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Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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SRI LANKASSA RAKENNUSTYÖT ETENEVÄT
Tulvakeräyksen tuotoilla korjataan 60 kotia
 
POHJOLAN LIONIT RUOTSISSA
NSR-kokouksessa paljon osallistujia
 
UUSI KAMPANJA KÄYNNISTYY KESÄLLÄ
LCIF:n tavoitteena on kerätä
300 milj. USD kolmessa vuodessa

Hyviä tekoja lionsklubeilta
Lisäksi 50 muuta upeaa tarinaa klubien kuulumisissa

LION 2/2018 ILMESTYY VAIN DIGILEHTENÄ www.lions.fi/lionlehti
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A-PIIRI
LC PIIKKIÖ: Kavalto Antti, Lehmus Ilkka
LC KVARNBO: Johansson Kjell
LC NAANTALI-RAISIO: Arpalo Maarit, 
 Vähäsalo Anna-Liisa, Rannisto Hannamari
LC TURKU / LUCIA: Willman Auli, Kotro Anne
LC LITTOINEN: Erkkilä Vesa
LC PERNIÖ: Ristolainen Antti, Karjalainen Ville
LC LOIMAA / SINIKELLOT: Saari Mari, Sippel Stina
LC PÖYTYÄ/AFRODITE: Suominen Sohvi, 
 Marttala Jaana
LC TURKU / CITY: Niemi Heikki
LC NAANTALI / TAWAST: Nordlund Kimmo
LC KISKO: Siimes Einari
LC RYMÄTTYLÄ / MERIMASKU: Holopainen Kari
LC PÖYTYÄ: Kinisjärvi Karri
LC RAISIO: Riiali Jari
LC AURA: Sulkanen Tuomas

B-PIIRI
LC HELSINKI / MUNKKINIEMI: Aalto-Setälä Esko
LC HELSINKI / RUOHOLAHTI: Vesanen Hillevi
LC HELSINKI / SATA: Pouttu Kari
LC EKENÄS: Nyholm Johan, Andersson Henry
LC LOHJA / HARJU: Candelin Niklas, 
 Kivikari Samuel
LC HELSINKI / LAUTTASAARI: Koskela Miisu,
 Arponen Nana
LC HANKO-HANGÖ: Ukonaho Ville-Petteri

C-PIIRI
LC NASTOLA: Ojanen Veijo
LC SALPAKANGAS: Ylä-Uotila Simo
LC TUUSULA / HYRYLÄ: Björklund Nina
LC PUSULA: Tuomi Hannu
LC HÄMEENLINNA / WANAJA: Vuorinen Hannu
LC NASTOLA / HELMET: Loren-Ruusunen Heidi, 
 Rajasaari Eliisa
LC ORIMATTILA / LEONAT: Kova’cs Johanna
LC HÄMEENLINNA / TAWASTI: Papunen Seppo
LC KLAUKKALA: Valtanen Arto, Nkongolo Anthony
LC LAHTI / VESIJÄRVI: Yrttiaho Timo
LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT JA JUSSIT: 
 Leimola Marita
LC HYVINKÄÄ / HÖFFINGA: Romppanen Lea
LC LAHTI / ANKKURIT: Meri-Unelius Erja
LC FORSSA: Kinnunen Vilho
LC FORSSA / KUHA: Siekkinen Risto
LC HAUSJÄRVI / LUKOT: Laine Jyri
LC VIHTI: Leväniemi Pirjo

D-PIIRI
LC OTAVA / HELMI: Suuronen Hannele
LC IMATRA / SINISIIPI: Rönkä Tanja
LC LAPPEENRANTA: Hannikainen Tuomas
LC VALKEALA / VEKARA: Mäkijärvi Ilkka
LC KOUVOLA / RITARIT: Lakka Petri
LC HEINOLA / JYRÄNKÖ: Auvinen Risto
LC HEINOLA / KAILAS: Warto Tapani

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
1.11.2017–9.1.2018

E-PIIRI
LC HUMPPILA: Laakso Ilpo, Kankare Janne, 
 Rämö Jarkko
LC PARKANO: Perttunen Markku, Suvio Eija
LC LEMPÄÄLÄ: Salonen Leea, Salonen Jouni
LC VIRRAT / TORISEVA: Schubert Thomas
LC HÄMEENKYRÖ/KYRÖTTÄRET: 
 Osterman Neea, Plihtari Minna
LC LÄNGELMÄKI: Hämäläinen Kimmo
LC VIRRAT / TARJANNE: 
 Kaasalainen-Kalliomäki Katja, 
 Koskimäki Marika
LC KANGASALA / ROINE: Välimäki Tero
LC SAHALAHTI: Mustonen Tapio
LC SUODENNIEMI: Horelli Jaakko
LC PIRKKALA / NAISTENMATKA: Halme Mika
LC HÄMEENKYRÖ: Laakkonen Petri
LC KANGASALA / HARJULA: Henttinen Markku

F-PIIRI
LC VAASA / MERI: Peltonen Harri
LC KAUHAJOKI / PÄNTÄNE: Ketomäki Timo
LC ALAVUS: Sivula Eero, Harju Jari
LC KAUHAVA/ILMATAR: Lammi Ulla, Järvi Anu
LC KRISTINESTAD-KRISTIINANK: Ådjers Kaj
LC LAPPFJÄRD-LAPVÄÄRTTI: Klåvus Ulf
LC VAASA-VASA: Norrgård Christer
LC JALASJÄRVI: Talvio Antti

G-PIIRI
LC HANKASALMI: Kinnunen Jarkko
LC MÄNTTÄ / ESTERI: Väisänen Ilona
LC JYVÄSKYLÄ: Itäsaari Heikki
LC KUOREVESI: Vihro Helena
LC ÄÄNEKOSKI & KOTAKENNÄS: 
 Heinonen Panu

H-PIIRI
LC PUNKAHARJU: Rahikainen Jekaterina, 
 Kosonen Anneli
LC KESÄLAHTI: Pennanen Jouni, 
 Lundholm Klaus,  Haverinen Seppo
LC JOENSUU / KANTELETAR: Rautiainen Marjo
LC PARIKKALA / SIIKALAHTI: Toikka Janne

I-PIIRI
LC OULU / SILLAT: Annala Sakari
LC OULU / TERWA: Vähänen Tapani
LC KIIMINKI: Vimpari Heikki
LC OULUNSALO / SALOTTARET: Kela Paula

K-PIIRI
LC KUOPIO / PÄIVÄRANTA: 
 Saarelma Tuomas,  Seppälä Jorma
LC SUONENJOKI / SOITTU: 
 Kolehmainen Antti
LC KIURUVESI / NIVA: Kärkkäinen Ari
LC VEHMERSALMI: Pelli Nina
LC KANGASNIEMI: Hietala Tita
LC VIRTASALMI: Manninen Heikki
LC IISALMI / POROVESI: Parkkonen Yrjö
LC SUONENJOKI: Laine Tatu
LC VARPAISJÄRVI: Anttikoski Marko
LC SIILINJÄRVI / TARINA: Pitkänen Anna-Liisa
LC LEPPÄVIRTA / UNNUKKA: Eskelinen Seppo

L-PIIRI
LC ROVANIEMI / RONJAT: Laitila Tarja
LC TORNIO / PUDAS: Välimaa Juho

M-PIIRI
LC ULVILA: Mäntyniemi Mikko
LC PORI / KARHU: Sattilainen Seppo
LC PORI / SOFIA: Tiensuu Piia
LC KOKEMÄKI / JOKILAAKSO: Kurri Eija
LC RAUMA / ANKKURI: Mikkonen Timo
LC SASTAMALA / LINDA: Hassi Maija
LC KANKAANPÄÄ/KUNINKAANLÄHDE: 
 Heikkilä Reijo
LC KEIKYÄ: Yli-Hellä Jukka

N-PIIRI
LC VANTAA / PÄHKINÄRINNE: Laalo Kari
LC HELSINKI / SOIHDUT: Siviranta Mirka, 
 Blom Kristiina
LC PORNAINEN: Ruotsalainen Kalervo
LC HELSINKI / REVONSALMI: Kero Ville, 
 Kaartinen Mikko
LC VANTAA / AVIA: Kailavuori-Närvänen Satu
LC VANTAA / KORSO: Pezhman Ahmadi, 
 Kallio Kalle
LC MÄNTSÄLÄ / MAMSELLIT: 
 Tervakangas Ritva, Laakso Raija
LC PORVOO / BORGOENSIS: Salonen Jari
LC HELSINKI / MELLUNMÄKI: Saari Jaakko
LC HELSINKI / LAAJASALO: Schildt Tony
LC HELSINKI / PRO CULTURA: Alén Tuula

O-PIIRI
LC YLIVIESKA / HUHMARI: Yli-Olli Kirsi
LC ORAVAIS: Bergman Anders, 
 Bergman Marianne
LC KAARLELA: Huhtala Pertti 
LC HAAPAJÄRVI: Koistila Jarmo
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Kannessa lionien monia tapoja tehdä hyvää. Klubien kuulumisia 
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Mauno Laakso, Markus Heikkilä ja Pirjo Puoskari.
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lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä. 

ILMOITUKSET

Numero 1 / 2018 • www.lions.fi/lionlehti



4

www.lions.fi/lionlehti

Lataa itsellesi LION Magazine 
-sovellus. Saatavilla Suomessa 
AppStoressa ja GooglePlayssa.

• Pääset lukemaan kaikki tarinat 
 välittömästi
• Upea interaktiivinen multimedia
• Apple ja Android -laitteissa

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

Tarinoita suoraan palvelun kentiltä. LION-lehti on nyt muokattu toimimaan 
kaikissa digitaalisissa välineissä. Digitaalinen lehti antaa sinulle 

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

Tammikuusta 2018 alkaen LION-lehteä julkaistaan 
printtilehtenä 4 numeroa vuodessa ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Innovaatio: Me olemme 
viidakon kuninkaita
SATA VUOTTA SITTEN Amerikka oli innovaatiohautomo, sillä sitä 
eivät sitoneet menneisyyden siteet ja se sai rohkeutta siitä vapauden 
tunteesta, joka maassa vallitsi. Oli jazzia, oli Broadway-musikaalia ja 
oli sosiaalinen liike nimeltä liosklubit, joka oli ensimmäinen todella 
merkittävä yhteisöpalveluun omistautunut ryhmä. 
 Kun meidän lionien lukumäärä ja vaikutus kasvoivat, olimme 
ihanan avoimia uusille ajatuksille ja uusille toimintatavoille. Kenties 
jokin kiehtova, omaperäinen ajatus ei ole aina ollut lionien itsensä 
keksimä, mutta olemme ottaneet sen nopeasti omaksemme ja aut-
taneet osaltamme sen tunnetuksi tekemisessä. Sellaisia asioita ovat 
olleet esimerkiksi sokeiden palveluskoirat, silmäpankit ja valkoinen 
keppi. Lionit eivät ole epäröineet tehdä asioita eri tavalla ja luovasti 
päästäkseen haluamaansa päämäärään ja palvellakseen tehokkaasti.
 Innovaation henki on edelleen tunnusomaista klubeille, piireille ja 
Lions Clubs Internationalille. Lionit yksinkertaisesti kieltäytyvät tois-
tamasta jo loppuun kuluneita palvelutapoja. Sen sijaan lionit piristä-
vät paikkakuntia hauskoilla, kekseliäillä ja innostavilla tapahtumilla 
ja aktiviteeteilla ja auttavat puutteessa eläviä. Esimerkkeinä voidaan 

mainita vaikka kodittomien 
suoja, jonka tiloissa tarjotaan 
ammattiopetusta Filippiinien 
lapsille, kierrättämisen tar-
peellisuudesta tiedottaminen 
Uudessa-Seelannissa poishei-
tettyjen vaatteiden muotinäy-
töksen avulla tai Kaliforniassa 
keksitty nokkela uusiokäyttö 

kovakuoriaisten tappamille puille: rungoista tehdään kurpitsojen ja 
lumiukkojen tapaisia pihakoristeita, joita myymällä kerätään varoja. 
 Koska elämme digiaikaa, innovaatiomme ulottuu myös sosiaali-
seen mediaan ja älypuhelimiin. Maailmanluokan sovellus MyLion 
muuttaa dramaattisesti tapaamme palvella ja pitää yhteyttä. Elämme
tosiaankin uudessa uljaassa maailmassa, ja lionit ovat rohkeasti vii-
toittamassa uusia digitaalisia teitä. Maailmassa vauhti kiihtyy: maa-
pallo pyörii nopeammin ja maailmasta on muodostumassa oikea 
maailmanlaajuinen kyläyhteisö. MyLion-sovellus sijoittaa meidät 
keskelle kaupungin keskustoria, jossa voimme olla sosiaalisen kehi-
tyksen ydintekijöitä kommunikaatiokykymme ansiosta.
 Kaikki tämä antaa minulle aiheen kysyä: mitä teidän klubillenne 
kuuluu? Jos kaikki sujuu hyvin, jatkakaa samaan tyyliin. Jos tiedätte pys-
tyvänne parempaan, olkaa rohkeita ja innovatiivisia. Lion-DNA:ham- 
me kuuluu se, että olemme rohkeita. Kliseehän tämä on, mutta me 
olemme viidakon kuninkaita, jotka erottuvat muista rohkeudellaan 
loikata pelottomasti eteenpäin. Toivotan teille menestystä palvelu-
tehtävässänne tänä vuonna ja tiedän vuosisataisen menestyksemme 
perusteella, että lioneina saavutatte tavoitteenne.•

WE 
SERVE

PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL, 2017-2018

naresh aggarwal
Lions Clubs Internationalin presidentti

lci:n hallitus 2017–2018
Kansainväliset presidentit 
President Naresh Aggarwal, Delhi, 
India; Immediate Past President 
Chancellor Robert E. ”Bob” Corlew, 
Milton, Tennessee, United States; First 
Vice President Gudrun Yngvadottir, 
Gardabaer, Iceland; Second Vice 
President Jung-Yul Choi, Busan 
City, Korea; Third Vice President 
Judge Haynes H. Townsend, Dalton, 
Georgia, United States.

Kansainväliset johtajat
Ensimmäisen vuoden johtajat
Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; 
Sandro Castellana, Padova, Italy; 
Hastings E. Chiti, Lusaka, Zambia; 
William Galligani, Nimes, France; 
Thomas Gordon, Ontario, Canada; 
Nicolás Jara Orellana, Quito, Ecuador; 
Ardie Klemish, Iowa, United States; 
Alice Chitning Lau, Guangzhou, 
China; Connie Lecleir-Meyer, 
Wisconsin, United States; Virinder 
Kumar Luthra, Patna, Bihar, India; 
Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca, 
Malaysia; Don Noland, Missouri, 
United States; Regina Risken, Giessen, 
Germany; Yoshio Satoh, Chikuma 
City, Japan; Patricia Vannett, North 
Dakota, United States; Gwen White, 
North Carolina, United States; Nicolas 
Xinopoulos, Indiana, United States.

Toisen vuoden johtajat
Bruce Beck, Minnesota, United 
States; Tony Benbow, Vermont South, 
Australia; K. Dhanabalan, Erode, 
India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, 
Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, 
Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, 
Overeen, The Netherlands; Magnet 
Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey 
Jr., Texas, United States; N. Alan 
Lundgren, Arizona, United States; 
Joyce Middleton, Massachusetts, 
United States; Nicolin Carol Moore, 
Arima, Trinidad and Tobago; Yasuhisa 
Nakamura, Saitama, Japan; Aruna 
Abhay Oswal, Gujrat, India; Vijay 
Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, 
India; Elien van Dille, Ronse, Belgium; 
Jennifer Ware, Michigan, United 
States; Jaepung Yoo, Cheongju, Korea. 

MyLion muuttaa 
dramaattisesti 
tapaamme palvella.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Kadawathan sairaalan teknikko 
valmistaa linssiä lahjoitettuun 
silmälasikehykseen.
KUVA: HEIKKI HEMMILÄ

6
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C
hicagossa kesäkuussa 2017 solmi- 
tun ystävyyssopimuksen mukaisesti
teimme PDG Otfried Blümchenin 
kanssa marraskuun alussa kierto- 
matkan Sri Lankaan maan Lions- 

johdon kanssa. Meille esiteltiin erinomai-
sia klubien projekteja, mutta näimme myös 
paljon avun tarvetta, erityisesti sisällissodan 
runtelemassa saaren pohjoisosassa.Välittö-
mäksi yhteistyökohteeksemme valikoitui 
ammattikoulun rakentaminen Hanwellaan.
 Edellisen kauden puheenjohtaja IPCC 
Duminda Munasinghe ja piirin 306-A2 vara-
kuvernööri Kumudu Kitshiri olivat mei-
tä yöllä vastassa lentokentällä. Aamulla he 
veivät meidät tapaamaan ministeri A.H.M. 
Fowzieta. Hänen toimialanaan on yksinker-
taisesti yhdistää kansakunta katkeran, vasta 
kahdeksan vuotta sitten päättyneen sisällis-
sodan jäljiltä. Hän lupasi muun muassa hoi-
taa tulevien silmälasi- ja muiden avustuslä-
hetystemme tullauksen. Illalla osallistuimme 
piirin 306-A2 aiempien piirikuvernöörien 
tapaamiseen.

Ystävyysmatkalla Sri Lankassa näimme avun tarvetta erityisesti sisällissodan 
runtelemassa saaren pohjoisosassa. Ihmisiltä ei kuitenkaan puutu rohkeutta 
ryhtyä suuriinkaan, vastuullisiin projekteihin.
SRI LANKA / heikki hemmilä, lions-liiton puheenjohtaja 2016–2017. ole rohkea – ole lion.
otfried blümchen, n-piirin piirikuvernööri 2006–2007

 Seuraavana päivänä pääsimme muuraa-
maan peruskiveä toukokuisten rankkasatei-
den ja tulvien vaurioittamaan taloon Ingi-
riyassa. IPCC Duminda kertoi keräämämme 
katastrofiavustuksen riittävän peräti 60 per-
heen avustamiseen. Saimme lämpimät kii-
tokset välitettäväksi suomalaisille klubeille. 
Iltatilaisuudessa meitä tervehtivät tulevat ku-
vernöörit Sri Lankan kuudesta piiristä.

tenkin noin 3 000 kaihileikkaukseen vuosit-
tain. Esittelimme kaikissa myös suomalaista 
innovaatiota, Icare-silmänpainemittaria. 
 Samana päivänä ajoimme vielä noin 30 
kilometriä Colombosta itään Hanwellaan, mi-
hin IPDG Ranji Hewagen ideoima ammatti-
koulu oli noussut jo kolmen kerroksen kor-
kuiseksi. Alin kerros oli jo käytössä lionien 
kokous- ja koulutustilana, mutta kaksi ylintä 

Sri Lankan lioneilla on tekemisen meininki

”Keräämämme katastrofiavustus riitti 
peräti 60 perheen avustamiseen.”

Ammattikoulu rakenteilla
Kolmantena päivänä kiersimme kaikki kolme
Colombon ympäristön Lions-silmäsairaalaa 
ja luovutimme niihin sata Alconin lahjoitta-
maa kaihileikkauslinssiä. Ratnapuran sairaa-
lasta poiketen näillä rakennuksilla oli alun 
perin ollut muu tarkoitus, mikä hiukan vai-
kutti niiden toimintaan. Kaikki yltivät kui-

olivat raakabetonipinnalla ja ilman vesikattoa. 
 Maan hallitus suunnittelee köyhän alueen
teollistamista, mikä tekee koulusta erinomai-
sen tarpeellisen, sillä kuten kummilapsioh-
jelman yhteydessäkin on todettu, toisen as-
teen ammattikoulutus ei nuoria jostain syystä
houkuttele. Useimpien tavoitteena on lukea 
lääkäriksi tai lakimieheksi. >>>
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Osallistuimme toukokuisten rankkasateiden ja tulvien vaurioittamaan talojen korjaamiseen Ingiriyassa.

PDG Otfried Blümchen marraskuussa ystävyyssopimuksen mukaisella kiertomatkalla Sri Lankassa.

 Meiltä toivottiin apua paitsi koulun ra-
kentamiseen, myös sen opetusmetodien ke-
hittämiseen: Suomen koululaisten Pisa-tu-
lokset tiedettiin Sri Lankassakin. Projektin 
työryhmä oli kokonaisuudessaan paikalla, ja 
he olivat erinomaisen sitoutuneita. Niin ra-
kennuksen tontti, arkkitehtityöt kuin suuri 
osa rakennusmateriaalistakin oli lionien lah-
joittamaa.

Sodan jättämä juopa
Varhain sunnuntaiaamuna olimme juhli-
massa oman silmäsairaalamme toisen ker-
roksen valmistumista. Vain ”Immun hissi” 
oli asentamatta. Se odotti vielä kuljetusta 
Colombon tullissa. Tilaisuuden kunniavie-
ras, suurlähettiläs Rauli Suikkanen oli vai-
kuttunut näkemästään ja kutsui meidät vielä 
järjestämäänsä Suomen itsenäisyysjuhlaan-
kin, mistä valitettavasti jouduimme kieltäy-
tymään. 
 Paluumatkalla Colomboon kävimme 
muun muassa Suomen ja Tanskan lionien ai-
kanaan avustamassa kehitysvammaisten sisä-
oppilaitoksessa Camilla Schoolissa. Koulun 
avaralle tontille oli jo rakennettu päiväkeskus,
mutta suunnitelmissa on rakentaa vielä koulun
oma myymälä sekä kirjasto ja terveyskeskus.
 Maanantaina pääsimmekin Sri Lankan 
terveysministerin, hammaslääketieteen toh-
tori Rajitha Senaratnen puheille. Esittelim-
me meneillään olevia yhteisprojektejamme ja 
myös edellä mainittua silmänpainemittaria.
 Sitten matka jatkuikin kauan haavei-
lemillemme seuduille, koilliseen Trinco-
maleen ja pohjoiseen Jaffnaan. Trincomaleen 
klubit ylläpitivät muun muassa sotaorpojen 
poikien sisäoppilaitosta Sri Shanmuga Boys 
Home. Vierailimme myös kuuluisassa Shivalle
pyhitetyssä Koneswaramin temppelissä.
 Näimme konkreettisesti, millainen juopa 
sodasta oli jäänyt buddhalaisten singaleesien 
ja hindulaisten tamilien välille. Isäntämme 
väistyivät huomaamattamme sivummalle, 
kun paikalliset tulivat utelemaan meidän, 
ulkomaalaisten kuulumisia.

Proteeseja lionien tuella
Jo seuraavana aamuna jatkoimme pohjoi-
seen, Jaffnaan. Maasto oli keskistä ja eteläistä 
saarta huomattavasti alavampaa ja kuivem-
paa. Myös asutusta ja liikennettä oli vähem-
män, joten matka jatkui ripeästi.
 Jaffnan alueella näimme paljon sodan 
jälkiä, raunioituneita taloja, joita viidakko jo 
oli valtaamassa. Mutta myös uudisrakennuk-
sia oli valmistunut kansallisella ja kansainvä-
lisellä avustuksella. Tutustuimme sairaaloi-

hin, temppeleihin ja erilaisiin kristillisiinkin 
kirkkoihin. Kaikki pyhätöt olivat sodan aika-
nakin jätetty rauhaan. 
 Jaffnan maakunnassa oli seitsemän lions-
klubia toiminut sodan ajankin, saavuttaen 
sekä tamilitiikerien että hallituksen joukko-
jen luottamuksen. Verenluovutus, ruokapal-
velu, sairaaloiden tukeminen ja tilapäissuojat 
olivat siviiliväestön turvana. Sodan jälkeen 
klubeja on jo 30 ja työ jatkuu muun muassa 
proteesien ja pyörätuolien hankinnalla.

>>>

”Jaffnassa näimme 
paljon sodan jälkiä, 
raunioituneita taloja, 
joita viidakko jo oli 
valtaamassa.”
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Meidän periaatteemme
OLEN OLLUT LION jo 30 vuotta ja aina uudestaan huomaan, että en tarpeeksi usein 
tutustu vuosikirjamme alkulehdillä oleviin järjestömme tavoitteisiin, periaatteisiin, 
teemoihin ja toiminta-ajatukseen.
 Nostan tässä yhteydessä esiin Lions-periaatteet. Ensimmäiset kolme koskettelevat 
työn tekemistä. Alkuun kehotetaan pitämään päivätyötä kutsumuksena ja toimimaan 
luottamusta herättävästi. Pyrkimyksemme pitää olla, että työ tehdään uutterasti ja 

huolella. Ja kun näin teet, olet myös oikeutettu 
kohtuulliseen korvaukseen työstäsi. Seuraavaksi 
muistutetaan, että toimintamme ei saa tapahtua 
muiden kustannuksella: sinua kehotetaan ole-
maan lojaali asiakkaillesi ja rehellinen itsellesi. 
Jos toimintasi oikeudenmukaisuus tai eettisyys 
herättää epäilyjä, lähde ratkaisemaan syntynyttä 
ongelmaa.
 Toisena kokonaisuutena periaatteissamme 
tuodaan esiin ystävyys. Se ei saa koskaan olla vä-
likappaleena, eikä se saa olla riippuvainen keski-

näisistä palveluksista. Tosiystävyys ei vaadi mitään, vaan se tulee osoittaa kohteelle 
ilman minkäänlaisia ehtoja. Lionin erityisesti tulee auttaa muita osoittamalla sym-
patiaa ahdistuneille, tarjota apua heikoimmille ja vähäosaisille. Uskon, että koskaan 
ei voi olla liian varovainen kritiikissä lähimmäistä 
kohtaan. Pyri löytämään kaikista lähimmäisistä ja 
asioista ne parhaat puolet. Tällä tavoin meidän 
kaikkien elämä on helpompaa ja tällainen käyt-
täytyminen rakentaa ympäristöämme entistä 
upeammaksi.
 Lopuksi tuodaan esiin yhteiskunnalliset vel-
voitteemme: meidän tulee olla rehti ja oikeuden-
mukainen isänmaatamme kohtaan niin sanoissa 
kuin teoissakin. Ympäröivällä yhteiskunnalla on 
oikeus odottaa, että annat sille osuutesi
ajastasi, työvoimastasi ja varallisuu-
destasi. Itse asiassa vapaa käännös 
sanasta LIONS on hyvin osuva ja 
se koskettaa meitä ja työtämme 
jokainen hetki: Luovuta – Isän-
maasi – Onnellisempana – 
Nouseville – Sukupolville.
 Toivon, että me kaikki
pidämme nämä edellä 
esiintuomani Lions-peri-
aatteet jatkuvasti mieles-
sämme ja silloin tällöin 
niitä lukien kertaamme.•

Toivotan, lähimmäiseni, 
teille loistavaa vuotta 2018!

Rohkeutta ei puutu
Tapasimme maakunnan terveysministerin 
ja opetusministerin. Haasteita riittää niin 
terveydenhuollolle kuin lioneillekin, kun 
alueen 600  000 asukasta on palvelemassa 
yksi ainoa diabeteslääkäri. Hänen mukaansa
kakkostyypin diabetes leviää vauhdilla myös 
Sri Lankassa. Pelkällä valistuksellakin on 
kuitenkin paljon voitettavissa.
 Tamilinkielisten opettajien yhdistyksen 
puheenjohtaja kävi luonamme esittäen huo-
lensa sodan traumatisoineiden oppilaiden ja
opettajien auttamiseksi. Lupasimme selvittää
mahdollisuutemme käynnistää alueella tami-
linkielinen Lions Quest -ohjelma. IPCC Du-
minda lupasi tukea hanketta omalta osaltaan.
 Matkasta päällimmäiseksi mieleemme 
jäi lionien ystävällisyys ja sitoutuneisuus 
aatteen mukaiseen toimintaan. Monia erin-
omaisia hankkeita oli jo tehty ja uusia oli 
suunnitteilla. Rohkeutta ei puuttunut ryhtyä 
suuriinkaan, vastuullisiin projekteihin. Kaikki
tukivat toisiaan, eikä turhaan byrokratiaan 
tuhrattu aikaa.
 Myös valtionhallinto tuki lionien toimin-
taa. Näimme ja koimme konkreettisesti miten
kansainvälinen sloganimme, ”Missä tarve, 
siellä lion”, parhaimmillaan toimii. Lions- 
ystäviemme pyynnöstä ja Sri Lankan työ-
ryhmän tuella onkin jo lähestytty klubeja 
Hanwellan ammattikouluprojektin loppuun-
saattamiseksi.• 

Lionin tulee
tarjota apua 
heikoimmille 
ja vähäosaisille.
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JOS HALUAT TUKEA 
Hanwellan kouluhanketta, 
voit tilittää avustuksen 
Suomen Lions-liiton tilille 
FI15 1555 3000 1115 27. 
Viestikenttään lahjoittajan nimi 
ja ”Sri Lankan ammattikoulu”. 

Vähintään 500 euroa lahjoittanut klubi, 
firma tai yksityishenkilö saa kunniakirjan, 
srilankalaisen muistoesineen ja 
nimen koulun kunniatauluun.

HANWELLAN KOULUHANKE

9

K
U

V
A

: H
EI

K
K

I H
EM

M
IL

Ä

PUHEENJOHTAJALTA
erkki honkala

Puheenjohtaja 2017–2018
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Seuraava LION-lehti ilmestyy 
digilehtenä
LION-LEHTI ilmestyy tänä vuonna neljästi 
printtinä. Numerot 2/18 ja 5/18 ilmestyvät 
vain digilehtenä osoitteessa www.lions.fi/
lionlehti.
Suomen LION-lehden julkaiseminen digi-
lehtenä on käynnistynyt numerosta 2/2017. 
Digilehden julkaiseminen kaikissa lions-
maissa käynnistyi virallisesti vuoden 2018 
alusta.
 Tämän vuoden alusta kansainvälinen 
organisaatio pienentää tukea printtilehdille 
6 USD dollarista 4 USD dollariin, mikä tar-
koittaa, että lehteä voidaan julkaista printtinä 
vain neljä kertaa vuodessa. Digilehtiä on kui-
tenkin mahdollista julkaista 6 kertaa vuodes-
sa. Muutosten taustalla on kansainvälisessä 
järjestössä tehtävä strategiatyö, jolla LCI täh-
tää uudelle vuosisadalle.
 Suomen LION-lehti on myös saanut 
oman mobiilisovelluksensa, jonka voi ladata 
App Storesta ja Google Playsta.•

Seuraa meitä myös Twitterissä
SUOMEN Lions-liitolla on nyt tili myös Twit-
terissä. Seuraa Suomen Lions-liittoa osoit-
teessa www.twitter.com/LionsFinland.
 Käythän tykkäämässä myös liittomme si-
vuista Facebookissa www.facebook.com/Lions
Finland/. Seuraa meitä lisäksi Instagramissa 
www.instagram.com/suomen_lions_liitto/•

LCIF täyttää 50 vuotta
VUODESTA 1968 Lions Clubs International 
Foundation (LCIF) on tukenut apurahojen 
kautta lionien antamia palveluja kaikkialla 
maailmassa. Säätiö mahdollistaa joitakin lio-
nien suurimmista humanitaarisista tehtävistä.
 LCIF:n 50-vuotisjuhlaa juhlistamaan on 
perustettu LCIF50.org/fi-sivusto. Sieltä löy-
dät videoita, valokuvia, tarinoita ja erilaisia 
kilpailuja, jotka keskittyvät säätiön tekemään 
tärkeään työhön.•

AJANKOHTAISTA

Suomenkielisen kilpailun voittajaa Milja Eeronketoa onnittelevat kolmanneksi tullut Tuomas Salo 
ja toiseksi tullut Oliver Pietilä. Tyytyväiset tuomarit PCC Heikki Hemmilä sekä FT Tarja Valkonen 
Jyväskylän yliopiston puheviestinnän laitokselta.

LION-LEHTI OIKAISEE 
LION-lehdessä 6/17 sivulla 51 
muistokirjoituksissa kerrottiin virheellisesti, että 
Ulla Lundmark liittyi Vantaa/Helsinge-klubiin 
kaudella 1977–78. Oikea kausi on 1997–1998.

Piirin puhetaitokilpailu toista kertaa
heikki hemmilä
 

Elias Kaskinen voitti 
Tähdet, tähdet -kilpailun
thorleif johansson 

ELIAS KASKINEN oli yksi vuosina 2016–
2017 toteutetun Punainen Sulka -kam-
panjan sulkalähettiläistä. Joulukuussa hän 
voitti MTV:llä koko syksyn pyörineen 
Tähdet, tähdet -kilpailun.
 Elias halusi antaa panoksensa Punai-
nen Sulka -kampanjaan, sillä nuoruuden 
heilahtelut itsekin eläneenä hän tietää, 
että nuoret tarvitsevat joskus tukea.•

Lions-liiton toiminnasta esite
LIONS-LIITON kotisivuilta löytyy Suomen 
Lions-liiton toimintaa esittelevä esite, joka 
pohjautuu toimintakertomuksen 2016–2017 
tunnuslukuihin.
 Kätevään A5-kokoiseen esitteeseen voi 
tutustua kotisivuilla www.lions.fi/media/
suomen_lions-liitto_jarjestona/toimintaker-
tomus_2016-2017/. Esitettä voi myös tulos-
taa jaettavaksi tilaisuuksissa.
 Toimintakertomus 2016–2017 hyväksy-
tään Oulun vuosikokouksessa kesäkuussa.•

Koonnut Anna-Kaisa Jansson

LIONS-PIIRI 107-O järjesti Kokkolan suo-
malaisella lukiolla jo toisen kerran piirin 
laajuisen lukiolaisten puhetaitokilpailun 
16.1.2018. Osallistujia oli suomenkielisis-
tä lukioista yhdeksän ja ruotsinkielisistä 
lukioista kuusi. 
 Taso oli erittäin korkea, aiheet ajan-
kohtaisia ja koskettavia. Tuomareilla oli 

tosi vaikea tehtävä saada valituksi kolme pa-
rasta kummastakin ryhmästä. 
 Voittajaksi valittiin suomenkielisistä lu-
kioista Milja Eeronketo Kalajoelta, teema-
naan toissukupuolisten hyväksyntä.
 Den svenskspråkiga delen vann Jenny 
Smeds från Nykarleby Topeliusgymnasiet 
med en kritik mot sk. Jantelagen.• 
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Palvelukyselystä työkalu 
tuleviin toimintakausiin
VIIME HETKILLÄ ennen joulutauon alkamista saatiin valmiiksi palvelukysely, jolla 
halutaan selvittää Lions-toimiston tarjoamien palveluiden käyttöä ja tarvetta tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa. Kysely on lähetetty kuluvan ja edelliskauden klubivir-
kailijoille, piirikuvernööreille ja piirisihteereille sekä piirien jäsen-, koulutus, palve-
lu- ja varainhankinta- ja Quest-puheenjohtajille. Vastauksista kootaan yhteenveto, 
jota tullaan käyttämään tulevien toimintakausien toiminnan ja talouden suunnit-

telun työkaluna. Tuloksista tehdään myös juttu 
LION-lehden kevään numeroihin. Ensimmäisen 
viikon aikana on yli 500 kyselyn saanutta antanut 
vastauksensa. Niiden perusteella pystyn jo kerto-
maan, että yhteenvetoa kannattaa odottaa. Saatu 
palaute on mielenkiintoinen ja tärkeä toiminnan 
kehittämisen kannalta.
 Vuosikokouksen päätösesitykset ovat lehden 
ilmestyessä tehty. Seuraavien viikkojen aikana 
laitetaan pakettiin niin ensi kauden toiminnan 
ja talouden suunnittelu kuin aloitevastaukset ja 

muut vuosikokoukselle esitettävät asiat. Vuosikokousjärjestelyt Oulussa ovat hyväs-
sä mallissa ja ilmoittautuminen avataan tulevina viikkoina. Seuratkaa vuosikokousta 
koskevaa uutisointia lehden numeroissa, uutiskirjeissä ja www-sivuilla.
 Kevään aikana tehdään päätökset Lions-toimiston 
taloushallinnon kokonaisuudesta ja aloitetaan 
valmistelut uusien järjestelmien käyttöönotta-
miseksi kauden loppuun mennessä. Tavoite on 
haasteellinen. Käytännössä joudumme käyttä-
mään rinnan vanhaa ja uutta, kunnes kauden 
2017–2018 tilinpäätös on saatu valmiiksi. Tule-
van kauden jäsenmaksulaskutus on kuitenkin 
tarkoitus tehdä jo uudella järjestelmällä. – Mil-
laisella? Se selviää viimeistään kuvernöörineu-
voston kokouksen jälkeen maaliskuun alussa.
 Liitto aktivoituu sosiaalisessa me-
diassa. Jo aikaisemmin avattu Face-
book-sivu sai syksyllä seurakseen 
Instagram-tilin ja tuoreimpana liiton
Twitter-tilin. Muistakaa tviittailla 
ahkerasti #lionsfinland.
 Lions-toimiston henkilöstös-
sä tapahtuu muutoksia, kun kou-
lutussihteeri Jenna Härmä jää 
äitiyslomalle. Hänen viimeinen 
työpäivänsä on 9.3. Jennalle vali-
taan sijainen hallituksen kokouk-
sessa 25.1. Henkilön on tarkoitus 
aloittaa työnsä 1.3.2018.•

Toivotan kaikille iloa kevääseen 2018!

