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Piirhallituksen kokous 2/2021-2022 

Aika Lauantai 13.11.2021 klo 16.05-18.35 

Paikka (hybridi) Galle-Kallelan Museo (Tarvaspää), Gallen-Kallelan tie 27, Espoo tai 
http://tiny.cc/qevkuz (MS Teams)  

Paikalla: Mika Pirttivaara (DG), Aki Naukkarinen (1VDG), Clara Nilsson (CS), Mira Haahti, 
Kimmo Markkanen, Olli Pihjala (CT), Mika Wenell, Matti Koskinen, Teijo Junnola, 
Esko Aalto-Setälä, Heikki Hartikainen, Kristiina Jäntti, Teemu Laitinen, Erkki Laine 
ja Sakari Heinonen 

PDG:t Jukka Uusitalo 

Poissa: Hannu Saarnilehto, Ilkka Siissalo, Susanna Jokiperä (PDG), Emilia Talvisaari, Päivi 
Käri-Zein, Tiitus Tuohikorpi, Reijo Stedt, Pekka Virtanen, Henrik Holmberg, 
Wilhelm Nyberg, Pauli Anttila (2VDG) 

 

ASIALISTA 

Kokouksen avaus 

1. Kokouksen avaus 

DG Mika Pirttivaara avasi kokouksen klo. 16.05. 

2. Todetaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

Todettiin että piirin sääntöjen mukaan piirihallituksen puheenjohtajana toimii piirikuvernööri ja 
sihteerinä piirisihteeri.  

3. Todetaan kokouksen läsnäolijat 

Paikalla oli yhteensä 15 piirihallituksen jäsentä ja yksi PDG.  

4. Todetaan kokouksen sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuuden  

Todettiin että kokouskutsu on lähetetty 30.10.2021. Kokouskutsu on lähetetty 14 päivää ennen 
kokousta) ja kokouksessa on kuvernöörin lisäksi puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä. Kokous 
on laillinen ja päätösvaltainen.  

5. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Kimmo Markkanen ja Heikki Hartikainen.   

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.  

Pidettiin hiljainen hetki B-piirin entiselle kuvernöörille Sanna Siissalon muistolle ja lähetämme Ilkka 
Siissalolle adressin. 
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Toimintasuunnitelman 2021-2022 strategisten aloitteiden seuranta 

7. Lionsklubi2 –koulutuksen tilanne 

Lionsklubi2-koulutukseen etsitään kaksi klubia B-piiristä. Klubeilta tämä vaatii kolme 
läsnäolotilaisuutta, klubit saavat koulutuksesta innostusta ja energiaa omaan toimintaansa. 

8. Harrasteryhmien tilanne 

Harrastusryhmät ovat lähteneet hyvin liikkeelle. Tällä hetkellä piirissä on yksi harrasteryhmä, 

Tulevaisuusleijonat, jotka ovat  kokoontuneet aktiivisesti ja hakivat mukaan Sitrasta 

Tulevaisuustaajuus-koulutukseen, johon eivät valitettavasti tulleet valituiksi.  

Suunnitteilla on penkkiurheilu-, sauna- ja keilailukerho, joihin haetaan innokkaita jäseniä. Ruokaan 
liittyvästä harrasteryhmästä ollaan tehty aloite. 

9. Uuden jäsenen passin tilanne 

Uuden jäsenen passia (liite 01) on kehitetty palautteiden perusteelta. Klubit voivat poimia heille 
tärkeimmät asiat, joihin haluavat että uusi jäsen osallistuu.Passi on jaettu kolmen teeman alle: 

1. Klubiin tutustuminen. 
2. Tutustuminen piirin ja muiden klubien toimintaan. 
3. Tutustuminen virtuaaliseen lionsmaailmaan.  

Passiin voidaan vielä lisätä esitehtäviä, joita jäsen voisi tehdä ennen kuin hän liittyy klubiin.  

Jukka Uusitalo ehdotti että passiin voisi lisätä piirin vuosikokoukseen osallistuminen, Mika P. lisäsi 
kohdan passiin. 

Katsaukset 

10. Nopeat toimintakatsaukset 

GMT- Jäsenjohtaja 

Uuden jäsenen passi lanseerataan vuodenvaihteessa ja toivotaan myös digitaalista versiota passista Mika 
Wenell lupasi tehdä digitaalisen version passista.  

