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Suomen lionsklubit ja Suomen partiolaiset 
ovat tehneet yhdessä hyvää luonnolle 
ja ihmisluonnolle vuosikymmeniä

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY

2
2020

POHJOLAN LIONIT TANSKASSA
NSR-kokouksessa oli toistasataa osallistujaa
 
KESÄN NUORISOVAIHDOT PERUTAAN
Koronaviruspandemia siirtää nuorisovaihtoa 
vuodella eteenpäin
  
MAKSUTONTA LIIKUNTASEURAKOULUTUSTA
Punainen Sulka -keräysvaroilla rahoitetaan edelleen
Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutuksia

Juhlavuonna on monta syytä
nostaa lippu salkoon

Lionstoiminta Suomessa 70 vuottta
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 25.11.2019–27.2.2020

A-PIIRI
LC NAANTALI/TAWAST: Aaltonen Petri,
 Reijonen Kalevi, Saarni Heikki 
LC NAANTALI-RAISIO: Laamanen Ansa,
 Ruusumo Mia 
LC YPÄJÄ: Mattila Jukka, Reunanen Mika 
LC TURKU/AURORA: Vihko Irja 
LC SALO: Assmuth Risto 
LC ÅLAND/CULINARIA: Brink Andreas, 
 Zetterman Ingrid, Brink Annica 
LC ÅLAND/FREJA: Kullberg Heidi 
LC PIIKKIÖ: Unkila Petteri, Alavirta Rami 
LC SALO/BIRGITAT: Räike Päivi 
LC AURA/SISU: Mattila Joni 
LC TURKU/VIOLA: Perälä Matilda 
LC TURKU/LINNA: Järvinen Johan 
LC SOMERO: Saarinen Asmo 
LC RYMÄTTYLÄ/MERIMASKU: Reijonen Kalevi 
LC KUSTAVI: Varjonen Ari

B-PIIRI
LC ESPOO/OLARI: Raunu Päivi 
LC HELSINKI/LAUTTASAARI: Korpua Anne Emilia 
LC ESPOO/CITY: Jyläntö-Wikberg Mirkka 
LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT: Kurkinen Esko, 
 el Khiat Magdy, Fredriksson Pekka 
LC ESPOO/LAAKSON LILJAT: Pirttivaara Marja 
LC HANKO-HANGÖ: Zienkiewicz Jessica

C-PIIRI
LC LOPPI: Nissinen Rainer 
LC JÄRVENPÄÄ/AINOT: Alivirta Tiina 
LC PAROLA: Launiala Heikki, Tapola Kari 
LC HÄMEENLINNA/TAWASTI: Launo Niilo 
LC LAMMI: Karjalainen Vesa, 
 Hakokorpi Sami-Pekka 
LC RIIHIMÄKI: Lankinen Pasi 
LC ORIMATTILA/VILJAMAA: Nieminen Tero 
LC RIIHIMÄKI/KRISTALLI: Leino Kata 
LC KLAUKKALA/LEAT: Antila Marianne 
LC ORIMATTILA/LEONAT: Sassila-Valli Heli, 
 Valli-Ruhanen Essi 
LC NURMIJÄRVI/ROCK: Suvensalmi Harri, 
 Oral Nezir 
LC JÄRVENPÄÄ/JEAN SIBELIUS: Hylkilä Erkki 
LC LAHTI/KARINIEMI: Perttu Juhani Hannu 
LC LAHTI/VELLAMOT: Jaakkola Riitta 
LC KUHMOINEN: Nupponen Juha 
LC JANAKKALA/IDAT: Helamaa Liisa 
LC KERAVA/KIVI: Markkanen Lassi

D-PIIRI
LC KOUVOLA/HANSA: Talikka Juha 
LC HEINOLA: Kotilainen Lauri, Kolli Esko,
 Virtanen Kai 
LC HAMINA/BASTIONI: Uotila Vesa, Vierula Tapio 
LC JAALA: Ryynänen Petri 
LC KOUVOLA/IRIS: Koskinen Seija 
LC KAIPIAINEN: Peltonen Esa 
LC HEINOLA/SILLAT: Huhtaniemi Vesa,
 Korhonen Mikko 
LC HIRVENSALMI: Heinikainen Antti 
LC KOUVOLA/RITARIT: Toivonen Kari 
LC IMATRA: Fu Qiang 
LC NUIJAMAA: Kaarna Tommi 
LC KAIPIAINEN: Mustonen Jorma 
LC LEMI: Pasanen Jukka 
LC LUUMÄKI/ELLEN: Ovaska Maaret

E-PIIRI
LC SUODENNIEMI: Halminen Ismo 
LC VESILAHTI/KURJET: Louhi Ilkka 
LC VALKEAKOSKI/APIA: Kaunisto Jani-Petteri 
LC KANGASALA: Saarinen Ilkka 
LC VILJAKKALA: Kemppainen Risto 
LC PARKANO: Kemppainen Sinikka 
LC PÄLKÄNE: Hemilä Heikki 
LC TAMPERE/KAUKAJÄRVI: Kyröläinen Jouni 
LC TAMPERE/HERVANTA: Juntunen Kalevi

F-PIIRI
LC SEINÄJOKI: Teräs Timo 
LC TEUVA: Lähdesmäki Jouni, Sundberg Petri 
LC VAASA/MERI: Perkiö Jari 
LC KAUHAVA/HELAHOITO: Kari Jorma 
LC ILMAJOKI/ILKKA: Talvitie Vesa 
LC NURMO/VALAKIAT: Mäkelä Tuula 
LC ALAHÄRMÄ: Heikkilä Teemu 
LC KAUHAJOKI/PÄNTÄNE: Kauppila Ismo,
  Ahonen Mika 
LC JURVA: Järvinen Juha 
LC ILMAJOKI/VILJAT: Luhtala Jaana, 
 Savolainen Kaija

G-PIIRI
LC JÄMSÄNSEUTU: Kolu Paavo 
LC VIITASAARI/PORTHAN: Kolehmainen Sami 
LC ÄÄNEKOSKI/HELMI: Vidgren Merja 
LC VILPPULA/KOSKI: Pelkonen Petri 
LC KIVIJÄRVI: Pekkarinen Tapio 
LC VILPPULA: Huhtala Heikki, Ikkala Osmo 
LC SUMIAINEN: Forsblom Eero 
LC JYVÄSKYLÄ/CYGNAEUS: Leinonen Arvo

H-PIIRI
LC JOENSUU/PUUKELLO: Tolonen Pirjo, 
 Tolvanen Hilkka 
LC KERIMÄKI/PURUVESI: Petsola Riitta, 
 Tervonen Raija 
LC SAVONRANTA: Tyrmi Jaana, 
 Airaksinen Matti, Käyhkö Mirjam 
LC KERIMÄKI/PURUVESI: Kapanen Tiina 
LC JOENSUU/CARELIAN: Tanskanen Jouni 
LC JOENSUU: Heikkilä Aki 
LC PARIKKALA: Leskinen Eino 
LC SAVONRANTA: Makkonen Jouko 
LC PUNKAHARJU: Tenhunen Tuukka 
LC LIEKSA/KORPI-JAAKKO: Eronen Mikko-Pentti 
LC JOENSUU/JOKELAISET: Toropainen Timo

I-PIIRI
LC OULU/PATENIEMI: Tervahauta Heikki 
LC KUHMO/KUHMONIEMI: 
 Huotari Jarmo Veijo Ensio, 
 Haverinen Martti, Piirainen Ari 
LC PUOLANKA: Heikkinen Eija 
LC HYRYNSALMI: Kivijärvi Matti 
LC OULUNSALO: Miettinen Kaisu, Kajula Outi 
LC OULU/KUIVASJÄRVI: Uusitalo Sirpa 
LC KUHMO/HELENAT: Heikkinen Aila 
LC OULU/HANNAT: Kuurola Mirja 
LC SOTKAMO/SAPSOTTARET: 
 Kuvaja Hanna-Maarit, Rönty Satu, 
 Salminen Marja-Terttu 
LC RAAHE/KREIVI: Nivala Matti 
LC KIIMINKI: Vainikainen Leea 
LC OULU/KUIVASJÄRVI: Uusitalo Juha

K-PIIRI
LC LAPINLAHTI/VIERTÄJÄT: Taimela Sami, 
 Laitinen Harri, Puustinen Pasi 
LC KAAVI: Räsänen Jouko 
LC SIILINJÄRVI/SANDELS: Aho Jukka 
LC PIELAVESI/LEPIKKO: Kukkonen Arto 
LC KUOPIO/PÄIVÄRANTA: Ruuttunen Kaija, 
 Ruuttunen Tuomo 
LC KEITELE: Nuutinen Ari, Pasanen Juha, Qvick Jouni 
LC KUOPIO/KALAKUKKO: Hallman Eero, Asikainen Tomi 
LC RAUTALAMPI: Sorri Iiris, Leskinen Helena 
LC SONKAJÄRVI: Ryhänen Eero 
LC SIILINJÄRVI: Kahelin Antti 
LC TUUSNIEMI: Repo Martti 
LC IISALMI/KOLJONVIRTA: Ronkainen Harri 
LC SUKEVA: Partanen Rami 
LC SIILINJÄRVI/TARINA: Nuutinen Tuula

L-PIIRI
LC TORNIO/PUDAS: Rytisalo Mika 
LC TORNIO/MAMSELLI: Rytisalo Marja-Riitta 
LC PELLO: Maunula Elina

M-PIIRI
LC KOKEMÄKI: Vehlala Aki 
LC HUITTINEN/GERDA: Suonpää Suvi 
LC KÖYLIÖ: Ketola Ville 
LC KANKAANPÄÄ/HELMI: Jokinen Kati, Vuosjoki Teija 
LC NOORMARKKU: Kuusiluoma Harri, Rainiola Pasi 
LC EURAJOKI: Mäkilä Veijo 
LC PORI/CHARLOTTA: Pohjola Kirsti 
LC RAUMA/FÄNIKK: Hakkarainen Pertti 
LC KIIKKA: Mäkelä Risto, Bredarholm Raimo 
LC HUITTINEN/DORIS: Majakulma Hilkka 
LC NOORMARKKU: Rainiola Pasi 
LC ULVILA/OLAVI: Nieminen Kaj-Erik 
LC RAUMA/KANALI HELME: Kenttälä Sanna 
LC KANKAANPÄÄ/KUNINKAANLÄHDE: Tolonen Toni

N-PIIRI
LC VANTAA/HELSINGE: Lajunen Marja 
LC VANTAA/VERNISSA: Saarela Ulla, Karhapää Tellervo 
LC HELSINKI/MALMITTARET: Litmanen Marja-Liisa, 
 Karhu Liisa, Lappainen Ulla-Mari 
LC HELSINKI/HERTTONIEMI: Tarkkanen Jussi 
LC SIPOONJOKI: Säynäväjärvi Risto 
LC PORVOO/BORGOENSIS: Roine Markku, Kuismanen Petri 
LC PORVOO/BLANKA: Nurmi Leena 
LC VANTAA/VERNISSA: Pyy Sanna 
LC HELSINKI/REVONSALMI: Männikkö Mikko 
LC HELSINKI/POHJOIS-HAAGA: Haila Jouko 
LC VANTAA/KOMEETAT: Jäntti Kristiina 
LC VANTAANKOSKI-VANDAFORSEN: Paussu Kari 
LC LOVISA-LOVIISA: Saksa Kalle 
LC HELSINKI/VARTIOKYLÄ: Neuvonen Ari-Pekka

O-PIIRI
LC LESTIJÄRVI: Lappi Satu, Lappi Tommi, 
 Lappalainen Jari, Lappalainen Jaana 
LC KARLEBY: Biskop Egon 
LC NIVALA: Leppimaa Maarit 
LC HIMANKA: Hekkala Jari, Särkilä Jorma 
LC KALAJOKI/KALLATTARET: Linnanen Leena, Prittinen Anu 
LC ORAVAIS: Långnabba Birgitta 
LC HAAPAJÄRVI: Wassholm Väinö 
LC TERJÄRV: Storbacka Mats 
LC PEDERSÖRE: Dahlin Christian 
LC HAAPAJÄRVI/KULTAHIPUT: Muhonen Ulla
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Ketään ei pidä 
jättää jälkeen
LION-JÄSENYYDESSÄ muiden lionien kanssa kokemani yhtei-
nen toveruus on yksi kaikkein mieluisimmista asioista. Pyrin tu-
kemaan ja auttamaan muita lioneita samalla kun koen monessa 
mielessä suurta ylpeyttä heistä. 
 Olen erityisen ylpeä naislioneistamme, jotka ovat olleet jo 
kauan vaikuttava voima klubeissamme. Yli 30 prosenttia jäsenis-
tämme on naisia, ja haluan meidän kaikkien pitävän yhdessä 
huolta siitä, että naisten prosenttiosuus vain jatkaa kasvuaan. 
Maaliskuun 8. päivänä juhlitaan kan-
sainvälistä naisten päivää. En voi kuvi-
tella mitään muuta päivää, joka sopisi 
paremmin elämässämme ja järjestös-
sämme olevien naisten kiittämiseen.  
 Nyt on myös erinomainen hetki 
miettiä niin omassa yhteisössämme 
kuin maailmanyhteisössämmekin kei-
noja, joilla klubimme voisivat tukea 
paremmin naisia.  
 Tilastot osoittavat, että naisten tu-
keminen auttaa koko yhteisöä pärjää-
mään paremmin. Kun naiset saavat 
tasavertaiset mahdollisuudet, maail-
massa vallitsevaa nälänhätää voidaan 
helpottaa jopa 17 prosentilla. 
 Elämme yltäkylläisyyden aikakautta. Ei ole mitään syytä, 
jonka vuoksi jatkaisimme matkaamme kohti yhä parempia elin-
olosuhteita ja antaisimme matkallamme joidenkin meistä jäädä 
jälkeen. Emme tosiaankaan voi olla aidosti lionien maailman- 
yhteisö, ellei jokainen meistä ole mukana.•

dr. jung-yul choi
Kansainvälinen presidentti, 
Lions Clubs International

lci:n hallitus 2019–2020
Kansainväliset presidentit 
Presidentti (IP) Dr. Jung-Yul Choi, 
Korea; edellinen presidentti (IPIP) 
Gudrun Yngvadottir, Iceland; 
1. varapresidentti Douglas X. 
Alexander, United States; 
2. varapresidentti Brian E. Sheehan, 
United States; 3. varapresidentti 
Dr. Patti Hill, Canada.

Kansainväliset johtajat
Ensimmäisen vuoden johtajat
Michael D. Banks, United States; 
Robert Block, United States; 
Kyu-Dong Choi, Korea; Larry L. 
Edwards, United States; Justin K. 
Faber, United States; Allan J. Hunt, 
Canada; Daniel Isenrich, Germany; 
Bent Jespersen, Denmark; Masayuki 
Kawashima, Japan; Dr. Jose A. 
Marrero, Puerto Rico; Nicole Miquel-
Belaud, France; VP Nandakumar, 
India; Judge Christopher Shea Nickell, 
United States; Sampath Ranganathan, 
India; Marciano Silvestre, Brazil; 
Masafumi Watanabe, Japan; 
Guo-jun Zhang, China.

Toisen 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.

Naisten 
tukeminen 
auttaa koko 
yhteisöä 
pärjäämään 
paremmin.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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• KUVA 1: Suomen suurin maatalousnäyttely on joka toinen vuosi järjestettävä, vuonna 2019 yli 81 000 kävijän ja 550 näytteilleasettajan OKRA-maatalousnäyttely 
Oripäässä. Se on LC Oripään 1980-luvulla käynnistämä tapahtuma, mutta työllistää todella paljon myös naapuriklubeja. Tuotoilla on tuettu muun muassa kuntaan 
syntyneitä lapsia, vapautettu koko Oripään kuntalaiset terveyskeskusmaksusta sekä avustettu koulua ja palvelutaloa. • KUVA 2: Yhdeksänvuotiaan Jaden syntyessä 
keskosena, hänellä oli aivoverenvuoto ja sydänpysähdys. Keuhkot ja munuaisetkaan eivät toimineet. Tytön ollessa alle kaksivuotias, isä Kari Kangasniemi luovutti 
toisen munuaisistaan tyttärelleen. Monien vaiheiden jälkeen Jade ja Kari-isä olivat saavuttaneet elokuussa 2019 menestystä elinsiirron saaneiden ja -luovuttaneiden 
maailmanmestaruuskisoissa Newcastlessa, Koillis-Englannissa. LC Vähäkyrö avusti omalla panoksellaan Newcastlen kisamatkaa. • KUVA 3: LC Luvian varainkeruun 
näkyvin osana ovat olleet Luvialaiset kesäjuhlat ja niiden ohella keittotoiminta klubin omalla keitinvaunulla. Kesäjuhlien yleisö saapuu paikalle tapaamaan tuttuja 
ja siinä ohessa klubin keittämä kalakeitto, silakkapurilaiset, munkit ja kahvi maistuvat. • KUVA 4: LC Himanka hankki Himangan keskustaan jouluvalot täyttäessään 
50 vuotta jakaakseen iloa ja valoa arjen keskelle mahdollisimman monelle. LC Himanka lahjoitti jouluvalot-projektiin 5 000 euroa. Kuva: Jari Spak. KUVA 5: Kevät-
talvella 1968 oli oululaisilla klubeilla Otto Karhin puistossa erikoislaatuinen yhteinen nuotioaktiviteetti. Kaupungin luvalla sytytettiin viikoksi Laanaojan sillankorvaan 
rakovalkea, jota leijonaveljet vartioivat kaksi tuntia kerrallaan. Ideana oli kerätä erilaista tavaraa, jotta saataisiin asunnottomille ja syrjäytyneille katto pään päälle sekä 
vaatetta ylle. Keräysvaroilla vuokrattiin omakotitalo asunnottomien majoittamiseen. Myös kaupunki heräsi ja alkoi järjestää asuntoja kodittomille. Autettavat kävivät 
myös nuotiolla tarinoimassa ja lämmittelemässä.• KUVA 6: LC Oulu/Pokkitörmä rakensi yhdessä kaupungin kanssa Oulun Hietasaareen luontopolun, jonka tekemisestä 
klubin jäsenet huolehtivat työaktiviteettina. Aktiviteettiin kuului myös tarvittavien 33 opastetaulujen tekeminen ja pystyttäminen. Polun yhteyteen rakennettiin lisäksi 
muun muassa lintulammikko sekä metsälintujen ruokintapaikkoja.• KUVA 7: Palvelukoti Pikkutulppaani Kauhavalla tarjoaa kodin 13:lle paljon tukea päivittäisissä 
askareissa tarvitsevalle. LC Ilmatar on huolehtinut Pikkutulppaanin puutarhasta palvelukodin perustamisesta asti. Puutarha tarjoaa elämyksiä kaikille aisteille: värejä 
ja muotoja, tuoksuja ja makuja, suihkulähteen solinaa ja ehkä tulevaisuudessa isojen puiden varjoa. 

1

70 tapaa tehdä hyvää
Suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuonna kaikissa 
painetuissa lehdissä esitellään yhteensä 70 tapaa tehdä hyvää. 
Kuvallista kertomusta monista tavoista tehdä hyvää on kerätty 
piireistä ja klubeista sekä LION-lehden arkiston parhaimmistosta.
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• KUVA 8: LC Parikkala/Siikalahti on rakentanut 5 000 euron 
Parkour-kentän Parikkalaan. Talkootyötä kertyi jäsenille noin 
80 tuntia. Rahoituksen klubi keräsi palveluhakemiston tuotolla 
ja myymällä kalakukkoja ja joulukuusia. Kuva: Olavi Laukkanen. 
• KUVA 9: LC Vähäkyrö järjesti jo 12. kerran perinteisen lasten 
jouluvaelluksen. Koko perheen joulutapahtuma on ilmainen ja 
osallistuminen on muodostunut monille perheille perinteeksi.
Tapahtuma on klubilaisillekin vuoden kohokohta. KUVA 10: 
LC Oulun vuodesta 1980 pääaktiviteettina on ollut lanka-
lauantaina pidettävä Pääsiäiskokko-tapahtuma, jolla kaupunki-
laisille muistutetaan pohjanmaalaisesta kokko- ja trulliperinteestä. 
Kokon tuotolla tärkeimmät avustettavat kohteet ovat olleet 
partiolippukunta Koskiveikkojen sisupartiolaiset, jotka ovat 
liikunta-, kehitys- tai aistivammaisia sekä Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys. • KUVA 11: LC Toijala/Akaa on hankkinut ja 
hoitanut Toijalan hautausmaan 140 sankarihaudalle talviristin 
ja sen pystyttämisen jo vuodesta 2002. Paikalliset partiolaiset 
ovat vieneet sinne itsenäisyyspäivänä ja jouluaattona kynttilän 
palamaan. Alueen lionsklubit päättivät hankkia Suomi 100 
-juhlavuoden kunniaksi kynttilälyhdyt, jotta liekki saadaan 
palamaan kynttilöissä pidempään. • KUVA 12: LC Huittisten 
eniten hyvää mieltä tuottanut aktiviteetti on Huittisten 
keskustassa sijaitseva Leijona Leikkipuisto. Viimeisin uudistus 
puistossa on ollut yhteistyössä kaupungin kanssa puiston 
kunnostaminen kaupungin ensimmäiseksi esteettömäksi 
leikkipuistoksi, jossa pääsee nyt karusellin kyytiin myös 
pyörätuolilla. • KUVA 13: Punkaharjun leijonat saattoivat 
päätökseen hankkeen, joka pantiin alulle jo 137 vuotta sitten. 
Tuolloin Savonlinnan yläalkeiskoulun entiset oppilaat kokoon-
tuivat Punkaharjulla ja päättivät kunnioittaa kansallisrunoilija 
J. L. Runebergiä hankkimalla hänelle muistomerkin harjun 
korkeimmalle paikalle. Itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 100 
-hanke jää LC Punkaharjun arvokkaaksi kulttuurilahjaksi 
tuleville sukupolville. • KUVA 14: Tärkeä palvelutapahtuma 
on aina ollut A-piirin I Alueen yhdessä Martta-järjestön kanssa 
järjestämä vanhusten kuljetus jouluaterialle Lehmusvalkaman 
palvelukeskukseen. Epävirallisten tietojen mukaan tapahtumia 
on ollut jo noin 40. • KUVA 15: LC Lehtimäki on vuosien 
ajan tarjonnut paikkakuntansa nuorille mahdollisuuden Lions-
nuorisovaihtoon. Nuorisovaihto on leijonien rauhantyötä, joka 
tähtää ennakkoluulojen vähentämiseen. Nuori oppii vaihdossa 
käyttämään vierasta kieltä, ymmärtää matkansa jälkeen toista 
kulttuuria ja ehkä matkan aikana oppii myös luottamaan omaan 
pärjäämiseensä. • KUVA 16: ”Kirje Joulupukille” on kuuden 
klubin yhteinen lahjoitusaktiviteetti, jossa yhdessä sosiaalitoimen 
työntekijöiden kanssa tiedustellaan vähävaraisten perheiden 
lasten lahjatoiveita, ja yhdessä toteutetaan. Ajatuksena on, 
että jokainen lapsi saa ainakin yhden toivomansa joululahjan. 
Lahjoituskampanja on LC Kokemäki/Jokilaakson naisklubin 
ideoima ja alulle panema, mukana ovat myös muut samassa 
lohkossa toimivat klubit. • KUVA 17: LC Helsinki Pakinkylän 
monivuotinen jättihanke Kaskipartion partiomaja Siuntiossa 
on monivuotisen työskentelyn tulos. Pakinkylän leijonat ovat 
tehneet vuonna 2018 valmistuneella majalla talkootyötä 2 000 
tuntia. Pakinkylän klubi ja AR-säätiö ovat yhdessä lahjoittaneet 
majan tekoon yli 50 000 euroa. Kuva: Antti Tuomikoski. 
• KUVA 18: Vuodesta 1978 alkaen huhtikuisena sunnuntaina 
on runsaat 2 000 lähiseudun asukasta kokoontunut LC Espoo/
Olarin järjestämään kyläjuhlaan – Olarin Lysteihin. Monet 
kävijöistä ovat äitejä ja isiä, joilla on itsellään mukavia muistoja 
lapsuudenaikaisista lysteistä, ja jotka haluavat tarjota saman 
kokemuksen omille lapsilleen. Tavoitteena on lionstoiminnan 
tunnetuksi tekeminen ja iloisen perhetapahtuman järjestäminen. 
Kuva: Ari Kantola.
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• Juhlavuoden ilmeemme on esillä
 mainostauluilla Salpausselän kisoissa 
 ja Helsingissä Kolmen sepän aukiolla
 marraskuussa

• Oulun KVN käynnisti juhlavuoden
 helmikuun lopussa

• Kevään Sävelet -konsertit juhlavuoden   
 kunniaksi Lastenklinikoiden Kummien
 kanssa Oulussa, Kuopiossa, Tampereella,  
 Turussa ja Helsingissä siirretään 
 Suomen hallituksen koronavirus-  
 tilanteeseen liittyviin suosituksiin ja   
 kehoituksiin perustuen järjestettäväksi
 Hyvän Päivän tienoille lokakuulle

• Juhlavuosi on esillä piirikokouksissa
 huhtikuussa

• Vuosikokouksessa kesäkuussa
 juhlitaan 70-vuotiasta lionstoimintaa

• Juhlavuoden pääjuhlan konsertti 
 Savoy-teatterissa 14.8. ja 
 tapahtuma Helsingin keskustassa.

• Hyvän Päivää ja Suomen Lions-liiton   
 60-vuotisjuhlaa juhlitaan Helsingissä   
 23.10. Hyvän Päivä on 8.10. ja 
 samaisella viikolla klubit järjestävät 
 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 
 eri tapahtumia.

Liiton viestintä tukee piirejä ja klubeja 
osallistumaan juhlintaan erilaisilla 
materiaaleilla, jotka ovat valmistuttuaan 
kaikkien käytettävissä.
Lue lisää www.lions.fi/jasenille/
juhlavuoden_2020_viestintaaineistoa/

JUHLAVUODEN TAPAHTUMIA

Suomi on tuhansien leijonien maa
Vuonna 2020 juhlitaan suomalaisen lionstoiminnan 
70-vuotistaivalta ja Suomen Lions-liiton 60-vuotisjuhlaa.
JUHLAVUOSI / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

S
uomi kuuluu 70 toimintavuo-
den jälkeen edelleen maailman 
aktiivisimpiin lionsmaihin. 
Suomi on maailman 13. ja Eu-
roopan neljänneksi suurin jä-
senmaa.
    – Lionstoiminta syntyi Suo-

messa hyvin hankalassa yhteiskuntapoliitti-
sessa tilanteessa. On jo saavutus sinänsä, että 
olemme nousseet näin isoksi ja merkittäväksi
toimijaksi, Suomen Lions-liiton toiminnan-
johtaja Maarit Kuikka sanoo.
 Suomi on tuhansien leijonien maa. Juhla-
vuosi tuo esille kaikenlaisia leijonia ja leoja 
ja heidän monia tapojaan tehdä hyvää. Juhla-
vuoden logon sisältöön on ollut mahdollista
leojen ja leijonien osallistua lähettämällä ku-
vituksia aiheesta ”Millainen leijona piilee si-
sälläni?”.
 – Juhlavuoden ilme nostaa esille leijo-
nien ja leojen kirjon – olemme kaiken ikäi-
siä, oloisia ja näköisiä. Juhlavuoden ilmeen 
tekemiseen ovat osallistuneen eri vuosi-
kymmeninä liittoon liittyneet jäsenet. Juuri 
sinunlainen mahtuu hyvin mukaan, logon 
suunnitellut designer Pekka Piippo sanoo.
 – Meillä on tuhansia leijonia, jotka teke-
vät vapaaehtoistyötä ympäri Suomen, mutta
edelleen on tuhansia ihmisiä, joita ei ole pyy-
detty mukaan toimintaan. Monilla olisi halu 
olla mukana vapaaehtoistyössä, mutta he 
eivät ole löytäneet kohdetta, missä sitä voisi
tehdä. Lionstoimintaan pääsevät mukaan 
henkilöt, joilla on halua auttaa yhdessä ja 
tehdä hyvää, Kuikka muistuttaa.•

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Lasten Leijonahiihdot 
liikuttivat lapsia
SUOMEN LIONS-LIITTO ja Suomen Hiihto-
liitto solmivat vuoden alusta yhteistyön 
lasten ja nuorten hiihtoharrastuksen li-
säämiseksi.
 Yhteisen Lasten Leijonahiihto -kam-
panjan tavoitteena oli järjestää kaikille 
avoin lasten hiihtopäivä, jossa kaikki pää-
sevät kokeilemaan hiihtämistä. Tapahtu-
man tavoitteena oli innostaa 4–12-vuo-
tiaita lapsia liikkumaan ja kokeilemaan 
hiihtoa harrastuksena.
 Uuden yhteistyön tuloksena muun 
muassa LC Siilinjärvi/Sandels järjesti yh-
dessä paikallisen hiihtoseuran Siilinjär-
ven Ponnistuksen kanssa 4.–5.2. hiihtota-
pahtuman. Tapahtumaan osallistui useita 
ala-asteen kouluja, yhteensä noin 400 las-
ta ja nuorta, jotka kuljetettiin linja-au-
toilla tapahtumaan. Tapahtumassa oli 
muun muassa hiihdon taitorata ja iloisia 
ja innokkaita hiihtäjiä hyvässä talvisäässä 
luonnonlumella.
 LC Siilinjärvi/Sandelsin lisäksi tapah-
tumaa tukivat siilinjärveläiset yritykset 
muun muassa lasten bussikuljetuksien, 
makkaroiden, mehujen ja palkintojen 
osalta.
 Etelä- ja Lounais-Suomessa hiihtokelit
ovat olleet varsin haastavat lumenpuut-
teen vuoksi, Pohjois-Suomessa päästiin 
kuitenkin hiihtolomaviikolla 10 nautti-
maan Lasten Leijonahiihdoista.•
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Tapahtumaan osallistui useita ala-asteen kouluja, 
yhteensä noin 400 lasta ja nuorta.
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Yhdessä olemme enemmän
VUOSI 2020 ON  Suomen lionstoiminnan juhlavuosi, sillä ensimmäisen klubin LC Hel-
sinki/Helsingforsin perustamisesta tulee 14.8.2020 kuluneeksi 70 vuotta, jonka kun-
niaksi klubi järjestää ohjelmallisen hyväntekeväisyyskonsertin Helsingissä. Lisäksi 
Lions-liitto juhlii 60-vuotista taivaltaan. 
 Tuleva kausi ei kuitenkaan ole pelkkää juhlaa, vaan siihen liittyy paljon uuden 
oppimista ja vanhan kehittämistä. Kauden toimintasuunnitelman painopiste tulee 
olemaan GAT-toiminnan käyttöönotto ja tehostaminen niin liitossa, piireissä kuin 
klubeissa.
 GAT-tiimiin kuuluvat palvelu, jäsenyys ja koulutus sekä viestintä mukana kaikilla
tasoilla. Tässä ei ole kyse suuresta uutuudesta. Samoja tehtäviä on hoidettu kautta 
aikain, mutta tehostetaan yhteistoimintaa. Tavoit-
teena on antaa paremmin tukea klubien GAT- 
vastuuhenkilöille, parantaa sisäistä ja ulkoista 
viestintää ja näkyvyyttä, sekä saada erilaisten ta-
pahtumien avulla uusia jäseniä. Klubit ovat koko 
lionstoiminnan perusta ja siksi toimintaa on tuet-
tava kaikin mahdollisin keinoin.

 Olemme osa kan-
sainvälistä järjestöä ja 
tulevana puheenjohta-
jana edustan Suomen 
leijonia ulkomaisissa 
tilaisuuksissa sekä 
puheenjohtajana Pohjoismaiden yhteistyöneuvostossa 
NSR:ssä ja sen CC-puheenjohtajaryhmässä.
       Ensi kauden tehtävälistalla ovat myös eri kansain-
välisten ryhmien, joissa olemme mukana, merkityk-

sien avaaminen jäsenistölle sekä Lions-järjestön, 
liiton, piirien ja klubien keskinäisten suh-

teiden selkeyttäminen ja kokonaiskuvan 
saaminen. Ajatuksella mitä itse kukin 
näistä tekee ja miten ne vaikuttavat 
omaan toimintaamme.
      Meidän kaikkien mieluisana teh-
tävänä on auttaa ja palvella. Kes-
kinäinen luottamus, avoimuus ja 
yhteistyö ovat oleellinen osa onnis-
tunutta lionstoimintaa ja jokainen 
meistä on asemastaan riippumat-
ta yhtä tärkeä. Kukaan ei voi tehdä 
kaikkea, mutta kun jokainen tekee 
osansa, kaikki tulee tehdyksi, yh-
dessä olemme enemmän. 
     Moninaisista lionstehtävistä ovat 

vastuussa tehtäviin valitut henkilöt, 
joten luotetaan ja tuetaan heidän toimin-
taansa ja mennään yhdessä eteenpäin.•

9

Tulevaan kauteen 
liittyy paljon 
uuden oppimista 
ja vanhan 
kehittämistä.
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VARAPUHEENJOHTAJALTA
matti reijonen

Varapuheenjohtaja 2019–2020

Tule tukemaan pieniä potilaita
SUOMEN LIONS-LIITTO, lionsklubit sekä Las-
tenklinikoiden Kummit ovat vuoden alusta 
ryhtyneet tekemään yhdessä hyvää lasten 
syöpätautien hoidon, hoitomenetelmien ja 
tutkimuksen kehittämiseksi Suomessa.
 Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi 2020 käynnistyneen huomattavan 
yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään 
tarkoitukseen vähintään 70 000 euroa. 
 Lionsklubit voivat osallistua keräykseen 
pienten potilaiden puolesta juuri omalla ta-
vallaan – esimerkiksi järjestämällä varain-
hankintatapahtuman. Suomen Lions-liitto ja 
Lastenklinikoiden Kummit kutsuvat kaikki 
Suomen lionsklubit jäsenineen lämpimästi 
mukaan hyvään yhteistyöhön!
 Suomen hallituksen koronavirustilan-
teeseen liittyviin suosituksiin ja kehoituksiin 
perustuen kaikki yhteistyön alkuun polkaise-
miseksi suunnitellut Kevään Sävelet -konsertit
on jouduttu siirtämään ensi syksylle.
 Konsertteja oli tarkoitus järjestää Kuo-
piossa, Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja 
Turussa maalis-huhtikuun aikana.
 Syksyn konserttipäivät tulevat sijoittu-
maan lokakuussa vietettävän lionstoiminnan 
Hyvän Päivän lähelle.
 Mikäli olet jo ostanut lipun tuleviin kon-
sertteihin, säilytä lippu ja seuraa tiedotusta tu-
levista konserttiajankohdista. Halutessasi saat 
myös rahat takaisin lunastamastasi lipusta.•
Lisätietoa saat oman alueesi kummikampanja-
päälliköltä ja osoitteesta https://kummit.fi/lions.

