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DG Annukka Laurila 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

Piirikuvernööri 

Raportin laati (nimi + pvm) 

DG Annukka Laurila 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  

2. piirihallitus pe 16.11.2018 Tuurissa, 

DG-tiedote 

3. piirihallituksen 9.2.2019 kokouksen valmistelut, kokouskutsu ja asialista, Hotelli Sorsanpesä, Seinäjoki, vieraaksi 

Seinäjoki 2020 vuosikokouksen pj Henri Honkala  

Työryhmäkokous 5.11. ja johtoryhmä GTM 8.11., työryhmä 22.1. ja GTM johtoryhmä 31.1. seuraava työryhmä 4.3 ja 

GTM johtoryhmä 11.3. 

4. piirihallitus 13.4. Närpiö 

Piirin vuosikokous 13.4. Närpiö, valmistelut käynnissä 

27.11 varapresidenttien 2. koulutus 

A2L2 PNAT 28.11. Kauhajoki 

Kuvernöörineuvoston kokous 30.11.-2.12. Tampere 

KVN GTM-neuvotteluja 16.12., 13.1-19., 3.2.-19 

PDG Heikki Hissan siunaus Vaasassa 25.1. piirin tervehdys ja lippu, mukana 2VDG Raimo Sillanpää 

Klubien charter-juhlissa: 10.11. 65v LC Kristinestad-Krs ja 60v LC Lappfjärd-Lv, 19.1.-19 30v LC Seinäjoki/Aalto, 2.2.-19 

10v LC Aalavus/Kuulattaret, 16.2.-19 20v Kauhajoki/Katrilli sekä LC Kauhajoen kokoukseen piirin ja liiton onnittelut 

5.12. 

Kaikille tänä toimivuonna charter-juhlia viettäville 15 klubille lähetetty piirin onnittelut ja hankittu liiton onnittelut 

Klubivierailut: 12.11. LC Vähäkyrö, 5.12. LC Korsnäs, 12.12. LC Isokyrö, 2.1.-19 LC Lapua Fröökynät, 10.1.-19 LC 

Seinäjoki/Törnävä, päällekäisyyksien vuoksi 1VDG ja VDG ottaneet muutaman DG:n vierailun 

Pääkirjoitus ja kolme juttua piirin lehteen 

Piirikokousvalmistelut 

Aktivoidaan LC Lapuan tekemä ja Oulun vuosikokouksessa hyväksytty aloite kantasolurekisteri-asia. Tulossa artikkeli 

piirin lehteen. 

Lions ja Puhtaat vedet –kampanjan edustajan Tiitus Tuohikorven kanssa neuvottelu kampanjan käynnistämisestä F-

piirissä ja tilaisuuden järjestäminen 

LCI:n painopistealueen eli lastensyövän tutkimuksen ja hoidon tukeminen ja lasten ja vanhempien viihtyvyyden ja 

hyvinvoinnin tukeminen piirimme alueella, etsitään mahdollisuuksia, neuvotteluja käyty 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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1.VDG Thorolf Westerlund 
Toimikunnan  / työryhmän / lohkon nimi 107 F    

IVDG  
Raportin laati (nimi + pvm)  
IVDG  Thorolf Westerlund  
03.02.2019  

Ohje raportista ja sen lähettämisestä  
Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä.    

Mikä on toimikunnan / työryhmän / lohkon tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?   
   

Klubivierailut:12.11.2018-5.02.2019  

-  LC Ilmajoki, LC Isojoki, LC Seinäjoki/Kampus, LC Jurva, LC Kristiinankaupunki, LC 
Lapväärtti .  

  

PNAT–kokoukset: Ylistaro 20/11, Närpiö 21/11, Vaasa 22/11, Ilmajoki 27/11, Kauhajoki 28/11.  

Lions 107 F Hallitus kokous Tuuri 16.11.2018  

GLT- Juha Lahtinen I Pres. Koulutus Seinäjoella 27.11.18,   

GoToMeeting - IVDG 03.12.2018  

Lions hjälper När-Tv Närpes 09.12.2018  

Lions ”kom med och hjälp” värvningskampanj/ Info Närpes 19.01.2019 Piirin 
”Ydintiimi” kokous Kauhajoella 22.01.2019.  
GoToMeeting piirin johtoryhmä kokous 30.01.2019.  

  

Lähiajan tavoitteet:  

Lions 107 F Hallitus kokous Seinäjoki 09.02.2019  

Lions Clubs International FVDG/DGE Seminar in St Charles Chicago 11-16.02.2019 KVN-Koulutus 
Pori 03.03.2019  
GoToMeeting 107 F 05.03.19   

Viestintäkoulutus Lapua 09.03.2018  

Klubivierailu LC Laihia/Helmi 12.03.2019  

Klubivierailu LC Ähtäri/Oulunsalo 14.03.2019  

Melvin Jones/Arne Ritari -Gala Vaasa 23.03.2019  

GoToMeeting 107 F 26.03.19  

107 F-Johtoryhmä 28.03.2019  

107 F Hallitus-vuosikokous Närpiö 13.04.2019  

107 M liitoon vuosikokous Kalajoella 07-09.06.  2019  

107 F DG/tiimi 2019-2020 kokous 14.06.2019  

Lions kansanvälinen vuosikokous Milanossa 02-09.07.2019  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  
.  

