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ISTUNNON TAUSTA 
 
Jokaisen menestyvän lohkon puheenjohtajan tulee tuntea perusteellisesti tämän tärkeän viran 
velvollisuudet. Tässä istunnossa tarkastellaan näitä rooleja ja vastuita sekä jaetaan tietoja 
käytettävissä olevista resursseista tulevien lohkon puheenjohtajien tukemiseksi. 
 

ISTUNNON TAVOITTEET 
 
Tämän istunnon jälkeen osallistujat osaavat:  
 

• Kuvailla lohkon puheenjohtajan rooleja 
 

• Tutustua lohkon puheenjohtajan velvollisuuksiin 
 

• Löytää ja tutustua lohkon puheenjohtajan resursseihin
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ISTUNTOON VALMISTAUTUMINEN 
 
Ehdotuksia valmistautumiseen:  
 

• Harkitse tämän istunnon teknisiä vaatimuksia. Testaa kannettava/tavallinen tietokone, 
LCD-projektori ja taulu, PowerPoint-diat ja langaton hiiri/laserosoitin, jos käytät niitä.  
 

• Tarkista, että sinulla on kaikki istunnossa tarvittavat materiaalit. Hyödynnä 
koulutusmateriaalin tarkistuslistaa Ohjaajan suunnitteluoppaassa varmistaaksesi, että 
sinulla on kaikki tarvittava istuntoa varten.    
 

• Tutustu lohkon puheenjohtajan osioon Piirin malli- ja ohjesäännöissä. Tämän 
istunnon tärkeä opetuksellinen osa on opastettu yleiskatsaus tähän resurssiin.  Tarkista 
tämä asiakirja mahdollisten päivitysten tai muuttuneiden velvollisuuksien osalta ennen 
kuin aloitat koulutusistunnon. 

 

• Käy läpi kaikki istunnon aikana tehtävät harjoitukset. Oletko hankkinut ja järjestänyt 
kaikki materiaalit, joita tarvitaan harjoitusten tekemiseen? 

 

• Tee loppuvalmistelut käymällä sisältö läpi ennen istunnon alkamista. 
 
MATERIAALIT 
 

• Kouluttajan opas 
 

• Osallistujan opas 
• PowerPoint-diat 
• Luentomoniste: Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja - 1 osallistujaa kohti 

 
VÄLINEET 
 

• Tietokone 
• LCD-projektori ja valkokangas 
• Fläppitaulu ja tusseja 
• Langaton hiiri / laserosoitin 

(valinnainen) 
 

KUVAKKEET 
 
 
 

 
Viittaa: 

Osallistujan 
käsikirja 

Harjoitus Jaa 
Moniste 
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ISTUNNON AJANKÄYTTÖ 
 

 Yleiskatsaus sisältöön Materiaalit 
JOHDANTO 

 
(5.00) 

 
 

Esitelmä: Istunnon tavoitteet 
 
 

PowerPoint-diat  
 
 

MODUULI 1:  
Lohkon puheenjohtajan  

roolit 
 

(10.00) 
 
 

Esitelmä/keskustelu:  
Lohkon puheenjohtajan roolit 
 
 
 
 

PowerPoint-diat  
 
 
 
 
 
 

MODUULI 2:  
Lohkon puheenjohtajan 

velvollisuudet 
 

(50.00) 

Esitelmä/keskustelu: Lohkon 
puheenjohtajan velvollisuudet 
 
Harjoitus:  
Lohkojohtajan velvollisuudet            
 
 
 

Osallistujan käsikirja 
 
PowerPoint-diat  
 
 
 
 
 
 

MODUULI 3:  
Löydä ja tutustu lohkon 

puheenjohtajan resursseihin 

(20.00) 
 
 

Esitelmä/keskustelu:            
Lohkon puheenjohtajan roolit 
 
Harjoitus: Lohkon puheenjohtajan 
resurssit - tarkista tietosi 
 
 

Osallistujan käsikirja 
 
PowerPoint-diat  
 
 
 
 
 
 

YHTEENVETO 
 

(5.00) 
 
 

Esitelmä: Istunnon yhteenveto PowerPoint-diat  

Kokonaisaika: 90.00 
 
 



