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Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY

3 20
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Puhtaiden vesien puolesta
Lionit pitämässä Itämerihaasteessa huolta, etteivät
roskat pilaa meriämme, järviämme ja jokiamme

AURINKOKEITIN ON SUOMALAINEN TUOTE
Aurinkokeitin keittää maissipuuron 
Lesiolon syrjäisessä kylässä
 
SÄÄSTÖBUDJETTI TUOTTI TULOSTA
Sähköiseen GoToMeeting-järjestelmään 
siirtyminen toi säästöjä
 
OTA HETKI ÖLÖVISTI
Lions-liiton 65. vuosikokouksen järjestäjät 
odottavat jo osallistujia Ouluun
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A-PIIRI
LC NAANTALI/TAWAST: Ristolainen Erkki
LC MARIEHAMN: Bäck Johnny
LC KOSKI TL: Petranen Hannu
LC KUSTAVI: Latokartano Sami, Juslin Matias, 
 Siusluoto Esa
LC ÅLAND/SÖDRA: Sundström Johan
LC RAISIO: Kallio Pasi
LC LIETO/ILMATAR: Koskinen Virpi
LC YPÄJÄ: Rautiainen Markus
LC KARINAINEN/KYRÖ: Leppäkumpu Anu

B-PIIRI
LC INGÅ: Grop Patrik, Parkkinen Kari
LC HELSINKI/PIKKU HUOPALAHTI: Pyhtilä Matti
LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT/NICE: 
 Askonen Päivi
LC HELSINKI/TÖÖLÖ: Hartikainen Ville

C-PIIRI
LC KLAUKKALA/LEAT: Nissi Riitta
LC TUULOS: Nuorteva Jari
LC ASIKKALA: Hirvonen Riku-Pekka
LC NURMIJÄRVI/KANERVA: Päivikkö Miia
LC HAUSJÄRVI/LUKOT: Saraja Arttu
LC JANAKKALA/TURENKI: Virtanen Petri
LC KÄRKÖLÄ: Yli-Savola Matti
LC HÄMEENLINNA/LIINUT: Sinkkonen Hanna
LC HÄMEENLINNA/RENKO: Vainio Jussi
LC HÄMEENLINNA/TAWASTI: Laurila Jari

D-PIIRI
LC MIKKELI/PORRASSALMI: Tukiainen Marko
LC IMATRA/SINISIIPI: Jääskeläinen Sirpa
LC JUVA/LUONTERI: Pitkälä Tuulariitta
LC IMATRA: Räisänen Juha
LC JAALA: Kyöstilä Jarkko
LC VEHKALAHTI: Dunder Mauri
LC HAMINA: Kallio Timo

E-PIIRI
LC LEMPÄÄLÄ/KIPINÄ: Kyösti Sami, 
 Voutilainen Jaakko, Packalén-Järvinen Sirja
LC KURU: Yli-Hankala Martti, Kastari Vesa
LC YLÖJÄRVI/HELMI: Ahonen Raija
LC TOIJALA/AKAA: Rautiainen Anssi
LC NOKIA/LOTUS: Törn Kaarina, Lind Satu, 
 Vasara Ritva
LC MOUHIJÄRVI: Tapola Juha, Harsu Heikki
LC TAMPERE/WIVI LÖNN: Logren Merja

Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 24.2.–7.5.2018

F-PIIRI
LC SEINÄJOKI/TÖRNÄVÄ: Niemi Jukka, 
 Santala Timo
LC KAUHAJOKI: Saviharju Seppo
LC EVIJÄRVI: Fränti Juho

G-PIIRI
LC MUURAME: Tyrväinen Hannu, 
 Puranen Juha
LC VAAJAKOSKI/EWE: Savkina Natalia, 
 Rauramo Seija
LC KEURUU/KARHUNSOUTAJAT: 
 Rampanen Jorma
LC JÄMSÄ/HIMOS: Soikkeli Hannu
LC LUHANKA: Lehto Esko
LC ÄÄNEKOSKI/HELMI: Salmu Pirkko
LC KORPILAHTI: Isotalo Janne

H-PIIRI
LC KONTIOLAHTI: Raassina Janne, 
 Kangas-Hynnilä Jukka
LC JOENSUU/PUUKELLO: Nousiainen Janne
LC KONTIOLAHTI/HÖYTIÄINEN: 
 Holopainen Katja
LC JOENSUU/KANTELETAR: Puhkala Eija
LC PARIKKALA/SIIKALAHTI: 
 Matikainen Jouni
LC KONTIOLAHTI/URSULAT: Tapio Mirja
LC KERIMÄKI: Juuti Tommi
LC JOENSUU/PIELISJOKI: Kinnunen Panu
LC LIEKSA: Mikkonen Pirjo

I-PIIRI
LC LIMINKA/KULTASIRKUT: 
 Junttila Anna-Maria
LC SOTKAMO/VUOKATTI: 
 Hartikainen Kirsi
LC II: Korkala Janne
LC JÄÄLI: Kankaala Arto

K-PIIRI
LC VIRTASALMI: Häyrinen Maija, 
 Nyyssönen Eino, Laitinen Leena
LC KUOPIO/KALLAVESI: Simonen Pentti
LC IISALMI/POROVESI: Jokelainen Joel
LC SUONENJOKI/SOITTU: Nenonen Juha
LC SUONENJOKI: Vesterinen Kari
LC SIILINJÄRVI/SANDELS: Lappalainen Kari

L-PIIRI
LC PUDASJÄRVI/HILIMAT: Leino Pirjo, 
 Tyni Elsa, Lammela Suoma
LC ROVANIEMI: Alasuutari Hannu-Pekka
LC TORNIO/MAMSELLI: Päivinen Mari
LC PELLO: Similä Martti

M-PIIRI
LC KANKAANPÄÄ: Kivioja Pekka
LC EURA/MUINAISET: Hakala Marjut
LC HUITTINEN/DORIS: Lempinen Eija
LC ULVILA/AURORA: Mikola Tuula
LC NOORMARKKU: Huhtanen Arto
LC EURA/MUINAISET: Peltonen Merja, 
 Kaski Marjo
LC PORI/KATARIINA: Palin Marjukka

N-PIIRI
LC PORVOO/ROSÉ: Lindwall Minna, 
 Granholm Anne
LC LOVIISA/QUEEN LOVISA: 
 Lindsberg-Mattsson Liisa
LC VANTAA/VERNISSA: 
 Eskelinen Leena-Maija
LC VANTAA/KORSO: Suutarinen Esko, 
 Korpinen Teemu
LC ASKOLA: Pihlaja Jouko
LC HELSINKI/PAKINKYLÄ: Sauramäki Perttu
LC HELSINKI/AURORA: Lähdesmäki Helena, 
 Löfgren Tarja
LC MÄNTSÄLÄ/NELOSVÄYLÄ: Vainio Reijo
LC PORVOO-BORGÅ: Ropponen Jyrki, 
 Koivisto Petri
LC HELSINKI/PARK: Simpura Virpi
LC HELSINKI/FINLANDIA: 
 Hansson Christoffer

O-PIIRI
LC KALAJOKI/KALLATTARET: 
 Nuottimäki Pirjo
LC PERHO: Jääskeläinen Jari
LC KAARLELA: Bazia Michal
LC HAAPAJÄRVI/KANTAPUHTO: Nivala Jyrki
LC KOKKOLA: Lemponen Timo
LC OULAINEN: Kärkkäinen Marja
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Ilmoitusaineistot 
Sem Schubak
sem.schubak@cre8.fi
p. 040 533 5190
Viestintätoimisto CRE8 Oy 
Fredrikinkatu 81 C 46, 00100 Helsinki
Lion-lehden ilmestymisaikataulu 2018 
Numero 1  15.2. Aineistopäivä 11.1.
Numero 2  5.4. digilehti Aineistopäivä 1.3. 
Numero 3  31.5. Aineistopäivä 26.4. 
Numero 4  6.9. Aineistopäivä 2.8. 
Numero 5  18.10. digilehti Aineistopäivä 13.9. 
Numero 6  13.12. Aineistopäivä 8.11.

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan 
vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto on 
jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin 
ennen lehden viimeistä aineistopäivää.
Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemissa 
sattuneessa virheessä rajoittuu ilmoituksesta 
maksetun määrän palauttamiseen. 
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lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä. 

ILMOITUKSET

Numero 3 / 2018 • www.lions.fi/lionlehti
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

Tammikuusta 2018 alkaen LION-lehteä julkaistaan 
printtilehtenä 4 numeroa vuodessa ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Jokaisessa lionissa 
on johtaja-ainesta
NAMASTE! Kun olin nuori, unelmoin maailman valloittamisesta. Mi-
nua ei kuitenkaan kiinnostanut tunkeutua huipulle. Halusin johtaa 
ystävällisyyden avulla. Liittyessäni lioneihin tiesin, että olin löytänyt 
järjestön, joka voisi auttaa minua tulemaan sellaiseksi johtajaksi, jol-
laista olin kuvitellut mielessäni.
 Lionjohtajalla on kaksi kättä – toinen on yhteisön ja toinen lion-
jäsenten palvelemista varten. Tapa, jolla kukin lion palvelee, kuitenkin
vaihtelee. Lehden tässä numerossa tutustumme muutamiin lioneihin 
ja leoihin, jotka ovat lioneina ja ihmisinä löytäneet itselleen sopivia 
tapoja palvella. Piirikuvernööri Cheryl Wilburin sattuvia sanoja lai-
natakseni ”Jos olet lion, olet jo johtaja omalla paikkakunnallasi”. 
 Tapasin tässä kuussa Vatikaanissa, Roomassa, paavi Franciscuk-
sen. Sana ”Pope” (paavi) on johdannainen latinankielisestä sanasta 
”Papa.” Vaikka meistä kaikista ei voikaan tulla paaveja, voimme olla 

isähahmona monille lapsille 
ja ahdingossa oleville ihmi-
sille.
     Jäsenistöömme kuuluu 1,4
miljoonaa lionia; valitaan 
heistä kuinka suuri joukko 
tahansa, jokainen yksittäinen
lion on omalta osaltaan joh-
taja sen perusteella, mitä hän 
on päättänyt tehdä oman paik-
kakuntansa hyväksi. Vaikka 
Puerto Ricossa asuvista lio-
neista tuli itsestäänkin uhreja 

hurrikaani Marian jälkeen, he eivät koskaan lakanneet olemasta lio-
neita. He eivät koskaan lakanneet olemasta johtajia.
 Arvonimelläsi ole merkitystä. Ei ole merkitystä, oletko koskaan 
nähnyt itseäsi johtajana.  Johtajuudessa ei ole kyse seuraajien innosta-
misesta vaan siitä, että innostaa jäseniä johtajuuteen. Juuri siksi olen 
niin ylpeä siitä, että olen kansainvälinen presidentti – johdan johtajia, 
en seuraajia.
 Malja teissä kaikissa asuvalle johtajalle!•

WE 
SERVE

PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL, 2017-2018

dr. naresh aggarwal
Lions Clubs Internationalin presidentti

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

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

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

Lionjohtajalla on 
kaksi kättä – 
toinen on yhteisön ja 
toinen lionjäsenten 
palvelemista varten.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ

K
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Puhtaat vedet ovat ehtyvä 
luonnonvaramme
Vettä on aivan kirjaimellisesti kaikkialla. Vesi on maailman runsain 
aine ja se peittää yli kaksi kolmannesta maapallon pinnasta. 
Kehostamme 70 prosenttia on vettä. Saamme vettä niskaamme, 
kun lähdemme kotoa ilman sateenvarjoa. Kapkaupungissa, 
Etelä-Afrikassa, sitä ei kuitenkaan ole yhtään juotavaksi. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL / erin kasdin

U
seimmat maailman saarista ovat 
Tyynessämeressä – 25 000 atollia, 
saaristoa ja luotoa. Siellä sijaitsee 
myös Tyynenmeren valtava roska-
lautta – ällöttävä pyörre meressä 

kelluvaa jätettä, joka lokakuussa 2016 ar-
vioitiin yli 4,25 miljoonan neliökilometrin 
laajuiseksi. Lautta ei ole oikeastaan yhtenäi-
nen massa, vaan veden pinnalla kelluva kor-
kea tiivistymä roskaa. Lautasta suurin osa 
muodostuu hyvin pienistä palasista kelluvaa 
muovia, jota ei helposti näe paljaalla silmällä. 
 Vasta hiljattain selvisi se tosiasia, että 
jätettä on ajautunut rantaan Tyynenmeren 
rannikon hiekkarannoille jo vuosikymmeniä
aiheuttaen vaaraa ihmisille ja villieläimille. 

KUVA: LCI / HEIDI WALKER
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Se on hyytävän kylmä muistutus siitä, ettei se
mitä me heitämme pois aina ihan menekään 
”pois”. 

Vesipula yhdistää 
Etelä-Afrikan lionit 
Kapkaupunkia Etelä-Afrikassa uhkaa pelot-
tava kriisi, sillä 12. huhtikuuta 2018 veden-
tulo loppuu kaupungin vesihanoista. Vaikka 
kaupunkia ympäröivät muutamat maailman 
kaikkein kauneimmista hiekkarannoista ja 
valtameristä, se kärsii vuonna 2015 alkaneesta
ankarasta kuivuudesta. Kapkaupunki on ta-
saiseen tahtiin kuluttanut loppuun luonnon-
varansa, ja sen asukkaat ovat nyt kasvotusten 
ennennäkemättömän katastrofin kanssa.

Hallituksen vuoden 2014 selonteko-
raportin mukaan Yhdysvaltain osa-
valtioiden 50:stä vesialan johtajasta 
40 uskoo, että vesipulasta tullaan 
kärsimään heidän osavaltionsa joissakin 
osissa seuraavan vuosikymmenen aikana, 
jos sääolot pysyvät samankaltaisina kuin 
aiemmin. Pienennä vesijalanjälkeäsi 
muutaman helpon toimen avulla.

• TARKISTA VESIHANAT 
 Vuodoissa valuu hukkaan vuosittain 
 yli 3,8 biljoonaa litraa vettä, eli noin   
 37 900 litraa vettä kotitaloutta kohden.

• VAIHDA NURMIKKOSI
 Joissakin kaupungeissa vedentoimittajat  
 maksavat ihmisille siitä, että nämä
 korvaavat nurmikkonsa kuivuutta
 kestävillä ja kotimaisilla lajeilla. 
 Ohjelmaa nimitetään joskus nimellä
 ”cash-for-grass” eli vapaasti 
 käännettynä ”käteistä nurmikosta”.

• LYHENNÄ SUIHKUAIKAA
 Kymmenen minuutin pituisessa, 
 perinteisellä suihkusuuttimella otetussa
 suihkussa kuluu noin 190 litraa vettä.
 Vaihda suihkun suutin vähän 
 kuluttavaan malliin ja puolita kulutus.

• SULJE HANA
 Veden valuttaminen hampaita tai 
 astioita pestessä kuluttaa noin
 8,5 litraa vettä minuutissa – 
 jopa noin 11 400 litraa vettä vuodessa. 

• SYÖ VÄHEMMÄN LIHAA
 Lihan tuottamiseen tarvitaan paljon
 luonnonvaroja, erityisesti vettä.
 Korvaamalla noin puoli kiloa naudan-
 lihaa vihanneksilla kerran viikossa voit
 säästää yli 356 200 litraa vettä vuodessa. 

PIENENNÄ VESIJALANJÄLKEÄSI

 Kapkaupungista vain 450 kilometrin 
päässä sijaitsevassa George rannikkokau-
pungissa toimii Edens lionsklubi. Klubin pe-
rustajajäsen ja charterpresidentti, aluejohtaja 
ja entinen piirikuvernööri Carl van Blerk on 
pannut merkille, miten luovasti Kapkaupun-
gin asukkaat turvautuvat kekseliäisiin kei-
noihin säästääkseen vettä. 
 – Miehet ja naiset eivät ole koskaan en-
nen väitelleet näin hyvin siitä, miten wc:ssä 
tulee toimia, hän sanoo. 
 Asukkaat asettavat toinen toisensa vas-
tuuseen vedenkulutuksesta: ympäri kaupunkia
vessojen oviin on nyt kiinnitetty painettuja 
tekstejä, joissa lukee sanontoja kuten ”If it’s 
brown, flush it down” (Jos se on ruskeaa, >>>
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Kapkaupunki kärsii ankarasta kuivuudesta.

huuhdo se alas) ja ”If it’s yellow, let it mellow” 
(Jos se on keltaista, anna sen muhia).
 Vedenkulutusta ei ole kuitenkaan pystytty
hillitsemään tarpeeksi, ja nyt kaupunki on 
rajoittanut vedenkulutuksen 50 litraan päi-
vässä asukasta kohden.  
 Eri puolilla maata asuvat eteläafrikkalai-
set rientävät avuksi lähettämällä pullotettua 
vesijohtovettä rekka-autoilla jopa Johannes-
burgista asti – lähes 1 350 kilometrin päästä 
Kapkaupungista. Van Blerk huomauttaa, että 
niin hyvää tarkoittavia kuin kaikki nämä toi-
met ovatkin, epäluotettavista lähteistä epä-
puhtaisiin pulloihin pullotetusta vesijohtove-
destä, jota kuljetetaan rekkojen lavoilla pitkiä 
matkoja, voi aiheutua muunlaisia terveyska-
tastrofeja.
 Edens lionsklubin jäsenet ovat huoman-
neet, että puhtaan veden hankkiminen Kap-
kaupungin asukkaille edellyttää koordinoi-
tua toimintaa. He ovat päättäneet puuttua 
asiaan ja ottaneet Kapkaupungin vesihank-
keen klubinsa ensisijaiseksi asiaksi. He ovat 
vedonneet Etelä-Afrikan asukkaisiin – ja 
maailmaan – pyytäen lahjoittamaan varoja. 
 Kaikki kerätyt varat käytetään siihen, 
että vettä ostetaan suurissa erissä tuntuvasti 

VÄHENNÄ
• Vähennä tuottamasi jätteen määrää
 käyttämällä tuotteita, jotka on 
 pakattu kierrätettäviin ja uudelleen   
 käytettäviin pakkauksiin. 

• Vähennä vesistöjen roskaantumista
 varmistamalla, että jäteastiassasi 
 ja kierrätyssäiliöissäsi on kunnolla 
 sopivat kannet.

• Vältä liiallisesti pakattujen 
 tavaroiden ostamista.

KÄYTÄ UUDELLEEN
• Käytä kestokasseja ostoksilla.

• Vie evääsi työpaikallesi kestorasiassa 
 tai termoksessa.

• Pakkaa voileivät, välipalat ja juomat  
 kestorasioihin mieluummin kuin
 muovipusseihin tai poisheitettäviin   
 pulloihin.

KIERRÄTÄ
• Ota selvää, mitä paikkakuntasi
 kierrättää ja mitä ei.

• Osta kierrätysmateriaaleista
 tehtyjä tuotteita. 

Huolimatta siitä, missä asut tai 
millaista työtä teet, voit auttaa 
vähentämään merijätettä. 

LISÄTIETOA COASTSAVERS-LIITTOUTUMASTA 
SAAT OSOITTEESSA COASTSAVERS.ORG.

alennettuun hintaan vedentoimittajilta aivan 
Kapkaupungin ulkopuolella olevilta alueilta, 
joihin kuivuus ei ole päässyt vaikuttamaan.
 Vedentoimittaja kuljettaa sitten viiden 
litran sinetöidyt vesipullot asianmukaisil-
la rekoilla Kapkaupunkiin keskeiseen paik-
kaan, josta ne jaetaan alueen lionsklubeille. 
Paikalliset klubit hoitavat veden jakamisen 
sinne, missä sitä kipeimmin tarvitaan, kuten 
koteihin, joissa on vanhuksia, pieniä lapsia 
tai sairaita. 
 Kahdeksan tonnin painoinen rekka voi 
kuljettaa keskimäärin 1 600 pulloa makeaa 
vettä, ja lasti paikalle kuljetettuna maksaa 
noin 1 600 US dollaria – vain dollarin pulloa 
kohden. Kouluja ympäri maan on pyydetty 
osallistumaan lionien Vettä Kapkaupunkiin 
-kampanjaan. Koulujen toivotaan keräävän 
tarpeeksi varoja voidakseen ostaa rekkalas-
tillisen vettä ja lähettää sen johonkin kap-
kaupunkilaiseen kouluun viestinä toivosta ja 
siitä, että pulassa olevista välitetään.  
 – Etelä-Afrikan asukkaat ovat liittyneet 
yhteen tavalla, jolla eteläafrikkalaiset ovat 
menneinäkin aikoina todistaneet osaavansa 
toimia niin hyvin, van Blerk sanoo.•

>>>

Epäpuhtaisiin pulloihin pullotetusta vesijohtovedestä
voi aiheutua muunlaisia terveyskatastrofeja.

ROSKAT POIS VALTAMERESTÄ
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Merijäte on mitä tahansa roskaa, joka 
päätyy tavalla tai toisella valtamereen. 
Muovipullo, jonka monta kuukautta 
sitten heitit keittiössäsi jäteastiaan, voi 
lennähtää matkoihinsa ja päätyä läheiseen 
viemäriin tai vesiväylään, josta se lopulta 
pääsee ajautumaan valtamereen. 

Kaupalliset kalastusalukset voivat 
menettää myrskyssä työkaluja ja verkkoja, 
koukkuja ja muuta inhottavaa tavaraa, 
joka lähtee ajelehtimaan, tuhoaa kalastus-
paikkoja rannikolla ja tappaa kaloja, jotka 
jäävät kiinni siimoihin tai nielevät roskia. 

MITÄ MERIJÄTE ON?

Rannikkojen siivoaminen muovinpala kerrallaan
Merijätteestä on tullut kasvava huolenaihe, koska yhä suurempi osa kuluttamastamme 
tavarasta on kertakäyttöistä ja valmistettu hajoamattomista materiaaleista.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL / erin kasdin

T
yynenmeren rannalla olevalle Agaten
hiekkarannalle Oregonin osavaltios-
sa ajautui vuonna 2012 kelluva kap-
pale, joka painoi noin 165 tonnia. 
Kappale oli betonia ja terästä, 20 met-

riä pitkä, kaksi metriä korkea ja kahdeksan 
metriä leveä. Se oli vain sattunut ajautumaan 
poikki Tyynenmeren. Se oli japanilainen te-
lakka, joka oli repeytynyt irti vuoden 2011 
tsunamin aikana. Vähän yli vuodessa se oli 
kulkeutunut syrjäiselle alueelle Oregonin 
kuuluisalla rannikolla, mihin se rantautui. Se 
oli ennennäkemättömän suuri kappale me-
ressä uivaa jätettä.
 Merijätteestä on tullut kasvava huolenaihe
viime vuosikymmenien aikana, koska yhä 
suurempi osa kuluttamastamme tavarasta 
on kertakäyttöistä ja valmistettu hajoamat-
tomista materiaaleista. Tuloksena on kellu-
van jätteen kasaantuminen ympäri maail-
man valtameriä. 
 Sääolot huuhtovat tavaraa rantaan, ja ka-
lat ja villieläimet takertuvat roskiin tai syövät 
jätettä ja sairastuvat. 

 – Sitä paitsi se aiheuttaa yleistä harmia. 
Ihmiset tulevat hiekkarannoillemme ja odot-
tavat näkevänsä hyvinkin villiä luontoa, mut-
ta yllätyksekseen törmäävät kaikenlaiseen 
rojuun kuten köysiin ja muovipulloihin, sa-
noo Carole Bernthal, joka on Port Angele-
sissa, Washingtonissa, sijaitsevan Olympic 
Coast National Marine Sanctuary -luonnon-
puiston johtaja. 
 Vuonna 2007 Clallam Bay Sekiu Lions 
Club muodosti muiden paikallisten järjestö-
jen kanssa liittoutuman nimeltä Washington
Clean Coast Alliance. Liittoutuma perusti sit-
ten ryhmän nimeltä CoastSavers (rannikon-
suojelijat) koordinoimaan yksittäisten ihmis-
ten ja vapaaehtoisryhmien työtä. Jo vuodesta
1971 lähtien yksittäiset ihmiset ja vapaaeh-
toisryhmät ovat siivonneet Tyynenmeren 
rantoja Washingtonissa.
 Nancy Messmer on Clallam Bay Sekiu 
Lions Clubin jäsen ja toinen moninkertais-
piiri 19 ympäristötoimikunnan puheenjoh-
tajista. Hän on eräs niistä keskeisistä lio-
neista, jotka olivat mukana perustamassa 

CoastSavers-liittoutumaa. Nancy Messmer 
ja hänen miehensä lion Roy Morris halu-
sivat ottaa käyttöön ja hyödyntää kaikki ne 
yhteiset voimavarat, joita rantojen puhtaana 
pitämisestä kiinnostuneet yksittäiset ihmiset 
ja ryhmät pystyivät tarjoamaan. 
 – Lionien ei tarvitse koskaan työskennellä
yksin. Aina voi toimia toisten kanssa yhdessä,
Nancy Messmer sanoo. 
 Yhdysvaltain ja Kanadan rannikolla toimi-
vat lionsklubit osallistuvat nyt kolmeen vuo-
tuiseen siivoustapahtumaan pitkin Washing-
tonin ulompaa rannikkoa, aina Juan de Fucan
salmeen asti. Heidän nimikkotapahtumansa
Washington Coast Cleanup alkoi erillisten 
rantojen siivoustalkoiden sarjasta. Nyt ta-
pahtuma vetää puoleensa 1 200–1 400 osal-
listujaa, ja sen aikana kuljetetaan pois yli 20 
tonnia jätettä.
 – Yksilölle se olisi aivan ylivoimaista, 
varsinkin kun näkee, millä vauhdilla merijä-
tettä kasaantuu, Carol Bernthal sanoo. 
 – Yhteistyötä tehden voimme todella vai-
kuttaa asiaan. Meidän on pakko toimia, >>>
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Oletpa aloitteleva tai kokenut ympäristön-
suojelija, tässä on muutamia ideoita, 
joilla klubisi voi lähteä liikkeelle: 

• Istuttakaa puita
 Kysykää neuvoa paikallisilta ympäristö-
 viranomaisilta määritelläksenne   
 sopivan paikan ja millaisia ja 
 kuinka monta puuta tarvitaan.

• Siivotkaa luonnonvarainen alue
 Valitkaa ranta, puisto tai mieluinen
 patikkapolku ja sopikaa tapaavanne
 siellä kuukausittain roskien poimimisen
 merkeissä. 

• Kerätkää käytettyjä matkapuhelimia
 Pystyttäkää puhelimien keräämistä   
 varten samanlainen lahjoituslaatikko 
 kuin silmälaseillekin ja jakakaa sitten
 puhelimet vähäosaisille.  

• Vähentäkää veden tuhlaamista
 Tarkistakaa vuotojen varalta 
 kotinne pesualtaat ja paikkakunnan   
 yhteiset juoma-altaat. Jos on
 korjaustarvetta, ottakaa yhteyttä   
 paikallisiin viranomaisiin. 

• Aloittakaa kierrätyskampanja
 paikkakunnallanne
 Koettakaa saada käsiinne 
 vähän käytettyjä tavaroita, joita voi
 lahjoittaa hyväntekeväisyysjärjestöille. 

• Järjestäkää ympäristöaiheinen
 seinämaalauskilpailu 
 Maalatkaa voittajan taideteos 
 sopivaan paikkaan kaunistamaan   
 paikkakuntaanne ja edistämään
 ympäristötietoisuutta. 

• Lisätkää tietoa luonnonkasveista
 Istuttakaa luonnonkasveista esittely-
 puutarha, jonka avulla kannustatte
 paikkakuntalaisia rakentamaan 
 pihojaan ekologisesti kestävällä tavalla. 

• Sponsoroikaa maanviljelijöille
 koulutusohjelma
 Hankkikaa paikalle asiantuntijoita 
 esittelemään heille, miten tehdään 
 ja käytetään orgaanisia lannoitteita 
 ja tuholaismyrkkyjä. 

• Rakentakaa sadevesitynnyri
 Tehkää yhdessä paikkakuntalaistenne
 kanssa sadevesitynnyri yhteiseen
 käyttöön ja näyttäkää, miten sitä
 käytetään kasteluun.

• Rakentakaa puutarha 
 Perustakaa paikallisten koulujen kanssa  
 yhteistyössä orgaanisia puutarhoja 
 ja luokaa yhdessä kompostointi-
 ohjelmia parantaaksenne kouluruokaa 
 ja vähentääksenne haaskausta. 

IDEOITA HANKKEIKSI

ei ole muuta vaihtoehtoa. Emme halua antaa 
lapsillemme ja lastenlapsillemme valtamerta, 
joka on vailla elämää.
 Bernthal uskoo, että yhteistyö lionien 
kanssa voi olla tärkeä avain menestykseen 
taisteltaessa merijätettä vastaan.
 – Haluaisin todellakin nähdä tämän 
asian leviävän Tyynenmeren kaikille ran-
noille. Lionsklubien kaltainen järjestö on 
tosiaan avaintekijä tässä, sillä lionsklubeja 
toimii niin monilla paikkakunnilla ja yhtei-
söissä ympäri maailman. Teillä on siten mah-
dollisuus päästä vaikuttamaan ihmisiin, joita 
minä en tavoita, Bernthal sanoo. 
 Messmerin mielestä on tärkeätä laajentaa 
kuvaa siitä, mitä tarkoittaa olla lion. Ympä-
ristön suojeleminen ei ole välttämättä uutta 
lioneille, hän sanoo. 
 – Niin monet puistot ovat lionsklubien 
puistoja. Me huolehdimme patikkareiteistä, 
me siivoamme omia paikkakuntiamme. Me 
kaikki teemme sitä. Suuri osa siitä työstä on 
ympäristömme suojelemista.
 – Tavoitteena ei tietenkään ole nähdä va-
paaehtoisten lukumäärän jatkuvaa kasvua 
rantojen siivoustalkoissa – eikä vastaavasti 
kerätyn jätteen määrän kasvua. Perimmäi-
nen tavoite on pysäyttää roskien valuminen 
valtameriin, Messmer sanoo.
 – Kun menee luonnonvaraiselle rannalle
ja poimii merijätettä ja raahaa sitten täysiä 

merijätesäkkejä, tulee todella surulliseksi. 
Meidän ajatuksemme on, että kun ihmiset 
ovat sekä surullisia että vihaisia rannoillaole-
vista merijätteestä, he rupeavat kyselemään, 
mistä tämä jäte on peräisin. Siitä lähtee työ 
roskaamisen ehkäisemiseksi.
 Vaikka et harrastaisikaan rantaelämää, 
merijäte voi vaikuttaa sinunkin elämääsi. 
Rannoillemme tonnikaupalla ajautuvan ros-
kan lisäksi joka puolella maailmaa on suu-
ria määriä tiivistynyttä jätettä, joka on muo-
dostunut lautoiksi merivirtojen pyörteissä. 
Tällä kelluvalla jätteellä on taloudellisia seu-
raamuksia sen lisäksi, että se aiheuttaa tyr-
määvää vahinkoa ympäristölle.
 Esimerkiksi NOAA (Yhdysvaltain liitto-
valtion sää- ja valtamerentutkimusorganisaa-
tio) raportoi tutkijaryhmän saaneen selville, 
että jos hylätyt rapupyydykset siirrettäisiin 
pois aktiivisesti käytetyiltä kalastusalueilta, 
sinitaskurapusaalis voisi kasvaa lähes 24 pro-
senttia, mikä tarkoittaisi 33,5 miljoonan US 
dollarin lisätuloa.
 CoastSavers-jäsenet ovat ennen kaikkea 
sitä mieltä, että planeettamme palvelijoina 
meidän tehtävämme on huolehtia valtame-
ristämme, itsemme, muiden elävien olento-
jen ja tulevien sukupolvien hyväksi.
 – Olemme kaikki samassa veneessä, 
Messmer sanoo.•

”Yhteistyö lionien kanssa voi olla tärkeä avain 
menestykseen taisteltaessa merijätettä vastaan.”

>>>

 Yhteistyöllä voimme todella vaikuttaa merijätteen vähentämiseen.
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Teimme yhdessä
ALOITTAESSANI kirjoittamaan tätä palstaa huomasin, että tämä on viimeinen juttu, 
jonka istuvana puheenjohtajana kirjoitan. Se, että ajan kulumista en ole edes huo-
mannut, on merkki siitä, että tehtävässä on viihdytty. Aika ei ole tullut pitkäksi.
 Yleensä tässä tilanteessa kurkistetaan vähän peruutuspeiliin. Saatiinko aikaiseksi 
mitään? Pantiinko alulle jotakin uutta? Pyöritettiinkö vain arkipäivän rutiineja?
 Lions-järjestömme on Suomen suurin ja merkittävin hyväntekeväisyysjärjestö. 
Haluan aina ajatella, että lionit joka tasolla ovat niitä, jotka ovat niin kutsutun kuskin
paikalla. Emme ainoastaan reagoi eteemme tuleviin tilanteisiin, vaan viemme aate-
tamme kaikki yhdessä eteenpäin. En tietenkään tarkoita sitä, ettemmekö vastaisi esi-
merkiksi avunpyyntöihin, mitä niin läheltä kuin kaukaakin meille tulee. Lions-järjestö
on pidettävä ketteränä toimijana. Tähän haasteeseen on meidän katastrofirahastom-
mekin juuri tarkoitettu.
      LCI Forward tarkoittaa, että siirtyessämme toiselle vuosisadallemme olemme si-
sällyttäneet palvelurakenteeseemme viisi palvelualuetta: diabetes, ympäristö, nälän 
helpottaminen, lapsuusiän syöpä ja näkökyky. Eurooppalaiset lionit nostivat kärkeen 

diabeteksen, lapsuusajan syövän hoidon sekä ympäristö-
asiat. Lisäksi jatkamme nuorison auttamista, mutta ko-
rostamme nuorison ottamista mukaan palvelutyöhön. 
Tietenkin jatkamme myös palveluamme kotipaikka-
kuntamme hyväksi.
     Nostan tässä esiin ympäristöstä huolehtimisen. 
Olemme vastanneet Itämerihaasteeseen. Allekirjoitim-
me Espoon kuvernöörineuvostossa osallistumisemme. 