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

2VDG 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

Tilanne: 

2 VDG-yhteistyö muiden piirien kanssa, vierailuohjelmat on päivitetty. Osallistuminen RLLI (Regional Lions 

Leadership Institute) -työpajan ensimmäiseen jaksoon. RLLI perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien 

instituutin materiaaleihin, sovellettuna Suomen toimintaympäristöön.  

Vierailtu seuraavissa klubeissa edellisen piirihallituksen kokouksen jälkeen: 

20.11.2018 LC Lehtimäki 

21.11.2018 LC Vaasa/Meri 

05.12.2018 LC Korsnäs 

08.12.2018 LC Alavus/Salmi 

07.01.2019 LC Nurmo/Valakiat 

08.01.2019 LC Teuva 

11.01.2019 LC Alajärvi/Järviseutu 

 

Lähiajan tavoitteet: 

Jatkuva 2VDG-yhteistyö muiden piirien kanssa. Klubivierailut, LC Närpes Three Towns (6.2.2019) ja LC 

Lapua/Alajoki (13.3.2019). Osallistuminen RLLI-koulutuksen toiseen jaksoon (23.-24.2.2019).  

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Lionspiirin 107-F ohjesääntömuutoksen valmistelu F-piirin kauden 2018-2019 vuosikokoukselle.  

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

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

 

CS 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Markku Ojala 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

- piirihallituksen kokous 16.11.2018 
- johtoryhmän GoToMeeting 31.1.2019 

 

Olen tehnyt piirikuvernöörin antamat tehtävät. Laatinut kokouksista pöytäkirjat ja muistiot. 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

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

Piirin 107F rahastonhoitaja 

Raportin laati (nimi + pvm) 

CT Leo Korpi-Halkola 

31.1.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

Piirin taloudellinen tulos 7:ltä kk:lta on muodostunut seuraavasti: Tulot 8.255,00 e, kulut 3.509,09 e 

Toimintatilin saldo tänään 17.750,73 e. Maksamattomia laskuja 1 kpl summaltaan 83,00 e. 

 

Nuorisoleirimaksut yhteensä 4.842 e, laskutettiin klubeilta lokakuussa. 59 klubia on maksanut laskunsa 

yhteensä 4.551 e. 4 klubia ei ole vielä maksanut. Niiden laskujen yhteissumma on 285 e. Karhunnutkin olen 

ja karhuamista jatkan. Nuorisoleiritilin saldo 31.1.2019 on 16.087,11 e 

 

Päämajan tilille 9:llä klubilla on velkoja yhteensä 310,68 e. Yksi vähäinen elokuulta, neljä lokakuulta, loput 

marraskuulta. 

 

Edellisen toimintakauden tilinpäätösasiakirjat ovat vielä toiminnantarkastajilla. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi


 

7 
 

IPDG Jaakko Passinen 
 

 

 

 

 

Ei raportoitavaa  
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A1L1 Harri Suominen 
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A1L2 Kirsti Ala-Kutsi 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

F-piiri, 1.alue 2.lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Kirsti Ala-Kutsi 28.1.2018 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

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

 

2. PNAT-kokous oli to 22.11.2018 Vaasan seudun yhdistyksen tiloissa (VSY) 

Kokoukseen osallistui klubien Vaasa-Vasa, Vaasa/Meri ja Vaasa/Family sekä LEO Club Vaasan edustajat, 

vierailijoina olivat 1. varapiirikuvernööri Thorolf Westerlund ja piirin LCIF-vastaava Matti Vaarasto.  

Westerlund kertoi liiton ja piirin ajankohtaisista asioista sekä tulevan kauden tiedossa olevasta tilanteesta. 

Vaarasto tiedotti LCIF:n Kampanja100 – Palveluvoimaa, josta lupasi lähettää myöhemmin infopaketin 

klubien LCIF-yhteyshenkilöille sekä ojensi LC Vaasa/Familylle kampanjapinssin osallistumisesta tämän 

kauden LCIF-lahjoitukseen. 

Keskusteltiin klubien jäsentilanteesta ja tavoitteista. Tavoite on saada kaksi uutta jäsentä. Vaasa/Meri on jo 

päässyt kauden liiton kunniagalleriaan saatuaan kaksi uutta jäsentä klubiinsa. Westerlund ehdotti 

mahdollisen uuden klubin perustamista Vaasaan, asiasta keskusteltiin ja se jätettiin hautumaan.  

Todettiin, että Lions Party -toimikunta kokousti 5.11.18. Toimikunnan edustajat selvittivät klubiensa 

osallistujamääriä lions-viikon Lions Partyyn 12.1.2019 ennakkoon varauksia varten. Koska osallistujamäärä 

jäi alle 40, päätettiin tilaisuuden peruuttamisesta, koska hyväntekeväisyysjuhlan keruutavoite syöpälasten 

hyväksi tulisi jäämään liian pieneksi. Samalla todettiin, että Vaasassa kaksi juhlaa lyhyen ajan sisällä tulisi 

verottamaan osanottajamäärää molemmista juhlista, sillä F-piirin ARS- ja Melvin Jones -gaala on 23.3.2019. 

3. PNAT-kokous on helmikuussa to 21.2.2019/Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen tiloissa Vaasassa 

Kokouskutsu on lähetetty klubeille 28.1.2019; toiminnanjohtaja Markku Suoranta kertoo kokouksen 

aluksi palvelualueeseen liittyvästä aiheesta: Lapsuusiän syöpä. 