Kouluttajan opas Lohkon puheenjohtajan roolit ja velvollisuudet 
 

Lions Clubs International  Sivu | 4  
 

 

JOHDANTO 
Kokonaisaika: 5.00 

 
ESITELMÄ: ISTUNNON TAVOITTEET (5.00) 
 
Totea  

Tulevana lohkon puheenjohtajana teidän oletetaan tietävän jo 
paljon lohkon tilanteesta. On kuitenkin mahdollista olla 
asiantuntija joillakin lohkon puheenjohtajan vastuualueilla, mutta 
et ehkä tunne kaikkia muita alueita.  
 
Tämä työpaja antaa teille mahdollisuuden oppia lisää roolista 
samalla kun yhdenmukaistetaan tietosi ja kokemuksesi muiden 
osallistujien kanssa. 

 
Näytä 

Näytä dia 1: Istunnon tavoitteet 
 
 

 
 

Tässä istunnossa keskitymme seuraavien tavoitteiden 
saavuttamiseen: 
• Kuvailla lohkon puheenjohtajan rooleja 
• Tutustua lohkon puheenjohtajan velvollisuuksiin 

• Etsiä ja tutustua lohkon puheenjohtajan resursseihin 
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MODUULI 1: Lohkon puheenjohtajan roolit 
Kokonaisaika: 10.00 

 
ESITELMÄ: LOHKON PUHEENJOHTAJAN ROOLIT (10.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 2: Lohkon puheenjohtajan roolit 
 

 
 
Kysy 

Mitkä ovat lohkon puheenjohtajan roolit? 
 

Pyydä vastauksia 2 -3 osallistujalta. Haluat kuulla 
vastauksia, joissa mainitaan, että he toimivat linkkinä 
klubien ja piirin välillä ja että he ovat Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän jäseniä. 

 
Näytä 

Näytä dia 3: Lohkon puheenjohtajat ovat linkki klubien ja 
piirin välillä 

 

 
 

Lue tämä dia ääneen. 
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Kysy 
Osaako joku antaa minulle esimerkkejä siitä, kuinka lohkojen 
puheenjohtajat toimivat linkkinä klubien ja piirin välillä? 
 

Pyydä vastauksia 4-5 osallistujalta. Klubien osalta tähän 
kysymykseen on monia vastauksia. Keskity vastauksiin, 
joissa keskustellaan lohkon puheenjohtajista 
kommunikoinnin helpottajina liittyen klubien ja piirin 
yhteisiin prioriteetteihin.  
 
Esimerkiksi lohkon puheenjohtaja ymmärtää klubien 
prioriteetit ja tarpeet, ja hän pystyy varmistamaan piirin 
tuen näille tarpeille. Samaan aikaan lohkon 
puheenjohtaja ymmärtää piirin tiimin tavoitteet 
(esimerkiksi jäsenkasvu tai tuen antaminen LCI:n 
säätiölle) ja hän saa tukea klubeilta näille tavoitteille. 

 
Näytä 

Näytä dia 4: Lohkon puheenjohtaja ja 
Maailmanlaajuinen toimintaryhmä 

 

 
 

Lue tämä dia ääneen. 
 
Kysy  

Osaako kukaan kertoa mikä rooli lohkon puheenjohtajilla on 
Maailmanlaajuisessa toimintaryhmässä? 
 

Pyydä vastauksia osallistujilta. Haluat kuulla vastauksia, 
joissa mainitaan, että lohkon puheenjohtajat toimivat 
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän koordinaattoreiden 
kanssa ja käyttävät heidän asiantuntemustaan johtamisessa, 
jäsenyydessä ja palvelussa lohkon tarpeiden mukaan. 
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Totea 
Piirin tiimin jäsenenä sinä olet myös piirin Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän jäsen. Tämä takaa piirissä yhtenäisen 
lähestymistavan palvelua, jäsenkasvua ja johtajakoulutusta 
koskevien haasteiden ja mahdollisuuksien käsittelemisessä. 

 
Näytä 

Näytä dia 5: Piirihallituksen rakenne 
 

 
 

Pyydä osallistujia katsomaan Osallistujan käsikirjan 
sivua 1. 
 