HALLITUKSEN KOKOUKSET
KEVÄTKAUDELLA
25.1., 14.2., 23.3. (optio), 26.4. ja 8.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
2.– 4.3. Espoo
10.6. Järjestäytymiskokous, Oulu

VUOSIKOKOUS
8.–10.6. Oulu

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
Kv. vuosikokous 29.6.–3.7. Las Vegas

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
KARAOKE 3.2. LC Kiuruvesi/Niva

PILKKI 3.3. LC Kuusankoski-Voikkaa 
ja LC Jaala

KEILAILU maalis-huhtikuun vaihde, 
LC Karleby

LENTOPALLO 5.–6.5. LC Sotkamo/Vuokatti

MÖLKKY 26.5. LC Kausala

GOLF 7.–8.7. LC Uusikaupunki

TAPAHTUMAKALENTERI

Toimintakausi 2017–2018

PÄÄSIHTEERILTÄ
maarit kuikka

Pääsihteeri
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Vuosikokous- 
järjestelyt 
Oulussa ovat 
hyvässä mallissa.
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LionsForum maaliskuussa
TERVETULOA Suomen Lions-liiton ensimmäi-
seen ruotsinkieliseen LionsFoorumiin 24.3. 
Tampereelle.
 Foorumin kohderyhmä on ensisijaisesti 
ruotsinkielisten klubien jäsenet. Myös suo-
menkieliset lionit ovat tervetulleita ja saavat 
foorumissa käyttää suomea, mutta foorumin 
työkieli tulee olemaan ruotsi.
 Tarkentuvaa ohjelmaa ja ilmoittautumis-
ohjeita voit katsoa liiton kotisivuilta.•

IhaNaiset tänä vuonna itärajalla
IHANAISET-tapahtuma järjestetään tänä 
vuonna Kiteellä. Ohjelmassa on muun muassa
vierailu Niiralan rajanylityspaikalle sekä tu-
tustuminen valtakunnanrajalle Kausta-jär-
velle sekä vierailu Marimekon myymälään ja 
Kiteen Kotiseutumuseoon.
 llmoittautuminen 30.4 mennessä. Lisä-
tietoja ilmoittautumisesta ja ohjelmasta Suo-
men Lions-liiton kotisivuilta sekä LC Kitee 
Keisarinna Sanna Sorvilta p. 040 513 6462.•



12

SEURAA VUOSIKOKOUKSEN 
VALMISTELUJA
Oulun vuosikokoukselle on avattu omat 
www-sivut ja some-sivut, joista voi 
seurata vuosikokousvalmisteluja ja saada 
ohjeita esimerkiksi ilmoittautumiseen. 

ILMOITTAUTUMINEN ALKAA 
26.2.2018 

• vk2018@lions.fi
• https://lionsoulu2018.com
• www.facebook.com/lionsoulu2018
• twitter.com/LionsOulu2018
• www.instagram.com/lionsoulu2018
• www.youtube.com/channel/
UCARGED15E-JAZgzofzqFhhQ

OULUN VUOSIKOKOUS 8.–10.6.2018

2018
OULU
FINLAND

MD 107

LAS VEGAS

O
ulun vuosikokousorganisaatio odot-
taa jo malttamattomana, kuinka 
suurelle osallistujajoukolle saamme-
kaan tarjota elämyksiä Suomen 
Lions-liiton 65:ssä vuosikokouksessa.

 Haluamme tarjota parasta ja ”hyvän pa-
rasta” – kuten sanonta kuuluu – kaikille lio-
neille, leoille ja puolisoille sekä kansainväli-
sille vieraillemme.
 Olemme iloisia saadessamme täyttää pal-
veluhaasteen järjestämällä liiton vuosikoko-
uksen Oulussa. Kaikki 20 klubia ovat innolla 
mukana ja kysyvät ”Mitä me voimme tehdä 
hyväksenne?”

Laadukasta ja viihdyttävää
Olemme ylpeitä siitä, että saamme vuosi-
kokoukseemme vieraaksemme tulevan IP 
Gudrun Yngvadottir’in sekä puolisonsa PID 
Jon Bjarni Thorsteinssonin.
 Muut kansainväliset vieraat tulevat lähi-
alueilta, muun muassa Pohjoismaista ja Vi-
rosta.
 Olemme sopineet kumppanuuksista usei-
den hotellien kanssa. Radison Blu on pää-
majahotelli. Muut sopimuskumppanit ovat 
Sokos Hotel Arina, Lapland Hotels, Scandic, 
Kylpylähotelli Eden sekä Cumulus. Varaukset
tehdään suoraan hotelliin.
 Tavoitteemme on, että ruokatarjoilut 
ovat laadukkaita ja riittäviä, ja että ohjelma-
kokonaisuudet ovat viihdyttäviä. Puheen-
johtajisto on luvannut pitää kokousosiot eri-
tyisen hyvänä. CC Erkki Honkala ja VCC 
Pirkko Vihavainen vakuuttavat, että aika-
taulussa pysytään.
 Lisätietoja vuosikokouksen järjestelyistä 
ja ilmoittautumisesta voit seurata vuosiko-

kousorganisaation kotisivuilta ja some-kana-
vilta. Myös LION-lehden numerossa 2/18 on 
lisätietoja tulevasta kokouksesta. LION 2/18 
ilmestyy vain digilehtenä.
 Toivomme, että Suomen lionit ja puolisot 
sekä leot saapuvat Ouluun runsain joukoin. 
Olemmehan keskellä Suomea ja erittäin hy-
vien liikenneyhteyksien päässä. Lennot ovat 
kotimaassa kestoltaan vain yhden tunnin 
Ouluun. Raideliikenne ja maantieliikenne 
kaikilta valtaväyliltä tuo kaikkialta Suomesta 
Ouluun. Oulussa on Suomen paras parkki-
paikka autoille, kallioparkki, jota kutsutaan 
Kivisydämeksi.
 Meidän sydämemme on lämmin ja avoin 
toivottamaan tervetulleeksi kaikki osallistu-
maan vuoden 2018 vuosikokoukseen.•

Liiton ehdokkaat 
on asetettu
SUOMEN Lions-liiton ehdokkaat kaudelle 
2018–2019 on asetettu.
 Varapuheenjohtajaehdokkaita on 
asetettu kaksi: N-piirin viimekautinen 
kuvernööri Aarne Kivioja ja M-piirin 
aiempi kuvernööri Matti Reijonen. Va-
rapuheenjohtajasta äänestetään Oulussa 
9.6.2018 pidettävässä vuosikokouksessa.
 Ehdokkaaksi asetettujen omat klubit 
ovat antaneet kannatustodistuksen: Kivi-
ojan klubi LC Helsinki/Pakinkylä ja Rei-
josen klubi LC Vampula. 
 Puheenjohtajaehdokkaaksi on ehdo-
tettu nykyistä varapuheenjohtajaa Pirk-
ko Vihavaista. Kannatustodistuksen an-
toi Vihavaisen klubi, LC Juva/Luonteri 
D-piiristä.
 Vuosikokouksen käsiteltäväksi saapui 
16 klubialoitetta sekä yksi aloite vuosiko-
kouksen 2022 järjestämisestä. Esitykset, 
hakemukset ja aloitteet saapuivat liittotoi-
mistoon liiton sääntöjen mukaisesti mää-
räaikaan 15.1.2018 klo 15.45. mennessä.• 

Ölövinä Oulusa
Vain neljä kuukautta lionien ”jouluun” 
eli vuosikokoukseen. Tuuthan nääki.

VUOSIKOKOUS / olavi tapaninen, markkinointitoimikunta, puheenjohtaja

AJANKOHTAISTA

Pirkko Vihavainen

Aarne Kivioja Matti Reijonen
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Suurin harppauksin eteenpäin
LION-LEHDEN KEVÄTKAUSI  käynnistyy monella uudistuksella. Kädessäsi on lehti, jonka 
painopaperi on vaihtunut, lehden formaatti hieman madaltunut ja ennen kaikkea visu-
aalinen ilme on uudistunut.
 LION-lehden painon ja taittajan sopimukset päättyivät viime vuoden lopussa. Toi-
mitusneuvoston kilpailutuksen jälkeen lehti painetaan nykyään Forssa Printissä ja sen 
visuaalisesta ilmeestä vastaa graafikko Helena Kajander.
 Lehden paperi on nyt hieman aiempaa silkkipintaisempi, jolloin kiilto vähenee ja 
sivuja on helpompi lukea. Myös koko on entistä nykyaikaisempi ja houkuttelee toivot-
tavasti nykyisiä ja myös tulevia jäseniämme lukemaan tarinoita palvelustamme. Tavoit-
teena on ollut tehdä uudistuksia, jotka tukevat lehden toimintaa lionien strategisena 

viestijänä ja lisäävät sen kiinnostavuutta.
      LION-lehti on siirtymässä uudelle vuosisadalle myös 
siten, että digilehti ottaa entistä vahvemman aseman. 
Tänä vuonna kuudesta numerosta kaksi ilmestyy vain di-
gilehtenä. Kevään seuraava numero 2/18 on ensimmäi-
nen pelkästään netissä julkaistava lehti. Seuraava vain 
verkossa ilmestyvä lehti 5/18 tulee lokakuussa.
      Muutoksen taustalla on kansainvälisen organisaation 
pienentynyt tuki printtilehdelle. LCI:n kansainvälinen 
hallitus on päättänyt muuttaa LION-aikakauslehtikus-
tantamismallia vähentämällä printtilehtien lukumäärää 

ja lisäämällä digilehden rinnalle. Muutoksella haluttiin varmistaa, että lionit tapaisivat 
ihmisiä myös niissä digitaalisissa välineissä, joissa ihmiset viettävät aikaansa ja jakavat 
kuulumisiaan.
 Digitaalinen LION tarjoaa uuden kokemuksen, joka ei ole 
mahdollista printtilehdessä. Digilehti mahdollistaa myös 
muun muassa videoiden lisäämisen, jolloin tarinat pääsevät 
elämään uusilla tavoilla. Digilehdestä voit myös jakaa välittö-
mästi tarinoita sosiaalisessa mediassa, jotta yhteisösi näkevät 
miten monta tapaa on tehdä hyvää.
 Suuri harppaus on myös suomalaisen LION-lehden oma 
mobiiliapplikaatio, joka on saatavilla App Storesta ja Google 
Playsta. Lataa sovellus itsellesi, niin saat reaaliajassa tiedon, 
kun seuraava lehti on ilmestynyt. Sovelluksen avulla voit lukea
LION-lehteä entistä helpommin missä ja milloin tahansa 
mobiililaitteella.
 Suomen Lions-liitossa olemme myös jatkaneet some-
kanavien mukaanottoa viestintään. Facebook-sivu-
jemme 1 000 tykkääjän määrä ylittyi viime vuonna 
ja uusina kanavina meillä on käytössä Instagramin 
lisäksi Twitter. Some-kanavilla saat tietoja lions-
toiminnasta nopeasti, vaikka omaan matka-
puhelimeesi.
 65. vuosikokouksen toimikunta kertoo 
tulevan kokouksen valmisteluista, ilmoit-
tautumisesta sekä ohjelmasta ja tapahtumista
omissa sosiaalisen median osoitteissaan. 
 Seuraa meitä siis digitaalisillakin kana-
villa ja somessa – vaihtoehtoja on monia. 
Tervetuloa mukaan.•

Muovia, muovia, 
vähemmän muovia
leo tervo, lc suonenjoki, sihteeri

SUONENJOELLA K-Kaupat ja K-Rauta ottivat 
käyttöön pantillisen ostoskorin elokuussa 
2017. Tämä on suonenjokelaisen Petri Var- 
tiaisen kehittämä vaihtoehto muovi- ja kesto-
kasseille. 
 Ostoskorin käyttöönottaneet suonenjo-
kelaiset kauppiaat Veli-Matti Kokko ja Harri 
Heiskanen ovat LC Suonenjoki/Soittun jä-
seniä.
 LC Suonenjoki/Soittu teki viime vuo-
den Joensuun vuosikokouksessa hyväksy-
tyn vuosikokousaloitteen ”Lions-liiton tuki 
muovijätteen vähentämiselle”.
 Kaupan liitto ja Ympäristöministeriö ovat 
tehneet sopimuksen muovikassien kulutuk-
sen vähentämisestä. Kaupparyhmittymät 
kannustavat keveistä muovipusseista luopu-
mista. Tavoitteena on, että vuonna 2025 suo-
malaiset käyttäisivät enää keskimäärin 40 
muovikassia vuosittain. Nykyiseksi käyttö-
määräksi on arvioitu 55 pussia – se tekee vuo-
sitasolla noin 300 miljoonaa muovipussia.
 Tutkimukset osoittavat, että muovijät-
teen määrä kasvaa jatkuvasti. On arvioitu, 
että 40 prosenttia muovista päätyy kaatopai-
koille ja 30 prosenttia luontoon. Muovijäte 
säilyy luonnossa ainakin sata vuotta. Meriin 
joutuessaan muovi päätyy kalojen ravinnoksi
ja edelleen ihmisiin. Merissä on vuoteen 
2050 mennessä enemmän muovia kuin ka-
loja, mikäli kalakannat pysyvät entisellään.
 Hyväksytyn aloitteen tavoitteena on, että 
sitä tuetaan ja viedään eteenpäin klubien ja 
koko Lions-järjestön, ideoimana ja tukemana.• 

ME JÄRJESTÖNÄ, KLUBINA JA 
YKSITYISINÄ HENKILÖINÄ VOIMME 
• vähentää muovipakkausten, -kääreiden
 ja -pussien käyttöä

• siirtyä kertakäyttöisten muovipussien 
 käytöstä luontoystävällisempien   
 materiaalien kuten paperi- ja kesto   
 (hedelmä) pussien käyttöön.

• kierrättää kierrätykseen soveltuva muovi

• kannustaa yhteistyökumppaneita 
 (kauppoja) kertakäyttömuovin   
 vähentämisessä

• haastaa muita järjestöjä mukaan 
 muovijätteen vähentämiseen

• tiedottaa tuestamme muovijätteen 
 vähentämishankkeille.

MITÄ VOIMME TEHDÄ?

Digitaalinen 
LION tarjoaa 
uuden 
kokemuksen.
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P
ohjoismaisen yhteistyöneuvoston 
NSR:n kokouksessa oli paikalla lä-
hes 200 henkilöä. 
      Kokouskustannuksiin oli kiin-
nitetty erityistä huomiota ja kustan-

nukset olivat todella kohtuulliset. Kokousta 
mainostettiinkin kovasti juuri edullisuutensa
takia. Viesti oli mennyt hyvin perille. Ko-
kousosanottajia olikin poikkeuksellisen suuri
määrä.
 Ensimmäinen seminaariosuus oli hyvin 
puhutteleva. Saimme kuulla Norjan ja Ruot-
sin lionien palvelutoiminnasta Syyrian pako-
laisten auttamiseksi Turkissa ja Libanonissa. 
 Toinen seminaariosuus käsitteli Maail-
manlaajuista toimintaryhmää (GAT). Näistä 
meille luennoivat pohjoismaiset aluejohtajat 
PCC:t Hilde Straumsheim ja Mattias Öberg 
sekä GMT Antti Forsell.
 Kuulimme myös mediaexpertti Sanjeev 
Ahujan mielenkiintoisen luennon. Päällim-
mäiseksi jäi mieleen, kuinka valtavaa on tänä 
päivänä sosiaalisen median käyttö eri muo-
doissaan: joka minuutti maailmassa twiita-
taan 350 000 kertaa, päivitetään Facebookia 
yli 700 000 kertaa ja tehdään 2,5 miljoonaa 
Google-hakua.
 Kokouksen päätöksistä voidaan maini-
ta, että hyväksyimme viime kauden tilit ja 
NSR-budjetin tulevaa Las Vegasin vuosiko-
kousta varten. Pohjoismaat yhdessä tekivät 
aloitteen, että emme tee nuorisovaihtosopi-
muksia sellaisten maiden kanssa, jotka sallivat

NSR alkoi minun osaltani Pohjoismaiden 
varapuheenjohtajien perehdytyksessä, joka 
järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Markus 
Flaaming käsitteli esityksessään ensi kauden 
yhteisiä aikatauluja ja NSR:n toimintaan liit-
tyviä asioita, joista ensi kaudella päätämme.
 Tulevan kesän maailmankongressissa Las 
Vegasissa me tulevat puheenjohtajat osallis-
tumme erilaisiin kokouksiin ja selvitämme 
käytännön asioita, kuten esimerkiksi aika-
taulutuksia ja paikkoja, joista tiedotamme 
kuvernööreillemme. Nämä tehtävät kävim-
me myös läpi. Yhdenlaista palvelua nekin – 
ja johtaminenhan on myös palvelua.
 Ensi kaudella viidestä puheenjohtajasta 
kaksi on miehiä ja kolme naista. Meidän kau-
temme puheenjohtajina alkaa 1.7.2018 ja 
päättyy 30.6.2019.•

alkoholin käytön nuorisoleirillään.
 Toinen aloite suositteli, että Lions-ko-
kouksissa varsinaisten rukousten sijaan kä-
sitellään Lions-etiikkaa. Norjasta oli lisäk-
si ympäristöaloite, joka koski muoviroskan 
keräämistä pois luonnosta. Päätimme myös 
perustaa pohjoismaisen aktiviteettipankin.
Aloitteet kirvoittivat vilkkaan keskustelun, 
jonka jälkeen ne hyväksyttiin.

Pohjolan lionit koolla Norrtäljessä
Vietimme Pohjoismaiden leijonien yhteistä kokousviikonloppua Ruotsin 
Norrtäljessä 19.–20.1. Suomella oli paikalla edustava 18 hengen joukkue.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / erkki honkala, suomen lions-liiton puheenjohtaja

 Me suomalaiset pidimme tilaisuutta on-
nistuneena. Viikonlopun anti oli oikeassa 
suhteessa Lions-asiaa, yhteisiä aktiviteetteja, 
keskusteluja ja verkostoitumista.•

Lue lisää NSR:n toiminnasta LION-lehden 
numeron 6/17 puheenjohtajan palstalta.

Varapuheenjohtajia perehdytettiin tulevaan
pirkko vihavainen, suomen lions-liiton varapuheenjohtaja

• Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan
 ja Islannin lionien pohjoismaista   
 yhteistyötä toteutetaan    
 Pohjoismaisessa yhteistyöneuvostossa, 
 NSR, Nordiska samarbetsrådet.

• Yhteistyöelin on perustettu v. 1962.   
 Yhteistyöhön sisältyy  palveluhankkeita,  
 yhteisesiintymisiä ja hallintoa.

• NSR:n kokoukset pidetään    
 vuorojärjestyksessä eri Pohjoismaissa. 

• Puheenjohtajien kokouksissa puhetta   
 johtaa kyseisen maan puheenjohtaja,   
 joka on ensi kaudella 
 Kari Sandøy-Jarman Norjasta. 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO
K

U
V

A
: H

EI
K

K
I H

EM
M

IL
Ä

K
U

V
A

: H
EI

K
K

I H
EM

M
IL

Ä



15

Yhteistyötä toiminnan 
eri tasoilla
antti forsell, 
gmt area leader

KAIKKI NRS-osallistujat pääsivät osallistu-
maan myös Global Action Teamin työpajaan, 
jossa kerrottiin mitä yhteistyö käytännös-
sä tarkoittaa kaikilla toimintamme tasoilla, 
mutta erityisesti piireissä ja klubeissa.

VALMENSIN varapuheenjohtajia NSR-asioista, 
joista riittikin keskustelua. 
 Kävin omassa raporttiesityksessäni läpi 
viime aikaiset päätökset niin kansainvälisen 
hallituksen kokouksesta kuin kansainvälisen 
säätiömme LCIF:n päätöksistä.
 Esitin säätiön kehittämiskomitean ko-
kouksen ja markkinointikomitean tulokset. 
Näistä asioista voit lukea lisää sivulta 16, jos-
sa tuon esiin keräyksen yksityiskohdat.
 Kerroin myös Maailmanlaajuisen toi-
mintaryhmän eriyttämisestä LCIF:stä. Nämä 
molemmat asiat puhuttivat kokousväkeä, 
joka suhtautui myönteisesti kumpaankin 
asiaan.
 Mielestäni kokouksen rakenne oli miele-
käs ja onnistunut. Työvaliokunnan ja CC-ko-
kousten asiat vietiin läpi perjantaina eli 
ensimmäisenä kokouspäivänä ja toisena päi-
vänä oli ohjelma jaettu kahteen osaan. Kum-
pikin osa sisälsi samat asiat, joten kuulijat 
saattoivat osallistua molempiin esityksiin.•

GAT-työpajassa kerättiin muistilapuille 
tulevaisuuden lupauksia. Vuorossa 

kansainvälinen johtaja Markus Flaaming.

LCIF:n päätökset 
kiinnostivat osallistujia
markus flaaming, 
kansainvälinen johtaja 2016–2018

 Global Action Team kokoaa yhteen jä-
senyyden, koulutuksen ja palvelun toimin-
tamme ytimessä. Tavoite on tarjota mahdol-
lisuuksia tehdä toiminnastamme entistäkin 
parempaa, jotta jäsenemme viihtyvät klu-
beissamme paremmin. Hyvällä valmennuk-
sella varmistamme jäsentemme ymmärryk-
sen ja osaamisen toteuttaa toimintaamme. 
Siten palvelutyömme laajuus ja merkitys kas-
vavat paikkakunnillamme.
 Klubin jäsenjohtajan (GMT) toimintaan 
kuuluu sekä nykyisistä jäsenistä huolehtimi-
nen, että uusien jäsenten kutsuminen, vas-
taanottaminen ja perehdytyksen varmista-
minen. Klubin ulkopuolella on tärkeää myös 
kartoittaa mahdollisuuksia perustaa uusia 
lionsklubeja, jotka tarjoavat erilaista palvelu-
työtä kuin omat nykyiset klubimme.
 Klubin koulutusjohtajan (GLT) tehtä-
vänä on varmistaa, että klubin virkailijat ja 
uudet jäsenet ovat koulutettu ja perehdytetty 
tehtäviinsä. Klubin GLT:n ei oleteta itse kou-
luttavan kaikkia, vaan hänen roolinsa on var-
mistaa jäsenten osallistuminen koulutuksiin. 
Suosituksena onkin, että klubin 1. varapresi-
dentti hoitaa GLT tehtävää ja varmistaa, että 
seuraavan kauden virkailijat ja jäsenet tie-
tävät mitä heidän tulee tehdä ja mitä heiltä 
odotetaan.
 Klubin palvelujohtaja (GST) on lion, joka 
koordinoi klubin palvelutoimintaa sisältäen 
sekä varainkeruuaktiviteetit että palveluak-
tiviteetit. GST tehtävä on myös varmistaa, 
että klubi raportoi tehdyistä aktiviteeteista ja 
kertoo paikkakunnillamme leijonien palve-
lutyön vaikuttavuudesta yhdessä klubin tie-
dottajan kanssa.•

Pohjoismaiden ja Baltian jäsenjohtaja Antti Forsell kertoi NSR-kokouksessa, mitä yhteistyö tarkoittaa 
käytännössä kaikilla toiminnan tasolla.
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S
ain olla mukana kansainvälisen sää-
tiömme Lions Clubs International 
Foundation LCIF:n kokouksessa 
tammikuun alussa. Kokouksessa kä-
siteltiin säätiön toimenpiteitä ja nii-

den tuloksia menneen syksyn osalta sekä suun-
niteltiin tulevaa toimintaa ja erityisesti kam-
panjan sisältöä. Kampanjan tavoitteena on 
kerätä 300 milj. USD kolmen vuoden aikana.
 Säätiön tavoitteena on koota tällä kaudel-
la noin 50 milj. USD. Siitä on saatu nyt kerä-
tyksi noin 22 milj. USD. 
 Kokouksessa päätettiin, että Maailman-
laajuisen toimintaryhmän (GAT, Global Action
Team) rakenteessa ei yhdistetä toiminta-
ryhmää ja säätiötä, kuten aiemmin on ollut 
puhe. Viime viikolla tehdyn päätöksen mu-
kaan ne pidetään erillään.
 Syy eriyttämiseen on se, että Maailman-
laajuisen toimintaryhmän osat johtajuus, 
jäsenyys ja palvelu kohdistuvat järjestön ta-
voitteiden ja kohteiden terävöittämiseen, 
kun taas LCIF:ssä korostuvat rahan keräämi-
nen ja avustusten jakaminen klubien, piirien 
ja järjestön toiminnan rahoittaminen.

Uusia nimityksiä
Marraskuussa nimettiin kampanjan puheen-
johtajaksi entinen kv. presidentti, Dr. Jit-
suhiro Yamada Japanista ja varapuheenjoh-
tajaksi entinen kv. presidentti Frank Moore 
III USA:sta. 
 Alueiden puheenjohtajat nimettiin viime 
viikolla. Me kuulumme alueeseen numero 4 
ja sen puheenjohtajaksi nimettiin entinen kv.
presidentti Giuseppe Grimaldi Italiasta sekä 
varapuheenjohtajaksi entinen kv. johtaja 
Claudette Cornet Ranskasta.
 Muut nimitykset tapahtuvat tammi-maa-
liskuun aikana. Monikertaispiirien ja piirien 
valmennukset ovat heinä-elokuulla ja klubien
valmennukset syys-lokakuulla. Alueiden 
johtajat laativat aineiston seuraavan tason 
valmennukseen. 
 Järjestöllämme on kaksi merkittävää yh-
teistyökumppania. CCS oli mukana jo Sight 
First II -kampanjassa. Sen sijaan One Hundred
on uusi yhteistyökumppani. Molemmilla on 
merkittäviä näyttöjä tällaisesta kampanjasta.

Lisää naisia lioniksi
Naisten saaminen mukaan enenevässä mää-
rin on tavoitteena, kun järjestömme saa en-
simmäistä kertaa naisen presidentiksi. Tämä 
tehtävä ei ole helppo, vaikka järjestölle ehdo-
tetaan naispresidenttiä ensi kauden jälkeen. 
 Ensi kaudella ehdotetaan PID Brian 
Sheehanin USAsta valitsemista presidentiksi
kaudelle 2019–2020 ja PID Patti Hilliä Ka-
nadasta kaudelle 2020–2021. Tämän lisäksi 
tavoitteena on tehostaa johtajuuden merki-

Uusi kampanja käynnistyy kesällä 
Säätiömme LCIF:n tukemiseksi käynnistetään kolmen vuoden kampanja 
Las Vegasissa kesällä. Toimenpiteet valmistellaan kuluvan kevään aikana.
markus flaaming, kansainvälinen johtaja, id 2016–2018

tystä kaikessa toiminnassa ja saada naisia ha-
keutumaan korkeampiin tehtäviin.
 MyLion-kännykkäsovellus on tulos-
sa meille ensi huhti-toukokuussa. Norjassa 
tämä on jo käytössä. MyLion mahdollistaa 
uuden valokuvakilpailun järjestämisen. Mark-
kinointikommunikointi-komitea päätti, että 
tavanomaisia kilpailuja ei enää järjestetä, 
vaan sen tilalle tulee kännykkäkilpailut.
 Seuraava kansainvälisen hallituksen ko-
kous on Miamissa huhtikuun alussa.•

Chicagossa on valmistauduttu ensi kesän vuosikokoukseen Las Vegasissa.
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Ensi kautta suunnitellaan jo
Elämme aktiivista tulevan kauden suunnittelun aikaa. Organisaatioiden ja toiminta-
suunnitelmien valmistelun aika piireissä ja klubeissa kaudelle 2018–2019 on juuri nyt.
jukka isotalo/gst, heidi rantala/lcif, 
kalevi sillanpää/gmt, varpu ylhäinen/gtl

Diabetes Environment Hunger Vision Pediatric Cancer
DIABETES YMPÄRISTÖ NÄLÄN HELPOTTAMINEN LAPSUUSIÄN SYÖPÄ NÄKÖKYKY

5 3xMILJOONAA
IHMISTÄ AUTETTU
PER VUOSI

SUUREMPI
VAIKUTUS

T
ulevat piirikuvernöörit kokoavat 
piirihallituksiaan ja tulevat klubi-
presidentit klubihallituksiaan. Toi-
mintasuunnitelmia ja budjetteja teh-
dään kaikilla lions-organisaatioiden 

tasoilla. Tulevan kauden suunnittelua siivit-
tää kaksi kaikkia maailman leijonia kosket-
tavaa muutosta: 

1. LCI Forwar -ohjelma
2. Maailmanlaajuinen 
 toimintaryhmä-organisaatiomalli 
 (Global Action Team = GAT) 

Tulevien piirikuvernöörien ja klubipresi-
denttien tulee ottaa nämä kaksi asiaa huo-
mioon omissa suunnitelmissaan.

Strategiset tavoitteet 2016–2020
Ensisijainen tavoite on parantaa vähintään 
200 miljoonan ihmisen elämää vuosittain 
vuoteen 2020–21 mennessä humanitaarisen 
avun kautta. Näin kolminkertaistamme vai-
kutuksemme. 113 miljoonaa on saavutettu 
kaudella 2016–2017.

Miten siis toimia? 
Kauden 2018–2019 piirikuvernöörien ja 
klubipresidenttien tehtävä on varmistaa, että 
sekä LCI Forward -ohjelma että GAT-organi-
saatiomalli toteutetaan piireissä ja klubeissa.
Tämä tarkoittaa että sekä piirihallituksiin 
että klubeihin nimetään henkilöt, jotka vas-
taavat uuden toimintamallin mukaisesti koor-
dinoinnista: GMT – jäsenjohtaja (Global 
Membership Team -jäsen),  GLT – koulutus-
johtaja (Global Leadership Team -jäsen), GST 
– palvelujohtaja (Global Service Team -jäsen) 
ja LCIF – henkilö (LCIF-team -jäsen). 
 Kansainvälinen malli klubin rakenteesta 
löytyy www-sivuilta http://members.lions-
clubs.org/FI/lions/global-action-team/index.
php.
 Jokainen klubi määrittää toimikuntan-
sa harkintansa ja tarpeensa mukaan, mutta 
jokaisen klubin tulee varmistaa, että maail-
manlaajuisen toimintaryhmän johtavat klubi-
virkailijat on valittu ja kirjattu järjestelmään. 

Toiminta ja raportointi muuttuvat
LCI Forward -suunnitelman tavoite on kol-
minkertaistaa vaikutuksemme maailmanlaa-
juisesti parantamalla vähintään 200 miljoo-
nan ihmisen elämää vuosittain toimivuoteen 
2020–21 mennessä laajentamalla humani-
taarista palvelua.
 Jatkossa kaikki maailman lionit raportoi-
vat samaan järjestelmään. On hyvin tärkeää, 

että klubit ja piirit tallentavat virkailijatieton-
sa ja hoitavat kaiken vaadittavan raportoin-
nin ajoissa ja oikein. Mikäli klubi tai piiri ei 
raportoi toimistaan, klubi näyttää ns. nolla-
tulosta.
 Piirit järjestävät klubivirkailijakoulutus-
ta, jossa neuvotaan raportointien tekeminen. 
Klubien presidentit vastaavat piirikuvernöö-
rille klubinsa raportoinnista.•

• Päivitetty rakenne
 maailmanlaajuiselle palvelulle

• Saavuttaa paras mahdollinen luokitus 
 annetussa palvelussa 

• Kehittää uusia ja innovatiivisia tapoja 
 tehdä lions-työtä 

• Laajentaa lionina olemisen etuja

• Olla parhaiten tunnettu brändi

• Kaikki jäsenpalvelut keskitetään

• Kaikki klubit kehittävät ja kirjaavat 
 oman strategisen suunnitelmansa

• LCI nähdään uudenaikaisimpana 
 järjestönä muiden palvelujärjestöjen
 rinnalla

• Palvellaan 200 miljoonaa ihmistä 
 joka vuosi

TAVOITTEET MISSÄ OLEMME

Ensijaista tavoitetta tukevat tavoitteet Missä olemme 2017/18 ja sen jälkeen

LCI FORWARD MAAILMANLAAJUISET PALVELUALUEET OVAT: 

Palvelua ilolla ja sydämellä. 
GAT Finland palveluksessanne.

200-VUOTIS-
SUUNNITELMA
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P
äivi Mäkinen sai viime helmikuus-
sa kutsun Punainen Sulka -lähetti-
lääksi.
 – Otin sen kovin vakavasti. Sain 
olla kiertämässä Suomea äärestä 

ääreen ja etelästä pohjoiseen, ja se oli suuren-
moinen retki.
 – Suomen Lions-liiton hyväksymänä lä-
hettiläänä olin vähän niin kuin osuuskaupan 
hevonen, hän hirnahtaa.
 Kiertue tuotti taloudellista hyvää Punai-
selle Sulalle, mutta myös Lions-asia sai julki-
suutta.
  – Huomasin, että Lions ympäröi minut ja 
humpsahdin siihen sisälle.
 – Esiintymisen ohella huomasin nimit-
täin yllättäen olevani tarpeellinen kaikella 
muullakin osaamisella, mitä minulla on.

Lions-viesti konsertissa
Taustaahan Mäkisellä on: takana pitkä ura 
TV-esiintyjänä, sirkuksessa, näyttelijänä, 
laulajana.
 Klubit ottivat yhteyttä Mäkiseen, koska 
he tiesivät saavansa muutakin kuin vain kon-
sertin esiintyjän tai brittikomedian esittäjän. 
Tilaisuuksien järjestämiseen liittyi paljon 
käytännön järjestelyjä: mitä pitää esimerkiksi
ottaa huomioon, kun varataan kirkko tai 
konsertti- tai ravintolatila, miten hoidetaan 
äänentoisto, tekijänoikeudet, miten lähdetään
markkinoimaan.
 Tämän paketin Päivi Mäkinen toi tulles-
saan.
 Tapahtumat olivat pääsääntöisesti perin-
teisiä Edith Piaf -konsertteja, mutta mukana 
oli myös Piaf-kirkkokonsertteja hengellisessä 
ympäristössä ja pienimuotoisia komedioita.
 Punaisessa Sulassa Edith Piafin tarina oli 
aivan yksi yhteen kampanjan sisällön kanssa. 

Edith oli kuin kuka tahansa syrjäytymisuhan 
alla olevan lapsi ja nuori.
 – Oli hienoa sijoittaa Lions-viesti ikään 
kuin sen konsertin sisään.

Keinoja jäsenhankintaan
Kampanjan aikana esiin pumpsahti monia 
uusia ideoita. Yksi niistä oli Nurmijärvellä 
toteutettu jäsenhankintailta.
 Kokeiltiin, miten olisi mahdollista saada
tosi pienellä ja vaivattomalla tavalla uusia jä-
seniä. Näin se meni: Nurmijärvellä oli kaa-
vailtu teatteri-iltaa ja sen jälkeen tavanomaista
klubikokousta.

Sydän sykkii Lions-asialle
Sulkalähettiläs Päivi Mäkinen haluaa toimia edelleen yhdessä 
klubien kanssa ikään kuin lionstoiminnan lähettiläänä. Hänellä 
on kova huoli siitä, että kaikki ihana pöhinä nyt laimenee.

PUNAINEN SULKA / thorleif johansson

 Paikallisen yhteistyön Päivi Mäkinen 
oppi ollessaan Sirkus Finlandiassa.
 ‒ Jokainen pala Suomessa on erilainen. 
Toimintatavat poikkeavat toisistaan: asiat 
tehdään meillä silleen ja tälleen ja tolleen, 
sanotaan.
 Yhteistyöpalavereissa Mäkinen saattaa-
kin todeta, että siellä tehdään näin: toimisiko 
se täälläkin?
 Nyt on Punainen Sulka takana, mutta 
Mäkisen into ei ole jäähtynyt.
 – Minulla on kauhea huoli siitä, että kaikki
ihana pöhinä nyt laimenee.
 – Ja kaikki ne rakkaat ihmiset tuolla ken-
tällä! Olisin niin ilomielellä heidän käytettä-
vissään edelleen. On kyse sitten konsertista, 
ravintolakomedioista, uusista jäsenistä, ensi 
kesän markkinatapahtumista, mistä vain.
 Markkinatapahtumista? Taas Mäkinen 
innostuu.