Käsitellään ajankohtaiset lions-asiat/piirihallituksen evästykset. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

Lpj osallistui joulukuussa LC Vaasa/Meren kirkkoilta-joulujuhlaan ja tammikuussa lions-viikon vaasalaisten 

lions-klubien sankarihauta-aktiviteettiin. 

  

KIITOS. Saamme olla kiitollisia siitä, että kuulumme järjestöön, jossa toisesta välitetään. Kokemus vahvistui 

LC Vaasa/Familyn perustajajäsenen, PDG Heikki Hissan kuoleman ja siunaustilaisuuden yhteydessä 

tammikuussa 2019.  

 

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

ALUE 1 LÄNTINEN 

 LOHKO 3 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 Arto Nortunen ZC 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet? 

 Lohkon klubit toimivat todella aktiivisesti. Erilaisilla tempauksilla on tavoitettu satoja ihmisiä ja tehty Lions-

toimintaa tunnetuksi. 

 LC Laihian Helmi on mm jakanut vaatelahjakortteja, elokuvalippuja ja kampaamoon lahjakortteja 

vähävaraisille. Lisäksi kaikille laihialaisille vauvoille lahjoitetaan ns. junasukat. Neuvolaan on lahjoitettu mm 

nukenvaunuja. Tällä hetkellä suunnitteilla mittava ns. päihteetön koulujen päätöstilaisuus. 

LC Vähäkyrö mm. lahjoittaa jääveikkauksen tuoton lyhentämättömänä stipendeinä  

Vähäkyröläisille opiskelijoille. Klubi järjesti kirkkokonsertin sekä perinteisen erittäin suositun Lasten 

Jouluvaellus-tapahtuman johon saapui yli 200 kävijää. 

LC Isokyrö toimii myös monella sektorilla. Yhdistykset voivat toimittaa anomuksia, joihin lähdetään tarpeen 

tullen mukaan. Vanhusten virkistys- ja päivätoiminnan kehittämisessä ollaan mukana. Sosiaalitoimen 

kautta annetaan ruoka-apua tarvitseville. Uutena auttamiskeinona oli hiekoitussepelin lahjoittaminen 

vanhuksien liikkumisen turvaamiseksi omalla pihamaalla. Mukanaololla eri tavoilla 1700-luvun markkinoilla, 

Kyrö Fest tapahtumassa, kahdessa kirkkokonsertissa ym. on onnistuttu tavoittamaan n 20000 ihmistä. 

LC Ylistaro ohjaa avustuksia mm diakoniatyön ja sosiaalitoimen kautta, uutena avustuskanavana on 

mukaan tullut MML. Myös kouluilta on pyydetty tietoa mahdollisista avuntarvitsijoista, esim. 

liikuntavälineiden osalta (sukset, luistimet tms.) Lisäksi on järjestetty kaksi luentoa vanhemmille avuksi 

kasvatukseen, ja yksi luento on vielä tulossa. Lisäksi useita muita avustusaktiviteetteja. 

 Näkyvyyttä, eli Lions-toimintaa pyritään tuomaan esille pyytämällä aina kun mahdollista media paikalle, 

kun jotain hyvää paikkakunnan eteen tehdään, tarkoituksena saada Lions-toiminnan maine tavallisten 

ihmisten hyväntekeväisyysjärjestönä paikkakunnan ihmisten tietoisuuteen. 

 Tässä vain pieni osa lohkon klubien toimintaa. Klubien jäsenmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, 

LC Ylistaron kohdalla on tilanne -2. Klubi ei pidä tilannetta hälyttävänä, koska jäsenmäärä on nyt 38. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Lohko esittää PNAT kokousten määrän vähentämistä kahteen. Kauden alussa suunnitellaan toimintaa ja 

käydään läpi piirikuvernöörin tavoitteet, klubien suunnitelmat ja jäsenmäärät ym. Keväällä katsotaan miten 

on onnistuttu ja missä olisi petrattavaa seuraavalle kaudelle. Koska klubien johtokolmikot ovat muutenkin 

jo vähintään kahden kokouksen väkeä, ei kaivata yhtään ylimääräistä. Lionithan ovat yleensäkin niitä 

aktiiveja, joilla illat eivät tahdo riittää. On erittäin hankalaa saada lohkon kokouksiin joka klubista koko 

johtokolmikko paikalle. Ja kun muutenkin meidän tulisi siirtää painopistettä varsinaiseen palvelutyöhön, 

rahankeruun sijaan (joka sekin on toki tärkeää), ajan kuluttaminen kokouksissa vie vain turhia resursseja.  

Yleinen linja lohkomme klubien mielestä on, että kaksi kokousta tulee pitää, mutta klubit tai ZC voivat 

tarvittaessa kutsua PNAT:n koolle useimminkin. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A2L1 Aune Vanhanen 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

F-piiri, II-alue 1. lohko 

Raportin laati (nimi + pvm) 

lohkon p.j. Aune Vanhanen 

 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

1.PNAT-kokous 28.11.2018 Kauhajoella Sanssinkartanossa. 