Lions-arpojen päävoitto 
Karttulaan
LIONS-ARPOJEN päävoittona ollut Toyota 
Yaris -henkilöauto tai vaihtoehtoisesti vene-
paketti arvottiin määräaikaan rekisteröityjen 
arpojen (5 436 kpl) kesken.
 Arvonta suoritettiin Digi- ja väestötieto-
virastossa Turussa 4.2.2020 klo 10:00.
 Päävoiton voittaja on Jyrki Viitanen 
Karttulasta. Lämpimät onnittelut voittajalle!•
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AJANKOHTAISTA

Sydäniskureita on hankittu jo yli 
160 kappaletta. Jos klubisi on 
kiinnostunut hankkimaan sydäniskurin, 
lue lisää www.lions.fi/toiminta/
kumppanuushankkeet/lionstyo_
sydanten_hyvaksi_jatkuu_2020/.

OSALLISTU KAMPANJAAN
LC VANTAA/HELSINGE päätti lahjoittaa kaksi sy-
däniskuria ja kartoitti niiden tarpeen toimin-
ta-alueellaan Myyrmäessä. 
 Valitsimme yhdeksi sijoituspaikaksi Myyr-
mäkitalon aulan ja toisen sydäniskurin luovu-
timme Vantaan liikuntatoimelle käytettäväksi 
ulkona pidettävissä urheilutapahtumissa. 
 Lahjoituksen saajat olivat kiitollisia sydä-
niskureista. Maallikkoelvytys on auttamisessa 
ratkaisevinta.
 Koska hankimme kaksi iskuria, anoimme 
ARS-apurahaa, joka meille myös myönnettiin.•

Sydäniskurit luovutettiin 20.2.2020 Myyrmäki-talossa, joka on kulttuurin monitoimitalo Länsi-Vantaalla.
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Oikaisu
UUTISOIMME virheellisesti LION-lehdessä 
6/19 vuoden hyväntekijöistä kertovan jutun 
ingressissä, että lionien Vuoden Hyvänteki-
jäksi palkittu PDG Rauno Mikkola on käyn-
nistänyt sydäniskurihankkeen.
 Lion Tarmo Mattilan oma henkilökohtai-
nen sydänongelma innoitti hänet sydänisku-
rihankkeen eteenpäin viejäksi. Mattilan esi-
tyksestä Club de Leones Torremolinos/Suomi 
hankki ensimmäisen sydäniskurin Aurinko-
rannikon Sydänyhdistyksen käyttöön vuonna 
2010.
 Pilottihankkeesta Mattilalle jalostui idea, 
että Suomessa voitaisiin toteuttaa vastaava 
hanke kansallisena aktiviteettina. Asiasta on 
vuosien ajan käyty neuvotteluja Sydänliiton 
ja Lions-liiton välillä.
 Mattila valmisteli hankkeesta LC Littoisen
vuosikokousaloitteen vuonna 2018 Oulussa 
pidetylle vuosikokoukselle. Vuosikokous ei 
hyväksynyt LC Littoisen aloitetta, mutta liitti 
aloitteeseen ponnen, jossa se suosittelee klu-
beille, että ne selvittävät omilla paikkakun-
nillaan sydäniskureiden tarpeen.
 Mattila tuotti iskureiden tilausaineiston 
vuonna 2018 ja kävi neuvotteluja sekä isku-
reiden toimittajan että kampanjan suojelijan, 
kansanedustaja Ilkka Kanervan kanssa.
 Sydäniskuriaktiviteetin käynnistymisen 
aikoihin Tarmo Mattilalle tehtiin sydämensiir-
to, josta hän on hyvää vauhtia kuntoutumassa.
 Kampanjan käynnistyttyä Rauno Mik-
kola on puolestaan LC Littoisen vuoden hy-
väntekijäesityksen mukaan aikaa ja vaivaa 
säästämättä pyyteettömästi ja päättäväisesti 
ajanut tärkeää asiaa eteenpäin.•

Lionstyötä sydänten hyväksi 
ulla rankamo

Uusia esitteitä lionstoiminnasta
SUOMEN LIONS-LIITON uusi esite on ilmes-
tynyt suomeksi ja ruotsiksi. Sähköinen esite
on liiton kotisivuilla www.lions.fi/media/
suomen_lions-liitto_jarjestona/suomen_
lions-liiton_esite/. Esitteitä tulee jakoon pii-
reille. Esitteeseen pohjautuva lonstoiminnan 
esittelyvideo löytyy liiton YouTube-kanavalta.
 Kotisivuilta löytyy myös toimintakerto-
muksen 2018–2019 tunnuslukuihin pohjau-
tuva tulostettava A5- kokoinen esite, jota voi 
tulostaa jaettavaksi tilaisuuksissa www.lions.
fi/jarjesto/suomen_lions-liitto_jarjestona/
toimintakertomus_2018–2019/.
 Toimintakertomus 2018–2019 hyväksy-
tään vuosikokouksessa kesäkuussa.•

Suomen Lions-liitolla on kaikkia 
sen jäsenklubeja varten haettu 
Manner-Suomen kattava 
Rahankeräyslain (255/2006) 
mukainen rahankeräyslupa.

Rahankeräyslupa 
RA/2020/183 on voimassa 
25.2.2020–30.6.2023.
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’’Viestin, siis olen!’’
HYVÄÄ JUHLAVUOTTA KAIKILLE! Pekka Piipon suunnittelema logo suomalaisen 
lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi julkaistiin pari viikkoa sitten tee-
malla tuhansien leijonien maa. Logon idea ja teema liikuttavat minua: meitä on monta
ja me teemme monella tavalla hyvää. Se on vahvuutemme, joka erottaa meidät muista.
 Vahvuuksistamme on hyvä oppia viestimään tehokkaasti toimintamme kaikilla 
tasoilla. Itse opin tammikuussa Communicé-yritystä pyörittävän Heidi Korvan vies-
tintätyöpajassa, että tulevaisuudessa on entistä suurempia vaikeuksia saada viestiäm-
me läpi, ellemme viesti yhtenäisesti. Viestinnän perusasiat on laitettava yhdessä kun-
toon, ja viestintä on otettava keskeisesti mukaan perustoimintaan ja sen johtamiseen. 
Descartesia mukaellen: ”Viestin, siis olen.” Yhdistystä tai sen toimintaa ei ole, ellei se 
pidä itsestään ääntä viestinnän avulla.
 Lionstoiminta antaa kuulua itsestään televisiossa. Liitto on solminut yhteistyöso-
pimuksen AlfaTV:n kanssa. Kevään ja syksyn aikana esitettävissä Hyvän Päivä -oh-

jelmaosuuksissa kerrotaan Lions-tarinoita esittele-
mällä eri puolilla Suomea toteutettavia aktiviteetteja. 
Ilmiannathan oman klubisi aktiviteetin mahdollisesti 
TV:ssä esiteltäväksi osoitteessa leijonatarinat@lions.fi.
       Olemme yhdessä tehneet jo paljon asioita, joista
on apua viestinnässämme. Brändityön aikaansaan-
nokset Monta tapaa tehdä hyvää ja Hyvän Päivä elävät
klubien ja piirien toiminnassa. Muistuttelen Hyvän 
Päivän 8.10. perimmäisestä tarkoituksesta esitellä 
klubin tai paikkakunnan klubien palvelutyötä eli sitä 

omaa hyvän tekemisen tapaa, joka eri klubeissa on erilainen. Lisäksi on olemassa 
lionstoiminnan avainviestit, jotka ovat hukkuneet työn tiimellyksessä mutta jotka 
nyt sukelletaan esille viestinnän koulutuksissa läpikäytäviksi 
ja hyödynnettäviksi. Meidän ei siis tarvitse aloittaa aivan 
puhtaalta pöydältä.
 Lions-toimiston työntekijät ovat olleet liiton työ-
terveyshuollosta vastaavan Terveystalon tekemän 
työpaikkaselvityksen kohteina syksyn aikana. Selvi-
tyksen vastauksissa korostui muun muassa se, että 
työyhteisössä on paljon erilaisia psykososiaalisia 
kuormitustekijöitä. Ne aiheutuvat pääasiallisesti siitä,
ettei työn määrä ole vähentynyt vastaavassa suhteessa 
henkilöstöleikkauksien kanssa. Vastauksissa tulee esille
myös työntekijöiden epäoikeudenmukainen kohtelu
organisaation muutosprosessissa, joka koetaan 
huonosti johdetuksi. Hallitus on myös kuullut 
liiton henkilökuntaa toimiston tilanteesta: 
töitä on liian paljon, mikä näkyy kasva-
neina ylityösaldoina. 
 Hallitus suhtautuu tilanteeseen 
vakavasti ja pyrkii löytämään ratkai-
suja työntekijäkohtaisen työmäärän 
kohtuullistamiseksi. Henkilökunta 
tekee toiminnanjohtajan kanssa ke-
vään aikana ehdotuksen tarvittavista
toimenpiteistä, joilla kuormitusta 
pystyttäisiin vähentämään.• 

Lisääntyvästä valoisuudesta iloiten.

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja
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Meitä on monta 
ja me teemme 
monella tavalla 
hyvää.
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TOIMINTAKAUSI 2019–2020

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
KEVÄTKAUDELLA
23.4. / 14.5. (optio) / 5.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 7.6. Järjestäytymiskokous 2020–2021

VUOSIKOKOUS
• 5.–7.6. 

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 26.–30.6. 
 Kansainvälinen vuosikokous

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
• LENTOPALLO 25.–26.4., LC Mynämäki

• GOLF 13.–14.6., LC Nilsiä

TOIMINTAKAUSI 2020–2021

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
• HAULIKKOAMMUNTA 8.–19.7., 
 LC Peräseinäjoki

• SM-SUUNNISTUSKILPAILUT 
 Lapualla elokuussa 2020

Lionstoiminta näkyy AlfaTV:ssä
HYVÄN VUOSI on AlfaTV:llä 14.3. alkanut uusi,  
kaksituntinen koko maan kattavan moni-
muoto-ohjelmasarja. Viikonvaihteen iltapäivä-
televisio koostuu 4–5 erillisestä ohjelmasta, 
joita sitoo yhteen Hyvä. Suomen lionit ovat 
ohjelmaosuudessa Hyvän Päivä.
 Koko vuoden aikana näytetään yhteensä
18 jakson jättiohjelma, jossa myös leijonat 
ovat mukana. AlfaTV:n kanssa solmittu kump-
panuussopimus antaa leijonille tämän vuo-
den aikana 45 minuuttia esitysaikaa ja 60 mi-
nuuttia mainosaikaa.•
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Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm) / lktliput@lahti.fi
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / lktryhmat@lahti.fi
Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi • www.lippu.fi

Tulossa syksyllä 
– liput myynnissä! 

Leslie Bricusse – Steve Cudden – Frank Wildhorn
JEKYLL & HYDE

Kauhuromanttinen musikaali hyvän ja pahan taistelusta
Ohjaus Jukka Keinonen / ensi-ilta 5.9.2020

Molière 
 Saituri

Kaikkien kitupiikkien esikuva
            Ohjaus Ilkka Laasonen / ensi-ilta 3.10.2020

AJANKOHTAISTA

U
udet Äänet toimivat kuvernöörien ja toimikunta-
puheenjohtajien apuna. Varsinkin maantieteellises-
ti laajoissa piireissä he ovatkin iso voimavara. Väli-
matkat ovat pitkät, ja jalkautuminen eri tilaisuuksiin 
ja klubeihin on ensiarvoisen tärkeää. Uusia Ääniä 
on seuraavilla aloilla: jäsenyys, johtajuus, palvelu 
sekä markkinointi. 

     Ymmärrän, että jos on hankala saada piirin toimijoita muihin-
kin virkoihin, niin tämä nähdään helposti ylimääräisenä riesana. 
Uudestaan ja uudestaan pitää kuitenkin huolehtia siitä, että vies-
tit ja kaikki hyvät ideat saavuttavat myös kaikki klubit ja niiden 
jäsenet. Näen Uudet Äänet voimavarana. He ovat piirin muiden 
toimijoiden työpareja viemässä eteenpäin viestiä hyvistä teois-
ta ja ideoista sekä jäsenille että yleisölle. He auttavat jäsenohjel-
missa ja valmennustilaisuuksissa ja rohkaisevat ottamaan uusia 
tehtäviä vastaan. 
 Muutamissa piireissä kuvernöörit ovat nimenneet Uudet Ää-
net. Yksi leo on myös mukana. Heidän kanssaan on pidetty >>> 

New Voices – Uusia Ääniä
Mikä ihmeen New Voices? Se alkoi edellisellä 
kaudella joissakin piireissä ja jatkuu vielä 
ainakin seuraavan kauden.
pirkko vihavainen, new voices suomen koordinaattori

Suomalaiset kouluttajat ja koulutukseen osallistuneet leijonat LCIP-kouluttajavalmennuksessa, 
joka järjestettiin Lontoossa viime vuoden lopulla.
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Lions-kouluttajat pätevöitymässä 
Lontoossa
ipdg sanna mustonen

15 AKTIIVISTA Suomi-leijonaa kahdeksasta eri 
piiristämme suuntasi erilaiseen itsenäisyyspäivän 
viettoon Lontoon LCIP-kouluttajavalmennuk-
seen 6.–9.12.19. 
 Kaikkiaan valmentautumassa oli viitisenkym-
mentä eurooppalaista. Suurin osa suomalaisista 
osallistui suomenkieliseen Jari Rytkösen ja Antti 
Forssellin vetämään ryhmään, mutta pari meistä 
osallistui englanninkieliseen valmennukseen.
 LCIP, Lions Certified Instructor Program, 
Lions-kouluttajien virallinen pätevöitymisohjel-
ma, tarjoaa eväitä muun muassa aikuisoppijoiden 
motivoimiseen ja innostavien koulutussessioiden 
vetämiseen. Tavoitteena on tarjota yhdenmukaista
ja tehokasta valmennusta järjestön kaikilla tasoilla. 
 Taitojen karttuessa tutustuimme samalla uu-
siin lions-ystäviin ja koimme onnistumisen iloa 
haastaessamme itsemme ja toisemme. Hyvä kou-
lutus, jota suosittelemme lämpimästi muillekin!•
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Poikkeuksellisia aikoja
MAAILMANLAAJUINEN koronaviruspandemia on nyt myös Suomessa. Vain parissa vii-
kossa Suomi siirtyi muutamasta tartunnasta vaiheeseen, jossa iso osa maasta on suljettu 
taudin leviämisen hidastamiseksi. Maan hallitus on suosittanut välttämään yli 10 hengen 
kokoontumisia ja perumaan yli 500 hengen tilaisuudet.
 Tämä on luonnollisesti vaikuttanut myös lionstoimintaan niin klubi-, piiri-, liitto- 
kuin kansainvälisellä tasolla. Tapahtumien järjestämistä on jouduttu arvioimaan uudel-
leen ja siirtämään ajankohtia eteenpäin tai perumaan.
 Noudatamme viranomaisohjeistuksia ja suositamme, ettei klubikokouksia kannata 
toistaiseksi pitää. Myös kevään piirikokouksiin piirejä on ohjeistettu minimivaatimuk-
sista, jotka peruutetun fyysisen vuosikokouksen tulee täyttää, jotta asiat saadaan pääte-
tyiksi aikataulussa.
 Lastenklinikan Kummien kanssa suunnitellut 
Kevään Sävelet -konsertit on siirretty syksylle, kevään
LQ-koulutukset ja kesän nuorisovaihto on peruttu. 
Liiton vuosikokouksen ja kansainvälisen vuosikokouk-
sen osalta kesäkuussa valmistaudutaan vaihtoehtoi-
siin järjestämismahdollisuuksiin.
 Myös tämän lehden monia juttuja on kirjoitettu,
käännetty ja taitettu useamman kerran uusiksi, koska
koronavirustilanne panee arvioimaan asioita jatku-
vasti uudelleen. Kannattaakin seurata ajankohtaisinta
tilannetta kotisivuiltamme ja sosiaalisen median kanaviltamme.
 Ihmisten kalentereista on nyt moni kiva meno peruuntunut ja vapaa-aika, viikon-
loppusuunnitelmat sekä harrastuskuviot ovat menneet uusiksi. Ihmisiä on kehotettu 

vähentämään fyysisiä tapaamisia, jotta tartuntamäärä ei 
seuraavien viikkojen aikana nousisi liian jyrkästi. Kan-
salaisten harkinta ja varovaisuus näkyy, altistumisris-
kiä vähentääkseen ihmiset ovat mahdollisuuksien 
mukaan siirtyneet etätöihin ja välttäneet paikkoja, 
jossa tarttumisvaara on suuri.
   Lionstoiminnassa on totuttu huolehtimaan lä-
himmäisistä. Nyt voimme auttaa toisiamme ra-
joittamalla liikkumistamme etenkin flunssaoirei-
sena – suojelemme siten riskiryhmään kuuluvia. 

Poikkeustilanteessa tarvitaan paljon keskinäistä
tukea ja ymmärrystä. Tarvitaan kykyä toi-
mia vastuullisesti ja toiset huomioon ottaen.
 Poikkeustilanne on tuonut myös poik-
keuksellista hyväsydämisyyttä. Mediassa 
on nähty ihmisten kyseelleen mahdolli-
suutta olla ottamatta rahoja takaisin pe-
ruuntuneen tapahtuman lipuista, jotta 
lippuraha jäisi tapahtumanjärjestäjälle 
kulujen kattamiseksi vaikeassa tilanteessa.
     Myös avustusrinkejä on perustettu 
niin vanhusten auttamiseksi kuin naa-
puriapuyhteisöjä oman alueen karan-
teeniin joutuneiden perheiden tueksi.
     Tämä osoittaa, että epävarmuuden 
ajassa on entistä tärkeämpää auttaa ja 
pitää huolta toinen toisistamme.•

Lionstoiminnassa 
on totuttu 
huolehtimaan 
lähimmäisistä.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Ehdota Hyvä teko palkittavaksi 
LEIJONAT VIETTÄVÄT valtakunnallista Hyvän 
Päivää vuosittain 8.10. Hyvän Päivän yhteydes-
sä palkitaan Leijonien Hyvä teko tai Vuoden
Hyväntekijä sekä valtakunnallinen Hyvänte-
kijä. Leijonilla ja lionsklubeilla on nyt mah-
dollisuus tehdä ehdotuksia. Palkintoa voi-
daan 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 yhd-
yshenkilön yhteystietoineen. Myös voittaja-
ehdotuksen tehnyt saa palkinnon.•

Viranomaissuositusten johdosta 
rajoitamme lähiviikkoina paikallaoloa 
liiton toimistossa ja pidämme toimiston 
suljettuna. Saat henkilökunnan parhaiten 
kiinni sähköpostilla ja palveluaikoina 
puhelimella. Seuraa toimiston aukioloa 
koskevaa tiedottamista www-sivuillamme 
ja sosiaalisessa mediassa.

LIITON TOIMISTO ETÄTÖISSÄ

muutama nettikokous ja jaettu keskenämme 
hyviä toimintatapoja ja pohdittu ratkaisuja 
ongelmakohtiin. 
 Suunnittelemme leijonaseminaaria, jossa
etsitään yhteistä innostusta ja paloa lionis-
miin ja sen ytimeen. Etsimme konkreettisia 
keinoja toiminnan kehittämiseen. Ohjelma 
on kehitteillä. Ajatuksena on, että seminaa-
ri pidetään joka vuosi eri puolilla Suomea. 
Nyt keväälle suunniteltu seminaari on siir-
retty koronavirustilanteesta johtuvista suosi-
tuksista ensi syksylle. Viime vuosi jäi väliin, 
ja edellisen kerran se oli Seinäjoella kaksi 
vuotta sitten. Liiton sivuilla ja uutiskirjeis-
sä ilmoitetaan lisää. Jos kiinnostuit ja haluat 
tulla tällä tavalla kehittämään yhteistä toi-
mintaamme, kannattaa päivämäärä laittaa jo 
kalenteriin.
 Ensi kauden suunnitelmia laadittaessa 
voi piireissä miettiä, olisivatko Uudet Äänet 
juuri se lisävoima, jota piirissä ja ehkä klu-
beissakin on kaivattu.•
Lue lisää New Voices -ohjelmasta 
myös LION-lehdestä 6/2018.

>>>
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Pohjolan lionit kokoontuivat Tanskassa
NSR-kokous eli pohjoismaisen yhteistyöneuvoston kokous 
järjestettiin Kööpenhaminan Glostrupissa 17.–19.1.2020. 
Vaikka toimimmekin omissa klubeissa ja isolta osin paikallisesti 
ja esimerkiksi kuvernöörit ovat suoraan kansainvälisen presidentin 
alaisia, on hyvä muistaa, että on muitakin yhteistyötasoja.
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / aarne kivioja, suomen lions-liiton puheenjohtaja

Uutena tapahtumana oli pohjoismaisten 
rauhanpalkintokilpailujen voittajien arviointi.

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

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

• NSR:n kokoukset pidetään    
 vuorojärjestyksessä eri Pohjoismaissa.
 Ensi vuonna NRS-kokous järjestetään   
 Helsingissä. 

• Puheenjohtajien kokouksissa 
 puhetta johtaa kyseisen maan   
 puheenjohtaja, joka on ensi kaudella 
 Matti Reijonen Suomesta. 

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO S
ekä Europa Forum että NSR- 
kokous järjestetään vuosittain. 
Koska seuraava NSR-kokous on 
Helsingissä, on syytä tarkastella,
mitä tuossa kaikille avoimessa 
pohjoismaisessa kokoustilaisuu-
dessa tapahtuu.

 Perjantain seminaariaiheita olivat muun 
muassa GAT-toiminta, ”NSR tulevaisuudessa”
-suunnittelu, ”IR” eli Kansainväliset suhteet 
sekä LCIF-säätiömme.

asukkaan vapaaehtoisverkosto, jota käyte-
tään lähinnä turistien opastamiseen. Hal-
linnollisissa kokouksissa totesimme olevan 
tarvetta sääntöjen ja ”apusääntöjen” yhden-
mukaistamiselle, jotta kokoukseen osallistu-
jat pääsevät todella vaikuttamaan ja osallis-
tumaan päätöksiin.
 Tulethan sinäkin osallistumaan ja vaikut-
tamaan, kun seuraava NSR-kokous on Hel-
singissä tammikuussa 2021.•

NSR-kokouksessa oli tanskalaista huumoria: nämä rintanapit erottuvat. Kokoukseen osallistui toistasataa pohjoismaisen yhteistyön ystävää.

 Osallistuin Kansainväliset suhteet -semi-
naariin ja sen jälkeen pohjoismaisten pu-
heenjohtajien kokoukseen. Kansainväli-
sissä suhteissa esiteltiin seuraava yhteinen 
NSR-projektimme, jonka avulla rakennetaan 
Tansaniaan lastenosasto siellä olevan sairaa-
lan yhteyteen. 
 Muilla pohjoismailla tuntuu jokaisella 
olevan runsaasti ulkomaisia pieniä avustus-
projekteja käynnissä, niitä varten tanskalai-

silla on olemassa Miniprojekti-luettelokin. 
Tällaisessa klubien suorassa avustustoimin-
nassa ulkomaille me suomalaiset olemme 
reilusti jäljessä. 
 Uutena mielenkiintoisena tapahtumana 
oli pohjoismaisten rauhanpalkintokilpailu-
jen voittajien arviointi. Voitto meni tällä ker-
taa Ruotsiin Aprilia Karlsonille.
 Lauantain pääluentona oli Tanskan Aar-
husissa aikaansaatu ja kunnan palkkalistoilla
olevan henkilön johtama 4 000 paikallisen 
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L
CIF-seminaarissa kuultiin mai-
nioita ideoita säätiön varainke-
ruuseen. Tanskalaiset olivat ke-
ränneet jo 10  000 US dollaria 
myymällä kovia karkkeja. Lisäksi
kehitteillä oli kullekin alueelle 
sopivien kukkasiementen myynti.

Kukkia kylvämällä paranevat samalla per-
hosten, mehiläisten ja pikkulintujen elin-
mahdollisuudet. Facebook-keräys mainittiin
yhtenä keinona, kertyneet varat voi osoittaa 
keräävän klubin tai henkilön Melvin-tilille
laittamalla viestin osoitteella donorassistance
@lionsclubs.org. 
 Euroopan ja Afrikan alueen kampanja-
vastaava Paul Steele tuli sunnuntaiksi 
Tampereelle pitämään koulutusta Suomen 
Kampanja 100 -koordinaattoreille ja kuver-
nööreille.
 Steele korosti klubien motivoinnissa 
henkilökohtaista kontaktia ja sopivan koh-
teen löytämistä LCIF:n kahdeksasta pal-
veluhaasteesta, omansa kullekin erilaiselle 
klubille. Tarinan kertomista harjoiteltiin 
pareittain, ja parhaita kuuntelemalla tuli 
jopa tippa silmään. Iskevän alun lisäksi tär-

keää on mukaansa tempaava loppulause – 
Call to Action. Elintärkeää on myös kam-
panjakoordinaattorin ja piirikuvernöörin 
yhteistyö. Piirikuvernööriä klubeissa kuun-
nellaan.
 – Suomen Lions-yhteisön intohimo teki
minuun suuren vaikutuksen. Haluamme 
olla valmiita auttamaan niin teidän yhtei-
söjänne kuin Lions-yhteisöjä ympäri maa-
ilman, jotta voimme yhdessä rakentaa kes-
tävämpää ja vahvempaa maailmaa, Steele 
sanoi.
 – Kaikilla ei ole, mistä antaa. Mutta jos 
on, toivomme, että sinä tai klubisi harkitsi-
sitte minkä tahansa suuruista lahjoitusta 
kampanjamme avuksi. Jäsenemme ovat avain
menestykseemme.•

LCIF ja Kampanja 100 NSR-kokouksessa
Kööpenhaminan NSR-kokouksessa oli toistasataa 
pohjoismaisen yhteistyön ystävää. LCIF:n Kampanja 100:n 
Euroopan ja Afrikan alueiden kehityspäällikkö Paul Steele 
järjesti vielä koulutuksen Suomen Kampanja 100 
-koordinaattoreille ja kuvernööreille Tampereella.
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / pcc heikki hemmilä, kampanja 100 -keräysvastaava

Mikä on miniprojekti?
aarne kivioja, 
suomen lions-liiton puheenjohtaja

OLEMMEKO MUITA pohjoismaita jäljessä? 
NSR-kokouksessa kävi ilmi, että muissa 
pohjoismaissa on kymmenillä klubeilla jo-
kin oma avustuskohteensa, pääsääntöisesti 
Afrikassa.
 Osa näistä kohteista tarvitsee enemmän 
apua kuin yksi klubi pystyy tarjoamaan, mutta
laajuus ei kuitenkaan ole piiri- tai liittota-
soista. Tämän vuoksi muita klubeja pyyde-
tään yksittäiseen avustustoimintaan mukaan.
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Tampereella VDG Nina Moilasen (vas.) ”hissipuhe” tuli sydämestä. Euroopan ja Afrikan alueen kampanjavastaava Paul Steel (kesk.) jakoi muutamille kampanjaa edistä-
neille erityiset Helping Hands -pinssit. D-piirin kampanjakoordinaattori Unto Kiljunen (oik.) palkittavana ja vieressä PCC Heikki Hemmilä, Kampanja 100 -keräysvastaava.

Suomen Lions-
yhteisön intohimo 
teki minuun suuren 
vaikutuksen.

>>>
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Kansainvälistä vuosikokousta 
ei järjestetä Singaporessa
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / dr. jung-yul choi, kansainvälinen presidentti

Kouluttautuminen maan 
kehittämisessä tärkeintä
ulla karppinen

I-PIIRISSÄ LC Oulu-Uleåborg on lähtenyt 
vuosi sitten mukaan Malawin kehittämis-
hankkeeseen lahjoitussummalla. 
 Itäisessä Afrikassa sijaitsevan Malawin 
kehittämishankkeen tavoitteena on rakentaa 
peruskoulu Muonan kylään. Malawissa vain 
35 prosenttia ikäryhmästä suorittaa ala-as-
teen. Tytöt naitetaan 12- vuotiaina ja he jättä-
vät koulun usein kesken. Nykyisin lapsiäidit 
saavat palata takaisin kouluun. 
 Anja Tolonen LC Oulu-Uleåborgista 
kertoo, että Muonassa on jo saatu rakennet-
tua varasto ja kaksiluokkainen koulu. Lisäksi 
kouluun on saatu tytöille ja pojille omat käy-
mälät, mikä on hygienian takia tärkeää. Seu-
raavana on vuorossa asuinrakennus kahdel-
le opettajalle ja koulukeittiön tarvikkeiden 
hankinta sekä porakaivo.
 – Tyttöjen kouluttautuminen maan ke-
hittämisessä on tärkeintä. Tavoitteena on 
rakentaa yhdessä maailman vähiten kehit-
tyneimmässä maassa opinpolku peruskou-
lusta ammattiopintoihin ja edelleen korkea-
kouluopintoihin kummitoiminnan avulla 
sekä koko kylän kehittäminen, omavarai-
suus kompostoinnin, lannoituksen ja kierrä-
tyksen avulla sekä neuvonnalla.
 Tolonen painottaa, että vapaaehtoistyön-
tekijät ja lahjoittajat keräävät varoja, kyläläi-
set itse rakentavat koulun.•
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KANSAINVÄLISEN järjestön vuosikokousta, 
joka oli tarkoitus järjestää 26.–30. kesäkuu-
ta 2020, ei tulla järjestämään Singaporessa.
 Singaporen terveysministeriö on juuri 
ilmoittanut, että kaikki suuren mittakaa-
van tilaisuudet on peruutettu 30. kesäkuuta 
saakka, jotta vähennetään koronaviruksen 
leviämistä. Kansainvälisen järjestön halli-
tus sai tämän tiedon Singaporesta ja tästä 
tärkeästä aiheesta tullaan keskustelemaan 
hallituksen kokouksessa huhtikuussa tai 
ennen sitä.
 Aikaisemmin maaliskuussa ilmoitin 
teille, että olimme optimistisia sen suh-
teen, että pystyisimme järjestämään vuosi-
kokouksen Singaporessa, mutta että olim-
me myös tutkimassa mahdollisuutta löytää 
jokin toinen isäntäkaupunki. Viimeisten 
viikkojen aikana hallintovirkailijat ja vuosi-

kongressijaosto ovat tutkineet vaihtoeh-
toja. Hallituksen on hyväksyttävä kaikki 
muutokset liittyen vuosikokouspaikkaan ja 
ajankohtaan ja niistä ilmoitetaan lioneille 
heti kun mahdollista.
 Vuosikongressijaosto tulee tekemään 
kaikkensa auttaakseen teitä. Kansainvälinen
järjestö tulee palauttamaan kaikki jo mak-
setut ilmoittautumismaksut. Pyydämme, että
ette ota yhteyttä LCI:n Registration-osas-
toon kysyäksenne tässä vaiheessa omasta 
ilmoittautumisesta, lipusta tai hotellin pe-
ruuttamisesta, ennen kuin määrittelemme 
peruuttamiseen liittyvät yksityiskohdat.
 Olemme pettyneitä, mutta jatkamme 
eteenpäin maailmanlaajuisena järjestönä, 
asettaen aina jäsentemme terveyden ja hy-
vinvoinnin etusijalle.•

 Tanskassa projekteja on niin paljon, että 
he julkaisevat vihkosta nimeltä Lions mini-
projektkatalog, josta muut klubit voivat ha-
kea avustuskohdetta, jota voisivat tukea, jos 
omaa kohdetta ei ole.
 Meitä kiinnostaa, onko tällaisia ”mini- 
projekteja” myös Suomessa? LC Oulu- Uleå-
borgin kehittämishanke on yksi esimerkki. 
Onko muita? Toivomme, että mahdolliset 
”suora-auttajat” ilmoittaisivat tietonsa myös 
liittoon miniprojektit@lions.fi.•

>>>
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Viime vuoden kansainvälisessä vuosikokouksessa maiden liput liehuivat Milanossa. Tänä vuonna 
koronaviruspandemian vuoksi kokousta ei voida suunnitellusti pitää Singaporessa.
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Juhlavuosi käyntiin Oulussa
Lionien juhlavuoden vietto käynnistyi Oulussa lauantaina 
kuvernöörineuvoston kokouksessa ja seminaarissa eri puolilta 
Suomea saapuneiden noin 170 leijonan ja leon voimin.
KUVERNÖÖRINEUVOSTO / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

K
uvernöörineuvoston kokoukses-
sa polkaistiin käyntiin suomalai-
sen lionstoiminnan 70-vuotis-
juhlavuosi.
    Myös kokouksen järjestänyt 
I-piiri täyttää tänä vuonna ko-
meat 55 vuotta. Pyöreitä tulee 

täyteen myös Suomen Lions-liitolle, jolla on 
60-vuotisjuhlavuosi ja Lions Club Interna-
tionalin säätiölle, LCIF:lle, joka on 50-vuotias.
 Avajaisjuhlassa tervetulosanat Leijona-
hengen laulamisen jälkeen lausui yksi järjestä-
vien klubin presidenteistä, Eeva Rautakorpi 
LC Oulu/Raatista.
 Avaussanat leijonajuhlaan sopivasti mu-
risi liiton puheenjohtaja Aarne Kivioja. Hän 
muistutti puheenvuorossaan, että tänään on 
käynnistymässä avoin kokous, joka tarkoit-
taa avoimuutta niin informaation jakami-
seen kuin vastaanottamiseen.
 Kivioja muistutti juhlavuonna käynniste-
tyistä uusista kumppanuushankkeista. Tänä 
vuonna kumppanuushankkeet on käyn-
nistetty niin Lastenklinikoiden Kummien 
kuin Suomen Hiihtoliiton kanssa. Kummien 
kanssa tuetaan pieniä potilaita syöpätautien 
hoidon kehittämiseksi ja Hiihtoliiton kanssa 

järjestetään kaikille lapsille mahdollisuus ko-
keilla hiihtoharrastusta. 
 Puheenjohtajan mukaan lionstoiminnas-
sa on jotain sellaista, joka käy suomalaisten 
sydämiin.

