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Piirihallituksen kokous 3/2021-2022 

Aika Maanantai 24.1.2022 klo 18.00 
Paikka (hybridi) MS Teams: http://tiny.cc/z6cnuz  
Paikalla Mika Pirttivaara (DG), Aki Naukkarinen (1VDG), Clara Nilsson (CS), Mira Haahti 

(klo 18-19), Kimmo Markkanen, Olli Pihjala (CT), Mika Wenell, Matti Koskinen, 
Esko Aalto-Setälä, Heikki Hartikainen, Kristiina Jäntti, Erkki Laine (klo.18.57 
alkaen) ja Sakari Heinonen, Ilkka Siissalo, Susanna Jokiperä (PDG), Emilia 
Talvisaari, Pekka Virtanen, Henrik Holmberg, Pauli Anttila (2VDG), Teijo Junnola, , 
Hannu Saarnilehto (klo. 19.20 alkaen) 

PDG:t Harri Ala-Kulju, Jukka Uusitalo ja Kari Eväsoja 
Poissa: Teemu LaitinenPäivi Käri-Zein, Tiitus Tuohikorpi, Reijo Stedt, , Wilhelm Nyberg 
Vierailija: Minna Sneck  

 

 

Kokouksen avaus 

1. Kokouksen avaus 

DG Mika Pirttivaara avasi kokouksen klo. 18.03.  

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 21 piirihallituksen jäsentä ja 3 PDG:tä.  
 

4. Todetaan sääntöjenmukaisuus ja päätösvaltaisuuden  
Todettiin että kokouskutsu on lähetetty 10.1.2022. (14 päivää ennen kokousta). Paikalla todetaan 
olevan yli puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä.  
 

5. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Susanna Jokiperä ja Ilkka Siissalo. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat 
tarvittaessa ääntenlaskijoina.  
 

6. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 
Esityslistan päätösasioihin lisättiin kaksi kohtaa: 7. Team Finland Junior Coed –cheerleading-joukkueen 
avustushakemus MM-kisoihin ja 8. Kansainvälisen johtajan kutsuminen vierailulle piirin 
vuosikokoukseen. Muihin asioihin lisätään kohta  18. a. Kuulumiset liiton strategiatyöstä.  
Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi muutoksien kanssa.  
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Päätösasiat 

7. Team Finland Junior Coed –cheerleading-joukkueen avustushakemus MM-kisoihin 
Pauli Anttila kertoi B-piirille tulleesta avustushakemuksesta koskien Cheerleading joukkueen 
avustusta MM-kisoihin. Avustushakemus löytyy liitteestä 1. 
 
Keskustelu: Pauli Anttila ehdotti että jokainen Cheerleader voisi hakea tukea suoraan  B-piirin leijona 
klubeista. Heikki Hartikainen nosti esille että tässä on riski että B-piiri suosii jotain tiettyä harrastusta, 
parempi että vain välitetään tämä avustushakemus klubeille ja he saavat itse päättää lähtevätkö he 
tukemaan Cheerleadereitä.  
Päätös: B-piiri välittää tiedon klubeille että he voivat halutessaan tulkea Cheerleadereitä.   
 

8. Kansainvälisen johtajan kutsuminen vierailulle B-piirin vuosikokoukseen 
Kansainvälisenä pyrkimyksenä on ollut kutsua jokainen eurooppalainen kansainvälinen johtaja (ID) 
piirin johonkin vuosikokoukseen. N-piiri järjestää vuosikkouksen samana päivänä (23.4.) kuin B-piiri, 
joten ID:n matkaa voi tarvittaessa järjestää yhteistyössä. ID:n matkat maksaa LCI, mutta majoitus ja 
ruokinta kuuluu isännälle. 
 
Harri Ala-Kulju kertoi että olisi hyvä että B-piiri jatkossakin kutsuisi kansainvälisiä johtajia piirin 
vuosikokoukseen. Ilkka Siissalo ehdotti että voisimme myös kutsua Mats Granatin.  
 