 – Rovaniemi ja siellä Jarmo Rastas hoiti
aivan älyttömän hienosti yhteistoimintaa, 
Mäkinen kehuu.
 – Rovaniemen alueelle tehtiin yksi lehti, 
jossa oli tietoa kampanjasta ja klubeista. Leh-
den mainosmyynti tuotti jo itsessään kam-
panjalle rahaa puhumattakaan sen sisältä-
mästä informaatiosta.
 – Soisin, että tällainen lehti otettaisiin 
käyttöön kaikissa kampanjoissa. Tai tuote 
voisi olla mikä tahansa yhteinen julkaisu: 
CD-levy, muistitikku. Kunhan sisältää yleis-
tä asiaa lionstoiminnasta ja tietoa yhteistoi-
minnassa olevista klubeista.

 – Lisäsimme siihen jäsenhankinnan ja 
laitoimme kaiken yhteen kasaan.
 Ilta ei tietenkään saanut maksaakaan mi-
tään, ja niin mentiin koulun ruokalaan.
 Jokainen leijona oli myynyt yhdelle po-
tentiaaliselle jäsenelle teatterilipun. Kello 18 
oli klubikokous. Kello 19 oli kahvit ja ”terve-
tuloa toivottavasti uudet jäsenet” -toivotus. 
Jokainen otti sisään oman ehdokkaansa ja 
piti hänestä huolta.
 Ennen teatteriesitystä Mäkinen kertoi 
leijona-asiaa, ja sitten siirryttiin ruokalan 
nurkkaan koottuun katsomoon.
 – Aivan ihana ilta, joka ei todella maksa-
nut mitään, Mäkinen innostuu vieläkin.

Yhteistyötä
Päivi Mäkinen hehkuttaa alueellista yhteis-
työtä. Esimerkiksi hän ottaa Pohjois-Suo-
men, jossa tilaisuudet olivat Rovaniemellä ja 
Kuusamossa.

”Lions ympäröi minut ja humpsahdin siihen sisälle.”
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 – Markkinoilla on perinteisesti lätyn ja 
makkaran paistamista, arpajaisia ja monta 
muuta. Mutta voisiko siellä olla myös jotakin 
tapahtuman kaltaista?
 – Tuotaisiin entisten, hyvien tapojen rin-
nalle jotakin uutta. Mietittäisiin tällaisia yh-
dessä klubien kanssa ja voisin tuoda omaa 
tietotaitoani siihen pohdintaan.

Tästä eteenpäin
Päivi Mäkisen talvi on ollut vauhdikas. Ta-
kana on esimerkiksi Suomen itsenäisyyden 
juhliminen Kanarialla monella eri tavalla. 
Oli kolme konserttia Playa del Inglesissä. 
Lionsklubit hoitivat lippujen myynnin, ja 
mukana olivat paikallinen Suomi-seura, seu-
rakunnat ja monet muut tahot.
 – Se oli kunnia-asia, Mäkinen huokaisee 
tyytyväisenä.
 Myös Teneriffalla oli Suomi-seuran järjes-
tämä Suomen itsenäisyyden juhlakonsertti.
 Ja luonnollisesti Suomessa on ollut ja 
edessä on monenlaisia tapahtumia. Mutta 
toisen polven lionina Mäkisen sydän sykkii 
Lions-aatteelle. Hän haluaa toimia edelleen 
yhdessä klubien kanssa ikään kuin Lions-toi-
minnan lähettiläänä.
 Taloudellisesti hän jatkaa samalla linjalla 
kuin Punainen Sulka -kampanjan aikanakin 
eli on käytettävissä omakustannushintaan.• 

Kannattaa siis ottaa häneen yhteyttä: 
paivi. hannele.makinen@gmail.com
puh. +358 400 597 445.

”Suomen Lions-liiton lähettiläänä 
olin vähän niin kuin osuuskaupan 
hevonen.”

Sulkalähettiläs Päivi Mäkisestä oli hienoa 
sijoittaa Lions-viesti ikään kuin Edith Piaf 
-konsertin sisään.
KUVA: ANTTI TUOMIKOSKI
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K
lubien tilitysten jälkeen maksettiin 
25 prosentin klubipalautukset. Ko-
konaistulos valmistui joulukuussa.

Kiitos kuuluu klubeille
Keräykseen osallistui 91 prosenttia 

(832 klubia) kaikista Suomen klubeista. Tu-
los on erinomainen ja osoittaa, että yhdessä
tekeminen ja oman panoksen antaminen 
hyvään tarkoitukseen on klubeissa edelleen 
arvossa. Klubit keräsivät 97 prosenttia koko 
tuloksesta.
 Keräystavoitteet laskettiin painottaen 
yhtä paljon leijonien lukumäärää ja paikka-
kunnan asukaslukua. Niinpä tavoitteet leijo-
naa kohden vaihtelivat 135 eurosta (Ypäjä) 
aina 552 euroon (Espoo). Tuloksia vertail-
taessa rahamäärä ei ollut ratkaiseva vaan tu-
loksen suhde tavoitteeseen.
 Paras klubi LC Brändö-Kumlinge ylitti 
tavoitteensa nelinkertaisesti (403 %). Hyvänä

Kiitos kuuluu tukijoillemme
Saimme tukea ympäröivältä yhteiskunnal-
ta niin kumppanuuksina kuin puolestamme 
puhuvina sulkalähettiläinä. Lionit Pertti ja 
Erwin Ahonen suunnittelivat uudet sulka-
tunnukset ja lahjoittivat ne Lions-liiton py-
syvään omistukseen. Olimme alusta alkaen 
mukana Suomi100-juhlavuoden ohjelmassa. 
Meitä tukivat muun muassa mainostoimisto
SEK&Grey, OTTO-automaatit, Videomakers,
YLE, OPn HIIOP-vapaaehtoistyöohjelma, 
SM-liiga ja KUPS.
 Sulkalähettiläitä oli 12. Heistä näkyvim-
män panoksen antoi poplaulaja Juha Tapio, 
joka esiintyi tilaisuuksissamme ja lahjoitti 
kampanjaan 35 000 euroa. Soile-Yli-Mäyryn 
grafiikkaa myytiin yli 130 000 euron arvosta. 

Mitä muuta kampanjasta jäi?
Edellisestä kampanjasta oli kulunut 10 vuot-
ta. Varainkeräystavat, keräysten ammatti-

Seitsemäs Punainen Sulka -keräys päättyi 30.6.2017. 
Klubit tilittivät varoja kampanjaan elokuun loppuun saakka.

PUNAINEN SULKA 2017 / harri ala-kulju

Punaisen Sulan keräystulos on 2 934 839 euroa

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas on ahkeroinut Punainen Sulka -kampanjan sulkalähettiläänä vuodesta 2015.

Kampanjan kulut olivat yhteensä 766 959 
euroa ja ne jakautuivat seuraavasti:

• Sulkatuotteiden ostot 
 ja niiden toimitukset  374 877 euroa

• Lions-liiton henkilöstön ja keräyksen   
 toimistokulut  122 036 euroa

• Mainonta ja viestintä  180 912 euroa

• Ulkopuoliset palvelut  7 618 euroa

• Sulkaorganisaation kulut (kokoukset, 
 matkat, koulutus)  36 370 euroa

• Muut kulut  45 136 euroa

KERÄYKSEN KUSTANNUKSET

kakkosena oli LC Ylihärmä 348 prosentilla. 
190 klubia saavutti keräystavoitteen. Niistä 
31 ylitti tavoitteen vähintään 50 prosentilla 
saavuttaen Malliklubin statuksen.
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UUSI LAKI vaikuttaa myös Suomen Lions-lii-
ton jäsenrekisterien sisältöön ja hoitota-
paan. Jäseniltä tullaan pyytämään valtuu-
tus tietojen keräämiseen ja käyttämiseen.
 Lähiaikoina toimitetaan esimerkiksi jo-
kaiselle klubin jäsenelle allekirjoitettavaksi 
lomake, jolla hän antaa valtuutuksen häntä 
koskevien tietojen käsittelyyn, säilyttämi-
seen ja julkaisemiseen.

Tietosuojaperiaatteita
Yleinen tietosuoja-asetus (General Data 
Protection Regulation, GDPR) julkaistiin 
EU:n virallisessa lehdessä 4.5.2016, ja kah-
den vuoden siirtymäajan jälkeen sitä sovel-
letaan 25.5.2018 alkaen.
 Monet periaatteet säilyvät laissa ennal-
laan, mutta uusiinkin velvoitteisiin on si-
touduttava. Ja valmistauduttava.
 Rekisterinpitäjän on esimerkiksi huo-
lehdittava siitä, että tietosuojaperiaatteita 
noudatetaan henkilötietojen kaikissa käsit-
telyvaiheissa.

Tietosuojalaki vaikuttaa 
Lions-jäsenrekistereihin
Suomen ja Euroopan unionin tietosuojalait ovat uudistuneet. 
Uuden lainsäädännön tavoitteena on parantaa henkilötietojen 
suojaa ja rekisteröityjen oikeuksia.

thorleif johansson

 Uusi tietosuojalaki antaa rekisteröidylle 
varsin laajoja, hänen omia tietojaan koske-
via oikeuksia.

Jäsenen oikeuksia
Uusi laki antaa jäsenelle joitakin hänen 
omia tietojaan koskevia oikeuksia. 
 Ensinnäkin jäsenellä on oikeus saada 
tietää, mitä henkilötietoja jäsenrekisterinpi-
täjä on hänestä tallettanut (Tarkastusoikeus).
 Toiseksi jäsenellä on oikeus saada tie-
to siitä, miten hänen tietojaan käsitellään 
(Tiedonsaantioikeus).
 Jos tiedot ovat virheellisiä, vanhentu-
neita, puutteellisia tai peräti tarpeettomia, 
niin jäsenellä on oikeus saada asiantilaan 
korjaus – kohtuullisessa ajassa (Oikeus saada
tietonsa korjatuksi).
 Jäsenellä on myös oikeus kieltää rekis-
terin pitäjää julkaisemasta häntä koskevia 
tietoja esimerkiksi vuosikirjassa, ja hän voi 
kieltää jäsentietojen toimittamisen muille 
toimijoille esimerkiksi markkinointitarkoi-
tuksiin (Kielto-oikeus).

Jäsen allekirjoittaa lomakkeen
Uusi tietosuojalaki edellyttää Suomen 
Lions-liiton jäsenrekisterien ylläpidossa 
tiettyjä toimenpiteitä. Eräs niistä on jokai-
selle lionsklubin jäsenelle lähiaikoina toi-
mitettava lomake, joka sisältää hänestä jä-
senrekisterissä olevat tiedot.
 Jäsen tarkastaa lomakkeen ja korjaa 
väärät tiedot sekä täydentää puutteellisuu-
det. Sen jälkeen jokainen jäsen vahvistaa 
omalla allekirjoituksellaan tiedot ja niihin 
liittyvät käyttö- ja näkymisoikeudet.
 Lomakkeen jakaa klubisihteeri, koska 
sihteeri on tällä hetkellä se virkailija, joka 
ylläpitää niin kansainvälisen kuin kotimai-
senkin jäsenrekisterin tiedot. Piirisihteerit 
vuorostaan valvovat omassa piirissään tätä 
toimintaa.
 Allekirjoittamisen jälkeen sihteeri hoi-
taa lomakkeiden sisältämät tiedot jäsenre-
kistereihin ja klubi arkistoi lomakkeet.
 Mutta tähän ja moniin, myös klubien 
tietosuojaa koskeviin asioihin palataan tä-
män kevään kuluessa.•

HENKILÖTIETOJA ON MUUAN MUASSA
• käsiteltävä lainmukaisesti, 
 asianmukaisesti ja rekisteröidyn 
 kannalta läpinäkyvästi

• käsiteltävä luottamuksellisesti 
 ja turvallisesti

• kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, 
 nimenomaista ja laillista tarkoitusta   
 varten

• kerättävä vain tarpeellinen määrä 
 henkilötietojen käsittelyn 
 tarkoitukseen nähden

• päivitettävä aina tarvittaessa – 
 epätarkat ja virheelliset henkilötiedot 
 on poistettava tai oikaistava viipymättä

• säilytettävä muodossa, josta 
 rekisteröity on tunnistettavissa 
 ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen   
 tietojenkäsittelyn tarkoitusten 
 toteuttamista varten.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Kuvernöörineuvosto oli Ylivieskassa 
22.11.2014 valinnut kampanjalle keräys-
kumppanit. Keräystulos jakautui niille 
seuraavasti:

• Tukikummit säätiö  401 500 euroa

• Lasten ja Nuorten säätiön 
 Myrsky-hanke  107 000 euroa

• EHYT ry  107 000 euroa

• Partiolaiset 107 000 euroa

• Aseman lapset  80 000 euroa

• Näkövammaisten liitto  53 500 euroa

• Yeesi ry  27 000 euroa

• Lions Quest 
 -yhteishankkeet 187 500 euroa

• Suomen Lions-liiton 
 nuorisotyö 401 500 euroa

• Klubien palautukset  686 169 euroa

Kun kaikki klubit eivät hakeneet palautusta 
ja tarkistettu keräystulos hieman nousi, 
Lions-liiton osuudeksi tuli lopulta 
426 074 euroa. 

KERÄYKSEN TUOTON JAKO

maistuminen sekä viestinnän ja mainonnan 
toimintaympäristö olivat tuona aikana radi-
kaalisti muuttuneet.
 Toimme kampanjaan uusina element-
teinä malliklubit ja pikastarttiklubit. Uusia 
varainkeräysmuotoja olivat merkkipäivälah-
joitus, lipaskeräys Punaisessa Sulassa, lah-
joittaminen verkkosivujen kautta ja OTTO-
automaatit. Toisaalta emme jättäneet mitään 
aiempaa keräystapaa käyttämättä. Sulkatuot-
teiden myynti sujui edelleen hyvin.
 Markkinoinnissa ja viestinnässä otettiin 
perinteisten kanavien lisäksi käyttöön laajat 
ulkoiset ja sisäiset verkkosivut. Ohjeistus ja 
kampanjatilanne olivat koko ajan kaikkien 
leijonien käytössä.
 Pysyvä tulos kampanjasta oli Lions-stu-
dio, jossa keräyskumppanit ja Lions-liitto 
esittäytyivät. Studio jää pysyvästi leijonien 
käyttöön.
 Otimme sosiaalisen median käyttöön. 
Kampanjalla oli sekä ulkoiset että sisäiset 
Facebook-sivut ja videoitamme esitettiin 
YouTube-palvelussa.
 Tämän päivän toimintaympäristössä ke-
räyskampanja onnistui hyvin. Onnistumisen 
avaimena on edelleen leijonan sydän. 
 Tulevissa kampanjoissa tuo leijonan sy-
dän ja palvelevat kädet ovat ratkaisevia. 
Siksi Suomen Lions-toiminnasta vastuussa 
olevien on jatkuvasti pidettävä huolta, että 
leijonan sydämiä ja auttavia käsiä on tulevai-
suudessakin paljon ja että tuo auttava leijona 
voi klubissaan hyvin.•
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”Noidankehän rikkomiseksi 
on tärkeää kouluttaa nuoria.”

KUVA: LCI
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N
äistä kokemuksista voi tulla naisille
kipeitä fyysisiä ja psyykkisiä jälki-
seurauksia. Monissa osissa maail-
maa naiset joutuvat kokemusten 
jälkeen eristetyiksi perheistään ja 

yhteisöstään. Koska he eivät saa työtä, heille 
jää hyvin rajoitetut mahdollisuudet huoleh-
tia itsestään ja lapsistaan. 
 Lisäksi lapset, jotka kasvavat väkivaltai-
sessa perheessä, usein itse jatkavat tai koke-
vat väkivaltaa myöhemmässä elämässään.
 Noidankehän rikkomiseksi on tärkeää 
kouluttaa nuoria ja parantaa heidän ase-
maansa ja antaa mahdollisuuksia nuorille 
varhaisessa vaiheessa, jotta he pystyvät voit-
tamaan tällaiset esteet.

Tyttöjenpäivänä alkukoulutus
LCIF sekä yhteistyökumppanit Break-
through Communications PL ja the Inde-
pendent Television Service, Inc. (ITVS) ovat 
laukaisseet käyntiin uuden hankkeen suku-
puoleen perustuvan väkivallan ehkäisemi-
seksi Delhissä, Intiassa.
 Alkukoulutus pidettiin 10.–11.11. kan-
sainvälisen tyttöjenpäivän yhteydessä. Hanke
edistää myönteistä kouluilmapiiriä ja turval-
lista oppimisympäristöä kaikille oppilaille. 
LCIF on kohdistanut 100 000 USD alkura-
hoituksen järjestöjen yhteiseen hankkeeseen.
 Ensimmäinen pilottiohjelma nimeltä 
Ystävyyden matka rakennettiin käyttämällä 
avuksi Lions Quest -oppitunteja ja -ohjelmaa.
Pilottiohjelma tavoittaa noin 2 000 nuorta, 
jotka asuvat New Delhiä ympäröivillä alu-
eilla. Ohjelmalla pyritään lujittamaan suku-
puolten välistä tasa-arvoa.
 Aluekohtaisesti muokattu ohjelma muo-
dostuu opettajajohtoisista keskusteluista, 
sarjafilmeistä ja Lions Quest -mallin mukai-
sista harjoitustehtävistä. Se pyrkii viemään 
rakentavia käytösmalleja oppitunneilta joka-
päiväiseen luokkahuonekäyttäytymiseen 
sekä laajemmalti koko paikallisyhteisöön.

Ohjelmalla tasa-arvoa sukupuolten välille 
Sukupuoleen perustuva väkivalta ja epätasa-arvo ovat synkkää 
todellisuutta monissa maissa ympäri maailman. Maailman 
terveysjärjestön (WHO) arvion mukaan noin 35 prosenttia naisista 
on kokenut jossakin muodossa fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / ariel dickson

Esimerkki kasvamisen taidoista
– Lions Clubs Internationalin säätiöllä on 
kunnia toimia yhteistyössä uudistavien edel-
läkävijöiden kanssa, LCIF:n puheenjohtaja, 
kansleri Bob Corlew sanoo. 
 – Tämä Lions Quest -hanke saa aikaan 
myönteistä sosiaalista muutosta ja vaikuttaa 
tuhansien naisten ja tyttöjen elämään Delhin 
alueella. Se on loistava esimerkki niistä posi-
tiivisista kasvamisen taidoista, joita Lions 
Quest on edistänyt miljoonissa nuorissa ih-
misissä.
 – Ohjelma auttaa nuoria löytämään ja 
saamaan käyttöönsä tukijärjestelmiä ja mah-
dollisuuksia, jotka ovat jo olemassa heidän 
ympäristössään. Se auttaa heitä ehkäisemään 

emotionaalisesta oppimisesta sekä siitä, mi-
ten päästä eroon patriarkaalisista normeista, 
sukupuoleen perustuvista ennakkoluuloista 
ja stereotypioista. 
 Sen lisäksi, että opettajat on koulutettu 
opetusohjelman toteuttamisessa, kaikkiin 
luokkiin on jaettu painetut opettajanoppaat, 
oppilaiden päiväkirjoja ja videoita sekä ko- 
pioita kirjasta Priya’s Shakti. Se on ylistetty 
romaani raiskauksen uhriksi joutuneesta nai-
sesta, josta tuli supersankari eräässä intialai-
sessa kylässä.
 Aiemmin vuonna 2017 LCI allekirjoitti 
UN Women -järjestön kanssa yhteisymmär-
ryspöytäkirjan tasa-arvon saavuttamiseksi ja
naisten ja tyttöjen aseman parantamiseksi 

”Rakentavia käytösmalleja oppi-
tunneilta koko paikallisyhteisöön.”

syrjintää ja väkivaltaa ja luomaan turvallisem-
paa tilaa itselleen ja toisille nuorille, Break-
through-järjestön vanhempi johtaja Pauline 
Gomes kertoo.
 ‒ Olemme innostuneita, että olemme 
päässeet muiden arvokkaiden järjestöjen 
kumppaneina laukaisemaan käyntiin ainut-
laatuisen, opetussuunnitelmaan perustuvan 
ohjelman, ITVS:n Intia-koordinaattorina 
toimiva Abhishek Srivastava sanoo.

Irti patriarkaalisista normeista
Saavuttaakseen kunnianhimoiset tavoitteen-
sa Lions Quest ja kumppanit ovat pilottivai-
heessa järjestäneet yhdeksälle paikallisen 
koulun opettajalle koulutusta sosiaalisesta ja 

viedäkseen eteenpäin LCI:n sitoumusta YK:n
kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 Yli 30 vuoden ajan Lions Quest on ke-
hittänyt monipuolista, sosiaalista ja emotio-
naalista opetusohjelmaa kouluissa kaikkialla 
maailmassa. Opetusohjelman levittämisen, 
opettajien kouluttamisen ja paikkakuntien 
osallistamisen avulla yli 16 miljoonaa nuorta 
on hyötynyt ohjelmasta.
 Intiassa aloitettu hanke on uusi virstan-
pylväs niiden palveluiden joukossa, joita lio-
nit tarjoavat nuorille ympäri maailman. Se 
herättää toiveita tulevaisuudesta, jossa mie-
hillä ja naisilla on samat mahdollisuudet ja 
jossa kaikki ihmiset ovat vapaita elämään 
turvallista ja onnellista elämää.•
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mahdollisimman monen opettajan ja kasvat-
tajan pääsy koulutukseen. 

Sopimus uusitaan
LCIF on uusimassa sopimusta, joka tehdään 
jokaisen Lions Quest -maan kanssa. Tär-
keimmäksi asiaksi nousi sopimuksen sisäl-
lön ymmärrettävyys, jotta jokainen maa al-
lekirjoittaessaan tämän lisenssisopimuksen 
ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Nyt sopimuk-
sen kieli on lakimiesten laatimaa ja vaikea-
selkoista. Myös sisältöön teimme ryhmätöis-
sä muutos- ja lisäysehdotuksia. Lisäksi esillä 
olivat muun muassa ohjelman digitalisaatio 
ja Lions Questin pakolaisohjelma.
 Ensi vuonna Lions Quest Eurooppa -ko-
kous on Puolassa. Olemme  hyvällä asialla 
luomassa jopa maailmanrauhaa ja sopusoin-
tua ihmisten kesken. Lions Questin tavoitteet 
ovat yleismaailmalliset ja lähes 200 maata to-
teuttaa ohjelmaa soveltaen sitä oman maan 
kulttuuriin ja opetussuunnitelmiin sopivaksi.
Voimme olla ylpeitä siitä.•

Ohjelman pääkouluttajat eri puolilta Eurooppaa 
kokoontuivat Georgiassa. Kokousväki päätti 

kokouksen taas monta ajatusta, ideaa ja 
yhteystietoa rikkaampana.

KUVA: LINAS SLUSNYS

L
ions Quest -ohjelma on käytössä Eu-
roopassa kaikkiaan 34 maassa.Ta-
paamiseen osallistui Lions Questin 
maajohtajia ja pääkouluttajia 21 Eu-
roopan maasta sekä lisäksi Japanin ja 

Australian edustajat. 
 Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka kou-
lutusohjelma on organisoitu eri maissa ja 
saada paljon hyviä ideoita, joita voisi sovel-
taa myös Suomessa. 
 Esimerkiksi Norjassa suurin osa koulu-
tusvaroista saadaan kerran vuodessa toteu-
tettavasta tulppaanikeräyksestä, jonka leijo-
nat hoitavat. Heillä ohjelman nimi on Mitt 
valg eli Minun valinta, jonka ajatuksena on 
että hyviä valintoja voidaan oppia. Norjassa 
kurssit toteutetaan koulukohtaisesti eli kaikki
koulun opettajat ja kasvattajat koulutetaan 
samalla kertaa. Leijonat etsivät nämä kou-
lut ja koulun kanssa tehdään kolmen vuoden 
sopimus, jossa koulu sitoutuu toteuttamaan 
LQ-ohjelmaa.
 Norjan maajohtaja Annika Oygard oli 
innostava kertoessaan, kuinka hyvin ohjel-

”Hyviä valintoja 
voidaan oppia.”

Quest-maat lasten asialla
Georgian Tbilisissä järjestettiin Lions Quest Eurooppa -kokous 
12–13.1. Suomi on ollut ensimmäisten maiden joukossa Euroopassa, 
jonne Lions Quest -ohjelma on rantautunut.

LIONS QUEST / raija fors, lq-työryhmän puheenjohtaja 2015–2018

ma heillä toimii. Tässä on tavoitetta meille-
kin. Saksassa taas piirit hoitavat Lions Ques-
tin organisoinnin kukin omalla tavallaan. 
Norjassa koulutus on 1,5 päivää ja Saksassa 
2,5 päivää.

Vaikutuksia voidaan tutkia
Esillä oli myös Lions Quest -ohjelman vaikut-
tavuus. Tärkeiksi asioiksi nousivat ensinnä-
kin se, miten opettajien ajatusmaailma muut-
tuu hänen käytyään koulutuksen (Helsingin 
yliopiston tutkimus) ja toiseksi kuinka usein 
opettaja käyttää LQ-menetelmää luokassa.
 Tämän jälkeen voidaan tutkia vaiku-
tuksia lapsiin ja nuoriin, vaikkakin se lie-
nee hankalaa, kun niin monet muutkin asiat 
vaikuttavat heihin. Näitäkin tutkimuksia on 
kuitenkin tulossa. 
 Katselin juuri listaa opettajista, jotka et-
sivät rahoitusta Lions Quest -koulutukseen. 
Monet olivat kuulleet kollegoiltaan, kuinka
hyvin LQ toimii luokassa ja kuinka hyvä ma-
teriaali meillä on, jonka vuoksi halusivat itse-
kin kurssille. Hyvät leijonat, mahdollistakaa 
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PERINTEISEEN TAPAAN Lions Questin 
Eurooppa-tapaamisen ensimmäinen päivä
oli omistettu pääkouluttajille, jotka vas-
taavat oman maansa LQ-ohjelman kou-
luttajien kouluttamisesta ja ammattitai-
dosta sekä ohjelman sisällöstä, laadusta ja 
sovelluksista.  
 Senior trainerit kouluttavat koulutta-
jia myös muissa maissa sekä mentoroivat 
maita, joissa niin sanottua pääkoulutta-
jaa ei ole nimetty. Suomesta mentorointia 
on tehty tämän kauden aikana Puolaan, 
Viroon ja Ukrainaan. Useat maat teke-
vät myös pääkouluttajien kesken tiivistä 
yhteistyötä. Yhtenä esimerkkinä siitä on 
Norjan, Ruotsin, Tanskan ja Suomen oma 
Nordic team.
 LCIF:n kansanvälinen koordinaattori
Ariel Dickson toi kokoukseen terveiset 
LCIF:stä sekä kuuli koulutusprosessiin ja 
kouluttajiin liittyviä tarpeita ja kannanot-
toja. Tapaamisessa käytiin läpi eri maiden 
tilanteita sekä pohdittiin mahdollisuuk-
sia kouluttajien ammattitaidon ylläpitä-
miseen yhteisillä täydennyskoulutuksilla.
 Kansainvälisen Special Olympics -jär-
jestön johtaja Soeren Palumbo piti esi-
tyksen omasta organisaatiostaan ja osoitti 
kiinnostuksensa mahdollisiin yhteistyö-
kuvioihin tulevaisuudessa myös Suomessa.
 Muissa kouluttajien omissa työpa-
joissa käsiteltiin muun muassa sosiaalis-
ta mediaa, ongelmanratkaisutaitoja, uutta 
liikuntaseurakoulutusten verkkomateriaa-
lia sekä kouluttajien täydennyskoulutus-
ten tehostamista verkossa.
 Georgian kouluttajat olivat tehneet 
koulutuspäivistä upean kokonaisuu-
den, joka muodostui ammattitaitoisesta 
emännöinnistä, laadukkaista työpajoista 
sekä turvallisesta, ”questmäisestä” ilma-
piiristä, jonka saimme kokea LQEM-päi-
vien aikana.•

Kouluttajat tapasivat 
työpajoissa
LIONS QUEST / ulla sirviö-hyttinen, 
lions quest -pääkouluttaja

Y
mpäri Suomea vietettävä media-
kasvatuksen teemaviikko kokoaa 
yhteen kasvattajat sekä muut eri 
alojen ammattilaiset erilaisiin kam-
panjoihin, tempauksiin ja toimin-

toihin. 
 Lionsklubit osallistuvat perinteisesti Me-
diataitoviikkoon toimittamalla kouluille Tur-
vallisesti netissä – Vastuu on meidän -opas-
vihkoja koulujen 3.-luokkalaisille.
 Turvallisesti netissä -oppaan tarkoitus on 
auttaa perheitä kohtaamaan internetin ja tä-
män päivän netinkäyttövälineisiin liittyviä 
haasteita ja huomioon otettavia seikkoja. Op-
paasta löytyy konkreettista apua ongelmati-
lanteiden välttämiseen ja niistä selviämiseen. 
Oppaassa on myös tiivistetty internetin käyt-
töä ja sosiaalisen median terminologian ym-
märtämistä helpottava sanasto. 
 Tietokoneet, älypuhelimet ja internet tar-
joavat lapsille paljon uusia mahdollisuuksia 
– niin hyvässä kuin pahassa. Lapset tarvit-
sevatkin vanhempien tukea medialukutaito-
jen oppimisessa ja digitaalisessa maailmassa 
seikkaillessaan. Aikuinen on vastuussa ala-
ikäisen lapsensa tukemisesta ja tekemisistä 
myös internetin käytössä.

Uusi painos
Turvallisesti netissä -opasvihkosta tuli uusi 
painos tammi-helmikuun vaihteessa ja klu-
beille nyt toimitettava painos on jo 6. versio 
vuodesta 2009 jaetulle opasvihkolle.
 Pyydän klubien hallituksia, presidenttiä, 
sihteeriä ja nuorison aktiviteetteihin nimet-
tyjä leijonia varmistamaan Vastuu on meidän 
-aktiviteetin toteuttamisen kevään aikana, 

jos klubissa ei ole vielä tällä kaudella aktivi-
teettia toteutettu. Alueenne koulujen 3.-luok-
kalaisten oppilaiden määrät saatte parhaiten 
ottamalla yhteyttä suoraan koulun rehtoriin. 
Samalla on hyvä muistuttaa Elämisentaitoja 
– Lions Quest -koulutuksen tarpeellisuudes-
ta ja klubien tarjoamasta mahdollisuudesta 
kustantaa opettajan Lions Quest -koulutus.•

Oppaasta tukea medialukutaitoihin
Turvallisesti netissä – Vastuu on meidän -aktiviteetti 
sai erityistä huomiota, kun kansallista Mediataitoviikkoa 
vietettiin helmikuussa taas eri puolilla Suomea.

jukka isotalo, palvelujohtaja, gst

Opasvihkon kustannus on 2 euroa/kpl ja ne 
toimitetaan postitse noin viikon toimitusajalla 
ilmoitettuun osoitteeseen. Oppaita voi tilata 
sähköisellä tilauslomakkeella osoitteesta 
www.vastuuonmeidan.fi, sähköpostilla 
jukka.isotalo@lions.fi tai soittamalla 
Jukka Isotalo, puh. 050 3648 625. Oppaita 
voi myös noutaa Lions-toimistolta Malmilta.
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M
issä olet töissä ja 
minkä ikäisten parissa?
Opetan Utran koulussa, Joen-
suussa, 5-luokkaa sekä Pataluo-
don yläkoulussa 7–9-luokkia. 

Millainen opetustausta sinulla on?
Olen luokanopettaja ja uskonnon aineen-
opettaja. Olen opettanut peruskoulussa noin 
20 vuotta. Lisäksi olen kirjoittanut oppikir-
joja ja ollut mukana laatimassa opetussuun-
nitelman 2016 perusteita valtakunnallisessa 
opetussuunnitelmatyöryhmässä.

Kuvaile arkipäivääsi. 
Millaisia haasteita kohtaat työssäsi?
Aloitin uuden luokan kanssa kuluvana syk-
synä. Jo tarjoutuessani ottamaan kyseisen 
luokan, tiesin ryhmän olevan haastava. 
 Parin kuukauden kokemuksella olen tul-
lut siihen tulokseen, että luokkaan on osunut 
sattumalta useampi lapsi, jolla on heikohko 
kyky havainnoida itseään. Tämän huomaa 
esimerkiksi siitä, että puhe ja toiminta jat-
kuu, vaikka katsoisit lasta silmiin ja antaisit 
ohjeen: ”Kuuntele”. Lapsi ei lainkaan reagoi, 
vaan on ikään kuin opettajan sanoma ei kos-
kisi häntä ja opettaja puhuisi ihan joillekin 
muille. Opettajan näkökulmasta tämä on 

mielenkiintoinen haaste. Kuinka saan lapsen 
huomaamaan oman toimintansa ja sen välit-
tömän vaikutuksen ryhmän hyvinvointiin? 

Mitä Elämisentaitoja-koulutus 
sinulle tarjosi? 
Kun koululle saapui paikallisen lionsklubin 
tarjous Quest-koulutuksesta, tartuin heti ti-
laisuuteen. Olin aiemmin kuullut paljon hy-
vää kollegoilta ja käytännönläheinen koulu-
tus vastasi täysin odotuksiani.

Mitä ohjelman elementtejä, harjoituksia,
ajatuksia voisit ajatella hyödyntäväsi työssäsi?
Olen jo hyödyntänyt muutamia harjoituksia 
ja tehtäviä luokassani ja uskon vakaasti, että 
ne toimivat. Aion poimia saamastani ikäta-
soisesta materiaalista luokalleni sopivat har-
joitukset ja toteuttaa niitä pieninä pyrähdyk-
sinä pitkin kouluviikkoa. 
 Opetussuunnitelmassa ja tuntijaossa ei 
ole varsinaisesti väljyyttä ottaa Quest-tuntia 
viikko-ohjelmaan. Sama pulma on ollut kautta

Elämäntaitojen opetteluun on tarvetta 
Luokanopettaja ja uskonnon aineenopettaja Kaisa Nykänen 
Utran koulusta osallistui Joensuussa pidettyyn Elämisentaitoja 
– Lions Quest -koulutukseen lokakuussa 2017. 

LIONS QUEST / kaisa nykänen

”On arvokasta, että lionsklubit haluavat tukea 
ammattikasvattajia työssään.”

• Kiitos paljon, tuli paljon ajattelemisen aihetta ja sulattelua. Ohjelma menee varmasti 
käytäntöön. • Erittäin paljon hyviä ideoita monipuolisesti. • Sain koulutuksesta enemmän, 
kuin uskalsin odottaa. Otan heti uudet opit käyttöön. Suosittelen kaikille lasten ja nuorten 
kanssa työskenteleville. • Todella hyvä koulutus ja sain arkeen helposti toteutettavia 
vinkkejä, tuokioita, leikkejä. • Varmasti toimivat ikäryhmälle. Paljon harjoituksia, selkeän 
oloiset ohjeet ja etenee kronologisesti taitoa harjoittaen. • Monipuolista, laadukasta 
materiaalia. Helposti otettavissa käyttöön. • Pidän koulutusta erittäin hyvin suunniteltuna 
ja toteutettuna. • Kouluttaja oli erittäin hyvä ja pätevä. Loi turvallisen ilmapiirin. • Koulutus 
vastasi hyvin opettajantarpeitani.

Joensuun koulutus keräsi osallistujilta 
hyvää palautetta. Kaisa Nykänen 
kuvassa kolmas vasemmalta.