Tulevaisuuden leijonat ovat hakemassa puheohjelmaan Maailma kylässä-tapahtumaan.  

Klubitreffejä jatketaan keväällä. Pitäjänmäelle (työnimi Lohko 4 uusi klubi) ja Inkoon suuntaan ollaan 
perustamassa uutta klubia.  

GLT- Piirin koulutusjohtaja 

Tulevaisuusleijonat ovat mukana seuraavassa aktiviteettipajassa.  

RLLI-koulutus on tulossa keväällä. Koulutuksen valmistellaan klubien jäseniä johtotehtäviin esim. 
piirikuvernööreiksi. B-Piiri on luvannut 300 € tukea osallistujille, tukisumma voi olla max 150€ /  jäsen. 
Lions-liiton kuukausikirjeessä on lisätietoja koulutuksesta. 
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 GST- palvelujohtaja 

Mira Haahti kerää ohjaajia Lastenlumipäiville, jotka järjestetään 28.1.-27.2.2022 Helsingin 
Olympiastadionilla. 

Keväälle on suunnitteilla hyvänmielenkonsertteja, joita järjestetään yhdessä Lasteklinikan kummien 
kanssa. Tähän voivat osallistua klubit tai piiri ja kerätyt tuotot menevät suoraan syöpälasten hoitoihin.  

Lionaamoon jatketaan tavaroiden keräämistä. 

LCIF ja kampanja 100 

Kimmo Markkanen kertoi tilannekatsauksen kampanja 100 –keräyksestä. Piiimme on hyvällä mallilla 
LCIF-keräyksessä. Kampanjan aikana ollaan kerätty yhteensä 73 000 $. Kimmo antaa keräyksen tilastot 
lohkojen puheenjohtajille ja hän tulee mielellään kertomaan keräyksestä esim. lohkofoorumeihin.  

Kimmo toivoo että klubit lahjoittaisivat LCIF:ään aktiviteettituottoja myös kampanja 100:n jälkeen. 
LCIF:stä on mahdollisuus hakea apurahoja, sieltä ollaan haettu apurahaa mm. diabetesleirille.  

Toimikunnat 

LionsQuest ja KiteNet 

Kristiina Jäntti kertoi KiteNet:in tilanteesta. Syyskaudella ollaan tiedotettu klubeja KiteNet:stä ja 
kevätkaudella tullaan järjestämään vanhempainiltoja. KiteNet:in perusidea on kertoa koululaisten 
vanhemmille mediakasvattamisesta ja nettikasvatuksen teemoista.  

Tällä hetkellä 18 klubia on ilmoittanut  KiteNet yhteyshenkilön tiedot Kristiinalle, viimeinen päivä 
ilmoittaa tiedot on 15.11. Aktiviteettipaja järjestetään 25.11., jossa tullaan kertomaan KitNet:stä. 
Kristiina tulee tekemään yhteistyötä lohkojen puheenjohtajien kanssa.  

Mika P. ehdotti, että alueen  vanhemmille voisi suoraan lähettää kutsun KiteNet infotilaisuuteen, jossa 
selviää missä ja milloin tällainen info järjestetään.  

Nuorisovaihto 

Teemu Laitinen kertoi ett nuorisovaihto järjestetään taas parin vuoden jälkeen. Lions Europa Forumissa 
päätettiin että nuorisoja lähetetään vain Euroopan sisäisesti. Kaikilta lähtijöiltä vaaditaan rokotteet. 
Etusijalla ovat ne henkilöt jotka on valittu 2020 nuorisovaihtoon. Viimeinen hakupäivä nuorisovaihtoon 
on 15.12. Teemu lupasi tehdä hakulomakkeen Jellonainfo.fi-sivuille.   

Ympäristö ja kestävä kehitys 

Mika P. Kertoi että kaikista kaudella 2020-2021 Euroopassa raportoiduista ympäristöaktiviteeteistä 19,1 
% tehtiin Suomessa.  

Suomessa on aloitettu neuvottelut globaalin Kulmat kuntoon -yhteistyökumppanin kanssa. 
Tarkoituksena olisi järjestää yhteistyökumppanin kanssa huhti-toukokuussa Kulmat Kuntoon viikko 
soveltuvilla paikkakunnilla Suomessa.  