Kuvernöörineuvoston kokoukseen ja seminaariin osallistui noin 170 leijonaa ja leoa ympäri Suomen.

 – Olemme edelleen maailman toiseksi 
tihein leijonakansa. Tuokoon tämä juhlavuosi
tuulahduksen menneiltä vuosikymmeniltä, 
mutta katsokaamme avoimin silmin eteen-
päin.
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Lions-liike on tärkeä yhteistyökumppani kaikille kunnille.

>>>
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LIONS-SEMINAARIN käynnisti DG Aarno 
Niemen ja DG Hannu Anttosen selvitys 
siitä, mitä suoria vaikutuksia piirien rekis-
teröimisellä on jatkossa.
 – Rekisteröinnin jälkeen piiri on yhdis-
tyslain mukainen oikeistoimikelpoinen yh-
teisö ja sen mukaan taloudenhoito ja kir-
janpito pitää tulla säännösten mukaiseksi, 
Niemi muistutti.
 Anttonen muistutti, että piirien rekiste-
röiminen mahdollistaa paremmin klubeja 
toimimaan yhdessä, toimimaan ja reagoi-
maan nopeammin, kun voidaan agitoida 
useita klubeja esimerkiksi pop up -tapah-
tumiin lyhyellä varoitusajalla.
 Kehittämiskoordinaattori Lauri Rantala
kertoi puhtaampaan vedenlaatuun tähtää-
västä Iijoen kehittämishankkeesta, jota on 
tehty hyvin monialaisesti Iijoen neuvotte-
lukunnassa.
 I-piirillä on ollut runsaasti ympäris-
töön liittyviä aktiviteetteja, joista kertoi pii-
rin ympäristöjohtaja Arto Iwendorf.
 I-piirin kauden teemana on ollut puh-
taat vedet ja piirin ympäristötekoja on 
muun muassa perinteinen siivouspäivä, 
joka kohdennetaan vesistöjen rantojen sii-
voukseen. Asenteisiin on pyritty vaikutta-
maan, ja esimerkiksi koululaisille on jär-

 Kivioja luki myös Oulun hiippakunnan 
piispan Jukka Keskitalon lähettämät onnit-
telut 70-vuotisen taipaleen kunniaksi ja lii-
ton 60-vuotisjuhlaan. Keskitalo muistutti 
tervehdyksessään, että lionstoiminta on laa-
jasti tunnettua ja arvostettua. Keskitalo kiitti 
hyvästä yhteistyöstä ja muistutti, että juhla-
vuosi tuo mahdollisuuden tehdä tunnetuksi 
monia tapojamme tehdä hyvää.
 Leojen tervehdyksen toivat presidentti 
Kati Jaatinen ja varapresidentti Joel Stock-
makare. He kertoivat muun muassa alku-
vuodesta olleista leojen Talvipäivistä, johon 
saapui myös kansainvälisiä vieraita.
 Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala 
kertoi juhlapuheessaan Oulun pito- ja veto-
voimasta.
 – Lions-liike on aktiviinen, paikallinen ja 
kansainvälinen ja tärkeä hyvinvoinnin luoja. 
Se on myös tärkeä yhteistyökumppani kaikille
kunnille.
 Laajalan mukaan vapaaehtoistyö on tär-
keä osa kaupungin hyvinvointia ja viihtyi-
syyttä. I-piirin vuosittain järjestämä siivous-
päivä on kerännyt paljon ihmisiä siivoamaan 
yhteistä ympäristöämme ja myös lionien jär-
jestämä Lammassaaren pääsiäiskokko on ol-
lut oululaisena perinteenä jo 40 vuotta. 
 I-piirin piirikuvernööri Hannu Anttonen
lupasi päätössanoissaan, että lionstoiminnassa
hyvä pöhinä jatkuu.
 – Olemme tärkeitä ja voimme olla siitä yl-
peitä. Leijonapolulla mielekkyys, hyvän teke-
minen ja onnellisuus kulkevat käsi kädessä.•

jestetty kirjoitus- ja piirustuskilpailuja sekä 
ylisukupolvisia luontoaiheisia tehtäväras-
teja. Nuoriin ja lapsiin on panostettu myös 
pitämällä vesiaiheisia tunteja kouluissa.
 Osastonhoitaja Anna-Maija Mertaniemi
Oulun yliopistollisesta sairaalasta kertoi 
tietoa lasten syöpätaudeista ja I-piirin te-
kemästä yhteistyöstä jo usean vuoden ajan 
syöpäsairaiden lasten ja heidän perheiden-
sä kanssa.
 Immo Kuutsa kertoi Suomen Hiihtolii-
ton yhteistyöstä Suomen Lions-liiton kans-
sa. Kuutsa toivoi, että hankkeella voitaisiin 
jatkossa saada lionsklubeja hankkimaan 
hiihtovälineitä vähävaraisille perheille sekä 
löytämään uusia olympiatoivoja laduille. 
Hankkeen vastuuhenkilö DG Erkki Lappi 
muistutti, että leijonien päätavoitteena on 
liikuttaa lapsia.
 I-piirin jäsenjohtaja Eija Tuomaala 
kertoi vinkkejä, miten piiri voi olla klubien 
tukena isoissa tapahtumissa. I-piirissä on 
tehty klubeille lainattava messupaketti ja 
messuesiintymisistä ohjevideo www.lions.fi/
media/kuvapankki/videoita_lionstoimin-
nasta/ohje_messuesiintymiseen_klubeille/.
 Seminaarin päätti varapuheenjohtaja 
Matti Reijosen esitys liiton toiminnasta ja 
taloudesta kaudella 2020–21.•
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I-piiri aktiivinen ympäristöasioissa
KUVERNÖÖRINEUVOSTO / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

Tuokoon juhlavuosi tuulahduksen menneiltä vuosikymmeniltä, 
mutta katsokaamme avoimin silmin eteenpäin.

>>>

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala kertoi Oulun pito- ja vetovoimasta. 
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Piirikuvernööreillä juttu luisti KVN-kokouksen tauoilla.
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• LC Vaasa/Meri esittää kunniajäsenyys-
mahdollisuutta myös klubin jäsenille. 
Esityksen mukaan klubin ollessa yksimielinen 
siitä, että joku klubin jäsen on syystä tai 
toisesta kunniajäsenyyden arvoinen, pitäisi 
se olla sääntöjen mukaan mahdollista myös 
klubin jäsenille, eikä vain ulkopuolisille. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, 
että aloite hylätään.

• LC Kuopio/Canth esittää uuden jäsen-
ryhmän, ystäväjäsenen lisäämistä sääntöihin. 
Suomen lionsklubeissa on vanhusjäseniä, 
jotka terveytensä takia eivät enää voi tai 
kykene osallistumaan toimivana jäsenenä 
klubinsa toimintaan. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hylätään. 
Vuosikokoukselle kuitenkin esitetään, 
että LC Vaasa/Meri ja LC Kuopio/Canthin 
aloitteiden esitykset viedään eteenpäin 
kansainväliselle järjestölle.

• LC Savonlinna/Eerikki esittää, että kootaan 
nuorista jäsenistä suunnitteluryhmä Nuoret 
Leijonat, jonka tehtävänä on suunnitella 
liiton tulevaisuutta ja tekemisen mallia 
nuorten näkökulmasta, tavoitteenaan 
mielekästä tekemistä ja jäsenistön kasvu. 
Kuvernöörineuvoston päätösesitys on, että 
aloite hyväksytään seuraavalla lisäyksellä: 
suunnitteluryhmä raportoi työstään ja tekee 
päätösesitykset kauden 2020–2021 aikana 
kokoontuvalle kuvernöörineuvostolle sen 
hyväksyttäväksi.

Poimintoja päätösasioista
KUVERNÖÖRINEUVOSTO käsitteli kokouk-
sessaan vuosikokouksen päätettäväk-
si esitettävät asiat kuten liiton strategian 
kausille 2020–2025, toimintasuunnitel-
man ja talousarvion kaudelle 2020–2021, 
vuosikokousaloitteet, esityksen liiton jä-
senmaksuksi ja päätti esittää kortti- ja 
arpa-aktiviteeteille jatkoa kausille 2020–
2021 ja 2021–2022. 
 Kuvernöörineuvosto merkitsi tiedoksi
saapuneet hakemukset liiton puheenjoh-
tajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä kan-
sainväliseksi johtajaksi 2021–2023 sekä 
liiton vaalimainontaohjeen.
 Kuvernöörineuvosto päätti esittää 
vuosikokoukselle, että kotimaista teemaa 
Lions – monta tapaa tehdä hyvää / Lions – 
många sätt att göra gott jatketaan kaudella 
2021–2022.
 Kuvernöörineuvosto vahvisti myös 
liiton monivuotisten työryhmien puheen-
johtajien jatkamisen tehtävissään ja valitsi 
DG Hannu Hertin liiton jäsenjohtajaksi 
MD-GMT 2020–2023. Hakua MD-PRC 
viestintätoimialan puheenjohtajan teh-
tävään 2020–2023 päätettiin jatkaa 6.3. 
saakka.•

KUUSI KLUBIALOITETTA SEINÄJOELLE
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• LC Hiekkaharju-Sandkulla esittää, 
että Suomen Lions-liitto ottaa hoitaakseen 
sankarihautojen kynttilät itsenäisyyspäivänä 
ja lähettää ”vahvan suosituksen” jokaiselle 
Suomen lionsklubille, että he ottavat omalla 
alueellaan hautakynttilöiden hankinnan 
jokaisen sankarivainajan haudalle ja niiden 
sytyttämisen hoidon itsenäisyyspäivänä 
vuosittain. Kuvernöörineuvoston päätösesitys 
on, että käytäntö on voimassa jo monessa 
klubissa ja se esittää vuosikokoukselle 
käytännön laajentamista.

• LC Jyväskylä/Kuokkala esittää Leijona-
päivän perustamista. Leijonapäivä alkaisi 
valtakunnallisella leijonaparaatilla. Kuvernööri-
neuvoston päätösesitys on, että aloite hylätään.

• LC Turku/Lucia esittää, että Lions-liiton 
toimintaa tulee kehittää toiminnan johtamisen, 
hallinnon, talouden ja viestinnän osalta. 
Jäsenten tiedonsaantimahdollisuus ja 
toiminnan läpinäkyvyys tulee taata aikaisempaa 
paremmalla tavalla. Kuvernöörineuvoston 
päätösesitys on, että aloite hyväksytään.

• Vuosikokouksen järjestämistä 2023 esitetään 
Espooseen, piiri 107-B ja järjestäjinä LC Tapiola 
ja mukana seuraavat lionsklubit: LC Espoo/
Aurorat, LC Espoo/City, LC Espoo/Keskus, 
LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsinki/Lauttasaari, 
LC Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Pajamäki ja 
LC Helsinki/Stamina.

Aloitteet merkittiin tiedoksi
ja käsitellään vuosikokouksessa.

KVN-kokous järjestettiin Oulun Eden-kylpylässä Nallikarissa, jossa pystyi rentoututumaan hyvien tarinoiden 
ja jutustelujen välissä.

SEINÄJOEN VUOSIKOKOUKSELLE jätettiin kuusi klubialoitetta ja yksi vuosikokouspaikkakunta-
hakemus. Kuvernöörineuvosto käsitteli aloitteet ja antoi esityksensä vuosikokoukselle.

K
U

V
A

: A
N

N
A

-K
A

IS
A

 J
A

N
SS

O
N

K
U

V
A

: H
EI

K
K

I H
EM

M
IL

Ä

I-piirin piirikuvernööri Hannu Anttonen lupasi, 
että hyvä pöhinä jatkuu lionstoiminnassa.
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Liiton vuosikokous 
Seinäjoella peruuntuu
Koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen varautumiseksi 
ja viranomaissuositusten noudattamiseksi liiton vuosikokousta 
aletaan valmistella vaihtoehtoisilla tavoilla. Tämä on myös 
Seinäjoen vuosikokouksen päätoimikunnan esitys liiton 
hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle.
VUOSIKOKOUS / maarit kuikka, toiminnanjohtaja ja anna-kaisa jansson, päätoimittaja

Tilanne oli tämä vuosikokouksen 
osalta lehden mennessä painoon. 
Tästä syystä kutsu vuosikokoukseen 
ja kuvernöörineuvoston järjestäytymis-
kokoukseen jäävät myös tästä 
LION-lehden numerosta pois.

Seuraa vuosikokoukseen liittyvää 
ajankohtaista tiedotusta liiton koti-
sivuilta ja sosiaalisen median kanavilta.

SEURAA TIEDOTUSTA KOTISIVUILTA

Jo nyt kokoukseen ilmoittautuminen 
on käytännössä pysähtynyt kokonaan.

Toimintasuosituksia 
koronavirustilanteessa
aarne kivioja, puheenjohtaja

Klubitaso
• Yleissuosituksena klubikokouksia ei 
kannata toistaiseksi järjestää. Yli 10 hengen
virallisia kokouksia ei saisi järjestää ja 
yli 70-vuotiaiden ei tulisi tarpeettomasti 
liikkua. Tämä rajoittaa merkittävästi ison 
osan jäsenistömme kokoontumismahdol-
lisuutta.

• Klubin aktiviteetteja, jotka siis poik-
keuksetta lienevät yli 10 hengen tilaisuuk-
sia, ei tule enää tällä kaudella järjestää. 
Vaikka siis nykyinen valmiuslakiin liitty-
vä poikkeustila on voimassa toistaiseksi 
vain kuukauden, niin asiantuntijoiden yksi-
mielisten tietojen mukaan epidemian ohi-
menoon menee muutama kuukausi.

• Tärkeäksi, vaan ei välttämättömäksi 
asiaksi voisi katsoa huhtikuun vaaliko-
kousten valinnat. Jotta toiminta jatkuisi, 
sitten kun se taas on mahdollista, mah-
dollisimman oikein, ehdotus on, että ku-
kin klubi hyväksyttää huhtikuun ehdokas-
valintansa sähköpostipäätöksenä.

Piiritaso
• Piirikuvernöörit ovat saaneet pääma-
jasta ohjeistuksen minimivaatimuksista, 
jotka mahdollisesti peruutetun fyysisen 
vuosikokouksen tulee täyttää, jotta asiat 
saadaan päätetyiksi aikataulussa.

Liittotaso
• Liiton järjestämät koulutukset joko pe-
rutaan, siirretään toteutettaviksi myö-
hempänä ajankohtana tai ne järjestetään 
tietoliikenneyhteyden avulla.  
• Loppukevään Lions Quest -koulutukset 
on peruttu.  
• Kevään säveliä -konsertit on siirretty 
syksyyn.  
• Kesän nuorisovaihto on siirretty kesälle
2021. 
• Orkester Norden -leirin ja konserttien 
ja osalta päätöksiä tehdään myöhemmin 
virustilanteen ja siitä aiheutuvien viran-
omaissuositusten perusteella.

Kansainvälinen taso
• LCI on ilmoittanut, ettei kansainvälistä 
vuosikokousta voida pitää Singaporessa ja 
vaihtoehtoja selvitetään.•

V
uosikokouksen päätoimi- 
kunnan puheenjohtaja Henri
Honkalan arvion mukaan 
fyysisen kokouksen osallis-
tujamäärä tulisi jäämään pie-
neksi. Myös yritysten talou-
dellinen tilanne on alkanut 

nopeasti heikentyä, mikä vaikeuttaa vuosi-
kokouksen varainhankintaa. Näistä syistä 
vuosikokouksen järjestämisen taloudelliset 
riskit kasvavat erittäin suuriksi.
 Päätoimikunta sanoo hallitukselle lä-
hettämässään viestissä, että ”koronavirus 
vaikuttaa Suomessa enemmän kuin olisimme

20
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Suomen Lions-liiton ehdokkaat 
kaudelle 2020–2021 on asetettu. 

• Puheenjohtajaehdokkaaksi on 
 ehdotettu nykyistä varapuheenjohtajaa 
 Matti Reijosta. Kannatustodistuksen
 antoi Reijosen klubi, LC Vampula, 
 M-piiristä.

• Varapuheenjohtajaehdokkaaksi on 
 asetettu B-piirin aiempi piirikuvernööri   
 Sanna Mustonen, LC Kirkkonummi-  
 Kyrkslätt/NICE. 

EHDOKKAAT

Rohkeasti näkymään
’’LEIJONA on eläin, joka saalistaa ja elää ryh-
minä. Sen levinneisyysalue ja kanta ovat su-
pistuneet voimakkaasti ja laji on nykyisin 
vaarantunut.”
 Oheinen teksti Wikipediassa koskee kai-
maamme savannien kissapetoa, mutta yhtä 
lailla me lionit olemme huolissamme ole-
massaolostamme. Mekin toimimme ryhmissä,
klubeissamme, joissa yhteisö kantaa huolta 
omistaan. Me emme saalista ja etsi omaa hy-
väämme vaan autamme ja kannamme vas-
tuuta lähimmäisistämme, lähiympäristös-
tämme, kotimaastamme ja tulevien sukupol-
vien turvasta, mahdollisuuksista ja onnesta.
 Symbolimme on rohkea ja ylväs eläin. Sa-
manlaisella ylpeydellä tulisi meidänkin nos-
taa häntämme pystyyn ja näyttää mihin ky-
kenemme, mitä kaikkea olemmekaan saaneet 
aikaan. Nöyryys on hyve, mutta kunnia sille, 
jolle kunnia kuuluu. Jos meihin lioneihin lii-
tetään aikaansaannoksemme, ne monet tavat, 
joilla olemme tehneet hyvää, kiinnitämme 
ihmisten huomion ja kiinnostuksen. Ai, lio-
nitko tämän puiston kunnostivat, tarjosivat 
lapsillemme tämän tapahtuman, veivät van-
huksemme virkistymään? Mahtavaa, minä-
kin haluan kuulua tähän laumaan!
 Logot rintaan ja tarinat elämään – toimin-
tamme on paras mainoksemme ja markkina-
valttimme. Lionit – rohkeasti näkymään!•

Yhdessä Eteenpäin
VALITSIN teemakseni ”Yhdessä Eteenpäin” 
siksi, että minulla on vahva usko siihen, että 
Leijonahenkeä on vielä olemassa ja pääsem-
me yhdessä toteuttamaan perustehtäväämme
palvelua.
 Viime kaudella tehdyt suuret päätökset 
aiheuttivat ristiriitoja jäsenten keskuudessa 
ja luvassa on muutoksia. Kun niitä on paljon, 
syntyy levoton mieliala ja tietämättömyys, 
kuinka tästä jatketaan eteenpäin. Meillä on 
vain yksi suunta ja se on yhdessä eteenpäin. 
 Jokaisen on pysyttävä yhdessä teke-
miemme päätösten takana, kunnioitettava 
toisiamme ja arvojamme, jotta olemme en-
tistä vahvempia. Vahvuuttamme osoittaa 870 
ylpeää klubia, jotka yhdessä tuottavat arvo-
kasta palvelua vähempiosaisille.
 Kuluvalla varapuheenjohtajakaudellani 
olen todennut, kuinka hyvin tehtäviin valitut 
vastuuhenkilöt ja työryhmät ovat paneutuneet
hakemaan ratkaisuja muutoksien normali-
soimiseksi. Työt jatkuvat koko kauden ajan 
ja osa jatkuu vielä seuraavalla kaudellakin. 

Ehdokkaat kaudelle 2020–2021

IPDG Sanna Mustonen

”Toimintamme on 
paras mainoksemme 
ja markkinavalttimme.”
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VCC Matti Reijonen

”Jokaisen on pysyttävä 
yhdessä tekemiemme 
päätösten takana.”
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 Tällä hetkellä valmistelemme ensi kau-
den toimintasuunnitelmaa tulevien piiriku-
vernöörien kanssa tiiviissä yhteistyössä. Tä-
män työn aikana innostus toimintaan oman 
suunnittelun ja vaikuttamisen kautta on kas-
vanut, johon toivon kaikkien leijonien yhtyvän
ja lähtevän tulevaan kauteemme ”Yhdessä 
Eteenpäin”.•

vielä joitakin päiviä sitten arvanneet. 
Tällä hetkellä yli 500 henkilön tilaisuuk-
sien järjestäminen ei ole sallittua. Ra-
joitus on voimassa toukokuun loppuun 
asti. Kukaan ei vielä tiedä talttuuko ko-
ronapandemia kesään mennessä ja jat-
kuuko kielto massatapahtumien järjes-
tämisestä”.
 Päätoimikunnan mukaan kansalaiset
ovat tällä hetkellä peloissaan. He eivät 
uskalla juuri liikkua julkisissa paikoissa 
ruokakauppoja lukuun ottamatta. Tämän
takia epäilemme, että vaikka kesäkuussa
saisi jälleen järjestää massatapahtumia, 
niin ihmiset eivät uskalla osallistua Lions-
järjestön vuosikokoukseen. Jo nyt ko-
koukseen ilmoittautuminen on käytän-
nössä pysähtynyt kokonaan. 
 ”Huomionarvoinen asia on myös se, 
että onko kokouksen järjestäminen läsnä-
olokokouksena vastuullista, koska suuri
osa suomalaisista leijonista on ikänsä 
puolesta riskiryhmään kuuluvia?”•
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Ympäristökasvatustyö 
vauhtiin koulujen kanssa
Ympäristöstä välittäminen ja siitä yhdessä huolehtiminen on 
yksi ihmisen tärkeimmistä elämisentaidoista. Se tukee ihmisen 
kokonaisvaltaista hyvinvointia, ennaltaehkäisee päihde- ja 
häiriökäyttäytymistä sekä syrjäytymistä ja vaikuttaa kehittyvän 
nuoren mielenterveyteen tasapainottavasti.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, 
leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen projektipäällikkö

Ympäristöstä huolehtiminen 
on nuoria kiinnostava 
ja ajankohtainen aihe.
KUVA: SUOMEN PARTIOLAISET / AAPO RAINIO
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Y
ksi nouseva nuorten mielen-
terveyttä uhkaava tekijä on 
nuorten kasvava ilmastoah-
distus. Sitä voidaan vähentää 
myötätuntoisilla palveluteoilla 
luonnossa. Kun nuori toimii 
luonnon puolesta, hän kokee 

olevansa osa ratkaisua, aktiivinen toimija. 
Tämä vaikuttaa nuoren tasapainoisuuteen ja 
elämänhallintaan. Tekeminen tuo nuorten 
elämään mielekästä sisältöä, Leojen puheen-
johtaja Kati Jaatinen sanoo.
 – Leijonat puhtaan veden puolesta -hank-
keelle on tärkeää tehdä kouluyhteistyötä. 
Suomen lionit ja leot voivat esimerkillään 

on tarkoitus palvella tulevaisuudessa kaikkia 
piirejä. Pilotin toteuttaa LC Otava, Otavia 
Opisto ja Otavan koulu Mikkelissä.
 Kädet tundraan ja tulevaisuuteen! -leiri-
koulukonsepti. Tavoitteena testata kenttä-

Syvennä luonnonlukutaitoasi, 
rakastu luonnon monimuotoisuuteen
ja toimi aktiivisesti sen puolesta.

myös haastaa muut maailman lionsmaat te-
kemään ympäristöteemaisia palveluprojek-
teja koulujen kanssa luoden samalla tule-
vaisuuden lionstoimintaa, hankkeen toinen 
perustaja Mika Pirttivaara toteaa.

Taidot kiertämään 
seuraavalle sukupolvelle
Palveluprojektien kautta toimiminen ei ole 
ainoastaan leijonayhteisölle lajityypillinen 
tapa toimia, vaan jotain mitä maailma ja pla-
neettamme tarvitsee voidakseen paremmin. 
 – Palveluoppiminen, eli oppiminen eri-
laisten vapaaehtoisuuteen perustuvien yh-
teiskunnallisten palveluprojektien kautta, on 
jotain mitä leijonat voisivat opettaa nuorem-
milleen – antaa hyvän ja välittävän elämän-
asenteen sekä -taitojen kiertää sukupolvelta 
toiselle. Lions Quest -opettajien täydennys-
koulutusmateriaalissa on oma osionsa pal-
veluoppimisesta. Tähän voisi olla jokaisen 
leijonan hyvä tutustua, lion ja Lions Quest 
-kouluttaja Johanna Arho-Forblom kertoo.
 Ympäristöstä huolehtiminen on nuo-
ria kiinnostava ja ajankohtainen aihe. YK:n 
agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet 
ovat suomalaisten nuorten agendalla.
 Suunnitteilla on muun muassa seuraavia 
kokeiluja koulujen kanssa.
 Rastireittisovellus tai lähiympäristön 
ympäristökasvatusrastit. Mobiilisovelluksen 

oloissa palveluoppimiseen perustuvaa kou-
luyhteistyötä kahden paikkakunnan välillä. 
Leijonat tekevät lähiympäristössä koulun 
kanssa yhteisen ympäristö -teemaisen pal-
veluprojektin. Pilotin toteuttaa Otaniemen 
lukio. Tavoitteena saada Ivalon lukio ja Iva-
lon lionsklubi mukaan kokeiluun elokuussa 
2020.
 Kodin ja koulun luontolähtöinen van-
hempainilta. Leijonien ja koulujen välinen 
yhteistyökonsepti 1.- ja 7.-luokille. Lions 
Quest -koulutusmateriaalipäivitys. Konsepti 
lisätään oppaaseen uutena ympäristölähtöi-
senä elämisentaitotuokiona. Yhteistyömuo-
toa tarjotaan Leijonat 70 vuotta Suomen 
luonnossa -juhlavuoden kunniaksi kouluille. 
Pilotin mahdolliset toteuttajat; jokin rova-
niemeläinen lionsklubi ja Saaren koulu sekä 
Sumiaisten klubi ja Sumiaisten koulu yhdessä.
 Syvennä luonnonlukutaitoasi, rakastu 
luonnon monimuotoisuuteen ja toimi aktii-
visesti sen puolesta! Tätä kaikkea on onnis-
tunut ympäristökasvatus.•
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I
hmisen luontosuhteen vahvistaminen 
läpi elämän on elintärkeää. Luonto on 
paras opettajamme. Ympäristöstä välit-
täminen ja siitä yhdessä huolehtiminen 
on yksi ihmisen tärkeimmistä elämi-
sentaidoista, jonka hyvinvointivaiku-
tukset ovat mittaamattomat.

 Lionstoiminnan yksi viidestä maailman-
laajuisesta teemasta on ympäristö. Suoma-
laisen lionstoiminnan täyttäessä 70 vuotta, 
laskemme reppumme hetkeksi harteilta ja 
pysähdymme tähyämään vaaran laelta vuo-
sien polkua. Mitä kaikkea olemmekaan teh-
neet yhdessä partiolaisten kanssa? 
 Oliko se partiokolo, jonka rempan kus-
tansimme? Olimmeko kokkaamassa herne-
rokkaa yötä päivää Suomen suvessa Partion 
suurleirillä? Vai olivatko ne partiolaiset, jotka
olivat apunamme, kun teimme motin puita 
vähävaraiselle perheelle? Entäpä mitä ha-
luaisin tulevaisuudessa tehdä partiolaisten 
kanssa?

Suomen Partiolaiset 
täyttää 110 vuotta
Valtakunnallinen Suomen partion kattojär-
jestö viettää juhlavuottaan iloisena ja ylpeänä.
Vuonna 2020 saamme juhlia elävää ja mo-
dernia nuorisojärjestöä. Jo ennen Suomen 
itsenäistymistä perustettu järjestö on nykyi-
sin Suomen suurin nuorisojärjestö, jonka 
toimintaan osallistuu vuosittain noin 65 000 
partiolaista. 
 Nuorison kasvatusjärjestönä partio lähtö-
kohtaisesti seuraa aikaansa ja uusii tapojaan 
toimia, mutta partiotoiminnan ydinajatukset
arvoineen ja ihanteineen ovat pysyneet sa-
manlaisina: partion tavoitteena on tukea 
lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset 
ominaispiirteensä huomioiden. Partio on 
kasvattanut suuren määrän lapsia ja nuoria 
vastuulliseen elämään tarjoten luontoa kun-
nioittavan ja yhteiskuntaan aktiivisesti suh-
tautuvan mukavan harrastuksen, jonka puit-
teissa on voinut oppia monenlaisia taitoja. 

Leijonat ja partiolaiset Suomen luonnossa
Suomen lionsklubit ja Suomen partiolaiset ovat tehneet yhdessä 
hyvää luonnolle ja ihmisluonnolle vuosikymmeniä. Tänä vuonna 
kummatkin järjestöt viettävät juhlavuottaan ja on monta syytä 
nostaa lippu salkoon ja mennä uudelleen metsään.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen projektipäällikkö 
ja anna koroma-mikkola, viestintäpäällikkö, suomen partiolaiset 

 Partio haluaa tehdä yhteistyötä myös eri-
laisten kumppanien ja tukijoiden kanssa. Lu-
kemattomat leijonat ovat tarjonneet tukeaan 
monille lippukunnille ja mahdollistaneet en-

Lukemattomat leijonat ovat mahdollistaneet entistä 
antoisamman harrastuksen monille partiolaisille.

tistä antoisamman harrastuksen monille par-
tiolaisille. Tätä yhteistyötä partiolaiset haluavat
vaalia jatkossakin.•

Juhlavuonna on monta syytä nostaa lippu salkoon ja mennä uudelleen metsään.
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Katto pään päälle
2019 LC EURAJOEN lionit keräsivät Eurajoella
sijainneesta 150 vuotta vanhasta purettavasta 
riihestä käyttökelpoiset hirret talteen, ja ra-
kensivat niistä Eurajoen partiolaisille eli Joki-
laakson Ravuille komean laavun. Jäljelle jää-
neestä puutavarasta tehdään partiolaisille 
polttopuita keväällä. Partiokololla sijaitsee 
myös LC Eurajoen rakentama kota. Partio- 
laiset ovat vastaavasti useasti olleet LC Eura-
joen itsenäisyystanssiaisissa vaatenarikkaa 
hoitamassa.•

1 000 mutapalloa 
Myrkkylampeen
MIKKELIN kaupungin lionsklubit, partiolai-
set, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yli-
opisto LUT ja Mikkelin kaupunki toteuttivat 
kesällä 2019 yhdessä talkootyönä projek-
tin, jonka tarkoituksena oli puhdistaa yksi 
Kalevan lammista, eteläisin Myrkkylampi. 
Projektissa parannettiin talkootyönä Myrk-
kylammen vedenlaatua ilman kemikaaleja, 
mutapallojen avulla, jotka leijonat valmisti-
vat ja heittivät yhdessä partiolaisten kanssa 
lammen kuntoa parantamaan.•

Uusi partiokämppä 
leijonien tuella
HELSINKILÄINEN Kaskipartio-lippukunta 
kaipasi apua partiokämppänsä kunnosta-
miseen. LC Pakinkylä järjesti lippukunnalle 
yhteensä noin 50 000 euroa uuden kämpän 
rakentamiseen. Myös muut alueen klubit tu-
kivat hanketta.
 Varoja kämpän rakentamiseen on kerätty
yhdessä muun muassa paperinmyynnillä, 
joulukuusimyynnillä ja lisäksi leijonat ovat 
auttaneet hankkimaan rakennustarvikelah-
joituksia. Tämän lisäksi klubilaiset antoivat 
myös runsaan työpanoksen, lähes 2 000 talkoo-
tuntia, kämpän pystytykseen.• 

WANTED
Kerro yhteisen juhlavuotemme kunniaksi 

oma verraton ja vallaton yhteistyötarinasi! 
Lähetä meille 200 merkin mittainen 

matkakertomus tekemisistäsi partion kanssa 
kuvan kera ja osallistut yllätysarvontaan. 

Arvonta järjestetään Suomen luonnon päivänä 
29.8.2020, luonnonkauniilla paikalla!

Tässä muutama kiikariin osunut 
yhteinen palveluteko vuosien varrelta 

auttamaan yhteiselon muisteloa.

Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa 

YMPÄRISTÖTEKO
Suomen Lions-liitto ja Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke julistaa 

Leijonatoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden kunniaksi haettavaksi 
YMPÄRISTÖPALKINNON. 

Ehdottaa voi mitä tahansa ympäristömme hyväksi tehtyä tekoa, 
joka on vahvistanut ihmisen ja luonnon välistä suhdetta. 

Ehdotus voi olla myös idea siitä, mitä tulisi tehdä.

Palkintoa koskevat hakemukset on toimitettava
30.4.2020 mennessä osoitteeseen puhtaatvedet@lions.fi. 

Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-liiton klubit. 

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 ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla paikkakunnalla. 
4. Toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien toiminnassa.

Voittajaklubi saa kunniakirjan ja sen edustajalle myönnetään kiertopalkinto. 
Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa 5.6.2020. 
Palkintoraadin muodostavat lion Arto Iwendorff Pohjois-Pohjanmaan 

ELY-keskus, Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmästä 
Mika Pirttivaara LC Tapiola, Tiitus Tuohikorpi LC/Cosmopolitan ja 

 Kati Jaatinen Leo Club Jyväskylä/Lohikoski sekä 
John Nurminen Säätiöstä Marjukka Porvari.

Ympäristötekoon liittyvät yhteydenotot pyydetään lähettämään 
sähköpostilla osoitteseen puhtaatvedet@lions.fi.