Päätös: Kutsutaan ID Bent Jespersen (Tanska) vierailulle B-piirin vuosikokukseen ja kannustetaan N-
piiriä kutsumaan Mats Granat. 
 

Toimintasuunnitelman 2021-2022 strategisten aloitteiden seuranta 

9. Lionsklubi2 -kehitysohjelman tilanne 
Susanna Jokiperä esitteli Lionsklubi2 -kehitysohjelman tilannetta.Tähän pilottihankkeeseen etsitään 
kahta leijona klubia. Kyseessä on neljän kerran koulutus ja siellä selvitetään mitkä ovat klubin 
vahvuudet ja mitkä on klubin tulevaisuuden tavoitteet. Tarkoitus on että kouluttajat menevät klubien 
luokse kouluttamaan heitä.  
 

10. Harrasteryhmien tilanne 
Kaksi uutta harrasteryhmää ollaan perustettu: Sauna-puhtaatleijonat ja Keilaleijonat. Tulevaisuuden 
leijonat harrasteryhmä on edelleen aktiivinen. Näihin kaikkiin kolmeen harrasteryhmään etsitään 
jäseniä. Harrasterymän tarkoitus on lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta leijonissa. 
Keskustelu: Aki Naukkarinen ehdotti että Jellona.infon ”piirin klubit”-kohtaan  lisättäisiin 
”harrasteryhmä”, jossa on lisätietoja näistä harrasteryhmistä. Mika W. ehdotti että kalenteriin olisi 
oma kohta harrasteryhmille.  
 

11. Uuden jäsenen passin tilanne 
Uuden jäsenen passista on tehty hyvä versio ja se lisätään valmiiksi uusien jäsenten paketteihin. 
 

Erityiset piiriasiat 

12. Piirin toimintakertomuksen 2020-2021 alustava esittely 
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Susanna Jokiperä esitteli alustavan B-piirin toimintakertomuksen kaudesta 2020-2021. 
Muutamia nostoja viime kaudelta: 

- Yksi viime vuoden tavoitteista oli SOME-viestinnän vahvistaminen, joka onnistui hienosti. 

- LCIF ja kampanja 100 keräsi viime vuonna yhteensä 24 73,95 $.  

- Uusien klubien perustamiselle tehtiin 3 alueellista pilottiryhmää.  

- Viime kaudella lanseerattin Lionaamo. 

- Kansainvälisestä aktiviteetistä nostettiin B-piirissä viime kaudella viisi erillistä teemaa:Lasten 
syöpä, Ympäristön suojelu, Nälkä, Diabetes ja Näkökyky.  

- Kummilapsitoiminnassa ja näönsuojelussa saatiin uusia tukijioita. 

- B- ja N-piirin leijonaklubit järjestivät viime vuonna yhdessä NSR:än.  

 

Keskustelu:Ilkka Siissalo ja Kristiina Jäntti kommentoi että erittäin hyvä esitys ja että Susanna selvisi 
hienosti vaikeasta viime kaudesta.  

 

13. Piirin toiminnansuunnittelu 2022-2023(2024) 

Aki esitteli B-piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2022-2023. Isot linjaukset pysyvät samanlaisina 
kuin kaudella 2021-2022. B-piiri on piirin leijonaklubeja varten ja ensi kauden tavoite on että 
vahvistamme tunnetta, että oikeasti autamme klubeja. Yhteisöllisyyttä ja yhteyttä klubeihin 
halutaan vahvistaa, sekä yksittäisten leijonien että ulkoisten kumppanien kanssa. Aki toivoo että 
toimikuntiin tulisi tiimityön henki ja että tämä auttaisi toimikunnan vetäjiä.  

 

Keskustelu: Kristiina nosti ison peukun yhteistyön lisäämiselle ja näki positiivisena että toimikuntiin 
tulisi lisää aktiivisuutta. Mika Wenell innostui WhatsApp ideasta, että viestintä B-piirin jäsenille tulisi 
sitä kautta. Susannan mielestä oli kiva että toimintasuunnitelma kehittyy kausi kaudelta.  