Olemme näin mukana muiden Itämeri-toimijoiden kanssa kansallisessa ja kansain-
välisessäkin hankkeessa. Haaste koskee myös sisämaan lioneita. Olemme pitämässä 
huolta, että vesistömme ei kuljettaisi esimerkiksi muoviroskaa pilaamaan jokiamme,
järviämme ja meriämme. Puhtaat vedet ovat lioneille 
ihan sydämen asia.
 Olen liikkunut lionpiireissä kaudellani paljon. En 
voi lakata ihailemasta sitä työtä, mitä lionit eri puolilla
Suomea tekevät. Lukemattomat ovat ne työtunnit, 
huomattava on se rahasumma, mikä käytetään erilais-
ten tarve-esineiden hankkimiseen sekä stipendeihin. 
Myös erilaisia pysyviä rakennelmia on tehty mittava 
määrä, esimerkiksi Ilmajoen lionsklubien esiintymis-
lava ja  LC Kihniön näkötorni.
 Lions-järjestö on perhekeskeinen järjestö ja 
puolisot antavat aikaansa lioneille. Tarkoitan 
niin mies- kuin naispuolisia puolisoja. Olen 
sitä mieltä, että lionin toiminta omassa klu-
bissaan voi jäädä hyvinkin vähälle, jos puo-
liso ei sitä tue. 
 Hyvät lionit. Kiitän teitä kaikkia siitä 
luottamuksesta, mitä osoititte antamalla 
äänenne Turun vuosikokouksessa minulle.
Jos olen antanut järjestöllemme itsestäni 
paljon, olen saanut vastaavasti siltä val-
tavasti; kokemukset ja tapaamiset eivät 
tule koskaan unohtumaan.•
Toivotan teille, arvoisat lionit, aktivisia
lionvuosia ja aurinkoista kesää.

Puhtaat vedet 
ovat lioneille 
sydämen asia.
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PUHEENJOHTAJALTA
erkki honkala

Puheenjohtaja 2017–2018

ITÄMERI ON yksi maailman herkimmistä ja 
saastuneimmista meristä. Rehevöityminen on
valtava ongelma. 
 Sinilevälautat värittävät vesiä ja mikros-
kooppiset roskat kulkeutuvat ravintoverkossa
kalojen kautta meihin.
 Kun me puhumme meristä, me puhumme
myös sisävesistä. Itämeren valuma-alueella 
asuu yli 85 miljoonaa ihmistä, joiden arki-
päivän valinnat ja teot vaikuttavat vesistöihin. 

Esimerkkiä muille maille
Kevään kuvernöörineuvoston kokouksen 
yhteydessä järjestetyssä Leijonat ja puhdas 
Itämeri-seminaarissa teimme jo historiaa. 
Suomen Lions-liitto ja 13 piiriä liittyivät Hel-
singin ja Turun kaupunkien koordinoimaan
Itämerihaasteeseen, jossa on mukana 270 or-
ganisaatiota Itämeren maista. Se antaa mah-
dollisuuden ideoida ja toteuttaa meren ja sisä-
vesistöjen tilaa parantavia aktiviteetteja ja 
tehdä valistustyötä, myös yli rajojen. Kuvit-
tele mitä kaikkea me 90 000 Itämeren leijo-
naa voimme tehdä vesiemme hyväksi.

Laitamme töpinäksi
Toiminta on jo alkanut. On järjestetty muun 
muassa tutustumiskäynti jätevedenpuhdis-
tamoon, jossa opittiin laitoksen toiminnan 
lisäksi kestävää viemärietikettiä. Korkea-
saaressa puhdistettiin helposti roskaantuvaa 
etelärantaa porukalla. Ole rohkeasti yhtey-
dessä paikkakuntasi ympäristöviranomaisiin 
ja -toimijoihin. Ideoikaa ennakkoluulotto-
masti mitä kaikkea te voitte tehdä yhdessä. 

Tapaamme Oulussa
Järjestämme Oulun vuosikokouksen yhtey-
dessä perjantaina tietoiskun tulevasta. Löy-
dät Ouluhallista myös Puhtaat vedet -teema-
pisteen. Olet tervetullut ideoimaan ja tarttu-
maan toimeen kanssamme.•

K
U

V
A

: T
IIT

U
S 

TU
O

H
IK

O
R

PI
Vesistöt eivät tunne rajoja
ITÄMERIHAASTE JA PUHTAAT VEDET / pdg tiitus 
tuohikorpi, lc helsinki/cosmopolitan 
ja pres. mika pirttivaara, lc tapiola



12

TOIMINTAKAUSI 2017–2018

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

HALLITUKSEN KOKOUKSET
8.6.2018

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
10.6.2018 Järjestäytymiskokous, Oulu

VUOSIKOKOUS
8.–10.6.2018 Oulu

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
Kv. vuosikokous 29.6.–3.7.2018 Las Vegas

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
LENTOPALLO 5.–6.5. LC Sotkamo/Vuokatti
MÖLKKY 26.5. LC Kausala
GOLF 7.–8.7. LC Uusikaupunki

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Syyskaudella 2018
9.8. / 13.9. / 18.10. / 8.11. / 13.12. (optio)

Kevätkaudella 2019 
24.1. / 14.2. / 21.3. / 25.4. / 16.5. (optio) 
/ 7.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET
24.–26.8.2018 Mikkeli

1.12.2018 GoToWebinar

1.–3.3.2019 Pori

9.6.2019 
Järjestäytymiskokous 2019–2020, Kalajoki

VUOSIKOKOUS
7.–9.6.2019 Kalajoki

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
25.–28.10.2018 
Europa Forum, Skopje/Makedonia

18.–19.1.2019 
Pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR, 
Gardemoen/Norja

5.–9.7.2019 
Kansainvälinen vuosikokous, Milano/Italia

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
HAULIKKOLAJIT, 21.–22.7.2018, 
LC Honkilahti

SUUNNISTUS 18.8.2018,
LC Tampere/Kaukajärvi

SHAKKI 29.9.2018, LC Tampere

KEILAILU 25.2.–24.3.2019, LC Kuusankoski

GOLF 28.–29.6.2019, LC Vantaa/Kaivoksela

LIONS-LIITON vähiin käyneet ruotsinkieliset 
palvelut huolestuttavat Suomen ruotsinkieli-
siä klubeja siinä määrin, että ryhmä aktiiveja 
kokoontui maaliskuun lopulla Tampereelle 
pohtimaan keinoja niiden parantamiseen.
 Lionsforumiin 24.3. osallistui noin 40 lei-
jonaa. Keskustelu kävi vilkkaana työryhmissä, 
ja useita ehdotuksia annettiin. Niitä käydään 
nyt läpi ja ruoditaan seuraavassa Lionsforu-
missa Oulun vuosikokouksen yhteydessä. 
 – Kyseessä on tunnin mittainen avoin ti-
laisuus, johon kaikki vuosikokoukseen osal-
listuvat leijonat ovat tervetulleita, hankkeen 
tulisielu PDG Björn Taxell sanoo. 
 Hän toteaa, että ruotsinkielisen sisällön 
puuttuminen vähentää suomenruotsalaisten 
klubien intoa toimia kansallisella tasolla. 

 – Se johtaa vuorostaan siihen, että eri-
näisiä tapahtumia ei järjestetä ruotsiksi. Jopa 
osa ydintoiminnasta, kuten Lions Quest, on 
jäänyt kokonaan pois klubien toiminnasta, 
koska opetusmateriaalia ei yksinkertaisesti 
löydy ruotsiksi.
 Taxell painottaa, että suomenruotsalainen
Lionsforum ei ole protestiliike, vaan että sen 
avulla yritetään löytää uusia keinoja liiton 
ruotsinkielisten palveluiden parantamiseksi.
 – Tampereen kokouksessa PID Bruno 
Ahlqvist Ruotsista kertoi, miten moni- tai 
kaksikieliset maat kuten Sveitsi ja Belgia ovat 
ratkaisseet kieliongelmansa. Samaan ha-
luamme nyt yhteistyössä liiton kanssa päästä 
myös Suomessa.•

Hyvitys eronneista jäsenistä
PÄÄMAJA veloittaa puolen vuoden jäsen-
maksut 1. tammikuuta ja 1. heinäkuuta pää-
majassa olevien jäsentietojen perusteella. 
Tämä tarkoittaa, että klubien on päivitettävä 
jäsentiedot 30. kesäkuuta ja 31. joulukuuta 
mennessä, jotta ne saavat laskun/tiliotteen, 
joka vastaa niiden jäsenmäärää. Näiden päivä-
määrien jälkeen eronneiden jäsenten jäsen-
maksuja ei tulla enää jatkossa hyvittämään.•

Ruotsinkieliset palvelut puhuttavat
bo ingves 

Keskustelu kävi vilkkaana Lionsforumin työryhmissä ja useita ehdotuksia annettiin.

Liiton toimisto on auki kesälläkin
LIITON TOIMISTO palvelee myös kesällä. Toi-
misto on kuitenkin suljettu heinäkuun viikot 
29 ja 30 (16.–26.7.). Toimiston henkilökunta
lomailee seuraavasti: myyntisihteeri Tarja 
Grönholm 2.–27.7., järjestösihteeri Susanna 
Gustafsson 25.6.–6.7. ja 16.–27.7., viestintä-
päällikkö Anna-Kaisa Jansson 18.6.–6.8., 
Lions Quest -koulutussihteeri Mari Koivisto 
16.–31.7., pääsihteeri Maarit Kuikka 2.–27.7. 
ja taloussihteeri Marja Pakkanen 9.7.–3.8.• 
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Liiton toimisto palvelee
LÄHETIMME alkuvuodesta kuluvan ja edelliskauden klubivirkaili-
joille, piirikuvernööreille, piirisihteereille sekä piirien jäsen-, koulu-
tus-, PVH- ja Quest-puheenjohtajille kyselyn, jossa haluttiin selvit-
tää Lions-toimiston tarjoamien palveluiden käyttöä ja tarvetta tällä 
hetkellä ja tulevaisuudessa. Vastauksia saatiin määräaikaan mennessä 
811, eli noin 13 prosenttia vastaanottajista osallistui kyselyyn. Palvelu-
kyselyn vastausprosentti on jopa hieman suurempi kuin liiton jäsen-
kyselyiden, joita on tehty vuosina 2013–2015. Näissä vastausprosentti
on vaihdellut 5,6–12,2 prosentin välillä.
 Vastausten perusteella Lions-talon sijainti on hyvin tunnettu. 
Palveluista tunnetuimmat ovat tarvikemyynti, LION-lehti, vuosikirja
ja www-sivut. Teosto-maksuihin liittyvät palvelut tunnetaan huo-

noimmin. Merkittävä tieto on 
se, että noin neljännes vastaa-
jista ei ole käyttänyt mitään lii-
ton palvelua. Eniten asioidaan 
sähköpostin, puhelimen tai 
verkkokaupan välityksellä.
       Yhteydenotto on ollut hyö-
dyllinen liki 80 prosentille vas-
taajista.
     Kysyttäessä, miten usein 
palvelua on käyttänyt, eniten 
vastauksia keräsi vaihtoehto 
2–3 kertaa vuodessa. Palvelun 

tarve ajoittuu tasaisesti kauden ympäri liki puolelle vastaajista. 
 Palveluiden saavutettavuutta kesän aikana piti tärkeänä vain 11,7 
prosenttia vastaajista. Suurimmalle osalle se, mihin ajankohtaan pal-
velua saa, ei ole merkittävä. Toisin sanoen palvelulla voisi olla joku 
rajoitettu kellonaika. Tätä mieltä oli kolme neljästä vastaajasta. 
 Tarvikemyynnin osasto vuosikokouksissa on tuttu noin 40 pro-
sentille vastaajista. Kansainvälisen järjestön (LCI) verkkokauppaa 
on käyttänyt toistaiseksi vajaa 20 prosenttia, mutta todennäköisyys 
LCI:n verkkokaupan käyttöön on suuri: liki 65 prosenttia käyttäisi 
palvelua jatkossa vähintään melko todennäköisesti. 
 Lopuksi vastaajaa pyydettiin kertomaan, mitä palveluita hän, vas-
taajan klubi tai piiri odottaa saavansa tulevaisuudessa joko Lions-toi-
miston tai jonkun muun tahon tuottamana. Vaihtoehdot jokaisessa
kohdassa olivat LCI/Lions-toimisto/palvelua ei tarvita/piiri/muu, 
mikä.
 Kaikkien palvelumuotojen kohdalla vaihtoehto Lions-toimisto 
tuottaa palvelun oli kerännyt suurimman vastausprosentin. Eniten 
Lions-toimisto tuottaa palvelun -vastauksia oli saanut LION-lehti: 
yli 94 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että toimiston tulee hoitaa 
lehden julkaisu. Pienin prosenttiosuus oli Teosto-maksujen kohdalla:
vastaajista 61 prosenttia oli sitä mieltä, että palvelumuoto kuuluu Lions-
toimistolle. Muut palvelumuodot asettuivat edellä mainittujen lukujen
väliin poikkeuksena tilavaraukset, joiden osalta yli puolet vastaajista 
oli sitä mieltä, ettei palvelua tarvita. Puheena olevan palvelumuodon 
tarve onkin vähentynyt jo edelliskauden aikana merkittävästi.

PÄÄSIHTEERILTÄ
maarit kuikka

Pääsihteeri
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Palveluista 
tunnetuimmat ovat 
tarvikemyynti, 
LION-lehti ja 
www-sivut. 
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 Toiseksi eniten kannatusta Lions-toimisto tuottaa palvelun -vaihto-
ehdon jälkeen oli kerännyt vaihtoehto palvelua ei tarvita. Tämän 
vaihtoehdon oli Teosto-maksujen kohdalla valinnut 33 prosenttia 
vastaajista, arpojen kohdalla 30,5 prosenttia, klubin talouteen liitty-
vät kysymykset 29 prosenttia ja joulukorttien kohdalla 25 prosenttia. 
Luvut ovat merkittävät, kun suunnitellaan tulevien kausien varain-
hankinta-aktiviteetteja.
 Vapaamuotoisia terveisiä oli annettu runsaasti ja niiden sisältö 
vaihteli laidasta laitaan. Liiton verkkosivut ja vuosikirja kokosivat 
useita kommentteja. Vuosikirja sai niin kannatusta kuin komment-
teja sen tarpeettomuudesta.
 Organisaation keventämistä ja prosessien yksinkertaistamista 
kaivataan. Yllättävänkin useassa vastauksessa toivottiin suoraa yh-
teyttä klubien ja liiton välille. Piirejä, alueita tai lohkoja ei pidetty 
merkityksellisinä toiminnan kannalta.
 Muutamassa sanallisessa palautteessa kritisoitiin kyselyä liian 
tarkoitushakuiseksi ja puuduttavaksi. Lisäksi kaivattiin kysymyksiä 
toimiston palveluiden laadusta. Oli tietoinen valinta jättää laatua 
koskevat kysymykset tässä vaiheessa pois, koska haluttiin selvittää 
palveluiden käyttöä ja tarvetta. Ajateltiin, että laatuun liittyvä palaute 
tulee esille vapaamuotoisissa vastauksissa, niin kuin tulikin. Monessa 
avoimessa vastauksessa kiitettiin ”hyvä kun kysyitte”, eli kyselyä pi-
dettiin myös hyödyllisenä. 
 Kyselyn tulokset tulevat olemaan osa 
tulevien toimintakausien toiminnan ja 
talouden suunnittelua. Aleneva jäsen-
kehitys ja sen myötä laskeva jäsen-
maksutuotto pakottaa meidät tarkas-
telemaan organisaation rakenteita ja 
hallinnollisia kuluja. On tehtävä rat-
kaisuja, joilla on vaikutusta siihen, 
miten hyvin liitto pystyy palvelemaan 
jäseniään. Näiden ratkaisujen taustalle
tarvitaan tietoa siitä, mistä palve-
luista ollaan valmiita luopumaan 
tai järjestämään ne toisin. Teh-
tävä ei ole helppo: kyselyn 
vastauksissa korostui vah-
vasti klubien tarve saada 
palvelua joko toimistosta 
tai verkon kautta.•

Yhteenvedon palvelukyselyn 
vastauksista löydät www.lions.fi/
jasenille/tietoja_jasenille/
palvelukyselyn_vastauksia/
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Ota hetki ölövisti
Ouluun saapuvat lionit pääsevät nauttimaan luonnonkauniista 
merellisestä kaupungista, joka hemmottelee vieraitaan 
monipuolisella elämystarjonnalla.

VUOSIKOKOUS / elsi salovaara, viestintätoimikunnan jäsen

AJANKOHTAISTA

K
okousviikonlopun jälkeen kannattaa 
huokaista hetki ja jäädä katselemaan, 
mitä kesäisellä Oululla on tarjottava-
naan, päätoimikunnan puheenjohta-
ja Jouko Lampinen kannustaa.

 Oulun kaupungin matkailuneuvoja Tarja
Ikola vinkkaa ottamaan käyttöön Nomadi- 
mobiilioppaan. 
 – Omatoiminen vierailija voi ladata sen 
älypuhelimeensa ja tehdä teemallisia kävely-
kierroksia vaikkapa Oulun jokisuiston kau-
niiseen luontoon tai lähteä tutkimusmatkalle 
Alvar Aallon arkkitehtuuriin. Mobiilioppaan 
avulla voi seurata myös V. A. Koskenniemen 
Koulutietä halki Oulun keskustan.
 Pyöräilykaupunkina tunnettu Oulu tar-
joaa erinomaisen mahdollisuuden tutustua 
kaupunkiin myös pyörän selässä. Esimer-
kiksi suosittu Nallikarinranta on vain vartin 
pyöräilymatkan päässä keskustasta. 
 Oulun hautausmaalla järjestetään opas-
tettuja kierroksia maanantai-iltaisin. Teemal-
lisilla kierroksilla perehdytään esimerkiksi 
paikallisten taiteilijoiden ja kulttuurivaikut-
tajien sekä tervaporvarien vaiheisiin. Kes-
kustan maamerkissä, Oulun tuomiokirkossa, 
ovat myös ovet avoinna joka päivä ja paikalta 
löytyy kirkonopas.

 Museo- ja tiedekeskus Luupin kohteet 
tarjoavat ikkunan mielenkiintoiseen taitee-
seen ja pohjoispohjalaiseen kulttuuriin. Tai-
demuseon Moderni nainen -näyttely esittelee 
neljä 1900-luvun alun merkittävää naistaitei-
lijaa Ateneumin kokoelmista ja Näytön paikka
-teemanäyttely avaa Oulun teknologiabuu-
min tarinan. Tiedekeskus Tietomaa juhlii 30-
vuotista taivaltaan, ja sen Parasta aikaa 
-näyttely tuo yleisön kokeiltavaksi Tietomaan
suosituimmat klassikot ja sekä upeat uutuudet. 

Golf kiinnostaa myös leijonia
VUOSIKOKOUS / matti tieksola, 
päätoimikunnan varapuuheenjohtaja

KESÄKUUN VUOSIKOKOUKSEEN 8.6.–10.6 
Ouluun tuleville leijonagolfareille löytyy 
Oulusta kolme kenttää ja Muhokselta 35 
kilometrin päästä neljäskin. 
 Sankivaaran molemmille kentille on 
luvassa alennus greenfee-maksuihin näyt-
tämällä käsiohjelmassa löytyvää OGK:n 
ilmoitusta.
 Suomen Lions-liiton golfmestaruus-
kilpailuja on pidetty vuosikausia. Ensim-
mäisten mestaruuskisojen taltiointeja ei 
löytynyt. Parin vuoden takaisiin mesta-
ruuskilpailuihin otti osaa lähes parisataa 
leijonaa. Voidaankin sanoa, että golf on 
saanut vankan jalansijan.
 Joidenkin tietojen mukaan Alanko-
maista joskus 1400-luvulla alkanut pai-
kallaan olevan pallon räiskiminen levisi 
Skotlantiin, jossa siitä kehittyi meillekin 
tuttu nykymuotoinen pallopeli – golf. 

2018
OULU
FINLAND

MD 107

LAS VEGAS

OULUN VUOSIKOKOUS 8.–10.6.2018

Nallikarinranta on vain 
vartin pyöräilymatkan 
päässä keskustasta. 

 – Näyttelyssä voi jokainen todeta, ettei 
Suomen ensimmäisen tiedekeskuksen vauhti
ole hiljentynyt, vaan tietoa, vauhtia ja huvia on
tarjolla vanhaan tyyliin, Tarja Ikola kertoo.•

Lisätietoa meneillään olevista tapahtumista 
löytyy sivulta www.ouka.fi/tapahtumat. Penkkiurheilua Sankivaarassa.
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Uusia tuulia
VIESTINTÄ KEHITTYY KOKO AJAN, niin myös lionstoiminnassa. Uskon, että uudistuminen 
tekee hyvää. Tänä keväänä olemme todistaneet jo suuren harppauksen, kun LION-lehti
2/18 ilmestyi ensimmäistä kertaa vain digitaalisena. Lehti ilmestyi julkaisualustalla, eikä 
sitä pysty lainkaan selailemaan pdf-muodossa.
 Muutaman ihmettelevän yhteydenoton sain, 
kun lehdestä ei löydy lainkaan taitettua versiota. 
Kansainvälisen organisaation pienentynyt tuki 
printtilehdelle koskee tästä vuodesta eteenpäin 
vain neljää lehteä, jonka vuoksi numerot 2/18 ja 
5/18 ovat pelkästään julkaisualustalla.
 Useat lukijat löysivät kuitenkin digilehden 
ensimmäistä kertaa ja sain myös kiittäviä kom-
mentteja digilehden upeasta ulkoasusta. Ulko-
asussa saattaa olla hieman eroavaisuuksia riip-
puen siitä, millä mobiililaitteella lehteä luet.
 Suuri muutos on edessä myös tulevan kauden alussa, kun perinteisen vuosikirjan 
sijaan LION-lehden 4/18 välissä ilmestyy vuosikirjaliite. Toukokuussa voimaantulevan 
EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten vuoksi vuosikirjaa ei voida julkaista nykymuo-
dossa. Liiton hallitus on päättänyt, että osa vuosikirjassa olleista tiedoista ja asioista jul-
kaistaan liitelehtenä. Valtaosa vuosikirjan materiaalista siirtyy liiton kotisivuille.
 Lionstoiminta on ollut esillä myös muilla uusilla viestinnällisillä tavoilla. Helsingin
keskustan katukuvassa on toukokuun ajan pyörinyt 40 valotaulussa kansainvälisen or-

ganisaation valmistelema ja rahoittama Hyvät teot 
ovat tärkeitä -kampanja.

      Kansainvälinen organisaatio haluaa kampanjalla
osoittaa, kuinka merkittävää työtä järjestö tekee 
eri puolilla maailmaa. Vastaavanlainen kampan-
ja on toteutettu jo muutamissa muissa maissa. 
    Kauden päättymistä juhlitaan perinteisesti 
hienoilla tapahtumilla. Oulussa vietetään Suo-
men Lions-liiton 65. vuosikokousta 8.–10.6. 
Oulun vuosikokousorganisaatio odottaa jo 

malttamattomana saadakseen tarjota 
unohtumattoman elämyksen kaikille 
lioneille, leoille, puolisoille ja kansain-
välisille vieraille.
     Kausi huipentuu kansainväliseen 
vuosikokoukseen, johon osallistuvat 
muun muassa tässä lehdessä esitellyt 
piirikuvernööriehdokkaat. Siellä vah-
vistetaan virallisesti heidän kautensa 
käynnistyminen ja juhlitaan upeasti 
lionstoimintaa. Vuosikongressissa 
lionjäsenet saavat käsityksen, mikä 
lionit ovat saavuttaneet yhdessä ja 
mitä lionjäsenyys tarkoittaa eri 
puolilla maailmaa.•

Useat lukijat 
löysivät digilehden
ensimmäistä 
kertaa.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Skotlannin nummilla paimenet löivät aikansa
kuluksi palloja omatekoisilla mailoillaan. 
Vähitellen laadittiin ensimmäiset säännöt ja 
vuosi 1774 kirjataankin ensimmäiseksi sään-
töjen julkaisuvuodeksi.
 Maailman vanhin kenttä löytyy sekin 
Skotlannista – Musselburg Links, jossa on 
pelattu aina vuodesta 1670 lähtien. Golfin 
Mekaksi kutsutaan kuitenkin St. Andrews 
and Ancient Golf Clubia, jonka asema sään-
töjen ja etiketin ykköspaikkana on kiistaton.
 Etiketti onkin golfissa keskeisessä ase-
massa. Etiketin perusajatuksena on pelaami-
sen turvallisuus, muiden pelaajien huomioi-
minen, harkitut ja varovaiset lyönnit ja ripeä 
pelaaminen. Turvallisuusnäkökohta on erit-
täin perusteltua, sillä katsojiin tai toisiin pe-
laajien osuessaan pallo saattaa tehdä pahaa-
kin jälkeä. Kanssapelaajien huomioiminen 
tulee konkreettisesti näkyviin pelikaverin 
lyönnin aikana. Hänelle annetaan täysi kes-
kittymisrauha lyödessään, olipa hän sitten 
avauslyöntiään suorittamassa tiiauspaikalla 
tai viheriöillä puttaamassa.
 Ripeä pelaaminen edesauttaa jäljempänä 
tulevia pelaajia etenemään ilman pitkiä odo-
tuksia ja pelirytmin kadottamista. Kadon-
neen pallon etsimisen aikakin on rajattu.
 Kaiken kaikkiaan säännöt ottavat lähes 
tulkoon kaiken mahdollisen eteen sattuvan 
tilanteen huomioon niin että peli voi jatkua 
rangaistuslyönnein tai jopa ilman niitä.
 Suomen ensimmäinen seura Helsingin 
Golfklubi perustettiin vuonna 1932 ja Talin 
kenttä onkin vanhin Suomen noin 130 ken-
tästä. Olympiakilpailuissa golf on ollut kolme
kertaa mukana – vuosina 1900, 1904 ja vii-
meksi Rio de Janeirossa 2016.•
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AJANKOHTAISTA

Valotaulut kertovat 
lionstoiminnasta
teija loponen, viestintäjohtaja 

HELSINGIN keskusta-alueen neljässäkymme-
nessä valotaulussa tulee 7.5.–3.6. näkymään 
Lions-mainontaa.
 Kyseessä on päämajan (USA) kampanja,
jonka se on itse valmistellut ja rahoittanut. 
Suomen Lions-liittoa konsultoitiin vasta kam-
panjan loppuvaiheessa, emmekä päässeet 
valotaulujen sisältöön juuri vaikuttamaan. 
 Päämaja haluaa valotaulukampanjalla 
osoittaa, kuinka merkittävää työtä järjestö 
tekee eri puolilla maailmaa. Vastaavanlainen 
Kindness matters -kampanja on jo toteutettu
muutamissa muissa maissa. Suomen kam-
panjaan onnistuimme samaan nimen muu-
tettua muotoon Hyvät teot ovat tärkeitä.•

Kauden avajaiset Mikkelissä
pirkko vihavainen, vcc sekä järjestäjät 
lc juva/luonteri ja lc mikkeli/naisvuori

KESÄINEN MIKKELI kutsuu! Elokuun viimei-
senä viikonloppuna 24.–26.8. pidetään ku-
vernöörineuvoston kokous Mikkelissä ja 
avataan kausi 2018–2019. Viikonloppuun 
toivotetaan tervetulleiksi lionit ja leot perhei-
neen. Varaamme lapsille leikkitilan, jossa jär-
jestävien klubien naiset pitävät heistä huolen. 
 Viikonlopun aikana kokoontuvat myös 
varapiirikuvernöörit ja piirien toimikunta-
puheenjohtajat.  
 Puoliso-ohjelma on palvelua. Puolisot 
menevät tapaamaan sotainvalideja ja sotave-
teraaneja Kyyhkylän kuntoutuskeskukseen.
 Mikkelissä on samaan aikaan suuret suun-
nistuskisat ja sen vuoksi hotellivaraukset 
joudutaan tekemään 24.7. mennessä. Mik-
kelissä on paljon nähtävää, joten kannattaa 
varata aikaa enemmänkin.•

LIONS-SEMINAARISSA kuultiin monta ajan-
kohtaista näkemystä jäsenasioista ja alus-
tettiin uusia ideoita, miten klubien jäseniä 
paremmin motivoidaan, kuinka uusia jäse-
niä perehdytetään ja sitoutetaan, sekä mil-
laisia hyviä keinoja jäsenhankinnassa voi-
daan hyödyntää.
 Vajaa sata jäsenasioista kiinnostunutta
leijonaa ja puolisoa osallistui Lionismin tu-
levaisuus Suomessa -jäsenseminaariin Seinä-
joella, jossa aluksi esiteltiin tehty pro gradu
-tutkimus vapaaehtoistoimintaan sitoutu-
misen odotuksista. Esiin nousi tärkeitä huo-
mioita erityisesti nuorten ja työssäkäyvien 
ihmisten osallistumisesta ja sitoutumisesta.
 Odotamme jäseniltämme pitkäjänteistä
aktiivista sitoutumista, vaikka osa toimii ly-
hytkestoisesti ja pysähtyy ajoittain tarkas-
telemaan jäsenyydestä henkilökohtaisesti 
saatavaa positiivisuutta. 
 Haasteemme on vastata muuttuneisiin 
jäsenyyden odotuksiin. Erityisen tärkeää 
on löytää jäsenillemme vertaisviestinnän 
kanavia tilaisuuksissa tai sähköisissä viesti-
missä ja sosiaalisessa mediassa. Tällä tavoin 
vahvistamme jäsentemme tuntemaa mieli-

hyvää tehdystä palvelusta ja auttamisesta.
 Päivän muissa puheenvuoroissa tuotiin 
esiin monia eri näkemyksiä toimintaamme 
ja lionsjäsenyyteen. Saimme hengästyttävän
annoksen ajatuksia jäsentoimintamme ke-
hittämiseen I-piiristä 2VDG Hannu Ant-
toselta. Pääsihteeri Maarit Kuikka haastoi 
osallistujat pohdintoihin, onko tuotteemme
laadukkaassa kunnossa ja miten voimme toi-
minnassa olla rohkeita tullaksemme paikka-
kunnillamme uudestaan merkityksellisiksi. 
 Leojen piiripresidentti Elina Laakso 
toi uusia ideoita ja kokemuksia leojen jä-
senhankintatavoista. Jäsentoimialan oh-
jausryhmän jäsen Harri Hirvelältä saimme 
myös esimakua ensi kaudelle suunnitellus-
ta jäsenhankintakampanjasta, joka auttaa ja 
tukee klubeja uusien jäsenten hankinnassa. 
Kansainvälinen johtaja Markus Flaaming 
puolestaan kertoi viimeisimpiä uutisia jäse-
nasioihin vaikuttavista kansainvälisen hal-
lituksen päätöksistä. 
  Seminaarin esitykset löytyvät Lions-lii-
ton kotisivuilta Jäsenille-osiosta www.lions.
fi/jasenille/tietoja_jasenille/jaseminaarin_
esitysmateriaalit/.•

Vuosikirja vaihtuu lehdeksi
ENSI KAUDELLA ei perinteistä vuosikirjaa 
voida julkaista EU:n tietosuoja-asetuksen 
vaatimusten vuoksi. 
 Liiton hallitus on päättänyt, että osa 
vuosikirjassa olleista tiedoista ja asioista 

LION-LEHTI OIKAISEE 
Lehdessä 1/18 oli sivulla 20 harmittava virhe, kun Punaisen Sulan loppuraportin 
valokuvaan oli lipsahtanut väärä nimi. Kuvan on ottanut Matti Teiksola. Pahoittelut.

Osallistujille jäi aimo annos ajatuksia ja ideoita toteutettavakseen klubeissa, piireissä ja moninkertaispiirissä.

Ideointia jäsentoiminnasta
antti forsell, pohjoismaiden ja baltian maiden jäsenjohtaja 
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julkaistaan kuitenkin liitelehtenä, joka pos-
titetaan kotiin kauden alussa ilmestyvän 
LION-lehden 4/18 välissä. Valtaosa vuosikir-
jan materiaalista siirtyy liiton kotisivuille.•
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L
ions-liiton tilinpäätös kaudelta 2016–
2017 on ylijäämäinen yhteensä 36 103 
euroa. Siitä liiton hallinnon osuus on 
16 039 euroa ja hallinnon aktiviteet-
tien osuus 20 064 euroa. Lisäksi liiton 

omakatteisten rahastojen tulos ennen tilin-
päätössiirtoja on 1 167 954 euroa. 
 – Kaiken kaikkiaan ihan onnistunut vuosi
talouden hoidon kannalta, kun sitä vertaa 
Turun vuosikokouksen hyväksymän budje-
tin loppusummaan 2 838 euroa. Kannattaa 
kuitenkin muistaa, ettei pientä tappiollista-
kaan tulosta ole syytä pelätä. Yhdistyksen tu-
los on loppupeleissä aina sen toiminta, eikä 
tarkoituksena ole voiton tuottaminen. Kui-
tenkin tuottojen pienentyessä myös toiminta 
kärsii, jos joudumme ns. säästämään itsemme
hengiltä.
 Jotta ylijäämäiseen tulokseen päästiin, 
tarvittiin hallituksen ja kuvernöörineuvos-
ton viisautta tehdä mittavia säästötoimen-
piteitä kauden budjettiin, jossa jäsenmaksu-
tuotot jäivät merkittävästi alle budjetoidun. 
Suurimmat säästöt saatiin aikaan siitä, kun 
fyysisistä kokouksista ja osasta koulutuksista
siirryttiin sähköisen GoToMeeting-järjes-
telmän käyttöön. Lisäksi liiton henkilökunta 
oli kaksi viikkoa lomautettuna kevään 2017 
aikana. Loput säästöt koottiin pienemmistä
eristä, muun muassa leikkaamalla luotta-
mushenkilöiden kulukorvauksia tai hallin-
non postikuluja. Lisäksi ulkopuolisia palve-
luja (esim. vakuutukset, kiinteistön siivous) 
kilpailutettiin. 
 Hallinnon tase 30.6.2017 on 796 699 eu-
roa. Rahastojen tase on puolestaan 2 363 845 
euroa. Tästä suurin osa yli 2 miljoonaa euroa 
on Punainen Sulka -rahaston osuutta. Tilikau-
della tehtiin Lions-talossa ikkunaremontti.

