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Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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Tule rantaleijonaksi
Kalajoelle
Suomen Lions-liiton 66. vuosikokous
järjestetään Kalajoen hiekkasärkillä

SYDÄNISKURIKAMPANJA KÄYNNISTYI
Tavoitteena tuhat uutta sydäniskuria Suomeen
 
POHJOLAN LIONIT NORJASSA
NSR-kokouksessa pohdittiin 
pohjoismaisen yhteistyön tehostamista
  
VAPAAEHTOISTYÖLLE ON TARVETTA
Tutkimuksessa lionstoiminnan haasteeksi
koettiin jäykät käytänteet
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 7.1.–18.3.2019

A-PIIRI
LC DRAGSFJÄRD: Kinos Johan 
LC TURKU/LUCIA: Laiho Sanna, 
 Mahkonen Mirva, Kukila Aino-Maija 
LC LOIMAA/SINIKELLOT: Mäkelä Katja 
LC NAANTALI-RAISIO: Ahokas Eija 
LC ÅLAND/SÖDRA: Josefsson Sven-Olof 
LC KIIKALA: Liman Mika 
LC ÅLAND/SÖDRA: Ivarsson Staffan 
LC MASKU: Asp Reijo 
LC SALO/BIRGITAT: Huttunen Erja 
LC AURA/SISU: Kullanmäki Pasi, 
 Mäkinen Marita, Arvo Paavo 
LC TURKU/LINNA: Ojala Mikko

B-PIIRI
LC HELSINKI/LAUTTASAARI: Visanti Meri 
LC HANKO-HANGÖ: Pulkkinen Jaana, 
 Kangasmäki Kirsi, Rahkonen Päivi 
LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT: 
 Moberg Michael 
LC TAPIOLA: Saariaho Aki 
LC HELSINKI/TIMANTIT: Laivuori Kati 
LC ESPOO/OLARI: Barck Esa Matti, 
 Elo Markku

C-PIIRI
LC HÄMEENLINNA/LIINUT: Lähde Eija 
LC JÄRVENPÄÄ/JEAN SIBELIUS: 
 Stålberg Mika 
LC KLAUKKALA/LEAT: Paakkari Minna 
LC RIIHIMÄKI/MIXED: Huttu Jarkko 
LC KELLOKOSKI: Kulmala Heimo, 
 Nisula Heikki 
LC FORSSA/JOKIVARSI: Riihimäki Sonja 
LC ORIMATTILA/LEONAT: Orajärvi Tuula, 
 Varjola Mervi

D-PIIRI
LC KOUVOLA/IRIS: Johansson Heidi 
LC LUUMÄKI/UKKO-PEKKA: Niemi Asko 
LC SIMPELE: Hämäläinen Jukka 
LC HEINOLA/JYRÄNKÖ: Oversti Matti 
LC KOUVOLA/IRIS: Turklin Tuula 
LC LAPPEENRANTA: Berg Jari 
LC KOUVOLA/IRIS: Varjola Liisa 
LC KOUVOLA/LUKKO: Välisalo Erkki 
LC HIRVENSALMI: Ruotsalainen Tommi 
LC SAVITAIPALE: Keränen Jyrki 
LC HEINOLA: Sundberg Kaj 
LC JAALA: Kosonen Pekka 
LC HAMINA/BASTIONI: Jyrälä Mika

E-PIIRI
LC HÄMEENKYRÖ/KYRÖTTÄRET: Mononen Tiina 
LC ORIVESI: Saarinen Jukka 
LC TOIJALA/AKAA: Liehu Vesa, Kraft Henry, 
 Rajaniemi Jarkko 
LC LEMPÄÄLÄ/BIRGITTA: Vuori Johanna 
LC SUODENNIEMI: Aarnikuru Jari 
LC VIRRAT/TARJANNE: Vanhala Kaisa 
LC LÄNGELMÄKI: Rantanen Ville 
LC SIURO: Pesola Mikko 
LC KANGASALA: Turtiainen Jyrki 
LC URJALA/LINNATTARET: Määttä Birgit 
LC KYLMÄKOSKI: Honkala Markus 
LC JUUPAJOKI: Jokinen Juha
LC IKAALINEN/KYRÖSJÄRVI: Kahari Markku,
 Smolander Jali

F-PIIRI
LC ALAVUS/KUULATTARET: Lönnqvist Tarja 
LC ISOKYRÖ: Pukkinen Reima 
LC VIMPELI: Peltokangas Harri 
LC NÄRPES: Bertell Rune 
LC KAUHAVA/ILMATAR: Pienisaari Tarja, 
 Tuuliniemi Marja, Heikkilä Melina, 
 Ruotsala Tarja 
LC VAASA/FAMILY: Järvinen Erja 
LC KORTESJÄRVI: Ylesmäki Jarmo, 
 Hautanen Hannu

G-PIIRI
LC LUHANKA: Hautala Harri 
LC JYVÄSKYLÄ: Liimatainen Timo 
LC MUURAME: Pitkänen Risto, Salmela Tarja 
LC MÄNTTÄ/ILVES: Happonen Juha 
LC JYVÄSKYLÄ/KUOKKALA: Kukko Petteri 
LC HANKASALMI: Lampinen Hannu 
LC LAUKAA: Oksanen Jani

H-PIIRI
LC VALTIMO: Korhonen Kyösti, Mäkelä Matti,
 Hakkarainen Juha 
LC KONTIOLAHTI: Juvonen Mikko 
LC LIPERI/LEONILLA: Lindholm Soile, 
 Kettunen Pirjo 
LC JOENSUU/JOKELAISET: Simonen Ilpo 
LC SAVONLINNA/SÄÄMINKI: Paavilainen Markus 
LC TOHMAJÄRVI: Löppönen Mikko 
LC JOENSUU/KANTELETAR: Mielonen Leena 
LC OUTOKUMPU/KUPARI: Hokkanen Arja 

I-PIIRI
LC KIIMINKI: Rimpiläinen Aarno, Siltakoski Mari,
 Rimpiläinen Anna, Vahtola Pentti 
LC PYHÄJOKI/MERIJÄRVI: Keinänen Raimo, 
 Haverinen Tuomo 
LC SUOMUSSALMI: Moilanen Eero, 
 Huovinen Veikko 
LC PUOLANKA: Virrankari Kyösti 
LC II: Hevosmaa Pasi 
LC KEMPELE/AURORA: Dost Heleena 
LC JÄÄLI: Pikkuhookana Anne-Marja

K-PIIRI
LC VARPAISJÄRVI: Vainikainen Timo 
LC IISALMI/KOLJONVIRTA: Parviainen Mauno 
LC KAAVI: Kuittinen Jyrki 
LC KARTTULA: Reittu Mauno 
LC IISALMI/POROVESI: Väisänen Harri 
LC KIURUVESI/HELMIINA: Pietikäinen Kirsti

L-PIIRI
LC ENONTEKIÖ: Palojärvi Oula-Matti, 
 Kukkonen Markku, Pohjola Jani 
LC PUDASJÄRVI: Heikkinen Pertti, 
 Hanhela Kirsi 
LC TORNIO/RAJA: Kangas Juha 
LC KEMIJÄRVI/KAARNIKKA: Sivosuo Jenna

M-PIIRI
LC PORI/KATARIINA: Jokelainen Johanna
LC PUNKALAIDUN: Skogberg Teemu 
LC KOKEMÄKI: Knuutila Juha-Pekka 
LC HUITTINEN/DORIS: Harjunmaa Mirkka 
LC SASTAMALA/LINDA: Aalto Marianne 
LC PUNKALAIDUN: Hirvonen Marko 
LC KANKAANPÄÄ: Kujansuu Ari 
LC PUNKALAIDUN/FIINA: Nurmi Anna 
LC NAKKILA: Kiuru Silvo 
LC KANKAANPÄÄ/KUNINKAANLÄHDE: 
 Kivikoski Elja 
LC POMARKKU: Isoviita Ilari 
LC HUITTINEN/GERDA: Urvikko-Vainio Erja

N-PIIRI
LC PORNAINEN: Suonpää Tarja 
LC TIKKURILA-DICKURSBY: Eskelinen Jarno 
LC HELSINKI/SOIHDUT: Uunimäki Minna 
LC PORVOO-BORGÅ: Hankimo Heikki 
LC VANTAA/PÄHKINÄRINNE: Launne Ari-Pekka 
LC HELSINKI/MALMITTARET: Lehtinen Tuula 
LC HELSINKI/AURORA: Eneh Ogechukwu 
LC VANTAA/KORSO: Pasquariello Davide 
LC HELSINKI/PRO CULTURA: 
 Järvelä Hynynen Raija 
LC HELSINKI/PIHLAJAMÄKI: Räikkönen Timo 
LC VANTAA/ETELÄ: Lähde Santeri, 
 Saisuk Patipon, Puurunen Teemu 
LC HELSINKI/FINLANDIA: Vainio Susanna 
LC HELSINKI/PAKINKYLÄ: Vesteri Topi

O-PIIRI
LC PERHO: Huopana Jani 
LC KOKKOLA/KOKKO: Kallvikbacka Markku,
 Ylikarjula Jukka 
LC KOKKOLA/KOKKOTAR: Nyström Teija 
LC HAAPAJÄRVI/KANTAPUHTO: 
 Mehtälä Jarkko 
LC HAAPAJÄRVI: Ahola Samuli 
LC SIEVI: Paananen Sari, Huovari Tomi 
LC KÄLVIÄ/LUCINA: Jylhä Mervi
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maksetun määrän palauttamiseen. 

lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä. 
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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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Puiden istuttaminen
on toivon istuttamista
OLLESSANI LAPSI istutimme perheeni kanssa puita kesämökil-
lämme, ja myöhemmin omat lapsenikin tekivät samoin. Poikaani
ei aina huvittanut olla mukana siellä kuoppia kaivamassa. Hän 
näki siinä vain paljon pieniä puita, jotka eivät merkinneet hänelle
juuri mitään. Nyt hän on täysikasvuinen ja niin ovat puutkin. 
 Yli 4 000 puuta pursuaa elämää, kahisee tuulessa ja antaa 
meille suojaa kävelyretkillämme. Nyt poikani ymmärtää, mikä 
lupaus puiden istuttamisessa piilee. Hän ymmärtää, että kun is-
tutamme jotakin – mitä tahansa, mutta erityisesti puita, joiden 
kasvaminen täysikasvuisiksi vie niin kauan aikaa – istutamme 
toivoa. 
 Olemme lioneina ikuisesti
toiveikkaita. Näen sen joka 
päivä siinä työssä, mitä teette.
Klubit ympäri maailman istut-
tavat puita nimenomaan toi-
von symboleina ja kouriintun-
tuvana keinona taistella ilmas-
tonmuutosta vastaan. Teemme 
paljon merkittäviä asioita lioneina, mutta millään niillä ei ole mi-
tään virkaa, jos kadotamme sen yhden ainoan paikan, jota kut-
summe kodiksi.  
 Haastan teidät katsomaan ympärillenne omalla paikkakun-
nallanne ja etsimään keinoja, joilla voitte taistella planeettamme 
puolesta. Lyöttäytykää yhteen oman kuntanne päättäjien kanssa 
ja yrittäkää löytää paikka, joka kaipaa uuden metsän istuttamista. 
Kootkaa yhteen joukkoa poimimaan roskia rannalta tai suositun 
patikkapolun varrelta. Viekää koululaisia metsänsuojelualueelle 
ja opettakaa heille asioita luonnosta.
 Meillä on taipumus välittää niistä asioista, joita rakastimme 
lapsena. Minä rakastin puita ja istutin niitä vanhempieni kanssa, 
siirsin sen rakkauden eteenpäin lapsilleni ja he nyt siirtävät sitä 
edelleen omille lapsilleen. Opetetaan uutta sukupolvea arvosta-
maan ympäröivää luontoamme, ja heistä kasvaa suojelijoita sille 
maailmalle, josta me kaikki olemme riippuvaisia.•

gudrun yngvadottir
Kansainvälinen presidentti,
Lions Clubs International

lci:n hallitus 2018–2019
Kansainväliset presidentit 
President Gudrun Yngvadottir, 
Iceland; Immediate Past President 
Naresh Aggarwal, India; First Vice 
President Dr. Jung-Yul Choi, Korea; 
Second Vice President Judge Haynes 
H. Townsend, United States; Third 
Vice President Brian E. Sheehan, 
United States.

Kansainväliset johtajat
Ensimmäisen vuoden johtajat
Muhammad Adrees, Pakistan; Qazi 
Akram Uddin Ahmed, Bangladesh; 
Shoichi Anzawa, Japan; Billy J. (B.J.) 
Blankenship, United States; Gary F. 
Brown, United States; Rodolfo Espinal, 
Dominican Republic; Liao-Chuan 
Huang, MD 300 Taiwan; Jongseok 
Kim, Korea; Dr. Nawal Jugalkishor 
Malu, India; Geoffrey Leeder, England; 
Mark S. Lyon, United States; Heimo 
Potinkara, Finland; JP Singh, India; 
Steve Thornton, United States; Juswan 
Tjoe, Indonesia; A. Geoffrey Wade, 
United States; Dr. Walter Zemrosser, 
Austria.

Toisen vuoden johtajat
Doo-Hoon Ahn, South Korea; Sandro 
Castellana, Italy; Hastings E. Chiti, 
Zambia; William Galligani, France; 
Thomas Gordon, Canada; Nicolás Jara 
Orellana, Ecuador; Ardie Klemish, 
United States; Alice Chitning Lau, 
China; Connie LeCleir-Meyer, United 
States; Virinder Kumar Luthra, India; 
Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malaysia; 
Don Noland, United States; Regina 
Risken, Germany; Yoshio Satoh, 
Japan; Patricia Vannet, United States; 
Gwen White, United States; Nicolas 
Xinopoulos, United States.

Opettakaa
koululaisille
asioita luonnosta.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Yksinkertainen verikoe 
voi auttaa diabeteksen 
diagnosoinnissa 
ja herättää tautiin 
sairastuneita aloittamaan 
terveellisemmän elämän.
KUVA: LCI

Käy osoitteessa lcif.org/BE100 lukemassa 
lisää siitä, miten LCIF tekee tärkeää 
työtä vastatessaan maailmanlaajuiseen 
diabetes-epidemiaan monipuolisten 
terveyshankkeiden avulla paikkakunnilla, 
joilla asumme ja palvelemme.

KAMPANJA 100



7

Lionit kuulevat kutsun  
Ohjelma, joka auttoi Len Dompken saamaan 
elämänsä takaisin oikeille raiteilleen, on ni-
meltään Jumpstart Your Health (vapaasti 
käännettynä Mäkilähdöllä terveyteen). Oh-
jelma tähtää suoraan koulutuksen ja voi-
mavarojen tarjoamiseen matalapalkkaisille 
aikuisille, joilla on riski sairastua diabetek-
seen.
 Piirin 1-J paikallisten lionien työ on aivan 
olennaista ohjelman menestykselle. LCIF on 
antanut heille 95 000 US dollarin apurahan, 
ja EEH:n terveydenhoidon ammattilaiset 
ovat heidän tukenaan. Jokainen piirin lion, 
joka osallistuu ohjelman toteuttamiseen, on 
koulutettu toimimaan diabeteksen ennalta-
ehkäisyn lähettiläänä paikkakunnallaan.
 Lionit voivat järjestää diabeteksen tie-
dotustilaisuuksia, hoitaa osallistujien välisiä 
asioita ja pitää varainhankintatapahtumia. 
Kyseessä on klassinen esimerkki lioneista 
tekemässä sitä, mitä he tekevät parhaiten – 
ovat palvelemassa!
 Lion Patty Worden työskenteli ahkerasti 
klubinsa muiden jäsenten rinnalla kerätäk-
seen oman klubinsa osuuden Jumpstart Your 
Health -ohjelman käynnistämiseen tarvitta-
vista varoista. 
 – Olin todella hämmästynyt, kun tein 
A1C-testin ja sain tietää, että minulla oli 
diabeteksen esiaste. Käytyäni nyt itse ohjel-
man läpi seuraan tekemisiäni tarkemmin, 
juon enemmän vettä ja tarjoan enemmän 
tuoreita ruokia. Voin paremmin ja teen ter-
veellisempiä valintoja, Worden sanoo. 
 – Tiedän myös, etteivät muut kanssani 
samaan kurssiin osallistuneet olisi pystyneet 
käymään tätä kurssia ilman lionsklubini tukea.
Olemme tehneet ankarasti töitä voidaksem-
me tarjota tämän paikkakunnallemme. Olen 
niin ylpeä siitä, että olen lion.

Lionit haastavat maailman-
laajuisen epidemian
Len Dompken koti sijaitsee Chicagon esikaupunkialueella,
mistä on helppo ja lyhyt, vain noin 12 minuutin ajomatka 
paikalliseen sairaalaan. Kun Dompke ajoi matkan ensi kertaa, 
se oli kuitenkin yksi hänen elämänsä rankimmista ajomatkoista. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / cassandra rotolo

S
airaalaan ajaminen tarkoitti nimit-
täin sitä, että hänen olisi tunnis-
tettava ja muutettava joitakin epä-
terveellisiä elintapojaan, mikä ei 
varmasti tulisi olemaan helppoa. 

 Len Dompke oli hyvää vauhtia etene-
mässä tyypin 2 diabetekseen. Niin oli, ennen 
kuin hän otti tilanteen haltuun ja ajoi vuoden 
ajan kerran viikossa Elmhurstin sairalaan. 
Ellei jokin hänen elämässään olisi muut-
tunut, hänestä olisi tullut yksi niistä maail-
man 400 miljoonasta ihmisestä, jotka elävät 
diabeteksen kanssa. 
 Piirin 1-J lionit ovat solmineet kumppa-
nuussuhteen Edward-Elmhurst Health (EEH)
-sairaalan kanssa tarkoituksenaan kehittää 
ohjelma, jolla pyritään ennaltaehkäisemään 
diabetesta ja puuttumaan ihmisten elintapoi-
hin. Ohjelma on saanut 90 000 US dollarin 
apurahan Lions Clubs Internationalin sää- 
tiöltä LCIF:ltä. Tämän uskomattoman tiimi-
työn tuloksena syntyneen ohjelman ansiosta 
myös Dompke on saanut lisää elinaikaa. 

Ennaltaehkäistävä suuntaus
Kakkostyypin diabetes on tauti, jossa elimistö
ei käytä kunnolla insuliinia vaan sen vai-
kutus on heikentynyt kudoksissa. Diabetes 
voi johtaa vakaviin komplikaatioihin, kuten 
ihosairauksiin, silmäongelmiin ja hermovau-
rioihin. Jos tautia ei huomata ajoissa, se voi 
johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. 
 Vuonna 1980 diabetesta sairastavia arvioi-
tiin olevan 108 miljoonaa. Vuoteen 2014 
mennessä lukumäärä oli noussut jo 422 
miljoonaan, ja Maailman terveysjärjestön 
WHO:n mukaan määrä jatkaa nousuaan.
 Hyvä uutinen on, että kakkostyypin 
diabetes voidaan ennaltaehkäistä muutta-
malla ruokavaliota ja elintapoja. Juuri siinä 
asiassa lionit tulevat mukaan auttamaan.

 LCIF myöntää lioneille diabetesapuraho-
ja aina 250 000 US dollariin asti. Hankkeilla 
tuetaan tyypillisesti diabeteksen ennaltaeh-
käisyä ja koulutusta sekä autetaan huonojen 
palveluiden varassa elävien kansanosien pää-
syä parempaan hoitoon. 
 LCIF tukee myös diabeettisen retinopati-
an eli silmän verkkokalvosairauden vähentä-
miseen pyrkiviä ohjelmia SightFirstin kautta.
Käy osoitteessa lcif.org/Grants lukemassa li-
sää apurahoista, jotka auttavat lionspiirejä 
kehittämään ja toimeenpanemaan laajamit-
taisia humanitaarisia ohjelmia.

Len Dompke esittelee housuja, jotka hänellä oli 
jalassa, kun hän meni ensimmäiselle ”Jumpstart 
Your Health” -tunnilleen. Dompke on kiitollinen 
lionien tuesta, jota hän tarvitsi tehdäkseen pysyviä 
muutoksia elämässään.
KUVA: EDWARD-ELMHURST -SAIRAALAN ARKISTO >>>
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Innostava menestys 
Käytyään hyvin rehellisen keskustelun lääkä-
rinsä kanssa ja selvittyään odottamattomasta 
polvileikkauksestaan 61-vuotias Dompke 
keräsi kaiken rohkeutensa ja soitti puhelun, 
joka tulisi muuttamaan hänen elämänsä. Hän 
oli vakaasti päättänyt kääntää asiansa uuteen 
malliin ja tulla terveeksi. Loppuiäkseen. 
 Dompke oli yrittänyt pudottaa painoaan 
omin päin huonolla menestyksellä. Jump-
start Your Health oli hänen tarvitsemansa 
pelastusköysi. 
 − Lopulta kaikki tuntui järkeenkäyvältä: 
ravitsemus, liikunta ja tuen saaminen ovat 
kaikki samanarvoisia tekijöitä yhtälössä. 
Ohjelma on enemmän kuin vain ruokavalio. 
Se on elintapojen muutos. Ohjelma antoi ne 
työvälineet, joita tarvitsin tehdäkseni muu-
tokset parempaan päin, Dompke selittää.
 − Oppitunnit olivat kiinnostavia, aineis-
toa oli helppo lukea, tavoitteet olivat realisti-
sia, ohjaajat olivat myötätuntoisia ja viisaita 
eikä kukaan arvostellut enää.
 Dompke on nyt vahvempi, terveempi ja 
noin 37 kiloa kevyempi versio entisestä itses-
tään. Mikä parasta, hänellä ei ole enää diabe-
tes-riskiä lionien ja LCIF:n apurahan ansiosta. 
 − Kiitoksia lionit! Haluan kaikkien tie-
tävän, miten paljon hyvää teette paikka-
kuntamme puolesta joka ainoana päivänä, 
Dompke sanoo.

Mitattavissa oleva vaikutus
Henkilöille, joilla on riski sairastua tyypin 2 
diabetekseen, tarjotaan mahdollisuus osallis-
tua Jumpstart Your Health -ohjelmaan. Sen 
tavoitteena on taudin loitolla pitäminen sekä 
terveyden ja elämänlaadun parantaminen. 
Vähän yli vuoden aikana ohjelmassa on seu-
lottu 211 henkilöä. Seulotuista kahdeksan 
sairasti tietämättään diabetesta, 31 prosen-
tilla oli diabeteksen esiaste, ja 57 prosenttia 
esiastediagnoosin saaneista lähti mukaan 
ohjelmaan.  
 Piirin 1-J ja LCIF:n tukema Jumpstart 
Your Health -ohjelma on kahdesti saanut 
kunniamaininnan esimerkkinä laadukkaasta 
ja näyttöön perustuvasta ohjelmasta. Se täyt-
tää kaikki ne arvosteluperusteet, jotka vaa-
ditaan Yhdysvaltain sairauksien valvonnasta 
ja ehkäisystä vastaavan viranomaisen CDC:n 
tunnustuksen saamiseen. 
 Ohjelma kuuluu ennaltaehkäisevien 
diabetesohjelmien parhaimmistoon. Itse 
asiassa vain yksi muu sairaala Illinoisin osa-
valtiossa tarjoaa opinto-ohjelman, joka on 
saanut saman kunniamaininnan. Dompkella 
oli onnekseen vain muutaman minuutin ajo-
matka Edward-Elmhurst -sairaalassa tarjot-
tavaan ohjelmaan.

Kakkostyypin diabetes voidaan ennaltaehkäistä 
muuttamalla ruokavaliota ja elintapoja.

Vaikuttakaa yhdessä 
LCIF:n diabetesapurahaohjelma Diabetes 
grant program tarjoaa taloudellista tukea 
lioneille, jotka haluavat parantaa diabetes-
tiedotukseen, taudin ennaltaehkäisyyn ja 
hallintaan liittyviä ohjelmia omilla paikka-
kunnillaan usein yhteistyössä omassa piiris-
sään toimivien diabetesjärjestöjen kanssa. 
 Lionit voivat hakea apurahaa 250 000 US 
dollariin saakka merkittäviin ohjelmiin, jotka
tehostavat ja laajentavat diabetesleirejä, tuke-
vat laajoja diabeteksen seulontatapahtumia, 
lisäävät mahdollisuuksia päästä hoitoon 

>>>

korkeatasoisiin, diabetespalveluita tarjoaviin 
sairaaloihin sekä parantavat terveydenhuollon
ammattilaisten osaamista. 
 − Tämä ohjelma todistaa, että lionit vai-
kuttavat voimakkaasti paikkakunnillaan. 
Olemme luoneet jotakin sellaista, joka ei vain
muuta ihmisten elämää vaan pelastaa ihmis-
henkiä. Olemme tehneet sen niiden eri puo-
lilla maailmaa asuvien lionien avulla, jotka 
antavat tukensa LCIF:lle. Tämä on vain alkua 
sille, mitä voimme saada aikaan yhdessä, Elm-
hurst lionsklubin jäsen Jim Worden sanoo.•
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Vähän yli vuoden aikana ohjelmassa on seulottu 211 henkilöä.

Lionit ovat sitoutuneita parantamaan ympäri maailmaa asuvien diabetesta sairastavien ihmisten  
elämänlaatua.
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Sujuva yhteistyö kumpuaa 
luottamuksesta
POIKKEUKSELLISEN lumisen talven keskellä on ollut hyvä miettiä lionstoiminnan 
keskeisiä tavoitteita muun muassa hiihtolenkeillä. Toimintamme perusajatus kiteytyy
kahteen sanaan ”Me palvelemme”. Tuota periaatetta jokainen lion voi noudattaa 
omassa klubissaan paikalliset olosuhteet huomioiden.
 Iso järjestötoiminta tarvitsee johtajia ja niiden valmentaminen on yksi lionstoi-
minnan keskeisistä periaatteista. Asioiden menestyksekkääseen johtamiseen kuuluu 
luottamus, joka puolestaan syntyy asiaosaa-
misen, asioihin perehtymisen ja oikean te-
kemisen kautta.
 Aina on sanottu, että huipulla tuulee, 
mutta kuluvan kauden aikana on alkanut 
tuntua siltä, että tuulee vähän liiankin lujaa.
 Miten pääsisimme yhdessä eteenpäin? 
Lainaan aiheeseen liittyen pari ajatusta Risto Siilasmaan kirjasta Paranoidi optimisti: 
”Tosiasioille ei pidä koskaan suuttua eikä varsinkaan niille ihmisille, jotka niitä ker-

tovat.” ”Oleta aina, että muut toimivat hyvissä aikeissa. Ole 
avoin rehellinen ja edellytä samaa muilta.” ”Kannustam-
me yritysjohtoa ja hallituksen jäseniä olemaan tekemi-
sissä toistensa kanssa myös hallituksen kokouksen ulko-
puolella.”
     Toimintatapamme, jossa tärkeissäkin tehtävissä ol-
laan vain yksi vuosi, poikkeaa muusta yhteiskunnasta 
ja liike-elämästä huomattavasti. Tämä on erityinen lisä-
peruste lisätä keskustelua ja avoimuutta, jotta johtajiksi
valitut sinä lyhyenä toiminta-aikanaan kuitenkin voisivat
tehdä yhteisen lionstoimintamme kannalta parhaita 

mahdollisia ratkaisuja.
     Kansainvälinen järjestömme on 100-vuotis-
juhlavuotensa jälkeen käynnistänyt säätiöm-

me LCIF:n kampanjan nimellä Kampanja 
100. Muistathan, että jokainen voi tehdä 

myös henkilökohtaisia lahjoituksia sen 
lisäksi, että klubisi niitä tekee.
 Toiminnan ja talouden suunnitte-
lussa on lähdetty viidestä strategisesta 
kärjestä: mielenkiintoiset ja merkit-
tävät klubiaktiviteetit, laadukas val-
mennus, kumppanuuksiin panosta-
minen, nuorempia jäseniä mukaan 
ja nopean tehtäväkierron ongelmien 
vähentäminen.
 Tulevaa kautta hallitsevat taloon, 
toimistoon ja toimistohenkilökuntaan 
liittyvät uudelleenjärjestelyt. Toivon 
jäsenkunnalta ymmärtämystä ja yh-
teistyöhenkeä näiden alkuvaikeuksien 
voittamiseksi.•

Iso järjestötoiminta 
tarvitsee johtajia.
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VARAPUHEENJOHTAJALTA
aarne kivioja

Varapuheenjohtaja 2018–2019

Suomen lionit 
torjuvat diabetesta 
vapaaehtoistyöllä
DIABETES nostettiin vapaaehtoistyön koh-
teeksi kansainvälisessä Lions-järjestön 100-
vuotisjuhlassa. Juhlavuonna uusittiin kansain-
välisen järjestön strategia, ja siihen liitettiin 
viisi palvelualuetta, joista diabetes on yksi.
 Lionit olivat työskennelleet diabeteksen 
torjumisen puolesta jo tätä ennen eri puolilla 
maailmaa, sillä sairaudella on selkeä yhteys 
Lions-järjestön perinteiseen teemaan, näön-
suojeluun.
 Myös Suomen lionit ovat panostaneet 
diabeteksen torjuntaan yhteistyössä Suomen 
Diabetesliiton paikallisyhdistysten kanssa.
 – Keväällä 2017 sovimme yhteistyöstä ja 
tiedon vaihdosta Lions-liiton ja Diabeteslii-
ton paikallisyhdistysten välillä, kertoo Suo-
men Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka.
 Piirit ja klubit ovat olleet aktiivisesti 
diabeteksen torjunnassa mukana. Viime ke-
väänä B- ja N-piirit järjestivät diabeteskäve-
lyn, joka osoittautui erittäin suosituksi.
 Lisäksi monet lionsklubit ympäri Suo-
men ovat järjestäneet pitkin syksyä tapah-
tumia tai olleet mukana tapahtumissa, joissa 
on muun muassa jaettu tietoa diabeteksesta, 
mitattu verensokeria ja havainnollistettu pii-
losokerin määrää elintarvikkeissa.
 – Lionsklubit järjestävät paljon myös 
konsertteja, muotinäytöksiä sekä muita hy-
väntekeväisyystempauksia, joissa esimer-
kiksi lipputulot tai osa niistä saatetaan käyt-
tää paikallisen diabetesyhdistyksen hyväksi, 
Kuikka sanoo.•

• virtsanerityksen lisääntyminen 
• jano
• tahaton laihtuminen 
• väsymys

Oireet ovat tyypin 1 diabeteksessa 
yleensä voimakkaita. Tyypin 2 diabeteksen 
oireet voivat olla salakavalia ja jäädä 
siksi huomaamatta pitkäksi aikaa. 

MITEN TUNNISTAT DIABETEKSEN
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

TOIMINTAKAUSI 2018–2019

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Kevätkaudella 2019 
25.4. / 16.5. (optio) / 7.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
9.6.2019 Järjestäytymiskokous 2019–2020, 
Kalajoki

VUOSIKOKOUS
7.–9.6.2019 Kalajoki

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
5.–9.7.2019 
Kansainvälinen vuosikokous, Milano/Italia

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
LENTOPALLO 
4.–5.5.2019, LC Saarijärvi/Palvasalmi

GOLF 
28.–29.6.2019, LC Vantaa/Kaivoksela

TOIMINTAKAUSI 2019–2020

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
SUUNNISTUS 
Lioneiden ja rotarien yhteinen 
24.8.2019, LC Hämeenlinna/Tawasti

KEILAILU 
Helmi-maaliskuu 2020, 
LC Saarijärvi/Palvasalmi

KUN SYDÄN PYSÄHTYY, on kiire auttaa. 
Eduskunnan kansalaisinfossa oli 12.3. Suo-
men Lions-liiton sydäniskurikampanjan 
aloitustilaisuus. Kampanjan tavoitteena on 
saada Suomeen noin tuhat uutta sydänis-
kuria. 
 Kampanja on yksi Suomen suurimmista
lionien humanitäärisistä kampanjoista, 
josta hyötyy koko suomalainen yhteiskun-
ta, toinen aloitteen tekijöistä PDG Rauno 
Mikkola muistutti. Kampanjalla on valtava 
mahdollisuus inhimillisen elämän turvaa-
miseksi.
 LC Littoinen on tehnyt Suomen Lions- 
liitolle aloitteen hankkeesta, jonka tavoit-
teena on sydäniskureiden eli defibrillaat-
toreiden määrän lisääminen Suomessa. 
Aloitetta käsiteltiin Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksessa Oulussa 8.–10.6.2018.  
 Vuosikokous hyväksyi ponnen, jonka 
mukaan klubit kartoittavat sydäniskurei-
den tarpeet omilla toiminta-alueillaan.
 Yhteistyöjärjestön, Suomen Sydänliiton 
pääsihteeri Tuija Brax sanoi leijonien olevan
todella tärkeällä asialla.

 – Suomessa on vain reipas 2 000 sydän- 
iskuria, kun vastaava luku Ruotsissa ja Nor-
jassa on noin 20 000.
 Kampanjan suojelijaksi on lupautunut 
kansanedustaja, ministeri Ilkka Kanerva. 
 – Lionstoiminta tunnetaan Suomessa 
hyvin. Tämän kampanjan toteuttaminen 
on esimerkillistä vastuunkantoa. Tiedän, 
että leijonat ympäri maan saavat tämän to-
teutumaan, kun tarttuvat yhdessä asiaan.
 Lions-liiton puheenjohtaja Pirkko Viha-
vainen muistutti, että lionsklubit saavat 
tulla valmiiseen pöytään. 
 – Sydäntoimikunta on valmistellut 
hankkeen, etsinyt laitetoimittajan ja jopa 
kilpailuttanut hinnan valmiiksi. Klubien 
tehtävänä on selvittää paikkakunnillaan 
sopivat paikat sydäniskureille.
 Kampanjan aloitustilaisuudessa muistu-
tettiin, että myös muut toimijat, esimerkiksi
kunnat, järjestöt, seurat tai yritykset voivat 
paikallisen lionsklubin kautta hankkia edul-
liseen tarjoushintaan. Ihmishenkiä pelastava
sydäniskuri soveltuu kuitenkin erinomai-
sesti myös klubien avustuskohteeksi. 
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Toimitusjohtaja Harri Karlenius Rescue Training Housesta esitteli sydäniskurin toimintaa. 
Kampanjan suojelija, ministeri Ilkka Kanerva testasi itse laitteen helppokäyttöisyyttä.

