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KANSAINVÄLINEN JOHTO 
 
Kansainvälisen Lions-järjestön 103. vuosikokous (LCICon) pidettiin ensimmäistä kertaa 
virtuaalisena 25.6.-29.6.2020. Kokouksessa kansainvälisen presidentin äänestystä ei 
suoritettu ja päätettiin että tehtävissään jatkaa 

Kansainvälinen presidentti Jung-Yul Choi Etelä-Koreasta, 
1. varapresidentiksi nimettiin Douglas X. Alexander Yhdysvalloista, 
2. varapresidentiksi Brian E. Sheehan Yhdysvalloista ja  
3. varapresidentiksi Dr Patti Hill Kanadasta.  
 

 
KUVERNÖÖRINEUVOSTO JA PUHEENJOHTAJAT 
 
Puheenjohtaja (CC) ja hallituksen puheenjohtaja Matti Reijonen LC Vampula 
Varapuheenjohtaja (VCC) Sanna Mustonen LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 
Edellinen puheenjohtaja (IPCC) Aarne Kivioja LC Helsinki/Pakinkylä 
 
Kuvernöörineuvoston jäsenet: 

Markku Karlsson LC Turku/Kupittaa, A-piiri 
Susanna Jokiperä LC Espoo/City, B-piiri 
Nina Moilanen LC Vihti/Nummela, C-piiri 
Kyösti Skippari LC Kouvola/Hansa, D-piiri 
Ahti Kallioinen LC Toijala, E-piiri 
Raimo Sillanpää LC Vaasa/Meri, F-piiri 
Erkki Mäntylä LC Jämsänseutu, G-piiri 
Tuula Rantaeskola LC Savonlinna/Linnatar, H-piiri 
Antero Stenius LC Jääli, I-piiri 
Petri Lappi LC Virtasalmi, K-piiri 
Arto Harju-Autti LC Rovaniemi/Lainas, L-piiri 
Veli-Matti Wasell LC Huittinen, M-piiri 
Markku Vesikallio LC Helsinki/Pakinkylä, N-piiri 
Rauno Ojantakanen LC Oulainen, O-piiri 

 
LIONS-LIITTO 
 
B-piiristä Suomen Lions liiton tehtävissä kaudella 2020-21 olivat: 

Monivuotiset työryhmät: 
Leotoiminta 2020-2021 pj. PDG Hannu Saarnilehto LC Helsinki/Töölö 
Puhtaat vedet 2020-2022 pj 1VDG Mika Pirttivaara LC Tapiola 
Puhtaat vedet 2020-2022 työryhmän jäsen Tiitus Tuohikorpi LC 
Helsinki/Cosmopolitan 
Kansainvälinen toiminta (IR): 
Baltic Sea Lions verkoston pj. PDG Sanna Siissalo LC Espoo/City 
Hallintoa tukeva työ: 
Toiminnan ja talouden suunnittelu pj. VCC Sanna Mustonen LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/Nice 
Sääntöasiat pj. PID Harri Ala-Kulju LC Espoo/Keskus 



Kuvernöörineuvoston seurantavastuu Leotyöryhmän osalta oli B-piirin kuvernööri Susanna 
Jokiperällä ja hän osallistui aktiivisesti työryhmän kokouksiin. 
 
Liittotasolla kauden kuumin puheenaihe oli uusi piirijako joka esiteltiin Liiton 
vuosikokouksessa, mutta äänestettiin takaisin suunnittelupöydälle. 
 
LIONS-PIIRI 107-B 
 
Kausi 2020-2021 oli 107-B piirin 64. toimintavuosi itsenäisenä piirinä. Suomen Lios-historian 
juuret versovat meidän piiristämme ja Suomen vanhin klubi LC Helsinki-Helsingfors juhlisti 
toimintansa 65-vuostis juhlaa. 
 
Ensimmäistä kertaa piirin toimintasuunnitelma tehtiin näkyvästi tiiviissä yhteistyönä 
piirikuvernööri Susanna Jokiperän ja 1. varapiirikuvernööri Mika Pirttivaaran toimesta 
kaksivuotissuunnitelmana. Tarkoituksena on taata hyvien ideoiden jatkuvuus ja tiivistää 
yhteistyötä myös kuvernööritiimin välillä. 
 
Kauden 2020-2021(2022) keskeisimmät tavoitteet olivat: 

• Lisäämme lionstoiminnan näkyvyyttä ja houkuttelevuutta yhteiskunnassa 
• Vahvistamme klubien toimintaedellytyksiä  
• Tuemme klubien hyvinvointia ja aktiivisuutta 

 
Keskeiset teesit tavoitteiden saavuttamiseksi: 

• Yhteistyön lisääminen 
• Viestinnän ja markkinoinnin vahvistaminen 
• Toiminnan uudistaminen 

 
Tavoiteltava vaikuttavuus: 

• Lions profiloituu tunnettuna, aktiivisena palvelujärjestönä, joka yhteistyölähtöisesti 
palvelee tarvitsijoita laadukkaalla tavalla 

• Piiri on alueellaan vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen palvelujen 
johtaja. 

• Klubeissa on uusia ja mielenkiintoisia aktiviteetteja 
• Piiriin on perustettu uusia lions- ja leoklubeja 
• Jokainen klubi on osallistunut LCIF:n Kampanja 100-keräykseen 