Tuotto nuorisotoimintaan
Liiton varainhankinta-aktiviteetit, arvat ja 
kortit, kuuluvat hallinnon aktiviteetteihin. 
Niistä annetaan kauden lopussa niin sano-
tut sisäiset avustukset liiton nuorisotyön 
(esimerkiksi leotoiminta, nuorisovaihto, Or-
kester Nordenin suomalaiset soittajat) tuke-
miseksi ja yhteispohjoismaisen (NSR) hank-

Suurimmat säästöt saatiin siitä, kun siirryttiin 
sähköisen GoToMeeting-järjestelmän käyttöön.

keen Suomen osuuden kattamiseksi. Annetut 
sisäiset avustukset olivat kaudella 2016–2017 
yhteensä 85 118 euroa. Tämä katettiin arpa-
jaisten tuotolla 81 567 euroa ja korttiaktivi-
teetin tuotoilla 41 965 euroa. Erotus 38 414 
euroa jää käytettäväksi tulevaan nuorisotoi-
mintaan yhdessä aiemmin kertyneen kortti- 
ja arpatuoton kanssa.
 Tilinpäätöksen muodosta käytiin pitkä 
keskustelu liiton tilintarkastajien kanssa en-
nen kuin itse työ kauden vaihtuessa alkoi. 
Kirjanpitolaki muuttui vuoden 2017 alussa
ja toi vaatimuksia tilinpäätöksen sisältöön 
muun muassa liitetiedostoihin. Koska tilin-

Säästöbudjetti tuotti tulosta
Yhdistyksen tulos on loppupeleissä aina sen toiminta, eikä tarkoituksena ole 
voiton tuottaminen. Kuitenkin tuottojen pienentyessä myös toiminta kärsii.

maarit kuikka, pääsihteeri

 Vuosikokousponsien ja kirjanpitolain 
vaatimusten yhteensovittaminen on kauden 
2016–2017 tilinpäätöksessä tehty liitetiedos-
tojen kautta. Niihin on muun muassa lisätty 
tarkastelu, jossa hallinnon, hallinnon aktivi-
teettien ja rahastojen tulos esitetään viiden 
vuoden ajanjaksolla. Hallinnon aktiviteeteissa
on mukana korttien ja arpojen tuloksen ke-
hittyminen viimeiseltä viideltä vuodelta. 
Ajanjaksoon sisältyy korttirahaston purka-
minen ja arpajaisaktiviteetin käynnistämi-
nen. Hallinnon ja rahastojen kohdalla myös 
tasetta käydään läpi viiden viimeisimmän 
vuoden tarkasteluna.•

päätös on julkinen asiakirja, tulisi sen muo-
don olla hyvin suppea ja ehdottomasti nou-
dattaa valtioneuvoston asetuksia tilinpäätök-
sen muodosta. 
 Liiton vuosikokoukset ovat hyväksy-
neet kaksi pontta koskien liiton tilinpäätök-
sen muotoa. Toinen ponsista on hyväksytty 
Sotkamossa 2015 ja toinen Joensuussa 2017. 
Näissä ponsissa edellytetään, että liiton tu-
loksessa ja taseessa eritellään hallinnon ja 
omakatteisten rahastojen tulos ja tase. Eri-
tyisesti halutaan, että liiton nuorisotyöhön 
ja NSR-hankkeeseen kerätyt varat kortti- ja 
arpamyynnin kautta eritellään tuloksessa 
selkeästi ’sidotuiksi’, toisin sanoen halutaan 
varmistaa myös tulevaisuudessa se, ettei va-
roja käytetä muuhun kuin mihin ne on alun 
perin kerätty.
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Perheet, mies vaimoineen, lapset ja lapsen-
lapset asuvat yhdessä. 
 Kylässä ei ole sähköä, ei kaasua, eikä oi-
keastaan puitakaan poltettavaksi. Asuntona 
ovat riuista kasatut matalat majat, joiden kat-
tona on aaltopelti ja painona autonrenkaat. 
Kunnon tietä ei ole, ei kaivoa ja ympäristö on 
kuivaa kenttää. Lampaat kyllä löytävät syötä-
vää, ihmiset luultavasti eivät. 

Käyttöönotto kiinnosti
Aurinkokeitinten tuloa kylään oli päätetty 
tulla katsomaan kaukaakin. Paikalla oli lähes 
200 kylän ja lähiseudun asukasta. Tilaisuu-
teen osallistui myös alueen ministeri avusta-

• Pohjoismaisena yhteistyönä toteutettu   
 kaksivuotinen palveluprojekti, 
 joka on ollut Suomen toteuttama.

• Käynnistyi 2016 Pohjoismaisen yhteis-
 työneuvosto NSR:n päätöksen jälkeen.

• Vuosibudjetti on ollut noin 90 000 euroa. 

• Jakelusta kyliin ovat vastanneet 
 Lions-järjestön kouluttamat avustajat.   
 Käytännön toimituksesta ovat 
 vastanneet suomalaiset. 

• Projekti on parhaillaan päättymässä.   
 Seuranta jatkuu vielä pari vuotta.

AURINKOKEITTIMIÄ KENIAAN

Yhteispohjoismainen aurinkokeitinprojektimme Keniassa 
on edennyt loppusuoralle. Helmikuussa meillä oli mahdollisuus 
olla todistamassa ensimmäisten keitinten käyttöönottoa 
syrjäisessä kylässä 35 kilometriä Nairobista pohjoiseen.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ /pid jouko ruissalo, työryhmän puheenjohtaja 
ja pdg heikki saarinen, projektipäällikkö

Aurinko keittää Keniassa

T
ilaisuutta oli todistamassa myös 
järjestömme ensi kesänä kautensa 
aloittava kansainvälinen presidentti 
Gudrun Yngvadottir Islannista. 
   Olosuhteet valitussa kylässä olivat 

keittimen toimitukselle todella sopivat. Masai-
heimon asuttama syrjäinen kylä Lesiolo si-
jaitsee Kajiaton maakunnassa. Kylässä asuu 
noin 50 perhettä hajautuneena noin kol-
men kilometrin levyiselle alueelle. Sadetta ei 
useinkaan tule ja miehet joutuvat vaeltamaan 
pitkiä matkoja paimentaessaan karjaansa.
 Myös naiset joutuvat etsimään poltto-
puita ja vettä pitkien matkojen takaa. Villi-
eläimet hyökkäävät usein naisten kimppuun. 

Masai-naiset saapuivat perinteiseltä, jokapäiväiseltä puunhakumatkaltaan.
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jineen, Masai-heimon päällikkö ja kylän van-
hin. Naiset esittivät punaisiin juhla-asuihin
ja -koruihin pukeutuneina heimon tansseja. 
Aurinkokeitinten tulo oli kylälle suuri tapah-
tuma. Puheita pidettiin ja tilaisuuden lopuksi
kaikille osanottajille jaettiin noin viiden ki-
lon ruokapaketti, jonka kenialaiset lionit 
kustansivat. 

Keittimet toimivat
Paikalle oli tuotu kuusi keitintä ja niihin oli 
laitettu valmistumaan erilaisia ruokia lihasta 
kananmuniin. Meille suomalaisille oli todella
tärkeää saada todistus siitä, että ne toimivat 
kylän olosuhteissa. Ja ne toimivat. Vierailum-
me aikana ruoka kypsyi. 
 Kylään toimitetaan noin 40 keitintä, 
mutta sitä ennen käyttäjät koulutetaan ja var-
mistetaan osaaminen. Valmisteilla on myös 
opaskirja ja keittokirja.
 Jakelua organisoimaan on valittu pai-
kallinen henkilö, jolla on aiempaakin ko-
kemusta ruuanvalmistuksesta paikallisissa 
olosuhteissa ja joka tuntee aurinkokeittimen 
ominaisuudet. 

Kenialaiset tyytyväisiä
Pienen harjoitteluvaiheen jälkeen toimituk-
set ja keitinten kokoaminen on sujunut hy-
vin. Yhteistyökumppanimme Keniassa ovat 
varsin tyytyväisiä projektiin. Siitä oli osoi-
tuksena heidän halunsa esitellä varapresi-
dentti Yngvadottirille aurinkokeitin lähes 
tärkeimpänä Keniassa meneillään olevana 
aktiviteettina.
 Heidän aloitteestaan kävimme myös 
Suomen suurlähetystössä kertomassa projek-
tin edistymisestä. Meidät vastaanotti suurlä-
hettiläs Tarja Fernandezin poissa ollessa hä-
nen varamiehensä Ramses Malaty. Hänen 
kanssaan keskusteltiin myös mahdollisesta 
jatkoprojektista nykyisen päätyttyä. 

Toimitustilanne ja jatko
Kaikki suunnitelman mukaiset 1 800 keit-
timen materiaalit on toimitettu Keniaan. 
Keitinten kokoaminen on käynnissä. Tällä 
hetkellä koottuna on 1 300 ja loppujen arvioi-
daan olevan valmiita jaettavaksi syksyyn 
mennessä. Tämän hetken arvion mukaan 
hankkeeseen varatut rahat riittävät, joten 
tilanne on hyvä. Keitinten jakelu käyttäjille 
kestää jonkin aikaa.

Runsaasti kiinnostusta
muista kohteista
Aurinkokeitinprojekti on herättänyt run-
saasti kiinnostusta Kenian naapurivaltiossa 
Ugandassa ja myös muissa Euroopan Lions-
maissa. Nykyinen NSR-projekti päättyy, kun 
meneillään oleva toimitus saadaan hoidet-
tua. Jos jatkohankkeelle löytyisi rahoitus, 

Aurinkokeitinten tuloa 
kylään oli päätetty 
tulla katsomaan 
kaukaakin.

niiden toimittaminen olisi todella merkittävä
ympäristöteko. Puuston häviäminen johtaa 
aavikoitumiseen. Metsät eivät uusiudu luon-
nostaan.
 Aurinkokeitinprojekti on niin hyvä, että 
sille toivoisi jatkomahdollisuuksia. Selvityk-
siä vaihtoehtoisista rahoitusmahdollisuuk-
sista kannattaa tehdä. Arvioidaan tilanne, 
kun meneillään olevat toimitukset on saatu 
suoritettua loppuun.•

The Lions Solar Cooker Team, DG Ann Chubi (vas.), PDG Heikki Saarinen, lion Leena Saarinen, 
PID Jouko Ruissalo, Dr. Jon Bjarni Thorsteinsson, 1. VP Gudrun Ynvarsdottir, PCC Rajinder ”Pape” Sembi
ja 2. VDG Amarprit Sembi.

Masai-naisia kansallispuvuissaan uusien aurinkokeittimiensä ääressä tulevan kauden kansainvälisen 
presidentin Gudrun Yngvadottirin kanssa.
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S
amoin hallitus hyväksyi uudeksi jä-
senmaaksi numero 214 Myanmarin.
    Miamissa oli todella lämmintä, 
jopa 27 astetta. TV:stä tuttu Miami 
Beach kylpi auringossa, mutta tuulen

ja kovien aaltojen takia uinti Atlantissa jäi 
tekemättä.

Hallinnollisia päätöksiä
Lakikomitea peruutti kolmen lionin jäsenyy-
den järjestössä ja hyväksyi yhden lionin liit-
tymisen järjestöön. Lakikomitea päätti myös, 
että tulevat ehdokkaat ilmoittavat vähintään 
15 päivää ennen äänestystä, ovatko he muka-
na äänestyksessä vai eivät.
 Kansainvälinen hallitus päätti äänestyk-
sen jälkeen, että vuoden 2025 vuosikokous 
pidetään Mexico Cityssä.
 Las Vegasiin lienee tulossa noin 16 000 
osallistujaa, eniten Yhdysvalloista, Japanista, 
Intiasta, Nepalista ja Nigeriasta. Tänä vuonna
yritetään saada Yhdysvallat hyväksymään  
viisumit tulijoille.
 Äänestys vuosikokouksessa tapahtuu 
kolmena päivänä heti rekisteröinnin jälkeen. 
Yhdysvaltojen entinen presidentti George W.
Bush esiintyy toisena istuntopäivänä, mikä 
aiheuttaa tarkemmat turvatoimet.

Kansainvälinen hallitus kokoontui Miamissa huhtikuussa ja hyväksyi
esityksen tietotekniikan perustamisesta uudeksi komiteaksi hallitukseen
1.7.2018. Tästä äänestetään vuosikokouksessa Las Vegasissa. 

KANSAINVÄLINEN HALLITUS /markus flaaming, kansainvälinen johtaja 2016–2018

 Toisena ja kolmantena istuntopäivänä 
Las Vegasissa arvotaan palkintoja paikalla-
olijoiden kesken.

Toiminnallisia päätöksiä
Piiri- ja klubitoimintakomitea hyväksyi Uk-
rainalle yksittäispiirin aseman numerolla 
134. Se hyväksyi myös lohkon sisäisten muu-
tosten tekemisen piirissä niin, että piirihalli-
tus hyväksyy muutokset. Aiemmin piiriku-
vernööri saattoi tehdä muutokset. 
 Leadership-komitea hyväksyi vuoden 
2019 piirikuvernöörielektien koulutusohjel-
man, joka pidetään Chicagossa 12.–14.2.2019 
sekä 5.7.2019 Milanossa. Uusi kouluttajaval-
mennus, LCIP, laajennetaan kaikkiin toimin-
nallisiin alueisiin kaudella 2018–2019. 
 Markkinointiviestintäkomitea hyväksyi 
uudet nettisivut LCI:lle ja LCIF:lle. MyLion
-applikaatio laajennettaneen touko-kesä-
kuussa. Asiaan vaikuttaa vielä EU:n tieto-
suojalainsäädäntö. Komitea hyväksyi mo-
ninkertaispiirille apurahan USD 15 000 ja 
piirille USD 1 500, sekä uuden protokollan 
eli arvojärjestyksen.
 Jäsenkomitea hyväksyi leon tai nuoren 
lionin lisättäväksi kansainväliseen hallituk-
seen ei-äänestävänä jäsenenä. Jäsenyys kier-
tää alueittain. 
 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän 
(Global Action Team, GAT) puheenjohtajana
on taas entinen presidentti Wing-Kun Tam 
ja varapresidentteinä entiset presidentit Wayne
Madden, Mahendra Amarasuriya ja Barry 
Palmer. Suurkeräys Campaign 100 julkiste-
taan Las Vegasissa kesällä.
 Palveluaktiviteetit-komitea hyväksyi 
kauden 2016–2017 nuorisovaihdon Top Ten
-palkintojen saajat sekä muutti kauden 
2017–2018 Top Ten -palkintojen hakuajan 
loka-marraskuulle tänä vuonna.
 Tulevan kansainvälisen presidentin 
Gudrun Yngvadottirin ohjelma julkistetaan 
toukokuussa. Hän tuo esiin siinä uusia toi-
mintatapoja ja uusia puhujia.
 Merkittävä asia oli EU:n tietosuojalain-
säädännön käsittely hallituksen kokoukse-
sa. Talousjohtaja Catie Rizzo esitteli asian ja  
kertoi miten se vaikuttaa myös muiden kuin 
EU-maiden toimintaan.
 Seuraava kansainvälisen hallituksen ko-
kous on ennen vuosikokousta Las Vegasissa.•Kansainvälisen hallituksen kokous alkamassa.

Tietotekniikasta uusi komitea

B-piirillä vieraita Belgiasta
reijo lamberg

KANSAINVÄLINEN ID Elien Van Dille ja 
puolisonsa Catherine Van Ongevalle Bel-
giasta vierailivat 15.4. piirin 107-B vuosi-
kokouksessa.
 Vuosikokouksen jälkeen he tutustui-
vat DG Hannu Saarnilehdon sekä PID/
PDG Erkki Laineen ja ZC Kaarina Lai-
neen kanssa LC Helsinki/Huopalahden 
Suomi 100 ja lionstoiminta 100 vuotta 
perintöprojektina rakentamaan Riista-
vuoren grillikotaan. 
 Grillikotaa käyttävät päivittäin Päivä-
koti Haagan metsäkerholaiset ja Riista-
vuoren palvelukeskuksen asiakkaat.• 

Lounaaksi nautittiin ”alkusalaattina 
suomalaisperinteistä avotulella paistettua 
grillimakkaraa” ja pääruokana loimulohta 
ja jälkiruokana pullakahvit.
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Kokousten kesto 
oli riittävän lyhyt.

OLI KUNNIA saada olla mukana huhtikuussa 
Islannin lionien vuosikokouksessa kansain-
välisessä delegaatiossa, jota johti ID Markus 
Flaaming. Kokouksen aikana oli mahdolli-
suus tutustua ja verkottua pohjoismaisten 
kollegojen sekä liittojen entisten ja nykyisten 
puheenjohtajien kanssa. Oli tärkeää tutustua 
myös lionsjärjestön tulevaan kansainväliseen 
presidenttiin Gudrun Yngvadottiriin puoli-
soineen.
 Piirien ja moninkertaispiirin vuosikokous-
ten sekä koulutustilaisuuksien järjestämi-
nen samalle viikonlopulle toi yhteen suuren 
joukon islantilaisia ja kansainvälisiä lioneita. 
Suomessa nämä järjestetään erikseen käy-
tännön syistä. 
 Kokoukset olivat suomalaisia rennompia 
ja sujuvampia sekä protokollaltaan epämuo-
dollisia. Kokousten kesto oli riittävän lyhyt ja 

Kokouksen puheenjohtajat ja sihteeri johtamassa 
puhetta. Oikealla PCC Kristinn Hannesson 
antamassa ohjeita kokoukselle.

Verkostoitumista pohjoismaalaisten kanssa
Islannin vuosikokouksessa piirien ja moninkertaispiirien 
kokoukset ovat suomalaisia rennompia ja sujuvampia 
sekä protokollaltaan epämuodollisia.

ISLANNIN VUOSIKOKOUS /dg seppo saarela

aikatauluissa pysyttiin hyvin. Henkilövalin-
nat sujuivat jouhevasti. Jokaiseen tehtävään 
valittava esiteltiin lyhyesti. Ehdokas itse ei 
käyttänyt puheenvuoroa. Lippuäänestykset 
sujuivat nopeasti. Klubeilta ei tullut vuosiko-
koukselle esityksiä.

Tulevaisuus vahvassa roolissa
Mitä sinulle tulee mieleen Ruotsin maakunnasta nimeltä Blekinge? 
Kola-karkit, Carlshamnin punssi? Kumpaakaan ei tullut tuliaisina 
Ronnebystä – kolakarkkeja kyllä maistelin Ruotsin lionien 
vuosikokoustauoilla.

RUOTSIN VUOSIKOKOUS /vcc pirkko vihavainen

RONNEBY, 12 000 asukkaan viehättävä puis-
tomainen kaupunki, tarjosi loistavat puitteet 
toukokuussa yli viidensadan leijonan ja leon 
yhteiseen kokoontumiseen.
 Päivien rakenne vaikutti samankaltaiselta
kuin meillä. Suurin ero oli siinä, että vuosi-
kokousta johti kokoukselle valittu puheen-
johtaja ja hänelle valittiin varapuheenjohtaja. 
Liiton puheenjohtaja käytti esittelypuheen-
vuoroja ja kertoi taustoja kuvernöörineuvos-
ton esityksille. Islannissa on sama käytäntö.
 Tulevaisuus oli vahvassa roolissa, niin 
kuin meilläkin. Ympäristösuojelu oli esillä jo 
ensimmäisen päivän seminaarissa. Håll Sverige
rent -projektin puhutteleva esittely muistutti,
miten merkittävän asian kanssa olemme te-
kemisissä. Miten jokainen voi omilla teoillaan 
vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään.
 Myös meidän suomalaisten leijonien on 
syytä ottaa ympäristöstä huolehtiminen ykkös-

asioiden joukkoon. Asenne ratkaisee. Jo yk-
sinkertaisilla asioilla jokainen leijona tekee 
parempaa huomista. Osallistutaan yhdessä 
myös yhteispohjoismaiseen ympäristöpäivään
syyskuun puolivälissä. Siivottavaa varmasti 
löytyy. Kutsutaan paikkakuntalaiset mukaan.

Nettikokouksilla säästetään
Tulevaisuus oli esillä myös organisaatiora-
kenteessa. Kymmenestä piiristä tehdään viisi. 
Tavoitteena on vahvemmat ja tehokkaammat 
piirit ja uudet mahdollisuudet. Leijonien var-
sinainen palvelutyö tehdään klubeissa. Loh-
konpuheenjohtajien asemaa klubien auttajina
vahvistetaan.
 Nettikokousten lisääminen säästää aikaa, 
rahaa ja luontoa. Ruotsissa tehdään samoin 
kuin meillä, että vuosikirjaa ei paineta, vaan 
painetussa muodossa tulee keskeisin infor-
maatio ja kaikki muu on netissä.

Osallistutaan yhdessä 
yhteispohjoismaiseen 
ympäristöpäivään 
syyskuussa.

 Jäsenkampanjalla hankitaan lisää tekijöitä
palvelutyöhön. Yhteenvetona voin todeta, että
asiat – ja haasteet – ovat samoja kuin meillä.• 

 Toimintakertomusta eikä tilinpäätös-
asioita käsitelty ainakaan sinä aikana, kun 
olin paikalla. Valittu piirikuvernööri esitti 
toimintasuunnitelman ja talousarvion suul-
lisesti. Kansainvälisen järjestön tavoitteet tu-
livat esille.•

Vuosikokouksen bonuksena oli kesän lämpöä 
ja raikastavaa ukkosta.
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P
aketit jaetaan paikkakunnan kodit-
tomille ja ne sisältävät lämpimän 
sukkaparin, saippuaa, shampoota, 
hiusten hoitoainetta, käsivoidetta, 
huulirasvaa, naisten ja tyttöjen hy-

gieniatuotteita sekä hammasharjan ja -tah-
naa. Kuinka hyvältä tuntuukaan jo pelkkä 
kasvojen pesu aamulla, totesi toinen vapaa-
ehtoinen tuntien empatiaa sellaista ihmistä 
kohtaan, jolla ei ole omaa kylpyhuonetta.
 Denverin suurkaupungin alueella Colo-
radossa, USA:ssa, on yli 5 000 miestä, naista 
ja lasta ilman pysyvää asuntoa, kertoo viime 
vuoden Point-in-Time -raportti, jonka on 
julkaissut Metro Denver Homeless -hanke. 
Noin joka viides koditon on pysyvästi vailla 
asuntoa, ja lähes kahdeksan prosenttia kodit-
tomista lapsista on alle 18-vuotiaita.Vuoden 
2017 Lions-Anthem Vapaaehtoistyön päiviin 
osallistuneiden ansiosta 1 200 koditonta ih-
mistä sai osakseen huolenpitoa.
 Yli 70 vapaaehtoisen joukko, joka koos-
tui Denver Five Points lionsklubin jäsenistä 
sekä Denverin alueen Anthem-työntekijöistä
ja näiden ystävistä ja perheenjäsenistä, ke-
rääntyi yhteen kokoamaan saniteettitarvi-
kepakkauksia. Pakkaukset toimitettiin sitten 
Colorado Coalition for the Homeless -järjes-
tölle, joka on omistautunut luomaan pysyviä 
ratkaisuja kodittomuusongelmaan.

Yli 20 000 tuntia yhteisöpalvelua
Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) ja
Anthem Foundation ovat sitoutuneet paran-
tamaan yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia 
vuodesta 2015 lähtien. 
 Vuonna 2017 yhteistyö saattoi yhteen 
Anthem-vapaaehtoistyöntekijöitä ja lioneita 
19 kaupungissa 11 Yhdysvaltain osavaltiossa.
Yli 400 paikallisten lionsklubien jäsentä työs-
kenteli lähes 1 200 Anthem-vapaaehtoisen 
kanssa 43 palveluhankkeessa, joissa pyrittiin 
tekemään yhteisöistä terveempiä.
 Pienillä palveluteoilla, joiden suorittami-
nen vie vain muutaman tunnin, on suuri ter-
veys- ja hyvinvointivaikutus ihmisten elä-

”Pienillä palveluteoilla on suuri terveys- ja 
hyvinvointivaikutus ihmisten elämään.”

mään. Tämän vuoden Vapaaehtoistyön päiviin
sisältyi myös peittojen valmistamista sairaille 
lapsille, jotka asuvat Indianapolisin Ronald 
McDonald -talossa, lahjoituksina saatujen 
patjojen jakamista perheille ja ihmisille, joilla
ei ole omaa sänkyä, sekä ruokalahjoitusten 
pakkaamista niitä varten, joille näläntunne 
on liiankin tuttu. 
 Anthem Foundation on myöntänyt apu-
rahan LCIF: lle ”Lions-Anthem Foundation 
Healthy Heroes”-aloitetta varten. Apuraha 
antaa vauhtia lionien ympärivuotisille hyvin-
vointia lisääville hankkeille. Healthy Heroes 

Vapaaehtoistyön päivät 
vahvistavat yhteisöjä
”Tämä on oivallinen alku päivälle”, sanoi Lions-Anthem-toiminnassa 
mukana oleva vapaaehtoistyöntekijä, eräs niistä monista, jotka kokoontuivat 
eräänä lokakuisena aamuna pakkaamaan saniteettitarvikepaketteja.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie konigsfeld

-aloite tähtää paikkakuntien olojen paranta-
miseen ja myöntää  apurahoja lionsklubeille 
ja piireille, joilla on terveyttä edistäviä ohjel-
mia. Tavoitteena on kohentaa paikallisväes-
tön hyvinvointia perustamalla helppopääsyi-
siä leikkikenttiä tai nostamalla klinikoiden, 
sairaaloiden ja monitoimitalojen tasoa. 
 Vuodesta 2015 lähtien Lions-Anthem 
Vapaaehtoistyön päivät ja Lions-Anthem 
Healthy Heroes ovat yhdessä tuottaneet yli 
20 000 tuntia yhteisöpalvelua, joka on koitu-
nut yli 1,4 miljoonan ihmisen hyväksi paran-
tuneena terveytenä ja hyvinvointina.•

Joka syksy Lions-Anthem Vapaaehtoistyön päivät käynnistävät syyskauden pituisen yhteisöpalveluohjelman, 
joka toteutetaan eri puolilla Yhdysvaltoja Anthem Foundationin antaman vuotuisen apurahan turvin. 
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KANSAINVÄLISEN ohjesääntöjen luvun 
VI, kappaleen 2 mukaisesti julkaisen täten
Virallisen kutsun vuoden 2018 Kansain-
väliseen vuosikokoukseen. 101. kansain-
välinen vuosikokouksemme pidetään Las 
Vegasissa, Nevadan osavaltiossa Yhdysval-
loissa. Se alkaa 29. heinäkuuta kello 9.00 
ja päättyy 3. heinäkuuta. Tämän kokouk-
sen tarkoitus on valita presidentti, ensim-
mäinen varapresidentti, toinen varapresi-
dentti ja kolmas varapresidentti sekä 17 
jäsentä kansainväliseen hallitukseen. Ko-
kous toimii myös tilaisuutena käsitellä 
muita ennen kokousta esille tuotuja asioita. 
 Las Vegas on ainutlaatuinen kaupunki.
Se on paljon enemmän kuin neonvalot ja 
kasinot, joista se tunnetaan. Voit katsella
auringonnousua Red Rock Canyonissa,  
käydä tutustumassa Lake Mead -järveen, 
kiertää monia museoita tai vierailla pal-
kintoja voittaneissa ravintoloissa. 
 Viiden päivän aikana pääset näke-
mään ja kuulemaan kuuluisia puhujia, 

PATRICIA ”PATTI” HILL
Kotoisin Kanadasta, 
Edmontonista. Psykologi, 
Edmonton Host Lions 
Clubin jäsen. Kansain-
välinen johtaja 
2007–2009 ja toimi 
johtajakoulutuksen 
puheenjohtajana.

SOMSAKDI LOVISUTH
Kotoisin Bangkokista, 
Thaimaasta. Toimi 
kansainvälisenä 
johtajana 2004–2006. 
Työskentelee tuonti- ja 
vientiyritystoiminnassa. 
Bangkok Cosmopolitan 
Lions Clubin jäsen.

SALIM MOUSSAN
Kotoisin Beirutista, 
Libanonista. Eläkkeellä 
oleva liikemies, Beirut 
St. Gabriel Lions Clubin 
jäsen. Toimi kansain-
välisenä johtajana 
1997–1999. 

FABRÍCIO OLIVEIRA 
Kotoisin Catolé do 
Rochasta, Brasiliasta. 
Toimi kansainvälisenä 
johtajana 2006–2008. 
Liikemies ja liikehallinto-
johtaja. Catolé do Rocha 
Lions Clubin jäsen. 

BRIAN E. SHEEHAN
Kotoisin Bird Islandista, 
Minnesotasta. Toimi 
kansainvälisenä johtajana 
2011–2013 ja presidentin 
nimeämänä kansain-
välisen hallituksen 
jäsenenä 2014–2015. 
Ohjelmistokehitysyritys 
Rural Computer 
Consultantsin perustaja 
ja toimitusjohtaja. 

WALTER R. ”BUD” WAHL
Kotoisin Streatorista, 
Illinoisista. Toimi 
kansainvälisenä 
johtajana 2003–2005. 
Eläkkeellä oleva 
terveydenalan riskien-
hallintapäällikkö ja 
säätiön koordinaattori. 
Streator Hardscrabble 
Lions Clubin perustaja-
jäsen.
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Kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön 
muutosehdotukset löytyvät digilehdestä 
www.lions.fi/lionlehti. Muutosehdotukset 
jätetään edustajien äänestettäväksi vuoden 
2018 kansainvälisessä vuosikokouksessa. 
Kaikki muutokset kansainväliseen ohje-
sääntöön vaativat enemmistön äänistä 
tullakseen hyväksytyksi.

MUUTOSEHDOTUKSET

Las Vegas kutsuu viihtymään
VUODEN 2018 lionien kansainvälisessä vuosikokouksessa Las Vegasissa, Nevadan osavaltiossa 
on luvassa innostavia esityksiä, ainutkertaista viihdettä, lukuisia koulutustilaisuuksia ja laaja 
näyttelysali. Se on upea tilaisuus tavata muita lioneita ensimmäistä kertaa ja solmia uusia tut-
tavuuksia. Lue lisää tapahtumasta www.lions2018lasvegas.org.•

Kolmannen kansainvälisen varapresidentin 
virkaan ilmoittautui määräaikaan mennessä 
kuusi ehdokasta. Vaali pidetään vuosikongressissa. 
Lue tarkemmat esittelyt LION-digilehdestä 
www.lions.fi/lionlehti

VUOSIKOKOUSKUTSU

maailmanluokan viihdyttäjiä ja tietenkin 
lionien perinteiset tapahtumat kuten kan-
sakuntien paraati, uuden presidentin vir-
kaanastuminen ja kolme täysistuntoa, jot-
ka näyttävät miten laajaa lionien antama 
palvelu on. Presidentti George W. Bush 
ja Dr. Sanjay Gupta ovat vuosikokouksen 
pääpuhujat. 
 Vuosikokousviikko on unohtuma-
ton kokemus, joka on täynnä ystävyyttä, 
hauskanpitoa ja oppimista. Tule viettä-
mään aikaa muiden lionien kanssa, osal-
listu eri istuntoihin ja innostu uudelleen 
palvelutyöstä.• 

Allekirjoitettu tänään, 
1. toukokuuta, 2018, 
Oak Brookissa, 
Illinoisissa, 
Yhdysvalloissa.

naresh aggarwal
Kansainvälinen presidentti

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS EHDOKKAAT 3. VARAPRESIDENTEIKSI
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Piirikuvernööriehdokkaat tulevalle kaudelle 
Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet 
kauden 2018–2019 piirikuvernööriehdokkaansa.

OLEN syntynyt Maarianhaminassa vuon-
na 1966. Useiden ulkomaanvuosien jälkeen 
Taiwanissa, Saksassa, Sveitsissä ja Ruotsissa 
muutin taas kotiin Ahvenanmaalle, perustin
1993 perheen ja kauppayrityksen. Perheeseen
kuuluvat tyttöystävä Cecilia ja neljä poikaa, 
4, 7, 16 ja 18 vuotta. 
 Olen ollut mukana vuodesta 2000  lions-
toiminnassa ja hoitanut omassa klubissa seit-
semää eri tehtävää, vuonna 2009 presidentti-
nä. Piirissä olen hoitanut VZC-, ZC-, PZC-, 
RC-, DS-, 2VDG- sekä nyt 1VDG-tehtävät. 
 Pidän siitä, että minulla on monta rautaa
tulessa ja toimin muun muassa isäntänä, 
kun silloinen kansainvälinen varapresident-
ti Wayne Madden vieraili Ahvenanmaalla 
2012 ja kokousvastaavana kun kuvernööri-
neuvosto piti kokouksensa Maarianhami-
nassa 2016. 
 Olen viime vuosina tehnyt työtä ruotsin 
kielen aseman parantamiseksi Suomen lions-
toiminnassa ja olen ollut äskettäin mukana 
järjestämässä Suomen Lions-liiton ensim-
mäistä ruotsinkielistä foorumia Tampereella. 
 Tuorein aktiviteetti, missä olen ollut ve-
täjänä, on Lions Frisbeegolfradan rakenta-
minen Maarianhaminaan. Olen osallistunut 
moniin koulutustilaisuuksiin, muun muassa 
Advanced Lions Leadership Institute -kou-

OLEN 45-vuotias yleislääketieteen erikois-
lääkäri, ammattiyhdistysaktiivi, lukutoukka, 
geokätköilijä, aikuisballeriina, lumilautaili-
ja, kokkailija, joka hyvä ruuan lisäksi pitää 
viinistä, musiikista ja kielistä. Innostuva ja 
asioihin tarttuva, helposti lähestyttävä ihmi-
nen, joka myös tekee mitä lupaa.
 Lionstoimintaan lähdin mukaan vuonna
2004, kun Kirkkonummelle perustettiin nais-
klubi ja totaalihurahduksen myötä lionik-
si intoutui sittemmin myös puolisoni Mika.  
Myös tyttäremme Reetta on osallistunut 
lions-projekteihimme pienestä pitäen.
 Lastenkasvatuksessa curling-vanhem-
muuteen liittyy negatiivinen sävy. Curling- 
piirikuvernööri hallituksineen muodostaa 
kuitenkin klubeille sen huoltojoukon, joka 
turvaa jäsenille helpomman ja yksinkertai-
semman toimintakentän. Pidetään hauskaa, 
hyödynnetään yhdessä tekemisen voimaa 
ja keskitytään oleelliseen, eli palvelutyöhön. 
Esteetöntä ja iloista lionstoimintaa.•

OLEN syntynyt 1950 Riihimäellä. Perheeseen 
kuuluu puoliso lion Ismo ja aikuiset kolme 
poikaani sekä kolme lastenlasta. Nuoruute-
ni ajan asuin Helsingissä pankkialalla töitä 
tehden sekä opiskellen. Riihimäelle muutin 
takaisin nykyiseen asuinpaikkaani Mattilan 

OLEN Keski-Suomesta Joutsasta ja syntynyt 
vuonna 1941. Maailma sitten minua riepotti
paikasta toiseen. Kunnes armeijan jälkeen 
päätin lueskella kauppaoppia ja sieltä se am-
matti sitten löytyi. Yrittäjänä meni 45 vuotta 
eikä siinä kaikki.
 Avopuolisoni Irina teki pitkän päivätyön 
Hirvensalmella kunnan terveyskeskuslää-
kärinä. Minulla on tytär ja poika, he ovat jo 
tiensä löytäneet, sekä tyttärenpoika. Hänestä 
odotan työni jatkaa jossain muodossa.
 Yhdistystoiminnassa olen ollut mukana 
Nuorkauppakamarissa ja siellä kansallinen 
1. vpj. Senaattoriarvoni sain potkijaislahjaksi.
Mutta siellähän ei olla ikuisesti, joten tieni 
johti lionstoimintaan.
 Tässä toiminnassa olen viihtynyt ja jopa 
nauttinut mukanaolosta. Tehtäviä on uskottu
kiitettävästi ja niistä olen selvinnyt omasta 
mielestäni kohtuudella. Kiitos luottamuksesta.
 Olen saanut upeita kokemuksia ja uusia 
ystäviä kautta Suomen. Kiitos ystävät.
 Harrastuksillekin on jäänyt aikaa. Mie-
luisimmat ovat ratsastus, jossa lataan akkuja. 
Hirvipassissa istuminen. Konserteissa nau-
tin muusikoiden ja kapellimestarin hienosta 
yhteistyöstä tulkita säveltäjää. Kotona istun 
ja katselen kuvataitelijoiden taitoja. Talvella 

107-a
BJÖRN 
HÄGERSTRAND
LC Mariehamn

107-b
SANNA MUSTONEN
LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/NICE

107-c
RITVA KAJAALA
LC Riihimäki/Kristalli

107-d
MARKKU KIVISAARI
LC Mäntyharju

kartanoon 1980-luvulla. Olen elämäntyöni 
tehnyt Finnairilla lentovirkailijana.
 Olen ollut leijona vuodesta 2006 ja toi-
minut aktiivisesti monissa klubin viroissa 
sekä piirihallituksessa melkein viisi vuotta. 
Lohkon puheenjohtajana sekä palvelu ja va-
rainhankintatoimikunnan puheenjohtajana. 
Kuvernööritiimin jäsenenä olen toista kaut-
ta. SLL on huomioinut minua 1. ruusukkeen 
ansiomerkillä.
 Osallistuva ja sitoutunut palvelutyö niin 
kotimaisella kuin kansainväliselläkin tasolla 
”We Serve” Lions-hengessä on arvokasta ja 
tärkeää. Harrastuksia lionstoiminnan lisäksi 
ovat ooppera, teatteri ja mummous.•

Kansainvälisen Lions-järjestön uutta 
toimintakautta varten valitaan sääntöjen 
mukaisesti uudet henkilöt johtamaan 
toimintaa järjestön kaikilla tasoilla.