Tekemisen iloa suurella sydämellä!
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Tapahtumavinkkejä 
klubeille
Suomi Meloo 2020
SUOMI MELOO 2020 on valinnut tämän-
vuotiseksi teemakseen vesiensuojelun. 6.–
12.6.2020 melottava noin 400 kilometrin 
pituinen reitti kulkee Jyväskylästä Ruot-
sinpyhtäälle. 
 Leijonat puhtaan veden puolesta 
-hanke kannustaa reitin varrella olevia 
klubeja miettimään, voisiko Suomi meloo 
-tapahtuma tarjota omalle vesiensuojelu-
teemaiselle palvelutoiminnalle virkeän ta-
pahtuma-alustan. 
 Tapahtumassa jo yli 30 vuotta puuha-
miehenä toiminut lion ja K-piirin piiri-
kuvernööri Erkki Lappi heittää leijonille 
haasteen omasta ”Nyt on veden vuoro” 
-teemaisesta retkimelontajoukkueesta.
 Tapahtuman takana olevan Suomi 
Meloo ry:n tehtävänä on edistää retki-
melontaa, tehdä tunnetuksi uusia melon-
tareittejä sekä tavoittaa uusia lajin har-
rastajia. Suomi Meloo on rentouttava ja 
iloinen liikuntaviikko kauniissa järvi-, 
joki- tai merimaisemissa. Viikko koostuu 
osuuksista, joiden pituus vaihtelee muu-
tamasta kilometristä jopa noin neljään-
kymmeneen kilometriin.
 Jos koit läikähdyksen rinnassasi luet-
tuasi tämän, niin älä epäröi olla yhteydessä  
pikimmiten Karoliina Vilanderiin karo-
liina.vilander@lions.fi tai Kari Hellströ-
miin kari.hellstrom@suomimeloo.fi, joka 
vetää Suomi Meloo -tapahtumaa.•
Lisätietoja www.suomimeloo.fi/
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otesimme, että meille klubilai-
sille sopii parhaiten pienimuo-
toinen vesitoiminta, ja niinpä 
päädyimme kutsumaan Itämeri-
haasteen edustajan keväiselle 
Aurinkokirppikselle 2019.
    Meren rannalla olevalla kirp-

piksellä oli jaossa Itämerihaasteen ja leijo-
nien Leijonat puhtaan veden puolesta -hank-
keen informaatiota, ja lapset tutustuivat 
Itämeren kaloihin mainion onkipelin avulla. 
Tästä alkoi hieno vesipolkumme!
 Itämerihaaste ja leijonien hanke kannus-
tavat etsimään yhteistyökumppaneita. Löy-
simme kumppaniksi naapurin, Vuosaaren 
lukion. Musiikkipainotteinen lukio on ollut 
mukana Itämerihaasteessa vuodesta 2013 al-
kaen ja on sitoutunut vuoteen 2023 saakka. 
 Soihduille tuli upea mahdollisuus klubin 
arvojen mukaiseen, paikalliseen, ylisukupol-
viseen toimintaan. 
 Yhteistyö lukion kanssa käynnistyi näky-
västi elokuussa 2019 soihtujen järjestämällä 
merimatkalla Sipoon Kaunissaareen. Matka 
oli osa lukion Itämeri-kurssia ja monelle lu-
kiolaiselle myös aivan ensimmäinen meri-
matka. 
 Seuraava yhteinen tapahtuma on 16.5. 
2020 LC Soihtujen järjestämällä Aurinkokirp-
piksellä, jonne lukiolaiset tulevat jakamaan 
tuoretta ja tutkittua Itämeritietoa. Soihdut 
on sitoutunut Itämerihaasteeseen sen kesto- 
ajaksi, näillä näkymin vuoteen 2023 saakka.

Yhteistyötä nuorten kanssa
Seuraavassa osia lukion opettaja Eija Lehvi-
kon Vuosaari-lehteen kirjoittamasta jutusta: 
”Vuosaaren lukion kaksi biologian ryhmää 
pääsi retkelle Kaunissaareen 22.8. aurinkoi-
sena elokuun päivänä. Lukiolaisia oli läh-
dössä matkaan 44, opettajia neljä ja soihtuja 
viisi. Alle tunnissa olimme perillä vehreässä
Kaunissaaressa. Saarella jakauduimme nel-
jään ryhmään. Leena Mäkelä tutustutti 
opiskelijoita maastoekologian perusmene-
telmiin, kasviruutuihin, joiden avulla arvioi-
daan eri kasvilajien yleisyyttä. Samalla tutus-
tuttiin muutamiin merenrannan ja metsien 
kasveihin, kuten tervaleppään sekä Itämeren 
avainlajiin, rakkohauruun.”
 Soihdut Paula, Tuula, Ritva, Eila ja Päivi
kertoivat omasta toiminnastaan sekä Itämeri-
projektista. Erityisenä nostona oli tällä kertaa
Lääkkeetön Itämeri.
 Esa Teräväisen johdolla haavittiin kal-
liolammikon eläimiä ja kiikaroitiin lintuja 
mereltä. Erityisesti lammikon vesiliskot pik-
ku kiduksineen herättivät kiinnostusta.
 Yhdellä rastilla veikkailtiin Itämeri-fak-
toja: opittavaa ja purettavaa jäi vielä oppi- 
tunneillekin.
 Itämeri hyväili meitä voimallisella tuulel-
laan, kun saaren eteläpuolella puuhailimme. 
Kotimatka oli vähän tuulisempi kuin tullessa.
Laiva oli vakaa, mutta yläkannelle uskaltau-
tuneet saivat suolaisia pärskeitä päälleen. 
Kyllä oli lystiä!”•
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Vuosaaren lukio haluaa pitää Itämerestä huolta oppiainerajat ylittävällä toiminnalla, opiskelulla ja tutkimisella.

Pieniä Itämeritekoja
Vuosaarelainen LC Helsinki/Soihdut otti syksyllä 2018 vastaan 
Itämerihaasteen, johon Lions-liitto oli liittynyt keväällä 2018.
PUHTAAT VEDET / eila hakkarainen

Osuudet päättyvät vaihtopaikoille, joista 
seuraava osuus alkaa. Suomi Meloo -tapahtuman 
vaihtopaikoilla vietetään iloisia hetkiä vesiltä 
saapuvia melojia odotellessa.
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Veden pyhyys
POHJOIS-AMERIKAN kuivilla tasongoilla elävät alkuperäiskansat pitävät majavaa pyhänä.
Sitä ei siksi saa metsästää. 
 Tutkijat ovat löytäneet majavan pyhittämiselle järkisyyt: majavat rakentavat patoja, 
joiden ansiosta syntyy kosteikkoja ja lampia. Niistä saavat vettä niin kasvit ja eläimet 
kuin ihmisetkin. Alkuperäiskansat olivat siis luontoa tarkkaillessaan tehneet päteviä 
havaintoja ekosysteemistään. Kieltojen sijaan he kehittivät sen suojelemiseksi rituaaleja.
Pyhää eläintä ei niin vain lähdetä tappamaan. 
 Aikanaan ihmiset ympäri maailman kokivat olevansa 
osa luontoa, eivät sen hallitsijoita. Tämä näkökulma elää 
alkuperäiskansojen parissa yhä. 
 Pitäisikö meidän alkaa ottaa oppia alkuperäiskansojen 
luontosuhteesta. Voisiko sieltä löytyä näkökulma aitoon 
vastuullisuuteen? Tiedon lisäksi tarvitsemme nimittäin 
selvästi myös asennemuutosta, eikä se voi alkaa muualta 
kuin ihmisen sisimmästä.
 Voisimme ehkä ottaa oppia myös alkuperäiskansojen 
rituaaleista. Rituaalit eivät sovi tieteelliseen maailmankatsomukseemme, mutta silti me 
niitä yhä vaalimme. Poltamme kynttilöitä syntymäpäiväkakussa ja annamme suklaa-
munia pääsiäisenä ja koristelemme jouluna kuusen. Entä jos esimerkiksi veden äärellä 
pysähtyisimme ihmettelemään sitä ihmettä, joka vesi, tuo elämän varsinainen eliksiiri 
todella on? 
 Muinaiset suomalaiset suhtautuivat veteen kunnioittavasti. Vedessä uskottiin asuvan
vedenväkeä, joilla oli taikavoimia, kuten vesihiisiä ja vetehisiä ja vedenneitoja. Vesi 
sekä paransi että sairastutti. Koskaan ei voinut tietää ja siksi veden ääressä oli oltava 
varuillaan. Esiäideillämme oli monimutkaisia menoja ja loitsuja vedenhenkien lepyttä-
miseksi, mutta rituaalit voivat olla yksinkertaisiakin. Rituaalia suorittaessaan ihminen 
pysähtyy ja pyrkii vaikuttamaan tilanteiden suotuisaan lopputulokseen merkitykselli-
siksi kokemillaan teoilla ja sanoilla. 
 Esimerkiksi sana kiitos on rituaali. Se on hiljainen rukous. Meillä suomalaisille onkin
juuri vesiasioissa syytä kiitokseen. Meillähän ei ole vedestä pulaa. 
 Kiitollisuus ei ole turhaa hempeilyä vaan se on tutkitusti terveellistä. Se vapauttaa 
hyvänolon hormoneja elimistöömme ja on tehokas keino nostaa mielialaa. Kiitosta ei 
tarvitse osoittaa kenellekään erityisesti. Riittää kun virittäytyy kiitolliselle taajuudelle. 
 Se, että hanoistamme virtaa puhdasta vettä on kaikkea muuta kuin itsestään selvää. 
Monet kansat pitäisivät sitä ihmeenä. Ehkä meidänkin pitäisi. Ehkä sitten osaisimme ja
jaksaisimme suojella tuota vedyn ja hapen onnellista liittoa, jota ilman meillä ei olisi elämää. 
 Nyt leijonien juhlavuotta viettäessämme kiitokseen onkin erityistä aihetta. Kiite-
tään siis paitsi vettä, myös toisiamme siitä hyvästä työstä, jota olemme ympäristön 
eteen tehneet.•
Kati Reijonen PhD on muotoilukouluttaja, kirjailija ja sisäisen vastuullisuuden asiantuntija. 
Sisäinen vastuullisuus on uusi näkökulma kestävään kehitykseen. Se perustuu ajatukseen, 
että todellinen muutos lähtee ihmisen sisimmästä ja se vaatii pysähtymistä.

Kiitollisuus 
on tehokas 
keino nostaa
mielialaa.

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 kärkihankkeen leijonat puhtaan veden puolesta.

VESIPOSTIA

kati reijonen, phd
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Maailman vaelluskalapäivä 
tulee
MAAILMAN vaelluskalapäivää, World Fish 
Migration Day vietetään 16.5.2020. Päivän 
tavoitteena on lisätä tietoisuutta vapaana vir-
taavien jokien ja vaelluskalojen tärkeydestä 
järjestämällä aihetta esiin tuovia tapahtumia 
ympäri maailmaa.
 Liity mukaan maailmanlaajuiseen ver-
kostoon ja järjestä oma tilaisuus.
 Tapahtumien toteutuksessa ja sisällössä 
vain mielikuvitus on rajana. Tapahtuman voi 
järjestää milloin tahansa toukokuun alku-
puolella, kuitenkin viimeistään 16.5. Kaikki 
tapahtumat ilmoitetaan ennakkoon World 
Fish Migration -sivuilla www.worldfishmi- 
gration.com.
 Voit järjestää tapahtuman yhdistyksenä, 
kuntana, oppilaitoksena, yrityksenä, kouluna 
tai muuna toimijana tai yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa. Haasta muitakin lähte-
mään mukaan ja jakamaan tärkeää sanomaa 
sekä järjestämään oma tapahtuma. 
 Annetaan kalojen vaeltaa!•

Älä jää yksin, vesiensuojelu
on yhteinen asia 
VESIENSUOJELUYHDISTYKSET eri puolella 
Suomea tarjoavat pysyvää alueellista vesi- 
asiantuntijuutta, tuottavat palveluita ja edis-
tävät vesien- ja ympäristönsuojelua, jo 1960- 
luvulta lähtien. Katso oma Vesy eli vesien-
suojeluyhdistys www.vesiensuojelu.fi/liitto.
 Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto 
SVYL tarjoaa alueellisine vesiensuojeluyh-
distyksineen portin ajankohtaiseen tietoon 
vesiensuojelutoiminnasta, -palveluista ja si-
dosryhmälehden Aquariuksen. Sivustolta 
löydät aineistoa jätevesijärjestelmän han-
kinnasta ja rakentamisesta, tietoa vesien ti-
lasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja laadun 
tarkkailusta sekä vesistöjen kunnostuksesta 
www.vesiensuojelu.fi.
 Suomen lionit – olkaa yhteydessä. Suo-
jellaan vesiä yhdessä!•
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Lisätiedot orkesterista 
www.orkesternorden.com 
sekä tuottaja Henna Keihäs, 
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut, 
p. 050 383 6551, henna.keihas@lahti.fi

ORKESTER NORDEN

Orkester Norden saapuu 
jälleen Lahteen
Lahdessa on vielä seuraavat neljä vuotta oma paikallinen 
ja pohjoismainen Orkester Norden, nuoriso-orkesteri 
täynnä nuorta voimaa ja lahjakkuutta.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, tuottaja, lahden kaupungin kulttuuripalvelut

Viime vuoden konsertti Lahden Sibeliustalossa oli upea esimerkki paikallisesta tuesta. Tälle kaudelle 
Orkester Nordeniin haki yhteensä 182 nuorta muusikkoa, joista kesän konserttikiertueelle valittiin 73.

T
älle kaudelle Orkester Nordeniin 
haki yhteensä 182 nuorta muu-
sikkoa, joista kesän konsertti-
kiertueelle valittiin 73. Valituista
klassisen musiikin soittajista 
suomalaisia oli eniten, yli 20 ja 
toiseksi eniten soittajia valittiin 

Norjasta ja Ruotsista. 
 Orkester Norden on Ruotsin Lions-jär-
jestön ja Esa-Pekka Salosen vuonna 1993 pe-
rustama nuoriso-orkesteri, joka on tasoltaan 
verrattavissa muihin Euroopan, jopa maail-
man nuoriso-orkestereihin. Vuosina 2019–
2023 orkesterin kotipaikka on Lahti, orkeste-
rin hallinnosta vastaa Suomen Lions-liitto ja 

käytännön järjestelyistä Lahden kaupungin 
kulttuuripalvelut.
 Orkesterin kapellimestarina on tänä 
vuonna norjalainen Eivind Gullberg Jensen. 
 Tämän vuoden leiri järjestetään 23.7.–
1.8. Lahden Konserttitalolla ja Lahden kon-
servatorion tiloissa, jossa orkesteri harjoittelee
konserttiohjelmiston. 
 Tämän jälkeen orkesteri lähtee esiin-
tymiskiertueelle 2.8. Tampere-taloon, 3.8. 
Lahden Ristinkirkkoon Lahden Kansainväli-
sille Urkuviikoille, 4.8. ISME-maailmankon-
ferenssiin Helsingin musiikkitaloon ja 6.8. 
Young Euro Classic -festivaaleille Berliiniin, 
Saksaan.•
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Klubit kummeiksi
hanna keihäs

VIIME VUODEN konsertti Lahden Sibeliusta-
lossa oli upea esimerkki paikallisesta tuesta.
Konsertti oli lähes loppuunmyyty ja vas-
taanotto oli lämmin ja kannustava. Nuorille 
jäi konsertista ikuinen muisto paikallisesta 
välittämisestä. Toivottavasti tämän vuoden 
Lahdessa järjestettävästä konsertista tulee 
samanlainen ainutlaatuinen kokemus sekä 
yleisölle, että esiintyjille. 
 Pohjoismaiden ministerineuvoston ra-
hoitus kattaa orkesterin perustoiminnan, 
mutta orkesteri kaipaa myös vastapainoa 
harjoitteluun ja luovaan tekemiseen. Viime 
kesän jälkeen nuoret ovat toivoneet tulevaan 
kesään muun muassa puistojoogaa, höntsä-
jalkapalloa, laavuretkiä, uimista, saunomis-
ta, mitä vain muuta kuin soittamista! Viime 
kesänä järjestetty laavuilta sai suuren suosion 
ja monille nuorille jäi illan myötä erittäin po-
sitiivinen kuva lionstoiminnasta.
 Ryhtymällä kummiklubiksi klubi järjes-
tää yhden vapaamuotoisen tapahtuman lei-
rin aikana. Vapaa-ajan virkistysiltoja on tar-
koitus järjestää yhteensä 3–6 iltana.

  Jokainen kummiklubi saa KUMMIKLUBI
-statuksen ja kunniakirjan C-piirin piiriko-
kouksessa. Klubi voi myös sitoutua kummik-
lubiksi koko tuleviksi kesiksi eli 2020–2023.
 Hankkeeseen ovat tervetulleita myös 
muut kuin C-piirin klubit mukaan.

Monia tapoja osallistua
• Pienikin taloudellinen tuki klubeilta, esi-
merkiksi 50 eurolla auttaa orkesterilaisia 
eteenpäin ja mahdollistaa oheistoiminnan 
tiukan harjoitusaikataulun rinnalle. Tuen voi 
maksaa C-piirin nuorisotilille FI51 4212 0010 
2513 42, viite 20019. Mainitkaa maksaessan-
ne myös klubin nimi. C-piiri tulouttaa kerätyt 
varat eteenpäin Orkester Nordenin käyttöön.
 • Kahvitusta harjoituksissa! Orkesterilai-
set juovat paljon kahvia! Kuppi kahvia kan-
taa siis pitkälle. Tule klubisi kanssa seuraa-
maan orkesterin harjoituksia ja tarjoa kahvit 
ja välipala orkesterilaisille. Tämä on oiva 
tapa tutustua nuoriin ja nähdä pilkahdus tu-
levasta ohjelmasta.
 • Apua kaivataan myös Lahden konser-
vatorion ovivahdin hommissa. Konservato-
riolla harjoitellaan yhteisharjoitusten lisäksi 
myöhään illalla 24.7.–1.8. klo 18–23.
 • Ostakaa lippuja 3.8. Lahden Ristinkir-
kolla järjestettävään konserttiin. Lippuja voi 
varata myyntiin osoitteesta henna.keihas@
lahti.fi. Lipun hinta on 25 euroa ja klubit saa-
vat itselleen 5 euroa per lippu. 

 • Lisäksi otamme vastaan vinkkejä pai-
kallisista yrityksistä, jotka ovat valmiita osal-
listumaan.
 • Sponsoroimalla T-paidat ja kangas- 
kassit orkesterilaisille ja henkilökunnalle 
(hinta noin 1 300 euroa)
 • Kattamalla orkesterin solistin, sellisti 
Jonathan Roozemanin, palkkioon liittyviä 
kuluja valitsemallaan summalla (noin 8 000 
euroa). 

Leiri järjestetään 23.7.–1.8.2020 Lahden Konserttitalolla ja Lahden konservatorion tiloissa, 
jossa orkesteri harjoittelee konserttiohjelmiston.
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Nuorille jäi konsertista 
ikuinen muisto 
paikallisesta 
välittämisestä.

 • Osallistumalla harjoitusleirin tarjoi-
lukuluihin joko rahallisesti tai tarjoamalla 
tuotteita esimerkiksi kahvituskäyttöön. 
 Kaikille sponsoreille tarjotaan näkyvyyt-
tä orkesterin internetsivuilla ja kiertueen 
käsiohjelmassa. Lisäksi voidaan neuvotella 
logonäkyvyydestä konserttikiertueen julis-
teessa. Voimme myös tarvittaessa järjestää 
orkesterilaisia esiintymään orkesterin jalkau-
tumispäivänä tukensa antaneisiin yrityksiin 
ja heidän tilaisuuksiinsa.•
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K
lubeille ei aiheudu liikuntaseura-
koulutuksista kustannuksia, 
koska ne rahoitetaan Punainen 
Sulka -kampanjan varoista. 
    Urheiluväki ja mediat ovat 
keskustelleet liikuntakasvatuk-
sen pelisäännöistä. Käytännön 

toimena urheiluyhteisö on laatinut vastuul-
lisuusohjelman. Ohjelma on laadittu tiiviissä 
yhteistyössä lajiliittojen kanssa. 
 Kartoituskyselyyn syksyllä 2019 vastasi 
69 lajiliittoa ja vastuullisuusklinikalla noin 
35 osallistujaa työsti ohjelmaa konkreettisesti. 
 Lisäksi työssä on ollut mukana kuuden 
lajiliiton ja SUEKin ydinryhmä, joka on yh-
dessä Olympiakomitean kanssa vienyt ohjel-
maa eteenpäin. 
 Ohjelman tavoitteet ovat yhdensuun-
taisia Elämisentaitoja LQ -ohjelman tavoit-
teiden kanssa. Kumpikin ohjelma haluaa 
varmistaa, että urheilu tuottaa kaikille posi-
tiivisia kokemuksia ja että lapset, nuoret ja 

aikuiset ovat turvassa kiusaamiselta, häirin-
nältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä. 
 Urheilun toimintaympäristön tulee olla 
terveyttä edistävä ja terveellisiin elämäntapoi-
hin kannustava.

Leijonilla mahdollisuus tukea
Me leijonat olemme tekemässä työtä parem-
man tulevaisuuden puolesta. Lasten ja nuor-
ten tukeminen on tätä työtä parhaimmillaan. 
Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutus 
on kehitetty yhdessä alan asiantuntijoiden 
kanssa.
 Koulutuksen suosittelijoihin kuuluvat 
muun muassa toisen leijonalauman valmen-

Liikuntaseurakoulutukset jatkuvat maksuttomina 
Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutukset rahoitetaan 
kaudella 2020–21 Punainen Sulka -kampanjan 
Lions Questille kohdennetuista varoista.
LIONS QUEST / lqcd jorma hokkanen, lq-työryhmän puheenjohtaja

Urheilun toiminta-
ympäristön tulee olla 
terveyttä edistävä.

K
U

V
A

: L
IO

N
S 

Q
U

ES
TI

N
 A

R
K

IS
TO

taja Jukka Jalonen ja pesäpallokentiltä tuttu 
Jani Komulainen. Heidän kannustavat kom-
menttinsa löytyvät Lions Quest -kotisivuilta 
www.lionsquest.fi.
 Helsingin Uimareiden kanssa tehtävästä 
yhteistyöstä olemme kertoneet LION-lehden
numerossa 5/2019. Suomen Taitoluisteluliitto
on suositellut Elämisentaitoja LQ -liikunta-
seurakoulutusta jokaiselle valmentajalleen. 
Urheiluväki arvostaa koulutusta ja panostaa 
siihen itsekin. 
  Ota haaste vastaan. Esittele Elämisentai-
toja LQ -liikuntaseurakoulutus paikallisille 
urheiluseuroille ja ehdota koulutusta seura-
toimijoille. Lisätietoja saa kotisivuilta, piirin 
LQ-puheenjohtajilta ja vaikkapa tämän leh-
den sivuilta.• 

Lähteitä: Soihtu, Olympiakomitean 
uutiskirje urheiluyhteisölle 
(tammikuu ja helmikuu 2020) 
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Maksuttomuus ilahduttaa konkaria
Urheilu- ja Lions Quest -mies Kalevi Nummijärvi on ilahtunut 
Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutusten maksuttomuudesta.
LIONS QUEST / lqcd jorma hokkanen, lq-työryhmän puheenjohtaja

Tee lion-teko. Välitä Jukka Jalosen viesti 
liikuntaseuroihin: ”Lapset ja nuoret 
tarvitsevat yhteisiä onnistumisen 
kokemuksia, jotta he kiinnittyvät 
liikkumiseen sekä oppivat toimimaan 
yhteisten tavoitteiden eteen. Seuratyöllä 
on suuri mahdollisuus kasvattaa 
lapsistamme ja nuoristamme osaavia 
tulevaisuuden tekijöitä. Elämisentaitoja 
Lions Quest -ohjelma antaa käytännön 
työkalut tähän arvokkaaseen työhön.”

Jukka Jalonen

TEE LION-TEKO

N
yt meillä on erinomainen tilai-
suus tehdä työtä lasten ja nuor-
ten hyväksi.
     Sen lisäksi, että liikuntaseu-
rakoulutus edistää hyvinvointia 
harrastuksen parissa, se myös 
vaikuttaa positiivisesti nuorten 

kuntoon ja haluun liikkua.
 Leijonille jää nyt tehtäväksi tiedottaa 
omalla toiminta-alueellaan liikuntaseura-
koulutuksen sisällöstä ja ajankohdista. 
 Kalevi Nummijärven kokemusten mu-
kaan seuraavat toimenpiteet ovat omiaan 
edistämään liikuntaseurakoulutuksiin osal-
listumista.
 Liikuntaseurakoulutusten sisältö on klubi-
esitelmän arvoinen. Klubin Lions Quest 
-vastaavan tai presidentin on hyvä esitellä 
Elämisentaitoja LQ -liikuntaseurakoulutus 
klubin jäsenille. Esittelymateriaalia voi pyy-
tää piirin LQ-puheenjohtajalta tai LQ-kou-
lutussihteeriltä. Kotisivut www.lionsquest.fi 
palvelevat myös tietokanavana.
 Klubikokous voi myös päättää oman ta-
voitteensa koulutettavien määrästä ja varata 
heille paikat. Tällöin on hyvä sopia klubin si-
säisestä työjaosta. 
 Liikuntaseurakoulutukset on syytä olla 
esillä piirin muissakin kokouksissa, esimer-
kiksi PNAT- ja piirikokouksissa.
 Yksittäisen lionin panos korostuu silloin, 
kun hän tuntee liikuntaseuroissa toimivia ih-
misiä. He voivat olla esimerkiksi valmentajia, 
joukkueenjohtajia tai huoltajia. Nuorten lii-
kuntakasvattajia löytyy myös muista yhdis-
tyksistä, kuten VPK ja 4H. Vain puhumalla 
tieto välittyy. 
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Koronaviruksen leviämisen estämiseksi 
huhti- ja toukokuussa järjestettäväksi 
ilmoitetut Elämisentaitoja 
LQ -koulutukset on peruutettu.

Monet koulut ovat kieltäneet opettajiaan 
osallistumasta täydennyskoulutukseen. 
Myös valtiovallan ohje välttää 
harrastustapaamisia sekä omien 
LQ-kouluttajiemme terveyden 
turvaaminen ovat antaneet syyt 
peruuttamispäätökseen.

Asiasta on tiedotettu koulutuksiin 
ilmoittautuneille henkilökohtaisesti.

Koulutusten on tarkoitus jatkua syksyllä 
2020 tilanteen salliessa normaalisti.

KEVÄÄN LQ-KOULUTUKSET PERUTTU

 Liikuntaseurakoulutusten sisältö ja ajan-
kohdat on hyvä olla myös kouluorganisaa-
tion tiedossa. Liikunnanopettajilla on usein 
suhteita liikuntaseuroihin. 
 Paikallislehdet ovat monesti kiinnostu-
neita esittelemään hyvän tekemistä. Tätä ti-
laisuutta ei kannata jättää käyttämättä. 
 Paikkakunnilla, joissa on useita klubeja, 
on hyvä olla yhteistyötä.•

Liikuntaseurakoulutus 
vaikuttaa positiivisesti 
nuorten kuntoon ja 
haluun liikkua.

Kalevi Nummijärvi on hankkinut menestyksekkäästi koulutettavia liikuntakasvattajia Elämisentaitoja 
LQ -koulutuksiin. Hän jakaa mielellään liikunta-psykologian professori Taru Lintusen suosituksen: 
”Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma on hyvin suunniteltu ja tutkitusti tehokas menetelmä. 
Lions Quest auttaa luomaan hyvää ilmapiiriä ja toimivia vuorovaikutussuhteita valmennukseen 
ja liikunnanopetukseen. Suosittelen lämpimästi ohjelmaa kaikille liikunta-alalla toimiville”.
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Lions Quest on käytännönläheinen koulutus
Elämisentaitoja Lions Questistä esittäytyy 
D-piirin Lions Quest -puheenjohtaja Arto Silén.
LIONS QUEST / mari koivisto, lions quest -koulutussihteeri

Opettajaurani aikana käymistäni monista koulutuksista voin hyvin nostaa LQ-koulutuksen aivan huipulle. 
Asiat, joita kursseilla käytiin, ovat sellaisenaan toimivia ja sovellettavia kaikenikäisissä ryhmissä.
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K
uka olet, mikä on klubisi
ja roolisi Quest-työssä?
Olen Arto Silén, klubini on LC 
Heinola/Jyränkö. Olen omassa
klubissani toimihenkilövakans-
silla Quest/Nuoriso/Huume- 
asiamies. D-piirissä toimin en-

simmäistä vuotta LQ-puheenjohtajana.

Miten D-piiri osallistuu Quest-toimintaan?
D-piirissä on järjestetty vuosittain LQ-pe-
ruskoulutus ja pyritty järjestämään myös 
LQ-liikuntaseurakoulutus. Tänä vuonna pe-
ruskoulutus oli Vierumäellä Heinolassa 6.–7.
helmikuuta. Koulutettavia oli 26 ja kaikki 
ilmoittautuneet saivat myös rahoituksen ja 
pääsivät siten mukaan, josta kiitos kuuluu 
muun muassa piirin aktiivisille klubeille. 
 Useat klubit kustansivat suoraan koulu-
tettavia, mutta sen lisäksi tai sen sijaan monet
klubit antoivat erikokoisia lahjoituksia piirin
Quest-tilille, josta sitten saatiin rahoitus 
muutamille koulutettaville. Tämä tuntuu 
olevan hyvä kanava useammalle klubille 
osallistua Quest-kustannuksiin itse valitse-
mallaan summalla.

Parhaat vinkkisi klubien aktivoimiseksi 
ja osallistujien värväämiseksi 
Quest-koulutuksiin?
Olen itse käynyt koulutuksen viime keväänä 
Lappeenrannassa ja 30-vuotisen opettajau-
rani aikana käymistäni monista koulutuksis-
ta voin hyvin nostaa LQ-koulutuksen aivan 
huipulle. Asiat, joita kursseilla käytiin, ovat 
sellaisenaan toimivia ja sovellettavia kaiken-
ikäisissä ryhmissä. Lisäksi minut vakuutti se, 
miten asiat, harjoitukset, tehtävät ja toiminta-
tavat oli järkevästi ja käytännön läheisesti pe-
rusteltu. Voin siis mielelläni suositella kou-
lutusta kaikille lasten ja nuorten kanssa toi-
miville kasvattajille, opettajille, kerho- ja 
nuoriso-ohjaajille sekä myös esimerkiksi 
seurakunnille. Tätä suositusta voi mielestäni
käyttää klubeissa, kun Quest-asiamiehet lä-
hestyvät kuntien, koulujen ja seurakuntien 
toimijoita. Samat perustelut tietysti sopivat 
myös itse klubien aktivoimiseen. 
 Lionstoiminnan yksi painopiste on lapset 
ja nuoriso, ja LQ-koulutus tukee tätä hyvin 
täsmällisesti. Klubien on vaivatonta osallis-

Kouluttamalla yhden toimijan voidaan 
vaikuttaa kymmenien, joskus satojen 
nuorten tulevaisuuteen.

tua tähän lahjoittamalla joko piirin Quest- 
varoihin tai kustantamalla suoraan osallistujia
koulutuksiin.

Mitä terveisiä lähetät leijonille?
Muiden hyvien kohteiden lisäksi toivon, että 
jokaisessa klubissa viriää kiinnostus tukea 

myös Lions Quest -koulutusta. Kouluttamalla
jo yhden toimijan voidaan vaikuttaa kymme-
nien, joskus satojen lasten ja nuorten tulevai-
suuteen vuosia eteenpäin. Suuri kiitos myös 
kaikille jo nyt LQ-koulutusta tukeville leijo-
nille. We serve.•
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PERUSKOULUTUS 
Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen 
ja toisen asteen oppilaitosten opettajille ja 
kasvattajille sekä muille lasten ja nuorten 
parissa työskenteleville ammattilaisille.

• 2 päivää • 410 euroa/henkilö (sis. alv)

LIIKUNTASEURAKOULUTUS 
Urheiluseurojen valmentajille ja ohjaajille 
sekä muille lasten ja nuorten liikunnan 
parissa toimiville ammattilaisille.

• 2 iltaa tai 1 päivä • Kaudella 2020–
2021 kaikki liikuntaseurakoulutukset 
järjestetään osallistujille ja klubeille 
maksuttomina Punainen Sulka -keräyksen 
tuottamien varojen turvin.

KOULUTUSTYYPIT

YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

PIIRIEN LQ-PUHEENJOHTAJAT 
(etunimi.sukunimi@lions.fi) 

A-piiri: Virpi Lukkarla
B-piiri: quest@lions.fi
C-piiri: quest@lions.fi
D-piiri: Arto Silén
E-piiri: Marja-Leena Niskanen
F-piiri: Marika Haapanen
G-piiri: Johanna Arho-Forsblom
H-piiri: Jorma Silander
I-piiri: Tessa Tieksola
K-piiri: Arja Kekoni
L-piiri: Terttu Alavuokila
M-piiri: Kirsti Vuorela
N-piiri: Johanna Raivio
O-piiri: Jaana Siermala

LQ-KOULUTTAJAT
Johanna Arho-Forsblom, Sirpa Kannisto
quest@lions.fi

LQ-KOULUTUSSIHTEERI
quest@lions.fi
p. 050 400 8775, ma–pe klo 13–15.45ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ

Hyvä klubipresidentti ja Quest-leijona!
Tutustukaa tarjontaamme ja päättäkää koulutettavien määrä kokouksissanne. Ilmoittakaa 
päätös piirin Quest-puheenjohtajalle.
 Ottakaa kouluun, päiväkotiin, kuntaan tai urheiluseuraan yhteyttä kurssipaikan tarjoa-
miseksi. Markkinointityö kannattaa aloittaa jo 2–3 kuukautta ennen koulutuksen alkua. 
Jos halukasta lähtijää ei löydy, vinkatkaa asiasta piirinne Quest-puheenjohtajalle. Piirin 
Quest-puheenjohtajalta tai Lions Questin toimistosta voi pyytää markkinointimateriaalia. 
Yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme.
 Pyytäkää osallistujia ilmoittautumaan osoitteessa www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen 
viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee 
maksajan. Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoituksen mukaan. 
 Huomioittehan myös, että liikuntaseurakoulutukset ovat kaudella 2020–21 edelleen 
maksuttomia niin osallistujille kuin klubeille Punainen Sulka -keräysvarojen turvin.
 Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu: peruskoulutuk-
sissa vähintään 10 henkilöä ja maksuttomissa liikuntaseurakoulutuksissa vähintään kuusi 
henkilöä. Osallistujat saavat kurssin vahvistuskirjeen tai tiedon kurssin peruuttamisesta noin
kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Lämpimät kiitokset yhteistyöstänne!