 
ALUEET, LOHKOT, KLUBIT JA JÄSENMÄÄRÄT 
 
Piiri on jaettu 3:een eri alueeseen ja 9 eri lohkoon. Kauden alussa 1.7.2020 piirissä oli 
virallisesti 48 klubia (aktiivisia 46), koska 2 klubia olivat lopettaneet toimintansa edellisellä 
kaudella, mutta nämä näkyivät vielä virallisessa rekisterissä (LC Espoo ja LC Pitäjättäret), 
joiden jäsenet poistuivat 2019-20, mutta klubien virallinen lopetus tuli kaudelle 2020-21 eli 
29.7.2020. Näin ollen aktiivisia klubeja kauden alussa oli 46, joissa oli 948 jäsentä 
(todellisuudessa poistettu 3 henkilöä enemmän). 
Kauden päättyessä 30.6.2020 piirissä oli 43 klubia, joissa oli 889 jäsentä. Jäsenmäärä väheni 
59:llä jäsenellä. Kauden aikana lopetti toimintansa LC Helsinki/Cosmopolitan, LC 
Helsinki/Pikku Huopalahti ja LC Helsinki/Torni. Valitettavasti 2 viimeksi mainittua klubia 



vaikutti aktiivisilta, emmekä piirinä päässeet tukemaan klubeja ennen lopettamispäätöstä. 
Korona-aika varmasti yhtenä syynä klubien ”väsymiseen” ja myös siihen, että emme saaneet 
tietoa lopettamisaikeista ennen päätöstä juuri ennen kauden loppua. Osa lopettaneiden 
klubien jäsenistä siirtyi toisiin klubeihin. 
B-piirissä on 3 (virallisesti 2) aktiivista LEO-klubia, joissa on yhteensä 21 jäsentä. 
 
PIIRIN HALLINTO 
 
Piirikuvernööri- ja GAT-tiimi toimivat yhdessä piirin johtoryhmänä. 
 
Aluepuheenjohtajien toimet poistettiin kauden 2020-2021 alusta toistaiseksi, jolloin 
Lohkopuheenjohtajien rooli piirin ja klubien yhteyslinkkinä korostui. Samalla yhteys 
kuvernööritiimin ja lohkopuheenjohtajien välillä tiivistyi. Aluepuheenjohtajien vastuut 
jaettiin kuvernööritiimin kesken seuraavasti: 

• Alue 1 DG Susanna Jokiperä 
• Alue 2 1VDG Mika Pirttivaara 
• Alue 3 2VDG Aki Naukkarinen 

 
Lohkojakoon alueella 2 tehtiin myös muutos kauden alussa ja alueen klubit uudelleen 
järjesteltiin keskustelujen pohjalta aiemman kolmen lohkon sijaan kahteen lohkoon. 
 
Kauden 2020-2021 lohkojako alueittain oli seuraava: 
 
1. alue (Helsinki)  

– 1. lohko: 
• LC Helsinki/Cosmopolitan 
• LC Helsinki/Helsingfors 
• LC Helsinki/Meilahti 
• LC Helsinki/Pikku-

Huopalahti 
• LC Helsinki/Timantit 
• LC Helsinki/Töölö 
– 2. lohko: 
• LC Helsinki/Lauttasaari 
• LC Helsinki/Maininki 
• LC Helsinki/Ruoholahti 
• LC Helsinki/Torni 
– 3. lohko 
• LC Helsinki/Hietalahti 
• LC Helsinki/Huopalahti 
• LC Helsinki/Lehtisaari 
• LC Helsinki/Munkkiniemi 
• LC Helsinki/Munkkivuori 
• LC Helsinki/Sata 
– 4. lohko: 
• LC Helsinki/Blue&White 
• LC Helsinki/Konala 

• LC Helsinki/Pajamäki 
• LC Helsinki/Stamina 

2. alue (Espoo)  
– 1. lohko: 
• LC Espoo/City 
• LC Espoo/Keskus 
• LC Tapiola 
• LC Espoo/Matinkylä 
• LC Espoo/Olari 
• LC Espoo/Kivenlahti 
– 2. lohko: 
• LC Espoo/Pohjoinen - 

Esbo/Nord 
• LC Espoo/Leppävaara-

Alberga 
• LC Espoo/Suvituuli 
• LC Grankulla-Kauniainen 
• LC Espoo/Aurorat 
• LC Espoo/Laakson liljat 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
3. alue (Länsi-Uusimaa) 

– 1. lohko: 
• LC Kirkkonummi-Kyrkslätt 
• LC Kirkkonummi/ 

Kyrkslätt/Nice 
• LC Kirkkonummi/Veikkola 
• LC Kyrkslätt/Nord 
• LC Sjundeå-Siuntio 
• LC Siuntio-

Sjundeå/Charlotat 
– 2. lohko: 
• LC Karjalohja-Sammatti 
• LC Lohja/Harju 
• LC Nummi 
– 3. lohko: 
• LC Ekenäs 
• LC Hanko-Hangö 
• LC Ingå 
• LC Karis-Karjaa 
• LC Tenala-Bromarf 



Piirihallituksen kokoonpano kaudella 2020-2021 oli seuraava: 
 

– DG Susanna Jokiperä 
– 1VDG Mika Pirttivaara 
– 2VDG Aki Naukkarinen 
– IPDG, PDG ja kunniatoimikunta Kristiina Jäntti 
– GST Mira Haahti 
– GMT Hannu Saarnilehto 
– GLT Sanna Mustonen 
– LCIF Kimmo Markkanen 
– CS Jukka Uusitalo 
– Talous Olli Pihjala 

 
Lohkopuheenjohtajat alueittain: 
Alue 1: 
– Lohko 1 Matti Koskinen 
– Lohko 2 Teijo Junnola 
– Lohko 3 Olavi Vanninen 
– Lohko 4 Heikki Hartikainen 
Alue 2: 
– Lohko 1 Eveliina Ala-Kulju 
– Lohko 2 Pekka Virtanen 
Alue 3: 
– Lohko 1 Minna Sneck 
– Lohko 2 Antti Leppilahti 
– Lohko 3 Wilhelm Nyberg 

 
Toimikunnat ja tiimit: 
– Nuorisovaihto Teemu Laitinen 
– Quest ja VOM Kristiina Jäntti 
– Rauhanjuliste Minna Sneck 
– Leo-D Sakari Heinonen, sekä leot Joel Stockmakare ja Sanna Nenonen 
– IR (kv suhteet) Ilkka Siissalo 
– -Näkökyky Erkki Laine 
– Ympäristö Tiitus Tuohikorpi 
– Diabetes Heikki Hartikainen 
– AR-säätiö ja NenäpäiväReijo Stedt 
– Viestintätiimi Pj. Päivi Lindroos,  

• (r.) Rune Nyström,  
• (r.) Stefan Grönqvist,  
• (r.) Lars-Eric Möller,  
• webm. Mika Wenell  

