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Läsnä: Ulla Rahkonen A piiri 
 Hannu Saarnilehto B piiri 
 Matti Kirves  D piiri 
 Marja Sundström E piiri 
 Olavi Vesanen G piiri 
 Esa Ruuskanen H piiri 
 Susanna Saranlinna I piiri 
 Erkki Huupponen K piiri 
 Liisa Isomaa L piiri 
 Raimo Gröhn M piiri 
 Merja Carlander N piiri 
 Tor Erik Backström O piiri 
 Jenni Luomala työryhmä 
 Lauri Vainio  työryhmä 
 Hannu Hertti puheenjohtaja 
 Mika Pirttivaara DG edustaja 
 
Raportteja tuli kolmestatoista piiristä. 
 
Käsiteltäviä asioita: 
 
SLL:n kotisivujen Jäsentoimialan materiaali. 
 - mitä lisää, mitä pois, mitä pitäisi korjata (jäsenjohtajien toivomukset) 
 - ei tullut erityisiä toivomuksia tai ehdotuksia. 

- uutena materiaalina on lisätty klubin perustamiseen liittyvä tiedote 
yhteystietoineen 

  
Yhteenveto piirien syksyn ja lähitulevaisuuden jäsentoimenpiteistä. 
 - piirien jäsenjohtajien toimittamien raporttien pohjalta 
 
Ks. Erillinen yhteenveto. 
 
- liitteenä myös H-piirissä tehty klubiohjeistus 
 
Ensi kaudella käyttöön tulevan GMA ( Global Membership Approach = Maailmanlaajuinen 
jäsenyysaloite) projektin vaikutukset piirien ja piirien jäsenjohtajien toimintaan. 
- GMA:n on tarkoitus olla tuki jäsenjohtajille ei rasite 
- 1 VDG valmennuksessa käydään asioita läpi ja myös korostetaan GAT toiminnan 
liitämistä osaksi GMA projektia 
 
Klubien jäsenhuollon kehittäminen. Ideoita B-piirin työpajan pohjalta. 
- pyritty muuttamaan klubien toimintatapoja, ei pakottamalla vaan keskustelemalla 
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Muuta: 
 
Uudet ”Haitariesitteet” on painettu (15000 + 1500) ja toimitettu niille piireille, joiden DG:t 
ilmoittivat tarpeesta. Toimistolla on lisää. 
Järjestön liittymismaksu on poistettu 30.06.2022 asti. 
Kansainvälisen jäsenmaksun korotus aloitetaan vasta vuonna 2023 ( 2024 ja 2025). 
Brändityöryhmän ehdotus uudeksi sloganiksi ”Tehdään hyvää yhdessä” 
 
 
Jäsenjohtajien ja työryhmän yhteiskokous livenä Tampereella 19-20.3.2022 hotelli Scandic 
Koskipuisto. Hannu laittaa vielä lisätietoa tapahtumasta. 
Alustavasti sovittu käsiteltävän seuraavia asioita: 
 

Tapahtuman tarkoitus ei ole niinkään tuoda valmiita ideoita vaan luoda pohja 
keskusteluille ja saada ideat ryhmältä. Tässä muutamia pohjustuksia: 
- teema-klubit 
- klubien jatkuvuus (miten välttää lopettamiset) 
- jäsenjohtajien rooli piirissä ja yhteydet klubeihin (on jo käsitelty, mutta mitä uutta) 
- jos New Voicille saadaan jatkuvuutta, niin sen hyödyntämien 
- Paja-työskentely (ongelma-klubi esimerkki ja miten menetellä) 
- GMA-n merkitys piirien jäsenjohtajille 
- klubien jäsenhuollon kehittäminen (B piirin työn pohjalta) 

 
Jos on lisätoivomuksia, niin laittakaa tiedoksi. 
 
 
Hannu 
 
 