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma 

KOULUTUSKALENTERI 2020–2021
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuskalenteri on julkaistu osoitteessa www.lionsquest.fi
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Lionien kansainvälinen 

PEACE
KUVITTELE 
600 000 nuoren jakavan näkemyksensä rauhasta.

INSPIROI 
nuoret esittelemään lahjakkuuttaan.

LUO 
eliniän kestäviä muistoja.

Tarjoa paikkakuntasi 11-, 12- ja 13-vuotiaille 
lapsille luova tapa ilmaista näkemyksensä rauhasta 
lionien kansainvälisen rauhanjulistekilpailun kautta. 
Kilpailussa valitaan vuosittain yksi pääpalkinnon 
saaja sekä 23 kunniamaininnan saajaa. 

Lionsklubit sponsoroivat ylpeästi tätä kilpailua paikallisissa 
kouluissa ja nuorisoryhmissä eri puolilla maailmaa. 

Tilaa rauhanjulistepaketti ja olet klubisi kanssa 
keskeisessä asemassa edistämässä 
nuoria ilmaisemaan ajatuksiaan 
rauhasta ympäri maailmaa. 
Lisätietoja kilpailusta 
lionsclubs.org.

Tilaa rauhanjulistepakettisi 
www.lionsverkkokauppa.fi.

lionsclubs.org/
PeacePoster

rauhanjulistekilpailu
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M
e leijonat teemme suunnitel-
mia eteenpäin, mutta aina ei 
kaikki mene, kuten suunnit-
telemme.
 Olen useasti verrannut 
elämää tai mitä tahansa 
määräaikaa junassa matkus-

tamiseen. Nuorisovaihdossa olemme kerän-
neet nuoria junaan ja olemme matkustamassa
eteenpäin päämäärään.
 Nyt voimme vain katsoa voimattomina, 
kun korona iskee junalle, ja matka päättyy tä-
hän.

Kaikki Pohjoismaat peruivat
Lähdimme kauteen tiimimme kanssa hyvin 
innostuneesti. Saimme Europa Forumista 
Tallinnasta hyvän lähtökohdan ja erittäin mo-
tivoituneen tiimin hoitamaan nuorisovaihtoa.
 Toiminnan tulokset puhuvat puolestaan. 
Isäntäperheitä on löytynyt selvästi enemmän 
kuin aiemmin, ja syksyllä otettiin käyttöön 
klubien kirjallinen sitoutuminen, jossa aina 
lähettävää nuorta kohti sovittiin isäntäperhe.
 Pääsimme aloittamaan sijoittelun tam-
mikuun alussa. Mahtavan tiimin ja vahvan 
panostuksen ansiosta saimme sijoittelun lä-
hes valmiiksi ennen tammikuussa pidettyä 
tapaamista. Siellä pääsimme aidosti keskus-
telemaan kaikesta muusta kuin nuorten si-
joittelusta paremmin kuin koskaan.
 Kokouksen jälkeen jatkoimme valmis-
tautumista tulevaa kesää varten; nuorten 

Nuorisovaihdot perutaan ensi kesältä
Viranomaisten asettamista rajoitustoimista koronaviruksen leviämisen estämiseksi 
johtuen kaikki kesän 2020 nuorisovaihdot ja nuorisovaihtoleirit joudutaan perumaan. 
Edellytyksiä tämän kesän vaihdon järjestämiseksi ei ole enää olemassa.
NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced 2017–2020

osalta, jonka päätimme vielä vahvistaa liiton 
hallituksella. 
 Edellytyksiä kesän 2020 vaihdolle ei kerta
kaikkiaan ollut enää olemassa. Samoina päi-
vinä astuivat voimaan ennennäkemättömät 
rajoitukset.

Kaikki kesän 2020 nuorisovaihtoon lähdössä 
olevat nuoret siirretään kesän 2021 lähtijöiksi.

asiakirjat siirrettiin kohdemaakoordinaatto-
reille ja edelleen kohdemaihin.
 Samoin minulle alkoi tulla hakemuksia 
meidän leireille. Muutin taktiikkaa ja sijoitin 
nuoria sitä mukaa eri leireille, kun hakemuk-
sia tuli. Suurin osa sai jo virallisen vahvistuk-

Lionien kansainvälinen 

PEACE
KUVITTELE 
600 000 nuoren jakavan näkemyksensä rauhasta.

INSPIROI 
nuoret esittelemään lahjakkuuttaan.

LUO 
eliniän kestäviä muistoja.

Tarjoa paikkakuntasi 11-, 12- ja 13-vuotiaille 
lapsille luova tapa ilmaista näkemyksensä rauhasta 
lionien kansainvälisen rauhanjulistekilpailun kautta. 
Kilpailussa valitaan vuosittain yksi pääpalkinnon 
saaja sekä 23 kunniamaininnan saajaa. 

Lionsklubit sponsoroivat ylpeästi tätä kilpailua paikallisissa 
kouluissa ja nuorisoryhmissä eri puolilla maailmaa. 

Tilaa rauhanjulistepaketti ja olet klubisi kanssa 
keskeisessä asemassa edistämässä 
nuoria ilmaisemaan ajatuksiaan 
rauhasta ympäri maailmaa. 
Lisätietoja kilpailusta 
lionsclubs.org.

Tilaa rauhanjulistepakettisi 
www.lionsverkkokauppa.fi.

lionsclubs.org/
PeacePoster

rauhanjulistekilpailu

35

sen, jonka jälkeen nuoret siirtyivät leiriorga-
nisaation vastuulle.
 Sain ensimmäisiä viitteitä koronatilan-
teesta, kun Israel ensimmäisenä ilmoitti, et-
teivät he järjestä kesällä 2020 nuorisovaihtoa. 
Samalla tuli ilmoitus, etteivät he lähetä nuoria
ulkomaille. 
 Ajattelin, ettei yksi maa nyt haittaa, mutta
sitten niitä alkoi jo tulla muistakin kohteista, 
ja moni maa ilmoitti miettivänsä asiaa maa-
liskuun loppuun.
 Olimme nuorisovaihtajien ja leiriorgani-
saation kanssa sopineet kokouksen 15. maa-
liskuuta. Tarkoitus oli keskustella ajankoh-
taisista tilanteista, mutta oli enää yksi aihe 
jäljellä, koronavirustilanne.
 Päätimme seurata tilannetta vielä kaksi 
viikkoa, mutta jo seuraavina päivinä tilanne 
muuttui dramaattisesti. Kaikki Pohjoismaat 
peruivat kesän 2020 vaihdon. Niinpä pikai-
sesti teimme vastaavan päätöksen Suomen 

Kaikki siirtyvät kesälle 2021
Päätimme, että kaikki lähdössä olevat nuo-
ret siirretään automaattisesti kesän 2021 läh-
tijöiksi. Ihan kaikki eivät ole varmastikaan 
lähdössä, mutta tarjoamme mahdollisuuden.
 Kesän 2020 leirit siirretään vuodella 
eteenpäin, ja tänne hyväksytyt nuoret siirre-
tään samoin näille leireille. Leirien osalta on 
tarkoitus jatkaa samoilla organisaatioilla. 
 Lisäksi olemme sopineet, että M-pii-
rin leiri otetaan mukaan kesään 2021. Näin 
saamme kasvatettua tänne tulevien nuorten 
määrän noin 140 nuoreen. Samoin suunni-
telman mukaan on tarkoitus järjestää tam-
mikuun 2021 L-piirin talvileiri.
 Surullisin mielin joudumme toteamaan 
tilanteen, kun emme voi nyt palvella nuoria, 
mutta totta kai asetamme terveyden etusijalle.
Saa nähdä, milloin tilanne on ohi, mutta suu-
rimmat kiireet nuorisovaihdossa ovat tältä 
kesältä ohitse.•

KUVA: PIXABAY
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Clerence (istumassa) hymyilee 
klinikan vihkiäistilaisuudessa.
KUVA: LCI

36



37

C
lerence asuu turkoosin värisen 
veden ympäröimässä ihanassa
saaristovaltiossa Vanuatussa, 
jossa on reheviä sademetsiä, 
pehmeää hiekkaa ja hiekka-
rantoja. Clerence ei kuitenkaan 
enää 23-vuotiaana pystynyt nä-

kemään ympäristönsä kauneutta.
 Clerencen asuinalueella terveydenhoitoa 
ei ole useinkaan saatavilla tai sitten se on ai-
van liian kallista. Koska Clerencen diabetes 
jäi moniksi vuosiksi diagnosoimatta – kuten 
Vanuatussa käy aivan liian usein – tauti vaati 
oman veronsa Clerencen kehossa. Hän kärsi 
lukuisista vakavista tulehduksista, jotka joh-
tivat siihen, että hänen varpaansa piti ampu-
toida. Liikkuminen on nyt vaikeata, vaikka 
hän pääseekin paikasta toiseen pyörätuolin 
avulla.

Uuden klinikan ensimmäinen 
potilas
Uuden Caledonian lionit tiesivät voivansa 
parantaa Vanuatun tilannetta Lions Clubs 
Internationalin säätiön, LCIF:n tuella. Yh-
dessä Fred Hollows Foundation New Zea-
land -säätiön kanssa Uuden Caledonian 
lionit saivat 330 043 US dollarin LCIF Sight-
First -apurahan. Sen turvin he laajensivat ja 
paransivat kaihiseulontaa ja leikkauspalve-
luita Port Vilassa, joka on Vanuatun pääkau-
punki ja Clerencen kotikaupunki.
 Apuraha mahdollisti jo toiminnassa ol-
leen klinikan laitteiston ajanmukaistamisen 
ja uuden leikkaussalin rakentamisen. Kli-
nikan uudeksi, vakinaiseksi silmälääkäriksi 
palkattiin tohtori Johnson Kasso, jota ennen 
Port Vilassa ei ollutkaan silmälääkäriä, eikä 
leikkauksia voitu suorittaa kuin vain kerran 
vuodessa, kun Fijiltä saatiin leikkaustiimi 
paikalle. 
 Vakinaisen lääkärin saaminen alueelle oli 
valtava helpotus myös Clerencelle, jonka kaihi-
leikkausta oli toistuvien tulehdusten tähden 
jouduttu useaa kertaan siirtämään tuonnem-

Kirkastamassa sameaa 
katsetta Vanuatussa
Clerence on taistellut diabeteksen kanssa vauvasta asti. Koska hänellä 
ei ole ollut varaa mennä hoitoon, hänelle on kehittynyt vielä kaihi, 
joka on vammauttanut vakavasti hänen näkönsä. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LCIF / jamie konigsfeld

maksi. Clerencestä tuli ensimmäinen uudella
klinikalla leikattu potilas. Hän jopa lauloi 
leikkaussalin vihkimistilaisuudessa.
 Leikkauksen jälkeen tohtori Kasso tar-
kasti Clerencen näön ja kysyi, pystyikö potilas
näkemään selvästi. Clerence ei pidätellyt hy-
myään ja huudahti ”I kiln I pitim kiln!” – mikä 
tarkoittaa hänen äidinkielellään ”enemmän 
kuin selvästi”. Se oli merkittävä ja unohtuma-
ton hetki sekä Clerencelle itselleen, tohtori 
Kassolle että klinikan hoitohenkilökunnalle.
Clerence sanoo olevansa ”happy tumas” – 

Käy lionsclubs.org/campaign100
-sivulla katsomassa, miten LCIF-varoja 
myönnetään hankkeille ja miten 
voit itse lahjoittaa Kampanja 100:lle. 

KAMPANJA 100

Apuraha mahdollisti jo toiminnassa olleen 
klinikan laitteiston ajanmukaistamisen 
ja uuden leikkaussalin rakentamisen.

Tohtori Johnson Kasso.
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hyvin onnellinen – leikkauksestaan. Mikä 
ennen oli pimeää, pilvistä ja sumeaa, muut-
tui kirkkaaksi, teräväksi ja selkeäksi.•
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Uusia ääniä
LIONIT TARVITSEVAT nuorempia ja muutok-
siin pystyviä johtajia. Jo nyt olen ottanut 
vahvan roolin Pohjoismaisen yhteistyöneu-
voston, NSR:n uudistustyössä kohti nykyis-
tä näkyvämpää, uudenaikaisempaa ja haus-
kempaa toimintaa. Aina, kun otan uuden 
tehtävän vastaan, ajatuksena on tehdä siitä 
entistä parempaa, vaikka se vie paljon aikaa 
ja energiaa.
 Mielestäni lionien tärkein asia tänään on 
BRÄNDITYÖ. Markkinointivarojen puut-
teen takia harva tuntee meidät, etenkin suur-
kaupungeissa ja nuorison keskuudessa. Olen 
kehittämässä uutta, kansainvälisessä vuosi-
kokouksessa esitettävää portaalia, minkä 
kautta kaikki klubit voivat tilata lions-kulut-
tajatuotteita ja ansaita 50 prosenttia myyn-
nistä ystäville ja tutuille. Samalla kansainvä-
linen Lions-järjestö saa lisenssiprovision ja 
järjestön tavaramerkki tulee tunnetuksi ym-
päri maailman.
 Minulla on paljon uusia ideoita ja sääs-
töehdotuksia, joista toivon saavani kertoa lii-
ton vuosikokouksessa.•

Positiivisessa hengessä
SAMALLA OTSIKOLLA kirjoitin vuosi sitten 
liiton puheenjohtajaksi pyrkiessäni. Mitä on 
vuoden aika saatu aikaan? Eheämpi toimin-
takuva, vähemmän erimielisyyksiä. Kausi 
alkoi heti suotuisasti, kun Kalajoella kaikki 
olivat lopulta yksimielisiä talon myymisestä.
 Kauden aikana on rakennettu kumppa-
nuuksia. Konsertteja lasten syöpäsairauksien 
tutkimuksen ja hoidon hyväksi järjestetään 
syksyllä. Lasten Leijonahiihtotapahtumia on 
järjestetty lumipulasta huolimatta. AlfaTV:n 
kanssa on otettu uusi ulottuvuus näkyvyy-
dessämme, ovathan mukaan tulleet TV-lä-
hetykset ja niihin liittyvät videot. 
 Innolla olen perehtynyt asioihin ja saa-
nut niitä vietyä eteenpäin erinomaisesti toi-
mivan kuvernöörikurssin ja tehokkaan halli-
tuksen kanssa. 
 Meidän oma kansainvälinen toimintam-
me kanavoituu rahallisesti katastrofirahas-
tomme ja LCIF:n keräysten kautta. Kansain-
välinen kanssakäyminen on myös tehokas 
tapa edistää maailmanrauhaa.
 Mielelläni jatkaisin toimintaa yhteiseksi
hyväksemme kansainvälisenä johtajana. 
Asioihin perehtyvänä kielitaitoisena ihmise-
nä, joka pyrkii näkemään asioiden positiivi-
set puolet, uskon selviäväni tuosta tehtävästä 
kunnialla. Siis toimimisesta Lions-järjestöm-
me kansainvälisen hallituksen jäsenenä kah-
den vuoden ajan 2021–23.•

ID-ehdokkaat kaudelle 2021–2023

VCC Aarne Kivioja
LC Helsinki/Pakinkylä (107-N)

”Kansainvälinen kanssa-
käyminen on tehokas tapa 
edistää maailmanrauhaa.”
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IPDG Björn Hägerstrand
LC Åland/Culinaria (107-A)

”Lionien tärkein 
asia tänään on 
BRÄNDITYÖ.”
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Suomen vuoro on jälleen asettaa 
kielitaitoinen ja yhteistyökykyinen 
ehdokas kansainvälisen hallituksen 
jäseneksi toimikaudeksi 2021–2023.

Piirin ehdokas valitaan piirin 
vuosikokouksessa keväällä 2020 
ja moninkertaispiirin ehdokas liiton 
vuosikokouksessa 6.6.2020.

Valituksi tullut esitellään 
Europa Forum -kokouksessa 
Thessalonikissa Kreikassa 1.–3.10.2020 
sekä NSR-kokouksessa Suomessa 
15.–17.1.2021.

Lopullinen valinta ID-tehtävään 
tapahtuu kansainvälisessä 
vuosikokouksessa Montrealissa 
25.–28.6.2021.

Määräaikaan mennessä tehtävää 
on hakenut viisi ehdokasta.

EHDOKKAAT
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Me palvelemme 
– Vi hjälper – We Serve 
SUOMEN Lions-liiton vuosikokouksessa va-
littava ehdokas kansainväliseksi johtajaksi 
astuu tehtävään maailman luotettavimman, 
ihmisiä auttavan, suuren järjestön korkeim-
massa johdossa.
 Me leijonat olemme ainutlaatuisia. Mille
muulle järjestölle lahjoitettu euro on aika-
naan vähintään eurona avun tarvitsijan kä-
dessä? Autamme maailmassa enemmän kuin 
koskaan.
 Suomi on vahva Lions-maa. Meillä suo-
malaisilla on paljon annettavaa kansain-
väliselle järjestölle. Kansainvälinen johtaja 
vahvistaa Suomen verkostoja ja sovittaa mo-
nikansallisia hankkeita yhteensopiviksi.
 Pidän tärkeänä kansainvälisen järjestön 
tulemista tutuksi klubeille. Vain yhteisymmär-
ryksestä kasvaa luottamus, jonka pohjalta 
saavutamme joka tasolla merkittäviä tuloksia.
 Minuun on Lions-tehtävissä luotettu. 
Olen vuosien varrella oppinut kohtaamaan 
uusia haasteita, tunnistamaan äkillisesti tul-
leita palvelutarpeita ja ratkaisemaan ongel-
mia yhteistyössä. Klubin, piirin ja liiton teh-
tävissäni tärkeää on aina ollut yhteisöllisyys, 
yhdessä tekeminen.
 Vaativaa tehtävää seuraa suuri vastuu. 
Kansainvälisen tehtävän hoitaminen vaatii 
aikaa asioihin paneutumiseen ja tapahtumiin 
osallistumiseen. 
 Pitkäaikaisesta ja monipuolisesta Lions- 
työstä olen itse saanut paljon. Nyt on minun 
vuoroni antaa suomalaisena kaikki osaami-
seni järjestön hyväksi.•

Muutos on meille 
mahdollisuus
KANSAINVÄLISEN johtajan tärkeimpänä teh-
tävänä on toimia yhteyshenkilönä klubien ja 
kansainvälisen hallituksen välillä, viestin vie-
jänä ja tuojana. Klubien ja leijonien mielipi-
teiden eteenpäin viemisen näen välttämättö-
mänä. Meille asetettujen kampanjoiden tulee 
olla realistisia ja tavoitteiden saavutettavia. 
Päätöksenteossa on huomioitava kansalliset 
eroavaisuudet.
 Järjestössämme tehdään päätöksiä, joiden
oikeudenmukaisuutta on ihmetelty.
 Etukäteen on asetettu asiat ja ihmiset ha-
luttuun järjestykseen, eikä demokraattisella 
päätöksenteolla ole ollut sijaa. Päätösten te-
kemisen on oltava läpinäkyvää. Jos vaadimme
sitä kansallisesti, on oikein vaatia sitä myös 
kansainvälisesti. Lionstoiminta on prosessi 
ei projekti. 
 Yhteistyö on olennainen osa toimintaam-
me ja sitä tulisi lisätä myös kansainvälisesti. 
Meillä on verkostot, mutta niiden käyttämis-
tä tulee helpottaa. Aktiviteetit yli rajojen ovat 
toiminnan suola.
 Kokemukseni kansainvälisestä toimin-
nastamme on koko Lions-polkuni, lähes 30 
vuoden mittainen. Kansainvälisyyteen liittyviä
Lions-tehtäviä piirissä ja liitossa olen tehnyt 
yli 11 vuotta. 
 Minulta löytyy kokemusta, näkemystä, 
uskallusta ja yhteistyötaitoja.
 Ensi vuoden alkupuolella siintävät eläke-
päivät ja olen valmis ottamaan suuremman 
vastuun lionstoiminnassamme.
 Sinun tuellasi muutos on mahdollista!•

Lionstoiminta on 
antamista ja saamista
MINUSTA PITI tulla lääkäri. Tulikin opettaja
ja rehtori. Sain kokea monipuolisen työn eri 
ikäisten opettamisesta henkilö- ja talousjoh-
tamiseen. Tulkkaukset ystävyyskuntatilai-
suuksissa ruotsalaisten kanssa toivat vaih-
telua kouluarkeen. Sattumaa tai ei, yhteys 
eestiläisen ystävyyskoulun kanssa synnytti 
90-luvun alussa myös lionsklubin Eestiin. 
Yhteistyö jatkuu edelleen. Jäsenyys pohjois-
maisessa More Women in Lions -ryhmässä 
tuntui luontevalta jatkolta kansainvälisessä 
toiminnassa.
 Lionstoiminta on antamista ja saamista.
Se on luottamista ja luottamusta, vierellä kul-
kemista ja tukemista. Meistä jokainen vaikut-
taa siihen, miten We Serve toteutuu kotiseu-
dulla, kotimaassa ja maailmalla. Avuntarpeet 
ja toiminta on erilaista eri ympäristöissä. Ta-
voite on sama. 
 Kasvoin turvallisessa kodissa hyvien ih-
misten ympäröimänä. Elämä maaseudulla 
oli yksinkertaista ja selkeää. Luonto oli läsnä 
ja on yhä. Haluan tarjota myös lastenlapsil-
lemme yhteyden luontoon, metsään ja puh-
taisiin vesiin. 
 Elämä ei ole itsestäänselvyys. Siksi olen 
kiitollinen jokaisesta hetkestä, perheestä, ys-
tävistä, terveydestä. Minulla on vielä mah-
dollisuus antaa aikaani sekä heille että lions-
toimintaan. On aika juhlia ja aika tehdä jär-
keviä tekoja – aina Sydämellä!•

PCC Heidi Rantala
LC Tampere/Siilinkari (107-E)

”Yhteistyö on olennainen 
osa toimintaamme.”

IPCC Pirkko Vihavainen
LC Juva/Luonteri (107-D)

”Avuntarpeet ja toiminta on 
erilaista eri ympäristöissä.”

PCC Marja-Leena Knuutinen
LC Turku/Auroora (107-A)

”Autamme maailmassa 
enemmän kuin koskaan.”
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K
eskustelu kansainvälisen järjes-
tön toiminnasta on tänä kevää-
nä tavallista kiinnostavampaa, 
sillä tämän kesän vuosikokouk-
sessa valitaan jälleen seuraava 
edustajamme kansainväliseen 
hallitukseen. 

Mikä on kansainvälinen hallitus?
Hallitukseen kuuluu 34 johtajaa, kansain- 
välinen presidentti ja varapresidentit. Johta-
jat valitaan järjestömme kaikista kahdeksas-
ta vaalipiiristä. Eurooppa on yksi vaalipiiri 
ja sitä edustaa kuusi johtajaa, joista vuo-
sittain valitaan kolme jäsentä kaksivuotis-
kaudeksi. Meidän seuraava vuoromme on 
2021–2023. Vuorot Euroopassa jaetaan so-
vittujen periaatteiden mukaan. Jäsenmäärä 
määrittää kuinka usein maa saa johtajavuo-
ron. Suomi on saanut jäsenmäärällään joh-
tajapaikan noin neljän vuoden välein. 
 Kansainvälisen hallituksen vastuulla on 
muun muassa seurata ja ohjata järjestön 
kaikkien virkailijoiden ja toimikuntien toi-
mintaa, hoitaa ja valvoa järjestön taloutta, 
omaisuutta ja varoja, sekä valmistella ja hy-
väksyä talousarvio. 

Mitä kansainvälinen johtaja tekee?
Me kaikki kuulumme klubimme välityksellä kansainväliseen 
Lions-järjestöön. Sen toimintaa ohjaa vuosikokousten 
päätöksien toteuttajana hallitus.
ID-VAALIT / id heimo potinkara, pid lauri merivirta, pid harri ala-kulju, pid erkki laine, 
pid tapani rahko, pid jouko ruissalo, pid markus flaaming

Miten hallitus toimii?
Hallitus kokoontuu sääntömääräisiin ko-
kouksiin kolme kertaa kaudessa, joista yksi 
tapahtuu kansainvälisen vuosikokouksen 
paikkakunnalla juuri ennen kokouksen alkua. 
 Kokoukset kestävät neljä päivää ja pää-
osa ajasta on eri komiteoiden työtä. Hal-
lituksen komiteat ovat: Tilintarkastus, 
Säännöt ja ohjesääntö, Kongressi, Piiri- ja 
klubipalvelu, Talous ja päämajan toiminta, 
Johtajakoulutuksen kehittäminen, Pitkän 
aikavälin suunnittelu, Jäsenkehitys, Mark-
kinointiviestintä, Palveluaktiviteetit ja Tek-
nologia. Varsinaisten kokousten lisäksi ko-
miteat pitävät omia webinar-kokouksia 
tarpeen mukaan. 
 Nyt hallituksessa oleva johtajamme Hei-
mo Potinkara on Pitkän aikavälin suunnit-
telu- ja Markkinointiviestintä -komiteoiden 
jäsen.
 Komiteoiden jäsenet valmistelevat ko-
kousasioita kuukausien ajan ennen varsi-
naista kokousta.
 Kautensa aloittava johtaja voi esittää 
toivomuksen siitä mihin komiteaan hän ha-
luaisi liittyä. Usein toivomus toteutuu, mutta
ei aina.

Hallituksen kokouksen kulku
– Ensimmäinen kokouspäivä alkaa avajais-
osuudella ja jatkuu iltapäivällä komiteoiden 
kokouksilla. Toinen ja kolmas päivä jatke-
taan komiteoiden kokouksilla, lisäksi ko-
miteat pitävät ristikkäisiä tapaamisia. Kol-
mannen päivän päätteeksi komiteat tekevät 
raportin käymistään keskusteluista, sekä 
päätösehdotukset viimeiseen hallituksen 
kokouspäivään, jossa päätökset tehdään, 
kansainvälinen johtaja Potinkara kertoo 
hallituksen kokouksen kulusta.
 – Kolmannen ja neljännen kokouspäivän
välistä yötä kutsutaankin ”yön yli raportiksi”.
Yöllä ja aikaisin aamulla hallituksen jäsenet
tutustuvat raportteihin päätöksenteon tueksi. 
 Viimeinen kokouspäivä alkaa komiteoi-
den raporttien kuulemisella, sekä keskuste-
luilla ja kysymyksillä päätettävistä asioista. 
Iltapäivä on pyhitetty päätöksiin ja kokouk-
sen sulkemiseen. Päivät kestävät yhdeksän 
tuntia klo 8.00–17.00.

Johtajan rooli hallituksessa
Kansainvälinen johtaja osallistuu hallituksen
jäsenenä ennen kaikkea järjestön maailman-
laajuisen toiminnan kehittämiseen ja ajaa 
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Kansainvälinen hallitus 
kokoontuu sääntömääräisiin 
kokouksiin kolme kertaa 
kaudessa.
KUVA: HEIMO POTINKARA
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järjestön etua. Yksittäisen maan etujen aja-
minen ei kuulu toimintakulttuuriin. Paras 
tapa asioiden ajamiseen on keskustelu etu-
käteen eri päättäjien kanssa. Näin voi asiansa 
saada jossakin vaiheessa käsittelyyn. 
 Johtajan tehtävästä yleisesti käytetty ly-
henne on ID.

Muita kansainvälisen 
johtajan tehtäviä
Hallituksen jäsenet edustavat koko järjestöä 
ja informoivat sen toiminnasta sekä ajankoh-
taisista asioista erilaisissa Lions-tilaisuuksissa
omassa vaalipiirissään. 
 Myös osallistumiset oman vaalipiirin 
vuosittaiseen Lions-kokoukseen, Eurooppa 
Forumiin kuuluvat kansainvälisen johtajan 
tehtäviin. Viimeksi kokous pidettiin syksyllä
Virossa Tallinnassa, seuraava Kreikassa 
Thessalonikissa.

Johtajan asema kauden päätyttyä
Johtaja tehtävässä mukana ollut henkilö on 
arvokas resurssi Suomelle, sillä kahden vuo-
den aikana saatu tieto ja kokemukset ovat 
hyödynnettävissä vielä kauden päätyttyäkin. 
Väheksyä ei sovi myöskään syntyneitä kan-
sainvälisiä yhteyksiä. 
 Entinen johtaja, PID toimii yhteyshenki-
lönä kansainväliseen järjestöön ja toimii tie-
donvälittäjänä järjestöstä klubeihin. Viimeisin
virassa ollut PID huolehtii lisäksi kansain- 
välisten vieraiden isännöinnistä omassa 
maassaan.•

Kansainvälinen johtaja osallistuu järjestön 
maailmanlaajuisen toiminnan kehittämiseen.

SUOMEN LIONIEN keskuudessa on käyty 
kriittistä keskustelua siitä, miksi järjestön 
johto seuloo ehdokkaita ja antaa suosituk-
sia kansainväliseksi presidentiksi, eikä jätä 
asiaa niin sanotun ”vapaan kilpailun” rat-
kaistavaksi.
 Selvimmin tämä tuli esiin viime kau-
den kuvernöörineuvostossa, joka vastoin 
suomalaisen kansainvälisen johtajan ja lii-
ton hallituksen kantaa päätti evätä tukensa 
järjestön johdon suosittelemalta kaikkien 
aikojen toiselta naispresidentiltä, kanada-
laiselta Patti Hillilta.

Kansainvälisen järjestön
presidenttiys on työhönotto
Kaikki suuret kansainväliset järjestöt ja yh-
teistyöorganisaatiot valitsevat johtajansa 
ehdokkaita seulomalla ja sopimalla valin-
nasta tai suosittelemalla ehdokasta. Näin 
tekevät esimerkiksi YK, Kansainvälinen 
Punainen Risti, Rotaryt ja Zonta-järjestö. 
Suomalaisia leijoniakin on ollut ammattinsa

mukaisen kansainvälisen järjestön luotta-
musjohdossa. Heidät on sinne seulottu ja 
jäsenet ovat ratkaisun siunanneet.
 Lions Clubs International on suuri kan-
sainvälinen järjestö. Lähes 1,5 miljoonaa jä-
sentä, 48 000 klubissa, yli 200 maassa. On 
kaikkien jäsenten etu, että järjestön johto 
tutustuu ehdokkaiksi haluaviin ja selvittää 
heidän taustansa, ansionsa, esiintymisky-
kynsä ja johtamistaitonsa.
 Jokaisen ehdokkaan on esittäydyttävä 
johdolle, jopa useampaan kertaan. Kun täs-
sä vaiheessa saa vihreän valon, voi tosissaan 
lähteä yrittämään.
 Paitsi henkilöitä, ”työhönottajat” otta-
vat huomioon myös alueen ja maan, josta 
henkilö tulee. Huomioon otetaan lionien 
määrä, toiminnan taso ja hyväntekeväi-
syystyö, jota kyseisen maan leijonat koti-
maassa ja maailmalla tekevät. Suuret lah-
joitukset, joita esimerkiksi Kaukoidän tai 
Intian lionit tekevät vaikuttavat myös.
 Kilpailu ”kelvollisten” ehdokkaiden vä-
lillä on kovaa. Liittolaisia ja tukijoita hae-
taan, mutta johdon vaihtuessa joka vuosi, 
niitä myös menetetään. Yksittäisillä johta-
jilla on omia suosikkejaan ja vastakampan-
ja on osa normaalia kampanjointia. Sen on 
jokaisen ehdokkaan hyväksyttävä, kun on 
leikkiin ryhtynyt.
 Suomestakin on lähdetty president-
tikampanjaan toistaiseksi onnistumatta. 
Kampanja on tehty hakemalla suostumus ja 
suomalaisten leijonien tuella.
 Meidän suomalaisten etu ei ole antaa 
rahan ratkaista, vaan tukea järjestelmää, 
johon sisältyy tuo yllä kuvattu työhönotto-
prosessi.
 Suomessa on varmasti leijonia, jotka 
ajattelevat hienon järjestömme johtajuutta
yhtenä tulevan elämänsä vaihtoehtona. Pe-
ruskysymys heille on silloin, rakennanko 
kampanjani oman lompakkoni varaan, vai 
käynkö läpi tuon työhönottoprosessin?
 Uskomme, että Suomen etu ja mahdol-
lisuus on tuon ”työhönottoprosessin” läpi-
käynti.•

Markkinointiviestintä komitean jäsenet 2019–2020. Vasemmalta Dan Harvey LCI:n markkinointidivisioonan 
johtaja, ID:t Hee-Chae Park Japani, V. P. Nandakumar Intia, Heimo Potinkara, Rodolfo Espinal Dominikaaninen 
tasavalta ja Nicole Miquel-Belaud Ranska.
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Rahako ratkaisemaan?
id heimo potinkara, pid markus flaaming, pid jouko ruissalo, 
pid tapani rahko, pid erkki laine, pid harri ala-kulju

MIELIPIDE
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Lions-järjestöllä on harvinainen palvelu-
profiili. Sille annettu lahjoitus menee 
vähentämättömänä avuntarvitsijan 
hyväksi. Kansainvälinen Lions-järjestö 
poikkeaa muista avustusjärjestöistä siinä,
että koko hallinto rahoitetaan jäsenmaksuin.
Hyväntekeväisyyteen lahjoitetusta rahasta 
ei käytetä senttiäkään hallinnon kuluihin, 
vaan palautusprosentti on 100%.
Tämän vuoksi lionilla on jäsenmaksu. 

Kansainvälinen jäsenmaksumme jakautuu 
moneen kohteeseen. Maksu on ollut vuosi-
kaudet sama, mutta nyt sitä ehdotetaan 
korotettavaksi. Asiasta päättää vuosikokous.

MIHIN KANSAINVÄLINEN 
JÄSENMAKSUMME MENI VUONNA 2018

Piirikuvernöörit 3,9  
Kokoukset 2,8  
Kansainvälinen hallitus 1,7  
Entiset johtajat 0,5  
Aluefoorumit 0,2  
Osastot 20,6  
LION-lehti 3,3  
Vuosikokousi 3,0  
Johtoryhmä 2,1  
Kansainvälinen päämaja 1,4  
Vakuutus, riskienhallinta  1,4  
Maailmanlajuinen toimintaryhmä GAT 1,2  
Yksiköt ulkomailla 0,9  
USD 43,0  

KANSAINVÄLINEN JÄSENMAKSUE
i ihme, että mielessä on kysymys: 
mitä hyötyä siitä klubille on? 
    Mitä kotimaan ja maailman 
apua tarvitsevat hyötyvät siitä, 
että on olemassa kansainvälinen 
Lions-järjestö?
     Ilman yhteistä järjestöä klubeja 

ei olisi olemassa ja miljoonat ihmiset jäisivät 
ilman apua. Lions-järjestö kokoaa kaikkialla 
maailmassa naisia ja miehiä klubiyhteisöön 
kasvamaan ihmisinä tekemään työtä apua 
tarvitsevien hyväksi.
 Lions-järjestön omistavat lionsklubit, ei-
vät piirit tai Lions-maat. Ne myös valitsevat 
sen johdon ja päättävät sen asioista vuosiko-
kouksessa.
 Päämajan tehtävä on klubien toiminta-
edellytysten tukeminen.