 
 
 
 
 



PIIRIHALLITUKSEN KOKOUKSET  
 

Piha 1, 20.8.20 Villa Tellina, Hanko  
Piha 2, 7.11.20 Miessakit ry, Helsinki - Hybridikokous  
Piha 3 25.1.21, Ravintola Tapiola Garden, Espoo - Hybridikokous 
Piha 4, 31.3.2021 GTM- etäkokous 
 
Piirin johtaminen tähtäsi ensisijaisesti klubien tukemiseen ja toiminnan vaikuttavuuden 
lisäämiseen. Piirihallituksen tavoitteena oli saattaa piirin rekisteröityminen vuosikokouksen 
päätettäväksi 2021. Piirin rekisteröinti vaati sääntömuutosta, joka valmisteltiin huolella 
kauden aikana vastaamaan tämän päivän vaatimuksia.  
 

Kaikki piirihallituksen kokoukset olivat laillisia ja päätösvaltaisia. Päätökset tehtiin 
yksimielisinä. Raportteja toimitettiin piirihallituksen kokouksia edeltäen kiitettävästi, vain 
yksittäiset toimikuntapuheenjohtajat tai lohkopuheenjohtajat jättivät raportit 
toimittamatta. Lähetetyistä rapoista koostettiin esitys kokoukseen, joka sujuvoitti 
merkittävästi kokousten kulkua ja aikataulussa pysymistä Osallistuminen keskusteluun 
kokouksissa oli muutenkin kiitettävää. Loppuraporttien osalta ilmeni ehkä jo perinteiseen 
tapaan väsymistä, mikä näkyy toimintakertomuksen paikoittaisena supistumisena. 
 
PIIRIN JA LIITON TAPAHTUMAT 
 
Alla piirin ja liiton tärkeät tapahtumat joista suurin osa pystyttiin toteuttamaan 
suunnitelmien mukaan tai virtuaalisena 
 
VUOSIKELLO 2020-2021 
 

 
 
 



 PIIRIN TALOUS 
 
Liiton piiriraha ja klubien piirimaksut olivat edellisen vuoden tasolla.  
Muita tuloja oli vähemmän kuin edellisellä kaudella, koska kaikkia tilaisuuksia kauden aikana 
ole voitu järjestää. Kokonaiskuluissa sama taso kuin edellisessä vuodessa. 
Valmennustilaisuuksissa piiri on maksanut tarjoilun 
Ns. uusina kuluina budjetoitiin tälle kaudelle markkinointikuluja:  
 SOME –kilpailu, Lasten Leijona hiihdon mitalit ja Roll-up hankinta. 
 
•Piiritoiminnan ylijäämä +951,15 € 
•Aktiviteettitoiminnan ylijäämä +506,54 € 
•Toimikauden ylijäämä +1457,69 € 
 

Tase – vastattavaa: 
30.6.2021 30.6.2020 
27 501,53€ 24 528,36€ 
 
TOIMINTA 
 
Vaikka kausi alkoi melkein normaalissa tilanteessa Covid-19 pandemian osalta, meni suurin 
osa kaudesta erilaisten rajoitusten voimassa ollessa. Kannustimmekin osallistumista eri 
tavoin ja mahdollistimme vaihtoehtoisia tapoja osallistua kokouksiin ja koulutuksiin kuten 
hybridikokoukset tai osin kokonaan verkkotapahtumina. 
 
Piirin sisäisen toiminnan yhtenä suurena tavoitteena oli yhteistyön lisääminen ja 
vahvistaminen entisestään. Piirissämme hyvin lentoon jo aiemmilla kausilla alkanut Auta 
Lasta – Auta perhettä aktiviteettia kannustettiin järjestämään yhteistyössä sellaisten klubien 
kanssa, jotka eivät vielä olleet osallistuneet ko aktiviteettiin. Tämä idea otettiinkin hyvin 
vastaan ja näin saimme uusia klubeja jälleen tutuiksi tämä hyvän mielen aktiviteetin kanssa. 
 
Yli klubirajojen ylittyvä leijonien välisen kerhotoiminnan ideointi aloitettiin 
aktiviteettipajoissa. Idea saikin kovasti innostuneen vastaanoton jäsenistössä. 
Kerhotoiminnan yksi keskeisimmistä tavoitteista on klubiviihtyvyyden lisääminen ja tätä 
kautta myös jäsenyyden arvon lisääminen. 
 
Piirimme lähti myös aktiivisesti mukaan pilotoimaan GMA:ta eli kansainvälistä 
jäsenyysaloitetta, jonka tarkoituksena on jäsenkasvun tukeminen. Prosessissa on kuvattuna 
4 vaihetta, jonka toiminnan muotoja muokattiin omaan piiriimme sopivaksi. Kokemusten 
perusteella päätimme jatkaa GMA:n kehitystä ja hyödyntämistä klubien tukitoimissa. Piirin 
toimijat aktiivisesti tukivat uusien lions-, leo- ja liitännäiskubien perustamista lohkotason 
yhteistyönä. 
 
Piirimme kannusti klubeja osallistumaan LCI Forward-ohjelmiin: diabetes, lasten syöpä, 
näkökyky, nälkä ja ympäristö, markkinoimalla piirimme yhteisiä palveluaktiveetteja: auta 
lasta - auta perhettä, siivoustalkoot, diabeteskävely, Sri Lankan silmäsairaala, 
Lastenklinikoiden Kummit. 
 



Kauden teemaa ”Teemme hyvän näkyväksi” tukemaan julkaistiin SOME-kilpailu. 
Kilpailuaika oli 8.10.2020 - 31.3.2021 
Säännöt: 
Klubi joka kilpailun aikana on saanut eniten lukumääräisiä tykkäyksiä klubin omilla sivuilla 
julkaistuille tai jaetuille postauksille palkitaan piirin kevään vuosijuhlassa hissipalkinnolla 
sekä 500 €:n arvoisella stipendillä, jonka klubi voi käyttää haluamallaan tavalla oman 
klubinsa markkinointitarkoituksiin jonkun aktiviteettinsa yhteydessä. 
Kilpailun ylivoimainen voittaja oli LC Hanko-Hangö 
 
Treffilkubi toimintaa jatkettiin myös tällä kaudella ja kannustimme klubeja tapaamaan ja 
vaihtamaan ajatuksia mahdollisuuksien puitteissa. 
 