PALAUTTEITA LOPPUSYKSYN KOULUTUKSISTA
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SUOMEN LIONS QUEST-ohjelma palautti lop-
puraportin Lions-järjestön kansainvälisen 
säätiön LCIF:n myöntämästä Lions Quest 
-ohjelman kehittämiseen suunnatusta Core 4
-apurahasta vuoden 2017 lopussa.
 Tämän kertaisen kehittämishankkeen 
keskiössä olivat materiaaliuudistukset, joilla
varmistetaan ohjelman ajankohtaisuus. Apu-
rahan turvin uusittiin ohjelman Suuntaviivoja
-teoriaopas, julkaistiin opas koulun ja ko-
din yhteistyön tiivistämiseksi ja laajennet-
tiin opettajien luokka-astekohtaisia materi-
aalikansioita sosiaalista mediaa käsittelevällä 
osiolla.  
 Toisaalta hankkeen myötä testattiin kou-
lutuksen soveltuvuutta kasvatusalan yliopisto-
opiskelijoille. Kurssi tarjosi konkreettisia kei-
noja ryhmänhallintaan ja ilmapiirin rakenta-
miseen monelle opiskelijalle, jolla on toistai-
seksi vähän opetuskokemusta. Rahoituksen 
järjestyessä yhteistyötä Itä-Suomen ja Hel-
singin yliopistojen kanssa oltaisiin halukkai-
ta jatkamaan.
 Rahoituksella ohjelmalle saatiin kuvat-
tua myös uusi esittelyvideo, joka löytyy osoit-
teesta www.lionsquest.fi sekä materiaalia 
lasten liikuntavalmentajien käyttöön. Apura-
halla katettiin myös Lions Quest -pääkoulut-
tajien pohjoismaalaisena yhteistyönä luoman 
valmentajien käsikirjan käännöskulut ja täy-
dennettiin Suomen kouluttajien osaamista. 

aikojen muun muassa Kiva koulu -ohjel-
man kanssa. On helppoa sanoa, että to-
teuttakaa, mutta vaikeampaa sanoa millä 
ajalla. Otanko ajan pois matematiikasta, 
ympäristöopista vai kuvataiteesta? 
 Nykyisessä luokassani tarve elämisen 
taitojen opettelemiseen on joka tapaukses-
sa niin ilmeinen, että vailla huonoa oma-
tuntoa tulen käyttämään aikaa Quest-oh-
jelmaan. Opiskelemme jotain muuta 
sitten vähän kevyemmin, nipistän hetken 
sieltä ja toisen täältä.   
 Koulutuksessa opimme ryhmänä toi-
mien erilaisia tapoja rakentaa ja ylläpitää 
ryhmän yhteishenkeä sekä keinoja käsi-
tellä sekä omaksua yhdessä elämisen kan-
nalta keskeisiä arvoja, jotka ilmeisesti ovat 
keskeisiä myös lionstoiminnassa. ”Pal-
veluoppiminen” on esimerkiksi minulle 
opettajana uusi näkökulma hyvinvoin-
nin rakentamiseen. Niin itsestään selvää, 
mutta kun se sanoitetaan ja asetetaan ta-
voitteeksi, se muuttuu eri tavalla lihaksi ja 
toiminnaksi. 

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Koulutus sopii kaikille ihmisryhmien 
kanssa työtään tekeville kasvattajille. Mei-
dän koulutuksessamme oli kasvattajia var-
haiskasvatuksesta lukioikäisiin.

Miten koulutuspaikkasi järjestyi?
Paikallinen lionsklubi laittoi sähköpostia 
rehtorille, joka välitti kyselyn opettajille. 
Minä ilmoittauduin ja onnekkaasti pääsin
mukaan.

Mitä terveisiä haluaisit lähettää 
klubeille, jotka harkitsevat kasvattajien 
kouluttamista?
Olen ymmärtänyt, että lionstoiminta täh-
tää yhteisen hyvän lisäämiseen ja laajen-
tamiseen omassa lähiyhteisössään, kau-
punginosassaan, kylässään. On arvokasta, 
että klubi haluaa tukea ammattikasvatta-
jia työssään. Vastaavaa koulutusta ei tie-
tääkseni työn puolesta esimerkiksi perus-
koulussa ole tarjolla. Koulutuksen arvot ja 
tavoitteet: muun muassa terveet elämän-
tavat, hyvä käytös ja palveluoppiminen 
ovat vaalimisen arvoisia mutta vaikeasti 
rahalla mitattavia asioita. Parhaassa ta-
pauksessa yhden opettajan koulutuksen 
kustantamalla klubi lisää hyvää lapsille ja 
nuorille ja heidän kauttaan kymmeniin 
perheisiin ja pidemmän ajan kuluessa jopa 
kymmeniin koululuokkiin.•

ILMOITTAUTUMINEN koulutuksiin on käynnissä osoitteessa www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen. 
Kurssit ovat peruskursseja, ellei muuta mainittu. 

Apurahalla uudistuksia ohjelmaan
LCIF:n apurahalla Lions Quest -ohjelmassa on viimeisten kahden 
kauden aikana uusittu Suuntaviivoja-teoriaopas, julkaistu opas 
koulun ja kodin yhteistyön tiivistämiseksi ja laajennettu luokka-aste-
kohtaisia materiaalikansioita sosiaalista mediaa käsittelevällä osiolla.

LIONS QUEST / jenna härmä, lions quest -koulutussihteeri

 HELMIKUU 
8.–9.2. Helsinki 
10.2. Joensuu,   
täydennyskoulutus 
10.2. Pori, 
täydennyskoulutus 
21.–22.2. Kalajoki 
22.–23.2. Kuopio

MAALISKUU 
6.–7.3. Espoo 
13.3. ja 24.3. Kuopio, 
liikuntaseurakoulutus 
15.–16.3. Jyväskylä 
15.–16.3. Turku  
19.–20.3. Riihimäki 
22.–23.3. Oulu  
22.–23.3. Alavus  
24.3. Alavus, 
täydennyskoulutus

KEVÄÄN 2018 LIONS QUEST -KOULUTUKSET

 Seuraavaa Core 4 -kehittämisapurahaa 
on haettu uuden, 1,5-päiväisen koulutusmuo-
don kehittämiseen ja seurantaan, ohjelman 
markkinointiin, uusien yhteistyötahojen 
juurruttamiseen, liikuntaseurakoulutusten 
vakiinnuttamiseen sekä materiaalien kehit-
tämiseen. LCIF päättää apurahojen myöntä-
misestä vuoden 2018 alkupuolella.•

HUHTIKUU 
4.4. Helsinki, 
täydennyskoulutus 
5.–6.4. Helsinki 
17. ja 25.4. Vuokatti, 
liikuntaseurakoulutus 
18. ja 26.4. Jyväskylä, 
liikuntaseurakoulutus

Helsingin yliopiston opiskelijoita tekstaamassa 
Lions Quest -menetelmää.
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Juhlavuosi jää näkymään
Lions-järjestön sadas vuosi, samoin kuin myös sadas Suomen itsenäisyyden vuosi 
ovat saaneet klubit järjestämään kiitettävässä määrin erilaisia juhlavuositapahtumia. 
Moni klubi toteutti myös juhlavuoden perintöprojektihankkeita, jotka jäävät elämään 
vuosikausiksi kertoen klubien aikaansaannoksista ja hyvistä teoista omalla toiminta-
alueellaan. Tällä aukeamalla on vain pienen pieni otos juhlavuoden aikaansaannoksista.

 teija loponen, viestintäjohtaja, md-prc

Toijalassa sankarihaudoille 
lyhdyt
AKAAN Toijalassa on koettu juhlavuon-
na suurta yhteisöllisyyttä sankarihautojen 
muistamisessa. LC Toijala/Akaa on hoitanut
Toijalan hautausmaan 140 sankarihaudalle 
talviristin ja sen pystyttämisen jo vuodesta
2002. Talviristit on asetettu hautojen yhtey-
teen ja partiolaiset ovat vieneet sinne itse-
näisyyspäivänä ja jouluaattona kynttilän pa-
lamaan.
 Ongelmaksi muodostui se, että Toijalan 
hautausmaa sijaitsee tuulisen mäen laella, 
joten kynttilät sammuvat helposti. Niinpä 
alueen lionsklubit LC Toijala, LC Toijala/
Akaa ja LC Toijala/Arvo Ylppö päättivät 
hankkia Suomi100 -juhlavuoden kunniaksi
kynttilälyhdyt, jotta liekki saadaan pala-
maan pidempään. Lyhdyt valmisti Valkea-
kosken ammatti- ja aikuisopisto käsin op-
pilastyönä.
 Akaan seurakunta saa lyhdyt lahjoi-
tuksena ja lionsklubit huolehtivat lyhtyjen 
viemisestä hautausmaalle ja niiden poista-
misen keväisin. Leijonat huolehtivat myös 
talviristien ja hautalyhtyjen säilytyksestä ja 
puhdistuksesta.
 Klubien keräämien varojen lisäksi lyh-
tyjen hankintaa rahoitettiin Arne Ritari 
-säätiön myöntämällä avustuksella.•

JUHLAVUOSI
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Paljastustilaisuudessa 2.12. yleisöä juhlapaikalla.

Kulttuuriteko Punkaharjussa
JOULUKUUN alussa Punkaharjun leijonat saattoivat päätökseen 
hankkeen, joka pantiin alulle jo 137 vuotta sitten.
 Tuolloin Savonlinnan yläalkeiskoulun entiset oppilaat päättivät 
kunnioittaa kansallisrunoilija J. L. Runebergiä hankkimalla hänelle 
muistomerkin harjun korkeimmalle paikalle. 
 Varoja kerättiin monin tavoin. Rahastonhoitajan tekemän kaval-
luksen vuoksi varojen keruu piti aloittaa alusta. Vasta kesällä 1939 
saatettiin muistomerkki pystyttää. Kiveen suunniteltu runoilijan re-
liefi jäi kuitenkin hankkimatta.
 Vuonna 2016 dosentti Jyrki Paaskoski ehdotti hankkeen lop-
puun saattamista. Punkaharjun leijonien silloinen presidentti, Erkki 
Jantunen innosti klubinsa sen toteutukseen. Hankittiin luvat, kerät-
tiin varat ja kunnostettiin muistomerkki ympäristöineen. 
 Runoilijan pojan, kuvanveistäjä Walter Runebergin, isästään 
tekemästä muistomitalista suurennettu ja valettu pronssinen reliefi 
sijoitettiin paikoilleen juuri ennen itsenäisyyden 100-vuotispäivää. 
Hanke sai osakseen paljon huomiota ja siitä tuli myös Suomi 100 
-hanke.•

Jouluvalot himankalaisten  iloksi
50 VUOTTA täyttävä LC Himanka pohti, mi-
ten itsenäisyyden juhla vuonna 2017 saatai-
siin mahdollisimman monelle jaettua iloa 
ja valoa arjen keskelle. Ajatuksena oli myös 
huomioida 100-vuotiasta Suomea. 
 Pääkohteeksi valittiin keskustasta uu-
puneet jouluvalot. Rahallinen panostus va-
loihin oli historiallisen suuri: LC Himanka 
lahjoitti jouluvalot-projektiin 5 000 euroa. 
Jouluvalojen rahoittajina olivat mukana 
myös yrittäjät, yksityiset lahjoittajat sekä 
kaupunki. 
 Raumankarin kävelysillan jouluvalojen 
toivotaan jatkossa tuovan kaikille kuntalai-
sille ja ohikulkijoille hyvää jouluista mieltä, 
yhteisöllisyyden tunnetta ja ylpeyttä itsenäi-
sestä 100-vuotiaasta Suomesta.•
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Parkour-rata Parikkalaan
LC PARIKKALA//Siikalahden rakentama Parkour-kenttä on vihkimistä
vaille valmis.
 Klubin sihteeri Olavi Laukkasen mukaan klubi halusi muistaa 
Suomen ja Lions-järjestön satavuotisjuhlavuotta pysyvällä tavalla ja 
kohteeksi valittiin nuoriso, joka muutenkin on klubin tärkein tuen 
kohde.
 Kentän kustannusarvio on noin 5 000 euroa. Sen päälle tulee tal-
kootyön osuus, jota on kertynyt jäsenille noin 80 tuntia. Rahoituk-
sen klubi on kerännyt palveluhakemiston tuotolla ja muun muassa 
kalakukkoja ja joulukuusia myymällä. 
 Rataan on haettu mallia Punkaharjulta ja vinkkejä paikallisilta 
harrastajilta. Rata mahdollistaa monipuolisen temppuilun eri teli-
neillä. Parkour-rata on harrastajien vapaassa käytössä.
 Rata luovutetaan Parikkalan kunnan hallintaan. Klubilaiset toi-
vovat, että rata lisää nuorison viihtyvyyttä ja harrastusmahdolli-
suuksia paikkakunnalla.•
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LC Parikkala/Siikalahden leijonat ihailevat työnsä jälkeä vasemmalta 
Juha Härkönen, Matti Kaskinen, Risto Soikkeli, Rauno Ollikainen, 
Jari Venhovaara ja Keijo Kosonen.
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L
ions Club Vaala järjesti kansainvä-
lisen nuorisoleirin kesällä 2017 yh-
dessä Muhoksen, Utajärven, Tyrnä-
vän, Sotkamon, Oulun ja Paltamon 
lionsklubien kanssa.

 Leirille osallistui 24 nuorta Saksasta, Itä-
vallasta, Brasiliasta, Bulgariasta, Unkarista, 
Intiasta, Ranskasta, Tanskasta, Tšekistä, Japa-
nista, Slovakiasta, Sveitsistä, Italiasta, Alanko-
maista, Turkista, Liettuasta, Valko-Venäjältä 
ja Virosta. Kansainvälinen nuorisoleiri jär-
jestettiin nyt ensimmäistä kertaa Oulujoki-
varren alueella.
 Leirin aikana nuoret majoittuivat isäntä-
perheissä ja leirikeskus Luurinmutkassa Uta-
järvellä.

Suomalainen pesäpallo esille
Nuoret ohjaajineen retkeilivät Oulujokivar-
ressa perehtyen Suomen luontoon, paikalli-
seen seutuun, perinteisiin, tapoihin, kulttuu-
riin ja aktiviteetteihin. 

Suomen hyvä maine houkuttelee
Kansainväliselle nuorisoleirille Oulujokivarteen kokoontui viime kesänä 24 nuorta 
eri puolilta maailmaa. Vieraille esiteltiin paikallisia herkkuja, urheilulajeja ja saunomista.

NUORISOVAIHTO / kauko laitinen

 Käyntikohteina olivat muun muassa Ma-
namansalo, Kivesvaara, Pyhäkoski, Montta, 
Rokua, Merilän Kartano ja Turkansaaren koti-
seutumuseo. Lisäksi ohjelmaan kuului Oulu-
järven risteily Kouta-laivalla. 
 Kaukaisin vierailukohde leirin aikana oli 
Sotkamo. Siellä tutustuttiin Suomen kansallis-
peli pesäpalloon seuraamalla Sotkamon Jy-
myn ottelua Seinäjoen Maila-Jussia vastaan.
 Leiriläiset tekivät myös yhdessä ruokaa 
paikallisista herkuista, järjestivät leiriolym-
pialaiset sekä leirijuhlan. Satavuotiaan Suo-
men rinnalla juhlittiin myös Lions-järjestön 
satavuotista tietä.
 Ohjelmaan kuului myös osallistujamai-
den esittelyt. Saunominen sekä suomalaisten 
mieltymys erilaisiin urheilulajeihin tulivat 
tutuiksi leiriläisille.
 Suomeen leiriläisiä oli houkutellut maan 
pohjoinen sijainti ja hyvä maine. He olivat 
kuulleet paljon hyvää Suomesta ja Suomen 
rauhallisuudesta.•

Kansainvälinen nuorisoleiri järjestettiin ensimmäistä kertaa Oulujokivarren alueella.

•  Lions-liiton kansainväliset
 nuorisovaihdot vievät 16–21-vuotiaita   
 nuoria tutustumaan vuosittain
 noin 40 uuteen kulttuuriin.

• Vaihdon kokonaiskesto on 
 Euroopassa noin 3 viikkoa ja 
 muissa maanosissa noin 4–5 viikkoa.

• Vaihtoon voi sisältyä perheoleskelun   
 lisäksi kansainvälinen nuorisoleiri, 
 jonka osuus vaihdosta on 
 noin 7–10 päivää.

• Hakemukset kansainväliseen   
 nuorisovaihtoon lähetetään 
 oman paikkakunnan lionsklubille.

• Nuorisovaihto on kahdensuuntaista.
 Suomesta lähtee vuosittain noin 
 200 nuorta ja tänne saapuu 140 nuorta.

KANSAINVÄLISET NUORISOVAIHDOT
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T
alven vaihto-oppilasmäärät ovat 
vaatimattomat kesäaikaan verrat-
tuna. Mutta Suomeen saapuville 
nuorille joulun aika on todellinen 
elämys. Harva heistä on ennen esi-

merkiksi kokenut hiihtämistä tai ulkoilua 
lumisessa maisemassa.
 Isäntäperheitä löytyy ihan kivasti jou-
lun aikaan. Joskus ennen järjestettiin Lapis-
sa tammikuussa talvileiri, jossa oli kaiken-
laisia elämyksiä ehkä enemmän kuin uskalsi 
toivoa. Voi vain kuvitella revontulia ja laa-
vulla yöpymistä suurkaupungin nuorille. 
Sitä voisi ehkä vieläkin viritellä uudelleen.

Lähtevien vaihtotilanne
Syksyn aikana klubit ovat ilmoittaneet ja 
hakeneet nuoria vaihtoon kesäksi 2018. 
Jouluun mennessä piirien vaihtojohtajille 
on saapunut hakemuksia. Tilanne on kään-
tynyt hienoiseen nousuun, josta voimme 
olla iloisia. Olemme onnistuneet kääntä-
mään kurssia oikeaan suuntaan.
 Piireittäin tarkasteltaessa vaihtoon läh-
tevien määrissä on uskomattomia eroja. 
Sanoisinpa jopa, ettei voisi uskoa todeksi. 
Kun vuosikausia suurimpana piirinä ollut 
A-piiri yhä vahvistaa asemaa ja lähettää pe-
räti 55 hakijaa, on kahdessa heikoimmassa 
piirissä yhteensä 3 hakijaa. Kun tarkastel-
laan tarkemmin syitä tähän, voimme tehdä 
mielenkiintoisia havaintoja. 
 A-piirissä on panostettu pitkäjänteises-
ti nuorisovaihtoon. Siellä on klubeille tar-
jolla koulutusta, ja klubien nuorisovaihta-
jat ovat motivoituneet tehtäväänsä. Voisi 
kai todeta, että A-piirissä on positiivinen 
kierre. Hyvin helposti myös havaitaan, että 
nuoret kertovat siellä hyvin positiivisia ko-
kemuksia vaihdosta omassa koulussaan, ja 
se innostaa uusia lähtijöitä. Kokonaisvah-
vuudesta A-piirin osuus on peräti yli 30 
prosenttia.
 Muutamissa piireissä on ollut vaihtu-
vuutta piirin nuorisovaihtajassa, eikä mo-
tivaatiokaan ole paras mahdollinen. Tämä 

Nuorisovaihtoa ympäri vuoden
Nuorisovaihto painottuu ja konkretisoituu kesäaikaan, 
mutta on ympärivuotista toimintaa. Joulun aikaan Suomeen 
saapuu vaihto-oppilaita Australiasta ja Malesiasta.

NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced 2017–2020

on tuhoisa yhdistelmä. Tässä on piirihal-
lituksella ja piirikuvernöörillä pohdinnan 
paikka. Voisin todeta, että onneksi nyt on 
monilla piireillä erinomainen tilaisuus pa-
rantaa vauhtia, kun peräti seitsemässä pii-
rissä on uusi nuorisovaihtaja. 
 Olen hyvin iloinen, että kaikilla on 
hyvä motivaatio tehdä tätä toimintaa isolla
sydämellä. Samoin on nyt vanhoilla mui-
den piirien vaihtojohtajilla.

”Suomeen saapuville 
nuorille joulun aika 
on todellinen elämys.”

Australialainen Jensie Schroen oli Suomessa 
talvella 2014.

LC KAIPIAINEN valitsi minut rahastipendin 
saajaksi peruskoulun päättäjäisissä 2016. Se 
oli yllätys ja hämmennys. Stipendin arvo on 
huikea 6 000 euroa. Saan rahaa lukukausit-
tain 1 000 euron erissä koko opiskelun ajan.
 Stipendi mahdollisti lukio-opiskelun. 
Asun maaseudulla ja matka lukioon on yli 50 
kilometriä. Lukio vaikuttikin heti hyvältä ja 
kivalta paikalta opiskella. Pieni lukio, pienen
kylän tytölle.
 Jouduin muuttamaan lähemmäs koulua, 
Keltakankaan-mummolaan. Näin matka lu-
kioon lyheni puolella, ollen silti vielä kahden 
bussimatkan takana. Stipendi auttoi jo heti 
alkuun matkakustannuksissa ennen kuin 
opintotuet alkoivat. 
 Aluksi bussikyydit olivat mukavia ja 
helppoja, mutta pikkuhiljaa halusin itsenäis-
tyä ja muuttaa lähemmäs koulua omaan 
kämppään. Äitiä ja isää sai alkuun taivutella, 
mutta lopulta se sitten toteutui ja etsintöjen 
jälkeen löytyikin Elimäeltä sopiva asunto.
 Oli järkytys, miten lukiokirjat voivat 
maksaa niin paljon. Stipendin avulla olen 
saanut ostettua kaikki tarvittavat. 
 Stipendi mahdollisti myös opintomatkan 
Irlantiin. Ensimmäistä kertaa ulkomaille il-
man vanhempia. Irlannissa kaikki näytti hie-
nolta ja kauniilta. 
 Stipendi mahdollisti matkan maahan, 
johon rakastuin ensisilmäyksellä. Matka oli 
kaikin puolin mahtava ja unohtumaton ko-
kemus.
 Olen kiitollinen ja haluan kiittää LC Kai-
piaista stipendistä. Se on helpottanut opin-
tojani ja arkielämää. Olen tehnyt ja saanut 
asioita joita en olisi voinut edes kuvitella 
mahdollisiksi.•

Stipendi mahdollisti opiskelun

Lionien 6 000 euron stipendi-
avustus mahdollisti opinnot 
Niina Vihannalle, joka opiskelee 
toista vuotta Elimäen lukiossa.

KOUVOLA / niina vihanta, elimäen lukio

 Kun saadaan nuorisovaihto näissä pii-
reissä vahvalle kasvu-uralle, se helpottaa 
isäntäperheiden löytämistä, luo ehkä uusia 
leoklubeja ja toivon mukaan tulevia leijonia.
 Nyt on sopiva aika kaikkien kääriä hihat
ja lähteä isäntäperheiden hakuun kesäksi 
2018.•
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K
ansainvälisessä rauhanjulistekilpai- 
lussa Suomea edustaa tällä kaudella
Anni Juutilaisen työ Rauha säilyisi
maapallolla. Juutilainen on Luu-
mäen Kangasvarren koulun 6A luo-

kalla. Valtakunnallinen voittaja tulee D-pii-
ristä.
 Toiseksi tuli Roosa Leinon työ Valoisa 
tulevaisuus Länsi-Porin koulun 7E luokalta
M-piiristä. Kolmanneksi valittiin Milla Meck-
lin työ Meilahden yläasteen 7C luokalta 
B-piiristä. 
 Kiitos kaikille töitä Facebookissa äänes-
täneille.

30 vuotta kilpailuita
Viimeisen 30 vuoden aikana lionsklubit eri 
puolilla maailmaa ovat sponsoroineet lioni-
nen kansainvälisiä rauhanjulistekilpailuita 
paikallisissa kouluissa ja nuorisoryhmissä. 
Kilpailu kannustaa nuoria ympäri maailmaa 
ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta.
 Kauden 2017–2018 rauhanjulistekilpai-
lun teema on Rauhan tulevaisuus. Kilpailuun 
saivat osallistua nuoret, jotka olivat 11–13- 
vuotiaita 15.11.2017.
 Lionsklubit voivat sponsoroida taidekil-
pailun lapsille paikallisissa kouluissa tai jär-
jestäytyneissä nuorisoryhmissä.

Rauhanjulistekilpailun arviointi
Julisteet arvioidaan omaperäisyyden, tai-
teellisuuden ja teeman ilmaisun kannalta. 
Julisteet käyvät läpi useita arviointitasoja: 
paikallinen, piiri, moninkertaispiiri ja kan-
sainvälinen. Kansainvälisellä tasolla tuomarit
taide-, rauhan-, nuoriso- ja koulutusyhtei-
söistä sekä tiedotusvälineistä valitsevat yh-
den pääpalkinnon voittajan ja 23 kunnia-
maininnan saavaa työtä.
 Kansainvälisille voittajille ilmoitetaan 
voitosta viimeistään 1.2. Yksi kansainvälisen 
pääpalkinnon voittaja saa 5 000 dollaria ja 
matkan palkinnonluovutustilaisuuteen. Kul-
lekin 23:sta kunniamaininnan saajasta luo-
vutetaan 500 dollarin rahapalkinto ja todis-
tus saavutuksesta.•

Toiseksi tuli Roosa Leinon työ Valoisa tulevaisuus Länsi-Porin koulun 7E-luokalta M-piiristä.

Voittajatyön Rauha säilyisi maapallolla on tehnyt 
Anni Juutilainen Luumäen Kangasvarren koulun 
6A-luokalta D-piiristä.

Kolmanneksi valittiin Milla Mecklin työ Meilahden 
yläasteen 7C-luokalta B-piiristä.

Rauhanjulistekilpailun edustaja D-piiristä
Lions Club Internationalin kauden 2017–2018 rauhanjulistekilpailun teemana on 
Rauhan tulevaisuus. Kilpailu kannustaa nuoria ilmaisemaan näkemyksiään rauhasta.

anna-kaisa jansson, päätoimittaja
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Elämyksellinen teatterikevät Lahdessa!

          Musikaali Love Me Tender

täällä pohjantähden alla
osat 1 & 2

merkkipäivä

paha äitipuoli

tatun ja patun suomi

ystäväni viiru

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi • www.lippu.fi

150218-SaimaaTravel-184x158,5Lions-nro1.indd   2 12/01/2018   11.39

Pasi salmu
0400 541 866

pasi.salmu@gmail.com

Suomalaiset klubiasut 
ja mittapuvut

*Mittaukset 
esimerkiksi 

klubi-iltoina.

SUOMEN LlONS-LIITON 
LENTOPALLOILUN MESTARUUSKILPAILUT 

VUOKATISSA 5.–6.5.2018
Vuoden 2018 Lions-liiton lentopallomestaruudet ratkotaan 

Vuokatin Urheiluopiston uusitussa Vuokattihallissa. Turnaukseen 
osallistumisoikeus on Suomen Lions-liiton sääntöjen mukaan.

SARJAT JA OSANOTTOMAKSU
Kaikki joukkueet pelaavat samassa sarjassa.

Osanottomaksu on 180 euroa/joukkue, joka maksetaan tilille 
LC Sotkamo/Vuokatti FI56 8000 1679 3770 52. 

Viestiosaan on merkittävä osallistuvan klubin nimi.

ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT
LC Sotkamo/Vuokatti, Risto Muranen, Heinäkatu 10, 88600 Sotkamo

puh. 0500 387 394, risto.j.muranen@gmail.com
Ilmoituksessa on oltava klubin nimi, pelaajat ja yhteyshenkilön tiedot. 

Ilmoittautuminen ja suoritettava 9.4.2018 klo 16.00 mennessä.

MAJOITUSVARAUKSET
Kilpailun järjestäjä on varannut huonekiintiön osallistujille. 

Majoitusvaraukset kiintiön tunnuksella ”LC-Lentopallo” 
suoraan Urheiluopiston myyntipalvelusta puh. 08 619 1500 

tai sähköpostilla myyntipalvelu@vuokattisport.fi 
Ilmoittautuneille klubeille tulemme lähettämään tarkemmat tiedot 

turnauksesta ilmoittautumisajan päätyttyä.

Tervetuloa keväiseen Sotkamoon ja Vuokattiin!
LC SOTKAMO/VUOKATTI
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Zack leikkii sensoripihassa.

Koulun sensoripihassa on Hobbitien talo, fossiilitarha, keinu 
ja aistihuone. Piha aktivoi kaikkia aisteja ja rauhoittaa lapsia.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / cassandra rotolo

F
remontissa, Nebraskassa sijaitsevien 
Fremontin kunnallisten koulujen hal-
lintorakennuksen eteishalli on muu-
tettu keitaaksi. Siitä on tehty sen-
soripiha eli alue, joka on tarkoitettu 

aktivoimaan kaikkia viittä aistia.
 Sensoripihassa on Hobbitien talo, fossii-
litarha, keinu ja Snoezelen-menetelmään pe-
rustuva astihuone. Sensoripihasta on muo-
dostunut rauhoittava ja rentouttava paikka 
lapsille, joilla on monenlaisia erityistarpeita

Sensoripiha herättelee lasten kykyjä

ja jotka eivät muuten pystyisi tutkimaan ym-
pärillään olevaa maailmaa turvallisesti ja 
mukavasti.
 Lapset, nuoret aikuiset ja kokonaiset per-
heet nauttivat siitä, että pihassa pääsee itse 
konkreettisesti kokeilemaan ja aistimaan. 
Basalttipylväitä pitkin valuvaa vettä voi kat-
sella, kosketella ja kuunnella ja siten saa tun-
tuman virtaavasta vedestä. Tanssivat valot ja 
heijastukset rauhoittavat mieltä. Kun luon-
nonvalo siivilöityy lasikaton läpi, perheet 
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LION SELVISI HIRVEÄSTÄ SAIRAUDESTA. Lion Mary Robinson on sopeutumisen ja liik-
kumisen asiantuntija Fremontin kunnallisissa kouluissa, joissa hän opettaa sokeita ja näkö-
vammaisia oppilaita. Robinson keksi pihaidean kuultuaan pienestä lapsesta, joka oli sokea 
mutta pääsi kehityksessään vauhtiin alkaessaan tehdä puutarhatöitä äitinsä kanssa. 
 Robinson teki kolme vuotta töitä oman lionsklubinsa John C. Fremont, naapuriklubien, 
paikallisten kansalaisjärjestöjen, taiteilijoiden, arkkitehtien ja koulunsa johtokunnan kanssa 
toteuttaakseen unelmansa.
 Pihan rakentaminen pysähtyi kuitenkin jarrut kirskuen vain muutamaa kuukautta ennen 
kuin se oli määrä ottaa käyttöön, sillä Robinson sai musertavan diagnoosin. Se, mitä hän oli 
pitänyt vain yksinkertaisena väsymyksenä, olikin itse asiassa akuutti luuydinleukemia (AML), 
veri- ja luuydinsyöpä. AML on leukemian aggressiivisin muoto, jossa on kaikkein matalin hen-
kiinjäämisprosentti.
 Robinson taisteli elämästään myönteisen asenteensa, perheensä ja yhteisönsä tuen ja 
oman periksi antamattomuutensa avulla. Robinsonin saamat hoidot olivat aggressiivisia ja 
tekivät hänet hyvin sairaaksi. Hän säilytti kuitenkin hymyn kasvoillaan kaiken aikaa. 
 Sensoripihan suuret avajaiset lykättiin tuonnemmaksi Robinsonin hoitojen ajaksi. Useiden 
kemo terapiasarjojen jälkeen hän sai syövästä puhtaat paperit ja piha avattiin. Se sai heti 
innostuneen vastaanoton.•

”Valoja, ääniä, erilaisia pintoja ja tuoksuja 
voidaan käyttää rauhoittamaan ahdistuneisuutta.”

kerääntyvät sensoripöydän ääreen oppimaan 
tai pelaamaan yhdessä pelejä ja kuuntelevat 
samalla rauhoittavia tuulikelloja.
 – Minusta on ihanaa viedä poikani sin-
ne ja nähdä, miten hänen kasvonsa kirkastu-
vat jokaisen uuden aistimuksen ja sensorie-
lementin kohdalla. Katsellessani ympärilleni 
pihassa näen lasten ja aikuisten hymyilevän. 
Se on kaunis kokemus, Fremontista kotoisin 
oleva Miranda Long sanoo.
 Piha rohkaisee tutkimaan uusia materiaa-
leja. Sillä on myös myönteinen vaikutus asen-
teisiin, se kannustaa osallistumaan ja edistää 
oppimiskyvyn ja motoristen taitojen kehit-
tymistä. Piha herättelee myös paikkakunta-
laisia huomaamaan, että kaupungissa on eri-
tyslapsia ja -aikuisia: näkövammaisia, liikun-
tarajoitteisia ja ihmisiä, joilla on yliherkkä 
tuntoaisti. Lions Clubs Internationalin säätiö 
(LCIF) on myöntänyt piirin 38-O lioneille 
pihaa varten 75 000 US dollarin apurahan. 

Rohkaisua kommunikointiin
Pihaan kuuluu Snoezelen-huoneita, jotka 
ovat rentouttavia, aisteja aktivoivia ympäris-
töjä autistisille, käytösongelmallisille ja nä-
kövammaisille lapsille ja jopa aikuisillekin, 
joilta puuttuu kognitiivisia kykyjä. Huoneet 
auttavat vähentämään ahdistuneisuutta, an-
tavat virikkeitä reagoimaan asioihin ja roh-
kaisevat kommunikointiin. Valoja, ääniä, 
erilaisia pintoja ja tuoksuja voidaan käyttää 

konttaamaan, sillä hän tunsi liian voimak-
kaasti sen, kun jokin koski hänen jalkapoh-
jiaan. Tahdottomat kosketusreaktiot estivät 
Aydenia saavuttamasta monia hänen ikäisel-
leen ominaisia kehityksen virstanpylväitä.
 Aluksi Ayden ei pystynyt ottamaan vas-
taan moniakaan pihan tarjoamista koke-
muksista. Hänestä ei ollut kuin istumaan 
pallomeren reunalla Snoezelen-huoneessa. 
Aydenin opettajat eivät kuitenkaan antaneet 

rauhoittamaan ahdistuneisuutta, ja ne kan-
nustavat tutkimaan asioita.
 – Kun lapsellasi diagnosoidaan autismi, 
kehityshäiriö tai mikä tahansa asia, jonka 
vuoksi hänet katsotaan erityislapseksi, olet 
aivan ymmälläsi kaikista niistä asioista, joita 
lääkärien, perheen, ystävien ja yhteiskunnan 
mielestä ei pystytä tekemään”, Nebraskan 
autistikeskuksen hallituksen jäsen Summer 
Mau sanoo.
 – Halusin tehdä kaiken voitavani lapseni 
puolesta. Sensoripiha tarjoaa hauskan per-
hekokemuksen eikä se mittaa lapsiani niiden 
kykyjen mukaan, jotka heiltä puuttuvat. Mei-
dän pakkakunnallamme ei ole juurikaan tar-
jolla tilaisuuksia, joissa voisi kokea erilaisia 
asioita yhdessä perheenä.
 Kolmevuotias Ayden Crom on myös 
hyötynyt pihasta. Hän on kosketukselle yli-
herkkä, mikä tarkoittaa sitä, että kosketusais-
timus tuottaa hänen vartalolleen pelkoa, ki-
pua tai epämukavuutta. Hän pystyi vain 

periksi vaan veivät hänet sinne säännöllises-
ti viikko toisensa jälkeen. Ayden pääsi kerta 
kerralta hiukan lähemmäksi pallomerta, ko-
keili laittaa varpaansa sinne ja lopulta hyppäsi
pallojen joukkoon.
 Nyt Aydenilla on tapana istuskella pal-
lomeressä ja peittää itsensä palloilla, keinua 
hevosen selässä, ottaa pallo kiinni kaksin kä-
sin ja istua kovalla tuolilla. Hän tutkii fossii-
litarhaa pelotta ja painaa jalkansa mutakuo-
pan litisevää pohjaa vasten. Hän on saamassa 
kiinni keskeisiä kehityksen virstanpylväitä ja 
valmis menemään esikouluun.
 Pihan puolesta taistellut lion Mary Ro-
binson uneksii, että pihaa laajennettaisiin 
lisäämällä sinne vielä kouriintuntuvampia 
aistimuskokemuksia. Sinne voitaisiin tuoda 
leirikokemuksia, lisää taidetta, maistamisak-
tiviteetteja tai luonnontieteisiin, teknolo-
giaan, koneisiin ja matematiikkaan liittyviä 
asioita.•

LION MARY ROBINSON
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kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. 
julkaistavien tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa. tapahtumasta saa olla korkeintaan neljä kuukautta. 

jutut julkaistaan saapumisjärjestyksessä seuraavissa lehden numeroissa. 
aineistopäivään mennessä saapunetkaan eivät välttämättä mahdu aina seuraavaan lehteen.

Monta tapaa tehdä hyvää.

L
C Oulu/Hannat juhlivat marras-
kuun 7. päivä suurta merkkitapausta 
15-vuotisessa klubihistoriassa: Ellan 
ihana päivä -koskettelukirjan julk-
kareita. 

