsenille paremmin sopi- 

viksi. GAT-tiimin hyödyntämi- 

nen klubeissa. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Koulutus lohkojen pu- 

heenjohtajille 7.9.2018 

Kauhajoki. PNAT-kokous- 

ten yhteydessä annetaan 

koulutusta uusille jäsenille 

Kaikkia klubivirkailijoita 

koskeva koulutus järjeste- 

tään kauden neljännellä 

 

vuosineljänneksellä 

13.4.2019 piirin vuosiko- 

kouksen yhteydessä 

Närpiössä. 

 

 

 

Toimintakauden lopussa 

30.6.2019. Ennakkotar- 

kailua suoritetaan PNAT- 

kokousten, piirihallituksen 

kokousten ja MyLCI- 

jäsenraporttien 

yhteydessä. 

 

GLT Tapio Seppä-Lassila ja 1.  

VDG Thorolf Westerlund. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jokainen klubin elinvoimai- 

suudesta huolta kantava 

Leijona. 

 

Lohkon puheenjohtajan raportti 

PNAT-kokouksessa ja piirihalli- 

tukselle raportoinnin yhteydessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lohkon puheenjohtajien raportti 

PNAT- kokouksessa sekä piirihal- 

litukselle raportoinnin yhteydessä 

7.9.2018 Kauhajoki, 16.11.2018, 

9.2.2019 ja 13.4.2019 Närpiö ja 

MyLCI:n jäsenraportti 

 

 



GLT Juha Lahtinen 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi  

Koulutus  
Toimintasuunnitelma laatijai (nimi + pvm) Juha 

Lahtinen 6.9.2018  

Ohje lähettämisestä  
Pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018    
Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  Kaudella 2018-19 

jatketaan piirin koulutusohjelman kehittämistä.   

Osallistun itse liiton järjestämiin GLT-koulutuksiin.  

GLT-koulutus (Jyväskylä) 22.-23.9.   

 Lohkon- ja alueiden puheenjohtajien koulutukset  

 Klubivirkailijoiden koulutukset   

 Presidenttikoulutus varapresidenteille  

 Viestintäkoulutus  

Suunnitellut koulutukset:  

 LPJ- ja APJ koulutus I piirihall. kokous Kauhajoki (Tapio Seppä-

Lassila)  

 Uusien jäsenten koulutukset lohkoittain PNAT-kokousten 

yhteydessä, päävastuussa kukin LPJ  

 Ti 6.11.2018 PRES-koulutus I, Lapua  

 Ti 27.11.2018 PRES-koulutus II, Lapua  

 Viestintäkoulutus maaliskuu 2019, Lapua  

 Klubivirkailijakoulutus 13.4.2019, Närpiö  

  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  
.  

Mahdollista muuta huomioitavaa.  
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GST Timo Sysilampi 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

Piirin GST koordinaattori 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

 

Timo Sysilampi 31.8.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Piirin GST-koordinaattori auttaa ja tukee 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 LCI Forwardin palvelurakenteen kanssa lionien palvelutyön näkyvyyden 
kasvattamiseksi paikkakunnilla. 
LCI Forward -suunnitelman tavoite on kolminkertaistaa vaikutuksemme 

maailmanlaajuisesti parantamalla vähintään 200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain 

toimivuoteen 2020-21 mennessä laajentamalla humanitaarista palvelua. 

 

Lionsklubien tuottamien palvelujen vaikutusten tehostaminen heikommassa asemassa eli 

näkövammaisten ja muiden välitöntä apua tarvitsevien keskuudessa. 

 

Lionsklubien humanitaarista eli ihmisten hyvinvoinnin ja onnellisuuden parantamiseen 

liittyvää toimintaa tuodaan esiin. 

 

Muistutetaan lioneita, että olemme maailman suurin palvelujärjestö ja tuodaan se myös 

esille tehdessämme palvelutyötämme. 

 

Otamme jäseniksemme sellaisia henkilöitä, joilla on halu ja mahdollisuus osallistua 

palvelutoimintaamme ja tarjota sellaisia palvelumuotoja, jotka heille sopii kulloisessakin 

elämäntilanteessa. 