Palvelu (GST) 

Ylen julkaisema, Lahjoita puhetta-haaste oli yksi piirin teeman mukainen pop-up haaste 
johon kannustimme klubilaisia osallistumaan. Haaste julkaistiin piirin avajaisissa ja oli yksi 
uusi koronaturvallinen aktiviteetti toteutettavaksi.  
 
Ystäväpiiritoiminta oli toinen niin ikään avajaisissa julkaistu uusi mahdollinen aktiviteetti, 
jota klubit voivat toteuttaa koronaturvallisesti etäyhteyksien kautta. Aiheen tiimoilta 
järjestettiin myös erillinen webinaari. Aktiviteetin tarkoituksena oli tunnistaa ja auttaa 
yksinäisyyttä potevia vanhuksia. Webinaarissa oli puhujana Vanhustyön keskusliitosta 
asiantuntijat Minna Partanen ja Tarja Ylimaa 
 
Lionaamo, eli listaus klubien ja piirin mahdollisten lainattavien tarvikkeiden ja kalusteiden 
kartoittamiseksi ja listaamiseksi aloitettiin. Lionaamoon ehdotettiin ilmoitettavaksi myös 
”puhuvia päivä” eli klubien kokemusten perusteella hyviä klubiesitelmöitsijöitä, jotka olisivat 
valmiina vierailemaan myös muissa klubeissa kertomassa aiheistaan. Tarvikelistaus saatiin 
hyvälle alulle, mutta ehkä pandemian takia varsinaisia puhujia ei listalle vielä saatu. 
Toimintaa päätettiin kuitenkin jatkaa myös seuraavalla kaudella. 
 
 MyLion-järjestelmään kirjattiin piirin 27/46:sta aktiivista klubista aktiviteetteja seuraavasti: 
56 862 ihmistä palveltu, 487 suoritettua palveluaktiviteettiä, 7 622 vapaaehtoistuntia. Koko 
Suomessa: 981.373 ihmistä palveltu, 10.941 suoritettua palveluaktiviteettiä, 208.060 
vapaaehtoistuntia.  
 
Jäsenyys (GMT) 
Uusien klubien perustaminen ei ole edennyt suunnitelmien mukaan, mutta klubien 
uusjäsenhankinta toimi kiitettävästi. 
Tavoitteiden mukainen jäsenkasvutilaisuuksien määrä (=1) korvattiin DG-GAT-kokouksessa 
tavoitteella jäsenasioiden ottamisesta mukaan osana kokonaisuutta 4 koulutustilaisuuteen 
eli pajaan. Pajat pidettiin suunnitelmien mukaisesti. 
Luotiin alueelliset pilottiryhmät: Pitäjänmäki, Jätkäsaari, Suurpelto, jotka toimivat erittäin 
aktiivisesti rajoitusten puitteissa uusien klubien perustamiseksi jäsenhankinnan kautta näille 
alueille. Montaa suunniteltua tempausta ei valitettavasti koronan takia päästy 
toteuttamaan, mutta näitä ideoita voidaan hyödyntää myös tulevilla kausilla. Lisäksi jo 
tehdyt toimet tulivat olemassa olevien taustaklubien jäsenkasvua. 



Uudeksi teemaklubiksi piiriin suunniteltiin englanninkielisen klubin perustamista. Riittävää 
jäsenpohjaa tälle ei kuitenkaan vielä tällä kaudella saavutettu. Työ jatkuu seuraavalla 
kaudella. 
 
Valmennukset (GLT) 
Piiri järjesti 18 valmennustilaisuutta, joista 10 etänä, 8 pystyttiin pitämään livenä. 
Osallistujia oli yhteensä 247 kaikkiaan 33 klubista. Valmennuksissa syntyi erittäin hyvää 
keskustelua käsiteltävänä olleista aiheista ja lionsasiasta yleensä. 
Lisäksi toteutettiin pari piirifoorumia virtuaalisena, joiden osallistujatietoja ei näihin lukuihin 
sisälly.  
 
Kouluttajapohja oli aiempaa laajempi ja ilolla olen jo saanut kuulla, että ensi kaudella esim. 
rahastonhoitajavalmennusta vedetään työparina useammassakin setissä ja laajentaen 
tarjontaa. Työryhmätoiminta takaa jatkuvuutta ja monipuolisuutta. 
 
Virtuaalisten valmennusten taidot karttuivat ja niitä voi osittain ajatella jatkettavan 
pandemiatilanteen jälkeenkin. Esim. sihteeri- ja rahastonhoitajavalmennusten materiaalit 
sopivat hyvin etänä läpikäytäväksi. Ruotsinkielistä valmennusta järjestettiin yksi 
kombinaatio aktiviteeteista ja raportoinnista. Aktiviteettipajat ovat vakiinnuttaneet 
paikkansa ja niistä on pidetty kovasti. Vuoden tauon jälkeen klubihyvinvointipäivä saatiin 
toteutettua ja vastaavia kokoontumisia kannattaa harkita tulevaan kauteen hyvinkin 
tuplasti.  
 
Haimme ja meille myönnettiin päämajan 500 dollarin apuraha 
lohkopuheenjohtajavalmennukseen. Piiri maksoi livevalmennusten tarjoilut tällä kaudella ja 
osallistujat antoivat vapaaehtoisen maksun Kampanja 100 -keräykseen. Piirin nimissä 
tilitettiin -220,40€ (260 dollaria). 
 
LCIF 
B-piiri on osallistunut kampanjaan varsin aktiivisesti kansallisesti verrattuna, mutta edelleen 
on klubeja, joista ei kampanjaan ole osallistuttu tai yleensäkään ole lahjoitettu LCIF:lle 
pitkään aikaan. Kaudella 2020-2021 kerätty $ 24 730,95. Jäsenkeskiarvoltaan B-piiri oli 
Suomen paras lahjoittaja. 
 