Ehdota Hyvä teko palkittavaksi
LEIJONAT VIETTÄVÄT valtakunnallista Hy-
vän Päivää vuosittain 8.10. Hyvän Päivän 
yhteydessä palkitaan Leijonien Hyvä teko tai 
Vuoden Hyväntekijä sekä valtakunnallinen 
Hyväntekijä. Leijonilla ja lionsklubeilla on 
nyt mahdollisuus tehdä ehdotuksia. Palkin-
toa voidaan ehdottaa klubille tai yksittäiselle 
lionille.
 Ehdotuksen voi lähettää Lions-liiton toi-
mistoon tai laittaa sähköpostilla viestinta@
lions.fi 7.6. mennessä. Ehdotuksessa tulee il-
metä palkittavan nimi ja ehdotus perustelui-
neen, aktiviteetin tai projektin nimi, tekijät, 
kohderyhmä, kuvaus toiminnasta sekä sen 
vaikutuksista. Ehdotuskirjeen loppuun eh-
dottajan nimi tai ehdottajaklubin nimi yhdys-
henkilön yhteystietoineen. Myös voittaja- 
ehdotuksen tehnyt saa palkinnon.•

Sydäniskurikampanja käynnistyi
anna-kaisa jansson, päätoimittaja
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Hiekkadyyneiltä hiekkasärkille
MAALISKUISENA viikonvaihteena tehtiin Yyterin hiekkadyyneillä esitykset Kalajoen
hiekkasärkillä kesäkuussa päätettäviksi. Kuvernöörineuvosto käsitteli kaudella 2019–
2020 voimassa olevan strategian ja toimintasuunnitelman, vuosikokousaloitteet, 
sääntömuutosesitykset, esityksen liiton jäsenmaksuksi ja päätti esittää kortti- ja arpa-
aktiviteeteille jatkoa. Ensi kauden talousarvioon palataan vielä ylimääräisessä kuver-
nöörineuvoston kokouksessa.
 Vaikka sähköisen äänestämisen kanssa on ollut vuosikokouksessa ongelmia, usko 
sen toimivuuteen ei ole mennyt. Kalajoella käytössä on käyttäjäystävällisempi Elisa
Dialogi -järjestelmä. Virallinen edustaja saa äänestyksissä kännykkäänsä viestin, 

jossa kerrotaan äänestysvaihtoehdot ja johon vas-
tataan valitsemalla sen vaihtoehdon numero, jota 
kannattaa. Kun äänestäjän viesti on rekisteröity saa-
puneeksi järjestelmään, hän saa vastausviestin, jos-
sa kuitataan äänen tulleen perille. LION-lehdessä 
3/2019 kerrotaan tarkemmin äänestysjärjestelmän 
toiminnasta. Lisäksi vuosikokouksessa on myös 
käytössä varajärjestelmä eli paperiset äänestysliput.
 Lions-toimiston muutosprosessin toteutta-
misaikataulun tavoitteena on, että uudet toimenkuvat
olisi vahvistettu maaliskuun loppuun mennessä. 
Tämän jälkeen käydään keskustelut henkilökunnan

kanssa. Yksi keskeinen osa uudistusta on se, että merkittävä 
osa toimiston jäsenille antamasta palveluista siirtyy piirien
tehtäväksi. 
 Muutaman vuoden notkahduksen jälkeen liitto on 
alkanut etsiä määrätietoisemmin kumppanuuksia. Yh-
teistyö Diabetesliiton ja Sydänliiton kanssa jatkuu, 
Hiihtoliitto on ollut aktiivinen suuntaamme, samoin 
viimeisimpänä Lastenklinikoiden Kummit ry. Puh-
taat vedet -hanke on löytänyt kumppanuusmahdolli-
suuksia muun muassa Rotareiden Itämeri-hankkeesta. 
Ja Orkester Nordenin kautta pääsemme tavoittamaan 
yhteistyömahdollisuuksia kulttuurin puolella. Kaikki 
edellä mainitut toimijat avaavat arvokkaita ovia 
palvelutyömme kehittämiseksi ja myös toimin-
tamme kiinnostavuuden ja tunnettuuden 
kasvattamiseksi.
 Lions-liitto ry:n perustamisesta tulee 
kuluneeksi 60 vuotta 24.10.2020. Samana
vuonna voidaan myös juhlia Lions-toi-
minnan rantautumista Suomeen 70 
vuotta sitten: ensimmäinen suomalai-
nen lionsklubi LC Helsinki-Helsing-
fors perustettiin 14.8.1950. Nämä 
merkkivuodet on syytä merkitä ka-
lenteriin jo nyt. Hyvät juhlat eivät 
koskaan synny hetkessä, ja siksi lii-
tossakin niiden suunnittelua käynnistet-
täneen viimeistään ensi kauden alkupuolella.•

PÄÄSIHTEERILTÄ
maarit kuikka

Pääsihteeri
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Kumppanuudet 
avaavat 
arvokkaita ovia
palvelutyömme
kehittämiseksi. 
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 Laitetoimittaja esitteli kuulijoille laitteen 
toimintaa. Kampanjan suojelija Ilkka Kanerva
halusi myös tilaisuudessa testata laitteen 
helppokäyttöisyyttä.
 – Kuka tahansa osaa käyttää sydänisku-
ria, koska laite neuvoo käyttäjää. Yhdellä na-
pinpainalluksella voit pelastaa toisen ihmi-
sen hengen, toimitusjohtaja Harri Karlenius 
Rescue Training Housesta kertoi.
 Laitteen hankkijat eivät kuitenkaan jää 
yksin, vaan laitteen käyttöön saa koulutuksen.
 Tärkeää olisi myös, että jollei laitteen 
hankkiva klubi itse sitoudu jatkossakin vas-
taamaan, että laite on käyttökunnossa, lait-
teelle nimettäisiin kummi, joka vastaa siitä, 
että laitteen akku ja elektroidisetti päivite-
tään neljän vuoden välein.
 Jotta Suomen kaikki sydäniskurit voi-
daan avuntarpeessa löytää, laitteet tulee re-
kisteröidä defi.fi-palveluun www.defi.fi.•

Lue lisää hankkeesta Lions-liiton sivuilta 
www.lions.fi/toiminta/lionstyota_sydanten_hyvaksi/.

Yhteishankinta mahdollistaa 
sydäniskureiden edullisen hinnan, 
jolloin se on jokaisen klubin hankittavissa.

Yhden laitteen tarjoushinta on 
790 euroa + alv 24 %. 
Normaali hinta on 1 150 euroa + alv 24 %.
Tarjoushinta sisältää sydäniskurin 
toimituksen sekä käyttökoulutuksen 
laitteen luovutuksen yhteydessä.

Tarjoushinta toteutuu, kun 100 kappaleen 
ennakkotilausmäärä on saavutettu. 

Tavoitteena on, että jokainen klubi 
rahoittaisi vähintään yhden laitteen 
hankinnan, jolloin maahamme saataisiin 
hankittua lähes 1 000 sydäniskuria lisää.

Lisätietoja tilauksista 
www.lions.fi/toiminta/
lionstyota_sydanten_hyvaksi/

SYDÄNISKUREIDEN
YHTEISHANKINTA
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LC KEMINMAA I-piiristä yllättyi iloisesti viime
kesäkuussa, kun klubin Kallinkankaan luonto-
polun kunnostaminen palkittiin Suomen 
Lions-liiton vuosikokouksessa valtakunnal-
lisena ympäristötekona kiertopalkinnolla.
 Kallin luontopolku on osoittautunut 
tarpeelliseksi ja ihmiset ovat sen löytäneet. 
Kunnostaminen teetti valtavasti töitä usean 
kuukauden ajan, joten tunnustus meni an-
sioista. LC Keminmaa on sitoutunut myös 
pitämään polun kunnossa jatkossakin.
 Suomen Lions-liitto ja Leijonat puhtaan 
veden puolesta -hanke julistaa haettavaksi 
ympäristöpalkinnon toimintakaudelta 2018–
2019. Palkintoa koskevat kirjalliset hake-
mukset on toimitettava Lions-liiton toimis-
toon 30.4.2019 mennessä osoitteella Kirkon-
kyläntie 10, 00700 Helsinki. Palkintoa voivat 
hakea Suomen Lions-liiton klubit. 
 Voittajaklubi saa kunniakirjan ja sen 
edustajalle myönnetään kiertopalkinto. 
Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksessa 8.6.2019. Palkintoraadin 
muodostavat lionit Pekka Hynninen LC 
Rantasalmi ja Mika Pirttivaara LC Tapiola/
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke sekä 
varapresidentti Kati Jaatinen, Leo Club Jy-
väskylä/Lohikoski ja Marjukka Porvari/
John Nurmisen Säätiö. 

Liiton toiminnasta esite
LIONS-LIITON kotisivuilta löytyy Suomen
Lions-liiton toimintaa esittelevä esite, 
joka pohjautuu toimintakertomuksen 
2017–2018 tunnuslukuihin.
 Kätevään A5-kokoiseen esitteeseen voi
tutustua kotisivuilla www.lions.fi/media/ 
suomen_lions-liitto_jarjestona/toiminta-
kertomus_2017–2018/. Esitettä voi myös 
tulostaa jaettavaksi tilaisuuksissa.
 Toimintakertomus 2017–2018 hyväk-
sytään Kalajoen vuosikokouksessa kesä-
kuussa.•

Liiton toimistossa 
oli avoimet ovet
LIONS-TALOSSA järjestettiin Avoimien 
Ovien iltapäivä keskiviikkona 20.3.2019 
klo 13–16.
 Kävijät olivat tervetulleita tutustu-
maan Lions-taloon, toimiston henkilö-
kunnan työhön, tekemään ostoksia tarvi-
kemyyntiin ja nauttimaan pullakahveista. 
Paikalla vieraita oli jututtamassa myös lii-
ton johtoa.•

Ympäristöteko puhtaan veden puolesta

Osallistumalla ympäristöpalkinto-kisaan osallistut myös Leijonat puhtaan veden puolesta -aktiviteettikilpailuun.
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 Ympäristötekoon liittyvät yhteyden-
otot pyydetään lähettämään sähköpostilla 
osoitteisiin pekkaa.hynninen@gmail.com ja 
mika.pirttivaara@lions.fi.
 Osallistumalla ympäristöpalkinto-kisaan 
osallistut myös Leijonat puhtaan veden puo-
lesta -aktiviteettikilpailuun. Aktiviteettikil-
pailu päättyy 30.4.2019.
 Tekemisen iloa suurella sydämellä!•

Ympäristöpalkinnon myöntämisen 
perusteet ovat seuraavat:

1. Ympäristöteon vaikuttavuus 
 oman alueen ekologiseen, sosiaaliseen,   
 kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan.

2. Ympäristöteon vaikutus 
 ihmisten aktivointiin 
 arkielämän toiminnoissa. 

3. Klubin suorittaman ympäristö-
 aktiviteetin jatkuvuus 
 omalla paikkakunnalla. 

4. Toteutetun mallin hyödyntämis-
 mahdollisuudet muiden klubien
 toiminnassa.

YMPÄRISTÖPALKINNON PERUSTEET
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Iloa paikkakunnille
HELMIKUU OLI  hiihtämisen aikaa. Näin oli myös lionstoiminnassa ainakin lionsklubien
ja piirien Facebook-päivitysten perusteella. En muista minkään muun teeman tuotta-
neen yhtä paljon toisiaan vastaavia tapahtumia samoihin aikoihin eri paikkakunnilla. 
Useita näistä tapahtumista on esillä myös tämän lehden klubien kuulumisissa.
 Lionit ovat tarjonneet ympäri Suomea lukemattomia maksuttomia lumiriehoja, las-
kiaistapahtumia ja ulkoilutapahtumia paikallisille lapsiperheille. Osa tapahtumista on 
vietetty upeissa kevätkeleissä, mutta ei räntäsateessa vietetyt tapahtumatkaan ole pyyh-
kineet iloa järjestäjien ja osallistujien kasvoilta.
 Näin leijonat ovat taas osaltaan olleet jakamassa 
toivoa myös niille, joilla ei välttämättä ole mahdolli-
suutta kaikkeen siihen, mihin on parempiosaisilla. He 
ovat olleet puheenjohtaja Pirkko Vihavaisen sanoin 
luomassa ja laajentamassa hyvän kehää.
 Nyt käynnissä olevassa sydäniskurikampanjassa 
klubeilla on myös mahdollisuus viedä hyvää omalle 
paikkakunnalleen kaikkien asukkaiden hyödyksi.
 Eduskunnan kansalaisinfossa maaliskuussa käyn-
nistyneen hankkeen tavoitteena on saada Suomeen 
tuhat sydäniskuria. Sydäniskuri voi pelastaa sinunkin
henkesi. Hankkeen suojelijan Ilkka Kanervan sanoin
sydäniskurikampanjaan osallistuvat klubit tekevät 
konkreettista työtä suomalaisten ihmisten ja yhteis-

kunnan puolesta. Sydäniskurin hankkiminen omalle 
paikkakunnalle on esimerkillistä vastuunkantoa.

    Kampanjan aloitustilaisuudessa muistutettiin, 
että myös muut toimijat, esimerkiksi kunnat, jär-
jestöt, seurat tai yritykset voivat hankkia sydänis-
kurin paikallisen lionsklubin kautta. Lionsklubit 
voivat kartoittaa paikkakunnillaan tarpeen sy-
däniskurille ja mahdollisen paikan sekä toimia 
laitteen kummina, joka vastaa siitä, että laite 
on koko ajan käyttökunnossa.

      Kausi kääntyy kohti loppuaan ja 
Kalajoella pidettävään vuosikokouk-
seen ilmoittautuminen on parhaillaan 
käynnissä. Olemme tässä lehdessä ju-
listaneet haettavaksi vuosittaisen ym-
päristöpalkinnon sekä pyytäneet eh-
dotuksia leijonien hyvästä teosta tai 
vuoden hyväntekijästä vuosikokouk-
seen mennessä. 
      Jaa meille paikkakuntasi hyvät teot 
ja tekijät niiden takana. Osallistumalla 

ympäristöpalkinto-kisaan osallistut 
samalla myös Leijonat puhtaan ve-
den puolesta -aktiviteettikilpailuun. 
Muistathan, että näissä talkoissa 
pienikin voi olla suurta ja omalla 
esimerkillä pääsee jo pitkälle.•

Sydäniskurin 
hankkiminen 
omalle 
paikkakunnalle 
on esimerkillistä 
vastuunkantoa.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Lions-arpojen päävoitto Turkuun
VUODEN 2018 Lions-arvan päävoitto Toyota
Yaris arvottiin 7.2.2019 Lounais-Suomen 
maistraatissa Turussa. Kaikki voittonsa lu-
nastaneet sekä määräaikaan mennessä rekis-
teröidyt arvat osallistuivat arvontaan, tänä 
vuonna 5  664 arpaa. Päävoiton voitti LC 
Turku/Archipelagosta Erkki Ääritalo. On-
nittelut voittajalle. Auto luovutetaan myö-
hemmin keväällä. Arpajaisten tuotto käyte-
tään Lions-nuorisotyöhön.•

Jäsenetu lioneille Viking Lineltä
VIKING LINE tarjoaa Suomen Lions-liitolle 
ja lions-klubeille sopimushintaisia matkoja 
1.1.–31.12.2019.
 Viking Linen extranetistä www.viking- 
line.fi/lionsliitto löytyvät kaikki ajankoh-
taiset edut ja tarjoukset, kokous- ja ryhmä-
matkat, reittimatkat ja vapaa-ajan matkat 
kanta-asiakkaan hinnalla. Vaihtoehtoja voit 
selata nettisivun yläreunan valikosta. Jäsen-
edut löytyvät osoitteesta www.vikingline.fi/
edut/lions.•
Lue lisää liiton kotisivujen jäsenosiosta 
www.lions.fi/jasenille/tietoja_jasenille/
jasenetu_lioneille_viking_linelta/
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Muistathan ilmiantaa uuden tai 
hyväksi todetun vesiensuojeluideasi 
30.4. päättyvään aktiviteettikisaan:
https://puhtaatvedet.lions.fi/
aktiviteettikilpailu/

Näissä talkoissa pienikin on suurta!

OSALLISTU AKTIVITEETTIKISAAN
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Pohjolan lionit kokoontuivat Gardermoenissa
Pohjoismainen yhteistyökokous NSR pidettiin tammikuun 
loppupuolella Norjan Gardermoenissa. Kokouksessa pohdittiin 
pohjoismaisen yhteistyön tehostamisen mahdollisuuksia. 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / pirkko vihavainen, suomen lions-liiton puheenjohtaja

S
eminaareissa käytiin läpi ajankoh-
taisia asioita.
    NSR on monille melko tuntema-
ton. Miten se ja sen toiminta saatai-
siin tutummaksi? NSR-kokouksiin 

osallistumisen hinta, niin kuin mihin tahansa
kokouksiin osallistumisten hinta, muodostuu
melko korkeaksi eikä siltä osin houkuttele 
lähtemään mukaan. Hintakysymys on yksi 
pohdittavista asioista. Toisaalta myös NSR- 
viikonlopun sisältö on saatava mielenkiintoi-
semmaksi.
 Kukin maa vuorollaan järjestää NSR-ko-
kouksen. Ensi tammikuussa se on Kööpen-
haminassa ja vuonna 2021 Suomessa. 
 Gardermoenissa vahvistettiin tulevaksi 
NSR-koordinaattoriksi piirikuvernööri  Björn

Hägerstrand Maarianhaminasta. Hän on 
mukana jo Milanon kansainvälisessä vuosi-
kokouksessa ensi kesänä ja seuraavana kesänä
vastaa kansainvälissä vuosikongressissa poh-
joismaisten Lions-maiden edustuksesta ja sitä
seuraavana ohjeistaa seuraajaansa.
 Kokouksessa vahvistettiin myös PID 
Tapani Rahkon tehtävä Orkester Nordenin 
koordinaattorina Suomen vastuukaudeksi. 
 Ensi tammikuussa valitaan seuraava kan-
sainvälinen avustusprojekti. Klubeissa voi-
daan alkaa jo pohtia projekteja, joiden veto-
vastuun suomalaiset lionit voisivat ottaa. Esi-
tykset pitää olla valmiina alkusyksystä. 
 Kiitos suomalaisille leijonille aktiivisesta 
osallistumisesta tammikuun kokoukseen.• PID Tapani Rahko kertoi Orkester Nordenin 

Suomessa käynnistyneestä viisivuotiskaudesta.
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Kokouksessa vahvistettiin tulevaksi NSR-koordinaattoriksi piirikuvernööri Björn Hägerstrand Maarianhaminasta, joka kuvassa Suomen Lions-liiton puheenjohtajan 
Pirkko Vihavaisen kanssa.
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• 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 
 Lisbet Andreasen Tanskasta. 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO

P
äämajan toiminta todettiin hitaaksi:
vasta syyskuussa saimme käytän-
nön ohjeet, ja LCIF:n sivutkin päi-
vittyivät vasta loppuvuodesta. 
     Norjalainen aluejohtaja Ole 

Feldtvedt järjesti pohjoismaisille maa-
koordinaattoreille palaverin NSR-kokouk-
sen yhteyteen. Lisäksi paikalla olivat kaikki 
Tanskan ja Norjan piirikoordinaattorit. 
 Hyvä yhteistyö piirikuvernöörien kanssa
on keskeinen menestystekijä. Tuhkarokko 
on muillakin keskeinen teema kampanjan 
markkinoinnissa. Tanskan edustaja muun 
muassa on suosittanut lahjoittamaan puolet 
tuhkarokkoon, puolet muihin LCIF-koh-
teisiin. Ongelmaksi koettiin kilpailu koti- 

Pohjoismaiden Kampanja 100 
-koordinaattorit koolla
Maailmanlaajuisesti Kampanja 100:ssa on kerätty jo 80 miljoonaa
dollaria, Euroopassakin lähes 6 miljoonaa. Pohjoismaiden tulos
on jo yli 1,2 miljoonaa, mutta etenemme hiukan eri tahdissa. 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / pcc heikki hemmilä, pmjf, lcif-mdc

Tavoitteena on saada vähintään joka toinen 
klubi osallistumaan kampanjaan.

Kuvassa pohjoismainen työryhmä. Keskellä aluekoordinaattori Ole Fjedtvedt, hänestä vasemmalla 
Ted Walter Sjöen Norjasta ja Heikki Hemmilä Suomesta ja oikealla Kristinn Hennesson Islannista 
sekä Anders Blomqvist Ruotsista.

maisten rahastojen kanssa, kuten meillä 
Arne Ritari -säätiön ja Tanskassa oman ka-
tastrofirahaston kanssa. 
 Tavoitteena vielä tällä kaudella on saada
vähintään joka toinen klubi osallistumaan 
kampanjaan, ja löytää joka piiristä vähin-
tään pari malliklubia, jotka sitoutuvat lah-
joittamaan 750 US dollaria per jäsen. Lisäksi
tulisi löytää 25 000–100 000 US dollarin 
suurlahjoittajia. Ruotsissa näitä on jo saa-
tukin, mikä selittää heidän hyvää tulostaan. 
 Maksuliikenne etenkin kuukausilah-
joittajilta oli edullisinta järjestää piirikoh-
taisten tilien kautta, Euroopassa kun ei vielä
ole omaa LCIF-tiliä, minne voisi siirtää 
pikku eriä ilman kuluja.• 

NSR-KOKOUS 
SUOMESSA 2021

Haemme järjestämisvastuusta 
kiinnostunutta lionsklubia isännöimään 

Pohjoismaisen Yhteistyöneuvoston (NSR:n) 
kokousta Suomessa 2021. 

NSR-kokous on päätetty järjestää 
15.–17.1.2021, 

jolloin perjantai on tulopäivä 
avajaisjuhlineen, seminaareineen ja 

työpäivällisineen, lauantai on kokouspäivä 
iltajuhlineen ja sunnuntai lähtöpäivä. 

Osanottajia tässä kokouksessa on 
viime vuosina ollut noin 150 ± 50. 

Tietoja Suomessa viimeksi järjestetystä 
NSR-kokouksesta (Rovaniemi 2016) 

saa liittotoimistosta.

Voimassa olevien NSR-sääntöjen mukaan 
kokouspaikkakunnan tulee sijaita 

enintään yhden tunnin ajomatkan päässä 
kansainvälisestä lentokentästä, 

johon on suorat lennot 
pohjoismaisista pääkaupungeista.

Hakemusten tulee olla hinta-arvioineen 
liittotoimistossa viimeistään 1.8.2019. 

Kokouspaikkakunnan valinta 
tapahtuu kuvernöörineuvoston 

kokouksessa 24.8.2019.

Lisätietoja antavat tarvittaessa 
NSR-työvaliokunnan jäsen, 

PID Tapani Rahko, p. 050 598 4676 
(tapani.rahko@lions.fi) ja 

pääsihteeri Maarit Kuikka, p. 010 501 4503 
(maarit.kuikka@lions.fi). 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri
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R
uotsilla on menossa Forgotten 
Children eli Unohdetut lapset -pro-
jekti Turkin Adanassa. Siellä on noin 
300 000 Syyrian pakolaista, joista 
noin 70 000 on kouluiässä. Ruotsin 

leijonat ovat toimittaneet sinne 48 moduuli-
koululuokkaa opetuksen tarpeeseen.
 Lisäksi he ovat aloittaneet pilottiprojektin
kahden uuden moduulirakennuksen toteut-
tamisessa. Toinen on 62 m2 ja toinen 40 m2. 
Molemmat moduulikoot toimitetaan kalus-
tettuna. 
 Norjalla on menossa koulun rakentamis-
projekti Libanonissa. Projektin kustannus 
on noin 450 000 US dollaria. Pohjoismaiden 

Ensi vuonna valitaan uudet 
kansainväliset avustuskohteet
IR-työryhmän tapaamisessa käsiteltiin käynnissä olevia NSR:n 
kansainvälisiä projekteja. Suomen aurinkokeitinprojekti on päättymässä 
ja loppuraportti annetaan 2020 NSR-kokouksessa Tanskassa.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / id heimo potinkara, nsr ir-komitean jäsen

leijonien tuki on kahtena vuonna 90 000 eu-
roa eli yhteensä 180 000 euroa. 
 Seuraavaa NSR-projektia tulee esittää 
kansainvälisten suhteiden IR-komitealle loka-
kuun 15. päivään mennessä tänä vuonna. 
Sen jälkeen IR-komitea antaa suosituksen 
Pohjoismaiden puheenjohtajille, jotka käsit-
televät ehdotusta marraskuussa 2019 ja tekevät
lopullisen esityksen tulevasta NSR-projek-
tista NSR-kokoukselle, joka päättää asiasta 
tammikuussa 2020 Tanskassa. 
 Jokainen Pohjoismaa voi esittää tulevaa 
NSR-projektia. Sopiva ajankohta Suomen esi-
tysten päätökselle on elokuun KVN-kokous 
vuonna 2019.•

Koe kansainvälinen 
vuosikokous
lähellä sinua
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / 
björn hägerstrand, 
nsr-koordinaattori 2019–2021

TOIVOTAN SINUT ja seuralaisesi lämpimästi
tervetulleeksi Milanon kansainväliseen 
vuosikokoukseen 5.–9. heinäkuuta. Toi-
von, että käytätte tilaisuuden hyväksenne 
ja tulette tapaamaan muita yhtä innokkaita
lioneita maailman jokaisesta kolkasta. 
 Tulet tapaamaan monia uusia ystäviä. 
Milano on yksi Italian historian ja arkki-
tehtuurin helmistä sekä muodin kohtaus-
paikka. Koe kansainvälinen vuosikokous 
lähellä sinua. 
 Seuraavat kongressit järjestetään Sin-
gaporessa, Montrealissa, New Delhissä, 
Bostonissa, Melbournessa ja Mexico Ci-
tyssä. Joten kuuden seuraavan vuoden ai-
kana ei kansainvälistä vuosikokousta Eu-
roopassa järjestetä.
 Tule Milanoon, saat ikimuistoisen 
kokemuksen. Aloitamme kansainvälisen 
vuosikokouksen yhteispohjoismaalaisella 
get together -juhlalla 4. heinäkuuta.
 Nähdään Milanossa, Ciao!•

Adanan keskuskoulussa on sekä Turkin että Syyrian lapsia. Kielimuuri, kantaväestön asenteet ja tilanahtaus 
altistavat ennestään traumatisoituneita pakolaislapsia vielä koulukiusaamiselle. Tätä Ruotsin uudella 
projektilla pyritään nyt helpottamaan.
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Laajennetaan hyvän kehää
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvoston kokous 
ja seminaari käynnistyi avajaisilla Porin Yyterissä.

KUVERNÖÖRINEUVOSTO /anna-kaisa jansson, päätoimittaja

L
C Köyliön presidentti Antero Niemi-
nen toivotti osallistujat tervetulleiksi 
Yyteriin ja kertoi päivän ohjelmasta.
     – Seminaarin aiheena on tänään 
muun muassa Leijonat puhtaan veden 

puolesta -hanke ja Haku päällä -kampanjan 
tilannepäivitys.
 Niemisen mukaan Yyteri on oikea paikka
puhtaan veden -teeman käsittelyyn, koska 
silmiemme edessä siintää Itämeri, jonka suo-
jelu koskettaa meitä kaikkia.
 Puheenjohtaja Pirkko Vihavainen muis-
tutti puheenvuorossaan Suomessa kasvavasta
eriarvoisuudesta.
 – Meillä salissa olijoilla on mahdollisuus 
tuoda toivoa paremmasta lähimmäisillem-
me. Voimme luoda hyvää ja laajentaa hyvän 
kehää, Vihavainen muistutti.
 – On ollut ilo nähdä, että lionit ovat olleet
olleet järjestämässä ilmaisia ulkoilutapahtu-
mia lapsiperheille. Me palvelemme sydämellä

Lionien talkootyölle on tarvetta. 

ja olemme valmiita jakamaan niille, joilta 
puuttuu toivo paremmasta.
 Suomen Leojen presidentti Teemu Laiti-
nen kertoi puheenvuorossaan leojen kerän-
neen ideoita kasaan tekoja varten puhtaiden 
vesien puolesta.
 – Puhtaat vedet -hanke on leojen yksi tä-
män kauden pääjutuista ympäristöteemaan 
liittyen. Kunhan vedet sulavat, niin pääsemme
tositoimiin, Laitinen lupasi.
 Porin kaupunki toi tervehdyksensä juh-
laan ja muistutti, että leijonat ovat ykkösvie-
raita Porissa, jotka eivät huku massaan.
  M-piirin piirikuvernööri Vesa Kynnys-
maa muistutti avajaisten päätössanoissaan, 
että lionien talkootyölle on tarvetta. 
  – Etenkin nykyään, kun yhteiskunta karsii
hyvinvointiyhteiskunnan palveluita, tarvitaan
kolmannen sektorin tekijöitä.
  Avajaisissa kuulijoita viihdytti paikallinen
Pieni Leijonaorkesteri.•
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PID Harri Ala-Kulju, puheenjohtaja Pirkko Vihavainen ja pääsihteeri Maarit Kuikka kuvernöörikokouksen tauolla.

Kalajoen vuosikokoukselle jätettiin 
11 klubialoitetta ja yksi vuosikokous-
paikkakuntahakemus. Kuvernöörineuvosto 
käsitteli aloitteet ja antoi esityksensä 
vuosikokoukselle.

• LC Ylivieska esittää Lions-liiton ja Suomen 
moninkertaispiirin hallinnon selkeyttämistä. 
Esityksen mukaan liiton hallituksen 
ja KVN:n organisaatiota ja työnjakoa 
uudistettaisiin. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hylätään.

• LC Espoo/Keskus esittää Lions-liiton 
luottamusmieshallinnon keventämistä. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hylätään.

• LC Seinäjoki/Botnia esittää sähköisten 
postikorttien (ePostcard) käyttöönottoa. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on,
että aloite hylätään.

• LC Seinäjoki/Botnia esittää 
Maaottelumarssin järjestämistä 2021. 
Kuvernöörineuvosto päätti, että asia 
valmistellaan hallituksen kokoukseen 
21.3.2019 ja kuvernöörineuvoston esitys 
vuosikokoukselle tehdään ylimääräisessä 
KVN-kokouksessa.

• LC Ylivieska esittää LION-lehden 
muuttamista tilattavaksi. Kuvernööri-
neuvoston päätösesitys on, että aloite 
hylätään. 

• LC Parainen-Pargas esittää ruotsin-
kielisten asioiden työryhmän asettamista. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hyväksytään. 

11 KLUBIALOITETTA KALAJOELLE

Poimintoja päätösasioista
KUVERNÖÖRINEUVOSTO käsitteli kokouk-
sessaan kaudella 2019–2020 voimassa ole-
van strategian ja toimintasuunnitelman, 
vuosikokousaloitteet, sääntömuutosesi-
tykset, esityksen liiton jäsenmaksuksi ja 
päätti esittää kortti- ja arpa-aktiviteeteille 
jatkoa. Ensi kauden talousarvioon pala-
taan vielä ylimääräisessä kuvernöörineu-
voston kokouksessa.
 Kuvernöörineuvosto vahvisti myös 
liiton monivuotisten työryhmien puheen-
johtajien jatkamisen tehtävissään. Lions-
taloa koskevat tulevaisuuden vaihtoehdot 
kuvernöörineuvosto merkitsi tiedoksi.•
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J
ärvi-Suomessa ja Pohjois-Suomessa 
vesistöjen tila on pääsääntöisesti hyvä, 
sen sijaan Etelä-Suomessa ja rannikolla 
se on paikoittain jopa tyydyttävä.
 – Teidän kaikkien työpanosta tar-

vitaan siihen, että vuonna 2027 saavutetaan 
tilanne, jossa vesistöjen tila on vähintään 
hyvä kaikissa vesistöissä.
 Teija Kirkkala listasi monenlaisia ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksia vesistöihin ja ve-
sistöjen ekologiseen tilaan etenkin Satakun-
nassa.
 Leijonat puhtaan veden puolesta -hank-
keen projektipäällikkö Karoliina Vilander 
kertoi, miten käynnissä oleva hanke voi auttaa
leijonia tekemään tekoja puhtaiden vesien 
puolesta.
 – Ympäristöministeriö on antanut meille
rahaa, että me saisimme omalla esimerkil-
lämme näytettyä vastuullisempaa tapaa elää. 
Saatetaan vesiensuojelutyö osaksi palvelu-
kulttuuriamme.
 – Käyttäkää tätä hanketta, hyödynnetään 
parviälyä, hyödynnetään meidän ekosystee-
mejä, jossa olemme. Olkaamme esimerkkinä 
maailman muille leijonille, Vilander muistutti.
 Jukka Mattila Kokemäenjoen vesistön 
vesiensuojeluyhdistys KVVY:stä kertoi Koke-
mäenjoen vaikutuksesta Itämereen.
 – Kokemäenjoki on Suomen viidenneksi 
suurin joki, jonka pituus 121 kilometeriä ja 
valuma-alueen laajuus noin kahdeksan pro-
senttia Suomen pinta-alasta.

 Isot valuma-alueet tekevät vesien suojelu-
tilanteesta haasteellisen.
 – Suomen joet tuottavat yhteensä 3 600 
tonnia Itämereen fosforikuormitusta, typpi-
kuormitusta lähes 80 000 tonnia ja tämän 
lisäksi on vielä kiintoainekuormitus, joka  
on sitä suurempi, mitä suuremmat valuma- 
alueet ovat.

Jäsenkampanja nousukiidossa
PDG Osmo Harju esitteli seminaarissa kan-
sainvälisen järjestön Lions Clubs Internatio-
nalin säätiön LCIF:n ja Helsingin yliopiston 
yhteistyössä tekemän Lions Quest -ohjelman 
tutkimustuloksia.
 – Tutkimus osoitti, että Suomessa ja kai-
kissa tutkituissa maissa Lions Quest -koulu-
tuksella on myönteinen vaikutus. 
 Harju muistutti, että ympäristö muuttuu, 
koulutus muuttuu ja meidänkin on pakko 
koko ajan muuttua pysyäksemme ajan tasalla.
 Jäsenjohtaja Harri Hirvelä kävi läpi Haku
päällä -kampanjan tämänhetkistä tilannetta.
 – Olemme hyvässä nousukiidossa, vaikka
emme ole ihan tavoitteessa.
 Hyviksi tavoitteiksi Hirvelä luetteli jäsen-
viihtyvyyden, jäsenhuollon ja klubitoimin-
tojen kehittämisen, klubien kannustamisen 
yhteistyöhön järjestöjen, yritysten ja oppilai-
tosten kanssa, leosta lioniksi hankkeen akti-
voinnin ja uusien klubien perustamisen.•

Vesiensuojelutyö osaksi 
palvelukulttuuria
Lions-seminaarissa vesiteemaan johdatteli toiminnan-
johtaja Teija Kirkkala Pyhäjärvi-instituutista.
KUVERNÖÖRINEUVOSTO /anna-kaisa jansson, päätoimittaja

• LC Uusikaupunki/Merettaret esittää 
termien selkiyttämistä ja nimikkeiden 
suomentamista. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hyväksytään.

