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TERVETULOA!

Päivän agenda:

• VCC Mika Pirttivaaran puheenvuoro
• Strategi Nina Moilanen - Strategia 2030

• Arvokeskustelu työpaja
• GST (Palvelu) Heikki Hartikainen – Piirin yhteiset aktiviteetit
• Mika & Heikki – Kaikkien aikojen paras vuosikokous Espoossa 

2023
• Date night
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Matka Kuuhun, yllätys ja 
pieni teko
107-B pressaristeily 1.10.2022
Mika Pirttivaara, VCC



1962

Presidentti Kennedy 
vierailee NASAn

avaruuskeskuksessa ja 
näkee siivoojan.

Huom. siivooja ei ole avaruus-
kapselissa…



Onpa innostunut kaveri.

Täytyy käydä juttelemassa.

Moi, mä olen Jack Kennedy. 
Sä näytät innostuneelta.

Moi herra presidentti. 
Nimeni on Bob. Niin olen.

Tosi mageeta. Miten
ihmeessä? Mitä teet?

Olen mukana auttamassa
ihmistä Kuuhun!

Rock’n’roll!



1962

Toisaalla: Wapakoneta, 
USA.



Yllätys









Matkataan tällä kertaa
vuoteen 2010.

Olisitko uskonut tuolloin, että
15 vuotiaan nuoren naisen vuonna
2018 aloittama liike on muuttanut
maailmaa pysyvästi tänä päivänä?

Kaikki alkoi pienestä teosta!



Kiitos
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Lions 2030 Strategia 
tehdään yhdessä
Timo Tanskanen ja Nina Moilanen



Missä toimimme?

Kenen kanssa?

Miten toimimme?

Miksi olemme?

Toimintaympäristön 
muutos

Sidosryhmät ja 
kumppanuudet

Toimintaa 
tukevat rakenteet

LCI, liitto, piiri

Lionstoiminnan
visio ja missio

Arvot, 
jäsenkokemus ja 

jäsenlupaus

Ytimessä arvot ja jäsenkokemus
Ympärillä muuttuva maailma

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Strategiassa vastataan kysymyksiin: miksi, miten, missä ja kenen kanssaStrategian ytimessä ovat arvot ja jäsenkokemus. Lionstoiminnan arvot läpileikkaavat toimintaamme.Jäsenemme ovat tärkein voimavaramme. Arvostava jäsenkokemus luo merkityksellisyyttä, vahvistaa sitoutumista ja mahdollistaa lionina kasvamisen.Lupaamme toimia jäsentemme parhaaksi, jotta he voivat tehdä parhaansa yhteisen hyvän eteen.Työssä tarkastellaan liiton ja piirin roolia klubien toiminnan tukemisessaKlubit ovat toimintamme perusyksikkö ja organisoitumisemme tulee vastata klubien tarpeisiin. Työssä tarkastellaan vastuita ja toimintatapoja, mikä voi johtaa toiminnalliseen uudelleenorganisoitumiseen strategiaa toteutettaessa.Ollaksemme menestyviä, meidän tulee rakentaa vahvoja molemminpuolista hyötyä tuovia kumppanuuksia sekä tunnistaa keskeiset sidosryhmämme. Kumppanuudet auttavat kertomaan toiminnastamme ja vahvistavat lionstyön näkyvyyttä yhteiskunnassa.Työtä määrittää meitä ympäröivän yhteiskunnan ja sen arvojen muutos, odotukset hyväntekeväisyystoiminnalle sekä sen osallistumismuodoille.Polarisoituva ja moniarvoistuva maailma haastaa yhteiskunnallista luottamusta. Väestörakenteen muutos vaikuttaa jäsenistöömme. Odotukset hyväntekeväisyystoiminnalle ja yksilön ajankäytölle ovat muutoksessa.Yhteiskunnan muutokset voivat olla äkillisiäkin, mikä olemme saaneet kokea niin globaalisti toiminnan lamauttaneen koronapandemian kuin Ukrainassa puhjennee sodan myötä. Näiden valtavien katastrofien välittömät ja välilliset vaikutukset näkyvät meillä täällä Suomessakin vielä vuosikausia, mikä edellyttää hyväntekeväisyystyötämme vaikuttavuutta ja pitkäjänteisyyttä.Voidaksemme auttaa ja palvella kohderyhmiämme parhaalla mahdollisella tavalla, meidän tulee tuntea toimintaympäristömme, sen odotukset ja kehityssuunnat – ja kehittyä niiden mukana.