Malliklubiksi pääsee, jos lahjoittaa tai sitoutuu lahjoittamaan $ 500/jäsen kampanjan aikana. 
Kolme klubia sitoutui malliklubiksi, eli LC Kirkkonummi/Kyrkslätt, LC Kirkkonummi/Kyrkslätt 
Nice ja LC Helsinki/Ruoholahti, tästä heille mittavat kiitokset! 
 
Klubi voi hakea 15 % palautusta $ 5 000 tai tätä suuremmasta kerätystä summasta kauden 
päätyttyä ja piiri $ 10 000 tai tätä suuremmasta summasta (siltä osin, kun lahjoitusta ei ole 
suoraan dedikoitu johonkin tiettyyn keräyskohteeseen), kun tästä on vähennetty etusijalla 
olevien klubien osuus. Piirillä nyt siis käytettävissä aiemmalta kaudelta (2018-2019) LCIF-
rahaa DCG-apurahana $ 1 879,56. DCG-apuraha on voimassa 15 vuotta. Nyt päättyneen 
kauden 2020-2021 tuloksen osata ei vielä ole vahvistettua tietoa. Aiemmalta kaudelta LC 
Espoo/Keskus sai DCG-apurahan $ 750, jonka klubi hyödynsi päättyneellä kaudella jaettuihin 
stipendeihin. 
 



Kesken kauden tuli päätös eurooppalaisesta LCIF-päivästä 12.6.2021. Päivä osoittautui 
Suomessa haasteelliseksi, koska kyseessä vuosikokousviikonloppu. Kansallisesti tuli ratkaisu, 
että päivä voisi olla 22.5. Suomessa. B-piirissä oli jo alueella 3, lohkossa 1 vireillä 
Kirkkonummen Leijonatori 16.5. ja tämä tapahtuma laajennettiin pienimuotoiseksi LCIF-
päiväksi, johon lähes kaikki lohkon klubit osallistuivat. Muihin lohkoihin ei saatu järjestettyä 
tapahtumaa kesken toimintasuunnitelmakauden ja osin koronarajoitusten vuoksi. 
 
Kauden 2020-2021 aikana on aloitettu suunnittelemaan yhteispohjoismaista Diabetes-
nuorisoleiriä kaudelle 2021-2022. Leiriä varten haettiin LCIF:ltä rahoitusta. 
 
Alkuperäistä kampanja-aikaa on jatkettu vuodella 30.6.2022 asti. 
 
Tiedotus 
Kaudella 2020-2021 viestintätyöryhmän puheenjohtajana toimi Päivi Lindroos ja 
webmasterina Mika Wenell, loppukaudesta Minna Sneck liittyi ryhmään. 
Viestintätyöryhmän resurssointi asetti omat haasteensa asioiden eteenpäin viemisessä sekä 
toteutuksessa.    
Toimintasuunnitelman mukaisesti kaudella keskityttiin perussuunnitteluun, 
organisoimiseen, koordinointiin, viestintäkanavien kehittämiseen sekä teknisen 
toiminnallisuuden parantamiseen. Tavoitteena oli B-piirin sisäisen viestinnän parantaminen.  
Piirin kotisivujen uudistustyön ensimmäinen vaihe valmistui. Käyttöön otettiin uusi 
visuaalinen ilme, sivuille tuotiin uutta sisältöä, sivujen käyttöystävällisyys lisääntyi ja 
manuaalisen työn määrä väheni. Sisällön osalta työtä jatketaan tulevalla kaudella.  
Facebook-tilien käyttöä ja nimeämistä selkeytettiin. Sisäisessä tiedotuksessa otettiin 
käyttöön FB-ryhmä: Lions B-piirin omat jutut. FB-ryhmän käyttöä tiedotuksen tukimediana 
lisättiin. Piirikuvernöörin kirjeestä tehtiin nostoja Lions B-piirin omat jutut -ryhmään sekä 
lisättiin liiton tärkeimpien aiheiden tiedotusta myös tämän kanavan kautta.  
Lions B-piirin omat jutut -FB-ryhmän osalta kauden 2020-2021 tavoitteena oli tuplata 
tykkääjien määrä. Tykkääjien eli seuraajien määrä kauden alussa oli 177 ja kauden lopussa 
445. Tavoite siis jopa ylitettiin reippaasti! 
 
Lions Clubs International / District 107-B-facebook-sivu toimii julkisena B-piirin ja 
lionstoiminnan tiedotuskanavana. Tämän FB-sivun kehittäminen siirtyy tulevalle kaudelle. 
Kuitenkin myös sivuihin sitoutuneiden määrä saatiin kasvatetettua melkein 
kaksinkertaiseksi. Kauden alussa seuraajia oli 156 ja kauden lopussa 310. 
 
Teemme hyvän näkyväksi – kauden teeman viestintään liittyvät tavoitteet siis saavutettiin 
loistavasti! 
 
Piirikuvernöörin kirjeen lähetyksessä otettiin käyttöön ilmainen MailChip-
suoramarkkinointipalvelu, joka nopeutti ja yksinkertaisti lähetysprosessia sekä mahdollisti 
lions-graafisen ilmeen käytön kirjeissä. Piirikuvernöörin kirje on nyt luettavissa jo 
sähköpostissa ja kaikki uutiset löytyvät jellona.infosta. Uutisia laitetaan jellona.infoon sitä 
mukaa kun uutisoitavaa tulee ja ne löytyvät heti etusivulta. Tavoitteena opettaa jäsenistö 
käymään piirin kotisivuilla ja hakemaan tietoa sieltä.  
Tavoitteena oli myös viestinnän yhtenäistäminen ja koordinoiminen niin, että jäsenistö saa 
tietoa ”sopivassa suhteessa”, oikeita kanavia pitkin ja mielenkiintoisella tavalla. Tähän 



yhdeksi apuvälineeksi oli tarkoitus ottaa käyttöön kaikkien viestintää tekevien kanssa 
yhteinen vuosikalenteri. Koronatilanteen asettamien rajoituksien vuoksi viestinnän 
vuosikalenterin teko siirtyy tulevan kauden alkuun.  
 
