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Kokouksessa tavoitellaan historiallisen 
suurta kaksisuuntaista webinaaria, 
jossa osallistujilla on puhemahdollisuus

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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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 muokattu toimimaan 
kaikissa digitaalisissa välineissä. Digitaalinen lehti antaa sinulle 

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Lionien kansainvälinen 

PEACE
KUVITTELE 
600 000 nuoren jakavan näkemyksensä rauhasta.

INSPIROI 
nuoret esittelemään lahjakkuuttaan.

LUO 
eliniän kestäviä muistoja.

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

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

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

Tilaa rauhanjulistepakettisi 
www.lionsverkkokauppa.fi.

lionsclubs.org/
PeacePoster

rauhanjulistekilpailu
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Olemme suojelijoita
MAA KUHISEE ELÄMÄÄ. Minua on aina hämmästyttänyt 
suuresti, miten kaikki elämänmuodot ovat keskinäisessä 
suhteessa toisiinsa. Sienistä kissaeläimiin, jokaisella on oma 
tärkeä asemansa, jotta herkkä tasapaino saadaan ylläpide-
tyksi kaikkien asioiden välillä.
 Kaikesta touhuamisestamme huolimatta me ihmiset 
emme voi selvitä hengissä täällä pelkästään omin avuin. Tar-
vitsemme eläinkuntaan kuuluvia ystäviämme. Tarvitsem-
me maailmassamme eläimiä 
hyvin konkreettisiin asioi-
hin, kuten ruokakasviemme 
pölyttämiseen, mutta myös 
henkisen eheyden saavutta-
miseen. 
 Miltä tuntuisi aamukä-
vely ilman puiden oksilla is-
tuvien lintujen sirkutusta? 
Kuinka tyhjä valtameri oli-
sikaan ilman sen ulapalla ui-
via valaita? Miten hiljaiselta 
tuntuisikaan kesäinen niitty 
ilman hyönteisten lempeää 
surinaa? 
 Luonnontieteilijät arvioivat kuitenkin, että vuosittain 
saatamme menettää jopa 100 000 lajia. 
 Ihmisolentoina me olemme maan taloudenhoitajia. Mil-
laisia planeettamme taloudenhoitajia olemme, ellemme ky-
kene suojelemaan kaikkia sen asukkaita?
  Haastan lionit käyttämään poikkeuksellisia kykyjään – 
niin lioneina kuin ihmisinäkin – taisteluun sekä oman lajim-
me että kaikkien lajien puolesta.•

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

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

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

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

Haastan lionit 
taisteluun sekä 
oman lajimme 
että kaikkien 
lajien puolesta.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2018–2019

Lataa ja lue vuosikertomus 
kokonaisuudessaan tästä: 
http://digital.lionmagazine.org/
publication/?i=640622

E
mme voisi tällä hetkellä olla yl-
peämpiä siitä, mihin olemme jo 
yltäneet, tai innostuneempia siitä, 
mihin tuloksiin voimme päästä 
tulevaisuudessa.
     Lionit ja LCIF – ainoa säätiö, 
joka tukee lionien palvelutoimin-

taa maailmanlaajuisessa mittakaavassa – 
ovat edelleen sitoutuneita auttamaan maail-
mamme puutteenalaisia Kampanja 100: LCIF 
Palveluvoimaa -hankkeen avulla. LCIF:n laa-
jan varainhankintakampanjan kautta var-
mistetaan, että lionit voivat jatkaa satojen 
miljoonien ihmisten palvelua. 

Kampanja 100:n tavoitteet
1. Palveluvaikutuksen lisääminen – LCIF 
tukee lionien sitoutumista omien paikka-
kuntiensa auttamiseen lisäten paikkakuntien 
mahdollisuuksia vaikuttaa entistä paremmin 
näkökyvyn, nuorison, hätäavun ja humani-
taarisen työn palvelualueilla.
 2. Taistelu diabetesta vastaan – LCIF 
auttaa lioneita supistamaan diabeteksen le-
vinneisyyttä ja parantamaan diabetesta sai-
rastavien elämänlaatua.
 3. Laajentaminen maailmanlaajuisiin lisä-
kohteisiin – LCIF auttaa lioneita tunnista-

>>>

Palveluvoimaa lioneille
LCIF on vuodesta 1968 lähtien panostanut lionien auttamis-
mahdollisuuksien lisäämiseen kaikkialla maailmassa ja 
tukenut lionien työtä paikkakuntiensa voimaannuttamisessa. 
Jokaisen antamamme apurahan myötä merkityksemme 
kasvaa samalla kun lionien vaikutus lisääntyy. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

maan avun tarpeessa olevia alueita, joita on 
mahdollista auttaa lapsuusiän syövän, nälän 
ja ympäristön palvelualuilla. 

Apurahaluokat
Lionien monenlaisen palvelutyön rahoitta-
miseen on tarjolla apurahoja.
 Vastaavan summan apurahat on tarkoi-
tettu laajamittaisiin humanitaarisiin hank-
keisiin turvaamaan yhteisöille esimerkiksi 
koulutusta, teknologiaa, terveydenhoitoa ja 
lasten turvallisia leikkipaikkoja. 
 Lions Quest -apurahojen avulla koulut 
voivat ottaa käyttöön Lions Quest -opetus-
suunnitelman tai laajentaa sen käyttöä.
 Diabetesapurahojen avulla toimeenpan-
naan hankkeita, joilla tiedotetaan diabetek-
sesta, laajennetaan mahdollisuuksia päästä 
hoitoon ja parannetaan diabetesta sairastavien
elämänlaatua.
 SightFirst-apurahojen avulla taistellaan 
ehkäistävissä olevaa sokeutta vastaan, anne-
taan hoitoa näkövammaisille ja kehitetään 
infrastruktuuria monipuolisia silmienhoito-
menetelmiä varten. 
 Leo-apurahat mahdollistavat sen, että leot
voivat suunnitella suurempia humanitaarisia 
aloitteita, joilla voidaan vaikuttaa laajemmin. 
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Jokainen lahjoitus tukee 
sataprosenttisesti lionien 
palvelua LCIF-apurahojen 
ja ohjelmien kautta.
KUVA: LCIF

• Humanitaarinen työ. Joka päivä 
 300 ihmistä kuolee tuhkarokkoon.

• Hätäapu. Säästä johtuvat katastrofit 
 ovat lisääntyneet yli 50 prosenttia 
 viimeisten 40 vuoden aikana.

• Näkökyky. 2,2 miljardia ihmistä
 kärsii heikentyneestä näkökyvystä 
 tai sokeudesta.

• Nuoriso. Lähes kolmannes maailman 
 teini-ikäisistä on lähiaikoina kokenut   
 kiusaamista.

• Diabetes. Joka yhdestoista ihminen 
 kärsii diabeteksesta.

• Lapsuusiän syöpä. Vuosittain 
 300 000 alle 19-vuotiasta lasta 
 saa syöpädiagnoosin. 

• Nälkä. Noin joka yhdeksännellä
 ihmisellä ei ole tarpeeksi ruokaa 
 pitämään häntä terveenä ja aktiivisena.

• Ympäristö. Vuoteen 2025 mennessä 
 kaksi kolmesta ihmisestä saattaa 
 joutua kokemaan vesipulaa.

Lähteet: Maailman terveysjärjestö, 
Yhdistyneet kansakunnat, Food Aid
Foundation, Maailman luonnonsäätiö.

HAASTEET OVAT VALTAVIA
YMPÄRI MAAILMAN

Tiesitkö, että LCIF 
saa suurimman osan 
rahoituksestaan 
lioneilta.

7
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Hän näkee nyt selvästi
7-vuotias Vivian ei ollut koskaan valittanut 
huonoa näköä, eikä se ollut vaikuttanut hä-
nen koulutyöhönsä eikä leikkeihinsä. Eräänä
iltapäivänä Vivianin koulussa pidettiin ilmai-
nen näöntarkastus – KidSight USA – jonka 
tarjosi Connecticutin paikallinen Lions Club 
Naugatuck.
 Rutiinitarkastuksen aikana vapaaehtoiset
lionit löysivät Vivianin näöstä ongelman, jota
ei ollut aiemmin huomattu. Saatuaan tietää 
ongelmasta Vivianin äiti Sarah vei tyttärensä 
silmätarkastukseen silmienhoidon ammatti-
laiselle. Hänen tyttärellään todettiin olevan 
refraktiivinen amblyopia, joka tunnetaan ni-
mellä ”laiska silmä”.
 Refraktiivinen amblyopia aiheutuu siitä,
että henkilön toinen silmä on huomattavan 
liki- tai kaukonäköinen tai merkittävästi haja-
taittoinen. Koska toisessa silmässä näitä on-
gelmia ei ole, aivot turvautuvat yksistään 
”hyvään” silmään. Sen seurauksena vaivasta 
kärsivä silmä käy käyttämättömänä ”laiskaksi”.
Amblyopia voi korjaamattomana johtaa py-
syvään näön alenemiseen.

LCIF:n apurahan antaa lioneille palvelu-
voimaa entistä vahvemman vaikutuksen 
tekemiseen. Haluatko tietää, miten 
apurahat toimivat hankkeen suunnittelusta 
toteutukseen?

• Tee tarvearviointi paikkakunnan/
 yhteisön tarpeiden tunnistamiseksi.   
 Hankkeiden tulee vastata
 täyttämättömään humanitaariseen   
 tarpeeseen. 

• Tarkastele apurahahakemusta ja
 vaatimuksia.

• Keskustele tarvittaessa hankeideasta
 LCIF:n kanssa.

• Täydennä hakemus.

• Lähetä hakemus LCIF:lle määräaikaan
 mennessä.

• LCIF antaa tarvittaessa palautetta
 hakemuksesta; korjaa tarvittaessa
 hakemusta.

• LCIF:n hallitus tai neuvoa-antava 
 komitea tarkastaa hakemuksen. 

• Hallituksen tai komitean päätöksestä
 ilmoitetaan hakijalle.

• Hyväksytyille hankkeille annetaan
 rahoitus heti apurahaehtojen täytyttyä.

• Hanke alkaa.

• Lähetä hankkeen väliraportit LCIF:lle.

• Lähetä loppuraportti, kun hanke 
 on saatu valmiiksi. 

APURAHAN ELINKAARI

 Hätäapurahojen avulla lionit voivat tar-
jota välitöntä ja jatkuvaa tukea luonnonka-
tastrofien uhreille.
 Piirin ja klubin paikkakunnan apura-
hoihin ohjataan piirien ja klubien LCIF:lle 
tekemistä nimeämättömistä lahjoituksista 15 
prosenttia. Piirin ja paikkakunnan apuraha-
ohjelmalla (DCG) rahoitetaan paikallisia 
hankkeita.
 Ennen kuin klubi voi hakea DCG-apu-
rahaa, klubin vuoden aikana tekemän lahjoi-
tuksen on täytynyt olla vähintään 5 000 US 
dollaria. Piirin osalta vähimmäisvaatimus on 
10 000 US dollaria vuoden aikana. 
 DCG-ohjelma auttaa lioneita tarjoamaan 
monenlaista palvelua, kuten sairaasta lapsesta
huolehtimista, puiden istuttamista paikalli-
seen puistoon tai ravitsevan ruoan ostamista
nälkäisille paikkakuntalaisille. Lisätietoa 
osoitteesta lionsclubs.org/dcg.

Tiesitkö, että LCIF on myöntänyt apua yli 
1,1 miljardia US dollaria – rahoittaen siten 
yli 15 000 hanketta ympäri maailman.

 Vivianin näkö korjaantui helposti lääkä-
rin määräämien silmälasien avulla. Silmälää-
käri tarkkailee nyt Vivianin silmien terveyttä 
säännöllisillä tarkastuskäynneillä. 
 ”Kirjoitan teille valtavan kiitollisena van-
hempana! Ilman säätiönne ja Connecticut 
Eye Research -säätiötä tyttäreni diagnoosi 
olisi jäänyt tekemättä. Kiitos, että säätiönne 
ystävällisyys ja teidän huolenpitonne lastem-
me hyvinvoinnista antoivat tyttärelleni pa-
remman elämänlaadun! Kiitollisin ja arvos-
tavin terveisin, Sarah”.

Näönseulontaa Burkina Fasossa
François ei pystynyt näkemään enempää 
kuin 25 senttimetriä eteensä. Kuitenkin tämä 
65-vuotias mies lähti kotikylästään eräänä 
aamuna neljältä ajelemaan moottoripyöräl-
lään 45 kilometrin matkan klinikalle, jolla 
hän voisi päästä ilmaiseen näöntarkastuk-
seen ja ostaa edulliset silmälasit. 
 Burkina Fason lionit käyttävät 110 746 
US dollarin LCIF SightFirst -apurahan silmä-
klinikoiden rakentamiseen maansa sellaisilla 
seuduilla, joilta silmienhoito puuttuu koko-

>>>

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2018–2019

Näkö on mittaamattoman arvokas asia. LCIF mahdollistaa vuosittain sen, että lionit 
voivat auttaa ihmisiä maailmalaajuisesti tunnistamaan ja hoitamaan näköongelmia.

LCIF vaikuttaa ihmisten elämään
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PUHEENJOHTAJALTA

Uusiutuminen ylläpitää 
elinvoimaisuutta
LIONS-KAUSI 2019–2020 muuttui ratkaisevasti maaliskuun alussa, kun koronaviruksen
voima ja sen vaatimat, jokapäiväiseen elämäämme huomattavasti vaikuttaneet ja 
edelleen vaikuttavat toimenpiteet alkoivat.
 Mitä ehdimme saada aikaan? Mitä jäi vielä tekemättä? Olemme rakentaneet luot-
tamusta kenttään perehtymällä asioihin oikeiden päätösten tekemiseksi ja tiedotta-
malla avoimesti jäsenistölle päätöksistä. Jäse-
nistön tehtävänä on, tälläkin kertaa, arvioida 
sitä, miten olemme siinä onnistuneet.
 Uusiutuminen on jokaisen järjestön tehtävä
elinvoimaisuuden ylläpitämiseksi. Kauden 
merkittävimpiä panostuksia on ollut kumppa-
nuustoiminnan kehittäminen. Vaikka talven 
vähälumisuus esti tehokkaasti Lasten Leijona-
hiihtojen järjestämistä ja sitten koronaepide-
mia katkaisi mahdollisuuden järjestää Kevään 
sävelet -konsertteja syöpälasten hyväksi, on 
molemmille yhteistyömuodoille nyt luotu hyvä pohja.

     Vuosikokouksen järjestäminen askarrutti pitkään, 
kunnes eduskunta sääti lain 24.4, joka mahdollistaa vuosi-
kokouksen järjestämisen etänä.
       Iso osa jäsenistöstämme kuuluu riskiryhmään yli 
70-vuotiaat tai perussairaat. On ymmärrettävää, että 
silloin vapaaehtoistoiminnan liekki palaa todella hil-
jaisella tulella. Tätä erikoista aktiviteettivapaata viet-
täessämme on mahdollisuus miettiä, miten voimme 
jatkossa auttaa koronaepidemian jälkihaittojen korjaa-

misessa.
    Vaikka nykyinen informaatioteknologia sal-

liikin nopean ja laajamittaisen toiminnan ko-
tona istuen eri viestintäkanavia käyttäen, me 

kuitenkin kaipaamme keskinäistä kanssa-
käymistä toistemme kanssa konkreet-
tisesti. On hyvä muistaa, ettei korona 
saa estää meitä pitämästä omaa fyysistä 
kuntoamme yllä. Luonto tarjoaa mah-
dollisuuden liikkua, pitää huolta turva-
välistä, omasta fyysisestä kunnosta ja 
henkisestä jaksamisesta. Tavataan taas 
aidosti ja läheisesti, kunhan tämä tun-
tematon vihollinen on voitettu.
  Yksi vaikuttavimmista koronaan 

liittyvistä esityksistä on oululaisen lio-
nin poliisin virkapuvussa esittämä upea 
”Rakastan elämää” -videolla, https://
youtu.be/wAvr7fcVJBE. Rakastakaa 
tekin!•
Kiitos ajastasi palvelulle – 
Tack för tiden du ger

Kaipaamme 
keskinäistä 
kanssakäymistä 
toistemme kanssa.
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aarne kivioja
Puheenjohtaja 2019–2020

naan tai on liian kallista. Vuonna 2018 alka-
nut kaksivuotinen hanke seuloo 124 000 ih-
misen näön ja jakaa 26 400 paria silmälaseja.
 Kun François saapui klinikalle, optikko 
tutki hänen näkönsä ja kirjoitti sitten hänelle
reseptin hänen ensimmäisiä silmälasejaan 
varten. François sai ostaa silmälasit 5 000 
Länsi-Afrikan frangilla eli noin 7,5 eurolla. 
Häntä hymyilytti, kun hän laittoi lasit nenäl-
leen. Hän kertoi optikolle, että hän pystyi nä-
kemään kaiken täydellisesti.

Elämisentaitoja-ohjelmalla
valoisaa tulevaisuutta
Montevideossa, Uruguayssa, on alkeiskoulu,
joka on täynnä teräviä lapsia. Yhteisössä on 
paljon ongelmia väkivallan ja huumeiden 
kanssa, ja lasten voi olla vaikeaa keskittyä 
koulunkäyntiin ja pysyä poissa ikävyyksistä.
 Elämisentaitoja Lions Quest -ohjelma 
muuttaa kouluympäristöä. Ohjelma keskit-
tyy lasten piileviin kykyihin ja kannustaa 
heitä kasvamaan ja kehittymään taitaviksi 
nuoriksi ihmisiksi, joilla on selkeä käsitys oi-
keasta suunnasta.
 – Ohjelman aikaansaamat muutokset 
ovat ilmeisiä. Kouluympäristö eroaa nyt suu-
resti siitä, mikä se oli ennen ohjelmaa, sanoo 
Maria Bethania Rattia, joka toimii koulussa 
opettajana. 
 – Ohjelman toteuttaminen koulussa ei ol-
lut vaikeata, koska meillä oli tukenamme Lions
Quest -koulutus. Se opastaa pureutumaan 
syvemmälle aiheeseen ja sanoo selvästi, mitä 
kullakin aktiviteetilla halutaan saada aikaan. 
 Lions Questin ansiosta oppilaat saavat 
työvälineet, joita tarvitaan terveeseen ja me-
nestyksekkääseen elämään ja he ovat hyvää 
vauhtia matkalla valoisaan tulevaisuuteen.•
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Lionien keräystuoton tilittämiseen 
käytetään Lastenklinikoiden Kummien 
keräystiliä Nordea FI21 1573 3000 1058 81.

Kullakin alueella on oma viitenumeronsa, 
käytäthän tilittäessäsi aina näitä viite-
numeroita.

VIITENUMEROT:
• Turku (Piirit A ja M) 1113899
• Tampere (Piirit E, G ja F) 1113912
• Oulu (Piirit O, I ja L) 1113886
• Helsinki (Piirit N, B ja C) 1113909
• Kuopio (Piirit D, K ja H) 1113873

Mene oman alueesi ilmoittautumis-
lomakkeeseen ja ilmoita klubisi 
tapahtuma tai tempaus mukaan. 
Paluupostissa klubisi saa tapahtuman 
järjestämiseen tarvittavat tiedot.

TILITÄ KERÄYSTUOTTOSI

On tärkeää saada korona-apua tarvitsevat ja sitä tarjoavat kohtaamaan.

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

NAAPURIAVULLE ei ole selkeää kanavaa tai 
ohjeistusta, joka korostuu etenkin nyt ko-
rona-aikana. Suomessa on tarve avun ny-
kyistä selkeämmälle koordinaatiolle, jotta 
se tapahtuu turvallisesti.
 Vakavan koronan riskiryhmiin kuu-
luu yli miljoona suomalaista. Noin 870 000 
heistä on yli 70-vuotiaita.
 Eläkeliiton helmikuussa tekemän tut-
kimuksen mukaan 65 prosenttia kotona 
asuvista iäkkäistä olisi tarvinnut enemmän 
apua päivittäisiin toimintoihinsa ja lääke-
hoitonsa toteuttamiseen jo ennen koronaa. 
Nyt kotona asuvien iäkkäiden selviytymi-
nen vaikeutuu eristäytymisen vuoksi ja lää-
kehoidon turvallisuus uhkaa vaarantua. 
 On myös tärkeää saada korona-apua 
tarvitsevat ja sitä tarjoavat kohtaamaan. 
Parhaat edellytykset avun alueelliseen koor-
dinaatioon on kunnilla.
 Naapuriapua annetaan kuntien koordi-
noiman avun lisäksi muun muassa sosiaa-
lisen median kanavien, seurakuntien, jär-
jestöjen ja Nappi Naapuri -palvelun kautta. 
Ongelmana tällä hetkellä on se, että avun 
tarvitsijat eivät välttämättä löydä tai kehtaa 
pyytää apua. Moni avuntarvitsija ei käytä 
sujuvasti nettiä, eivätkä kauempana asuvat 
omaisetkaan tiedä, mistä toisen paikkakun-
nan avun löytää.

 Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö 
SPEK toteutti maaliskuussa kyselyn naa-
puriavusta sitä antaville tai harkitseville or-
ganisaatioille. Tulosten perusteella moni 
naapuriapua tavanomaisissa olosuhteissa 
tarjoavista ihmisistä kuuluu riskiryhmiin, 
joten tarvitaan uusia naapuriavun toimijoita.
Kyselystä käy myös ilmi, että naapuriavun 
tarjoaminen ja vastaanottaminen on tois-
taiseksi ollut pirstaleista. Naapuriavun si-
sältö vaihtelee laajasti ja naapuriapuun liit-
tyy paljon turvallisuuteen ja maksamiseen 
liittyviä huolia.
 SPEK julkaisi yhteistyössä Eläkeliiton 
kanssa ohjeet naapuriavun antamisesta tur-
vallisemmin kuntien, seurakuntien, järjes-
töjen ja apua tarjoavien ihmisten käyttöön. 
Ohjeissa on huomioitu koronatilanteen li-
säksi riskiryhmien asumisturvallisuus laa-
jemminkin. Ohjeet on tarkistettu Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksella.
 Naapuriapua voi olla kauppa-avun li-
säksi autettavan paloturvallisuuden var-
mistaminen, jotta vältytään pelastustoimen 
tarpeettomalta kuormittumiselta tai yksinäi-
selle tärkeän lemmikin vieminen hoitoon.•

Lue uudet naapuriapuohjeet 
www.spek.fi/uudet-ohjeet-turvallisemmasta-
naapuriavusta-on-julkaistu/

Tue pieniä potilaita
SUOMEN LIONS-LIITTO, lionsklubit sekä Las-
tenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hy-
vää lasten syöpätautien hoidon, hoitomene-
telmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suo-
messa. Lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden
kunniaksi 2020 käynnistyneen huomattavan 
yhteistyön tavoitteena on kerätä tärkeään 
tarkoitukseen vähintään 70 000 euroa. 
  Lionsklubit voivat osallistua keräykseen 
pienten potilaiden puolesta juuri omalla ta-
vallaan – esimerkiksi järjestämällä varain-
hankintatapahtuman ja lahjoittamalla kam-
panjaan haluamansa summan.
 Lionit tekevät paljon varainhankintaa 
ja tätä kokemusta voitte hyödyntää tässäkin 
kampanjassa. Osana varainhankintaa voitte
esimerkiksi järjestää omia konsertteja tai las-
tentapahtumia, kerätä varoja perinteisellä li-
paskeräyksellä tai keksiä ja kehitellä jotakin 
ihan uutta. Ilmoita klubisi mukaan tekemään 
hyvää pienten potilaiden hyväksi!•
Lisätietoa saat oman alueesi kummikampanja-
päälliköltä. Lue lisää https://kummit.fi/lions.
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Poikkeuksellisia toimintatapoja
poikkeusoloissa
TÄTÄ KIRJOITTAESSANI poikkeusoloja on Suomessa kestänyt seitsemän viikkoa. 
Omassa elämässäni suurin muutos on ollut se, etten aamuisin hyppää julkisten kulku-
välineiden kyydittäväksi Malmille ja käytä työmatkoihin yli kahta tuntia päivässä, 
vaan työpisteeni löytyy muutaman askeleen päästä ruokapöydän äärestä.
 Työtehtäviin poikkeusajat eivät vaikuta. Vuosikelloon tai perustyöhön kuuluvat 
asiat on hoidettava, olivat ajat poikkeukselliset tai eivät. Rauhallisessa ympäristössä 
pystyy kuitenkin paneutumaan myös sellaisiin asioihin, jotka ovat jääneet peruskii-
reiden varjoon odottamaan niin sanottuja parempia aikoja. Korona on kaikesta kar-
meudestaan huolimatta tarjonnut niitäkin.
 Lions-yhteisölle kokousten järjestäminen tietoliikenneyhteyksien avulla ei ole 
uusi asia. Liittotasolla etäkokouksia on järjestetty jo syksystä 2016 alkaen. Piirit ottivat

omat etäkokoustunnuksensa käyttöön hieman sen jäl-
keen. Toimisto pitää yhteyksiä Teams-palavereiden ja 
puheluiden avulla. Vaikka hiukset hapsottaisivatkin 
kameran edessä, on toisen kasvot mukava nähdä ja 
huomata, että hän voi hyvin.
      Poikkeusolojen vuoksi tulemme tekemään historiaa, 

kun liiton vuosikokous järjestetään ensimmäistä kertaa etäkokouksena. Sen mahdol-
listaa eduskunnassa hyväksytty yhdistyslain noudattamista koskeva poikkeuslainsää-
däntö. Jotta vuosikokouksen toteutus sähköisesti onnistuu, valmistelun tulee olla erit-
täin huolellista. Vuosikokoukseen osallistuu mitä todennäköisimmin useiden satojen 
virallisten edustajien joukko, joka on kokoontunut päättämään esityslistalla olevista
asioista. Uskon, että jokainen osallistuja haluaa, että kokous 
sujuu sekä teknisesti vaivatta että rakentavissa merkeissä.
 Meistä kukaan ei tällä hetkellä tiedä, milloin poik-
keusolot päättyvät. Pystyykö klubitoiminta käynnisty-
mään elo-syyskuussa normaalisti ja voimmeko
järjestää lionstapahtumia? Rajoitetaanko yli 70-vuo-
tiaiden asiointia ja liikkumista vuoden loppuun? 
Olemme varautuneet juhlimaan suomalaisen lions-
toiminnan 70-vuotistaivalta ja liiton 60-vuotisjuhlaa, 
mutta pystymmekö järjestämään mitään merkkivuo-
den juhlallisuuksia? Epäselvä tilanne lamaannuttaa, vä-
syttää ja kiukuttaakin. Pitääkö joulukin viettää vie-
lä eristyksissä?
 Olisi hienoa, jos jaksaisimme ylläpitää 
mahtavaa leijonahenkeä myös poikkeusoloissa.
Vaikka klubi-illan järjestäminen sähköisin 
välinein voi tuntua haastavalta, uskon, 
että se on kuitenkin piristys päivään ja luo
tunnetta siitä, että olemme kaikki tässä 
yhdessä ja tästä selvitään. Poikkeus-
aikojen jälkeinen Suomi tarvitsee meitä
leijonia auttamaan ja palvelemaan.
Kootaan sitä varten voimia tulevai-
suuteen luottaen.
 Lauri Tähkän laulun sanoin 
”Tulkoon mitä vaan”.• 

Terveyttä kaikille toivoen!