• LC Helsinki/Pohjoinen esittää, että 
Lions-talon tulevaisuuden vaihtoehtojen 
avoin ja laaja-alainen arviointi ja 
päätösehdotusten valmistelu 
siirretään jäsenistön ratkaistavaksi. 
Kuvernöörineuvosto päätti, että asia 
valmistellaan hallituksen kokoukseen
21.3.2019 ja kuvernöörineuvoston esitys 
vuosikokoukselle tehdään ylimääräisessä 
KVN-kokouksessa.

• LC Turku/Lucia esittää ponnen 
Suomen Lions-liitolle hyvän hallintotavan 
noudattamiseksi liiton talouteen, 
hallintoon ja johtamiseen liittyvissä asioissa. 
Kuvernöörineuvosto päätti, että ponnen 
esitys otetaan huomioon vuosikokouksen 
esityslistan valmistelussa.

• LC Reisjärvi esittää Arne Ritari -säätiön 
apurahan myöntämisperusteiden 
muuttamista. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hylätään.

• LC Kylmäkoski esittää, että MyLCI-
sivuille tehtäviä korjauksia muutettaisiin 
suomalaisten osioon. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hylätään.

• Vuosikokouksen järjestämistä 2022 
esitetään Kouvolaan, piiri 107-D ja 
järjestäjinä lionsklubit Kouvola/Iris, 
Kaipiainen, Kuusankoski, Kuusankoski/
Voikkaa, Elimäki, Elimäki/Ratsu, Jaala, 
Kausala, Kouvola/Hansa, Valkeala, Kouvola/
Ritarit, Kouvola/Salpaus, Kouvola/Honka
ja Myllykoski. Järjestelyvastuun ottaa 
LC Kouvola/Iris ry.

Aloitteet merkittiin tiedoksi ja 
käsitellään vuosikokouksessa.•

>>>
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”Kaikelle tekemiselle 
on luotava jatkuvuus 
tulevaisuuteen.”

PDG Matti Reijonen

KUVA: ANTTI TUOMIKOSKI

Positiivisessa hengessä
TUNNUSLAUSEENI ”Positiivisesti – asioihin 
perehtyen” mukaisesti olen kohta vuoden 
ajan saanut varapuheenjohtajana perehtyä 
syvällisemmin lionstoiminnan järjestelyihin 
moninkertaispiirissämme. Kauteen on kuu-
lunut miellyttäviä tutustumisia usean piirin 
toimintaan paikan päällä. Jäsenkasvumme on 
edelliseen kauteen verrattuna menossa parem-
paan suuntaan, siitä kiitos teille kaikille sekä 
Haku päällä -kampanjan vetäjille.
 Uudella kaudella tulee haasteena ole-
maan yhteisymmärryksen rakentaminen eri 
mieltä asioista olevien leijonaryhmien välille. 
Toisena merkittävänä haasteena on kentän 
sopeuttaminen liiton toimiston aikaisempaa
vähäisempiin henkilökuntaresursseihin. Tässä
toivon yhteistyötä ja ymmärtämystä teiltä 
kaikilta.
 Lions-järjestö on kansainvälinen järjestö, 
vaikka ensisijaisesti keskitymmekin omaan 
paikalliseen toimintaamme. Niinpä puheen-
johtajana tulen muistuttamaan teitä kolmen 
vuoden ajan kestävästä kansainvälisen sää-
tiömme LCIF:n Kampanja 100 -keräyksestä. 
Pohjoismainen yhteistyömme NSR:ssa saa 
meidät yhteisesti palvelemaan isojen projek-
tien kautta; alkavalla kaudella haemme uutta 
auttamiskohdetta.
 Luottamus on tärkeä osa menestyksekästä
toimintaa. Luottamus syntyy osaamisesta, 
rehellisyydestä, asioihin perehtymisestä ja 
avoimuudesta.
 Tulevana puheenjohtajana edustan maa-
tamme ulkomailla kansainvälistä ystävyyttä 
rakentaen.
 Riippumatta asuinpaikkakunnastani ha-
luan olla tekemisissä koko maan kaikkien 
piirien ja kaikkien leijonien kanssa. Positii-
visessa hengessä.•

Tuloksellista toimintaa
TOIMINTAYMPÄRISTÖMME muuttuu vauh-
dilla ja jäsenten ikääntyminen rajoittaa 
klubitoimintaa, mutta muutokseen on 
päästävä mukaan sopeuttamalla omaa 
toimintaamme. Tarvitsemme uudenlaista 
ajattelutapaa, asennemuutosta, naisener-
giaa ja entisajan innostusta, joilla voidaan 
yhdessä rakentaa tulevaisuutta. On muu-
tosten aika. On saatava yhteinen näkemys 
siitä mitä haluamme ja ponnisteltava sen 
toteutumiseksi sekä annettava työrauha 
kaikille osapuolille. Kaikelle tekemiselle 
on luotava jatkuvuus tulevaisuuteen lii-
ton, piirien ja klubien kanssa yhteistyössä.
 Avainasemassa on klubien elinvoi-
maisuuden kehittäminen. Klubien lisäksi
siihen tarvitaan osaavia ja sitoutuneita 
piirihallituksen tukijäseniä. Henkilöva-
linnat asettavat haasteita piirikuvernöö-
reille, mutta aktiivisesti toimiva henki-
löstö saavuttaakin tuloksia. Tähän liittyy 
saumattomasti piirien hyvä johtaminen. 
Piirikuvernöörien päätehtävänä onkin 
johtaa avoimesti ja läpinäkyvästi piiriään, 
asettaa tavoitteita piirihallituksensa jäse-
nille, seurata säännöllisesti tavoitteiden 
toteutumista ja yhteistyössä tehdä tarvit-
tavia muutoksia tavoitteiden saavuttami-
seksi. Hyvin johdettu piiri kannustaa ja 
edesauttaa kääntämään jäsenmäärän kas-
vuun, joka on kaikkien tavoite.
 Piirikuvernööreillä on suurin valta ja 
vastuu Suomen lionstoiminnan tuloksista 
ja kaikilla yhdessä Suomen lionstoimin-
nasta.•

KUTSU
KUVERNÖÖRI-
NEUVOSTON

JÄRJESTÄYTYMIS-
KOKOUKSEEN
1/2019–2020

Aika: 
Sunnuntai 9.6.2019 klo 10.00

Paikka: 
Santa’s Sani -hotelli, 

Jukupolku 5, 85100 Kalajoki

Kutsumme vuosikokouksessamme 
kaudelle 2019–2020 valitun 

kuvernöörineuvoston jäsenet sekä 
liiton toimialajohtajat kuvernööri-

neuvoston järjestäytymiskokoukseen, 
joka pidetään vuosikokousviikonlopun 

sunnuntaina 9.6.2019 klo 10.00. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

Suomen Lions-liiton ehdokkaat 
kaudelle 2019–2020 on asetettu. 

• Puheenjohtajaehdokkaaksi
 on ehdotettu nykyistä varapuheen-
 johtajaa Aarne Kiviojaa.
 Kannatustodistuksen antoi 
 Kiviojan klubi, LC Helsinki/Pakinkylä
 N-piiristä.

• Varapuheenjohtajaehdokkaaksi
 on asetettu M-piirin aiempi 
 piirikuvernööri Matti Reijonen, 
 LC Vampula. 

EHDOKKAAT

Ehdokkaat kaudelle 2019–2020

”Luottamus on tärkeä 
osa menestyksekästä 
toimintaa.”

VCC Aarne Kivioja

KUVA: ANTTI KALAKIVI / MOSA FOTO
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Kokousjärjestelyistä lisätietoja 
facebook.com/LionsKalajoki2019, 
lionskalajoki2019.com ja 
infopuhelimesta p. 046 921 1080.

Majoitusvaraukset voi tehdä Kalajoen 
Keskusvaraamolta p. 08 469 4449 tai 
www.kalajoenkeskusvaraamo.com. 

Päämajahotellina toimii Santa’s Spa 
Hotel ja Resort. Majoitusvaihtoehtoja 
on monenlaisia ja kaikki sijaitsevat 
kävelyetäisyyden päässä kokouspaikasta. 
Majoituskoodi on LCKalajoki2019. 

LISÄTIETOJA

Ilmoittautuminen Kalajoella 7.–9. kesäkuuta pidettävään 
66. vuosikokoukseen on parhaillaan meneillään. Edullisemmin 
voit ilmoittautua mukaan vielä huhtikuun loppuun mennessä.
VUOSIKOKOUS / heidi o’gorman

M
yös majoitus- ja matkavaraukset
kannattaa tehdä pian, sillä Kala-
joki on suosittu lomakohde.
    − Paikka kannattaa varata no-
peasti erityisesti puolisoille, jotta 

halukkaat pääsevät varmasti mukaan puoliso-
ohjelmiin. Esimerkiksi Fennovoiman vierai-
lulle voidaan ottaa mukaan vain rajallinen 
määrä osallistujia. Aikaisille ilmoittautu-
jille on edullisimmat hinnat, joten nopeas-
ta toiminnasta on hyötyä siinäkin mielessä, 
IT-vastaava ja ilmoittautumisjärjestelmää 
hoitava Kari-Pekka Kenakkala LC Himan-
gasta kertoo.
 Ilmoittautuminen osoitteessa www.lions-
kalajoki2019.com on helppoa ja sivuilta löy-
tyy ohjeet ilmoittautumiseen.
 Mikäli sinulla on ilmoittautumisen kanssa
ongelmia, niin voit olla yhteydessä info@
lionskalajoki2019.com tai soittaa infonume-
roon p. 046 921 1080.
 Tärkeintä ilmoittautuessa on pitää sähkö-
posti ja salasana tallessa. Sähköistä ilmoit-
tautumista tehdessä ilmoitetaan ja makse-
taan kukin osallistuja erikseen. 

 Vuosikokoukseen junalla saapuville vin-
kiksi, että Ylivieskan ja Kokkolan rautatie-
asemilta Kalajoelle on järjestetty kuljetus so-
pimaan tietyille junavuoroille. Kuljetuksesta 
on kerrottu tarkemmin kokouspassien yh-
teydessä. Kuljetuksen hinta on vain 10 euroa 
suuntaansa.

Monipuolinen vuosikokous 
Vuosikokousviikonlopun ohjelmaan kuuluu 
muun muassa perjantaina golf-tapahtuma, 
Suomen Lions-liiton sekä Arne Ritari -sää-
tiön hallitusten kokoukset, yleisötapahtuma 
Ostoskylä Raitissa, VCC-ehdokasesittely, Itä-
meri-kampanja -seminaari ja avajaisjuhla. 
 Lauantaina vuorossa ovat PCC-tapaa-
minen, lippumarssi, vuosikokous, Arne Ri-
tari -tilaisuus, puoliso- sekä perheohjelmat, 
Melvin Jones -tilaisuus ja päivän päätteeksi 
iltagaala. Sunnuntaina pidetään vielä KVN:n 
järjestäytymiskokous.
 Puoliso-ohjelmiin lukeutuu muun muassa
mahdollisuus päästä Fennovoiman vieraaksi 
Pyhäjoen Hanhikivelle. Muista puoliso-oh-
jelmista löytyy tietoa tapahtuman nettisivuilta.

KALAJOEN VUOSIKOKOUS 
7.–9.6.2019

Vielä ehtii ilmoittautua vuosikokoukseen
Vuosikokouksen teemana on Puhdas meri, puhdas maa.
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66. VUOSIKOKOUS
8.6.2019 KALAJOELLA

Sääntömuutoskokous
Oulussa 9.6.2018 pidetyn vuosikokouksen 

päätöksen mukaisesti Suomen Lions-liitto ry:n 
66. vuosikokous pidetään Kalajoella 8.6.2019.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja 
lähettämään kokoukseen edustajansa, 

jotka määräytyvät sääntöjemme § 9 mukaan. 

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoittautumisen 
yhteydessä esittävät klubin varmentaman pöytäkirjanotteen 
tai valtakirjan heidän nimeämisestään klubinsa edustajiksi. 

Vuosikokouskutsu esityslistoineen ja valtakirjoineen lähetetään 
lionsklubien presidenteille huhtikuun aikana. 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat tulostettavissa 
kotisivuiltamme (www.lions.fi – Jäsenille).

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilaisuuksiin 
ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen ja leot. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

Kalajoella riittää paljon tarjottavaa.

66:E ÅRSMÖTET
8.6.2019 I KALAJOKI

Stadgeändringsmöte
Enligt beslut av årsmötet i Uleåborg 9.6.2018 

håller Finlands Lionsförbund rf sitt 
66:e årsmöte 8.6.2019 i Kalajoki.

Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land 
till att sända sina representanter i enlighet 

med § 9 i våra stadgar till mötet.  

Som officiella representanter för klubben betraktas de lions, 
som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollsutdrag 

eller fullmakt, som anger att de utsetts till klubbens representanter. 
Årsmöteskallelsen med föredragningslista och fullmakt sänds till 

lionsklubbarnas presidenter under april månad. 
De ärenden som behandlas under årsmötet, kan skrivas ut 

från vår webbsida (www.lions.fi – För medlemmar).

Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i årsmötet 
och till de tillställningar, som arrangeras i samband med detta. 

Välkommen!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 Ordförande Generalsekreterare

 Kokouspassit on jaoteltu erilaisiin ko-
konaisuuksiin, joista löytyy lisätietoa netti-
sivuilta. Kokouspaikka on Event Park Arena,
Kalajoen matkailualueella hiekkasärkillä, 
jonne on helppo pääsy majoituspaikoista.

Hyvän tunnelman viikonloppu
Visit Kalajoki on yksi vuosikokouksen pää-
yhteistyökumppaneista Kalajoki Keskusva-
raamon, Topi-Keittiöiden, Kalajoen kaupun-
gin, Electroluxin, Kensapuun ja Fennovoi-
man lisäksi. 
 Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna 
Nakkula toivottaa kaikki lionit perheineen ja 
ystävineen lämpimästi tervetulleeksi. Nak-
kula vinkkaa saapumaan jo ennen kokousta, 
ja viipymään vaikka vähän pidempäänkin, 
sillä Kalajoella riittää paljon tarjottavaa. 
 − Vuosikokousviikonloppuna on myös 
Kalajoen kesäkauden avaus, joten alueella on 

varmasti tuolloin mukava tunnelma ja pal-
jon tekemistä paitsi leijonille, myös heidän 
perheilleen ja läheisilleen. Toivomme lio-
neille oikein onnistunutta vuosikokousta ja 
toivotamme osallistujat tervetulleeksi myös 
muulloin Kalajoelle viettämään vapaa-aikaa 
ja kokoustamaan.

Puhtaan luonnon puolesta
Jo ennen vuosikokousta paikalliset leijonat 
tempaisevat vuosikokouksen teeman Puhdas
meri, puhdas maa merkeissä. 
 − Toukokuun toinen päivä pidetään Kala-
joella siivouspäivä, johon kutsutaan ihan 
kaikki halukkaat ja vapaaehtoiset mukaan, 
tempauksesta vastaava Jaana Siemala LC 
Kallattarista kertoo.

 Kalajoen alakoulujen viideluokkalaisten 
kesken järjestetään kilpailu, jossa osallistujien
kesken arvotaan rahapalkinto luokan varain-
keruuta vauhdittamaan. Vitoset voivat etsiä 
luokkansa kanssa sopivan siivouskohteen, 
kuten jonkin keskeisen nähtävyyden ympä-
ristöineen, kylän raitin tai virkistysalueen. 
 Siivotessaan viidesluokkalaiset haaste-
taan somettamaan valokuvin ja lyhyin tekstein
ympäristöstä huolehtimisesta kilpailun aihe-
tunnisteella. Aihetunniste ja kilpailu julkis-
tetaan LionsKalajoki2019 Facebook-sivuilla 
myöhemmin.
 Voittajaluokka palkitaan vuosikokouksen
yhteydessä järjestettävässä infotilaisuudessa 
7.6. Ostoskylä Raitissa.•

KUVA: VISIT KALAJOKI

Monipuolinen vuosikokous tarjoaa hienoja mahdollisuuksia myös puolisoille.

KUVA: KALAJOEN KAUPUNKIKUVA: VISIT KALAJOKI
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I
tämerihaasteen koordinaattori Lotta 
Ruokanen, Leijonat puhtaan veden puo-
lesta -hankkeen projektipäällikkö Karo-
liina Vilander ja ympäristöministeriön 
projektipäällikkö Jenni Jäänheimo vas-

taavat kentällä virinneisiin kysymyksiin.

Ovatko Itämerihaaste ja Leijonat puhtaan 
veden puolesta -hanke yksi ja sama asia?
Karoliina: Leijonat puhtaan veden puolesta 
-hanke ja Itämerihaaste ovat kaksi eri asiaa, 
jotka pelaavat samaan maaliin. Leijonat puh-

Leijonat puhtaan veden 
puolesta ja Itämerihaaste 
toimivat yhdessä
Leijonien vesiteot liittyvät osaksi valtakunnallista vesiensuojelun 
liikettä, jossa on mukana useita järjestöjä ja hankkeita 
tuottamassa tietoa vesiensuojelusta ja toimimassa sen puolesta. 
Mitä eri hankkeet tekevät? Mikä on kärkihanke?
PUHTAAT VEDET / johanna lassy-mäntyvaara

taan veden puolesta -hanke on Suomen lio-
nien oma projekti, joka toteutetaan vuosina
2018–2020. Tässä ympäristöministeriön ra-
hoittamassa hallituksen kärkihankkeessa 
leijonat kumppaneineen toimivat puhtai-
den vesien puolesta yli rajojen eri yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. 
 Käytännön toimintamuotoja ovat klubien
omien jo käynnissä olevien vesiensuoje-
lutöiden ohella muun muassa hankkeessa 
parhaillaan meneillään oleva vesiteemainen 
aktiviteettikilpailu, piireille tarjottavat Lions 

Kärkihanke on Suomessa 
tehtävä lähtölaukaus 
leijonien kansainväliselle 
vesiensuojelutyölle.
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Lab – vesitekojen innovaatiopajat sekä yhteistyö oppi-
laitosten kanssa. Tavoitteena on innostaa vesiensuojelu 
osaksi leijonatoimintaa.  
 Lotta: Itämerihaaste on yhteistyöverkosto organi-
saatioiden tekemälle vesiensuojelu- ja Itämeri-työlle. 
Verkosto on toiminut vuodesta 2007 ja sitä koordi-
noivat Helsingin ja Turun kaupungit. Itämerihaaste 
kutsuu organisaatioita sitoutumaan Itämeren ja lähi-
vesiensä suojeluun, tekemään oman Itämeri-toimen-
pideohjelmansa ja toteuttamaan sitä. Vuonna 2019 
mukana on 270 organisaatiota. Niiden antamat si-
toumukset ja toimenpideohjelmat vaihtelevat tiedo-
tuskampanjoista hulevesien puhdistamiseen ja liet-
teen käsittelyyn. Skaala on laaja, mukana on isoja ja 
pieniä tekoja vesien suojelemiseksi. 
 Karoliina: Itämerihaaste siis on ja pysyy. Leijo-
nien oma Leijonat puhtaan veden puolesta -kärki-
hanke puolestaan on Suomessa tehtävä lähtölaukaus 
leijonien kansainväliselle vesiensuojelutyölle ympäri 
planeettaamme. 

Keskittyykö Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke
Itämeren suojeluun? 
Karoliina: Me leijonat toimimme hankkeessa niin si-
sävesien kuin merienkin puhtauden puolesta. Hank-
keen alkuperäinen nimi oli Leijonat ja puhdas Itä-
meri. Nimeksi vaihdettiin Leijonat puhtaan veden 
puolesta, koska se kuvaa työtämme paremmin. 

H-piirin leijonat puhtaan veden puolesta
MAAILMAN ENSIMMÄINEN Lions Lab -vesipaja toteutettiin Joensuussa 30.1.2019. 
Paikalla oli innostunut ja uusia aktiviteetteja janoava, nälkäinen leijonalauma.
 Leijonien tiedonruokinnasta vastasivat projektipäällikkö Karoliina Vilander 
ja idean toinen isä Mika Pirttivaara.
 Piirimme alue kuuluu Saimaan valuma-alueeseen ja näin ollen puhtaat vedet
saavat luonnollisestikin alkunsa Lieksan ja Nurmeksen luonnonkauniista raja- 
alueesta. Muun muassa Ruunaankosket ja Lieksan erämaan lammet retkireittei-
neen poistavat kiireisen ihmisen stressiä.
 Tätä puhtautta piirimme leijonat haluavat tarjota osaltaan koko Itämeren pii-
rissä olevalle maailmalle, kulkeutuvathan nuo puhtaiden erämaan lampien vedet 
Pielisen, Saimaan kautta edelleen Itämereen.
 Leijonat syttyivät liekkeihin illan kuluessa − onneksi tilaisuus pidettiin pelas-
tuslaitoksella ja erilaisia aktiviteetti-ideoita syntyi runsaasti. Muun muassa Joen-
suun seudun klubien yhteinen kauden päättäminen toteutetaan Pielisjoen rannalla
toukokuussa teemana puhtaat vedet.
 Myös eri lohkoissa on herännyt ajatuk-
sia klubien yhteistyöstä uusien yhteisten 
aktiviteettien toteuttamiseksi. Sopivathan 
luontoon liittyvät palveluaktiviteetit niin 
vanhemmille kuin nuoremmillekin leijo-
nille ja samalla päästään hiljalleen irti pe-
rinteisistä klubikokouksista, joissa vain is-
tutaan ja suunnitellaan, toteutus vain jää 
usein tekemättä.
 Erilaisista toimintamahdollisuuksista 
klubit voivat keskustella muun muassa jul-
kishallinnon ympäristösuojelun johtavien viranhaltijoiden kanssa, tällöin välty-
tään päällekkäisistä projekteista ja saadaan aikaan yhteinen paras mahdollinen 
lopputulos paikkakunnan hyväksi.
 Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke tulee avaamaan uusia aktiviteetti-
mahdollisuuksia leijonille. 
 Erityisesti yhteistyö ympäristöhallinnon ja ELY-keskusten kanssa avaa leijo-
nille mahdollisuudet huomattavaan palvelukulttuurimme muutokseen. Samoin 
yhteistyö viranomaisten, luonnonsuojelujärjestöjen ja muiden kolmannen sek-
torin toimijoiden kanssa. Eri projektit tuovat varmasti positiivista näkyvyyttä ja 
samalla se tulee herättämään nuorten ja keski-ikäisten henkilöiden erityistä mie-
lenkiintoa paikkakunnalla. Tämä luo myös mahdollisuuden tehdä lionstoiminta 
kiinnostavaksi, halutuksi toiminnaksi nuorille ja muille intressiryhmille. Heite-
tään tämäkin syötti mukaan meneillään olevaan jäsenhankintakampanjaamme.
 Tehdään leijonat voitavamme monimuotoisen ja arvokkaan ympäristömme 
hyväksi säilyttäen se puhtaana ja elinvoimaisena itsellemme ja tuleville sukupol-
villemme.•

Tehdään voitavamme 
monimuotoisen 
ja arvokkaan 
ympäristömme 
hyväksi.

vesipostia-juttusarjassa ympäristön asiantuntijat ja muut toimijat kertovat 
näkemyksiään ja kokemuksiaan vesiensuojelusta. suomen lions-liitto ja 
suomen yli 20 000 leijonaa toteuttavat vuosina 2018–2020 ympäristöministeriön 
rahoittaman hallituksen kärkihankkeen leijonat puhtaan veden puolesta.

>>>

VESIPOSTIA

KUVA: KAROLIINA VILANDER

dg pentti päivinen
lc joensuu
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Miten leijonat ovat mukana Itämerihaasteessa?
Lotta: 13 lionspiiriä, Suomen Lions-liitto 
sekä joukko lionsklubeja liittyivät Itämeri-
haasteeseen keväällä 2018. Liittymällä haas-
teeseen leijonat sitoutuivat toteuttamaan Itä-
merihaasteen verkoston yhteistä tavoitetta: 
puhdas, tuottava ja yhteinen Itämeri.
 Leijonat puhtaan veden puolesta -hank-
keessa toteutettavat vesiaktiviteetit tarjoavat 
leijonille konkreettisen tavan olla haasteessa 
mukana. Hanke siis auttaa piirejä ja klubeja 
ryhtymään vesiensuojelutyöhön ja lunasta-
maan annetun vesiensuojelulupauksensa.

Miten leijonat voivat hyötyä Itämerihaasteesta?
Lotta: Itämerihaasteen sivuilla päivitetään 
toimenpidepankkia, joka kokoaa verkostossa
syntynyttä tietoa, ideoita ja käytännön toimia
yhteen. Koossa on kymmeniä eri organisaa-
tioiden vesiensuojelutekoja monista eri aihe-
piireistä kuten jätevedet, maatalous, roskaan-
tuminen ja tietoisuuden lisääminen. Tieto-
pankista voi tehdä hakuja aiheen mukaan. 

• Toimenpidepankki 
 www.waterprotectiontools.net/ 

• Toimenpide-esimerkkejä 
 www.itamerihaaste.net/tyomme/ 
 tee_toimenpideohjelma/
 toimenpide-esimerkkeja 

• Vinkit pienelle yhdistykselle 
 www.itamerihaaste.net/tyomme/ 
 tee_toimenpideohjelma/
 kaytannon_vinkkeja/yhdistyksille

• Toimenpidepankin täyttölomake 
 www.itamerihaaste.net/tyomme/  
 toimenpidepankin_tayttolomake

ITÄMERIHAASTE APUNASI

Sieltä löytää tietoa ja kumppaneita.
 Tietopankki on hyvä paikka aloittaa, kun 
etsii tukea, ideoita tai kumppaneita omaan 
vesiensuojelutyöhön. Lisäksi meillä on pan-
kissa esimerkkejä muiden tekemistä toimen-
pideohjelmista ja erityisesti pienille yhdis-
tyksille suunnattu vinkkilistaus. 
 Karoliina: Itämerihaasteella on siis auki 
iso haastepankki kaikille niille leijonille, jotka
miettivät konkreettista tapaa olla mukana 
vesiensuojelutyössä.  Monissa hankkeissa on 
jo ideoita, mutta tekijöitä puuttuu. Leijonien 
kannattaa siis katsoa Itämerihaasteen sivuilta,
josko toimenpidepankissa ja vinkkilistauk-
sessa olisi tarjolla omalle piirille, klubille tai 
itselle sopivaa vesiensuojelutyötä, johon liit-
tyä mukaan. 

Näkyvätkö leijonien vesiteot 
Itämerihaasteen viestinnässä?
Karoliina: Leijonat voivat ilmoittaa omat ve-
siensuojelutekonsa Itämerihaasteen toimen-
pidepankkiin. Näin ne päätyvät esille toimen-

pidepankkiin muiden vesiensuojelusta kiin-
nostuneiden – esimerkiksi uusien potentiaa-
listen kumppanien – nähtäville. Koordinaat-
torit kääntävät tarvittaessa toimenpiteet eng-
lanniksi. 
 Tieto kulkee myös Itämerihaasteen koor-
dinaattorin kautta. Lotta on leijonien hank-
keen Advisory Boardissa asiantuntijana mu-
kana. Hän välittää ajankohtaista tietoa leijo-
nille ja pyrkii linkittämään meidät muihin 
vesiensuojelun tekijöihin kutsumalla muun 
muassa Itämerihaasteen seminaareihin mu-
kaan.
 Lotta: Kerromme kumppaneiden toteut-
tamista vesiensuojelutoimista nettisivuil-
lamme sekä uutiskirjeessä, joka tavoittaa 330 
vastaanottajaa Suomessa ja 90 vastaanottajaa 
muissa Itämeren maissa. Nostamme mielel-
lämme uutiskirjeeseen mukaan myös leijo-
nien kuulumisia.

Mitä tarkoittaa, että Leijonat puhtaan 
veden puolesta on hallituksen kärkihanke?
Jenni: Hanke on saanut rahoitusta hallituk-
sen kärkihankerahoituksesta, jota ympäris-
töministeriö on jakanut vuosina 2016–2018 
vesien- ja merenhoidon toimenpideohjel-
mien toteutumista edistäviin hankkeisiin. 
Hankkeet toteutetaan osana pääministeri 
Juha Sipilän hallitusohjelman Kiertotalou-
den läpimurto – puhtaat ratkaisut käyttöön 
-kärkihanketta vuosina 2016–2020.
 Avustuksia on jaettu sekä konkreettisia 
toimenpiteitä toteuttaville hankkeille että to-
teuttamista tukeville selvitys-, viestintä- ja 
verkostoitumishankkeille. Leijonien hanke 
tukee kahta viimeksi mainittua tavoitetta. 
Avustusta on saanut laaja joukko vesiensuo-
jelun toimijoita yhdistyksistä, säätiöistä ja 
osakaskunnista suuriin tutkimuslaitoksiin.•

Lisätietoa vesien ja merenhoidon kärkihankkeista 
www.ym.fi/vesienjamerenhoito.

Leijonat voivat ilmoittaa omat vesiensuojelu-
tekonsa Itämerihaasteen toimenpidepankkiin.

Itämerihaasteen koordinaattori Lotta Ruokanen, Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen projekti-
päällikkö Karoliina Vilander ja ympäristöministeriön projektipäällikkö Jenni Jäänheimo kertovat leijonien 
eri vesihankkeista.
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L
ions-työssä on pyrittävä avoimeen 
toimintaan, jossa uuden kokeilemista 
ei pelätä, vaan se nähdään mahdolli-
suutena.
   Oulun yliopistossa tehdyssä pro 

gradu -tutkielmassa on käsitelty jäsenten 
sitoutumista lionstoimintaan sekä lionstoi-
minnan tulevaisuudenkuvia. Tutkielma on 
toteutettu yhteistyössä I-piirin kanssa. Tutki-
mukseen osallistui yhteensä yhdeksän hen-
kilöä, sekä lioneita että leoja.
 Tutkimus on laadullinen tutkimus ja ai-
neisto kerättiin teemahaastatteluina. Tutki-
muksen kolme keskeisintä kysymystä olivat: 
1. Mitä jäsenet kertovat vapaaehtoistoimin-
taan lähtemisestä ja sen merkityksestä it-
selleen? 2. Mitkä tekijät sitouttavat jäseniä 
lionstoimintaan? ja 3. Millaisia näkemyksiä 
jäsenillä on lionstoiminnan tulevaisuudesta?

Jäykät kokouskäytännöt 
haastavia
Tutkimuksessa klubitoiminnan haasteiksi 
koettiin usein jäykät ja pinttyneet kokousti-
lanteet ja muut käytänteet. Liika työelämä-
lähtöisyys nähtiin raskaana toimintamallina, 
kun kyse on vapaa-ajan toiminnasta. 
 Aiemmat tutkimukset osoittavat, että ly-
hyet työsuhteet, ihmisten liikkuvuus ja har-
rastusmahdollisuuksien laajuus, näkyy myös 
lyhytaikaisempana sitoutumisena vapaaeh-
toistoimintaan. Ihmiset valitsevat harrastuk-
sensa yhä enemmän omien mielenkiintojen 
kohteisiin ja omaan elämäntilanteeseen sopi-
vaksi. 
 Positiivista on, että tuore suomalaiseen 
vapaaehtoistyöhön perehtynyt tutkimus on 
osoittanut vapaaehtoistyön suosion olleen 
kasvussa viime vuosina.
 On tärkeää, että vapaaehtoistoiminta an-
taa jäsenelleen enemmän voimavaroja kuin 

Vapaaehtoistyölle on edelleen tarve
Toimivan lionsklubin keskiössä on innostunut ja motivoitunut 
jäsenistö. Tämän vuoksi aktiivisten jäsenten hankkiminen ja 
pitäminen organisaatiossa on tärkeää. Joskus vanhat pinttyneet 
tavat voivat jarruttaa tätä prosessia. 
niina sauvola

mitä se ottaa. Lioneja motivoi tässä tutki-
muksessa halu olla mukana auttamassa ja te-
kemässä hyvää. 
 Toiminnasta saadut konkreettiset ko-
kemukset ja ihmisten kohtaaminen toivat 
vahvistusta toiminnan hyödyistä. Mitä sel-
keämmin apu tai hyöty konkretisoitui, sitä 
mielekkäämmäksi toiminta koettiin.
 Ihmisten väliset kohtaamiset muodos-
tuivat merkitykselliseksi osaksi vapaaehtois-
toiminnassa olemista. Vuorovaikutuksen ja 
verkoston merkitys onkin suuri vapaaehtois-
työssä viihtymisen kannalta. 
 Jäsenten mukaan lionsklubin pitäisi olla 
vastaanottavainen ja avoin, jotta jäsen kokee 
olevansa tervetullut toimintaan liittyessään. 
Tämä korostuu etenkin jäsenyyden alkuvai-
heessa, koska uusi jäsen voi tuntea itsensä 
helposti ulkopuoliseksi jo muille vakiintu-
neiden tapojen keskellä.

Laaja verkosto tuttavia
Toimintaan sitoutuneet lionit kokivat vapaa-
ehtoistyön harrastuksena itselleen merkittä-
väksi. He olivat saaneet harrastuksen kautta 
laajan verkoston, tuttavia ja ystäviä, oppivat 

itsestä ja muista sekä käytännön taitoja yh-
distys- ja järjestötoimintaan liittyen.
 Pohdinnoissa näkyi myös oman ajattelun 
kehittyminen klubissa käytyjen keskustelu-
jen kautta. Lisäksi tärkeänä itsetuntemuksen 
kasvaminen, joita saatiin itseluottamuksen 
kasvaessa ja toiminnan antaessa energiaa ja 
auttamisen iloa. He myös kokivat tärkeänä, 
että tulevat jäsenet saavat näitä asioita toi-
minnasta. 
 Tutkimuksessa vapaaehtoistyölle ja pal-
velulle nähtiin edelleen tarve tulevaisuudessa.
Tulevaisuuden klubit nähtiin paikkoina, joissa
on ihmisiä monipuolisesti eri taustoista ja 
ikäryhmistä. 
 Keskeisiksi lionien tulevaisuudentee-
moiksi voisi sanoa avoimuuden, konkreet- 
tisen toiminnan, yhteishengen, arvostavan 
ilmapiirin ja auttamisen ilon.• 

Linkki I-piirin sivuilla olevaan graduun 
www.lions107-i.fi/
tutkimus-selvittaa-lions-aktiivien-jaksamista/

Kirjoittaja KM Niina Sauvolaa on tekstin 
tekemisessä tukenut I-piirin 1. varapiirikuvernööri,
dosentti Hannu Anttonen
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• Ratnapuran Silmäsairaalan rakentaminen  
 on ollut Suomen valtion, suomalaisten 
 ja srilankalaisten lionien sekä   
 kansainvälisen Lions Clubs International  
 Foundation -säätiön LCIF:n yhteishanke. 
• Sairaalatarvikkeiden rahoitus saatiin
 Suomen ulkoministeriöltä 
 505 000 euroa (85 %) ja 
 noin 90 000 euroa (15 %) LCIF:ltä. 
• Peruskivi muurattiin 30.1.2009 ja
 sairaala avattiin 18.8.2011. 
• Leikkaustoiminta aloitettiin 12.1.2012,
 jolloin sairaalassa tehtiin ensimmäiset
 15 harmaakaihileikkausta.  
• Sairaala työllistää parisenkymmentä
 työntekijää.