Piirin toimenhaltijat halutiin tehdä jäsenistölle tutummaksi ja helpommin lähestyttäväksi. 
Jokaisesta hallituksen jäsenestä tehtävää esittelysivua varten valmistui kysymyspatteristo, 
joka otetaan käyttöön tulevalla kaudella ja esittelyt julkaistaan jellona.infossa. 
Piirifoorumi-tilaisuuksia sekä webinaareja järjestettiin ajankohtaisista aiheista. Liiton ja piirin 
työryhmien työskentelyyn osallistuttiin ja toimittiin yhteyshenkilönä eri tahoille viestinnän 
osalta. 
 
Lions Quest 
Elämisen taitoja -opettajien peruskoulutus järjestettiin 2.-3.11.2020 Helsingissä. Kurssille 
osallistui 7/14 osallistujaa B-piirin alueelta ja koulutusta oli rahoittamassa 5 B-piirin klubia.  
Liikuntavalmentajien maksuton koulutus järjestettiin 14.11.2020 Helsingissä. Kurssilla oli 
mukana 11 osallistujaa ja seuroja oli mm. Länsi-Helsingistä ja Länsi-Uudeltamaalta. 
Kevään 2021 opettajien ja valmentajien kurssit jouduttiin ensiksi siirtämään ja lopuksi 
kokonaan peruuttamaan huonon koronatilanteen vuoksi. Opettajien koulutukseen oli 
tulossa opettajia Helsingistä ja Lohjalta. 4 B-piirin klubia oli jo myöntänyt rahoituksen 
opettajille. Kauden 2021-2022 koulutuskalenteri julkaistiin huhtikuussa ja ilmoittautuminen 
syksyn koulutuksiin alkoi. 
 
Lions Quest -aiheesta tuotettiin kuvernööritiimille aineisto käytettäväksi klubivierailuilla. 
Klubien LQ-yhdyshenkilöille järjestettiin LQ-perusteista ja ajankohtaisista asioista 
videokoulutus 28.10.2020. 23.9.2020 pidettiin LQ-esitys LC Espoo/Aurorien 
klubikokouksessa. Piirikuvernöörin useammassa kirjeessä oli ajankohtaisia asioita LQ-
toiminnasta. Kevään 2021 Lions-nettilehdessä oli piirin LQ-puheenjohtajan kirjoitus 
aiheesta. 
 
Piirin LQ-puheenjohtaja Kristiina Jäntti osallistui 29.8.2020 järjestettyyn Lions-liiton LQ-
puheenjohtajien koulutukseen KVN-kokouksen yhteydessä Porin Yyterissä. 
Puheenjohtaja osallistui 2.-3.11.2020 pidettyyn opettajien Elämisen taitoja 
peruskoulutukseen. Puheenjohtaja oli mukana LQ 30 -juhlavuotta suunnittelevassa 
ryhmässä. Vuosi 2021 on varsinainen LQ 30 -juhlavuosi. Piirien puheenjohtajien yhteinen 
palaveri pidettiin 5.5.2021. 
 
Pitkään toivottu LQ täydennyskoulutusmateriaali valmistui keväällä 2021. Tunnenalle -
kortteja ja täydennyskoulutusvideota (yht. 50 €, kortit erikseen 38,80 €) tarjottiin klubeille 
hankittavaksi 5-10 kpl. Uusi materiaali soveltuu LQ-koulutuksen käyneille ja muillekin lasten 
ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidoista kiinnostuneille kasvattajille ja opettajille. Klubit 
voivat ostaa materiaaleja ja tarjota niitä peruskoulutuksen käyneille opettajille. 
 
PDG-toimikunta 
Kokoukset 
1. PDG-kokous pidettiin etäkokouksena 16.12.2020. Osallistujia oli n. 10. Tärkeimpänä 
aiheena olivat piirijakomuutos, piirin rekisteröityminen ja Lions-liiton ensi vuoden 
toimintasuunnitelma. 



2. PDG-kokous järjestettiin videokokouksena 23.3.2021. Osallistujia oli n. 10. Aiheina olivat 
ensi kauden toimintasuunnitelmat piiri- ja liittotasolla, piirijakouudistus sekä piirin 
sääntömuutos. 
 
Piirin 70-vuotisjuhla 
7.11.2020 pidettäväksi suunniteltu piirin 70-vuosijuhla jouduttiin koronatilanteen takia 
peruuttamaan. 
 
Kunniamerkit 
100 % klubipresidenttien ansiomerkkejä haettiin ja myönnettiin 5 klubipresidentille.  
Klubin erinomaisuuspalkintoa haettiin ja myönnettiin yhdelle klubille. 
 
Leotoiminta 
Piirissä on kolme (virallisesti kaksi) leoklubia; Espoo/Downtown (10 jäsentä), Espoo Sirius (6 
jäsentä) ja Kirkkonummi/Kyrkslätt WISE (5 jäsentä). Leojen määrä kasvoi kauden aikana 50% 
(14:stä 21:een). 
 
Tavoitteena oli kannustaa piirin klubeja perustamaan leoklubeja ja uuden leoklubin 
perustaminen. Koronapandemia hallitsi kautta ja mm. hankaloitti läsnätilaisuuksien 
järjestämistä, kuten infotilaisuuksien järjestämistä. 
 
LC Espoo/Cityn leoklubin perustaminen eteni. Jäsenkandidaateille pidettiin infotilaisuus 
5.10.2020 ja popup-aktiviteetti 10.10.2020. Leo Club Espoo Siriuksen perustamiskokous 
pidettiin 29.1.2021. Valitettavasti kv-järjestö ei virallistanut klubia, koska jäseniä oli vain 5 
Leoa. Jäseniä kauden lopussa klubissa on 6 Leoa.  
 
LeoC osallistui kaikkiin kauden piirihallituksen kokouksiin, yhteen aktiviteettipajaan, kaikkiin 
BND-leopiirin kokouksiin ja teki klubiverailuja Downtownin ja Siriuksen kokouksiin sekä 
osallistui kahteen Leojohtaja -koulutustilaisuuteen. 
 