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja

K
U

V
A

: A
N

TT
I K

A
LA

K
IV

I /
 M

O
SA

 F
O

TO

Olemme kaikki 
tässä yhdessä.
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TOIMINTAKAUSI 2019–2020

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET, KEVÄT: 12.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET 
15.6. Järjestäytymiskokous

VUOSIKOKOUS 
13.6. Seinäjoki, etäkokouksena 

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
• GOLF 13.–14.6., LC Nilsiä, PERUTTU

TOIMINTAKAUSI 2020–2021

HALLITUKSEN KOKOUKSET
SYKSY: 13.8. / 17.9. / 22.10. / 12.11 / 
10.12. (optio)

KEVÄT: 21.1. / 11.2. / 18.3. / 22.4. / 
20.5. (optio) / 11.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET
• 28.–30.8.2020 Pori
• 27.–28.11.2020 Ei järjestäjää
• 26.–28.2.2021 Ei järjestäjää
• 13.6.2021 Järjestäytymiskokous, Turku

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 1.–3.10.2020 Europa Forum, 
 Thessaloniki, Kreikka, PERUTTU

• 15.–17.1.2021 NSR, Helsinki

• 25.–28.6.2021 Kansainvälinen 
 vuosikokous, Montreal, Kanada

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

• SM-SUUNNISTUSKILPAILUT 15.8., 
 LC Lapua

Juhlavuodelle uusi banderolli
LÄHDE MUKAAN suomalaisen lionstoimin-
nan 70-vuotisjuhlavuoden viettoon. Suomen 
Lions-liiton juhlavuoden uusista materiaa-
leista on piireihin lähetetty nyt banderolli.
 Juhlavuoden ilme nostaa esille leijonien 
ja leojen kirjon – olemme kaikenikäisiä, 
-oloisia ja -näköisiä.
 Tutustuthan myös lionstoimintaa esit-
televään tuoreeseen esitteeseen suomeksi ja 
ruotsiksi sekä niiden pohjalta tehtyyn esittely-
videoon https://youtu.be/S3W_hlFnsLg.
 Juhlavuonna on tulossa vielä myyntiin 
pinssi ja heijastimia jaettavaksi.
 Kehystä myös Facebook-profiilisi suoma-
laisen lionstoiminnan juhlavuoden ilmeellä. 
Löydät kehyksen hakusanalla ”LionsFinland”
tai ”Lions activities in Finland since 1950”.•



12

AJANKOHTAISTA

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen kokoukseen 
toteutetaan liiton jäsenrekisterin 
ilmoittautumisjärjestelmän kautta. 
Viimeinen ilmoittautumispäivä on lauantai 
6.6.2020. Sen jälkeen ilmoittautuminen 
kokoukseen ei ole enää mahdollista.

ÄÄNESTÄMINEN
Äänestykseen osallistutaan, kuten 
jo aikaisemmissa vuosikokouksissa, 
puhelinäänestyksellä tekstiviestein 
Elisa Dialogi -järjestelmää käyttäen. 
Puhelinäänestykselle suunnitellaan 
myös toimiva varajärjestelmä.

OHJEET JA AINEISTO
Vuosikokouksessa käsiteltävä 
aineisto löytyy Suomen Lions-liiton 
salasanasuojatuilta jäsensivuilta 
www.lions.fi/jasenille/kokouksia/
kokousmateriaaleja/vuosikokous_2020/. 
Sivulla on klubinne virallisille vuosi-
kokousedustajille kutsu ohjeineen, 
esityslista, valtakirja sekä vuosi-
kokouksessa käsiteltävät aloitteet.

TOIMINTAOHJEET KOKOUKSEEN

KUTSU
KUVERNÖÖRI-
NEUVOSTON

JÄRJESTÄYTYMIS-
KOKOUKSEEN
1/2020–2021

Aika: 
Maanantai 15.6.2020 klo 17.00,

GTM-kokous

Kutsumme vuosikokouksessamme 
kaudelle 2020–2021 valitun 

kuvernöörineuvoston jäsenet sekä 
liiton toimialajohtajat kuvernööri-

neuvoston järjestäytymiskokoukseen, 
joka pidetään vuosikokousviikonlopun 
jälkeen 15.6.2020 klo 17.00 eteenpäin. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 puheenjohtaja  toiminnan-
 2019–2020 johtaja 
 

T
änä vuonna vuosikokous järjes-
tetään lauantaina 13.6.2020 klo 
10 alkaen etäkokouksena GoTo-
Webinar-järjestelmällä. Viralli-
set kokousedustajat osallistuvat 
kokoukseen omilla tietoliiken-
neyhteyksillään tai puhelimella. 

Varaudumme myös siihen, että kokousta 
joudutaan jatkamaan sunnuntaina 14.6.2020.
 Muille kuin virallisille edustajille pyri-
tään järjestämään mahdollisuus seurata vuosi-
kokousta livestream-järjestelmän kautta.
 Yli 300 hengen kokousta, jossa osallis-
tujilla on puhemahdollisuus, ei tiettävästi 
ole koskaan ennen tätä järjestetty Suomessa 
verkkokokouksena. Niinpä tässä kokouksessa
on syytä keskittyä vain oleelliseen eli päätök-
siin. 

Perinteistä poiketaan
Perinteisesti puheenjohtajana on toiminut 
liiton puheenjohtaja ja esimerkiksi kokouk-
sen pöytäkirjantarkastajilta on etukäteen 
pyydetty suostumus tehtävään. Esitys ään-
tenlaskijoista on taas tullut kokouksen jär-
jestäjiltä. Perinteistä on myös poikettu. 
 Nyt vuosikokouksen johtamiseksi muo-
dostetaan noin 10 hengen ”hermokeskus-

Etävuosikokous on historiallinen
Suomen Lions-liiton 67. vuosikokous tulee jäämään historiaan, 
koska se toteutetaan poikkeuksellisessa tilanteessa, jolloin 
yli 500 henkilön fyysiset kokoukset on kielletty. 
VUOSIKOKOUS / aarne kivioja, puheenjohtaja ja maarit kuikka, toiminnanjohtaja

ryhmä”, joka kokoontuu onnistuneen ko-
kouksen varmistamiseksi samaan tilaan 
Seinäjoella. Ryhmään kuuluvat kokouksen 
puheenjohtaja ja sihteeri, muutama tekninen 
asiantuntija sekä Seinäjoen vuosikokouksen 
päätoimikunnan edustajina kaksi ääntenlas-
kennan johtajaa, jotka toimivat samalla myös 
sähköisen äänestyksen virallisina valvojina.
 Puheenvuoropyynnöt on jätettävä ko-
kouksen sihteeristölle ennen pykälän kä-
sittelyn avaamista kokouksessa normaalin 
käytännön mukaisesti. Ohjeet puheenvuoro-
pyyntöjen jättämiseksi löytyy jäsensivuilla 
olevasta toimintaohjeistuksesta. Kommentti-
puheenvuoroihin on mahdollisuus kokouk-
sen aikana.

Mahdollisuus etäkokoukseen
Etäkokousta ei normaalitilanteessa voi jär-
jestää, ellei etäosallistumisen mahdollisuutta
ole mainittu yhdistyksen säännöissä. Suomen
hallitus on kuitenkin saattanut 24.4. voimaan 
lain, joka mahdollistaa etäosallistumisen tieto-
liikenneyhteydellä. 
 Yhdistyslain 17 §:n 2 momentin ensim-
mäisestä virkkeestä ja 21 §:stä poiketen yhdis-
tyksen hallitus voi sallia 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun osallistumisen kokoukseen pos-
titse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista 
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Noustaan entistä vahvempina
LEIJONAT EIVÄT OLE LEVÄNNEET koronakevään keskelläkään. Tästä lehdestä voit lukea 
monesta upeasta tempauksesta, johon lionit ovat ryhtyneet. 
 Lionit ovat tulleet apuun etäkouluun siirtyneille koululaisille ja hankkineet käytettyjä 
tietokoneita asennettuina ja kotiinkuljetettuina sellaisille oppilaille, jotka eivät muuten 
olisivat pystyneet osallistumaan etäopetukseen.
 Helsinki-avun ruoankuljetusrinkiin on löytynyt autoilevia lioneita kuljettamaan jopa 
60 ruokakuljetusta päivässä ikäihmisille. Auta lasta – Auta perhettä -keräys on järjestetty 
suunnitelmien mukaan, tosin ilman lionien paikallaoloa ruokakaupassa ja korona-ajan 
keskelläkin saatiin kerättyä kuusi banaanilaatikollista kipeästi tarvittavia tuotteita turva-
kotiin.
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella 
22 klubia keräsivät puolestaan yhdessä huiman 
18 500 euron potin, joka lahjoitettiin Kanta-Hä-
meen keskussairaalalle suojavarustehankintoihin. 
Ihan vain muutaman esimerkin mainitakseni.
 Nämä teot osoittavat mitä hienointa yhteisöl-
lisyyttä ja lähimmäisenrakkautta.
 Haastavat ajat tuovat rinnalle lisää uudenlaisia
tapoja tehdä hyvää, esimerkiksi sosiaalisen me-
dian avulla varainkeruuta kotisohvalta poistu-
matta. Pandemiasta selvittyämme meillä on siis entistä enemmän tapoja ja keinoja olla 
avuksi yhteisöissämme.
 Tänä keväänä tehdään myös historiaa. Tilaisuuksia ja tapahtumia on jouduttu peru-
maan ensimmäistä kertaa koskaan niiden historian aikana. Esimeriksi Orkester Nordenin

osalta tämän kesän peruuntuminen on ensimmäinen 
kerta koko sen 27-vuotisen toiminnan aikana. 

  Peruttujen tapahtumien listalle ovat joutuneet 
myös muut vuoden päätapahtumat, kuten kansain-
välisen järjestön vuosikokous ja syksyn Europa 
Forum. Myös nuorisovaihdossa joudutaan ensi 
kesän nuorisovaihto jättämään väliin ja hyödyn-
tämään tämän kesän suunnitelmat vasta seuraa-
vana kesänä.
            Myös kotimainen vuosikokous Seinäjoelta

siirtyy ensimmäistä kertaa etäkokoukseksi 
verkkoon. Sen osalta tavoitellaan historial-
lisen suurta kaksisuuntaista webinaaria, 
jossa osallistujilla on puhemahdollisuus. 
  Myös piireissä ja klubeissa kuluvan 
kauden lopun kokouksia on jouduttu 
suunnittelemaan ja toteuttamaan uudella 
tavalla.
    Olemme upeasti osoittaneet, että tai-
vumme 70-vuotiaan järjestön notkeu-

della toteuttamaan niin hyväntekeväi-
syyttä kuin järjestötoimintaa uusin 
keinoin tarpeen vaatiessa. Näin toi-
mimme tässä tilanteessa samalla 
vastuullisesti, pidämme huolta toi-
sistamme ja näytämme esimerkkiä 
muillekin.•

Haastavat ajat 
tuovat rinnalle lisää 
uudenlaisia tapoja 
tehdä hyvää.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Kansainvälinen vuosikokous 
ja Europa Forum peruttiin
KANSAINVÄLINEN HALLITUS tiedotti 20.3., et-
tei vuoden 2020 kansainvälistä vuosikokousta
järjestetä Singaporessa johtuen paikallisen 
terveysministeriön päätöksestä koronaviruk-
sen leviämisen estämiseksi.
 Kansainvälinen hallitus arvioi eri vaihto-
ehtoja, myös vuosikokouksen siirtämistä toi-
seen isäntäkaupunkiin tai myöhäisempään 
ajankohtaan, mutta äänestyksessä päädyttiin 
vuoden 2020 vuosikokouksen perumiseen. 
Päätös tehtiin lionien, henkilökunnan ja ta-
varantoimittajien terveyttä ja turvallisuutta 
ajatellen.
 Seuraava kansainvälinen vuosikokous 
järjestetään vuonna 2021 Montrealissa, Ka-
nadassa.
 Hallintovirkailijat ja kansainväliset joh-
tajat tulevat jatkamaan nykyisissä viroissaan 
vuoden 2021 Montrealin vuosikokoukseen 
saakka. Myös Suomen kansainvälinen johta-
ja Heimo Potinkara tulee jatkamaan tehtäväs-
sään kauden 2020–2021.
 Myös kansainvälinen Europa Forum 
2020 Kreikan Thessalonikissa 1.–3.10.2020 
ja Kroatian Zagrebissa 28.–30.10.2021 on 
peruttu koronapandemian vuoksi. Europa 
Forum on aikataulutettu uudelleen vuodella 
eteenpäin tuleville vuosille.•

menettelyä ei ole sallittu säännöissä ja vaikka 
yhdistys ei ole hyväksynyt tätä varten lain 30 
§:ssä tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestystä. 
 Liiton (= yhdistyksemme) kuvernööri- 
neuvosto (= eduskunnan lakipykälässä halli-
tus) on päättänyt kokouksen järjestämisestä 
etänä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. 
Asiamiehiä tai edelleen valtuutuksia emme 
kokouksessa käytä.• 
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• KUVA 19: Paikallislehtiä on luettu Vakka-Suomen näkö-
vammaisille vuodesta 1982 lähtien. LC Uusikaupunki/Männäinen 
vastasi lehden julkaisusta 30 vuotta. Äänilehden lukemisessa 
vuorottelivat LC Uusikaupunki, LC Uusikaupunki/Männäinen, 
LC Laitila, LC Laitila/Untamoinen ja LC Pyhäranta. LC Uusikaupunki/ 
Merettaret otti hiipumassa olleen toiminnan omakseen ja on 
hoitanut näkövammaisille paikallislehtien luvun jo kolmen 
vuoden ajan joka viikko. • KUVA 20: LC Rautalampi lahjoitti 
uuden tietokoneen Kierinniemen hoitokodissa asuvalle Pekka 
Jäntille, jolla on CP-vamma. Vamma rajoittaa merkittävästi hänen 
fyysisiä toimintamahdollisuuksiaan. Jäntti on tiedonhaluinen 
ja kiinnostunut etenkin yhteiskunnallisista asioista, joiden 
seuraamista ja uusien tietojen hakemista tietokone helpottaa 
merkittävästi. Kuva: Raimo Hytönen.• KUVA 21: LC Honkajoella 
on valmistumassa hanke ”Älyä ja elinvoimaa Honkajoelle”. 
Hankkeen idea on tehdä reitti, jossa vanhuksia voitaisiin ulkoiluttaa 
luontevammin. Leader-hankeen kustannus on valmistuttuaan noin 
170 000 euroa, josta talkootyön osuus on noin 51 000 euroa. 
Hankkeessa on tehty esimerkiksi uusi liikuntaväylä, johon on tehty 
myös keinomäki ja älyohjatut ledivalot. Latujen lumetusta varten 
on tehty vesiallas ladun viereen, jonka ansiosta voidaan tykittää 
lumi suoraan ladulle. • KUVA 22: LC Savonlinna/Sääminki on 
tehnyt kauan yhteistyötä alueen SPR:n, Sosterin ja Savonlinnan 
seurakunnan kanssa. Ystäväpalvelu sisältää esimerkiksi käyntejä 
ystävän luona, kuljetuspalvelua eri tapahtumiin tai asiointia 
virastoissa ja kaupassa. Klubin leijona-kuskit ovat kuljettaneet 
vuosien aikana yhteensä lähes tuhat vanhuskuljetusta. 
• KUVA 23: LC Kauhajoki/Aro on toteuttanut useana vuonna
5 500 kappaleen aurauskeppi-aktiviteetin Kauhajoen kaupungille.
Homma hoituu aktiivisen porukan kanssa. • KUVA 24: LC Ypäjä 
järjesti vuonna 1982 ensimmäisen kerran Loimijokisoudun. Sen 
jälkeen soutu on järjestetty jo 38 kertaa. Tapahtumaan kuuluu kaksi 
eri lähtöä, yritysten haastesoutu ja Leijona-soutu. Jälkimmäiseen 
kutsutaan klubeja lähialueelta ja yli maakunta- ja piirirajojen. 
• KUVA 25: Silakkamarkkinat ovat vakiinnuttaneet paikkansa 
Raumalla. Siitä todisteena ovat kahden päivän markkinoilla lähes 
30 000 vierasta ja puolentoistasataa myyjää ja muuta toimijaa 
250 markkina-paikalla. Ohjelmaan on alkuajoista lähtien kuulunut 
leikkimielinen kalakäsittelykilpailu, jonka osanottajiksi on pyydetty 
paikallisia julkkiksia. • KUVA 26: LC Rovaniemi/Napapiirin on 
järjestänyt yli neljä vuosikymmentä perinteiset Nappulahiihdot 
Rovaniemellä Syväsenvaaran koululla. Kaikki kisailijat palkitaan 
mitalilla ja karkkipussilla. Kuva: Helena Tuulaniemi. • KUVA 27: 
LC Kellokoski jakaa perinteisesti Kellokosken ekaluokkalaisille 

Juhlavuonna kaikissa painetuissa lehdissä 
esitellään yhteensä 70 tapaa tehdä hyvää. 
Kuvallista kertomusta monista tavoista 
tehdä hyvää on kerätty piireistä ja klubeista 
ja LION-lehden arkiston parhaimmistosta.

19 20

26

27

23

2221

14

24

25



1515

JUHLAVUOSI

turvaliivit. Heijastinliivit ovat saaneet hyvän vastaanoton. 
Varttuneimmille oppilaille on ammattilainen pitänyt 
havainnollistavaa liikennevalistuskampanjaa, kun on koittanut 
aika siirtyä moottoroidun ajoneuvon ohjaimiin. • KUVA 28:  
LC Vähänkyrön ja LC Evijärven ystävyys johtaa vuoteen 1962, 
jolloin LC Vähänkyrö järjesti Evijärvellä koskenlaskukilpailut. 
Epäonnisessa kilpailussa Hanhikosken perhe menetti isänsä 
Hiirikosken kuohun pyörteisiin ja vaimo jäi yksin kolmen 
alaikäisen pojan kanssa. LC Vähänkyröllä alkoi huolenpito 
perheestä sekä henkisesti että taloudellisesti. Yhteydet ovat 
olleet tiiviit vuosikymmenten ajan, aina poikien aikuiseksi 
tuloon saakka, eivätkä ole vieläkään katkenneet. LC Vähäkyrön 
lisäksi perheen taloudelliseen tukemiseen osallistui Suomen 
Lions-liitto ja 86 lionsklubia. Vuonna 2012 LC Vähäkyrö kustansi 
ja pystytti muistokiven surullisen tapahtuman 50-vuotis-
päivänä Hiirikosken partaalle perheen poikien ehdotuksesta. 
• KUVA 29: LC Tervola toteutti perinneprojektina ja klubin 
50-vuotisjuhlan kunniaksi senioreille Leijonapuiston Kemijoen 
rannalle. Leijonapuisto toteutettiin tervolalaisten lionien 
talkootyönä. Tunteja kertyi satoja. Hankkeeseen saatiin julkista 
rahoitusta ja mukaan lähti myös useita tervolalaisia yrityksiä, 
yhteisöjä ja yksityishenkilöitä. • KUVA 30: LC Kauhajoki 
ja LC Kauhajoki/Aro hankkivat 190 polkupyörän etu- ja 
takavaloa sekä saman verran pinnaheijastimia Kauhajoen 
kolmasluokkalaisille, joilla ei vielä ollut valoja pyörissään. 
Loput lamput jaettiin myös muille lamppuja tarvitseville 
oppilaille. Lionit kiinnittivät lamput pyöriin heti luovutuksen 
yhteydessä. Kuva: Ari Korpela. • KUVA 31: LC Liminka/
Liminganlahden järjestämät Viikateniiton MM-kisat Limingassa 
ovat jatkuneet vuosikymmeniä levittäen luontoaiheista 
kulttuurivaihtoa laajasti. • KUVA 32: LC Askola myönsi 
Nuoren Yrittäjän Leijona-palkinnon Arvi Martikaiselle, KoruMies 
Arvina tunnetulle 11-vuotiaalle pukkilalaiselle yrittäjälle. 
Arvin tavoitteena oli yritystoiminnalla tienata rahat omaan 
ratsuhevoseen. Palkintoon kuului stipendi sekä kunniataulu, 
jossa on Porvoon hevosenkenkätehtaan hevosenkenkä.
• KUVA 33: LC Kirkkonummi-Kyrkslätt on tehnyt 
monipuolista työtä kunnan asukkaiden asuinympäristön 
parantamiseksi ja palkittukin siitä vuonna 2017 Kirkkonummen 
ympäristöpalkinnolla. Esimerkkinä klubin hankkeista ovat 
muun muassa erilaiset lähiympäristön kunnostuskohteet, kuten 
uimarannan huoltorakennuksen sekä koulukeskuksen muurin 
graffitien poisto sekä roskapäivät kunnan keskustassa 2–3 
kertaa vuodessa. • KUVA 34: LC Karvia aloitti vuoden 1970 
alussa taimikonhoitotyöt, josta muodostui klubille jokavuotinen 
varojenhankinta-aktiviteetti. Töitä tehtiin pääasiassa kunnan 
metsissä ja käsityökalujen kanssa ja myöhemmin raivaus- ja 
moottorisahoilla. Metsänkäsittelyn koneellistuessa metsätöitä 
vähennettiin, mutta ei kokonaan. Kolme vuotta sitten 
erään porilaisen lionin metsänpohjaan istutettiin tuhansia 
männyntaimia. • KUVA 35: Dreamsteri Tommy Lindgren vieraili
Alavuden yläkoulussa puhumassa unelmista, lahjakkuudesta ja 
tulevaisuudesta vuonna 2018. Tapahtuma oli Lasten ja nuorten 
säätiön Dreamsin, Elämisentaitoja Lions Questin sekä Yeesi 
ry:n kanssa yhteistyössä toteutettu kouluvierailuyhteistyö. 
Koulupäivän aikana sekä oppilaat että opettajat keskittyivät 
unelmoinnin tärkeyteen ja unelmien voimaan. Yhteistyö 
toteutettiin Punainen Sulka -keräysvaroilla. • KUVA 36: 
LC Vantaa/Vernissa on järjestänyt hyväntekeväisyysgolf-
kilpailun yhteistyössä Hiekkaharju Golfin kanssa useana 
vuonna tukeakseen tuotolla vantaalaisten vähävaraisten 
perheiden lasten urheiluharrastustoimintaa. Kuva: Riitta 
Dahlberg.
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V
uosikokouksen hyväksymä hal-
linnon ja hallinnon aktiviteet-
tien budjetti oli ylijäämäinen 
2  980 euroa. Kauden aikana 
Oulun vuosikokouksen hyväk-
symää budjettia tarkennettiin 
vuosikokouksen päätöksellä en-

simmäisen kerran lokakuussa ja toisen ker-
ran tarkennus tehtiin tulosennusteen muo-
dossa keväällä 2019. 
 Suurimmat muutokset ennusteeseen ver-
rattuna aiheutuvat henkilöstökuluista, joiden 
erotus ennusteeseen oli +16 000 euroa joh-
tuen kauden aikaisesta yhden työntekijän 
irtisanoutumisesta ja kahden työntekijän ir-
tisanomisesta, jolloin lomapalkkavarauksia 
jouduttiin purkamaan. Toinen muutos ai-
heutui ennustetta alhaisemmista myyntituo-

Liiton talous ylijäämäinen 
viidettä kautta peräkkäin
Lions-liiton tilinpäätös kaudella 2018–2019 on ylijäämäinen 
yhteensä 34 406 euroa. Tulos muodostuu hallinnon ylijäämästä 
7 801 euroa ja hallinnon aktiviteettien ylijäämästä 26 605 euroa. 
Tarkan euron politiikkaa jatkettiin ja sitä noudatetaan edelleen.
maarit kuikka, toiminnanjohtaja

toista. Muiden laskentapaikkojen tulos oli lä-
hellä ennustetta.
 Jäsenmaksutuotot olivat kaudella 37 833 
euroa edelliskautta alhaisemmat. Jäsenmak-
sutuotot ovat laskeneet viimeisen neljän vuo-
den aikana yhteensä 87 000 euroa.

Uudella taloushallinto-ohjelmalla
Ennen sisäisiä avustuksia joulukorttien tulos 
oli 24 901 euroa ja arpojen 64 884 euroa, jotka
olivat yhteensä 89 785 euroa. Tästä summasta
jaettiin sisäisinä avustuksina 58 962 euroa 
nuorisovaihdolle, leotoiminnalle, Orkester 
Norden -työryhmän työlle ja Suomen osuu-
teen NSR-hankkeesta.
 Kuvernöörineuvoston päätöksillä 2017–
2018 ja 2018–2019 myönnettyjä Punainen 
Sulka -avustuksia käytettiin kaudella 198 291 
euroa. 

Tarkan euron politiikkaa jatkettiin 
ja noudatetaan edelleen.

16

 Liiton taseen loppusumma on 1 599 129 
euroa. Siitä hallinnon osuus sisältäen hallin-
non aktiviteetit oli 1 009 986 euroa ja oma-
katteisten rahastojen osuus 589 142 euroa.
 Oma pääoma yhteensä oli 1 148 475 eu-
roa, josta hallinnon osuus oli 585 991 euroa 
ja omakatteisten rahastojen osuus 562 484 
euroa. 
 Hallinnon omasta pääomasta vuosiko-
kouksen päätöksillä liiton nuorisotyöhön 
ja liiton osuuteen NSR-hankkeesta sidottua 
osuutta oli kauden lopussa 177 933 euroa.
 Tilinpäätös on ensimmäinen, joka on 
laadittu uudella taloushallinto-ohjelmalla. 
Se on mahdollistanut muun muassa maksu-
perusteisesta ostolaskujen käsittelystä siirty-
misen suoriteperusteiseen käsittelyyn.•

KUVA: PIXABAY
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Piirikuvernööriehdokkaat tulevalle kaudelle
Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet 
kauden 2020–2021 piirikuvernööriehdokkaansa.

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

Ehdokkaat esitellään Suomen Lions-
liiton vuosikokouksessa kesäkuussa 
ja peruuntuneen LCI:n kansainvälisen 
vuosikokouksen sijasta elekteille 
pidetään vaihtoehtoinen koulutus ja 
piirikuvernöörilupauksen antaminen 
kesäkuussa, jossa heidän nimityksensä 
vahvistuu, luultavasti virtuaalisesti.