Paikalla LC Isojoen edustajat pres. Matti Saarikoski, siht. Panu Saari, 

LC Kauhajoen edustajat pres. Risto Ala-Risku, siht. Vesa Nyrhinen ja rahast.hoitaja Simo 

Saarimäki, PDG Annukka Laurila ja 1.VDG Thorolf Westerlund, lohkon p.j. Aune Vanhanen 

LC Isojoki: 

Jäsenmäärä 39, syksyllä -18, vähennystä -1 

Aktiviteetit: 

Isojoen Joulu-lehden julkaiseminen (mainostuotto), kesämarkkinoiden järjestäminen, keväisin 

alamäkihiihtotapahtuma Lauhansarvessa, nuorisoleiri ”yö Lauhassa” puolijoukkueteltoissa, vanhan 

hautausmaan kappelin maalaustalkoot, ”puhtaat vedet”-kampanjaan osallistuminen jokialueen 

kunnostuksella 

Lahjoitukset: vuosittain stipendejä koululaisille ja lahjoituksia luokkaretkiin 

LC Kauhajoki: 

Jäsenmäärä 31, syksyllä -18, vähennystä -1 

Aktiviteetit: 

Eteläisen yhdystien varressa mainostolppa yhdessä LC Aron kanssa, josta saadaan tuottoa n. 7000-

8000,- eur./vuosi. 

Lahjoitukset: Perhetupa Soffa 1000,- eur., MLL+srk-lapsityö 1000,- eur. 

Lohkon p.j. Aune Vanhanen kertoi terveiset viimeisestä 16.11. pidetystä piirihallituksen 

kokouksesta. 

1.VDG Thorolf Westerlund esitteli F-piirin tulevan toimintasuunnitelman. 

 
2.PNAT-kokous Teuvalla Laurilan Visiitissä torstaina 21.2.2019 klo 19:00 

3.PNAT-kokous Isojoella keskiviikkona 17.4. 2019 klo 19:00 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Osallistuminen Seinäjoen keskussairaalan lasten ja nuorten päiväsairaalan, jossa hoidetaan syöpää 

sairastavia lapsia, viihtymistä edistäviin hankintoihin. Sh. Jaana Alakarhu: ”Olemme täällä 
päiväsairaalassa hoitajien kesken miettineet mahdollisia 

lahjoituskohteita. Kaikki sairaalassa viihtymistä helpottava tekeminen on 

aina tervetullutta. Eri ikäiset lapset tykkäävät katsoa dvd-levyjä, 

leikkiä leluilla, pelata lautapelejä tai pleikkaria.  

Olemme joskus saaneet lahjoituksena myös pieniä lahjakortteja esimerkiksi 

kauppoihin, ruokapaikkoihin tms. jaettavaksi lapsille ja perheille 

erilaisina lahjoina (syntymäpäivä- tai joululahjoina). Perheillä on 

taloudellisesti tiukkaa vanhemman jäädessä hoitamaan sairasta lasta 

kotiin ja kaikki tällainen apu on aina ilo antaa lapselle/perheelle.” 
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A2L2 Jari Kujanpää 
Toimikunnan / työryhmän nimi  
 

A2 L2  

Raportin laati (nimi + pvm) Jari  
 

Kujanpää 5.2.2019  

Ohje raportista ja sen lähettämisestä Raportin 

pituus saa olla enintään yksi sivu.  
Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi) kokouskutsussa mainittuun pvm. mennessä 
3.2.2019.    

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?   
  
  
Lohkon klubit kokoontuivat 27.11.2018 Ilmajoella Kalliosalon majalla.  
  

- paikalla 7/9 klubia  
- Esko Niemistö kertoi Kalliosalon majan historiasta ja juuri valmistuneen remontin vaiheista.  
- 1VDG Thorolf Westerlundin puheenvuoro, keskusteltiin mm.  

• seuraavan kauden toimihenkilöistä  
• Lionstalon myynnistä   
• Vuosikokousten kokousjärjestelyistä  
  

- Keskusteltiin klubien jäsentilanteesta ja tavoitteista niiden suhteen. Tuntuma jäi, että jäsenmäärä 

pysyy vähintäänkin tämänhetkisellä tasolla.  
  
  
PNAT kokoukset ajankohdat   
  
1. Torstai 27.9.2018 klo 19.00 Kurikka  
2. Tiistai 27.11.2018 klo 19.00 Ilmajoki  
3. Torstai 25.4.2019 klo 19.00 Jurva  
  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi?  

Mahdollista muuta huomioitavaa.  
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A3L1 Tuulikki Martikkala 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

Lions piiri 107-F, Alue III, 1. lohko PNAT raportti 

Raportin laati (nimi + pvm) 

ZC Tuulikki Martikkala 

1.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  

Kauden toinen PNAT -kokous pidettiin Hotelli Fooningissa 29.11.2018, klo 18. - 20.20. 

Mukan oli 19 osanottajaa. Edustajat kaikista lohkon klubeista.  

Kolmas PNAT kokus on 20.2.2019 ja neljäs 25.4.2019. 

Piirihallituksen 16.11.2018 pöytäkirja on lähetetty sähköpostina 21.11.2018 lohkon klubeille, toivomuksella, että se 

jaetaan tiedoksi kaikille klubien jäsenille.  PNAT kokuksen pöytäkirjat lähetetään tiedoksi DG Laurilalle, 1VDG 

Westerlundille, 2 VDG Sillanpäälle ja sihteeri Ojalalle.  