YHTEISHANKE SRI LANKASSA

P
erustuskivi laskettiin marraskuus-
sa 2019 ja sairaala aloitti elokuussa 
2011. Sairaala on ollut menestys po-
tilaslukujen perusteella.
     Noin 900 m² sairaala oli tarkoi-

tus rakentaa yhteen kerrokseen. Kun tontti-
paikka oli valtamaantien varressa ja 10 met-
riä tienpinnan alapuolella, niin se oli pakko 
rakentaa kahteen kerrokseen. 
 Asia oli toisaalta hyvä. Saimme kaksin-
kertaisen pinta-alan, mutta huono asia oli se, 
että rahat loppuivat kesken. Alakerta jäi tyh-
jäksi odottamaan jatkorakentamista. Suo-
men silloinen Intian suurlähettiläs Terhi 
Hakala vieraili sairaalassa talvella 2012 ja to-
tesi, että ”tässä teillä on vielä urakkaa”. 

Varainkeräys jatkorakentamiseen
Vihdoin syksyllä 2015 päästiin aloittamaan 
varainkeräys jatkorakentamista varten. Ta-
voitteena oli 120 000 euroa. Se saavutettiin 
ja ylitettiin, kun 30 henkilöä ja 68 klubia lah-
joitti 500 eroa tai enemmän. Näiden yhteen-
laskettu osuus 53 000 euroa oli hyvä pohja 

130 000 euron keräystulokselle. Suomen klu-
beista kaksi kolmasosaa osallistui keräykseen 
eli yhteensä hieman yli 600 klubia. Suuren-
moiset kiitokset kaikille näille mukana ol-
leille.
 Pitkään askarrutti, saadaanko sairaalaan 
rahoitettua hissi. Se oli nimittäin tarpeelli-
nen erityisesti vanhempia potilaita varten. 
Kun Ulla ja Matti Paavolalta saatiin 15 000 
euroa ja saman verran Arne Ritari -säätiöltä, 
niin sillä saatiin hissi. Sen asennustyöt maksoi
Sri Lankan Lions-ystävät. Kiitokset myös 
heille. 
 Jatkorakentamisen alkuaikoina Sri Lan-
kan valtio laittoi yksityisten sairaaloiden ra-
kentamisen arvonlisäverolliseksi ja raken-
nusverolle. Se aiheutti meille 22 000 euron 
valitettavan lisäkulun.
 Tästä syystä rahat eivät riittäneet maan-
tasolle rakennettavaan miesten sosiaalitilaan 
ja pesutupaan. Koska kuitenkin oli järkevää 
rakentaa myös ne samalla kertaa, niin sairaala
vastasi niiden rahoittamisesta.

Silmäsairaalan rakennustyöt valmistuivat
Noin 10 vuotta sitten, vuoden 2009 alussa olimme saaneet 
ulkoministeriöltä päätöksen kehitysyhteistyöavusta Sri Lankan 
Ratnapuraan rakennettavasta Lions Silmäsairaalasta. 
Se oli arvoltaan noin 500 000 euroa. 
erkki laine, ratnapuran silmäsairaalan hankevastaava

Sairaalassa oli ennen vain yksi pieni pesukone. Se oli täysin riittämätön yli 100 potilaan leikkauspäiville. 
Nyt on oma pesula sekä pesukapasiteettia. Kuivaaja on jo tulossa.
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SOKEALLA, 40-vuotiaalla naisella on 5 lasta,
joista vanhin on 16-vuotias poika ja nuorin 
on 1,5-vuotias. Mies on töissä toisella paikka-
kunnalla. Kun vanhin poika tulee päivisin 
koulusta, hän valmistaa ruuat ja tekee kaikki 
kotityöt sekä pitää huolta nuoremmista sisaruk-
sista. Äiti ei ole koskaan nähnyt nuorimman 
lapsensa kasvoja. Kuvassa 16-vuotias poika 
taluttaa äitiään seulontaleirille, sylissään nuorin 
1,5-vuotias. Kuvanoton jälkeen äidillä 
todettiin harmaakaihi molemmissa silmissä, 
hän sai passituksen sairaalaamme ja ilmaiset 
leikkaukset. Hän näkee tänä päivänä ja elämä 
hymyilee taas.•

Ratnapuran Silmäsairaalan potilasmäärät
18.8.2011–31.12.2018 
• Sairaalassa rekistöröidyt  40 687
• Uusintakäynnit sairaalassa  66 938
• Potilaat seulontaleireillä  36 084
• Seulontaleirit  208
• Löydetty harmaakaihia  15 602
• Ilmaisleikkaukset  7 959
• Maksetut leikkaukset  6 864
• Leikkaukset yhteensä  14 833
• Minitoimenpiteet leikkaussalissa  256 
• Potilaskäynnit sairaalassa 
 yhteensä  107 625
• Leikkaussalipotilaat  15 079
• Potilaskontaktit yhteensä  158 788

RATNAPURAN SILMÄSAIRAALA

Rahoittamamme sairaala on jo kääntänyt iloksi 
15 000 tragediaa ja tehtävä jatkuu.

Ennen vastaanoton alkua aula on täynnä potilaita ja saattajia. Kun noin 100 tuolia ei riitä, osa joutuu seisomaan.

Sairaala tarjoaa seulontaleirejä
Sairaalan potilaista 50 prosenttia on köyhiä 
ilmaispotilaita ja 50 prosenttia on maksavia. 
Maksut ovat sairaalassa huomattavasti hal-
vempia kuin yksityisissä silmäsairaaloissa. 
Meidän sairaalamme pyörii maksavien po-
tilaiden maksutulon varassa. 
 Sairaala on hoitanut aivan alusta lähtien 
paikallisten lionsklubien järjestämiä seulonta-
leirejä. Nämä ovat olleet aikaisemmin puh-
taasti silmäleirejä eli etsittiin pääasiassa har-
maakaihipotilaita. 
 Nyt niistä on tullut niin sanottuja moni-
hankeleirejä. Siellä potilailta tutkitaan näkö, 
selvitetään mahdollinen diabetes, tarjotaan 
hammashoito ja potilas saa yrttilääkkeet. 
Viimeisimpänä on mukaan tulleet viran-
omaisasiat kuten muun muassa henkilöto-
distusten myöntäminen.
 LCIF maksoi sairaalan alkuaikoina 25 US 
dollaria jokaiselta ilmaisleikkaukselta noin 
vuoden ajan. Sitten se lopetettiin koko maail-
massa. 
 Viime kesänä LCIF myönsi sairaalalle 
SightFirst-apurahaa 106 000 US dollaria laite-

hankintoihin. Sairaalan pitää kerätä apurahaa
vastaan 75 000 US dollaria. Siihen hyväksy-
tään meidän maksama jatkorakentaminen.
 Ratnapuran Lions Silmäsairaala on suu-
rin nähtävissä oleva tulos suomalaisista 
Lions-aktiviteeteista. Valtionapulain mukaan 
sairaalan on oltava alkuperäisessä käytössä 
30 vuotta eli 31.12.2044 saakka. Meidän vel-
vollisuus on vastata siitä.•

KUVA: SAIRAALAN PÄÄJOHTAJA DR. SAMAN
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E
mme ole koskaan ennen viipyneet 
pitkään puistoissa, koska niissä on ol-
lut ihan liian vaikeata meille, Natalie 
Barhamin äiti Amy sanoo.
     Natalie on ulospäin suuntautunut 

ja kiltti lapsi, joka leikkipuistossa leikkii iloi-
sesti uusien kavereiden kanssa riippumatta 
siitä, millaisia kykyjä kullakin leikkijällä on.  
 Lions-Anthem Foundation Healthy Heroes
-hanke antoi rahoitusapua, kun keväällä 
2017 Tennesseen osavaltiossa, Yhdysvalloissa
rakennettiin Karns Lions Club Community
Park -puistoon osallistava, kaikille sopiva 
leikkipuisto. 
 Se palvelee vuosittain yli 3 500 perhettä
ja se on koko Knox Countyn alueella ainoa 

Yhdessä leikkiminen 
on hauskempaa
Viisivuotiaalle Natalie Barhamille osallistavassa puistossa 
leikkiminen tarkoittaa itseluottamuksen kasvamista. Nataliella 
on tasapainovaikeuksia eikä hän siksi ole voinut muilla leikki-
paikoilla tutkia vapaasti paikkoja eikä kokeilla laitteita itsenäisesti. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / cassandra rotolo
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leikkipuisto, joka täyttää Yhdysvaltojen vam-
maislain Americans with Disabilities Act 
(ADA) asettamat vaatimukset. 
 Leikkipuistossa on musiikkipuutarha, 
uudenaikaiset esteettömät leikkitelineet ja 
paljon muuta. Puisto on suunniteltu ottamalla
huomioon kaikki leikkijät ja sisältämään 
kaiken tarvittavan. Siellä ei ole kukkuloita, 
katteita eikä kiviä. Keinonurmikko tarjoaa 
pehmeän, tasaisen pinnan, jolla lapset voivat 
kävellä, juosta ja vaikka kaatua turvallisesti. 

Kaikenlaisille lapsille
Ehkä esteettömyyden ohella yhtä tärkeätä 
on, että leikkipuisto on osallistava eli se sopii 
kaikille. Esteetön leikkipuisto on rakennettu

vain vammaisia lapsia ajatellen, kun taas osal-
listavat puistot sopivat kaikenlaisille lapsille.
 Tämä näkökohta on erityisen tärkeä seit-
semänvuotiaan Addie Humphreysin kan-
nalta, sillä hänellä on cp-vamma. Kun laittei-
siin on suunniteltu ylimääräisiä elementtejä 
kuten käsinojia ja liukuihin matalia siirtymä-
paikkoja, Addie pystyy olemaan muiden lasten
kanssa yhdessä. Lautaskeinussa Natalie voi 
kokea riemua keinuessaan kaverien rinnalla.
 Karns Lions -leikkipuisto antaa mielen-
rauhaa Addien äidille Rachelille. Perinteisessä
leikkipuistossa Addie ei pysty käyttämään 
laitteita turvallisesti, joten hänen täytyy usein
tyytyä leikkimään äitinsä kanssa sen sijaan, 
että hän voisi touhuta muiden lasten kanssa. 

Natalie saa kiipeilyseinällä apua äidiltään.
KUVA: LCI

Osallistaminen 
opettaa myötätuntoa 
ja hyväksyntää.

 − Anthem-säätiö on edelleen sitoutunut 
varmistamaan sen, että ympäri maata asuvilla
perheillä on mahdollisuus päästä nauttimaan 
sellaisista ohjelmista ja mahdollisuuksista, 
jotka parantavat paikkakuntiemme terveyttä
ja hyvinvointia, Anthem-säätiön toimitus-
johtaja Lance Chrisman sanoi.
 − Tämän osallistavan leikkipaikan kus-
tantaminen yhdessä lionien kanssa on vielä 
yksi esimerkki siitä, miten me yhdessä työs-
kennellen varmistamme kaikille lapsille pää-
syn turvallisiin leikkipaikkoihin ja annamme 
heille mahdollisuuden elää aktiivista elämää.
 Leikkipuiston rakentamisessa lionit sai-
vat neuvoja paikalliselta entiseltä erityisopet-
tajalta Monica Daileyta, jolle osallistaminen 
on kaikkein tärkein asia. 
 − Lasten erottamien toisistaan ei ole mi-
kään vastaus. Osallistaminen opettaa myötä-
tuntoa ja hyväksyntää. Kaikki hyötyvät enem-
män siitä, hän sanoo.•

Käy osoitteessa LCIF.org/BE100 
katsomassa, miten Kampanja 100 tukee 
lionien työtä, jolla autetaan vammaisia 
elämään itsenäisempää, tuottavampaa 
ja antoisampaa elämää.

KAMPANJA 100

 Innovatiivisessa laitteessa Addie pääsee 
peuhaamaan muiden lasten kanssa, eikä äidin 
tarvitse vahtia ihan vieressä tai liian lähellä.
 − Todella paljon kiitoksia, lionit ja Ant-
hem. Teillä on kyky nähdä kauas oman itsen-
ne ulkopuolelle. Tämä on lahja lapsille, van-
hemmille ja koko yhteisölle, Rachel sanoo.

Mahdollisuus aktiiviseen elämään
Lions Clubs Internationalin säätiön LCIF:n 
ja Anthem-säätiön yhteinen näkemys kaik-
kien ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista 
heijastuu hyvin tästä ohjelmasta. Vuodesta 
2015 lähtien Healthy Heroes -hankkeista on
hyötynyt välittömästi yli 200 000 ihmistä. 
Hankkeita on toteutettu kahdeksassa osa-
valtiossa. Esimerkiksi vammaisille suunna-
tut osallistavat hankkeet, ruokapankit, suojat 
ja monet muut ovat juuri sellaisia hankkeita.
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L
isäksi nuoriso-orkesteria on koulut-
tamassa kahdeksan pohjoismaista 
klassisen musiikin ammattilaista, 
jotka edustavat omien soitinryh-
miensä huippuosaajia. 

 Tämän vuoden ohjelmisto koostuu seu-
raavista teoksista: Anna Thorvaldsdottir: 
Dreaming, Johannes Brahms: Tragic Over-
ture Op. 81, Jean Sibelius: Lemminkäi-
nen Suite Op. 22 ja Dmitri Shostakovich:   
Symphony No. 5 d-minor Op. 7.
 Eva Ollikainen kokee nuoriso-orkeste-
rien toiminnan tärkeäksi ja haluaa olla muka-
na jakamassa ammattiosaamistaan nuorille. 
 – Kuinka upea mahdollisuus tämä on 
pohjoismaisille nuorille muusikoille päästä 
soittamaan toisten lahjakkaiden muusikoi-
den kanssa. Odotan inspiroivia ja energisiä 
hetkiä Orkester Nordenin kanssa, Ollikai-
nen kommentoi innoissaan.  

Eva Ollikainen 
Orkester Nordenin kapellimestariksi
Nuori lahjakkuus Eva Ollikainen on lupautunut kapellimestariksi
kuluvalle vuodelle. Hänen johdollaan orkesteri saa ansaittua
näkyvyyttä ja soittajat pääsevät työskentelemään kunnianhimoisen
ammattilaisen kanssa. 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs

Soittajavalinnat tehtiin 
maaliskuussa 
Orkester Nordenin tämän vuoden soittaja-
haku oli avoinna 21.1.–10.3.2019. Orkes-
teriin voivat hakea 15–25-vuotiaat nuoret 
muusikot. Hakijan täytyy olla musiikkioppi-
laitoksen opiskelija joko Pohjoismais-
sa tai Baltian maissa. Hakijaksi hyväksy-
tään myös Pohjoismaiden ja Baltian mai-
den kansalaiset, jotka opiskelevat jossain 
muussa maassa. 
 Orkesteri kokoontuu Lahdessa 29.7.–
7.8.2019 kymmenen päivää kestävälle lei-
rille. Leirin päätteeksi orkesteri kiertää 
Suomessa ja Pohjoismaissa yhteensä viiden 
päivän ajan. 
 Lahden kaupungin kulttuuriasiain- 
päällikkö Matti Karhos toivottaa lahjakkaat
nuoret tervetulleiksi kulttuurikaupunki 
Lahteen. 

Eva Ollikainen kokee nuoriso-orkesterien 
toiminnan tärkeäksi ja haluaa olla mukana 
jakamassa ammattiosaamistaan nuorille.
KUVA: NIKOLAJ LUND
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Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka 
oikealla ja orkesterin tuottaja Henna Keihäs 
osallistuivat Suomen Kulttuurirahaston vuosi-
juhlaan ja vastaanottivat avustuksen.
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Upea mahdollisuus pohjoismaisille nuorille 
muusikoille päästä soittamaan toisten 
lahjakkaiden muusikoiden kanssa.

• Lahden kaupunki 
 kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos 
 matti.karhos@lahti.fi

• Orkester Norden  
 kulttuurituottaja Henna Keihäs 
 henna.keihas@lahti.fi

• Suomen Lions-liitto 
 Orkester Norden -työryhmä

 PDG Erkki Voutilainen 
 erkki.voutilainen@lions.fi

 PID Tapani Rahko 
 tapani.rahko@lions.fi

www.orkesternorden.com, 
www.lions.fi, www.lahti.fi 

Olemme myös somessa!

ORKESTERIN YHTEYSTIEDOT
 – On suuri kunnia olla mukana jatka-
massa lionien ja Esa-Pekka Salosen käyn-
nistämää huikeaa kulttuurihanketta. Lahti 
tarjoaa Orkester Nordenille parhaat olo-
suhteet sekä harjoittelulle että muulle yh-
teiselle tekemiselle. 

Suomen Kulttuurirahastolta 
avustus
Orkester Norden vastaanotti Suomen Kult-
tuurirahaston 20  000 euron avustuksen 
vuoden 2019 toimintaan. Suomen Kulttuuri-
rahaston keskusrahastoon tuli lokakuun 
haussa yhteensä 8 300 hakemusta, apurahan
sai 13 prosenttia hakijoista. Suomen Lions-
liiton pääsihteeri Maarit Kuikka ja orkes-
terin tuottaja Henna Keihäs osallistuivat 
Suomen Kulttuurirahaston vuosijuhlaan 
27.2.2019.• 

Suunnittelukilpailu 
vuosikokous-
tunnuksesta
timo joukanen 

D-PIIRIN III-alueen klubit ovat jättäneet 
liiton hallitukselle anomuksen järjestää 
vuosikokous Kouvolassa 10.–12.6.2022. 
Hakijaklubina toimii LC Kouvola/Iris ja 
hankkeen takana on jo lähes kaikki III-
alueen klubit.
 Tapaamme Kalajoen vuosikokouksessa
kesäkuussa. Siellä esittelemme kaupun-
kimme Kouvolan tarjontaa.

Suunnitteluapua markkinointiin
Vuosikokous 2022 Kouvola tarvitsee en-
nakkomarkkinointiin, itse tapahtumaan 
ja ostettavaksi muistoksi Kouvola-aihei- 
sen tunnuksen. Tunnusta käytetään vuosi-
kokouksen yleisilmeenä. Tunnus on käy-
tännössä esillä kaikessa Kouvolan vuosi-
kokouksen markkinoinnissa ja mainon-
nassa.
 Suunnittelutyö on vapaaehtoinen kil-
pailu kaikille kiinnostuneille, jossa tär-
keintä ei ole palkinto, vaan laadukas työ 
ja mahdollisuus olla sen työn suunnittelija.
Kunniaa ja kehuja saa ja referenssin omaan
osaamiseensa. Voittajaa muistetaan viimeis-
tään Kouvolan vuosikokouksessa 2022.
 Suunnittelukilpailu alkaa heti ja päät-
tyy huhtikuun lopussa. Aiheen tulee ku-
vastaa Kouvolaa sijainnin, tunnettuuden 
tai jonkin muun tekijän muodossa. Työssä
tulee näkyä Lions-logo, sekä teksti, kau-
pungit ja vuosi ”MD 107 FINLAND, 
KOUVOLA 2022 NEW DELHI” sommi-
teltuna kokonaisuuteen.
 Suunnittelutyö voi olla myös vain osa-
kokonaisuus, idea tai ajatus, jonka antaa 
vapaasti muiden toteutettavaksi. 
 Kaikki kirjeenvaihto, suunnittelut ja 
valmiit työt tulee lähettää sähköpostil-
la VK2022@lions.fi. Lähetetty materiaali 
luovutetaan täysin oikeuksin, ilman mi-
tään jälkivaateita korvauksista tai kus-
tannuksista vuosikokousmarkkinoinnin 
käyttöön.•

Lahjakkaiden nuorten muusikoiden Orkester Norden asettui viideksi seuraavaksi vuodeksi Lahteen.
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Koulutusohjelma otti askeleen 
eteenpäin Varsovassa
Valokuvaaja nousee hotellin aulan portaita aina vain korkeammalle. Näin hänen on tehtävä 
saadakseen kuvaan mahtumaan kaikki Varsovan Lions Quest Elämisentaitoja -koulutuksen 
Euroopan kokoukseen osallistuneet. Kuvaan on saatava kaikki 32 maasta saapunutta 
85 maajohtajaa ja kouluttajaa, jotka ovat saapuneet kolmipäiväiseen kokoukseen.
LIONS QUEST / jorma hokkanen, lions quest -työryhmän puheenjohtaja

L
QEM Elämisentaitoja -koulutuksen 
teemana oli Askel eteenpäin. Eteen-
päin otettava askel on eri askel eri 
maissa. Eurooppalaisittain sanottuna 
LQ Elämisentaitoja -maat etenevät 

eritahtisesti. 
 Uusimmat tulokkaat, kuten Makedonia, 
Slovakia, Ukraina, ovat vasta aloitusvaihees-
sa ja kaipaavat tukea koulutuksen kehittämi-
seen ja organisointiin. Toisessa päässä ovat 
vanhat ”konkarit” Norja, Ruotsi, Tanska ja 
tietysti myös Suomi yli 25 vuoden LQ Elä-
misentaitoja -koulutuksen historiallaan.
 LQ Elämisentaitoja -koulutuksen eu-
rooppalainen yhteistyö on oiva esimerkki 
verkostoitumisesta, jonka tarkoituksena on 
oppia toinen toisiltaan. On helppo ajatella,

että uudet tulokkaat ovat tässä suhteessa 
hyödynsaajia. Ja varmaan ovatkin. Tämä kävi 
hyvin selväksi useissa kokouksen työpajois-
sa. Avoimiin kysymyksiin etsittiin ja saatiin 
vastauksia.  

Kokemustenvaihto pitää hereillä
Entä mitä ”konkarimaa” sitten verkostosta 
saa? Kun keskustellaan LQ Elämisentaitoja 
-koulutuksessa alkuvaiheessa olevan maan 
edustajan kanssa, ”konkarikin” on pakotettu 
miettimään, onko esimerkiksi tiedottaminen 
lioneille hoidettu nuoressa LQ Elämisentai-
toja -maassa meitä paremmin. 
 Hyviä ajatuksia voi myös tulla vaikkapa 
yhteistyökumppanien hankinnasta ja digi-
taalisen viestinnän asioista. 

Ariel Dickson LCIF:stä piirsi kuvan maailman-
laajuisesta tilanteesta. Erityisesti Afrikka on tällä 
hetkellä alue, jossa on kasvua. Ariel Dickson esitteli 
käsikirjan International Trainer Handbook, joka 
ohjaa LQ Elämisentaitoja -koulutuksen toteutusta 
kaikkialla maailmassa. Kokouksessa tähdennettiin, 
että käsikirjaa sovellettaessa on huomioitava 
aina paikallisen kulttuurin, lainsäädännön ja 
koulutusjärjestelmän asettamat vaatimukset. 
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>>>
Elämisentaitoja-koulutuksen Eurooppa-kokous 
LQEM pidettiin Varsovassa. Kolmipäiväiseen 
kokoukseen osallistui 85 edustajaa 35 maasta. 
Ensimmäistä kertaa kokouksessa oli edustajia 
Portugalista, Pohjois-Makedoniasta, Serbiasta, 
Montenegrosta, Bosnia-Hertsegovinasta, 
Kroatiasta ja Latviasta. 
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Euroopan laajuinen 
verkosto on hyödyksi 
kaikille siihen 
osallistuville. EDUCA-MESSUT ovat opettajien tärkeä 

vuotuinen tapaaminen Helsingin Messu-
keskuksessa. Lions Quest Elämisentaitoja 
-messuosastolla oli esillä koulutuksen ra-
kenteesta kertovaa materiaalia.
 Lähes 200 opettajaa jätti käyttöömme 
yhteystietonsa ja toivoi saavansa mahdolli-
suuden osallistua LQ Elämisentaitoja -kou-
lutukseen. Luku on yli kolmannes siitä 
määrästä, joka vuosittain käy koulutuksen 
läpi.

Kuvassa vasemmalta LQ-työryhmän puheenjohtaja Jorma Hokkanen, LQ-kouluttaja Johanna Arho-Forsblom, 
LQ-kouluttaja Sirpa Kannisto ja LQ-koulutussihteeri Mari Koivisto. 
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 − Tehokkaimmin saamme levitettyä tie-
toa LQ Elämisentaitoja -koulutuksesta osal-
listuneiden opettajien hyvien kokemuksien 
kautta. On toivottavaa, että myös lionit lä-
hestyvät oman paikkakuntansa opettajia, 
rehtoreita ja kouluviranomaisia ja tiedot-
tavat koulutuksista ja osallistumismahdol-
lisuuksista. Opettajan rahoittaminen LQ 
Elämisentaitoja -koulutukseen on panostus
nuorisoon, LQ-kouluttajat Johanna Arho-
Forsblom ja Sirpa Kannisto sanovat.•

Elämisentaitoja Educa 2019 -messuilla
LIONS QUEST / jorma hokkanen, lq-työryhmän puheenjohtaja
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 Kaikki tavoittelevat vahvan LQ Elämi-
sentaitoja -maan statusta. Sen piirteitä ovat 
muun muassa säännölliset ja toimivat suh-
teet kouluihin ja opettajiin, jatkuva koulu-
tustoiminta ja mielellään koko koulu jo ker-
ralla tai jaksoittain, hyvät ja toimivat suhteet 
lionsklubeihin, pysyvät toimihenkilöt ja ra-
hoitusjärjestelmän kestävyys. 

 Elämisentaitoja-koulutuksen Euroopan 
laajuinen verkosto on hyödyksi kaikille siihen
osallistuville. Yksinkertaistaen voi sanoa, 
että keskustelut ja kokemustenvaihto pitävät 
meitä kaikkia hereillä. 
 Vuoden 2020 LQ Eurooppa -kokous jär-
jestetään Kiovassa Ukrainassa. 
 Elämisentaito – Keskiössä joka päivä.•
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Q
uest-kurssi alkoi jälleen tutuilla lau-
seilla 25.1. Jyväskylän yliopistolla. 
Puolikaaressa istui 24 luokanopet-
tajaopiskelijaa ja yliopiston lehtori 
Kaili Kepler-Uotinen.

 Koppasin Quintus-nallen syliini ja ker-
roin, kuinka lapset opettelevat nallen kanssa
ystävyyden taitoja, jotka he sitten siirtävät 
aitoihin toverisuhteisiinsa. Nalle sylissäni 
opiskelijoiden piirin keskellä tuntui erityisen 
hyvältä. Nämä kurssilaiset olivat odottaneet 
tätä peruskurssia kovasti ja yliopisto oli toi-
vottanut meidät lämpimästi tervetulleiksi. 
 Jyväskylässä toteutettiin yksi ohjelmamme
kehittämiseen liittyvistä pilotoinneista, joi-
den aikana kokeilemme 1,5-päiväistä kurssi-

mallia. Tähän on saatu hankerahoitus kan-
sainväliseltä säätiöltä LCIF:lta.

Aidossa ympäristössä oppilaille
Ensimmäisenä päivänä kävimme lävitse 
kaikki samat sisällöt kuin kaksipäiväisellä 
peruskurssillakin sekä ohjeistin kurssilaiset 
välitehtävää varten. Kurssin jälkeen opiske-
lijat toteuttivat yhden Quest-tuokion valitse-
malleen oppilasryhmälle ja raportoivat siitä. 

Tunnetaitojen opettamiselle on tarvetta
”Lämpimästi tervetuloa Elämisentaidot – Lions Quest -koulutukseen. 
Samanlaisuus yhdistää meitä, mutta erilaisuus vahvistaa.”
LIONS QUEST / johanna arho-forsblom, lions quest -kouluttaja

Kevään Elämisentaitoja-kursseilla 
on vielä hyvin tilaa! Tutustu tarjontaan 
verkkosivuillamme www.lionsquest.fi

TUTUSTU KURSSEIHIN!

tössä lapsille kurssitapaamisten väliajalla.
 Välitehtävän raportissa opiskelijat kertoi-
vat paitsi pitämästään tuokiosta, myös arvioi-
vat omaa onnistumistaan kasvattajina. Lä-
hes jokainen kirjoitti kurssin merkityksestä 
muun muassa, että haluaa jatkossakin pitää 
elämisentaitoja osana opettajuuttaan ja että 
käytännön esimerkit olivat hyödyllisiä.
 Tuon kahden viikon aikana sain muu-
takin sähköpostia opiskelijoilta ja kirjoitin 
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Harjoittelutuokioiden pitäminen koettiin mielekkääksi ja materiaali oli helposti käyttöönotettavaa.

LCIF-hankerahoituksella toteutetaan 
kaikkiaan viisi pilotointia.

 Helmikuun 8. kokoonnuimme jälleen ja 
välitehtävien arviontien lisäksi kävimme läpi 
niin sanotun peruskurssin toisen päivän si-
sällöt. Aiemmin toisena kurssipäivänä on to-
teutettu materiaalin soveltaminen ja esittely-
tuokiot kurssilaisille. Erona tässä pilotissa on 
se, että tuokiot toteutetaan aidossa ympäris-

heille esimerkiksi ryhmän hallinnasta ja läm-
pimän kasvattajan merkityksestä.

Edelleen ajankohtainen
Yksi kurssipäivä riitti siihen, että yhteys syn-
tyi. Harjoittelutuokioiden pitäminen koettiin 
mielekkääksi ja materiaali oli helposti käyt-
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töönotettavaa näillekin opiskelijoille, joista 
suurin osa oli aivan alussa opinnoissaan. 
 Kurssilla mukana ollut yliopiston lehtori
Kaili Kepler-Uotinen oli saanut osallistua 
Quest-kurssille jo 90-luvulla. Kailin mielestä
koulutus oli edelleen ajankohtainen, sillä tut-
kimustiedon mukaan tunne- ja vuorovaiku-
tustaitojen opettamiselle on huutava tarve. 
 Kaili koki merkityksellisenä sen, että 
kurssilla koettiin asioita yhdessä ja ajattele-
miselle jäi aikaa, LQ-ohjelman tavoitteet tu-
livat hyvin esille ja kurssivihkon käyttö sai 
aivot liikkeelle. 
 Sisällöistä olennaisimpana Kaili näki 
ryhmäprosessin näkökulmien esiintuomi-
sen. Hän kiitteli välitehtävän hyödyllisyyttä 
ja kertoi palaavansa opiskelijoiden kanssa 
kevään opinnoissa näihin Questin asioihin.
 Kaili Kepler-Uotinen toivoi terveystiedon
lehtorina, että Lion Quest -ohjelman tavoit-
teet saataisiin näkyvämmäksi opettajankou-
lutuslaitoksen opinnoissa – mahdollisesti 
joka vuosi toteutuvana opiskelijoiden perus-
kurssina. 
 LCIF-hankerahoituksella toteutetaan 
kaikkiaan viisi pilotointia: Uuraisilla, Kon-
nevedellä, Kivijärvellä sekä Lapin partiolais-
ten suurleirillä kesällä – jokainen hiukan eri 
tavalla. Sitten on aika arvioida peruskurssim-
me uudistamista.•

HEI SINÄ OPETTAJA
TAI KOULUTTAJA! 
Lions Quest etsii täydennystä 

Elämisentaitoja-koulutustiimiin.

OTA YHTEYTTÄ, JOS
• koulutat ja kommunikoit sujuvasti 

sekä ruotsin että suomen kielellä
• innostut tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

sekä hyvinvoinnin kehittämisestä
• tunnet omaksesi opettajien 

ja kasvattajien täydennyskouluttamisen

TARJOAMME SINULLE
• koulutuksen tehtävääsi

• lämminhenkisen ja sitoutuneen 
koulutustiimin

• innokkaita koulutettavia ympäri Suomen
Voit myös vinkata etsinnästämme 

omalle verkostollesi. Jäämme odottelemaan 
yhteydenottoasi: quest@lions.fi

LISÄTIEDOT
Elämisentaitoja – Lions Quest 

-koulutusohjelmasta: www.lionsquest.fi

O
smo Harju oli jo vuosia organisoi-
nut Quest-toimintaa Hyvinkäällä. 
Kun vuonna 2012 hänet nimitet-
tiin Quest-työryhmän puheen-
johtajaksi, hän saattoi panostaa 

siihen laajemmin.
 Puheenjohtajana hän lisäsi Questin 
markkinointia sekä kehitti sen laatua ja 
sisältöä. Hän esitteli suunnitelman, johon 
kuuluivat eri paikkakunnilla järjestettä-
vät tilaisuudet, joihin kutsuttiin leijonia ja 
koulujen päättäjiä innostumaan Questin 
edistämisestä. Sisällön kehittämiseksi hän 
käynnisti hankkeen, jonka tavoitteena oli 
hyödyntää digitaalisuutta Quest-ohjelman 
laadusta tinkimättä. Suunnitelmia ei sellai-
senaan viety säästösyistä käytäntöön, mutta 
hanke kertoo siitä, että Osmo oli aina ajan 
hermolla.
 Osmo oli myös pitempään haaveillut 
lahjoitusprofessuurin perustamisesta, jonka 
avulla saataisiin tieteellistä näyttöä Questis-
tä. Vuonna 2013 hän käynnisti LCIF:n ja 
Helsingin yliopiston kanssa neuvottelut, 
jotka johtivat Lions Questin kansainväli-
seen evaluointitutkimuksen pilottiin, missä 
tutkittiin 155 suomalaisen opettajan Quest- 
kurssilla kokemia hyötyjä. Vuoteen 2016 
mennessä aineistoa oli kerätty jo 2 120 
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Suomen Quest-ohjelman suurmies
Lion Osmo Harju kuoli äkillisesti keskiviikkona 13.3.2019. 
Vaikka hän toimi muun muassa C-piirin piirikuvernöörinä vuosina 
2007–2008, Lions Quest oli kuitenkin lähinnä hänen sydäntään. 
LIONS QUEST / markus talvio, technical advisor, lions quest advisory committee, 
ft, lq-evaluointihankkeen päätutkija, helsingin yliopisto

opettajalta yhdeksästä maasta. Tämä ainut-
laatuinen tutkimus laajuudessaan ja kan-
sainvälisyydessään osoitti kiistattomasti 
opettajien hyötyvän Questistä. 

Hän nautti kaikkialla 
Quest-toimijoiden 
arvostusta ja 
luottamusta.

PDG Osmo Harju esitteli Porissa kuvernöörineuvoston seminaarissa maaliskuussa Lions Quest -ohjelman 
arviointitutkimuksen tuloksia.