ELEKTISTÄ KUVERNÖÖRIKSI

PIIRI 107-A

OLEN LÄHTÖISIN  Salosta. Asun Raisiossa vai-
moni Pirkon, täysi-ikäisten lasteni ja 7-vuo-
tiaan Ruska-koiran kanssa.
 Hämeenlinnan Panssariprikaatissa ar-
meijan käytyäni lähdin opiskelemaan tek-
nilliseen opistoon. Valmistuin Kotkassa 
ylioppilaspohjaiselta Y110-linjalta koneen-
rakennusinsinööriksi. Työskentelen Valmet 
Technologies, Inc.:n Raision paperikoneiden 
ilmalaiteyksikössä tarjousinsinöörinä. Työs-
säni olen saanut matkustaa ympäri maail-
maa, pääasiassa Aasiassa.
 Vapaa-aikani vietän pääosin perheeni 
kanssa. Harrastan ulkoilua, pelailen saliban-
dyä työkavereiden kanssa ja seuraan mielel-
läni myös lasteni harrastuksia. Kuulun myös 
LOUSI ry:n hallitukseen. 
 Aloitin lionsurani 2012 LC Turku/Ko-
roisissa, jossa toimin sihteerinä. Piirihalli-
tuksessa olin ZC 2015−2016, RC 2016−2017. 
Siirtojäsenenä LC Turku/Kupittaalle 2016 ja 
toimin muun muassa aktiviteettitoimikun-
nan puheenjohtajana. Välivuoden jälkeen 
ura piirihalliuksessa jatkui piirisihteerinä ja 
2VDG:nä ja tällä kaudella 1VDG:nä. 
 Lionstoiminta on piirivirkailijoiden ja 
klubijäsenten joukkuetyötä. Olemme iso tiimi,
joka tekee työtä yhteisen hyvän eteen. Tii-
millä pitää olla selkeä kuva useaksi vuodeksi 
eteenpäin, miten haluamme kehittää järjes-
töämme tulevina vuosina. Menkäämme yh-
dessä hauskasti eteenpäin.•

OLEN OLLUT lion vuodesta 2009 ja alusta 
lähtien lionstyö on vienyt sydämeni. Siir-
ryin heti klubin sihteeriksi ja presidentiksi; 
piirihallitukseen, rauhanjulistevastaavaksi, 
lohkariksi, aluepuheenjohtajaksi ja nuoriso-
vaihtojohtajaksi ennen kuvernööriputkeen 
siirtymistä.
 Lionstyössä palkitsevinta ja koskettavinta
on toisten auttaminen, kun pääsee näkemään 
oman työnsä vaikutuksen. Auttamisen mah-
dollisuudet ovat moninaisia ja jokainen pää-
see itse vaikuttamaan, miten palvelemme. 
Olen saanut korvaamattoman ystäväverkoston
ympärilleni yli sukupolvi- tai maarajojen.
 Olen asunut 20 vuotta Espoossa, mutta 
sydämessäni on aina erityinen paikka koti-
seutuuni, Keski-Suomeen. Minulla on kaksi 
lasta, Aapeli 13 ja Milana 11, itselläni ikää 
41 vuotta. Ammatiltani olen myyntipäällik-
kö ja työhöni liittyy paljon matkustamista 
myös ulkomailla. Haluankin toimia esimerk-
kinä, että myös ”ruuhkavuosien” keskellä 
auttamiselle löytyy aikaa, kun tekeminen on 
mieleistä. Tämä vaatii joskus, että annamme 
erilaisille tavoille osallistua mahdollisuuden 
ja muistamme myös kertoa ulospäin, jolloin 
uusien jäsenien saaminen helpottuu ja jat-
kuvuus toiminnalle taataan. Teemme hyvän 
näkyväksi – Vi gör goda synligt onkin piirini 
kautemme teema.•

MAALAISTYTTÖ ESPOOSTA on astumassa C-
piirin ohjaksiin. Isovanhempien luona Ruot-
sinpyhtäällä vietetyt lapsuuden kesäpäivät 
vaikuttivat opiskelupaikan valintaani: olen 
agronomi, maatalous-metsätieteiden mais-

ASUN KOUVOLASSA vaimoni kanssa, vaimon 
lapset ovat jo itsenäistyneet. Vaimon kautta 
olen päässyt vaarin rooliin, joka on antanut 
rikkautta ja rakkautta elämään.
 Olen ollut lionstoiminnassa vuodesta 
2008 ja käynyt läpi monet klubin virat ja eh-
tinyt olla jo kahdesti klubipresidenttinä. Läh-
din mukaan lionstoimintaan, koska halusin 
auttaa ihmisiä selviämään paremmin omassa 
elämässään. Auttamisen halu ei ole kadon-
nut, ja olen huomannut kuinka moninaista 
ja arvokasta työtä olen päässyt toteuttamaan. 
Olen tavannut hienoja ihmisiä ja olen ylpeä 
siitä, että olen saanut edetä omalla leijona- 
urallani ehdolle piirikuvernööriksi.
 Koulutukseltani olen tradenomi YAMK 
ja teen työtäni asiakkuuspäällikkönä Berner 
Oy:ssä. Työni koostuu jälleenmyyjäasiak-
kaitten sekä loppukäyttäjäasiakkaitten kanssa

Markku Karlsson 
LC Turku/Kupittaa

PIIRI 107-B

Susanna Jokiperä 
LC Espoo/City

PIIRI 107-C

Nina Moilanen
LC Vihti/Nummela

PIIRI 107-D

Kyösti Skippari 
LC Kouvola/Hansa

teri. Opiskelun jälkeen päädyin kuitenkin 
töihin taloushallinnon pariin. Viimeiset 20 
vuotta olen työskennellyt ruotsalaisessa elekt-
roniikka-alan konsernissa toimien muun 
muassa talous- ja hallintopäällikön ja business
area controllerin tehtävissä. Minulla on kolme
poikaa, lähdössä maailmalle.
 Leijonaksi liityin 2010 LC Vihti/Num-
melaan. Piirihallituksessa olen toiminut vuo-
desta 2016 alkaen. Sain tutustua uuteen akti-
viteettiin Quest-toimikuntapuheenjohtajana.
Viime aikoina on pinnalle noussut kaksi tär-
keää teemaa, jossa tarvitaan leijonienkin 
vahvaa panostusta: ympäristö ja nuorten 
huumeiden käyttö. Ympäristöteko on palvelus
tulevaisuudellemme, kuin myös panostus 
huumevalistukseen ja huumenuorten per-
heiden tukemiseen.
 Leijonatoiminta vastaa yhteen meidän 
syvimmistä perustarpeistamme: olla tar-
peellinen toiselle ihmiselle. Kun autamme, 
saamme tulla todeksi toisen ihmisen kautta: 
Olemme toisiamme varten.•

>>>
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OLEN SUUNNILLEEN samanikäinen kuin Suo-
men vanhin lionsklubi. Uusioperheeseen kuu-
luu puoliso Hilkka ja lapset ovat jo muutta-
neet kotoa pois.
 Minut on hyväksytty LC Toijalan jäse-
neksi 2009 jäätyäni eläkkeelle työelämästä.
 Olen ollut klubin sihteerinä pari kertaa, 
rahastonhoitajana, presidenttinä, lohkon pu-
heenjohtajana, tällä hetkellä 107-E piirin 1. 
varana.
 Olen ollut mukana useammassa piirin 
vuosikokouksessa ja viime vuonna liiton 
vuosikokouksessa.
 Minulle on myönnetty Melvin Jones -jä-
senyys.
 Pyrin edistämään jäsenten ja klubien 
viihtyvyyttä ja tulevaisuuden ympäristö-
asioita sekä lasten ja nuorten auttamista.
 Olen koko ikäni hoitanut pientä maati-
laa, jonka olen viime vuosisadan lopulla siir-
tänyt luomuun, joten tulevaisuuden ympä-
ristöasiat ovat minulle tärkeitä ja panostan 
niihin E-piirin toiminnassa.
 Harrastuksiini kuuluu osallistuminen 
moniin yhdistyksiin, kotimaan matkailu ja 
syksyisin metsästys.•

SYNNYIN VÄHÄSSÄKYRÖSSÄ, samana vuon-
na, kun ensimmäinen lionsklubi perustettiin 
Japaniin. Leijonatassutteluni alkoi 2003 Vaa-
sa/Meri -lionsklubissa. Kutsua olin ehtinyt 

odotella noin 40 vuotta. Onneksi työkaverini
otti asian puheeksi, ettei mennyt pitkäksi.
 Työurani olen tehnyt valtaosin sähkö-
teollisuudessa ja henkilöstöryhmäni luotta-
mustehtävissä. 
 Klubillani on pitkät perinteet erilaisista 
aktiviteeteista, joista perinteikkäin on syk-
syisin pidettävät Silakka- ja siikamarkkinat. 
Joulukirkossa jaetaan avustukset. Klubissa 
olen hoitanut presidentin ja sihteerin teh-
tävien lisäksi nettisivuja ja markkinamai-
nontaa. Olen ollut piirisihteerinä kaudella 
2014−2015. Piirin viestinnästä ja PR-toimin-
nasta olen vastannut vuodesta 2011 lähtien.  
 Vaimoni Annelen kanssa saamamme 
neljä lasta ovat muuttaneet pois kotoa, mutta
lastenlapsiseitsikko nauttii vierailuistaan ja 
yökylästä isovanhemmilla. Yritän vielä kasvaa 
ihmisenä teemalla Pyyteettömästi palvellen.•

OLEN 59-VUOTIAS leijona Jämsästä, mis-
sä asun vaimoni Annukan kanssa nykyään 
kahdestaan. Meillä on kolme lasta, tyttö sekä 
kaksospojat, jotka ovat jo lentäneet pois koti-
pesästä. Toisella pojalla on myös kaksi lasta, 
joten en ole enää mikään yksinkertainen vaari.
 Leijonaksi minut kutsuttiin viime vuosi-
tuhannella eli vuonna 1998 ja olen viihtynyt 
hyvin tässä porukassa. Tällä hetkellä minulla 
on menossa kolmas klubi, koska kaksi aiem-
paa klubia on mennyt alta pois eli lakkautettu.
 Päivätyöni olen tehnyt Suomen valtiolle,
mistä olen päässyt täysin palvelleena eläk-
keelle syksyllä 2019. Virkapaikkani on ollut
viimeksi Sisä-Suomen poliisilaitoksella, Jäm-
sän poliisiasemalla, missä toimin rikosyli-
konstaapelina.
 Harrastuksinani on lionstyön lisäksi 
mökkeily ja liikunta.•

POHJOISPOHJALAISEN MAALAISTYTÖN tie 
vei matemaattisten aineiden opettajaksi Hy-
vinkäälle. Vuonna 1991 minua pyydettiin 

LC Hyvinkää/Höffingan perustajajäseneksi. 
Oman klubin tehtävien lisäksi toimin C-pii-
rissä lohkon, alueen ja eri toimikuntien pu-
heenjohtajana yhdeksän vuotta. Vuonna 
2010 muutin Savonlinnaan ja siirryin Sa-
vonlinna/Linnatar-klubiin. Samana vuonna 
aloitin Suomen Lions-liiton nuorisovaihto-
johtajana. Toimi kesti neljä toimikautta. Jo 
C-piirissä olin toiminut kuusi kautta piirin 
nuorisovaihtojohtajana.
 H-piirissä kaksi kautta on mennyt Quest- 
toimikunnan puheenjohtajana. Tällä hetkellä
olen kolmatta kautta 1VDG-pestin ohella 
piirin GMT:nä. Huomionosoituksiani ovat 
muun muassa IP Presidential Award, II ruu-
sukkeen ansiomerkki, TOP 10 Award, MJ- 
jäsenyys ja Lions-ritarin arvo.
 Aviopuolisoni PDG Juhani Kautosen 
kanssa muodostamaamme uusperheeseemme
kuuluu yhteensä viisi lasta ja viisi lastenlasta.
Useat conventionit, EF:t, NSR:t ja muut leijo-
natapahtumat muun muassa Intiassa ja Etio-
piassa ovat avanneet silmämme näkemään 
suuren avun tarpeen ja suurenmoisen avus-
tustyön, jota erilaisissa oloissa leijonat tekevät. 
 Lionstoiminnan ohella harrastuksiini 
kuuuu kaikenlainen kuntoilu kirkkovene- 
soudusta salitreeneihin.
 Tekemisen iloa intohimolla ja huumo-
rilla!•

OLEN 61-VUOTIAS ammattikorkeakoulun yli-
opettaja ja asun Jäälissä, Oulussa. Koulutuk-
seltani olen tekniikan lisensiaatti, ja työurani 
olen tehnyt ammattikorkeakoulussa opetta-
jana, osastonjohtajana ja tiimipäällikkönä, 
sekä rakennusliikkeessä tuotannonjohtoteh-
tävissä kotimaassa ja ulkomailla. Perheeseeni
kuuluvat vaimo, lion Seija, kolme aikuista 
poikaa ja yksi pojanpoika.
 Olemme vaimoni kanssa olleet yhdessä
leijonatoiminnassa lähes 30 vuotta, joten per-
heessä ovat tuttuja kaikki klubin virat useam-
paankin kertaan. Meillä molemmilla on myös 
MJF-jäsenyys.
 Lähitulevaisuuden haasteita lionstoimin-
nassa on jäsenyyden ja klubien toiminnan 
kehittäminen monipuolisemmaksi. Lions- 
järjestön tunnus on Me Palvelemme, ja nyt 
toiminta kaipaa lisää tekeviä käsiä, jotka voi-
vat kokea auttamisen konkreettisesti koh-
taamalla avun saajat välittömästi. Toiminta-

Antero Stenius
LC Jääli

PIIRI 107-I

PIIRI 107-E

Ahti Kallioinen
LC Toijala

PIIRI 107-F

Raimo Sillanpää
LC Vaasa/Meri

PIIRI 107-G

Erkki Mäntylä
LC Jämsänseutu

Tuula Rantaeskola
LC Savonlinna/Linnatar

PIIRI 107-H

toimimisesta. Työn vastapainona lionstoi-
minta voimaannuttaa. Koen ylpeyttä ja se 
auttaa onnistumaan myös työssäni.
 Pyrin tulevaisuudessa tukemaan klubeja 
entistä tehokkaampaan yhteistyöhön alueil-
laan. Pyrin tehostamaan piirin toimintaa yh-
teistyössä kuvernööritiimin, piirihallituksen 
kanssa. Pyrkimyksenä on hallita muutosta 
niin, että se palvelisi kaikkia leijonia. Lupaan, 
että haluan tehdä oman mittani verran lions-
työn eteen ja täysillä!•

>>>
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OLEN SYNTYNYT Kuusamossa ja muuttanut 
sieltä Kestilään. Kestilässä vietettyjen lap-
suusvuosien jälkeen muutin Oulaisiin, jossa
aloitin myös lionstoimintani. Perheeseeni 
kuuluu puolisoni Riitta ja kuusi aikuista lasta.
Lapsenlapsiakin on kuusi. Opettajan työn 
vastapainona on perheen ja erityisesti lasten-
lasten kanssa vietetty aika ja tietysti lionstoi-
minta. 
 Lions-urani aikana olen klubissani hoi-
tanut sihteerin ja presidentin tehtäviä. Pii-
rihallituksen kuviotkin ovat tulleet tutuiksi 
lohkon puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapiiri-
kuvernöörin tehtävissä. Lionstoiminnassa 
haluan olla vapaaehtoisena auttamassa ja 
tuottamassa hyvää mieltä. Lionstoiminnan 
myötä haluan tehdä parhaani lähimmäisten 
auttamiseksi niin kotiseudulla kuin kansain-
välisestikin.•

OLEN SYNTYNYT Pieksämäellä 1970. Olen 
sosiaalinen, tarkka ja rauhallinen, mutta 
puheenvuoroa saa seurassani odotella, kun 
mukavaan seuraan päädyn. Eli savolainen 
perusluonne löytyy.
 Perheeseeni kuuluu vaimoni Tatjaana, 
jonka kanssa olemme pian taivaltaneet 27 
vuotta. Meillä on 13-vuotias reippaan nuori 
miehenalku Werneri. Elämäämme ilahdut-
taa myös pirteä bostoninterrierimme Jekku 
Jekander. Aikaisemmasta elämästä on myös 
30-vuotias tytär, jolla on kolme tyttöä.
 Työura on appiukkoni Ekin firmoissa 
Ekin Muovi Oy:ssä sekä RST-Lapit Oy:ssä, 
joissa olen toiminut erilaisissa tuotannon- 
ja esimiestehtävissä. Tällä hetkellä toimin 
RST-Lapit Oy:ssä toimitusjohtajana.
 Virtasalmen lionsklubiin liityin kaudella
2000−2001. Olen toiminut kahdesti presi-
denttinä ja sihteerinä sekä muissa klubimme
viroissa. Piirihallituksessa on menossa 4. 
kausi. Hallituksessa olen toiminut lohkon 
puheenjohtajana, aluepuheenjohtajana, 
2VDG:nä sekä tällä kaudella 1VDG:nä.
 Olen ansainnut Melvin Jones -arvoni-
men ja liiton I ruusukkeen ansiomerkin.
 Minusta on tärkeää pistää hyvä kiertä-
mään ja Lions-järjestössä olenkin saanut olla 
monissa mahtavissa jutuissa mukana. Tee-
mani tulevalle kaudelle on Tee Hyvää – Jaa 
Hyvää, pidetään tassut edelleen töissä.•

OLEN ROVANIEMELLÄ vuonna 1952 synty-
nyt eläkkeellä oleva ekonomi. Olen tehnyt 
urani yrittäjänä, yrityskonsulttina ja tilin-

tarkastajana. Puolisoni Asta on myös lion ja 
eläkkeellä sairaanhoitajan työstä. Meillä on 
kolme lasta ja kuusi lastenlasta.
 Olen liittynyt lionstoimintaan 1989 ja 
toiminut klubissani sihteerinä, rahastonhoi-
tajana ja presidenttinä. Olen ollut mukana 
myös Lions Questissa, Nenäpäivässä, tailwis-
terina ja Punainen Sulka -kampanjassa.
 L-piirissä olen ollut alueen sulkavastaa-
vana, piirisihteerinä ja rahastonhoitajana sekä
lohkonpuheenjohtajana. Liiton hallituksessa
olen ollut kuluvalla kaudella. Olen saanut 
klubin presidentin ja piirikuvernöörin pal-
kintoja sekä liiton ansiotähden ja Melvin Jones
-jäsenyyden.
 Lionstyö on minulle tärkeää ja olen val-
mis toimimaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Lionstyö on auttamista. Klubeissa tehdään 
monenlaisia aktiviteetteja niin palvelujen 
kuin myös varojen keräämiseksikin.
 Tarvitaan uusia tekeviä käsiä. Tulisiko 
uudet kädet uudenlaisiin tekemisiin ja koh-
taamisiin paikkakunnan tarpeiden mukaan? 
Voisiko tekeminen kohdistua ympäristöön, 
entä voisiko uusi teknologia olla tekemistä tai 
osaa tekemistä? Tuoko koronanjälkeinen elä-
mä uusia tekemisen tarpeita? Otetaan klubi-
toiminta kouluttautumispaikaksi ja tehdään 
klubitoiminta viihtyisäksi.•

OLEN 68-VUOTIAS eläkkeellä oleva yrittäjä. 
Minulla on kaksi aikuista poikaa ja puolisoni 
Rauni-Eliisan kautta kaksi tytärtä sekä heillä 
yhteensä kuusi tytärtä, joten pappahommia 
kyllä riittää, jos vain ehtii niihin.
 LC Huittisten jäsen olen ollut 27 vuot-
ta, suorittanut kaikki yhdeksän klubivirkaa 
sekä ollut piirin viroissa lohkon- ja alueen-
puheenjohtajana, piirin rahastonhoitajana, 
LCIF-piirikoordinaattorina kolme kautta 
sekä 2. että 1. varapiirikuvernöörinä. Klubini 
hankki minulle Lions-ritarin arvon 2012.
 Halu tehdä palvelutyötä Lions-aatteen 
kautta on antanut intoa lähteä hakeutumaan 
piirin johtoon. Uskon näistä tehtävistä sel-
viäväni yhteistyössä hyvän ja monipuolisen 
hallitusporukan kanssa motolla: Leijonan 
lailla palveluun.•

OLEN 59-VUOTIAS Helsingin Pakilasta. Nai-
misissa lion Teija Vesikallion kanssa, ja yh-
teiseloa takana reippaat 30 vuotta. Meillä 
on kolme aikuista lasta, jotka kaikki ovat jo 
muuttaneet pois kotoa. Perhettämme yhdis-
tää rakkaus liikuntaan, jota harrastamme to-
della paljon.
 Lionstoimintaan tulin mukaan reilu 10 
vuotta sitten, enkä päivääkään antaisi pois. 
Klubissa olen hoitanut lähes kaikkia luotta-
mustehtäviä. CC Aarne Kivioja houkutteli 
minut aikanaan piirin luottamustehtäviin. 
Näitä on ollut muun muassa piirisihteerinä 
toimiminen ja lohkonpuheenjohtajan pesti. 
Halu auttaa ja tehdä hyvää, antaa iloa ja jak-
samista kaikilla elämän alueella. En myös-
kään pelkää ottaa vastaan haasteita.
 Lionstoiminnassa minua motivoi erityi-
sesti halu kehittää ja ideoida uusia asioita. 
Tämä antaa myös valtavasti voimaa ja intoa 
viedä vaikeitakin asioita eteenpäin. Minulle 
lionstyössä on tärkeää, että koemme ajankäy-
tön hyödylliseksi, mitä ikinä teemmekin.•

PIIRI 107-O

Rauno Ojantakanen
LC Oulainen

PIIRI 107-N

Markku Vesikallio
LC Helsinki/Pakinkylä

Veli-Matti Wasell
LC Huittinen

PIIRI 107-M

PIIRI 107-K

Petri Lappi 
LC Virtasalmi

Arto Harju-Autti
LC Rovaniemi/Lainas

PIIRI 107-L

kauden tunnukseni on Autamme kädellä ja 
sydämellä. Kun tähän lisätään kansainvälisen
presidentin tunnus Kindness matters, Ystä-
välliset teot ovat tärkeitä sekä sisäisesti ja ul-
koisesti, olemme leijonatoiminnan juurilla.•
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K
oronavirus COVID-19 on vai-
kuttanut myös lionstoimintaan 
ja sen päätöksentekoon. Singa-
poren vuosikongressi tältä ke-
sältä jouduttiin peruuttamaan 
ja seuraava kongressi pidetään 
Montrealissa Kanadassa 25.–

28.6.2021.
 Tämä tarkoittaa myös, että kaikki presi-
dentit ja kansainväliset johtajat jatkavat ny-
kyisissä tehtävissään yhden vuoden lisää. 
Kansainvälisenä teemana tulee olemaan 
Kidness Matters, Ystävälliset teot ovat tärkeitä 
-ohjelma, johon tulevat piirikuvernöörit ovat 
saaneet koulutuksen.
 Singaporen kansainväliseen vuosikokouk-
seen oli ehtinyt ilmoittautua lähes 20 000 
osallistujaa, joille palautetaan heidän maksa-
mansa rekisteröintimaksu. Montrealin 2021 
rekisteröintimaksut pysyvät samana kuin 
Singaporen. 8.1.2021 mennessä maksu on 

Kansainvälisen hallitus kokoontui virtuaalisesti
Kansainvälisen hallituksen toimintakauden 2019–2020 toinen kokous
pidettiin virtuaalisena 2.−21.4.2020 välisenä aikana. Tämä oli 
hallituksen historian ensimmäinen kokous, joka pidettiin etäkokouksena.
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018–2021

Kansainväliset johtajat jatkavat nykyisissä 
tehtävissään yhden vuoden lisää.

175 US dollaria, 31.3.2021 mennessä 225 US 
dollaria ja 1.4.2020 alkaen 250 US dollaria.

Kaksi ehdokasta kansainväliseksi
presidentiksi
Montrealin vuosikongressiin on ilmoittau-
tunut 1.VP Douglas Alexanderin lisäksi toi-
nen ehdokas kansainväliseksi presidentiksi 
kaudelle 2021–22, PID Michael S. So Filip-
piineiltä. Vuoden 2027 vuosikongressin pai-
kaksi valittiin Washington D.C., USA. 
 Kokouksessa vahvistettiin Montrealin 
kongressin delegaatioiden hotellit. Suomi ja 
muut Skandinavian maat majoittuvat Fair-
mont Queen Elizabeth -hotelliin. Piirikuver-

Tunnelma markkinointiviestintäkomitean virtuaalikokouksessa oli korkealla.
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nöörielektien hotelli on Double Tree by Hilton
Intercontinental Westin.
 Hallituksen toimintaohjeeseen lisättiin 
uuden perustuslaillisen alueen Afrikan foo-
rumin ajankohta pidettäväksi joko marras-
kuun viimeisellä täydellä viikolla tai joulu-
kuun ensimmäisellä täydellä viikolla. 
 Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Somalia, 
Bahrain, Kosovo ja Moldova tunnustetaan 
väliaikaisiksi vyöhykkeiksi (zone) ja Bulgaria
väliaikaiseksi alueeksi (region) tämän tili-
kauden päättyessä.
 Hyväksyttiin Taiwanin MD 300:n uudel-
leenjako viiteen moninkertaispiiriin, MD300A,
MD300B, MD300C, MD300D ja MD300E, 
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LCI:n ohjeistus vuosikokouksiin
COVID-19-pandemian vuoksi meidän täytyy mukautua toisen-
laiseen päätöksentekoon perinteisen kokoustamisen sijaan.
heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018–2021

Suomen Lions-liiton IT-työryhmä 
on laatinut ohjeistuksen klubeille 
etäkokouksen järjestämiseksi. 

Ohjeissa esitellään vinkkejä onnistuneeseen
etäkokoukseen ja myös yleisimmät ilmaiset 
ohjelmistot etäkokousten pitämiseen. 
Samoin muun muassa kerrataan, mitä 
tarvitaan, jos sähköinen kokous käydään 
läpi eriaikaisesti esimerkiksi sähköpostilla.

Lue ohjeet suomeksi ja ruotsiksi 
www.lions.fi/jasenille/lionstoiminnan_
ohjeita/etakokoustamiseen_ohjeita_
klubeille_ja_piireille/.

ETÄKOKOUKSEN OHJEITA

joka astuu voimaan vuoden 2023 kansainvä-
lisen vuosikongressin päättyessä.

Päämajan verkkokauppasivusto 
uudistumassa
Sääntöihin lisättiin lohkon puheenjohtajan 
kelpoisuusvaatimuksiin, että lohkonpuheen-
johtaja ei ole palvellut täyttä kautta tai suurta 
osaa siitä piirikuvernöörinä. Tällä halutaan 
tukea uusien johtajien tunnistamista. Aluei-
den ja lohkojen puheenjohtajat saavat palvella
enintään kolme (3) kumulatiivista vuotta 
mainitussa tehtävässä.
 Piiriin kehittämisapurahat myönnettiin 
seuraaville piireille 104-D (Norja), 410-W 
(Etelä-Afrikka), 105 SW (Iso-Britannia), 105-
CE (Iso-Britannia), 101-O (Ruotsi) ja 101-N 
(Ruotsi).
 PR-apurahan määrää lisättiin seuraavalle
toimintakaudelle 2020−2021 kysynnän ja 
nykyisten varojen loppumisen vuoksi.
 Ennustetulokset LCI:n taloudelle osoitta-
vat 3,6 miljoonan US dollarin alijäämää tälle 
tilikaudelle 2019−2020. Alustavan tarkistet-
tun ennusteen mukaan COVID-19:n vaiku-
tuksen jälkeen alijäämäksi on arvioitu noin 
2,0 miljoonaa US dollaria.
 Verkkopohjainen oppiminen ja lionien 
oppimiskeskus Lions Learning Center on ollut
kaikkien lionien ja leojen käytössä 31. joulu-
kuuta 2019 alkaen. Oppimiskeskusta päivite-
tään ajoittain ja tällä hetkellä tarjolla on 200 
kurssia. Uusia eLearning-kursseja kehitetään 
jatkuvasti.
 Kokouksessa hyväksyttiin kansainvälinen
Centennial Lions -klubi ja Specialty Clubs 
uusiksi ohjelma-aloitteiksi.
 Hyväksyttiin johtamisen kehittämis-
koulutusten aikataulut ja apurahat kaudelle 
2020−2021. 
 Uuden sähköisen verkkokauppasivuston 
odotetaan avautuvan toukokuussa 2020.
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 
virtuaalisena kesäkuussa 2020.•

K
ansainvälinen järjestö Lions 
Clubs International on oh-
jeistanut kevään vuosikoko-
usten järjestämistä seuraa-
vasti.

Lionsklubin 
vaalikokous

Lionsklubien kansainvälisen järjestön 
mallisäännöt sallivat kaikkien lionsklu-
bien pitää kokouksia vaihtoehtoisten ko-
kousmuotojen kautta. Tämä antaa jokai-
selle lionsklubille mahdollisuuden valita 
vaalien järjestämiseen sopiva menetelmä, 
joka sopii jäsenille. Tämä voi tapahtua pu-
helimitse, sähköpostitse, näiden yhdistel-
mällä tai millä tahansa muulla lionsklubin 
jäsenille hyväksyttävällä menetelmällä.

Piirin vuosikokous
Piirin kokouspäivän (jos se on ilmoitet-
tu etukäteen, niin kuin meillä on tapana) 
muutoksesta voidaan ilmoittaa virallisella 
puhelulla tai muulla sopivalla tavalla, ku-
ten sähköpostilla tai kirjeellä.
 Kokoukset on pidettävä 30 päivää en-
nen kansainvälisen valmistelukunnan 
koollekutsumispäivää, joka on 30.6.2020. 
Eli piirin kokous on pidettävä viimeistään 
31.5.2020.
 Kokouksen järjestämistavat ovat jous-
tavat. Kansainvälinen hallitus on val-
tuuttanut piirit ja moninkertaispiirit 
järjestämään kokouksia ja/tai vaaleja vaih-
toehtoisin keinoin, kuten postitse, sähkö-
postitse, mobiilisovelluksella tai muulla 
kohtuudella katsottavalla tavalla.
 Jos piirin kokousta ja vaaleja ei ole pi-
detty määräaikaan mennessä piirikuver-

nöörien (DG, 1VDG ja 2VDG) tehtävät 
vapautuvat ja voimaan tulee sääntö, avau-
tuvien virkojen täyttämismenettelyt. Jos 
näin tapahtuu, tulee välittömästi viimei-
simmän piirikuvernöörin ottaa yhteyttä, 
DistrictOfficers@lionsclubs.org ohjeistuk-
sen saamiseksi, kuinka täytettävien virko-
jen menettely tapahtuu.

Moninkertaispiirin vuosikokous
Ohjeet ovat muuten samat, kuin piirien 
kokouksissa, mutta kokous on pidettävä 
15 päivää ennen kansainvälisen valmiste-
lukunnan koollekutsumispäivää, joka on 
30.6.2020. Eli Moninkertaispiirin vuosiko-
kous on pidettävä viimeistään 14.6.2020. 

