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KITENET 2021-2022 ESI-INFO

KIUSAAMISESTA TERVEESEEN NETTIKÄYTÖKSEEN
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=-KAJRGBYZWK

https://www.youtube.com/watch?v=-kajRGBYzWk


Miksi Lionit tekevät
• Työtä lasten ja nuorten hyväksi, jatkamme hyvää 

traditiota kampanjana
– Sitä on pyydetty ja toivottu, kiiteltykin

• Netti on keskeinen osa lastemme ja omaakin 
elämäämme. Osaammeko olla mediakasvattajia ja 
hyvän mahdollistajia?
– Ongelmia:

• Oma käytöksemme
• Poliisi

– Ongelmat potentoituvat kiusaamisen näkökulmasta
– Monet rikolliset teot välittyvät netin kautta

• Valtioiden ja digijättiyhtiöiden toiminta
– EU: lapsia suojeltava verkossa

• Valtakunnallisesti vv 2021-2022 noin 10-vuotiaille 
osana SLL:n juhlavuotta
– keväällä tiedot ja materiaalit, ensi kaudella toteutus
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Toteutuksemme - mitä teemme

• Innostava ja kiitollinen kohde kaikille klubeille!
• Vahvuutemme on kyky jalkautua, parannamme myös kuntayhteistyötä
• Lions Quest -materiaalia laaja-alaisten elämäntaitojen opettamiseen
• Lionit mukana toteuttamassa lähikouluissaan yhteistoimintapäivinä tai 

vanhempainilloissa
– Kevään 2021 aikana materiaalia liiton jäsensivuille

• Klubeille materiaali jaetaan netissä ja postissa
• Perille vienti piirien ja klubien aktiviteettina
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Kampanjamme painottuu

• Ohjataan lapsia terveeseen itsensä suojelemiseen internetissä  
• Opastetaan toisen oikeuksia kunnioittavaan nettikäyttäytymiseen
• Ohjataan turvalliseen, rikokset tunnistavaan nettikäyttäytymiseen
• Tunnistetaan mahdolliset digiriippuvuuden tunnusmerkit
• Tuetaan vahvasti lasten ja heidän vanhempiensa yhteyttä 
• Käytämme aineiston valmistelussa valtakunnallisia asiantuntijoita
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Kampanjakokonaisuutemme
• Kumppanuusverkosto

– MLL, EHYT, Vanhempainliitto,  poliisi 
– Tehty

• Internet
– Suomen Lions-liitto, some
– Huhtikuussa

• Jaettava materiaali
– Videot, tiedote, keskusteluavaukset jne.
– Valmistelussa

• Lions-piirien tukihenkilöverkostosta
– Palvelu-, koulutusjohtajat, piirikuvernööri, piirien neuvojat

• Klubien vastuuhenkilöiden koulutus, roolimme toukokuussa ja syyskuussa 
• Toimintamalli klubien ja alueiden kunta- ja kouluyhteistyölle, huhtikuussa

• Keväällä 2021 tiedotus ja materiaalit, ensi kaudella toteutus

https://www.youtube.com/watch?v=-kajRGBYzWk
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VUOSIKOKOUS 2023 ESPOO
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Meillä on nyt kaksi hyvää vaihtoehtoa Otaniemestä. Molemmat pidetään lämpiminä
Aalto-yliopiston Kandikeskus ja Dipoli, ravintoloitsijanaan Compass (Fazer)

ja Otahalli (omistaja Otahalli oy (Espoo 50%) pitkä vuokrasopimus yliopistojen unisport-laitokselle)
Tarjoukset ovat rahallisesti lähellä toisiaan, erot ovat, koossa, laadussa ja työssä.

Kuten: hajautettu juhla/kokous vs. yksi paikka; hieno vs itse tehty; steriili vs särmää;
Dipolin ravintolaan mahtuu 700, kun Otahalliin mahtuvat kaikki;

toisessa ovat monet laitteet ja palvelut valmiina,toisessa ei mitään;
K-keskus/Dipoli tarvitsee kisapäivinä 150 vapaaehtoista, Otahalli yli 200

Kilpailutussyistä meidän tulee jatkaa neuvotteluja ja suunnittelmien tarkentamista.

Valintavaihtoehdot esitellään myös Suomen Lions-liitolle hyväksymistä varten

Tässä esityksessä ideoidaan oheistapahtumia
ja piirin roolia oheistapahtumissa

Piiri 107-B aktiviteettipaja 22/3 2021 LC TAPIOLA
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MISSÄ?