 

2) Mainostaa LCI:n palvelurakennetta ja korostaa diabetesta ja lapsuusiän syöpää 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. 

4) Tekee yhteistyötä alueiden, lohkojen ja klubien palvelujohtajien kanssa, jotta klubit 
pyrkivät saavuttamaan niiden palvelutavoitteet, varmistetaan säännöllinen raportointi 
MyLCI:ssa ja kannustetaan LCI:n MyLion-sovelluksen käyttämistä palveluprojekteissa, 
kunhan ne täyttävät GDPR-asetuksen velvoitteet. 

5) Tukee paikallisia palveluprojekteja, jotka luovat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja piirin lionit 
ja leot tuntevat niistä ylpeyttä. 

6) Mainostaa palveluprojekteja, jotka innostavat eri sukupolvien edustajia, mukaan lukien 
leojen ottamista mukaan ja johtamismahdollisuuksien antamista heille. 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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7) Maksimoi LCIF:n resurssien käyttämisen ja innostaa LCIF-koordinaattoreiden kautta 
varainkeruuta. 

8) Seuraa piirille myönnettyjä LCIF-apurahoja. 
9) Kerää klubien ja piirin antamaa palautetta liittyen palveluhaasteisiin, mahdollisuuksiin ja 

menestyksiin; kertoo moninkertaispiirin koordinaattorille tilanteesta, jotta voidaan löytää 
ratkaisut/poistaa esteet palveluohjelmien toteuttamiselle. 

 

Tavoite 1: Varmistaa, että kaikki piirin klubit nimittävät jäsenen klubin GST-palvelujohtajan 

virkaan. 

Tavoite 2: Varmistaa, että kaikki piirin lions- ja leoklubit tuntevat LCI:n uuden palvelurakenteen ja 

diabeteksen maailmanlaajuisena palvelualueena. 

Tavoite 3: Lisätä palveluaktiviteetti-ilmoitusten tekemistä MyLCI:ssa. 

Tavoite 4: Kasvattaa klubien järjestämiä käytännön palveluprojekteja. Kiinnittää erityistä huomiota 

alueisiin, jotka sopivat yhteen satavuotisjuhlan palveluhaasteen ja uuden palvelurakenteen kanssa. 

Tavoite 5: Kannustaa kaikkia piirin klubeja suorittamaan vähintään yksi diabetesprojekti 

toimivuoden aikana. 

Tavoite 6: Kannustaa kaikkia lioneita ja leoja käyttämään MyLion -sovellusta kun he suunnittelevat 

ja toteuttavat palveluaktiviteetteja, kunhan ne täyttävät GDPR-asetuksen velvoitteet. 

Tavoite 7: Kannustaa klubien GST-palvelujohtajia suorittamaan kaksi lionien koulutuskeskuksen 

kurssia: Yleiskatsaus Maailmanlaajuiseen toimintaryhmään ja Yhteisön palveleminen. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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LCIF Matti Vaarasto 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

LCIF piirikoordinaattori 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

 

Matti Vaarasto 3.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

TOIMINTASUUNNITELMA LCIF JA  MELVIN JONES JÄSENYYS 

A) LCIF 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 ja alkavalla kolmivuotiskaudella erityisesti markkinoida ja koordinoida 

Kampanja 100 tavoitteita piirissään. 

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 sovittaessa lohkojen kokouksiin. 

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

kansainvälisessä toiminnassa. 

5) Avustaa MJ-hakemusten tekemiseksi. 