 

Diabetes 
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Diabeteskävelyviikko järjestetään 7-15.5.2022. Diabeteskävelypäivä pidetään 14.5. 2022 
Narinkkatorilla, Helsingissä. N-piirillä on keväällä vetovastuu diabeteskävelyviikon järjestämisestä. 
Kävelyviikon nimestä on päätetty pudottaa pois diabetes-sana, lopullinen nimi kerrotaan myöhemmin.  

Sri Lanka 

Sri Lanka-keräykseen pääsee osallistumaan, maksamalla 40€ / vuosi tai lähettämällä sähköpostia Erkki 
Laineelle. Mikäli Covid19-rajoitukset antaa myöden keväällä, niin Sri Lankaan järjestetään yhteinen 
matka.  

ARS ja nenäpäivä 

Piirimme on saanut tällä kaudella kolme uutta ritaria. Klubit ovat aktiivisesti osallistuneet nenäpäivään.  

Kansainväliset suhteet 

Aki Naukkarinen kertoi Baltic Sea Lions:ista, jossa tehdään yhteistyötä Itämeren ympärillä olevien 
maiden kanssa. Tällä kaudella yhteistyö on keskittinyt ympäristöön. Alustava idea on että kehittäisimme 
kilpailun ympäristön puolesta, johon Itämeren ympäröivät maat osallistuisivat. 

Lionsit on ke 1.12. mukana Tuomaan markkinoilla, Helsingin Kauppatorilla. 

Rauhanjulistekilpailu 

Tämän vuoden teema rauhanjulistekilpailussa on ”Olemme kaikki yhteydessä toisiimme”. Meidän 
piirillämme on viisi rauhanjulistetta kasassa ja taso on erittäin kova. Kaikki piirin jäsenet pääsevät tänä 
vuonna äänestämään kilpailun voittajasta.  

Leo 

Sakari Heinonen kertoi että kaikki piirin kolme klubia ovat aloittaneet toimintansa. Kirkkonummen klubi 
on nykyään Omega klubi. Leot järjestivät marraskuun alussa hyvänmielenpäivän ympäri maata. 

Talous  

Olli Pihjala kertoi B-piirin taloustilanteesta. B-piirin tillä on 26 698 €. Suomen Lions-liitto on maksanut 
kauden piirimaksun, joka on vähän alle 5 000 €. Kevään kustannukset tulevat hahmottumaan kahden 
seuraavan kuukauden aikana.  

Seuraava talouden tietoisku pidetään 23.11. klo.18 ja teemana on kassavirtasuunnittelu. Edellisissä 
talouden tietoiskuissa on ollut noin kymmenkunta osallistujaa ja on tietoiskut ovat saaneet hyvää 
palautetta osallistujilta.  

Viestintä 

Mika Wenell toi viestintätoimikunnan terveiset. Leijonainfon etusivulle on tehty visuaalisia uudistuksia. 

Susanna Jokiperä on suunnittelemassa aktiviteettityöpajaa sosiaalisestamediasta (Facebook).  

Mika W. tekee paikallislehti pilotin ja katsoo miten hyvin mainos tavoittaa paikallisia asukkaita. Mikäli 
tämä onnistuu, niin ideaa voidaan monistaa muihin klubeihin. Pilotti tehdän Tapiolan klubin 
järjestämästä joulukonsertista ja tehdään artikkeli lehteen.  

Piirin tärkeissä tapahtumissa on linkki, jonka saa kännykän kalenteriin. Mika W.lupasi pitää kalenterin 
päivittämisestä koulutuksen.  
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Mika W ehdotti että jokainen toimialanvetäjä käy Jellonainfossa läpi tiedot omasta 
toimialasta ja toimittaa poistettavat/lisättävät tiedot Mika W:lle Word-tiedostona.  

B-piirillä on tällä hetkellä oma Instagram-tili ja viestintätoimikunta on pohtinut, jos voisimme perustaa 
yhteisen Instagram-tilin N-piirin kanssa.Markkinoinnin kannalta olisi parempi että tili olisi yhteinen. N-
piirin leijonat keskustelevat aiheesta vielä johtoryhmän kanssa.  