Ehdokkaat esitellään Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksessa Oulussa kesäkuussa 
ja he matkustavat elekteinä LCI:n 
kansainväliseen vuosikongressiin 
Las Vegasiin heinäkuussa, jolloin he 
antavan piirikuvernöörilupauksensa 
ja heidän nimityksensä sinetöityy.

ELEKTISTÄ KUVERNÖÖRIKSI
lutukseen 2016. Olen myös vuosien mittaan 
saanut yli 20 huomionosoitusta ja ansio-
merkkiä, muun muassa International Presi-
dents Leadership Award IP Joe Prestonilta 
(2014–2015).•
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OLEN 63-vuotias, eläkkeellä oleva upseeri. 
Urallani palvelin muun muassa Upinniemes-
sä, Säkylässä, Keuruulla, Parkanossa ja Tam-
pereella, muutamia mainitakseni. Lionstoi-
minnan aloitin Keuruulla 1989, sen jälkeen 
olen ollut klubien eri viroissa ja nyt niin sa-
notussa dg-putkessa.
 Nyt olen LC Parkanon lion vuodesta 
1997. Asun Parkanossa puolisoni lion Kylli-
kin ja Blackey-kissan kanssa. Lapsia minulla
on omia neljä ja puolison kautta kaksi ja lap-
senlapsia meillä on tällä hetkellä yhteensä 
kuusi. Harrastan mökkeilyä, golfia ja kara-
vaanarihommia. Lionstoiminnan haluan pa-
laavan alkuperäiseen teemaansa: Me palve-
lemme ja autamme apua tarvitsevia niin koti-
maassa kuin ulkomailla.•

OLEN kurikkalaissyntyinen filosofian maisteri
ja laaja-alainen erityisopettaja. Olen opiskel-
lut ja työskennellyt Helsingissä ja muuttanut 
Kauhajoelle 1990. Minulla on puoliso Lauri
ja kaksi aikuista perheellistä poikaa ja yksi 
lapsenlapsi.
 Lions-aatteen opiskelut olen aloittanut 
Suomen toisessa naisklubissa Seinäjoki/Aal-
lossa 1994 ja olen perustajajäsen LC Kauha-
joki/Katrillissa 1998. Olen hoitanut klubissa 
kaikkea mahdollista presidentistä webbivas-
taavaan, ollut hallituksen jäsen ja GMT sekä 
vetänyt kaksi Punainen Sulka -keräystä.
 Harrastuksina on lukeminen, liikkumi-
nen, musiikki ja tilkkutäkkien teko, puu-
tarhakokeilut ja matkustelu, sekä pyrkimys 

OLEN syntynyt 1953 Ikaalisissa. Perheeseeni 
kuuluu puoliso Silja, 14-vuotias gorgi Tuti 
ja 8-vuotias Kisu-kissa. Asumme Keuruulla 
Haapamäen kylässä.
 Lions-ura alkoi 2008, pres 2010–11, ZC 
2011–12, 1VDG 2017–18. Melvin Jones -jä-
senyys annettiin 2016. 
 Työurani tein merivoimien palveluksessa,
josta siirryin reserviin 2003 alusta. Muita 
ammatteja ovat vahtiperämies, aineenopetta-
ja ja agrologi YAMK. Minulla on 10 vuoden 
kokemus kyläyhdistyksen puheenjohtajana 
sekä useita muita luottamustehtäviä, kuten 
reserviupseeritoiminnassa. 
 Harrastan kielentutkimusta ja käännän 
muun muassa virolaisten veteraanien muis-
telmia suomeksi (kolme kirjaa). Kesäisin olen 
kipparoinut sisäliikenteen matkustaja-aluksia;
MF Pielinen, SS Tarjanne, MS Elias Lönnrot.
Teen yhteistyötä Viron Suomenpoikien kanssa
sekä Viron Pelastusarmeijan kanssa, jon-
ne toimitan ystävieni kanssa humanitaarista 
apua. Uusin työ on Haapamäen Päivätoiminta-
keskuksen hallinnointi.•

OLEN syntynyt 1956 Liperissä ja asumme Vii-
nijärvellä. Perheeseeni kuuluu puoliso lion 
Eija ja kaksi aikuista, kotoa jo pois muutta-
nutta lasta. Koulutukseltani olen palomestari 
ja työskentelen edelleen julkishallinnon pal-
veluksessa Pohjois-Karjalan pelastuslaitok-
sella.
 LC Joensuun toimintaan minut kutsut-
tiin 1995. Olen toiminut vuorollani kaikissa 

on kiva lasketella Sallan rinteitä ja kuunnella 
hiljaista luontoa. 
 Edessä on parin vuoden rupeama. Olen 
valinnut teeman ja tavoitteen: Olen leijona. 
Voin ylpeänä kantaa tätä viestiä.•

OLEN syntynyt 51 vuotta sitten Kokkolassa 
ja asumme nykyisin Limingassa. Perheeseen 
kuuluvat puoliso Saila, 19-vuotias poika sekä 
16- ja 14-vuotiaat tytöt. Koulutukseltani olen 
diplomi-insinööri ja työskentelen tuotanto-
päällikkönä liminkalaisessa konepajassa.
 Lionstoimintaan kannusti isoisäni ja isäni
antama esimerkki. 80-luvulla olin perusta-
massa leoklubia Kokkolassa. Varsinaiseen 
leijonatoimintaan sain kutsun Limingassa 
vuosituhannen vaihteessa. Klubissa olen toi-
minut presidenttinä 2006–07. Piirihallituk-
sessa olen toiminut lohkon puheenjohtajana 
2008–09, piirisihteerinä 2011–2012 ja 2014–
16 sekä toimikuntapuheenjohtajana 2002–08 
ja 2012–15. Huomionosoituksina olen saa-
nut 100 % kotimaisen klubipresidentin an-
siomerkin, yhden ruusukkeen kotimaisen 
ansiomerkin, IP Leadership Awardin sekä 
MJF:n ja Arne Ritari -killan jäsenyydet. 
 Lionstoiminnan lisäksi harrastuksiini 
kuuluu lastemme harrastuksissa taustatuke-
na toimiminen.•

107-e
ARI SUOMINEN
LC Parkano

107-f
ANNA-LIISA 
(ANNUKKA) LAURILA
LC Kauhajoki/Katrilli

107-g
MAURI KOSKELA
LC Keuruu

107-h
PENTTI PÄIVINEN
LC Joensuu

107-i
JARI HAUTALA
LC Liminka/
Liminganlahti

klubin virkailijatehtävissä, rahastonhoitajana 
tosin yli kymmenen vuotta. Leo-neuvojana 
olen toiminut useamman vuoden.
 Piirihallituksen toiminnassa olen ollut 
mukana vuodesta 2008 alkaen lohkon pu-
heenjohtajana, jäsen- ja koulutustoimikun-
nan puheenjohtajana sekä kuusi vuotta jä-
senjohtajana. Olen myös toiminut kahden 
viimeisen piiriimme perustettujen klubien 
opaslionina.
 Saamistani lions-tunnustuksista mainit-
takoon Lions-ritarin arvonimi, liiton ansio-
tähti, Medal of Merit sekä DG-teamin Excel-
lence Award -palkinto kaudelta 2015–2016.
 Työn ja lionstoiminnan vastapainoksi 
harrastuksiimme kuuluvat mökkeily, liikunta
ja matkailu.•

PIIRIKUVERNÖÖRIEHDOKKAAT KAUDELLE 2018–2019

vierailla kaikilla Euroopan toimivilla tuli-
vuorilla.
 Olen Melvin Jones -jäsen, ALLI-koulutet-
tu sekä kouluttaja muutosvalmennuksessa.•

>>>
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OLEN yrittäjä synnyinkunnassani Kälviällä, 
joka on vuodesta 2009 asti kuulunut Kokko-
lan kaupunkiin. Olen perustajajäsen vuonna
2003 toimintansa aloitteessa LC Kälviä/Luci-
nassa. Oman klubini lisäksi olen saanut olla 
mukana kolmen uuden klubin perustamisessa
piiriimme. Lionstoiminnan lisäksi harrastan 
Martta-toimintaa sekä puun- ja posliinin-
maalausta. 
 Perheeseeni kuuluvat puoliso Jukka (LC 
Kälviä), kaksi lasta ja kuusi lastenlasta. Piiri-
hallituksessa toimin lohkonpuheenjohtaja-
na vuosina 2009–2010. Puheenjohtajuuden 
päätteeksi sain piirin tunnustuksen Vuoden 
Leijona. Piirissä olen myös toiminut liikunta-
ja korttivastaavana, opas-lionina sekä ARS- 
ja jäsentoimikunnassa. Senior-Lion koulutus-
instituutin suoritin vuonna 2016. Lions-lii-
ton vuosikokouksiin olen osallistunut 11 
kertaa ja kansainvälisiin kokouksiin kaksi 
kertaa. Teemani kaudelle 2018–2019 on Liik-
keellä Kasvuun.•

OLEN syntynyt vuonna 1955 Ylitorniolla. 
Puolisoni, lion Marjon kanssa asumme Rova-
niemellä seuranamme kolme koiraa. Minulla
on kolme aikuista lasta ja yksi lapsenlapsi.
 Lähes koko työurani olen toiminut tieto-
liikenne- ja tietotekniikan erilaisissa johta-
mis- ja asiantuntijatehtävissä.
 Lionstoiminnan olen aloittanut 24 vuotta
sitten LC Ivalon jäsenenä. Vuonna 2002 
muutin Rovaniemelle ja siitä asti olen ollut 

OLEN syntynyt 19.1.1958 Kiikassa, kotipaik-
kani on Säkylä. Perheeseeni kuuluu vaimo 
Marja ja kaksi aikuista lasta.
 Olen opistoupseeri EVP/yrittäjä. Runsaat
30 vuotta kestäneen työurani olen tehnyt 
Puolustusvoimissa.
 Palveluspaikkani oli Porin Prikaati, jossa
olin opistoupseerin virassa lääkintähuolto- 
upseerin työtehtävissä. Eläkkeelle siirryin 
2007 ja siitä asti olen toiminut yksityisyrittä-
jänä; toimialana kiinteistönhoito.
 LC Köyliön jäseneksi liityin vuonna 
2000, ja siitä asti olen ollut 100 % jäsen. Klu-
bissa olen toiminut kaikissa klubivirkailija-
tehtävissä. Piirihallituksessa olen toiminut 
lohko- ja alueen puheenjohtajana sekä 1. ja 
2. varapiirikuvernöörinä. Lionstoiminnan 
lisäksi harrastuksiini kuuluu ODD Fellow 
-toiminta, metsästys sekä VPK-toiminta.
 Tulevalla kaudella tulen antamaan kai-
ken tukeni klubien toiminnan kehittämi-
seen. Muistetaan lions-arvot: palveluhenki, 
talkoohenki, luotettavuus, paikallisuus, ih-
misläheisyys ja kansainvälisyys.•

OLEN toisen polven lion LC Lovisa-Loviisasta.
Toimin kuluvalla kaudella N-piirin 1. vara-
piirikuvernöörinä sekä Suomen Lions-liitto 

107-l
TUOMO 
ROMAKKANIEMI 
LC Rovaniemi/
Ounasvaara

107-m
VESA KYNNYSMAA
LC Köyliö

107-n
HEIKKI TUOMALA
LC Lovisa-Loviisa

107-o
LEENA BOREN
LC Kälviä/Lucina

ry:n hallituksen jäsenenä. Puolisoni Anne on 
LC Loviisa Queeneissa. Perheeseemme kuu-
luvat pojat Kalle-Oskar ja Kaj-Eemil sekä 
Cissy-kissa.
 Työelämässä olen ollut kansainvälisissä 
myynti- ja markkinointitehtävissä. Nykyisel-
lään toimin myynti & markkinointipäällik-
könä metalliteollisuuden parissa Porvoossa.
 Lionstoiminnan aloitin vuonna 2006. 
Piirihallituksessa on menossa viides kausi. 
Piirikuvernööriputkessa sitä on etuoikeutettu,
kun saa nähdä ja kokea piirin eri klubien pal-
velu- ja varainkeruuaktiviteetteja. Tässä teh-
tävässä näkee, kuinka monimuotoista toi-
mintaa mahtuu lionstoimintaan.
 Rohkaisen kaikkia leijonia osallistumaan 
klubivierailuihin sekä muutoinkin ex tempore
-käynteihin, jos paikkakunta ja klubikokous-
päivä osuvat kohdalleen. 
 We Serve – Me Palvelemme.• 

PIIRIKUVERNÖÖRIEHDOKKAAT KAUDELLE 2018–2019

OLEN käynyt syntymässä Kajaanissa lähes 60 
vuotta sitten. Lapsuusiän ohitettuani minusta
tuli iisalmelainen. Koulun jälkeen elämäntyö 
löytyi pankkialalta, jossa toimin edelleen.
 Lions-työhön sain kutsun 1997, jolloin 
Iisalmeen perustettiin naisklubi, LC Iisal-
mi/Yläsavottaret. Nyt olen ainoa vielä toi-
minnassa mukana oleva perustajäsen. Presi-
denttinä olen toiminut kahdesti. Klubini on 
hankkinut minulle Melvin Jones Fellow -ar-
vonimen, josta olen erityisen ylpeä.
 Meillä on Lions-perhe, sillä puolisoni 
Hannu toimi piirikuvernöörinä 2015–2016. 
Hänen kanssakulkijanaan klubivierailuilla 
”nälkä kasvoi syödessä”, joten lähdin mukaan
piirikuvernööriehdokkaaksi. Varsinainen 
kotimme on lähes Iisalmen keskustassa, 
mutta rakkain paikka meille on kesäpaik-
kamme Onnela, jossa olemme lähes puolet 
vuodesta. Pääharrastuksena on matkailu eri 
muodoissa.
 Kansainvälinen Lions-toiminta on lähellä
sydäntäni. Viettäessämme kahdeksan kuu-
kautta Thaimaassa, se oli meidän pääharras-
tuksemme. Meillä oli myös kunnia edustaa 
muuta Lions-maailmaa Thaimaan Lions-lii-
ton vuosikokouksessa Chantaburissa 2013. 
Kansainvälisyyteen olen tutustunut myös 
useilla convention-matkoilla.•

107-k
RITVA KOROLAINEN
LC Iisalmi/
Yläsavottaret

LC Rovaniemi/Ounasvaaran jäsen. Olen toi-
minut lähes kaikissa klubin keskeisissä tehtä-
vissä ja viroissa. Piirihallituksessa olen ollut 
neljä kautta.
 Vapaa-aikaani vietän mieluiten luonnossa.
Nuoresta asti olen sekä metsästänyt että ka-
lastanut ja nykyisin myös mökkeily sekä sii-
hen liittyvät askareet ovat osa vapaa-ajan 
viettoani. 
 Piirikuvernöörikauden tärkein tehtäväni 
tulee olemaan klubien toiminnan tukeminen.•

>>>
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KUTSU
KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSEEN 

2/18–19
Aika Lauantai 25.8.2018 klo 14.00–17.00 

Paikka Sokos Hotel Vaakuna Mikkeli, 
Porrassalmenkatu 9, 50100 Mikkeli

OHJELMA
 Perjantai 24.8.
 15.00–16.30 Ilmoittautuminen
 16.30–19.30 KVN-info (suljettu tilaisuus)
 20.00 Buffet-illallinen

 Lauantai 25.8.
 08.00–10.00 Ilmoittautuminen
 10.00–11.00 Avajaisjuhla
 11.00–12.30 Seminaarit
 12.30–13.30 Lounas
 14.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous
  Päiväkahvit kokouksen lomassa
 13.30–16.30 Puoliso-ohjelma:
  Kyyhkylän kuntoutuskeskus, 
  sisältää päiväkahvit
 19.00–00.30 Illallinen Ravintola Eino, 
  Hallituskatu 3

Pukukoodi: 
Päivätilaisuuksissa virka- tai kokousasu, illallisella tumma puku

 Sunnuntai 26.8.
 09.00–16.00 Liiton koulutuksia
 12.00–12.30 Omakustanteinen buffet-lounas

Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 24.–26.8.2018
Ilmoittautumiset, ateriapalvelut sekä puoliso-ohjelma pyydetään 

varaamaan 1.8.2018 mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi > 
Jäsenille > Kokouksia -linkin kautta. Maksut tulee suorittaa 

1.8.2018 mennessä tilille FI45 1099 3000 4140 49, 
saaja LC Mikkeli/Naisvuori.

Ilmoittautumismaksu Lion 10 euroa, puoliso 10 euroa
Perjantaina 24.8. buffet-illallinen 22 euroa/hlö

Lauantaina 25.8. lounas 19 euroa/hlö,
illallinen (sis. alkudrinkki) 46 euroa/hlö

Puoliso-ohjelma 20 euro/hlö

Huonevaraukset tehdään suoraan Sokos Hotel Vaakunaan 24.7. 
2018 mennessä, tunnus BKUV180824, puh. 029 123 9601 

tai sähköpostitse vaakuna.mikkeli@sokoshotel.fi. 
Huoneiden hinnat runsaine aamiaisbuffeteineen ovat 

1hh huone/89 euroa/vrk ja 2hh 99 euroa/vrk 
ja ne ovat voimassa 24.7.2018 saakka. 

Majoitusvaraukset maksetaan hotelliin paikan päällä.

LISÄTIEDOT
Lion Leila Toikka, puh. 050 533 5564 tai leilatoikka@hotmail.com

H
yvät leijonat, on aika kiittää te-
kemästänne työstä, liittyen jär-
jestömme 100-vuotishaastekam-
panjoihin. 
     Siitä on lähes neljä vuotta, kun 

kampanja käynnistettiin vuoden 2014 kan-
sainvälisessä vuosikongressissa Torontossa. 
Kuluneet neljä vuotta ovat osoittaneet va-
kuuttavalla tavalla järjestömme palveluvoi-
man, joka uskallan väittää, on tehokkain ja 
vaikuttavin järjestö maailmassa lähimmäi-
sen ja ympäristömme vapaaehtoisessa aut-
tamistyössä.
 Kuluneiden vajaan neljän vuoden aikana
Suomen leijonat ovat raportoineet yli 2,5 
miljoonaa palveluvaikutusta oman maam-
me hyväksi. Perintöprojekteja on toteutettu 
runsaat 640 kohdetta.
 Lämmin kiitos tekemästänne työstä 
apua tarvitsevien ja ympäristömme hyväksi.
Samalla olette kannatelleet ja siivittäneet 
järjestömme hienoja aatteita ja arvoja eteen-
päin kovasti muuttuvassa maailmassa.•

100-vuotishaastekampanjat 
päättyvät
Maailmanlaajuinen tavoite 100 miljoonaa 
enemmän kuin tuplattiin, lopullinen tulos 
ennen kolmea viimeistä kuukautta näyttää 
lukemaa 227 miljoonaa palveluvaikutusta.

LCI 100 VUOTTA / heimo potinkara, md 107 juhlatoimikunta, pj.

YLI 600 TOTEUTETTUA HANKETTA

MD 107 IHMISIÄ PALVELTU PERINTÖPROJEKTIT
PIIRI 1.4.2018 SAAKKA TASO 1 TASO 2 TASO 3

A 125 990 9 9 1
B 166 593 9 26 0
C 243 060 18 13 4
D 128 966 40 23 2
E 263 420 36 18 5
F 68 261 17 9 5
G 180 635 30 16 0
H 159 103 44 13 1
I 139 405 23 14 3
K 129 420 38 8 13
L 147 030 12 20 2
M 225 234 29 7 1
N 543 483 76 12 10
O 44 144 15 2 1

YHTEENSÄ 2 564 744 396 190 48

JUHLAVUOSI
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Elämisentaitoja – Lions Quest -ohjelma on 
kasvattajille suunnattu sekä tieteellisesti 
tutkittu ja arvostettu koulutusohjelma. 

Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille 
käytännön työkaluja oppilasryhmien 
ryhmäytymiseen ja elämäntaitojen 
harjoitteluun. 

Lue lisää www.lionsquest.fi

ELÄMISENTAITOJA – LIONS QUESTU
udet tilanteet ovat myös lapsel-
le jännittäviä. Lapsi tuntee itsensä 
turvalliseksi, kun läsnä on aikuisen 
malli. Ryhmään tutustutaan, laa-
ditaan säännöt ja prosessoidaan ja 

jokaisella ryhmäläisellä on oma tehtävänsä.
 Puheensorinan jälkeen halutaan hiljai-
suutta, johon on sovittu hiljaisuusmerkki. 
Yksi aloittaa ja muut seuraavat perässä. On 
sovittu ryhmälle myös merkki, joka näyte-
tään, kun ollaan valmiita. Esimerkiksi peukku
pystyyn. 
 Ryhmäprosessia käyttämällä tuetaan las-
ten ja nuorten hyvinvointia, vähennetään 
kiusaamista ja samalla ehkäistään syrjäyty-
mistä. Turvallisella oppimisilmapiirillä saa-
daan myös tutkimusten mukaan parempia 
oppimistuloksia.

Puheensorina täytti tilan
– Alavudella ryhmäprosessi lähti hienosti 
käyntiin ja iloinen puheensorina täytti kes-
kusteluissa tilan, kouluttaja Sirpa Kannisto 
kertoo.

Lions Quest Suomessa jo yli 25 vuotta
Tilanteita, joita ei ennalta tunneta, jännitetään etukäteen ja itse 
tilanteessa. On uusia ihmisiä, joita emme tunne ja outoja ympäristöjä. 
Kuinka tutustua uuteen ryhmään ja miten toimia siinä?
LIONS QUEST / marika haapanen, f-piirin lions quest puheenjohtaja

 Oppimisilmapiiri on myös yksi keskei-
nen teema uudessa opetussuunnitelmassa. 
Se sisältää teknologisen lisäksi myös emotio-
naalisen ja sosiaalisen ympäristön eli tunne-
ilmaston. Lions Quest antaa myös välineitä 
myös uuden opetussuunnitelman OPS 2016 
laaja-alaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Tiivistä ryhmätyöskentelyä
Kurssilta saatu palaute oli erittäin myönteistä.
 Kouluttaja oli kurssilaisten mukaan sel-
keä, käytti ajan tehokkaasti ja asiat etenivät 
aikataulussa. Hän oli erittäin rohkaiseva uu-
siin asioihin perehdyttäessä sekä inspiroiva 
toiminnallisuudessa, sillä hänellä oli sama 
ala, mikä merkitsi koulutettaville paljon.
 Ryhmätyöskentely oli tiivis ja ideoita sai 
vaihtaa puolin ja toisin. Materiaalipaketti on 
hyödyllinen ja valmis, joten voi heti lähteä 
toteuttamaan omia Quest-tuokioita. 
 Ensimmäisen päivän ryhmään tutustu-
minen ja ryhmäytyminen oli erittäin tärkeä 
ja vahvistava ryhmätyöskentelyyn. Toisena 
päivänä kurssilaiset saivat käytännössä kokea 

omat vuorovaikutustaidot, ideoinnit samalla
alalla työskentelevien kanssa ja arvostivat 
sitä, että saivat tehdä konkreettisesti ryhmän 
kanssa yhdessä tuotoksen, jonka saivat esit-
tää sitten muille kurssilaisille ja vastavuoroi-
sesti saivat sitten palautteen työstään. 
 Alavudella pidettiin Lions Quest -koulu-
tus 22.–23.3.2018. Koulutukseen osallistui 27 
opettajaa ja kasvattajaa. Kurssilaisia oli pai-
kalla varhaiskasvatuksesta, ala- ja yläkoulusta
sekä toiselta asteelta.•

Alavudella ryhmäprosessi lähti hienosti käyntiin ja iloinen puheensorina täytti tilan.
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U
nelmapäivä toteutui yhdessä Yeesin 
Saran ja Dreamster Tommy Lind-
grenin kanssa. Lindgren kertoi 
oman kasvutarinansa ja kannusti 
nuoria unelmoimaan. Päivän ki-

teytys sopii hyvin tähän Tommyn lauseeseen: 
”Elämän siisteimmät asiat syntyvät yhdessä!” 
 Päivä alkoi Yeesin alustuksella unelma- 
aiheesta oppilaille. Yeesi on myös tuottanut 
lisämateriaalia aiheesta kouluille. Sillä aikaa 
sain kuulla koulun opettajilta, että kaikil-
le oppilaille hankitaan Chromet, jotka ovat 
kannettavia tietokoneita google-alustalla.
 Koulussa on huomioitu myös paljon op-
pilaiden viihtyvyyttä. Mieleeni jäivät koko-
nainen seinusta säkkituoleja ja oppilaiden 
sähkökeloista tekemät kauniit pöydät.
 Koululle on tehty säännöt ja oppilaiden 
kanssa yhdessä oli mietitty toimintaa kuvaa-
via lauseita positiiviseen muotoon. Lauseet 
olivat seinillä ympäri koulua. Jokainen op-
pilas allekirjoitti säännöt sähköisesti omalla 
Chromellaan.
 Koululla oli useita Lions Quest -perus-
kurssin käyneitä opettajia ja se kyllä kuului 
myös tässä yhteisten sääntöjen tekemisessä. 
Koulu oli valinnut teemakseen #myöollaan-
myöjahyviäsiinä ja lause löytyi monesta koh-
taa koulun seiniltä. Positiivisen psykologian 
mukaan juuri itseä kehuva puhe on avain 
tyytyväisyyteen ja lisää toiveikkuutta.

Elämään kuuluu yllätyksiä
Dreamsteri Tommy Lindgrenin tunti oppi-
laille jäi jokaisen mieleen. Hän puhui tavoit-
teista, haaveista ja unelmista, mutta huomioi 
sen, että elämään kuuluu aina yllätyksiä. 
 Tommy kuvaili räppäri-uransa alkua, 
kuinka hän laittoi kasettisoittimeen c-kasetin, 
jolla esiintyi räppäri-mestari ja sitten toiseen 
pesään c-kasetin, jolle imitoi samaa tekstiä. 
 Tämä muistutti minua siitä, että olemme 
aikuisina esimerkkeinä kaikessa: meitä ko-
pioidaan ja imitoidaan. Tämä on myös yksi 
Lions Quest -ohjelman perusajatuksia.
 Tommy muistutti, että teemme jopa 
6 000 päätöstä vuorokaudessa. Aristoteles 
jo tajusi, että elämässä onnistuminen ei ole 

Lionit mahdollistivat Unelmapäivän
Lappeenrannassa Lauritsalan koululla toteutettiin huhtikuussa 
yläkouluille suunnattu ”Unelmapäivä”, joka on osa 
Punainen Sulka -keräyksen yhteistyöhanketta.
LIONS QUEST / johanna arho-forsblom, lions quest -ohjelman kouluttaja

sattumaa vaan valintoja. Osa päätöksistä on 
alitajuista valintaa ja osa pohdintaa vaativaa. 
Lahjakkuus on vasta alku; kova työ ratkaisee. 
 Sumiaisissa uskotaan ”suminismiin” eli 
yksinkertaistamiseen. Kun kuljemme pois 
tallatuilta poluilta pienin askelin, vapautuu 
energiaa siihen tekemiseen, mikä on meille 
oikeasti tärkeää. Valitessamme tapoja valit-
semme itsellemme suunnan.

Turvallinen ympäristö
Lions Quest -koulutusosuudessa keskus-
telimme koulun opettajien kanssa heidän 
vahvuuksistaan turvallisen ympäristön luo-
misessa, jotta oppilailla olisi mahdollisuus 

Itseä kehuva puhe on avain tyytyväisyyteen 
ja lisää toiveikkuutta.

Lappeenrannan Lauritsalan koulun apulaisrehtori Piia Massala (vas.), dreamsteri Tommy Lindgren, 
LQ-kouluttaja Johanna Arho-Forsblom ja Yeesin Sara. 

tehdä hyviä ja oikeita valintoja ja saavuttaa 
unelmiaan.
 Käytin koulutuksessani lausetta ”Ruukku
tihkuu sitä, mitä se sisältää” ja näinhän se 
menee: vaikka multaan istutettu siemen mää-
rääkin kukan värin, on ympäristön olosuh-
teilla suuri vaikutus, kuten kastelulla, ravin-
teilla, kasvupaikalla, vedellä ja auringolla.
 Lions Quest on luonteenkehitystä tukeva 
ohjelma, joka auttaa löytämään yksilön vah-
vuuksia ja edistää elämäntaitojen harjoittelua. 
 Meillä on käsissämme aarrearkku, jonka
kruununjalokiviä ovat valmiit oppituokiot 
tämän päivän kouluun. Olen ylpeä saadessani
edustaa tätä ohjelmaa.•
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T 
Tällä kaudella olemme keskittyneet 
sosiaalisen median ja vanhempain 
kanssa tehtävän yhteistyön käsitte-
lyyn. 
    Koulutukseen osallistuneet lionit

LC Varvara Haminasta, luokanopettaja Ir-
meli Volkmann-Lahtinen ja rehtori Nina 
Kärkkäinen kertovat, miten täydennyskou-
lutusta voitaisiin saada jatkossa enemmän 
esille ja markkinoiduksi.

Millainen tausta teillä on LQ-ohjelman 
käyttäjinä ja milloin olette käyneet 
LQ-peruskoulutuksen?
Nina: LQ peruskurssi 2003 Mikkelissä. Olen 
käyttänyt ohjelmaa aktiivisesti yli 10 vuotta.
Irmeli: LQ peruskurssi 2000 Mäntyharjussa. 
Olen käyttänyt ohjelmaa mahdollisuuksien 
mukaan vuosittain, alkuopetuksessa eniten.

Täydennyskoulutus ylitti odotukset
Kauden toinen täydennyskoulutus pidettiin Helsingissä 4.4.2018.
Yksipäiväisen koulutuksen tavoitteena oli kerrata LQ-menetelmiä 
ja antaa uusia ideoita sekä vertaistukea ohjelman soveltamisesta.
LIONS QUEST / ulla sirviö-hyttinen, lions quest -pääkouluttaja

Miten sait tiedon täydennyskoulutuksesta?
LION-lehdestä.

Mitkä yksipäiväisen täydennys-
koulutuksen sisällöt innostivat 
sinua osallistumaan koulutukseen: 
ohjelman käyttökokemukset, SOME-aihe 
vai uusi vanhempain materiaali?
Halusimme vahvistusta LQ-kasvatusohjelman
käyttöön, käytännön ideoiden laaja-alaista 
päivitystä kaikilta alueilta ja vinkkejä oh-
jelman toteutukseen opetustyössä. Olimme 
kaivanneet täydennyskoulutusta jo muuta-
man vuoden.

Täydennyskoulutuksesta saimme 
hyvät sosiaalisen median opetuspaketit.

Koko täydennyskoulutusryhmä ryhmäläisten vastuujako-huoneentaulua pidellen. Irmeli Volkmann-Lahtinen alhaalla keskellä ja Nina Kärkkäinen vasemmalla.
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Millaisena koit koulutuksen 
tarpeellisuuden, sisällöt ja menetelmät?
Koulutus oli kokonaisuudessaan erinomai-
nen ja sisältö ylitti odotukset. Kurssin toteu-
tustapa oli toiminnallinen. Muiden kurssi-
laisten ja kollegoiden kokemusten jakaminen 
oli antoisaa. 

Millainen ilmapiiri koulutuksessa oli?
Koulutuspäivän ilmapiiri oli positiivinen ja 
kaikki pääsivät ääneen. Tämä toteutui hie-
nosti, koska koulutuksessa käytettiin LQ-oh-
jelman kaikkia osallistavia ryhmämenetelmiä. 
Koulutusryhmän koko oli hyvä.
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Mitä työvälineitä koulutus antoi 
sinulle opettajana, rehtorina ja lionina?
Päivitetty materiaali, jossa nyt myös some-
osio mukana on mainio. Materiaali on 
suoraan hyödynnettävissä käytännön 
opetustyössä. Edelleen sähköinen mate-
riaali erinomainen. Koska olemme itse 
aktiivisia leijonia, voimme nyt paremmin 
kertoa LQ-ohjelmasta muille leijonille ja 
kohderyhmille.

Miten voit hyödyntää täydennys-
koulutuksen antia työssäsi?
Olen motivoituneempi LQ-ohjelman 
käyttämiseen ja oppilaille on uusia päi-
vitettyjä leikkejä. Vastuu on meidän -ma-
teriaalit toimivat hyvin esimerkiksi van-
hempainilloissa. Some-teemat puolestaan 
tulevat heti käyttöön ajankohtaisuutensa 
vuoksi. On myös hyvä, että päivitetyssä 
materiaalissa on nyt kaikille luokka-as-
teille sopivia tehtäviä ja materiaaleja. 
LQ-materiaali on suoraan vietävissä käyttö-
valmiina oppitunneille, mikä helpottaa 
työn suunnittelua ja toteuttamista.

Miten lioneille kannattasi 
markkinoida koulutusta?
LQ-ohjelman markkinointia kannattaisi 
laajentaa kuntien opetustoimiin. Koulu-
tuksen mainoksiin kaipaisin ehkä hieman 
selkeyttä. Kustannusten hoitumisesta 
kannattaisi laittaa selkeät toimintaohjeet. 
Lisäksi voisi ajatella alueittain pidettäviä 
markkinointi-iltoja, joista viestittäisiin 
kuntien sivistystoimiin. Leijonien osuus 
tässä ohjelmassa tulisi ilmetä selkeämmin.
Tämänlainen täydennyskoulutus toimisi 
hyvin opettajien paikallisina VESO-täy-
dennyskoulutuksina.