Keskustele piirihallituksen rakenteesta osallistujien 
kanssa. Kysy heiltä, onko heillä kysyttävää kaaviosta ja 
kuinka se liittyy lohkon puheenjohtajan rooliin. 

 
Näytä 

Näytä dia 6: Maailmanlaajuinen toimintaryhmä 
 

 
 

Pyydä osallistujia katsomaan käsikirjan sivua 1. 
 
Keskustele Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
rakenteesta. Kysy heiltä, onko heillä kysyttävää kaaviosta 
ja kuinka se liittyy lohkon puheenjohtajan rooliin. 
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Siirry 
Nyt kun olemme keskustelleet lohkon puheenjohtajan roolista 
klubien, piirien ja Maailmanlaajuisen toimintaryhmän suhteen, 
keskustelemme seuraavaksi lohkon puheenjohtajan vastuista kuten 
ne on määritelty Piirin malli- ja ohjesäännössä. 
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MODUULI 2: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet 
 Kokonaisaika: 50.00 

 
ESITELMÄ/KESKUSTELU:  
LOHKON PUHEENJOHTAJAN VELVOLLISUUDET (5.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 7: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet 
 

 
 
Totea 

Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet on määritelty Lions Clubs 
Internationalin Piirin Mallisäännössä ja ohjesäännöissä.  
 

On mahdollista, että vastuut muuttuvat tulevaisuudessa, 
joten tutustu lohkon puheenjohtajien uusimpiin 
velvollisuuksiin Piirin malli- ja ohjesääntöjen 
viimeisimmässä versiossa. 

 
HARJOITUS:  
LOHKON PUHEENJOHTAJAN VELVOLLISUUDET (45.00) 
 

Näytä 
Näytä dia 8: Lohkojohtajan velvollisuudet 
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Kysy 
Kuinka moni teistä osaa kertoa kaikki lohkojohtajan velvollisuudet 
kuten ne on määritelty malli- ja ohjesäännössä? 

 
Totea 

Vaikka kaikki lohkojohtajat aloittavat kautensa tuntemalla lohkon 
puheenjohtajan velvollisuudet, aina on jotain uutta opittavaa tästä 
roolista. 
 
Tässä harjoituksessa me testaamme teidän tietonne ja tarkistamme, 
miten monta lohkon puheenjohtajan velvollisuutta on mainittu 
Piirin malli- ja ohjesäännössä.  

 
Näytä 

Näytä dia 9: Harjoitus 
 

 
 

Totea 
Harjoituksen ohjeet 
Lue tämä dia ääneen.  
Pyydä osallistujia katsomaan käsikirjan sivuja 2-3. 
Anna seuraavat ohjeet:  

• Teillä on kolme minuuttia aikaa kirjoittaa ylös kaikki lohkon 
puheenjohtajat velvollisuudet, jotka muistatte. 

• Käyttäkää viisi minuuttia vertaillaksenne vastauksia ryhmän 
muiden jäsenten kanssa ja laatikaa sitten yksi lista näistä 
velvollisuuksista. 

• Verratkaa omaa listaanne dioihin 10-17 nähdäksenne miten 
monta saitte oikein. 

Kysy onko kellään kysyttävää.  
Aloittakaa harjoitus.  
Kerro kun aikaa on kulunut 8 minuuttia ja aloita keskustelu 
velvollisuuksista diasta 10. 
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Näytä 
Näytä dia 10: Lohkojohtajan velvollisuudet  
 
Tee yhteenveto dioista ja vastaa kysymyksiin, joita 
osallistujilla voi olla, tai voit halutessasi odottaa 
kysymysten kanssa, kunnes olet esittänyt diat 11-17. 

 
 

 
 

Näytä 
Näytä dia 11: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet 
(jatkuu). Tee yhteenveto kustakin diasta (11-17). 

 

 
 
Näytä 

Näytä dia 12: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet 
(jatkuu). 
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Näytä 
Näytä dia 13: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet (jatkuu). 

 

 
 

Näytä 
Näytä dia 14: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet (jatkuu). 

 

 
 

Näytä 
Näytä dia 15: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet (jatkuu). 