Lions Internationalin työ rinnalla

Jäsenyys

Rakenteet

Kumppanuudet

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Suomen Lions-liiton strategiatyössä huomioidaan rinnalla juuri valmistunut Lions Internationalin strateginen suunnitelmaStrateginen suunnitelma tavoittelee yhteiskunnassamme ja toimintaympäristössämme vahvaa lionstoimintaaSen keskeisiä teemoja ovat omankin työmme ytimessä olevat jäsenyys ja kumppanuus – sekä toimintaa tukevat rakenteet



K2022
Tausta-aineistot

S2022
Visio, arvot ja 
tavoitteet

K2023
Toimenpiteet, 
rakenteet ja 
koulutukset

2023
Vuosikokous

Toimeenpano 
ja seuranta

Aktiivinen vuorovaikutus 
piireihin, klubeihin ja 
jäseniin

Lions 2030 Strategia
Aktiivinen työstö toimintakaudella 2022 – 2023

• Arvokeskustelut klubeissa syksyllä
• Jäsenkyselyt arvoista syksyllä ja 

tavoitteista keväällä

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Lions 2030 Strategiassa katse on tulevaisuudessaAktiivinen työstö tapahtuu tulevan toimintakauden aikanaStrategiaprosessi etenee avoimesti ja vuorovaikutteisesti kohti kesän 2023 vuosikokoustaTämän kevään pohjatyössä on tehty toimintaympäristö- ja sidosryhmäanalyysiä sekä perehdytty liiton aiempaan aineistoon, kuten kesän 2021 Minä leijona -jäsenkyselyn tuloksiinTyössä määritetään liiton visio ja missio, arvot, strategiset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet strategian toteuttamiseenSyksyllä 2022 klubeissa käydään arvokeskustelut ja järjestetään arvokysely kaikille jäsenille. Kevään jäsenkyselyssä keskitytään tavoitteiden määrittämiseen.Lisäksi jokaisen LION-viestin yhteydessä on strategiaan liittyvä lyhyt teemakysely, jolla toivomme syötteitä kulloinkin työstössä olevaan työvaiheeseen.Viestinnässä ja vuorovaikutuksessa korostuu kaksisuuntaisuus. Tietoa ja näkemyksiä tulee välittää niin klubeihin kuin strategiaryhmällekin. Tässä työssä tärkeässä roolissa tulevat olemaan piirien toimihenkilöiden lisäksi myös piireistä mukaan ilmoittautuneet strategialähettiläät.Yhteistyössä liiton koulutustyöryhmän kanssa suunnitellaan ja toteutetaan koulutuksia kaikissa työn etenemisvaiheissa.



VISIO, MISSIO, ARVOT, 
JÄSENKOKEMUS

Eija Kesti (A)
Heidi Rantala (E)
Minna Sneck (B)
Outi Hanslin (N)

Kaisu Miettinen (I)
Jaakko Viitala (M)

ROOLIT, TEHTÄVÄT, 
RAKENTEET, TOIMIALAT

Heidi Rantala (E)
Ari Suominen (E)

Tuomo Romakkaniemi (L)
Markku Vesikallio (N)

Hannu Ojala (C)

VIESTINTÄ JA 
MARKKINOINTI

Raimo Sillanpää (F)
Minna Sneck (B)

Puheenjohtajat

Nina Moilanen (C)
Timo Tanskanen (A)

Strategiaryhmä on moniääninen
Erilaisia leijonia erilaisista elämänpiireistä

Piirien yhteyshenkilöt
D  Hannu Ojala / G  Heidi Rantala / H  Timo Tanskanen / 

K  Nina Moilanen / O  Raimo Sillanpää

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Strategiatyöhön nimetyssä työryhmässä on 13 jäsentä ja siinä edustettuna yli puolet lionspiireistäRyhmän vetovastuu on jaettu kahdelle puheenjohtajalleTyöryhmä on jakautunut kolmeen tiimiinVisio, missio, arvot ja jäsenkokemus –tiimi keskittyy sisällöllisiin teemoihinRoolit, tehtävät, rakenteet ja toimialat –tiimi pureutuu toimintatapoihin ja niiden kehittämiseenTärkeässä roolissa on vuorovaikutteinen viestintä, jota suunnitellaan viestintä ja markkinointi –tiimissä yhteistyössä liiton viestintäyksikön kanssa.Strategiaryhmän jäsenistöllä on eri mittaisia lionsuria erilaisissa rooleissa klubi-, piiri- ja liittotasollaNiihin piireihin, joista ei ole edustusta varsinaisessa strategiaryhmässä on nimetty yhteyshenkilöt ryhmän jäsenistäD-piiriin Hannu Ojala, G-piiriin Heidi Rantala, H-piiriin Timo Tanskanen, K-piiriin Nina Moilanen, O-piiriin Raimo Sillanpää



Toimintaympäristömme tilannekuva
Millaiselta kuva näyttää klubeissa?