Työtä klubien hyväksi
Hyödyn näkee klubien omissa aktiviteeteissa.
Toimimme Lions-tunnuksen alla. Yleisö tun-
tee sen, pitää sitä luotettavana ja tietää klubin
toimivan oman lähiyhteisön hyväksi. Se voi 
turvallisesti lahjoittaa rahaa. Saman tunnuk-
sen alla ja samalla etiikalla toimii 48  000 
lionsklubia maailmassa.
 Päämaja huolehtii koko järjestön etiikasta
ja toiminnan rehellisyydestä. Epäeettisiin 
käytäntöihin puututaan heti. Yritykset valit-
sivat vuonna 2007 Lions-järjestön parhaim-
maksi ja luotettavimmaksi kumppaniksi. 
Amerikkalainen hyväntekeväisyysjärjestöjä 
arvioiva tutkimuslaitos ”Charity Navigator” 

antoi kahdeksana vuotena peräkkäin täy-
den 4-tähden arvion Lions-järjestöstä. Sillä 
on hyvä hallinto ja parhaat käytännöt, jolla 
minimoidaan mahdollisuus epäeettisiin ak-
tiviteetteihin.
 Päämaja huolehtii toimintakehyksestä, 
jolla toimimme koko maailmassa. Kehyk-
seen kuuluvat toimintaidea ja etiikka, palve-
lubrändi ja profiili sekä toimintamalli ja or-
ganisaatio.
 Päämaja tukee klubeja ja vahvistaa nii-
den toimintaedellytyksiä kouluttamalla joka 
vuosi uudet johtajat, ja valmentamalla tu-
levia johtajia, valmistamalla tukimateriaa-
lia, huolehtimalla brändistä, viestinnästä ja 
markkinoinnista sekä tarjoamalla erilaisia 
yhteisiä palveluohjelmia.
 Hyväntekeväisyystyön voimana on LCIF-
säätiö. 
 Päämajassa tekee työtä noin 270 pätevää 
ammattilaista 11 jaoksessa. Palvelua anne-
taan 12 kielellä, myös suomeksi. 
 Kansainvälinen hallitus päättää, mutta 
päämajan asiantuntijat valmistelevat asiat 
hallituksen päätettäviksi ja toteuttavat sen 
päätökset.
 Klubin arjessa kansainvälinen päämaja ei 
näy, mutta sen tarjoaman toimintakehyksessä
koko maailman lionstoiminta pyörii.•

Hyväntekeväisyystyön 
voimana on LCIF-säätiö. 

Kansainvälinen päämaja tukee klubeja
Mikä ihmeen kansainvälinen päämaja? Kansainvälinen päämaja on 
kaukana, eikä sen olemassaoloa huomaa lionsklubien arkipäivässä muulloin,
kun toimintaraporttia tehdessä tai jäsenmaksulaskua ihmetellessä.
ID-VAALIT / id heimo potinkara, pid lauri merivirta, pid harri ala-kulju, pid erkki laine, 
pid tapani rahko, pid jouko ruissalo, pid markus flaaming
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Lionien kansainvälinen päämaja 
on Oak Brookissa, Chicagon 
esikaupunkialueella, Illinoisin 
osavaltiossa Yhdysvalloissa. 
Sadat suomalaiset leijonat 
ovat vierailleet siellä.
KUVA: HEIKKI HEMMILÄ
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ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

Kauppalan Tila 
Ville Hirvonen

Rääkkylä

PK-Osat Ky
Ruovesi

LC kokoontumispaikat kiittävät Lion-väkeä 
yhteistyöstä toivottaen 

Hyvää Joulua ja Hyvää tulevaa vuotta 2017!

30  LION  6/16

RAVINTOLA

HAUHONTIE 17 14700 HAUHO 

     PUH: 03 6751149 (myös viestit)

                  www.neljaoravaa.fi 
www.facebook.com/Ravintola Neljä Oravaa  

TERVETULOA!

RAVINTOLA

HAUHONTIE 17 14700 HAUHO 

     PUH: 03 6751149 (myös viestit)

                  www.neljaoravaa.fi 
www.facebook.com/Ravintola Neljä Oravaa  

TERVETULOA!

Puh. 03 534 2491

www.puotilankartano.fi
info@puotilankartano.fi

PG Quality Oy
Masku

36

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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille

Akva Filter Oy
Joutsa

Kotimaiset vedensuodattimet

Alajärven Apteekki
Alajärvi

Arolan Höyläämö
Vampula

www.arolanhoylaamo.fi

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa
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www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

 Asianajotoimisto                     
Moisander & Vainio Oy 

 Savonlinna

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti  
Sauvo

Insinööritoimisto                                 
Eero Kellberg Oy 

 Seinäjoki

 
Siilinjärvi

 
Siilinjärvi

Kuljetus Lintunen                                       
LL-Company Oy 

Talluskylä

Tuupovaaran Sähkö                               
T:mi Esko Tolonen 

 Tuupovaara

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila 

www.mm-mykra.fi

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

                       Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa

Onnittelemme 
20-vuotiasta 

Lions-Questiä!

34  LION 5/11

Rakennuspalvelu 
Aimo Järvinen Oy, 

Turku

Optimiasunnot Oy, LKV
Turku

Foxjet Oy Ab
 -raskaan kaluston maalaamo

www.foxjet.fi

Late-Rakenteet OY
Turku

Leinolat Oy
Vaasa

Sähköliike Matti Rantala Oy
Vammala

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa

Sisä-Savon Pipe &
Welding Service Oy

Varkaus

Virhydro Oy
Virrat

Liperin Juurespakkaamo Oy
Ylämylly

MM-Mittaus Oy
Ylämylly

Rakennuspalvelu Jyri Uotila Oy 

myssy
www.myssyfarmi.f i

myssy farmi

värit: pantone 2905 ja 2727
Auto-Artikkeli 

Vantaa

Arolan Höyläämö 
Vampula 

www.arolanhoylaamo.fi

Vampulan Tili ja Isännöinti Oy 
Vampula

Metsätyö Pa-Ko 
Ylikiiminki 

Stihl-moottorisahojen myynti ja huolto 
pihapuiden kaadot, sähkölinjojen raivaus,                

taimikon- ja pensasaitojen hoito.

Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy
Joensuu, Outokumpu, Polvijärvi, Liperi

www.pietarinen.fi

Asianajotoimsto Jurentia Oy
puh. 09 288 280
www.jurentia.fi

Asianajotoimisto Lauri Ylikylä
Turku

Auto-Artikkeli Oy
Vantaa

Betoni-Jussi
T:mi Juha Kekäläinen
www.porraspaikkari.fi

Hämeenlinna

Euran Hydrauliikka
ja Metallirakenne Oy

Kauttua

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
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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

Insinööritoimisto 
Eero Kellberg Oy

Seinäjoki

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi

www.rinteenkulma.fi

Auto-Sorsa Oy
Riihimäki

Cap & Trans Niemi Oy
Ahlainen
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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
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KLUBIEN KUULUMISIA
kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
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  LC Suonenjoki/Soittu 50 vuotta – eikä suotta 
Klubimme täytti edellisenä toimintakautena 50 vuotta. Juhlavuodeksi 
suunnittelimme useita aktiviteetteja. Tavoitteemme oli toteuttaa ja 
ideoida uusia ja saada ”maaliin” jo pitkään työn alla olleita aktiviteetteja. 
leo tervo

U
utena aktiviteettinä käynnistimme 
grillikodan ja halkovaraston raken-
tamisen. Hankkeen toteuttamiseen 
tarvittiin jäsenistön sitoutumista ja 
toivetta rahoituksesta. Hankkeesta 

tehtiin suunnitelma ja hakemus Arne Ritari 
-säätiölle.
 Säätiöltä saatiin myönteinen päätös ja 
hanke aloitettiin.
 Rakentaminen vaati aktiivisilta jäseniltä
merkittävää työpanosta, yli 400 työtuntia. 
Tuloksena oli laadukas grillikota ja halkova-
rasto, jotka luovutettiin juhlallisesti Suonen-
joen kaupungille. Luovutusasiakirjassa tode-
taan, että grillikota on korvauksetta kaikkien 
käytössä. Vieraskirjaan on käyttäjiltä kertynyt
hanketta kehuvia lausuntoja.
 Useiden kohdeavustusten lisäksi päätet-
tiin viimeistellä jo vuodesta 1996 alkanut 
puulajipuistohanke.
 Klubimme esitti puiston perustamista 
Suonenjoen kaupungille vuonna 1996. Tuol-
loin hankkeessa olivat Suonenjoen kaupun-

 Ensimmäiset puulajipuiston puut istu-
tettiin keväällä 1996. Nyt, yli kolmekym-
mentä vuotta myöhemmin, erikoismuotojen 
erityispiirteet erottuvat selvästi, esimerkiksi 
visakoivulla ja muhkuraharmaalepällä. Puis-
ton pinta-ala on 0,5 hehtaaria ja siellä on yh-
teensä 43 puuta, 24 eri puulajia tai erikois- 

Uutena aktiviteettinä LC Suonenjoki/Soittu käynnisti grillikodan ja halkovaraston rakentamisen ja viimeisteli puulajipuistohankkeen.

KUVAT: LEO TERVO

gilta tekninen johtaja Veijo Turkki ja puu-
tarhuri Heli Kanninen, nykyinen kunta-
tekniikan päällikkö. Klubista Reijo Kytölä, 
Lauri Palomäki ja Leo Tervo tekivät suun-
nitelman.
 Suunnitelmassa todettiin, että ”Puulaji-
puisto on osana Suonenjoen jokialueen ym-

Ensimmäisten puulajipuiston erikoismuodot erottuvat 
selvästi esimerkiksi visakoivulla ja muhkuraharmaalepällä.

1

päristön kehittämissuunnitelmaa vuodelta 
1986. Puulajipuiston tavoitteena on olla täy-
dentämässä jokivarren luonnon- ja kulttuuri-
maisemaa sekä toimia ulkoilu ja virkistys- 
alueena. Kasvettuaan puisto palvelisi myös 
opetus- ja valistustoimintaa”. 
 Puistossa esitellään perinteisiä kotimaisia
ja joitakin ulkomaisia, Suomessa kasvavia, 
lehtipuita ja niiden erikoismuotoja.

muotoa. Maastossa on puiden nimikyltit 
– myös tieteelliset nimet ja alueen kartta. 
Puiston avajaiset pidettiin 2.10.2019.
 Juhlavuoden tapahtumia oli runsaasti. 
Kohdeavustusten yhteismäärä oli yli 4 000 
euroa. Yksi hanke, playstation ja peliasema 
seurakuntanuorille, toteutettiin yhteistyössä 
Suonenjoen Rotary-klubin kanssa. Kahden 
isoimman aktiviteetin lisäksi olivat perinteiset
aktiviteetit.•
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ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

TMV Trading Oy
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2  LC Jalasjärvi 60 vuotta
matti kotila

LC JALASJÄRVEN perustamisesta tuli kulu-
neeksi 60 vuotta 19.1. Klubilla on ollut lu-
kuisia pitkäaikaisia aktiviteetteja, joista 
pisimpään vappuna järjestettävä Plotto-ta-
pahtuma. Alkuun oli ajan hengen mukaan 
juoksukilpailu, sitten missikisoja ja nyttem-
min yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisia 
leikkimielisiä taitokilpailuja ulkona. Tuotto 
on aina mennyt paikalliseen nuorison toi-
minnan tukemiseen.
 Juhlakonsertti pidettiin lounaskonsert-
tina akustisesti hienossa Jalasjärven seura-
kuntasalissa. Kapellimestari Juhani Nummi-
nen oli valmistanut yhdessä Jalas Chamber 
-orkesterin kanssa mieliinpainuvan ohjel-
miston. Nuoria jalasjärvisiä ja kurikkalaisia 
solisteja oli orkesterin kanssa neljä Maiju 
Rajala, huilu, Elle-Maija Kahari, huilu, Sohvi
Hiljanen, sello ja Sohvi Vuorinen, viulu. Li-
säksi kaksi pianosolistia Anna Ala-Välkkilä 
ja Viivi Vuorinen. Tilaisuuden päätti juhlava 
Sibeliuksen Andante festivo, jonka orkesteri 
esitti juhlavasti seisten.•

3  Sysmän leijonat panostavat 
nuorten työllistämiseen
hannu sireni

LC SYSMÄ on ollut merkittävä toimija Nuori 
Työ -yhteistyöhankkeessa. Nykymuotoinen 
hanke sai alkunsa klubin 40-vuotisjuhla-
vuonna 2002 veli Hannu Jolulan aloitteesta.
 Hanke auttaa 14–19-vuotiaita sysmäläisiä
työllistymään kesäisin paikallisiin yrityk-
siin. Sysmän kunta on vahvasti mukana hal-
linnoimalla ja rahoittamalla hanketta. Hal-
linnointi käsittää tiedotuksen työpaikoista, 

työsopimusten laadinnan, työvuorolistojen 
tarkistuksen ja palkanmaksun. Lisäksi kun-
ta vastaa palkkakuluista noin 25 prosentin 
osuudella. 
 LC Sysmän osuus on vuosittain ollut 
4 000 euroa. Lisäksi on saatu ulkopuolista 
rahoitusta paikallisilta pankeilta, tai kuten 
kolmena edellisvuonna, Sysmä Itte -säätiöltä 
5 000 euroa vuodessa. Lopun palkkaosuuden 
maksaa työnantajat.
 Yrittäjien kannalta hanke on helpottanut 
nuorten työllistämistä. Kunta hoitaa paperityöt
ja palkanmaksuunkin tulee merkittävä tuki. 
 Vuonna 2019 työsopimuksia tehtiin 77 
kappaletta. Palkkoja sivukuluineen makset-
tiin nuorille reilut 103 000 euroa. Tulevalle 
kesälle rahoitus on kasassa ja työsopimuksia 
päästään tekemään hyvissä ajoin keväällä.•

4  Leijonien ja seurakuntien 
yhteisprojekti 2019
0ssi luoma

USEIMMILLA MAAMME hautausmailla on 
muistopaikka, jossa omaiset voivat muistella 
muualle haudattuja läheisiään kukin tai sy-
tyttämällä kynttilän. Loviisan uudella hau-
tausmaalla muistopaikan muodostaa valtava 
jääkauden aikainen siirtolohkare, jota Lovii-
san leijonat halusivat parantaa.
 Lähtökohtana oli luoda kynttilöille ja 
lyhdyille alusta, missä ne pysyvät turvallisesti 
paikallaan. Uudet tasot rakennettaisiin muis-
tokiven ympärille. 
 Loviisan leijonien pohdiskelun tuloksena
syntyi suunnitelma, jonka Loviisan seura-
kuntayhtymä; Agricolan suomalainen 
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4 7
seurakunta ja Agricola svenska församlingen 
hyväksyi.
 Hankkeeseen pyydettiin mukaan yh-
teistyökumppaneita. Rakentaminen tehtiin 
materiaalilahjoituksin yhdessä ja leijonat  
osallistuivat siihen talkootyönä. Suunnittelu 
käynnistettiin maaliskuussa 2019 ja projekti
valmistui pyhäinpäiväksi ja muistokiven 
taustavalaisimet asennettiin marraskuussa, 
jolloin muistokivi kynttilä- ja maatasoineen 
luovutettiin seurakuntien edustajille.
 Tilaisuudessa olivat läsnä suomalaisen 
seurakunnan puolesta kirkkoherra Seppo 
Apajalahti ja ruotsalaisen seurakunnan kirk-
koherra Stina Lindgård, seurakunnan kiin-
teistöpäällikkö Jens Nybondas ja henkilöstö-
päällikkö Gitte Backman sekä lionit Christer 
Ahlfors, Erkki Rahkonen ja Ossi Luoma. 
Lisäksi paikalla olivat lehdistön edustajat Lo-
viisan Sanomista, Nya Östiksestä sekä  Östra 
Nylandista.•
Kuva: Helge Nystedt ja Ossi Luoma

5  Leijonat keräävät ser-romua 
LC MYNÄMÄKI järjesti valtakunnallisena lions-
toiminnan Hyvän Päivänä 8.10.2019 Ser-ke-
räystapahtuman, johon otetaan veloituksetta 
vastaan elektroniikka- ja sähköromua.
 – Päivän tarkoitus on tuottaa hyvää mieltä,
ja tässä se tulee sitä kautta että mynämäke-
läisillä on mahdollisuus päästä vähemmällä 
vaivalla eroon romuista, kertoo tapahtuman 
ideoinut klubin sihteeri Marko Hannula.

 Samalla puututaan siihen epäkohtaan, että 
Mynämäessä ei enää ole ser-keräyspaikkaa. 
 Keräykseen kelpaavaa sähkö- ja elektro-
niikkaromua ovat kaikki laitteet, joissa on 
sähköjohto tai ne ovat joskus toimineet pa-
ristojen tai akun voimalla.
 – Akut ja paristot ovat ongelmajätettä 
ja niille on omat keräyspaikkansa, Hannula 
muistuttaa.
 Lionsklubi oli järjestänyt seurakuntako-
din pihalle keräyslavoja, ja klubilaisia oli 
paikalla auttamassa tavaroiden siirtämisessä
lavoille. Klubi auttoi myös niitä, jotka ei-
vät liikuntarajoitteen tai muun pätevän syyn 
vuoksi päässeet itse tuomaan romuja. Klubilla
oli keräyspäivänä pari pakettiautoa ja avo- 
lavapakettiauto käytössä noutamiseen.
 LC Mynämäen palvelutoiminnassa on 
perinteisesti avustettu esimerkiksi sotavete-
raaneja pihanhoidossa ja remonteissa.•

6  LC Punkaharjun puolisot 
neuloivat kastesukkia
anne ora

PUOLISOT JAKOIVAT seurakunnan huolen 
kastesukkien loppumisesta. Puikot kilisi-
vät ahkerissa käsissä pitkin syksyä. Jokainen 
käytti luovuuttaan valkoisiin sukkiin. Kaiken 
mallisia ihania sukkia syntyi. Varsinkin ju-
nasukan hellyttävä malli innoitti monia.
 Valmiit kastesukat koottiin syksyn vii-
meiseen klubi-iltaan. Jokaista pikkusukkaa 

on neulottu tunteella, vaikka sukkien saaja 
on tuntematon. Sukat valmistuivat sopivasti 
ennen jouluaktiviteettien alkua.
 Kasteenpäivän messussa Punkaharjulla
otettiin käyttöön kastepuu. Puolisoiden edus-
tajana Paula Silander luki päivän tekstiä. 
Messun jälkeen pystykahveilla puolisoiden 
vetäjä Marja Riitta Termonen luovutti neu-
lomamme kastesukat.
 Alhaisen syntyvyyden aikakautena pie-
nellä paikkakunnalla yhdenkin vauvan syn-
tymä on arvokas lahja.•
Kuva: Anne Ora

7  Ystäväilta 
maahanmuuttajaperheille
päivi kallio

LC SALO/BIRGITAT on aloittanut uutena toi-
mintamuotonaan maahanmuuttajien ja suo-
malaisten yhteisöllisyyden rakentamisen. 
Yhdessä MLL:n Varsinais-Suomen piirin kans-
sa järjestettiin ensimmäinen tapahtuma 22.1.
 Illan teemana oli ruoka. Salolaiset maa-
hanmuuttajaperheeet toivat mukanaan 
oman kulttuurinsa ruokia. Niinpä herkkuja
oli muun muassa Tunisiasta, Romaniasta, 
Irakista ja Turkista. Luonnollisesti Birgitat 
toivat suomalaisia perinneherkkuja. Tutustu-
minen oli luontevaa ja vaivatonta, kun vaih-
dettiin mielipiteitä eri makuelämyksistä.  Il-
lan aikana askarreltiin myös yhdessä ystävän-
päiväkortteja.

>>>
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9
Tulevilla avovesikausilla pelastajilla on valmius 
nopeaan ensiapuun myös sydäninfarktitapauksissa.

 Hyvin onnistuneen tilaisuuden innoit-
tamana päätettiin kokoontua kevään aikana 
vielä ainakin keilailun ja retkeilyn merkeissä.
Uskomme, että salolaiset maahanmuuttajat 
kotiutuvat ja saavat paikallisia ystäviä toi-
mintamme avulla.•

8  Defibrillaattori Rauman 
Meripelastusyhdistykselle
antti laaksonen

SYDÄNISKURIKAMPANJAAN liittyen LC Rau-
ma/Reimari lahjoitti joulukuun klubikokouk-
sessaan defibrillaattorin Rauman Meripelas-
tusyhdistykselle. Lahjoituksen vastaanotti 
yhdistyksen varapuheenjohtaja Markus Vii-
tanen.
 Viitanen kiitti lahjoituksesta kahdesta-
kin syystä. Meripelastusyhdistyksien, kuten 
Lions-liikkeenkin, toiminta perustuu täysin 
vastikkeettomaan vapaaehtoistyöhön. Toi-
seksi kaluston hankinta ja ylläpito maksaa, 
jolloin joudutaan suorittamaan priorisointia 
varojen mukaan. Kaikki lahjoitukset edes-
auttavat ja muun muassa ”deffan” tarve on 
mainittu jo pelastusalusten katsastusvarus-
tusluettelossa. 
 Kampanjan yhteydessä oli mahdollisuus 
hankkia iskureita kampanjahintaan myös 
omalla kustannuksellaan. Rauman Meri-
pelastusyhdistys käytti tilaisuuden hyväksi 
hankkimalla itse oman laitteen toiseenkin 
alukseensa. Tulevilla avovesikausilla pelas-

tajilla on valmius nopeaan ensiapuun myös 
sydäninfarktitapauksissa. Laitteet kulkevat 
alusten mukana ja miehistöt on koulutettu 
niiden käyttöön.•
Kuvassa vasemmalta presidentti Ilkka Koivusalo, 
Rauman Meripelastusyhdistyksen varapuheenjohtaja 
Markus Viitanen ja sihteeri Harri Jokinen.
Kuva: Antti Laaksonen

9  Napapiirin vesileijonat 
hyvän teossa
LC NAPAPIIRIN vesileijonat talkoilivat 5.10. 
2019 vesistömme puhtauden puolesta. Vesi-
leijonat kävivät tyhjentämässä Saarenkylässä 
siltojen alustoja veteen heitetyistä polkupyö-
ristä ja muustakin romusta.
 Saaliiksi saatiin peräkärryllinen romua! 
Vaskurin sillan alta noukittiin peräti kah-
deksan pyörää ja yhden mopon runko. Myl-
lymäentien sillan alta kalastettiin vastaavasti
neljä pyörää ja sillan kaiteen pää.
 Lionit kuljettivat saaliiksi saadut pyörät 
ja mopo kuljetettiin pois peräkärryllä.•

10  LC Raahe/Fantti 
kalamarkkinoilla
PERINTEISET Raahen Kalamarkkinat saivat 
lions-väriä, kun LC Raahe/Fantti oli puh-
taan veden tiedotusosastolla mukana tapah-
tumassa.•

11  Vuosikokous Kouvolassa 
vuonna 2022
KOUVOLAN ALUEEN lionsklubit saivat kesä-
kuun vuosikokouksessa Kalajoella järjestä-
misoikeuden valtakunnalliselle vuosikokouk-
selle 10.–12.6.2022. Kokouspaikkana on 
Kouvolan jäähalli. Tapahtuma näkyy ja kuu-
luu koko viikonvaihteen Kouvolan katuku-
vassa. Edellisen kerran vastaava kokous on 
ollut Kouvolassa vuonna 1976.
 Pohjustavia toimikuntia eri tehtäviin on 
perustettu useita, joihin on lupautunut jo 
suuri joukko vapaaehtoisia. 22.1. Kouvolan 
jäähallissa pidetyssä kokouksessa perustet-
tiin koko hankkeen päätoimikunta. Sen pu-
heenjohtajaksi valittiin Timo Joukanen LC 
Kaipiaisista ja varapuheenjohtajaksi Maarit 
Räty LC Kouvola/Iris-klubista, jäseninä toi-
mivat muiden toimikuntien puheenjohtajat.•
Kuva: Heikki Lohi
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Klubin vastuulla on joka vuosi toimittaa terveys-
keskuksen etupihalle joulukuusi ja siihen valot.

12  Nyt puhutaan huumeista 
-kampanja
heikki kippo

LC KAARLELA ja Keski-Pohjanmaan kesäyli-
opisto koulupoliisi Juha Puurulan toteut-
tamana järjestivät huumeiden vastaisen 
tiedotuskampanjan. Kokemuspohjainen 
tilannekuva, jatkuvat yhteydenotot eri viran- 
omaistahoilta, nuorten vanhemmilta, valmen-
tajilta ja opettajilta johtivat toteamukseen 
puhua huumeista ja tilanteesta missä ollaan. 
Näin myös tapahtui.
 Tapahtumaketju alkoi mittavalla huu-
meidenvastaisella luentosarjalla sisältäen 
kahden päivän aikana kuusi luentotilaisuutta
kohdistuen päivisin Kokkolan kaupungin 
yläkoululaisille ja lukiolaisille sekä iltaisin 
oppilaiden vanhemmille ja muille halukkaille.
Luentosarjaa elävöitti myös entinen huippu-
kiekkoilija Marko Jantunen omalla esimer-
killään.
 Syyskaudella 2019 tiedotuskampanja 
kaikessa laajuudessaan kohdistui Kokkolan 
kaupungin opettajakunnalle. Ensimmäinen 
tilaisuus järjestettiin elokuussa ja kaksi seu-
raavaa Kokkolassa ja yksi Lohtajalla. Näihin 
tiedotustilaisuuksiin osallistui yli 400 opetta-
jaa aiheena: Tunnista huumeet – niiden ha-
vaitseminen – ennaltaehkäisy ja hoito.•
Kuvassa vasemmalta LC Kaarlelan presidentti, 
Hakalahden koulun rehtori Harri Kangasniemi, 
koulupoliisi Juha Puurula sekä Keski-Pohjanmaan 
kesäyliopiston rehtori Kaija Kähäri-Wiik. 

13  Varpu Ylhäisestä 
Arne Ritari -killan jäsen
malla huttunen

LC VANTAA/VERNISSAN lion Varpu Ylhäinen 
lyötiin ritariksi asiaankuuluvin juhlallisuuk-
sin klubikokouksessa 4.2. Lyöjänä toimi PID 
Jouko Ruissalo.
 Ruissalo kertoi, että Ylhäisen toiminta 
lionina on ollut esimerkillistä. Ylhäinen on 
LC Vantaa/Vernissan perustajajäsen, ollut 
kahdesti presidenttinä sekä toiminut piirin 
koulutusjohtajana ja tällä hetkellä liiton kou-
lutusjohtajana.
 – Hyvä lion Varpu, olet osallistunut ak-
tiivisen yhteiskunnallisen toiminnan lisäksi 
monipuolisesti klubisi toimintaan ja ottanut 
vastaan sinulle tarjotut tehtävät oikeassa lei-
jonahengessä. Olet käyttäytynyt aidon lionin 
lailla ja innostanut esimerkilläsi muita lio-
neita. Tämän vuoksi klubisi hallitus on yksi-
mielisesti päättänyt hakea sinulle Arne Ritari 
-killan jäsenyyttä, Ruissalo sanoi.
 – Säätiön valtuuttamana minulla on kun-
nia lyödä sinut näillä miekaniskuilla Lions- 
ritariksi ja Arne Ritari -killan jäseneksi.•
Kuvassa PID Jouko Ruissalo toimitti Varpu Ylhäisen 
ritariksi lyönnin juhlavin menoin. Tapahtumaa 
avustivat Leena Lehtonen ja Maila Hongisto.

14  Joulunavaus Saarenkodissa
jorma alakulppi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRIN jokavuotinen pe-
rinne Joulunavaus pidettiin nyt toisen kerran 
Saarenkodissa Pulkamontiellä marraskuun 
lopussa. Klubi vuorottelee Saarenkylän oma-
kotiyhdistyksen kanssa järjestelyistä. Tällä 
kertaa oli Saarenkylän omakotiyhdistyksen 
vuoro järjestää tapahtuma. 
 Klubin vastuulla on joka vuosi toimittaa 
Saarenkodin ja Pulkamontien terveyskes-
kuksen etupihalle joulukuusi ja siihen valot. 
Saarenkylän omakotiyhdistyksen puheen-
johtaja Anja Hannula oli tilaisuuden avaajana
ja juontajana. Rovasti Ritva-Elina Pylväs ker-
toi joulurauhan merkityksestä. Esko-Juhani 
Tennilä kertoi kaupungin edustajana hoiva-
kotien merkityksestä nykyaikana.
 Tilaisuudessa oli Saarenkodin asukkaita,
joille oli tarjolla glögiä, pipareita ja suklaa- 
konvehteja. Tilaisuuden lopuksi klubin presi-
dentti Jukka-Pekka Alasuutari kiitteli kaik-
kia lämminhenkisestä joulunavauksesta. Pai-
kalla oli väkeä noin 30 henkeä.•
Kuvassa tilaisuuden musiikista vastasi Kunnan Pojat 
hienoilla joululauluilla ja muilla lauluesityksillä 
Saarenkodin asukkaille. 
Kuva: Jorma Alakulppi
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15  Sydäniskuri eläkeläisten 
toimintapisteeseen
risto soini

VAASASSA sydäniskuri-kampanjaan päätti 
osallistua LC Vaasa/Meri hankkimalla Aju-
rinkadulle Vaasan kaupungin eläkeläisryh-
mien toimintapisteeseen yhden sydänisku-
rin. Talon käyttäjäkunta muodostuu sadoista 
ikäihmisistä, joille riski äkilliseen sairastumi-
seen, jolloin laitetta tarvitaan, on huomatta-
va. Laite on kiinnitetty toimintatilan seinälle, 
helposti todettavaan ja saatavaan paikkaan.
 Laite luovutettiin LC Vaasa/Meren joulu-
tilaisuudessa, jossa jaettiin klubin vuosit-
taiset avustukset eri yhteisöille. Tänä vuon-
na avustuksia jaettiin 7 500 euron edestä ja 
edellisvuonna lahjoitettiin Vaasan keskus-
sairaalalle PET-kuvanninlaitteen hankki-
miseen 10 000 euroa. Valtaosa rahavaroista, 
jotka avustuksina jaetaan, kerätään vuosit-
tain Vanhassa satamassa pidettävillä Siika- 
ja silakkamarkkinoilla ja kauppaliikkeissä 
olevien pullonpalautuskuittien tuotolla sekä 
soppatykkitoiminnalla.•
Kuvassa sydäniskurin Vaasan kaupungin puolesta 
vastaanottivat Sture Börger, Camilla Stenman 
ja Berit Kivimäki, luovuttajana LC Vaasa/Meren 
puolesta presidentti Harri Peltonen. 
Kuva: Pentti Mäenpää

16  Napapiirin klubilaisilla 
seinäkalenteritalkoot 
jorma alakulppi

SEINÄKALENTERITALKOOT ovat yksi tärkeim-
mistä LC Rovaniemi/Napapiirin aktivitee-
teista. Kalenterin taustapahvit painettiin 
Oulussa Erwekon painossa ja päivyriosa 
Rovaniemellä Painatuskeskus Finlandissa. 
Kalentereita painettiin yhteensä melkoinen 
määrä eli 1 150 kappaletta, joita jaetaan tut-
tuun tapaan mainoksen laittaneille yrityksil-
le sekä klubin jäsenille. Talkoot pidettiin tällä 
kertaa Jarmo Jokelaisen työpaikan kokousti-
loissa 14.11. ja loput kalenterit valmistettiin 
Jorma Alakulpin luona 18.11.
 Seinäkalenteritalkoissa oli mukana kai-
ken kaikkiaan 11 LC Rovaniemi/Napapiirin 
aktiivista klubilaista ja toisena päivänä Jorma 
Alakulpin luona kolme klubilaista.•
Kuva: Jorma Alakulppi

17  Lapsille joululahjakortteja 
LC RAAHE/FANTTI järjesti ensimmäistä ker-
taa teatteripikkujoulun Raahessa. Kutsuimme 
kaikki I-piirin klubit mukaan. Illan aikana 
vaihdettiin kuulumisia ja saatiin ideoita oman 
klubin toimintaan.
 Tilaisuuteen saimme vieraita Kiimingin 
klubista saakka, presidentti ja jäsenvastaava 
puolisoiden kera. Illan tuotto annettiin huos-
taanotettujen lasten joululahjakortteihin.•

18  LC Ruovesi 60 vuotta
pauli pollari

LC RUOVESI juhlisti kuuden vuosikymmenen 
täyttymistä 25.1. perinteisin menoin. Kutsu-
vieraina juhliin osallistuivat DG Sirkka-Liisa 
Voutilainen puolisoineen, PDG Reijo Lumme
ja naapuriklubien sekä yhteistyökumppanien 
edustajia.
 Juhlatilaisuuden ohjelmassa oli musiikkia,
puheita, 100 kuvan historiasarja selostettuna
ja juhlaillallinen, jonka jälkeen vaihdettiin 
vapaalle musiikin ja tanssin pariin.
 Klubin presidentti Sami Lehminiemi jul-
kisti juhlalahjaksi kuntalaisille suunnitellun 
huvimajan rakentamisen.
 Seremoniassa palkittiin ansioituneita lio-
neja ja ladyja. Aarne Ritari -säätiön edustaja
Reijo Lumme löi kaksi uutta ritaria. Piiri- 
kuvernööri jakoi Hannu Niemelle Melvin 
Jones -jäsenyysplaketin ja lady-ansiomerkit 
Anna-Liisa Niemiselle ja Anne Salmelalle.•
Kuvassa oikealta Reijo Lumme, ritari Timo Ikkala 
ja puoliso Seija, ritari Heikki Nieminen ja 
puoliso Anna-Liisa. Kuva: Jarmo Koskiranta

19  Kuvernöörikurssi 
2018–2019 Mäntyharjulla
sanna mustonen

KAUDEN 2018–2019 kuvernöörit kokoontuivat
ensimmäiseen PDG-tapaamiseensa syyskuun
2019 ensimmäisenä viikonloppuna. 