 

 
 

Näytä 
Näytä dia 16: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet (jatkuu). 
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Näytä 
Näytä dia 17: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet (jatkuu). 

 

 
 
Näytä 

Näytä dia 18: Lohkon puheenjohtajan velvollisuudet (jatkuu). 
Tee yhteenveto harjoituksesta tarkistamalla, miten monta 
lohkon puheenjohtajan velvollisuuksista kukin ryhmä pystyi 
nimeämään. Anna tunnustusta ryhmille, jotka saivat eniten 
oikeita vastauksia. 
Jos olet valmis aikaisin, voit esittää osallistujille seuraavat 
kysymykset: 

• Olitteko yllättyneitä jostain näistä velvollisuuksista? 

• Mikä velvollisuus on mielestäsi kaikkein haastavin? 
 

 
 
Kysy 

Onko kellään kysyttävää Lohkon puheenjohtajan velvollisuuksista, 
jotka on mainittu Piirin malli- ja ohjesäännössä? 
 

Siirry 
 

Käytä tätä tilaisuutta kysymysten päättämiseksi ja 
siirtyäksesi seuraavaan moduuliin - Löydä ja tutustu 
Lohkon puheenjohtajan resurssit. 
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MODUULI 3:  
Löydä ja tutustu lohkon puheenjohtajan resursseihin 

 Kokonaisaika: 20.00 
 

ESITELMÄ/KESKUSTELU: LÖYDÄ JA TUTUSTU LOHKON 
PUHEENJOHTAJAN RESURSSEIHIN (15.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 19: Löydä ja tutustu lohkon puheenjohtajan 
resursseihin 

 

  
 
Totea 

Tässä moduulissa keskustelemme resursseista, jotka ovat 
käytettävissäsi, kun valmistaudut virkakauteen. 

 
Näytä 

Näytä dia 20: Lohkon puheenjohtajan resurssit 
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Kysy 
Osaako kukaan sanoa mitkä resurssit olisivat hyödyllisiä 
lohkojohtajalle? 
 

Pyydä vastauksia 4-5 osallistujalta. Hyödyllisiä vastauksia 
ovat: Lohkon puheenjohtajan e-Kirja, Lohkon 
puheenjohtajan opas, Lohkon ja alueen palkintotiedot, 
Piirikuvernöörin neuvoa-antavat kokoukset, Kurssin 
käyneen opaslionin ohjaajan opas ja PowerPoint, jne. 

 
Näytä 

Näytä dia 21: Lohkon ja alueen johtajien keskus 
 

 
 

Riippuen siitä onko sinulla internet käytössä, voit ehkä 
näyttää tämän verkkosivun ja siellä olevat resurssit. 
Varmista, että internet-yhteys toimii riittävän hyvin tätä 
varten. Jos yhteys on hidas, kuvaile mitä verkkosivulla on 
näiden diojen perusteella. 

 
Totea 

Lohkon ja alueen puheenjohtajan keskus on verkkosivusto, josta 
sinun tulisi aloittaa resurssien etsiminen. Näitä resursseja 
päivitetään jatkuvasti, joten käy tällä sivulla usein saadaksesi 
uusimmat tiedot. 
 
Löydät linkin erityisiin presidentin palkintoihin, joiden kautta saat 
tietoja lohkon ja alueen puheenjohtajan palkintohakemuksista.  
 
Täällä on myös linkki Lohkon puheenjohtajan oppaaseen. Tämä 
opas näyttää polun, jonka kautta tiedät mitä kursseja voit suorittaa 
lisätäksesi tietojasi.  
 
Täällä on myös linkit esimerkkeinä Moninkertaispiirin, Piirin ja 
Klubin rakenteisiin. Klubin terveystarkastus -linkki vie sinut 
hakemistoon, jossa on raportteja vuoteen 2009 saakka. 
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Näytä 
Näytä dia 22: Lohkon ja alueen johtajien keskus (jatkuu) 

 

 
 

Totea 
Verkkosivun keskiosassa ovat Lohkon ja alueen kokouksiin 
liittyvät resurssit, kuten opas piirikuvernöörin neuvoa-antavasta 
kokouksesta. Tässä oppaassa on vinkkejä, miten vetää tämä 
tilaisuus, ehdotuksia kokouksen aiheista ja muodosta sekä vaiheet, 
jotka takaavat, että kaikki tavoitteet saavutetaan.  
 