 

14. Piirin johto- ja taloussäännön valmistelu 

Olli Pihjala on valmistellut johto- ja taloussääntöjä. Hän tulee esittelemään säännöt PiHa  

4:ssa ja säännöt käsitellään B-piirin vuosikokouksessa.Yleensä johto- ja taloussäännöt voi piirin 
johtoryhmä vahvistaa, mutta meidän säännöissä se on kirjattu että vuosikokus hyväksyy säännöt.  

 

Katsaukset 

15. Kutsu kaveri mukaan klubiisi –jäsenhankintakilpailu 
Mika P. kertoi että Kutsu kaveri mukaan klubiisi-jäsenhankintakilpailu on alkanut ja tieto on lähetetty 
B-piirin klubeille. Kevään aikana on kolme sparraus kertaa, jonne B-piirin jäsenet ovat tervetulleita  
keskustelemaan jäsenhaninnasta ja aktiviteeteistä.  
 

16. Piirin rekisteröityminen 
Olli kertoi että B-piirin rekisteröitymisen yhteydessä tallennettiin mallisäännöt ja tästä pitää tehdä 
sääntömuutos PRH:hon. Suomenkieliset säännöt on lähetetty hyväksyttäväksi ja kun ne on 
hyväksytty, niin ruotsinkieliset säännöt rekisteröidään sinne. Ruotsinkieliselle käännökselle tarvitaan 
auktorisoitu kielenkääntäjän hyväksyntä.  
  

17. Nopeat toimintakatsaukset 
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GMT – Jäsenjohtaja 
Hannu Saarnilehto kertoi että B-piiri on ainoa piiri jonka jäsenmäärä on tällä hetkellä 0. Yleensä 
toukokuussa tulee notkahdus jäsenmäärässä, tämän takia pitäisi saada B-piiriin uusi klubi käyntiin 
kevätkaudella. Tällä hetkellä B-piirissä on 2-3 uutta klubia aktiivisesti perusteilla.  
 
GLT – Piirin koulutusjohtaja 
Presidenttien koulutukset on lyöty lukkoon, ensimmäinen pidetään 14.2. teamsin välityksellä. 
Aktiviteettipajat tammikuulta ollaan päätetty siirtää, ei olla vielä päätetty milloin ne järjestetään, 
koska ne halutaan pitää kasvotusten.  
Keskustelu: Olli kyseli että voisiko presidenteille olla jotain aihetta taloudenpidosta ja erikseen 
sovitaan milloin sen voisi pitää. Hannu nosti esille että Leo-aihekin voisi lisätä presidentti 
koulutukseen.  
 
LCIF ja kampanja 100 
Kimmo Markkanen toivoi että LCIF kampanjaa hyödynettäisiin. LC Espoo/Keskus teki tammikuussa 
viikonloppuna $2000 lahjoituksen, eli lähestyy malliklubilta edellytettävää lahjoitusmäärää ja jos/kun 
tekevät sitoumuksen, niin heillä on kolme vuotta aikaa tavoitteen saavuttamiseen. Kimmo pyytää 
lohkojen puheenjohtajia kiinnittämään huomiota klubeihin, jotka eivät ole lahjoittaneet vielä 
kampanja 100:aan.  
  
Tällä hetkellä malliklubisitoumuksen tehneet klubit ovat: 
- Kirkkonummi-Kyrkslätt (200 %) 
- Helsinki/Ruoholahti 
- Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 
- Helsinki/Töölö. 
 