 Kirjojen valmistaminen oli urakka, jo-
hon valmistauduttiin jo tammikuussa. 
Tuolloin Hannat tutustuivat aiheeseen klu-
bitapaamisessa, jossa koskettelukirjoja val-
mistanut Vuokko Keränen esitteli niiden te-
kemistä ja toi muutaman kirjan nähtäväksi. 
Lapsille suunnattu koskettelukirja tuntui so-
pivan täydellisesti Hannojen toimintaan.
 Tarinan Ellan ihana päivä -kirjaan kir-
joitti kevään 2016 aikana 11-vuotias Elle- 
Alina Tetri. Kirja kertoo Ellan ja äidin yh-
teisestä shoppailupäivästä, jolloin Ella ostaa 
uusia tavaroita itselleen ja tuliasia veljelle ja 
isälle.

Puhdistettavasta materiaalista
Klubilaiset jakautuivat pienryhmiin, joista 
kukin otti vastuulleen yhden sivun suunnit-
telun ja valmistamisen.
 Osa sivujen kuvituksesta tehtiin kaupan 
tuotteilla, kuten esimerkiksi Ella-nukke, ruo-
kailuvälineitä sekä kampa ja hiusrenksut. Itse 
tehtiin muun muassa ompelemalla ja neu-
lomalla Ellan vaatteita ja tikkukaramelleja 
massasta. Kaiken materiaalin on kestettävä 
koskettelua ja puhdistusta, joka tehdään joka 
kerta kirjan palauduttua edelliseltä lainaajalta. 
 Kirjojen valmistumiselle ei ulkopuolis-
ten taholta ollut mitään aikarajaa ja kirjaa 
tehtiin rauhassa, jäsenille sopivalla tahdilla. 
Suurin osa klubilaisista on työelämässä ja 
kirjat haluttiin tehdä siten, että tekeminen 
on hauskaa ja sopii muuhun elämään.

 Kirjoja työstettiin loppupuolella parissa
klubitapaamisessa ja erikseen sovituissa val-
mistustapaamisissa, joissa neulat suihkivat 
ja ompelukoneet surisivat ja varmistettiin 
kokonaisuuden toteutusta. Klubi vietti mon-
ta hauskaa työskentelyhetkeä sekä pienryh-
missä että koko porukalla. 

Aktiviteetti tosi tarpeeseen
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinno-
nalaan kuuluvasta Celiasta voi näkö- ja moni-
vammaisille lapsille lainata heitä varten val-
mistettuja koskettelukirjoja siitä lähtien, kun 
lapsi täyttää kaksi vuotta.
 Koskettelukirjat ovat värikkäitä, erilaisista
materiaaleista valmistettuja, tunnusteltavia 

1 Koskettelukirjan tekemisellä hyvää mieltä
LC Oulu/Hannat ovat valmistaneet hienomotorisia taitoja edistävän lasten 
koskettelukirjan näkövammaisille lapsille. Kirjan tekeminen toteutti Lions-järjestön 
palvelutehtävää monella tavalla ja lisäsi klubin sisäistä yhteyttä.

pirjo puoskari

kuvakirjoja. Kirjojen avulla voi harjoittaa 
muun muassa hienomotorisia taitoja. Kaikissa
koskettelukirjoissa on teksti myös pistekir-
joituksella. 
 Celiasta saa perusohjeistuksen kirjal-
le asetetuista vaatimuksista. Hannat saivat 
tekemisen aikana lisäksi Vuokko Keräseltä 
tukea ohjein ja toteutusvinkein. Klubi teki 
kirjan kahtena kappaleena sen saatavuuden 
helpottamiseksi – lainauspalveluita käyttää 
650 perhettä. 
 LC Oulu/Hannat on saanut nimensä 
Oulun ensimmäisen lasten päiväkodin pe-
rustajan Hanna Åströmin mukaan. Klubin 
ensisijaisina auttamiskohteina ovat lapset ja 
nuoret.

1
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2 Valoa pimeyteen
ari korpela 

SUOMEN lionien teemana on tällä toiminta-
kaudella panostaa nuorisoon. LC Kauhajoki 
ja LC Kauhajoki/Aro ovat päättäneet hankkia
190 polkupyörän etu- ja takavaloa sekä sa-
man verran pinnaheijastimia.
 Jakokohde tulee olemaan kaikilla Kauha-
joen kouluilla pääsääntöisesti kolmasluok-
kalaiset, joilla ei vielä ole valoja pyörissään. 
Kolmasluokkalaisten on todettu käyttävän 
eniten polkupyörää liikenteessä. Ylijäämä-
lamput jaetaan myös muille lamppuja tarvit-
seville oppilaille.
 Jako- ja kiinnitysvastuu tulisi olemaan 
opettajilla, esimerkiksi käsityötunnilla. Lio-
nit kyllä osaltaan asentavat lamput pyöriin. 
Ajatuksena on kiinnittää lamput heti luovu-
tuksen yhteydessä. Valojen rahoitus on pää-
sääntöisesti tullut mainostaulujen tuotosta, 
jotka sijaitsevat keskustan pohjoisella ja ete-
läisillä yhdysteillä. Aktiviteettiin on budjetoitu
kaikkine kuluineen 2 000 euroa.•

2

3  Laavu hankasalmelaisten 
käyttöön
LC HANKASALMEN lahja hankasalmelaisille 
100-vuotiaan Lions-järjestön ja 100-vuotiaan
Suomen kunniaksi on Kääkön laavu kirkon-
kylän läheisyydessä Kääkön suoalueen reu-
nalla. 
 Klubi päätti rakentaa laavun Kääkön va-
jaan viiden kilometrin mittaisen hiihtoladun 
varrelle. Avustusta saatiin Arne Ritari -sää- 
tiöltä 4 300 euroa hankkeeseen, jonka kus-
tannusarvio oli noin 10 000 euroa.
 Juhannuksen jälkeen alkoi laavun, puu-
varaston ja huussin reilun kahden kuukau-
den rakentaminen. Talkootunteja kertyi 11 
veljen tekemänä 410 tuntia.
 Rakennukset luovutettiin kunnalle 30.10.
Tilaisuuteen osallistui rakennustalkoissa 
mukana olleita veljiä sekä kunnanjohtaja, 
kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnan 
henkilökuntaa.
 Keski-Suomen Liikunta palkitsi liikunta-
gaalassaan tammikuussa LC Hankasalmen 
laavuhankkeen vuoden 2017 liikuntatekona 
Hankasalmella.•
Kuvassa laavun luovutustilaisuudessa 
keskellä on Hankasalmen kunnanjohtaja 
Matti Mäkinen, vasemmalla pres. Hannu Hintikka 
ja oikealla sihteeri Matti Halonen. 
Kuva: Reino Valkonen

Suomen lionien teemana on tällä 
toimintakaudella panostaa nuorisoon.

 Kirjan tekeminen toteutti Lions-järjes-
tön palvelutehtävää monella tavalla, ja teke-
misen tuottaman hyvän mielen ohella se lisä-
si klubin sisäistä kiinteyttä. 
 LC Oulu/Hannat suosittelee koskettelu-
kirjan tekemistä toisillekin klubeille haus-
kana ja monipuolisena aktiviteettina, joka 
palvelee todellista tarvetta. Jokainen lapsi on 
kirjan arvoinen.•
Kuvassa LC Oulu/Hannat Rauhalassa.

4 Hautalyhtyprojekti 
kunnioitti sankarivainajia 
juhani partanen

LUUMÄEN lionsklubien käynnistämä, peräti 
kuuden eri järjestön yhteistyössä toteuttama, 
hautalyhtyjen pystytys ja sytytys sankarihau-
doille kunnioitti kaikkensa antaneiden isän-
maan puolustajien muistoa Luumäellä. Hau-
talyhdyt pystytettiin eri järjestöistä tulleiden 
noin 20 talkoolaisten voimin lokakuun lo-
pulla ja kynttilöiden sytytys oli vuorossa itse-
näisyyspäivän aamuna ennen juhlajumalan-
palvelusta.
 Hautalyhtyprojektin taustalla ovat luu-
mäkeläiset lionsklubit pian 60 vuotta täyttä-
vän LC Luumäen johdolla.
 Hautalyhtyjen hankintakustannukset 
jaettiin LC Luumäen, LC Luumäki/Ukko- 
Pekan ja Luumäen kunnan kesken. 
 Pystytystalkoissa olivat mukana LC Luu-
mäki, LC Luumäki/Ukko-Pekka ja LC Luu-
mäki/Ellen sekä Luumäen Reserviupseerit, 
Luumäen Reserviläiset ja partiolippukunta 
Taavetin Korpihaukat.
 Kunnanjohtaja Anne Ukkonen pitää han-
ketta yhteisöllisesti merkittävänä ja kiittää 
leijonien ja muiden järjestöjen aktiivisuutta.•
Kuvassa sankarihautausmaalla hautalyhtyjä 
asettelivat Aino Korhonen ja Jukka Sillanpää. 
Kuvassa myös LC Luumäen presidentti Tapio Suokas.

3
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5  LC Lieto/Loukinainen 
30 vuotta
LC LIETO/LOUKINAISEN 30-vuotisjuhlassa 
21.10. lyötiin Lions-ritariksi ansioitunut Veli 
Tapio Rantala (kuvassa toinen oikealta). Ri-
tariksi lyönnin suoritti klubin perustajajäsen, 
Lions-ritari Aulis Tamminen (toinen vasem-
malta). Avustajina ja lähitodistajina toimivat 
klubin presidentti Matti Helanlahti (oikealla)
sekä Simo Mattila (vasemmalla).•

6  Käytettyjä silmälaseja 
kehitysmaihin
voitto korhonen

LC PORVOO MLK:n käytettyjen silmälasien 
pakkaustalkoissa syyskuun lopulla ylitettiin 
2 000 silmälasin raja, kun Porvoon Silmäase-
man LC-keräyspisteestä saadut käyttökelpoi-
set lasit pakattiin Espanjaan lähetettäviksi.
 Käytettyjen silmälasien keräys on osa 
Lions Clubs Internationalin Sight First -kam-
panjaa. Sen tavoitteena on jo useita vuosia 
ollut parantaa kehitysmaiden lasten ja aikuis-
ten elämän laatua näkökykyä parantamalla.
 ‒ Porvoolaiset leijonat ovat kampanjas-
sa yhteistyössä Torreviejassa toimivan Club 
de Leones Torrevieja/Suomi -klubin kanssa. 
Porvoosta lasit menevät ilmaiskuljetuksella 
veljesklubillemme, joka toimittaa lasit Torre-
viejan lähellä oleva alan kierrätyskeskukseen 
San Vicente del Raspeigin kaupungissa, klu-

bin presidentti Raimo Rainio sanoo.
 Käytettyjä koteloita ei Espanjassa kelpuu-
teta uusiokäyttöön. Ne porvoolaisklubi vie 
paikalliseen Goodwill-kierrätyskeskukseen, 
jonka tuotoilla tuetaan vähävaraisia porvoo-
laisia. UPS kuljettaa lähetykset Espanjasta 
esimerkiksi Ugandaan, Meksikoon tai Uru-
guayhin.• 

Kuvassa Tarmo Tuominen (vas.) ja Hans Sonntag 
puolisoineen pakkaamassa Porvoossa 
syksyllä silmälaseja rahtikassiin Espanjaan 
lähetettäväksi.

7  LC Kotka muistaa 
Suomen-poikia
ilkka hankkila

LAHDEN seudun lionit kehottivat 1990-luvul-
la ottamaan ”kummiveteraaneja” virolaisista 
Suomessa taistelleista vapaaehtoisista, Suo-
men-pojista. Klubimme LC Kotka yhdessä 
LC Kotka/Ruotsinsalmen kanssa otti huo-
lehtiakseen Herman Jaagusta vuonna 1996 
ja hänen kuoltuaan Ülo Seemannista. Hä-
nen menehdyttyä taloudellista apua alettiin 
kohdistaa vaikeissa olosuhteissa eläville Suo-
men-poikien leskille.
 PDG Markku Saittakari työskenteli Vi-
rossa ja tuona aikana Suomen-pojat saivat 
oman alueen Metsäkalmiston hautausmaalta.
Saittakari aloitti 1990-luvun lopulla suo-
malaisen tavan sytyttää kynttilät virolaisten 
haudoille Suomen itsenäisyyspäivänä. 

 Saittakarin liityttyä LC Kotka/Ruotsin-
salmeen hän esitti LC Kotkan kanssa yhtei-
seksi klubiaktiviteetiksi vuosittain 300 kynt-
tilän huolehtimisen Metsäkalmistoon. LC 
Kotka /Ruotsinsalmi on sittemmin yhtynyt 
LC Kotkaan ja aktiviteetti jatkuu.
 Kävimme laskemassa kukat Metsäkal-
mistossa 26.8. Suomen-poikien muistokivelle
ja vierailimme hautausmaata hoitavan rouva 
Janne Põlluaasin luona. Mukana vierailulla 
oli Suomen-poika Edgar Sinisalu, pirteä ja 
erinomaista suomea puhuva 93-vuotias vete-
raani. Sinisalu menehtyi tapaamisen jälkeen 
7.12.2017.•
Suomen-poikien haudat Suomen itsenäisyys-
päivänä 2014. Kuva: Janne Pölluaas

8  Tukena kehdosta hautaan
mauno laakso

LC ALAJÄRVI-JÄRVISEUTU on osallistunut 
monipuolisesti Suomi 100 -ohjelmaan. Pu-
nainen Sulka -kampanjan yksi teemoista on 
auttaa nuoria elämisen hallintaan. Olemme 
huolestuneet siitä, että varsinkin alle 20-vuo-
tiaat äidit tupakoivat yleisesti. Klubimme 
lahjoitti Alajärven terveyskeskukselle häkä-
mittarit. 
 LC Alajärvi-Järviseutu lahjoitti Punainen 
Sulka -keräykseen 4 500 euroa. Palautettava 
1 125 euroa lahjoitetaan Alajärvellä mielen-
terveystyöhön. Huoli nuorten lisääntyneestä 
huumeiden käytöstä on saanut meidät toi-
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mimaan. Olemme tukeneet rahallisesti va-
listuskampanjaa ja tammikuussa järjestäm-
me tilaisuuden yläasteen oppilaille ja heidän 
vanhemmilleen.
 Klubimme tukee myös paikkakunnallam-
me nuorille toimintaa järjestäviä liikuntajär-
jestöjä ja yhdistyksiä sekä kannustaa stipen-
deillä parempiin saavutuksiin. Lähetämme 
kuluvana toimintakautena nuorisovaihtoon 
kolme oppilasta sekä tuemme rahallisesti jo-
kaista ulkomaille matkaavaa luokkaa.
 Juhlavuoden kunniaksi kannamme vas-
tuun myös vanhuksista. Lahjoitimme van-
husten palveluyksiköihin neljä pyörätuolia ja 
yhden joka sään potkukelkan. 
 Toimintakauden rahallinen tuki on ollut 
yli 10 000 euroa.• 

Kuvassa lahjoitimme vanhusten palveluyksiköihin 
neljä pyörätuolia ja yhden potkukelkan. 
Luovuttajina lionit Raimo Kröger ja Mauno Laakso. 
Kuva: Mauno Laakso

9  Sotaveteraanien apuna 
jo 25 vuotta
vesa pakkala

LC PORI/LINNA aloitti vuonna 1993 silloisen 
presidentin Juhani Jokisen aloitteesta Sata-
kunnan Sotaveteraanien joululehden jakelu-
aktiviteetin. Aktiviteetti toteutettiin tänä 
vuonna jo 25. kerran. Vuosittain Poriin jaet-
tujen lehtien määrä on ajan kuluessa vähen-
tynyt alun yli 1 000 kappaleesta noin puoleen. 

Lehtien jako on, jos mahdollista, suoritettu 
suoraan vastaanottajalle hyvän joulun toivo-
tuksin.
 Taloudellinen säästö veteraanijärjestölle 
postituskuluissa on ollut 25 vuoden aikana 
useita kymmeniä tuhansia euroja. Työ jat-
kuu...•
Kuvassa LC Pori/Linnan veljiä noutamassa 25. kerran 
veteraanien joululehteä Satakunnan Sotaveteraanien 
toimistosta. Veljien keskellä  yhdistyksen 
toimistosihteeri Pirjo Kallioinen. Kuva: Vesa Pakkala

10 Liikenneturvaa Kellokoskella
 markus heikkilä

LC KELLOKOSKI jakoi syyskuun alussa jo pe-
rinteiseen tapaan Kellokosken ekaluokkalai-
sille oppilaille turvaliivit.
 Heijastinliivit ovat saaneet hyvän vas-
taanoton ja iloksemme olemme huomanneet 
niitä käytettävänkin pimenevissä syysilloissa.
 Varttuneimmille oppilaille on ammatti-
lainen pitänyt havainnollistavaa liikenneva-
listuskampanjaa, kun on koittanut aika siir-
tyä moottoroidun ajoneuvon ohjaimiin.•

11  LC Luvialla 47. vuosijuhla
pdg ossi lahtinen 

VIETIMME erinomaisen hauskan ja samalla 
arvokkaan juhlan Luvian Tasalassa 7.10. Lu-
vian 12. Lions-ritariksi lyötiin Mikko Hei-
nonen, lyöjänä PDG Ossi Lahtinen. Piiriku-

vernööri Veli-Matti Andersson palkitsi 100 
prosentin ansiomerkillä past. pres. Tapio 
Seppälän. Chevronin saivat 50 v. Antti Tuo-
minen, 30 v. Markku Helkö ja 10 v. Jarkko 
Heinilä.•
Kuvassa lähitodistajana Antti Tuominen, PDG Ossi 
Lahtinen, lady Elina Heinonen, Mikko Heinonen, 
klubipres. Miikka Karisjoki, lady Tanja Karisjoki ja 
lähitodistaja Osmo Lampinen. Kuva: Petri Niemi

12  Pikkupartiolaisille lahjoitus 
Ulvilassa 
sirkka saari 

LC ULVILA/AURORA lahjoitti osan Punainen 
Sulka -keräyksen tuotostaan Ulvilan Erä-ty-
töille. Lahjoituskäynnillä saimme katsauksen 
partiolaisten toiminnasta ja näimme myös 
Partiopirtin sisätilat.
 Tiloja on pikkuhiljaa kunnostettu talkoo-
työllä. Työtä tosin riittää ja lisätuki ja -lah-
joitukset olisivat kyllä tarpeen. Piha-alue oli 
todella pimeä ja siellä pikkupartiolaiset pu-
jottelivat vesilammikoiden ohi. Toivottavasti 
lahjoituksestamme on iloa monelle pienelle 
ja isommalle lippukunnan jäsenelle.•
Kuvassa lahjoituksen vastaanottajana Ulvilan 
Erätyttöjen Lippukunnan johtaja Katja Silvanto 
ja paikalla olleet nuoret sekä LC Ulvila/Auroran 
edustajina Aila Riihiluoma, Marja Mäenpää ja 
Sirkka Saari (kuvaaja).
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13  Kynttilät sankarihaudoille 
KAUHAJOEN lionsklubien yhteinen hyvä tem-
paus oli viedä jokaiselle kolmen kirkon san-
karihaudoille kynttilät. Mukana tempaukses-
sa oli LC Kauhajoki/Aro, LC Kauhajoki, LC 
Päntäne ja LC Katrilli.•
Kuva: Ari Korpela

14 Lumossa hyvää tekemässä
tiina halmevuo

LC VANTAA/KOMEETAT  järjesti perinteisen 
hyväntekeväisyyskonsertin 5.11. Korson 
Lumo-talossa. Konsertin teemana oli Rauli 
Badding Somerjoki ja konsertti oli tribuutti 
hänen musiikilleen. 
 Esiintyjinä olivat Simo Silmu, Heikki 
Hela, Jani Forsman ja Suvi Karjula. Tarjol-
la oli monipuolinen kattaus musiikkia ja eri-
tyyppisiä laulajia, joilla muutamalla on tuo-
re kokemus Baddingistä. Heikki Hela ja Jani 
Forsman olivat nimittäin eri-ikäisen Bad-
dingin rooleissa Somerolla esitetyssä juhla-
vuoden musiikkinäytelmässä.
 Konserttisali oli täynnä ja yleisö kiitti lois-
tavasti järjestetystä konsertista. Badding 70 
-konsertin tuotto menee lyhentämättömänä 
hyväntekeväisyyteen lasten, nuorten, van-
husten ja muiden tarvitsevien auttamiseksi.•
Kuva: Marita Majander

15 Pirteä viisikymppinen 
jouko kangaskokko 

LC KÄRSÄMÄKI vietti marraskuussa 50-vuo-
tisjuhlaa. Pirteä viisikymppinen klubi on 
lahjoittanut juhlavuonnaan muun muassa 
stipendejä opiskelijoille, infotaulun Suomen 
sodan muistomerkille, lähes 200 kynttilä-
lyhtyä sankarihaudoille, tukenut paikallista 
urheiluseuraa ja klubin katastrofirahaston 
kautta avustanut isän työtapaturmassa me-
nettänyttä perhettä. Lisäksi klubi on osallis-
tunut aktiivisesti nuorisonvaihtoon. 
 Pääasialliset tulot klubi saa vuosittain il-
mestyvästä Mäkiset-lehdestä, säätilaveikka-
uksesta, joulukuusien myynnistä. ja erilaisis-
ta arpajaisista. 
 Juhlassa kuultiin paikallista haitarimu-
siikkia ja kärsämäkeläislähtöisen näytteli-
jä-taiteilija Matti Ristisen esittämänä Eino 
Leinon ja Aleksis Kiven runoja. DG Matti 
Välikangas piti juhlapuheen ja jakoi yhdessä 
presidentti Markku Kosken kanssa Melvin 
Jones -palkinnot Martti Prättälälle, Veikko 
Junttilalle ja Väinö Korkiakoskelle.•

16 LC Ylihärmä täytti 40 vuotta
simo perämäki 

LC YLIHÄRMÄ vietti 40-vuotisjuhlaansa Här-
män kylpylässä 9.11. LC Ylihärmän perus-
tava kokous järjestettiin KOP:n kokoushuo-
neessa 5.9.1977. Perustajajäseniä oli 22, joista 

16 oli aikaisemmin osallistunut leijonatyö-
hön muissa klubeissa.
 F-piirin piirikuvernööri Jaakko Passi-
nen antoi tunnustusta LC Ylihärmän loista-
vasta tuloksesta Punainen Sulka -keräykses-
sä. Klubi keräsi Melvin Jones -veljen Raimo 
Holmin komennossa 12 500 euroa saavut-
taen tavoitteensa 347-prosenttisesti. Tulok-
sella klubi sijoittui valtakunnallisessa aktivi-
teetissa toiseksi.
 LC Ylihärmän ladytoiminta on ollut eri-
tyisen aktiivista. Ladyt ovat järjestäneet vuo-
desta 1994 alkaen isänpäivälliset. Viiden 
vuoden ajan ladyt ovat järjestäneet ohjelmaa 
asukkaille pienkoti Sointulassa. Kuntayhty-
mä Kaksineuvoinen palkitsi viime tammi-
kuussa LC Ylihärmän ladyt suuriarvoisesta 
palvelutyöstä Sointulan asukkaiden hyväksi.•
Kuvassa LCIF Melvin Jones pj. Timo Sysilampi (vas.) 
sekä uudet Melvin Jones -jäsenet Erkki Kallio
ja Simo Perämäki. Kuva: Mika Mäki

17 Laitalainen joulu kaikille
hannu lehtonen 

SOMEROLLA järjestettiin syksyllä kampanja, 
jonka tarkoituksena oli tuottaa ”laitalainen 
joulu” (somero-suomi-sanakirjan mukaan 
”kunnollinen, asianmukainen”) myös niille, 
joille se muuten taloudellisista syistä jäisi 
puutteelliseksi. 
 Kampanjan näkyvin muoto oli hyvänteke-
väisyysmyymälä, jossa myytiin yritysten ja yk-
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sityisten tarkoitukseen lahjoittamaa tavaraa.
Someron Lions Ladyt ottivat vastuulleen myy-
mälän yhden aukiolopäivän myyntivuorot.
 Lions Ladyt ovat aiempina vuosina joulun 
alla jakaneet ruokalahjakortteja kirkon dia-
koniatyön kautta sekä hankkineet ruoka- ja ta-
loustarvikekasseja kaupungin sosiaalitoimis-
ton osoittamiin kohteisiin. Koska laitalainen 
joulu tänä vuonna korvasi tuon jouluisen pe-
rinteen, Lions Ladyt kohdistivat tällä kerralla 
oman aktiviteettinsa yksinäisille vanhuksille 
järjestettyyn ohjelmalliseen pikkujouluruo-
kailuun.•
Kuvassa Merja Rintamaa-Lehtonen (vas.) ja Margit
Rantala joutuivat perehtymään myös kassa- ja luotto-
korttikoneen käyttöön hyväntekeväisyysmyymälän 
kassalla. Kuva: Hannu Lehtonen

18 Metropolien tunnelmaa 
konsertissa 
aija jokilammi 

RAJAMÄEN kirkossa soivat syyskuussa keski-
eurooppalaiset aariat, kun LC Nurmijärvi/ 
Rock kutsui konsertoimaan Amsterdamista
baritoni Jussi Lehtipuun. Komeaäänisen 
Lehtipuun esitykset kajahtelivat kirkon holvi-
kaarissa saaden yleisön taputtamaan seisaal-
taan. Säestäjänä toimi urkuri, pianisti ja seu-
rakunnan johtava kanttori Satu Ranta. Duon 
saumatonta yhteistyötä ja musiikkiin eläyty-
mistä oli ilo seurata, kommentoi konsertin 
päätteeksi klubin presidentti Tero Salomaa.

 Konsertin kuulijat hurmaantuivat esiin-
tyjän monieleisestä tulkinnasta ja vahvasta 
äänestä, mikä pääsi funkkistyylisen kirkko-
salin akustiikassa upeasti esiin. 
 Tämähän oli kuin taianomainen hetki 
maailman metropoleissa, kuulijat kommen-
toivat. 
 LC Nurmijärvi/Rock on vielä melko tuo-
reena yhteisklubina linjannut toimintansa si-
ten, että klubi tekee aktiviteetteja harvaksel-
taan, työleirejä visusti varoen, mutta pyrkien 
tekemään aina täydellä sydämellä ja kulttuurin
tulokulmasta.•
Kuvassa esiintyjät Jussi Lehtipuu ja Satu Ranta 
sekä konsertin järjestäneitä ”rokkibändiläisiä”. 
Kuva: Aija Jokilammi

19 Joulupolku veti väkeä
hannu lehtonen 

LC SOMERON LADYT olivat aktiivisesti muka-
na, kun Someron Hovimäki Camping järjesti 
marraskuun lopussa Hovimäen Joulupolku 
-tapahtuman. Menestykseksi muodostunut 
tapahtuma veti runsaasti kokonaisia perheitä 
tapaamaan joulupukkia, tonttujen viestikes-
kusta ja monia muita jouluisia kohteita. 
 Ladyjen järjestämä ilmainen ongintapis-
te lapsille oli ahkerassa käytössä koko tapah-
tuman ajan, ja lapset olivat ilahtuneita ongin-
taämpäristä löytyneistä pikkulahjoista.
 Varainkeruuaktiviteettina ladyt olivat 
leiponeet kuivakakkuja, pikkuleipiä ja muita 

leivonnaisia, jotka tekivät hyvin kauppansa 
mökkiin sisustetussa joulumyymälässä.
 Tapahtuman järjestäjät, Hovimäki Cam-
pingin omistajat lion Marko Rantala ja ladyn-
sä Margit olivat varanneet kävijöille joulu-
puuroa ja glögiä, joiden tarjoilusta Someron 
Lions Ladyt huolehtivat.•
Kuvassa Hannu ja Anna-Liisa Myllyniemi ostivat 
Raija Lagerroosilta jouluisia leivonnaisia Someron 
Lions Ladyjen myyntimökissä. Kuva: Hannu Lehtonen

20  Bussikuljetusta Joulupolulle
hannu lehtonen 

LION Marko Rantalan ja puoliso Margitin 
omistama Someron Hovimäki Camping jär-
jesti marraskuun viimeisenä lauantaina koko 
perheelle tarkoitetun Hovimäen Joulupolku 
-tapahtuman. Tähtien ja lyhtyjen valaise-
ma metsäinen joulupolku vei kulkijat muun 
muassa seimen äärelle muistelemaan ensim-
mäisen joulun tapahtumia. Myös joulupukki 
oli pajassaan tervehtimässä lapsia ja vanhem-
piakin joulupolun kiertäjiä.
 LC Somero järjesti ilmaisen bussikulje-
tuksen Someron keskustasta tapahtumapai-
kalle bussiyhtiö Vainion Liikenteen ystäväl-
lisellä avustuksella.•
Kuvassa kuljetuksen järjestämisestä tyytyväisiä 
matkustajia nousee bussiin, ja matka kohti 
Hovimäkeä alkaa. Kuljetuksen ideoinut ja 
toteuttanut lion Timo Hallikainen tervehtii tulijoita 
ohjauspyörän takana. Kuva: Hannu Lehtonen
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21 Joulumieltä palvelutaloon 
VUOSITTAIN joulun alla LC Mikkelin Savon- 
Jousi on lion Tapani Vänttisen aloitteesta 
muistanut Rantakylän kaupunginosan Nais-
tingin Palvelutalon asukkaita järjestämällä 
heille hyväntekeväisyyspikkujoulun.
 Tänäkin vuonna kokoonnuimme 13.12. 
virittämään talon asukkaita joulumielelle oh-
jelmanumeroin ja paketein. Veli Veini Leino-
nen joulupukkina kruunasi tilaisuuden.
 Vuosia sitten tämän tärkeän aktivitee-
tin alkuperäinen tarkoitus oli muistaa vä-
hävaraisia vanhuksia. Nyt ajatus on jalostu-
nut koskemaan tasapuolisesti kaikkia talon 
asukkaita. Tilaisuus on meille kuin veisimme 
tuulahduksen menneiltä ajoilta isovanhem-
millemme. Olemme tunteneet lämmintä hy-
väksyntää asukkaiden taholta, ja se on paras 
palkkiomme.
 Lahjapaketit ovat nyt kätevyytensä vuoksi
joulukasseja ja sisältävät jouluun kuuluvia 
herkkuja. Niitä on jaossa 40 kappaletta.•
Kuvassa Hilkka ja Tapani Vänttinen, joiden kotona 
talkoilla täytimme kassit. Kuva: Raili Anttalainen 

22 Lionit joulupukin kulkueen 
turvaajina
hannu lehtonen 

SOMERON joulukadun avajaisia on perintei-
sesti vietetty marras-joulukuun vaihteessa. 
Ja yhtä perinteisesti LC Someron lionit ovat 

huolehtineet tapahtuman liikenteenohjauk-
sesta klubin liikennevastaavan Eino Lind-
strömin johdolla. Niinpä tälläkin kerralla 
joulupukki kulkueineen sai kävellä turvalli-
sesti Someron torilta Kiiruun puistoon tar-
vitsematta pelätä jäävänsä autoliikenteen jal-
koihin.
 Puistossa järjestettiin ohjelmallinen ava-
jaisjuhla riisipuurotarjoiluineen. Juhlan juon-
tamisesta vastasi lion Leif-Johan Lagerroos.
 Tapahtuman järjestivät taas kerran So-
meron Yrittäjät, Someron Yrittäjänaiset, So-
mero Sydämessä -yhdistys, Someron kau-
punki ja Someron Kulttuuri ry.•
Kuvassa lion Seppo Laakso varmistaa, 
että joulupukin kulkue voi edetä turvallisesti. 
Kuva: Hannu Lehtonen 

23 Sata jätkänkynttilää 
satavuotiaalle Suomelle
pentti meklin

LC KURU sytytti Suomen 100-vuotispäivänä 
sata jätkänkynttilää Kurun läpi kulkevan kan-
tatie 65 varrella. Klubilaiset hankkivat syksyn 
aikana jätkänkynttilät seurakunnan metsäs-
tä ja klubin yksittäisten jäsenten metsätiloil-
ta. Palamisen varmistamiseksi jätkänkynttilät 
kuivattiin paikallisen saha- höyläämön kui-
vaamossa ja säilytettiin kuivassa tilassa. 
 Itsenäisyyspäivänä iltapäivällä jätkän-
kynttilät asetettiin Suomen lipun muotoon 
kantatien varressa olevaan koivikkoon. Sy-
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tyttämiseen osallistui huomattava osa klubin 
jäsenistä ja näin kynttilät saatiin sytytetyksi 
samaan aikaan. Vaikuttavaa näkyä seurasi 
joukko paikallisia asukkaita ja heidän vierai-
taan, samoin monet ohikulkijat pysähtyivät 
seuraamaan tapahtumaa. Palamisjätteitä jäi 
vähän ja veljet siistivät alueen itsenäisyyspäi-
vän jälkeisenä aamuna. 
 Paikallinen Kuru-lehti kertoi näyttävästi 
tapahtumasta.•
Kuva: Esko Rimppi

24 Kontulaa palveltu 
puoli vuosisataa
antti tuomikoski 

LOPPUVUODESTA 2017 LC Helsinki/Kontula 
juhli viisikymmenvuotista merkkipäiväänsä. 
Juhlassa julkistettiin historiikki Puoli vuo-
sisataa Kontulassa palvellen. Historiikin on 
kirjoittanut filosofian tohtori Jouko Kokko-
nen. Tohtori ei ole klubin jäsen, mutta kon-
tulalaisena hän tuntee hyvin klubin. Tukea 
kirjoittajalle ovat antaneet erityisesti histo-
riikkitoimikunnan jäsenet Timo Erissalo, 
Lassi Lehtikallio ja Pentti Kiuru, kaikki pit-
käaikaisia jäseniä ja entisiä presidenttejä.
 Historiikkiin on koottu koko 50-vuotis-
kausi, ei vain 40-vuotishistoriikin jälkeinen 
10-vuotiskausi. Kirjasta ilmenee, kuinka 
Kontulan kaupunginosa ja LC Kontula ovat 
syntyneet, kasvaneet ja kehittyneet kuin käsi 
kädessä. Lukijalle kappaleessa nykyinen pre-
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sidentti Jyri Kurki kuvaileekin Kontulan al-
kuvaihetta Väinö Linnaa mukaillen: ”Ensin 
oli suo, nosturit ja kivisiä polkuja kompuroi-
vat uudisasukkaat”.•
Kuvassa tohtori Jouko Kokkonen esittelee
kirjoittamaansa 50-vuotishistoriikkiä. 
Kuva: Antti Tuomikoski 

25 Laulava klubi 
virkistää vanhuksia
ari lybeck 

LC SAVONLINNA/Säämingin klubi on laulava 
klubi ja se käyttää tätä lahjaansa vanhusten 
virkistämiseen. Klubi on käynyt puolisoineen
ilahduttamassa laulullaan asukkaita palvelu-
taloissa ja hoitokodeissa keskimäärin kerran 
kuukaudessa. 
 Syksyn 2017 ohjelmassa ovat olleet Sa-
vonlinna alueella sijaitsevat Hopearannan 
Palvelutalo, Hoivakodit Jooseppi, Aapeli ja 
Rebekka sekä palvelukodit Attendo Villa 
Ritala ja Villa Ruustina. Tilaisuuksissa on 
yhdessä asukkaiden kanssa laulettu iloisia 
ikivihreitä säveliä sekä perinteisiä kansan-
lauluja. Säestyksestä on vastannut mukana 
kulkeva ”laatikkopianisti”, joka toimii tilai-
suuksissa hienosti. Asukkaat saivat osallistua 
musiikkiin laulaen tai tanssien.•

26 Kunnan ympäristöpalkinto
klubille 
KIRKKONUMMEN ympäristöpalkinto 2017 
myönnettiin tänä vuonna LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt:lle sekä luontokuvaaja Sami Karja-
laiselle. 
 LC Kirkkonummi-Kyrkslätt on tehnyt 
pitkäaikaista ja monipuolista työtä Kirkko-
nummen kunnan asukkaiden asuinviihty-
vyyden ja asuinympäristön parantamiseksi. 
Esimerkkejä klubin hankkeista ovat muun 
muassa jo yli vuosikymmenen jatkunut vie-
raslajien, kuten jättiputken, torjunta, puiden 
istutusprojekti osana maailmanlaajuista 100 
miljoonan puun istutuskampanjaa, erilaisia 
lähiympäristön kunnostuskohteita, kuten ui-
marannan huoltorakennuksen sekä koulukes-
kuksen muurin graffitien poisto sekä roskapäi-
vät kunnan keskustassa 2-3 kertaa vuodessa.
 Kirkkonummen ympäristöpalkinto jaet-
tiin nyt kolmatta kertaa. Palkinto on tunnus-
tus Kirkkonummen ympäristön hyväksi teh-
dystä esimerkillisestä työstä. Palkintoraati 
koostui Kirkkonummen kunnan luottamus-
henkilöistä ja virkamiehistä.•
Kuvassa klubilaiset maalaamassa Syväjärven 
uimarannan huoltorakennusta. Kuva: Jussi Saarnio

27 LC Mäntsälä 
täytti 60 vuotta
LC MÄNTSÄLÄ vietti 60-vuotisjuhlapäivää 
22.10. Keudan tiloissa ravintola Lukkarissa. 
LC Mäntsälä on vanhin lionsklubi Mäntsälän 
kolmesta lionsklubista.
 Päivän ohjelma alkoi kunniakäynnillä 
sankarihaudoilla sekä viime talvena kuolleen 
veli Pentti Kuusiluoman haudalla, joille Lio-
nit laskivat seppeleet.
 Juhlapäivänään LC Mäntsälä jakoi avus-
tuksen Mäntsälän partiolaisten Metsäkä-
pyjen toiminnan tukemiseen. Klubin yksi 
ensimmäisiä avustuskohteita on ollutkin 
partiolaisten toiminnan tukeminen paikka-
kunnalla.
 Lions-liiton ja N-piirin edustajana ilta-
juhlassa oli piirikuvernööri Timo Auranen 
ja juhlapuhujana kansainvälinen johtaja 
Markus Flaming. Huomionosoituksena an-
siokkaasta toiminnasta lion Hannu Heikkilä 
lyötiin juhlallisin menoin Lions-ritariksi. 
 Iltajuhlan tunnelma oli arvokkuudestaan 
huolimatta välitön. Ilta päättyi klubin histo-
riikin ja menneiden aikojen aktiviteettien 
muisteloiden merkeissä.•

Säämingin laulava klubi käyttää lahjaansa 
vanhusten virkistämiseen.
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28 Yllätyskiitokset 
aktiivisesta panoksesta 
ESPANJASTA Kuopioon muuttaneet lion Aki 
Muhonen ja ladyjohtaja Eira Muhonen yllä-
tettiin perusteellisesti kesällä 2017 Kuopion 
torilla, jossa paljastettiin Eira Muhosen Mel-
vin Jones -jäsenyys.
 ”Club de Leones Torremolinos-Suomi” 
-klubin past. presidentti Pekka Salomaa ja 
lady Sirkku luovuttivat silloin kunniataulun 
kiitoksena Eiran kolmivuotisesta lady-johta-
juudesta tekstillä: ”Olet persoonallisella tyy-
lilläsi Lady-toimintamme kantava voima. 
Klubimme täyttäessä 20 vuotta, kiitämme 
Sinua lämpimästi aktiivisesta ja hyväsydämi-
sestä panoksestasi Aurinkorannan Leijonien 
toiminnan hyväksi”.
 Muhoset jatkavat lionstoimintaa LC 
Kuopio-Kallavesi klubissa.•

29 Yksinäisille jouluinen 
ruokailutapahtuma
hannu lehtonen

SOMERON Lions Ladyt järjestivät Lammin-
niemen Hyvinvointikeskuksessa ruokailuta-
pahtuman pikkujoulun merkeissä seurakun-
nan diakoniatyön ja kaupungin kotipalvelun 
kautta tietoon saaduille yksinäisille, lähinnä 
vanhuksille. Tapahtuma sisälsi jouluruokai-
lun ja musiikillista ohjelmaa. Lionit ja ladyt 
hoitivat myös kuljetuksen sitä tarvitseville.
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 Tapahtuma keräsi nelisenkymmentä hen-
keä, joille oli tarjolla jouluisia ruokia. Musii-
killisesta ohjelmasta vastasi nuori taiteilija 
Tuukka Nummela hanureineen. Joululaulu-
jen lisäksi hän loihti soittimestaan vanhoja 
tuttuja säveliä kuten Metsäkukkia sekä Säkki-
järven polkan, joka sai yleisön taputtamaan 
käsillään tahtia. Toisen polkan aikana järjes-
tettiin pieni jumppahetki, kun yleisö houku-
teltiin ojentelemaan käsiään musiikin tah-
tiin. Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun 
Porsaita äidin oomme kaikki -lauluun.•
Kuvassa tapahtuman lopuksi laulettu Porsaita äidin 
oomme kaikki veti yleisön suut hymyyn ja sormet 
osoittamaan naapuria. Kuva: Hannu Lehtonen

30 Kolminkertaisesti juhlavaa
jouko häkkinen 

LC KANGASNIEMI halusi juhlistaa leijonien 
100-vuotista järjestötoimintaa, 100-vuotiasta
Suomea sekä Kangasniemen kunnan 150- 
juhlavuotta. 
 Leijonat osallistuivat Kangasniemelle 
haudattujen 340 sankarivainajien muisto-
merkin hankintaan ja paljastukseen talviso-
dan syttymisen muistopäivänä sekä sanka-
rihaudoille itsenäisyyspäivänä laskettavien 
havuseppelten tekoon. Leijonat hoitavat pe-
rinteisesti myös sankarivainajien hautapaa-
sien puhdistukseen itsenäisyyspäivänä, jou-
luaattona ja uudenvuodenaattona.
 LC Kangasniemen talkootyön tuloksena
valmistui käsin solmien 75 havukranssia. 