Suomen seuraava ID-vuoro
Koska Singaporen kansainvälinen vuosi-
kongressi peruttiin koronaviruksen takia 
ja seuraava kongressi pidetään Montrea-
lissa 2021, niin tämä aiheuttaa muutoksen 
Suomen ID-vuorolle.
 Suomen vuoro siirtyy yhdellä vuodel-
la eteenpäin ja seuraava Suomen kansain-
välisen johtajan virkakausi tulee olemaan 
kaudet 2022–2024. Tämä antaa meille nyt 
mahdollisuuden siirtää kotimaisen ID-eh-
dokkaiden vaalin seuraavaan vuosikoko-
ukseen 2021 Turkuun. 
 Huomattavaa on, että nämä kansain-
väliset ohjeet vuosikokousten järjestämi-
seksi eivät ota kantaa kotimaisiin sääntöi-
hin. Monet piirit ja klubit ovat löytäneet 
hyvin innovatiivisia ja toimivia tapoja hoi-
taa muodolliset päätökset asiallisesti kun-
toon. Myös valmiuslaki antaa joustavuutta 
kokousten järjestämistavoista, varsinkin, 
jos määräpäivät sitä edellyttävät.•
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R
uotsia lukuun ottamatta on klu-
bikokoukset ja sitä suuremmat 
kokoukset käytännössä kielletty. 
Myös kansainvälinen vuosiko-
kous Singaporessa on peruttu. 
Moni työssäkäyvä on lomautet-
tu ja seniorileijonat suljettu ko-

teihinsa. Perinteiset varainkeruutapahtumat 
eivät ole enää mahdollisia. Palvelua kuiten-
kin voi jatkaa tietyin ehdoin, ja lahjoituksia 
tehdä netissä.
 Tällä kaudella olemme Suomessa saaneet 
kasaan 193 500 US dollaria, mukaan luettuna 
kaksi kauden aikana toteutunutta Lions-lii-
ton hätäapupakettia. Kaiken kaikkiaan on 
keräystulos nyt 502 000 US dollaria, keski-
määrin 24,08 US dollaria per jäsen. 
 Yhdeksän piiriä, A, C, D, E, F, I, L, M ja 
N ovat jo ylittäneet 10 000 dollarin maagisen 
rajan, millä voi anoa DCG- eli Paikkakunnan 
kehittämisapurahaa, toisin sanoen 15 pro-
sentin palautusta piirin alueelta lahjoitetusta 
summasta. Luonnollisesti osa lahjoituksista 
ei vielä näy klubin tai piirin saldossa muun 
muassa siksi, että kansainvälisen päämajan 
ollessa suljettuna, on kirjaaminen etätyönä 
hitaampaa. 
 Esimerkiksi I-piirin kuvernöörineuvoston
kokouksen yhteydessä järjestämästä Melvin-
arpajaisista saatu 2 000 euroa ei vielä näy ti-
lastoissa. 
 Klubeista kampanjaan on osallistunut 
453, 404 on vielä reservissä ja 49 on kampan-

jan aikana lopettanut toimintansa. Kaksi klu-
bia on sitoutunut Malliklubiksi, LC Ylivieska 
ja LC Kirkkonummi-Kyrkslätt.
 LC Espoo/Keskus on jo ylittänyt perus- 
tavoitteen 250 US dollaria per jäsen, ja seit-
semän muuta on yltänyt 200 US dollarin ta-
solle. Sadan taalan klubeja on 26.

Sri Lankan ammattikouluhankkeen vetäjä PDG Ranji Hewage ja DGe Amal 
Pussallage hankkivat suojaimia paikalliselle sairaalalle sekä ruoka- ja 
hygieniatarvikkeita varattomille perheille. 

Slovenian lionit hankkivat LCIF:n 
10 000 US dollarin tuella hengityssuojaimia.

Kampanja 100 auttaa koronapandemiassa
Viime syksynä Kiinan Wuhanista irti päässyt SARS-Cov-2, kuten 
viruksen virallinen nimi kuuluu, on levinnyt kaikkiin maailman 
maihin. Se on muuttanut myös meidän lionien elämää.
KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lions-liiton lcif-koordinaattori

pausta. Enimmäissumma on 10 000 US dolla-
ria, ja apu myönnetään tässä vaiheessa vain 
välittömään avustukseen, ei ennaltaehkäisyyn.
Varat tulee käyttää lionstyöhön yhdessä ter-
veydenhuollon ja pelastustoimen kanssa 
liittyen pandemiaan, esimerkiksi lääkintä-
tarvikkeiden hankintaan ja sairastuneille ka-
ranteenista aiheutuviin suoriin kuluihin. 
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LCIF auttanut 1,5 miljoonalla 
US dollarilla
Koronapandemia on nyt uusin luonnonka-
tastrofi, jonka tuhojen korjaamiseen LCIF 
sekä kerää varoja, että myöntää apurahoja. 
Pääsiäiseen mennessä apurahoja oli myön-
netty jo 1,5 miljoonaa US dollaria yhteensä 
46 kohteeseen. Esimerkiksi Slovenian lionit 
saivat 10 000 US dollaria ja hankkivat sillä 
hengityssuojaimia sairaalaan, vanhainkotiin 
ja ruokajakelijoille. Intiassa ja Sri Lankassa 
lionit jakavat ruokapaketteja, saippuaa, käsi-
desiä ja hengityssuojaimia sekä oikeaa tietoa 
viruksesta ja sen hoidosta. 
 Meilläkin voisi olla mahdollisuus hakea 
näitä Covid-19-katastrofiapurahoja. Alusta-
vina ehtoina on, että tuettavalla alueella on 
todettu vähintään 100 varmistettua tautita-

 Henkilökohtaisia kuluja, kuten palkan-
menetystä ei korvata. Moninkertaispiirin 
alueella rajana on sairastapausten määrä yli 
5 000, yhden tai usean piirin alueella. Kaikki
hakemukset käsitellään kuitenkin yksilölli-
sesti. Moni suomalainen klubi jo toimiikin 
muun muassa kotikaranteeniin määrättyjen 
vanhusten ja riskiryhmään kuuluvien ruoka- 
ja lääkehuollon turvaajina. 
 Moni meistä kuitenkin saa palkkaa tai 
eläkettä entiseen tapaan, joten etätyö kotona 
ja kaiken ylimääräisen matkustelun ja ostos-
ten väheneminen tuo pelkkää säästöä. Mik-
semme nyt käyttäisi sitä nyt ajankohtaisen 
maailmantilanteen helpottamiseen, omalta 
pieneltä osaltamme. Tuetaan omaa säätiö-
tämme.•

LC Ylivieskan 8. MJF past. presidentti Eino Haapakoski sai pinssin ja 
Melvin-plakaatin Leijonalaavulla pidetyn klubikokouksen päätteeksi. 
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O
n unohtumaton hetki olla pai-
kalla, kun leikkauksen jälkeen 
sokean äidin silmiltä poistetaan 
sideharsotaitokset ja hän näkee 
kauniin ympäristön lisäksi en-
simmäistä kertaa 3-vuotiaan 
poikansa kasvot.

 Kauniin hissin sisällä soi rauhallinen 
musiikki, jotta ne potilaat, jotka eivät kos-
kaan ennen ole olleet hississä, eivät pelkää, 

Suomen leijonien suuri apu 
Sri Lankassa
Ratnapuran silmäsairaalan uusien tilojen värit ovat kauniin 
kirkkaita, niin että potilaat, jotka eivät ole nähneet vuosiin, 
näkisivät leikkauksen jälkeen heti jotain kaunista. 
pdg matti paavola

kun heitä siirretään leikkaussalista potilas-
huoneisiin. 
 Sri Lankan Lions-ystävien työryhmän 
puheenjohtaja IPID Markus Flaaming, jäsen 
PDG Matti Paavola, sekä heidän puolisonsa 
Susanna Gustafsson ja Ulla Paavola vieraili-
vat 29.1. Ratnapurassa tarkoituksena kartoit-
taa tämän hetken tilanne sairaalassa. Sairaala 
on jatkorakentamisen osalta täysin valmis ja 
kokonaan maksettu.

Sairaala on saanut LCIF:n avustuksella kaksi 
diabeteksen aiheuttamiin silmämuutoksiin 
liittyvää tutkimuslaitetta. Kolmannen kalliin 
laitteen on kustantanut yksityinen pankki 
Dr. Saman Basnayakin toivomuksesta.
KUVA: MATTI PAAVOLA
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 Aikaisemmin pestiin jopa 150 potilaan 
lakanat ja sairaalavaatteet tavallisella pesuko-
neella. Nyt sairaalassa on uusi pesula ja siellä 
kaksi teollisuuspesukonetta ja kuivausrumpua.
 Sairaalassa leikattiin vuonna 2019 noin 
4 000 kaihipotilasta. Heistä 47 prosenttia oli 
maksavia potilaita. Näillä maksuilla Suomen 
leijonien avustuksella saatiin leikattua ilmai-
seksi 53 prosenttia.
 Sairaala järjestää silmäleirejä myös ter-
veysministeriön pyynnöstä syrjäisille alueille,
minne ministeriön resurssit eivät riitä. Täs-
sä seulonnassa löytyy yleensä noin puolelta 
harmaakaihi. Heidät leikataan ilmaiseksi. 

Vuorokaudessa 100−150 potilasta
Dr. Saman Basnayake selittää leikkauksen 
kulkua ja PID Erkki Laine käytännön toi-

menpiteitä auditoriumissa. Erkki Laineen 
suunnatonta panosta sairaalan rakentami-
seksi on välillä vaikea hahmottaa. Silmä-
lääkärit ja hoitajat tutkivat vielä potilaat ja 
ohjeistavat saattajia ennen leikkausta. Etu-
käteisneuvonta, joka rauhoittaa potilaita, on 
jotakin, jota maan muissa sairaaloissa ei ole.

 Kaihileikkaukset aloitetaan yleensä aamu-
yöllä kello 4.00. Vuorokaudessa leikataan 
100–150 potilasta. Mahdollinen näkökyvyn 
puutos korjataan silmälaseilla. Sairaalassa 
valmistetaan nykyisin tarvittavat silmälasien 
linssit muutamassa minuutissa. 
 Sairaala on saanut LCIF:n avustuksella 
kaksi diabeteksen aiheuttamiin silmämuu-
toksiin liittyvää tutkimuslaitetta. Toinen hie-
noista laitteista on kehitetty ja valmistettu 
Oulussa. Kolmannen kalliin laitteen on kus-
tantanut yksityinen pankki Dr. Samanin toi-
vomuksesta.
 Dr. Saman on luonut hienon, arvostetun 
ja käytännöllisen toimintaympäristön. Sinne 
on ollut helppo saada lääkäreitä ja muu hen-
kilökunta on saanut viikoittain vapaapäiviä, 
mikä on Sri Lankassa erittäin harvinaista. 

Sairaalassa leikattiin 
vuonna 2019 noin
4 000 kaihipotilasta.

24

>>>



25

TAMMI-HELMIKUUN AIKANA noin 100 suo-
malaista kummia vieraili Sri Lankassa tapaa-
massa kummilapsiaan, joiden koulunkäyntiä 
he ovat avustaneet monien vuosien ajan. 
 Tällä hetkellä yli 1 000 lasta saa vuosit-
taista kouluavustusta. Vuosittainen avustus-
summa vuonna 2019 oli 175 000 euroa. Se on 
suunnaton määrä kehitysapua yhdessä vuo-
dessa köyhien perheiden hyväksi.
 Kaikkiaan ohjelmassa on 34 vuoden ai-
kana ollut mukana noin 2 600 lasta. Heistä 
osa on valmistunut hyvin arvosanoin yliopis-
tosta. Monet toimivat juristeina, lääkäreinä, 
insinööreinä tai opettajina. Nekin, jotka ovat 
saaneet vain peruskoulun käytyä, ovat yleensä
löytäneet paikkansa elämässä. 
 We serve. Palveleminen on uuden tu-
levaisuuden antamista lähimmäisillemme. 
Myös kaukana asuvat ovat lähimmäisiämme. 
Tapahtumissa kysellään kuulumiset
 Jokaisessa lastenjuhlassa käydään läpi 
lasten raportit, kysytään koulumenestyksestä,
ainevalinnoista ja tulevaisuuden suunnitel-
mista. Kehutaan ja kiitellään sekä välillä neu-
votaan parantamaan numeroita seuraavan 
vuoden varalle. 
 Hikkaduwassa, mistä tämä toiminta al-
koi, suomalaisia arvostetaan suuresti. Siellä 
tunnetaan se työ, mitä lasten koulunkäynnin
hyväksi on tehty ja tehdään. Tavallinen kaup-
pias saattaa nostaa kätensä yhteen ja sanoa: 
”Oi, Suomesta, me kumarramme teidän 
edessänne ja kiitämme siitä, että autatte 

meidän köyhiä lapsiamme. Meidän ihmisem-
me eivät välitä”.
 Meilläkin on hyvä mieli, kun autamme 
Sri Lankan lapsia. Se tunne palkitsee kaiken 
sen, mitä itse olemme asioiden eteen tehneet. 
Matka Suomesta Sri Lankaan on pitkä – matka
sydämestä sydämeen on lyhyt. 
 Lastenjuhlien ohjelmassa on myös tai-
dokkaita tanssiesityksiä. Klubi järjestää tans-
sinopettajan sekä hankkii kauniit puvut ja 

Suomalaisten 
apua arvostetaan 
Sri Lankassa.

Suuri kaipaus ja haikeus täyttävät mielen, 
kun hän nyt toukokuussa jättää silmäsai-
raalan ja siirtyy kohti uusia haasteita ke-
hittämään toisen sairaalan toimintoja. 
 Annoimme Dr. Samanille Pentikin 
Sydän-mobilen kiitoksena monien vuo-
sien aikana sydämellä tehdystä työstä.
 Entinen kansainvälinen presidentti 
Dr. Naresh Aggarwal vieraili silmäsairaa-
lassa 20.7.2019 ja sanoi puheessaan muun 
muassa, ettei hän kahden vuoden aikana 
kansainvälisenä presidenttinä ja LCIF:n 
puheenjohtajana sekä matkoillaan ympäri
maailmaa ole nähnyt näin hyvin hallin-
noitua ja ajan tasalla olevaa Lions-sairaa-
laa. Olen varma, että olette kaikki ylpeitä. 
– Me olemme, todellakin.•

Matka sydämestä toiseen on lyhyt
pdg matti paavola
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LC Hikkaduwan lapset ja suomalaiset vieraat klubin järjestämässä lastenjuhlassa.

korut. Opettajan tekemässä tanssimeikissä 
köyhätkin tytöt saavat tuntea itsensä prin-
sessoiksi. 
 LC Mataran tanssityttöjen myötä: Ayu-
bowan, Näkemiin! 
 Tätä tekstiä kirjoitettaessa olemme saa-
neet Sri Lankasta lukuisia viestejä. Paikalliset 
koordinaattorit ja kummilapset ovat todella 
huolissaan siitä, kuinka me voimme korona-
viruksen levitessä Suomessa.
 Mekin olemme heille tärkeitä. Rakkaat 
kummit, lähettäkää kirjeitä tai kortteja kum-
milapsillenne. Hekin joutuvat kohtaamaan 
saman tilanteen kotimaassaan. Yhdessä me-
nemme eteenpäin.•

Dr. Saman Basnayake selittää 
leikkauksen kulkua ja 
käytännön toimenpiteitä 
auditoriumissa.
KUVA: MATTI PAAVOLA
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K
olme wisconsinilaista lionsklu-
bia on kääntämässä asioita pää-
laelleen palveluasiassa. Sen si-
jaan, että klubit pyytäisivät 
paikallisilta ravintoloilta tukea, 
ne ovatkin ryhtyneet tukemaan 
ravintoiloita, joille koronapan-

demia on ollut kova isku.
 Pohjois-Wisconsinissa Galesvillen, Trem-
pealeaun ja Ettrickin lionsklubit tarjoavat 
sadan dollarin rahapalkintoja ihmisille, jotka 
tilaavat noutoruokaa paikallisista ravintolois-
ta ja lähettävät sitten maksukuitin arvontaan.
 Galesvillen klubin presidentti Tyler Truax
kertoo, että idea noutoruokahaasteeseen syn-
tyi, kun klubikokousten pitäminen oli pakko 
keskeyttää ravintoloiden sulkemismääräyk-
sen vuoksi. 

Lionit tukevat paikallisia yrittäjiä
Lionit haastavat paikkakuntalaisia käyttämään noutoruokapalveluita 
pysyessään kotona koronanepidemian vuoksi.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL / joan cary

 Truax sanoo, että paikalliset yrityk-
set ovat aina tukeneet voimakkaasti klubin 
hankkeita ja yhteisötapahtumia. Niinpä lio-
nit päättivät, että oli heidän vuoronsa tukea 
paikallisia ravintoloita. Yhdessä naapuriklu-
bien Trempealeaun ja Ettrickin lionien kans-
sa he laativat luettelon niistä 14 ravintolasta, 
jotka jatkavat noutoruoan tarjoamista pan-
demian ajan. Asiakkaat, jotka keräävät viisi 
maksukuittia mistä tahansa luettelon ravin-
tolasta, voivat postittaa tai viedä kuitit pai-
kalliseen pankkiin ja osallistua siten sadan 
dollarin arvontaan. Kahdeksan kuittia oi-
keuttaa osallistumaan arvontaan kahdella 
arpalipulla. 
 – Kaikki innostuivat. Hanke lähti käyn-
tiin vauhdilla ja totta puhuen hanke teettää 
meille vähiten töitä ikinä.

 – Meille on todella tärkeätä pitää hengissä
nuo liikeyritykset. Kaikki, mitä voimme tehdä
niiden auttamiseksi, on tuiki tärkeätä sekä 
niille että koko yhteisölle.

Työpaikat paikallisille
Amy ja Brad Stanislowski omistavat Trem-
pealeaussa Driftless Bike ‘N Bean -kahvilan 
ja Liberty Peak Deli -yrityksen.
 – Meillä on aina aiemmin ollut vakituiset
asiakkaamme, ja nyt liiketoiminta tuntuu 
taas vakaalta, Amy sanoo.
 − Tämä ei pelkästään auta liiketoimintaa.
Se on myös lisännyt tietoisuutta siitä, että 
me olemme edelleen olemassa. Olemme hy-
vin onnekkaita, koska meillä on paikallisten 
asukkaiden tuki. Meille merkitsee hyvin pal-
jon se, mitä lionit tekevät hyväksemme.
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Pohjois-Wisconsinissa lionsklubit tarjoavat sadan dollarin rahapalkintoja ihmisille, jotka tilaavat noutoruokaa 
paikallisista ravintoloista ja lähettävät sitten maksukuitin arvontaan.
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Vanhuksille apua
martti häkkänen

B- JA N-PIIRIN LEIJONAT ovat olleet mukana 
Helsinki-avun toimintamallissa, jossa muun 
muassa viedään ruokakasseja yli 70-vuotiaille
asukkaille.
 Helsingin kaupungin ja seurakuntayhty-
män organisoimalla Helsinki-avulla on ta-
voitettu puhelimella lähes kaikki kaupungin 
ikäihmiset, joita koronaepidemian aikana on 
kehotettu pysymään kodeissa. Heille viedään 
tarvittaessa ruokatarvikkeita koteihin.
 Päivittäin lähtee 60 valmista ruokakassia 
viikon tarpeiksi tilaajille. Toisinaan tarve on 
akuutti ja silloin Varustamon kylmäkontista 
jaetaan jonottamaan tulleille ihmisille keski-
määrin 740 kassillista kauppiaiden lahjoitta-
mia ruokatarvikkeita joka päivä.
 Autoilevat B- ja N-piirin leijonat ovat in-
nolla mukana kuljettamassa ruokakasseja 
Matteuksenkirkon Varustamon kylmäkontis-
ta asukkaiden koteihin kaikkialle Helsinkiin.•

Tukea lapsiperheille
LC HELSINKI/POHJOIS-HAAGA ja LC Helsinki/
Keskuspuisto toteuttivat 20.–26.4. Auta lasta 
– Auta perhettä -keräyksen ilman varsinaista 
tapahtumaa. Keräys toteutettiin Facebook- ja 
ikkunamainontana. Koronaviruksen vuoksi 
kaupalla vältettiin viikon aikana kohtaami-
sia asiakkaiden tuodessa omatoimisesti osta-
miaan tuotteita keräyskärryyn. Ainoana ohjee-
na oli ilmoituksessa kerrotut toimintaohjeet.
 Hiljainen keräys tuotti kuitenkin kriisin 
keskellä kuusi banaanilaatikollista tuotteita
turvakodista suojaa hakeneille perheille. 
Tuotteet toimitettiin 27.4. Haagan turvako-
dille.•

 Centervillessä toimivalle Annie and 
Brad Beedle’s Bar and Restaurant -yri-
tykselle illallisvieraiden menettäminen ja 
ravintolan sulkeminen tarkoitti sitä, että 
ravintolan palkkalistoilla olleiden henki-
löiden määrä putosi 30:stä muutamaan.
 – Voimme sentään vielä palkata viisi 
tai kuusi ihmistä. He ovat paikallisia, jotka
yrittävät pitää kiinni työpaikoistaan. 
Olemme erittäin kiitollisia saadessamme 
tukea, Annie Beedle sanoo.
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Päivi Frisk LC Helsinki/Keskuspuistosta ja Hannu Kuitunen LC Helsinki/Pohjois-
Haagasta toimittamassa keräystuotteita Haagan turvakotiin.

LC Helsinki/Kontulan presidentti Lasse Myllymaa (oik.) ja N-piirin palvelu- ja 
varainhankinnasta vastaava lion Jyri Kurki ovat hakemassa Helsinki-avun 
koordinaattorin, Raija Pakarisen valvomasta kylmäkontista valmiit ruokakassit. 

Pienikin apu toisilta 
ihmisiltä auttaa.
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Monta tapaa tehdä hyvää

 – Kun ollaan tässä pisteessä, pienikin 
apu toisilta ihmisiltä auttaa.
 Brad pitää tunnollisesti ravintolan 
puhtaana ja turvallisena niitä asiakkaita 
varten, jotka haluavat tulla sisään hake-
maan ruokansa. Hän on järjestänyt de-
sinfiointipisteitä, joissa asiakkaat voivat 
pyyhkiä kätensä sekä myös luottokorttinsa
ja puhelimensa.
 – Me desinfioimme ovea jatkuvasti ja 
toivomme hartaasti, että ihmiset tulevat 
edelleen ravintolaamme.
 – Kaikkein vaikeinta on irtisanoa ih-
misiä. Sisään tullessaan monet asiakkaat 
mainitsevat arpajaiset ja me annamme 
arvoa jokaisen tuelle, sanoo lion Price 
Kopp, joka on omistanut Wason’s Supper 
Club -yrityksen Galesvillessä jo 25 vuo-
den ajan. 
 – Nyt, kun koulut ovat kiinni ja lapset 
ovat kotona ja etätöitäkin on tehtävä, on 
aika mukavaa, jos joku muu hoitaa ruoan-
laiton, Truax sanoo.•

Apua etäopetukseen
HOLLOLASSA PAIKALLISET lionsklubit LC 
Hollala, LC Hollola/Pirunpesä ja LC Hollola/
Salpakangas lähtivät yhteisellä 3 300 euron 
potilla eli 1 000 eurolla jokainen klubi mu-
kaan Kaikille kone -kampanjaan.
 Kaikille kone -kampanja haastaa yrityk-
set ja yhdistykset lahjoittamaan kannettavia 
tietokoneita Suomen oppilaiden käyttöön. 
Kampanja on useiden teknologiayritysten ja 
yhteiskunnan toimijoiden yhteinen kädeno-
jennus oppimisen hyväksi, ja sen suojelijana 
toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
 Hollolan klubit halusivat varmistaa tasa- 
arvoisen oppimisen mahdollisimman mo-
nelle. Kukaan ei saisi jäädä opinnoissaan 
jälkeen tietokoneen puutteen vuoksi. Lisä-
tietoja kampanjasta www.kaikillekone.fi.
 Hollolassa oltiin yhteydessä koulujen 
rehtoreihin, jotka kartoittivat koneille tarvit-
sijat. Lisäksi otettiin yhteyttä käytettyjä tie-
tokoneita myyvään Taitonetti.fi-yritykseen ja 
neuvoteltiin 10 kappaletta koneita ja langat-
tomia hiiriä kotiin tuotuina ja perusohjelmat 
asennettuina oppilaiden käyttöön.•

Lahjoitus suojavarusteisiin
KANTA-HÄMEEN sairaanhoitopiirin alueen 
leijonat tekivät huiman 18 150 euron yhteisen
rahalahjoituksen Kanta-Hämeen keskussai-
raalalle koronan hoitoon tarvittavien suoja-
varusteiden hankintaan.
 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kunta-
yhtymän alueella toimii 35 lionsklubia, joissa 
on yhteensä noin 700 jäsentä. Lahjoitukseen 
lähti mukaan 22 klubia. Muut alueen klubit 
ilmoittivat tehneensä pandemian aikana jo 
muita lahjoituksia.• 
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Tuhansien taitureiden maa
Tuhansien leijonien maa tarkoittaa myös tuhansien asian-
tuntijoiden maata. Leijonissa, eli meissä 20 000 vapaaehtoisesti 
aikaamme palvelutyölle antavissa ja eri-ikäisissä ihmisissä 
piilee valtava kyky luoda uutta ja merkityksellistä.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, hankkeen projektipäällikkö 
ja mika pirttivaara, työryhmän vastuuhenkilö 

Minua motivoi laaja ja syvä ymmärrys 
luonnosta ja ympäristöstä. Haluan vaikuttaa 

omalla panoksellani, omilla teoillani siihen, että 
vallitseva negatiivinen prosessi saadaan keskeytymään. 

Saan toivoa siitä, että lastenlasteni maailma on 
parempi paikka elää kuin minun maailmani. 

hannu saarnilehto, 
di ja työryhmän jäsen

Minua motivoi se ilo, josta saan nauttia, 
kun katselen lastenlasten uimista, 

niin kotipaikkakunnallaan meressä 
kuin kesämökillämme järven rannassa. 

Haluan toimia mahdollisuuksieni mukaan, 
jotta tämä ilo siirtyisi heidänkin lapsilleen 

puhtaiden vesien kautta. 
timo ståhl, 

yrittäjä ja työryhmän jäsen

Y
hteenlaskettu tietomme ja 
osaamisemme on mittava. Tätä 
mahdollisuutta emme ehkä 
aina muista, eikä sen hyödyntä-
minen ole helpoimmasta pääs-
tä. Kannattaa kuitenkin yrittää, 
koska meidän osaamisessamme

piilee myös leijonatoiminnan uudistumisen 
kyky. Uudistuminen vaatii rohkeutta ja luot-

tamusta katsoa tulevaisuuteen, jossa ehkä 
kaikki asiat eivät vielä näytä selviltä. 
 Näitä asioita miettii myös Leijonat puh-
taan veden puolesta -työryhmä, joka koostuu
eri ikäisistä naisista ja miehistä, leoista ja lei-
jonista. Työryhmä on viemässä vapaaehtoi-
suuteen perustuvaa vesiensuojelutyötä tosi-
tarkoituksella eteenpäin. Me voimme vahvis-
taa  monin tavoin jo järjestömme alusta saakka
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 − Olemme tehneet yhteistyötä eri maissa
ja toimittaneet muun muassa Intiaan PAUL- 
vedensuodattimia (Portable Aqua Unit for 
Lifesaving), WaSH-työryhmän vetäjä PDG 
Reinhold Hocke Saksasta kertoo. 
 − Matkustimme Intiaan, koska halusim-
me nähdä kuinka toimittamamme laitteis-
tot ovat vaikuttaneet elämään. Matka tarjosi 
uskomattomia omakohtaisia kokemuksia ja 
kävimme vierailuilla myös kodeissa. Vaikka 
kohtasimme ääretöntä köyhyyttä ja vakavia 
terveysongelmia, kohtasimme ennen kaik-
kea onnellisia ihmisiä, joiden elämänlaatu oli 
kasvanut vedensuodatuslaitteistojen myötä, 
Hocke iloitsee.
 Puhtaan veden puute on yksi merkittä-
vimmistä maailmanlaajuisista haasteista ja 
yksikään toimija ei pysty yksin ratkaisemaan 
sitä. Yhteistyö merkityksellisissä asioissa 
vahvistaa tekemisen kautta yhteisöllisyyttä. 
Mukana olevien ihmisten motivaatio tehdä 
asioita kasvaa ja uteliaisuus kokeilla uusia 
asioita lisääntyy.
 Meillä Suomen leijonilla on kaikki mah-
dollisuudet nousta innostavaksi esimerkiksi 
yhdessä muun yhteiskunnan kanssa tehtä-
västä ympäristötyöstä. Pohjoinen vesiviesti 
muulle leijonamaailmalle voi saada aikaan 
kansainvälisen ja merkittävän ilmastoteon.