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

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

 

Piirin tasolla tiedottaminen tarkoittaa suoraan yhteydenpitoa piirin klubeihin klubi- / lohkovierailuilla, 

kirjeitse tai sähköpostilla. Se on: 

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

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

• tiedottamista kunkin klubin lahjoitustilanteesta 3-4 kertaa kaudessa 

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

 

B) TAVOITTEET 

• Nostaa F-piiri LCIF lahjoituksissa maan keskiarvon paremmalle puolelle 

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

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

osallistuminen juhlaan. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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ARS Jarmo Hietala 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

AR - toimikunta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

 

Jarmo Hietala 3.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 F-piirin AR - toimikunnan tavoitteet toimikaudelle 2018 - 2019 

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

lohkon kokouksiin oman lohkonsa alueella ja tekevät klubivierailuja mahdollisuuksien mukaan. Ehdotus toimikunnan 

jäseniksi, jotka tarkentuvat syksyn 2018 aikana: Jarmo Hietala (pj), Jaakko Passinen, Anna-Liisa Laurila, Thorolf 

Westerlund, Raimo Sillanpää ja Birgitta Rajala. Toimikunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa, mikäli toimikunta katsoo 

sen tarpeelliseksi. 

Toimikunta huolehtii adressien markkinoinnista, sekä jakelusta klubien tekemien tilausten mukaan. Jokaisesta 

adressien luovutuserästä ilmoitetaan AR - toimikunnan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja tekee ilmoitukset Lions-

liitolle laskutusta varten ja raportoi kuukausittain Aarne Ritari - säätiön asiamiehelle. 

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

rahastonhoitaja toimii tehtävässään useamman kauden peräkkäin. 

AR - toimikunnan jäsenet ja klubien AR - leijonat informoivat klubeja ARS - asioista jokaisessa Lions-kokouksessa, johon 

osallistuvat. Lisäksi he markkinoivat ARS - materiaalia ja ARS - huomionosoituksia. 

Palkitsemisia suositellaan ansioituneille Lioneille. 

Toimikauden 2018 - 2019 taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet: 

- Adressien myynti koko piirin osalta 1000 kpl. 
- Klubeja kuitenkin kannustetaan hankkimaan kauden aikana vähintään yksi adressi / lion. 
- Klubin varastossa suositellaan pidettäväksi vähintään 10 adressia. Tilaukset tehdään pyöristettynä ylöspäin 

täysille kymmenille. 
- Uusia Lions - Ritareita 8 kpl (á 850 €). 
- Yksi Pro Ritari (á 850 €). 
- Piirin klubit osallistuvat adressien käyttömäärän kilpailuun. 
- Piirin alueella järjestetään AR – ja MJ - Gaala, jossa lyödään uudet Ritarit. Ritareiksi voidaan lyödä myös piirin 

vuosikokouksessa tai klubien omissa juhlatilaisuuksissa. Huomioidaan myös Melvin Jones Fellow – jäsenyyden 
saaneet leijonat. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Päättää minkä paikkakunnan klubi järjestää maaliskuussa 2019 AR-/MJ – Gaalan. 

 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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Viestintä Raimo Sillanpää 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Viestintä 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Tilanne: 

F-piirin nettisivut on pidetty ajan tasalla. Pääsyoikeus F-piirin jäsensivustolle on 

lisätty piirin klubien presidenteille.   

 

Tavoite: Kotisivujen päivitys, klubien auttaminen kotisivujen päivityksessä ja 

neuvonta Admin-käyttäjänä MyLCI-rekisterin käyttöön liittyvissä asioissa.  GDPR-

neuvonta ja huomiointi. Leijonasanomat / Lejon nytt 2018-2019 piirin kotisivuille.  

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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Kummilapsi Pekka Harjula 
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Nuorisotyö ja -vaihto Harri Peltonen 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

Nuorisotyö ja -vaihto 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

Harri Peltonen 2.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

Yleistä: 

Nuorisovaihto on helppo ja turvallinen tapa tutustua maailmaan. Monelle matka on ensimmäinen yksin 

tehtävä reissu, joka jää nuoren ja vanhempien mieleen. Vaihdossa tutustutaan kohdemaan elintapoihin, 

ihmisiin ja kulttuuriin. Samalla myös isäntäperhe oppii ymmärtämään suomalaista kulttuuria.  