 Työurallaan Osmo oppi loistavat neu-
vottelemisen taidot. Hän valmistautui hyvin
muun massa asettamalla realistisia tavoit-
teita ja lobbaamalla oikeita ihmisiä. Neu-
vottelussa hän pyrki päämääräänsä, mutta
hän osasi kuunnella niin kadunmiesten 
kuin professoreidenkin mielipiteitä. Hän ei
koskaan korostanut itseään vaan eteni aina 
asia, Lions Quest, edellä. Ei ihme, että hän 
nautti kaikkialla Quest-toimijoiden arvos- 
tusta ja luottamusta. Monista Questin avain-
henkilöistä ja kansainvälisistä Lions-johta-
jista tulikin matkan varrella hänen ystäviään.
 Jään kaipaamaan Osmon lämmintä ja 
reilua työtoveruutta ja ystävyyttä. Kiitolli-
sena yhteisistä vuosista Questin äärellä.•
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Nuorisovaihto 
on kansainvälistä 
verkostoitumista
Lions-nuorisovaihto tarjoaa 17−21-vuotiaille nuorille 
mahdollisuuden luoda kansainvälisiä ystävyyssuhteita 
leirillä ja tutustua isäntäperheessä maan tapoihin ja 
kulttuuriin. Samoin isäntäperheenä toimiminen avartaa 
ymmärtämään muiden maiden elämää ja tapoja.
NUORISOVAIHTO / liisa parviainen

Sky Mellis Kolilla.
KUVA: SATU KETTUNEN
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N
uorisovaihdon perustana ovat kansainväli-
sesti hyväksytyt säännöt ja ohjeet. Lähettävä 
klubi vastaa vaihtoon lähettämisestä ja vas-
taanottava klubi on vastuussa nuoren oles-
kelusta kohdemaassa. Nuoret ovat siis koko 

ajan lionien ohjauksessa.
 Nuorisovaihto koostuu yleensä leiristä ja isäntä-
perhejaksosta. Isäntäperheitä siis tarvitaan, jotta myös 
meidän innokkaille vaihtoon haluaville nuorille löytyy 
kohdemaasta isäntäperhe. Isäntäperheiden hankinta 
on ollut viime aikoina haastava urakka.
 LC Joensuu/Kanteletar otti haasteen vastaan ja tar-
josi isäntäperheen neljälle nuorelle. Kiitos Isorinteen
Saaralle ja Karille, jotka avasivat ovensa Kroatiasta, 
Israelista ja Japanista tuleville nuorille ja tarjosivat  unoh- 
tumattoman, elämyksellisen viikon Liperissä, maaseu-
dun rauhassa. Turkista vaihtoon tullut Sky Mellis viih-
tyi Satu Kettusen perheen vieraana.

Jokapäiväisiin askareihin mukaan
Saaralla ja Karilla on kokemusta isäntäperheenä toimi-
misesta 16 nuorelle jo vuodesta 2004 lähtien. Isäntä-
perhekokemukset ovat olleet pääosin hyvin myönteisiä.
 − On kiinnostavaa tutustua eri maiden kulttuuriin 
ja tapoihin. Matkat ja tutustuminen lähiympäristöön 
tarjoavat hyvää ajanvietettä. Ottamalla nuoret mukaan 
jokapäiväisiin askareisiin tutustuu ja samalla tulee yl-
läpidettyä omaa kielitaitoa, Saara Isorinne kertoo.

Luonto ja vallitseva 
hiljaisuus tekivät 
suuren vaikutuksen.
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 Viime kesänä Isorinteet toimivat isäntä-
perheenä 19.–28.7. Israelista, Kfar Sabasta 
tulevalle 21-vuotiaalle Yotam Yehielylle, jolla
oli takanaan kolmen vuoden asevelvollisuus 
ja Kroatian Splitistä tulevalle Josip Dadicille,
joka valmistuu ensi vuonna hammaslääkä-
riksi. 
 Pojat puhuivat englantia ja tulivat hyvin 
toimeen keskenään ja isäntäperheen kanssa.
Suomen luonto ja täällä vallitseva hiljaisuus 
tekivät heihin suuren vaikutuksen. Pojat 
osallistuivat talon touhuihin saunomisineen 
ja kehuivat Saaran tekemää ruokaa ja osoitti-
vatpa itsekin kokintaitojaan. 
 Vierailulla käytiin Valamossa, Kolilla, 
Joensuussa, Eeva Ryynäsen ateljeessa ja Pielis-
joelle tehtiin veneretki. Pojat kävivät myös 
pyöräillen Liperin keskustassa ja soutele-
massa Orivedellä ja tutustumassa Joensuun 
iltaelämään, josta yöksi kotiin tultiin taksilla. 
Suurimmaksi elämykseksi nousi Kolvanan- 
uuro, jonka molemmat nimesivät ehdotto-
maksi ykköseksi. Viikon jälkeen pojat siirtyi-
vät Kerimäen kansainväliselle nuorisoleirille.

Luonnon kauneus lumosi
Leirin jälkeen 7.8. tuli vielä vieraaksi japani-
lainen Shinnosuke Saida, joka vietti 18-vuotis-
syntymäpäiviään Isorinteillä. Shinnosuke 
tuli Hokkaidon saaren suurimmasta, lähes 
kahden miljoonan asukkaan Sapporosta. 
Hän kertoi ilmaston ja lämpötilan olevan lä-
hes Suomen kaltaisen. 
 Hiljaisuus oli tehnyt häneenkin vaiku-
tuksen ja myös hän kertoi viihtyneensä hyvin.
Lähimatkailun lisäksi Shinnosuke pääsi pi-
kaisesti tutustumaan Joensuun yhteiskoulun 

NUORISOVAIHDOSSA eletään pientä hen-
gähdystaukoa, kun lähtevien asiakirjat on 
saatu kohteisiin. Lähtevien sijoittelu on-
nistui oikein hyvin, kun lähtijöitä oli vain 
noin 150 nuorta.
 Nyt odotellaan kohdemaista vahvis-
tuksia ja aikatauluja meidän nuorille.
 Tulevien osalta minulle saapuu päi-
vittäin useita sähköposteja, niin ettei aina 
perässä pysy. Toivottavasti saamme kaikki 
tulevat sijoitettua leireille, kun sopimus-
ten perusteella tulee pientä ahdistusta.
 Leirien valmistelu viiden leirin osalta 
on aikataulussa, ja olen varma, että leirit 
tulevat onnistumaan. Organisaatiot ovat 
tehneet hyvää työtä.
 Asia johon pitää nyt panostaa riittävän 
ajoissa on isäntäperheiden haku. Tämä 
haku pitäisi nähdä mahdollisuutena, ja on 
itsestäänselvyys, että se on kaikkien leijo-
nien yhteinen asia. Arvoisa leijona, joko 
olet omalta osaltasi kantanut kortesi ke-
koon isäntäperheasian suhteen?•

Lähtijöitä aiempaa 
vähemmän
NUORISOVAIHTO / 
ari lindell, yced 2017–2020

lukioon, koska hänen unelmanaan oli val-
mistua englannin opettajaksi. Suomen vie-
railun lopuksi hän pääsi tutustumaan vielä 
Muumimaahan. 
 Turkkilainen 19-vuotias Sky vietti reilun 
viikon Satu Kettusen isäntäperheessä ennen 
Kerimäen kansainvälistä lionsleiriä. Sky tuli 
yli 15 miljoonan asukkaan Istanbulista ja hä-
netkin Suomen luonto ja kauneus lumosi. 
Erityisesti pyöräilyretket kaupungilla ja met-
sissä olivat mieleen, onhan pyöräily Skyn 
kertoman mukaan Istanbulin vilinässä lähes 
mahdotonta. 
 Isäntäperheen mukana Sky pääsi kokei-
lemaan mökkielämää saunomisineen, pais-
tamaan piirakoita ja syömään mustikoita 
suoraan metsästä. Muutenkin ruokaa laitet-
tiin yhdessä ja keskusteltiin ruokakulttuu-
rista. Käytiin myös seuraamassa pesäpalloa, 
suomalaista kansallispeliä, joka sekin herätti 
ihastusta.
 Viikosta jäi mukavat muistot molemmille
ja yhteyksiä pidetään edelleen. Sky opiskelee 
Ankaran yliopistossa tietotekniikkaa ja toivoo
voivansa matkustaa Suomeen ensi kesänäkin.
 Isäntäperheeltä odotetaan, että nuorta 
pidetään perheenjäsenenä myös taloudelli-
sesti, osoitetaan vieraanvaraisuutta ja toisten 
kulttuurien kunnioitusta ja avointa mieltä 
uusiin tapoihin ja tilanteisiin. Nuoren puo-
lestaan tulee sopeutua kohdemaan elämään 
ja tapoihin. Yhteinen kieli on tarpeen. Tällä 
tavoin kehitetään ihmisten välistä ystävyyttä, 
voitetaan ennakkoluuloja ja kulttuuriesteitä. 
Opitaan arvostamaan ja suojelemaan meille 
jokapäiväisiä asioita: kaunista luontoa, rau-
hallisuutta, puhdasta ilmaa ja vettä.•

”Leijonanluolassa” Kari Isorinne, Josip Dadic, Yotam Yehiely ja Saara Isorinne. Taustalla näkyy vaihtoon 
tulleiden nuorten tuomia viirejä, joita on vuosien kuluessa karttunut noin 20 kappaletta.

• Suomen Lions-liiton kansainväliset   
 nuorisovaihdot vievät 17–21-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 perhe-
 oleskelun 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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H
ymyn näkeminen apua saaneiden 
ihmisten kasvoilla menee suoraan 
sydämeen. Ei millään maailman 
rikkauksilla voi ostaa sitä onnen-
tunnetta, joka kumpuaa muiden 

auttamisesta, lion Anja Ramilison Antana-
narivo lionsklubista sanoo. 
 Lions Clubs Internationalin säätiön, 
LCIF:n tukema ohjelma Lions SightFirst Ma-
dagascar LSFM juhli hiljattain 20-vuotistai-
palettaan, jonka aikana on palautettu ihmis-
ten näkökykyä ja laajennettu monipuolisia 
silmienhoitopalveluita ympäri Madagaskarin.
 Maailman terveysjärjestön mukaan maa-
ilmassa on arviolta 1,3 miljardia ihmistä, 
joiden näkö on heikentynyt esimerkiksi taitto-
virheen, kaihien tai jonkin muun silmäsai-
rauden tähden. Lähes 80 prosenttia kaikista 
näönheikkenemistapauksista on kuitenkin 
vältettävissä. Usein silmälasit riittävät autta-
maan, että henkilö näkee selvästi. Siitä huoli-
matta miljoonat ihmiset katselevat elämäänsä
sumentuneilla silmillä.

Korjaamattomia taittovirheitä
Madagaskarissa lähes 80 prosenttia väestöstä 
elää alle kahdella eurolla päivässä. Heillä ei 
ole varaa silmätutkimukseen eikä silmälasei-
hin. Kaihiongelma on suuri, mutta sen lisäksi 
monet madagaskarilaiset elävät korjaamatto-
mien taittovirheiden kanssa. 
 Vanhemmat eivät pysty huolehtimaan 
perheestään menetettyään näkönsä. He ovat 
työhön kykenemättömiä eivätkä niin ollen 
voi ansainta elantoaan. Ongelmallisen talou-
dellisen tilanteen lisäksi sokeus ja näkövam-

Lionit juhlivat 20-vuotista SightFirstiä
Kaihit ovat ensimmäisellä sijalla, kun luetellaan sokeuden aiheuttajia. 
Madagaskarin lionit päättivät yli 20 vuotta sitten puuttua ongelmaan ja 
muuttaa tautiin sairastuneiden todellisuuden. He aloittivat SightFirst-ohjelman, 
ja siitä lähtien he ovat jatkaneet työtä ja saaneet aikaan paljon muutakin.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / cassandra rotolo

Käy osoitteessa LCIF.org/BE100 
katsomassa, miten Kampanja 100 johtaa 
projektia, jonka avulla maailmasta 
hävitetään tarttuva sokeus, vähennetään 
ehkäistävissä olevaa sokeutta ja näkö-
kyvyn huononemista sekä parannetaan 
yleistä elämänlaatua tarjoamalla 
palveluita sokeille ja näkövammaisille.

KAMPANJA 100

Vanhemmat eivät pysty huolehtimaan 
perheestään menetettyään näkönsä.

Madagascar-silmäkeskuksessa on

• tehty 77 794 kaihileikkausta

• jaettu 101 644 paria silmälaseja

• diagnosoitu ja hoidettu 
 602 diabeettisia retinopatiaa

• koulutettu yli 60 lääkäriä.

101 644 PARIA SILMÄLASEJA

Madagaskarin lionit avasivat SightFirst Madagascar -silmäkeskuksen, joka on avoinna jokaisena viikonpäivänä.
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maisuus johtavat muihin terveysongelmiin ja 
lyhentyneeseen elinajanodotukseen. 
 Madagaskarin lionit tunnistivat nämä 
ongelmat ja avasivat SightFirst Madagascar 
-silmäkeskuksen, joka on avoinna jokaisena 
viikonpäivänä ja antaa hoitoa sitä tarvitseville. 
 Silmäkeskus on sitoutunut parantamaan 
pääsyä monipuoliseen silmienhoitoon. Se 
hoitaa myös korjaamattomia taittovirheitä ja 
tarjoaa edullisen hintaisia silmälaseja, jotka
valmistetaan keskuksessa. Lisäksi keskus 
kouluttaa lääkäreitä tekemään näönseulontaa
ja kaihileikkauksia, joilla palautetaan näkö 
sokeana hoitoon tulleille ihmisille. 
 LSFM:n 20-vuotisen historiansa aikana 
keskus on taistellut voimakkaasti näkövam-
maisuutta ja sokeutta vastaan. 
 Saavutuksiin ei olisi päästy ilman LCIF:n
apua ja 53 lions- ja leoklubin tukea. LCIF on
myöntänyt LSFM:lle kaikkiaan seitsemän apu-
rahaa, yhteensä 4 144 623 US dollaria.

 Juhlistaakseen 20-vuotisjuhlaansa LSFM:n
 lions- ja leoklubit järjestivät sekä paraatin että
valtavan näönseulontatapahtuman. Myöhem-
min samana päivänä LSFM:n työntekijät sai-
vat mitalit Malagasyn hallitukselta kiitokseksi
erinomaisista suorituksistaan.•
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Alastaron Rakentajat Oy 
Alastaro

Cap & Trans Niemi Oy/
I ja T Niemi Ky

Ahlainen

Taksiyrittäjänä
vuodesta 1997
lähtien.

Myös koulukyydit ja asiointivuorot kuuluvat palveluihini.

Hotelli Merihovi 
Keskuspuistokatu 6–8, 94100 Kemi

P. 040 6853 500, f. 016 223 200
www.merihovi.fi

Insinööritoimisto
Eero Kellberg Oy

Seinäjoki

Kuopion Klubi
Kuninkaankatu 10,70100 Kuopio 

P. 017 261 2170 
www.ravintolamestarit.net

52

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

52

PK-Osat Ky 
Ruovesi

LC kokoontumispaikat kiittävät Lion-väkeä 
yhteistyöstä toivottaen 

Hyvää Joulua ja Hyvää tulevaa vuotta 2018!

50  LION  6/17

www.imatrankylpylä.fi

Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

Gyldenintie 6 
00200 Helsinki

puh. 020 7424 260
casamare@ravintolakolmio.fi
www.ravintolacasamare.com

Törnäväntie 27, 60200 Seinäjoki
020 741 8181, www.sorsanpesa.fi

Tee joka päivästä erityinen.

puh. 03 51921    www.ellivuoriresort.fi

Ellivuorentie 131  38130 SASTAMALA

TMV Trading Oy 
Helsinki

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN
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Lionien kokoontumispaikat onnitelevat lioneita

Tupalan Hovi 
Jussilantie 1, 27800 Säkylä

LOUNASKELLARI EMMI 
Harvialantie 7 A,14200 TURENKI 

p. 03 677 1088 
lounaskellari.emmi@pp.inet.fi

HÄRMÄN KUNTOKESKUS 
Vaasantie 22, 62375 YLIHÄRMÄ 

p. 06 483 1600 

www.harmankuntokeskus.fi

RAVINTOLA HAKUNINMÄKI 
Pyydyskatu 1, 29200 HARJAVALTA 

p. 0400 731 571 

posti@ravintolahakuninmaki.fi  

RAVINTOLA RISTIVIITONEN 
Patruunantie 8, 62800 VIMPELI 

p. 06 565 1215 

santsu       _78@hotmail.com

HOTELLI MERIHOVI 
Keskuspuistokatu 6–8, 94100 KEMI 

P. 040 6853 500, f. 016 223 200 

www.merihovi.fi

MOTELLI-RAVINTOLA MUIKKUKUKKO 
Alanteentie 40, 58700 SULKAVA 

p. 015 471 651 

sulkavansyke@gmail.com

HOTELLI PYHÄSALMI 
Ollintie 19, 86800 PYHÄSALMI, p. 08 478 8200 

www.hotellipyhasalmi.com  

info@hotellipyhasalmi.com

HELSINGIN SUOMALAINEN KLUBI 
Kansakoulukuja 3, 5 krs. 00100 HELSINKI 

p. 09 586 8830 

www.klubi.fi

HOTELL KIEVARI YLITORNIO 
Alkkulanraitti 67, 95600 YLITORNIO 

p. +358 40 640 2486, p. +358 16 571 201 

myynti@hotelkievari.fi www.helenankievari.com

Tupalan Hovi 
Jussilantie 1, 27800 Säkylä

Vattuniemen Kiinteistönhoito Oy
Tallbergin puistotie 9, 00200 Helsinki

puh. 09 692 6613
www.huolto24.fi

     Ylihärmän Säästöpankki 
Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava,
Alahärmä, Lapua, Seinäjoki

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

LIONS-GOLF 
MESTARUUSKILPAILUT

Kilpailuaika 28.–29.6.2019 (perjantai–lauantai), 
paikkana St. Laurence Golf, Lohjalla.

A-sarja: Miehet ja naiset tasoituksella -18,0, hcp lyöntipeli 
B-sarja: Miehet ja naiset tasoituksella 18,1–36,0, hcp pistebogey 

C-sarja: Veteraanimiehet 65+ ja -naiset 60+, hcp pistebogey 
D-sarja ei lionit: Puolisot/seuralaiset, 0–36,0, hcp pistebogey 

Best ball, maksu 20 euroa
Lähinnä lippua ja pisin draivi -kisa (perjantaina) 

Ilmoittautuminen sähköpostilla markus.flaaming@kolumbus.fi
Kerro viestissä nimi, lionsklubi, seura, tarkka tasoitus, 

sarja, puhelin ja sähköpostiosoite.
Ilmoittautumisaika päättyy 14.6.2019.

Kilpailumaksu 160 euroa/pelaaja sisältää perjantaina 
ennen kilpailua ja lauantaina kilpailun jälkeen keittolounaan. 

Harjoituskierros, hinta 40 euroa, 17.6.2019 alkaen.

Majoitus Scandic Siuntiossa, 
Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio, p. 09 6899 9024.

Sähköposti: siuntio@scandichotels.com. Koodi on Lions-golf.
Huoneet varataan Scandic Siuntion nettisivuilta koodilla BLIO270619. 

Hinnat 70 euroa 1 hh/yö ja 80 euroa 2 hh/yö, sisältää aamiaisen.

Tervetuloa Lohjalle!

LC Vantaa/Kaivoksela      St. Laurence Golf

SUOMEN LIONS-LIITON
LENTOPALLOMESTARUUSKILPAILUT

Saarijärvellä 4.–5.5.2019.

Vuoden 2019 Lions-liiton lentopallomestaruuskilpailut järjestetään 
Keski-Suomessa, Saarijärvellä. Kisapaikkoina ovat monitoimihalli 

sekä koulukeskuksen salit. Turnaukseen osallistumisoikeus on 
Suomen Lions-liiton sääntöjen mukaisesti. Kisat järjestetään 

yhteistyössä Järvi-Suomen Pallon kanssa.

Sarjat Kaikki joukkueet pelaavat samassa sarjassa.

Osanottomaksu on 180 euroa/joukkue, 12.4.2019 
mennessä tilille LC Saarijärvi/Palvasalmi FI08 5408 0420 0387 85. 

Viestiosaan osallistuvan joukkueen nimi.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset LC Saarijärvi/Palvasalmi 
Hannu Strengell p. 0400 541 766, Veikko Humalajoki p. 0400 635 570

Ilmoittautumiset sähköpostiin: lcpalvasalmi@gmail.com
Laita viestiin osallistuvan klubin nimi ja paikkakunta, pelaajat 

ja yhteyshenkilön tiedot. Ilmoittautuminen 12.4.2019 mennessä.

Majoitusvaraukset Hotellihuoneita tai lomamökkejä voi varata 
suoraan yhteistyökumppaniltamme: Kylpylähotelli Summassaari 

p. 030 608 50, myynti@summassaari.fi, www.summassaari.fi. 
Varatessa mainittava Lions-lentopalloturnaus. Ennakkovaraus-
kiintiö voimassa 20.4.2019 saakka. Ilmoittautuneille klubeille 

lähetämme tarkemmat tiedot turnauksesta.

LC Saarijärvi/Palvasalmi      LC Saarijärvi/Kalmari

LIONS-MESTARUUSKILPAILUJA
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IhaNaiset Helsingissä
4.–5.5.2019

Tervetuloa mukaan viettämään iloista IhaNaiset-viikonloppua 
4.–5.5.2019 Helsinkiin teemalla Meri ja kulttuuri. 

Viikonlopun aikana pääsette tutustumaan kauniiseen pääkaupunkiimme, 
tapaamaan leijonia ympäri Suomen, sekä osallistumaan 

B- ja N-piirin järjestämään Diabetes-kävelyyn. 
Tapahtuma on avoin kaikille leijonille ja puolisoille.

Tapahtumaan osallistumismaksu ja ilmoittautumiset 6.4.
mennessä N-piirin kotisivuilla. Osallistumismaksu 95 euroa, 
Lions N-piiri, FI39 1347 3500 0669 50, viite 5555.

Osallistumismaksu sisältää ohjelman kokonaisuudessaan, 
kuljetukset Finlandia Park Hotel Helsinki–keskusta–Finlandia 
Park Hotel Helsinki, avajaistilaisuuden ja Oodin vierailun, 
illallisristeilyn sekä illallisen. Arpajaisten tuotto lahjoitetaan 
leijonien Puhtaat vedet -hankkeelle.

Majoittuminen ja avajaistilaisuus ovat Finlandia Park 
Hotel Helsingissä, sekä sunnuntain kiertoajelu lähtee 
Park Hotel Helsingistä. Hotelli on tullut aikoinaan tutuksi 
muun muassa televisiosta Hyvien herrojen kauppaneuvos 
Paukun saunapaikkana. 

Majoittumisen voi jokainen varata itse tarjoushintaan 
Finlandia Park Hotel Helsingistä. Hinnat 95 euroa/1 hh/yö, 
105 euroa/2 hh/yö. Saatavilla myös 3hh ja 4 hh. 

Lämpimästi tervetuloa! 
IhaNaiset toimikunta

Tiedustelut toimikunnan puheenjohtaja Jenni Luomala,  
jenni.luomala@lions.fi, p. 0500 980 714

LAUANTAI 4.5.  
• klo 12.00–14.00  
Avajaistilaisuus, Finlandia Park Hotel Helsinki
Helsingin kaupungin tervehdys 
Nasima Razmyar, apulaispormestari
Musiikkitervehdys
Pakilan musiikkiopisto
Kahvitarjoilu ja patonki
Lukemisen ja musiikin merkitys 
aivotoiminnalle 
Minna Huotilainen, aivotutkija ja professori

• klo 15.00–16.30 
Opastettu kierros keskustakirjasto Oodissa

• klo 17.30–20.30 
Illallisristeily, Royal Cat  
Ohjelmaa ja arpajaiset, joiden tuotto 
lahjoitetaan Puhtaat vedet -hankkeelle.

SUNNUNTAI 5.5.   
• klo 10.00–12.00 
Opastettu Helsinki-bussikiertoajelu 
(päättyy Rautatieasemalle)

• klo 13.00–14.30 
Diabetes-kävely, 
Narinkkatori Kamppi ja Töölönlahti

klo 14.30 
Tilaisuus päättyy

VIIKONLOPUN OHJELMA

KUVAT: PIXABAY
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KLUBIEN KUULUMISIA
kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. 

julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä 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.

1  Huima avaruusseikkailu
Hamulan alakoulun 3.- ja 4.-luokkalaiset tekivät teatteri-
retken Kuopioon Pakkassirkus Viruksen esitykseen.

marja väänänen

1

P
erjantaiaamuna starttasi kolme lin-
ja-autollista innokkaita Hamulan 
koululaisia kohti Kuopiota. Mää-
ränpäänä oli Kuopion kaupungin-
teatteri ja siellä Pakkassirkus Viruk-

sen avaruusseikkailu.
 Reissulla oli mukana myös LC Tarinan 
edustaja, tiedotussihteeri Nikki Koponen. 
LC Tarina tukee Siilinjärvellä lasten ja nuorten
kulttuurikokemuksia.
 – Mietimme hyvää avustuskohdetta ja 
otimme yhteyden kunnan nuoriso- ja kult-
tuuritoimeen Hanna Kauhaseen, joka kertoi 
heidän kulttuurikasvatussuunnitelmastaan 
ja ”Kulttuuria nuorille” -hankkeesta. Halu-
simme tukea nimenomaan teatterivierailuja 
Siilinjärvelle tai lähialueelle, Koponen kertoi.
 LC Tarinalla ja kulttuuritoimella on ta-
voitteena pitkäaikainen kumppanuus ja yh-
teistyö.
 – Avustuksemme kattaa mukavan osan 
reissun kustannuksista ja tuntuu niin hienolta
tuoda lapsille myös kulttuurikokemuksia.  
 Kulttuuritoimen edustajana näytöksessä 
mukana oli Hanna Kauhanen.
 – LC Tarina teki aloitteen ja he antoivat 
kertalahjoituksena tämän summan. Meidän 
kulttuurikasvatussuunnitelmamme on tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa virallisesti käy-
tössä. Tasapuolisuus on tärkeää ja ensi vuon-
na on sitten toisen koulun vuoro päästä kult-
tuurimatkalle, Kauhanen kertoi.
 – Lionsklubin hyväntekeväisyys on erin-
omaisen tervetullutta ja hienoa. He ovat löy-
täneet hyvän yhteistyömuodon ja kohden-
nuksen. Meillä jatkuu yhteistyö ja näitä on 
ilo järjestää.

Nuorallatanssi oli huippujuttu
Teatterin aula täyttyi iloisesta puheensori-
nasta, kun 114 lasta odotti malttamattomana,
mutta kuitenkin hienossa rivissä sisäänpääsyä

katsomoon. Vihdoin ovet aukenivat ja ava-
ruusseikkailu voi alkaa.
 Tarina alkoi, kun avaruuden tutkimus-
matkailijat olivat lähteneet maasta. Jotain 
kuitenkin sattui ja he joutuivat tekemään 
pakkolaskun tuntemattomalle planeetalle. 
Seikkailijat tutustuivat siellä uusiin elämän 
muotoihin.
 Upea ja mielikuvitusrikas puvustus ja 
maskeeraus on Kiki Saastamoisen käsialaa 
ja ohjaus Emilia Tengvall-Materon. Kuopion
sirkuksen 28 nuorta panivat parastaan, ja 
vaikka esiintyjät olivatkin monentasoisia, 
kokonaisuus sujui mainiosti. Esitys rullasi ja 
temput tukivat tarinan juonta upeasti. Tari-
nan onnellinen loppu sai kaikki lähtemään 
hyvillä mielin kotimatkalle.
 3.-luokkalaiset Paavo ja Ossi tunnistivat 
loppumusiikin tutuksi tietokonepeleistä.

 – Sanoin esiintyjille lähtiessäni kiitos 
ja voin tulla uudestaankin katsomaan, Ossi 
kertoi.
 Hilma R. kertoi vaikuttuneensa nuoralla-
tanssiesityksestä.
 – Piirrämme kuvistunnilla jonkun koh-
tauksen esityksestä, ja aion piirtää, kun se 
tyttö teki spagaatin siinä nuoralla.
 Sennistäkin oli nuorallatanssi huippu-
juttu.
 – Minä taas piirrän sen kun se heitti voltin
siinä, hän kertoi.
 Emilistä parasta oli ollut alku, kun kaikki 
tutkimusmatkailijat olivat aluksessa.
 Tunnin esitys sai yleisön jakamattoman 
huomion. Opettaja Kaisa Karvonen kertoi 
teatterin olleen monelle uusi kokemus.•
Teksti on julkaistu kokonaisuudessaan Uutis-Jousessa 
24.1.2019.

Lionsklubin hyväntekeväisyys on erinomaisen 
tervetullutta ja hienoa. 

Pakkassirkuksen värikkäät linnut temppuilivat yksipyöräisillä.
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2  LC Palokka/Wilma 
täytti 15 vuotta
anne koivisto

LC PALOKKA/WILMA sai viime keväänä Palok-
ka-Seuralta tiedon, että uuden seniorikortte-
lin asukkaat kaipaavat lisää puistonpenkkejä 
rantaraitin varteen. Päätimme lahjoittaa kaksi
penkkiä klubimme 15-vuotisjuhlan kun-
niaksi ja asentaa ne klubilaisen ja puolisoiden
yhteisenä aktiviteettina 18.11.2018.
 19.1.2019 LC Palokka/Wilma lahjoitti
Arne Ritari -säätiön tuella defibrillaattorin 
eli sydäniskurin Palokan aluekirjastolle. Kir-
jastolla käy keskimäärin 13  000 asiakasta 
kuukaudessa ja läheinen seniorikortteli lisää 
ikääntyvien osuutta asiakaskunnassa. Kirjas-
ton koko henkilökunta on koulutettu laitteen 
käyttöön.
 Lahjoitustilaisuudessa oli mukana myös 
muutama entinen klubilainen ja vietimme 
kirjastolla hetken nauttien täytekakkukah-
veista ja muistellen klubimme 15 vuoden 
taivalta.
 Isäklubimme LC Palokka täytti jo upean
40 vuoden iän. Vietimme 19.1.2019 yhteistä
charter-juhlaa Priimuksessa Jyväskylässä. 
Klubiemme toimintaa vuosien varrelta esitel-
tiin kuvin ja kertomuksin. Piirikuvernööri 
Mauri Koskela piti juhlapuheen ja toi klu-
beille niin piirin, liiton kuin omatkin onnit-
telunsa.•
Kuvassa Wilmat penkkien asennuspuuhissa.

3  LC Jyväskylä/Kuokkala 
täytti 30 vuotta
mikko kauranen

ILMASSA OLI suuren juhlan tuntua. LC Jy-
väskylä/Kuokkalan lionit olivat kokoontu-
neet viettämään 30-vuotisjuhliaan ravintola 
Priimuksen juhlatilaan 26.1.2019.
 Juhlatila oli koristeltu asianmukaisella 
rekvisiitalla: lippuja, standaareja, lehtileik-
keitä, otteita pöytäkirjoista ja muuta asiaan 
kuuluvaa. 
 Juhla alkoi perinteisesti. Tervetulotoivo-
tusten jälkeen laulettiin Leijonahenki. Myös 
taiteelle oli annettu tilaa ohjelmassa, Jali 
Tuhkunen esitti 80-luvun lopun musiikkia.
 Juhlapuheen piti 107 G-piirin piiriku-
vernööri Mauri Koskela. Hän toi esiin pu-
heessaan vapaaehtoistoiminnan tärkeyttä 
nyky-yhteiskunnassa sekä palveluhenkisten 
ihmisten puutetta. Nykyisin ihmisillä on niin 
kiire, ettei aikaa jää, perheen omien toimin-
tojen lisäksi, osallistumiseen mihinkään ul-
kopuoliseen toimintaan. Ei yksinkertaisesti 
ole aikaa ja voimia harrastamiseen.
 Juhlaillallinen oli maittava, ja sitä oli riit-
tävästi, niin silmänruokana kuin makuelä-
myksenä. Ohjelmassa seurasi lyhyt video- 

esitys klubin perustamisjuhlasta, sekä muis-
teluksia samasta aiheesta.
 Kotiseutulaulun saattamina juhlavieraat 
lähtivät kotimatkalleen kylläisinä ja tyytyväi-
sinä näkemäänsä ja kuulemaansa.•  

Kuvassa piirikuvernööri Mauri Koskela antaa 
perustajajäsenille muistamisia. Saajana on 
presidentti Lauri Koskinen. Kuva: Olli Teno

4  Seniorikeskus sai 
taululahjoituksen
raija hallikainen

JOULUN ALLA LC Espoo/Keskus lahjoitti Kauk-
lahden elä ja asu -seniorikeskuksen asukkai-
den ja vierailijoiden iloksi ja piristykseksi 
kaksi Soile Yli-Mäyryn värikästä grafiikka-
taulua. Taulujen nimi on Asfalttihelmi. 
 Taulujen luovutustilaisuudessa klubin 
presidentti Timo Uusimäki kertoi, että tau-
lut on hankittu Punainen sulka -keräyksen 
yhteydessä. Taulujen tuotto meni keräykseen 
Suomen nuorten hyväksi.
 Jokainen voi Uusimäen mukaan tul-
kita taulujen kertoman omalla tavallaan. 
Yli-Mäyryn tauluissa on aina läsnä ihminen, 

LC Palokka/Wilma lahjoitti Arne Ritari -säätiön
tuella sydäniskurin Palokan aluekirjastolle.

>>>
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ja lahjoitetuissa tauluissa on hänen mukaansa
nähtävissä, jossain muodossa, myös punai-
nen sulka.
 Kauklahden elä ja asu -seniorikeskus 
päätyi kohteeksi muun muassa siksi, että 
keskuksessa on paljon asukkaita, ja siellä käy 
myös runsaasti vierailijoita. 
 − Taulut ilahduttavat meitä kaikkia täällä 
olevia, asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa, 
taulut vastaanottanut seniorikeskuksen vs. 
palveluesimies Kirsi Kanerva sanoi.•
Kuvassa LC Espoon keskuksen väkeä. 
Henkilöt vasemmalta oikealle Ritva Mustonen, 
Timo Uusimäki, Sirkku Ala-Kulju, Ahti Mustonen, 
Raija Hallikainen, Harri Ala-Kulju, Kalevi Paavilainen. 
Edessä taulu kädessään Kirsi Kanerva.

5  Lions SM-karaoke-
mestarit on valittu
eija kiljala

LC PIHTIPUDAS/EMMIT järjesti tämän vuoden 
Lions SM-karaokekilpailun 2.2. G-piirissä 
Pihtiputaalla. Kilpailussa oli 21 osanottajaa. 
Kilpailussa oli naisten ja miesten sarjat. Jän-
nittävä kilpailu sujui hienosti ravintola Takka-
tuvalla. Kaikki kilpailijat lauloivat kaksi kap-
paletta ja näistä finaaliin tuomaristo valitsi 
kolme laulajaa sarjastaan.
 Naisten kisan voitti Maarit Mahlamäki,
LC Karstula/Sirkat, toiseksi sijoittui Kaija 
Aikioniemi, LC Pihtipudas/Emmit ja 3. si-
jalle Ulla Törmä, LC Parkano/Koskettaret.