Työryhmä jatkaa leijonien 
palvelemista
Ympäristöministeriön rahoittama Leijonat 
puhtaan veden puolesta -hanke päättyy kesä-
kuun lopussa, mutta sen ajama asia on vasta
alullaan. 
 Vapaaehtoisten panosta Suomen vesis-
töjen suojelemisessa tarvitaan kiperästi ja 
vesiensuojelutyön saaminen osaksi palvelu-
kulttuuriamme vaatii ihmisten sisäistä pol- 
tetta kääntää katse luontoon ja toimia leijona-
hengellä sen puolesta. Koskaan ei ole liian 
myöhäistä sytyttää polte täyteen roihuunsa. 
Sen voimalla voimme jättää ainulaatuisen 
maapallomme elinvoimaisena tuleville suku-
polville. Voimme myös vaikuttaa siihen, että 
tulevista sukupolvista tulee vastuullisia ku-
luttajia sekä ympäristöstä ja luonnosta aktii-
visesti huolehtivia kansalaisia.
 Leijonat puhtaan veden puolesta -työ-
ryhmä on käynnistellyt toimintaansa. Työ-
ryhmä toivoo ympäristöministeriön kanssa 
ensimmäisenä toimenpiteenä, että jokaisesta
piiristä löytyy loppukesään mennessä

Minua motivoi luonto ja sen moni-
muotoisuus. Haluaisin siirtää eteenpäin 
perimätietoa ja oppia uutta luonnosta 

sekä syventää omaa luonnonlukutaitoani. 
Haluan haastaa muutkin syventämään 

omaa luonnonlukutaitoaan. 
outi hanslin, 

koulutusasiantuntija ja työryhmän jäsen

Ekososiaalisen sivistyksen ymmärtäminen 
osana kasvatusta kaikenikäisten kanssa 

inspiroi ja ajaa minua työssäni. 
aki saariaho, 

opettaja-filosofi ja työryhmän jäsen

Mitä lapsenlapsillemme oikein jää, 
jos tämä luonnon tuhoaminen ja 

kulutushysteria ei pian lopu?
eija tuomaala, 

kasvattaja ja työryhmän jäsen

>>>

tehtyä vapaaehtoistyötä luonnon puolesta. 
70-vuotisjuhlavuosi voi tarjota tähän oivan 
kiihdytyskaistan.

Ilman luovuutta on vain 
samaa yhä uudelleen
Joka vuosi 21.4. juhlitaan YK:n Maailman 
luovuuden ja innovaation päivää. Päivällä 
halutaan rohkaista meitä tekemään toisin, 
uskaltaa olemaan epävarma ja valmis epä-
täydellisyyteen.
 Uusien asioiden näkeminen, tunteminen 
ja kokeminen, ja jopa hämmennys, saavat ai-
vot luovaan olotilaan. Sen myötä oivallamme 
pohtimissamme asioissa uusia reittejä ja kyt-
köksiä, jotka ovat luovan toiminnan perusta. 
Saamme uusia ideoita. 
 − Toiminnassa on tärkeää sen joustavuus 
ja muuntuva luonne. Notkea toimintakult-
tuuri, joka edustaa jäseniään, mahdollistaa 
innostavalla tavalla uusien asioiden kokeile-
misen. Kun toiminta saa olla jäsentensä nä-
köistä, mielekkyys on taattu, Suomen Leojen 
presidentti ja Leijonat puhtaan veden puo-
lesta -työryhmän toiminnassa mukana oleva 
Kati Jaatinen toteaa.
 − Ilolla ja hauskuudella on suuri rooli va-
paaehtoistyössä, jota tehdään halusta auttaa
pyyteettömästi. Siksi toimintakulttuurien 
formaaliutta on hyvä höllentää, jotta se mah-
dollistaisi tulevaisuudessa yhä enemmän 
tarttumista uusiin ideoihin.
 Luovuuden avulla opit uutta ja saat kas-
vatettua taituruuttasi uusiin mittasuhteisiin. 
Jos annan sinulle euron ja sinä minulle eu-
ron, meillä kummallakin on yksi euro. Mut-
ta, jos annan sinulle idean ja sinä minulle 
idean, meillä kummallakin on kaksi ideaa.

Yhteistyössä on voimaa
Uudistuminen edellyttää siis uutta ajatte-
lua ja uusia toimintatapoja. Uusia näkö-
kulmia, ideoita ja ratkaisuja syntyy, kun eri 
alojen asiantuntijat kohtaavat, saavat uusia 
kokemuksia ja kyseenalaistavat vanhoja käy-
täntöjä. Siksi taituruuden kasvattamiseksi 
kannattaa tehdä rohkeasti yhteistyötä eri toi-
mijoiden kanssa. Eri toimijat pystyvät myös 
kertomaan, mitä tarpeita uusille aktiveeteille 
voi löytyä.
 Saksassa leijonat ovat olleet käynnistä-
mässä kansainvälistä vesiyhteistyötä WaSH- 
verkoston kautta (WaSH = WAter, Sanitation 
and Hygiene). 
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Nokipannukaffet 
kerran kuukaudessa
NYT ON TARJOLLA kopallinen yhteisöllisyyt-
tä, empatiaa ja keskustelua rätisevän ver-
kon äärellä. Tarvitset vain toimivan verkko-
yhteyden sekä avoimen mielen.
 Nokipannukahvit on joka kuun viimei-
senä torstaina klo 18 verkossa järjestettävä 
keskustelusarja, jossa pohdimme luontoa, 
ympäristöä ja lionstoimintaa herättävien 
alustuspuheenvuorojen säestyksellä. Histo-
rian ensimmäisen nokipannukahvihetken 
keskustelua oli huhtikuussa myllyttämässä 
kirjailija, muotoiluajattelija ja sisäisen vas-
tuullisuuden asiantuntija, FT Kati Reijonen. 
Teemana oli sisäinen vastuullisuus ja luonto-
suhde.
 Hyppää mukaan lämminhenkiseen 
keskustelusarjaan ja tule tutustumaan sa-
malla muihin leijoniin ja leoihin. Voit myös 
jakaa kutsua henkilöille, jotka eivät ole vielä 
mukana lionstoiminnassa.
 Nokipannukahvien teema ilmoitetaan 
noin viikkoa ennen liiton sivuilla sekä Face-
bookissa. Keskustelusarja on webinaari-
muotoinen ja sen järjestää Leijonat puhtaan
veden puolesta -työryhmä, puhtaatvedet@
lions.fi.•

Leijonien ja leojen 
yhteinen ympäristöpäivä
SUOMEN LUONNON päivää juhlitaan joka 
vuosi elokuun viimeisenä lauantaina – ren-
nosti ja pilke silmäkulmassa. Ensimmäistä 
Suomen luonnon päivää vietettiin vuonna 
2013 ja vuodesta 2017 alkaen se on ollut li-
putuspäivä. Suuntaa ulos ja liputa luonnolle 
hyvänteon kautta. Jokainen teko on tärkeä.
 Nyt on aika pistää tulille ympäristöte-
ko, jota voi jakaa ja toistaa Suomen luonnon
päivänä. Haasta leijona- tai leo-kollega-
si sekä klubisi Leijonat 70 vuotta Suomen 
luonnossa -kampanjaan mukaan toimi-
maan 26.8. ympäristön puolesta.
 Suomi on maailman ensimmäinen 
maa, jossa luonto sai oman liputuspäivän. 
Voiko Suomi olla ensimmäinen lionsmaa, 
jolla on yhteinen ympäristöpäivän lippu sa-
lossa liehuen?
 Lähde rohkeasti mukaan, teostasi iloit-
see luonnon lisäksi myös ihmisluonto!
 Laitetaan tekemisemme näkymään eli 
jaa tunnelmia sosiaalisessa mediassa #luon-
nonpäivä #liputanluonnolle #puhtaatvedet-
lions #Leijonat70vuottaSuomenluonnossa, 
www.luonnonpaivat.fi.•

kestävän kehityksen periaatteet omakseen 
tunteva leijona tai leo, joka ryhtyy oman 
piirinsä ympäristövastaavaksi. 
 Ympäristövastaava vie vastuullisuu-
den ja vesiensuojelun sanomaa eteenpäin 
yhdessä klubien kanssa. Piirin ympäristö-
vastaava saa tukea työhönsä työryhmältä 
ja muilta ympäristövastaavilta. Ympäris-
tövastaavan tehtävässä on tilaa jokaisen 
ihan omalle tavalle tehdä työtä. Ympä-
ristövastaavana olet oma ainutlaatuinen 
persoonanasi, omanlaisesi taituri, jonka 
sydän sykkii luonnon ja kestävän kehi-
tyksen puolesta.
 Tätä kirjoitettaessa on juuri vietetty 
maailmassa Maan päivää. Päivän tarkoi-
tuksena on edistää puhtaan veden ja ym-
päristön puolesta tehtävää kansalaistyötä. 
 Leijonat puhtaan veden puolesta -työ-
ryhmän tehtävänä on jatkaa ja tukea sitä 
palvelutyötä, mitä olemme yhdessä aloit-
taneet vesien puolesta klubeissa ja piireissä.
Antakaamme toivon, optimismin ja toi-
minnan täyttää sydämemme luonnon puo-
lesta ja uudistuvan lionstoiminnan kautta. 
Tehdään tämä ilolla ja yhdessä tekemisen 
taituruudella.•
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Poikkeustilasta huolimatta Suvivirsi soi 
tänäkin keväänä minulle. Jälleen toivon, 
että ”sieluni sais liittää äänensä lintujen 

kuoroon”. Olen luotu rakastamaan 
ja pitämään huolta ympäristöstäni: 

niittyjen vihannoinnista, laakson laihosta 
ja metsän huminoivasta lehtiverhosta. 

Haluan, että jäljessäni kulkevat 
sukupolvet saavat kokea ”maan ja meren 

lahjat” ja siksi haastan jokaista lionia 
mukaan: Muista oma suhteesi luontoon 

ja tee pieniä ja samaan aikaan 
merkitseviä tekoja ja valintoja! 

johanna arho-forsblom, 
erityisopettaja ja työryhmän jäsen

Nyt on aika pistää tulille ympäristöteko, jota voi jakaa ja toistaa Suomen luonnon päivänä.
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Valinnat vaikuttavat vesiin
JÄRVET, KOHISEVAT KOSKET, kirkkaat vedet ja kesämökit ovat mielikuvia, jotka kytkey-
tyvät vahvasti suomalaisuuteen. Kiinteä suhde vesistöihin on luontevaa maassa, jossa 
on lähes 170 000 järveä ja lampea, satojatuhansia kilometrejä virtavesiä ja arvioilta 
100 000 lähdettä. Suomi on kaikilla mittareilla mitattuna maailman vesirikkain maa. 
 Vetemme mielletään puhtaiksi. Tulkintaa vahvistaa EU:n laajuinen, säännöllisesti 
tehtävä vesien ekologinen tila-arvio, jonka mukaan etenkin suuret järvet ovat pääosin
erinomaisessa tilassa. Todellisuus on kuitenkin moni- 
ulotteisempi. Valtaosa Suomen vesistöistä on pieniä ja 
matalia ja myös suurten järvien rantaviiva on rikkonainen.
Mitä pienempi ja suljetumpi vesistö on, sitä herkempi se 
on ihmisen toiminnan aiheuttamille muutoksille. 
 Vuosina 2018 ja 2019 valmistuneet arvioit Suomen 
luontotyyppien ja lajien uhanalaisuudesta ovat monilta 
osin huolestuttavaa luettavaa. Niiden mukaan Suomen 
luonnon monimuotoisuus heikkenee ja lajien kato kiihtyy. Lähes puolet arvioiduista 
sisävesi- ja rantaluontotyypeistä arvioitiin uhanalaisiksi tai silmälläpidettäväksi. Hä-
lyttävimmässä tilassa ovat purot. Kosteikkojen vesilintulajeista yli 50 prosenttia ovat 
uhanalaisia, virtavesien vaelluskalojen tila on huono ja rantojen lajit taantuvat edelleen. 
 Luonnon uhanalaistuminen on monien syiden summa, joista useimmat liittyvät 
maankäyttöön. Sisävesien suurimpia ongelmia ovat ravinnekuormituksen aiheuttama 
rehevöityminen, virtavesien perkaukset ja kalankulun estävä patoaminen. Metsätalou-
den tehostuminen näkyy vesistöissä ja jopa suurempien selkävesien on havaittu tum-
mentuvan, kun avohakkuut lisäävät orgaanisen aineksen päätymistä järviin. Ilmaston-
muutos vaikuttaa vesistöihin lukuisilla eri tavoilla, joiden seurauksia emme vielä tiedä.
 Monimuotoisuuskadon ja vesien tilan heikkenemisen pysäyttämisen ratkaisut löy-
tyvät jokapäiväistä päätöksistä, joita me kaikki teemme. Maan ja vesien käyttöä ei voida
lopettaa, mutta se voidaan tehdä kestävällä tavalla. Metsänomistaja voi suojella lähteen 
lähiympäristön, maanviljelijä valita luonnonmukaisen peruskuivatuksen, kuluttaja  
suosia kotimaista järvikalaa ja kaavoittaja varmistaa pienvesien säilymisen kaupunki-
alueella. Heikossa tilassa olevan vesistön kunnostamiseen on tarjolla valtion rahoitusta,
kun koossa on toimeen tarttuva porukka. 
 Keväällä 2020 perustetun Suomen vesistösäätiön tavoitteena puhtaiden vesien säi-
lyttäminen myös tuleville sukupolville. Säätiö luo väyliä kansalaisten vesistöteoille, 
joiden kautta jokainen voi vaikuttaa vesien tilaan ja tulevaisuuteen. Suunnitteilla on 
yhdessä leijonien kanssa laaja yhteistyöhanke, jossa kehitetään menetelmiä käytännön 
osallistumisen helpottamiseksi. Tekemisen voi aloittaa jo nyt ryhtymällä Vesileijonaksi
ja osallistumalla Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa -kampanjaan tekemällä yksi vas-
tuullinen valinta puhtaiden vesien puolesta joka päivä.
 Uusien ratkaisujen löytäminen ja toimintatapojen omaksuminen ovat tehtäviä, 
joihin voimme tarttua − yhdessä.•
FM Liisa Hämäläinen on Suomen vesistösäätiön toiminnanjohtaja.

Suomen luonnon 
monimuotoisuus 
heikkenee.

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

VESIPOSTIA

liisa hämäläinen
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Tule syvyysmittaamaan!
JOS HALUAT ryhtyä vesien kansalaisha-
vainnoitsijaksi, ota yhteyttä C-piirin ym-
päristövastaava Timo Stålhiin. Timo on 
teettänyt myytäväksi klubeille syvyys-
havaintolevyjä, joiden avulla on helppo 
seurata veden kirkkautta ja raportoida 
siitä järvi- ja meriwikiin. Kansalaisha-
vainnointi on yhteisvastuuta! www.jar-
viwiki.fi/havaintolahetti.•

Itämeripäivä 27.8.2020
ITÄMERIPÄIVÄ on John Nurmisen Säätiön
käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä 
Itämeren kunniaksi. Elokuun viimeisenä 
torstaina järjestettävän päivän tavoitteena 
on innostaa ihmiset nauttimaan ainutlaa-
tuisesta kotimerestämme sekä tekemään 
konkreettisia tekoja sen hyväksi. Juhlinnan
lisäksi Itämeripäivän tarkoituksena on li-
sätä tietoa meren monimuotoisesta luon-
nosta, kulttuurista ja historiasta. Voit osal-
listua tapahtumaan monella eri tavalla, 
tule siis mukaan! www.itameripaiva.fi.•

Muistojen meri
TULE MUKAAN levittämään sanaa Itäme-
ren ainutlaatuisuudesta! Jaa John Nurmi-
sen säätiölle mieleenpainuvin Itämeri- 
muistosi. Säätiö kokoaa muistoista suoma-
laisten merisuhteesta kertovan näyttelyn.
 Voit jakaa muiston valitsemallasi ta-
valla kuvana, tekstinä, ääninauhana tai 
videona. Muisto voi olla lyhyt tai pitkä, 
hauska tai liikuttava – jopa pelottava. Tär-
keintä on, että muisto on sinulle jollain 
tavalla merkityksellinen. Lähetä muisto 
Whatsapp-viestillä numeroon 050  544 
8844. Kerro meille samalla nimesi tai nimi-
merkkisi, ikäsi ja tapahtumapaikka, jota 
muisto koskee.
 Muistellaan yhdessä! https://johnnur-
misensaatio.fi/muistojenmeri/.•

Hiljaa vesillä
VENEKAUSI STARTTAA pian ja sen myötä
vedenalainen melu lisääntyy. Melulla on 
monia haitallisia vaikutuksia vedenalai-
seen elämään, se häiritsee esimerkiksi 
kalojen kommunikointia ja saalistusta. 
Suojele vedenalaista elämää ja vähennä 
veneellä liikkuessa nopeutta, harkitse säh-
kömoottorin hankkimista ja vältä herkkiä 
vesiympäristöjä, kuten Natura-alueita.•
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Lions Quest -koulutus elää jäsenistön tuesta
Monien lionsklubien toimintaan kuuluu Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutusten edistäminen. Klubeissa on oivallettu, että elämisentaidot 
ovat keskiössä joka päivä. Klubit ovat tämänkin toiminnan sydän.
LIONS QUEST / lqcd jorma hokkanen, lq-työryhmän puheenjohtaja 
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ähän on kerätty kokeneiden klu-
bien vihjeitä menestyksellisen 
Elämisentaitoja Lions Quest -ak-
tiviteetin toteuttamiseen. 
    Päätä ottaa Elämisentaitoja 
Lions Quest -koulutus klubin 
aktiviteetiksi.

 Nimeä klubille oma LQ-lion, joka pitää 
klubin ajan tasalla koulutuksien sisällöstä ja 
ajankohdista. Monissa klubeissa Lions Quest 
ja nuorisovaihto ovat saman henkilön hoi-
dossa. Ilmoita LQ-lionin yhteystiedot piirin 
LQ-puheenjohtajalle. LQ-puheenjohtajien 
osoitteet löytyvät www.lionsquest.fi/yhteys-
tiedot.
 Käytä kaikkia klubin jäsenten suhteita, 
kun etsit koulutettavia opettajia tai liikunta-
seuraihmisiä. Paikallinen vaikuttaminen on 
oleellista. Melkein kaikkialta kuulee, että 

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus auttaa lapsia ja nuoria kasvamaan tasapainoisiksi aikuisiksi. 

klubeissa on jäseniä, jotka tuntevat esimer-
kiksi opettajia, rehtoreita, opetustoimen vi-
ranhaltijoita, päiväkotien henkilökuntaa, ur-
heiluvaikuttajia ja valmentajia. Ota heihin 
yhteyttä, henkilökohtainen kontakti on vält-
tämätön koulutettavien löytämiseksi.
 Tee yhteistyötä piirisi Lions Quest -pu-
heenjohtajan kanssa. Häneltä on saatavana 
apua kaikkiin Lions Quest -kysymyksiin ja 
muun muassa materiaalia markkinointiin. 
Tarvittaessa voit kutsua piirin puheenjohta-
jan klubivierailulle. 
 Kun koulutettava on löytynyt, varmista, 
että hänellä on tiedossa koulutuksen maksaja.

Tietoa tarvitaan, kun koulutettava itse il-
moittautuu kurssille osoitteessa www.lions-
quest.fi/ilmoittautuminen.
 Jos klubin omat voimavarat eivät riitä 
koulutusten kustantamiseen, tiedustele naa-
puriklubilta, voisitteko yhdessä lähettää opet-
tajan tai muun kasvattajan LQ-koulutukseen.
 Seuraavalla sivulla on tietoa Elämisentai-
toja Lions Quest -koulutuksesta ja sen kääntö-
puolella kauden 2020–21 koulutuskalenteri.
Ota sivu talteen ja koulutuksen tullessa 
omassa piirissäsi ajankohtaiseksi, voit käyttää
sivua esitellessäsi Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutusta.•

Lasten ja nuorten eteen tehty työ 
on leijonatyötä parhaimmillaan.
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ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Opettajille
Koulutuksella vaikutetaan opettajien 
koko ammattiuran aikaiseen osaamiseen. 
Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille 
käytännön työkaluja. Opettajien Elämi-
sentaitoja-koulutukselle antama palaute 
on loistavaa. Erityisesti kiitosta saavat 
käytännönläheisyys, sovellettavuus ja 
materiaalit.

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus
tarjoaa menetelmiä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettamiseen
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Kasvattaja, tule mukaan
Elämisentaitoja Lions Quest -kouluttajat 
Johanna Arho-Forsblom ja Sirpa Kannisto 
toivottavat kaikki kasvatustehtävissä työtään
tekevät Elämisentaitoja LQ -koulutukseen, 
jolla on vaikutusta kiusaamisen vähenty-
miseen, syrjäytymisen ehkäisemiseen ja 
oppimistulosten parantumiseen.

Liikuntaseuroille
”Seuratyöllä on suuri mahdollisuus 
kasvattaa lapsistamme ja nuoristamme 
osaavia tulevaisuudentekijöitä. Elämisen-
taitoja Lions Quest -ohjelma antaa 
käytännön työkalut tähän arvokkaaseen 
työhön.”

Jukka Jalonen
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HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA Huomioikaa piiriin merkityt koulutukset ja 
päättäkää koulutettavien määrä kokouksissanne. Ilmoittakaa päätös piirin Quest-puheen-
johtajalle tai osoitteessa www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen/lomake_lionsklubeille_rahoi-
tuspaatoksista_ilmoittamiseen/• Ottakaa kouluun/päiväkotiin/kuntaan/urheiluseuraan yh-
teyttä kurssipaikan tarjoamiseksi. Markkinointityö kannattaa aloittaa jo 2–3 kuukautta ennen 
koulutuksen alkua. Jos halukasta lähtijää ei löydy, vinkatkaa asiasta piirinne Quest-puheen-
johtajalle. Piirin Quest-puheenjohtajalta tai Lions Questin toimistosta voi pyytää markki-
nointimateriaalia. • Pyytäkää osallistujaa ilmoittautumaan osoitteessa www.lionsquest.fi/
ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoittautuessaan osallis-
tuja merkitsee maksajan. Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoituksen mukaan. • Koulutukset
toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu: peruskoulutuksissa vähintään 10 
henkilöä ja maksuttomissa liikuntaseurakoulutuksissa vähintään 6 henkilöä. Osallistujat saavat
kurssin vahvistuskirjeen tai tiedon kurssin peruuttamisesta noin 2 viikkoa ennen koulutuksen
alkua. • Lämpimät kiitokset yhteistyöstäsi!

PERUSKOULUTUS 
Varhaiskasvatuksen, peruskoulujen 
ja toisen asteen oppilaitosten opettajille ja 
kasvattajille sekä muille lasten ja nuorten 
parissa työskenteleville ammattilaisille.

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

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

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

KOULUTUSTYYPIT

YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

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

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

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

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

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma

KOULUTUSKALENTERI 2020–2021 O
ta

 si
vu

 ta
lte

en

Aika Koulutustyyppi Piiri Paikkakunta

la 12.9. Liikuntaseurakoulutus L Rovaniemi
ma 21.9. ja ma 28.9. Liikuntaseurakoulutus E Tampere
ti 22.9. ja ti 29.9. Liikuntaseurakoulutus A Turku
ke 23.9. ja ke 30.9. Liikuntaseurakoulutus M Pori
to 24.9. ja to 1.10. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki
ma–ti 12.–13.10. Peruskoulutus M Pori
ma–ti 19.–20.10. Peruskoulutus A Turku
ma 26.10. ja ti 27.10. Liikuntaseurakoulutus F Seinäjoki
to–pe 29.–30.10. Peruskoulutus K Kuopio
ma–ti 2.–3.11. Peruskoulutus N Helsinki
la 14.11. Liikuntaseurakoulutus B Helsinki
to–pe 19.–20.11. Peruskoulutus G Jyväskylä

la 23.1. Liikuntaseurakoulutus N Vantaa
ma–ti 1.–2.2. Peruskoulutus O Kokkola
la 6.2. Liikuntaseurakoulutus I Oulu
ma–ti 8.–9.2. Peruskoulutus D Kouvola
la 20.2. Liikuntaseurakoulutus D Kouvola
to–pe 4.–5.3. Peruskoulutus B Helsinki
ma–ti 8. – 9.3. Peruskoulutus A Turku
ke–to 10.–11.3. Peruskoulutus C Riihimäki
to–pe 11.–12.3. Peruskoulutus E Tampere
ma–ti 15.–16.3. Peruskoulutus L Kemi
ma–ti 22.–23.3. Peruskoulutus I Oulu
to–pe 25.–26.3. Peruskoulutus F Lapua
la 10.4. Liikuntaseurakoulutus O Kalajoki
ma–ti 12.–13.4. Peruskoulutus H Joensuu
to–pe 15.–16.4. Peruskoulutus N Vantaa
ti 20.4. ja ti 27.4. Liikuntaseurakoulutus K Kuopio
ke 21.4. ja ke 28.4. Liikuntaseurakoulutus G Jyväskylä
ma 3.5. ja ma 10.5. Liikuntaseurakoulutus H Savonlinna

KEVÄT 2021

SYKSY 2020
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E
Elämisentaitoja Lions Questistä 
esittäytyy F-piirin Lions Quest-pu-
heenjohtaja Marika Haapanen.

Kuka olet, mikä on klubisi 
ja roolisi Quest-työssä?
Olen Marika Haapanen, kauden 

2019–20 presidentti LC Alavus/Kuulattaret. 
Aloitan F-piirissä viidennen kauden Lions 
Quest -puheenjohtajuuden.

Miten F-piiri osallistuu Quest-toimintaan?
F-piirissä on pyritty toteuttamaan vuosittain 
Elämisentaitoja LQ -peruskoulutus. Kevään 
2020 LQ-koulutus peruttiin koronaviruksen 
leviämisen estämiseksi. Uutena koulutus-
muotona on Punaisen Sulan keräysvaroin to-
teutettu liikuntaseurakoulutus valmentajille
edelliskautena Kuortaneella, tänä kautena 

 Tavoitteena oli selvittää Elämisentaitoja
Lions Quest -ohjelman tunnettuutta Suo-
messa. Selvittelyt toteutettiin kyselyiden ja 
haastatteluiden avulla hyödyntäen omakoh-
taista tietopohjaa ja lähdekirjallisuutta. Tutki-
muksella oli tarkoitus etsiä uusia väyliä viedä 
koulutuksesta tietoa oikealle kohderyhmälle. 
 Ongelmana on, miten saadaan Lions 
Quest -kurssit täyttymään ja kasvattajat 
kiinnostumaan Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutukseen kaikkien muiden koulutusten 
ja kurssien seasta. Tutkimuksessa etsittiin 
kilpailevia koulutustuotteita, joista ei ollut 
oikeastaan minkäänlaista merkintää. 
 Lions Quest -koulutus eroaa muista Elä-
misentaitoja-koulutuksista muun muassa 
sen ohjelmalla ja tieteellisellä tutkimuksella.
Tutkimuksessa kyselyiden perusteella tuli 
ilmi, etteivät kaikki lionsklubilaiset tunne 
Elämisentaitoja LQ -koulutusta hyvin.
 Jokaisella brändillä on tarina, niin myös 
Lions Questilla on tarina ja jokaisella piirillä 
on jopa oma tarinansa. Tarinan kertominen 
on vahvuus tunnettuudelle ja tarinan kerto-
miseen on erilaisia tapoja. 
 Lions Quest on vahva brändi ja sen vah-
vuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat 
on hyvä tuntea, kuten jokaisen brändin tun-
nettavaksi luomisessa. Opinnäytetyötäni voit 
käydä lukemassa osoitteessa http://urn.fi/
URN:NBN:fi:amk-2019120224049. 