Näillä näkymin vuosikokous ja vuosikokousjuhlat pidetään Otaniemessä.
Vuosikokouspäätöksen 2020 mukaan järjestelyt on myönnetty
paikkakunnalle ESPOO.
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Mistä puhe: Otaniemen kylänimistöä googlattuna,
harhautuminen tavallista, seuraavalla sivulla on kartta

• Aalto-yliopiston kampus Otaniemessä hakee vielä identiteettiään Teekkarikylän jäljiltä

• Kandidaattikeskus, johon nyt keskittyy huomattava osa kandidaattitason, eli ennen pikku-
diplomi-insinöörin, opinnoista.

• Alvarin piirtämä (1898-1976), kuvat kansilehdellä, valmistui 1964
• Tuntee myös nimen: Kandikeskus, Otakaari 1, OK1, Amfi, Päälafka

• Dipoli on nykyään uudelleenrakennettu Aalto-yliopiston hallinnolliseksi päärakennukseksi
• Reima ja Raili Pietilän piirtämä, kuvat kansilehdellä, valmistui alunperin1966
• Usein synonyyminä opiskelijaravintola Reimalle, joka sijaitsee samassa rakennuksessa
• Käytämme tässä yhteydessä Dipoli-nimitystä koskien rakennuksen juhla-, ravintola- ja 

vastaavia aulaosia

• Otahalli on A. Aallon piirtämä urheiluhalli, valmistui 1952 olympialaisiin, ja jossa ovat mm iso 
sisäurheiluhalli, koripallo- ja tanssisalit. Espoo nosti 2017 hallin rappiosta ja lainasi varat
remonttia varten. Aalto ja Helsingin yliopistojen unisport-laitoksella on pitkäaikainen
vuokrasopimus Otahalli oyn kanssa, 440 000 €/2019
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Otaniemen vuosikokousydin, vaihtoehdot ovat lähekkäin
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Otaniemen ympäristö, kaikki vieressä
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MITÄ?

Vuosikokous koostuu itse kokouksesta ja siihen liittyvistä yhteisistä
ruokailuista, joista on muodostunut hyviä lionsväen tapaamisia.

Näiden lisäksi on pyritty järjestämään yleisö- ja lions-
näkyvyystapahtumia
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Vuosikokoustapahtuman teema on vielä haussa

• Vuosikokouksella kaksi selkeää päätavoitetta ja niille useita johdannaisia
tärkeysjärjestyksessä:

1) tarjota Suomen Lions-liitolle hyvä vuosikokouspaikka ja sujuvat järjestelyt,
2) järjestää osallistuville lioneille ja heidän puolisoilleen hyvä leijonajuhla ja –tapaaminen
3) näistä seuraa, että osallistujien lukumäärät tulisi saada mahdollisimman suuriksi
4) ja edelleen, että tapahtumaa tulee voida käyttää lions-toiminnan näyteikkunana

• Taloudellisista syistä tapahtumalla tulee olla ulospäin näkyvä selkeä teema tai 
parikin, onhan kontaktipinnan tarve suuri:
Ø yhteydet kuntaan, muuhun julkiseen valtaan, yliopistoihin
Ø yritysmyynti, kaupallisten pääsponsorien hankintaan
Ø näyttely- ja myyntitilan myynti yrittäjille ja myös muille (kts yllä)
Ø julkaisutilan myynti

• Mikä on oheistapahtumien rooli ja osuus tässä kaikessa
Ø hyvä oheistapahtuma houkuttelee paikalle useamman osallistujan
Ø onnistunut oheistapahtuma tuo kisakassaan rahaa jaettavaksi osallistuvien klubien aktiviteetteihin
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Vuosikokoukseen liittyvien rientojen valmistelua

pitää varmistaa, että homma osataan

• Oheistapahtumia voi olla joka lähtöön: 

– on niitä jotka liittyvät kokouksen perinteiseen menoon, kuten lippumarssi ja puoliso-ohjelmat

– lioneille suunnattuja mielenkiintoa herättäviä tapahtumia, kuten perjantain urheilujuhlat

– yleisötapahtumia kisapäivinä

– sunnuntaille jotain uutta

• Mitä olisi hyvä pitää mielessä

1) tapahtuman tulee houkutella leijonia ja heidän puolisoitaan osallistumaan eli enemmän maksavia

2) tapahtuma olisi taloudellisesti kannattava, jotta vuosikokouskassaan saataisi pieni ylijäämä sen jälkeen kun kaikki

turnauksen/oheistapahtuman tulot ja menot on laskettu

3) saa se olla itsenäinenkin tapahtuma, so järjestelyorganisaation ulkopuolinenkin, mutta ei toivottavasti kilpaileva lions-

tapahtuma

• Alustavien budjettilaskelmien mukaan kymmenen ylimääräistä maksavaa vierasta tuottaa

myyntikatetta saattaa tuoda noin 1000 € ylimääräistä kisakassaan. Kannattaa yrittää!