Toimikunnat 
Viestintä 
Minna Sneck on kirjoitellut juttuja Jellona.infoon. Tulevaisuudessa kaikki artikkelit jotka julkaistaan 
Jellona.infossa tulee lähettää toimitus-osoitteeseen, Mika W. kertoo tarkan osoitteen myöhemmin. 
. 
Nuorisovaihto: 
Nuorisovaihtoon haki B-piiristä yhteensä 2 hakijaa, 1 vanha ja 1 uusia hakija..Nuorisovaihtonuorien 
sijoittelut ovat menossa paraikaan ja päätökset tehdään helmikuun alussa, yhdessä Suomen eri 
piirien kanssa. Tulevan kesän nuoisovaihto toteutuu näillä näkymin, tosin Euroopan sisäisesti ja 
pienemmällä määrällä kuin normaalisti.  
 
Talous  
Olli kertoi B-piirin taloustilanteesta, joka on liitteenä 2. Piirin tilillä on yhteensä 27 367,10€.  

 
LionsQuest 
Kristiina mainitsi että Covid19 aika on ollut haasteellinen, klubeilla ei ole samanlailla rahaa kuin 
aikaisemmin. Ollaan kannustetu että useampi klubi voisi yhdessä maksaa opettajia koulutukseen. B-
piirin koulutus pidetään maaliskuun alussa. Maaliskuun koulutukseen on osallistumassa monta 
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opettajaa, kaksi viikkoa ennen koulutusta katsotaan mikäli tapahtuma pitää perua. 
LionsQuestiä kehitellään koko ajan ja tästä ollaan tekemässä verkkokurssia, josta on tällä kaudella 
tehty pilotointi.  
 
KiteNet 
Kristiina kertoi että Covid19 on vaikuttanut myös KiteNetiin. Kouluihin ja muihin yleisiin paikkoihin 
on vaikea järjestää näitä tilaisuuksia ja webinaarit eivät ole näihin parhaimpia paikkoja. Hannu 
mainitsi että esim. Töölössä on yksi vanhempainilta/vuosi, niin näistä infotilaisuuksista voisi järjestää 
yhden oman ajankohdan.  
 
Diabetes 
Tänä vuonna järjestetään Lions terveyskävelyviikko ajalla 7.-14.5. Sunnuntaina 15.5. ollaan 
järjestämässä kävelypäivää Narinkkatorilla. 
 
Sri Lanka 
Erkki Laine kertoi että Sri Lankassa on tiukat liikkumisrajoitukset, tästä johtuen ilmaisleikkauksiin 
alkaa olemaan potilaspulaa. Erkki tarjoaa kevättarjouksena Sri Lankan ystävien jäsenyyttä 
tarjoushintaan 20€/ kevätkausi, jolloin tarvittaessa Erkki sponsoroi puolet kausimaksusta, mikäli 
tämä ehdotettu alennus ei mene Sri Lankan Lions Ystävien hallitukselta läpi. Normaali hinta 
40€/koko kausi, näillä rahoilla tuetaan ilmaisleikkauksia. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, lähetä 
yhteystiedot osoitteeseen: erkki.laine(a)lions.fi. 

 
KV-suhteet 
Ilkka kertoi että tällä hetkellä kv-rintamalla on aika hiljaista. Hän kertoi NSR:stä, joka pidetiin viime 
viikonloppuna virtuaalisesti. Tanskalaiset ja norjalaiset jatkokehittävät Wordpress pohjaa, jonne 
ladataan kaikki NSR materiaalit.  
 
Rauhanjulistekilpailu 
Emilia Talvisaari kertoi vuoden 2021-2022 kauden rauhanjulistekilpailusta. Ensimmäistä kertaa 
pidimme yleisen äänestyksen, niin että kuka tahansa B-piiristä sai äänestää B-piirin 
rauhanjulistekilpailussa.  Ääniä tuli yhteensä 86 kappaletta ja voittaja oli Kaspian Kentta, jota LC 
Helsinki/Meilahti oli tukenut. Kansallisesti B-piirin piirrustus tuli kakkoseksi. Ensi kauden teema on 
”johda sydämellä”.  
 
Leot 
Sakari Heinonen kertoi että Suomen Leojen varapuheenjohtaja, Elina Laakso oli raportoinut BND-
piirin tapahtumista ja piirin leoklubit ovat toimineet aktiivisesti tällä kaudella. Mika W. ilmoitti että 
Otaniemen leoklubia aletaan puuhaamaan. 
 