Päätös: Päätettiin tehdä Instagram yhteistyötä N-piirin kanssa, mikäli he lähtevät mukaan yhteistyöhön.  

Lohkoyhteenveto 

Piirin lohkojen puheenjohtajat pitävät kokouksen ennen piirihallituksen kokouksia. Mikäli lohkojen 
puheenjohtajien kokouksessa nouse esille jotain erityistä, nämä aiheet nostetaan Piirihallituksen 
kokoukseen. Monessa lohkossa on pidetty lohkofoorumeja.  

Kokoustauko klo 17.51.  

Kokousta jatkettiin klo 18.02 

11. GMA ja piirin strateginen toiminnansuunnittelu 2022-2023 (2024) 

Aki Naukkarinen kertoi GMA:sta (Global Membership Approach). Strateginen toiminnansuunnittelu on 
USA:ssa testattu ja kehitetty tapa tehdä suunnitelmaa jäsenyyden näkökulmasta. 

Strategisessa toiminnansuunnittelussa pohditaan mm. asioita joissa ollaan hyviä ja missä voidaan 
kehittyä. Tämän ajattelutavan myötä voidaan etsiä toimintaan uutta kehitettävää ja saadaan uusia 
jäseniä klubeihin sekä parannetaan jäsenien viihtyvyyttä klubeissa.  

Toiminnansuunnitteluryhmään otetaan lohkopuheenjohtajat mukaan. B-piirissä strategista 
toimintasuunnittelua on tehty kahden vuoden ajan ja ollaan piirinä menty paljon eteenpäin.  

12. Piirin toimintakertomuksen 2020-2021 alustava esittely 

Siirretään toimintakertomuksen esittely seuraavaan piirihallituksen kokoukseen, koska Susanna Jokiperä 
ei päässyt kokoukseen.  

Keskusteluasiat, muut asiat ja kokouksen päättäminen 

13. Piirin johto- ja taloussäännön valmistelu 

Olli Pihjala ja piti lyhyen ideoinnin piirin johto-ja taloussäännöistä, joka on liitteenä 02. Johtoryhmä laatii 
ohjesäännön ja sääntehdotus käsitellään piirihallituksen kolmannessa kokouksessa tammikuussa. 
Piirihallituksessa hyväksytty ehdotus lähetetään klubeille luettavaksi ja johtosäännöt hyväksytään B-
piirin vuosikokouksessa. Mikäli tulee vielä lisää ideoita, niin niitä voi lähettää JoRylle tai Ollille.  

14. Muut asiat 

Piirin rekisteröityminen  

B-piiri rekisteröitiin 19.10.2021 ja ollaan nyt virallisesti Lions-Piiri 107-B ry. B-piirillä on y-tunnus, mutta 
siellä on väärät säännöt, lähetämme oikeat säännöt PRH:en.  

New Voices-kandidaatit 

Kansainvälistä tasa-arvoisuutta ollaan kannustettu ja B-piiristä on valittu neljä ansioitunutta leijonaa.  
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Piirimme valitut New Voices kandidaatit ovat: 

- Johtajuus:    Tarja Valvisto, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE 

- Palvelu teemalla sitkeys:  Mira Haahti, LC Hanko-Hangö 

- Markkinointi:    Heikki Hakkarainen, LC Helsinki/Stamina 

- Jäsenyys:    Paula Prinssi, LC Helsinki/Timantit 

Hietaniemen hautausmaalle tarvitaan järjestäjää 8.1.2022. Halukkaat voivat ilmoittautua Mika P.:lle. 

15. Seuraava piirihallituksen kokous 

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään 24.1.2022. 

16. Kristiina Jäntti antoi hänen kaudeltaan Lohkaripalkinnon Matti Koskiselle.  

17. Kokouksen päättäminen 

Piirikuvernööri Mika päätti kokouksen klo. 18.35. 

 

Vakuudeksi 

 

Piirikuvernööri, Mika Pirttivaara    Sihteeri, Clara Nilsson 

Pöytäkirjan todistavat oikeaksi 

 

Heikki Hartikainen     Kimmo Markkanen    
         

LIITTEET 

Liite 01: Uuden jäsenen passin kehitysversio. 
Liite 02: Ideoita piirin johto- ja taloussääntöihin. 
Liitteet ovat saatavissa klubien jäsenille pyynnöstä.  
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