Suomi 100 Yhdessä -teeman mukaisesti lion-
sien isännöimissä talkoissa oli mukana vapaa-
ehtoisia kymmenestä muusta järjestöstä. Ha-
vukransseja sitoi noin 200 vapaaehtoista aina 
koululaisista vanhuksiin asti. Seppeleitä val-
mistui yli 400. Niistä sankarihaudoille lasket-
tiin 312. Omaiset hoitivat loput veteraanien 
haudoille.•
Kuvassa itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen 
jälkeen lippukulkue poistumassa sankarihaudoille 
laskemien havuseppelten ja sankaripatsaan takana. 
Kuva: Kristiina Procope-Hietanen

31 Veteraanit saavat apuamme
POHJOIS-KARJALAN Rintamaveteraanipiirin 
syyskokouksessa 18.11. Joensuussa muistet-
tiin ja kiitettiin yhä harvenevaa veteraani-
joukkoamme.
 Pekka Markkanen kertoi, että sotiemme 
veteraaneja oli vuoden 2017 alussa elossa vie-
lä 17 000 henkilöä. He ovat kaikki iältään jo 
yli 90-vuotiaita. 
 LC Joensuu/Carelian kiittää rahalahjoi-
tuksella Suomi 100 -juhlavuonna sotiemme 
veteraaneja, sillä he ovat oman henkensä 
uhalla puolustaneet maamme itsenäisyyttä 
Suomen sotavuosina 1939–1945. Ilman hei-
dän rohkeuttaan ja yhdessä työskentelemi-
sen taitoaan, emme voisi tänä vuonna viettää 
Suomen 100 vuoden itsenäisyysjuhlaa.
 LC Joensuu/Carelian antama 1 200 euron 
rahalahjoitus käytetään lyhentämättömänä 
rintamaveteraanien kuntoutukseen ja pal-
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veluihin, joilla tuetaan veteraanien itsenäistä 
selviytymistä omassa kodissa.•
Kuvassa LC Joensuun Carelian presidentti 
Pekka Markkanen (oik.) luovuttaa lahjoituksen 
Pohjois-Karjalan Rintamamiesveteraanipiirin 
puheenjohtaja Paavo Harakalle (kesk.).

32 Muistometsään 
istutettiin 80 puuta
PARKANOSSA Viinikan alueelle on istutettu 
Suomi 100 -muistometsä. Siellä kasvaa 80 
koululaisten istuttamaa puuta. Kuusi-hanke 
on osa Parkanon juhlavuoden ohjelmaa.
 Keskustan koulun 1-3.luokkalaiset ja 
Menninkäisen esikouluryhmä kävivät hoita-
massa taimikkoa marraskuussa 2017, ohjee-
na oli, että heinikko tallataan matalaksi  kuu-
sentaimien ympäriltä.
 LC Parkanon Koskettaret olivat mukana
tempauksessa ja lahjoittivat juhlametsälle 
kyltin. Suomi 100 -muistometsän kyltin pal-
jasti tilaisuudessa Koskettarien presidentti 
Kyllikki Suominen.•

33 Avustus nuorten 
elämänhallintaan
MEILLÄ oli tavoitteena nuorten elämänhal-
linnan auttaminen Punainen Sulka -keräyk-
sen paikallisen rahan kohdistamisessa. Ha-
lusimme tukea sitä arvokasta työtä, mitä et-
sivä nuorisotyö, nuorten työpaja ja erityis-

nuorisotyö Asikkalassa tekevät, Asikkalan 
kolmen lionsklubin yhteistyöryhmän vetäjä 
Yrjö Mattila sanoo. 
 – Otimme jo keräyksen varhaisessa vai-
heessa yhteyttä kunnan nuorisotyöhön. Et-
sivän nuorisotyön ja nuorten työpajan vetä-
jät osallistuivat palavereihimme, ja saimme 
hyvän tiedon siitä, missä rahamme voisi olla 
parhaiten avuksi. Luovutimme kolmen klu-
bin yhteisen paikallisen osuuden 3 868 eu-
roa kokonaan kunnan nuorisotyöntekijöiden 
käyttöön. He tekevät tarveharkinnat nopeas-
ti kunkin asiakkaansa tilanteet huomioiden. 
Tämä tuo lisäresursseja varusteiden, kul-
kemisten, kurssien, harrastusmaksujen tai 
vaikkapa erilaisten työllistämisen kokeilu-
toimintojen rahoitukseen.•
Kuvassa Asikkalan kunnan etsivän nuorisotyön 
ja nuorisotyöpajan vastaavat Satu Mölsä 
ja Henna Rautavuo-Hätönen, jotka olivat 
lionsklubien kanssa yhteistyössä jo Punainen Sulka 
-keräyksen aikana. Kuva: Arto Kantola 

34 PuSu-lahjoitus 
Sääksjärven koululle 
ritva nurminen 

LC LEMPÄÄLÄ Sääksjärven klubin Punainen 
Sulka -asiamies Maarit Saarnio kertoi 8.11. 
Sääksjärven koulun edustajille lionsklubien 
seitsemännestä Punainen Sulka -keräyksestä, 
jonka teemana oli Tue nuorta itsenäisyyteen.
 Klubimme keräsi kahdella kaudella 6 000 
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euroa, josta oman kylän nuorisolle lahjoitet-
tavaksi palautui 25 prosenttia eli 1 500 euroa. 
Avustuskohdetta miettiessämme selvisi, että 
oman kylän koululla suunnitellaan uuden-
laista, yläkoululaisiin kohdistuvaa toimintaa. 
Yksimielisesti päätimme, että oikea kohde on 
löytynyt. Koulun edustajat kertoivat suunnit-
teilla olevasta INTO-ryhmästä. Ryhmä on ly-
hytvalinnainen kurssi, jonka tavoitteena on,
että nuori saa mahdollisimman hyvän päät- 
tötodistuksen ja että jokaiselle löytyy jatko- 
opiskelupaikka.•
Kuvassa vasemmalta kuraattori Riikka Valo, 
Leila Lehto, rehtori Maarit Saarnio,  Anna-Maija 
Hakuni-Luoma, Ritva Nurminen, psykologi 
Miia Kaarlela sekä kouluyhteisöohjaajat 
Taru Peltoniemi sekä Jussi Kolehmainen.

35 Avustus 
tietokonehankintoihin
ari korpela

LC KAUHAJOKI/ARO luovutti Kauhajoen 
evankeliselle opistolle rahaa kymppiluokan 
oppilaiden tietokonehankintoihin. Punainen 
Sulka -palautus meni myös suoraan opistolle.
Opiston väki oli innoissaan lahjoituksesta ja 
tietysti mekin saimme tästä hyvän mielen it-
sellemme ja klubille.•
Kuvassa vas. Aimo Saarenpää, Sirkka-Liisa Havunen, 
Stefan Wekström, Ari Korpela, Jussi-Pekka Mäki-Kala, 
PuSu-vastaava Pekka Paloniemi ja opiston vt. 
rehtori Jussi Luoma. Kuva: Päivi Lahti-Kuusisto
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36 Suomi ja leijonat juhlivat 
Rautalammilla
raimo hytönen 

LC RAUTALAMPI ja LC Rautalampi/Malvi 
järjestivät 7.10. ilmaiskonsertin. Tapahtuma 
oli osa kunnan Suomi 100 -tapahtumia, jota 
täydensi iltajuhlana toteutettu kansainväli-
sen Lions-järjestön satavuotisjuhla. Konser-
tin kunniavieraiksi oli kutsuttu veteraanit ja 
lotat puolisoineen.
 Tilaisuuden avasi LC Rautalampi/Malvin 
presidentti Pekka Annala. Musiikista vasta-
si kapellimestari Erkki Kaukosen johtama 
kuopiolainen Rajalan Puhaltajat, joka tarjosi 
katsauksen itsenäisen Suomen musiikilliseen 
historiaan.
 Juhlapuheessa Suomen Lions-liiton pää-
sihteeri Maarit Kuikka käsitteli lyhyesti 
Lions-järjestön syntyvaiheita ja sen rantau-
tumista Suomeen. Puheen jälkeen jatkunut 
konsertti päättyi juhlavasti yhteisesti esitet-
tyyn savolaisen lauluun, jota seurasi lionien 
oma iltajuhla.
 Tilaisuus huipentui lion Keijo Happosen 
(LC Rautalampi) ja lion Pekka Saarikon (LC 
Rautalampi/Malvi) lyöntiin Lions-ritareiksi. 
Samalla palkittiin myös muita ansioituneita 
klubien jäseniä.•
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37 Yhteinen projekti 
Savonlinnassa
ari lybeck 

PUSU-keräyksessä tehtiin hienoa yhteistyötä 
Savonlinnassa nimimerkillä HaTTu-projek-
ti. Klubien jäsenistä koottu porukka mietti, 
miten Punainen Sulka -keräystä voitaisiin 
hyödyntää parhaiten paikkakunnan nuo-
risotoiminnan tukemiseen. Haluttiin avustaa 
vähävaraisten lasten ja nuorten harrastustoi-
mintaa. Mukaan projektiin lähtivät klubit Sa-
vonlinna, Savonlinna/Eerikki, Savonlinna/
Linnatar ja Savonlinna/Sääminki.
 Klubit päättivät lahjoittaa paikalliseen 
avustamiseen tarkoitetun osuutensa koko-
naisuudessaan Nutu ry:n HaTTu-toiminnalle,
yhteensä 3 540 euroa. 
 – Harrastustoiminta oli mielestämme 
yksi parhaista keinoista toteuttaa keräyksen 
neljää teemaa ja samalla kehittää klubien vä-
listä yhteistyötä alueellamme, projektin vetäjä
Jyrki Koikkalainen painottaa. 
 Tässäpä esimerkki monesta tavasta tehdä 
hyvää.•
Kuva: Ari Lybeck

38 Seinäkalenteri kävi kaupaksi
hannu lehtonen

LC SOMERON ensimmäisen seinäkalenteri 
tehtiin vuonna 1988. Muutamaa välivuotta 
lukuun ottamatta perinne on jatkunut tähän 

päivään saakka. Kalenterin tuotolla hanki-
taan joka vuosi pyöräilykypärät kaikille So-
merolla koulunsa aloittaville ekaluokkalaisil-
le. Tällä tavoin klubi haluaa turvata nuorten 
kulkua liikenteessä.
 Kalenterin kuvat ovat perinteisesti olleet 
nostalgisia vuosikymmenten takaisia valo-
kuvia Somerolta. Henkilökuvista moni löy-
tää sukulaisiaan, ja Someron kaupunki-il-
meen muutoksia vuosien saatossa voi seurata 
kuvien myötä. Jotkut kalenterin ostajat ker-
tovat säilyttäneensä kaikki vanhat kalenterit 
nimenomaan niiden sisältämän valokuva-
materiaalin vuoksi.•
Kuvassa Rosita ja Harry Kuitunen myymässä 
LC Someron seinäkalentereita Ruokava-messuilla. 
Kuva: Hannu Lehtonen 

39 Torreviejassa 
Suomi 100 -juhlanäyttely
voitto korhonen

SUOMEN itsenäisyyden 100. juhlavuosi tuo-
tiin Espanjan Costa Blancalla näyttävästi 
esiin marraskuussa. Torreviejan suomalai-
nen lionsklubin nykyinen sihteeri ja moni- 
vuotinen ex-presidentti Jarmo Peltonen 
järjesti 20 taululla Suomen historiaa kivikau-
desta nykyaikaan kuvaavan näyttelyn Torre-
viejan Vanhalla Kasinolla. 
 Englanniksi ja espanjaksi tekstitetty ja 
useilla kymmenillä valokuvilla kerrottu Suo-
mi-tarina sai niin suuren suosion, että näyt-
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telylle myönnettiin vajaan viikon jatkoaika. 
Club de Leones Torrevieja/Suomi koostuu 
noin 20 varsinaisesta ja useista liitännäisjä-
senistä.• 

Kuvassa näyttelyssä Jarmo ja Ann-Kristin Peltonen 
sekä klubilaisista Juhani Lukumaa, presidentti 
Mirja Westerback, Anu Lukumaa sekä Ritva 
ja Martti Timonen. 
Kuva: Joaquim Sánchez 

40 Taulutelevisio Musatupaan
jussi asu

ILMA oli lähes sakeana joulumielestä, kun 
leijonakerholaiset pääsivät yllättämään Nur-
mon Musatuvan maestron, Aarno Kauko-
lammin. Musatupaan kannettiin 55 tuumai-
nen televisio vanhan antiikkisen töllöttimen 
tilalle. Mukana tuli vielä tuliterä DVD-soitin. 
Lahjoituksen takana olivat LC Nurmon Vala-
kiat, LC Nurmo, ja Nurmon Prisma.
 ‒ No, tästähän nyt alkaa nähdä, naurahti 
Aarno Kaukolammi, vaikeasti näkövammai-
nen pelimanni ja Musatuvan ohjelmamesta-
ri. Miehellä on kuitenkin näköä sen verran 
jäljellä, että television katselu onnistuu, vaik-
ka näkösektori on kapea ja silmät muuttavat 
kaiken nähdyn mustavalkoiseksi.
 Kaukolammin mielestä television kat-
selussa siitä ei ole kovin paljon haittaa, sillä 
mieliohjelmia ovat vanhat kotimaiset mus-
tavalkoiset elokuvat, joita pelimannilla on 
monta hyllymetriä.

41

 Nurmolaisleijonat Anita Perkka, Paula
Hagman, Kari Takaneva, Raimo Rajala 
ja Kaarlo Katajisto toivottivat Musatuvan 
maestrolle hyviä elokuvankatseluhetkiä.•
Kuva: Jussi Asu

41 Kesäillan valssin henkeen
maria koivisto, tammerkosken lukio

TUULIKKI-VAMPULAN lentokentällä vietettiin 
12.8. Suomen ja Lions-järjestön 100-vuotis-
juhlaa. Teemana oli vanhat suomalaiset elo-
kuvat, eli suomifilmit. Paikat oli koristeltu 
koivuilla, viljalla, maitotonkilla ja sinivalkoi-
silla koristeilla. Lisäksi seinällä olevalle val-
kokankaalle oli heijastettu eri suomifilmejä. 
Tunnelmaa lisäsi myös katosta roikkuva va-
lojen muodostama väriä vaihtava ”tähtitaivas”.
 LC Huittinen/Doriksen naiset olivat 
huomioineet teeman kaikessa lähtien kel-
lohameista, punaisista huulista ja 50-luvun 
kampauksista.
 Ohjelmaan sisältyi muun muassa mu-
siikkia suomifilmeistä, sekä puheita. Juhlan 
juontajana toimi lion Anne Bland. Terve-
tuliaispuheen piti Doristen presidentti Ka-
tariina Koivisto. Puheita olivat pitämässä 
puolestaan Ilmarisen toimitusjohtaja Timo 
Ritakallio, ID Markus Flaaming sekä piiri-
kuvernööri Veli-Matti Andersson. 
 Ohjelmassa oli lentonäytös, jonka jäl-
keen vuorossa oli tanssia. Kaiken kaikkiaan 
juhlat olivat menestys.•
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42 Arpajaiset messuilla
hannu lehtonen

KUN Kun Ruokava-messujen kävijä astuu 
Someron Monitoimitalon ovesta sisään, hän 
tietää jo vuosien kokemuksella odottaa näke-
vänsä eteisaulassa iloiset Lions Ladyt oman 
tiskinsä takana. Ruokava-messuilla järjeste-
tyt arpajaiset ovat Someron Lions Ladyjen 
tärkein vuotuinen varainkeruutapahtuma.
 Arpojen tuotto on perinteisesti lahjoitet-
tu joulun alla vähävaraisille perheille annet-
tuina ruokalahjakortteina, ruokapusseina tai 
joululahjoina niille lapsille, jotka muuten jäi-
sivät ilman joulupukin tuomisia. Tänä vuonna
Somerolla järjestettiin laaja hyväntekeväi-
syyskampanja Lions Ladyjen perinteisten 
avustuskohteiden hyväksi, joten Ladyt pää-
tyivät tällä kerralla käyttämään arpajaistuo-
tot vanhusväestön hyväksi.•
Kuvassa arpoja ja voittoluetteloja tarkastavat 
Mira Tapio (vas.), Kaarina Suomela, 
Merja Rintamaa-Lehtonen ja Raija Lagerroos. 
Kuva: Hannu Lehtonen

43 Lahjoja vähävaraisille lapsille
LC NOUSIASTEN Ladyt paketoivat joululah-
joja 14.12., jotka oli hankittu Nousiaisten 
vähävaraisille lapsille heidän joulupukille 
osoittamiensa toiveiden perusteella.. Hyvän-
tekeväisyys on myös hauskaa, paitsi että se 
on tärkeätä ja palkitsevaa mielelle.•
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44 Lämpöisin ajatuksin ja teoin
helena rahko

LC JÄRVENPÄÄ AINOJEN jäsenet neuloivat 
30 sytomyssyä suojaamaan syöpähoidoissa 
hiuksensa menettäneiden herkkää päänah-
kaa. Myssyjen lukumäärä kertoo siitä, että 
naiset otettiin 30 vuotta sitten täysivaltaisiksi 
jäseniksi järjestöömme. Tuosta ajasta Järven-
pää Ainot on toiminut lähes 23 vuotta.
 Myssyjä neuloi seitsemän Ainoa ja kaksi
osti lankoja neulojien käyttöön. Lankoja 
saatiin myös neulojilta itseltään sekä lahjoi-
tuksena Neulekahvila Lentävästä Lapasesta. 
Neulekahvilan kanssa on tehty yhteistyötä ai-
emminkin, kun Ainot alkuvuodesta tekivät 
100 paria sinivalkoisia vauvasukkia lahjoitet-
taviksi juhlavuonna syntyville vauvoille.
 Uusia neulomisideoita on jo vireillä. En-
nen niiden aloittamista eräs Ainojen jäsenistä
vie seuraavalla tarkastuskäynnillään nyt neu-
lotut 30 sytomyssyä sairaalaansa uusien syöpä-
potilaiden käyttöön.•
Kuva: Helena Rahko

45 Joulukonsertti 17. kerran
kalevi saarelainen

LC HELSINKI/SATA järjesti juuri Suomen it-
senäisyyden juhlavuotena jo seitsemän-
nentoista kerran joulukonsertin 19.12.2017 
peruskorjatussa Töölön kirkossa. Kaikilla 
edellisillä kerroilla konsertti on pidetty mel-
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kein kotikirkoksi muodostuneessa Temppeli-
aukion kirkossa.
 Esiintyjinä olivat ESMILA – Espoon mies-
laulajat johtajanaan Helge Körvits, sopraano
Angelika Klas sekä uruissa Henri Hersta. 
Konsertit ovat olleet klubin päävarainhan-
kinta-aktiviteetti, jonka tuotto ohjataan muun
muassa suomalaisille yksinhuoltajaperheille 
seurakuntien diakoniatyön kautta, Sri Lan-
kan kummilasten koulutukeen, näönsuoje-
luun sekä diabetes-lasten hoitoihin.• 

Kuva: Olli Heilala

46 Joulukuusi pääministerille
matti mäkiaho

PÄÄMINISTERI  tekee Suomen hyväksi arvo-
kasta työtä. Siitä syntyi ajatus. Pääministe-
rille tulee viedä joulukuusi kunnioittamaan 
hänen työtään, antamaan tukea, jouluiloa ar-
keen ja kiitokset jaksamisesta.
 Aiemmin kuusi on viety pääministeri 
Mari Kiviniemelle, Jyrki Kataiselle ja Juha 
Sipilälle. Tänä vuonna oli viides kerta, kun 
pääministeri sai Kesärannan virka-asuntoon 
kotimaisen kasvatetun ja leikatun kuusen.

 Viejiä ovat olleet Lions-ritari Matti Mäki-
ahon johdolla Päijät-Hämeen Metsänomis-
tajat ry, LC Asikkala ja Asikkalan kunta. 
Olemme saaneet miellyttävän vastaanoton 
jokainen kerta. Kuusien viejille on esitelty 
Kesärannan toimintaa ja historiaa. Kesäran-
nassa tulee tänä vuonna olemaan noin 180 
tilaisuutta valtioneuvoston edustustilaemäntä
Pia Heino kertoi.•
Kuvassa Matti Mäkiaho, LC Asikkalan presidentti 
Matti Halme ja Asikkalan kunnanjohtaja Rinna 
Ikola-Norrbacka. Kuusen vastaanotti Pia Heino. 

47 Satakunnan Iceheartsille 
lahjoitus
PUNAINEN Sulka 2017 -keräyskampanjan 
kohteen mukaisesti LC Ulvila/Olavi teki 
päätöksen lahjoittaa toiminnan palautukse-
na saadun tuoton Icehearts Satakunta ry:lle.
 LC Ulvila/Olavin Punainen Sulka toi-
minnasta ja tapahtumista on vastannut Asko 
Santa-Nokki.
 Lahjoitusta vastaanottamassa ollut Jani 
Söderling Icehearts-toiminnasta, joka tar-
koittaa varhaisen puuttumisen toimintamallia

48
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lapsen hyväksi sekä sosiaalityön, koulun ja 
vapaa-ajan tueksi. Innovatiivisen toiminta-
mallin työväline on joukkueurheilu. Jokainen
joukkue on 12 vuotta kestävä yhteinen matka
lapsuudesta aikuisuuden kynnykselle.Toi-
mintamalli tarjoaa pitkäkestoista ja amma-
tillista kasvun tukea lapsille, joista on huo-
mattu erityinen huoli.•
Kuvassa lahjoitusta luovuttamassa vasemmalta 
LC Ulvila/Olavin presidentti Jouni Roos ja 
vastaanottamassa Icehearts Satakunta ry:n 
puolesta Jani Söderling. Kuvassa myös Punainen 
Sulka -toiminnasta vastannut Asko Santa-Nokki 
ja LC Ulvila/Olavin sihteeri Eero Hinkkanen.

48 Joulukonsertin tuotoilla 
lapsille iloa
LC TURKU/ÅBO järjesti Turun Maarian kir-
kossa 28.11. perinteisen joulukonsertin, jossa
esiintyivät viiden varsinaissuomalaisen kirk-
koherran Viis Papeista -yhtye. He lauloivat 
ja soittivat rockin ja hengellisen välillä. Ai-
kaisempina vuosina ovat esiintyneet muun 
muassa Eino Grön ja Joel Hallikainen.
 Tuotto käytetään muun muassa lastenko-
tilasten kesäretkiin, koululaisten tsemppisti-
pendeihin ja vähävaraisten joululahjoihin.•

49 Sitten seuraavat 50 vuotta
LC PAATTINEN osallistui 51. toimintavuoden 
aluksi paikkakunnan syystapahtumaan Paat-

tisten päivään. Esittelimme lionstoimintaa 
kuvin sekä tarinoin. Kerroimme niin klubin 
menneestä 50 vuodesta kuin Lions-järjestön 
100 palvelun vuodesta. Esittelyssä korostui yh-
teisöllisyys. Leijonien paperinkeräyksistä, ke-
säleireistä, uimakouluista, palvelutalkoista ja 
annetuista lahjoituksista oli kokemuksia sekä 
tarinoita myös useilla päivän vierailijoilla.
 Päivän erikoisuutena saimme yhdessä 
Paattisten Hevosystävät ry:n ratsastajien kans-
sa osallistua 100-vuotiaan Suomen ja 110- 
vuotista taivaltaan viettävän suomenhevo-
sen juhlintaan esityksessä Suomenhevonen 
sotaan lähti. Oma historia tuntien on hyvä 
ponnistaa kohti tulevaisuutta. Teemme sen 
piirikuvernöörin teeman mukaisesti – Luon-
nollisesti yhdessä.•

50 Hautaankantoapua 
ja kääntökoukut
LC HAMINA on lahjoittanut Haminan seura-
kunnalle työvälineet, joilla hautaan lasket-
taessa mahdollisesti vinoon jäänyt arkku saa-
daan suoristettua oikeaan asentoon. 
 Oikaisukoukkuidean isän, Heimo Rikki-
sen mukaan ajatus Suomen todennäköisesti 
ainoista oikaisukoukuista syntyi pikkuhiljaa 
niiden lukuisien hautaankantoapu-aktivi-
teettien aikana, joita LC Hamina, LC Vehka-
lahti ja LC Hamina-Bastioni ovat vuosien ai-
kana tehneet.
 Klubit ovat tarjonneet Haminan seura-
kunnan välityksellä hautaankantopalvelua 

51
sellaisissa tapauksissa, ettei vainajalla ole ol-
lut riittävästi omaisia tai kantajia ei ole muista
syistä riittävästi järjestynyt.• 

Kuvassa seurakuntapuutarhuri Katri Partanen 
otti Haminan perinteisillä Tuomaan markkinoilla 
joulukuussa vastaan LC Haminan lahjoittamat 
oikaisukoukut ne rakentaneilta Eero Arvolta (vas.) 
ja Heimo Rikkiseltä. 

51 Paikallisella joulutorilla
LC KELLOKOSKI/ANNOJEN syyskauden toi-
minnan painopiste oli osallistuminen pai-
kallisiin Joulumarkkinoihin 3.12.
 Annat askartelivat syksyn aikana hel-
mistä erilaisia koruja, huovuttivat koriste- ja 
käyttöesineitä sekä valmistivat koristeellisia 
havuseppeleitä. Viime hetken töihin kuului 
monenlaisten leipomusten valmistus.
 Sateisesta säästä huolimatta Annojen tel-
talla oli vilkasta ja leivonnaiset myytiin lop-
puun, askartelutkin tekivät hyvin kauppansa.
 Perinteiseen tapaan Lumikuningatar oli 
paikalla ja tarjoili glögiä ja pipareita.
 Tilaisuudessa palkittiin myös vuoden 
”Anna”. Tänä vuonna valituksi tuli Kellokos-
ken aluepastori Sini Honkanen, jonka kanssa
Annat ovat toteuttaneet yhdessä muun 
muassa Annojen kirkkopyhä-aktiviteettia.•
Kuvassa Annojen markkinateltan edessä 
joulupukin kanssa vasemmalta kauden presidentti 
Tarja Hanhilahti, aluepastori Sini Honkanen 
ja Lumikuningatar Kirsi Suikkanen.

50
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52 LC Tuusulanjärvi toi joulun
jorma ceder

JOULU Tulee Tuusulaan -konserttitapahtuma 
järjestettiin 26. kerran. Tästä on tullut klubille
sen tärkein varojenkeräysaktiviteetti. 
 Alun perin haluttiin jouluna tarjota elä-
myksellinen ja taiteellisesti korkeatasoinen 
konserttitapahtuma kuntalaisille. Esiintyjinä 
ovat olleet niin klassisen kuin myös kevyen 
musiikin eturivin taiteilijat ja kirkkosali on 
aina ollut täynnä tyytyväisiä kuulijoita. Klubi 
on konsertin tuotolla voinut toteuttaa Lions 
periaatteen mukaista hyväntekeväisyystyötä. 
 Tarjoamme konsertin lisäksi jouluglögiä 
ja pipareita kynttilöiden liekin tunnelmallises-
sa valossa, hymyn ja hyvän mielen kera. Myös
kirkkopiha on koristeltu tulilla ja kynttilöillä.
 Tänä juhlavuonna, kun Suomi ja Lions- 
järjestö täyttivät 100 vuotta, halusimme yh-
dessä tukijoittemme kanssa tarjota ilmais-
konserttin yleisöllemme kiitokseksi tuesta 
hyväntekeväisyystyötämme kohtaan. 
 Halusimme myös tarjota mahdollisuu-
den nuorille lupaaville muusikoille, laulajille 
ja soittajille, tuoda esille osaamistaan suuren 
yleisön edessä.• 

Kuva: Ari Laine

54

56

55

53 Tehdään yhdessä hyvää
LC -KIURUVESI ja LC-Kiuruvesi/Niva järjes-
tivät yhdessä hyväntekeväisyys joulukonser-
tin Kiuruveden kirkossa 3.12. Esiintyjänä oli 
Leif Lindeman Jouluorkesterinsa kanssa. 
Artistina myös Leifin 10 vuotias tytär Mirella
Lindeman.
 Kirkko oli loppuunmyyty ja paikalla oli 
yli 800 kuulijaa nauttimassa lämminhenki-
sestä Kauneimmat Joululaulut -konsertista. 
Se oli virallinen Suomi 100 -tilaisuus. Lahjoi-
timme konsertissa 5 000 euroa Kiuruveden 
ev.lut seurakunnan diakoniatyön jouluavus-
tuksiin vähävaraisille perheille. 
 Seuraavalla viikolla lahjoitimme 1 000 eu-
ron shekit viidelle eri toimijalle Kiuruvedel-
lä; Pihlajakodin kehitysvammais-asumisyk-
sikkö, Kiurupartio, Kiuruveden työttömät, 
Kiuruveden Kiekko-81, MLL-Kiuruveden 
osasto.•
Kuvassa konsertin puuhamiehet. Takana juontaja 
lion Ahti Siponen, oikealla lion Tuomo Kumpulainen, 
laulaja Leif Lindeman, pres. Vesa Pölkki, vastaan-
ottamassa shekkiä diakoniatyön pj Maija-Leena 
Kemppainen, sekä diakonit  Marita Nevalainen 
ja Tanja Reinikainen. 