Parhaat vinkkisi klubien aktivoimiseksi ja
osallistujien värväämiseksi Quest-koulutuksiin?
Kotipaikkatuntemus piirin virkailijoiden, 
erityisesti lohkonpuheenjohtajien kanssa. 
Klubien Quest-lionien aktivointi ja kutsu 
PNAT-kokouksiin ainakin kerran kauden 
aikana, piirin LQ-puheenjohtajat kutsuttuna 
mukaan. Tietosuojalain muututtua on kek-
sittävä keinot millä saadaan tieto kohderyh-
mille perille. 
 Kohderyhmien viestien perille menot 
kannattaa tarkistaa. Puheenjohtajien kannat-
taa edelleen laittaa omiin paikallislehtiin jut-
tuja ajankohtineen LQ-tapahtumista ja mitä 
vaan siihen liittyykin. Näkyvyyttä tarvitaan. 
 Jokaisen Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutuksen jälkeen palautteiden kerääminen
on erityisen tärkeää. Tätä väylää voisi käyttää 
markkinointiin ja ehkä jo käytetäänkin. Kou-
lutetut opettajat, kasvattajat ja valmentajat 
voisivat antaa kasvot näihin koulutuksiin.• 

Lions Quest on vahva brändi
Elämisentaitoja Lions Questin F-piirin puheenjohtaja selvitti 
opinnäytetyönään LQ-ohjelman tunnettuutta Suomessa.
LIONS QUEST / mari koivisto, lions quest -koulutussihteeri 

Vaasassa ja tulevan kauden syksyllä 26.–27. 
10.2020 Seinäjoella. Toimikunta Lions Quest 
ja toimikunta Ympäristö, luontoarvot suun-
nittelevat yhteistyöhanketta, joka suunna-
taan nuorten ympäristötiedon lisäämiseen.

Olet tehnyt Quest-aiheisen opinnäytetyön 
Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. 
Miten sait idean työhösi, miten toteutit sen 
ja mitkä olivat loppupäätelmäsi?
Vuodesta 2016 olen piirimme Lions Quest 
-puheenjohtajana analysoinut koulutuksen 
tunnettuutta sekä tiedonkulkua muun muas-
sa markkinoinnissa. Puheenjohtajien koulu-
tukset ja seminaarit innostivat tekemään tut-
kimusta konkreettisesti ja hyvänä alustana 
tuli tarve saada mielenkiintoinen aihe opin-
näytetyöhön. Aihe oli valmis ja Lions Quest 
hyväksyi pyyntöni olla toimeksiantajana. 

F-piirin LQ-puheenjohtaja Marika Haapanen muistuttaa, että Lions Quest -brändin vahvuudet, heikkoudet, 
mahdollisuudet ja uhat on hyvä tuntea.
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S
urullisin mielin siirrämme tä-
män kesän upeat suunnitel-
mat tulevaisuuteen ja toivom-
me, että ensi kesänä pääsemme 
nauttimaan upeasta leiritunnel-
masta ja hienosta kiertueesta il-
man terveysriskejä.

 Tänä kesänä koolla olisi ollut upea 73 
hengen orkesteri, valmiina kohtaamaan uu-
sia musiikillisia haasteita ja ennen kaikkea 
toisensa. Kaiken taiteellisen tekemisen ylit-
se nousee nuorten hyvinvointi ja terveys. 
Emme voi asettaa nuoria sellaiseen asemaan, 
jossa kaikkien terveys olisi uhattuna.
 Tämä on ensimmäinen kerta koko orkes-
terin 27-vuotisen historian aikana, kun leiriä ei
ole pystytty järjestämään. Olisimme toivoneet
tämän vuoden jäävän orkesterin historiaan 
aivan muista syistä, mutta ainoa oikea pää-
tös on nyt kääntää katseet kohti vuotta 2021.

Orkester Norden tapaa seuraavan 
kerran vuonna 2021
Kuten niin monet muutkin tämän kesän tapahtumat, 
myös Orkester Norden joudutaan perumaan tältä kesältä 
koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilanteen takia. 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, tuottaja ja ilkka uurtimo, taiteellinen johtaja

Ensi vuonna uusi hakuprosessi
Orkester Norden on, ja tulee aina olemaan, 
nimenomaan nuoriso-orkesteri, jossa pää-
osassa on orkesterisoittokokemuksen tar-
joaminen ammattimaisessa ympäristössä ja 
ammattilaisten johdolla, ei erilliset yksilö- 
suoritukset. Tästä syystä emme järjestä mitään
korvaavaa toimintaa leirin ajaksi. Mikään 
digimaailman kohtaaminen ei tule korvaa-
maan ihmisten aitoa kohtaamista ja yhdessä 
soittamisen kokemusta. 
 Myös kiertueen konsertit halutaan koh-
dentaa suurille yleisöille, ei tyhjille katso-
moille. Osallistuminen Berliinin nuoriso-or-
kesterifestivaaleille olisi ollut eittämättä yksi 
tämän kiertueen odotetuimmista kohokoh-
dista. Myös festivaali on nyt poikkeustilan 
vuoksi peruttu, mutta järjestäjät ovat kutsu-
neet orkesterin mukaan ensi vuonna, ja tästä 
olemme hyvin iloisia. 

36

 Hukkaan tälle vuodelle tehty työ ei siis 
ole suinkaan mennyt, sillä suunnitelmia voi-
daan hyödyntää tulevina vuosina.
 Valituille soittajille tämän vuoden pe-
ruuntuminen tarkoittaa uutta hakuprosessia
syksyllä. Orkesterin periaatteisiin kuuluu 
mahdollisuuden antaminen kaikille tasapuo-
lisesti. Korkean taitotason ylläpitäminen on 
orkesterin toiminnan kannalta erityisen tär-
keää ja tämän vuoksi emme voi siirtää tämän 
vuoden valittuja muusikoita suoraan seuraa-
valle kaudelle. 
 Kohtaamme siis jälleen ensi vuonna. Sii-
hen asti pidetään toisistamme huolta, pysy-
tään terveinä ja nautitaan musiikista!• 

Ensimmäistä kertaa orkesterin 
27-vuotisen historian aikana leiriä 
ei pystytä järjestämään ensi kesänä.
KUVA: JANI MAHKONEN

Tämän vuoden suunnitelmia voidaan 
hyödyntää tulevina vuosina.
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T
ämä on tässä toimessani viimei-
nen kerta, kun kirjoitan nuo-
risovaihdosta, ja minun on aika 
astua reserviin. DG Tor-Erik 
Backstöm jatkaa toimessa ensi 
kaudesta alkaen.
    Kautemme nuorisovaihdon 

osalta käynnistyi hyvin ja kuvernöörineu-
vosto hyväksyi nuorisovaihdolle uuden toi-
mintaohjeen, jossa painotettiin erityisesti 
isäntäperheiden hankkimisen tärkeyttä. Olen
monesti todennut, että sana ”vaihto” tarkoit-
taa, että jotain vaihdetaan johonkin. Meillä 
asiaa ei ole täysin sisäistetty, että nuoriso-
vaihto on kahdensuuntaista; meiltä lähtee ja 
meille tulee nuoria. 
 Kun tällä kaudella tähän suunnattiin 
erinomainen panostus, tulokset näkyivät. 
Samoin saimme lähtevät nuoret sijoitettua 
hyvin. Kuten olen todennut, tällä kaudella 
meillä on tiimi, joka puhaltaa erinomaisesti 

Nuorisovaihdot siirtyvät kesälle 2021
Elämme poikkeusaikoja. Kukapa olisi uskonut vielä alkuvuodesta, 
että tilanne Suomessa ja maailmalla muuttuu näin nopeasti, 
ja joudumme ajattelemaan monia asioita uudelleen myös 
lionstoiminnassa ja nuorisovaihdossa.
NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced 2017−2020 

yhteen. Siihen sopii myös sanonta ”kaveria ei 
jätetä yksin”.
 Pääsimme hyvin helmikuulle, ja lähe-
timme lähtevien papereita kohdemaihin ja 
samoin tänne saapui hakemuksia.

Lähes kaikki maat peruneet
Maailmalla puhuttiin varovaisesti koronasta, 
mutta se tuntui kuitenkin niin etäältä. Sitten 
Israel ilmoitti ensimmäisenä, että he peruvat 
nuorisovaihdon kesän 2020 osalta koronan 
vuoksi. Pian he saivat muutamista maista 
seuraa, ja tiimimme piti asiasta kokouksen. 
 Ensin päätimme vielä seurata tilannetta, 
mutta jo muutaman päivän kuluessa maalis-
kuussa tilanne muuttui dramaattisesti. Niinpä
päätimme pikaisesti, että kesän 2020 nuo-
risovaihto siirretään kesään 2021. Liiton hal-
litus vielä vahvisti päätöksemme. 
 Tämän jälkeen peruutuksia eri maista 
tuli solkenaan. Tätä kirjoittaessani tiedämme,
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Minun kohdalla 
nuorisovaihdon sarka 
on nyt kynnetty.
   Olen saanut olla 15 
vuotta mukana piirin
ja liiton nuoriso-
vaihdossa. Muistan 
suurella kiitollisuudella 

edeltäjiäni; Harjunmäen Jaskaa, 
Rytkösen Jaria, Rantaeskolan Tuulaa 
ja Kokkosen Pirkkoa. Kaikki ovat 
upeasti kannustaneet ja kehittäneet 
nuorisovaihtoa. Olen saanut olla myös 
kahdesti leirin johtaja. Olen saanut johtaa 
upeita tiimejä ja tavata upeita leijonia niin 
kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Olen 
saanut lukuisia lions-ystäviä eri maista.
 Vaikka nuorisovaihto nyt jääkin 
pois minulta, niin ystävyys jatkuu. 
Nuorisovaihto ottaa paljon, mutta aina 
se antaa vielä enemmän.
 Tärkeä perintöni on, että nuorisovaihto 
jatkuu ja kehittyy. Leijonien on syytä
muistaa jo lupauksemme mukaisesti, älä 
milloinkaan aseta omaa etuasi muiden 
edelle tässä toiminnassa.
 Samalla toivotan mitä parhainta 
menestystä Tor-Erik Backströmille, 
jota tuen tässä vaativassa tehtävässä.•

Ari Lindell

NUORISOVAIHTO ANTAA PALJON

että lähes kaikissa maissa on tehty tuo päätös 
perua kesän 2020 nuorisovaihto.

Lisäpaikkoja kesän 2021 leirille
Kesälle 2020 sovitut lähtevien vaihto ja koh-
teet päätettiin siirtää kesään 2021. On selvää,
etteivät kaikki varmastikaan lähde tai ole 
enää käytettävissä kesän 2021 vaihtoon, mutta
luultavasti suurin osa on lähdössä.
 Suomessa leiriorganisaatiot olivat jo hyvin
valmistelleet kesän 2020 leirit, ja niiden oh-
jelmia ja muita yksityiskohtia hiottiin kun-
toon. Kun peruimme leirit kesän 2020 osalta, 
niin päätimme, että kaikki neljä leiriä C-, D-, 
F- ja I-piirin osalta siirretään kesään 2021. 
Samalla sovimme, että kun M-piirin leiri oli 
jo lyöty lukkoon, niin päätimme ottaa sen 
mukaan kesän 2021 leireihin. Näin saamme 
leireille noin 140 paikkaa. Samalla ja hyväk-
sytyt nuoret siirretään automaattisesti kesän 
2021 leireille.
 Tammikuulle 2021 suunniteltu L-piirin 
leiri tultaneen pitämään alkuperäisen suun-
nitelman mukaisesti. Eli myös seuraaviksi 
vuosiksi suunnitellut leirit siirtyvät vastaa-
vasti vuodella eteenpäin.•

Seuraaviksi vuosiksi suunnitellut leirit siirtyvät vastaavasti vuodella eteenpäin.
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V
arojen kerääminen ei ole kos-
kaan helppoa. Erityisesti poik-
keusaikoina siihen tarvitaan 
sekä tietoa että taitoa. Pandemia,
joka vaatii pysyttelemään sisällä 
ja välttämään kontakteja muihin
ihmisiin, on aivan uudenlainen 

haaste lioneille.

Virtuaalinen läsnäolo
Miten lionit voivat tukea pulassa olevia, kun 
he eivät voi oikeasti olla paikalla? Yksi keino
on taloudellisen tuen tarjoaminen. Klubit 
voivat jatkaa varojen hankintaa digitaalisesti,
kun kasvotusten ei voi toteuttaa suuria ta-
pahtumia eikä varainhankintaa.
 – Maailma on verkossa, eikä mikään to-
dista sitä paremmin kuin COVID-19-pan-
demia, sanoo Richard Stevenson, joka on 
arizonalaisen South Tucson Cyber lionsklu-
bin jäsen. 
 – Maailma on yhtä verkon kautta. Siihen 
suuntaan meidänkin on mentävä palvelussa, 
rekrytoinnissa, varainhankinnassa ja yhtey-
denpidossa.

Varainhankintaa sosiaalisen etäisyyden aikaan
Miten hankkia varoja omalle yhteisölle, kun ei saa poistua kotoa? 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL / annemarie mannion

 Online-varainhankinnasta ei ole koskaan 
täysin korvaamaan kasvokkain suoritettuja 
kampanjoita, mutta Stevenson ja monet muut 
lionit suosittelevat, että klubit ottaisivat sen 
osaksi yleistä varainhankintamenetelmäänsä.
 South Tucson -klubin lionit keräävät 
kohteisiinsa varoja verkossa. Heidän yhteis-
työkumppaninsa on paikallinen autokauppias
Jim Click Jr., joka tarjoaa hyväntekeväisyys-
järjestöille mahdollisuuden myydä arpoja, 
joilla saattaa voittaa vaikka auton.
 – Voisimme kulkea ovelta ovelle myy-
mässä arpoja, mutta myymmekin niitä ver-
kossa, ja se on onnistunut hyvin. Pieneksi 
klubiksi hankimme aika paljon rahaa.
 Vuonna 2019 klubi hankki 5  500 US 
dollaria ja sitä edeltävänä vuonna 3 500 US 
dollaria. Kaikki varat käytettiin Tusconin 
huono-osaisten lasten silmätutkimuksiin ja 

silmälaseihin. Kuluneiden neljän vuoden 
aikana klubi on kustantanut noin 100 000 
näönseulontaa. 

Luokaa digitaalinen alusta 
South Tucson -klubi kehuu verkkosivun kaut-
ta pidettäviä arpajaisia, jotka se kehitti Lions 
e-Clubhouse -ohjelman avulla. 
 – Minulla ei ole teknologista osaamista. 
Se ei voinut olla vaikeaa, koska pystyin luo-
maan verkkosivun, jolla on 8 000 seuraajaa, 
Stevenson sanoo.
 Klubin verkkosivulla olevan linkin kautta
ihmiset voivat ostaa helposti arpalippuja 
maksamalla kolmannen osapuolen kautta.
 Klubi mainostaa arpojen myyntiä hen-
kilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, joissa on 
linkki verkkosivulle. Sillä on varainhankinta-
sivu Facebookissa ja se tiedottaa varainhan-
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Lionien luotetulla brändillä on ratkaiseva merkitys 
varojen keräämisen onnistumisessa verkossa.

Voit vaikuttaa suoraan lahjoittamalla LCIF:n hätäapurahastoon osoitteessa LCIF.org.
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KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSEEN 2 / 2020–2021

Aika: Lauantai 29.8.2020
Paikka: Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, Pori

 Perjantai 28.8.
 15.00–19.00 Ilmoittautuminen 
 16.30–19.30 KVN-info
 17.00–18.00 AR-säätiön kokous 
 18.00–20.00 Buffet-illallinen 

 Lauantai 29.8.
 08.00–09.30 Ilmoittautuminen
 10.00–11.00 Avajaisjuhla
 11.00–12.00 Seminaari 1
 12.00–13.00 Lounas
 13.00–15.00 KVN-kokous
 15.00–15.30 Kahvi
 15.30–17.00 Seminaari 2
 15.00–18.00 Puoliso-ohjelma: 
  Noormarkun Ruukki / Voyage-näyttely 
  tai ulkoilu / pikahoitoja / kylpylä
 19.00–24.00 Iltajuhla (smokki tai tumma puku)

 Sunnuntai 30.8.
 09.00–16.30 Koulutuksia
 12.00–13.00 Lounas
 

Menettelytapasääntömme §10 mukaan kuvernöörineuvoston 
varsinaisiin kokouksiin voivat osallistua kaikki lionit ja leot, 

joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja 2020–2021 toiminnanjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 31.7.2020 mennessä 
Lions-liiton sivuilla: www.lions.fi > Jäsenille > Kokouksia.

Ilmoittautuneille lähetetään lasku. 31.7.2020 jälkeen 
tehtyihin varauksiin 20 % korotus.

Ilmoittautumismaksu: 10 euroa/hlö. Maksuja ei palauteta 
31.7.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista.

Kokouspaketit: 
Pe 30 euroa, La 40 euroa, Su 30 euroa, La-iltajuhla 60 euroa. 

Puoliso-ohjelma: Noormarkku 30 euroa.
Muut varaukset: pikahoidot/varaus: 

henna.hiljanen@virkistyshotelli.fi tai p. 0400 421 844
Majoitusvaraukset: myynti@virkistyshotelli.fi 

tai p. 02 628 5300 (varauskoodi: LIONS) 
Majoitus maksetaan hotelliin paikan päällä.

Hinnat: 59 euroa/hlö/vrk/H2 ja 105 euroa/hlö/vrk/H1. 
Hinnat voimassa 31.7.2020 saakka. 

Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.
Lisätiedot: Veli-Matti Wasell

p. 040 158 7889 tai vmwasell@gmail.com

kinnasta myös muiden sosiaalisen median kanavien kautta toi-
voen tavoittavansa myös suurta yleisöä.
 – Jos sähköposti tai viesti on vaikuttava, se vetoaa muihinkin 
kuin henkilökohtaisiin ystäviini. Kiehtovat kuvat kannustavat tu-
kemaan kyseistä ohjelmaa.
 Stevensonin mielestä klubin oma varainhankintasivusto on 
parempi kuin GoFundMe-sivusto, Facebookin varainhankinta-
ohjelma tai muut online-sovellukset, koska omalla sivustolla nä-
kee lahjoittajan nimen ja pystyy lähettämään päivitystä klubin 
toiminnasta ja kiittämään lahjoittajaa. 
 – On tärkeätä kiittää. Lähetän lahjoittajille tietoa klubin toi-
minnasta parin kolme kuukauden välein toivoen heidän tukevan 
meitä tulevinakin vuosina eikä vain kerran.

Hankkikaa kumppaneita
Arizonassa asuva Stevenson auttoi hiljattain Indiana Cyber 
lionsklubin ja Wisconsinissa toimivan Fudgeraiser-yrityksen 
kumppanuushanketta myydä kermatoffeita.
 – Tilauksia tulee joka puolelta Yhdysvaltoja. Tukijajoukkom-
me lisääntyy ja lionien toiminnasta leviää tietoa kaikkialle, hank-
keen johtaja Carol Wellman sanoo.
 Indianalainen klubi saa makeisten myynnistä 30 prosenttia. 
Fudgeraiser-yritys tarjoaa verkkosivun ja linkin, jota kautta os-
taminen käy helposti.
 – He hoitavat kaiken. Me vain ohjaamme liikenteen heidän 
antamaansa linkkiin.
 Sekä Wellmanin että Stevensonin mielestä on tärkeätä selvit-
tää ja ymmärtää ne palvelut, joita verkossa oleva varainhankinta-
yritys tarjoaa. 
 Varainhankinta onnistuu GoFundMe-sivuston kautta sellais-
ten ihmisten avulla, joille sosiaalinen media on tuttua tai jotka 
ovat halukkaita oppimaan sitä.
 – Muodostakaa sosiaalisen median osaajista digitaalijoukkue 
ja luokaa suunnitelma viestinne välittämiseen. Toimikaa perin-
teisen lehdistön kanssa, mutta suunnatkaa edelleen kaikki mie-
lenkiinto ja liikenne kampanjanne verkkosivulle.
 Stevenson ja Wellman ovat yhtä mieltä siitä, että lionien ar-
vostetulla ja luotetulla brändillä on ratkaiseva merkitys varojen 
keräämisen onnistumisessa verkossa. 
 – Emme luovu perinteistämme, mutta meidän on tavoitettava
ihmiset siellä, missä he ovat, ja levitettävä edelleen sanaa tärkeästä
tehtävästämme.•

Arizonalainen South Tucson Cyber lionsklubi hankkii varoja verkossa 
lasten näönseulontaan Arizonassa.  
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Toimitusjohtaja Håkan Gustafsson arvostaa 
lionstoimintaa ja niitä yrittäjiä, jotka tukevat 
sitä vuodesta toiseen.

M
aksanko.fi-palvelu rahoitti 
kokonaisuudessaan LION-  
lehden tämän numeron pai-
namisen. Mistä syntyi idea 
tällaiseen lahjoitukseen?
 Toimitusjohtaja Håkan 
Gustafssonin mukaan taus-

talla oli halu kantaa oma kortensa kekoon 
korona-aikana sekä lionstyön merkitys.
 Yhtiössä tiedetään, että pienten lehtien 
ilmoitusmyynti on korona-aikana vaikeaa. 
Arvostetun hyväntekeväisyysjärjestön lehti 
oli silloin helppo valinta.
 − Päätimme ’’ostaa’’ LION-lehden koko 
numeron osoittaaksemme tukea niille yri-
tyksille, jotka ovat vuosikausia tukeneet lio-
nien arvokasta toimintaa.

Lionstoiminta tunnetaan hyvin
Gustafsson arvostaa suuresti lionstoimintaa 
sekä niitä yrittäjiä, jotka tukevat sitä vuodesta
toiseen.
 – Osa henkilökunnastamme, yhteistyö-
kumppaneistamme ja avain-asiakkaistamme 
on päässyt itse, sukulaisten, lasten sekä lasten-

lasten kautta nauttimaan lionstoiminnasta 
esimerkiksi jäsenyyden, hyväntekeväisyyden 
ja urheilutoiminnan kautta.
 – Tämä osoittaa lionsverkoston tunnet-
tuuden ja vaikuttavuuden hyväntekeväisyys-
kohteena, jollaista olemme pitkään etsineet 
ja nyt löytäneet.
 – Meidän porukassamme toiminta on 
koettu tärkeäksi monella eri tasolla järjestö-
toiminnasta vapaaehtoistyöhön.
 Osa yhdistää lionstoiminnan aktiivisiin 
sukulaisiinsa ja toinen muistaa lämmöllä lei-
jonien järjestämää urheilutapahtumaa. 
 – Kukin kokee asian eri pohjalta riippuen 
siitä, miten, koska ja missä on ollut mukana.

Sähköä kilpailutetulla hinnalla 
Maksanko.fi-palvelu liittyy sähkön hinnan 
kilpailuttamiseen. Sen takana on yritys ni-
meltä Fi-Nergy. 
 – Asiakkaita on yli 30 000 ja työntekijöi-
tä on kymmenkunta ja työllistämme tämän 
lisäksi yli 30 henkeä osa- tai täyspäiväisesti 
erilaisissa tukitoiminnoissa.

Lionstoiminta on lahjoittajalle tärkeää
Maksanko.fi-palvelu päätti tukea LION-lehteä korona-aikana. 
lauri kaira, toimitusneuvoston puheenjohtaja
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Maksanko.fi-palvelu tarjoaa mahdollisuutta kilpailuttaa sitä, minkä hintaista sähköä töpselistä tulee.
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Sekä sähköyrityksen henkilökunnalla ja että palkittavilla joukkueilla 
oli kivaa salibandy-kisassa. 
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Kilpailukutsu
Suomen Lions-liiton ja Rotarien

SUUNNISTUSMESTARUUSKILPAILUT 
Lapuan Simpsiöllä lauantaina 15.8.2020

Tervetuloa Lapualle Simpsiön vaativiin, 
Jukolan viestien 2007, suunnistusmaastoihin.

Ilmoittautuminen
sähköpostitse 10.8.2020 mennessä rasti@lapuanvirkia.fi,

ilmoittautumiseen nimi, sarja, klubi, emit-numero tai vuokraustarve.
Osanottomaksu 20 euroa, vuokraemit 5 euroa, 

maksut ilmoittautumisen yhteydessä LC Lapuan tilille 
POP Lapua FI77  4747 1020 1702 29

Kartta: Kartta on tulostekartta 8/2019. Koko A4. 
M21, M35 ja M40 sekä N21 ja N35 -sarjat mittakaava 1:10 000,

 muilla kartan mittakaava 1:7500. 

Matkat: Lyhyet keskimatkan pituudet, 
pisin rata M21 noin 4 km, lyhimmät noin 2 km.

Opastus
Opastus alkaa Lapuan keskustan läpi kulkevalta Simpsiöntieltä 

kisapäivänä klo 9.00 alkaen. Kilpailukeskuksen osoite: 
Urheilumajantie 26, 62100 Lapua.

Tarkempi kutsu osoitteessa isannointia.fi 

Olette kaikki tervetulleita Lapualle!

Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa 

YMPÄRISTÖPALKINTO
Suomen Lions-liitto ja Leijonat puhtaan veden puolesta ovat 

julistaneet haettavaksi ympäristöpalkinnon. Ympäristöpalkinto 
on juhlavuonna poikkeuksellisesti rahapalkinto. Tämän johdosta 

hakuaikaa on pidennetty  alkuperäisestä 31.5.2020 saakka. 
Palkinto julkistetaan Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2020.

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

Ehdotus voi olla myös idea siitä, mitä tulisi tehdä.

Palkintoa koskevat hakemukset on toimitettava 31.5.2020 
mennessä osoitteeseen puhtaatvedet@lions.fi.

Kilpailun kaksi parasta palkitaan. Jaossa on yhteensä 1 000 euroa. 
Nostamalla palkinnon rahapalkinnoksi Suomen Leot ja LC Tapiola 
haluavat korostaa ympäristötekojen merkityksellisyyttä maailmassa 

ja meidän jokaisen vastuuta ympäristöstämme. Suomen Leot 
haluavat tukea kilpailua poikkeuksellisena ajanjaksona Leo4Green 
hengessä, lahjoittamalla moninkertaispiirimaksuista saatavia varoja 

kauden ympäristöteemaa kunnioittaen.

Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-liiton klubit. 
Lue lisää www.lions.fi 

Tekemisen iloa suurella sydämellä!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Palvelun idea syntyi, kun asiakas pyysi selvittämään sähkö-
sopimuksensa hintaa. 
 – Selvitimme asiaa ja kerroimme, että saatat maksaa sähkös-
täsi liikaa.
 Gustafssonin mukaan sulakekoko vaikuttaa monilla paikka-
kunnilla sähkönsiirron perusmaksuun. Kotitalous saattaa siis 
maksaa tarpeettomasta kapasiteetista vaikkapa siksi, että sähkö-
laitteet on uusittu energiatehokkaammiksi.
 – Sulakekokoja pienentämällä voi säästää sähkön perus-
maksussa, sähkön siirtohinnassa ja sähköverosta. Tätä ilosano-
maa säästöistä haluamme Maksanko.fi-palvelun kautta levittää 
asiakkaillemme veloituksetta. Sähkön ostaminen on tehty palve-
lussa helpoksi kiinteillä pakettihinnoilla.
 Palvelu on osa yrityksen uudistumisprosessia.
 – Laajennuimme välillä niin nopeasti, että asiakaspalvelu 
notkahti. Olemme muuttaneet hinnoittelu- ja laskutuskäytän-
töjämme ja lähestymme nyt asiakkaita puhelinmyynnin sijaan 
netin kautta.
 Vaikuttaako korona teidän alaanne?
 – Yritysten sähkönkulutuksen pienentyessä kotitalouksien 
sähkönkulutus kasvaa. Olemme selvinneet kriisistä kohtuu- 
neutraalisti kulutuksen osalta, Gustafsson vastaa.
 – Huoli on ollut työntekijöiden ja oman lähipiirin terveydestä
sekä ihmisten jaksamisesta näinä vaikeina aikoina.•
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A&M Luostarinen
SALAHMI

Akva Filter Oy
JOUTSA

Alastaron Rakentajat Oy
ALASTARO

APR-Rakennustyö Oy
OUTOKUMPU

Arolan Höyläämö
VAMPULA

Arvo Kokkonen Oy
HELSINKI

Asema X Oy
HYVINKÄÄ

Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy
JOENSUU

Asianajotoimisto Jurentia Oy
HELSINKI

Auto-Artikkeli Oy
VANTAA

Autoilija Matti-Pekka Parkkinen
SAVONRANTA

Automaalaamo S. Nyström Oy
KORIA

Betoni-Jussi/T:mi Juha Kekäläinen
HÄMEENLINNA

Bistro-Tuote Oy
RYMÄTTYLÄ

Cafe Viola
HELSINKI

Cap & Trans Niemi Oy
AHLAINEN

Ellivuori Resort
SASTAMALA

Enertest Oy
MYNÄMÄKI

Espoon Kaupunginteatteri
ESPOO

Hämeen Rakennussähkö Oy
HÄMEENLINNA

Härmän Kuntokeskus
YLIHÄRMÄ

Hausjärven Niklandia Oy
HAUSJÄRVI

Hautaustoimisto Mänttäri
HAMINA

Hautaustoimisto Marjamäki
PIETARSAARI

Helsingin Lipputehdas
HELSINKI

Suomen Lions-liitto kiittää pitkäaikaisia ilmoittajiaan ja tukee heitä tällä ilmoitustilalla.

