
Suomen Lions-liiton seuraava vuosikokous pidetään Espoossa
9 – 11 kesäkuuta 2023

Otaniemessä:
kokous- ja juhlapaikat: Dipoli, Täffä (varatut)

jatkot: Rantasauna (ei vielä tilattu)
päämajahotelli Radisson Blu (ei vielä neuvoteltu)

LIONS-LIITON 70. VUOSIKOKOUS ESPOOSSA 2023
Miten piiri 107-B osallistuu järjestelyihin?
Miten klubien odotetaan osallistuvan järjestelyihin?
Myös yksittäinen lion voi osallistua talkoisiin



Jokaisen leijonan pitää kokea kerran elämässään Lions-liiton vuosikokous!

 Suomen Lions-liiton vuosikokous pidetään yleensä touko-kesäkuussa

 Vuosikokouksessa klubit päättävät liittonsa asioista ja tekemisistä. Vain paikalla olijat
pääsevät äänestämään puheenjohtajastamme ja tehdyistä aloitteista. Etäedustaminen 
lienee taaksejäänyttä elämää.

 Kokousinnostusta ovat perinteisesti innostaneet erityistä mielenkiintoa herättäneet lion-
asiat, tällä kertaa mahdollisesti piirijakouudistus ja tisäksi koronasulkujen jälkeinen 
tapaamistarve

 Klubit saavat lähettää vuosikokoukseen edustajansa, joiden lukumäärä riippuu klubin
jäsenten määrästä. Kun klubeja on Suomessa yli 800 ja jokainen saisi lähettää paikalle
pari edustajaa, suuremmat enemmänkin, merkitsisi täydellinen osallistuminen  noin 2000
äänivaltaista osallistujaa. Odotamme yli 600 äänioikeutettua virallista edustajaa tai 
muuten äänioikeutettuja (DGt ja PDGt). Maksavia vieraita olisi yhteensä 1050-1100.

 Yli puolet osallistujista tulisi paikalle jo perjantaina ja loput anivarhain lauantai aamulla.

 Tavanomainen ja sääntömääräinen vuosikokoustapahtuma on pitkälti määrämuotoinen 3-
päiväinen perjantaista sunnuntaihin, pääpaino lauantaina. 

 Paikalla olleet ovat yleensä kehuneet juhlia, ymmärtämys silmäkulmassa
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Kouvolan maksavien vieraiden lukumäärä ylitti tuhat, joka oli iloinen uutinen!
Sinänsä Kouvolan luvut ovat historiasta piirretyllä trendillä. 
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Alenevien lukjujen takana
lienevät lionien kokonaismäärän
valtakunnallinen hidas
alentuminen ja vuosikokouksen
osallistumisasteen lievä
heikkeneminen.

Maksavien vieraiden määrä
suhteessa virallisiin edustajiin
on hieman kasvanut, mikä on
saattanut johtua uusista
ryhmistä, kuten leot ja 
talkoolaisten osallistumisista
juhliin, mahdollisesti. 



Huomioita Kouvolasta

• Kouvolan kokous oli hyvin järjestetty, toimiva ja lätkähallikin oli saatu väreillä ja 
pinnoitteilla juhlavaksi. Aputilat ja aulat olivat primitiivisiä, eikä kunnon baaria ollut.

• Äänentoisto ja sen laatu olivat erinomaiset ja videoscreenit suuria ja näkyviä.

• Sanna oli varmaan tyytyväinen kokoustiloihin ja -menoihin.

• Kouvola oli keskittynyt oleelliseen: ohjelmakokonaisuus oli hyvä ja fokus oli itse
vuosikokouksessa ja molemmissa iltajuhlissa. Mitään ylimääräistä jippoa ei ollut, 
ainakaan näkyvillä.

• Juhlien ohjelmatarjonnasta vastasivat lionit itse, ulkopuolisten pitämiä 
ohjelmanumeroita ja ohjelmasuorittajia oli aika vähän ja kuitenkin meno oli päällä 
koko ajan ja yleisö eli mukana. 

• Tarkemmat tiedot ja numerot juhlatoimikunnalta Kouvolasta puuttuvat vielä.

• Lippumarssikin oli järjestetty lauantai aamuksi.
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Marsa kyseli Kouvolassa, Espoo 2023 ständillä 
vuosikokousvierailta kaikenlaista: “vastanneiden ikäjakauma”

• Yllätys, kun vieraat eivät olekaan yli 7-kympistä vaikka joskus 
tuntuu siltä. 

• Mutta alle 5-kymppistä saa hakea vastanneiden joukosta.

• Vastanneitten karkeasti laskettu keski-ikä oli 63

• Ikääntyvää väkeä kumminkin, mikä on useasti todettu 
järjestön puolelta haasteena. 

• Vuosikokous ei voine tätä muuttaa, vaan sopeutua 
annettuna tosiasiana. 
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Marsa jatkoi kyselemistään: 
vastanneiden vuosikokousosallitumisen “toistuvuus”

• Vastanneet vieraat olivat 93%:sti useampikertaisia vieraita
• Tätä en ole tullut aiemmin tiedostaneeksi
• Toistuvuusasiakkaat ovat tärkeimmät; huolehdi, että he 

tulevat nytkin
• Miksi ensikertaisia on vähän? eli  uusasiakkaat puuttuvat 

tyystin
• Onko tälle mitään tehtävissä?
• Strategiatyöryhmäkään ei antanut tämän ratkaisemiseksi 

selkeitä ohjeita.
• Kellä on? ja kenen mielenkiintoprofiiliin asiaan tarttuminen

kuuluu?