54 LC Pori/Otavan Charter-juhla
KEVÄÄLLÄ 2017 perustettu LC Pori/Otava 
vietti Charter-iltaansa 30.9.2017 ravintola 
Ailavin tiloissa Porissa.
 Tilaisuus oli lämminhenkinen ja viihtyi-
sä. PCC Kosti Rasinperä piti kannustavan 
juhlapuheen. Lisäksi saimme kuulla viisaita 
sanoja DG Veli-Matti Anderssonilta, PDG 
Raimo Gröniltä ja kummiklubin presidentti 
Pertti Bergiltä. 
 LC Pori/Otava on yhteis-ja teemaklubi.
Klubimme kummiklubi on LC Ulvila ja mah-
tavat opaslionit Jari Vuorinen sekä Hannu 
Nurmikko. Teeman mukaisesti hyvänteke-
väisyystyö kohdennetaan sairaille lapsille. 
Ensimmäisten kolmen vuoden syklin paino-
piste on reumalasten tukeminen.
 Ensimmäisen toimintakauden aikana on 
jo ehditty muun muassa vierailla Lasten Reu-
mapoliklinikalla, juhlistaa Suomen Reuma-
liiton juhlavuotta, osallistua eri markkinoille
ja myyjäisiin sekä järjestää Diabetes-ilta ja 
joulukonsertti.•

55 LC Tohmajärvi 60 vuotta
paavo saastamoinen

LC TOHMAJÄRVI vietti 60-vuotisjuhlaansa 
18.11. Juhlapäivä aloitettiin seppeleen laskulla
Tohmajärven kahdelle sankarihautausmaalle
sekä Värtsilään sankarivainajien muistomer-
kille.
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Perinne itsenäisyyspäivästä sankarihaudoilla 
on elänyt vuosikymmeniä.
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 Varsinainen juhla vietettiin illalla Tohma-
järven koulukeskuksessa. Juhlapuheen piti 
DG Esa Ruuskanen. Hän luovutti ansio-
merkit lionstoiminnassa vähintään 30 vuotta 
mukana olleille 11 jäsenelle, joista 9 oli läsnä 
juhlassa. Klubivuosia heille on kertynyt tähän
mennessä yhteensä 419.
 Klubi tekee lahjoituksia pitkin juhlavuot-
taan. Tähän mennessä on hankittu defibri-
laattori, joka sijoitetaan Tohmajärven liikun-
tahalliin. Lisäksi on tuettu apua tarvitsevia 
lapsiperheitä ja nuoria sekä nuorten liikunta-
toimintaa.•
Kuva: Juha Lemmetyinen

56 Muistojuhla Pietarsaaren
sankarihaudoilla
matti ranta

PIETARSAAREN sankarihaudoilla järjestet-
tiin itsenäisyyspäivänä perinteinen kunnia-
käynti ja muistojuhla seppeltenlaskuineen. 
Suomi 100 vuotta teki tilaisuudesta erityisen 
juhlavan ja tilaisuuden järjestäjänä toimiva 
LC Pietarsaari sai jälleen kerran kiitosta ta-
pahtumasta.
 Mukana oli tänä vuonna Uudenmaan 
prikaatin pietarsaarelaisvarusmiehiä, jotka 
toimivat Suomen lipun ja eri järjestölippujen 
kantajina sotilaallisella täsmällisyydellä. 
 Kuorona paikalla oli Pietarsaaren Laulu-
Jaakot, kunniavartiossa sekä muistosanojen 
lukijoina toimivat partiolaiset Eräkurki-lip-
pukunnasta.
 Seppeleet laskivat kaupungin, veteraani- 
järjestöjen, seurakuntien, sotaorpojen, reser-
viläisjärjestöjen sekä kaupungin kaikkien 
lionsklubien edustajat.
 Haudoilla paloivat LC Pietarsaaren Lions- 
logolla varustamat kynttilät.
 Perinne itsenäisyyspäivästä sankarihau-
doilla on elänyt vuosikymmeniä. LC Pietar-
saari sai 1996 veteraaneilta pyynnön jatkaa 
perinnettä ja tätä kunniatehtävää olemme 
hoitaneet. Lions-kynttilät syttyvät sankari-
haudoille seuraavan kerran jouluaattona klo 
14.00.•
Kuvassa Uudenmaan Prikaatin varusmiehiä. 
Kuva: Johan Irjala

palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, klubi, 
syntymä- ja kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset julkaistaan 
suomen lions-liiton kotisivuilla olevassa muistolehdossa www.lions.fi/ 
lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona osoitteeseen 
toimitus@lions.fi. kotisivuilla julkaistavien tekstien pituus 
voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

Reino Alatalo
LC Tornio-Pudas 
s. 7.1.1946 
k. 26.10.2017

Arijoutsi Flinkman
LC Muurame 
s. 6.12.1942 
k. 30.10.2017

Pentti Havukainen
LC Vantaa/Koivukylä
s. 1.10.1950
k. 22.10.2017

Kyösti Helme
LC Kemi
s. 29.4.1920 Käkisalmi
k. 3.6.2017 Kemi

Mikko Kemppainen
LC Ivalo
s. 23.9.1937
k. 1.9.2017

Esa Koskinen
LC Sipoo/Meri-Sibbo
s. 16.2.1964
k. 21.11.2017

Timo Tapani 
Lehtonen
LC Toijala/Akaa
s. 16.11.1945 Kankaanpää
k. 17.11.2017 Akaa

Boris Lindén
LC Jeppo 
f. 7.6.1940 
d. 7.8.2017

Aino Mannerkoski
LC Joensuu/Kanteletar
s. 18.3.1947
k. 15.9.2017

Pertti Piipari
LC Kauhajoki
s. 28.8.1933
k. 5.10.2017

Arvi Saari
LC Jyväskylä/Metso 
1985–2016
LC Jyväskylä/Lohikoski 
2016–2017
s. 13.6.1938 Ylihärmä
k. 22.10.2017

Erik Alexander Särs
LC Terjärv
f. 11.1.1928
d. 17.11.2017

Pertti Juhani 
Uimonen
LC Helsinki/Myllypuro
s. 16.5.1939 Helsinki
k. 11.12.2017 Helsinki

Pekka Koskinen
LC Tuusulanjärvi
s. 2.5.1939
k. 16.8.2017

MUISTOKIRJOITUKSET

Klaus Karinen
LC Orimattila/Viljamaa
s. 9.7.1947
k. 14.11.2017

Erkki Tomperi
LC Oulu/Sillat
s. 27.11.1946
k. 28.10.2017
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Tukemme uudistuneelle LION-lehdelle ja menestystä vuodelle 2018

APR-Rakennustyö Oy
Outokumpu

Haapajärven Hasa-yhtymä Oy
Haapajärvi

Pielaveden Sähkötalo Oy
Pielavesi

Johan Nyberg 
SMS-Kiinteistöpalvelut Oy

Vaasa

Kymen 
Rakennussuunnittelu Oy

Kuusankoski

PK-Osat Ky
Ruovesi

OP-Ypäjä

Oksasen Puutarha Oy
Paattinen

www.oksasenpuutarha.fi

Suvikummun Tila 
Jukka Kokkola

Karvoskylä, Nivala

Ravintola Hakuninmäki 
Pyydyskatu 1, 29200 Harjavalta

puh. 0400 731 571 
posti@ravintolahakuninmaki.fi

Euran Hydrauliikka 
ja Metallirakenne Oy

Kauttua

Valtimon Sähkötyö
Valtimo
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PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

K
lubbens jubileumskommitté- 
medlem Rolf Svanbäck konsta-
terar att ambulansen blev inför-
skaffad och att verksamheten har 
rullat på med god fart sedan dess.  

 – Det var inte bara bröderna i klubben 
som under de första åren visade framfötter-
na. Även ladies har sedan början bidragit 
med ovärderlig hjälp i många av aktivite-
terna, säger han. 
 Jubileumsåret till ära sammanställde 
klubben i fjol en historik som med hjälp av 
konkreta exempel redogör för hur LC Ingå 
genom åren hjälpt behövande främst i när-
regionen. 
 – Uppskattningsvis har vi genom åren 
delat ut sammanlagt drygt 600 000 euro 
omräknat till dagens penningvärde, säger 

Den första ambulansen. LC Ingå startade verksamheten med att skaffa en begagnad taxi till Ingå.

Svanbäck.
 Som en extra krydda på jubileumsåret 
gjorde klubben på sina Ladies initiativ en 
lyckad resa till St. Petersburg i september i 
fjol. 
 – Vi träffade också några lokala Lions-
klubbar som arrangerade ett besök på ett 
lokalt barnhem de stöder i utkanten av sta-
den, säger Svanbäck. 
 Han konstaterar att LC Ingå fortfarande 
är en aktiv klubb fast det något sjunkande 
antalet aktiva medlemmar är ett litet oros-
moln. Klubben har idag 36 medlemmar.
 – Precis som gällande Finlands övriga 
klubbar ligger vår framtid i våra egna hän-
der. Det gäller bara att lyssna på omgivning-
en och medlemmarna, säger Svanbäck.• 

LC Jeppo gör gott med en lada
bo ingves 

LC JEPPO  har en traditionell insamlingsme-
tod av lite originellare slag: Klubben tim-
rar ihop typiska österbottniska lador, ni vet 
de där med lite inåt lutande väggar, och har 
dem som huvudvinst i sitt traditionella jul-
kortslotteri.
 Verksamheten är ett exempel på hjälpan-
de som bäst, där flera parter är involverade 
för en gemensam sak.
– Det lokala skogsandelslaget har exempelvis 
hjälpt oss med de stockar vi behöver. Verk-
samheten har pågått redan i 35 år, och då 
slutprodukten är slittåliga lador kan man tala 
om ett verkligt bestående projekt, säger LC 
Jeppos PR-sekreterare Sven Simons.
 Ladan har varit huvudvinsten i klubbens 
julkortslotteri de senaste två åren. Innan dess 
såldes ladorna till den som behövde, varefter 
klubben uppförde dem på traditionellt vis.
 – Det innebär att vi barkar och timrar 
dem helt för hand. Barkningen är ett krävan-
de och fysiskt tungt arbetsskede men det är 
roligt att göra det då slutresultatet är att vi 
kan dela ut pengar tack vare aktiviteten, sä-
ger Simons.
 Sammanlagt har klubben gjort cirka 30 
lador under de gångna decennierna på om-
rådet mellan Larsmo och Malax.
 – Klubben är 52 år gammal så aktiviteten 
har varit med under en stor del av klubbens 
verksamhet Med ”ladupengarna” har vi un-
der årens lopp kunnat glädja många hjälp-
behövande personer, föreningar och andra 
organisationer som varit i behov av hjälp. Vi 
har genom åren gett en hel del direkt hjälp i 
form av arbetsinsatser, säger Simons.•

Det började med en ambulans
LC Ingå grundades i februari 1967 med LC Virkkala-Virkby som fadderklubb. 
Den första möjligheten för den nystartade klubben som då hade 
16 medlemmar blev utmanande: att skaffa den första ambulansen till Ingå.

bo ingves

Uppskattningsvis har vi genom åren delat ut 
sammanlagt drygt 600 000 euro.
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Uppmärksamma Lions gåva
VARFÖR VARA VANLIG? Varför vara en vanlig medlem eller klubb och genomföra vanliga projekt? I de-
cembernumret av den internationella LION-tidningen uppmärksammar vi utmärkta klubbar, projekt och 
medlemmar. Jag ska berätta en hemlighet för dig, och när jag berättar den skapar den kanske en vanlig 
reaktion i denna fråga: ”Varför berättade du inte om min klubb? Vårt projekt? Den här medlemmen jag 
känner? Snacka om utmärkta insatser!”
 Vi kunde ha berättat om ett antal klubbar, projekt och medlemmar. Det var svårt att välja och minska 
ner bidragen till dessa få. Det finns så många utmärkta exempel på goda insatser.
 Vid planeringen av numret försökte vi skapa mångfald när det gäller 
geografisk plats och kön, för att återspegla den mångfald som finns i Lions. 
På 36 sidor finns det begränsad plats för berättelser. Vi var inte så oroade 
över rangordning eller hur storartat det är för att vara representativt.
 Runtom i världen utför Lions hjälpinsatser med energi, innovation och 
allra viktigast på ett effektivt sätt. Vi förändrar liv och förbättrar samhällen. 
Vi ser ett behov och tillgodoser det. Vi är ett lysande exempel på det som 
George Bernard Shaw sade på ett så klokt sätt: ”Gör det som måste göras. 
Det kanske inte är det roligaste. Men det är det bästa.”
 Faktiskt hade Shaw fel till hälften. Att hjälpa andra, som Lions gör, är 
roligt. Att göra bra saker är belöning i sig. Vi gläds så mycket av att ge till 
andra. Så under de kommande helgerna med överlämnande av gåvor, låt oss 
fira vilka vi är och vad vi gör. Vi i Lions är en gåva till världen.•

WE 
SERVE

PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL, 2017-2018

naresh aggarwal
Lions Clubs Internationals president

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

FÖR ATT STÖDA den internationella stiftel-
sen LCIF:s verksamhet startar i Las Vegas 
i sommar en ny treårig kampanj med mål-
sättningen att samla in 300 miljoner dollar 
under tre års tid. Åtgärderna för den bereds 
under våren.  
 För den pågående perioden är målsätt-
ningen att samla in 50 miljoner dollar, av vil-
ket cirka 22 miljoner dollar var förverkligat 
då den internationella styrelsen höll sitt möte 
i början av januari.
 Vid mötet bestämdes att det globala ar-
betsteamet GAT (Global Action Team) inte 
ska sammanföras med stiftelsen, vilket ti-
digare planerats. Orsaken är att det globala 
arbetsteamet koncentrerar sig på organisa-
tionens målsättningar medan LCIF:s verk-
samhet går ut på att samla in pengar och dela 
ut understöd.
 Till ordförande för kampanjen utnämn-
des i november den förra internationella 
presidenten Dr. Jitsuhiro Yamada från Japan 
och till vice ordförande den förra internatio-
nella presidenten Frank Moore III från USA. 

 Nu utnämndes också områdenas ordfö-
rande. Till ordförande för område fyra, till 
vilket Finland hör, utnämndes den förra 
internationella presidenten Giuseppe Gri-
maldi från Italien medan den förra inter-
nationella direktorn Claudette Cornet från 
Frankrike utnämndes till vice ordförande.
 Att öka antalet kvinnor som medlemmar 
i organisationen är en klar målsättning då or-
ganisationen för första gången får en kvinna 
som president. Under nästa period föreslås 
PID Brian Sheehan från USA till president 
för perioden 2019–2020 och PID Patti Hill 
från Kanada till perioden 2020–2021.  
 Den nya mobilapplikationen MyLion, 
som är ett helt nytt arbetsredskap för Lions-
verksamheten, lanseras i Finland i april-maj. 
Inom marknadskommunikationskommittén 
bestämde vi exempelvis att fototävlingarna i 
framtiden sköts via mobilen.
 Den internationella styrelsens följande 
möte hålls i Miami i början av april.•

Ny kampanj startar i Las Vegas
markus flaaming, internationell direktor 2016–2018

Årets internationella kongress 
hålls i Las Vegas 29.6–3.7.
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Stora förändringar 
inför nästa period
jukka isotalo/gst, heidi rantala/lcif, 
kalevi sillanpää/gmt, varpu ylhäinen/gtl

SOM BÄST pågår en aktiv planering inför 
den kommande perioden. De kommande 
distriktsguvernörerna samlar sina distrikts-
styrelser och de klubbarnas kommande pre-
sidenter sina styrelser. Verksamhetsplaner 
och budgeter görs på alla nivåer inom orga-
nisationen. 
 Den kommande periodens planering 
drivs på av två förändringar som gäller alla 
lion i världen – programmet LCI Forward 
och organisationsmodellen med det globa-
la arbetsteamet (Global Action Team, GAT). 
De kommande distriktsguvernörerna och 
klubbpresidenterna ska beakta de här två sa-
kerna i sin egen planering.

Strategiska målsättningar
De strategiska ambitionerna för tiden 2016–
2020 har som främsta målsättning att årligen 
ge humanitär hjälp till åtminstone 200 miljo-
ner människor 2020. Under perioden 2016–
2017 hjälpte Lions 113 miljoner människor. 
 De främsta målsättningarna är att upp-
gradera den internationella servicestruk-
turen, att få bästa möjliga klassificering för 
våra tjänster, att utveckla nya och innovativa 
sätt att hjälpa, att göra det mera värdefullt att 
vara med i Lions och att vara det bäst kända 
brandet.

Målsättningen 2017/2018 
och därefter
Alla medlemstjänster centraliseras, alla klub-
bar utvecklar och redovisar sina egen strate-
giska planer, LCI ska vara den modernaste 
organisationen jämfört med andra motsva-
rande rörelser och att hjälpa 200 miljoner 
människor varje år.

Vad ändras?
Under perioden 2018–2019 är distriktsgu-
vernörernas och klubbpresidenternas upp-
gift att säkerställa att både LCI Forward och 
GAT-organisationsmodellen förverkligas. 
Det innebär att såväl distrikten som klub-
barna utnämner personer som ansvarar för 
koordineringen enligt den nya organisa-
tionsmodellen: GMT – medlemmar (Global 
Membership Team), GLT – ledarutbildning 
(Global Leadership Team), GST – service 
(Global Service Team) och LCIF-koordinator 
(medlem i LCIF-teamet).• 

Våra principer
JAG VARIT ETT LION redan i 30 års tid och märker med jämna mellanrum att jag 
inte tillräckligt ofta bekantar mig med de målsättningar, principer och teman 
samt vår verksamhetsidé som finns på de inledande sidorna i vår årsbok.
 Jag lyfter i detta sammanhang fram Lions principer. De tre första gäller arbete. 
Till att börja med uppmanas vi att se vårt dagliga arbete som ett kall och funge-
ra på ett förtroendegivande sätt. Vår målsättning ska vara att vi jobbar flitigt och 
noggrant. När du gör så, är du också förtjänt av en skälig ersättning för jobbet. 
 Till följande påpekas att vår verksamhet inte får göras på bekostnad av andra: 
du uppmanas vara lojal gentemot dina kunder och ärlig gentemot dig själv. Upp-

står det misstankar om hur rättvis eller etisk 
din verksamhet är, ska du lösa problemet.
 En annan helhet utgörs av vänskap. Den 
får aldrig vara ett medel för någonting och 
får inte vara beroende av inbördes tjänster. 
En verklig vänskap kräver ingenting utan ska 
visas utan några krav.
 Speciellt ett lion ska hjälpa andra genom 
att visa sympati mot betryckta och erbjuda 

hjälp för de svagare samt mindre bemedlade. Jag tror att man aldrig kan vara för 
försiktig då det gäller kritik mot sina närmaste. 
Försök att finna de bästa sidorna hos alla dina 
närmaste i olika sammanhang. På det sättet 
blir allas vårt liv lättare och ett sådant bete-
ende gör vår omgivning ännu finare.
 Till sist vill jag ta fram våra samhälleliga 
skyldigheter: Vi ska vara hederliga och rätt-
visa gentemot vårt fosterland både i ord och 
gärning. Samhället omkring oss har rätt att 
vänta att du ger det en del av din tid, arbets-
kraft och förmögenhet. 
 Jag önskar att vi alla kontinu-
erligt beaktar dessa Lions-prin-
ciper och läser dem då och då.•

Jag önskar alla 
ett lysande år 2018!

Lions ska hjälpa 
de utsatta 
och svaga.
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ORDFÖRANDEN
erkki honkala
Ordförande 2017–2018
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HEIKKI HEMMILÄ startade med 
tillstånd av arbetsutskottet Sri Lankas 
Lionsvänner i Finland en penninginsamling 
till förmån för yrkesskolan i Hanwella efter 
sin resa till Sri Lanka i höstas. 

– Skolans yttertak är nu på plats men 
mycket pengar behövs ännu för inredning 
och anskaffning av utrustning så att 
utbildningen kunde starta ännu i år.

I donationer eller i form av donations-
löften har nu influtit drygt 13 000 euro 
av 13 donationsgivare. Det är alltså ännu 
en väg till målsättningen på 40 000 euro. 
Hemmilä är i alla fall hoppfull att summan 
ännu klart stiger. 

– Som ett extra lockbete får alla som 
donerar minst 100 euro ett diplom med 
underskrift av tidigare internationella 
presidenten Amarasuriya. Alla som donerar 
minst 500 euro får dessutom sitt namn 
inskrivet i skolans hederstavla, säger 
Hemmilä.

UPPDATERING 1.1.2018

V
i såg fina projekt som genomförts 
men också ett stort hjälpbehov, 
framför allt i den norra delen av 
ön. Det var den som led mest av 
inbördeskriget som upphörde för 

åtta år sedan. Som det mest akuta samarbets-
målet valde vi yrkesskolan i Hanwella, säger 
Heikki Hemmilä.
 Under resan murade finländarna grund-
stenen till ett hus i Ingiriya som har drabbats 
hårt av naturkatastrofer. IPCC Duminda 
Munasinghe berättade att hela 60 familjer 
fick hjälp via katastrofhjälpen från Finland.
 Finländarna gjorde under en hetsig dag 
en rundresa till Colombos alla tre Lions- 
ögonsjukhus till vilka de kunde överräcka 
100 starroperationslinser som donerats av 
Alcon.
 – Till skillnad från ögonsjukhuset i Rat-
napura var de här inte ursprungligen byggda 
för att vara ögonsjukhus. Ändå genomför de 
cirka 3 000 starroperationer per sjukhus var-
je år. Vi presenterade också den finländska 
ögontrycksmätaren Icare som väckte stort 
intresse, säger Hemmilä. 

Industrialisering på kommande
Samma dag körde de ännu vidare till Hanwella
som ligger cirka 30 km öst om Colombo. Där 
pågår bygget av en yrkesskola som IPDG 
Ranji Hewage har tagit initiativ till. Skolan 

Hjälpen till Sri Lanka används väl
Lionsförbundets förre ordförande Heikki Hemmilä gjorde i början 
av november en rundresa i Sri Lanka tillsammans med landets 
Lions-ledning och PDG Otfried Blümchen. 

hade redan tre våningar men de övre våning-
arna bestod ännu av bara betongväggar och 
taket saknades.
 – Landets regering planerar att det fatti-
ga området ska industrialiseras och därför är 
skolan väldigt aktuell och behövlig. Som vi 
noterat i fadderbarnsprogrammet intresserar 
inte andra stadiets utbildning ungdomarna 
av någon anledning, utan de vill bli läkare el-
ler jurister.
 Skolans initiativtagare bad om hjälp från 
Finland också för att utveckla inlärnings- 
metoderna: De finländska skolbarnens Pisa- 
resultat är välkända också i Sri Lanka.
 – Vi träffade arbetsgruppens medlem-
mar som alla var mycket engagerade i pro-
jektet. Skolans tomt, arkitektarbetet och en 
stor del av byggnadsmaterialet är donerat av 
lionsrörelsen, säger Hemmilä.

Ratnapura går framåt
Under resans femte dag stod det ”egna” 
ögonsjukhuset i Ratnapura på programmet. 
Glädjande nog var sjukhusets andra våning 
så gott som färdig, och Finlands ambassadör 
Rauli Suikkanen som följde med till sjukhu-
set var imponerad över hur projektet fram-
skridit.
 – Samma dag besökte vi ännu Camilla 
School, en skola för utvecklingshandikappa-
de barn som en gång i tiderna stötts av bland 

De lokala lejonens vänlighet och hängivenhet för lionsverksamheten gjorde 
djupt intryck.
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PCC Heikki Hemmilä besökte under rundresan i Sri Lanka alla tre 
Lions-ögonsjukhus i närheten av Colombo.
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STYRELSEMÖTEN UNDER VÅREN
25.1., 14.2., 23.3. (option), 26.4. ja 8.6.

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
2– 4.3. Esbo
10.6. Konstituerande möte i Uleåborg

ÅRSMÖTE
8–10.6. i Uleåborg

INTERNATIONELLA MÖTEN
Internationella årskongressen
29.6–3.7. i Las Vegas

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
KARAOKE 
3.2. LC Kiuruvesi/Niva

PILKE 
3.3. LC Kuusankoski-Voikkaa ja LC Jaala

BOWLING 
månadsskiftet mars-april, LC Karleby

VOLLEYBOLL
5–6.5. LC Sotkamo/Vuokatti

MÖLKKY
26.5. LC Kausala

GOLF 
7–8.7. LC Uusikaupunki

EVENEMANGSKALENDER

Händelser under perioden 2017–2018

Serviceenkäten verktyg 
för framtiden
JUST INFÖR JUL färdigställdes en serviceenkät med målsättningen att utreda vilka 
tjänster det finns behov av nu och i framtiden. Enkäten har skickats till den pågående 
och den föregående periodens klubbtjänstemän, distriktsguvernörer och -sekreterare 
samt till ordförandena för distriktens medlems-, utbildnings-, service- och medels- 
insamlings- samt Questverksamhet.
 Utgående från svaren görs ett sammandrag som kommer att användas som un-
derlag för planeringen av de följande periodernas verksamhet och ekonomi. Resul-
taten refereras också i tidningen Lion. Under den första veckan har över 500 svar in-

kommit. Redan utgående från dem kan jag berätta 
att det lönar sig att vänta på sammandraget. Re-
sponsen vi fått är intressant och viktig med tanke 
på utvecklingen av verksamheten. 
 Motionerna till årsmötet har gjorts då tid-
ningen utkommer. Under de följande veckorna 
paketerar vi de ärenden som ska presenteras för 
årsmötet gällande verksamheten och ekonomin 
under nästa period, samt svar de på motioner som 

gjorts och andra ärenden som ska framföras på årsmötet. Förberedelserna för årsmö-
tet i Uleåborg går planenligt och anmälningen öppnas under de följande veckorna. 
Följ med nyheterna gällande årsmötet i tidningen, i ny-
hetsbreven och på webben.
 Under våren fattas beslut om helheten gäl-
lande Lions-husets ekonomiadministration och 
vi börjar planera ibruktagandet av det nya eko-
nomisystemet i slutet av perioden. Målsättning-
en är utmanande. I praktiken måste vi använda 
det gamla och det nya systemet simultant ända 
till det att bokslutet för perioden 2017–2018 är 
färdigt. Den följande periodens medlemsfaktu-
rering ska skötas med det nya systemet. Vilket 
det blir klarnar senast efter guvernörs-
rådets möte i början av mars. 
 Förbundet aktiverar sig i de so-
ciala medierna. I tillägg till Face-
booksidan öppnades i höstas ett 
Instagram-konto och det nyaste 
tillägget är förbundets Twitter-
konto. Kom ihåg att twittra flitigt 
på #lionsfinland.
 Det sker personalförändringar 
på Lions-kontoret då utbildnings-
sekreterare Jenni Härmä blir mo-
derskapsledig den 9 mars. Hennes 
vikarie väljs vid styrelsemötet 25.1. 
Den valda personen ska börja arbeta
den 1 mars 2018.•

Jag önskar alla en glad vår 2018!

GENERALSEKRETERAREN
maarit kuikka

Generalsekreterare
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Förberedelserna 
inför årsmötet i 
Uleåborg går bra.
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annat Lions i Finland och Danmark. Skolan 
mådde bra och i planerna var en utvidgning 
med bland annat en egen butik samt bibli-
otek och hälsocentral för den lokala befolk-
ningen.
 Efter de här besöken följde ännu några 
dagar av resor i Jaffna och andra områden 
som drabbades hårt av kriget.
 – I Jaffna finns sju lionsklubbar som 
fungerade även under brinnande krig. De 
hade förtroende såväl hos tamiltigrarna som 
hos regeringens trupper. Nu är antalet klubbar
redan 30, och de arbetar bland annat för att 
skaffa proteser och rullstolar, säger Hemmilä.
 Han berättar att resan gav nya upplevelser
men att det som främst stannade kvar i min-
net var lejonens vänlighet och engagemang.
 – Man hade startat många projekt och 
alla ända upp i statsledningen, stödde dem 
så att projekten inte stupade på onödig byrå-
krati, säger Hemmilä.•
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I
insamlingen deltog 91 procent (832 klub-
bar) av alla klubbar i Finland. Resultatet 
är utmärkt och visar att klubbarna fort-
sättningsvis värderar betydelsen av att 
göra insatser för en god sak tillsammans. 

Klubbarna stod för 97 procent av hela resul-
tatet.
 Målsättningarna för insamlingen räk-
nades utgående från antalet lejon på en ort 
i relation till ortens invånarantal. Därför va-
rierade målsättningen för ett lejon från 135 
euro i Ypäjä till 552 euro i Esbo. När resul-
taten jämfördes var det avgörande inte sum-
mans storlek utan resultatet i relation till 
målsättningen.
 Den bästa klubben LC Brändö-Kumlinge 
överträffade sin målsättning fyrfaldigt (403 
procent). Som god tvåa kom LC Ylihärmä 
med 348 procent. Sammanlagt 190 klubbar 
nådde sina målsättningar. Av dem överträf-
fade 30 målsättningen med minst 50 procent 
och fick status som modellklubb.

Tack till alla sponsorer
Vi fick stöd av andra parter i form av kom-
panjonskap och fjäderambassadörer som ta-
lade för oss. Lionen Pertti och Erwin Ahonen 
planerade nya fjädersymboler och donerade 
dem till Lionsförbundet. Vi var från första 
början med i programmet för Finland 100 
år. Vi stöddes bland annat av reklambyrån 
SEK&Grey, OTTO-automaterna, Videoma-

kers, YLE, OP:s frivillighetsarbetsprogram 
HIIOP, FM-ligan och KUPS.
 Vi hade totalt tolv fjäderambassadörer. 
Den mest synliga var popsångaren Juha Ta-
pio som uppträdde på våra evenemang och 
som donerade 35 000 euro till kampanjen. 
Soile Yli-Mäyrys konstgrafik såldes för över 
130 000 euro. Alla fjäderambassadörer stöd-
de kampanjen med sina egna insatser.

Bra resultat i en förändrad värld
Det hade gått 10 år sedan den senaste kam-
panjen. Sätten att samla in pengar, den öka-
de professionalismen gällande insamlingar 
samt förändringarna i hela mediefältet hade 
under den tiden förändrats radikalt.
 Som nya element i kampanjen tog vi med 
modellklubbar och snabbstartklubbar och vi 
införde helt nya insamlingssätt, som exem-
pelvis genom OTTO-automaterna och via 
webben. Vi lämnade dock inte bort de gamla 
metoderna, och Röda Fjädern-produkterna 
sålde fortsättningsvis bra.
 Som hjälp i marknadsföringen och kom-
munikationen tog vi utöver de traditionella 
kanalerna i bruk omfattande externa och in-
terna webbsidor, där kampanjens gång hela 
tiden kunde uppdateras. Även sociala medier 
som Facebook och Youtube användes.
 Med tanken på den förändrade världen 
lyckades insamlingen bra tack vare många 
stora lejonhjärtan. Med tanke på kommande 

insamlingar behövs medlemmarnas insatser 
mera än någonsin. Därför är det viktigt att vi 
ser till att det finns tillräckligt med hjälpan-
de händer och att medlemmarna trivs i klub-
barna.•

Försäljningen av Röda Fjädern-produkterna utgjorde en central del av insamlingens intäkter. Lejonen i 
Järvenpää säljer produkter på ett vändagsevenemang i Järvenpää under ledning av PID Tapani Rahko.
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2 934 839 euro
De finländska lionsklubbarnas sjunde Röda Fjädern-insamling avslutades 30.6.2017, 
men klubbarna redovisade sina resultat ända tills slutet av augusti, varefter klubbarnas 
andel om 25 procent delades ut så att allt var utbetalt den sista november. 

RÖDA FJÄDERN 2017 / harri ala-kulju

Kampanjens kostnader uppgick till totalt 
766 959 euro och de fördelades enligt 
följande:

• Röda Fjädern-produkterna och 
 leveranskostnader  374 877 euro

• Lionsförbundets personalkostnader 
 för insamlingen  122 036 euro

• Reklam och kommunikation  180 912 euro

• Utomstående tjänster  7 618 euro

• Röda Fjädern-organisationens kostnader  
 (möten, resor, utbildning)  36 370 euro

• Övriga kostnader  45 136 euro

KAMPANJENS KOSTNADER

Guvernörsrådet hade valt ut de organisationer 
som skulle stöda med kampanjen vid sitt möte 
i Ylivieska den 22 november 2014. 

Resultatet fördelades enligt följande:

• Stiftelsen Tukikummit  401 500 euro

• Barn och ungdomsstiftelsens projekt
 Stormvind  107 000 euro

• Föreningen för förebyggande 
 rusmedelsarbete EHYT  107 000 euro

• Scouterna  107 000 euro

• Stationens barn  80 000 euro

• Synskadades förbund  53 500 euro

• Yeesi ry  27 000 euro

• Lions Quest gemensamma 
 projekt  187 500 euro

• Finlands Lionsförbunds 
 ungdomsarbete  401 500 euro

• Återbetalningar 
 till klubbarna 686 169 euro

Eftersom alla klubbar inte sökte om åter-
betalning samtidigt som det kontrollerade 
insamlingsresultatet steg lite, blev Lions-
förbundets andel slutligen 426 074 euro. 

HUR RESULTATET FÖRDELADES
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versitet, redaktör Outi Airola från tidningen 
Keskipohjanmaa och Heikki Hemmilä från 
Finlands Lionsförbund. De svenskspråkiga 
tävlarna bedömdes av rektor Ulla Granfors 
från Vasa övningsskolas gymnasium, lektor 
Nina Granberg från Pedersöre gymnasium 

medan Lionsförbundet representerades av 
pol.mag. Rafael Frans.
 Distriktet tackar alla som deltog i täv-
lingens arrangemang, domare, lärare och 
tävlare och hoppas att traditionen fortsätter 
nästa år.•

FINLANDS GODA RYCKTE LOCKADEA
ntalet utbytesstudenter är på vin-
tern anspråkslöst jämfört med 
sommaren men för dem som kom-
mer till Finland mitt i vintern är 
det en upplevelse de sent glömmer. 

 Nu är det dock nästa sommar som gäl-
ler i ungdomsutbytet. Antalet ungdomar har 
lite stigit men skillnaderna mellan distrikten 
är stora. Där A-distriktet skickar ut hela 55 
ungdomar, 30 procent av hela ungdomsut-
bytet, skickar de sämsta distrikten ut totalt 
endast tre ungdomar. 
 En orsak till framgången är att A-distrik-
tet långsiktigt har satsat på ungdomsutbytet 
och aktivt ordnat utbildning för klubbarna. 
När ungdomarna berättar vidare sina positi-
va upplevelser åt kamraterna uppstår dessut-
om en uppåtgående spiral.

Ny inspiration
I några distrikt har det varit lite väl hög om-
sättning bland de ungdomsutbytesansvariga, 
kan vara något att grubbla över för distrik-
tens styrelser och distriktsguvernörer. Sju di-

I DET INTERNATIONELLA ungdomslägret i 
Ule älvdal sommaren 2017 deltog 24 ungdo-
mar från olika håll i världen. 
 Lions Club Vaala arrangerade lägret till-
sammans med lionsklubbarna i Muhos, Uta-
järvi, Tyrnävä, Sotkamo, Uleåborg och Palta-
mo. Det var första gången det internationella 
lägret arrangerades i området. 
 Ungdomarna och ledarna bekantade sig 
med naturen i älvdalen och med traditioner 
och kultur och på programmet stod besök på 
många natursköna platser. I programmet in-
gick också en kryssning på Ule älv.

Ungdomsutbyte hela året
På sommaren är ungdomsutbytet som livligast men verksamheten pågår året om. 
Kring jul kom det exempelvis utbytesstudenter från Australien och Malaysia. 

ari lindell, yced 2017–2020

Tvåspråkig tävling 
i vältalighet
Lionsdistrikt 107-O organiserade 
för andra gången en tävling i 
vältalighet för elever i de svensk- och 
finskspråkiga gymnasierna i distriktet. 

heikki hemmilä, ipcc

TÄVLINGEN gick av stapeln i Karleby finska 
gymnasium med nio finskspråkiga och sex 
svenskspråkiga deltagare. Den svenskspråki-
ga delen vanns av Jenny Smeds från Topeli-
usgymnasiet i Nykarleby med en kritik mot 
den så kallade Jantelagen. Andra pris gick 
till Katarina Jakobsson från Jakobstad och 
tredje pris fick David Bamm, Vörå samgym-
nasium. 
 Den finskspråkiga delen vanns av Mil-
ja Eeronketo från Kalajoki. Hon talade om 
godkännande av transsexuella. Andra kom 
Oliver Pietilä från Karleby och tredje Tuo-
mas Salo från Ylivieska. 
 De finskspråkiga retorikerna bedömdes 
av lektor Tarja Valkonen från Jyväskylä uni-

Prisbelönta gymnasister. Segraren i den svenskspråkiga delen av O-distriktets retoriktävling, Jenny Smeds, 
är andra från höger och flankeras av Katarina Jakobsson (t.v.) och David Bamm. Milja Eeronketo, som segrade 
i den finskspråkiga klassen, är andra från höger och flankeras av Oliver Pietilä (t.v.) och Tuomas Salo.

strikt nu fått en ny ungdomsutbytesansvarig 
och har alla chanser att få upp farten.
 Jag är glad över alla nya och gamla ung-
domsutbytesansvariga som är motiverade att 
göra det här arbetet med ett stort hjärta. När 
ungdomsutbytet får fart i dessa distrikt igen 

blir det lättare att finna värdfamiljer, kanske 
skapa nya leoklubbar och förhoppningsfullt 
finna kommande lejon.
 Nu är det en lämplig tid att kavla upp är-
marna och finna värdfamiljer för sommaren 
2018.•

 Sotkamo var det mest avlägsna besöks-
målet under lägret. Där bekantade sig delta-
garna med det finska Finlands nationalsport, 
boboll, i form av en match mellan Sotkamon 
Jymy och Seinäjoen Maila-Jussit.
 Lägerdeltagarna gjorde tillsammans också 
mat av lokala läckerheter samt arrangerade 
en lägerolympiad och -fest. Ungdomarna in-
vigdes även i bastubadandets hemligheter.
 Deltagarna hade lockats till Finland av lan-
dets nordliga läge och goda rykte. De hade 
hört mycket gott om Finland och lugnet här.•

kauko laitinen
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U
nder den första seminariedelen be-
rättade Lions i Sverige och Norge 
om hur de aktivt hjälper flyktingar 
från Syrien i Turkiet och Libanon.
     Under den andra delen av semi-

nariet berättade de nordiska ledarna PCC:na 
Hilde Straumsheim och Mattias Öberg samt 
GMT Antti Forsell om det globala arbetstea-
met (GAT).
 – Gällande mötets beslut kan nämnas att 
den förra periodens resultat och NSR:s bud-
get för sommarens kongress i Los Angeles 
godkändes, säger Erkki Honkala, ordförande
för Finlands Lionsförbund.
 Medieexpert Sanjeev Ahuja höll en in-
tressant föreläsning om sociala medier och 
vilken jättelik omfattning de har i dag i värl-
den: globalt skickas det varje minut 350 000 
tweets, görs 700 000 Facebook-uppdateringar
och 2,5 miljoner Google-sökningar.
 På mötet godkändes bland annat en ge-
mensam motion av de nordiska länderna om 
att inte göra ungdomsutbytesavtal med länder
som godkänner användandet av alkohol på 
sina ungdomsläger.
 – Veckoslutets program var en lämplig 
blandning av Lions-ärenden, gemensamma 
aktiviteter, diskussion och nätverkande. Mera
information om NSR finns i min spalt i förra 
numret av tidningen, säger Honkala.