• Oheisohjelma voi myös rakentua jonkun yrityksen tai julkisen orgaanin, kunta tai yliopisto, 

varaan, jos sillä saadaan tuntuvat sponsorirahat. Niistä meillä on puute tällä hetkellä.
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Lions-liitossa urheillaan ja kisaillaan mestaruudesta
monessa lajissa

• Golfia on mietitty: järjestetään korkeatasoinen lions-
golf-turnaus; piirissä lienee järjestelykokemusta; 
“vuosikokous 2023” pyrkii siihen, että piirin alueella
järjestetään 2021 ja 2022 golf-turnauksia ja piirin ja
klubien valmius järjestelyihin varmistetaan

• Kuntojuoksu eli leijonamarssi: miten tämä saadaan
sovitettua kokouksen yhteyteen;

• Löytyykö vierestä listasta lisää?
• Kirkkovenesoutu: Soutustadionilla ja Espoossa on 

yhteensä kymmenkunta kirkkovenettä (tarkistettava
tiedon todenperäisyys ja ajatuksen toteutettavuus); 
ruvetaan järjestämään kirkkoveneregattoja ja
soutuharjoittelua 2022; tähän tarvitaan vetäjä, mitään
tämänsuuntaista lions-peräistä liikettä ei ole näkynyt
Töölön lahdella tai Laajalahdella

• Epäreilu köydenvetoklipailu, piirien välinen, piiristä saa
osallistua kaikki paikalla olevat maksaneet lionit, 
maksullinen
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Lippumarssi erottuisi myös Helsingissä
(tämä on vain ajattelua stimuloiva malliehdotus)

• Suomen lions-liiton vuosikokouspäivänä klo 12-14, 2023, kaikki klubien ja piirien liput yli 300 
lippua

• Kantajat: ei-viralliset vuosikokousleijonat tai heidän puolisonsa tai muita vapaita kansalaisia
Otaniemestä, yhteensä 400-500 henkeä! 

• Lipunkantajien ja puolisoiden lounaan jälkeen klo 12 tapahtuu tapahtumaväen massalähtö
Otaniemestä Aalto universitas-metroasemalta metrolla

• Havis Amandalla alkaen klo 13 pidetään pari puhetta, eläköön-huudot isänmaalle ja 
heilutetaan lippua läsnä yli 300 lippua ja 400-500 henkeä ja yleisöä saman verran ja 
lehdistön edustajat

• Aloitetaan luvallinen lippumarssi piirettäin, liput kolmirivissä, koko jonon pituus 250-300 m
• Reitti Pohjois-Esplanadi, Strindberg, Kämp, Runebergin ja Eino Leinon patsaat, 

Akateeminen, Keskuskatu, Stockmann, Makkaratalo, Rautatientori, Aleksis Kiven patsas, 
jolla lopetetaan, palataan metrolla takaisin Otaniemeen klo 15 mennessä

• Ostetaan 500 matkailijalippua á 8€ = 4000 €, väki mahtuu periaatteessa kahteen, 
käytännössä kolmeen peräkkäiseen junaan.

• Myydään mainospaikkoja kannettaviin kyltteihin. Tavoite 5 000 €?
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Veneilytapahtuma
• Lionit ja muuita kutsutaan tuomaan veneitäänja itseään tilaisuuden käyttöön
• paikalle kutsutaan yleisöä ja lioneita tutustumaan Helsingin ja Espoon seudun

veneilyyn ja kokeilemaan luonnossa
• Veneilijät kertovat aiheesta veneilyturvallisuus
• Teema esimerkiksi “kelluntaliivit kesämökillekin”
• Paikka: moottoriveneet Otaniemen ranta, purjeveneet HSK/Lauttasaari

• Kaupallinen veneilytapahtuma: Keilalahdessa on venekauppa, joka tarjoaa
venenäyttelyänsä ja koeajoja
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Ideoita
• Lions-karnevaalimeininki, iloista yhdessä oloa
• Akille puheenkirjoituskilpailu
• Pe-illan naamiaiset: ”toisenlaiset maskit”
• Pienpanimoiden beer tasting
• Toimintaesittelyä = Jellonamessut
• Kulmat kuntoon
• Aikuisten pallomeri tai pomppulinna
• Lounasristeily
• Klubit keksimään lisää! Lähetä ideoita Jyrkille: jyrki@setala.fi
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TULE MUKAAN 
PIIRIHALLITUSTYÖSKENTELYYN!

Ota yhteyttä 1VDG Mika Pirttivaaraan
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DG-tiimi
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Piirihallitustyöskentely

• Toimikuntiin mukaan opettelemaan
• Perehdytystä ja valmennusta
• Piirihallituksella 4 kokousta kaudessa
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