Toimintaympäristömme on 
muuttunut ja muuttuu jatkuvasti 

Väestörakenteen muutos vaikuttaa 
jäsenistöömme

Odotukset 
hyväntekeväisyystoiminnalle ja 

yksilön ajankäytölle ovat 
muutoksessa

Lionstoiminnan tulee pysyä ajassa 
ja kulkea muutoksen edellä

Lionstoiminnan tulee rakentaa 
yhteiskunnallista luottamusta 

polarisoituvassa ja 
moniarvoistuvassa maailmassa

Miten tilannekuva vaikuttaa toiminnan haluttavuuteen, jäsenyyteen, auttamiseen ja palveluun?



KLUBIT

Monenlaisia rooleja ja foorumeita
Miten palvellaan parhaiten klubeja palvelemaan?

PIIRI LIITTO

Jäsenet Virkailijat

Lohkon pj
Alueen pj

Piirikuver-
nööri

Työryhmät

KVN

Alue-
foorumi

Hallitus
Puheen-
johtaja

Toiminnan-
johtajaToimialat

Työryhmät

Piiri-
foorumi

Piirihallitus

Työryhmät

Hallitus

Liiton 
toimisto

ARS

Koulutus ja viestintä

Lohko-
foorumi

PA
LV

EL
U

 J
A 

AU
TT

AM
IN

EN



Strategia tehdään yhdessä 
Jokaisella meistä on tärkeä rooli

SYKSY 2022 KEVÄT 2023

Strategialähettiläät

KLUBI Arvo-
keskustelut

JÄSEN
Arvo-
kysely

Tavoite-
kysely

LION-
viesti

LION-
viesti

LION-
viesti

LION-
viesti

LION-
viesti

Strategiatyöryhmä

PIIRI
Koulutuksia Virkailija-

koulutukset

Piiri-
hallitus

Piiri-
hallitus

Piiri-
hallitus

LIITTO
KVN

Toimiala-
työpajat

KVN KVN

Piiri-
työpajat

Toimintasuunnitelmat

•Syksyn 2023 koulutukset ja 
strategiainfot piireissä

•Toimenpiteiden huomioiminen 
toimintasuunnitelmissa

Huomautuksia esittäjälle
Esityksen muistiinpanot
Strategiatyön aikataulurungon muodostavat työtä ohjaavan kuvernöörineuvoston kokouksetLiiton toimialoille ja työryhmille järjestetään syys-lokakuussa työpajatPiireissä tärkeä rooli viestinnässä on piirikuvernöörin vetämällä piirihallituksella ja piirien strategialähettiläillä. Syksyn aikana piirihallituksissa järjestetään strategiatyöpajatViestinnässä ja vuorovaikutuksessa korostuu kaksisuuntaisuus. Tietoa ja näkemyksiä täytyy välittää niin klubeihin kuin strategiaryhmällekin.Strategialähettiläät toimivat linkkinä jäsenistön, klubien, piirien ja strategiaryhmän välilläJokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua klubikohtaisten arvokeskustelujen lisäksi myös arvokyselyyn ja strategiatyön tavoitekyselyynLiiton kuukausikirjeessä LION-viestissä on toukokuusta lähtien strategiakysymyksiä koko jäsenistölle.



TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI (Missä olemme)
• KVN 3/22 lähetekeskustelu
• KVN 8/22 käsittely/vahvistus

Strategian elementtien työstäminen
Työ etenee vaiheittain

VISIO (Mitä tahdomme)
• KVN 3/22 lähetekeskustelu
• vuosikokouksen webropolissa alustavia näkemyksiä
• KVN 8/22 välikäsittely
• arvokyselyssä visiokommentit jäsenistöltä
• KVN 11/22 edellisten pohjalta käsittely/vahvistus

MISSIO (Miksi olemme)
• KVN 8/22 lähetekeskustelu
• KVN 11/22 käsittely/vahvistus

ARVOT (Mihin uskomme)
• vuosikokouksen webropolissa alustavia näkemyksiä
• klubien arvokeskustelut
• arvokysely, lokakuu
• KVN 11/22 käsittely/vahvistus

TAVOITTEET (Miten toimimme, kenen kanssa) ja 
TOIMENPITEET
• Sidosryhmäkysely
• Toimialatyöpajat
• Piirien työpajat
• KVN 11/22 lähetekeskustelu
• jäsenkysely, tammikuu
• KVN 3/23 käsittely/vahvistus

Infoa ja aineistoja strategianettisivuilla:
www.lions.fi  Järjestö  Lions 2030 Strategia



Klubien arvokeskustelut

TARKOITUS
• Arvokeskusteluissa 

sanoitetaan yhdessä, mikä 
klubissa on tärkeää ja 
millaisena klubin rooli 
nähdään omassa 
ympäristössään.