Praktisk utbildning
Finlands Lionsförbunds internationella di-
rektor Markus Flaaming utbildade de fem 
deltagarländernas viceordförande i NSR- 

Nordiska lion samlades i Norrtälje
Det nordiska samarbetsrådets (NSR) möte samlade cirka 200 lion i Norrtälje mot 
slutet av januari. Från Finland deltog en representativ grupp på 18 medlemmar.

frågor. Det var första gången den utbildning-
en stod på programmet. Han informerade 
också mötet om de beslut som fattats på den 
internationella styrelsens och den internatio-
nella stiftelsen LCIF:s möten.
 – Speciellt beslutet att det globala arbets-
teamets verksamhet avskiljs från LCIF väckte 
intresse. Mötet ansåg att det var en förnuftig 
åtgärd, säger Flaaming.
 Finlands Lionsförbunds viceordförande 
Pirkko Vihavainen var en av dem som utbil-
dades av Flaaming. 
 – Vi fick nyttig information om tidtabel-
lerna för nästa period och om de NSR-frågor 
som vi ska fatta beslut om nästa period. Vi 
fick också nyttig information om årskongres-
sen i Las Vegas där vi kommer att ha en egen 
utbildning, säger hon. 

Teamen hjälper
Alla mötesdeltagare kunde delta i en work-
shop om det globala arbetsteamet där man 
noggrannare gick igenom vad samarbetet i 
praktiken innebär i Lionsverksamheten på 
alla nivåer, men framför allt på distrikts- och 
klubbnivå.
 – Det globala arbetsteamet samlar ihop 
Lionsverksamhetens kärna i form av medlem-
skap, utbildning och hjälpverksamhet. Mål-
sättningen är att göra verksamheten ännu 
bättre och öka trivseln i klubbarna genom 
bland annat bra utbildning, säger Antti For-
sell, som är områdeskoordinator för det glo-
bala medlemsteamet (GMT) i Norden och 
Baltikum.

Nordens och Baltikums medlemsledare Antti Forsell berättade på NRS:s möte vad samarbete i praktiken innebär på alla nivåer i Lionsverksamheten.

 Han berättar att klubbarnas medlems- 
ledare både ska ta hand om de nuvarande 
medlemmarna och se till att nya medlemmar 
blir introducerade till verksamheten.
 – Det är också viktigt att kartlägga vil-
ka chanser det finns att grunda nya klubbar 
med en annan vinkling på servicearbete än 
de nuvarande klubbarna, säger Forsell.
 Klubbens utbildningsledare (GLT) ska å 
sin sida se till att klubbens tjänstemän och 
nya medlemmar är insatta i sina uppgifter.
 – Det är inte meningen att klubbens GLT 
själv ska sköta all utbildning, utan att se till 
att medlemmarna deltar i utbildningarna. 
Rekommendationen är att klubbens första 
vicepresident sköter GLT-uppgifterna.
 Klubbens serviceledare (GST) koordi-
nerar klubbens serviceverksamhet gällande 
både insamlings- och serviceaktiviteter.•
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• Nordiska samarbetsrådet NSR är   
 grundat 1962 som ett samarbetsorgan   
 för Lions i de fem nordiska länderna.

• Mötena hålls i tur och ordning i de olika  
 nordiska länderna och respektive lands   
 ordförande för då ordet på 
 ordförandenas möten. 

• Norge är arrangör nästa period med   
 Kari Sandøy-Jarman som ordförande.

NORDISKA SAMARBETSRÅDET
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F
inlands och Europeiska unionens 
dataskyddslagar har förnyats med 
avsikten att förbättra skyddet av 
personuppgifter och den registre-
rades rättigheter.

 Den nya lagen inverkar även på inne-
hållet i Finlands Lionsförbunds medlems-
register samt på vilket sätt det sköts. Under 
den närmaste framtiden sänds exempelvis 
till varje medlem i klubbarna en blankett 
som ska undertecknas för att ge Lions full-
makt att behandla, uppbevara och publicera
de personliga uppgifterna.

Dataskyddsprinciperna
Den allmänna dataskyddsförordningen  
(General Data Protection Regulation, GDPR)
publicerades i EU:s officiella tidning 4.5.  

Fredens framtid
LIONS CLUBS INTERNATIONALS fredsaffisch-
tävling under perioden 2017–2018 uppma-
nar ungdomar att uttrycka sina åsikter om 
fred under temat ”Fredens framtid”.
 I tävlingen representeras Finland i år av 
Anni Juutilainen från klass 6A i Kangasvar-
ren koulu i Luumäki.
 Under de senaste 30 åren har lions-
klubbar över hela världen sponsrat Lions 
fredsaffischtävling i lokala skolor och ung-
domsgrupper. Konsttävlingen för barn upp-
muntrar ungdomar i hela världen att ut-
trycka sin syn på fred. Elever som är 11, 12 
eller 13 år gamla den 15 november kan delta 
i tävlingen.
 Varje affisch bedöms för sin originalitet, 
konstnärlighet och presentation av temat. 
Affischerna bedöms av domare på flera nivå-
er: lokalt, distrikt, multipeldistrikt och inter-
nationellt. På den internationella nivån väljer 
en jury inom konst-, freds-, ungdoms-, ut-
bildnings- och mediaområdena ut en vinna-
re av det stora priset och de 23 hedersprista-
garna.
 De internationella vinnarna meddelas 
senast 1 februari. En internationell första-
pristagare får USD 5 000 och en resa till en 
särskild utmärkelseceremoni. Alla de andra 
23 vinnarna får ett pris på USD 500 dollar 
och ett hedersdiplom.•

2016 och efter en tvåårig övergångsperiod 
tillämpas den från och med 25.5.2018.
 Många principer förblir oförändrade 
men det gäller att förbinda sig till de nya 
förpliktelserna och att förbereda sig på dem.
 Den registeransvarige bör till exempel 
se till att dataskyddsprinciperna följs i alla 
skeden då personuppgifter behandlas.
 Den nya dataskyddslagen ger den re-
gistrerade mycket omfattande rättigheter 
gällande hans eller hennes uppgifter.

Medlemmarnas rättigheter
Den nya lagen ger en medlem rättighet att 
veta vilka personliga uppgifter som regist-
rerats, hur uppgifterna hanteras, att felak-
tiga uppgifter korrigeras och att förbjuda 
publicering av uppgifterna i exempelvis 
årsboken eller att förmedla uppgifterna till 
en tredje part.

Alla medlemmar 
undertecknar blanketten
Den nya dataskyddslagen förutsätter vissa 
åtgärder av Lions då det gäller upprätthål-
landet av medlemsregistret. Därför får var-
je medlem inom kort en blankett över vilka 
uppgifter som registrerats om den. Blanket-
ten ska kollas och vid behov korrigeras eller 
kompletteras varefter medlemmen med sin 
underskrift bekräftar uppgifterna och de 
rättigheter som hör till.
 Blanketten delas ut av klubbens sekre-
terare som ser till att blanketternas uppgif-
ter förs in i medlemsregistren och klubben 
arkiverar blanketterna. 
 Vi återkommer till den här saken och 
till andra ärenden rörande klubbarnas data-
skyddsärenden.•

Den förnyade dataskyddslagen 
inverkar på Lions-medlemsregistren
Av medlemmarna begärs fullmakt för insamlande 
och användning av uppgifter.
thorleif johansson

PERSONUPPGIFTERNA SKA BLAND 
ANNAT:

• hanteras lagenligt, genomskinligt,   
 konfidentiellt och säkert.

• samlas in och sparas för ett visst, 
 lagligt ändamål och endast i 
 den omfattning som behövs i relation   
 till avsikten med insamlandet. 

• uppdateras alltid vid behov – 
 inexakta och felaktiga personuppgifter   
 ska avlägsnas ur registret eller 
 omedelbart korrigeras.

• uppgifterna ska sparas i en sådan form
 att den registrerade kan identifieras   
 endast så länge som behövs för
 att utföra databehandlingen.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Finlands representant i Lions internationella 
fredsaffischtävling är Anna Juutilainens verk 
”Rauha säilyisi maapallolla” (ung. Fred på jorden).
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T
anken på ett forum för de svensk-
språkiga klubbarna väcktes då in-
formationen och verksamheten på 
svenska är bristfällig på grund av 
otillräcklig kapacitet på förbun-

dets kansli.
 – Detta återspeglas också i ett avtagan-
de intresset hos svenska klubbar att delta i 
verksamheten på riksnivå. Det i sin tur le-
der till att evenemang inte ordnas på svens-
ka och att viss verksamhet på svenska helt 
uteblivit, bland dem Lions Quest, säger 
PDG Björn Taxell som är en de drivande 
krafterna bakom initiativet.

Svensk verksamhet gagnar alla
Målgrupp för forumet är i första hand med-
lemmar i svenska klubbar. Planeringsgrup-
pen vill samtidigt med forumet ge främst 
nuvarande första vice presidenter vägkost 
inför följande period. 
 – För helheten är det bra om också 
kommande funktionärer på distriktsnivå 
medverkar. Forumet kommer också att vara
öppet för andra intresserade, men forumets 
arbetsspråk är svenska, säger Taxell.
 Några centrala teman för forumet är att 
definiera behov och önskemål om informa-
tion och verksamhet på svenska samt beho-
vet av översatt material.
 – Vi vill med forumet också stimulera 
klubbarna att delta i förbundets verksam-

Följande nummer av LION 
är digitalt
TIDNINGEN LION utkommer med fyra pappers-
nummer i år. Numren 2/18 och 5/18 utkom-
mer endast digitalt på adressen www.lions.
fi/lionlehti. 
 Förändringen beror på att den interna-
tionella organisationen minskar sitt stöd till 
papperstidningen från 6 dollar till 4 dollar. 
I praktiken innebär det att tidningen kan 
tryckas endast fyra gånger i år.
 Finlands Lion-tidning har också fått en 
egen mobilapplikation som kan laddas till 
smarttelefonen eller läsplattan. Den finns för 
både Android och Apple.•

FINLANDS Lionsförbunds kandidater för pe-
rioden 2018–2019 är uppställda.
 Till posten som viceordförande finns två 
kandidater: Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pa-
kinkylä, som var N-distriktets guvernör förra
perioden, och M-distriktets tidigare guver-
nör Matti Reijonen, LC Vampula. Omröst-
ningen sker under årsmötet den 9.6.2018 i 
Uleåborg.
 Till ordförande har föreslagits nuvarande 
viceordförande Pirkko Vihavainen, LC Juva/
Luonteri, D-distriktet. 
 För behandling på årsmötet har getts 16 
klubbmotioner samt en motion om arrange-
randet av årsmötet 2022.De har enligt stad-
garna inkommit senast den 15 januari 2018 
kl. 15.45 till förbundets kansli.•

het och öka förståelsen hos de finskspråki-
ga att verksamhet på svenska också gagnar 
hela förbundet, säger Taxell.

Klarare arbetsfördelning behövs
Vissa tankar finns om hur svenskans ställ-
ning kunde stärkas i Lions i Finland, bland 
annat en hemställan till förbundets styrelse 
om åtgärder för att förbättra informationen 
och verksamheten på svenska.
 – Det skulle också vara bra med en klar 
arbetsfördelning mellan förbundets kansli 
och fältet gällande översättningar av mate-
rial. Likaså kunde Finlands Lionsförbund 
ansöka om ekonomiskt bidrag av Interna-
tionella Lionsorganisationen för att finan-
siera verksamhet på svenska, säger Taxell.
 Det exakta programmet och direktiv 
om hur man kan anmäla sig till forumet 
finns på förbundets hemsida, på de svens-
ka sidorna med en egen länk och på de fin-
ska under rubriken verksamhet. Forumet 
hålls den 24.3, preliminärt kl. 11.00–17.30. 
Klockslagen är anpassade till tågtidtabeller.
 – Förbundet har tyvärr inte beviljat 
medel för Lionsforum, utan föreskrivit att 
forumet finansieras genom deltagaravgift. 
En ansökan om bidrag för utgifterna för ut-
rymmen har riktats till Svenska Kulturfon-
den. Likväl finns behov av en deltagaravgift 
på 40 euro. Var och en står för sina egna 
resekostnader, säger Taxell.•

Kom med på svenskspråkigt Lionsforum
Välkommen på Finlands Lionsförbunds svenskspråkiga Lionsforum 
i Tammerfors den 24 mars på hotell Scandic Tampere Station. 

Pirkko Vihavainen

Aarne Kivioja Matti Reijonen

AKTUELLT

Förbundets kandidater uppställda
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Välkommen till Uleåborg!
LIONSFÖRBUNDETS 65:e årsmöte samlar om
fyra månader medlemmar från när och fjär-
ran till Uleåborg. 
  – Vi i arrangörskommittén och de 20 
klubbar som är med om arrangemangen vill 
bjuda på det bästa åt alla deltagare. Vi är stol-
ta över att bland annat ha blivande IP Gud-
run Yngvadottir och hennes make PID Jon 
Bjarni Thorsteinsson som gäst på årsmötet. 
CC Erkki Honkala och VCC Pirkko Viha-
vainen har lovat att mötessessionerna håller 
hög klass och att tidtabellerna hålls, säger 
Olavi Tapaninen, ordförande för marknads-
föringskommittén. 
 Han betonar att Uleåborg är centralt be-
läget i Finland, med goda järnvägs- och flyg-
förbindelser. I centrum finns också en ypperlig
underjordisk parkering som kallas Stenhjärtat.
  – Övernattning har vi ordnat med föl-
jande hotell: Radison Blu är huvudhotell och 
dessutom har vi som samarbetspartner So-
kos Hotel Arina, Lapland Hotel, Scandic, Spa 
Hotel Eden och Cumulus. Bokningarna görs 
direkt till hotellen.•

Uppdaterad information om årsmötet finns 
under följande länkar: 

• https://lionsoulu2018.com/ 
• https://www.facebook.com/ 
• lionsoulu2018/ 
• https://twitter.com/LionsOulu2018 
• https://www.instagram.com/    
 lionsoulu2018/ 
• https://www.youtube.com/channel/
UCARGED15E-JAZgzofzqFhhQ

ÅRSMÖTE I ULEÅBORG 8–10.6.2018
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LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: AINO-MAIJA LAITINEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: EVELIINA SEPPÄNEN, leojasenrekisteri@gmail.com

KUTEN HUOMAATTE, lehti on kokenut muodon-
muutoksen. Eikö lehti olekin upea? Voit antaa 
lehdestä palautetta ja juttuvinkkejä osoitteeseen 
leolehti@gmail.com!
 Lisäksi markkinointiin liittyen teetimme 
leoille omat kangaskassit! Mielestäni ne ovat 
aika hienot. Leokasseja on tarkoitus jakaa klu-
beille sekä palkintoina esimerkiksi arvonnoissa. 
Jos keksit hyvän idean, miten, minne ja miksi 
kassi voitaisiin antaa vinkkaahan myös siitä mi-
nulle vaikka Facebookissa!
 Olen etsintäkuuluttanut kaikki markkinointi-
ideat. Oli ideasi sitten loistava tai kuolleena syn-
tynyt, jaa se! Toivon kipeästi vinkkejä ja hauskoja 
oivalluksia siitä, miten leotoiminnan näkyvyyttä 
voitaisiin lisätä. Mikä saisi kaikki nuoret tietä-
mään, mitä leot ovat? 
 Pidin myös webinaariin liittyen leo- ja lion- 
brändiin sekä markkinointiin. Webinaari onnistui 
hyvin, vaikka tekniikka ei ollutkaan puolellani. 
Leobrändin haaste on lähinnä se, että sitä ei tun-
neta. Tunnettuuteen tulisi panostaa selvästi ny-
kyistä enemmän. Brändi sinällään on luultavasti 
houkutteleva, ystävyyttä, kansainvälisyyttä, aut-
tamisen halua, yhdessä tekemistä ja uuden oppi-
mista. Sen selittäminen on kuitenkin hankalaa. 
Millainen leojen hissipuhe olisi?
 ”Leot tarjoavat 12–30-vuotiaille nuorille 
mahdollisuuden auttaa muita sekä kehittää it-
seään ihmisenä ja johtajana. Leoilla on tarjota si-
nulle kansainvälinen huippujengi, joka haluaa sa-
moja asioita kuin sinä. If you see a need, take the 
lead.” Tämän brändin muotoilimme aiemmin täl-
lä kaudella. Oletko samaa mieltä brändistämme? 
Jatketaan keskustelua markkinointiasioista Face-
bookissa leojen ryhmässä ”Leot Suomessa”!•

INSPIROITUNEIN TERVEISIN!
Aino-Maija

SUOMEN LEOJEN hallitus ahkeroi viime vuo-
den puolella tapahtumien, kokousten ja tiedot-
tamisen parissa. Lähitulevaisuudessa Suomen 
leojen verkkosivut tulevat uudistumaan ja ne 
saavat modernimman ilmeen. Sivuilta pääsee 
seuraamaan muun muassa sosiaalisessa medias-
sa julkaistavia uutisia leoista sekä heidän päi-
vityksiään. Takaan jo omasta puolestani, että 
19.–21.1.2018 järjestettävät leojen talvipäivät 
tulevat näkymään sosiaalisessa mediassa, sillä 
sinä viikonloppuna riemu on herkässä! Jänni-
tettäväksi jää kuka voittaa tänä vuonna hienon 
pokaalin ja missä seuraavat järjestetään 2019. 
Viime vuonna pokaalin nappasi ansaitusti Espoo 
Downtown, mutta uskon vahvasti pokaalin kai-
paavan jo uuteen osoitteeseen.
 Hallitus on viime vuonna myös heittänyt 
haasteen klubeille. Tässä haasteessa kilpaillaan 
vuoden aktiviteetti -tittelistä ja tarkoituksena on 

LEOLEHTIVASTAAVALTA

aiheista, hyvästä ruoasta ja musiikista. Jokaiselle 
löytyy varmasti jotakin mielenkiintoista, sillä oh-
jelmassa huomioidaan niin nuoria, kuin elämää 
enemmän nähneitä.
 Koska hallitus halusi lisätä klubilaisten näky-
vyyttä tänä kautena voimakkaasti, lahjoitimme 
jokaiselle klubille kangaskasseja. Kassissa ko-
meilee teksti ”If you see a need, take the lead”. 
Tällaisen huippuhienon kassin voit myös hankkia 
leijonana ryhtymällä leojen kannatusjäseneksi. 
Katukuvasta voi nyt erottua hemaisevan hymyn 
ja auttamistahdon lisäksi ilmastoystävällisem-
mällä valinnalla muovikassille.•

2018

Muodonmuutoksia 
Erittäin antoisaa ja onnellista 
alkanutta vuotta myös Leolehden
ja sen tekijöiden puolesta! 
aino-maija laitinen, 
suomen leojen hallituksen pr-sihteeri

HALLITUKSEN SUUSTA

Uusi vuosi, uudet teot
Vuosi 2017 on jäänyt virallisesti taakse ja on aika opetella 
taas kirjoittamaan uusi vuosiluku asiakirjoihin. Edessä lienee 
vielä monta yritystä ainakin itselläni...
kati jaatinen, 
gkh-piiripresidentti, suomen leojen hallitus

Haasteessa kilpaillaan vuoden aktiviteetti -tittelistä.
Tarkoituksena on tehdä hyvää ympärille.

1

järjestää näkövammaisuuteen liittyen aktiviteetti.
Aktiviteettiin klubit saavat vapaat kädet ja toi-
vomme kaikkien klubien osallistuvan parhaaksi 
näkemällään tavallaan. Tarkoituksena on kuiten-
kin tehdä hyvää ympärille ja edistää näkövam-
matietoutta. Aktivittettirikkautta ovat erilaiset ja 
toisistaan poikkeavat tapahtumat!
 Keväämmällä leoja tullaan näkemään Maail-
ma kylässä festivaaleilla, joten jos olet käymässä 
26.–27.5. Helsingissä, niin pistäydy tutustumas-
sa meihin ja toimintaamme tarkemmin. Kyseessä 
on ilmainen tapahtuma, johon voi tulla nautti-
maan mielekkäistä keskusteluista, ajankohtaisista
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Hyvänmielenpäivän hengessä 
Raumalla
aleksi valavuo, leo club rauma

ENSIMMÄISENÄ aktiviteettinaan Leo Club 
Rauma järjesti lämpimän juotavan ja joulupipa-
rien jakotilaisuuden Rauman vanhalla hautaus-
maalla itsenäisyyspäivän juhlallisuuksien aika-
na 6.12.2017. Glögiä, mehua sekä piparkakkuja 
jaettiin noin 300 hengelle muutaman tunnin ai-
kana. Kaikki 11 uutta leoa oli paikalla tuotta-
massa hyvää mieltä hautausmaalla käyneille.•

Jyväskylässä askarreltiin joulukortteja
kati jaatinen, leo club jyväskylä/lohikoski

JYVÄSKYLÄN LEOT askartelivat pikkujoulutunnelmissa joulukortteja ojennettavaksi. Nämä kuvassa 
valmistuvat kortit toivat iloa ja hymyä paikalliselle vuodeosastolle runsain määrin. Monelle kortti oli 
ensimmäinen joulun alla ja se lämmitti niin saajan kuin antajan mieltä.•

Joulufaktoja leovisailussa Vaasassa
ronja borgmästars, leo club vaasa 

LEO CLUB Vaasa vieraili taustaklubinsa LC Vaasa/Meren pikkujouluissa: olimme valmistelleet ohjel-
maksi 24 kysymyksen tietovisan, jossa oli muun muassa joulufaktoja. Toivomme läheisen leo-leijona 
-suhteen jatkuvan myös ensi vuonna!•

Tonttupolulla Turussa
tanja meriluoto, leo club turku

TURUN LEOT olivat torstaina 14.12.2017 pitä-
mässä aktiviteettia Turun ensi- ja turvakoti ry:n 
joulujuhlassa. Meillä oli tarkoituksena pitää laa-
jempi tonttupolku joulujuhlijoille, mutta koska 
osallistujat olivat niin pieniä lapsia, onginta oli-
kin polkumme pisteistä sopivin ja päädyimme pi-
tämään vain sitä. Aktiviteetti oli suosittu ja kaik-
ki lapset saivat joulupussin saaliiksi onginnasta. 
Pussien sisällöt olimme saaneet lahjoituksina 
paikallisilta yrityksiltä ja pussiin kuului mm. hei-
jastin, valotikku ja karkkia. 
 Turun leot toivottavat kaikille oikein onnel-
lista ja aktiivista vuotta 2018!•

JOULUNAJAN 
AKTIVITEETTEJA

Leoklubit jakoivat joulumieltä ja tekivät 
hyviä erilaisia tekoja ympäri Suomen.
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LEOTOIMINTAA RANSKASSA
Olen Katariina Vaasan klubista ja vietin menneen syksyn 
vaihto-opiskelijana Lillessä, Ranskassa. Syksyn edetessä aloin 
kaivata leotoiminnan pariin, joten otin yhteyttä paikalliseen 
klubiin ajatuksenani vaihtaa esimerkiksi aktiviteetti-ideoita. 
katariina lindeberg, leo club vaasa

Lille Pévèle Mélantois:n klubi

LEO CLUB Oulu/Kempeleen jouluaktiviteetti 
nostatti joulumieltä sekä klubilaisissa itsessään 
että paikallisen hoivakodin asukkaissa. Klubin 
pikkujouluissa leot askartelivat 90 joulukorttia 
joulumusiikin säestyksellä ja pipareiden voimal-
la. Jokaisesta kortista tuli ainutlaatuinen ja ne 
allekirjoitettiin jouluterveisin tekijöiden toimes-
ta. Askartelussa käytettiin paljon kierrätysmate-
riaaleja; esimerkiksi sanomalehdistä ja vanhois-
ta joulukorteista tuli hienoja koristeita! Mukana 
askarteluissa oli myös muutamia vierailijoita, 
sillä tapaaminen pidettiin avoimin ovin Oulun 
yliopistolla. Toivottavasti osa näistä henkilöistä 
innostuu tulemaan mukaan myös muihin leota-
pahtumiin! 
 Seuraavalla viikolla Oulu/Kempeleen leoklu-
bin jäsenet pakkasivat joulukortit, kitaran ja uku-
lelen mukaansa ja suunnistivat paikallisen hoiva-
kodin puurojuhlaan. Mukana vahvistuksena oli 
vieraileva muusikko, joka innokkaasti osallistui 
tapahtumaan leojen kansa. Hoivakodissa laulet-
tiin perinteisiä lauluja yhdessä hoivakodin asuk-
kaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden kanssa. 
Lauluhetken päätteeksi jokaiselle hoivakodin 

Aktiviteetin parissa Espoon Olarin Prismassa.

Auta Lasta, Auta Perhettä
Espoossa 
teemu laitinen, 
leo club espoo / downtown

LEO CLUB Espoo / Downtown järjesti lauantai-
na 2.12.2017 Espoossa Olarin Prismassa Auta 
lasta, auta perhettä -tapahtuman. Tapahtuman 
tarkoituksena on pyytää kauppaostoksille mene-
viä ihmisiä ostamaan yksi ylimääräinen tuote ja 
tuomaan se kassojen jälkeen keräyspisteelle. 
 Tapahtuma on alun perin lähtöisin Keski-Eu-
roopasta paikallisten lionsklubien ideoimana ja 
nykyään hyvin monet lions- ja leoklubit toteutta-
vat ideaa eri paikkakunnilla. 
 Espoossa olemme toteuttaneet tapahtuman 
nyt kahtena vuotena joulunaikaan yhteistyössä 
Diakonian kanssa ja palaute ihmisiltä on ollut 
positiivista ja kannustavaa. Monilta henkilöiltä 
on tullut ehdotuksia että järjestäisimme tapah-
tumaa useammin vuoden aikana; ehkä kenties 
tulevaisuudessa näin käykin! 
 Olimme paikalla klo 10–15 välisenä aikana 
ja saimme kasaan arviolta noin neljä ostoskärryl-
listä erilaisia tarvikkeita ja tuotteita aina lasten 
leluista säilyviin ruokiin ja ulkoiluvälineisiin. Auta 
lasta, auta perhettä -tapahtumasta on tullut yksi 
Suomen Leojen kolmesta kansallisesta aktivitee-
tista. 
 Syyt tähän on helppo todeta: tapahtumasta 
saatu palaute ja konkreettisesti näkyvä keräyk-
sen tulos ostoskärryllisinä tuotteita jättävät vah-
vasti positiivisen fiiliksen ja täten tapahtuman 
haluaa toteuttaa uudelleen. 
 Toinen on varmasti tapahtuman yksinkertai-
nen toteutus eli tarvitsemme ainoastaan luvan 
kaupalta järjestämiseen sekä pari pöytää ja os-
toskärryjä käyttöön. 
 Leotoiminnassa yksinkertainen aktiviteetti 
säästää aikaa ja resursseja myös muihin aktivi-
teetteihin. Varsinkin joulun aikaan tämä tapah-
tuma on suositeltava järjestää, kun ihmisillä on 
joulumieltä ja tällöin vielä astetta enemmän tah-
toa tehdä hyvää!•

asukkaalle annettiin henkilökohtaisesti joulu-
kortti pienenä muistamisena. Kolmen osaston 
puurojuhlat olivat lämminhenkisiä ja kosketta-
via tilaisuuksia, ja Oulun leoista oli hienoa olla 
osana näitä juhlia. Joulumielen lisäksi leot sai-
vat palkaksi oman mahansa täyteen riisipuuroa, 
torttuja ja pipareita.• 

LILLE PÉVÈLE MÉLANTOIS on yksi useammas-
ta Lillen alueella toimivista klubeista, iältään ja 
kooltaan samankaltainen kuin Vaasan klubi. Klu-
bi on todella aktiivinen: heillä on kaksi kokousta 
ja vähintään yksi aktiviteetti kuukaudessa. 

 Marraskuussa vierailin heidän taustaklubin-
sa järjestämässä taidenäyttelyssä, jonka tuotoilla 
avustetaan vähävaraisten lapsiperheiden kesälo-
mia. Klubin jäsenet olivat todella ystävällisiä ja 
tapahtuma oikein onnistunut.•

Oulussa joulukorttipuuhassa
iida-maria koskela, leo club oulu/kempele
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KAIKKI LÄHTI siitä, kun Aleksi Valavuo kysyi 
isältään, miten hän voisi liittyä leijoniin. Kun hän 
kuuli leoista, alkoi hän kasata nuoria kokoon ja 
nyt on klubi virallistettu. Heitä on nyt yhteensä 11 
jäsentä ja nuorin jäsen on vasta 12-vuotias. Heil-
lä on erittäin vahva yhteistyö taustaklubinsa, LC 
Rauma/Reimarin kanssa. Taustaklubi on tukenut 
ja kannustanut nuoria. 

UUSI LEOKLUBI RAUMALLE!
Leoperhe on kasvanut yhdellä uudella klubilla. 
Tervetuloa Rauma mukaan meidän mahtavaan porukkaamme! 
clara nilsson, suomen leojen hallituksen presidentti

 Klubi perustettiin joulukuun lopulla, ja 
tammikuun alussa he pitivät juhlavan kokouk-
sen. Suomen Leoja kokouksessa edusti Elina 
Laakso (AMF-piiripresidentti), Kari Eväsoja 
(Leo-D) ja Clara Nilsson (SLH:n presidentti). 
Päivä oli erittäin lämminhenkinen ja mukava 
ja oli ilo olla mukana. Kokouksen jälkeen oli 
lounasta, keilausta, ja klubilaiset jäivät vielä 
saunomaan.•

Edustuskuva uudesta Rauman klubista.
MIKÄ ON PARASTA 
LEOISSA?
KUKA OLET? 
Hei, olen Mia Sjöberg, 28-vuotias Vaasasta. 
Koulutukseltani tradenomi ja työskentelen 
opiskelija-asumisen parissa monipuolisissa 
työtehtävissä, kuten vuokrauksessa ja mark-
kinoinnin parissa.

MITEN JA MIKSI TULIT MUKAAN 
LEOIHIN?
Tulin mukaan leoihin nykyisen Suomen Leojen 
hallituksen presidentin Claran kautta, olimme 
koulukavereita ja yhdessä mukana opiskelija- 
yhdistystoiminnassa. Lähdimme perustamaan 
Vaasan leoklubia keväällä 2016. Miksi lähdin 
mukaan? Kai se oli halu auttaa ja ilahduttaa 
muita ihmisiä, mutta myös tavata uusia ihmisiä. 

MIKÄ ON PARASTA LEOISSA?
Yhteisöllisyys. Ystäviä onkin löytynyt jo mo-
nesta eri klubista sekä suomesta että maail-
malta. Paras muisto puolentoista vuoden leo-
uran ajalta on ehdottomasti Leo Europa Forum 
2017 Hollannissa, sekä palveluaktiviteetit joita 
olemme järjestäneet klubin kanssa.

FUN FACT TAI PIILEVÄ KYKYSI?
Haha, ehdottomasti google-kykyni! Löydän 
lähes mitä vaan googlen syövereistä – en tiedä 
johtuuko vain siitä että ystäväni on huonoja 
googlailussa vai olenko vain niin hyvä siinä.•

LEOLEHDEN 
AINEISTODEADLINE

VUONNA 2018

NUMERO 2: aineistopäivä 26.2.
NUMERO 3: aineistopäivä 23.4.
NUMERO 4: aineistopäivä 30.7.
NUMERO 5: aineistopäivä 10.9.
NUMERO 6: aineistopäivä 5.11.

UUSI
LEOKLUBI!

SUOMEN LEOJEN VUOSIKOKOUS järjestetään tänä vuonna leijonien vuosikokouksen 
kanssa samaan aikaan osin samoissa tiloissa. Tilaisuudesta tulee varmasti ikimuistoinen, 
koska Oulu/Kempeleen huippu leoklubi järjestää vuosikokouksen! Tule paikalle tutustumaan 
Oulun kauniisiin maisemiin, uusiin kavereihin, valtavan leijonatapahtuman humuun ja upei-
siin puitteisiin, joissa vuosikokous järjestetään! Tämän tapahtuman tulet muistamaan! Muis-
tathan myös, että voit hakea vuosikokoukseen matka-avustusta Suomen Leojen hallituksesta 
(kati.forsman@leo-clubs.fi)!•

SUOMEN LEOJEN 
VUOSIKOKOUS

8.-10.6.2018 Oulun Hietalinnassa
Gaalaillallinen 

Kansainvälinen vierailija

Yllätyksiä

Mukavaa yhdessäoloa  ja juhlaa!

Tervetuloa mukaan!
Facebook, Suomen Leojen vuosikokous    
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LÄHETÄ LOMAKE VIIMEISTÄÄN 
1. TOUKOKUUTA 2018 OSOITTEELLA 
Member Service Center
Lions Clubs International
300 W. 22nd St.
Oak Brook, IL USA 60523

MemberServiceCenter@lionsclubs.org
Puhelin 1-630-203-3830
Faksi 1-630-571-1687

Klubin edustajalomaketta käyttävien klubien tulee lähettää lomake 
kansainväliseen päämajaan viimeistään 1. toukokuuta 2018.

Jos et pysty lähettämään lomaketta 1. toukokuuta 2018 mennessä, 
tuo allekirjoitettu lomake ja virallinen henkilötodistus vuosikokoukseen. 

MyLCI:ta käyttävien klubien tulee valita klubin edustajat 
viimeistään 27. kesäkuuta 2018.

Lue vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin 
valtakirjojen tarkistamisesta ja äänestämisestä osoitteesta 
www.lions.fi/toiminta/kansainvalinen_vuosikokous_las_vegasissa/

KLUBIN EDUSTAJALOMAKE

KLUBIN EDUSTAJAT VUODEN 2018 KANSAINVÄLISEEN VUOSIKOKOUKSEEN voidaan nimittää jollakin seuraavista tavoista:
• Kirjaudu sisään MyLCI:hin > Oma lionsklubini > Kansainvälisen vuosikokouksen edustajat
• Lähetä Klubin edustajalomake LCI:n päämajaan alla mainittuun osoitteeseen.

Vahvistus klubin edustajana toimimisesta lähetetään klubin edustajalle. Jos edustajan sähköpostiosoitetta ei ole, vahvistus lähetetään klubivirkailijalle.

Klubin numero

Klubin nimi

Klubin paikkakunta Osavaltio Maa

Edustajan jäsennumero

Edustajan nimi (etunimi, toinen nimi, sukunimi)

Edustajan sähköpostiosoite

Millä kielellä edustaja haluaa vaalilipun

Valtuuden antava klubivirkailija (valitse yksi)

Virkailijan jäsennumero

Virkailijan nimi (etunimi, toinen nimi, sukunimi)

Virkailijan allekirjoitus

Klubipresidentti

1–37 1
38–62 2
63–87 3
88–112 4
113–137 5
138–162 6
163–187 7
188–212 8
213–237 9
238–262 10

Edustajien määrä perustuu klubin jäsenmäärään kansainvälisen toimiston 
tietojen mukaisesti vuosikokousta edeltävän kuukauden ensimmäisenä päivänä. 
Katso Lukua VI, kohtaa 2 Kansainvälisessä malli- ja ohjesäännössä ja 
Lukua XVII – Jäsenyys, Hallituksen sääntökokoelmassa. 

*Jokaisella klubilla on oikeus yhteen edustajaan jokaista 25 jäsentä kohti 
tai sen suurempaa osaa kohti.

Klubisihteeri

513–537 21
538–562 22
563–587 23
588–612 24
613–637 25
638–662 26
663–687 27
688–712 28
713–737 29
738+  katso alla*

KLUBIEN EDUSTAJAMÄÄRÄT

Klubien edustajamäärät kansainvälisessä vuosikokouksessa.

Jäseniä / Edustajien määrä               Jäseniä / Edustajien määrä                 Jäseniä / Edustajien määrä

263–287 11
288–312 12
313–337 13
338–362 14
363–387 15
388–412 16
413–437 17
438–462 18
463–487 19
488–512 20
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