 Miesten kisan voitti Kari Nuutinen, LC 
Keitele. Toiseksi tuli Erkki Päivärinta, LC 
Reisjärvi ja 3. sijalle Reijo Vesterinen, LC 
Kannonkoski. Voittajat pääsevät suoraan 
Kiuruveden Iskelmäviikon laulukilpailuun 
tulevana kesänä.
 Tilaisuuteen toivat tervehdykset Pihtipu-
taan kunnanjohtaja Ari Kinnunen, G-piirin 
piirikuvernööri Mauri Koskela, LC Keuruu 
ja myös Pihtiputaan Mummo, Helka Loh-
tander (Emmit). Kilpailun jälkeen pidettiin 
vielä iloiset karaoketanssit ja iltamat. 
 Iloinen laulu, tanssi ja yhdessäolo teki 
todella hyvää kaikille mukanaolijoille. Tilai-
suuden tuotolla tehdään hyvää paikkakun-
nalla.•
Kuvassa finalistit lauloivat lopuksi yhdessä 
”hiljaa yössä…” La cumparsita -tangoa. 
Kuvassa vasemmalta Ulla Törmä, Kaija Aikioniemi, 
Maarit Mahlamäki, Kari Nuutinen, Erkki Päivärinta 
ja Reijo Vesterinen.

6  Iloisia pikkuhiihtäjiä
ari korpela

LC KAUHAJOKI/ARON Nappulahiihdot siva-
koitiin 20. helmikuuta ja iloisia pikkuhiih- 
täjiä ja vähän isompiakin oli yhteensä 93. 
Kaikki palkittiin hienoilla pokaaleilla.
 Hiihdot toteutettiin kuten ennenkin 
Kauhajoen Karhun hiihtojaoston kanssa yh-
dessä yhteistyöllä.•

7  Hyvää mieltä lapsiperheille
tuula lehtinen

JOULU ON JUHLA, jolloin monen lapsen haa-
veissa on löytää paketti kuusen alta. Turhan 
monen lapsen haave jää kuitenkin toteutu-
matta. Valtakunnallisen Joulupuu-hyvänte-
keväisyyskeräyksen avulla jaetaan jouluiloa 
ja tehdään lahjahaaveista totta.
 LC Naantali-Raisio on jo useampana 
vuonna järjestänyt yhteistyössä Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton paikallisosastojen 
kanssa Joulupuu-keräyksen. Niin tapahtui 
myös tänä vuonna. Aktiivisen panoksensa
järjestelyihin antoivat myös alueen muut 
lionsklubit eli LC Naantali, LC Naantali/ 
Tawast, LC Raisio, LC Raisio/Martinus ja LC 
Rymättylä/Merimasku.
 Keräys järjestettiin nyt yhdeksännen 
kerran. Hyväntekeväisyyskeräys toteutettiin 
24.11.–8.12.2018 välisenä aikana. Ideana oli 
tarjota yksityishenkilöille ja yrityksille helppo

4
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Iloinen laulu, tanssi 
ja yhdessäolo teki 
todella hyvää kaikille 
mukanaolijoille.
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tapa saada hyvä joulumieli ja levittää sitä 
eteenpäin. Hyväntekeväisyysprojekti keräsi 
vähävaraisille lapsiperheille lähes 3 000 lahja-
pakettia ja 850 ruokalahjakorttia tai valmiiksi
pakattuja ruokakasseja. 
 Kaikki perheet saivat vähintään yhden 
ruokalahjakortin tai ruokakassin ja kaikki 
lapset vähintään kaksi lahjaa. Tämä oli yli-
voimaisesti kaikkien aikojen ennätys.
 Lahjojen keräyksen ja lajittelun jälkeen 
Raision, Naantalin ja Maskun sosiaalitoimi 
sekä seurakuntien diakoniatyö huolehtivat 
lahjojen jakamisen perheille.•

8  Leijonacurlingissa 
kiville kyytiä
marko tuominen

LC LÄNGELMÄKI järjesti jälleen 26.1. perintei-
sen Leijonacurling-turnauksen Längelmäki 
Hallissa. Mukana oli täydet kahdeksan jouk-
kuetta kolmen eri piirin alueelta. 
 Peli oli jälleen tasaväkistä, mutta kisan 
voittoon nousi lopulta LC Orivesi/Isomak-
kara, toiseksi tuli LC Kuoreveden ykkösjouk-
kue ja kolmossijan nappasi LC Jämsänseutu.
 Kylmää ja nälkää ei tarvinnut pakkasesta
huolimatta kärsiä, sillä ladyt hoitivat kah-
viossa muonituksen ja kahvituksen. Mukava 
maku jäi jälleen turnauksesta ja ensi vuonna
annetaan taas kiville kyytiä Leijonacurlingissa.•
Kuva: Marko Tuominen 

9  Leppävaarassa
Talvirieha
hannele turkama

ESPOON LEPPÄVAARAN leijonien Talvirieha 
järjestettiin jo yhdennentoista kerran. Järjes-
täjinä olivat LC Espoo/Leppävaara-Alberga ja 
LC Espoo/Suvituuli.
 Keli oli lähes kehnoin mahdollinen, läm-
pöasteita, vesisade ja varsin liukkaat kävely- 
tiet. Mutta ilma ei ainakaan perheen pienimpiä
haitannut – poniajeluun jonotettiin, Teemu-
nalle sai monta halausta ja lumiveistoksia ra-
kennettiin innolla.
 Lasten hiihtokilpailu oli edelleen veto-
naula, varsinkin kun kaikki kisaajat 4-vuo-
tiaasta alkaen saivat mitalit. Kahviossa soitti 
tuttuun tapaan BEM-bändi.
 Kokonaisosallistujamääräksi arvioitiin 
1 500 ja hiihtoihin osallistui noin 200 lasta.•
Kuvassa poniajelu kiinnosti perheen pienimpiä. 
Kuva: Pentti Walkama

10  Tervehdyskäynti 
Neuvokkaassa
RONJAT KÄVIVÄT tervehdyskäynnillä Neu-
vokkaassa. Neuvokas on vapaaehtoistyön-
keskus, joka on toiminut Rovaniemellä jo 
vuodesta 1995.
 Ronjien tarkoituksena on suunnitella 
Neuvokkaan kanssa yhteistyötä esimerkiksi 
ystävätoimintaan ja riksapyöräilyyn liittyen. 
Neuvokkaan kautta olemme myös saaneet 
toimitettua liukuesteitä ja kävelysauvoja eri 
palveluyksiköihin. Ystävänpäivänä kävimme 
ilahduttamassa Neuvokkaassa elokuvalippu-
jen arvonnalla.
 Koulujen ylijäämäruokaan liittyvä toi-
minta on tärkeä Neuvokkaan aktiviteetti. 
Tarvitaan aktiivisia vapaaehtoisia, jotka käy-
vät hakemassa ruuan kouluilta ja hoitavat 
jakelun Neuvokkaassa. Ylijäämäruokaa jae-
taan myös kaupungin eläkeläistilassa Potku-
rissa.

Lasten hiihtokilpailu oli edelleen vetonaula,
varsinkin kun kaikki kisaajat 4-vuotiaasta alkaen 
saivat mitalin.
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 Kaupungin ruokapalvelupäällikkö Marja-
Kaisa Mäntylä kertoi, että ruuanhausta ol-
laan todella kiitollisia, koska muuten keski- 
määrin noin 10 prosenttia ruuasta menisi 
päivittäin biojätteisiin. Kouluruuan menek-
kiä on mahdoton arvioida aina täysin oikein.
 Neuvokkaassa toimintaa koordinoiva 
Elina Vieno kertoi, että noin 40 prosenttia 
syö ruuan paikan päällä ja loput halukkaat 
vievät sen omissa astioissaan kotiin.•

11  Kivistöön perustettiin 
naisklubi
antti tuomikoski

VIISI INNOSTUNUTTA naista kokoontui 8.2. 
2019 Vantaan Kivistöön perustamaan alueen 
ensimmäistä naisklubia. He olivat aakko-
sissa Pirjo Kortteisto, Marita Lehikoinen, 
Astrid Nurmivaara, Airikki Pousi ja Päivi 
Wickström. Paikalla oli myös N-piirin piiri-
kuvernööri Heikki Tuomala Anne-puolisoi-
neen.
 Pääklubista eli LC Vantaankoski-Vanda-
forsenista järjestäytymiskokoukseen osallis-
tuivat tulevat opasleijonat Jukka Nurmivaara
ja Tapio Pousi sekä Thorleif Johansson, joka 
veti kokouksen.
 Nyt perustetulla naisklubilla on edes-
sään mielenkiintoinen tulevaisuus. Kivistön 
suuralue sijaitsee lähellä Helsinki-Vantaan 
lentokenttää. Vielä vuonna 2011 alueella 

oli asukkaita alle 8 000. Sinne oli kuitenkin 
suunniteltu merkittävä asumis- ja työpaikka-
keskittymä. Vantaan kaupungin ennusteen 
mukaan alueella asuu tämän vuoden lopussa 
noin 14 000 asukasta, ja viiden vuoden kulut-
tua ylitetään 20 000 asukkaan raja. 
 Jo vuodesta 1963 Kivistön ja Seutulan 
alueella on toiminut miesklubi LC Vantaan-
koski-Vandaforsen. Nyt sen rinnalle perustet-
tiin siis liitännäisklubiksi naisklubi, jonka 
nimeksi päätettiin LC Vantaa/Rubiini-Ru-
binen. Molemmat klubit ovat kaksikielisiä, 
sillä alueella on myös pitkät ruotsinkieliset 
perinteet.
 Järjestäytymiskokous päättyi iloiseen 
suunnitteluporinaan. Siitä aisti, että hyvän 
tekeminen tekee hyvää! Tällä kertaa Kivistön 
suuralueen asukkaille, joita ryhdytäänkin 
heti kutsumaan mukaan toimintaan. Täysi- 
valtaiseksi lionsklubiksi Rubiini-Rubinen 
nimitetään, kun se on saanut hankituksi 20 
jäsentä.• 

Kuva: Antti Tuomikoski

12  Uusi ritari LC Hyvinkäälle
YSTÄVÄNPÄIVÄNÄ 14. helmikuuta pidetyssä 
LC Hyvinkään kuukausikokouksessa oli juh-
lallinen hetki, kun jäsenemme Tapani Erk-
kilä lyötiin ritariksi.
 Tapani on klubimme kolmas ritari ja 
Suomen Lions-liiton ritari numero 2 072. 
Tapani Erkkilä on toiminut ansiokkaasti LC 
Hyvinkään monissa tehtävissä 27 vuoden ai-
kana ja ritarinarvo on kiitos tästä palvelu-
työstä vuosien varrelta.
 LC Hyvinkää on perustettu vuonna 1955. 
LC Hyvinkään pääaktiviteetit ovat näkövam-
maislehden lukeminen ja vuosittaisen Hy-
vinkää-kalenterin julkaisu.•
Kuvassa seremoniamestari Seppo Söderholm 
lyö Tapani Erkkilän Lions ritariksi.

13  Televisio 
jäähallin kahvioon
KUUSAMON Pallo-Karhut Jääkiekko lähestyi 
LC Kuusamo/Kitkaa seuraavanlaisella vies-
tillä, kun uusi monitoimihalli valmistui.
 Juuri valmistuneen uuden monitoimi-
hallin seuran ylläpitämästä kahviosta puut-
tuu televisio ja sille tarvittava seinäkiinnitys-
teline. 
 Pallo-Karhujen juniorit käyttävät kah-
viota arkisin harjoituksien odottamiseen, 
koululäksyjen tekoon ja välipalojen syömi-
seen. Lisäksi junioreiden vanhemmat viet-

Iloisesta suunnittelu-
porinasta aisti, 
että hyvän tekeminen 
tekee hyvää!
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tävät kahviossa aikaa odottaessaan lapsia ja 
nuoria harrastuksista. Viikonloppuisin siellä
vierailee suuri määrä vierasjoukkueita ja hei-
dän vanhempiaan, lisäksi otteluiden yleisö 
käyttää runsaasti kahvion palveluita.
 Televisio tulisi näyttävälle paikalle ja an-
taisi viihdykettä kaikille. Kahvio on iso, joten
ruudun koko voisi olla mieluummin reilu 
kuin pieni. 
 LC Kuusamo/Kitka oli myönteinen hyvän
asian suhteen ja valmis television lahjoitta-
miseen kahvioon.•
Kuvassa LC Kuusamo/Kitkan presidentti 
Reijo Jokinen luovuttaa television virallisesti 
käyttöön ojentamalla TV:n viereen tulevan taulun 
Pallo-Karhujen edustajille Keijo Multakselle 
ja junioripelaaja Riku Törmäselle. 

14  Lumipäivän 
monipuolinen rata
pertti meriläinen

LC VALTIMO järjesti urheiluseura Vasaman 
kanssa Lasten lumipäivän, johon osallistu 
kaksi koululuokkaa.
 – Hyvä aloitus viikolle, luokanopettaja 
Merja Falin-Heikkinen kiitteli, kun 15 op-
pilaan ryhmä kiinnitti suksia jalkaansa.
 Tapahtuma helmikuussa oli hiihdon mo-
nitoimimies Mikko Pörstin idea.
 – Hiihtoliiton ja Ampumahiihtoliiton 
Lasten Lumipäivät -tapahtumaa ei saatu Ylä- 

Karjalaan. Päätettiin järjestää vastaava mini-
tapahtuma, koska suurimmalla osalla Valti-
mon koululaisista on sukset, Pörsti kertoi.
 Lokkiharjun Hiihtomaa tarjosi hyvät 
puitteet. Kunnan latukone oli tampannut rin-
teen ja temppuradan erinomaiseen kuntoon. 
 Radalla oli muun muassa kumparehiihtoa,
rinteen nousua, porttien läpi laskemista ja 
askelkäännöksiä ja tasapainon hallintaa. 
Mutkamäkeäkin kokeiltiin. Välillä nautittiin
pillimehut, ja lopuksi käytiin viestikisa, jonka
ankkuriosuus huipentui yhdellä suksella 
hiihtämiseen.
 – Monipuolinen rata, parasta oli lasket-
telu, viidesluokkalainen Panu Pääkkönen 
sanoi. 
 Myös luokkatoveri Pyry Turunen oli ta-
pahtumaan tyytyväinen ja kehui temppurataa
mukavaksi.•
Kuvassa Merja Falin-Heikkinen ja Mikko Pörsti 
antoivat oppilaille ohjeita ennen radalle lähtöä.

15  Tukea työpajatoimintaan
SALON SEUDUN yhdeksän lionsklubia jakoi-
vat 5 000 euroa Punainen Sulka -rahaa Salon 
nuorten työpajatoimintaan 26.2.2019.
 Pajatoiminta on tarkoitettu 15–25-vuo-
tiaille nuorille, jotka ovat ilman opiskelu- ja 
työpaikkaa. Haasteellisimmassa tapauksessa
opetellaan aluksi saapumaan työpajalle ajoissa
ja toimimaan siellä kello 14 saakka. Työpajalla
toimivat starttipaja, mediapaja, puutyöpaja, 
taidepaja ja Metka-kahvila.
 Nuorten monipuolisella toivelistalla oli 
elektroakustinen kitara, joka luovutettiin en-
simmäisenä. Tavoitteena on elvyttää kauan 
uinunut bänditoiminta. Huhtikuussa lähde-
tään 40 nuoren voimin Heurekaan ja maalis-
kuiselle leirille hankittiin haalarit ja kengät. 
LC Salo/Birgitat tarjoavat heille ilmaisen 
myyntipaikan Naisex Messuilla.
 Hankkeessa mukana: LC Salo/Birgitat, 
LC Salo-Uskela, LC Kiikala, LC Halikko/
Rikala, LC Salo, LC Pertteli, LC Perniö, LC 
Kuusjoki ja LC Kisko.•
Kuvassa vasemmalta Ari-Pekka Viljamaa LC Kiikala, 
Liisa Sievänen LC Salo/Birgitat ja Juhani Nyyssönen 
LC Salo-Uskela.

Radalla oli muun muassa kumparehiihtoa, 
rinteen nousua, porttien läpi laskemista 
ja askelkäännöksiä ja tasapainon hallintaa.

14
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16  Kaikki hiihtäjät palkittiin
juha levonen

KANKAANPÄÄSSÄ järjestettiin perinteiset 
leijona-hiihdot. Kaikki hiihtäjät palkittiin. 
Mitaleita jakamassa oli perinteisesti maa-
joukkuehiihtäjä Ristomatti Hakola. 
 Leijona-hiihdot ovat neljän kankaanpää-
läisen lionsklubin yhteishanke.•

17  Laskiaissunnuntaina kisailtiin 
KAUNIS, AURINKOINEN pakkassää suosi LC 
Tampere/Hervannan järjestämää Laskiais-
tapahtumaa. Lasten hiihtokilpailut kisattiin 
neljässä sarjassa: pojat ja tytöt 4–5-vuotiaat 
ja vastaavasti 6–7-vuotiaat. Tulevia hiihtäjä-
suuruuksia oli paikalle saapunut iso ja innokas
joukko. Vauhtia ja tilanteita piisasi.
 Väkeä riitti myös kahvi- ja pullakioskille, 
grillille sekä hernekeittotykille.
 Kaksi kilttiä ponia ajelutti lapsia rattaissa
tai oikein selässä ratsastaen. Mukana pyö-
rivät myös YSTI ry:n lemmikit ”Peruna ja 
Nakki” – koira- ja kissahahmot.
 Tampereen hiihtoseura organisoi hiihto-
kisat mallikkaasti.•

19  LC Kiuruvesi Niva 50-vuotias
airi leskinen

LC KIURUVESI/NIVA juhli 50-vuotistaivaltaan 
23.2.2019. Juhlan kohokohtana oli Esko Pie-
tikäisen lyöminen ritariksi.
 Esko Pietikäinen on ollut jo 43 vuotta lei-
jonana ja tehnyt klubinsa hyväksi tuona ai-
kana todella paljon. Hän on toiminut kaksi 
kertaa presidenttinä ja lohkon puheenjohta-
jana viime kaudella. Melvin Jones -tunnustus 
hänelle myönnettiin vuonna 2009. Esko on 
ollut todella aktiivisesti klubin toiminnassa 
alusta alkaen ja osallistunut lukuisiin talkoi-
siin yhdessä puolisonsa Leenan kanssa.
 Klubiin tuli myös toinen arvokas tunnus-
tus, kun PDG Eino Lilja luovutti juhlan lo-
pussa klubin perustajajäsen Heikki Rautiolle 
arvostetun kansainvälisen presidentin lähettä-
män tunnustuksen ansiokkaasta lionstyöstä.•
Kuvassa PDG Eino Lilja toi Heikki Rautiolle 
kansainvälisen presidentin terveiset. 
Kuva: Airi Leskinen

KLUBIEN KUULUMISIA

16 17
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18  Sädehtivä joulukonsertti
terttu sihvola-rauttu

LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT ja Jussit järjestivät 
21.11.2018 Järvenpään kirkossa perinteisen 
hyväntekeväisyyskonsertin, jossa esiintyivät 
monipuoliset laulutaiteilijat Mikael Kontti-
nen ja Suvi Aalto ensi kertaa yhdessä joulu-
laulujen parissa. 
 Konsertissa kuultiin perinteisiä sekä uu-
dempiakin joululauluja. Mikael toimi kon-
sertissa myös pianistina ja kokoonpanon täy-
densivät viulisti Laura Airola sekä kitaristi-
saksofonisti Antti Vuori. 
 Mikael iloitsi siitä, että sai tulla esiinty-
mään hyvän asian puolesta. Konsertin tuo-
ton klubi kohdentaa Järvenpäässä Etsivään 
nuorisotyöhön. Konsertti sai ansaittua kii-
tosta laulujen tulkinnoista sekä esiintyjien 
välittömästä jutustelusta esitysten välillä. Ilta 
huipentui Suvi Aallon esittämään The Prayer 
-kappaleeseen ja yleisön kanssa Maa on niin 
kaunis -joululauluun.
 Konsertin alussa leot auttoivat glögi- ja 
piparitarjoilussa.• 

Kuvassa vasemmalta Terttu Sihvola-Rauttu, 
Mikael Konttinen, Suvi Aalto, Laura Airola, 
Antti Vuori, Sirpa Suovirta ja Liisa Rentola. 
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palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, klubi, syntymä- ja kuolinaika. 
varsinaiset muistokirjoitukset julkaistaan suomen lions-liiton kotisivuilla olevassa 
muistolehdossa www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/muistolehto/. 
lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. 
kotisivuilla julkaistavien tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

Håkan Karl-Erik 
Byström
LC Terjärv 
f. 26.7.1947 
d. 11.12.2018

MUISTOKIRJOITUKSET

Pentti Kyrö
LC Kitee 
s. 19.12.1953 Inari 
k. 24.6.2018 Kitee

Heikki Antila
LC Kuorevesi
s. 8.7.1936
k. 22.10.2018

Risto Laakio
LC Kaarina
s. 11.5.1946
k. 30.1.2019

Teuvo Rönkä
LC Pielavesi/Lepikko 
s. 17.5.1946 
k. 9.10.2018

Heikki Hissa
LC Vaasa/Family
s. 27.12.1939 Vaasa
k. 9.1.2019 Vaasa

Esa Tapio Eskola
LC Mänttä  
s. 13.6.1944 Vaasa 
k. 1.12.2018 Mänttä

Eero Antero Kaija
LC Heinola/Jyränkö 
s. 24.11.1942 Kirvu 
k. 26.9.2018 Heinola

Hannu Kilpiä
LC Imatra  
s. 16.8.1946   
k. 29.11.2017

Allan Laaksonen
LC Tammila 
s. 29.10.1925 
k. 6.4.2018

Esa Lalla
LC Vantaa/Simonkylä
s. 29.3.1941 Riihimäki
k. 18.11.2018 Vantaa

Ismo Unto Johannes
Lehmus
LC Karhula
s. 1.9.1943 Helsinki
k. 4.10.2018 Karhula

Pentti Leppiniemi
LC Nurmo/Lakeus 
s. 30.12.1941 
k. 4.11.1918

Martti Ilmari 
Untamo Maasilta
LC Karhula
s. 5.9.1928 Kärkölä
k. 12.10.2018 Karhula

Ilmari Maunula
LC Nurmo/Lakeus 
s. 15.12.1942 
k. 17.6.2018

Harri Ristola
LC Jyväskylä/Jyvä 
s. 22.12.1943 Sortavala 
k. 13.7.2018 Jyväskylä

Juhani Suomi 
LC Pertteli 
s. 14.9.1946 
k. 25.11.2018

Gösta Stigzelius
LC Helsinki/Siltamäki  
s. 5.11.1937 
k.16.11.2018

Aimo N. K. Viitala
LC Helsinki/Hakaniemi 
s. 29.11.1927 Iisalmi 
k. 24.12.2018 Helsinki

Pekka Tontti
LC Imatra 
s. 17.8.1939 
k. 27.2.2018

Timo Valkeapää
LC Lahti/Launeen 
s. 10.6.1943 
k. 23.2.2018

Timo Vienanlinna
LC Naantali 
s. 7.8.1945 
k. 14.11.20218

Matti Yli-Kivistö
LC Karvia 
s. 8.3.1936 Karvia 
k. 18.11.2017 Karvia

Osmo Harju
LC Hyvinkää/Sveitsi
s. 23.11.1942
k. 13.3.2019
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JOULUAATTONA 2018 päättyi yksi ajanjakso 
Suomen Lions-liikkeen historiassa, kun enti-
nen kansainvälinen johtaja (PID) Aimo Vii-
tala siirtyi 91-vuotiaana ajasta ikuisuuteen. 
 Hän oli viimeisiä siitä sukupolvesta, jon-
ka työllä Lions-toiminta sai vahvan jalansijan
Suomessa kasvattaen maamme lopulta väki-
lukuun suhteutettuna vahvimmaksi Lions- 
maaksi. Viitalan vaikutus myös kesti pisim-
pään. Hän oli lion yli 65 vuotta.
 Viitala kuului joukkoon legendaarisia 
Lions-johtajia kuten Paul Hjelt, Risto Brax, 
Jarl Lindholm, Harri Palojärvi, Väinö Haa-
panen, René Nyman (Lion no 1), Osmo Kal-
pala, Jukka R. Heino, Viljo Luukka ja Jouko 
Tynkkynen tai kaikkien aikojen ensimmäinen
klubipresidentti, ylijohtaja Valentin Soine ja 
monet muut. 
 Näiden henkilöiden johtajuuskykyjen 
ansiosta Suomi kasvoi yhdeksi Euroopan 
suurimmista Lions-maista. Tuohon aikaan 
yli 40 prosenttia klubien jäsenistä toimi joh-
tavassa asemassa yrityksissä tai julkisyhtei-
söissä.  Heidän esimerkkinsä ja ahkera työnsä
teki Lions-järjestöstä vetovoimaisen tuon 
ajan ihmisille.
 Aimo Viitala syntyi Iisalmessa 29.11.1927,
mutta sukujuuriltaan hän oli Alahärmän poh-
jalainen ja ylpeä siitä. Nuoruusvuotensa hän 
vietti Oulaisissa, jossa kävi myös koulunsa.
Jo lukiolaisena hän toimi vapaaehtoisena Ou-
lun ilmavalvontajoukoissa ja kantoi ylpeänä 
rinnassaan veteraanin tammenlehvää. Kirjoi-
tettuaan ylioppilaaksi 1945 Oulaisten yhteis-
koulusta Viitala aloitti oikeustieteen opinnot 
Helsingin yliopistossa. Opiskeluaikanaan 
hän osallistui aktiivisesti Pohjois-Pohjalaisen 
Osakunnan, Kriminaaliklubin sekä oikeus-
tieteen opiskelijoiden Pykälä ry:n toimin- 
taan, mutta valmistui silti lainopin kandi-
daatiksi neljässä vuodessa.
 Asianajotoimen ohella Aimo Viitala loi 
liikemiesuran toimien Lahdessa rakennus-
alalla ja myöhemmin tehdasteollisuudessa 

ja kaupassa. Hän oli mukana myös Lahden 
kunnallispolitiikassa toimien aktiivisesti eri-
laisissa lakimies-, talous-, palvelu-, ja urheilu-
järjestöissä. Hän muun muassa oli 1960-lu-
vulla Lahden Reippaan puheenjohtaja. 
 Liikemiesurallaan hän sai kokea niin 
myötä- kuin vastoinkäymisiä. 
 Voimakkaan jäljen Viitala loi Suomen 
Lions-toimintaan. Hän oli LC Lahden pe-
rustajajäsen 1953 ja muutettuaan Helsinkiin 
1980 hän oli perustamassa LC Helsinki/Haka-
niemen klubia.
 Aimo Viitala oli järjestelytoimikunnan 
puheenjohtaja, kun Helsingissä vuonna 1963 
järjestettiin ensimmäinen Suomen Lions Eu-
ropa Forum. Vuosina 1981–1983 hän toimi 
Lions Clubs Internationalin kansainvälisen 
hallituksen jäsenenä.
 Viitalan lähtökohta oli, että Suomi on tasa-
veroinen Lions-maa isojen maiden rinnalla.

Vuosikaudet hän kantoi vastuun Suomen 
asemien ylläpitämisestä Lions-järjestössä ja 
hän toi Suomen mukaan pöytiin, joissa kan-
sainvälisiä johtopaikkoja jaettiin. Tavoitteena 
oli, että Suomella on oikeus saada järjestön 
korkeimman johtajan asema. Kun hän itse 
vaimonsa Kaijan kuoltua luopui hankkeesta,
hän keskitti kaiken tarmonsa siihen, että 
suomalainen tulee järjestön presidentiksi.
 Parinkymmenen vuoden ajan lähes jo-
kainen järjestön korkein johtaja nautti hänen 
vieraanvaraisuudestaan Perniön Puontpyö-
lin maatilalla. Hän myös antoi tietonsa, tai-
tonsa ja kokemuksensa toimivien Lions-joh-
tajien käyttöön, eikä epäröinyt ilmaista 
mielipidettään, jos asiat hänen mielestään 
eivät menneet oikeaan suuntaan.
 Millainen ihminen oli Aimo Viitala? Esi-
merkki siitä, millainen hyvän lionin tulisi 
olemukseltaan olla. Hän ei seissyt taka-alalla,

pid aimo n. k. viitala
lc helsinki/hakaniemi
29.11.1927–24.12.2018

1

3

2

”Ymmärrys elämän velvollisuuksille”
harri ala-kulju, entinen kansainvälinen johtaja
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KUVATEKSTIT

1. Suomi ja veteraaniasia on tärkein. Vuosikaudet tammenlehvän kantaja Aimo Viitala oli 
 vuosikokouksissa seppeleenlaskijana sankarihaudoilla. Kuvassa oikealla PID Aimo Viitala, 
 CC Timo Heikkilä ja 2. kansainvälinen varapresidentti Jimmy Ross Kuopiossa 2005.

2. Vanhat riidat sovittiin Suomen ensimmäisen klubin LC Helsinki/Helsingforsin 60-vuotisjuhlissa 
 22.9. 2010. Entinen kansainvälinen presidentti Sten Åkestam kuvassa vasemmalla epäsi tukensa
 Viitalan kampanjalle. 20-vuotinen riita sovittiin ja Åkestam lupasi tukensa Suomen ehdokkaalle.
 Valitettavasti Åkerstam menehtyi vuonna 2013.

3. Kansainvälisen presidentin Jimmy Rossin vierailu Perniön Puontpyölissä 2006. Viitala lahjoitti
 kummallekin Marimekon yöasut. Ross pitää aina Texasin huopahattua päässään. Tosin ei savu-  
 saunassa. Viitala sai samanlaisen hatun vastalahjaksi Bournemouthin Europa-Forumissa 2006.

4. YK-päivässä Wienissä vuonna 2011. Kansainvälinen presidenttiys Suomelle oli Viitalalle ykkösasia. 
 Kansainvälisen johdon haastattelussa mukana vasemmalta ehdokas, PID Harri Ala-Kulju, 
 PID Aimo Viitala, PID Erkki Laine ja PDG Aulis Eskola. Viitala: ”Jukolauta Harri, kukaan muu ei 
 Suomesta ole päässyt näin pitkälle”. Se ei paljon lohduttanut.

5. Suomalaisen Suurruusukkeen saajat yksi ja kaksi, Aimo Viitala 2001 ja Harri Ala-Kulju 2009. 
 Keskellä tuleva presidentti Wayne Madden Vaasassa 2011.

6. Suomen Lions-toiminnan alkuajoista lähtien liiton johto ja kansainvälisessä johdossa toimineet
 ovat kokoontuneet keskustelemaan Suomen Lions-toiminnan tilasta ja haasteista vuosittain 
 elokuussa. Kuvassa vuonna 2012 seisomassa vasemmalla ”Suomi johtoon” -kampanjan vetäjä 
 PCC Jouko Ruissalo, CC Seppo Söderholm, VCC Asko Merilä, IPCC Heimo Potinkara, PID Erkki Laine, 
 PID Harri Ala-Kulju, istumassa pääsihteeri Maarit Kuikka, PID Kari Heinänen ja PID Aimo Viitala.

7. Aimo Viitala vietti aina syntymäpäiväänsä. Viimeisen kerran ystäviensä kanssa 29.11.2018.
 Tässä kuvassa syntymäpäivillä vuonna 2015 Sirkku ja Harri Ala-Kulju.

vaan aina eturivissä. Pukeutuminen oli tip-
top. Viitala ei epäröinyt tuoda itseään ja mieli-
piteitään esiin. Hänen tietonsa järjestön vai-
kutus- ja valtasuhteista kotimaan ja maail-
man tasolla oli ylivertaista ja hän antoi sen 
ja suhdetoimintansa järjestön johtoon päin 
Lions-johtajien käyttöön, jotka myös ymmär-
sivät sitä käyttää. Hän oli varannut takkinsa 
taskuun aina pinkan sileitä seteleitä, joista 
sitten pääsivät nauttimaan niin taksikuskit 
kuin muut hyvää palvelua antavat henkilöt. 
 Viitala ei ollut itseään korostava narsisti, 
vaan ystävällinen kaikille. Jokainen Suomen 
leijona oli hänelle tasavertainen ystävä. Toki 
hän sutkautti ”koska tämä huussien esittely 
loppuu ja päästään asiaan”, kun Pohjoismai-
den yhteistyökokouksessa esiteltiin sanee-
rattuja lastenkotien wc-tiloja ja keskustelu 
suomalaisen kansainvälisestä presidenttieh-
dokkuudesta odotti vuoroaan tai ”mikä tämä 
renkutus on”, kun Lions-marssi korvattiin 
uudella Leijona-laululla vuonna 2009.
 Aimo Viitalan 70-vuotispäivän kun-
niaksi tehtiin mitali, jossa oli tunnuslause 
”Ymmärrys elämän velvollisuuksille”. Tätä 
tunnuslausetta Aimo Viitala noudatti koko 
elämänsä ajan. Suomen Lions-toiminta on 
hänelle paljosta kiitollinen.•

54
76
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HAKU PÄÄLLÄ
Vuosikokouksessa julkistettiin uusi jäsenkampanja HAKU PÄÄLLÄ.
Leikkimielisen iskulauseen on tarkoitus muistuttaa siitä, että 
leijonilla tulee olla joka hetki olla haku päällä uusien leijonien 
saamiseksi mukaan toimintaan.
 HAKU PÄÄLLÄ – tule mukaan auttamaan, kertoo pinssissä, 
rollupissa tai käyntikorttimainoksessa myös sen, että jokainen 
on tervetullut mukaan tekemään hyvää lionina.
 Lions-järjestön organisaatiota on kehitetty sen ajatuksen 
perustalle, että jonain päivänä maailman kaikkiin tarpeisiin pys-
tyy vastaamaan joko lion- tai leojäsen, ja että voisimme saavut-
taa tavoitteemme palvella 200 miljoonaa ihmistä joka vuosi.
 Tavoitteen toteuttamiseksi sekä liitto, että piirit tulevat tu-
kemaan klubeja muun muassa kampanjamateriaaleilla, jalkau-
tumisilla ja aktiivisella tiedottamisella. 
 Liiton toimistossa on kaksi rolluppia lainattavana sekä yksi 
paremmin ulkokäyttöön sopiva winder. Materiaalit on tuotettu 
kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. 
 Piirit ja klubit voivat teettää itselleen pinssejä, kutsukäynti-
kortteja ja rollupeja/windereitä, mallit ja tilausohjeet löytyvät 
liiton kotisivuilta HAKU PÄÄLLÄ -vinjetin alta.
 Tavoitteena on saada uusia käsipareja auttamistyöhön, 
kiinnittää klubien huomio klubitoimintojen kehittämiseen ja 
kumppanuuksien etsimiseen. Klubituote tulee saattaa ”senssi-
kuntoon”.