Jotain muuta, jota haluat sanoa 
koulutuksesta?
LQ-ohjelma on hienosti uuden opetus-
suunnitelman (OPS) mukaista. Siinä pai-
notetaan entistä enemmän ryhmätyö-
taitoja ja sosiaalisia taitoja, mikä estää 
syrjäytymistä ja valmentaa tasapainoiseksi
yhteiskunnan jäseneksi. Lisäksi LQ-oh-
jelma käyttää uuden OPS:n mukaisia 
toimintatapoja; muun muassa draamaa, 
ilmiölähtöisyyttä ja toiminnallisuutta. 
Ohjelma aktivoi myös hienosti huoltajia. 
Oppilasohjelma sisältää aina myös kes-
kusteluteemaisia kotitehtäviä.•

Koulutuksessa oli yhdeksän osallistujaa 
Porvoosta, Vantaalta, Helsingistä, 
Espoosta, Haminasta ja Kirkkonummelta.

A
siat ovat pääpiirteissään sujuneet, 
kuten olemme odottaneet. Yhä 
haastavampaa on löytää kohde-
maista isäntäperheitä. Eli sama 
ongelma on siis kaikkialla. Jonkin 

verran on tullut peruutuksia, kun nuoret eivät
ole syystä tai toisesta ottaneet vastaan tarjot-
tua paikkaa. 
 Suurin haaste on yllättäen nuorten ikä ja 
sukupuoli. Meiltä lähdetään yhä nuorempa-
na vaihtoon ja vastaavasti kohdemaassa ikä-
raja on korkea. 
 Kun monissa maissa esimerkiksi leireille
otetaan noin puolet tyttöjä ja puolet poikia,
olisi pojilla kysyntää moniin kohteisiin. 
Meillä taas lähtijöistä noin 80 prosenttia on 
tyttöjä. Peruutuksia on tullut jonkin verran, 
mutta onneksi ne ovat jääneet kuitenkin vä-
häiseksi.

Neljä leiriä kesällä
Kesällä 2018 järjestetään neljä leiriä piireissä
B, H, K ja M. Leirivalmistelut on kovassa 
vauhdissa. Organisaatiot ovat kokoontuneet 
ja tahti tiivistyy kesää kohden. Tämän hetken
tilannearvion mukaan leirien valmistelut 
ovat aikataulussa. 
 Olen varma, että kaikkia neljää leiriä val-
mistellaan ammattimaisesti ja kaikki pyrkivät
parhaaseen lopputulokseen.
 Leirien suunnittelu on iso ja vaativa 
urakka, mutta organisaatiot ovat suunnitel-
leet hienosti leirejä.

Isäntäperheitä odotetaan
Vaihdot eri kohdemaissa ovat sijoittumassa paikoilleen. 
Nuorten asiakirjat ovat kohdemaissa, ja siellä on käynnissä 
isäntäperheiden haku. 

NUORISOVAIHTO / ari lindell yced 2017–2020

 Leirit ovat upeasti joustaneet leiriläisten 
kiintiöissä ylöspäin, ja meille on neljälle lei-
rille tulossa noin 140 nuorta. Leirit ovat alus-
tavasti saaneet tiedot tulevista leiriläisistä, ja 
näin tilanne alkaa realisoitua. Yllättävän vä-
hän on tullut peruutuksia. Kaikilta tulevilta 
leiriläisiltä on pyydetty jo lentotiedot tai si-
toutuminen. Tulevat leiriläiset ovat siirtyneet 
leirien vastuulle, ja sähköpostien vaihto on 
vilkasta.

Kesän neljälle 
leirille tulossa 
noin 140 nuorta.

 Ei varmaan ole yllätys, että suurin haaste
on löytää isäntäperheitä. Olen kuitenkin 
luottavainen, että isäntäperheitä löytyy riittä-
västi. Piirit ovat lähteneet innolla hakemaan 
isäntäperheitä. Muistutan taas kerran, että 
isäntäperheiden haku on meidän jokaisen 
leijonan tehtävä – se ei suinkaan ole piirin 
nuorisovaihtajan vastuulla yksinään.
 Tähän sopisi hyvin vanhan leijonamarssin
sanat ”nyt työhön jok ainut leijona”. Pidetään 
siis huolta, että kaikille tänne saapuville nuo-
rille löytyy isäntäperhe.•
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Naapurimaassa seikkailemassa
Osallistuin kesällä 2017 jo toiselle lionien kansainväliselle nuorisoleirille. 
Ruotsissa järjestetty leiri oli nimeltään Lions Baltic Sea Camp. 

veera jaanu, lc loimaa/tähkä

L
eiripaikkamme oli talvisin sisäoppi-
laitoksena toimiva Stensundin linna, 
joka sijaitsee pienessä Trosa-kylässä 
noin 70 kilometriä Tukholmasta ran-
nikkoa pitkin etelään.

 Leiripaikkamme oli täydellinen. Se sijaitsi
meren rannalla, joten maisemat olivat mitä 

Reissusta jäi hyviä muistoja ja sain paljon uusia kavereita, joiden kanssa pidetään varmasti myös jatkossa yhteyttä.

Leiri on mainio mahdollisuus päästä 
tutustumaan uusiin kulttuureihin ja ihmisiin. 

 Stensundissa toimii myös asuntovaunu-
alue ja paikan henkilökunta oli erittäin mu-
kavaa ja avuliasta väkeä. Heidän kanssaan 
tuli päivittäin hiottua ruotsin kielen taitoja. 
Erityismaininta on pakko antaa heidän lait-
tamastaan ruoasta.

mahtavimmat. Paikka oli erittäin siisti ja 
alueella oli paljon erilaisia aktiviteetteja, ku-
ten kuntosali, jalkapallokenttä, uimaranta, 
lenkkeilyreittejä sekä liikuntasali, jossa vie-
timme joka ilta aikaa yhdessä pelaillen esi-
merkiksi lentopalloa. 

 Ruotsin leirini oli aivan erilainen kuin 
vuonna 2016 Itävallan leirini. Itävallassa aika-
taulu oli erittäin tiukka. Ruotsissa vapaa-ai-
kaa oli välillä jopa hieman liikaa. 
 Leirin alussa kaikkien asenne tulevaan 
kahteen viikkoon oli hieman negatiivinen. 
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”Of all the Books in the world, 
the best Stories are found 

between the Pages of a Passport.” 
(By unknown)

Leirin vetäjät olivat runsaasti meitä leiri-
läisiä vanhempia ja ohjelma oli suunniteltu
hieman erilaiseksi kuin meille oli etukä-
teen ilmoitettu. Emme esimerkiksi olleet 
osanneet kuvitella, että tulemme vieraile-
maan paikallisessa navetassa. Leirin ede-
tessä kaikkien suut kuitenkin kääntyivät 
hymyyn.

K
ävelyn tarkoituksena oli jakaa tietoa 
diabeteksesta, jota Suomessa sairas-
taa noin 10 prosenttia väestöstä. Se 
on siis yksi kansansairauksistamme.
  Kävelyn yhteydessä oli mahdolli-

suus myös mittauttaa verensokeri. Roimasti
kohonnut arvo edellyttää heti hoitoon ha-
keutumista, mutta jo lievästi kohonnut arvo 
saattaa kertoa ehkä vielä puhkeamattomasta 
diabeteksesta. Silloin muun muassa liikunta 
auttaa pitämään verensokeria tasapainossa. 
Säännöllinen liikunta saattaa jopa estää sai-
rauden puhkeamisen.
  Kansainvälinen Lions-järjestö on järjes-
tänyt Diabetes-kävelyjä Lions diabetes strides 
jo pitkään. Nyt Narinkkatorilla toteutettu oli 
Suomessa toinen ja pääkaupungin alueella 
ensimmäinen.
  Tilaisuuden juonsi Aarno Cronvall ja 
sen avasi kansanedustaja Sari Sarkomaa. 
Hän on muun muassa eduskunnan diabetes-
ryhmän ja Diabetesliiton hallituksen jäsen. 
Niinpä puheenvuoro sisälsikin paljon hyvää 
tietoa diabeteksesta ja sen torjumisesta esi-
merkiksi liikunnan avulla.
  Ennen Ketlin Tackmanin vetämää alku-
verryttelyä oopperalaulaja ja trubaduuri Klaus
Pennanen lauloi muun muassa napolilaisen 
Eduardo di Capuan säveltämän laulun O sole
mio (Oi aurinkoinen).

Kävely torjuu diabetesta
 
Helsingin Kampin Narinkkatorilla järjestettiin Diabetes-kävely 
28.4.2018. Valittavana oli yksi kolmesta eripituisesta lenkistä. 
Pisin oli neljän kilometrin kaupunkivaellus.
thorleif johansson

K
U

V
A

: A
N

TT
I T

U
O

M
IK

O
SK

I

 – Aina kun olen sen laulanut, on aurinko 
tullut esiin paistamaan, hän totesi. 
 – Jos ei seuraavan tunnin aikana, tai vuo-
rokauden niin ainakin viikon tai kuukauden 
kuluessa, hän valisti harmaan pilvikaton alla 
seisovia kävelijöitä.
 Ja niin kävi, että kävelyyn lähdettäessä 
sää selvästikin kirkastui joksikin aikaa.
 Kävelyn toteutti kaksi juhlivaa järjestöä, 
100 vuotta täyttänyt kansainvälinen Lions- 
järjestö ja Pääkaupunkiseudun Diabetesyh-
distys, joka täyttää 70 vuotta tulevana kesänä.
Lions-järjestöstä mukana oli kaksi piiriä, B- 
ja N-piirit.•

Ketlin Tackmann veti alkuverryttelyn Narinkkatorilla ennen lenkkiä.

• Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistys ry
 www.psdiabetes.fi

• Suomen Lions-liitto ry, www.lions.fi

• Suomen Lions-liitto ry / B-piiri
 www.jellona.info

• Suomen Lions-liitto  ry / N-piiri
 verkkoviestin.fi/n-piiri

HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ

DIABETES

Kulttuuriin tutustumista
Hieman kankean alun jälkeen leiristä tuli 
mielestäni erittäin mukava ja rentouttava.
Ohjelmaamme kuului paljon ulkoilua, 
luonnossa liikkumista ja urheilua. Vierai-
limme myös useasti läheisissä pikkukylissä. 
 Tutustuimme ruotsalaiseen kulttuu-
riin pelaamalla perinteisiä pelejä, laula-
malla ruotsalaisia lauluja, sekä syömällä 
paikallista ruokaa. Kävimme lisäksi Boda-
borgin seikkailukeskuksessa, Gripshol-
min linnassa Mariefredissä, sekä yhden 
päivän vietimme Tukholmassa. Joka päivä
meillä oli jotain ohjelmaa. Ohjaajamme 
vaihtuivat parin päivän välein, joten päi-
vät olivat aina erilaisia.
 Reissusta jäi hyviä muistoja ja sain 
paljon uusia kavereita, joiden kanssa pide-
tään varmasti myös jatkossa yhteyttä. Suo-
sittelen hakemaan lionien kansainväliselle 
nuorisoleirille. Leiri on mainio mahdol-
lisuus päästä matkustamaan ensimmäisiä 
kertoja ilman vanhempia sekä tutustu-
maan uusiin kulttuureihin ja ihmisiin.• 
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LIONS SM-GOLF 7.–8.7.2018
UUDENKAUPUNGIN 

GOLFKLUBI RY:N KENTÄLLÄ
PELIMUODOT JA SARJAT

Sarjat miehille ja naisille sekä puolisoille ja seuralaisille, 
katso tarkemmin kilpailukutsusta liiton sivuilta: TOIMINTA 

ja sivupalkista Lions-mestaruuskilpailut.

ILMOITTAUTUMINEN
Sähköpostilla uusikaupunki@lions.fi viim. pe 22.6.2018

Ilmoita nimi, tarkka tasoitus, sarja, seura, 
lionsklubi, puhelin, postiosoite ja tieto 

lauantain iltatilaisuuteen osallistumisesta.

MAKSUT
Tilille LC Uusikaupunki FI96 1185 5000 1259 00

Maksusuoritus vahvistaa osallistumisen ja oikeuttaa 30 euron 
harjoituskierrokseen.Kilpailumaksu 120 euroa/pelaaja 
ja 150 euroa mikäli osallistuu lauantain iltatilaisuuteen.

Joukkuekilpailu 20 euroa (kilpailumaksu sisältää la/su buffetlounaan 
sekä iltatilaisuuteen osallistuvilla myös grillibufeen).

LISÄTIETOJA
Täydellinen kutsu linkkinä Lions-liiton sivulla sekä 

UGK.fi/kilpailukalenteri ja LC Uusikaupunki -sivuilta.
Lisätiedot Timo Hakala, puh. +358 40 5365745, hakalatj@gmail.com

Tervetuloa!
LC UUSIKAUPUNKI/UUDENKAUPUNGIN GOLFKLUBI RY

LIONS/ROTARY SM-SUUNNISTUS 
18.8.2018 TAMPEREELLA

SARJAT JA MAKSUT
Sarjat H/D21, H/D35-85 viiden vuoden välein. Osallistumismaksu 

20 euroa, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä 
LC Tampere/Kaukajärvi tilille FI05 2389 1800 124484.

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeistään 13.8.2018 mennessä mattimarja.koski@gmail.com

tai puh. 040 823 7706 / Matti Koski.
Ilmoitettava nimi, sarja, klubi ja Emit-numero. 

Tilauksesta varaamme vuokra-Emitin (5 euroa käteisellä). 

RADAT, MAASTO JA KARTTA
Radat ovat helpohkoja (iltarastitaidot riittävät). Matkat noin 2–5 km, 
sarjasta riippuen. Kilpailumaasto on nopeakulkuinen ja polkurikas. 

Kartta 1:5.000/5 m, A4 muovikotelo, rastimääritteet painettuna.

OPASTUS
Opastus kilpailukeskukseen Linnainmaan AutoCenter Areenaan 

Korpikodinkatu 3 kisapäivän aamuna klo 11 lähtien Aitolahdentien 
ja Mäentakusenkadun risteyksestä. Pysäköinti kilpailukeskuksessa. 

Ensimmäinen lähtö tapahtuu klo 13.00. Lähtöön matkaa 200 m.

PESU, RUOKAILU JA PALKINTOJENJAKO
Kilpailukeskuksessa on naisten ja miesten pukuhuoneet 

käytettävissä klo 12 alkaen. Lounasruokailu 10 euroa klo 14 alkaen 
ja palkintojenjako heti, kun tulokset ovat selvillä.

Tervetuloa!
LC TAMPERE/KAUKAJÄRVI JA TAMPEREEN ROTARY-KLUBI

LC HONKILAHTI JÄRJESTÄÄ
SUOMEN LIONS-LIITON 

SM-HAULIKKOKILPAILUT
La 21.7.2018 klo 10.00 metsästyshaulikko 75 k tasoituksin

Su 22.7.2018 klo 12.00 kansallinen trap 75 k tasoituksin
Euran keskusampumaradalla

Osoite: Laitilantie 620, josta viitoitus perille 

SARJAT
N, M, Y50, Y60, Y70 ja joukkueet. Palkintoina mestaruusmitalit ja 

päivän kuusi parasta tasoituksin. La/su yhteistuloksen paras palkitaan.
Osallistumismaksu 40 euroa laji ja joukkue 40 euroa

Maksetaan LC Honkilahden tilille FI93 5056 0320 0091 88
Harjoittelu pe 20.7.2018 klo 16.00–20.00.

La 21.7. kilpailun jälkeen tosi koitos.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen 16.7.2018 mennessä Martti Nieminen

puh. 040 514 1135 tai s-posti martti.nieminen7@luukku.com

LISÄTIETOJA
Martti Nieminen puh. 040 514 1135, 

Juha Nieminen puh. 040 725 7651, Timo Kaira puh. 050 572 9018
Majoitus: Uusi Sieravuori Oy, Sieravuorentie 117, 27650 Honkilahti, 

puh. 02 823 9690, info@sieravuori.fi, www.sieravuori.fi

Tervetuloa!
LC HONKILAHTI

Café 
VIOLA

Keidas keskellä kaupunkia
Kaisaniemenranta 2, Helsinki

www.cafeviola.fi
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RAVINTOLA
RISTIVIITONEN

Patruunantie 8, 62800 Vimpeli
puh. 06 565 1215

santsu_78@hotmail.com

HÄRMÄN KUNTOKESKUS
Vaasantie 22, 62375 Ylihärmä

puh. 06 483 1600
www.harmankuntokeskus.fi

Nunnakatu 3, 21100 Naantali
puh. 02 4352 477

HOTELLI KIEVARI YLITORNIO
Alkkulanraitti 67, 95600 Ylitornio

+358 16 571 201, myynti@hotelkievari.fi

Santa’s Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
96200 Rovaniemi
+358 16 321 3227
rovaniemi@santashotels.fi

www.santashotels.fi

KAHVILA-RAVINTOLA 
SATAMAKAPTEENI

Korpilahdentie 8, 41800 Korpilahti
puh. 014 822 888

kapu@satamakapteeni.fi

LIONS-KOKOONTUMISPAIKAT TOIVOTTAVAT MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

LOUNASKELLARI EMMI
Harvialantie 7 A, 12200 Turenki

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

35



36

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

36

RAVINTOLA HAKUNINMÄKI
Pyydyskatu 1, 29200 Harjavalta

puh. 0400 731 571
posti@ravintolahakuninmaki.fi

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

Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

Espoo

Erkontie 11
Orimattila

HOTELLI PYHÄSALMI
Ollintie 19, 86800 Pyhäsalmi

puh. 08 478 8200
www.hotellipyhasalmi.com
info@hotellipyhasalmi.com

Saarikoskentie 2, 9970 Inari
Puhelin 016 511 7100, inarin.kultahovi@co.inet.fi

www.hotelkultahovi.fi

LIONS-KOKOONTUMISPAIKAT TOIVOTTAVAT MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN
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Maanrakennus
Weckman Oy

Neuvoton

Kuljetus ja Maansiirtoliike
K. Timonen Oy

Lahti

Juankosken apteekki

Juankoskentie 13, 73500 Juankoski, puh. 017 612 014
Säyneisen Sivuapteekki palvelee ma–pe klo 9–15

Säyneisentie 11, 73770 Säyneinen, puh. 017 610 224
www.juankoskenapteekki.fi

palvelee ma–pe klo 9–18, la klo 9–14,
su ja juhlapyhinä klo 12–15

37

K-Market Rinne
Ruovesi

Martinlaakson Huolto Oy
Vantaa

Valtimon Sähkötyö Oy
Valtimo

M.B. Liikenne Oy
Röykkä

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

Metsä on Leijonalle luonteva ympäristö. 
Löydä omasi laajasta valikoimasta! 

Välitämme metsät, pellot, maatilat, mökit ja tontit.
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Cap & Trans Niemi Oy/
I ja T Niemi Ky

Ahlainen

Loimaan Kaukolämpö Oy
Loimaa

Mikko Tauriainen Ky
Sukeva

OP Hailuoto

OP Maaninka

Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Riihimäki

Timo Pere Oy
Kokemäki

TM-Serving Oy/Taksiliikenne
Timo Melto
Joutseno www.foifoto.fi

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN
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Mäntsälän Renkaat Oy
Mäntsälä

T:mi Tervosen 
Koti- ja Pitopalvelu
Keskustie 9, 44801 Pihtipudas

puh. 040 574 2599

Pekan Puu ja Metsätyö
Ilmajoki

puh. 050 330 4105
Ongelmapuiden poistot, polttopuutoimitukset

Malax Blomstercenter 
- Begravningsbyrå Ab

Maalahden Kukkacenter - Hautaustoimisto Oy
Malax-Maalahti

Hautaustoimisto – Begravningsbyrå
Marjamäki

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari,
puh. 0400 562 216

Vantaa

SURUN KOHDATESSA PALVELUKSESSANNE

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN
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KLUBIEN KUULUMISIA

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

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

Monta tapaa tehdä hyvää.

Y
lihärmän S- ja M-markettien tiloi-
hin ilmestyy pieni kaappi sisällään 
keltakuorinen laite. 
      – Ne ovat defibrillaattoreita, jotka
on tarkoitettu kammiovärinäpo-

tilaan sydämen uudelleen käynnistämiseen 
sähköimpulssin avulla, yleishyödyllisen os-
toksen tehneen LC Ylihärmän presidentti 
Mika Mäki esitteli klubin varojen jakotilai-
suudessa.
 – Päätimme sijoittaa laitteet kauppoihin, 
jotka ovat auki aamuvarhaisesta iltamyöhään. 

 Mäen mukaan defit eli sydäniskurit ei-
vät ole kenekään yksityisomaisuutta, vaan 
kuka tahansa voi lainata niitä, jos esimerkiksi 
myymälän asiakas tai ihminen kadulla tuu-
pertuu. 
 Mika Mäki vakuutti, että laitteella on 
helppo auttaa, koska se neuvoo selvällä suo-
men kielellä. 
 – Silti suurin este defin käytölle tuntuu 
olevan pelko, että tekee jotain väärin. Siksi 
järjestämmekin kursseja Ylihärmässä tänä 
vuonna. 

1 LC Ylihärmä hankki defit ruokakauppoihin
Sydäniskurien pysyvä paikka on S- ja M-markettien seinässä. 
Sieltä helppokäyttöisen laitteen voi napata hädän tullen.

anu nahkala

Ennätyksellinen potti 
LC Ylihärmä täytti syksyllä 40 vuotta ja jakoi 
sen kunniaksi ennätyssuuren potin eri akti-
viteeteilla keräämiään varoja. 
 20  147 euron kokonaissummasta osa 
meni Punainen Sulka -keräyksen valtakun-
nallisiin kohteisiin, 10 840 euroa se käytti 
defibrillaattoreihin sekä paikalliseen lapsi- ja 
nuorisotyöhön. 
 – Ylitimme muuten Punaisen Sulan ta-
voitteen 348-prosenttisesti ja olimme toiseksi
paras klubi koko Suomessa, Mäki iloitsi. 
 Myös Ylihärmän lions ladyt luovuttivat 
rahakuoria Härmän Kylpylässä järjestetyssä 
tilaisuudessa viime torstaina.
 Tellervo Holmin mukaan lasten ja nuor-
ten toimintaan kohdennetut varat kertyivät 
tempauksista, joista tärkein oli perinteinen 
isänpäivälounas. 
 – Lisäksi olimme tarjoiluapuna veteraani-
juhlassa. 
 LC Ylihärmä teki lahjoituksen Ylihärmän
yläkoululle, Ylihärmän palokuntanuorille, 
Ylihärmän partiolaisille, Pesis-Junkkareille,
MLL:n paikallisyhdistykselle, Ylihärmän 
Nuorisoseuralle, yläkoulun Lions Quest -kou-
lutukseen ja yläkoulun matkailuryhmälle. 
 Lions ladyt tuki rahallisella avustuksella 
Pesis-Junkkareita, Ylihärmän kappeliseura-
kunnan päiväkerhoa, lentopallonuoria, ylä-
koulun matkailuryhmää, Härmän Seudun 
Ampujia ja alakoulun kulttuurimatkailua. 
 Sekä LC Ylihärmä että ladyt jättivät ra-
haa talteen voidakseen antaa stipendejä kou-
lulaisille kevätlukukauden päättyessä.•
Juttu on julkaistu myös Komiat-lehdessä.

1
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2

LC Saarijärvi on kuuden vuosikymmenen aikana jakanut 
hyväntekeväisyyteen yhteensä yli 300 000 euroa.

5
2  Satavuotias leijona
LC Nurmijärven sataprosenttinen perustaja 
lion Leo Sakari Peltonen täytti 100 vuotta 
3.4. 2018.•

3  Polkupyöriä sivukylän lapsille
ari korpela

LC KAUHAJOKI/ARO ja LC Kauhajoki toteut-
tivat koulukeskukselta tulleen pyynnön lah-
joittaa 20-26” polkupyöriä koulun käyttöön 
niille sivukyläisille, jotka kulkevat bussilla ja 
näin ollen pyörät jäävät kotiin. Klubit lahjoit-
tavat yhteensä kahdeksan pyörää, joista kuu-
si on uusia ja kaksi vanhempia, mutta hyvä-
kuntoisia.
 Pyöriin on laitettu Lions-tarrat sekä kou-
lukeskuksen tarrat. Pyörät varastoidaan kou-
lun tiloihin. Pyörät varustetaan lampuilla, 
eteen ja taakse, sekä pinnaheijastimilla.
 Klubit käyttivät pyörien ostoon eteläisen 
ja pohjoisen yhdystien mainostaulujen tuo-
toista saatuja rahoja. Lahjoitukset ovat jat-
kumoa syksyllä toteutettuun 3-luokkalaisten 
pyöriin laitettuihin lamppuihin ja heijasti-
miin, joka myös toteutui yhteistuumin klu-
bien kesken. Mukana lahjoituksessa oli myös 
SP Oma Pankki ja Säästöpankki Säätiö. 

Kuvassa vasemmalta LC-henkilöt Aimo Saarenpää, 
Jukka-Pekka Mäki-Kala, Ari Korpela, Simo Saarimäki, 
Risto Ala-Risku ja Aaro Koivisto. Mukana pankin 
ja Säästöpankkisäätiön edustajat. 

4  Saarijärven vanhin 
lionsklubi 60-vuotias
maire hyvönen

LC SAARIJÄRVI on kuuden vuosikymmenen 
aikana jakanut hyväntekeväisyyteen yhteensä
yli 300 000 euroa. Tukea ovat saaneet nuoret, 
veteraanit, järjestöt ja monet yleishyödylliset 
hankkeet. Viimeisimpänä oli Peltoahon pal-
velutalon puisto, joka nyt siirtyy yksityiselle 
hoitoalan yritykselle. Suurin tulon lähde on 
ollut Saarijärven Joulu, joka ilmestyi viime 
vuonna 41. kerran.
 Juhlavuonna on jaettu lahjoituksina yli 
20 000 euroa. Esimerkiksi Runeberg-puis-
toon tulee penkkejä ja sotainvalidit ja ve-
teraanit ovat saaneet avustuksia. Lisäksi on 
jaettu stipendejä koululaisille ja eri tilaisuuk-
sien esiintyjille. 
 Maaliskuisen vuosijuhlan yhteydessä 
luovutettiin neljälle kohteelle yhteensä 9 000 
euroa. Juhlapuheen piti pääsihteeri Maarit
Kuikka ja piirikuvernööri Olavi Vesanen 
lausui juhlan päätössanat. Juhlassa olivat 
mukana myös Äänekosken kummiklubin 
edustajat. Klubin jäsenistä uusia Lions-rita-

reita ovat Pentti Huttunen, Oiva Miettinen, 
Eero Heikkinen ja Harri Lehtinen.•
Kuvassa LC Saarijärven avustuksen ottivat vastaan 
vuosijuhlassa Visio-Säätiöstä Pekka Harju (vas.), 
Järvi-Suomen Pallosta Reino Hänninen ja 
Sari Pohjonen, Saarijärven Urheilukeskuksesta 
Pekka Suomäki, Ilkka Saramäki, ja Jussi Rekonen 
sekä Saarijärven Naisvoimistelijoista Ninnu 
Kinnunen ja Laura Rossi. Kuva: Maire Hyvönen 

5  M-piirin yhteinen leijonajuhla
rauni-eliisa wasell

M-PIIRIN kaikille lioneille tarkoitettu Melvin 
Jones- ja ARS-juhla pidettiin Hiittenharjulla 
Harjavallassa leijonaviikolla Melvin Jonesin 
syntymäpäivänä 13.1.2018. 
 Juhlan järjestivät LC Kokemäki/Jokilaak-
son leijonat. Jo viime vuoden helmikuun ko-
kouksessa klubi päätti ottaa järjestelyvastuun.
 Juhlaan ilmoittautui noin 80 henkilöä. 
Jokilaakson klubin presidentti Arja Tuomi-
nen toivotti juhlaväen tervetulleeksi. Juonta-
jana toimi Jukka Helin, LC Eura/Pyhäjärven 
presidentti. Hänen orkesterinsa Jukka Helin 
& Trio Relax soitti tanssit ja toimi säestäjänä 
tarvittaessa. >>>
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 >>> Harjavallan kaupungin tervehdyk-
sen toi kaupunginjohtaja Hannu Kuusela. 
Juhlapuhujana oli Suomen Lions-liiton vara-
puheenjohtaja Pirkko Vihavainen. Piiriku-
vernööri Veli-Matti Andersson toi piirin ter-
vehdyksen. Arne Ritari -säätiön kuulumiset 
toi PDG Raimo Junttila ja Punaisesta Sulasta 
kertoi PDG Veikko Valavuo.
 Illan kohokohta oli kahden uuden Mel-
vin Jones Fellow -jäsenen julkistaminen. LC 
Kokemäki/Jokilaakson lion Tina Viberg ja 
LC Vampulan lion Ismo Ylikännö saivat tä-
män arvokkaan palkinnon.•

6  Imetystuolin lahjoitus
jukka kallionpää

LC PORI/MERI-PORI sai olla todennäköisesti 
Suomen ensimmäinen lionsklubi, joka lah-
joitti imetystuolin. Tuolin lahjoituspäätös 
eteni klubissamme tarpeen ilmaannuttua 
erittäin nopeasti, koska koimme asian tär-
keäksi. 
 Tarpeen tuolista esitti klubillemme ter-
veydenhoitaja Aino Jokela Pihlavan äitiys-
neuvolasta. Tarve edistää tulevaisuutem-
me vakuutemme, aarteidemme, terveellistä 
kasvamista, on leijonatyötä parhaimmillaan. 
Pihlavan äitiysneuvolan imetysnurkkauksessa
ei olisi kunnollista imetystuolia ilman toi-
mintaamme. Näin maailmanlaajuinen imetys-
myönteisyys saapui myös Meri-Poriin. 

 Kaikki leijonamme toivottavat kaikki 
alueen äidit ilomielin käyttämään tuolia kai-
kessa rauhassa yhdessä jälkipolvien kanssa.•
Kuvassa Piia Männikkö sylissään Leevi 10 kk. 
Terveydenhoitaja Aino Jokela sekä Lions Club 
Pori/Meri-Porin Mauno Vuorinen.

7  Ammuu-konsertti 
keräsi kuulijoita
virpi pitkänen

JÄRJESTIMME hattulalaisille lapsille 11.3. 
lastenkonsertin ’’Ammuu’’ aiheella Piippola 
Hattulan Juteinikeskuksessa. Konsertti ta-
voitti mukavasti kuulijoita, sillä lapsia van-
hempineen ja isovanhempineen oli saapunut 
paikalle yli 300. Pienemmät ja isommat kuu-
lijat olivat kuulemamme palautteen perus-
teella tyytyväisiä konserttiin.•
Kuva: Virpi Pitkänen 

8  Virkistystä ja tukea nuorille
sari granni

PUNAINEN SULKA -kampanjasta omalle paik-
kakunnalle palautuvan osuuden kohdetta 
mietittiin LC Kokemäki/Jokilaaksossa pit-
kään. Klubimmehan toimii sekä Harjavallan 
että Kokemäen alueella, joten lahjoituskoh-
teenkin haluttiin olevan sellainen, joka aut-
taisi molempien paikkakuntien nuoria.

 Juttelimme Kokemäen etsivän nuoriso-
työntekijän Tiia Laineen kanssa. Otimme 
yhteyttä myös Harjavallan etsivään nuoriso-
työntekijään Kirsi Mäkiseen, ja kutsuimme 
heidät klubikokoukseemme kertomaan työs-
tään.
 Etsivä nuorisotyö on suunnattu 15–29 
-vuotiaille nuorille ja se tarjoaa apua nuoren 
mieltä askarruttavissa asioissa. Valitsimme 
etsivän nuorisotyön lahjoituskohteeksi, mutta
vielä tuumailimme, mitä erityisesti nuoriso-
työn asiakkaana olevien nuorten elämässä 
haluaisimme tukea, ja toisaalta millaisesta 
tuesta olisi eniten hyötyä.
 Vaikka keräystuloksessa ylitimme liiton 
asettaman tavoitteen lähes 150 prosentilla, 
ei lahjoitussumma kuitenkaan ollut euroissa 
kovin suuri, koska se jaettiin kahdelle paikka-
kunnalle. Jaettavaa oli yhteensä 1 673 euroa. 
Lahjoitussumma päätettiin jakaa sekä hupiin 
että hyötyyn. 
 Keräysvaroilla hankittiinkin sitten sekä 
Kokemäelle että Harjavaltaan lippuja/ran-
nekkeita uimahalliin ja kuntosalille sekä 
elokuvalippuja Harjavallan Kino-Huoviin. 
Lisäksi lahjoitukseen kuului 50 euron lahja-
kortteja Harjavallan Kirjakauppaan. Nämä 
olivat osittain myös nuorilta itseltään tulleita 
toiveita.•
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9  LC Nivala 50 vuotta 
eikä suotta
kaija vähäsöyrinki 

50-VUOTISEN toiminnan tuloksena olemme 
olleet rakentamassa ja remontoimassa Niva-
lan partiomajaa, saunaa ja liiteriä. Pyssyho-
vin rakentamisessa klubimme on ollut mu-
kana ja lahjoittanut sinne takan. Hoitolaitok-
siin olemme lahjoittaneet esimerkiksi ryijyn, 
taulun, musiikkivälineitä, koristetakan, joulu-
valoja, omenapuita, grillin ja pyörätuoleja.
 Olemme lahjoittaneet ambulanssiin 
pehmonalleja, sankarihaudalle lyhdyt, netti-
oppaat ja liikennetyökirjoja ala-asteelle. 
Kunnostimme paikallisen tuulimyllyn sekä 
aitan.
 Leijonien palvelupäivänä keitämme ja 
jaamme hernekeittoa yhdessä LC Nivala/Pi-
disjärven kanssa. Kesällä järjestämme hei-
dän kanssaan Kirkkovenesoudun. Järjestäm-
me myös perinteiset joulumyyjäiset, joihin 
teemme kauralyhteitä sirpillä leikaten. Li-
säksi olemme jakaneet joulunaikaan ruoka-
kasseja vähävaraisiin koteihin.
 Osallistuimme aktiivisesti Punainen Sulka
-keräykseen. Vuosittain avustamme nuoria 
vaihto-oppilaaksi. Talvella järjestämme las-
ketteluretken Vuokattiin.
 Paikallisesti lahjoitamme stipendejä am-
mattikoulun, lukion, ala- ja yläasteen oppi-
laille. Juhlavuonna klubimme lahjoitti mer-
kittävän summan Nivalan omaishoitajille, 

MML:n Nivalan yhdistykselle, Nivalan Sota-
veteraaneille ja Nivalan mielenterveysyhdis-
tykselle. Tärkein aktiviteetti klubimme varo-
jen keräämisessä on kinkkuarpojen myynti. 
 Juhlassamme lyötiin ritariksi Helena 
Lasanen ja Teuvo Kiiskilä.•

10  Vapaaehtoisena 
kuntoutussairaalassa 
jo 10 vuotta
eevaliisa tanhuanpää

VIERAILIN ensimmäisen kerran Oulunkylän 
kuntoutussairalassa OKKS:ssa keväällä 2008, 
kun LC Helsinki/Keskuspuisto järjesti ohjel-
mallisen iltapäivän. Alkuvuosina sairaala oli 
vain sotaveteraaneille ja -invalideille. Ny-
kyään kuntoutettavia potilaita tulee ympäri 
Suomen. 
 Me vapaaehtoistyöntekijät avustamme 
veteraaneja ja kuntoutujia osallistumaan eri-
laisiin tapahtumiin. Olen kuljettanut heitä 
vanhan tanssimusiikin pariin, yhteislauluun, 
toverikunnan kokouksiin sekä myös itse ve-
tämiini tietokilpailuihin. 