Lisäksi LeoC osallistui Töölön alueelle perustettavan leoklubin suunnitteluun. 
 
Rauhanjulistekilpailu 
Rauhanjulistekilpailua oli haasteellista käynnistää Yhdysvalloissa koronan aiheuttamien 
rauhanjulistepakettien toimitusvaikeuksien vuoksi. Paketit saatiin tilattua alkusyksyllä 2020. 
Kilpailun työt palautettiin joko 12.11.20 mennessä piirikuvernöörille tai niistä toimitettiin 
kuvat rauhanjulistekoordinaattorille.  
B-piirin seitsemästä työstä oli äänestys B-piirin omat jutut facebook-sivulla.  
Äänestysaktiivisuus oli alhainen ja palsta ei tavoittanut kaikkia piirin aktiiveja. 
Voittajatyöksi valikoitui LC Nicen Oodi Sinkkosen työ. 
Piirin töiden virtuaalinen näyttely keväällä 2021 oli Jellonainfossa ja B-piirin omat jutut 
facebook-sivulla. 
Ensimmäinen kirje klubeille toimitettiin keväällä 2021 seuraavan kauden kilpailun 
järjestämisestä. 
Koronan salliessa piirin kauden avajaisissa palkitaan voittaja ja aktiivinen monivuotinen 
rauhanjulistekilpailun järjestävä klubi. 
 



Diabetes 
Jo perinteeksi muodostunut, N-piirin ja Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksen kanssa 
yhteistyössä järjestettävä diabetes-kävely siirtyi keväältä 2020 syksyyn 2021 ja muuntui 
virtuaaliseksi Diabetes-kävelyviikoksi 19.-25.4.2021 http://www.diabeteskavely.fi/ 
Kävelyviikko laajeni facebook-ryhmän kautta valtakunnalliseksi ja osanottajia oli myös 
Suomen ulkopuolelta. Ryhmään liittyi 447 jäsentä.  
Virtuaalitapahtuma oli menestys; viikon aikana kirjattiin kävelyitä ja muuta liikunnallista 
toimintaa fb-ryhmään: yhteensä n 8 miljoonaa askelta ja lähes 10000 kilometriä sekä suuri 
joukko hienoja valokuvia. 
 
Työryhmä:  
N-piiristä: Jyri Kurki, Tiia Häyry, Teija Loponen, Markku Vesikallio, Timo Heinonen 
B-piiristä: Heikki Hartikainen, Hannu Saarnilehto, Päivi Lindroos, Aki Naukkarinen, Susanna 
Jokiperä, Joel Stockmakare, Mika Wenell 
Pääkaupunkiseudun diabetesyhdistyksestä: Raila Sulasalmi 
 
Sivusto uusittiin kesällä 2021 liiton alustan vaihdon myötä – sama alusta ja sama ulkoasu: 
https://diabeteskavely.lions.fi/ 
 
Nuorisovaihto 
Kesälle 2021 suunniteltu nuorisovaihto oli lähes kokonaan jäissä vallitsevan pandemian 
takia. Suomen leirit ja suurin osa muidenkin maiden nuorisovaihto-ohjelmista peruttiin tai 
siirrettiin seuraavaan kesään. 
Piiristämme yksi nuori pääsi kuitenkin osallistumaan saksalaisten järjestämään hybridileiriin, 
jolloin muun maalaisten nuorten oli mahdollisuus osallistua aktiviteetteihin ja keskusteluihin 
verkon välityksellä. Kokemukset tästä uudentyyppisestä leiristä tässä tilanteessa olivat 
positiiviset. 
 
Kansainvälinen toiminta 
Melkein kaikkien kansainvälisten tapahtumien peruuntumisen myötä, iloisen poikkeuksen 
muodosti ensi kertaa virtuaalisena järjestetty NSR-tapahtuma, johon meidän piirin klubeista 
LC Espoo/City osallistui aktiivisesti yhtenä tapahtuman järjestäjänä. Kokemukset ja palaute 
oli todella positiivista ja hyvää keskustelua saatiin aikaiseksi myös verkkoalustojen 
välityksellä. Tapahtuman odotukset ylittyivät. 
 
Sri Lankan kummilapsitoimintaa nostettiin jälleen vuosien jälkeen esiin mm. piirin 
avajaistilaisuudessa. Useampi uusi klubi ja leijona sitoutuikin uusiksi kummeiksi. 
Sri Lankan silmäsairaalan tukeminen jatkui myös piirissämme kiitettävästi. Vuosittain 
normaalisti järjestettävä vierailumatka Sri Lankaan kuitenkin peruttiin pandemian takia.  
 
Arne Ritari -säätiö 
Kauden alussa järjestettiin yhdessä N-piirin kanssa Arne Ritari -säätiön toiminnasta kertova 
tiedotus-/koulutus tilaisuus Helsingissä. 
Kauden aikana piiriimme saatiin 1 uusi Lions ProRitari no 52, LC Helsinki/Töölö klubiin, Pekka 
Leinonen 
 
 

http://www.diabeteskavely.fi/
https://diabeteskavely.lions.fi/


Lastenklinikoiden kummit yhteistyö  
B-, C- ja N-piirien yhteistyössä suunniteltiin myytäväksi lippuja Kummit ry:n toiminnan 
tukemiseksi kauden aikana, mutta pandemian takia kaikki konsertit jouduttiin valitettavasti 
perumaan. Keväälle suunniteltiin myös mahdollista virtuaalista konserttia, mutta tämä ei 
saanut piireiltä kannatusta. 
Yksittäisiä klubeja kannustettiin järjestämään konsertteja tai aktiviteetteja, joiden tuloilla 
voidaan tehdä yksittäisiä, klubikohtaisia lahjoituksia tämän hyvän asian puolesta. Lisäksi 
Lions liitto julkaisi maskiaktiviteetin, joiden tuotto kannustettiin tilittämään 
Lastenklinikoiden kummit ry:n hyväksi. 
 