17

1918
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KLUBIEN KUULUMISIA

D-piirin IPDG Markku Kivisaari Irina-puo-
lisonsa kanssa oli järjestänyt valtavan mielen-
kiintoisen ohjelman Mäntyharjulle Woikos-
ken tehdas- ja automuseoon. Olihan meillä 
aikaa kisailla frisbee-golfin ja tietäjyydenmer-
keissäkin. Oli mahtavaa tavata rakkaat kolle-
gat puolisoineen ja vaihtaa kuulumisia sekä 
suunnitella tulevia.•
Kuvassa kuvernöörikurssi 2018–2019 Woikoskella.

20  LC Tarinan Ystävien ilta 
kokosi ystävät yhteen
nikki koponen

LC TARINA järjesti ystävänpäivänä 14.2. Ys-
tävien ilta -tapahtuman Siilinjärvellä. Saim-
me reilut 70 ystävää yhteisen pöydän äärel-
le nauttimaan hyvästä seurasta, herkullisesta 
illallisesta ja korkealuokkaisesta musiikista.
 Illan tunnelman kruunasi italialainen 
Fabrizio Rende tunteikkailla lauluillaan. 
Fabrizio muutti Kuopioon neljä vuotta sitten 
ja on rakastunut Suomeen, maamme luon-
toon ja kaikkiin vuodenaikoihimme. Ai-
noastaan kesäöihimme hän kaipaa tummaa 
tähtitaivasta.

 Saimme kuulla Fabrizion omia kappaleita;
lauluja rakkaudesta, kaipuusta, kaikesta siitä 
mitä ihmisten väliseen kanssakäymiseen liit-
tyy. Fabrizio esitti myös meille suomalaisille 
niin rakkaita vanhoja italialaisia kappaleita, 
joista muun muassa Laila Kinnunen ja Kari 
Tapio ovat tehneet suomenkieliset versiot. 
Eikä kuningas Elviskään jäänyt illan kappale-
valinnoissa huomiotta.
 Fabrizio Rende esiintyy pääsääntöisesti 
Espanjassa ja Etelä-Amerikassa. Ystävien illan
vieraat viihtyivät ja LC Tarina sai illan tuotolla
kartutettua varojaan, jotka ohjautuvat siilin-
järveläisten lasten, nuorten ja vanhusten hy-
väksi.•

21  Iloisten kohtaamisten 
ja laulujen lauantai
terttu möttönen

LC KARSTULA/SIRKAT järjestivät tapahtuma-
päivän 8.2. Matkailukeskus Wanhoissa Weh-
keissä Karstulassa.
 Aamupäivällä saapui joukko G-piirin 
naisklubien jäseniä viettämään Naisten Voi-
mapäivää hyvän musiikin ja ohjelman äärelle.
Musiikkia tarjoili karstulalainen Naiskuoro
Aika. Saarijärveläinen kirjailija, opettaja 

Marja Korhonen hiljensi yleisön kuuntele-
maan koskettavaa esitystä elämänkaarestaan. 
Lisäksi päivän aikana oli mahdollisuus tutus-
tua Marika Paavolan opastamana rentoutta-
vaan Neurosonic-hoitoon.
 Iltapäivällä estradin valtasivat karaoke- 
laulajat, kun Lions SM-karaokekilpailu pääsi
vauhtiin. Alkukierrosten aikana jokainen 
osallistuja esitti kaksi laulua, joiden perus-
teella tuomaristo valitsi kolme finalistia sekä 
naisten että miesten sarjaan.
 Naisten sarjan voitti Virpi Pulkkinen, 
toiseksi tuli Kaija Aikioniemi ja kolman-
neksi Pirjo Järvelin, kaikki palkitut edusti-
vat lionklubia Pihtipudas/Emmit.
 Miesten sarjan voitti Reijo Vesterinen, 
LC Kannonkoski. Toiseksi sijoittui Kari Ta-
kaneva, LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto ja 
kolmanneksi Erkki Päivärinta, LC Reisjärvi.
 Tilaisuuden alussa käyttivät puheenvuo-
ron Karstulan kunnanjohtaja Pekka Kaner-
vio ja G-piirin piirikuvernööri Heikki Näsi. 
Tapahtuman tuoton tänä vuonna 25 vuotta 
täyttävä LC Karstula/Sirkat käyttää oman 
paikkakunnan hyväksi.•
Kuvassa palkittujen iloisia ilmeitä oikealta 
vasemmalle: Virpi Pulkkinen, Kaija Aikioniemi, 
Pirjo Järvelin, Reijo Vesterinen, Kari Takaneva, 
Erkki Päivärinta. Kuva: Terttu Möttönen

22  LC Kiiminki jakoi 
hiekkaa hätäapuna
eija tuomaala

LC KIIMINKI riensi auttamaan kuntalaisia 
hankkimalla hiekkakasan, josta voi hakea 
hiekkaa omille pihoille. Hiekka tuli tosi tar-
peeseen, koska kulunut talvi on ollut ihmeelli-
nen ja kaupoista oli väliin murskeetkin loppu. 
 Suosio yllätti ja kivoja tarinoita olemme
saaneet kuulla kyliltä. Lapset ovat hakeneet 
hiekkaa ja hiekoittaneet omaistensa pihoja, 
turvaten näin turvallisemman ulkona liik-
kumisen vanhemmilleen. Vanhukset ovat 
joutuneet väliin olemaan sisällä, koska pos-
tilaatikollekaan ei ole ollut asiaa pihojen 
liukkauden takia.
 Erityisesti ilahduttaa myös, kun naapurit 
ovat hakeneet hiekkaa ja hiekoittaneet omien 
lähistöllä asuvien vanhusten pihoja. Projek-
ti poiki paljon auttamishaluja, josta olemme 
kiitollisia.
 Tämäkin projekti oli mahdollinen yh-
dessä toisten toimijoiden kanssa. Kaupungin 
kanssa yhteistyöllä löytyi myös paikka hiekka-
kasalle. 
 Jos tekomme esti edes yhden liukastumis-
onnettomuuden, niin säästö on selviä euroja
sairaanhoidosta tulevista maksuista. Pieni 
helposti toteutettu asia, mutta iso teko mo-
nella tapaa ja palvelua parhaimmillaan.•

>>>
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LC Kiiminki auttoi kuntalaisia hankkimalla hiekkakasan, 
josta voi hakea hiekoitushiekkaa omille pihoille.
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palstalla julkaistaan poisnukkuneiden 
jäsentemme kuva, klubi, syntymä- ja 
kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset
julkaistaan suomen lions-liiton koti-
sivuilla olevassa muistolehdossa 
www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_
lionstoiminnasta/muistolehto/. lähetä 
teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona 
osoitteeseen toimitus@lions.fi. koti-
sivuilla  julkaistavien tekstien pituus 
voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

Hannu Kauppinen
LC Kontiolahti
s. 21.12.1951 Vieremä
k. 9.12.2019 Kontiolahti

Lauri Kesäniemi 
LC Lehtimäki 
s. 5.3.1929 
k. 1.1.2020

Erkki Kopsa
LC Kokkola
s. 31.1.1942 Muonio 
k. 17.11.2019 Kokkola

Keijo Kotiranta
LC Vantaa/Koivukylä 
s. 28.10.1928 Salo 
k. 2.11.2019 Vantaa

Tapio Kulmala
LC Kärkölä
s. 10.11.1954
k. 5.10.2019

Mauno Kuusisto
LC Kauhajoki/Aro 
s. 21.8.1945 
k. 10.11.2019

Heikki Kykyri 
LC Kälviä
s. 17.8.1953
k. 4.12.2018

Matti Laine
LC Tampere 
s. 18.10.1938 Ylöjärvi 
k. 5.1.2020 Tampere

Leo Laulajainen
LC Alastaro
s. 12.5.1929 Metsäpirtti 
k. 2.5.2019 Loimaa

Risto Tapani 
Lehtinen
LC Simo
s. 21.9.1943 Simo
k. 1.1.2020 Simo

Pauli Nevalainen
LC Jämsä/Himos
s. 24.12.1926
k. 10.9.2018

Erkki Veli Tapio 
Partanen
LC Utajärvi
s. 5.2.1950
k. 10.11.2019

Kurt Ratia
LC Jokela
s. 28.9.1943 Lahti
k. 11.3.2019

Tuomo Kalervo 
Rissanen
LC Siilinjärvi/Sandels 
s. 12.12.1929 Siilinjärvi 
k. 17.10.2019 Vuorela

Pauli Saari
LC Huittinen
s. 3.9.1931 Punkalaidun
k. 12.1.2020 Huittinen

Veli-Tuomas Sallinen
LC Savonlinna
s. 16.9.1934 Rantasalmi
k. 1.12.2019 Savonlinna

Alfred Sandås
LC Munsala
f. 4.10.1927
d. 20.11.2019

Jaakko Soininvaara
LC Kiuruvesi/Niva 
s. 10.2.1936 
k. 14.11.2019

Ragnar Backström
LC Kotka 
s. 13.9.1927 
k. 5.8.2019

Reijo Henrik 
Haapakangas
LC Lahti/Vesijärvi 
s. 16.3.1941 
k. 23.10.2019

Toivo Hannukainen
LC Karvia
s. 25.12.1934
k. 30.11.2019

Simo Somera
LC Kuopio/Päiväranta
s. 28.10.1946
k. 14.11.2019

Tuula Susi
LC Nurmo/Valakiat
s. 10.9.1948
k. 18.11.2019

Jouni Antero 
Syvänperä
LC Toivakka
s. 4.3.1939 Varkaus
k. 15.11.2019 Toivakka

Raimo Tanninen
LC Heinola/Sillat
s. 17.8.1940 Nurmo
k. 27.9.2019 Heinola

Pentti Sulo Turjas
LC Turku/City
s. 6.9.1933
k. 20.7.2019

Kyösti Pekka Juhani 
Vatanen
LC Tuupovaara
s. 6.11.1935
k. 20.9.2019

Toivo Ainasoja
LC Nivala
s. 23.11.1942 Nivala
k. 7.9.2019 Nivala
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HAKU PÄÄLLÄ

JO YHDEN KAUDEN käynnissä ollut jäsenkam-
panja HAKU PÄÄLLÄ jatkuu yhä seuraavat kaksi 
kautta. Jo nyt on saatu hyviä tuloksia aikaan.
 Meillä kannattaa olla joka hetki haku päällä
uusien leijonien saamiseksi mukaan toimintaam-
me. Koskaan ei voi tietää, missä yhteydessä ta-
paa sopivia jäsenehdokkaita. 
 HAKU PÄÄLLÄ – tule mukaan auttamaan 
-slogan kertoo pinssissä, rollupissa tai käyntikortti-
mainoksessa myös sen, että jokainen on tervetullut mukaan 
tekemään hyvää lionina. Kenties jopa hyvä ystävä, sukulai-
nen tai naapuri saattaisi olla kiinnostunut tulemaan mukaan, 
mutta asiaa ei ole ottanut heidän kanssaan puheeksi.
 Lionien kansainvälinen tavoite on saavuttaa tilanne, jossa
voimme palvella 200 miljoonaa ihmistä joka vuosi.
 Tämän tavoitteen toteuttamiseksi sekä liitto, että piirit tu-
kevat klubeja jakamalla muun muassa kampanjamateriaale-
ja, joita voi käyttää tapahtumissa ja potentiaalisten jäsenten 
kohtaamisissa. Kaikilla piireillä on käytössään HAKU PÄÄLLÄ 
-rollup, jota klubit voivat vapaasti lainata. Materiaalia löy-
tyy sekä suomeksi, että ruotsiksi. Haitariesitettä päivitetään 
ja painetaan alkukauden käyttöön ja kaudella 2019–2020 
saamme myös uuden modernimman Lions-esitteen käyttöön 
sekä paperisena, että sähköisenä versiona.
 Kaudella 2018–2019 HAKU PÄÄLLÄ -kampanjassa avat-
tiin kunniagalleria, johon oli huhtikuun alkuun mennessä saa-
nut jo 99 klubia nimensä. Kunniagalleriaan pääsy edellyttää 
klubin jäsenmäärän kasvaneen vähintään kahdella jäsenellä. 
 Kunniagalleria ja paljon muutakin hyödyllistä materiaalia 
löytyy liiton kotisivuilta, jäsenosiosta HAKU PÄÄLLÄ -kam-
panjan alta. Myös etusivun HAKU PÄÄLLÄ -linkistä löytyy 
muun muassa kampanjan logot.

MEDLEMSKAMPANJEN SÖKNING PÅ GÅNG, 
som redan pågått en period, fortsätter ännu föl-
jande två perioder.  Redan nu har goda resultat 
uppnåtts.
      Det lönar sig att ständigt söka nya lions med i 
vår verksamhet.  Man vet aldrig i vilka samman-
hang lämpliga medlemskandidater påträffas.

       SÖKNING PÅ GÅNG – kom med och hjälp 
-slogan berättar också med pins, rollup eller visit- 

kortsreklam att var och en är välkommen med för att göra 
gott som lions.  Kanhända till och med en god vän, släkting 
eller granne vore intresserad att komma med, men frågan har 
inte tagits upp med dem.
 Lions internationella målsättning är att vi skall kunna 
tjäna 200 miljoner människor varje år.
 För att förverkliga denna målsättning, stöder förbundet 
och distrikten klubbarna genom att bl.a. dela ut kampanj- 
material, som kan användas vid tillställningar och vid kontakt
med potentiella medlemmar. Alla distrikt har till sitt förfogan-
de SÖKNING PÅ GÅNG-rollup, som klubbarna fritt kan låna.
Materialet finns både på finska och svenska. Fickbroschyrer 
uppdateras och trycks för att användas från början av peri-
oden och för perioden 2019–2020 får vi även en ny moder-
niserad Lions-broschyr både i pappers ock elektronisk form.
 I SÖKNING PÅ GÅNG-kampanjen under perioden 2018–
2019 öppnades ett hedersgalleri, i vilket redan i början av 
april antecknats 99 klubbar. För att antecknas i hedersgal-
leriet krävs att klubbens medlemsantal ökat med minst två 
medlemmar.
 På förbundets hemsida finns Hedersgalleriet och mycket
annat material under medlemsfliken SÖKNING PÅ GÅNG 
-kampanjen. Också på första sidans SÖKNING PÅ GÅNG 
-länken finns bland annat kampanjens logon.

SÖKNING PÅ GÅNG
JÄSENKAMPANJA JATKUU

MEDLEMSKAMPANJEN FORTSÄTTER
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Samarbete ger bättre resultat
Borgås äldsta lionsklubb LC Porvoo Borgå är något av en veteran också gällande insamlings-
aktiviteten Hjälp barn – hjälp familj, för klubben har genomfört kampanjen 15 gånger redan.

bo ingves

PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.
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N
ytt för den förra insamlingen inför 
farsdag var att klubben slog ihop sig 
med Lions Club Porvoo Rosé, en 
klubb av betydligt färskare datum än 
1956 grundade LC Porvoo Borgå.

 – Det var ett verkligt win-win arrange-
mang för båda klubbarna. Dels fick vi kvinnor
med i insamlingen dels blev det lättare att få 
tillräckligt med folk som kunde ställa upp 
då passen kunde hållas kortare, säger Samu 
Karvala, president för LC Porvoo Borgå.
 Insamlingskampanjen är lika enkel som 
effektiv: I den butik där insamlingen pågår 
uppmanas kunderna helt enkelt att frivilligt 
köpa en extra sak för att sedan lägga den i en 
butikskärra som fungerar som insamlings-
bössa. Varorna doneras sedan direkt till be-
hövande i närheten via en pålitlig kontakt.
 – Vi har hållit på så länge med den här 
insamlingen i en och samma butik att det har 
blivit en vana hos många kunder att ge något. 
Det är också roligt att prata med människor i
samband med insamlingen då den har ett så 
klart godkännande hos allmänheten, säger 
klubbens insamlingsansvariga Pasi Nieminen.

Bra varor
Nieminen berättar att de donerade varorna 
fördes till Förbundet för mödra- och skydds-
hem (Ensi- ja turvakotien liitto) under de 
första åren aktiviteten genomfördes. År 2015 
blev mottagaren den finska församlingens 
diakoniarbete och från och med höstens in-
samling är det Borgå socialverksamhet som är
mottagare och som står för att varorna delas
ut till behövande. Färskvarorna har dock från 
första början donerats till Borgå skyddshem.
 Ledande socialarbetare Sirpa Vuorio på 
Borgå stads socialväsende berättar att varor-
na fyllde ett verkligt behov och att alla saker 
var av den klassen att de kunde delas ut.
 – Huvuddelen av donationerna gavs till 
behövande familjer via de av våra arbetsta-
gare som handhar utkomststöden och därför 

vet var hjälpen behövs mest. Även de som ar-
betar inom barnskyddet delade ut varukassar 
och dessutom tog familjearbetarna med sig 
kassar på sina hembesök, säger hon. 
 Bland prosaiska förnödenheter som blö-
jor, babymat och hygienprodukter fanns det 
också en del godis med. 
 – Jag vill betona att även sötsaker är på 
sin plats eftersom det ger lite guldkant på 
tillvaron åt personer som annars inte har råd 
med sådant ofta. Det här var sammantaget 
en så fin erfarenhet att vi gärna ställer upp 
på nytt som mottagare på vårens insamling, 
säger Vuorio. 

Butikens stöd viktigt
Nieminen berättar att mängden donerade 
varor har varierat mellan cirka 10 butikskär-
ror till närmare 20 fullsatta kärror.
 – Nu senast fyllde vi en skåpbil med varor.

LC Porvoo Borgå har redan 15 gånger samlat in varor i K-butiken i Östermalm i Borgå inom ramen för 
aktiviteten Hjälp barn – hjälp familj, berättar Kimmo Sirén under ett av dagens pass. Klubben arrangerar 
nästa insamling inför morsdag i maj.

Sammanlagt blev det 70 bananlådor fullsatta 
med varor som fördes vidare. Det fanns fa-
miljer som till och med gav hela kassar med 
varor, säger Nieminen.
 Han betonar betydelsen av att det inte 
samlas in pengar utan enbart varor som se-
dan delas ut på hemorten.
 – Det är betydligt tuffare att samla in 
pengar, speciellt om insamlingen gäller mål 
som ligger långt från hemorten, säger Nie-
minen. 
 LC Porvoo Borgå nappade i ett tidigt skede 
på idén och har nu genomfört den 15 gånger. 
 – Det att man donerar en konkret sak som 
garanterat går till be hövande människor i 
närheten verkar på något vis tända välgören-
hetsgnistan. För ett par år sedan var vi med 
LC Helsinki Pohjoinen för att stöda dem när 
de startade sin egen Hjälp barn – hjälp familj
-aktivitet, säger Nieminen.•
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 Nu är också ett utmärkt tillfälle att både på 
hemmaplan och internationellt tänka på hur våra 
klubbar ännu bättre kan stöda kvinnorna.
 Statistiken visar att hela gemenskapen klarar 
sig bättre genom stöd till kvinnor. När de får jäm-
lika möjligheter som män kan svälten i världen 
minskas med till och med 17 procent.
 Vi lever i en tid av överflöd. Det finns ingen 
orsak till att vi skulle fortsätta vår resa mot bättre 
förhållanden och samtidigt ex-
kludera någon under resan. Vi 
kan verkligen inte på riktigt vara 
ett världsomspännande samfund 
om vi inte inkluderar alla.•

KAMRATSKAPET med andra lion är för mig en 
av de allra bästa sakerna med att vara medlem i 
Lions. Jag försöker stöda och hjälpa andra med-
lemmar samtidigt som jag känner stor stolthet 
över dem. 
 Speciellt stolt är jag över våra kvinnliga med-
lemmar som redan länge varit en stark kraft i våra 
klubbar. Över 30 procent av våra medlemmar är 
kvinnor och jag vill att vi alla ser till att kvinnornas
procentuella andel fortsätter att stiga. Den 8 mars 
firades den internationella kvinnodagen och jag 
kan inte föreställa mig någon annan dag som pas-
sade bättre att tacka de kvinnor som finns i våra 
liv och i vår organisation.

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
FO
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Ingen ska lämnas bort

dr. jung-yul choi
Internationell president, 
Lions Clubs International

Nordiska lion möttes 
i Danmark
Nordiska samarbetsrådets årliga 
möte arrangerades på Glostrup 
i Köpenhamn 17–19.1.2020. 
Eftersom nästa NSR-möte arrangeras 
i Helsingfors är det skäl att se på 
vad som händer på det här mötet 
som är öppet för alla.

NORDISKA SAMARBETSRÅDET / aarne kivioja, 
ordförande för finlands lionsförbund

P
å agendan stod på öppningsdagen 
GAT, på vilka sätt NSR-verksamheten 
kunde utvecklas, IR (internationel-
la relationer) samt LCIF-stiftelsen. 
Själv deltog jag i IR-seminariet, där 

bland annat nästa gemensamma NSR-pro-
jekt, byggandet av en barnavdelning i sam-
band med ett sjukhus i Tanzania, presente-
rades. Under dagen hade också de nordiska 
ordförandena ett separat möte.
 Där de övriga nordiska länderna tycks 
ha gott om olika mindre biståndsprojekt på 
gång utomlands ligger vi finländare ordent-
ligt i lä. I Danmark finns till exempel en skild 
Miniprojekt-katalog.
 Bedömningen av de segrande bidragen 
i de nordiska fredsaffischtävlingarna var en 
ny intressant programpunkt. Det vinnande 

• 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 arrangeras mötet i
 Helsingfors och Matti Reijonen från
 Finland för ordet på ordförandenas möte.

NORDISKA SAMARBETSRÅDET
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fredsaffischbidraget kom denna gång från 
Sverige.
 Lördagens huvudföreläsning gällde ett 
nätverk av 4 000 frivilliga turistguider som 
skapats och leddes av en kommunalt anställd 
person. På de administrativa mötena konsta-
terades att det finns ett behov av att standar-
disera reglerna så att de som deltar i mötet 
verkligen kan delta i beslutsfattandet.
 Välkommen att delta i nästa NSR-möte i 
Helsingfors i januari 2021!•

Över hundra vänner av nordiskt samarbete deltog i mötet.

Det vinnande fredsaffischbidraget kom denna gång från Sverige.
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Tillsammans är vi mera
ÅR 2020 ÄR ett jubileumsår för den finländska lionsverksamheten eftersom det gått 
70 år sedan den första klubben LC Helsinki/Helsingfors grundades den 14.8.1950. 
Klubben firar jubileet med en välgörenhetskonsert i Helsingfors. I år firar dessutom 
Lionsförbundet 60 år.
 Den kommande perioden är dock inte enbart fest, utan den hämtar också mycket 
nytt samtidigt som det gäller att utveckla det vi redan gör. Verksamhetens tyngdpunkt 
ligger på att ta i bruk och effektivisera GAT-verksamheten i förbundet, distrikten och 
klubbarna. 
 I GAT-teamet ingår service, medlemskap och 
utbildning samt kommunikation på alla nivåer. 
Det är inte fråga om någon genomgripande för-
ändring. Samma uppgifter har skötts också tidi-
gare men nu betonas samarbetet. Målsättningen 
är att stöda klubbarnas GAT-ansvarspersoner, 
förbättra den interna och externa kommunika-

tionen och synligheten
samt att öka medlems-
antalet genom olika evenemang. Klubbarna utgör grun-
den för verksamheten och därför ska verksamheten stö-
das på alla möjliga sätt.

     Vi hör till en internationell organisation och i egen-
skap av kommande ordförande representerar jag fin-
ländska lion i internationella evenemang och agerar 
ordförande i Nordiska samarbetsrådet NSR och dess 
CC-ordförandegrupp.

       På uppgiftslistan för nästa period är också att öppna 
betydelsen av de olika internationella grupper 

vi hör till och att klarlägga de inbördes för-
hållandena mellan Lionsorganisationen, 

förbundet, distrikten och klubbarna 
och vad alla gör.
 Allas vår trevligaste uppgift är att 
hjälpa. För att lyckas optimalt med 
detta krävs obrottsligt förtroende, 
öppenhet och samarbete inom lions-
organisationen. Eftersom ingen kan 
göra allting ensam innebär det att vi 
alla är lika viktiga kuggar i verksam-
heten som baserar sig på att alla gör 
sin del och att allting görs.
    Valda personer ansvarar för en 
mångfald uppgifter inom Lions. Låt 
oss lita på vad de gör och ge dem 
vårt stöd så att vi tillsammans kan 
gå framåt.•
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Den kommande 
perioden medför 
mycket nytt.
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matti reijonen
Vice ordförande 2019–2020

VICE ORDFÖRANDEN

LCIF och Kampanj100 
på NSR-mötet
NORDISKA SAMARBETSRÅDET / pcc heikki hemmilä,
insamlingsansvarig för kampanj 100

E
tt drygt hundratal vänner av nordiskt 
samarbete deltog i NSR-mötet i Kö-
penhamn i januari. Paul Steele, ut-
vecklingschef för LCIF:s Kampanj100 
i Europa och Afrika arrangerade dess-

utom en utbildning för de finländska koordi-
natorerna och guvernörerna i Tammerfors.
 På LCIF-seminariet fördes fram fina idé-
er för insamlingen. Danskarna hade redan 
samlat in 10 000 dollar genom att sälja ka-
rameller. Dessutom utvecklades försäljning-
en av blomfrö som lämpar sig för de olika 
områdena i Norden.  Genom att så blommor 
förbättras samtidigt livsmiljön för fjärilar, 
bin och småfåglar. En Facebook-insamling 
nämndes som ett alternativ, de insamlade 
medlen kunde styras till den insamlande 
klubbens eller personens Melvin-konto ge-
nom att skicka ett meddelande på adressen 
donorassistance@lionsclubs.org.
 Paul Steele, utvecklingschef för LCIF:s 
Kampanj100 i Europa och Afrika besökte på 
söndagen dessutom Tammerfors för att ut-
bilda guvernörerna och de finländska koor-
dinatorerna för Kampanj100.
 För att motivera klubbarna betonade 
Steele de personliga kontakterna och att det 
hittas ett mål bland LCIF:s åtta serviceut-
maningar som lämpar sig för varje enskild 
klubb. Man övade historieberättande i par 
där betydelsen av ett medryckande slut be-
tonades vid sidan av en slående inledning. 
Samarbetet mellan kampanjkoordinatorn 
och distriktsguvernören är också av central 
betydelse.
 – Jag blev imponerad av passionen hos 
den finländska Lions-gemenskapen och 
hoppas att alla överväger en donation till vår 
kampanj. Medlemmarna är nyckeln till vår 
framgång, sade Steele.•
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Paul Steel, (i mitten) delar ut en Helping Hands pins 
till D-distriktets kampanjkoordinator Unto Kiljunen 
(till höger). Till vänster PCC Heikki Hemmilä.



56

Finlands Lionsförbunds kandidater 
för perioden 2019–2020 är uppställda. 

• Till kandidat för ordförandeposten
 föreslås nuvarande viceordförande
 Matti Reijonen. Intyget för understöd
 gavs av Reijonens klubb, LC Vampula 
 i M-distriktet.

• Till kandidat för viceordförandeposten   
 har uppställts B-distriktets tidigare   
 distriktsguvernör Sanna Mustonen, 
 LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE. 

KANDIDATERNA

Håll dig modigt framme
’’LEJONEN lever och jagar i flock. Utbrednings-
området och populationen har krympt kraf-
tigt och arten är numera utrotningshotad.”
 Texten från Wikipedia (på finska) gäller 
savannernas kattrovdjur men på samma sätt 
är vi i Lions oroade för vår existens. Även vi 
fungerar i grupp i våra klubbar som tar hand 
om sina egna. Vi jagar dock inte eller söker 
efter egna fördelar utan vi hjälper och tar an-
svar för våra nära, vår närmiljö, vårt hem-
land och de kommande generationernas 
trygghet, möjligheter och lycka.
 Vår symbol är ett modigt och ståtligt 
djur. Vi borde lyfta vår egen svans med sam-
ma stolthet och visa vad vi kan och vad allt 
vi fått till stånd. Ödmjukhet är en dygd men 
äras den som äras bör. Om människor skulle
koppla ihop oss lion med vad vi gjort, de 
många sätt på vilka vi gjort gott, skulle vi 
väcka deras uppmärksamhet och intresse. Aj, 
var det Lions som iståndsatte den här parken,
erbjöd våra barn det här evenemanget, tog ut 
våra åldringar på något roligt? Till den här 
flocken skulle också jag vilja höra!
 Ta på dig loggan och för fram vårt brand 
– verksamheten är vår bästa reklam och 
marknadstrumf.
 Lions – håll er modigt framme!•

Framåt tillsammans
JAG VALDE ”Framåt tillsammans” som mitt 
tema därför att jag har en fast tro på att det 
ännu finns en Lionsanda och att vi tillsam-
mans kan förverkliga vår basuppgift – att 
hjälpa.
 De stora beslut som fattades under förra 
perioden skapade missämja bland medlem-
marna och det kommer att ske förändringar. 
När förändringarna är många föds ovetskap 
och oro för hur verksamheten fortsätter. Vi 
har en enda riktning och det är framåt till-
sammans. Vi måste envar stå bakom de beslut
vi fattat tillsammans, högakta varandra och 
våra värderingar så att vi blir ännu starkare. 
Vår styrka visas av 870 klubbar som tillsam-
mans skapar värdefull hjälp till behövande.
 Under min pågående viceordförande-
period har jag konstaterat hur bra de val-
da ansvarspersonerna och arbetsgrupperna 
har försökt hitta lösningar för att normali-

Kandidaterna för perioden 2020–2021

IPDG Sanna Mustonen

”Verksamheten är vår bästa 
reklam  och marknadstrumf.”
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VCC Matti Reijonen

”Vi måste envar 
stå bakom de beslut 
vi fattat tillsammans.”
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sera förändringarna. Arbetet fortsätter un-
der hela perioden och en del fortsätter ännu 
under nästa period. För tillfället bereder vi 
nästa periods verksamhetsplan tillsammans 
med de kommande distriktsguvernörerna. 
Under det här arbetets gång har intresset för 
verksamheten samtidigt ökat och jag hoppas 
att alla lejon omfattar devisen ”Framåt till-
sammans” när vi startar nästa period.•

Det här var läget angående årsmötet 
då tidningen gick i tryck. På förbundets 
webbsidor och i de sociala medierna 
ges nyheter om årsmötet. 

SITUATIONEN LEVER

Förbundets 
årsmöte i Seinäjoki 
inhiberas
ÅRSMÖTET / maarit kuikka, 
verksamhetsledare och 
anna-kaisa jansson, chefredaktör

FÖR ATT MOTARBETA möjligheten att 
coronaviruset sprider sig och för att följa 
myndighetsdirektiven inleds förberedelser
på att arrangera förbundets årsmöte på al-
ternativa sätt. Det är också förslaget från 
huvudkommittén för årsmötet i Seinäjoki.
 Enligt huvudkommitténs ordföran-
de Henri Honkala skulle deltagarantalet 
bli lågt vid ett fysiskt möte. Även företa-
gens ekonomiska läge har snabbt börjat 
försämras vilket försvårar mötets penga-
insamling. Därför skulle de ekonomiska 
riskerna för att arrangera mötet bli mycket
stora.
 Enligt huvudkommittén är människ-
orna nu väldigt försiktiga och vågar inte 
röra sig på offentliga platser förutom i 
matbutiken. 
 ”Även om det skulle vara tillåtet att 
arrangera storevenemang i början av juni 
tror vi inte att människorna skulle våga 
komma till Lionsförbundets årsmöte. Re-
dan nu har anmälningarna till mötet i 
praktiken stannat upp. Det ska också be-
aktas att en stor del av Lions medlemmar i 
Finland är i den åldern att de hör till risk-
gruppen.”•
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Jag kommunicerar, alltså finns jag
JAG ÖNSKAR ETT FETLIGT JUBILEUMSÅR TILL ALLA! Den logo som designats av Pekka 
Piippo för att fira den finska lionsverksamhetens 70 år publicerades för några veckor
sedan under temat de tusen lejonens land. Jag berörs av logons idé och tema: vi är 
många och vi gör gott på många olika sätt. Det är vår styrka som skiljer oss från andra.
 Vi måste lära oss kommunicera våra styrkor på alla nivåer i vår verksamhet. Själv 
lärde jag mig i januari på en kommunikationsworkshop arrangerad av Heidi Korva 
från Communicé att det i framtiden blir allt svårare att få fram vårt budskap om vi 
inte kommunicerar på ett enhetligt sätt. 
 Kommunikationens grundpelare måste byggas tillsammans och kommunikation 
ska tas med som ett centralt tema i grundverksamheten och ledningen av den. För att 
tala med Descartes: ”Jag kommunicerar, alltså finns jag.” En förening eller dess verk-
samhet finns inte om den inte kan föra fram sig.
 Lionsverksamheten är aktuell i TV, vilket hjälper vår kommunikation. Förbun-
det har knutit ett samarbetsavtal med AlfaTV. Under våren och hösten visas program 
som anknyter till Det Godas Dag och som berättar Lions-berättelser genom att pre-

sentera aktiviteter som förverkligas på olika håll i Fin-
land. Var snäll och berätta om din egen klubbs aktivitet 
som kunde visas i TV. Mailadressen är leijonatarinat@
lions.fi.
      Vi har tillsammans gjort många saker som hjälper 
oss i vår kommunikation. Många sätt att göra gott och 
Det Godas Dag är bra exempel på hur vi brandat oss på 
ett sätt som är närvarande i klubbarnas och distriktens
verksamhet. Jag vill påminna att avsikten med Det Godas

Dag den 8.10 i grund och botten är att presentera klubbarnas 
servicearbete, som varierar från klubb till klubb och 
ort till ort. Dessutom har Lions vissa nyckelmeddelan-
den som lite har glömts bort men som nu tas upp på 
kommunikationsutbildningarna. Vi måste alltså inte 
starta från ett helt tomt bord.
 Terveystalo, som ansvarar för förbundets arbets-
platshälsovård, har haft personalen under luppen 
under hösten. Utredningen visade bland annat att 
det finns många psykosociala belastningar som hu-
vudsakligen härrör från det att arbetsmängden inte 
har minskat i relation till personalminskningarna. 
I svaren kommer det också fram att personalen 
känner sig orättvist behandlad i förändrings-
processen som anses ha skötts dåligt. Styrelsen 
har också hört personalen om läget på kans-
liet: det stigande övertidssaldot visar att det 
finns för mycket arbete.
 Styrelsen ser allvarligt på situationen 
och försöker hitta på någon lösning för 
att göra den individuella arbetsmängden
mera rimlig. Personalen gör tillsam-
mans med verksamhetsledaren ett 
åtgärdsförslag till hur belastningen 
kunde minskas.•
Glad över att den ljusa tiden 
blir längre, dag för dag.
 