 Vuosien varrella opin tuntemaan monia 
veteraaneja. Yksi heistä oli entinen olympia-
urheilija Matti*, innokas tanssija ja taiteili-
ja; hänen maalauksiaan on vieläkin sairaalan 
seinillä nähtävänä. Innokas tanssija oli myös 
Kalle*, joka haki itse partneria, jos häntä ei 
heti haettu. 
 Viimeisimmän vuoden ajan avustin Vil-
leä*. Teetin hänelle itsenäisyyspäiväjuhlan 
kuvasta suurennoksen ja laitoin sen kehyk-
seen. Se oli siitä lähtien hänen yöpöydällään 
hääkuvansa vieressä. Hän eli lähes 95-vuo- 
tiaaksi. Ville oli ollut kaukopartiomies.
 Monia mieleenpainuvia hetkiä olen ko-
kenut Kuntoutussairaalan asukkaiden kanssa,
niin itsekseni käydessäni kuin klubini järjes-
tämissä musiikillisissa glögi-illoissa ja ulkoi-
lutuksissa.•
*Veteraanien nimet muutettu

Kuvassa veteraanit ja vapaaehtoiset ulkoilemassa.
Kuva: Irma Kuitunen

Me vapaaehtoistyöntekijät avustamme veteraaneja 
ja kuntoutujia osallistumaan erilaisiin tapahtumiin.
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11  Rokkibändi jatkaa 
konserttiaktiviteettejaan
aija jokilammi

KOKO SUOMEN tuntema pitkän linjan sä-
veltäjä ja laulaja Pepe Willberg konsertoi 
Rajamäen kirkossa maaliskuisena lauantai-
na LC Nurmijärvi/Rock ”Rokkibändi” klu-
bin organisoimana. Säestäjänä toimi Joanna 
Broman. 
 Pertti Willberg aloitti muusikonuransa 
1960-luvun alussa Islanders-yhtyeen komppi-
kitaristina. Musiikin monitoimimies Pepe 
Willberg on vuosikymmenten aikana esittä-
nyt rockia, poppia, iskelmää ja laulanut myös 
hengellistä musiikkia. Omien laulujensa li-
säksi Pepe on säveltänyt myös muille artis-
teille.
 Maaliskuun kirkkokonsertissa kuultiin 
puolentoista tunnin ajan Pepen kirkkoympä-
ristöön sopivaa tuotantoa; tarjolla oli herk-
kua niin nostalgiannälkäisille kuin uusillekin 
kuulijoille. Yleisö oli vahvasti mukana, tyyty-
väisinä peukuttaen nostalgisten kappaleiden 
aikana. 
 Konsertti järjestettiin yhteistyössä Nurmi-
järven seurakunnan kanssa. Ensi kaudelle 
klubi on sopinut konsertteja Samuli Edel-
mannin ja Diandran kanssa. Konsertteihin 
osallistetaan myös nuoria musisoijia ja siten 
pystytään tarjoamaan heille esiintymiskoke-
musta ja unohtumattomia elämyksiä tunnet-
tujen artistien kanssa.•

Kuvassa vasemmalta säestäjä Joanna Broman, 
charter presidentti Aija Jokilammi, artisti 
Pepe Willberg ja kauden presidentti Tero Salomaa.
Kuva: Aija Jokilammi

12  ’’Kierrätyskepparit’’ 
villitsivät Punkaharjulla
anne ora

LC PUNKAHARJUN ladyn ideasta keräsimme 
vanhoja tyynyjä, kankaita, nahkaa, nauhoja, 
nappeja, villalankoja ja erilaista blingblingiä. 
Vain harjanvarret ostimme.
 Kepparitalkoot veivät mennessään ja 
tunnit hurahtivat. Ahkeria ja näppäriä käsiä 
tarvittiin, varsinaista näpertelyä on suitsien, 
silmien ja ilmeen luominen. Talkoille oli 
pantava piste kuudenkymmenen kappaleen 
haamurajan ylityttyä. 
 Kepparit saivat innostuneen vastaanoton 
kierrätysteeman ja maltillisen hinnan ansiosta.
Jokaiselle kepparille syntyi oma tarina ja an-
noimme niille persoonallisuutta korostavan 
nimen. Kepparit olivat joulun myyntihitti. 
 Kertyneellä summalla järjestämme tule-
vaisuudessa kaikenlaista hyvää, uskaltauduim-
mepa hankkimaan toisen kummitytönkin 
Sri Lankasta. Kepparitalkoot istuivat onnis-

tuneesti Suomi100-teemaan ja Lions-toimin-
nan periaatteisiin – kaikki tehtiin yhdessä.•
Kuvassa ’’kierrätyskeppareita’’ talkootyönä.
Kuva: Anne Ora 

13  Oi katso mikä aamu 
-konsertti
LC KAUHAVA järjesti Kauhavan kirkossa 8.4. 
jo perinteeksi muodostuneen pääsiäisajan 
hyväntekeväisyyskonsertin, joka tänäkin 
vuonna keräsi kirkkoon yli 200 kuulijaa.
 Mun kanteleeni kauniimmin, Oi katsohan 
lintua oksalla puun, Pidä minusta kiinni, 
Armolaulu, Oi muistatko vielä sen virren, oli-
vat muutamia ohjelmiston kauneimpia hen-
gellisiä lauluja. Solisteina olivat Kosti Rasin-
perä, Mariam Sandhu, Erkki Korkiatupa, 
Liisa Erkkilä, Satu Valkama ja Erkki Kivelä. 
Urkurina toimi Selim Rentola ja orkesteris-
sa soitti selloa muun muassa Ulla Lampela, 
joka esitti laulujen välissä Eeva Similä-Suok-
kaan säestämänä Arvo Pärtin koskettavan 
teoksen Spiegel im Spiegel.
 Yleisöpalautteen mukaan koko konser-
tissa vallitsi pyhän läsnäolon tuntu.•
Kuvassa Ulla Ruotsala, sello ja Mariam Sandhu.
Kuva: Olli Nieminen 

12

Kepparitalkoot veivät mennessään ja aika hurahti.
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14  Nuoret laittavat 
hyvän laulamaan
kari aulo

LC HELSINKI/SUURMETSÄN ja Sylva ry:n hy-
väntekeväisyyskonsertti järjestettiin Puisto-
lan kirkossa lasten ja nuorten hyväksi joulu-
kuun 2017 alussa.
 Jo kahdeksannen kerran järjestetty jou-
lukonsertti keräsi taas runsaan yleisön Puis-
tolan kirkkoon. Konsertin tuotot jaetaan 
Sylva ry:n kautta syöpäsairaiden lasten ja 
nuorten hyväksi sekä lionsklubin kautta pai-
kalliseen nuorisotoimintaan.
 LC Suurmetsän puuhamiehet saivat taas 
myytyä suuren määrän lippuja pääkaupunki-
seudun yrityksille, jotka puolestaan lahjoitti-
vat lippuja eteenpäin alueen vanhainkodeille 
ja kouluille. Lisäksi paikallisia asukkaita saa-
pui runsaasti konserttiin.
 Puistolan konsertti on aina tarjonnut 
esiintymismahdollisuuden nuorille artisteille,
kuten tänäkin vuonna. Konsertissa esitettiin 
niin modernia pop- ja rock-musiikkia kuin 
myös perinteisiä suomalaisia ja englannin-
kielisiä joulusävelmiä.
 Seuraava joulukonserttimme järjestetään 
Puistolan kirkossa 30.11.2018.•
Kuva: Kari Aulo 

15  Outokummun luminen 
leikkipuisto
LC OUTOKUMPU/KUPARI oli mukana toteutta-
massa Outokumpuun lumista leikkipuistoa, 
joka toteutettiin Outokummun keskustaan 
Ruplan tontille. Puiston ideanikkarina toimi 
Tapani Parkkonen. 
 Leikkipuiston toteutus käynnistyi 4.1. 
talkoovoimin. Lunta siirreltiin kolalla, la-
pioilla ja traktorillakin. Puistoon rakennet-
tiin talkoolaisten voimin liukumäet, laby-
rintti sekä pieni luistinrata. Lumiveistokset 
syntyivät kilpailun tuloksena.
 Lumisen leikkipuiston tarkoituksena oli 
olla koko perheen kohtaamispaikka, jossa 
voisi viettää mukavaa päivää koko perheen 
kanssa luistellen, mäkeä laskien tai labyrin-
tissä samoillen.
 Virallisena järjestäjänä toimi Outokumpu
Kuparin lapsi- ja nuorisotyöryhmä, yhteis-
työtahoina olivat lisäksi SPR sekä Outokum-
mun Sydänyhdistys. Paikallinen energiayhtiö  
osallistui talkoisiin järjestämällä valaistuksen 
tontille sekä kaupunki ajamalla lunta tontille.•

16  Naantalin leijonilla 
55-vuotisjuhla
risto lindroos

LC NAANTALIN 55-vuotisjuhla pidettiin 16.3. 
Naantalin kylpylässä. Tällä kerralla juhlittiin 
perhepiirissä, mutta kuitenkin juhlallisin 
menoin. Tilaisuuden huipentuma oli Jouko 
Kaskisen lyöminen lionsritariksi.
 Juhlapuheessa perustajajäsen Risto 
Lindroos kertoi klubin toiminnasta 55 vuo-
den ajalta. Juhlassa katsottiin video saaristo-
laispurjehduksesta, jonka perinnetapahtu-
man klubi oli käynnistänyt uudelleen kesällä 
2017. Saaristolaispäivän tuotosta jaettiin 
juhlassa lahjoitus Pidä Saaristo Siistinä ry:lle 
sekä Naantalin Meripelastajille. Saaristolais-
perinnetapahtuma tulee jatkumaan 4.8. Naan-
talin pienvenesatamassa, johon liittyy myös 
runsaasti oheistapahtumia.•
Kuvassa Jouko Kaskisen ritariksi lyömisseremonia 
hoiti lionsritari Hannu Loukos. Kuvassa henkilöt 
vasemmalta, illan juontaja Juhani Vainio, 
Riitta Kaskinen, Hannu Loukos, Jouko Kaskinen 
ja klubin presidentti Markku Leivo. 

13 15

Konsertin tuotot jaetaan syöpäsairaiden lasten ja 
nuorten hyväksi sekä paikalliseen nuorisotoimintaan.
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17
17  Nuoret hiihtolomalla 
Himoksella
kari aulo

LC HELSINKI/SUURMETSÄ avusti taloudelli-
sesti Jakomäen nuorisotaloa järjestämään 
lasketteluleirin Jämsän Himokselle. Leirin 
tarkoitus oli mahdollistaa jakomäkeläisille 
nuorille matalankynnyksen leiritoimintaa 
laskettelun merkeissä. 
 Ilkka Lindbergin johdolla nuoret ma-
joittuivat Jämsänkosken ammattiopiston 
asuntolan tiloissa. Nuoret saivat viettää ai-
kaansa loistavassa aurinkoisessa talvisessa 
säässä Himoksen hyväkuntoisissa rinteissä. 
 Osa nuorista jännitti laskettelun aloitta-
mista, varsinkin he, joilla kokemusta ei ollut 
vielä kertynyt lajista. Noin tunnin lastenrin-
teessä harjoittelun jälkeen olivat kokematto-
matkin jo rohkeasti valmiina täysimittaisiin 
rinteisiin. Kun ensijärkytyksestä oli selvitty, 
laskettelu alkoi sujua mallikkaasti. Ihan jyr-
kimmät rinteet tultiin kuitenkin vielä tamp-
paamalla alas, kun eivät taidot olleet vielä 
ihan täydessä iskussa.
 Nuorille leiri oli mieluisa ja he oppivat 
laskettelun perusteet ja saivat kipinän liikun-
nan iloon. Nuoret haluavat kertomansa mu-
kaan ehdottomasti uudemman kerran rin-
teeseen.•
Kuva: Ilkka Linberg

18  Avartavia kohtaamisia 
Hollolassa
eevi leppänen ja eeti-miiro asikainen, 
heinsuon koulun 9.-luokkalaiset

OPISKELEMME Heinsuon koulun Elämänhal-
linnan ja sosiaalisten taitojen valinnaiskurs-
silla, jonka tavoitteena on muun muassa tu-
tustua erilaisiin elämäntilanteisiin ja opetella 
kohtaamaan erilaisia ihmisiä.
 Kävimme vierailemassa kehitysvammais-
ten asumisyksikössä Tiilikartanossa. Myö-
hemmin kävimme tapaamassa ikäihmisiä 
Sovituksen kirkolla. 
 Ennen vierailuja oppilailla oli stressaan-
tunut ja jännittynyt tunnelma. Emme yleensä
esimerkiksi pääse olemaan tekemisissä ke-
hitysvammaisten kanssa, joten kokemus oli 
silmiä avaava kaikille. Tapaamisten edetessä 
stressi ja kiusallisuus hävisivät ja juttelu alkoi
sujua. 
 Molemmilla vierailuilla kahviteltiin ja 
tutustuttiin. Tiilikartanossa laulettiin ka-
raokea ja tutustuttiin asukkaiden huoneisiin 
kahvittelun jälkeen. Sovituksen kirkolla jum-
pattiin ikäihmisten kanssa ja katseltiin hen-
kilökohtaisia valokuvia. 
 Monella oli ennakkoluuloja, jotka katosi-
vat vierailujen jälkeen. Vierailut olivat opet-
tavaisia ja tärkeitä molempien osapuolien 
kannalta. Olemme iloisia, että saimme mah-
dollisuuden olla tekemisissä näiden ihmisten 
kanssa.

 Vierailu oli osa LC Hollola/Kapatuosion 
palveluaktiviteettia, joka toteutettiin kol-
mannen kerran Heinsuon opiskelijoiden ja 
opettajan kanssa.•

19  Hyväntekeväisyys-
muotinäytös Kuopiossa
KUOPION kaupungintalon juhlasalissa esitel-
tiin jo kymmenettä kertaa kevään ja kesän 
vaate- ja kenkämuotia, tarmokkaiden nais-
ten, LC Kuopio/Canthin järjestämässä hy-
väntekeväisyysmuotinäytöksessä 14.4. 
 Tänä vuonna saimme näytökseen muun 
muassa Marimekon, jonka juuret lähtevät jo 
vuodesta 1949. Muotinäytöksessä mukana 
neljä ikonista Marimekko-kuosia vuosikym-
menten varrelta yhdistettynä tämän päivän 
vaatetrendeihin. Näytöksessä on esillä myös 
Linnan juhlien pukuja, jotka on suunnitellut 
Muotikuun Jaana Varkki-Terho ja puvut on 
valmistettu Turussa.
 Muotinäytöksen suojelijana toimi lasi-
taiteilija Ritva-Liisa Pohjalainen, juontajana 
Kristiina Lybeck ja esiintyjänä tenori Ossi 
Jauhiainen.
 Muotinäytöksen malleina toimivat LC 
Kuopio/Canthin naiset, sekä muun muassa 
johtaja Mika Sutinen. Lasten muotia toi pai-
kalle Jesper Junior. Vaatemuodin lisäksi esillä 
on paikallisia koruja sekä muita kättentöitä. 
Korut ovat Saurumin, korumuotoilija Jenni 
Rutosen käsialaa.

18
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 LC Kuopio/Canth lahjoittaa näytöksen 
tuotot kuopiolaisten, syrjäytyneiden nuor-
ten muotoilu -ja kättentöiden koulutukseen. 
Koulutuksessa yhteistyökumppanina on 
Kuopion Muotoiluakatemia.• 

20  Jäidenlähtö rytisee rahaa 
hyviin kohteisiin
matti laakso

SALON usein valtakunnallistakin julkisuutta
saanut Salonjoen jäidenlähtö on jauhanut 
rahaa hyväntekeväisyyteen jo vuodesta 1958 
lähtien. LC Salon jääveikkaus-aktiviteetti 
täyttää tänä keväänä siis jo 60 vuotta. Uske-
lanjoki halkoo Salon keskustaa ja aika usein 
on käynyt niin, että jäät pakkautuvat keskus-
tan siltojen väliin torin kupeeseen. Kun jää-
massat muodostavat padon, vesi nousee ka-
duille ja kellareihin. 
 Lounaisen Suomen jäidenlähdöt ovat 
yleensä maan ensimmäisiä, joten myös valta-
kunnan media kiinnostuu, kun kevätluonto 
näyttää voimaansa.
 Kevään eteneminen kiinnostaa ihmisiä 
ja juuri siihen perustuu LC Salon jääveik-
kauksen yhä jatkuva suosio. Jääveikkauk-
sessa yritetään veikata jäidenlähdön tarkkaa 
ajankohtaa. Virallisena jäidenlähdön mitta-
rina toimii LC-tynnyri, joka asetetaan jäälle 
yleensä median läsnäollessa tammi-helmi-
kuun vaihteessa. 

 Kun jäät sitten kevään tullen lähtevät, 
jäidenlähdön viralliseksi hetkeksi katsotaan 
ajankohta, jolloin tynnyri on kokonaan alit-
tanut Turuntien sillan. 
 Veikkaaminen ei ole helppoa, jäät voivat 
lähteä jo maaliskuun alussa tai vasta reilusti 
huhtikuun puolella. Lähimmäksi oikeaa het-
keä arvannut voittaa arvokkaan palkinnon ja 
myös kaikkien arpoja ostaneiden kesken ar-
votaan hyviä voittoja.
 Jääveikkausarpoja myyvät klubiveljet ja 
paikkakunnan urheiluseurat. Tuotto suun-
nataan kokonaisuudessaan nuorison, van-
husten ja vähävaraisten hyväksi, summa ollut
viime vuosina noin 4 500 euroa.•

21  Diabeteksesta infoilta
raimo holma

LC PARKANO järjesti 10.4. Diabetes-illan Par-
kanon kirjastossa. Luennoitsijana oli diabe-
tology Elina Pimiä. Tilaisuuden avasi lion 
Tuomo Kemppainen ja alusti avauksessaan 
leijonien osuutta maailmanlaajuisesti diabe-
teksessa, auttamista ja siihen liittyvää neu-
vontatyötä.

 Paikalla oli asiaa kuulemassa yli 100 
henkilöä ja tilaisuus oli erittäin onnistunut. 
Yhteistyökumppaneina olivat paikallinen 
Diabetes yhdistys, Kolmostien Terveys Oy, 
Pihlajalinna Oy sekä kirjaston henkilökunta.
 Paikalla oli myös mahdollisuus verenso-
kerinmittaukseen. LC Parkano kiittää kaik-
kia, jotka olette vaikuttaneet tämän tilaisuu-
den onnistumiseen.•

22  Uusi ritari LC Suurmetsälle
kari aulo

LC HELSINKI/SUURMETSÄN 37. Charter Night 
-juhlan yhteydessä lyötiin klubin 16. ritarik-
si Pentti Puukko. Pentti on erittäin ansioitu-
nut lion monissa klubin eri tehtävissä usealla 
vuosikymmenellä. Ritariksi lyönnin suoritti 
klubin presidentti, ritari Kari Aulo ja tapah-
tumaa todistivat ritarit Klaus Laavainen ja 
Heikki Takamaa. Piirikuvernööri Timo Au-
ranen kunnioitti läsnäolollaan juhlavaa tilai-
suutta.•
Kuvassa vasemmalta Timo Auranen, Kari Aulo, 
Pentti Puukko, Heikki Takamaa ja Klaus Laavainen.
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KLUBIEN KUULUMISIA

23

23  Lahjoituksia vanhuksille 
ja lapsille
seija kaila

LC KALAJOKI/KALLATTARET ovat tehneet lah-
joituksia tällä kaudella vanhuksille ja lasten 
hyväksi.
 Seniorikeskus Mäntyrinteelle lahjoitet-
tiin 2 075 euron restoraattori vakioasukkai-
den ja vuorohoidossa olevien käyttöön. Äi-
tiysneuvolalle lahjoitettiin häkämittari, joka 
auttaa äitejä ymmärtämään tupakoinnin vai-
kutuksen lapseen. MLL Kalajoen osasto jär-
jesti lapsille maksuttoman tapahtuman, jossa
vierailivat lastenohjelmista tutut Maltti ja 
Valtti. Olimme tukemassa tapahtumaa pai-
kallisten yritysten kanssa. 
 Aineellisten lahjoitusten lisäksi annam-
me myös aikaamme. Vanhustyöryhmä ideoi
ja järjestää erilaisia virkistyspäiviä seniori- 
keskukseen ja palvelutaloihin. Perinteeksi on
jo tullut kesäisin Orvokin päivät, jossa nauti-
taan boolia, jäätelöä ja hyvää musiikkia. Sa-
moin joulujuhlat lahjoineen ja tarjottavineen. 
 Uutena ideana kokeilimme vierailua pal-
velutaloon. Ohjelmassa oli pientä hellittelyä, 
kynsien lakkausta, käsi- ja hartiahierontaa. 
Tehtiin mielikuvitusmatka metsään ja ar-
vailtiin lintujen ääniä. Mietittiin vanhoja sa-
nanlaskuja, laulettiin yhdessä ja juteltiin niitä 
näitä. Vierailu kesti vain reilun tunnin, mutta
oli todella mieluinen. Tarkoituksena onkin 

tehdä tällaisia vierailuja pienissä ryhmissä 
pitkin vuotta.•
Kuvassa klubin presidentti Paula Palola 
luovuttaa restoraattorin.

24  Kulttuuriyhteistyötä 
ja Suomipoppia
pinja vilhunen

LC HELSINKI/PRO CULTURAN ja Laajasalon 
Opiston laulusolistilinjan opiskelijoiden 
vuotuisessa kevätkonsertissa pureuduttiin 
naisnäkökulmaan. Kappalevalikoima sisälsi 
niin Dingon Nahkatakkisen tytön kuin Aki 
Sirkesalon Naispaholaisenkin. Opiston mu-
siikinopettaja Antti Hyvärinen on luotsan-
nut oppilaita lähes kymmenen vuoden ajan. 
Linja on kasvattanut suosiotaan vuosi vuo-
delta. Tiukka karsinta näkyy ja kuuluu nuor-
ten raikkaissa, korkealaatuisissa tulkinnoissa.
 Klubimme tarkoituksena on tuottaa iloa 
kulttuurin keinoin, retkiä teatteri- ja oop-
peraesityksiin, kulttuuritilaisuuksien järjes-
tämisiä sekä stipendejä lasten teatterihar-
rastuksiin. Lisäksi avustamme vanhuksia 
tapahtumiin ja harrastuksiin osallistumisessa.

Mieluinen palvelutehtävämme, luku- ja kes-
kustelupiiri vanhuksille, on toiminut jo seit-
semän vuoden ajan.•
Kuvassa Nainen ja Suomi-POP -konsertin artistit 
valmiina yleisön valloitukseen. 
Kuva: Pinja Vilhunen 

25  Kalusteita Tyksin 
Leijonahuoneeseen
ILMASSA OLI rakkautta, ystävyyttä, välittä-
mistä ja kiitollisuutta, kun LC Uusikaupunki/
Merettaret järjestivät 11.2. UkiLOVE-hyvän-
tekeväisyyskonsertin Uudenkaupungin kult-
tuurikeskus Crusellissa. Tuotto luovutettiin 
Tyksin T3 sairaalan vanhempainhuoneen 
kalusteiden hankintaan.
 A-piiri käynnisti kalusteiden hankinta-
projektin syksyllä 2017. Jokainen klubi on 
saanut organisoida oman varojen hankin-
nan. UkiLOVE-konsertin suunnittelu pe-
rustui TV:ssä esitettyyn SuomiLOVE-for-
maattiin paikallisesti mukaeltuna. Taiteilijat 
ja yhteistyökumppanit olivat vapaaehtoisia, 
sillä kohde oli koskettava.
 Saimme 13 tarinaa jaettavaksi. Paikalliset 
artistit toteuttivat musiikkitoiveet. Tilaisuu-
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den ”Mikko Leppilampena ja Jenny Pääsky-
saarena” oli näyttelijä-laulaja Lauri Ketonen. 
Artisteista tunnetuin oli Tuula Amberla, kir-
jastonhoitajamme. Säestäjänä flyygelin taka-
na kulttuurikoordinaattorimme, muusikko 
Petri Hatakka.
 Esitykset tulivat yllätyksenä laulujen 
kohteille. Silmäkulmat siinä kostuivat ja 
onnellisia kasvoja näkyi väliajalla. Iloisina 
saimme kuitata 4 200 euroa leijonahuoneen 
tilille, pikku potilaiden ja heidän perheidensä
iloksi.• 

26  Lämminhenkinen 
konserttielämys
kaija rantala 

LC SIILINJÄRVI/TARINA järjesti jo kolmannen 
kerran keväisen hyväntekeväisyyskonser-
tin 22.4. Salmin salissa. Vakioesiintyjämme 
taidokkaat sopraano Marjukka Tepponen, 
puolisonsa baritoni Kevin Greenlaw sekä 
laulaja-lauluntekijä Annika Tepponen vah-
vistuksenaan Kuopion kaupunginorkesterin 
selloryhmä saivat liikkeelle täyden salin kuu-
lijoita. Ohjelma koostui Kuulan ja Merikan-
non sävelmistä sekä ulkomaisista klassisen 
musiikin säveltäjien teoksista musikaalisä-
velmiä ja muuta kevyempää osuutta unoh-
tamatta.
 Siilinjärveläissyntyinen Marjukka kertoi 
haastattelussa valmistautumisen ja jännittä-

vän tunnelman ennen konserttia olevan ai-
van samanlaiset olipa kyseessä Tokion tai 
Washingtonin suuret oopperatalot tai Siilin-
järven Salmin sali. Marjukan amerikkalais-
syntyisestä puolisosta Kevin Greenlawista 
on tullut vuosien mittaan ikään kuin siilin-
järveläisten yhteinen vävypoika. 
 Konsertin tuotto menee lyhentämättö-
mänä siilinjärveläisten lasten, nuorten ja van-
husten hyväksi. LC Siilinjärvi/Tarina tukee 
muun muassa erityisluokan virkistystoimin-
taa, opettajien ja valmentajien Quest-koulu-
tusta, nuorisovaihtoa ja koululaisten kulttuu-
rikasvatusta. 
 Taas tehtiin yhdessä hyvää.•
Kuva: Anu Piironen, Uutis-Jousi

27  Ilmajokisten lionien 
perinneprojekti
kalevi äijö

ILMAJOKISET ovat jo pitkään toivoneet kes-
kustan torille toimintaa, joka elävöittäisi 
sen käyttöä. Pitäjän kolme klubia LC Ilma-
joki/Ilkka, LC Ilmajoki/Viljat ja LC Ilmajoki 
päättivät hakea kunnalta lupaa rakentaa to-
rille esiintymislavan, joka olisi kuntalaisten 
käytettävissä korvauksetta.
 Saimme kunnanhallitukselta myöntei-
sen päätöksen. Esiintymislavan suunnitteli 
arkkitehti Safa Kaisa Äijö. Rakennesuunnit-

telun ja kustannusarvion teki DI TT Seppo 
Matala. Kustannusarvion mukaan lavalle tu-
lisi hintaa 24 000 euroa.
 Kunnan rakennustarkastus hyväksyi pii-
rustukset, suunnitelmat ja kustannusarvion, 
jonka jälkeen oli selvitettävä, mistä saamme 
tarvittavat rahat suunnitelmamme toteutta-
miseen.
 Päädyimme hakemaan EU:n leader-ra-
hoitusta, mihin saimme myönteisen päätök-
sen. Rahoitustuella kustannuksista katetaan 
65 prosenttia ja loput 35 prosenttia täyttyy 
klubilaisten oman työn osuudella. Klubilais-
ten työtunteja kertyi yhteensä 1 395. Suun-
nitteluun käytetyt työtunnit sisältyvät lahjoi-
tettuina tunteihin.
 Rakennustyöt aloitettiin 28.8. ja lava saa-
tiin lähes valmiiksi 21.11. Viimeistelyt tehtiin 
huhtikuulla. Esiintymislavan avajaisia vietet-
tiin vappuna 1.5.2018. Juhlapuhujana oli CC 
Erkki Honkala. Esiintymislava sai nimek-
seen nimikilpailun tuloksena ToriPoksi.
 Pitäjissä, joissa on useampia klubeja, yh-
teistä toimintaa useimmiten on vähän. Yh-
distämällä useammin voimavarojamme, 
voisimme tavoittaa paremmin järjestömme 
yhteisen tavoitteen Me Palvelemme.•
Kuvassa nauhan leikkauksen avajaisjuhlassa 
suorittivat CC Erkki Honkala, kunnanjohtaja 
Seppo Pirtikoski, presidentit Laura Lepola-Fränti, 
Markku Kohtamäki ja Martti Koivumäki. 
Avustajina lion Rauno Ketonen ja Riitta Nurttila.
Kuva: Sakari Ketola
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palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, klubi, syntymä- ja kuolinaika. 
varsinaiset muistokirjoitukset julkaistaan suomen lions-liiton kotisivuilla olevassa 
muistolehdossa www.lions.fi/lion-lehti_kertoo_lionstoiminnasta/muistolehto/.
lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. 
kotisivuilla julkaistavien tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

Yngve Bodman
LC Kristinestad-
Kristiinankaupunki
f. 16.3.1930
d. 7.8.2017

Kaarle ”Kalle” 
Henrik Fast
LC Tampere/Harju
s. 7.9.1929
k. 4.12.2017

Pauli Helistö
LC Simo
s. 31.12.1929
k. 22.1.2018

Veikko Hiukka
LC Rovaniemi/
Ounasvaara
s. 20.7.1943 Rovaniemi
k. 15.11.2017 Rovaniemi

Jouko Lehmus
LC Lauttakylä
s. 1935 Kuru
k. 30.5.2017 Huittinen

Petri Moisio 
LC Ylöjärvi/Keijärvi
9.5.1958 Forssa
17.3.2018 Ylöjärvi

Raimo Pusa
LC Helsinki/Hietalahti
s. 21.11.1955 Keuruu
k. 22.8.2017 Helsinki

Pertti Ravonius
LC Lappi tl
s. 24.4.1955
k. 5.1.2018

Raita Seikkala
LC Kurikka/Jennyt
25.3.1928 Lumijoki
10.8.2017 Kerava

Yrjö Niemelä
LC Kittilä/Levi
s. 1.7.1926 Forssa
k. 20.2.2018 Kittilä

MUISTOKIRJOITUKSET

Jorma Lakka
LC Vaajakoski
s. 16.12.1936
k. 12.2.2018

Pekka Savola
LC Naantali
s. 24.3.1933
k. 4.3.2018

Paavo Isomaa
LC Kemi
s. 31.1.1924
k. 17.7.2017

Raimo Jokio
LC Askola
s. 28.1.1931 Kerkkoo
k. 20.12.2017 Askola

Ilkka Puranen
LC Kannus 
s. 20.6.1942
k. 7.3.2018

Jyrki Juhani 
Sutinen
LC Savonlinna/Sääminki
s. 13.1.1937
k. 2.1.2018

Pentti Tiuttu
LC Huittinen
s. 30.8.1926
k. 4.12.2017

Raimo Wikström 
LC Kaarina
s. 25.10.1949
k. 4.01.2018

Kari Åström
LC Jyväskylä/
Cygnaeus
s. 7.7.1943 Jyväskylän mlk
k.19.3.2018 Jyväskylä

Birgitta ”Piita”
Perasto-Bernitz
LC Helsinki/Viapori
s. 21.5.1950
k. 6.1.2018

Kullervo Prusila
LC Kemi
s. 7.3.1927
k. 16.10.2017

Pentti Paavali 
Simola
LC Tammela
s. 15.8.1922
k. 20.1.2018

Carl-Johan Björk
LC Jakobstad/Malm
f. 7.8.1940
d. 23.2.2018

Karl-Gustav 
Karlsson
LC Sibbo-Sipoo
f. 25.11.1939
d. 13.3.2018
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KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ESITYS

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKKI myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana 
on esimerkillisesti edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2017–2018 klubin sihteerin 
tulee täyttää tämä esitys, tarkastaa että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se 
kauden 2017–2018 piirikuvernöörin myönnettäväksi viimeistään 15.9.2018. Ansiomerkin hinta on 20 euroa. Ansiomerkin jakamisen 
ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen edellytykset ovat (rastita täyttämänne vaatimukset):

Lions Club

1. Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle.

2. Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle määräaikaan mennessä.

3. Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt.

Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai

klubi on perustanut lions- tai liitännäisklubin tai klubi on toiminut leoklubin taustaklubina.

5. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa kauden aikana.

6. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuosikokouksessa.

7. Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten

nuorisovaihtoon tai yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.

8. Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari -säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 eurolla. 
Lahjoitusten yhteissumma on ____________ euroa. 

9. Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut. 

(Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4-9 vaatimuksesta.)

Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2017–2018 anoo 

Nimi

ansioituneelle kauden 2017–2018 presidentilleen

kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus / 1. varapresidentti 2017–2018 Allekirjoitus / sihteeri 2017–2018

4. 

Piirikuvernööri 2017–2018 täyttää:

Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille.

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus / Piiri / Piirikuvernööri 2017–2018

107-

r.y.
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DET INHEMSKA FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 %-IG PRESIDENT

DET INHEMSKA FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 %-IG PRESIDENT beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod 
på ett exemplariskt sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för perioden 2017–2018 
fylla i denna ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med nämnda periods första vice president och 
sända den till distriktsguvernören för perioden 2017–2018 för godkännande senast 15.9.2018. Förtjänsttecknet kostar 20 euro. Distriktsguvernören besluter 
om tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet.  Förutsättningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav):

Lions Club

1. Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund.

2. Klubben har meddelat sina funktionärer för den kommande perioden till Finlands Lionsförbund inom fastställd tid.

3. Klubbens medlemsantal har inte minskat.

I klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller

klubben har bildat en lionsklubb eller klubbfilial eller klubben har fungerat som stödklubb för en leoklubb.