Vid årsmötet offentliggjorde man den nya medlemskampanjen 
SÖKNING PÅ GÅNG. Med den lekfulla sloganen är det mening 
att påminna om att lionen varje stund ska söka nya lion som 
kan komma med i vår verksamhet. 
 SÖKNING PÅ GÅNG – kom med och hjälpa, berättar på 
pins, på rollupvepor eller i visitkortsreklam även det att alla är 
välkomna att göra gott som lion.
 Lionsorganisationen har utvecklats utgående från tanken 
att antingen en lion- eller leomedlem någon dag ska kunna 
svara på alla världens behov och att vi varje år kunde nå vårt 
mål att hjälpa 200 miljoner människor. För att nå målet kom-
mer såväl förbundet som distrikten att stöda klubbarna bl.a. 
med kampanjmaterial, förankring och aktiv information.
 På förbundets kansli finns två rollupvepor som man kan 
låna samt en ”winder” som lämpar sig bättre för utebruk. 
Materialet finns på två språk, finska och svenska.
 Distrikten och klubbarna kan själva göra pins, visitkort och 
rollupvepor/winder. Modeller och beställningsdirektiv finns på 
förbundets webbsida SÖKNING PÅ GÅNG (HAKU PÄÄLLÄ).
 Målet är att få nya handpar i hjälparbetet, att få klubbarna 
att lägga vikt vid utvecklingen av klubbverksamheten och 
att söka efter kompanjonskap. Klubbprodukten bör man få i 
sådant skick att vi är ”eftertraktansvärda”!

SÖKNING PÅ GÅNG
JÄSENKAMPANJA KAUDELLA 2018–2019 MEDLEMSKAMPANJEN



53

PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

Skidiskaba ger goda vibrationer
Sångtävlingen Skidiskaba har arrangerats av LC Porvoo-Borgå årligen 
ända sedan 1992. Tävlingen är öppen för stadens fjärde till sjätteklassare.

bo ingves 

T
ävlingens popularitet har kontinu-
erligt ökat så att drygt 100 barn del-
tog i uttagningarna i år. Bland dem 
sållades tio ut till finalen som gick 
inför en stor publik. Årets vinnare 

Amanda Laaksonen uppträdde med sång-
erna Mestaripiirros och How Far I’ll Go. 
 Juryn under ledning av Johanna Nur-
mimaa beskrev vinnaren i lyriska ordalag: 
Amanda har en klar, ren och vacker röst 
och hon utstrålar ett smittande ljus. 
 På andra plats i Skidiskaba kom Siru 
Vikla från Huhtisten koulu och på tredje 
plats Kati Elg från Kerkkoon koulu. Orkes-
tern fick även utse sin favorit som var Tyyne
Lehtinen. Publikens favorit blev Jenny 
Ollas från Kvarnbackens skola. De övriga 
finalisterna var Vera Lindroos från Näse 
skola, Adam Frankenhauser  från Kullo 
skola, Pinja Korpinen och Verneri Gus-
tafsson från Keskuskoulu samt David Ko-
ponen från Huhtisten koulu.
 Även planschtävlingens vinnare, Edvin 
Rönn från Tolkis skola, belönades med ett 

pris oxh alla tio finalister belönades med en 
deltagarmedalj.
 Den talrika publiken understödde ljud-
ligt sångarna som alla visade prov på äkta 
sångglädje, oberoende av om de sjöng en 
fartfylld sång med dansinslag eller en lång-
sam och känsofull sång. Då dessutom or-
kestern höll hög klass fick publiken alltså 
valuta för pengarna i allra högsta grad. 
 LC Porvoo-Borgås president Arto Väi-
sänen berättar att evenemanget har blivit 
ett årligt kulturevenemang i staden som 
skolorna har tagit till sig och numera deltar
aktivt i. 
 – Tävlingen är också vår huvudaktivitet 
som samlar alla klubbens medlemmar till 
att arbeta för en gemensam sak. Intäkterna
har delats ut till bland annat barnavdel-
ningen på Borgå sjukhus och stadens spe-
cialundervisning. Skidiskaba har två gång-
er belönats med N-distriktets ”kulturpris”, 
berättar han.•

Vinnarna i årets Skidiskaba, från vänster Tyyne Lehtinen, Edvin Rönn, Siru Vikla, Amanda Laaksonen, 
Kati Elg och Jenny Ollas.
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DEN VÄLBEKANTA sångboken Vår sångbok 
utgavs 1952 av kompositören och musiklära-
ren Selim Segerstam, född i Nykarleby. I för-
ordet till boken skriver han: ”Föreliggande 
sångsamling är avsedd att tjäna den unisona 
sången – allsången – sådan den förekommer 
i skolor, föreningar och sällskap”. 
 Segerstam var i hög grad påverkad av det 
stora allsångsintresset i Sverige och började 
redan på 1930-talet samla populära sånger 
och visor. Därför uppmuntrades han av olika 
musik- och föreningskretsar att förverkliga en
gemensam sångbok för hela Svenskfinland. 
 Delar av sångerna i boken spelades in på 
cd av en allsångsgrupp under ledning av Se-
gerstams dotter Gunilla Josefsson 2002. Nu 
har sångerna fått nytt liv när Lions Club När-
pes har låtit trycka upp förstorade sånghäften 
som tillsammans med cd-skivorna ska delas 
ut till alla äldreboenden i Närpes. 
 – Vi fick höra att det fanns en efterfrågan
på sångböcker med större text och därför 
tryckte vi upp egna häften, säger Johan Pått 
som är initiativtagare till projektet tillsam-
mans med Thore Grönesjö. 
 Vår sångbok flitigt användes i skolorna, 
framför allt på 50- och 60-talet. 
 – I dag är dessa elever pensionärer och 
kanske lyckliga ägare till ett slitet exemplar 
av boken. Och jag tror att de gärna stämmer 
upp till sång med de kära gamla sångerna när 
tillfälle ges. Synd bara att yngre generationer 
inte längre odlar den finlandssvenska sång- 
och visskatten som tidigare, säger Göran 
Sundqvist från LC Närpes.•

Fyra nöjda män med de förstorade och lättlästa 
texter som LC Närpes tryckt upp som komplement 
till cd-versionen av Vår sångbok. Från vänster 
Johan Pått, Göran Sundqvist, Thore Grönesjö 
och LC Närpes president Krister Nordberg. 
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NÄR DU BYGGER ett hem är det viktigaste första steget att bygga
en stark grund på vilken själva huset byggs. I vår serviceverk-
samhet är det lika viktigt att ha en stark grund att stå på. Lions 
Clubs International Foundation (LCIF) är den grunden. Den 
gör det möjligt för Lions att göra sånt jobb som annars skulle 
bli ogjort.
 Utan hjälp av Lions och vänner skulle LCIF dock inte vara 
tillräckligt starkt för att stöda allt arbete som måste göras. Det 

skulle inte vara möjligt att hjälpa till med 
finansieringen av vattenrören som byggs 
i Malawi eller ungdomsprogrammet för 
jämlikhet mellan könen i Indien. Det 
hade inte varit möjligt att sända nödhjälp 
till invånarna i Kalifornien när skogs-
bränderna rasade som värst och förstörde
hela städer.

     Just nu känns de här platserna kanske fjärran från din stad 
och behoven i din närmiljö. Du fokuserar kanske på att skaffa
mat till hemlösa personer på din ort eller på att finansiera en 
ny skola. Kanske din klubb just nu kan skaffa de nödvändiga
medlen, men kanske din närmiljö en dag behöver hjälp av LCIF.
 LCIF kan då bidra men endast tack vare att miljoner lejon 
över hela världen anser att din stad är lika värdefull som deras. 
De sade ”jag hjälper oberoende av var hjälpen behövs”. Det är 
på det sättet vi hjälper varandra. Det är så vi skapar en samman-
kopplad värld, en värld av Lions.
 När vår globala gemenskap har så många utmaningar är 
det därför just nu så viktigt att Lions bidrar till det arbete som 
LCIF gör möjligt.
 Trots allt kan det vara vår egen gemenskap som behöver 
hjälpen nästa gång.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

Kanske din närmiljö 
en dag behöver hjälp 
av LCIF. 

gudrun yngvadottir
Internationell president, 
Lions Clubs International
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Bygg en stark grund 
för en stark framtid

Nordiska lejon möttes
i Gardermoen
NORDISKA SAMARBETSRÅDET / pirkko vihavainen, 
finlands lionsförbunds ordförande 

N
ordiska samarbetsrådet NSR:s sam-
arbetsmöte hölls i slutet av januari i 
Gardermoen i Norge. Huvudtemat 
var hur det nordiska samarbetet 
kunde effektiviseras. 

    På mötet valdes distriktsguvernör Björn 
Hägerstrand från Mariehamn till följande 
NSR-koordinator. Han deltar redan i den in-
ternationella årskongressen i Milano i som-
mar, är nästa år nordisk representant för de 
nordiska Lions-länderna på årskongressen 
för att sedan sommaren 2021 instruera sin 
efterföljare.
 På mötet fastställdes också att PID Tapani
Rahko är koordinator för Orkester Norden 
under den tid Finland ansvarar för orkestern.
 I januari nästa år väljs nästa gemensamma
internationella stödprojekt. Klubbarna kan 
alltså redan nu börja överväga vilka projekt 
Finlands Lions kunde ta ansvar för. Förslagen
ska vara färdiga på förhösten.
 Jag vill tacka alla finländska lejon som 
aktivt deltog i mötet. Det är öppet för alla 
men deltagarkostnaderna är totalt sett ganska
höga och då NSR är ganska okänt står det 
inte högst på listan hos alla lejon. Dessutom 
borde NSR-veckoslutets innehåll göras in-
tressantare. Mötet ordnas nästa år i Köpen-
hamn och 2021 i Finland.•

På mötet utnämndes distriktsguvernör Björn 
Hägerstrand från Mariehamn till nästa koordinator 
för NSR. På bilden poserar han med Finlands 
Lionsförbunds ordförande Pirkko Vihavainen.
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VICE ORDFÖRANDEN

Förtroende ger 
smidigt samarbete
MITT I DEN EXCEPTIONELLT snörika vintern har det varit bra att exempelvis under skid-
turer fundera på Lionsverksamhetens viktigaste målsättningar. Den grundläggande 
idén med vår verksamhet sammanfattas i de två orden ”vi hjälper”. Varje lejon kan 
följa denna princip i sin egen klubb utgående från de lokala förhållandena. 
 En stor organisation behöver välutbildade ledare. Därför är ledarskapsutbildningen
en central princip i Lionsverksamheten. Förtroende är en viktig del av allt bra ledar-
skap och det skapas i sin tur genom en kombination av expertis, kunskap och rätta 
åtgärder. 
 Det har alltid sagts att det blåser på toppen
men under innevarande säsong känns det 
som om det blåser lite väl hårt. 
 Hur kan vi gå vidare tillsammans? I sam-
band med detta ämne citerar jag ett par tankar
som Risto Siilasmaa för fram i sin bok Para-
noidi optimisti (Den paranoida optimisten): 
”Man får aldrig reta upp sig på fakta och sär-
skilt inte på budbärarna.” Från sidan 177 framåt går han igenom Nokiastyrelsens 

uppförandenormer och gyllene regler. Härifrån kan nämnas 
punkterna 1 och 7: ”Utgå alltid från att andra agerar på 

bästa sätt. Var öppen, ärlig och kräv samma sak av andra”. 
”Vi uppmuntrar ledningen och styrelseledamöterna att 
vara i kontakt även utanför styrelsemötena.”
       Vårt sätt att arbeta, där vi sitter bara ett år även på 
viktiga poster, skiljer sig markant från resten av samhället
och näringslivet. Detta är ett extra argument för att öka 
diskussionen och öppenheten, så att de förtroendevalda 
kan göra det bästa möjliga under sin korta verksam-

hetstid. 
   Efter 100-årsjubileet har den internationella 

organisationen startat LCIF-stiftelsens Kam-
panj 100. Kom ihåg att var och en även kan 
göra personliga donationer, det behöver 
alltså inte vara enbart klubben som gör det. 
 I planeringen av verksamheten och 
ekonomin har vi utgått från fem strate-
giska spjutspetsar: intressanta och be-
tydande klubbaktiviteter, utbildning av 
god kvalitet, satsa på samarbete med 
andra, få med yngre medlemmar i 
verksamheten och minska på proble-
men som uppstår på grund av att upp-
gifterna roterar snabbt. 
 Den kommande perioden domine-
ras av förändringar angående Lions- 
huset, kontoret och kontorspersonalen.
Jag hoppas på samarbetsanda inom 
medlemskåren så att vi kan övervinna 
de initiala svårigheterna.•

En stor organisation 
behöver välutbildade 
ledare.
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aarne kivioja
Vice ordförande 2018–2019
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Nordiska Kampanj 100
-koordinatorer samlades
NORDISKA SAMARBETSRÅDET / 
pcc heikki hemmilä pmjf

GLOBALT HAR DET redan samlats in 80 mil-
joner dollar inom ramen för Kampanj 100. 
Siffran för Europa är nästan 6 miljoner euro 
och för Norden redan drygt 1,2 miljoner 
euro, men vi går framåt i lite olika takt.
 Det internationella huvudkontoret har 
agerat långsamt: de praktiska direktiven 
gavs först i september och LCIF:s sidor upp-
daterades först i slutet av året. 
 Områdesansvarige Ole Feldtvedt arrang-
erade en palaver för de nordiska landsvisa 
koordinatorerna i samband med NSR-mötet. 
Dessutom var närvarande alla distriktskoor-
dinatorer från Danmark och Norge.
 Ett gott samarbete är en central fram-
gångsfaktor. Mässling är ett centralt tema 
även för andra i marknadsföringen av kam-
panjen. Danmarks representant föreslog 
bland annat att hälften skulle doneras till 
kampen mot mässling och den andra hälften 
till andra LCIF-mål. Som ett problem sågs 
konkurrensen med inhemska fonder som 
Arne Ritari-fonden i Finland och Danmarks 
egen katastroffond. 
 Målsättningen är att minst varannan 
klubb skulle delta under denna period och 
att det i varje distrikt skulle finnas åtmins-
tone två modellklubbar som skulle förbinda 
sig at donera minst 750 dollar per medlem. 
Dessutom borde hittas stordonatorer som bi-
drar med 25 000–100 000 dollar. Det har man
lyckats med i Sverige vilket förklarar deras 
goda resultat.
 Penningtrafiken framför allt från månads-
donatorer är förmånligast att ordnas via dist-
riktsvisa konton eftersom Europa inte tills vi-
dare har ett eget LCIF-konto till vilket mindre 
summor kunde överföras utan kostnader.•

• Nordiska samarbetsrådet NSR är 
 grundat 1962 som ett samarbetsorgan 
 för de fem nordiska ländernas Lions.

• NSR:s möten hålls i tur och ordning 
 i de olika nordiska länderna.

• Nästa period står Danmark som 
 arrangör och det är Lisbeth Andreasen
 som för ordet på ordförandenas möten. 

NORDISKA SAMARBETSRÅDET
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Anmäl dig 
till årsmötet
Anmälningen till det 66 årsmötet
i Kalajoki den 7–9 juni pågår 
som bäst. 

ÅRSMÖTET / heidi o’gorman

M
ötesplatsen är evenemangs-
centret Park Arena på Kala-
jokis turistområde med de 
berömda sanddynerna. För 
dem som reser med tåg ordnas

transport från tågstationerna i Karleby 
och Ylivieska till Kalajoki och tillbaka. 
Temat för mötet är Ett rent hav – en ren 
mark. Det går lätt att anmäla sig på adres-
sen www.lionskalajoki2019.com.
 På årsmötets program står på fredagen
7.6 bland annat ett Östersjön-seminarium.
Dessutom sammanträder styrelserna för 
Lionsförbundet och Arne Ritari-stiftelsen.
På lördagen sammanträder PCC:na, flagg-
paraden ordnas, årsmötet hålls och det ar-
rangeras olika partnerprogram. På kvällen
håll kvällsfesten. På söndagen hålls ännu 
guvernörsrådets konstituerande möte.•

Mera info om arrangemangen finns på 
facebook.com/LionsKalajoki2019, 
på lionskalajoki2019.com och 
på infotelefonen 046 921 1080.

Bokning av inkvartering kan du göra 
på Kalajoen Keskusvaraamo, 
tfn 08 469 4449 eller på 
www.kalajoenkeskusvaraamo.com. 

Det finns flera boendealternativ 
inom gångavstånd från mötesarenan. 
Huvudhotellet är Santa’s Spa Hotel 
och Resort. 
Bokningskoden är LCKalajoki2019. 

MERA INFO

ÅRSMÖTET I KALAJOKI 
7–9.6.2019

”All verksamhet måste 
sikta mot att skapa 
en kontinuitet mot 
framtiden.”

PDG Matti Reijonen

FOTO: ANTTI TUOMIKOSKI

Verksamhet 
som ger resultat
VÅR OMGIVNING förändras med fart och 
klubbarnas verksamhet begränsas av att 
medlemskåren blir allt ålderstignare. 
Trots det måste vi hänga med i utveck-
lingen genom att anpassa vår egen verk-
samhet. Vi behöver nya tänkesätt, en at-
titydförändring, kvinnoenergi och den 
gamla tidens iver för att tillsamman kun-
na bygga framtiden. Det är nu en tid för 
förändring. Vi måste få en gemensam bild 
av vad vi vill och anstränga oss för att nå 
målet. Det gäller också att ge arbetsro åt 
alla parter. All verksamhet måste sikta 
mot att skapa en kontinuitet mot framtiden
som ett resultat av samarbetet mellan för-
bundet, distrikten och klubbarna.

Finlands Lionsförbunds kandidater för 
perioden 2019–2020 är uppställda. 

• Till kandidat för ordförandeposten
 föreslås nuvarande viceordförande
 Aarne Kivioja. Intyget för understöd
 gavs av Kiviojas klubb, 
 LC Helsinki/Pakinkylä i N-distriktet.

• Till kandidat för viceordförandeposten  
 har uppställts M-distriktets
 tidigare distriktsguvernör 
 Matti Reijonen, LC Vampula. 

KANDIDATERNA

Kandidater för perioden 2019–2020

”Förtroende är en viktig 
del av en framgångsrik 
verksamhet.”

VCC Aarne Kivioja

FOTO: ANTTI KALAKIVI / MOSA FOTO

Positivt faktabaserad
JAG ÄR EN POSTITIV faktabaserad person 
och har i egenskap av viceordförande i snart 
ett års tid fått bekanta mig närmare med 
hur Lionsverksamheten är uppbyggd i vårt 
multipeldistrik. Under perioden har jag fått 
många positiva upplevelser då jag på ort och 
ställe fått bekanta mig med verksamheten i 
flera distrikt. Medlemsantalet är på väg åt ett 
bättre håll jämfört med föregående period. 
För det vill jag tacka er alla och speciellt dem 
som skött kampanjen Sökning på gång.
 Under den nya perioden blir det en ut- 
maning att skapa konsensus bland lejongrup-
peringar med olika åsikter.  En annan ut-
maning är att anpassa fältet till kontorets 
minskade personalresurser. I de här frågorna
hoppas jag på samarbete och förståelse av er 
alla. 
 Lions är en internationell organisation 
även om många klubbar främst koncentrera
sig på lokal verksamhet. Som ordförande 
kommer jag att påminna er om den tre år 
långa Kampanj 100 som drivs av vår interna-
tionella stiftelse LCIF. Vår nordiska samar-
bete i NSR ger oss en chans att tillsammans 
hjälpa i form av större projekt. Under den 
kommande perioden söker vi ett nytt objekt.
 Förtroende är en viktig del av en fram-
gångsrik verksamhet och det uppstår ur 
kompetens, ärlighet, öppenhet samt att man 
sätter sig in i saker. 
 I egenskap av nästa ordförande kommer 
jag att representera Finland på det interna-
tionella planet. Oberoende av var jag bor vill 
jag ha kontakt med alla distrik och alla lejon.• 
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Från en sanddyn till en annan
UNDER ETT VECKOSLUT vid sanddynerna i Yyteri i Björneborg gjordes klart de förslag
som det ska fattas beslut om på sanddynerna i Kalajoki i juni. Guvernörsrådet be-
handlade strategin och verksamhetsplanen, årsmötesförslagen, förslagen till regel-
förändringar och medlemsavgiften för 2019–2020. Dessutom föreslogs att kort- och 
lottaktiviteten ska få en fortsättning. Budgeten för nästa period behandlas ännu vid 
ett extra guvernörsrådsmöte. 
 Fast det har varit problem med det elektroniska röstningssystemet på årsmötet 
tror vi ännu att det är fungerande. I Kalajoki ska det användarvänligare Elisa Dialogi

användas. De officiella delegaterna får ett sms med 
röstningsalternativen och som man svarar på genom 
att ange den siffra man stöder. Då rösten har registrerats
i systemet får delegaten ett svarsmeddelande som be-
kräftar att rösten är bokförd. I Lion 3/2019 berättar 
vi närmare om röstningssystemet. På årsmötet finns 
också ett reservsystem i form av traditionella röstsedlar.
       Målsättningen med förändringarna gällande 
Lionskontoret är att de nya verksamhetsbeskrivning-
arna ska vara stadfästa före slutet av mars. Därefter 
inleds förhandlingarna med 

personalen. En central del av förändringen är att en bety-
dande del av kontorets medlemsservice ska överföras 
till distrikten.
 Efter några tystare år har förbundet aktivare 
börjat söka nya kompanjonskap. Samarbetet med 
Diabetesförbundet och Hjärtförbundet fortsätter. 
Skidförbundet har varit aktivt i vår riktning liksom 
också nyligen Barnklinikernas faddrar rf. Rent 
vatten-projektet har hittat samarbetsmöjligheter 
med bland annat Rotarys Östersjö-projekt. Genom 
Orkester Norden kan vi få nya samarbetsmöjlig-
heter gällande kulturfrågor. Alla nämnda instan-
ser öppnar viktiga dörrar som kan utveckla vårt 
servicearbete samt göra vår verksamhet kändare.
 Den 24 oktober 2020 har det gått 60 år 
sedan Lionsförbundet grundades. Samma
år kan vi också fira grundandet av 
den första finländska lionsklubben: 
LC Helsinki-Helsingfors grundades 
14.8.1950. Det är skäl att notera de 
här jubileumsåren i kalendern redan
nu. Goda fester skapas inte på en se-
kund och därför börjar förbundet 
planera festligheterna senast i början 
av nästa period.• 

GENERALSEKRETERAREN
maarit kuikka

Generalsekreterare

Förbundet 
har aktivare 
börjat söka nya 
kompanjonskap.
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EVENEMANGSKALENDER

STYRELSEMÖTEN
Under våren 2019 
25.4. / 16.5. (option) / 7.6.

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
9.6.2019 konstituerande möte 
2019–2020, Kalajoki

ÅRSMÖTE
7–9.6.2019 i Kalajoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
5–9.7.2019 
Internationella årskongressen,
Milano/Italien

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
VOLLEYBOLL 4–5.5.2019 
LC Saarijärvi/Palvasalmi

GOLF 28–29.6.2019 
LC Vantaa/Kaivoksela

HÄNDELSER 2018–2019

HÄNDELSER 2019–2020

LIONS MÄSTARSKAPSTÄVLINGAR
ORIENTERING 
gemensamt för Lions och Rotary
24.8.2019, LC Hämeenlinna/Tawasti

BOWLING 
februari-mars 2020, 
LC Saarijärvi/Palvasalmi

 Nyckeln är att utveckla klubbarnas livs-
kraft. Utöver klubbarna behövs det kunniga 
och engagerade stödmedlemmar i distrikts-
styrelsen. Personvalen är utmanande för di-
striktsguvernörerna men en aktiv personal 
når resultat. Till detta hör att distrikten leds 
bra. Distriktsguvernörernas huvuduppgift är 
att leda distriktet öppet och genomskinligt, 
ställa upp mål för distriktsstyrelsens medlem-
mar, regelbundet följa upp hur målsättningar-
na nås och att i samarbete göra nödvändiga
förändringar för att nå målen. Ett välskött 
distrikt sporrar och hjälper till att igen öka 
medlemsantalet, vilket är allas målsättning.
 Distriktsguvernörerna har den största 
makten och ansvaret för lionsverksamhetens 
resultat, men alla lion har ett gemensamt an-
svar för själva verksamheten.•
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Världskongress på nära håll
NORDISKA SAMARBETSRÅDET /
björn hägerstrand,
nsr-koordinator 2019–2021 

JAG ÖNSKAR DIG och din följeslagare varmt 
välkommen till världskongressen i Milano 
den 5–9 juli. När den arrangeras så här nära 
Finland hoppas jag så många som möjligt tar 
vara på chansen att träffa andra lika motive-
rade lejon från världens alla hörn.
 Det tar länge innan världskongressen 
igen arrangeras i Europa eftersom de följande
mötesplatserna är Singapore, Montreal, New 
Delhi, Boston, Melbourne och Mexiko City. 
 – Nu när världskongressen är i Europa 
uppmanar jag därför så många som möjligt 
att komma till Milano för att få en oförglöm-
lig upplevelse. Vi inleder världskongressen 
med en välkomstfest för de nordiska delega-
terna den 4 juli. Vi ses i Milano, Ciao!•

T
emat för utbildningen var ”ett steg 
framåt”, där steget är av olika längd 
i olika länder. De nyaste medlem-
marna som Makedonien, Slova-
kien och Ukraina är först i början 

av sin resa och behöver mycket hjälp för att 
utveckla och organisera utbildningen. I den 
andra ändan finns ”veteraner” som Norge, 
Sverige, Danmark och givetvis Finland, där 
Quest har 25 år på nacken.
 Kunskap för livet-programmets euro-
peiska samarbete är ett fint exempel på hur 
man kan lära sig av varandra genom nät-
verkande. De nya deltagarländerna drar sä-
kert mest nytta av det vilket är som det ska 
vara. Under workshopparna ställdes många 
frågor som det också gavs svar på.
 Vad fick då ett land som Finland ut av 
mötet? När man diskuterar programmet 
med en representant för ett land som är i 
början av sin Quest-karriär måste man ställa
sig frågan om exempelvis informations-
verksamheten har skötts bättre i de nya län-
derna än hemmavid.
 Goda tankar kan också komma gällan-
de skaffande av nya samarbetskumpaner 
och digital marknadsföring. Alla söker sta-
tus som ett starkt Quest-land vilket innebär 
bland annat regelbundna och fungerande 
förhållanden till skolor och lärare, en fort-
gående utbildningsverksamhet och bestå-

Lions Quest tog ett steg framåt
Fotografen måste stiga allt högre upp på trapporna när han skulle 
fotografera alla 85 personer från 32 länder som deltog i Lions Quest-
programmet Kunskap för livet i Warszawa i Polen.

LIONS QUEST / jorma hokkanen, ordförande för lions quest-arbetsgruppen

ende tjänstemän och en finansiering som är 
på stadig grund.
 Kunskap för livet-utbildningens eu-
ropeiska nätverk gynnar alla som deltar i 
det. Förenklat kan sägas att diskussionerna 
och utbytet av erfarenheter håller oss alla 
vakna. Nästa LQ Europa-utbildning hålls i 
Kiev i Ukraina år 2020.•

HEJ DU LÄRARE
ELLER FOSTRARE! 

Lions Quest söker en ny utbildare 
till Kunskap för livet -programmet.

KONTAKTA OSS OM
• du kan ge undervisning bade 

på svenska och finska
• blir inspirerad av att utveckla emotionella 

kunskaper och förmågan till växelverkan
• du är van vid att utbilda 
andra lärare och fostrare

VI ERBJUDER DIG
• utbildning för jobbet

• hjälpsamma och engagerade kolleger
• ivriga kursdeltagare runt om i Finland

Du kan också gärna tipsa 
om detta jobb i ditt nätverk. 

Kontaktuppgifter: quest@lions.fi

MER INFORMATION
om Lions Quest i Finland: 

www.lionsquest.fiLions Quests Europamöte (LQEM) hölls i Warszawa i Polen med 85 deltagare från 32 länder, av vilka 
flera länder första gången deltog i utbildningen.

• Lions Quest-programmet Kunskap för 
livet är ett förebyggande program där 
lärare och idrottsledare utbildas i hur man 
kan upplysa ungdomar om skadan av att 
använda droger samt att man ska arbeta 
tillsammans och inte mobba varandra.

• Lions Quest finns i drygt 100 länder 
och mer än 13 millioner ungdomar har 
gynnats av programmet vilket gör det
till ett av de mest använda förebyggande 
programmen i världen. 

• Programansvariga från Lions deltog 
i januari i lärarnas årliga Educa-mässa 
i Mässcentrum i Helsingfors. De gjorde 
ett gott jobb och nästan 200 lärare 
gav sina kontaktuppgifter och ville få 
närmare information om utbildningen 
i Kunskap för livet.

LIONS QUEST I KORTHET
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Nästa år väljs nya 
internationella stödmål
NORDISKA SAMARBETSRÅDET / id heimo potinkara,
medlem i nsr:s ir-arbetsgrupp

UNDER IR-ARBETSGRUPPENS möte gick vi 
igenom de pågående internationella NSR- 
projekten. Finlands solköksprojekt är på slu-
trakan och slutrapporten ges på NSR-mötet 
i Danmark 2020.
 Sverige har ett pågående projekt vid 
namn ”Forgotten Children”, de glömda 
barnen, i Adana i Turkiet. Där finns unge-
fär 300 000 syriska flyktingar av vilka cirka 
70 000 är i skolåldern. De svenska lejonen har
levererat 48 modulklassrum för att möjlig- 
göra deras skolgång. Dessutom har de inlett 
ett pilotprojekt gällande förverkligandet av 
två nya modulbyggnader, den ena på 62 och 
den andra på 40 kvadratmeter. Båda modu-
lerna levereras färdigt möblerade.
 Norge driver ett skolbyggnadsprojekt i 
Libanon med en budget på 450 000 dollar. 
De nordiska lejonen stöder projektet med to-
talt 180 000 euro fördelat på två år.
 Förslag till följande NSR-projekt ska läm-
nas till IR-kommittén senast den 15 oktober i 
år. Därefter ger kommittén sina rekommen-
dationer till de nordiska ordförandena som 
behandlar ärendet i november 2019 och ger 
det slutliga förslaget till kommande projekt 
till NSR-mötet som fattar det slutliga beslutet 
i Danmark i januari 2020.
 Varje nordiskt land kan föreslå ett kom-
mande NSR-projekt. En lämplig tidpunkt 
för att fatta beslut gällande Finland är på 
guvernörsrådets möte i augusti 2019.•  FOTO: PIXABAY

G
amla seder och bruk i klubbarna 
kan hindra dem att få och framför 
allt att behålla aktiva medlemmar. 
Därför gäller det i lionsarbetet att 
sträva mot en öppen verksamhet 

där man inte är rädd för att pröva på något
nytt, utan tvärtom ser det som en möjlighet.
 Det finns nu vetenskapliga argument 
för de här teserna i form av en pro gradu 
avhandling vid Uleåborgs universitet gäl-
lande hur medlemmarna förbinder sig till 
lionsverksamheten och hela lionsverksam-
hetens framtid. Avhandlingen har förverk-
ligats i samarbete med I-distriktet.
 I forskningen deltog totalt nio perso-
ner, både lion och leor. Det är en kvalitativ 
undersökning i vilken materialet samlades 
in genom temaintervjuer. Forskningens tre 
centrala frågor var vad medlemmarna be-
rättade om sina motiv att gå med i Lions 
och vilken betydelse verksamheten har för 
dem personligen, vilka faktorer som knyter 
dem till lionsverksamheten och hur de ser 
på verksamhetens framtid.
 Enligt forskningen är de största utma-
ningarna stela och inkörda mötesrutiner 
och att verksamheten för mycket utgår från 
arbetslivet fast det är frågan om frivillig-
verksamhet. Tidigare forskningar har visat
att dagens kortare arbetsförhållanden, 

människornas rörlighet och flera chanser 
till hobbyer också tar sig uttryck i kortare 
bindningstider till frivilligverksamhet. Po-
sitivt är att en färsk undersökning visar att 
frivilligarbete i sig har blivit populärare un-
der de senaste åren.
 Det är av central betydelse att frivillig-
verksamheten ger medlemmarna mera 
styrka än den tar. 
 Motivationskraften för lejonen är enligt 
den här forskningen viljan att hjälpa och 
vara med om att göra gott. Ju konkretare 
hjälpen är, desto meningsfullare upplevs 
den.
 Undersökningen visade också att vik-
tiga faktorer med tanken på trivseln i frivil-
ligarbetet är nätverksbildningen och möj-
ligheten att få nya vänner och bekanta som 
man kan lära sig nya saker av. Därför ska 
Lionsklubbarna vara öppna och välkom-
nande så att nya medlemmar känner sig väl-
komna.
 Enligt undersökningen ser man ännu 
positivt på frivilligarbetets betydelse i fram-
tiden och klubbarna ses som platser där 
människor med olika bakgrund och i olika 
ålder kan träffas.• 

Skribenten är EM Niina Sauvola som stötts 
av I-distriktets 1 VDG Hannu Anttonen

Nya tider kräver nya sätt 
att motivera
I centrum för en fungerande lionsklubb finns medlemmar 
som är inspirerade och motiverade.  

niina sauvola

I centralskolan i Adana finns det både Turkiska 
och Syriska barn. Språkmuren, ortsbefolkningens 
inställning i kombination med trånga utrymmen 
gör det lätt för redan traumatiserade flyktingbarn 
att bli mobbade i skolan. Den här utvecklingen 
försöker det svenska projektet stoppa.
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U
ngdomsutbytet erbjuder unga 
människor i åldrarna 17–21 år en 
möjlighet att skapa internationella 
vänskapsrelationer på ett läger och 
att utforska landets seder och kultur

i en värdfamilj. Värdfamiljerna får också en 
bredare förståelse för andra länders kultur 
och förhållanden. 
 Ungdomsutbytet är baserat på inter-
nationellt accepterade regler och riktlinjer. 
Lions ansvarar via klubbarna i sändar- och 
mottargarländerna för ungdomarna. Ungefär
200 ungdomar reser från Finland och cirka 
140 ungdomar anländer hit. Ett ungdoms- 
utbyte består vanligt vis av ett läger samt vis-
telse i en värdfamilj. Därför behöver vi värd-
familjer, vilket har varit en utmanande uppgift.
 LC Joensuu/Kanteletar skaffade två värd-
familjer som erbjöd sammanlagt fyra ungdo-
mar från Kroatien, Israel, Japan och Turkiet 
en oförglömlig vecka i lantlig miljö i Libelits. 
 Saara och Kari Isorinne har agerat värd-
familj för 16 unga människor sedan 2004 och 
har främst positiva erfarenheter av det. 
 – Det är intressant att lära sig känna andra
kulturer och seder och ta ungdomarna med 
på utflykter i näromgivningen. Genom att 
låta dem vara med i den egna vardagen upp-
rätthåller man på samma gång sina språk-
kunskaper, säger Saara.