Löydät myös seurantaa varten Piirikuvernöörin neuvoa-antavan 
kokouksen raportin, jota käytetään raportoimaan kokouksen 
tulokset piirikuvernöörille ja Lions Club Internationalille 
osoitteeseen zoneandregion@lionsclubs.org. 
 
Kokouksen valmistelua koskevaa tarkistusluetteloa ja 
kokouspöytäkirjan lomakkeita voidaan käyttää pitämään kokoukset 
aikataulussa ja aiheessa. Osallistujien arviointi ja Haasteet ja 
mahdollisuudet -taulukko auttaa varmistamaan, että kokoukseen 
käytetty aika on arvokasta ja tarkoituksenmukaista.  
 
MyLCI-linkki avaa Lion Account -tilin, jonka kautta pääset 
kaikkiin lionsovelluksiin.  
 

mailto:zoneandregion@lionsclubs.org
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Näytä 
Näytä dia 23: Lohkon ja alueen johtajien keskus (jatkuu) 

 

 
 

Totea 
Verkkosivun alaosassa on Teidän klubinne, teidän tapanne, 
Suunnitelma vahvemmalle klubille ja Klubin laatualoite -työkalut.  
 
Viimeinen linkki, Opaslionohjelma, sisältää ohjaajan oppaan ja 
PowerPoint-esityksen, joissa on arvokasta tietoa lohkon 
puheenjohtajille. Suosittelemme, että tutustutte näihin resursseihin, 
erityisesti PowerPoint-esitykseen. Tämän tärkeän tiedon 
tunteminen antaa teille vahvan perustan tukea lohkonne klubeja. 
 

Näytä 
Näytä dia 24: Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja 
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Totea 
Jaa kullekin osallistujalle Lohkon ja alueen 
puheenjohtajan e-Kirja. Huomaa, että vaikka e-Kirja 
toimii parhaiten verkossa, koska se sisältää linkkejä, se on 
silti arvokas käyttää istunnossa, jotta osallistujat näkevät 
mitä kaikkia tietoja heillä on tämän resurssin kautta. 
 
Vaikka on tärkeää keskustella e-Kirjassa olevista 
resursseista, valmistaudu myös kertomaan Lohkon 
puheenjohtajan vuosisuunnitelmasta, Klubivierailuista ja 
Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan 
kokouksista. 

 
Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja toimii perusoppaana. Se 
täydentää velvollisuuksia, jotka on määritelty Piirin malli- ja 
ohjesäännössä ja lisäksi siinä on ehdotettuja toimintatapoja ja 
resursseja opastamaan lohkojohtajia.  
 
Alla on lueteltu tietoja, joita löytyy Lohkon ja alueen 
puheenjohtajan e-Kirjasta: 
 
• Klubin rakenne, Piirin rakenne ja Moninkertaispiirin rakenne 

-mallit.  
• MyLCI-raportit (Jäsenyys-, Jäsenrekisteri- ja 

Klubivirkailijoiden raportti) -linkit 
• Lohkon puheenjohtajan vuosisuunnitelma 
• Klubivierailut ja Piirikuvernöörin neuvoa-antavan komitean 

kokous -linkit 
• Maailmanlaajuinen toimintaryhmä -linkki 
• Klubin laaturesurssit -linkki 
• Klubivirkailijan e-Kirja -linkit 
• Piirin malli- ja ohjesääntö, Klubin malli- ja ohjesääntö, 

Hallituksen toimintaperiaate -linkit 
• Rahastojen käyttöohje, Yleinen vastuuvakuutusohjelma, 

Yleiskatsaus lionien tavaramerkistä ja Lions Clubs 
Internationalin yksityisyyssäännöt -linkit 

• Riitojenratkaisuohjeet, Klubin riidanratkaisuohjeet ja Piirin 
riidanratkaisuohjeet -linkit 

• Lions Clubs Internationalin yhteystiedot -linkki 
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Näytä 
Dia 25: Muut osallistujat 

 

 
 
Totea 

Toinen resurssi on muut lohkonjohtajat. Käytä muiden tässä 
koulutuksessa olevien tietoja sekä luo verkosto jo tuntemistasi 
lioneista, jotta voit luottaa heidän apuunsa lohkon puheenjohtajan 
toimivuoden aikana ja sen jälkeenkin.  
 