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Vi är många 
som gör gott 
på många sätt.
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HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTEN VÅRPERIODEN
23.4 / 14.5 (option) / 5.6

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 7.6 konstituerande möte

ÅRSMÖTE
• 5–7.6

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 26–30.6 Internationella årskongressen

LIONS MÄSTARSKAPSTÄVLINGAR
• VOLLEYBOLL 25–26.4 
 LC Mynämäki  

• GOLF 13–14.6, LC Nilsiä 

PERIODEN 2019–2020

PERIODEN 2020–2021

LIONS MÄSTARSKAPSTÄVLINGAR
• HAGELGEVÄRSSKYTTE 18–19.7 
 LC Peräseinäjoki  

• FM I ORIENTERING
 augusti 2020, Lappo

Vårkonserterna sköts upp 
till hösten
KONSERTSERIEN Kevään säveliä (Vårmelodier)
som skulle arrangeras på de fem orter där det 
finns barnkliniker skjuts upp till hösten på 
grund av coronaviruset. Konsertorterna är 
Kuopio, Helsingfors, Tammerfors, Uleåborg 
och Åbo.
 Konserterna skulle vara en inledning på 
samarbetet mellan Barnklinikernas faddrar, 
Finlands Lionsförbund och lionsklubbarna 
men går nu i stället av stapeln nära tidpunk-
ten för Det Godas Dag i oktober.
 Med det betydande samarbetsavtalet fi-
ras lionsverksamhetens 70 år i Finland och 
målsättningen är att samla in minst 70 000 
euro i år. Trots att konserterna uppskjuts går 
kampanjen vidare och klubbarna kan på val-
fritt sätt delta i insamlingen för de små pa-
tienterna när läget det tillåter.
 Om du redan har köpt en biljett till en 
konsert kan du i stället använda den på hösten
eller lösa in biljetten och få pengarna tillbaka.
Tilläggsinformation finns på https://kummit.fi 
/lions.• 
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Det är igen Finlands tur att utse 
en språkkunnig och samarbetsvillig 
kandidat till medlem i den 
internationella styrelsen för 
perioden 2021–2023.

Kandidaten för ett multipeldistrikt 
väljs på förbundets årsmöte. 

Den valda presenteras på 
Europa Forum-mötet i Thessloniki 
i Grekland 1–3.10.2020 samt på 
NSR-mötet i Finland 15–17.1.2021.

Det slutliga valet av ID görs under 
den internationella årskongressen 
i Montreal 25–28.6.2021.

Fem kandidater hade anmält sitt 
intresse för posten inom utsatt tid.

Nya röster
INOM LIONS behöver vi nya yngre ledare som 
visar vägen till förändring. Jag jobbar redan 
idag internationellt för våra nordiska lejon 
där jag förändrar mycket inom NSR för att 
göra det synligare, modernare och roligare. 
Varje tjänst jag åtar mig är för att göra nå-
got bättre än tidigare, även om det tar mycket 
mer tid och energi. 
 Jag anser att Lions viktigaste sak idag är 
BRANDING. Få känner till Lions när vi inte 
kan lägga pengar på att marknadsföra oss, 
framför allt i storstäder och bland ungdo-
mar. Jag har jobbat på ett nytt system där jag 
i internationella årsmöte kommer att lansera 
en portal för alla klubbar som de kan bestäl-
la Lions konsumentprodukter och tjäna 50% 
när de säljer dem till vänner och bekanta, 
LCI får Licensprovision och Lions varumär-
ke blir känt över hela världen.
 Jag har mycket nya idéer och besparings-
förslag som jag hoppas få berätta mer om på 
årsmötet.•

Med positivt sinne
UNDER SAMMA tema skrev jag förra året då 
jag sökte till ordförande för förbundet. Vad 
har vi fått till stånd under året? En helare hel-
hetsbild, mindre oenighet. Perioden inleddes 
harmoniskt då alla slutligen kunde enas om 
att sälja Lionshuset.
 Under perioden har vi byggt upp kom-
panjonskap med Barnklinikernas faddrar 
och arrangerat skidevenemang för barn trots 
snöbristen. Via AlfaTV har vi fått en ny di-
mension i vår synlighet.
 Jag har bekantat mig med allting med 
stort intresse och lyckats föra saker framåt 
tillsammans med en välfungerande guver-
nörskurs och en effektiv styrelse.
 Vår egen internationella verksamhet ka-
naliseras via vår katastroffond och LCIF:s in-
samlingar. Internationell växelverkan är också
ett bra sätt att arbeta för fred i världen. 
 Jag skulle gärna fortsätta arbeta för vårt 
gemensamma bästa som internationell di-
rektor. I egenskap av en språkkunnig person 
som noggrant sätter sig in i saker och försöker
se livets positiva sidor tror jag att jag klarar 
uppgiften med heder. Alltså att fungera som 
medlem av Lionsorganisationens internatio-
nella styrelse under två års tid 2021–23.•

ID-kandidaterna för perioden 2021–2023

VCC Aarne Kivioja
LC Helsinki/Pakinkylä (107-N)

”Internationell växelverkan 
är ett bra sätt att arbeta 
för fred i världen.”
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IPDG Björn Hägerstrand
LC Åland/Culinaria (107-A)

”Lions viktigaste 
sak idag är BRANDING.”
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Me palvelemme 
– Vi hjälper – We Serve 
NÄR KANDIDATEN till internationell direktor
väljs på årsmötet gäller det en position i högsta
ledningen för världens mest pålitliga organi-
sation för att hjälpa människor.
 Vi lejon är unika. Vilken annan organi-
sation kan säga att en donerad euro slutar 
som en euro hos den som behöver hjälpen? 
Vi hjälper mera än någonsin i hela världen.
 Finland är ett starkt Lions-land och vi 
finländare har mycket att ge den interna-
tionella organisationen. Den internationel-
la direktorn stärker banden till Finland och 
anpassar internationella projekt så att de 
lämpar sig för oss.
 Jag tycker det är viktigt att den interna-
tionella organisationen blir bekant för klub-
barna. Det förtroende som behövs för att nå 
betydande resultat på alla nivåer kommer 
från enighet.
 Jag har fått förtroende gällande uppgifter 
inom Lions. Under årens lopp har jag lärt mig 
ta emot nya utmaningar, känna igen snabbt 
påkomna servicebehov och lösa problem i 
samarbete. I mina uppgifter inom klubben, 
distriktet och förbundet har jag alltid betonat 
vikten av att göra saker tillsammans.
 Ett krävande jobb har ett stort ansvar. För 
att sköta ett internationellt uppdrag krävs det 
tid att sätta sig in i saker och att delta i evene-
mang. 
 Jag har fått ut mycket av mitt långvariga 
och mångsidiga värv inom Lions. Nu är det 
min tur att som finländare erbjuda all min 
kompetens till organisationens fromma.•

Förändring ger 
nya möjligheter
DEN VIKTIGASTE uppgiften för den interna-
tionella direktorn är att fungera som kon-
taktperson mellan klubbarna och den inter-
nationella styrelsen. Jag anser att det är en 
nödvändighet att klubbarnas och lejonens 
åsikter kan föras vidare. De kampanjer som 
vi ska genomföra ska ha realistiska målsätt-
ningar som kan uppnås. I beslutsfattandet 
ska de nationella olikheterna beaktas.
 I vår organisation fattas beslut vilkas rätt-
vishet har ifrågasatts.
 Ärenden och människor har på förhand 
satts i en viss ordning och det har inte fun-
nits rum för demokratiskt beslutsfattande. 
Alla beslut måste vara genomskinliga. Om 
vi kräver det nationellt kan vi också kräva 
det internationellt. Lionsverksamheten är en 
process och inte ett projekt.
 Samarbete är en central del av vår verk-
samhet och det borde vara mera samarbete 
också på internationell nivå. Vi har nätverk 
men det borde vara lättare att använda dem. 
Gränsöverskridande aktiviteter är verksam-
hetens salt.
 Min erfarenhet av vår internationella 
verksamhet sträcker sig över hela min nästan
30-åriga Lions-stig. Jag har haft uppgifter på 
det internationella planet i distriktet och för-
bundet i 11 års tid. Jag har erfarenhet, visio-
ner, styrka och samarbetsförmåga.
 I början av nästa år pensioneras jag och 
då är jag färdig att ta ett större ansvar i vår 
lionsverksamhet.
 Med ditt stöd möjliggörs en förändring!•

Lionsverksamheten 
är att ge och ta
JAG SKULLE bli läkare men blev lärare och 
rektor. Jag fick uppleva ett mångsidigt jobb 
med allt från att undervisa personer i olika 
åldrar till personal- och ekonomiledning. 
Att fungera som tolk i samband med vän-
ortsevenemang med svenskar gav omväxling 
i skolvardagen. Slump eller ej men kontak-
ten till en estnisk vänskola födde i början 
av 1990-talet också en lionsklubb i Estland. 
Samarbetet fortsätter obrutet. Att gå med 
i den nordiska gruppen More Women in 
Lions kändes som en naturlig fortsättning i 
den internationella verksamheten.
 Lionsverksamheten är att ge och ta, för-
troende, hjälpsamhet och stöd. Det hänger 
på oss alla hur sloganen We Serve förverk-
ligas på hemorten, i hemlandet och interna-
tionellt. Behovet av hjälp och verksamheten 
varierar i olika miljöer men målsättningen är 
den samma.
 Jag växte upp i ett tryggt hem omgiven 
av goda människor. Livet på landsbygden var 
enkelt och klart. Naturen var nära och är det 
ännu. Jag vill också erbjuda våra barnbarn en 
kontakt till naturen, skogen och rena vatten.
Livet är ingen självklarhet. Därför är jag 
tacksam för varje stund, för familjen, för vän-
nerna, för hälsan. Jag har ännu möjlighet att 
ge min tid både till dem och till lionsverk-
samheten. Det är tid att fira och att göra för-
nuftiga åtgärder – alltid med hjärtat!•

PCC Heidi Rantala
LC Tampere/Siilinkari (107-E)

”Samarbete är en central 
del av vår verksamhet.”

IPCC Pirkko Vihavainen
LC Juva/Luonteri (107-D)

”Behovet av hjälp och 
verksamheten varierar 
i olika miljöer”

PCC Marja-Leena Knuutinen
LC Turku/Auroora (107-A)

”Vi hjälper mera än 
någonsin i hela världen.”
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I sina öppningsord påpekade förbundets 
ordförande Aarne Kivioja att mötet var 
öppet, vilket innebär öppenhet gällande 
både givande och tagande av information. 
Han betonade också kompanjonskapsar-

betet med Barnklinikernas faddrar och Fin-
lands skidförbund.
– Vi är fortfarande världens andra tätaste 
lionland i relation till befolkningen. Hoppas 
jubileumsåret ger en fläkt av gamla tider men 
låt oss med öppna ögon se framåt, sade han. 
 Leo-organisationens hälsning framför-
des av president Kati Jaatinen och vicepre-
sident Joel Stockmakare. De berättade bland 
annat om leornas Vinterdagar som också 
hade utländska deltagare. Stadens hälsning 
framfördes av stadsdirektör Päivi Laajala.

Barncancer på tapeten
Lions-seminariet inledddes med DG Aarno 
Niemis och DG Hannu Anttonens utred-
ning över vilka följder distriktens förenings-
registrering medför. 
 – Efter registreringen är distriktet en ju-
ridisk enhet enligt föreningslagen. Det inne-
bär att ekonomin och bokföringen måste 
skötas enligt lagens bokstav, sade Niemi.
 – Samtidigt ger registreringen bättre 
chanser för klubbarna att samarbeta, sade 
Anttonen.
 I-distriktets miljöledare Arto Iwendorf 
berättade att distriktet inom ramen för temat

Jubileumsåret inleddes i Uleåborg
Firandet av Lions jubileumsår inleddes under guvernörsrådets 
möte och seminarium i Uleåborg i månadsskiftet februari–mars. 
Sammanlagt cirka 170 lion och leon deltog i mötet.

GUVERNÖRSRÅDET / anna-kaisa jansson, chefredaktör

rena vatten bland annat rensat upp längs 
stränderna kring regionens vattendrag och 
ordnat infotillfällen för skolelever.
 Avdelningsskötare Anna-Maija Merta-
niemi från universitetssjukhuset i Uleåborg 
informerade om barncancer och om sjuk-
huset mångåriga samarbete med I-distriktet, 
medan Immo Kuutsa berättade om Finlands 
skidförbunds samarbete med Lionsförbun-
det. Han hoppades att klubbarna inom ra-
men för samarbetet kunde dela ut skidut-
rustning till mindre bemedlade familjer och 
samtidigt kanske hitta nya skidstjärnor. 
 Seminariet avslutades med viceordförande
Matti Reijonens översikt över förbundets 
verksamhet och ekonomi under perioden 
2020–2021. 

Några plock från mötet
Guvernörsrådet beslöt att föreslå för årsmötet
att temat Lions – monta tapaa tehdä hyvää / 
Lions – många sätt att göra gott fortsätter 
under perioden 2021–2022.
 Guvernörsrådet fastställde att de mång-
åriga arbetsgruppernas ordföranden fort-
sätter i sina uppgifter coh valde DG Hannu 
Hertin till förbundets medlemsledare MD-
GMT 2020–2023.
 Till årsmötet i Seinäjoki inlämnades sex 
klubbmotioner samt en ansökan att årsmötet 
2023 skulle arrangeras i Esbo med LC Tapiola,
distrikt 107-B, som huvudorganisatör.•

Lions internationella 
kongress kommer inte 
att genomföras 
i Singapore
dr. jung-yul choi, 
internationell president

HÄLSOVÅRDSMYNDIGHETEN i Singapore 
har meddelat att alla storskaliga evene-
mang kommer att ställas in till och med 
den 30 juni för att minska smittspridning-
en av coronaviruset. Lions internationel-
la kongress den 26–30 juni 2020 kommer 
därför inte att genomföras i Singapore en-
ligt den ursprungliga planen.
 Trots att vi hoppades kunna genomföra
kongressen i Singapore fick ni tidigare i 
mars information om att vi undersökte 
möjligheterna att genomföra kongressen i 
en annan stad. Våra verkställande tjänste-
män och kongressdivisionen har under de 
senaste veckorna undersökt olika alterna-
tiv. Alla ändringar gällande kongresstad 
och datum måste godkännas av styrel-
sen och kommer att meddelas alla lion-
medlemmar så snart som möjligt. Detta 
viktiga ärende kommer att diskuteras av 
styrelsen innan eller under styrelsemötet 
i april.
 Vår kongresspersonal kommer att ar-
beta hårt för att hjälpa dig. Det interna-
tionella huvudkontoret kommer att åter-
betala alla betalda registreringsavgifter. Vi 
ber dig att inte kontakta LCI gällande din 
registrering, biljett eller hotellavbokning 
under det att vår registreringsavdelning 
fastställer alla avbokningsdetaljer.
 Vi är besvikna men vi fortsätter framåt
som en global organisation som sätter med-
lemmarnas hälsa och säkerhet i främsta 
rummet.• Ungefär 170 lion och leon från hela Finland deltog i guvernörsrådets möte.
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Klubbar som faddrar
FÖRRA ÅRETS konsert i Sibeliushuset i Lahtis 
var ett fint exempel på lokalt stöd. Konserten
var nästan slutsåld och receptionen var varm 
och stödjande. Känslan av gemenskap gav 
ungdomarna ett livslångt minne. 
 Förhoppningsvis blir årets konsert en 
lika unik upplevelse för både publiken och 
artisterna. 
 Nordiska ministerrådets finansiering 
täcker orkesterns grundläggande verksam-
het, men det krävs också motvikt till utbild-
ning och kreativt skapande. Genom att bli 
fadder för fritidsverksamheterna kan klub-
barna hjälpa till med dessa arrangemang. 
Varje sponsrande klubb får en sponsorklubb-
status och ett hedersintyg vid C-distriktets 
distriktsmöte. Klubben kan även engagera 
sig som fadder för hela perioden 2020–2023. 
Också klubbar från andra distrikt kan bli 
fadderklubb.
 Även små ekonomiska bidrag från klub-
barna möjliggör fritidsaktiviteter för ungdo-
marna. Bidrag kan betalas in på C-Distrik-
tets ungdomskonto FI51 4212 0010 2513 42 
med referensen 20019. Vänligen nämn också 
namnet på din klubb. C-distriktet för medlen 
vidare till Orkester Norden.• 

Tilläggsinfo om orkestern finns på 
www.orkesternorden.com och ges 
av producent Henna Keihäs, 
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut, 
tfn 050 383 6551, henna.keihas@lahti.fi

ORKESTER NORDEN

Orkester Norden kommer igen till Lahtis
Lahtis har ännu i fyra års tid sin egen lokala och nordiska Orkester Norden, 
en ungdomsorkester full av ung styrka och talang. 

ORKESTER NORDEN / henna keihäs, producent, lahtis kulturtjänster

Fjolårets konsert i Sibeliushuset i Lahtis var ett fint exempel på lokalt stöd. Till årets Orkester Norden sökte sammanlagt 
182 unga musiker av vilka 73 valdes till sommarens konsert turné.
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Känslan av gemenskap 
gav ungdomarna 
ett livslångt minne.

T
otalt 180 unga musiker söktes 
den här säsongen till Orkester 
Norden, varav 71 valdes ut till 
sommarkonsertturnén. Av de 
utvalda klassiska musikerna är 

finländarna i majoritet med över 20 del-
tagare följt av Norge och Sverige. Under 
sommarturnén deltar musiker från totalt 
16 olika länder. 
 Ungdomsorkestern Orkester Norden 
är grundad av Lions i Sverige och Esa- 
Pekka Salonen år 1993 och är fullt jäm-
förbar med andra europeiska och interna-
tionella ungdomsorkestrar. Mellan 2019 
och 2023 har orkestern sin hemvist i Lah-
tis, verksamheten administreras av Fin-
lands Lionsförbund och för de praktiska 
arrangemangen står Lahtis stads kultur-
tjänster. 
 Kapellmästare för i år är Eivind Gull-
berg Jensen från Norge. Årets läger hålls 
mellan den 23.7 och 1.8 i Lahtis Konsert-
hus och Lahtis konservatorium. Därefter 
kommer orkesterns turné under vilken 
konserterna hålls 2.8 i Tammerforsssalen, 
3.8 i Korskyrkan i Lahtis, 4.8 ISME-världs-
konferens i Helsingfors musikhus och 6.8 
på Young Euro Classic-festivalen i Berlin 
i Tyskland.•
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LIVSKUNSKAPSUTBILDNINGEN Lions Quest 
ska snart förverkligas också på svenska i och 
med att utbildningen av en svenskspråkig an-
svarsperson just inletts. Som handledare och
mentor för utbildningen fungerar Marianne 
Jansson-Fredriksson, internationell chefs- 
utbildare för LQ i Sverige.
 Den nya svenskspråkiga utbildaren kom-
mer att vara redo att börja sitt arbete ännu 
detta år. Innan den nya utbildaren är klar bör 
den visa sin förmåga vid två svenskspråkiga
LQ-tillfällen för livskunskapsutbildning. 
Tidpunkten för dessa tillfällen har förlagts 
till hösten 2020.
 Nu är det dags att bjuda det svensksprå-
kiga Lions-samfundet med i arbetet. Önsk-
värt vore att varje svenskspråkig klubb inom 
sig utser ett Lions Quest-lion, som förmedlar
en detaljerad plan till alla och som skapar 
kontakt till skolor och lärare. Tillfällena för 
LQ-livskunskapsutbildning fungerar bäst 
med en grupp på 15 eller flera. På hösten be-
hövs sålunda två sådana grupper. 
 LQ-evenemang för livskunskapsutbild-
ning är i högsta grad ett Lionsarbete. Genom 

Inget ungdomsutbyte 
i sommar
UNGDOMSUTBYTE / ari lindell, yced 2017–2020

ALLA UNGDOMSUTBYTEN och ungdomsläger
sommaren 2020 inhiberas på grund av de 
begränsningsåtgärder som myndigheter-
na infört för att förhindra spridningen av 
coronarviruset. Det finns inte längre förut-
sättningar för att organisera sommarutbytet. 
 Jag fick de första indikationerna på coro-
naläget för några veckor sedan när Israel 
meddelade att landet inte kommer att orga-
nisera ungdomsutbyten sommaren 2020. Jag 
blev också förvånad över att man samtidigt 
tillkännagav att de inte skulle skicka ungdo-
mar utomlands.
 Då tänkte jag att ett enda land inte gör 
så mycket men sedan började avbokningar 
komma också från andra länder. Samtidigt 
meddelade många länder att de skulle tänka 
på saken fram till slutet av mars. 
 Då de övriga nordiska länderna beslöt att 
inhibera utbytet för sommaren 2020 fattade 
vi samma beslut. 

utbildningen får en lärare inspiration för hela 
sin yrkeskarriär. Utbildningen ger lärare och 
fostrare praktiska redskap för övningar för 
elever i gruppverksamhet och levnadsmöns-
ter. Hittills har cirka 20 000 lärare deltagit i 
utbildningen. 
 De lärare som deltagit i Livskunskaps-
utbildningen har gett god respons. Särskild 
eloge får programmet för att det är konkret, 
användbart och har bra material. 

Den internationella chefsutbildaren för LQ 
i Sverige, Marianne Jansson-Fredriksson, svarar 
för att den nya svenskspråkiga utbildaren för 
Livskunskapsutbildningen LQ får bra verktyg för 
sitt värv. Livskunskapsutbildningen LQ erbjuds 
det svenskspråkiga Lions-samfundet från och 
med inkommande höst.

Alla utresande ungdomar får automatiskt en plats 
sommaren 2021.

 Samtidigt beslöts att alla utresande ung-
domar automatiskt får en plats sommaren 
2021 om de vill. Även lägren sommaren 
2020 flyttas framåt med ett år. Dessutom har 
vi kommit överens om att ta med ett läger 

i M-distriktet sommaren 2021. Det innebär 
att vi kan öka antalet inresande till cirka 140 
ungdomar. Enligt planen ska L-distriktets 
vinterläger arrangeras i januari 2021.•
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Svenskspråkig Lions Quest-utbildning på gång

En lärare får inspiration 
för hela sin yrkeskarriär.

 Effekten av Livskunskapsutbildningen 
hos lärare har också testats vetenskapligt. De 
som genomgått Livskunskapsutbildningen 
har förmåga att skapa en god inlärningsat-
mosfär. Det syns i sin tur i form av minskad 
mobbning och utanförskap och som bättre 
inlärningsresultat bland eleverna.
 Utbildningen av den svenskspråkiga an-
svarspersonen möjliggörs genom finansie-
ring via LCIF:s Core 4.•
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V U O S I K O K O U S  P I D E T Ä Ä N  5 . - 7 . 6 . 2 0 2 0
S E I N Ä J O E L L A .
H I N T A  L E O A  K O H D E N  O N  1 5 €  M I K Ä  S I S Ä L T Ä Ä
Y Ö S I J A N  J A  R U O K A I L U T
 
T U L E  E D U S T A M A A N  O M A A  L E O K L U B I A S I !

SINUT ON KUTSUTTU
SUOMEN LEOJEN
VUOSIKOKOUKSEEN! 

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

20202
HALLITUKSEN SUUSTA

HYVÄNTEKEVÄISYYDESTÄ
Ensiksi meidän täytyy tietää mitä on hyväntekeväisyys, 
jotta voimme sitä pohtia.
markus kuosmanen, suomen leojen hallituksen rahastonhoitaja

TÄLLÄ KERTAA hallituksen suusta teille kirjoit-
taa Suomen Leojen hallituksen rahastonhoitaja. 
Hallitustyötä tekevänä välillä itselläni hämärtyy, 
mitä hyväntekeväisyys oikein on. Onko pimeinä 
iltoina, kuittien syynääminen ja laskujen maksa-
minen hyväntekeväisyyttä? Ensiksi meidän täytyy
tietää mitä on hyväntekeväisyys, jotta voimme 
sitä pohtia.
 ”Hyväntekeväisyys tarkoittaa toisten aut-
tamista ilman, että siihen ensisijaisesti liittyy 
oman edun tavoittelua.” Kyllä, tältä kantilta kat-
soen hallitustyö on hyväntekeväisyyttä. Entä jos 
minulle maksettaisiin palkkaa ”toimistotunneis-
ta”? Olisiko raha syy vai seuraus työstä? Teke-
vätkö hoitajat työtään, koska haluavat auttaa 
muita, ja raha on vain välttämättömyys elämäl-
le? Lähtökohtaisesti kun hyväntekeväisyys on 
vastikkeetonta. Tähän ei taida olla yhtä oikeaa 

vastausta. Kaikki riippuu ihmisen omasta moti-
vaatiosta. Perimmäinen kysymys on: miksi?
 Henkilökohtaisesti sanoisin jopa, että rahas-
tonhoitajan homma voi olla enemmän hyvänte-
keväisyyttä kuin monet aktiviteetit, joita teemme.
Aktiviteeteissa sentään palkaksi saa aina hyvän 
mielen ja näkee, kun apu menee perille. Hallitus-
hommissa usein palkka jää maksamatta… Vai 
jääkö sittenkään?
 Palkka vapaaehtoistyöstä ei aina tule siinä 
hetkessä, mutta kyllä se tulee. Kaiken oppimi-
sen lisäksi on myös minulle se tärkein, ystävät. 
Olen saanut tavata lukemattomia uusia ihmisiä. 
He auttavat jaksamaan, niin vapaaehtoistyössä 
kuin myös arjessa. Ilman heitä en tätä tekisi.
 Kiitos kaikille teille, jotka teette tätä kans- 
sani.•

Markus Kuosmanen.
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TO BE HONEST, I‘m quite disappointed about the 
snow situation in Helsinki. However, the Winter 
Days of the Leo Club were no disappointment at 
all. First of all, the activities and the games were 
so much fun and I enjoyed them a lot. The ice 
breaker games on Friday evening were a nice and 
fun way to get to know each other. My favorite 
was by far was Solmu. The main idea is basically 
to grab somebodys hand while being blind and 
ending up in a ball. The hard part was to sort it 
out and bring everybody to a line. It really gives 
you the opportunity to work with each other and 
get to know everybody while having fun. I‘m for 
sure going to take this game back to the Leo Club 
in Germany and will use it there with our new 
members.
 The next day was full of different activities, 
you could choose. I personally went to a walk 
around the beautiful Vuosaari nature and I 
really enjoyed chatting with the others and 
talking about their Leo Clubs while trying to 
do something good for the environment and 
cleaning it up.
 After all the different activities, which 
included also a visit to the senior home, our visitor 

Winter Days
”You know, in Finland they still have real winters.” This sentence 
I got to hear a lot when I told people I will spend my year abroad 
in Helsinki. But what does winter in Finland really mean?
paula fraser, leo club bad honnef/germany

Leos from St. Petersburg gave a presentation 
about their home country and their club. For me 
personally, it was one of the best things of the 
weekend since it was super interesting and gave 
me a lot of inspiration.
 After that is was time for the legendary 
Winter Games. My responsibility was the Hula 
Hoop station, where the different teams had to 
show their talent according to creativity and the 
duration of the Hula Hoop spins. Even though, 
this station was my idea, I never thought there 
are so many ways to spin a Hula Hoop and how 
much fun you can have with that. The day ended 
with our evening show according to the circus 
topic. The costumes were impressive, I think we 
had everything a circus can offer.
 But not only the whole weekend and the 
activities were fun, it was also meeting so many 
different people from around Finland and even 
Russia. This made it really special and I‘m more 
than glad I could be part of the organizing team 
and take part in the weekend.
 I will for sure take some inspirations with 
home to Germany and who knows, maybe there 
will be some winter games in Germany one day.•

There was a Russian delegation of Leos visiting 
in the official Finnish Leos’ Winter Days.

Some training during the pause.The theme of night was circus.
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essi suutari, leo club vaasa

LEO CLUB VAASA järjesti 1.2. hyväntekeväi-
syystemppuradan Isolahden koululla klo 10–14. 
Paikan päällä oli myös poniratsastus, ongintaa, 
makkaranpaistoa, setlementin ständi kertomassa

Ystävänpäivä-
konsertti 
Pelimannitalolla
kati jaatinen, 
leo club jyväskylä/lohikoski 

JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKEN LEOT olivat tänä-
kin vuonna apuna taustaklubin leijonien järjestä-
mässä ystävänpäiväkonsertissa. Leot ottivat hoi-
taakseen tarjoilua sekä keittiössä avustamista. 
Ilta oli rempseä ja iloinen, sillä konserttiin tulleet 
nauttivat suuresti illan esiintyjien taidonnäytteis-
tä. Avustamisen ohella leot pääsivät myös naut-
timaan soitannasta sekä muutamasta herkkupa-
lasta. Kiitos jälleen!•

toiminnasta, Tupperware-myyjä myymässä las-
tentuotteita ja kahvio.
 Tuotot annettiin Vaasan Setlementti -perhe-
työhön. Voittoa tuli 1 000 euroa.•  

Lapset temppuradalla Vaasassa

Vaasassa lapset viihtyivät temppuradalla. 
Tänäkin vuonna saimme hyvää palautetta lapsilta, 
aikuisilta sekä muilta kävijöitä.

Vaasan temppuratariehassa oli tänä vuonna myös 
makkaranpaistoa, millä teimme hyvät voitot.

Yksi yhteistyötahoista oli Finnbyn talli, jonka kautta saimme talutusratsastusta tapahtumaan. 
Ratsastus oli tänäkin vuonna suosittua ja lapset tykkäsivät ratsastaa sekä rapsutella poneja.
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2020

NUMERO 1: aineistopäivä 6.1. (digilehti)
NUMERO 2: aineistopäivä 24.2.
NUMERO 3: aineistopäivä 20.4.
NUMERO 4: aineistopäivä 27.7.

NUMERO 5: aineistopäivä 14.9. (digilehti)
NUMERO 6: aineistopäivä 2.11.

Hei leijona!
HALUATKO KUULLA leoista enemmän ja pysyä 
ajantasalla paremmin? Ryhdy Suomen Leojen 
kannatusjäseneksi. Suomen Leot ovat aktiivisia 
nuoria, jotka touhuavat paljon ympäri Suomen. 
Kannatusjäsenenä saat sähköpostiisi kauden ai-
kana kannatusjäsenkirjeitä, joissa kerrotaan leo-
jen kuulumisia.
 Kannatusjäsenyys maksaa vain 20 euroa/
kausi ja ikijäsenyys 300 euroa. Kannatusjäsen-
kirjeiden lisäksi saat energistä leofiilistä sekä 
mukavan yllätyksen. 
 Kannatusjäseneksi liityt helpoiten osoitteessa
www.leo-clubs.fi/kannatusjasenet.•

Veren vuodatusta 
Jyväskylässä
juha jaatinen, 
leo club jyväskylä/lohikoski

VERI VIRTASI Jyväskylässä leojen aktiviteetis-
sa, kun leot kokoontuivat jo toisen kerran Punai-
sen Ristin verenluovutuspisteelle. Pienillä käsien 
liikkeillä mahdollistettiin paljon, sillä verenluo-
vuttajia ei Suomessakaan ole niin paljoa, kuin 
toivoisi. Paikalta poistuttiin hyvissä mielin ja 
voimme luottaa siihen, että leot palaavat veren-
luovutukseen.•
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LÄHETÄ LOMAKE VIIMEISTÄÄN 
1. TOUKOKUUTA 2020 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 2020.

Jos et pysty lähettämään lomaketta 1. toukokuuta 
2020 mennessä, tuo allekirjoitettu lomake ja 
virallinen henkilötodistus vuosikokoukseen. 

MyLCI:ta käyttävien klubien tulee valita klubin 
edustajat viimeistään 24. kesäkuuta 2020.

Lue lisää äänestämisestä vuoden 2020 
kansainvälisessä vuosikokouksessa osoitteesta 
www.lions.fi/media/kansainvalinen_
vuosikokous_singaporessa_2020/.

Sivuilta löytyy myös vuosikokouksen 
ilmoittautumis- ja hotellivarauslomake.

KLUBIN EDUSTAJALOMAKE

KLUBIN EDUSTAJAT VUODEN 2020 KANSAINVÄLISEEN VUOSIKOKOUKSEEN voidaan nimittää jollakin seuraavista tavoista:
• www.lionsclubs.org > KIRJAUDU SISÄÄN > MyLCI > Oma lionsklubini > Vuosikokoukset
• 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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Lue lisää www.lions.fi/toiminta/hyvan_paiva.

tehdään hyvää
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. 

Hyvän Päivä koskee kaikkia lähes 22 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta lionia 
noin 900 ilonsklubissa eri puolilla maata. 

Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota 
lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi 

paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.

Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain Hyvän Päivänä 
valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän sekä omista joukoistaan 

lionien Vuoden Hyväntekijän tai Hyvän teon. Leijonilla ja lionsklubeilla 
on nyt mahdollisuus tehdä ehdotuksia klubista tai yksittäisestä lionista

 osoitteeseen viestinta@lions.fi 5.6. mennessä. 

Ehdotukseen palkittavan nimi ja perustelut, aktiviteetin tai projektin nimi, tekijät, 
kohderyhmä, kuvaus toiminnasta sekä sen vaikutuksista. Liitä mukaan ehdottajan tai 

ehdottajaklubin nimi yhdyshenkilötietoineen. Myös voittajaehdotuksen tehnyt saa palkinnon.

Hyvän Päivänä
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