 Hon berättar att gästerna kom i två re-
priser. Före ungdomslägret i Kerimäki bodde 
två 21-åriga ynglingar, Yotam från från Israel 
och Josip från Kroatien hos familjen Isorinne,
samt efter lägret 18-åriga Shinnosuke från 
Sapporo i Japan. 
 – De var imponerade av den finländska 
naturen och av besöken i bland annat Va-
lamo kloster och Koli naturpark. Mumin-
trollen är stora i Japan och Shinnosuke av-
slutade sitt Finlandsbesök i Muminvärlden, 
säger Saara. 
 Nittonåriga Sky från Turkiet var i sin tur 
en dryg vecka hos Satu Kettunen före lägret. 
Hon var från Istanbul som med sina 15 mil-
joner invånare är en total kontrast till lands-
bygden i östra Finland där hon fick prova på 
stugliv, bastubad och att äta färska blåbär i 
skogen. En sak hon satte stort värde på var att 
få cykla i lugn och ro, något som är omöjligt i 
hennes hemstad.
 En avsikt med ungdomsutbytet är att 
öka förståelsen mellan olika kulturer. Av en 
värdfamilj förväntas att gästerna tas som fa-
miljemedlemmar även ekonomiskt, att man 
är gästvänlig, öppen och respekterar andra 
kulturer. Ungdomarna ska å sin sida kunna 
anpassa sig till värdlandets liv och seder. Ett 
gemensamt språk krävs givetvis.• 

Aktuellt gällande 
ungdomsutbytet
ari lindell yced 2017–2020

JUST NU ÄR DET en liten andhämtnings-
paus i ungdomsutbytet då dokumenten 
över de ungdomar vi ska sända ut har 
skickats iväg till sina respektive mål. Nu 
väntar vi bara på bekräftelser och tidta-
beller från målländerna. Som jag nämnt 
tidigare har det gått lätt att placera våra 
ungdomar eftersom endast cirka 150 är 
på väg.
 Gällande anländande ungdomar får 
jag dagligen så många meddelanden att 
det ibland är svårt att hänga med, och jag 
hoppas att vi får alla placerade på lägren. 
Förberedelserna för de fem lägren håller 
tidtabellen och jag är säker på att de kom-
mer att lyckas bra. Organisationerna har 
gjort ett bra jobb.
 En sak som vi borde satsa på i tillräck-
ligt god tid är anskaffningen av värdfa-
miljer. Det borde ses som en positiv möj-
lighet och det är självklart att det är en 
gemensam sak för alla lejon. Ärade lion, 
har du å din egen sida dragit ditt strå till 
stacken gällande anskaffningen av värd- 
familjer?•

Värdfamiljer spelar viktig roll 
i ungdomsutbytet
Lions ungdomsutbyte är en del av ett stort internationelt nätverk.

UNGDOMSUTBYTE / liisa parviainen
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Kari Isorinne, Josip Dadic, Yotam Yehiely 
och Saara Isorinne. I bakgrunden hänger 
de standar som familjens utbytesungdomar 
hämtat med sig under åren.
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Sky Mellis på Koli.
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• Ögonsjukhuset i Ratnapura i Sri Lanka
 är ett samarbetsprojekt mellan den
 finska staten, Lions i Finland och Sri Lanka
 och den internationella stiftelsen Lions   
 Clubs International Foundation (LCIF). 
• Utrikesministeriet i Finland stod för 
 85 procent av finansieringen av   
 sjukhustillbehören på totalt 595 000 euro  
 medan LCIF stod för resten. 
• Grundstenen murades 30.1.2009 
 och sjukhuset öppnades 18.8.2011. 
• Operationsverksamheten inleddes 
 12.1.2012 då de första 15 gråstarr-  
 operationerna genomfördes.  
• Sjukhusets personalstyrka är omkring 
 20 personer.

SAMARBETSPROJEKTET I SRI LANKA
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Ögonsjukhuset är färdigt
För tio år sedan, i början av 2009, beviljade utrikesministeriet 
ett treårigt utvecklingsarbetsbidrag på totalt drygt 500 000 euro 
för byggandet av Lions ögonsjukhus i Ratnapura i Sri Lanka. 

erkki laine, projektansvarig för ögonsjukhuset i ratnapura

G
rundstenen lades i november 2009 
och sjukhuset öppnade dörrarna 
2011. Det har varit en succé räknat 
enligt antalet patienter.
     Sjukhuset på cirka 900 kvadrat-

meter skulle ursprungligen byggas i en vå-
ning. Då tomten låg invid en stor väg och tio 
meter under vägbanan måste det byggas i två 
våningar. 
 Det var på sätt och viss en bra sak efter-
som bottenytan fördubblades. Det negativa 
var att pengarna tog slut halvvägs och neder-
våningen blev tom i väntan på att byggandet 
skulle ta vid igen. Finlands dåvarande am-
bassadör Terhi Hakala besökte sjukhuset 
vintern 2012 och konstaterade att ”här har ni 
ännu att göra”.

Insamling för fortsättningen 
Hösten 2015 kunde vi slutligen inleda en in-
samling för att kunna fortsätta byggandet. 
Målsättningen på 120 000 euro överträffades 
då 30 personer och 68 klubbar donerade 500 
euro eller mera. Av de finländska klubbarna 
deltog två tredjedelar eller drygt 600 i insam-
lingen. Ett stort tack till alla som deltog.
 Det var länge osäkert om pengarna skulle 
räcka till en hiss som var nödvändig framför 
allt med tanke på de äldre patienterna. Då 
Ulla och Matti Paavola bidrog med 15 000 
euro och Arne Ritari-stiftelsen med lika 
mycket kunde hissen byggas. Tack även för 
dessa bidrag.
 I början av tilläggsbyggnadsskedet bör-
jade Sri Lanka beskatta byggandet av privata 
sjukhus vilket innebar en tilläggskostnad på 
22 000 euro. Därför räckte inte pengarna till 
för vare sig socialutrymmen för män eller en 
tvättstuga på marknivå. Eftersom det var för-
nuftigt att bygga dem på samma gång finan-
sierade sjukhuset dem.

Betalande patienter finansierar 
gratisoperationer
Av patienterna är hälften fattiga gratispatien-
ter och hälften betalande patienter. Avgifterna
är betydligt lägre än i privata ögonsjukhus. 
Driften av sjukhuset finansieras med de be-
talande patienternas avgifter. 
 Sjukhuset har från första början skött de 
lokala Lionsklubbarnas screeningsläger. Från 

Slipmaskin för glasögon på ögonsjukhuset i Sri Lanka. 

att till en början främst ha fokuserat på grå-
starr har de nu utvecklats till mångsidiga tes-
ter där man undersöker syn, diabetes, tänder 
och får örtmediciner. Det senaste tillägget är 
myndighetsärenden som till exempel bevil-
jande av identitetsbevis.
 LCIF stödde i början sjukhusets verksam-
het med 25 dollar för varje gratisoperation i 
ungefär ett års tid. Sedan upphörde det stödet
i hela världen.

FO
TO

: E
R

K
K

I L
A

IN
E

Varje fall av blindhet 
är en tragedi i ett 
utvecklingsland.

 I fjol beviljade LCIF sjukhuset 106 000 
dollar i SightFirst-understöd för anskaffning 
av utrustning. För det ändamålet ska sjuk-
huset samla in 75 000 dollar. Till den sum-
man godkänns de medel vi har beviljat för 
det fortsatta byggandet.
 Lions-sjukhuset i Ratnapura är det största
synliga resultatet av de finländska Lions-ak-
tiviterna. Enligt statsunderstödslagen måste 
sjukhuset vara i sitt ursprungliga bruk i 30 
års tid eller till den 31.12.2044. Det är vår 
plikt att ansvara för det.•
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Defibrillatorkampanjen inleddes
anna-kaisa jansson, chefredaktör

NÄR HJÄRTAT STANNAR är det bråttom med 
hjälpen. Därför har Finlands Lionsförbund 
inlett en kampanj för att skaffa ungefär tusen 
nya defibrillatorer till landet. 
 Kampanjen är en av de största humani-
tära Lionskampanjerna i Finland och hela 
Finland drar nytta av den, påpekade den ena 
initiativtagaren PDG Rauno Mikkola.
 Det är LC Littoinen som tagit initiativet 
till kampanjen och resolutionen godkändes 
på årsmötet i Uleåborg i fjol i den form att 
alla klubbar själva kartlägger behovet av de-
fibrillatorer på sina områden.
 Tuija Brax, generalsekreterare för sam-
arbetspartnern Finlands hjärtförbund kon-
staterar att lejonen är på rätt väg. 
 – Det finns endast cirka 2 000 defibril-
latorer i Finland med motsvarande siffra i 
Sverige och Norge är omkring 20 000. 
 Som beskyddare för kampanjen står mi-
nister Ilkka Kanerva.  
 – Defibrillatorkampanjen är ett utmärkt 
sätt att ta ansvar och visar hur Lions får posi-
tiva saker att hända.
 Lionsförbundets ordförande Pirkko Viha-
vainen påpekar att Lionsklubbarna får komma
till ett dukat bord.  
 – Hjärtkommittén har förberett projektet,
sökt efter en leverantör och till och med kon-
kurrensutsatt priset. Klubbarna är ansvariga 
för att identifiera platser som lämpar sig för 
defibrillatorerna. 
 Även andra aktörer som kommuner och 
företag kan skaffa defibrillatorer till ett lägre
pris via klubbarna som också kan donera 
pengar för det ändamålet. 
 – Vem som helst kan använda en defibril-
lator eftersom apparaten berättar hur man 
ska göra, säger Harri Karlenius på Rescue 
Training House.•

Föreslå en god gärning
LIONS I FINLAND firar årligen Det godas 
dag den 8 oktober. Då belönas Lions Goda 
gärning eller Årets välgörare samt en Na-
tionell välgörare. Nu har Lionsmedlemmar 
och klubbar möjlighet att föreslå lämpliga 
kandidater. Priset kan föreslås till en klubb 
eller ett enskilt lejon. 
 Skicka förslagen till Lionsförbundets 
kontor eller per epost på adressen viestinta

Medlemsförmåner 
på Viking Line
VIKING LINE erbjuder förmånligare resor 
till Lions medlammar under hela detta år. 
På Viking Lines extranet, www.vikingline.
fi/lionsliitto finns en förteckning över alla 
förmåner och erbjudanden. Resorna kan 
beställas på www.vikingline.fi/edut/lions.
 Läs mera på medlemssidorna på för-
bundets webbplats på adressen www.lions.fi/
jasenille/tietoja_jasenille/jasenetu_lioneille
_viking_linelta.•

Lions-lotteriets huvudvinst 
till Åbo
HUVUDVINSTEN i Lions-lotteriet, en Toyota
Yaris lottades ut den 7.2.2019 i sydvästra 
Finlands magistrat i Åbo. Alla lotter som 
löst in sina vinster eller som registrerats i tid
deltog i utlottningen. I år fanns det totalt 
5 664 lotter. Huvudvinsten gick till Erkki 
Ääritalo från LC Turku/Archipelago. Lot-
teriets avkastning går till Lions ungdoms-
arbete.•

Minister Ilkka Kanerva testar hur lätt det är 
att använda en defibrillator.
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Miljögärning för rent vatten
FINLANDS LIONSFÖRBUND och projektet 
Lions för rent vatten utlyser ett miljöpris som
kan ansökas om för perioden 2018–2019. 
De skriftliga ansökningarna ska vara på 
Lions-förbundets kontor senast den 30.4. 
2019 på adressen Kyrkobyvägen 10, 00700 
Helsingfors. Priset kan sökas av de finländ-
ska Lionsklubbarna.
 Prisets kriterier är följande: 1. Miljögär-
ningen ska ha betydelse för det egna om-
rådets ekologiska, sociala, kulturella och 
ekonomiska läge. 2. Miljögärningen ska 
aktivera människor att agera i vardagslivet. 
3. Klubbens miljögärnings kontinuitet på den
egna orten. 4. Möjligheterna även för andra
klubbar att använda den förverkligade mo-
dellen.

 Den vinnande klubben får ett vand-
ringspris som överräcks på Lionsförbun-
dets årsmöte den 8 juni 2019. Prisjuryn 
består av lejonen Pekka Hynninen LC Ran-
tasalmi och Mika Pirttivaara LC Tapiola/
Lions för ett rent vatten samt vicepresident 
Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohi- 
koski och Marjukka Porvari/John Nurmi-
nen Stiftelsen.
 Förfrågningar gällande miljöpriset ska 
per e-post skickas till pekkaa.hynninen@
gmail.com eller mika.pirttivaara@lions.fi. 
 Genom att delta i tävlingen deltar du 
också i aktivitetstävlingen Lions för ett rent 
vatten son avslutas den 30.4.2019.•
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@lions.fi senast 7.6. Ur förslaget ska fram-
gå vem som föreslås och varför, aktivitetens 
eller projektets namn, deltagare, målgrupp, 
beskrivning av verksamheten samt dess in-
verkan. Uppge till sist namn och kontakt-
uppgifter på den person eller klubb som 
gett förslaget. Även den som föreslagit vin-
naren belönas.•
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SUURET KIITOKSET kuuluvat näin alkuun Leo 
Club Järvenpäälle, joka järjesti loistavat talvipäi-
vät helmikuun alussa, ja voitto talvipäivien ki-
soista saatiin omaan piiriin. Onnea vielä kerran, 
Leo Club Helsinki! 
 Talvipäivät avaavat leojen kevätkauden joulu-
pyhien jälkeen. Syksy oli varsin kiireinen BND- 
leopiirissä, ja nyt lyhyen tauon jälkeen on hyvä 
laittaa uutta vaihdetta silmään ja panostaa val-
kenevaan kevääseen. 
 Leopiirissä on tällä hetkellä 3 klubia, ja ke-
vään aikana saadaan 3 uutta klubia, yksi jokaista 
leijonapiiriä kohden. 
 N-piiriin Helsinkiin on nousemassa Malmin 
alueelle uusi klubi, jota on hierottu kasaan jo lä-
hes vuoden päivät. Tulevan klubin jäsenet ovat 
olleet aktiivisesti mukana kansallisissa tapahtu-
missa, ja he ovat olleet yksi leopiirin aktiivisim-
mista leoista. Virallinen perustaminen klubille ta-
pahtuu huhtikuussa. 
 B-piirissä leokartalle lisätään Kirkkonummi, 
jonka takana on ahkeria leijonaklubeja, joille on 
jo nyt suoritetusta taustatyöstä nostettava hat-
tua. Mahdollisia jäseniä pyritään löytämään par-
aikaa, ja klubin perustamista suunnitellaan ta-
pahtuvan maaliskuussa. 
 D-piiriin puolestaan saadaan leolisäystä Lap-
peenrantaan, josta on löytynyt innokas porukka 
auttamaan ja palvelemaan. Lappeenrannan leot 
ovat aktiivisuudellaan herättänyt huomiota ja 
kiinnostusta myös muualla D-piirissä, heidän tus-
kin tarvitsee olla pitkään ainoa klubi alueellaan. 
 Kevät tuo tullessaan monia aktiviteetteja pii-
riin, kuten pääsiäsmunajahdin ja diabetes-kä-
velyn yhteisvoimin leijonien kanssa. Erittäin ai-
kaiset kevätpäivät siirtävät painopistettä myös 
ympäristöä kohden. 

Vaasa auttaa
essi-noora suutari, leo club vaasa 

VAASAN LEOT auttoivat 1.2.2019 perjantai-il-
tana mielenterveyssairasta miestä ja vanhusta, 
jotka olivat olleet päiviä ilman ruokaa. Leot os-
tivat kaupasta kaksi pussillista ruokaa ja veivät 
ne suoraan kotiovelle. Vastassa oli liikuttunut ja 
kiitollinen mies.•

HALLITUKSEN SUUSTA

JOEL KEVÄTTUNNELMISSA BND-PIIRISSÄ
Päivät pitenevät ja kevät on antanut jo ensimmäiset merkkinsä 
varsin aikaisessa vaiheessa. Kevään lähestyminen on myös merkki 
siitä, että toimintakausi alkaa asettumaan loppusuoralleen. Paljon 
hyvää on kuitenkin vielä tekemättä niin lion-, kuin leorintamalla.
joel stockmakare, suomen leojen hallituksen bnd-piiripresidentti

 Leot ovat sitoutuneita toimimaan paremman 
luonnon puolesta, ja olemme myös vahvasti mu-
kana tukemassa leijonien ympäristöprojekteja, 
joista päällimmäisenä voisi nostaa Puhtaat vedet 
-hankkeen. Pääkaupunkiseudulla on tapana ollut 
järjestää rantojen siivousaktiviteetteja, ja uskon, 
että kevät tuo tullessaan toimintaa ympäristön 
puolesta!
 Suomen Leojen hallitus paahtaa konehuone 
kuumana eteenpäin kohti kauden loppua, ja jo 
tässä vaiheessa on saavutettu hienoja tuloksia 
ympäri Suomea. Tuntuu, että tämän kauden ai-
kana olen päässyt myös itselleni mieleiseen vir-
kaan. On ollut upeaa olla osana tämän kauden 
leo- ja liontoimintaa etelärannikolla, ja uskon, 
että tämä kausi tulee kantamaan hedelmää vielä
pitkäksi aikaa. 
 Näihin sanoihin päättäen, kohti kevättä, 
kohti valoa, tasapuolisesti tsemppiä kaikille tule-
viin haasteisiin, yhdessä ne selvitämme. Sillä me 
palvelemme, yhdessä!•

Puhtaat vedet 
-kampanja
teemu laitinen, presidentti 

PUHTAAT VEDET on Suomen Lions-liiton ja yh-
teistyökumppaneiden järjestämä kampanja, jos-
sa tarkoitus on eri toimijoiden kanssa järjestää 
tekoja puhtaiden vesistöjen eteen. 
 Vaikka Suomessa on totuttu puhtaaseen 
luontoon ja vesistöihin, niin siitä huolimatta on 
vielä paljon tehtävää jotta myös tulevat sukupol-
vet saavat nauttia puhtaudesta. Tätä varten lai-
tettiin pystyyn kampanja, johon kutsutaan mu-
kaan toimijoita ja osaajia elämän eri osa-alueilta 
tekemään tekoja ympäristön eteen.
 Kampanja käynnistettiin syksyllä 2018 kam-
panjan projektinryhmän, tuttavallisemmin saapas-
ryhmän voimin. Tähän joukkoon kuuluu henki-
löitä Lions-järjestön toimijoiden lisäksi eri luon-
to- ja ympäristöjärjestöistä sekä itse ympäristö-

>>>

Ruokakasseja apua tarvitseville.
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VIIME KAUDELLA Leo Club Järvenpää voitti 
Suomen Leojen Talvipäivät ja siitä syystä tällä 
kaudella Järvenpää järjesti tapahtuman. Paikka-
na toimi Tuusulassa sijaitseva Metsäpirtti, joka 
on lähellä Järvenpäätä. Suunnittelut aloitettiin 
lokakuun alussa ja tapahtumaa vietettiin helmi-
kuun alussa 8.–10.2.2019. 
 Perjantaina leojen saapuessa paikalle pelat-
tiin lautapelejä ja vaihdeltiin kuulumisia. Lauantai-
aamuna Järvenpää laittoi muut Leot kuvaamaan 
lyhytelokuvia, joita myöhemmin voitaisiin käyttää
uusien leojen rekrytoimisessa. Videot kuvasi LC 
Järvenpää/Jean Sibeliuksen Hannu Tamminen. 
 Kun videot oli kuvattu, oli aika juhlistaa Leo 
Club Järvenpään 20. syntymäpäiviä juhlalounaalla.

Paikalle oli kutsuttu leojen lisäksi leijonia Leo- 
klubin viidestä taustaklubista ja C-piirin piiriku-
vernööri puolisonsa kanssa. 
 Kun juhlat oli juhlittu ja ruoat syöty, oli aika 
aloittaa Talvipäivien odotetuin osuus, olympia-
laiset. Tiukan kisan jälkeen Leo Club Helsinki vei 
voiton eli ensi kaudella he järjestävät Talvipäivät. 
Kisan jälkeen iltaa vietettiin Red Carpet -teemalla,
katsottiin päivällä tehdyt lyhytelokuvat ja leikit-
tiin improvisaatioleikkiä. Leot viettivät viikon-
loppuna hauskaa yhdessä ja Leo Club Järvenpää 
koki viikonlopun onnistuneen eikä malta odottaa
seuraavaa Suomen Leojen yhteistä tapahtumaa.•

Kauden 2018–2019 Talvipäivät
anniina laakso, leo club järvenpää

ministeriö, jonka kautta rahoitus on järjestynyt ja 
tämä on yksi hallituksen kärkihankkeista. Kam-
panjan suojelijana on Lions-järjestön kansainvä-
linen presidentti Gudrun Yngvadottir. 
 Projektin keskeinen tarkoitus on saada eri 
tahot toimimaan yhdessä. Jokaiselta taholta löy-
tyy tietoa ja osaamista muutamiin osa-alueisiin 
ja kun nämä saadaan yhdistettyä kokonaisuu-
deksi, voidaan tehdä uudenlaisia tekoja ja saada 
aikaan isoja tekoja, joista hyötyy niin luonto kuin 
eri toimijat toimintaa kehittäessään.
 Leot ovat aina pyrkineet tekemään asioita 
ilman ylimääräisiä puheita ja käyttämään luo-
vuuttaan. Leoille on tarjolla kampanjassa mer-
kittävä rooli ja kysyntää asioiden tehokkaasta 
hoitamisesta on paljon jo pelkästään Lions-jär-
jestön sisällä. 
 Ympäristöaktiviteettien järjestämiseen ei 
tarvitse hirveästi etukäteisvalmisteluita, vaan 
esimerkiksi roskien keräyksen voi järjestää missä 
vaan. Varsinkin kevät on otollista aikaa tälle tal-
ven jäljiltä. Tempauksilla kannattaa hakea näky-
vyyttä sosiaalisessa mediassa, sillä tämä on yksi 
tapa saada lisää jäseniä, kun pyydetään ihmisiä 
mukaan aktiviteetteihin ja osa haluaa tehdä vas-
taavia juttuja tulevaisuudessa. Hyvä tapa saada 
jäseniä uudella tavalla.
 Ympäristötietoisuus ja välittäminen ympä-
ristöstä ovat tämän päivän nuorille tärkeä juttu. 
Tältä pohjalta on kampanjalle kysyntää ja nuor-
ten ihmisten saaminen mukaan talkoisiin varsin 
todennäköistä. Nyt keväällä on tarkoitus järjes-
tää erilaisia aktiviteetteja ympäristön hyväksi ja 
sitä myöten osallistua talkoisiin. 
 Kampanjassa on ennen kaikkea tarkoitus 
vaikuttaa ihmisten asenteisiin päivittäisten teko-
jen osalta. Yksin voi vaikuttaa vesiin ja luontoon 
vähän, mutta jos saman tekee vähitellen isompi 
joukko, muutosta tapahtuu jo todella paljon. 
 Tervetuloa mukaan tekoihin puhtaiden vesien
puolesta!•

>>>

Ympäristöaktiviteettien 
järjestämiseen 
ei tarvitse hirveästi 
etukäteisvalmisteluita, 
vaan esimerkiksi roskien 
keräyksen voi järjestää 
missä vaan. Varsinkin 
kevät on otollista aikaa 
tälle talven jäljiltä.

Talvipäiviä vietettiin tänä vuonna Tuusulassa, jossa kilpailtiin jälleen paremmuudesta talviolympialaisissa.
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Tiedossa hyvän tunnelman viikonloppu
Visit Kalajoki on yksi vuosikokouksen pääyhteis-
työkumppaneista Kalajoki Keskusvaraamon, Topi-
Keittiöiden, Kalajoen kaupungin, Electroluxin, 
Kensapuun ja Fennovoiman lisäksi. 
 Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna 
Nakkula toivottaa kaikki Leot lämpimästi terve-
tulleeksi. Nakkula vinkkaa saapumaan jo ennen 
kokousta, ja viipymään vaikka vähän pidempään-
kin, sillä Kalajoella riittää paljon tarjottavaa. 
 – Vuosikokousviikonloppuna on myös Kala-
joen kesäkauden avaus, joten alueella on var-
masti tuolloin mukava tunnelma ja paljon teke-
mistä paitsi leijonille, myös heidän perheilleen ja 
läheisilleen. Toivomme Lionseille oikein onnistu-
nutta vuosikokousta ja toivotamme osallistujat 
tervetulleeksi myös muulloin Kalajoelle viettä-
mään vapaa-aikaa ja kokoustamaan, Nakkula 
toivottaa.

Kalajoella on vuosikokouksen lisäksi 
paljon tekemistä myös Leoille
Vuosikokous on Lions-vuoden tärkein tapahtuma. Kalajoelle odotetaan
1 600 osallistujaa 7.–9. kesäkuuta pidettävään 66. vuosikokoukseen. 
Päätoimikunta valmistelee tulevaa tapahtumaa ilolla ja hyvällä yhteistyöllä. 
Myös kaikki leot ovat erittäin tervetulleita.
heidi o’gorman

KALAJOEN VUOSIKOKOUS 
7.–9.6.2019

VUOSIKOKOUKSESSA käsitellään ja päätetään
kaikista Lions-toiminnan merkittävistä asioista. 
Päätöksillä on vaikutuksia pitkälle tulevaisuu-
teen, ja niillä on merkityksensä jäsenistön sitou-
tumiseen ja aktiivisuuteen. Siksi on tärkeää, että 
mahdollisimman moni tulee Kalajoelle vaikut- 
tamaan, vetoaa päätoimikunnan puheenjohtaja
Anne Anttiroiko-Takala LC Kalajoki/Kallatta-
rista. 
 Päätoimikuntaan kuuluvat puheenjohtajan 
lisäksi varapuheenjohtaja Helena Hentunen 
(LC Kalajoki/Kallattaret), talousasioista vastaava
Reino Tilvis (LC Kalajoki), yhteistyöasioita hoi-
tava Tapio Ojala (LC Kalajoki), projektisihteeri 
Heidi Pasanen (LC Himanka), IT-asioista vastaa-
va Kari-Pekka Kenakkala (LC Himanka), pää-
sihteeri Maarit Kuikka (Suomen Lions-liitto) 
sekä tiedotus- ja markkinointivastaava Riitta 
Ojala-Fors (LC Kalajoki/Kallattaret).

Kalajoella voit käydä muun muassa seikkailupuistossa.

>>>
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LEOLEHDEN AINEISTO-
DEADLINE VUONNA 2019

NUMERO 1: 
aineistopäivä 6.1. (digilehti)

NUMERO 2:
aineistopäivä 25.2.

NUMERO 3:
aineistopäivä 20.4.

NUMERO 4:
aineistopäivä 27.7.

NUMERO 5:
aineistopäivä 16.9. (digilehti)

NUMERO 6: 
aineistopäivä 4.11.

KANNATA LEOJA!
LEIJONILLA ja muilla yksityishenkilöillä 
on mahdollisuus tukea meitä leoja. Me leot 
olemme 12–30-vuotiaita nuoria ja teemme 
hyväntekeväisyyttä omalla paikkakunnalla 
sekä valtakunnallisella tasolla. Leoissa toi-
miminen kasvattaa ja kehittää ihmisenä ja 
mahdollisesti tulevaisuuden leijonaksi.

Kannatusjäsenenä saat energistä leofiilistä,
kannatusjäsenkirjeitä joissa kerrotaan leo-
jen kuulumisia sekä mukavan yllätyksen.

Kannatusjäseneksi liityt helposti osoitteessa:
www.leo-clubs.fi/kannatusjasenet/

 Leo-väkeä kiinnostaa varmasti Kalajoen 
matkailualueen palveluista muun muassa Seik-
kailupuisto Pakka, Surf Centerin vesilajit ja Sa-
faritalon hauskat aktiviteetit. Lisäksi alueella on 
paljon mukavia ja rentoja ruokapaikkoja. Mat-
kailualueella päsee helposti sukkuloimaan vuok-
raamalla polkupyörän tai fatbiken.

Puhtaan luonnon puolesta tempaistaan 
jo ennen vuosikokousta
Jo ennen vuosikokousta paikalliset leijonat tem-
paisevat vuosikokouksen teeman ”Puhdas meri, 
puhdas maa” merkeissä. 

haastetaan somettamaan valokuvin ja lyhyin 
tekstein ympäristöstä huolehtimisen hyväksi kil-
pailun aihetunnisteella. Aihetunniste ja kilpailu 
julkistetaan Lions2019 Facebook-sivuilla myö-
hemmin.
 Voittajaluokka palkitaan vuosikokouksen 
yhteydessä järjestettävässä infotilaisuudessa 
perjantaina 7.6. Ostoskylä Raitissa.

Kokousilmoittautuminen on jo käynnissä
Vuosikokousviikonlopun ohjelmaan kuuluu muun
muassa perjantaina golf-tapahtuma, Suomen 
Lions-liiton sekä Arne Ritari -säätiön hallitusten 
kokoukset, yleisötapahtuma Ostoskylä Raitissa, 
VCC-ehdokasesittely, Itämeri-kampanja -semi-
naari ja avajaisjuhla. 
 Lauantaina vuorossa ovat PCC-tapaaminen, 
Lippumarssi, vuosikokous, Arne Ritari -tilaisuus, 
puoliso- sekä perheohjelmat, Melvin Jones -tilai-
suus ja päivän päätteeksi iltagaala. Sunnuntaina 
pidetään vielä KVN:n järjestäytymiskokous. 
 Ilmoittautuminen on nyt avattu.
 Kokouspaketit on jaoteltu erilaisiin kokonai-
suuksiin. Kokoustajilla on mahdollisuus osallistua 
vaihtoehtoisesti sekä perjantain että lauantain 
kokoukseen ja iltajuhlaan, tai vain perjantain ilta-
juhlaan tai vain lauantain iltajuhlaan. Kokous-
paikka on Event Park Arena, Kalajoen matkailu-
alueella Hiekkasärkillä.
 Kokousjärjestelyistä lisätietoja löytyy face-
book.com/LionsKalajoki2019, nettisivuilta lions-
kalajoki2019.com ja infopuhelimesta numerossa 
p. 046 921 1080.
 Majoitusvaraukset voi tehdä Kalajoen Kes-
kusvaraamolta puhelimitse p. 08 469 4449 tai 
netissä www.kalajoenkeskusvaraamo.com. Ma-
joitusvaihtoehtoja on ja kaikki sijaitsevat kävely-
etäisyyden päässä kokouspaikasta. Majoitus-
koodi on LCKalajoki2019. Junalla matkustaville 
järjestetään kuljetus Kokkolan ja Ylivieskan rauta-
tieasemalta Kalajoelle ja takaisin.•

Leo-väkeä kiinnostaa varmasti Kalajoen matkailualueen 
palveluista muun muassa Seikkailupuisto Pakka, 
Surf Centerin vesilajit ja Safaritalon hauskat aktiviteetit.

Vuosikokouksessa vietetään näyttävää iltajuhlaa näissä vaikuttavissa tiloissa.

 – Toukokuun toinen päivä pidetään Kalajoella
siivouspäivä, johon kutsutaan ihan kaikki haluk-
kaat ja vapaaehtoiset mukaan, kertoo tempauk-
sesta vastaava Jaana Siemala LC Kallattarista.
 Varapäivänä siivoustempaukselle on 3. touko-
kuuta, mikäli kelit eivät salli ulkoilua.
 Kalajoen alakoulujen viideluokkalaisten kes-
ken järjestetään kilpailu, jossa osallistujien kes-
ken arvotaan rahapalkinto luokan varainkeruuta 
vauhdittamaan. Vitoset voivat etsiä luokkansa 
kanssa soivan siivouskohteen, kuten jonkin kes-
keisen nähtävyyden ympäristöineen, kylän raitin 
tai virkistysalueen. Siivotessaan viidesluokkalaiset
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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 2019.

Jos et pysty lähettämään lomaketta 1. toukokuuta 
2019 mennessä, tuo allekirjoitettu lomake ja 
virallinen henkilötodistus vuosikokoukseen. 

MyLCI:ta käyttävien klubien tulee valita 
klubin edustajat viimeistään 2. heinäkuuta 2019.

Lue lisää äänestämisestä vuoden 2019 
kansainvälisessä vuosikokouksessa osoitteesta 
www.lions.fi/media/kansainvalinen_
vuosikokous_milanossa_2019/.

KLUBIN EDUSTAJALOMAKE

KLUBIN EDUSTAJAT VUODEN 2019 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
263–287 11
288–312 12
313–337 13

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

663–687 27
688–712 28
713–737 29
738–762 30
763–787 31
788–812 32
813–837 33
838–862 34
863–887 35
888–912 36
913–937 37
938–962 38
963–987 39

KLUBIEN EDUSTAJAMÄÄRÄT

Klubien edustajamäärät kansainvälisessä vuosikokouksessa.

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

338–362 14
363–387 15
388–412 16
413–437 17
438–462 18
463–487 19
488–512 20
513–537 21
538–562 22
563–587 23
588–612 24
613–637 25
638–662 26

   988–1 012 40
1 013–1 037 41
1 038–1 062 42
1 063–1 087 43
1 088–1 112 44
1 113–1 137 45
1 138–1 162 46
1 163–1 187 47
1 188–1 212 48
1 213–1 237 49
1 238–1 262 50
1 263+  katso alla*
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Lions Clubs Internationalin kansainvälinen 102. vuosikokous
5.–9.7.2019 • Milano, Italia • MiCo Milano Congressi

Koe Milanon taika

Ilmoittaudu osoitteessa lcicon.org/fi ja varaa paikkasi jo tänään. 

Tämän vuoden kansainvälinen vuosikokous innostaa lioneita ja leoja 
kokoontumaan yhteen Euroopan upeimmista ja historiallisimmista kaupungeista.

•  Tutustu historiallisen kaupungin maailmanluokan yöelämään, designeen ja ruokakulttuuriin
•  Nauti inspiroivista puhujista, vaikuttavista seminaareista ja huipputason viihteestä
•  Näe Leonardo da Vincin ja Michelangelon mestariteokset
•  Liity kansakuntien paraatiin Milanon historiallisilla kaduilla
•  Koe uskomaton kansainvälinen vuosikokouselämys.