 
HARJOITUS: LOHKON PUHEENJOHTAJAN VELVOLLISUUDET (5.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 26:  
Harjoitus - Lohkon puheenjohtajan resurssit 

 

 
 
 

Olemme käsitelleet monia aiheita tämän istunnon aikana, 
joten tämä viimeinen harjoitus on enemmänkin innostava 
aktiviteetti.  
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Totea 
Vaikka Lohkon ja alueen puheenjohtajan keskus ja 
Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja ovat tämän 
harjoituksen päälähteitä, on mahdollista, että osallistujat 
sanovat, että tarvittavat resurssit löytyvät myös muualta.  
 
Jos näin käy, kiitä osallistujia, jos he kertovat muista 
resursseista. Painopisteen tulisi olla Lohkon 
puheenjohtajan resurssikeskuksessa ja Lohkon ja alueen 
puheenjohtajan e-Kirjassa ensisijaisena lähteenä, mutta 
mainitse, että nämä tiedot voidaan löytää myös muualta. 
 
Alla on luettelo kysymyksistä, mutta lisää vapaasti 
kysymysluetteloon.  

 
Tässä harjoituksessa kysyn teiltä mistä löydätte resurssit. Kun 
ilmoitan resurssin nimen, jos se löytyy vain Lohkon 
puheenjohtajan resurssikeskuksesta, nostakaa vasen käsi ylös. 
 
Jos resurssi löytyy vain Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-
Kirjasta, nostakaa oikea käsi ylös. 
 
Jos resurssi löytyy sekä Lohkon puheenjohtajan 
resurssikeskuksesta ja Lohkon puheenjohtajan e-Kirjasta, nostakaa 
molemmat kädet ylös.  

 
Kysy 

Mistä löydätte seuraavat resurssit? Lohkon ja alueen 
puheenjohtajan keskuksesta, Lohkon ja alueen e-Kirjasta tai 
molemmista? 
 

• Lohkon puheenjohtajien koulutuksen osat 
 (vastaus Lohkon ja alueen johtajien keskus) 
 

• Moninkertaispiirin rakenne - malli 
(vastaus molemmat resurssit) 
 

• Suunnittele koko vuoden aikataulu -opas 
(vastaus Lohkon ja alueen puheenjohtajan e-Kirja) 
 

• Klubivirkailijoiden e-Kirjat 
(vastaus Lohkon ja alueen puheenjohtajien e-Kirja. Ne 
ovat saatavilla jokaisella klubivirkailijan verkkosivulla, 
mutta ne on myös lueteltu e-Kirjassa lohkon 
puheenjohtajan avuksi) 
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• Opaslionin koulutusohjelman materiaalit 
(vastaus molemmat resurssit) 
 

• Hallituksen sääntökokoelma 
(vastaus Lohkon ja alueen puheenjohtajien e-Kirja. 
Hallituksen sääntökokoelmalla on oma verkkosivu, mutta 
se on listattu tässä lohkon puheenjohtajan avuksi)  
 

Siirry 
Kuten olemme nähneet tässä moduulissa, käytettävissä on paljon 
resursseja, jotka auttavat sinua kautesi aikana. Käytä niitä tarpeen 
mukaan kasvaaksesi lohkon puheenjohtajana. 
 

Sulje tämä moduuli ja valmistaudu istunnon päättämiseen. 
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YHTEENVETO 
 Kokonaisaika: 5.00 

 
ESITELMÄ: ISTUNNON YHTEENVETO (5.00) 
 
Näytä 

Näytä dia 27: Istunnon tavoitteet 
 

 
 

Kysy 
Onko kellään kysymyksiä siitä, mitä olemme käsitelleet tässä 
istunnossa? Olemmeko päässeet tavoitteisiimme? 
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