Mukana kokouksessa oli Suomen Lions liiton vuosikokouksen päättoimikunna puheenjohtaja Henri Honkala LC  

Seinäjoki/Botnia. Hän raportoi kokousjärjestelyjen tämänhetkisestä tilanteesta. Kokous pidetään Seinäjoella 5.–

7.6.2020. Hänen mukaansa toimikuntien puhenjohtajat olivat tiedossa, sihteeri kysymys oli vielä vaiheessa. Toisena 

vieraana oli IPCC Erkki Honkala, hän avasi meille LC Helsinki/Pohjoisen näkemystä Suomen Lionsliiton ylimääräisen 

kokouksen koollekutsumisesta.  

Juha Koivisto LC Seinäjoki/Botnia esitteli Seinäjoella 4.5.2019 järjestettävän Terveyspäivän aiheita: Diabetes ja 

Lapsuusiän syöpä. Tilaisuus järjestetään PNAT klubien yhteistyönä. Mukaan voidaan kutsua myöskin Ylistaro. 

Keskusteltiin Leo klubin perustamisesta Seinäjoelle. Todettiin, että aloitteen tulee tulla olla nuorilta itseltään. Kaikki 

lohkon klubit ovat tehneet jo aiemmin päätöksen olla tukena, mikäli nuoret lähtevät Leo klubia perustamaan. 

Nuorisovaihto tuotiin esille, klubit tekevät vaihtoon lähtijästä esityksen, jos halukkailta lähtijöiltä tulee esityksiä. 

Todettiin, että Harri Peltonen LC Vaasan/Meri hoitaa piirin vastuuhenkilönä asiaa. Peltonen oli tuonut esille, että 

vastavuoroisuus olisi hyvä asia.  

Todettiin, että Lions-viikkoa vietetään 13.1. Melvin Jonesin syntymäpäivänä vuosittain. Toisaalta klubit voivat nimetä 

myöhemminkin minkä tahansa tilaisuuden hänen nimikkoviikokseen/päiväkseen. 

Etelä-Pohjanmaan Perehoitaja ry:n matka-avustus anomuksesta todettiin, että klubit tekevät asiasta päätöksen, 

yhteisavustukseen ei lähdetty. 

Lohkon klubit lähettävät kiitettävästi raportit edellisen PNAT kokouksen jälkeisestä toiminnasta, jäsenkehityksestä ja 

osallistumisaktiivisuudesta klubikokouksiin ja aktiviteetteihin. Yhteenvetona voi todeta, että jos lions toiminta alueella 

päättyisi todella moni avuntarvitsija jäisi ilman tukea. Klubeilla on monipuolista toimintaa ja avustukohteet ovat 

tärkeitä. Osallistumisaktiivisuus on keskimäärin 85% ja jäseniä edellisen PNAT kokouksen jälkeen on tullut 4. Kaksi 

klubin jäsentä on saanut iäisyyskutsun taivaaseen. 

Klubikokoukset ovat keskustelevia, osallistuvia ja yhteen hiileen puhaltavia. Viihdymme yhdessä.. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Terveisiä piirihallitukselle ei esitetty. 

Mahdollista muuta huomioitavaa 

LC Seinäjoki/Botnia lupautui tekemään kaksi aloitetta piirin vuosikokoukselle. 

LC Seinäjoki/Aalto esityksen ARS-säätiölle. 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A3L2 Päivi Rantavuori 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

ALUE 3, LOHKO 2 

 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Päivi Rantavuori 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 11.11.2018.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

Tavoitteeni on edistää Lion-toimintaa ja tukea klubien toimintaa.  

Osallistun piirihallituksen kokouksiin mahdollisuuksien mukaan. 

Ensimmäinen PNAT-kokous pidetiin torstaina 4.10.2018 Kauhavalla. Kokoukseen osallistui 

varapiirikuvernööri Westerlund.  

2. PNAT-kokous ja uusien jäsenten koulutustilaisuus peruuntui (22.1.19) kokouspaikan 

peruuntumisen vuoksi. Kokouksen ajankohta avoin, kuitenkin viimeistään maaliskuun alussa 

(klubien toive kuun alussa) Keväällä lohkon keilailukisat Lapualla. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A4L1 Heli Kivimäki 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

 

Alue 4, lohko 1 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Heli Kivimäki 1.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

PNAT-kokoukset 24.9.2018, 27.11.2018 ja 19.2.2019. 

 

 

PNAT 19.2.2019, Soinin vanhalla kunnantalolla 

- Jäsentilanne. Edelliseen kokoukseen kutsuin mukaan uusia jäseniä, heitä ei tullut yhtään 
paikalle, vaikka muutama uusi jäsen klubeissa onkin. Mietitään yhdessä hyviä tutustuttamisen 
ja ryhmäyttämisen keinoja uusille jäsenille jatkoa ajatellen. 

 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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A4L2 Kari Sipilä 
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GMT Veijo Hannonen 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

 

JÄSENOHJELMA / MEDLEMSPROGRAM (GMT) 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

DC Veijo Hannonen 4.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä  

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetä se sähköpostina piirikuvernöörille ja muille piirihallituksen jäsenille viikkoa ennen piirihallituksen kokousta. 

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan tavoitteet?  

  

JÄSENKEHITYS 

 

Piirin jäsenmäärä on pysynyt aikalailla vakiona ilman suurempia heilahteluja puoleen taikka toiseen jo useamman 

kuukauden ajan. Harvinaista on, että tässä vaiheessa toimintavuotta on vain neljätoista jäsentä vähemmän kuin 

toimintakauden alkaessa. Peräti harvinainen saavutus on LC Seinäjoki Aallon jäsenhankinta + 5 nettojäsentä. 