• Arvokeskustelun tulisi avata 
näkökulmaa siihen, millaiseksi 
klubin halutaan kehittyvän.

• Arvokeskustelut valmistavat 
jäseniä tulevaan 
jäsenkyselyyn.

• Arvokeskustelun tuloksia on 
mahdollista käyttää 
strategiaviestinnässä tai 
klubien ja piirien omassa 
viestinnässä.

MENETTELY
• Suositellaan käytäväksi syys-lokakuun 2022 aikana.
• Suositellaan toteutettavaksi läsnätapaamisessa, mutta mahdollista 

toteuttaa myös etänä. Etätoteutukseen tarvittaessa vinkkejä 
strategialähettiläiltä tai strategiatyöryhmältä.

• Arvokeskustelulomake kannattaa tulostaa kaikille keskustelijoille 
kaksipuoleisena A4-paperina. Lomake strategiakotisivun alaosan 
materiaalipankissa: www.lions.fi  Järjestö  Lions 2030 Strategia

• Keskustelun läpikäyminen vie vähintään 45 minuuttia. Tarvittaessa 
kannattaa antaa mahdollisuus laajempaan keskusteluun ja käyttää 
enemmän aikaa, esim. jakamalla osallistujat pienryhmiin.

• Arvokeskustelun läpikäyminen vaatii vetäjän, joka pitää kiinni 
aikataulusta, ohjaa keskustelua ja vetää yhteen tuloksia.

• Keskustelun ilmapiiri tulisi pitää avoimena, positiivisena ja kannustavana 
siten, että jokainen keskusteluun osallistuva kokee mielipiteensä 
arvostetuksi ja tärkeäksi klubin toiminnan kannalta.

• Jos ennen arvokeskustelua halutaan pohtia lionstoiminnan
toimintaympäristön muutosta, voi apuna käyttää strategiakotisivulla 
olevaa toimintaympäristöanalyysin tiivistelmää.



Arvokeskustelurunko

NELJÄ OSIOTA

Leijona-arvot
• Itsenäinen 5 min 
• (Pienryhmä 10 min)
Yhteiset arvot
• Klubilaisten arvot 10 min
Tavoitteet
• (Pienryhmä 10 min)
• Klubin tavoitteet 15 min
Klubin arvot ja slogan 
• 10 min
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Piirin yhteiset palveluaktiviteetit
1.10.2022
Heikki Hartikainen



Palveluaktiviteetteja

Auta Lasta – Auta Perhettä
Kulmat Kuntoon
Lasten Leijonahiihto

KiTeNet
Lions Quest

Rauhanjuliste
Hymypatsaat

Stipendit
Lasten liikuttaminen

jne

KiTeNet – Kiusaamisesta Terveeseen Nettikäytökseen
- Ja muut ”kouluun / koululaisiin liittyvät”



Piirin palvelukoordinaattori (D-GST): Heikki Hartikainen
Positiivisesti yhdessä - Positivt tillsammans

Auta Lasta – Auta Perhettä

Kolmen Koon tärkeät suunniteltavat:
 Kanava
 Kauppias
 Kaverit

+ yksi L eli Lionaamo: täältä lainaat rollupit ja muuta tarpeellista
• https://jellona.info/lionaamo/

+ yksi J eli Jellona.Info: täältä löydät ohjeet ja tulostettavaa (muokattavissa olevaa) materiaalia
• https://jellona.info/toiminta/kotimaiset-aktiviteetit/auta-lasta-auta-perhetta/
• https://jellona.info/2022/04/25/auta-lasta-auta-perhetta-auta-ukrainan-pakolaista/

https://jellona.info/lionaamo/
https://jellona.info/toiminta/kotimaiset-aktiviteetit/auta-lasta-auta-perhetta/
https://jellona.info/2022/04/25/auta-lasta-auta-perhetta-auta-ukrainan-pakolaista/


Positiivisesti yhdessä - Positivt tillsammans
Piirin palvelukoordinaattori (D-GST): Heikki Hartikainen

Kulmat Kuntoon
Kolmen M:n tärkeät suunniteltavat:
Milloin.. Keväällä on talven jäljiltä siivottavaa – tai suunnittele 

elokuun siivousisku ajoissa
Mukana.. Ketkä? Nuoret mukaan; koululaiset, partiolaiset, 

urheiluseurat, jne
Miljoona.. ”tempauksen tavoitteena on saada miljoona 

suomalaista tuunaamaan lähiympäristöä kuntoon leijonien ja 
leojen kanssa” – älä tyydy vain oman klubin kutsumiseen

”Valtakunnallinen leijonien Kulmat kuntoon -viikko järjestetään vuosittain elokuun 
seitsemänä viimeisenä päivänä 25.8.-31.8.”