Helsingin Suomalainen Klubi
HELSINKI

HF-Autohuolto Oy
RIIHIMÄKI

Hotel Kievari
YLITORNIO

Hotel Sorsanpesä
SEINÄJOKI

Hotelli Emilia
HÄMEENLINNA

Hotelli Julie
LEHMO

Hotelli Kultahovi
INARI

Hotelli Mesikämmen
ÄHTÄRI

Hotelli Pyhäsalmi
PYHÄSALMI

Hotelli-Ravintola Mierontie
KONNEVESI

Hotelli-ravintola Yöpuu
JYVÄSKYLÄ

Hovinikkarit Oy
KANGASNIEMI

Huittisten Ryhmärakentajat Oy
HUITTINEN

Insinööritoimisto Eero Kellberg
SEINÄJOKI

J.Varila Steel Oy Ltd
PERHO

Jarkon Rakennuspalvelu Oy
JÄRVENPÄÄ

Johan Nyberg Oy
VAASA

Jyväskylän Sinfonia
JYVÄSKYLÄ

K-Market Rinne
JUUNIEMI

Kaarinanseudun Hautaustoimisto
KAARINA

Kaffe Kellari
EURAJOKI

Kahvila-ravintola Satamakapteni
KORPILAHTI

Kantolan Hautaustoimisto
TORNIO

KareiSet Oy
HEINÄVAARA

Kauppakeskus Rinteenkulma
ROVANIEMI
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Kauppalan Tila
RÄÄKKYLÄ

Kauppamiehet Aaltonen Oy
HAUSJÄRVI

Keikyän Kivi Oy
SASTAMALA

Kello-Huolto Heinonen
LAITILA

Kiertokapula
HÄMEENLINNA

Kodinhuolto Huopalainen
KOLKONTAIPALE

Kodinkoneliike Merioksa Ky
ORIVESI

Kome Oy
HAAPAJÄRVI

Konekorjaamo Riikonen Oy
JOENSUU

Konetekniikka A. Pirinen Oy
AURA

Koneurakointi Antero Mustakangas Ky
LUMIMETSÄ

Kruunupuisto Oy
PUNKAHARJU

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV
KUHMOINEN

Kukka- ja Hautauspalvelu Päivänsini (LV)
KORPILAHTI

Kuljetus Lintunen/LL-Company Oy
TALLUSKYLÄ

Kuljetus M.Ohvo Oy
KARJALOHJA

Kuopion Klubi
KUOPIO

Kustavin Asentajat Ky
KUSTAVI

Ky Lakiasiantoimisto Vuorijoki
TURKU

Kylpylähotelli Kunnonpaikka
VUORELA

Kymen Rakennussuunnittelu Oy
KUUSANKOSKI

Laatokan Lankku Oy
TARSALA

Lahden Kaupunginteatteri
LAHTI

Lammin Kiinteistökeskus Oy
LAMMI

Levin Lomamökkien Huoltopalvelut Oy
KITTILÄ

LH Sähkö Oy
PARKANO

Loimaan Kaukolämpö Oy
LOIMAA

Loimaan Lattiapäällyste
LOIMAA

M.B.Liikenne Oy
RÖYKKÄ

Maanrakennus Mykrä Oy
ULVILA

Maansiirto Suuronen Oy
LIEVESTUORE

Maaseudun Kotipalvelu ja Kuljetus
PIELAVESI

Mäntsälän Renkaat Oy
MÄNTSÄLÄ

Mäntymaan Kukka ja Taimi
TAAVETTI

Markkinointi ja maanrakennus Norbäck
PUSULA

Martelius & Tytöt Oy
RAJAMÄKI

Martinlaakson Huolto Oy
VANTAA

Masara Oy
NOUSIAINEN

Metsätilat Oy
SASTAMALA

Metsätyö Pa-Ko
YLIKIIMINKI

Mustola Group Ky
TAMPERE

Nakkilan Sihuma Oy
NAKKILA

Niemi Palvelut Oy
HELSINKI

OK-Sähkölaitehuolto Oy
LIEKSA

Oksasen Puutarha Oy
PAATTINEN

OP Auranmaa
AURA

OP Hailuoto
HAILUOTO

OP Humppila-Metsämaa
HUMPPILA

OP Maaninka
MAANINKA

OP Ypäjä
YPÄJÄ

Suomen Lions-liitto kiittää pitkäaikaisia ilmoittajiaan ja tukee heitä tällä ilmoitustilalla.
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Optikko Kirkassilmä
FORSSA

Pajunkukka Oy
ÄÄNEKOSKI

Palvelutaksi Timo Ahola
KAUHAVA

Parketti Herala Oy
LEMPÄÄLÄ

Parolan Rosolli
PAROLA

Pekan Puu ja Metsätyö
HUISSI

Perniön Metsäpojat Oy
PERNIÖ

PG Quality Oy
MASKU

PK-Osat Ky
RUOVESI

Pohjanmaan Matkatoimisto Oy
ÄHTÄRI

Polargranit Oy
KORPILAHTI

Puu-le Oy
KANGASNIEMI

Rahjan Huolinta Oy
RAHJA

Rakennus-Nappula Oy
JÄRVENPÄÄ

Rakennus-Remontti-Räsänen
JUUPAJOKI

Rakennusliike Ismo Liikkanen Ky
PYHÄLTÖ

Rakennusliike Utriainen Oy
ESPOO

Ravintola Hakuninmäki
HARJAVALTA

Ravintola Hallin Janne
HALLI

Ravintola Neljä Oravaa
HAUHO

Ravintola Nyyrikki
HELSINKI

Ravintola Otsolanhovi
HUMPPILA

Ravintola Panama
PÄLKÄNE

Ravintola Rauhala
OULU

Ravintola Trappi
NAANTALI

Ravintolatehdas
ORIMATTILA

Roifoto Oy
ROVANIEMI

Santa Hotel Santa Klaus
ROVANIEMI

Satmatic Oy
ULVILA

Sihvon Tila
KORPIJÄRVI

Soraset Oy
KAUVATSA

Suomen Terästekniikka Oy
HYVINKÄÄ

Suvikummun tila
KARVOSKYLÄ

T:mi Tervosen Koti- ja Pitopalvelu
PIHTIPUDAS

Taitolippu
TAMPERE

Taksi Veijo Hirvonen
SUHMURA

Tilitoimisto Oy Hai-Rent Ab
KLAUKKALA

TM-Serving Oy
JOUTSENO

TMV Trading Oy
HELSINKI

Topi-keittiöt Oy
KALAJOKI

Topteam IT Oy
RAUMA

Tupalan Hovi
SÄKYLÄ

Tuupovaaran Sähkö
TUUPOVAARA

Vaalan Kukka ja Hautauspalvelu
VAALA

Valtasen Liikenne Oy
ORIPÄÄ

Valtimon Sähkötyö Oy
VALTIMO

Yrityspalvelu Criteria Oy
KLAUKKALA

Yyterin Kylpylä
PORI

Suomen Lions-liitto kiittää pitkäaikaisia ilmoittajiaan ja tukee heitä tällä ilmoitustilalla.
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emme voi kokemaamme tuoda sellaisenaan 
oman klubimme ympäristöön. Oman klubin 
historiasta ja kontakteista paikallisiin ihmi-
siin löytyy varmasti eväitä sen tarinan syn-
nyttämiseen.
 Liittomme puheenjohtaja Aarne Kivioja 
arvioi viestissään riskiryhmään kuuluvan 
väestön osan eristystarpeen jatkuvan tätä ke-
vättä pitemmälle. Nyt olisi sopiva aika käyn-
nistää klubikohtaisten menestystarinoiden 
rakentaminen paneutumalla oman klubin 
hienoihin aikaansaannoksiin ja tekemällä 
niistä lyhyitä kuvitettuja tarinoita. 
 Einon kanssa käydyn keskustelun jälkeen 
ehdimme ennen eristyksen alkamista toteutta-
maan B- ja N-piirin muutaman klubin yhteis-
työnä ”minuutti-puheen” rungon, johon klu-
bit lähtevät etsimään klubikohtaista sisältöä.
 Käytetään eristyksen pakottama sisään-
päin kääntyminen mahdollisuutena kehittää 
uutta ulospäin suunnattavaa sanomaa.•

KLUBIEN KUULUMISIA
kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
osoitteeseen toimitus@lions.fi. julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä tai 90 sanaa. tapahtumasta 

saa olla korkeintaan neljä kuukautta. jutut julkaistaan saapumisjärjestyksessä seuraavissa lehden numeroissa. 
aineistopäivään mennessä saapunetkaan eivät välttämättä mahdu aina seuraavaan lehteen.

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  Eristyksissä kehittyy uutta 
Klubin voima on sen omasta toiminnasta kertovat tarinat. Tapaamisrajoitusten 
aikana voidaan keskittyä kuvitettujen tarinoiden tuottamiseen.
markku talvio
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V
altioneuvosto ilmoitti 17.3.2020 
ottavansa käyttöön koronavi-
ruspandemian hillitsemiseksi 
valmiuslain, ja siitä annettiin 
asetus. Sitten seurasikin nopeal-
la aikataululla arkielämään vai-
kuttavia isoja muutoksia. 

 Lionstoiminta perinteisessä muodos-
saan pysähtyi ja sovittuja tapahtumia ryh-
dyttiin siirtämään. Näin kävi myös kauden 
2007−2008 piirikuvernöörien tapaamiselle, 
joka siirrettiin seuraavaan kesään. Tapasin 
ennen rajoitusten alkua entisen piirikuver-
nööri Eino Liljan ja muistelimme Einon jär-
jestämää edellisen kesän tapaamista Kiuru- 
vedellä.
 Pääkaupunkiseudun uusille alueille on  
muuttamassa tuhansittain uusia asukkaita. 
Miten voimme sytyttää kipinän paikallisen 
lionstoiminnan käynnistämiseksi? Ainakin 
siihen tarvitaan paikka, jossa asukkaita voi-
daan tavata. Ja sitten se sanoma.
 Meillä on Einon kanssa yhteistä uuteen 
lionsklubiin siirtyminen Helsinkiin pari vuot-
ta sitten. Eino tuli Kiuruvedeltä Kallioon, 
minä Vantaan Pähkinärinteestä Katajanokalle.
 Kiuruvesi on lions-kaupunki. Maatalous-
valtaisessa kaupungissa toimii kolme aktii-
vista lionsklubia. Asukkaita oli tammikuun 
2020 lopussa hieman alle 8 000. Näkyvä maa-
merkki on Tieikonikappeli, jonka LC Kiuru-
vesi/Niva rakensi valtatie 27:n ja Valtakadun 
risteykseen 1998 tiellä kulkevien taivaalliseksi
suojaksi. 
 Kiuruveden lionstoiminnalla on paljon 
konkreettista annettavaa myös täysin erilaisis-
sa oloissa toimiville kaupunkilaisklubeille. To-
tesimme, että klubit toteuttavat siellä juuri sitä 
innostavaa ja virikkeellistä lionspalvelutyötä, 
johon itsekin aikoinaan lähdimme mukaan. 
 Paikkakunnalla yhteisöllisyys on edelleen
voimissaan. Mutta. Jokaisella nyt toimivalla

kaupunkilaisklubilla on oma historiansa, josta
löytyy tapahtumia ja aktiviteetteja, jotka ovat 
vuosien varrella jättäneet paikallisia muisti-
jälkiä. Miten se käännetään tähän päivään 
sopivaksi, jääkin sitten jatkotyöskentelyn 
kohteeksi.

Erilaisuudesta voi oppia
Viime kesän tutustumiskohteista Milkkivei 
Oy:n robottinavetta oli oiva esimerkki siitä, 
miten perinteinen elinkeino tarvitsee uuden 
muodon ja jatkuu tämän päivän vaatimusten 
mukaisena. Vaatimuksiin liittyy muun muas-
sa korkea hygieniataso suojavarusteineen. 
Suojavarusteet ja niiden puute on päivän pu-
heenaihe koronakriisissäkin.
 Lionstoiminnan merkityksen sisäistämi-
nen on ensimmäinen mielensisäinen voima, 
joka meidän pitäisi pystyä viestimään niille,
joita haluamme mukaan toimintaamme. 
Kiuruvesi toimii hyvänä esimerkkinä, mutta 

Vuoden 2007–2008 piirikuvernöörit uuden ajan karjatalousyhtiön edustalla. Milkkivei Oy muutti perinteisen 
maatilojen navettatoiminnan 2000-luvun osakkaitaan työllistäväksi tuotantoyhtiöksi. Kuvassa keskellä takana 
yhtiön osakasyrittäjät Ulla ja Matti Kauhanen.
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2  LC Ulvila/Aurora lahjoitti 
ruokalahjakortteja
LC ULVILA/AURORA lahjoitti 19.3. yhdessä 
K-supermarket Hansan kauppiaiden kanssa 
Ulvilan sosiaalitoimelle ostokortteja. Sosiaali-
toimen työntekijät jakavat kortit harkintansa 
mukaan tarvitseville. Kauniit kiitokset saim-
me lahjoituksesta.•
Kuvassa lahjoituksen luovutti LC Ulvila/Auroran 
presidentti Eija Lamminen ja vastaanottivat 
etuuskäsittelijä Merja Haapanen ja sosiaalityöntekijä 
Veli-Matti Falin.

3  Kaksi sydäniskuria Ilmajoelle
martti koivumäki

LC ILMAJOKI/ILKKA lahjoitti kaksi sydänis-
kuria. Toisen Ilmajoen Könnin kyläseuran 
käyttöön sijoituspaikkana Könnin kylätalo ja 
toinen on S-market Koskenkorvan kassojen 
luona, jolloin se on kaupassa, postissa ja ap-
teekissa asioiville oivassa paikassa ensiapu- 
tarpeen sattuessa.•
Kuvassa virallisen luovutustodistuksen ojentaa 
klubin presidentti Ahti Rantala Pentti Haapalalle, 
joka on Könnin kyläseuran edustaja.
Kuva: Vesa Säntti 

4  LC Nousiainen 50 vuotta
VIIME JOULUKUUSSA tuli kuluneeksi 50 
vuotta LC Nousiaisten perustamisesta.
 Vuonna 1969 kokoontui innokas seurue 
nuoria miehiä aloittaakseen jotakin aivan 
uutta: leijonatoiminnan maalaispaikkakun-
nalla.
 Tuo palveluhalu on säilynyt erinomai-
sesti seuraavillekin polville. Yhä vielä jou-
kossamme toimii useampi perustajajäsen. 
Olemme erityisen ylpeitä aktiivisesta lady-
toiminnastamme.
 Aktiivinen lionsklubi on näkyvä ja tuttu
osa arjen avustustoimintoja Nousiaisten 
kunnassa.
 Juhlaa oli tarkoitus viettää virallisena 
Charter Night -päivänä maaliskuussa, mutta
poikkeusajat aiheuttivat muutokset juhlan 
pitämiseen ja lahjoitusten jakoon.
 Olemme nyt jakaneet, ilman kokoontu-
mista, valitsemamme avustukset paikallisille 
vapaaehtoistoimijoille. Lahjoituksia myön-
nettiin nuorisotyöpainotteisesti, senioriak-
tiivejakaan unohtamatta.
 Raha-avustuksien saajina oli paikallisia 
urheilutoimijoita ja harrastajapiirejä. Juhla-
vuoden avustettavia muistimme myös esi-
merkiksi erilaisilla talkootöillä, koulutus-

tuella ja koululaisstipendeillä. Lahjoitusten 
rahallinen arvo oli lähes 10 000 euroa.
 Iloitsemme siitä, että voimme olla avuksi 
ja paikkakunnalla näkyvä toiminta on meille 
myös tärkeää. Jättäkäämme asuinyhteisöm-
me yhä parempana tuleville sukupolville.•

5  Lahjoitus Pelastakaa 
Lapset ry:lle
LC KUOPIO/SNELLMAN antoi mieluisan joulu-
lahjan Kuopion Pelastakaa Lapset ry:lle jou-
lukuun kuukausikokouksessa. Lahjoituksen 
arvo oli 4 000 euroa. Varat ovat kerätty au-
rausviitta aktiviteetista, joka on LC Kuopion
Snellmanin perinteinen aktiviteetti ollut 
jo vuosia. Lahjoituksen ojensi LC Kuopio/
Snellmanin presidentti Pekka Levy.
 Kuopion Pelastakaa Lapset ry:n puheen-
johtaja Eeva Heinonen oli kiitollinen anta-
mastamme lahjoituksesta ja kertoi lahjoituk-
sen vastaanottotilaisuudessa:
 − LC Kuopio/Snellmanin lahjoittama 
avustus on suuri apu avustustoiminnassam-
me. Tulemme käyttämään sen Eväitä Elä-
mälle -ohjelmassa vähävaraisten, kaikkein 
haavoittuvimmissa olosuhteissa elävien kuo-
piolaisten lasten harrastustoimintaan ja toisen

LC Ilmajoki/Ilkka lahjoitti sydäniskurit sijoitettavaksi 
Ilmajoelle Könnin kylätaloon ja S-market Koskenkorvaan.
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LC Tikkurila-Dickursby solmi Vantaan kaupungin kanssa 
adoptiosopimuksen Jokiniemen Muinaispuistosta.

7
asteen opiskeluun. Tällä avustuksella pys-
tymme tukemaan 13 kuopiolaista lasta.•

6  Adoptiosopimus Jokiniemen 
Muinaispuistosta
lippo rantanen

LC TIKKURILA-DICKURSBY solmi Vantaan 
kaupungin kanssa adoptiosopimuksen Joki-
niemen Muinaispuistosta. LC Tikkurila- 
Dickursbyn presidentti Esa Järveläinen ja 
Vantaan kaupunginmuseon päällikkö Marjo
Poutanen julkaisivat sopimuksen 8.9.2019 
Jokiniemessä vietetyn Muinaispuistopäivän 
yhteydessä. Kyseessä on vasta kaikkien aiko-
jen toinen Adoptoi monumentti -sopimus 
Vantaalla. 
 Puiston alueella 90-luvulla tehdyissä kai-
vauksissa löydettiin ihmispäätä esittävä 5 000 
vuotta vanha savipatsas. Yhteistyössä Ango 
ry:n kanssa LC Tikkurila-Dickursby teetti 
patsaasta kopiot, joita on myyty arvokkaana 
liikelahjana. Patsaasta hankitut varat on käy-
tetty paikkakuntamme nuorten hyväksi. Pat-
saan ensimmäinen kopio luovutettiin pre-
sidentti Martti Ahtisaarelle ja toinen kopio 
kaupunginjohtaja Pirjo Ala-Kapeelle.
 Jokiniemen Muinaispuisto sijaitsee yh-
dellä Suomen laajimmista tunnetuista kivi-
kautisista asuinpaikoista. Vantaan kaupunki 
kunnosti historiallisen Kuninkaantien var-
rella, Hakkilan kivisillan kupeessa sijaitsevan 
pusikoituneen muinaisjäännösalueen Mui-

naispuistoksi vuonna 2017. Adoption myötä
viheralueen kunnossapidon tukeminen sii-
voustalkoilla ja syksyisen Muinaispuisto-
päivän järjestäminen sisältyvät jatkossa LC 
Tikkurila-Dickursbyn tehtäviin yhteistyössä 
Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan kau-
pungin viheralueyksikön kanssa.•

7  Lionstyötä sydänten hyväksi
olli pöllänen

LC PÄLKÄNE hankki jo syksyllä Pälkäneen 
uuteen liikuntahalliin sydäniskurin. Nyt lei-
jonat hankkivat sydäniskurin myös Aapisku-
kon ravintolaan.
 Leijonat valitsivat Aapiskukon seuraa-
vaksi kohteeksi, koska siellä vierailee vuo-
dessa yhteensä noin 800 000 pälkäneläistä ja 
matkailijaa. Ensimmäisen sydäniskurin lei-
jonat rahoittivat maankuulun Äijä-sinapin 
myynnillä.
 Aapiskukon Mirkku Merikari ehdotti, 
että heille tuleva sydäniskuri rahoitettaisiin 
tyylikkäillä puunkantotelineillä, joita hänkin 
myisi Aapiskukossa.
 Tuotteen suunnittelussa päävastuullinen 
oli Pasi Mattila, materiaalia lahjoittivat Matti
Vaittinen ja Heikki Hemilä. Pasi, Matti ja 

Olli Pöllänen valmistivat puunkantotelineet 
juuri sopivasti joulumarkkinoille. Telineet 
myytiin ennätysajassa.
 Mika Pietilä terveydenhuoltoalan am-
mattilaisena auttoi molempien sydäniskurei-
den hankinnassa.
 Kiitospuheessaan Mirkku vahvisti, että 
laitteelle olisi ollut käyttöä Aapiskukon 30 
vuoden historian aikana ja nyt henkilökuntaa
on jo koulutettu sydäniskurin käyttöön. Aapis-
kukko on auki 24 tuntia vuorokaudessa, jo-
ten se on oivallinen sijoituspaikka sydänis-
kurille.•
Kuvassa Pälkäneen lionsklubi lahjoitti jo toisen 
sydäniskurin Pälkäneelle. Kuvassa vasemmalta 
Mika Pietilä, Mirkku Merikari, Matti Vaittinen 
ja Pasi Mattila.

8  Melvin Jones -nimitys 
aktiiviselle lionille
LC PIRKKALA/NAISTENMATKAN pitkäaikai-
nen jäsen Juhani Miettinen sai Melvin Jones 
-nimityksen syntymäpäivä juhlassaan 15.2.
 Sen lisäksi, että Juhani on aktiivisesti mu-
kana klubin toiminnassa, hän on ja on ollut 
vuosia päävastuussa klubimme tärkeimmässä

5

6
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LC Flores Forssasta lahjoitti kotihoidon 
suojavarusteiden hankintaan 1 500 euroa.

8
>>>
vuosittaisessa aktiviteetissamme, Joulukon-
sertti-tapahtumassa.
 Mieskuoro Laulajat esiintyy Pirkkalan 
kirkossa noin 400 hengen yleisölle ja saadut 
varat käytetään kunnan lasten, nuorten ja vä-
hävaraisten auttamiseen.
 Lisäksi tänä keväänä konsertin tuotoista
kustannettiin kaikille Pirkkalan kunnan pe-
ruskoulun 4. luokan oppilaille mediakasva-
tuksen oppitunnit netin ja älylaitteiden tur-
vallisesta käytöstä ja heidän huoltajilleen 
iltatapahtumat samasta aiheesta.•
Kuvassa vasemmalta Ari Rautakorpi, 
klubin presidentti Teuvo Männistö, Melvin Jones 
-nimitetty Juhani Miettinen ja Esko Hautala.

9  Kotihoitoon suojavarusteita
satu järvinen

LC FLORES Forssasta lahjoitti kotihoidon suo-
javarusteiden hankintaan 1 500 euroa.
 Forssan seudulla on valtava pula kasvo-
jen suojavarusteista kotihoidossa, joten flo-
resilaiset vastasivat tähän avunpyyntöön ja 
lahjoittivat 1 500 euroa varusteiden hankin-
taan. Suojavarusteita valmistetaan paikalli-
sesti ja varusteiden nopea toimitus on ollut 
mahdollista.• 
 
Kuvassa lahjoitusta vastaanottamassa kotihoidon 
palvelupäällikkö Päivi Jussila ja LC Floresin 
puolesta lahjoitusta antamassa presidentti 
Satu järvinen ja sihteeri Päivi Kalèn.

10  LC Kaarina Itämerta 
pelastamassa 
markku pohjola

KUUSISTON piispanlinnasta Kaarinassa on 
tehty 3D-virtuaalimalli vuodelta 1522. Piis-
panlinna oli Suomen viimeisen katolisen 
piispan Arvid Kurjen asuinpaikka. Kustaa 
Vaasan käskystä 1528 linna purettiin ja jäljel-
le jäi vain rauniot. Virtuaalimalliin on koottu 
tutkimuksissa saatu tieto linnasta niin ulko-
puolelta kuin sisätiloistakin. Virtuaalimalliin 
pohjautuen on tehty elokuva Custu Castrum 
1522, jossa esitellään nyt raunioina olevaa 
piispanlinnaa sen kukoistuksen ajalta. 
 LC Kaarina on saanut käyttöoikeuden 
elokuvaan ja pitää niin julkisia kuin yksi-
tyisiä esityksiä elokuvasta. Elokuvan esityk-
sestä saatavat tuotot ohjataan Itämeren pe-
lastamiseen. Esityksiä ehdittiin pitää talvella 
ja keväällä ennen pandemian tuloa. A-piirin 
klubeja kutsutaan nyt mukaan pelastamaan 
Itämerta tilaamalla elokuvan esitys klubi- tai 
vaikka Charter Night -ohjelmanumeroksi. 
Koska tuotot ohjataan suoraan avustukseen, 
esityspalkkiot maksetaan aktiviteettitililtä. 