Tämän laatuista herkkua ei piirissä ole koettu miesmuistiin. Lämpimät onnitteluni klubille poikkeuksellisestä aktii- 

visuudesta jäsenhankinnassa. Toimintakauden päättyessä (30.6.2018) jäsenmäärä oli 1626 jäsentä vähennystä 

on tullut -14 jäsentä (1612). Kunniagalleriassa ovat seuraavat klubit: LC Seinäjoki/Aalto, LC Alavus/Salmi, 

LC Jalasjärvi/Liisat, LC Teuva ja LC Vaasa/meri, moninkertaispiiri 107 yhteensä 76 klubia. Uusia jäseniä ovat 

hankkineet 25 klubia yht. 40 jäsentä LC Seinäjoki/Aalto + 5 nettojäsentä, LC Alavus/Salmi + 2 nettojäsentä, 

LC Jalasjärvi/Liisat +2 nettojäsentä, ja LC Teuva + 2 nettojäsentä ja  

LC Vaasa/Meri +2 nettojäsentä. Jäsenyytensä on irtisanonut 54 jäsentä 33:sta klubista. Poisnukkuneita jäseniä 

LC Jurva Veikko Kamila, LC Kuortane Antti Ala-Honkola, LC Nurmo/Lakeus Pentti Leppiniemi, LC Seinäjoki Juha 

Polvi ja LC Vaasa/Family Heikki Hissa. Alle 20 jäsenen klubeja piirissä on 14 kpl. LCI MD-107 jäsenmäärä 

yhteensä 21855 (31.1.2019). Piirissä on 64 klubia, joista naisklubeja 11, miesklubeja 48 ja yhtenäisklubeja 5. 

 

RAPORTOINTI 

 

Kansainvälisen puolivuotismaksun on maksanut 28 klubia, LC Närpes 498,28 € CR klubilla saamista. MyLCI:n 

ilmoitushistorian mukaan tällä toimintakaudella ei ole raportoinut laisinkaan LC Alajärvi/Järviseutu 5/2018. 

Seuraavat klubit: LC Lapua/Fröökynät 10/2018, LC Jurva 11/2018, LC Kauhajoki/Katrilli 11/2018, LC Kurikka 11/2018, 

LC Ilmajoki/Ilkka 12/2018, LC Kauhajoki/Päntäne 12/2018, LC Kauhava 12/2018, LC Kauhava/Ilmatar 12/2018, LC 

Lappfjärd/Lapväärtti 12/2018, LC Lapua/Alajoki 12/2018, LC Närpes/Three Towns 12/2018, 

LC Nurmo/Lakeus 12/2018, LC Övermark/Yttermark 12/2018, LC Teuva 12/2018, LC Töysä 12/2018, LC Ylihärmä 

12 /2018 ja LC Ylistaro 12/2018. MyLCI:n ilmoitukset joulukuulta on tehnyt 41 klubia 64,1 %, LCI MD-107 

yhteensä 586 klubia 65,6 %. Valtakunnallisesti eronneita jäseniä tammikuun lopussa 2019 oli yhteensä 

-265 jäsentä. Piirin klubien avoinna olevista jäsenjohtaja viroista on täyttämättä 17. Klubisihteerin tai presidentin 

toimesta kyseessä olevat kirjaukset avoinna oleviin virkoihin on vieläkin tehtävissä. 
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OMA TOIMINTANI 

 

  8.11.2018 Klubikokous Hotelli 66 Alavus 

16.11.2018 Piirihallituksen kokous Veljekset Keskinen Tuuri 

23.11.2018 Lions-makkaranpaistoa joulukadun avauksessa 

13.12.2018 Klubikokous Hotelli 66 Alavus 

10.  1.2019 Klubikokous Hotelli 66 Alavus 

31.  1.2019 Johtoryhmän nettipalaveri GoTo Meeting 

  2.  2.2019 LC Alavus/Kuulattarien 10-vuotisjuhla Sydänmaa 

  9.  2.2019 Piirihallituksen kokous Seinäjoki. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi 

 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 
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GLT Juha Lahtinen 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

Koulutus 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Juha Lahtinen 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä  

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

Kaudella on jatkettu piirin koulutusohjelman toteuttamista ja kehittämistä.  

Toteutetut koulutukset 

▪ Lohkonpuheenjohtajien koulutus Kauhajoella (I piirihallitus) 

▪ Klubivirkailijoiden koulutukset ruotsinkieliselle alueelle Thorolf Westerlundin toimesta Närpiössä 8.9.2018 

nimellä ”Lions Coachning”  

▪ Presidenttikoulutus varapresidenteille 

▪ I osa pidetty Ti 6.11.2018 PRES-koulutus I, Lapua  

▪ II osa pidetty Ti 27.11.2018 PRES-koulutus II, Seinäjoki Frami  

▪  

Suunnitellut koulutukset: 

▪ Viestintäkoulutus La 9.3.2019, Lapuan seurakuntaopisto, Auditorio, Liite 

▪ Klubivirkailijakoulutus huhtikuussa 2019 

RLLI - Regional Lions Leadership Institute -työpaja 

▪ RLLI koulutukseen on osallistunut piiristä 3 lionia. 