5. Klubben har haft en befullmäktigad representant på Finlands Lionsförbunds årsmöte under nämnda period.

6. Klubben har haft en befullmäktigad representant under nämnda period på det egna distriktets årsmöte.

7. Klubben har deltagit i minst en av multipeldistriktets (Lionsförbundets) aktiviteter, t.ex.

ungdomsutbytet eller en samnordisk aktivitet eller någon annan aktivitet som godkänts av förbundets årsmöte.

8. Under perioden har klubben erlagt avgifter till Arne Ritari -stiftelsen, för kort och/eller till Quest, som uppgår till minst 200 euro. 
Donationerna uppgår sammanlagt till ____________ euro. 

9. Klubben har deltagit i aktiviteter och erlagt de avgifter, som distriktets årsmöte fattat beslut om.

(Av väl motiverade skäl kan beviljaren ge tillstånd till avvikelse från ett av kriterierna ovan i punkterna 4-9.)

Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2017–2018 anhåller Lions Club

Namn

om att få åt sin förtjänta president under perioden 2017–2018

det inhemska förtjänsttecknet 
för 100 %-ig president.

Ort och datum

Underskrift / 1 vice president 2017–2018 Underskrift / sekreterare 2017–2018

4. 

Ifylls av distriktsguvernören för 2017–2018:

Jag beviljar förtjänsttecknet för 100 % -ig president åt nämnda klubbs förtjänta president.

Ort och datum Underskrift / Distrikt / Distriktsguvernören för 2017–2018

107-

r.f.
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PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

P
rogrammet omfattade 25 legen-
dariska Beatlessånger med allt från 
I saw her standing there till The long 
and winding road. 
 Om sångerna var utmanande så 

gick inte orkestern av för hackor heller. På 
piano var virtuoserna Jukka Gustavson, 
känd från bland annat legendariska bandet 
Wigwam, samt kompositören och yrkes-
musikern Douglas Pashley som ursprung-
ligen är från Kanada.
 – Det finns väl inget roligare sätt att 
samla in pengar till välgörenhet än via musik
som klubben själv är med om att producera.
Jag och basisten Bo Ingves är båda långva-
riga medlemmar i LC Sibbo-Sipoo, säger 
konserternas drivande kraft, Calle Eklund, 
gitarr och sång. 
 Bakom trummorna satt jazzvirtuosen 
Thomas Törnroos som rev ner dagens maf-
figaste applåder med sitt trumsolo som av-

slutning på Strawberry Fields forever. De 
övriga i bandet är gitarristen Markku Räty, 
gitarr, och Tom Backman, gitarr och sång 
samt Vera Eklund, sång.
 – Jukka Gustavson har deltagit i fyra 
konserter medan Douglas Pashley nu var 
med andra gången. De övriga har varit med 
på alla konserter hittills. Konserternas av-
kastning är god då musikerna ställer upp 
gratis eller mot en minimal kostnadsersätt-
ning. Ett stort tack till dem för det, säger 
Eklund. 
 Den talrika publiken och konsertens 
fina stämning värmde arrangörerna.
 – I publiken satt både unga och gamla,
med det gemensamma att alla gillar The 
Beatles musik. Vid våra tidigare konserter
har vi spelat allt från gamla evergreens, 
rock’n’roll och blues till Pink Floyd och 
Genesis, säger Eklund.• 

Aktiva byggare i Korsnäs
bo ingves 

LC KORSNÄS är en liten men ytterst aktiv 
klubb som handfast arbetar för ortens åld-
ringar och ungdomar genom konkreta åt-
gärder.
 Ett av de stora projekten i fjol var att 
bygga och inreda en inglasad terass vid äldre-
boendet Buketten i Korsnäs. Altanen är en 
del av en ny matsals- och servicebyggnad 
som invigdes i januari.
 Ursprungligen var det meningen att den 
gamla matsalen och kansliet skulle renoveras 
och byggas ut. Det visade sig dock att bygg-
naden var så fuktskadad att kommunen be-
slöt att bygga ett helt nytt hus. 
 Bygget och terassen invigdes av riksdags-
ledamot Anna-Maja Henriksson som i sitt 
öppningstal konstaterade att Finland över-
lag skulle behöva flera nya, friska byggnader 
som ger stimulans till god livskvalitet.
 – Dagens seniorer behöver mötesplatser 
och nu kan Buketten erbjuda detta för de äld-
re i Korsnäs, sade hon.
 Under hösten och vintern har klubben 
dessutom tillsammans med ungdomarna 
i kyrkbyn och andra hjälpande händer in-
rett ungdomsrummet i uf-lokalen i Korsnäs 
kyrkby på nytt. 
 – Pengar från Röda Fjädern-insamlingen 
kom väl till pass för detta ändamål. I januari 
återinvigdes utrymmet och ungdomarna har 
nu tagit rummet i besittning för tre kvällar 
per vecka, säger Lis-Britt Södergran från 
LC Korsnäs.•

Beatles gjorde succé i Sibbo
Classics Never Die heter en konsertserie som LC Sibbo-Sipoo har arrangerat 
sex gånger sedan 2006. En publik på inemot 280 personer fyllde nu senast 
festsalen i Sibbo när Beatles var på agendan lördagen den 7 april.

bo ingves
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LC Korsnäs står bakom den inglasade altanen 
vid den nya matsals- och servicebyggnaden i 
anslutning till äldreboendet Buketten i Korsnäs.

Thomas Törnroos vid trummorna, flankerad av från vänster Markku Räty, Calle Eklund och Tom Backman, 
drar ett bejublat solo på LC Sibbo-Sipoos fullsatta Beatleskonsert i Nickby.
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Ta hand om världen
LIONSMEDLEMMAR vet att det är belönande att hjälpa 
andra. Skrattande barn på en lekplats som Lions ska-
pat eller lättnaden hos en mor vars barn vaccinerats 
mot mässling värmer hjärtat. Att hjälpa katastrofoffer 
eller andra som behöver hjälp är saker som kopplar 
ihop mänskligheten inom oss med omvärlden. 
 Men ibland måste man hjälpa även om belöningen 
inte kommer direkt. Om du inte fokuserar på helheten
ser du bara vad du offrar. När vi ska slå ett slag för 
miljön får vi ofta en lista på saker vi inte borde göra. 
Använd inte plastflaskor, kör inte bil för mycket, du-
scha inte för länge.
 Att bry sig om världen borde inte ses som ett arbete.
Jorden är vårt enda hem och vi har ett ansvar inför 
kommande generationer att ta hand om den. När vi 
genomför ett hjälpprojekt som förbättrar miljön gör 
vi just detta. Miljön är en viktig del av våra nya glo-
bala mål – av vilka ett är att vi har hjälpt 64 miljoner 
människor enbart under de fyra senaste åren.
 Ungdomar över hela världen glöder för denna 
sak. Vissa klubbar har rapporterat att de har använt 
miljöprojekt som ett sätt att få flera unga medlemmar 

med goda resultat. 
Över hälften av 
alla drygt 26  500 
Lionsklubbar har 
nyligen genomfört 
ett miljöprojekt. Vi 
samlar kraft och 
det gäller att fort-
sätta arbetet tills 
vi ser en grönare 
värld.

 I Indien har vi många miljöutmaningar. Vi käm-
par med luftföroreningar och sinande grundvattens-
reserver som är ett hot mot allas hälsa och utkomst, 
rik som fattig. Som alla andra länder använder vi för 
mycket plast och är tvungna att på nära håll följa med 
följderna av klimatförändringen.
 Men dessa utmaningar är inte oöverstigliga. Alla 
kan på egen hand göra små saker, och inom Lions kan 
vi tillsammans göra stora saker tack vare vårt breda 
nätverk.   
 Fortsätt alltså att göra små saker på egen hand 
men glöm inte bort de stora sakerna. Samlas för att 
putsa upp i naturen, plantera träd eller samla in pap-
per eller plast. Förutom att det kan locka nya medlem-
mar gör du och din klubb också ett slag för framtiden.
 Fast vi inte märker att jorden roterar, övergår natt 
varje dag i gryning. De två miljarder människor som 
inte har rent dricksvatten, de miljoner som inte har 
tillgång till toalett, de djurarter som håller på att utro-
tas – för dem alla behöver alla en ny gryning.
 Jorden hör inte till oss utan vi hör till jorden.•

WE 
SERVE

PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL, 2017-2018

naresh aggarwal
Lions Clubs Internationals president

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

D
å den internationella  styrelsen 
sammanträdde i Miami i början av 
april godkändes förslaget att det ska 
grundas en ny IT-kommitté i sty-
relsen från och med den 1.7.2018. 

Om det här röstas på årskongressen i Las 
Vegas. Styrelsen godkände också Myanmar 
som medlemsland nummer 214.
 Den internationella styrelsen beslöt ef-
ter omröstning att årskongressen 2025 hålls i 
Mexiko City.
 Till Las Vegas torde komma ungefär 
16  000 deltagare. De flesta kommer från 
USA, Japan, Indien, Nepal och Nigeria. I år 
försöker vi påverka USA så att landet bevil-
jar alla deltagare visum. USA:s tidigare pre-
sident George W. Bush besöker mötet under 
den andra plenumdagen, vilket förorsakar 
strängare säkerhetsåtgärder.
 Leadership-kommittén godkände pro-
grammet för DG-Elect-utbildningen. Den 
hålls i Chicago 12–14.2.2019 och 5.7.2019 
i Milano. Det nya programmet Lions certi-
fierade instruktörer (LCIP) utvidgas till alla 
områden under perioden 2018–2019.

Ny IT-kommitté
markus flaaming, 
internationell direktor 2016–2018
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Vicepresident Gudrun och hennes man 
PID Jon Bjarni under en paus.

Vi har ett ansvar 
inför kommande 
generationer att 
ta hand om jorden.
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 Marknadsföringskommittén godkände 
LCI:s och LCIF:s nya webbsidor. Innehållet
i appen MyLion torde utvidgas i maj-juni men
EU:s dataskyddsförordning kan påverka 
innehållet.
 Medlemskommittén godkände att en 
Leo eller en ung lion kan delta i den interna-
tionella styrelsens möten som icke-röstande 
medlem. Deltagandet roterar områdesvis.
 Förre presidenten Wing-Kun Tam är 
igen ordförande för det globala arbetsteamet 
och som viceordförande är de förra presi-
denterna Wayne Madden, Mahendra Ama-
rasuriya och Barry Palmer. Storinsamlingen 
Campaign 100 lanseras i Las Vegas.
 EU:s dataskyddsförordning GDPR var en 
betydande sak som behandlades. Ekonomi-
direktör Catie Rizzo presenterade saken och 
förklarade hur GDPR påverkar också andra 
länder än enbart EU-länderna.
 Den internationella styrelsen samman-
träder nästa gång före årsmötet i Las Vegas.•

Vi gjorde tillsammans
NÄR JAG BÖRJADE skriva den här spalten märkte jag att den är min sista i egen-
skap av ordförande. Det att jag inte märkt hur tiden gått är ett tecken på att jag 
trivts med mitt uppdrag. Tiden har inte blivit lång.
 Vanligtvis ser man i denna stund i backspegeln. Fick vi till stånd någonting? 
Startade vi något nytt? Rullade vi bara på i vardagen?
 Lions är den största och mest betydelsefulla hjälporganisationen i Finland. 
Jag vill alltid tänka att lion på alla nivåer så att säga sitter i förarsätet. Vi ska inte 

bara reagera på saker som sker utan vi skall 
tillsammans föra fram vår ideologi. Vi ska 
givetvis inte glömma bort akuta hjälpbehov 
såväl nära som fjärran. 
    Lionsorganisationen ska ses som en 
smidig aktör. För detta ändamål har vi vår 
katastroffond.
      LCI Forward innebär att vi vid ingången
till vårt andra sekel inkluderar fem service-
områden i vår verksamhet: diabetes, miljö, 
hungersnöd, barncancer och syn. Av dessa 
har Lions i Europa lyft fram diabetes, barn-
cancer och miljöfrågor som sina kärnom-

råden. Dessutom fortsätter vi att hjälpa ungdomar, men vi betonar vikten av att 
få med ungdomarna i vårt servicearbete. Givetvis fortsätter vi också serviceverk-
samheten på vår hemort.
 Jag lyfter här fram miljöfrågorna. Vi har som 
organisation svarat på Östersjöutmaningen vil-
ket också omfattar alla lion i inlandet. Vi ska se 
till att det inte i våra vattendrag finns exempelvis 
plastavfall.
 Jag har rört mig aktivt i Lionsdistrikten och 
kan inte upphöra att beundra det arbete som våra 
medlemmar under oräkneliga arbetstimmar gör 
på olika håll i landet för att kunna hjälpa. Det har 
också skapats bestående byggnadsverk, som 
utescenen på torget som klubbarna i Ilma-
joki byggt och utkikstornet som LC Kihniö 
gjort, för att nämna några exempel.
 Lions är en familjecentrerad organi-
sation som också medlemmarnas makar 
eller makor satsar sin tid på. Utan deras
stöd tror jag att inget lion kan ge sitt allt.
 Bästa lion. Jag tackar för ert för-
troende vid årsmötet i Åbo. Om jag 
gett mycket av mig själv till organi-
sationen, har jag fått ännu mera till-
baka; jag kommer aldrig att glömma 
alla upplevelser och möten.•
Jag önskar alla 
ett lysande år 2018!

Lions är den 
största och mest 
betydelsefulla
hjälporganisationen
i Finland.
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ORDFÖRANDEN
erkki honkala
Ordförande 2017–2018
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Internationella direktorn Markus Flaaming i väntan 
på att den internationella styrelsens möte ska börja 
i Miami.
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ionsförbundet bokslut för perioden 
2016–2017 visar ett överskott på 
sammanlagt 36 103 euro. Förbundets 
administration står för 16 039 euro 
av överskottet och administrationens 

aktiviteter för 20 064 euro. Dessutom är re-
sultatet för förbundets självtäckande fonder 
1 167 954 euro innan bokslutsdispositioner.
 För att nå ett överskott i periodens bud-
get krävdes omfattande sparåtgärder av sty-
relsen och guvernörsrådet. 
 De största inbesparingarna gav över-
gången till det elektroniska mötes systemet 
GoToMeeting. Dessutom var förbundets 
personal permitterad två veckor våren 2017. 
 Resten av inbesparingarna kom i mindre 
poster bland annat genom lägre kostnadser-
sättningar för förtroendemännen. Dessutom 
konkurrensutsattes externa tjänster som för-
säkringar och städning.

Sparbudgeten gav resultat
En förenings resultat är i slutändan verksamheten. Avsikten är inte att skapa 
en vinst men då intäkterna minskar drabbas även verksamheten.

maarit kuikka, generalsekreterare

Njut av 
Uleåborg
elsi salovaara, 
medlem av informationskommittén

DE LION som kommer till årsmötet i Uleå-
borg får njuta av en naturskön stad invid ha-
vet, en stad som skämmer bort sina gäster 
med ett mångsidigt utbud av upplevelser.
 – Det lönar sig att stanna kvar lite efter 
årsmötet för att riktigt hinna se vad sommar- 
Uleåborg kan erbjuda, uppmanar huvud-
kommitténs ordförande Jouko Lampinen.
 Stadens turistinformatör Tarja Ikola tip-
sar om mobilguiden Nomadi som kan laddas 
ner till smarttelefonen.

2018
OULU
FINLAND

MD 107

LAS VEGAS
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ÅRSMÖTET I ULEÅBORG 8–10.6.2018

 Administrationens balans var 796 699 
euro den 30 juni 2017. Fondernas balans var 
2 363 845 euro. Den största delen av detta är 
Röda Fjädern-fonden som är på över två mil-
joner euro. Under perioden förnyades fönst-
ren i Lionshuset.
 Förbundets insamlingsaktiviteter, alltså 
lotter och kort hör till de administrativa ak-
tiviteterna. Från dem ges vid slutet av perio-
den så kallade interna bidrag till bland annat 
leoverksamheten, ungdomsutbytet och Or-
kester Nordens finländska musiker samt till 
att täcka Finlands kostnader för det nordiska 
arbetet i NSR (nordiska samarbetsrådet).
 I interna bidrag gavs under perioden 
2016–2017 totalt 85 118 euro. Lottförsälj-

 – Den erbjuder temarundvandringar ex-
empelvis till den vackra naturen kring flod-
mynningen eller till Alvar Aaltos arkitektur-
skapelser. Med appen kan man också följa 
V.A. Koskenniemis dikt Koulutie (skolvägen)
genom stadens centrum.
 Citycykelstaden Uleåborg erbjuder en 
utmärkt omgivning för cykelturer, och det 
finns en hel del guidade turer till fots med 

ningen gav 81 567 euro och 
försäljningen av kort 41 965 
euro. Differensen på 38 414 
euro används till kommande 
ungdomsverksamheter.•

kompetenta guider som kan öppna stadens 
historia och hur livet såg ut där tidigare.
 Staden har också ett flertal konstmuse-
er och bland annat Finlands första veten-
skapscentrum, Tietokeskus Tietomaa, som i 
år firar 30 år.•

Tilläggsinformation om evenemang i staden 
finns på www.ouka.fi/tapahtumat.
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Serviceenkäten klar
VID ÅRETS BÖRJAN skickade vi ut en serviceenkät med målsättningen att utreda vilka 
tjänster det finns behov av nu och i framtiden.
 Vi fick 811 svar vilket är 13 procent av enkätens mottagare. Det är till och med 
lite mera än förbundets medlemsförfrågningar åren 2013–2015 i vilka svarsprocenten 
varierade mellan sex och tolv procent.
 Responsen kommer att användas som underlag för planeringen av de följande 
periodernas verksamhet och ekonomi. Den nedåtgående medlemstrenden innebär 

mindre medlemsintäkter, vilket i sin tur tvingar oss 
att se över organisationens strukturer och adminis-
trativa kostnader.
      Det måste fattas beslut som påverkar hur bra 
förbundet kan serva medlemmarna. Som underlag 
för de besluten gäller det att veta vilka tjänster som 
inte anses vara nödvändiga och kan läggas ned 
eller ordnas på annat sätt. Uppgiften är svår: i en-
kätens svar betonades klubbarnas behov av service 
antingen direkt via kontoret eller via nätet.

 Utgående från svaren vet medlemmarna var Lionshuset finns. De mest kända 
tjänsterna är försäljningen av tillbehör, tidningen Lion, årsboken och webbsidorna. 
Våra tjänster gällande Teosto-betalningar är sämre kända. 
 Kontakt till kontoret tas främst med e-post, telefon eller webbutiken. Nästan 80 
procent av respondenterna hade haft nytta av kontakten. 
 En viktig uppgift är att ungefär en fjärdedel av respondenterna inte över huvud 
taget använt sig av förbundets tjänster. De som hade kontaktat förbundet i något ärende
hade vanligtvis gjort det 2–3 gånger per år.  
 Endast cirka 12 procent av respondenterna ansåg 
att det är viktigt att kontoret är öppet under sommaren. 
För de flesta är det acceptabelt att servicen är tillgänglig 
endast under vissa klockslag.
 Det är viktigt att tidningen Lion produceras av 
förbundet, anser hela 94 procent av respondenterna.
De saker som respondenterna mest allmänt ansåg
att förbundets kontor kunde låta bli att sköta var 
Teosto-avgifterna (33%), lotterierna (30%) och 
julkorten (25%).  
 I de fria svaren fanns önskemål om en lättare 
organisation och enklare processer. I överras-
kande många svar önskades en direkt kontakt 
mellan klubbarna och förbundet. Distrikten, 
områdena och zonerna ansågs inte viktiga 
för själva verksamheten.
 Ett sammandrag av enkäten finns 
påfinska på förbundets hemsida
www.lions.fi.
 Enkäten skickades till den pågå-
ende och den föregående periodens 
klubbtjänstemän, distriktsguvernö-
rer och -sekreterare samt till ordfö-
randena för distriktens medlems-, 
utbildnings-, service- och medelsin-
samlings- samt Questverksamhet.•

GENERALSEKRETERAREN
maarit kuikka

Generalsekreterare

Det är viktigt 
att tidningen Lion 
produceras av
förbundet.

STYRELSEMÖTEN
8.6.2018

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
10.6.2018 Konstituerande möte i Uleåborg

ÅRSMÖTE
8–10.6.2018 i Uleåborg

INTERNATIONELLA MÖTEN
Internationella årskongressen 
29.6–3.7.2018 i Las Vegas

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
VOLLEYBOLL 5–6.5.2018, 
LC Sotkamo/Vuokatti

MÖLKKY 26.5.2018, LC Kausala

GOLF 7–8.7.2018 LC Uusikaupunki

EVENEMANGSKALENDER

STYRELSEMÖTEN
Hösten 2018 
9.8. / 13.9. / 18.10. / 8.11. / 13.12. (option)

Våren 2019 
24.1. / 14.2. / 21.3. / 25.4. / 
16.5. (option) / 7.6.

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
24–26.8.2018 St:Michel

1.12.2018 GoToWebinar

1–3.3.2019 Björneborg

9.6.2019 Konstituerande möte 2019–2020 
i Kalajoki

ÅRSMÖTE
7–9.6.2019 i Kalajoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
25–28.10.2018 
Europa Forum, Skopje/Makedonien

18–19.1.2019
Nordiska samarbetsrådet NSR 
Gardermoen/Norge

5–9.7.2019 
Internationella årskongressen
Milano/Italien

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
HAGELGEVÄR 21–22.7.2018 
LC Honkilahti

ORIENTERING 18.8.2018 
LC Tampere/Kaukajärvi

SCHACK, 29.9.2018, 
LC Tampere

BOWLING, 25.2–24.3.2019 
LC Kuusankoski

GOLF, 28–29.6.2019 
LC Vantaa / Kaivoksela
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Vänlighet har betydelse
teija loponen 

LIONS-REKLAM syns på 40 ljustavlor längs 
gatorna i Helsingfors fram till den 3 juni. 
Det är fråga om en kampanj som det in-
ternationella huvudkontoret i USA själv 
producerat och finansierat. 
 Finlands Lionsförbund kontaktades 
först i planeringens slutskede och kunde 
inte just påverka ljustavlornas innehåll. 
Namnet ändrades i alla fall på finska till 
formen Hyvät teot ovat tärkeitä, på svenska
Vänlighet har betydelse.
 Huvudkontoret vill med kampanjen 
visa vilket betydelsefullt arbete organisa-
tionen gör på olika håll i världen. En mot-
svarande Kindness Matters kampanj har 
redan förverkligats i några andra länder.• 

A
vsikten med evenemanget var att 
sprida kunskap om diabetes som 
10 procent av Finlands befolkning 
lider av. Det är alltså en av våra 
folksjukdomar. Av de tre rutterna 

var den längsta fyra kilometer lång.
 Deltagarna kunde också mäta sitt blod-
socker. Ett rejält förhöjt värde kräver ome-
delbar vård men redan en liten förhöjning 
kan indikera en diabetes som inte ännu bru-
tit ut. I det fallet hjälper motion till för att 
hålla blodsockret i balans. Regelbunden mo-
tion kan till och med förhindra att sjukdo-
men bryter ut.
 Den internationella Lionsorganisationen 
har redan länge arrangerat marscher mot di-
abetes (Lions diabetes strides). Evenemanget 
på Narinken var det andra i sitt slag i Finland 
och det första i huvudstadsregionen.
 Evenemangets konferencier var Aarno 
Cronvall. Öppningsanförandet hölls av riks-
dagsledamot Sari Sarkomaa som är ordfö-

Det lönar sig att värma upp inför ett motionspass, som är bra preventiv vård mot diabetes.

Ut och gå mot diabetes
Lions och huvudstadsregionens diabetesförening arrangerade 
en gemensam gångmarsch mot diabetes med start på Narinken 
i Helsingfors lördagen den 28 april. 

thorleif johansson

rande för Diabetesförbundet och riksdagens 
diabetsgrupp. 
 Innan uppvärmningen, som Ketlin Tack-
man svarade för, sjöng operasångaren och 
trubaduren Klaus Pennanen bland annat 
den napoletanska kompositören Eduardo di 
Capuas välkända sång O sole mio (Min sol).
 – Solen kommer alltid fram när jag 
sjungit den. Om inte direkt, så om något 
dygn eller åtminstone om någon vecka eller 
månad, berättade han åt publiken i ett regn-
grått Helsingfors.
 Och när starten gick var det faktiskt be-
tydligt klarare väder för en stund. I evene-
manget deltog B- och N-distrikten.•
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• Huvudstadsregionens 
 Diabetesförening rf
 www.psdiabetes.fi

• Finlands Lionsförbund rf 
 www.lions.fi

• Finlands Lionsförbund rf / B-distriktet
 www.jellona.info

• Finlands Lionsförbund rf / N-distriktet
 verkkoviestin.fi/n-piiri

NYTTIGA LÄNKAR

Nya styrelsemedlemmar 
i Arne Ritari-stiftelsen
KARI INKEROINEN, LC Nurmes/Pielinen 
(107-H) och Risto Uitto, LC Kauhava/
Helahoito (107-F) valdes till nya styrel-
semedlemmar i Arne Ritari-stifelsen för 
tiden 2018–2021 vid Lionsförbundets sty-
relsemöte den 26 april 2018.
 Stiftelsens styrelse har sex medlem-
mar som sitter tre år i taget. En medlem 
som är i tur att avgå kan inte väljas på 
nytt. Vid valet eftersträvades en jämn di-
striktsvis fördelning av styrelseplatserna 
med beaktande av distriktens tidigare re-
presentation i styrelsen.
 Förbundets styrelse fick inom utsatt 
tid 17 ansökningar till posten. Två ansök-
ningar kom för sent.•

Motion hjälper till 
att hålla blodsockret 
i balans.

Internationella Lions genomför 
en synlig kampanj i Helsingfors.
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Aktuellt om ungdomsbytet
ari lindell, yced 2017–2020 

UTBYTET MED de olika målländerna håller 
på att klarna och våra ungdomars dokument 
finns i målländerna där man letar efter värd-
familjer som bäst, precis som här på hemma-
plan. 
 Processen har gått ungefär som väntat 
vilket innebär att det är allt mera utmanande
att finna värdfamiljer. Det är alltså samma 
problem på alla håll.
 Några ungdomar har tagit tillbaka sin 
ansökan då de av någon anledning inte velat 
ta emot den erbjudna platsen. Som tur är det 
endast fråga om en handfull.
 Den största utmaningen är en aning över-
raskande ungdomarnas ålder och kön. Allt 
yngre ungdomar vill åka men samtidigt är ål-
dersgränsen högre i landet man vill åka till. 
Utbud och efterfrågan är alltså inte i balans.
 I många länder vill man ta emot ungefär
lika många pojkar som flickor. Då ungefär 
80 procent av de sökande i Finland är flickor 
innebär det att det så att säga finns en social 
beställning på manliga sökande.

Fyra läger
Sommaren 2018 ordnas fyra läger i Finland, i 
B-, H-, K- och M-distrikten. Förberedelserna 
är i full gång och tidtabellen ser ut att hålla.
 Det är ett stort och krävande jobb att ar-
rangera ett läger med rikligt program och 
fungerande infrastruktur. Jag är säker på att 
alla arrangörer arbetar professionellt och 
strävar efter att skapa en så fin upplevelse 
som möjligt för deltagarna.
 Lägerarrangörerna har smidigt kunnat 
öka deltagarantalet så att lägren totalt kom-
mer att ha cirka 140 ungdomar. Arrangörerna
har fått preliminära deltagarlistor. 
 Hittills har det kommit överraskande lite 
återbud. Av alla lägerdeltagare har det betts 
om flygtidtabeller eller en förbindelse om 
deltagande.
 Det är säkert ingen överraskning att den 
största utmaningen är att hitta värdfamiljer 
men jag är säker på att vi liksom under tidi-
gare år lyckas med det. 
 Jag vill än en gång påminna att det är varje
lejons uppgift att försöka finna en värdfamilj, 
det är inte meningen att distriktens ungdoms-
utbytesansvariga ensamma ska ansvara för 
det.•

I juli 2017 tog jag därför färjan till Sverige
och Lions Baltic Sea Camp i Stensund 
slott i Trosa, som ligger vid kusten söder
om Stockholm.
     Lägerplatsen vid havsstranden var 

perfekt och utsikten imponerande. Platsen 
var mycket prydlig och på området fanns 
många aktiviteter som gym, fotbollsplan, 
badstrand, gångstigar och en gymnastiksal. 
I den umgicks vi varje kväll och spelade 
bland annat volleyboll.
 I Stensund finns också ett husvagns-
område och då där även pågick andra läger 
fanns det gott om folk i området. Även per-
sonalen var trevlig och hjälpsam och hjälpte
mig att slipa på min svenska. Speciellt vill 
jag lyfta fram den goda maten!

Annorlunda i Sverige
I Sverige var lägret helt annorlunda än i 
Österrike. Där var tidtabellen sträng och 
det var ont om fritid medan det i Sverige 
fanns nästan för mycket fritid. 
 I början av lägret kändes det inte helt 
bra då ledarna var klart äldre än deltagarna 
och programmet delvis skiljde sig från vad 
vi väntade oss. Vi kunde till exempel inte 
tänka oss att besöka en lokal ladugård. 

På äventyr i grannlandet
Sommaren 2016 deltog jag via LC Loimaa / Tähkä i ett internationellt läger 
i Österrike. Resan var så givande att jag även följande sommar ville delta 
i ett Lionsläger.

veera jaanu

 Efter den lite stela inledningen visade 
sig lägret bli riktigt roligt och avkopplande. 
Vi var mycket i friska luften och rörde på 
oss och besökte flera byar i närheten. 
 En dag bekantade vi oss med den 
svenska kulturen genom spel, sånger och 
lokal mat. Vi for också till äventyrscentret i 
Bodaborg, till Gripsholms slott i Mariefred 

Den svenska skärgården var en unik upplevelse för många av deltagarna i Lions internationella 
ungdomsläger i Trosa i Sverige.

Jag rekommenderar
att ungdomar söker till
Lions läger.

och under en hel dag till Stockholm. Ledar-
na byttes ut med ett par dagars mellanrum 
och därför var dagarna olika.
 Sammanlagt gav resan många goda 
minnen och vänner som jag håller kontakt 
med också i fortsättningen. Jag rekommen-
derar att ungdomar söker till Lions läger 
om det spritter ens lite i benen av reslust. 
Det är ett bra sätt att resa tryggt utan för-
äldrar och att bekanta sig med nya kulturer 
och människor.•
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• Ett samnordiskt, tvåårigt Lionsprojekt 
 som administrerats av Finland.

• Startade 2016 enligt beslut av NSR.

• Årsbudgeten cirka 90 000 euro. 

• Personer på plats i Kenya har utbildats 
 av Lionsorganisationen för att sköta   
 distributionen till byarna. 

• Projektet håller på att avslutas men 
 följs ännu upp i ett par års tid.

SOLKÖK TILL KENYA

Soltillredd mat i Kenya
Användningen av ved för matlagning kan minska klart i Kenya när solköken som 
donerats av de nordiska Lionsförbunden nu har börjat monteras och delas ut.

jouko ruissalo, pid, arbetsgruppens ordförande och heikki saarinen, pdg, projektchef
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Det var en stor händelse när solköken kom till byn Lesiolo i Kenya.

FO
TO

: H
EI

K
K

I S
A

A
R

IN
EN

D
et gemensamma nordiska sol-
köksprojektet i Kenya är nu på 
slutrakan. I februari kunde vi till-
sammans med nästa periods inter-
nationella president Gudrun Yng-

vadottir från Island bevittna när de första 
solköken togs i bruk i en avlägsen by 70 kilo-
meter norr om Nairobi.
 Förhållandena för solköken var utmärkta 
i masaibyn Lesiolo i landskapet Kajiato. I byn 
bor ungefär 50 familjer på ett tre kilometer 
stort område. 
 Det regnar sällan i området och männen 
måste gå långa sträckor när de vallar sina 
djur. Även kvinnorna måste hämta brännved 
och vatten långt ifrån och vilddjuren är en 
ständigt närvarande fara. 
 I byn finns inte el eller gas och inte ved. 
Bostäderna är låga hyddor med tak av korru-
gerad plåt som hålls på plats med bildäck och 
det finns ingen brunn i byn. 

Stor händelse
Det kom människor från ett vidsträckt om-
råde för att se när solköken kom till byn. För-

utom nästan 200 invånare från närregionen 
var också områdets minister på plats. Det var 
alltså en stor händelse som stammens kvin-
nor firade med dans, iklädda färggranna fest-
kläder. Slutligen fick alla deltagare ett matpa-
ket på fem kilo som sponsorerats av Lions i 
Kenya.

 Leveranserna och monteringen av köken 
har överlag gått bra. Under besöket i Kenya 
besökte vi också Finlands ambassad för att 
diskutera ett eventuellt fortsättningsprojekt.

Minskar behovet av ved
Alla 1 800 solkök som skall levereras finns nu 
i Kenya och monteringen av dem pågår för 
fulla muggar. För tillfället är ungefär 1 300 
monterade och till hösten ska alla vara fär-
diga att börja användas. Budgeten har hållit, 
vilket är positivt.
 Solköksprojektet har väckt mycket in-
tresse i grannstaten Uganda och även bland 
Lions i Europa. Det pågående NSR-projek-
tet avslutas när alla kök är levererade. Solkö-
ken påverkar miljön positivt eftersom öknen 
sprider sig när träden fälls till ved.
 Lions i Finland har knappast någon möj-
lighet att arrangera en insamling för ytterli-
gare solkök. En möjlighet vore att enskilda 
personer kunde köpa och donera solkök via 
nätbutiken för levereras till ett utvalt mål.•

Det nordiska 
solköksprojektet 
i Kenya är nu på 
slutraka.  