Ympäristö 
Klubit järjestivät tässä pandemiatilanteessa kiitettävästi omatoimisesti ympäristön 
siivoustalkoita, joka oli yksi aikaan sopiva turvallinen aktiviteetti. Klubit tekivät myös 
kiitettävästi postauksia sosiaalisessa mediassa, kulmat kuntoon -sivustolla aktiviteeteistaan, 
joka tuki hyvin kauden teemaa – Teemme hyvän näkyväksi! 
 
VUOSIKOKOUS 
 
Koronapandemian takia piirin vuosikokous päädyttiin järjestämään toistamiseen verkossa 
GoToMeeting ohjelmistolla 17.4.2021. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri olivat fyysisesti 
saman päätteen äärellä Espoossa, josta kokousta hallinnoitiin.  
 
Tärkeimpinä päätösasioina sekä piirin rekisteröityminen että piirin sääntöjen muutos 
hyväksyttiin piirin vuosikokouksessa. 
 
Virallisiksi edustajiksi kokoukseen on etukäteen ilmoittautunut 54 leijonaa. Kokoukseen on 
rekisteröitynyt 41 virallista osallistujaa ja 14 ei virallista leijonaa.  
 
Pöytäkirjan laatiminen tapahtui 17.4.2021 piirisihteeri Jukka Uusitalon toimesta. 
Vuosikokouksen äänestykset hoidettiin OpaVote järjestelmän välityksellä. Pöytäkirjan 
tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Web Mika Wenell LC Tapiolasta ja DC Sakari 
Heinonen LC Espoo/City. 
 
Vuosikokous hyväksyi kauden 2019-2020 toiminnan ja talouden sekä myönsi 
vastuuvapauden kauden 2019-2020 piirihallitukselle.  
 
Vuosikokous valitsi kauden 2021-2022 piirikuvernööriksi Mika Pirttivaaran, LC Tapiola, 1. 
varapiirikuvernööriksi Aki Naukkarisen LC Espoo/City sekä 2.varapiirikuvernööriksi Pauli 
Anttilan, LC Espoo/Keskus. 
 
Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Tuomi (LC Espoo/Kivenlahti) ja Bengt 
Sohlberg (LC Sjundeå-Siuntio) sekä varatoiminnantarkastajiksi Juha Savisaari (LC 
Kirkkonummi-Kyrkslätt) ja Marja-Liisa Jouhtimäki (LC Espoo/Aurorat). 
 
Myös kauden 2021-2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksyttiin sekä 
piirihallituksen jäsenet valittiin esityksen mukaisesti. 
 



Vuosikokouksessa myös esiteltiin Liiton vuosikokouksessa äänestykseen tullut uusi 
piirijakoehdotus, joka sai piirin vuosikokoukselta myönteisen vastaanoton. 
 
Piirin perinteinen vuosijuhla päätettiin siirtää avajaisten yhteyteen, jossa myös osa 
palkitsemisista oli tarkoitus jakaa. 
 
PALKITSEMISET KAUSI 2020-2021 

Teemu Laitinen Piirin toimikunnan puheenjohtajan palkinto M1DC3 

Reijo Stedt Piirin toimikunnan puheenjohtajan palkinto M1DC4 

  

Olli Pihjala Piirisihteerin/Piirin rahastonhoitajan palkinto M1CST  

Jukka Uusitalo Piirisihteerin/Piirin rahastonhoitajan palkinto M1CST  

  

Alue 1 Lohko 1 Matti Koskinen Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC2 

Alue 1 Lohko 2 Teijo Junnola Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC3 

Alue 1 Lohko 3 Olavi Vanninen Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC4 

Alue 2 Lohko 1 Eveliina Ala-Kulju Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC5 

Alue 3 Lohko 2 Antti Leppilahti Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC6 

Alue 3 Lohko 3 Wilhelm Nyberg Lohkon puheenjohtajan palkinto M1ZC7 

  

Päivi Lindroos Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto (G171) 

Minna Sneck Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto (G171) 

Heikki Hartikainen Piirikuvernöörin tunnustuspalkinto (G171) 

  

Mika Wenell Piirikuvernöörin ansiotähti (G22) 

Rune Nyström Piirikuvernöörin ansiotähti (G22) 

Stefan Grönqvist Piirikuvernöörin ansiotähti (G22) 

Lars-Eric Möller Piirikuvernöörin ansiotähti (G22) 

  

Sakari Heinonen I-ruusuke 

Pekka Virtanen I-ruusuke 

  

Mika Pirttivaara Melvin Jones-fellow 

Kimmo Markkanen Melvin Jones-fellow 

  

LC Helsinki/Ruoholahti Lions International-Relations kiertopalkinto 

LC Hanko-Hangö Vuoden klubi - leijona kiertopalkinto 

LC Hanko-Hangö Hissipalkinto 

  

Paula Prinssi - Helsinki/Timantit New Voices - Johtaminen 

Hilkka Karimo - Espoo Pohjoinen/Nord New Voices - Jäsenyys 

Anja Kulovesi - Leino Helsinki/Ruoholahti New Voices - Markkinointi 

LC Sjundeå-Siuntio New Voices - Palvelu 

  

Mari Pekkarinen Leo Club Espoo/Downtown Yhden tähden Leo-ansiomerkki 

  

LC Espoo Pohjoinen - Esbo Nord Klubin erinomaisuuspalkinto 

https://www.lionsverkkokauppa.fi/epages/LC.sf/sec4401a48eec/?ObjectPath=/Shops/LC/Products/M1CST
https://www.lionsverkkokauppa.fi/epages/LC.sf/sec4401a48eec/?ObjectPath=/Shops/LC/Products/M1CST


LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice Klubin erinomaisuuspalkinto 

  

Pekka Soramo - LC Espoo/Leppävaara - Alberga 100% presidentin palkinto 

Mårten Malmström - LC Espoo Pohjoinen/Esbo Nord 100% presidentin palkinto 

Sakari Heinonen - LC Espoo/City 100% presidentin palkinto 

Tarja Valvisto - Kirkkonummi/Nice 100% presidentin palkinto 

Kaarina Rehell - Helsinki/Maininki 100% presidentin palkinto 

 