▪ Alueellinen RLLI -koulutus järjestetään Helsingissä 2019 

o Osio I   19. - 20.1.2019 on jo pidetty 

o Osio II  23. - 24.2.2019 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

• Viestintäkoulutuksen järjestämisestä ja sen kustannuksista päättäminen 

• Tulevan kauden Lohkonpuheenjohtajien koulutus pidettäisiin jo tämän kauden aikana toukokuussa, 
jotta koulutus olisi kattavampi ja heille jäisi valmistautumisaikaa paremmin tulevan kauden 
tehtäviin. 

 
 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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GST Timo Sysilampi 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

 

Piirin GST koordinaattori 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Timo Sysilampi 1.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

12.11.2018 GSTn kehityssuunnitelman edistymisraportin lähettäminen päämajaan 

16.11          Lionspiiri 107-F piirihallituksen 2 kokous, Alavuden Tuurissa 

21.11          Tapaaminen Aki Kallion kanssa aiheena yhteistoiminta Mieslaulajat Jussien kanssa 

30.11         Juttu GSTn kuulumisia 3 Leijonasanomiin 

28.12         Juttu GSTn kuulumisia 4 Leijonasanomiin 

28.12         Juttu Lion- ja Leo-tapaamisia Malediiveilla Leijonasanomiin 

14.1.2019  Uusi PDG-luettelo piirin kotisivuille 

25.1           PDG Heikki Hissan hautajaiset, Vaasa 

29.1           Juttu GSTn kuulumisia 5 Leijonasanomiin 

31.1           Piirin johtoryhmän GoTo Webinar -neuvottelu 

9.2             Lionspiiri 107-F piirihallituksen 3. kokous, Sorsanpesä Seinäjoki 

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. 

 

mailto:markku.ojala@lions.fi
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LCIF Matti Vaarasto 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

 

LCIF piirikoordinaattori 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Matti Vaarasto 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

Rekisteröityjä LCIF lahjoituksia piiristä 4242,16 dollaria kahdeksalta eri klubilta, lisäksi kolme muuta klubia 

päättänyt lahjoittaa yhteensä noin 2000 dollaria (1000 dollaria + 900€). Kaksi klubia on myös päättänyt 

suunnitelmasta lahjoittaa kaikkina kampanjavuosina 1000 dollaria ja 600€. 

 

MJF jäsenyyksiä on tällä kaudella haettu 3 kpl. Uusia hakemuksia ei ole tällä hetkellä tiedossa. 

 

Olen osallistunut piirikoordinaattoreiden Goto kokouksiin kaksi kertaa. 

 

Klubeille olen lähettänyt piirin klubien LCIF tilastot ja raporttikyselyt joulukuun globaaliraporttia varten. 

Vastausprosentti heikko mutta vastausten ja nettitilastojen perusteella olen tehnyt yhteenvedon piirin 

osalta ja lähettänyt eteenpäin. 

 

Klubeille olen antanut tukea Melvin Jones / lahjoitus asioissa pyydettäessä. 

 

Olen osallistunut yhteen lohkon kokoukseen esitellen kampanjaa ja kouluttanut klubikoordinaattoreita. 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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ARS Jarmo Hietala 
 

ARS-toimikunta 

 

 

Raportin laati (nimi + pvm) 

 

Jarmo Hietala 5.2.2019 

 

Ohje: 

 

 

Adresseja varastossa 340 kpl    

 

Adresseja on myyty 700 kpl. 

 

Tulevia ritareita on ilmoitettu yksi. 

 

ARS ja MJ – Gaala pidetään 23.3.2019 Vaasassa. 

 

Mitä asioita toimikunta haluaa hallituksen päätettäväksi? 

 

 

 

 

 

 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa ja kehitysideoita 

 

 

 

  



 

23 
 

Viestintä Raimo Sillanpää 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

Viestintä 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Raimo Sillanpää 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

 

Tilanne: 

Kotisivut on pidetty ajan tasalla. Klubeja on autettu MyLCI-rekisterin käytössä. Leijonasanomat 2018-2019 

painokset 7.10.2018, 31.10.2018, 30.11.2018, 31.12.2018 ja 31.1.2019 ovat ilmestyneet. Päivitetty klubien 

kotisivuhakemistosivu. 

 

Lähiajan tavoitteet: 

Kotisivujen päivitys, klubien auttaminen kotisivujen päivityksessä ja avustus MyLCI-rekisterin käyttöön 

liittyvissä asioissa. Leijonasanomat/ Lejon nytt -nettilehden kuukausittainen julkaiseminen käytettävissä 

olevan ajankohtaismateriaalin puitteissa. Osallistuminen F-piirin viestintäkoulutukseen 9.3.2019. Netissä 

ilmestyneen lehden saattaminen painokelpoiseksi. 

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 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

Nuorisovaihto 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Harri Peltonen 1.02.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

Nuorisovaihto sijoittelu loppusuoralla. Vielä olisi vapaita nuorisovaihtokohteita, mikäli halukkaita nuoria 

olisi tarjolla. Tarjonta kohteista rajallista. 