Ohjeita ja materiaalia: https://www.lions.fi/toiminta/kampanjat/leijonat-ja-puhtaat-
vedet-hanke/kulmat-kuntoon-haaste-kiirii-yli-valtakunnan/

+ liity heti ryhmään https://www.facebook.com/groups/kulmatkuntoon

https://www.lions.fi/toiminta/kampanjat/leijonat-ja-puhtaat-vedet-hanke/kulmat-kuntoon-haaste-kiirii-yli-valtakunnan/
https://www.facebook.com/groups/kulmatkuntoon


Positiivisesti yhdessä - Positivt tillsammans
Piirin palvelukoordinaattori (D-GST): Heikki Hartikainen

Lasten Leijonahiihto
Kolmen H:n tärkeät suunniteltavat:
Hiihtopaikka
Hiihtäjät
Hiihdättäjät
Hiihtoseura?

+ yksi M eli Mitalit: https://www.lionsverkkokauppa.fi/
+ yksi O eli Ohjeita: https://www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/

+ yksi L eli Lionaamo: täältä lainaat tarvikkeita – ja tekijöitäkin – ja löydät lähes tulostusvalmiit 
materiaalit rastitehtäviin:

• https://jellona.info/lionaamo/

https://www.lionsverkkokauppa.fi/
https://www.lions.fi/toiminta/yhteistyokumppanit/suomen-hiihtoliitto/
https://jellona.info/lionaamo/


Aikataulusi – ”kolmen kohdan 
suunnitelma”

Kulmat
Kuntoon

Lasten 
Leijonahiihto

Auta Lasta
Auta Perhettä

 Kanava
 Kauppias
 Kaverit

 Milloin
 Mukana
 Miljoona

 Hiihtopaikka
 Hiihtäjät
 Hiihdättäjät
 Hiihtoseura?

KiTeNet – ja muu kouluyhteistyö



+ mainos: 
LC Staminan lokakuun teema on ’liikunta 
metsässä’ – tervetuloa mukaan vaeltamaan!

Tervetuloa kokemaan seitsemän veljeksen vaellusmaastoja! Patikoimme Aleksis Kiven kotitalolta 
Palojoelta Rajamäelle – vauhtina kaikille sopiva polkukävely. Matkaa kertyy n 20 km. Ota mukaan 
omat eväät, pidetään sopivissa kohdin taukoja.
Järjestämme kuljetuksen lähtöpisteeseen Rajamäen uimahallilta, tai voit tulla omatoimisesti Palojoelle.

Klo 10.00 Tapaaminen Rajamäen uimahallilla (Kuntolanpolku 1, 05200 RAJAMÄKI) – jos haluat 
kuljetuksen lähtöön
Patikoinnin lähtö: klo 11.00 Aleksis Kiven kotitalolta (Palojoentie 271, Palojoki)
Reitti: 7 veljeksen vaellusreittiä kohti Rajamäkeä
Maali: Rajamäen uimahalli (Kuntolanpolku 1, 05200 RAJAMÄKI)
Arvioitu aika patikoinnille: 5-6 tuntia taukoineen. Vikkeläjalkaisimmat voivat toki ottaa sitten vähän 
loppukiriä.

ILMOITTAUTUMINEN: Jos haluat kuljetuksen lähtöön Rajamäeltä.. ilmoittaudu etukäteen. Muutenkin 
ilmoittautuminen on suotavaa.
Ilmoittaudu viimeistään 14.10. lions.club.stamina@gmail.com

Osallistumismaksua ei ole, mutta vapaaehtoisesti voit tukea Lions Clubin kautta lasten liikuntaa -
MobilePay #82441. Esim 50 senttiä / kilometri

LAUANTAINA 15. LOKAKUUTA 2022 KLO KLO 10.00

7 veljeksen vaellus – Palojoelta Rajamäelle
Palojoentie 271, FI-01940 Palojoki, Suomi

https://fb.me/e/4DDWj7XFD





Kiitos



Kiitos
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