 

Lähtevä vaihto: 

Kaudella 2018-2019 on tarkoitus lähettää noin 20 F-piirin nuorta ulkomaille. Hakemusten tulee olla 

toimitettuna piirin nuorisovaihtovastaavalle joulukuun alussa. Nuoret sijoitetaan kohdemaihin tammi-

helmikuussa. Vaihtoaika on kesäkuu-elokuu 

 

 

Saapuva vaihto 

Piirimme saattaa tulla nuoria myös talvella 2018-2019 perhevaihtoon. Talvivaihtoon tulijat ovat yleensä 

Malesiasta, Australiasta tai Uudesta Seelannista. Kesällä 2019 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? 

Nuorisovaihtovastaaville järjestetyn koulutuksen vaikutusta seurataan ja tarvittaessa järjestetään lisää 

koulutusta nuorisvaihtovastaaville. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

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. 

 

 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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Nuorisotyö Matti Kärnä toimintakertomus 2017-2018  
Nuorisovaihto 2017-2018 YCEC Matti Kärnä 1.9.2018 

 

Yleistä 

YCE – kausi alkaa syyskuussa ja päättyy seuraavan vuoden elokuussa klubeissa, piireissä ja liittotasolla.  

 

Nuorisovaihtoasiat tiedotettiin piirissä klubien vaihtovastaaville lähetetyillä sähköpostitiedotteilla. Jos 

klubin vaihtovastaavaa ei ollut ilmoitettu tai nimetty, tiedotteet lähetettiin klubien osoitteisiin. 

Tiedotuksessa käytettiin myös piirin nettisivua.  

 

Piirin nuoret kansainvälisessä vaihdossa 

Haku lähtevään kesän 2018 nuorisovaihtoon loppui 15.12.2017. Hakemuksia tuli 14 kpl, vaihtoon sijoitettiin 

lopulta 11 piirimme nuorta koska kolme nuorta peruutti hakemuksensa. Kohdemaina heillä oli USA/Arizona, 

Australia, Kanada, Italia, Itävalta, Brasilia, Saksa, Hollanti Sveitsi, Bulgaria ja Belgia.  Nuoria lähettivät  LC 

Teuva, LC Vimpeli, LC Kauhava, LC Alavus/Salmi, LC Ylihärmä, LC Kauhajoki /Katrilli, LC Alajärvi/Järviseutu, LC 

Jalasjärvi, LC Ähtäri/Ouluvesi ja  LC/Ylistaro. 

26.5.Hotelli Fooningissa järjestettiin infotilaisuus lähtijöille ja heidän perheilleen. Paikalla oli myös kaksi F-

piirin edellisen vuoden vaihtaria kertomassa kokemuksistaan. Nuoret saivat evästystä matkaa varten, 

nuorisovaihtopaidat ja -reput, sekä viirejä ja merkkejä kohdemaassa annettaviksi.  

Viimeiset nuoremme saapuivat takaisin vaihdostaan elokuussa. Nuorilta saatu palaute on ollut myönteistä. 

Nuoret ovat ylistäneet Lions-nuorisovaihtoa erinomaisena asiana ja kiitelleet lioneja vaivannäöstä heidän 

hyväkseen. 

Suomeen saapunut vaihto ja nuorisovaihtoleiri 

Yksi australialaisnuori oli perhevaihdossa Kauhavalla joulukuussa. 

Suomessa pidettiin kesällä 2018 neljä nuorisovaihtoleiriä, F-piirissä ei ollut leiriä tänä vuonna. 

Isäntäperheiden hankinta oli tänä vuonna erityisen vaikeaa leiripiireissä. Vaikka olemme sopineet, että 

autamme aina muita piirejä perhehankinnassa, tänä vuonna emme valitettavasti löytäneet yhtäkään 

isäntäperhettä F-piiristä muiden piirien avuksi. 

Piirin nuorisovaihtojohtajan tehtävänä on hankkia leirille tuleville nuorille isäntäperheet luonnollisesti 

klubien avustuksella. 