Isäntäperheiden haku pitäisi aktivoida piirin leiriä 2020 silmällä pitäen. Myös kesällä 2019 meitä lähellä 

järjestetään leirit Parkanossa ja Kokkolassa. Olemme tukemassa näitä piirejä, mikäli heillä tulee ongelmia 

isäntäperheiden kanssa. Molemmille leireille tulee noin 30 nuorta, jotka tarvitsevat 

isäntäperhemajoituksen. Isäntäperhe jakso kestää 2 viikkoa mutta voidaan jakaa kahden perheen välille, 

jotta taakka ei tule liian isoksi. Ja muistuttaisin että tuon 2 viikon aikana paikallisen klubin olisi hyvä ottaa 

osavastuu nuoren kierrättämisestä. Se ei ole vain isäntäperheen ”haaste”. 

 

  

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

Klubien nuorisovaihtovastuullisilta edellytettävä osallistumista myöhemmin keväällä 

järjestettävään WEB-koulutukseen. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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Nuorisoleiri Erkki Honkala 
Lohkon/Toimikunnan/työryhmän nimi 

 

NUORISOLEIRI 

Toimintasuunnitelman laatija (nimi + pvm) 

 

Erkki Honkala 3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

  

Ei uutta raportoitavaa sitten edellisen piirihallituksen kokouksen. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

. 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

  

mailto:markku.ojala@lions.fi
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Lions Quest Marika Haapanen 
Toimikunnan / työryhmän nimi 

Lions Quest pj. 107-F 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Marika Haapanen 4.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

   
Toteutunut: 

➢ PNAT Alue IV lohko 1 
➢ PuSu-varoin järjestettävä Liikuntaseuravalmentajien Lions Quest-elämisentaitoja -koulutus 

Kuortaneen Urheiluopistolla pe 8.2.2019 ensimmäinen iltapäivä/Kouluttajana Sirpa Kannisto 
 
Tavoitteena: 
Toimintasuunnitelman mukaisesti saada koulutettavia tuleviin koulutuksiin 

➢ Liikuntaseuravalmentajien Lions Quest-elämisentaitoja -koulutuksen toinen iltapäivä eli jatko-osa to 
14.2.2019 

➢ Lions Quest-elämisentaitoja -peruskurssi to 21.3. ja pe 22.3.2019 Seinäjoki, Hotelli Fooninki 
 

Toteutus: 
➢ LQ-koulutuksen markkinointi sähköpostilla sekä face to face tapaamisilla ym. yhteydenotoilla 
➢ Yhteistyö liikuntaseurojen, sivistystoiminnan ja LC-klubien kanssa 
➢ PNATIT 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi? 

 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

Tulevan kauden Lions Quest -koulutus aika ja sijainti. Ehdotus keväällä 2020 vko 8, ma-ti ehdotin to-pe, 

Sijainti? Rannikko? Liikuntaseurakoulutus sponsorivaroin vko 46?  

 

Linkki vielä: Lomake lionsklubeille rahoituspäätöksistä ilmoittamiseen.  

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

 

 

 

  

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

Varainhankinta 

 

Raportin laati (nimi + pvm) 

Birgitta Rajala 

3.2.2019 

Ohje raportista ja sen lähettämisestä 

Raportin pituus saa olla enintään yksi sivu. 

Lähetettävä sähköpostina piirisihteerille (markku.ojala@lions.fi)  kokouskutsussa mainittuun pvm. 

mennessä 3.2.2019.   

Mikä on toimikunnan / työryhmän tilanne (edellisen hallituksen kokouksen jälkeen) ja lähiajan 

tavoitteet?  

Rauhanjulistekilpailu 

Kilpailussa oli 10 työtä.  Kauden 2018-2019 teema oli ”Ystävälliset työt ovat tärkeitä”. 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 31 ääntä ja 3 parasta palkittiin.  Voittanut työ sai 100 € ja toiselle ja 

kolmannelle sijalle yhtä monta ääntä saaneet työt saivat 75 € palkinnon. 

Palkitut työt ja tekijät sekä lähettäneet klubit olivat: 

1. 10 ääntä  Sonja Mäki-Latvala   LC Ilmajoki/Viljat 
2. 7   ääntä  Varpu Widgren          LC Ylistaro 
3. 7   ääntä  Gustaf Eklund           LC Nurmo/Valkiat 

Voittanut työ lähetettiin jatkokilpailuun liittoon. 

Hyvän mielen joulukortit 

Joulukortteja myytiin 124.880 kpl. 

Eniten myytiin Jouluna savusaunaan postikorttia             23.920 kpl 

toiseksi eniten Joulumuori ja kissa postikorttia                 23.840 kpl 

kolmanneksi eniten Hevosella joulukirkkoon postikorttia 14.980 kpl 

F-piirin 64 klubista 53% eli 34 klubia tilasi joulukortteja.  Jäimme G-piirin kanssa peränpitäjiksi. 

Hyvän onnen arvat 

Arpoja on palautettu 31,2 %. 

F-piiristä palautus on 30,3% (1850 arpaa, joista 561 palautettu). 

Arpojen myyntiaika on ollut 31.1.2019 saakka ja voitot on lunastettava 31.3.2019 mennessä. 

Päävoiton rekisteröinti päättyy 3.2.2019 ja päävoiton arvonta tapahtuu 7.2.2019 

 

Tässä vaiheessa ei ole käytettävissä tarkempia tilastotietoja Joulukorteista eikä Arvoista. 

 

Mitä asioita toimikunta / työryhmä esittää hallituksen päätettäväksi 

Mahdollista muuta huomioitavaa. 

 

 

 

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