 På plats fanns sex kök i vilka det tillred-
des allt från kött till ägg. Det viktigaste var 
att köken verkligen fungerade – maten blev 
färdig under vårt besök. Totalt får byn ett fyr-
tiotal solkök men innan dess ska invånarna 
lära sig använda köken på rätt sätt.
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Hundraårsjubileet avslutas
JUBILEUMSÅRET / heimo potinkara, 
centennial coordinator, md 107

DET VÄRLDSOMSPÄNNANDE målet att hjälpa 
100 miljoner människor mer än fördubblades,
då resultatet innan de tre sista månaderna 
var 227 miljoner service. 
 Bästa lejon, det är tid för mig att tacka er 
för ert jobb i samband med vår organisations 
hundraårsutmaningskampanjer.
 Kampanjen inleddes för nästan fyra år 
sedan vid den internationella årskongressen i 
Toronto 2014. De gångna fyra åren har på ett 
övertygande sätt visat vilken hjälpande kraft 
vår organisation har. Jag vågar säga att vi är 
med i den effektivaste hjälporganisationen i 
världen. 
 Under de gångna fyra åren har lejonen i 
Finland rapporterat över 2,5 miljoner hjälp-
åtgärder i vårt hemland. Drygt 640 bestående
projekt har genomförts.
 Ett varmt tack till er alla för ert hängivna 
arbete. Samtidigt har ni fört framåt vår orga-
nisations värderingar i en värld som snabbt 
förändras.•

Perioden öppnas i S:t Michel
DEN NYA  periodens första guvernörsrådsmö-
te hålls sista veckoslutet i augusti 24–26.8 i 
S:t Michel. Alla lion och leor med familj öns-
kas välkomna till veckoslutet. 
 Arrangörsklubbarna LC Juva/Luonte-
ri och LC Mikkeli/Naisvuori har arrangerat 
barnpassning i ett skilt lekutrymme.
 Under veckoslutet har också vicedi-
striktsguvernörerna och distriktens kommit-
téordförande sina egna möten.
 Under samma veckoslut arrangeras en 
stor orienteringstävling i staden och därför 
måste hotellrum bokas senast den 24 juli.•

Årsboken blir tidning
NÄSTA ÅR kan inte den traditionella årsboken 
publiceras på grund av kraven i EU:s data- 
sekretessdirektiv. Förbundets styrelse har be-
slutat att en del av innehållet publiceras i en 
bilaga till tidningen Lion 4/18. Den största 
delen av årsbokens innehåll överförs till för-
bundets hemsidor.
 Det lönar sig att spara årsboken för den 
pågående perioden eftersom många uppgif-
ter som finns i den gäller även nästa period.•

F
lottorna av blågröna alger färgar 
vattendragen och mikroplaster förs 
via fiskarna in i våra kroppar.
     När vi talar om haven talar vi 
också om insjöar och andra vat-

tendrag. Inom Östersjöns avrinningszon 
bor över 85 miljoner människor. Deras val 
och agerande i vardagen påverkar alla i hög 
grad vattendragens kvalitet.
 Vid vårens guvernörsrådsmöte arrang-
erades ett historiskt seminarium om Öster-
sjön och hur Lions kunde delta i arbetet för 
ett renare hav, då Finlands Lionsförbund 
och 13 distrikt anslöt sig till Östersjöut-
maningen som koordineras av Helsingfors 
och Åbo. 
 Totalt är 270 organisationer från län-
derna kring Östersjön med i utmaningen. 
Den ger en chans att skapa idéer och för-
verkliga aktiviteter som förbättrar vatten-
dragens kvalitet samt sprida information, 
även över gränserna. Försök tänka dig vad 
90 000 lion kring Östersjön kan få till stånd 
tillsammans. 

Avfallsvattenetikett
Verksamheten har redan startat. Det har 
bland annat arrangerats ett besök i ett vat-

Haven känner inga gränser
Östersjön är ett av världen mest känsliga och förorenade hav. 
Övergödningen är ett jättelikt problem.

ÖSTERSJÖUTMANINGEN / pdg tiitus tuohikorpi, lc helsinki/cosmopolitan 
och pres. mika pirttivaara, lc tapiola
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tenreningsverk där vi förutom om vatten-
rening lärde oss hållbar avfallsvattenetikett. 
 På Högholmen rensade vi tillsammans 
upp den södra stranden som är utsatt för 
nedskräpning. Var inte rädd för att ta kon-
takt med miljömyndigheterna och andra 
miljörelaterade aktörer på din ort för att slå 
era kloka huvuden ihop och fördomsfritt 
fundera över vad ni kan göra tillsammans.

Över 90 000 lion 
kring Östersjön 
kan göra mycket 
för havskvaliteten.  

AKTUELLT

 Vid årsmötet i Uleåborg arrangeras på 
fredagen ett informationstillfälle om vad 
som vänta skall. I Ouluhallen finns också 
temapunkten Rent vatten (Puhtaat vedet).
Välkommen med för att skapa idéer och 
förverkliga projektet tillsammans med oss.•

Östersjön är en jättelik avrinningsbassäng som kräver landsöverskridande samarbete 
för att minska på övergödningen.
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B
risten på svenskspråkig informa-
tion återspeglar sig i ett avtagan-
de intresse hos svenska klubbar 
att delta i verksamheten på riksni-
vå. Det i sin tur leder till att eve-

nemang inte ordnas på svenska och att viss 
verksamhet på svenska helt uteblivit, bland 
dem Lions Quest, säger PDG Björn Taxell 
som är en av de drivande krafterna bakom 
initiativet.
 Han har bokat ett utrymme på mötesplat-
sen i Uleåborg för en uppföljning av forumet 
i Tammerfors. Mötet är öppet för alla lion. 
 – Tidsmässigt har vi ca en timme på oss 
för oss att slutgiltigt formulera det som ska 
presenteras vid årsmötet. Om vi vill få det 
förverkligat under följande period bör det 
komma med i planen för densamma, säger 
Taxell. 
 Han betonar att forumarbetsgruppen 
skulle utgöra ett stöd till förvaltningen och 
att den rapporterar till förbundsstyrelsen och 
guvernörsrådet. 
 – Målsättningen är att arbetsgruppen 
skulle ha ett treårigt mandat med uppgift att 
bevaka de svenskspråkiga medlemmarnas 
intressen inom förbundet och organisatio-
nen samt organisera översättningsarbete, in-
formation och verksamhet på svenska.
 En viktig sak är enligt Taxell att utreda 
möjligheterna till ekonomiskt bidrag från det 

internationella förbundet för verksamhet på 
svenska. 
 – Vi vill även sporra klubbarna att skapa 
nätverk mellan svenskspråkiga medlemmar 
samt stimulera till vänklubbsverksamhet 
över distrikts- och språkgränserna. En upp-
gift skulle också vara att se över tvåspråkig-
heten i förbundets stadgar, säger han. 
 Taxell berättar att närmare uppgifter om 
forumet läggs in på förbundets hemsidor och 
bjuder in alla intresserade lion till forumet i 
Uleåborg. 
 – Vi ställer inga språkkrav!•

Lionsforum i Uleåborg
Lionsforum samlade ett fyrtiotal lion i slutet av mars i Tammerfors för att 
söka lösningar på hur den svenskspråkiga informationen kunde förbättras i 
förbundet. Mötet följs upp med ett forum i samband med årsmötet i Uleåborg. 
bo ingves 

Lionsforums primus motor Björn Taxell.

PCC CARL-JOHAN BJÖRK avled efter en 
längre tids sjukdom 23.2.2018. Han var 
född i Purmo 7.8.1940. Lions välgörande 
verksamhet kom för honom att bli en livs-
stil i 50 år. 
 Han var klubbens president åren 
1971–72 och 2004–05, zonordförande 
1979–80 och regionordförande 1980–81 
samt O-distriktets guvernör 1987–88. 
Verksamhetsåret 1988–89 skötte han ord-
förandeskapet för Finlands Lionsförbund. 
Han kom också att handha flera andra 
förtroendeposter inom förbundet.
 Carl-Johan, hedersmedlem i klubben 
progressiv Melvin Jones och medlem i 
Lions Riddare, var alltid beredd att ta an-
svar, hade stor arbetskapacitet och hand-
lade alltid i uppbyggande syfte. För oss i 
klubben var han en mentor och auktoritet 
i positiv bemärkelse. 
 Carl-Johan var till yrket diplomin-
genjör. Förutom Lions var manskörssång 
och filateli kära intressen. Han var ock-
så stadsfullmäktigeledamot i Jakobstad 
1997–2004. 
 Vi är många som delar sorgen med 
lion Gunborg samt son och dotter med 
familjer.• 
lars-erik lövdahl, 
lc jakobstad/malm 

IN MEMORIAM
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Lions-seminarium i Seinäjoki
LIONISMENS FRAMTID i Finland var på agen-
dan på ett seminarium i Seinäjoki den 6 maj. 
Ungefär 100 lion deltog.
 Till att börja med presenterades en av-
handling på vilka förväntningar en männ-
iska har som förbinder sig till frivilligarbete, 
framför allt då det gäller yngre personer och 
människor i karriären.
 Den stora utmaningen för Lions är att 
svara på medlemmarnas förändrade förvänt-
ningar och sätt att arbeta, inkluderande bland 
annat de sociala medierna.
 För nästa period planeras en medlems- 
anskaffningskampanj för att stöda klubbarna.
Här kan nämnas att LC Jeppo har satsat på en 
broschyr om klubbens verksamhet som delats
ut till alla hem i Jeppo för att få nya medlem-
mar.•
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Ett hundratal lejon debatterade lionismens framtid i Finland på ett seminarium i Seinäjoki i maj.
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LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: AINO-MAIJA LAITINEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: EVELIINA SEPPÄNEN, leojasenrekisteri@gmail.com

TEIN KUVERNÖÖRINEUVOSTOA varten pie-
nen kyselyn 28–33-vuotiaille leoille ja vanhoille
leoille. Kyselyssä olin kiinnostunut miten leoja 
saataisiin houkuteltua leijoniin. Yksi asia, joka 
nousi vastauksissa esille oli palveluaktiviteettien 
tärkeys. Nuoria kiinnostaa auttaa muita palve-
lemalla, eikä niinkään lahjoittamalla rahaa. Pal-
veluaktiviteettien suosio perustuu siihen että 
henkilöt jotka auttavat saavat siitä aktiviteetistä 
paljon enemmän irti, kuin se että jos me lahjoit-
taisimme vain rahaa johonkin kohteeseen, var-
sinkin kuin leoilla ei ole samanlaisia resursseja 
mitä esimerkiksi leijonilla on. Toisaalta rahan 
lahjoittaminen kohteisiin on myös erittäin tär-
keätä ja sillä voi olla isoja vaikutuksia apua tar-
vitseville kohteille.
 Mikä on palveluaktiviteetti? Luulen että vas-
taus eroaa jos kysymys kysytään leoilta tai leijo-
nilta. Leoille palveluaktiviteetti merkitsee usein 
sitä että autetaan kohdetta tekemällä jonkinlai-
nen konkreettinen palvelu, usein siinä ei ole raha 
keskeisenä osana tai ollenkaan. Yksi leojen tun-
netuimpia ja suosituimpia palveluaktiviteettejä 
on hyvänmielenpäivän aktiviteetti. Ideana on 
että leot ovat hautausmaalla ja jakavat lämmintä
mehua sekä pipareita ilmaiseksi, tämän aktivi-
teetin ydin on auttaa ja antaa muille iloa.

leoissa. Vaikka olen hallituksen presidentti, olen 
aktiivisesti mukana klubin aktiviteeteissä koska
saan niistä paljon energiaa. Nähdä se hymy au-
tettavan kasvoilla antaa itselle paljon voimaa ja 
jaksamista, samalla saa tunteen että tällä toi-
minnalla on jotain merkitystä. 
 Minusta on ollut hienoa nähdä että tällä 
kaudella klubit ovat innostuneet tehdä erilaisia 
ja omaperäisiä palveluaktiviteetteja. Palveluak-
tiviteetit ovat loppujen lopuksi aika helppo to-
teuttaa, vain taivas on rajana. Tärkeintä on tehdä 
jotain sellaista joka on lähellä omaa sydäntä.•

2018

HALLITUKSEN SUUSTA

Palveluaktiviteetit
Usein meiltä leoilta kysytään, milloin siirrymme 
mukaan liontoimintaan. Oletusarvona on usein, 
että leoista saadaan myöhemmin hyviä leijonia. 
Vastaus tähän on lyhyesti, että leot haluavat palvella!

clara nilsson, 
suomen leojen hallituksen presidentti

3

Pääsiäismunajahti 
Järvenpäässä
hanna silvennoinen, 
leo club järvenpää

JÄRVENPÄÄN LEOKLUBI järjesti 31.4. vuotui-
sen pääsiäismunajahdin. Järvenpään Rantapuis-
ton Silkkiuikkuun kerääntyi taas lähes sata lasta 
aurinkoisissa merkeissä etsimään suklaamunia 
ja tapaamaan pääsiäispupua. Aktiviteetti on jär-
jestetty jo neljänä vuonna peräkkäin ja jälleen 
kerran oli mahtava nähdä innokkaita lapsia ja 
jo monena vuonna tapahtumaan osallistuneita 
perheitä.•

Lapset etsivät pääsiäismunia järvenpääläisessä 
puistossa. Munien etsintä tapahtuu kahdessa 
eri ikäryhmässä.

 Kun liityin leoihin niin parasta leoissa oli 
palveluaktiviteetit ja hyvän tuottaminen muille. 
Luulen että palveluaktiviteetit on yksi isoimmista 
syistä minkä takia olen jaksanut olla niin pitkään 

Nuoria kiinnostaa auttaa 
muita palvelemalla, 
eikä niinkään 
lahjoittamalla rahaa.
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Näkövammaisten lasten 
kanssa pingiskisassa
kati jaatinen, 
leo club jyväskylä/lohikoski

JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKEN LEOT auttoivat 
Jyväskylässä järjestetyssä sokkopingiksen tur-
nauksessa sokeita kilpailijoita hoitamalla ruoka-
pistettä. Kilpailu oli yksi osa SM-sarjaa, jossa 
sokeat ja heikommin näkevät kilpailijat ottivat 
toisistaan mittaa kuulon ja käden koordinaation
perusteella. Sokkopingiksessä pallo sai kovaa 
kyytiä ja katsomosta kilpailua seurattiin ääneti.
Päivä oli kestoltaan pitkä ja pelaajien muonituk-
sesta huolehtiminen oli tärkeää, jotta pelaajat 
jaksoivat antaa kaikkensa otteluissa.• 

HUHTIKUUN ALUSSA B-piirin leijonat järjestä-
vät vuosittain hyväntekeväisyysravit Vermossa. 
Tuotto menee vammaisratsastukselle.
 Leo Club Espoo/Downtownin leot pitivät ta-
pahtumassa kasvomaalausta. Keli oli mitä upein 
ja lapsia riitti välillä ihan jonoksi asti. Meillä oli 

Naistenpäivä ja 
ruusuaktiviteetti
markus kuosmanen, 
bnd-piiripresidentti

ESPOON JA VANTAAN leoklubit suorittivat  
yhteistyössä 8.3. aktiviteetin naisten kunniaksi.
Naistenpäivän aktiviteetissä jaettiin yli 200 pu-
naista ruusua Helsingin keskustassa. Idea oli 
pitkään hautunut ja toteutettiin kahden miehen 
voimin. Kitaran säestyksellä jaetut ruusut saivat 
pääsääntöisesti hyvin lämpimän, mutta yllätty-
neen vastaanoton. Vaikka kylmä ja hämärä kevät-
ilta ei ollut otollisin hetki tapahtumalla, niin kai-
kille osapuolille jäi hyvä mieli. Tämä kannustaa 
toteuttamaan vastaavan aktiviteetin myös tule-
vaisuudessa.•

sofia blomberg, leo club vaasa

DEN 14.4. ORDNADE Leo Club Vaasa för första 
gången insamlingen ”Hjälp ett barn – hjälp en 
familj” i Vasa. Insamlingen ordnades i samarbete
med Hope r.y. i Citymarket i centrum. Intresset att 
hjälpa var stort i Vasa; många kom dit specifikt 
för att donera någonting efter att ha läst om in-
samlingen på Facebook, där både Hope r.y. och 
Citymarket hjälpt till att sprida information om 

evenemanget. Andra fick höra om insamlingen på 
plats, men ville gärna hjälpa till. Insamlingen gick 
mycket bättre än förväntat och resulterade i 10 
bananlådor och några påsar fyllda med donatio-
ner! Donationerna fördes vidare till Hope r.y. som 
delar ut produkterna till behövande barnfamiljer 
i Vasanejden.•

”Hjälp ett barn – hjälp en familj” insamling i Vasa

Leot tekevät 
kuukausittain paljon 
erilaisia aktiviteetteja. 
Tässä esitellään 
niistä muutamia!

parhaimillaan neljä eri maalauspistettä. Saimme 
myös uuden jäsenehdokkaan mukaan tutustu-
maan toimintaan, hän oli kuin kala vedessä ja 
piirsi mitä hienoimpia piirrustuksia. Lasten suo-
sikkeja oli mm. yksisarvinen hevonen, leppäkerttu 
ja Formula 1 -autot.•

Kasvomaalaus Vermossa
clara nilsson, leo club espoo/downtown
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KAUDEN 2018–2019 VIRKAILIJAEHDOKKAAT
Seuraavaksi esittelemme ensi kauden 2018–2019 virkailijaehdokkaat. 
Tulethan vuosikokoukseen paikalle kannustamaan ehdokkaita!

PRESIDENTTIEHDOKAS
TEEMU LAITINEN
Leo Club Espoo/Downtown

OLEN Teemu Laitinen, 29-vuotias Leo Club Es-
poo/Downtownin jäsen. Olen ollut leo vuodesta
2012 ja toiminut klubissani presidenttinä ja ra-
hastonhoitajana. Lisäksi olen toiminut C- ja 
E-piirien piiripresidenttinä kahden kauden ajan 
sekä kuluneen kauden Suomen Leojen hallituk-
sen varapresidenttinä. 
 Haen Suomen Leojen hallituksen presiden-
tiksi koska haluan päästä johtamaan kokonaista 
organisaatiota ja kehittää johtamistaitoja joita 
pystyy hyödyntämään leojen hyväksi. Leo-urani
aikana olen kokenut runsaasti ilon ja onnen 
hetkiä erilaisissa aktiviteeteissa ja tapahtumis-
sa sekä saanut uusia ystäviä, joten organisaatio 
on antanut paljon. Näin leo-urani loppupuolella 
haluan antaa vielä oman panokseni toiminnalle 
suurella roolilla eturintamassa ja sitä kautta jät-
tää hyvän perinnön jälkipolville. 
 Odotan tulevaa kautta täynnä intoa, teh-
dään yhdessä hieno kausi!•

VARAPRESIDENTTIEHDOKAS
KATI JAATINEN
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski 

OLEN 23-vuotias, nykyisen Suomen Leojen hal-
lituksen GKH-piiripresidentti. Olen ollut neljä 
vuotta mukana leotoiminnassa. Olen toiminut 
hallituksessa kaksi kautta ja lähden tavoittele-
maan varapresidentin virkaa. Hallituksen toimin-
ta ja vastuutehtävät ovat tulleet minulle tutuiksi 
vuosien varrella ja uskon kokemuksesta olevan 
apua uudessa virassa. Vaikka piirin toiminta on 
ollut antoisaa, on aika antaa tilaa muille innok-
kaille ja suunnata uusiin tehtäviin. 

 Olen pohtinut tarkasti hakuun mukaan läh-
temistä ja tullut tulokseen, että elämässäni on 
nyt sopiva hetki lähteä tavoittelemaan kuuta tai-
vaalta. Varapresidentin virka tietää presidentin 
virkaa, johon valmistaudun varapresidenttinä. 
Virkaa haen siksi, että haluan edistää leojen toi-
mintaa Suomessa ja olla mukana tärkeässä pää-
töksenteossa. 
 Varapresidenttinä tukisin ja auttaisin presi-
denttiä viran tehtävissä ja erillisissä järjestelyissä.
Uskon, että minun taidoistani on apua tulevassa 
hallituksessa ja virka opettaa minulle uusia asioi-
ta leoista ja työelämätaidoista.•

SIHTEERIEHDOKAS
MARI PEKKARINEN
Leo Club Espoo/Downtown

OLEN Mari Leo Club Espoo/Downtonista. Olen 
26-vuotias ja olen ollut leotoiminnassa mukana
viime joulukuusta lähtien. Minulla on kotona 
kultainen noutaja ja kaksi kisua, jotka piristä-
vät päiviäni. Työskentelen henkilöstöhallinnon ja 
palkanlaskennan parissa Helsingissa. 
 Vaikka olen ollut leo vasta vähän aikaa, olen 
hullaantunut leotoiminnasta ja kaikista mahta-
vista ja ihanista ihmisistä, joita tässä porukassa 
tapaa. Minusta on ihanaa olla leo ja  haluan saada
toiminnasta kaiken mahdollisen irti. 
 Tämän takia haen hallituksen sihteeriksi, jot-
ta pääsen tutustumaan hallitustoimintaan ja pi-
ristämään hallituksen kokouksia yliaktiivisella ja 
hilpeällä asenteellani. Pyrin aina olemaan iloinen 
ja kannustamaan muita. Olisin hyvä sihteeri, kos-
ka olen tarkka, kirjoitustaitoinen ja minulla on 
hyvä asenne. Lisäksi urheilen paljon, joten jaksan 
kirjoittaa ahkerasti. Olisi mukavaa päästä osaksi 
hallitusta ja nähdä hallitustoimintaa läheltä.•

PR-SIHTEERIEHDOKAS
MIA SJÖBERG
Leo Club Vaasa

HELLOU, olen Mia Sjöberg, 28-vuotias Leo Club 
Vaasan jäsen. Olen ollut leo vuodesta 2016 kun 
lähdimme perustamaan klubia tänne Vaasaan. 
Olen toiminut klubissani mm. sihteerinä. 
 Markkinointi on tuttua minulle ennestään... 
miksi? Olen markkinointimerkonomi sekä kan-
sainvälisen kaupan tradenomi, sivuaineena 
markkinointi. Valmistuttuani kouluista en kui-
tenkaan halunnut tehdä markkinointitöitä, mut-
ta kas kumma, että asioilla on tapana muuttua... 

RAHASTONHOITAJAEHDOKAS
MARKUS KUOSMANEN
Leo Club Espoo/Downtown

OLEN Markus Kuosmanen ja haen rahastonhoi-
tajan virkaan seuraavalle kaudelle. Olen 24-vuo-
tias ja opiskelen insinööriksi, sekä käyn koulun 
ohella töissä. Toimin tällä hetkellä BND-piirin 
presidenttinä ja kaudellani vierailin monissa Lei-
jonien tilaisuuksissa ja haluaisinkin seuraavalla 
kaudella keskittyä enemmän itse Leoihin. 
 Minulla ei ole aikaisempaa kokemusta ra-
hastonhoitajan virasta, mutta olen nopea op-
pimaan uutta. Lisäksi seuraan yleisesti ottaen 
taloutta päivittäin ja ymmärrän miten rahaston-
hoitajan tulee toimia. Uskon myös että pulmati-
lanteissa saan apuja joko kämppikseltäni, joka 
on tilintarkastaja tai äidiltäni, joka on koko elä-
mänsä tehnyt tilinpäätöksiä Nokialle. 
 Talousasioiden lisäksi minusta tulisi olemaan 
suuri hyöty hallituksen jäsenenä. Olen idearikas 
ihminen ja en pelkää tuoda tätä ilmi. Toimin hy-
vin ryhmässä ja kannatan parasta ehdotusta, 
vaikka se ei olisikaan omani. Lisäksi olen hyvä 
tietokoneiden kanssa ja osaan käyttää kuvankä-
sittelyohjelmia. 
 Teen myös yhden vaalilupauksen seuraavalle 
kaudelle: Kun saan kulukorvaushakemuksen tar-
vittavine kuitteineen, lupaan maksaa korvauksen 
viikon kuluessa. Tämä edellyttää tarkkuutta mi-
nulta, mutta myös teiltä, että kaikki tarvittavat 
liitteet hakemukseen on laitettu mukaan.•

>>>
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LEOLEHDEN 
AINEISTODEADLINE

VUONNA 2018

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

OIL-PIIRIPRESIDENTTI
MARIA MÄKINEN
Leo Club Oulu/Kempele

OLEN kotoisin Liedosta ja opiskelen Oulun yli-
opistossa kansainvälisellä luokanopettajalinjal-
la. Pidän matkustamisesta, ulkoilusta ja ystävien 
kanssa olemisesta. Tällä hetkellä viimeistelen 
kandiani, etsin kesätöitä sekä odotan tulevaa 
lomaa. 
 Olen ollut mukana leotoiminnassa vuodesta
2016 ja toiminut klubissa sihteerinä. Tulevalla 
kaudella toimin varapresidenttinä. Olen osallis-
tunut leoklubin kehittämiseen ja toimintaan ak-
tiivisesti ja koen asian erittäin tärkeäksi itselleni. 
 Olen toiminut kauden 2017–2018 OIL-piiri-
presidenttinä. Kauden aikana olen tutustunut 
moniin leijoniin, kehittänyt leojen ja leijonien 
yhteistyötä, osallistunut tapahtumiin ja kokouk-
siin sekä suunnitellut tulevia kausia yhdessä 
leijonien kanssa. Pidän piiripresidenttinä toimi-
misesta ja koen, että sillä on tärkeä merkitys leo-
toiminnan tulevaisuuden kannalta. Työ on innos-
tavaa ja opettavaista. 
 Olen kiinnostunut toimimaan toisen kauden 
OIL-piiripresidenttinä Suomen Leojen hallituk-
sessa, koska haluan yrittää olla aktiivisesti mu-
kana toiminnassa, kehittää sitä erityisesti pohjoi-
sen alueella sekä oppia uutta osana hallitusta.•

BND-PIIRIPRESIDENTTI
JOEL STOCKMAKARE
Leo Club Vantaa

OLEN Joel Stockmakare, Leo Club Vantaan pe-
rustajajäsen, ja olen ollut mukana leotoimin-
nassa 3 vuotta. Opiskelen Helsingin yliopistolla 
matematiikan opettajaksi, ja työskentelen lähes 
vakituisesti sijaisena vanhalla yläasteellani. Har-
rastuksiini kuuluu vahvasti musiikki sekä urheilu 
sen monissa muodoissa.
 Jo liittyessäni leoihin kiinnostuin vastuuteh-
tävistä, etenkin kun leoklubin perustaminen Van-
taalle asetettiin vastuulleni. Olen aina halunnut 
tähdätä korkealle, vaikuttaa asioihin laajemmassa
mittakaavassa ja ottaa isomman palan kakkua. 
Uskon, että haasteiden vastaanottaminen leotoi-
minnassa kehittää minua niin leona, kuin myös 
henkilönä. Vantaan leoklubin rakentaminen on 

CE-PIIRIPRESIDENTTI
ANNIINA LAAKSO
Leo Club Järvenpää

OLEN Anniina ja olen 16-vuotias Leo Club Järven-
päästä. Olen toiminut tämän kauden klubimme 
presidenttinä. Käyn lukion ensimmäistä vuotta 
Helsingin Sibelius-lukiossa. Olen ollut leotoimin-
nassa mukana vuodesta 2015 saakka.
 Koen, että olisin paras mahdollinen vaihtoeh-
to tähän virkaan, sillä olen piirin sisältä ja tunnen 
piirin leijonia jo valmiiksi jonkin verran, erityisesti 
Järvenpään. Olen ollut tällä kaudella klubimme 
presidentti ja olen pitänyt vastuusta, joka minulla 
on ollut. Nyt haluaisin jo hieman enemmän haas-
tetta. Haluan myös edetä ns. Leo-urallani ja koen, 
että tämä virka olisi hyvä seuraava askel. Koen 
myös, että tämä virka vahvistaisi niitä taitoja, joita
olen tällä kaudella oppinut.•

GKH-PIIRIPRESIDENTTI
MAX MÄKELÄ
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

OLEN Max Mäkelä, Jyväskylä/Lohikosken leo- 
klubin uusimpia vahvistuksia.
 Hain GKH-piiipresidentin virkaa, sillä olen 
kiinnostunut ottamaan entistä aktiivisemman 

roolin toiminnassa ja viemään sitä eteenpäin. 
Olen kokenut järjestötoimija ja -johtaja, ja minul-
la riittää intoa sekä energiaa saada niin itseni kuin 
muutkin toimimaan yhteisen hyvän puolesta.•

AMF-PIIRIPRESIDENTTI
ELINA LAAKSO
Leo Club Vaasa

OLEN 23-vuotias sairaanhoitajaopiskelija Vaa-
sasta, alun perin Järvenpäästä. Leoissa olen ollut 
mukana vuodesta 2013 ja olin mukana perusta-
massa Leo Club Vaasaa viime kaudella. Olen toi-
minut SLH:n sihteerinä 2015–16 ja tämän kau-
den AMF-piiripresidenttinä. Piirin leoklubit ovat 
vielä nuoria ja piiripresidenttinä pyrin tukemaan 
heitä ja uusia leoja sekä tuomaan leotietoisuutta 
myös leijonille.•

vastaan tällä hetkellä työpaikan markkinoinnis-
ta, nettisivuista, kuvankäsittelystä ja somen toi-
mivuudesta asuntovuokrauksen ohella. 
 Hain PR-virkaan, koska uskon että minulla 
on paljon antaa leoille, mutta myös paljon opit-
tavaa. Haluaisin esimerkiksi lähteä päivittämään 
uusien jäsenten materiaalia, lisätä materiaali-
pankin, jota klubit voivat käyttää aluemarkki-
noinnissa ja tietysti luoda enemmän näkyvyyttä 
Suomen leoille. Yhdessä klubien ja hallituksen 
kanssa saamme leotietoisuutta jaettua Suomen 
maalla ja sitä kautta enemmän jäseniä!•

tutustuttanut minut nk. paperityöhön ja toimin-
nan teknisiin puoliin. Siltä osin koen, että minulla 
olisi hyvä pohja tarttua haastavampiin tehtäviin.
 BND-piirissä on uniikki tilanne, missä pää-
kaupunkiseudun alueella on 4 leoklubia. Täl-
laista mahdollisuutta toimia yhdessä ei saa olla 
käyttämättä. Vaikutusmahdollisuudet yhteistoi-
mintaan, ja sen tuomiin etuihin, mm. suurempien 
aktiviteettien järjestämiseen, on hyväksi erityi-
sesti promootion ja näkyvyyden kannalta. Pää-
kaupunkiseudun ulkopuolella olevia klubeja ei 
sovi unohtaa. Olisi loistavaa nähdä kaikki piirin 
leot toimimassa yhdessä paikkakunnasta riippu-
matta. Todellinen win-win tilanne sitoisi jäseniä 
tiukemmin toimintaamme. Sillä mehän palvelem-
me, yhdessä.•

>>>

SUOMEN LEOJEN 
VUOSIKOKOUS

8.–10.6. OULUN 
HIETALINNASSA
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 Lionit valtaavat lavan 

las vegas

LCICon.org
*Lionit saavat alennushinnat MGM Grand, Luxor, 
New York New York ja Monte Carlo -hotelleissa.

LIONIEN   
101. VUOSIKONGRESSI 

29.6.–3.7.
2018

Las Vegas, Nevada, USA 
MGM Grand*

Tule kuulemaan inspiroivia puhujia.
Nauti huipputason viihdyttäjistä.
Osallistu ajatuksia herättäviin 
seminaareihin.

Liity kansakuntien paraatiin. 
Juhli LCIF:n 50-vuotista taivalta.
Koe uskomaton vuosikongressielämys. 
Kaikki saman katon alla.
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HÄN TAISTELI toisen maailmansodan raskaana aikana 1943–44 Itä-Karjalassa ja Kannaksella, näki nälkää ja koki pelkoa. Hän viljeli maat, kasvatti 
vaimon kanssa lapset ja oli tyytyväinen rauhan ajasta. Hän asuu yksin leskenä, kotiavustaja käy kerran viikossa. Elokuussa oveen koputetaan ja tupaan 
astuu tuttu mies sanoen: ”Tuon terveiset Sandels klubista ja tuoretta hernerokkaa.” ”Jaahas, sehän maistuu, jätänkin nuo pannulla tirisevät grilli-
makkarat iltapalaksi”, vastaa hän. • ÄIDINKIELEN OPE jakoi aineistoainekirjoitusta varten aiheita, pitäisi kirjoittaa ”Suomi 100 vuotta” -aiheistossa 
jostain eversti Sandelsista tai mitä on olla nuori tämän päivän Suomessa. Valitsen jälkimmäisen aiheen. 30.3.2017 olemme koko koulun oppilaat ja 
opet liikuntasalissa, rehtorin puheiden jälkeen pitkä mies lionsklubista kehuu kirjoitelmiamme. Lion-mies mainitsee nimeni, saan stipendin ansiokkaan 
aineistoaineen kirjoittamisesta. • TÄNÄÄN PAISTAA aurinko, on Siilinjärven Vuorela-Toivala -alueen katualueiden siivoustyö leijonilla. Aina on ollut 

roskia, viime vuosina aina vaan vähemmän. Talkoossa olen mukana jälleen minä, 82-vuotias lion, nuoremmat lionit eivät odottaneet enää minun tulevan, kun on ollut käsi 
kipeä. Ekoteko tehdään taas. • PERHEESEEMME kuluuu puolisoni lisäksi 4-vuotias poikamme. Olen ollut pitkään työtön, selkä myös huonona. Vaimoni on virkeämpi tänä 
jouluna, välillä hän on kovasti väsynyt – lääkärit sanovat, että se masennusta. Joulua laitamme ja poika odottaa pukkia, rahaa ei oikein ole lahjapaljouteen. Joulupöytään 
saimme iloisen yllätyksen, kun kylän lionsklubi jätti lahjakortin ruokaostoksiin. Hyväntekijöitä ovat, niillä on meidän kerrostalon kulmalla perinteisesti iso kuusi jouluvaloissa.
• PALVELUKOTI ON hyvä paikka elää. Ulkoilu jää minulta vähäksi, kun jalat eivät kanna. Meitä on monta tässä kunnossa, eivätkä hoitajat ehdi meitä joka päivä ulos 
kuskailla – ymmärtäähän tuon. Syyskuussa 2017 hoitokodille tuli yllättäen reippaita naisia ja miehiä, jotkut sanoivat olevansa lionsklubista. Halusivat viedä meitä remppoja 
ulos: käsikynkässä, sauvojen avulla, pyörätuolilla. Ei tarvinnut kahdesti pyytää. Liikuttiin, mitä pystyttiin ja rupateltiin mukavia. 

TEKSTI: JUHA HAATAINEN. KUVAT: MARKUS HEIKKILÄ, OSKARI SARKIMA, ARJA OKSANEN JA TIINA VARPIOLA.

EHDOTA HYVÄ TEKO PALKITTAVAKSI
Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain Hyvän Päivänä valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän sekä omista 

joukoistaan lionien Vuoden Hyväntekijän tai Hyvän teon. Lionsklubeilla on nyt mahdollisuus tehdä ehdotuksia klubista 
tai yksittäisestä lionista osoitteeseen viestinta@lions.fi 10.8. mennessä. Ehdotukseen palkittavan nimi ja perustelut, 
aktiviteetin tai projektin nimi, tekijät, kohderyhmä, kuvaus toiminnasta ja sen vaikutuksista. Liitä mukaan ehdottajan 

tai ehdottajaklubin nimi yhdyshenkilötietoineen. Myös voittajaehdotuksen tehnyt palkitaan. 

8.10. VIETETÄÄN LIONSTOIMINNAN HYVÄN PÄIVÄÄ
Hyvän Päivä koskee kaikkia yli 23 000 vapaaehtoistyöhön 

sitoutunutta lionia 920 lionsklubissa eri puolilla maata. 
Päivän tarkoitus on tehdä tunnetuksi paikallista lionstoimintaa 

ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää. 

HYVÄN PÄIVÄ