Vastuumaiden koordinointi 

Piirin 107-F YCEC:n tehtävänä on myös toimia maakoordinaattorina Viron, Etelä-Afrikan, Puolan, Valko-

Venäjän, Venäjän ja USA:n Kansasin, Teksasin ja Arizonan vaihtoon liittyvissä asioissa. Näissä kohteissa oli 

Suomesta tänä vuonna 8 nuorta. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

Puhuttaessa nuorisovaihdosta eri tahojen ja ennen kaikkea uusien vaihtariehdokkaiden kanssa, on  

korostettava vastavuoroisuusperiaatetta. Perheen olisi aina sitouduttava toimimaan isäntäperheenä 

seuraavana kesänä, että saisimme isäntäperhehankinnan sujuvammaksi.  
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Nuorisoleiri Erkki Honkala 
 Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi  

  
NUORISOLEIRI  

Toimintasuunnitelman laatija (nimi + pvm)  

  
Erkki Honkala 27.8.2018  

Ohje lähettämisestä  
Pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä 

2.9.2018    

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?   

   
Seuraava nuorisoleiri F-piirimme alueella järjestetään vuonna 2020.  

  
Leirin pitopaikaksi on varattu Haapaniemen hiippakuntakartano os. Haapaniementie 
50, 63100 Kuortane. Paikka on sama kuin edellisilläkin leireillä. Varauspäätös tehtiin 
viimekauden piirihallituksen viimeisessä kokouksessa.   
  
Tilavaraukset on tehty ajalle LA 8. – SU 16.8.2020.  

  
Yhteyshenkilö Hiippakuntakartanossa on emäntä Tarja Ahola (040 586 8730). 
Sähköpostiosoite on hiippakunta.kartano@kuusnetikka.fi  
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  
.  

Mahdollista muuta huomioitavaa.  

  

Huolehditaan, niin kuin tähänkin saakka, että piirin klubeilta 

laskutetaan nuorisoleirimaksu.  
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Lions Quest Marika Haapanen 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

Lions Quest 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

 

Pj. Marika Haapanen 2.9.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

 Tavoitteena: 

Alla oleviin koulutuksiin kurssilaisten hankkiminen 

Yläkoulut ja unelmat PuSu-LQ yhteistyöhanke 

           LQ-koulutus opettajille– to 13.9.2018 / Kouluttaja Johanna Arho-Forsblom 

           Unelmapäivä Alavuden yläkoulu ja Töysän Yläaste - ti 18.9.2018 / Dreamster Tommy Lindgren 

Liikuntaseuravalmentajien koulutus PuSu varoin– pe 8.2.2019 ja to 14.2.2019, 

           Kuortaneen urheiluopisto / Kouluttaja Sirpa Kannisto 

 2 päivän LQ-peruskurssi – to 21.3.2019 ja pe 22.3.2019, 

           Seinäjoki / Kouluttaja Maarita Mannelin 

Ruotsinkielinen LQ-koulutus keväällä 2019, paikka avoin 

Toteutus: 

LQ-koulutuksen markkinoiminen sähköpostilla sekä face to face tapaamisilla. 

Yhteistyössä liikuntaseurojen, sivistystoiminnan ja LC-klubien kanssa. 

          

             Alla linkki klubeille, jotta koulutusten toteutuminen helpottuisi.                      

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

 

             Lions Quest pj. 2018-19 toimikauden avajaiseminaari ja koulutus Mikkelissä 24. - 26.8.2018. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
http://www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/lomake_lionsklubeille_rahoituspaatoksista_ilmoittamiseen/
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Varainhankinta Birgitta Rajala 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

Varainhankinta 

Toimintasuunnitelma laatija (nimi + pvm) 

 

Birgitta Rajala, 30.8.2018 

Ohje lähettämisestä 

Pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille ( markku.ojala@lions.fi )  viimeistään kokouskutsussa mainittuna 

päivänä 2.9.2018   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne ja toimintasuunnitelma?  

  

Varainhankinta: Lions arvat, joulukortit ja Rauhanjulistekilpailu 

 

Arvoista, joulukorteista ja rauhanjulistekilpailusta tiedottaminen, 

kannustaminen, neuvonta ja opastus. 

  

Tavoitteena on saada piirin klubit tukemaan Lions-liiton nuorisoaktiviteetteja. 

 

    

Osallistuminen piirihallituksen ja lohkon kokouksiin. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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Leo-toiminta Jussi Paarvala 