Lohkoyhteenveto 

Lohkarikokoontuminen pidetään viikkoa ennen piirihallituksen kokousta. Mika P. kertoi että 
lohkaritapaaminen oli erittäin innostava. Klubit ovat tehneet paljon yhteistyötä. Aktiviteettejä on 
tehty sisältä ulos ja vanhoja aktiviteettejä on ajateltu uudelleen. Esko Aalto-Setälän kommentti jäi 
mieleen ”kuinka kivaa klubeissa on vierailla”.  
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Keskustelua:Aki kommentoi että nyt ollaan päästy lataamaan akkuja ja nyt klubeissa on  
uutta intoa. Pekka Virtanen kommentoi että vaikka klubien rahatilanne on tiukka, niin ollaan avattu 
omaa kuvetta tai lainattu rahaa hallintotileiltä ja palveluaktiviteettejä ollaan järjestetty enemmän. 
Susanna oli vierailemassa Matti Koskisen lohkari-kokouksessa ja siellä kokoonnuttiin pienessä 
porukassa ja tapaaminen erittäin lämminhenkinen.  

 

Keskusteluasiat, muut asiat ja kokouksen päättäminen JÄIN TÄHÄN 

18. Muut asiat 

a. Kuulumiset liiton strategiatyöstä 

Minna Sneck kävi kertomassa Liiton strategiatyö Lions 2030:sta, joka löytyy liitteestä 3. 
Minna antaa mielellään lisätietoja koskien strategiatyötä.  

 

Keskustelu: Ilkka toivoi että strategiatyössä klubeille  opetettaisiin markkinointia. Minna 
komppasi Ilkkaa ja mainitsi että Lions järjestön tunnettavuus ei ole niin laaja Suomessa. Olli, 
Kristiina, Susanna ja Minna kaikki olivat sitä mieltä että Lions-liiton nettisivut pitää olla 
käyttäjäystävälliset, mutta tällä hetkellä ne ovat kaukana siitä. Ilkka nosti esille että 
kansainväliset presidentit haluavat aina nostaa jotain uutta teemaa omalla kaudella, eikä 
strategiasta tule jatkuvuutta. Hän toivoisi että tässä strategiatyössä tulisi enemmän 
jatkuvuutta. Harri nosti esille että päämajan asioihin emme voi vaikuttaa, mutta kansallisesti 
voimme vaikuttaa strategiaan ja että ihmisten osallistaminen on tärkeää. Mika P. otti esille 
että on myös hyvä olla lyhytaikaisia strategioita, joita voi helposti muuttaa ja nämä strategiat 
pitäisi lähteä klubeista.  

 

b. NSR-kuulumiset 

Mika P. kertoi että Islanti järjesti tänä vuonna NSR:n virtuaalisesti. NSR:ssä oli paljon aiheita 
mm. ilmastosta ja ympäristöstä. Aki kertoi että virtuaalinen kokous oli hyvin järjestetty  ja oli 
hieman erilainen kuin viime vuonna. 
 

c. Piirin vuosikokous 23.4.2022 

Piirin vuosikokoukselle ja vuosijuhlalle etsitään jotain hyvää paikkaa, näistä voi antaa vinkkiä.  

 

d. Muut asiat 

2 VDG hakuun ei ole tullut yhtään hakemusta, hakuaikaa jatketaan. 

Piirifoorumi pidetään 15.2. klo 18, jossa mm. arvotaan ensi kauden treffiklubit. 

 

19. Seuraava piirihallituksen kokous 

Alun perin kokous piti olla keskiviikkona 30.3.2022. DG-tiimi esittää uudeksi päivämääräksi 21.3.2022 
klo 18., tällöin on kuukausi aikaa piirin vuosikokoukseen.  

 

20. Kokouksen päättäminen 

Mika P. päätti kokouksen klo 21.05.  
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