LC Tapiola   Jyrki Setälä 6



Vapaaehtoiset lionit! 
Vuosikokouksen järjestäminen perustuu heidän panokseensa

• Tilaisuuden toteuttaminen perustuu lionien vapaaehtoisepanostukseen. 

• Toteusviikolla paikalla tulee olla paikalla 150-200 lionia, mutta on suurempiakin lukuja nähty.

• Vapaaehtoisia tarvitaan monessa tehtävässä ja moneen lähtöön.

• Vapaaehtoiset ajatellaan saatavan B, N ja C piiristä. Rekrytointi alkaa nyt.

• Valmisteluvaiheen tehtävälistat on synnytetty ja tehtävät on jaettu toimikunnittain.

• Jokaiselle toimikunnalle on tehty toimintaprofiili, jossa määritellään ryhmän rooli, tehtävä ja 
vetäjä sekä selkeä ja yksikäsitteinen vastuualue tapahtumassa.
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Espoo 2023 järjestelyiden henkilögalleria
kiitoksia jo tässä vaiheessa. lisää mahtuu, ilmoittaudu
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Toimikunta Tehtävä Nimi Klubi+1:80

Päätoimikunta Alue
Päätoimikunta, 0 Puheenjohtaja Mika Pirttivaara LC Tapiola
Päätoimikunta, 0 Sihteeri, toistaiseksi Jyrki Setälä LC Tapiola
Päätoimikunta, 1 Tilat ja tavarat ja  varapääpuheenjohtaja Mika Wenell LC Tapiola
Päätoimikunta, 2 Talous Mika Naumanen LC Tapiola
Päätoimikunta, 3 Kanslia Outi Syvänperä LC Espoo/Laakson Liljat
Päätoimikunta, 4 Tiedotus-, viestintä- ja markkinointi Marsa Bäck LC Helsinki/Ruoholahti
Päätoimikunta, 5  IT-tuki (henkilö) LC Tapiola
Päätoimikunta, 6 Ravintolat, puheenjohtaja
Päätoimikunta, 7 Ohjelmat ja tuotanto, tandempuheenjohtaja Kirsti Wikman LC Helsinki/Maininki
Päätoimikunta, 7 Ohjelmat ja tuotanto, tandempuheenjohtaja Anu Kievari LC Helsinki/Lauttasaari
Päätoimikunta, 8 Majoitus ja hotellit, tandempuheenjohtaja Mirkka Jyläntö-Wikberg LC Espoo/City
Päätoimikunta, 8 Majoitus ja hotellit, tandempuheenjohtaja Kaisa Pitkänen LC Aurorat
Päätoimikunta, 9 Logistiikka- eli liikennöinti, paikoitus auki, ei ensteks kiireellisin täytettävä
Päätoimikunta, 10 Turvallisuus ja ensi-apu Tapio Koivisto LC Espoo/Keskus

Pauli Anttila, Seppo Harttimo, Pekko Simonsuuri, Kristiina Jäntti, Harri Ala-Kulju, Tauno Laine, Markus Flaaming, Olli Pihlaja, 
Karin Ståhl, Jenni Selosmaa, Evi Heiskanen, Sirpa Havu, Hannu Hatsa Saarnilehto, Sirpa Bonsdorff, Mika Skarp, Kari Nikola, 
Eero Varila, Heikki Tirkkonen, Pentti Kopiloff, Tauno Jouhimäki, Jukka Hagman, Tuomo Laurikainen, Harri Ala-Kulju, Juhani 
Londén, Ilkka Siissalo, Heikki Hartikainen, Timo Mattila, Marja Pirttivaara, Sirkku Ala-Kulju ja koko Aurorat ja moni muu, joiden 
nimi mahdollisesti puuttuu listasta.

Tärkeät
henkilöt:



Piiri 107-B

• Vuosikokous 2023 on koko piirin 107-B hanke ja toivomus 

• Sen toivotaan edistävän piiri-, lohko- tai aluetasolla klubien yhteistä toimintaa

• Piirin hallinnon ja vuosikokouksen järjestelytoimikunnan välinen yhteistoiminta on 
varmistettava

• LC Tapiola ehdottaa Aki Naukkarisen vetämää yhteensä kuuden hengen toimikuntaa:
kolme piiristä ja kolme järjestävistä klubeista.

• Piirin tärkein tehtävä olisi vapaaehtoisen talkooväen rekrytointi. Pauli Anttila on jo
aiemmin lupautunut tähän toimintaan. Yksityiskohdista sovitaan myöhemmin.

• Toiseksi: vuosikokouksen markkinoinnin ja tiedotuksen perillemenon varmistaminen 
muissa piireissä

• Yhteistoimikunta voisi kokoontua hyvissä ajoin ennen KVN kokouksia, jotta viestit 
vuosikokousasioista kanavoituvat kaikille DG:eille ja VDG:eille toimenpiteitä varten.

• Mitä muuta piiri 107-B haluaa ottaa tehtäväkseen?
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Nyt kun kiinnostuksesi on herännyt, niin kerro…

Ota yhteys

Jyrki Setälä puh 0400 305 168 jyrki@setala.fi

tai

Mika Pirttivaara puh 0504 33 5803   mika.pirttivaara@rag.fi

Kunnioittaen LC Tapiola
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