 Lisätietoa kohteesta www.visitkaarina.fi/
nae_ja_koe/fi_FI/kuusisto/ ja http://face-
book.com/custucastrum1522.
 Esityksen tilaus ja tiedustelut LC Kaarinan
kotisivuilta https://e-clubhouse.org/sites/
kaarina/page-9.php.•

10  Hyväntekeväisyys-
tanssiaisilla iloa lapsille
merja lehtilä

LC TURKU/LUCIA aloitti syyskautensa syys-
kuussa vauhdikkaasti presidentti Anitta 
Ronkaisen johdolla järjestämällä tanssiaiset 
Kupittaan Paviljongilla.
 Ilta alkoi kevyen alkupuheen ja tervetulo-
maljojen kilistelyn jälkeen maukkailla ja 
runsailla noutopöydän antimilla. Illan mu-
siikista vastasi tanssiorkesteri Aikalisä, joka 
omalla panostuksellaan osallistui myös ak-
tiviteettiimme.
 Yksi illan huippuhetkistä oli, kun saimme
vieraaksemme televisiosta tutun ja eduskun-
nassakin tanssikursseja vetävän tanssinopet-
taja Jorma Tulosen opettamaan meille illan 
aikana uuden tanssin. Onkohan paviljongin 
lattia koskaan täyttynyt näin nopeasti in-

9
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nostuneista tanssijoista, ei haitanneet kipeät 
polvet tai mikään muukaan, kun iloinen pu-
heensorina, nauru ja tanssi täytti lattian.
 Illan aikana järjestimme myös arpajaiset 
mahtavine palkintoineen.
 Tanssiaisten tuotto käytetään Tyksin 
Lasten ja nuorten infektio-osaston reippaus-
palkintojen sekä vähävaraisten jouluruoka-
kassien hankkimiseen.•

12  Leijonat koulukiusaamista 
vastaan
liisa holopainen

VIIME SYKSYNÄ koulujen alkaessa sattui lä-
hellämme surullinen tapahtuma, jossa me-
nehtyi oman käden kautta yläkouluikäinen 
poika. Yhtenä syynä voi ajatella koulukiusaa-
mista, koska vielä kuoleman jälkeen oli so-
messa paljon ilkeää viestintää, johon polii-
sikin puuttui.
 LC Kontiolahti/Höytiäisen syksyn en-
simmäisessä kokouksessa me puolisot rupe-
simme miettimään, mitä voisimme tehdä 
osaltamme ilmiön kitkemiseksi. Otimme 
kohteeksi Kontiolahden yläkoulun, jossa on 
yli 600 oppilasta.
 Varasimme ajan koulun apulaisrehtorilta 
neuvottelua varten. Palaveriin osallistui apu-
laisrehtori Jari Ikonen, koulupsykologi Anni 
Haukka, koulukuraattori Mari Partanen 
sekä klubistamme presidentti Eero Muikku 

ja meistä puolisoista Eeva Aittapelto, Anja 
Mäntynen sekä Liisa Holopainen.
 Otimme kohderyhmäksi tämän vuoden 
7-luokkalaiset. Sovimme, että heille järjes-
tetään pienryhmissä tammikuussa ryhmäy-
tymis- ja tunnetaitokoulutusta. Noin 200 
7-luokkalaista kävi läpi koulutuksen, jonka 
järjesti Riverian Tuotantotallin 20 koulutta-
jaa.
 Kustannuksiin saimme mukaan klubim-
me ja sen puolisotoiminnan lisäksi LC Ur-
suloiden ja LC Kontiolahden puolisot. Kus-
tannuksiin osallistui myös Kontiolahden 
sivistystoimi. Oppilailta on pyydetty palau-
tetta koulutuksesta, mutta se viivästyy nyt 
etäopetuksen vuoksi.
 Tarkoitus oli hankkia keväällä julkisuu-
den henkilö kertomaan omista kiusaamisen 
kohteeksi joutumisen kokemuksistaan koko 
koululle, mutta korona sekoitti tämänkin. 
Jatkamme toimintaa syksyllä, kun lähiope-
tus alkaa ja silloin tämä meidän kohdeluok-
kamme on 8. vuosiluokalla. 
 Vaikka koulut ovat etäopetuksessa, kiu-
saaminen jatkuu nyt somessa ja siihen onkin 
jo vaikeampi puuttua.•

13  Yhteistyötaitoja 
oppimassa
malla huttunen

LC VANTAA/VERNISSA järjesti jäsenilleen mo-
nipuolisen valmennuslauantain 7.3. Vantaan 
Koivukylässä. Tilaisuuden suunnittelijoina 
ja kouluttajina toimivat klubin omat voimat, 
Riitta-Liisa Seitakari, Leena Logren, Leena 
Lehtonen ja Varpu Ylhäinen.
 Logren perehdytti erilaisuuden ymmär-
tämiseen, hyväksymiseen ja tukemiseen. 
Aluksi tehdyn työpajan avulla havaitsim-
me konkreettisesti, miten erilaisuus voi olla 
voimavara. Sattumanvaraisesti muodostetut 
parit kykenivät erilaisuuksistaan huolimatta 
yhteistyöhön. Käsittelimme myös pelkoja ja 
niiden aiheuttamia tunnereaktioita.
 – Ymmärtämällä pelkojamme, voimme 
vapautua vihasta. Räjähdysherkässä tilassa-
kin kannattaa muistaa, että meillä on oikeus 
valita tunteemme – entä jos tällä kertaa en 
antaisikaan ärtymykselle valtaa.
 Lehtonen johdatti kokoustekniikkaan ja 
onnistuneisiin kokouksiin liittyviin lainalai-
suuksiin. Jokaisen kokoukseen osallistuvan 

11

Tanssiaisten tuotto käytetään Tyksin Lasten ja nuorten 
infektio-osaston reippauspalkintojen hankkimiseen.
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tulisi tutustua ennalta käsiteltäviin asioihin. 
 – Onnistunut kokous on demokraattinen 
keskustelutilaisuus, jossa jokainen täysival-
tainen osanottaja saa vapaasti ilmaista mieli-
piteensä, ja jossa jokaisen osanottajan tulisi 
tietää, miten menetellään lakien, sääntöjen ja
vakiintuneiden menettelytapojen mukaisesti.
 Ylhäinen avasi luennossaan itsensä tun-
temista ja kehittämistä sekä yhteistyötä ryh-
mässä. 
 – Kaikki ovat täydellisiä, olemme kukin 
vain eri vaiheissa kehityspoluillamme. Mat-
kalla täydellisempään itsensä johtamiseen, 
meidän tulisi tuntea omat kykymme ja ku-
vailla itsellemme se ihannetila, missä haluai-
simme olla eri elämämme alueilla.
 Valmennuslauantaihin osallistui 14 ver-
nissalaista. Teimme päivän aikana useita 
ryhmätöitä ja mietimme esimerkiksi teki-
jöitä, mitkä innostavat leijonatyöhön. Näitä 
olivat itsensä ylittäminen, onnistumisen ilo, 
kivan yhteisöllisyyden kokeminen, merki-
tykselliset teot sekä itsensä kehittäminen ja 
toteuttaminen. Myös saatu positiivinen pa-
laute, kiitos ja arvostus, klubin jäsenet, mie-
lenkiintoiset kokoukset ja hyvä ajatusten 
vaihto sekä kivat juhlat tai tapahtumat tai 
klubitreffit innostavat lionstyöhön.•
Ryhmätyöharjoituksessa osallistujien tuli muodostaa 
köyden avulla sokkona neliö. Kuvassa tehtävää 
käynnistää Riitta-Liisa Seitakari (keskellä).
Kuva: Riitta Dahlberg

14  Luonnossa liikkujille kota
juho pehkonen

LC KALAJOEN lionit viimeistelivät yhteistyös-
sä Metsähallituksen luonnonvarasuunnitte-
lun kanssa Vihaslahdella sijaitsevan raken-
nuksen kotakäyttöön luonnossa liikkujille. 
Katto puhdistettiin ja ulkoseinät tervattiin.•

15  LC Kaipiainen lahjoitti 
kaksi sydäniskuria
timo joukanen

LC KAIPIAISEN toiminta-alue on Kouvolan 
itäpuoli. Suurimpia väestöalueita ovat Kai-
piainen, Sippola, Enäjärvi, Utti, Savero, Liik-
kala. 
 Klubin toimialueella väestön ikärakenne
vanhenee. Palvelut ja avunsaanti pitkien etäi-
syyksien vuoksi kuitenkin samalla heikke-
nee, jota nyt vallitseva koronaepidemia vielä 
vaikeuttaa.
 LC Kaipiainen on osaltaan kiinnittänyt 
asiaan huomiota. Yksi aktiivinen uusi lähim-
mäisen huolehtimishanke on sydäniskurei-
den hankinta klubin toimialueille. 

 Klubi sai hankkeeseen tukea Arne Ritari 
-säätiöltä ja näin hankittiin kaksi iskuria.
 Sijoituspaikoiksi etsittiin sopivia kohteita,
joissa laite olisi mahdollisimman monen ta-
voitettavissa. Helposti löydettävissä ja saa-
tavilla ja kellon ympäri, sillä sydänoireet ja 
-avut eivät katso aikaa eikä paikkaa.
 Klubin Facebook-sivuilla sekä paikallis-
lehti Keskilaakson avulla pyydettiin vinkkejä,
missä laitteiden tulisi sijaita. Liikkalassa ja 
Kaipiaisissa toimivissa ensivasteryhmissä is-
kurit jo ovat käytössä, joten sijoituspaikoiksi 
valikoituivat Saaramaa ja Sippola.•
Kuvassa laiteasennuksessa LC Kaipiaisten puolelta 
Jouko Anttila, Sale-myymälää edustaa Merja Aho.
Kuva: Sirkka-Liisa Ukkola

16  LC Helsinki/Kallioon
uudet ritarit
VIIME KESÄKUUSSA virkojen vaihdon yh-
teydessä Kesälahdella lyötiin kaksi uutta 
Lions-ritaria, Ilmari Laitakari (edessä) ja 
Pentti Viitikko (oikealla). Ritariksi lyönnin 
suoritti PDG ja Lions-ritari Eino Lilja (toi-
nen vasemmalla) avustajina Lions-ritarit Esa 
Viitikko (vasemmalla) ja Pertti Roti (kolmas 
vasemmalta).•

LC Kalajoen lionit viimeistelivät Vihaslahdella sijaitsevan 
rakennuksen kotakäyttöön luonnossa liikkujille.

15 1614
>>>
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palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, 
klubi, syntymä- ja kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset 
julkaistaan suomen lions-liiton kotisivuilla olevassa 
muistolehdossa www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_lions-
toiminnasta/muistolehto/. lähetä teksti word- ja valokuva 
jpg-tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. kotisivuilla  
julkaistavien tekstien pituus  voi olla korkeintaan 9 riviä 
tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

Hannu Kangas
LC Asikkala/Päijänne 
s. 19.2.1940 
k. 21.12.2019

Jussi Kukkola
LC Kuortane 
s. 15.2.1941 Töysä 
k. 2.3.2020 Kuortane

Kosti Lekman
LC Helsinki/Siltamäki 
s. 6.2.1940 
k. 19.1.2020

Matti Moilanen
LC Oulu/Oulujoki
s. 14.10.1928 Sortavalan mlk
k. 22.3.2020 Oulu

Matti Johannes 
Mäkinen
LC Alastaro 
s. 6.8.1959 
k. 6.11.2019

Heikki Mäkäläinen
LC Savonlinna 
s. 1.5.1948 Savonlinna 
k. 25.1.2020 Savonlinna

Stig Nickull
LC Jakobstad 
f. 20.9.1946 Vörå 
d. 10.3.2020 Jakobstad

Erkki Nikkanen
LC Järvenpää 
s. 16.10.1927 Terijoki 
k. 24.11.2019 Rauma

Toivo (Topi) Jalmari 
Nurmi
LC Kustavi 
s. 20.8.1938 
k. 10.2.2020 

Erkki Kalevi Rajala
LC Ilmajoki 
s. 21.6.1931 Kalajoki 
k. 11.2.2020 Ilmajoki

Jarmo Nikula
LC Rusko 
s. 9.7.1963 Lohja 
k. 7.8.2019 Rusko

Leo Vallbacka
LC Järvenpää 
s. 21.6.1926 Kortesjärvi 
k. 14.12.2019 Järvenpää

17  Olemme vahvoja yhdessä
heikki mäkelä

KLUBIN 50-VUOTISJUHLAN lähestyessä LC Turku/Suikkila päätti 
tavanomaisten lahjoitusten ja huomionosoitusten lisäksi rikas-
tuttaa Lions-kirjallisuutta ja Turun paikallistuntemusta historia-
teoksellaan Olemme vahvoja yhdessä. 
 Kirjoittajaksi saimme dosentti Mikko Uolan Turusta ja teos 
julkistettiin klubin 50-vuotisjuhlassa 7.3. Turun Suomalaisella 
Pohjalla. Juhla kokosi tuttuja kautta piirin ja kunniavieraina olivat
ID Heimo Potinkara ja A-piirin DG Heikki Mäki puolisoineen.
 Olemme vahvoja yhdessä on tarina turkulaisen asuinalueen 
lionien järjestäytymisestä, toiminnan tuloksista ja yhteiskunnal-
lisista taustoista: kansallisten ja kansainvälisten aktiviteettien 
lisäksi toiminnassa on ollut tilaa paikallisille tekemisille: leikki-
puistolle, kuntoradalle, kirsikkapuille Aurajokivarteen, näkö-
vammaisten halkojen hakkuulle, vanhusten grillikodille. Useat 
jäsenet ovat toimineet piirin ja liiton hallinnossa. 
 Teos kertoo ”hyvässä asemassa” olevan, välillä piirin par-
haaksi palkitun klubin huippuhetkistä, muutoksista ajassa ja 
koetinkivistä. Antoisa tekoprosessi muistutti, miten tärkeää on 
pitää arkistot kunnossa ja kuvat tallessa, jos haluaa, että teoista 
jää pysyä jälkiä. Kirja on ostettavissa klubista ja luettavissa kautta 
maan kirjastoissa, joissa on vapaakappaleoikeus.•
Kuvassa klubin historiatoimikunta työssään kirjapaino New Printissä. 
Vasemmalta Markku Horte, dos., FT Mikko Uola, Heikki Mäkelä 
(toimikunnan puheenjohtaja) ja oikealla Jukka Rauhaniemi.

17
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Servicepool och discgolfbanor på Åland
Lionsklubbarna på Åland öppnade i början av april en servicepool för att hjälpa äldre och
 personer i riskgrupperna med hemkörning av mat och medicin så länge coronakrisen pågår. 
Poolen har fyllt ett klart behov och är ett bra exempel på lionsverksamhet när den är som bäst.

bo ingves

PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.
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Ledningsgruppen för Lions serviceteam består av från vänster Johan Eriksson, LC Mariehamn, Inger Mörn, 
LC Åland Freja, Henrik Rosenberg, LC Kvarnbo, Jan-Erik Sundström, LC Åland Södra, Cecilia Jansson och 
Björn Hägerstrand, LC Åland Culinaria. 

N
är detta skrivs hade verksamheten 
pågått drygt en månad och initi-
ativtagaren IPDG Björn Häger-
strand är glad över att Lions har 
kunnat hjälpa till så här konkret. 

 – Vi började smått diskutera det här be-
hovet redan i början av mars och planerna 
blev mera konkreta då karantänbestämmel-
serna infördes och försvårade livet för många 
personer. Klubbarna har varit verkligt med 
på saken och kunnat samarbeta på ett posi-
tivt sätt, säger han. 
 Även om de flesta i ett litet ösamhälle 
som Åland har kontaktnät som kan hjälpa 
dem vid behov finns det enligt Hägerstrand 
också ensamma och sådana som har släk-
tingarna i ett annat land. 
 – Sedan har vi en hel del inflyttade till 
Åland och de har inte alltid hunnit bygga 
upp kontaknät som fungerar i en sådan här 
krissituation, säger han. 

Egen telefon 
För att hantera beställningarna effektivt har 
lionsklubbarna en bemannad telefon i vilken 
medlemmarna i de olika klubbarna svarar 
enligt en löpande lista.  
 – Vi täcker i praktiken upp hela Åland 
och samarbetar med bland annat Röda kor-
set, Folkhälsan och olika företag för att kun-
na hjälpa till på bästa sätt. Vi har ju ändå inte 
obegränsade resurser precis, så vi får ses som 
ett komplement till det övriga stödutbudet, 
säger Hägerstrand. 
 I poolen är säkerheten den viktigaste as-
pekten och klubbarna har fått noggranna in-
struktioner av hälsovårdsmyndigheterna hur 
man ska göra vid hemtransporter av medicin 
och mat.  
 – Vi har ryckt ut då och då eftersom 
Åland har haft få fall tillsvidare och många 
äldre och riskgrupper känner sig rätt säkra 
idag. Läget kan i alla fall ändra då gränserna 

öppnas igen och då är vårt Lionsteam inkört, 
säger Hägerstrand.   
 Klubbarna har också tänkt på andra ser-
viceformer men ännu i början av maj var det 
huvudsakligen hemkörning som gällde. 
 – Vi måste se till både våra medlemmars 
och våra klienters hälsa och då är det ju gan-
ska begränsat vad vi i praktiken kan göra, sä-
ger Hägerstrand. 

Discgolfparadis på Åland 
Lions är av central betydelse också bakom ett 
större discgolfprojekt på Åland. Den första 
banan med Lionsförtecken i centrala Marie-
hamn byggdes 2018 med stöd av bland annat 
Arne Ritari-stiftelsen. 
 – Discgolf är Finlands snabbast växan-
de sport, mycket tack vare att alla kan utö-
va sporten oberoende av ålder och de flesta 
banor är avgiftsfria. När Covid-19 stängde 
alla sportanläggningar på Åland blev dis-
golfen ännu mera populär i Mariehamn och 
allt fler fick upp ögonen för sporten, säger 
Hägerstrand som var primus motor bakom 
discgolfbanan i Mariehamn.  
 I det här skedet tillsattes på Åland en 
arbetsgrupp som skulle komma med nya 
innovativa idéer för att hjälpa Åland under 
och efter coronakrisen. En drivande person 
i gruppen, Matz Adamzak, samlade land-
skapsstyrelsen, kommunerna, Ålands Före-
tagarförening och några större sponsorbolag.  
 – Mycket snabbt stod det klart att Åland 
till sommaren kommer att få en discgolfbana 
i varje kommun, totalt 16 stycket, säger Hä-
gerstrand.  
 Det innebär enligt honom att Åland 
blir Finlands och antagligen också världens 
discgolftätaste område. 
 – Så alla Lions kan klappa sig lite för 
bröstet, för det var stödet av Arne Ritari-stif-
telsen som gav starten till att discgolfparadi-
set på Åland kan förverkligas.• 



54

 Det finns mycket osäkerhet i världen just nu, 
så låt oss i dessa extraordinära tider ta en nystart i 
att hjälpa. 
 I mina mörka stunder – det har varit några för 
mig också under de senaste månaderna – tycker 
jag om att föreställa mig varje lion som ett ljus i 
ett fönster. Jag ser lion som serverar måltider till 
barn i fattiga hem så att de får mat fast skolorna 
är stängda. Jag ser lion leverera livsmedel till äldre 
personer, de som är mest sårbara för viruset. Jag 
ser klubbar som möts på nätet så att de kan hålla 
kontakten och fortsätta att hitta sätt att ge tillbaka.
Varje dag ser jag våra medlemmar göra gott i 
praktiken. 
 Föreställ dig hur ljus världen 
skulle vara om alla våra ljus sken 
tillsammans och hjälpte varan-
dra att gå vidare. Låt Lions vara 
ljuset som visar vägen.•

IBLAND ÄR DET svårt att hitta rätt. 
 Världen har i år råkat ut för en stor prövning 
som gjort att många länder – inklusive mitt eget 
land – de senaste månaderna stresstestats till det 
yttersta. Många människor står inför en ny verk-
lighet som utmanar deras förmåga att klara sig 
och kunna försörja sin familj. Och många av dem 
i första ledet – läkare, sjuksköterskor, poliser, livs-
medelsbutikspersonal och många andra – sätter 
varje dag sitt liv på spel för att rädda liv. 
 Det är en mörk tid som gör det lätt att ge efter 
för rädslan. Men i stället är det nu som det är dags 
att agera. 
 Hur ska vi agera när vi står inför stängda grän-
ser, karantäner och socialt avståndstagande? Det 
kan vara något helt annat sätt än hur vi normalt 
arbetar för att hjälpa. Vi måste sätta hälsa och sä-
kerhet främst. Men nu får vi inte ta till det nya och 
annorlunda utan nu är det dags att utnyttja den 
förmåga till innovation som Lions är känt för. På 
så sätt kan vi hitta nya sätt att hjälpa till. 

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
FO

TO
: L

C
I

Lys upp mörkret

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

C
oronaviruset har även påverkat 
lionsverksamheten och beslutsfat-
tandet. Årskongressen i Singapore 
i sommar måste ställas in och nästa 
kongress hålls i Montreal i Kanada 

25–28.6.2021.
 Det här innebär samtidigt att alla pre-
sidenter och internationella direktorer fort-
sätter ytterligare ett år på sina poster. Det 
internationella temat kommer att vara pro-
grammet Kindness Matters som de blivande 
distriktsguvernörerna har fått utbildning i.
 Nästan 20 000 personer hade anmält sig 
till den internationella årskongressen i Singa-
pore och deras anmälningsavgifter återbetalas.
Registreringsavgiften för Montreal 2021 är 
den samma som för Singapore. Fram till 8.1. 
2021 är den 175 US dollar, till 31.3 225 US 
dollar och från och med 1.4 250 US dollar.

Ytterligare en IP-kandidat
Förutom 1 VP Douglas Alexander har ytter-
ligare en kandidat anmält sig till posten som 
internationell president för perioden 2021–
22, PID Michael S. So från Filippinerna. Till 
årskongressplats för 2027 valdes Washington 
D.C. i USA.
 På mötet fastslogs delegationshotellen 
i Montreal. Finland och de övriga nordiska 
länderna inkvarteras i hotellet Fairmont QueenStämningen var hög på marknadsföringskommitténs virtuella möte.
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Den internationella styrelsen 
möttes virtuellt
Den internationella styrelsens andra möte under perioden 2019–2020 hölls 
virtuellt 20–21.4.2020. Det var styrelsens första distansmötet någonsin.

INTERNATIONELLA STYRELSEN / heimo potinkara, internationell direktor (id) 2018–2021
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Livskraft genom förnyelse
LIONS-PERIODEN 2019–2020 förändrades dramatiskt i början av mars då åtgärderna 
som vidtogs för att stävja covid-19-pandemin radikalt började kringskära våra liv.
 Vad hann vi göra? Vad blev ogjort? Vi har byggt upp förtroendet till fältet genom 
att sätta oss in i frågan för att kunna fatta riktiga beslut och genom att öppet informera
medlemskåren om besluten. Nu är det medlemmarnas uppgift att bedöma hur vi har 
klarat oss.
 För att behålla livskraften gäller det för alla organisatio-
ner att förnya sig. Periodens största satsningar har varit att 
utveckla kompanjonskapsverksamheten. Fast den snöfattiga
vintern gjorde det omöjligt att arrangera skidtävlingarna 
för barn och coronaepidemin gjorde att vårkonserterna för 
att hjälpa cancersjuka barn måste ställas in, har det skapats 
en bra grund för båda samarbetsformerna.

      Årsmötesarrangemangen 
var ett problem ända fram till det att riksdagen stiftade 
en lag den 24 april som gör det möjligt att arrangera 
årsmötet på distans.
      En stor del av våra medlemmar hör till riskgrup-
perna personer över 70 år eller personer med grund-
sjukdomar. Då är det förståeligt att elden för att hålla 
uppe frivilligverksamhet kan brinna på sparlåga. När 
vi nu har den här påtvingade semestern från aktivite-
ter har vi samtidigt en bra chans att tänka på hur vi i 
fortsättningen kan hjälpa till med att reparera corona-

epidemins följder.
      Fast den moderna informationsteknologin

gör det möjligt att agera hemifrån behö-
ver vi alla direkta kontakter med andra 
människor. Det är bra att komma ihåg att 
epidemin inte får hindra oss att upprätt-
hålla vår egen fysiska kondition. Naturen 
erbjuder oss en chans att röra på oss så 
att vi mår bättre både fysiskt och psy-
kiskt, samtidigt som det går att hålla 
trygga avstånd till andra människor. 
När den här okända fienden är över-
vunnen träffas vi igen fysiskt.
    Ett av de mest känslosamma upp-
trädandena jag sett är videon ”Ra-
kastan elämää” (Jag älskar livet) som 
sjungs av ett lion från Uleåborg i polis-
uniform. Länken till videon är https://
youtu.be/wAvr7fcVJBE. Ni ska också 
älska livet!•
Tack för tiden du ger

Vi behöver 
alla direkta 
kontakter.
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Elizabeth. Distriktsguvernörselekternas ho-
tell är Double Tree by Hilton Intercontinental
Westin.
 I styrelsens verksamhetsdirektiv tillades 
att det nya konstitutionella området Afrikas 
forum hålls antingen under den sista hela 
veckan i november eller den första hela veckan
i december.
 Förenade Arabemiraten, Somalia, Bahrain,
Kosovo och Moldavien godkänns som till-
fälliga zoner och Bulgarien som ett tillfälligt 
område när den här perioden är avslutad.
 Det godkändes att Taiwan MD300 delas 
upp i fem multipeldistrikt MD300A, MD300B,
MD300C, MD300D och MD300E efter den 
internationella årskongressen 2023.

eLearning utvecklas kontinuerligt
Kravet på att en zonordförande ska ha verkat 
en hel period eller en stor del av en period 
som distriktsguvernör slopades. Med beslutet 
vill man stöda identifieringen av nya ledare. 
Region- och zonordförandena får tjänstgöra 
högst tre år i rad på posten.
 Utvecklingsbidrag beviljades till följande 
distrikt: 104-D (Norge), 410-W (Sydafrika), 
105-SW (Storbritannien), 105-CE (Storbri-
tannien), 101-O (Sverige) och 101-N (Sverige).
PR-bidragets storlek ökades för följande 
verksamhetsår 2020–2021.
 Estimatet för LCI:s ekonomi visar på ett 
underskott på 3,6 miljoner US dollar för pe-
rioden 2019–2020. Efter påverkningarna av 
Covid-19 har estimatet preliminärt justerats 
till cirka 2,0 miljoner US dollar.

De internationella 
direktorerna fortsätter 
på sina nuvarande poster 
ytterligare ett år.

 Lions nätbaserade utbildningscentral 
Lions Learning Center har kunnat använ-
das av alla lion och leos från och med den 31 
december 2019. Utbildningscentralen om-
fattar nu 200 kurser. Nya eLearning-kurser 
utvecklas kontinuerligt. Mötet godkände in-
ternationella Centennial Lions-klubben och 
Specialty Clubs som nya programinitiativ. 
Den nya elektroniska nätbutikssidan väntas 
starta i maj 2020. Följande styrelsemöte hålls 
virtuellt i juni 2020.•
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I år arrangeras årsmötet lördagen den 13.6. 
2020 kl. 10.00 i form av ett distansmöte 
via systemet GoToWebinar. De officiella 
mötesdeltagarna deltar i mötet via sina 
egna dataförbindelser eller per telefon. 

Vid behov fortsätter mötet på söndag 14.6. 
 Övriga än de officiella deltagarna kan om 
möjligt ges möjlighet att följa med årsmötet 
genom en livestream. 
 Veterligen har det aldrig tidigare i Fin-
land ordnats ett möte på distans med över 
300 deltagare där alla har rätt att uttrycka sig. 
Därför är det skäl att i det här mötet koncen-
trera sig på det väsentliga, besluten.

Förbundets resultat på 
plus femte perioden i rad
maarit kuikka, verksamhetsledare

LIONSFÖRBUNDETS bokslut för perioden 
2017–2018 visar ett överskott på samman-
lagt 34 406 euro. Förbundets administra-
tion står för 7 801 euro av överskottet och 
administrationens aktiviteter för 26 605 
euro av underskottet. 
 Den av årsmötet godkända budgetens 
slutsumma för förbundets administration 
och administrationens aktiviteter visade ett
överskott på 2 980 euro. Under perioden 
granskades budgeten enligt årsmötets be-
slut första gången i oktober och den andra 
gången i form av ett resultatestimat våren 
2019. 
 De största förändringarna jämfört 
med estimatet är att personalkostnaderna
visade ett överskott på 16  000 euro på 
grund av att en person sade upp sig och 
två andra sades upp under perioden vilket
gjorde att semesterlönereserveringar måste
aktiveras. Den andra förändringen är att 
försäljningsintäkterna var lägre än beräk-
nat. De övriga posterna var så gott som 
enligt plan. 
 Intäkterna från medlemsavgifterna 
var 37 833 euro lägre än året innan. De har
minskat sammanlagt 87 000 euro under 
de senaste fyra åren. 

Nytt ekonomiprogram
Före interna överföringar var julkorts-
försäljningens resultat 24 901 euro och 
lotternas 64 884 euro, totalt 89 785 euro. 
Av den summan stöddes Orkester Nor-
dens arbetsgrupp, ungdomsutbytet och 
Leo-verksamheten samt deltagandet i 
NSR med totalt 58 962 euro. 
 Enligt guvernörsrådets beslut 2017–
2018 och 2018–2019 användes bevilja-
de Röda Fjädern bidrag till ett värde av 
198 291 euro. 
 Förbundets balansomslutning var 
1 599 129 euro. Av det stod administratio-
nen för 1 009 986 euro medan de självtäck-
ande fondernas andel 562 484 euro. 
 Av administrationens eget kapital var 
177 933 euro enligt årsmötets beslut bun-
det till ungdomsarbetet och förbundets 
andel av NSR-projektet.
 Bokslutet uppgjordes nu första gången
med det nya ekonomiprogrammet som 
har effektiverat och förenklat ekonomi-
administrationen.•

Historiskt årsmöte på distans
Finlands Lionsförbunds 67:e årsmöte blir historiskt eftersom det arrangeras 
under en tid då fysiska möten med över 500 deltagare är förbjudna ännu i juni.

ÅRSMÖTE /aarne kivioja, ordförande och maarit kuikka, verksamhetsledare

 Till skillnad från tidigare leds mötet den 
här gången av en ’’nervcentral’’ i Seinäjoki i 
vilken ingår mötets ordförande och sekre-
terare, några tekniska experter samt två re-
presentanter för årsmötets huvudkommitté 
som leder rösträkningen och som samtidigt 
fungerar som den elektroniska röstningens 
officiella övervakare. 
 Ordet skall bes av mötets sekreterare inn-
an ifrågavarande punkt öppnas för behand-
ling enligt normalt förfarande. Instruktioner 
hur man ber om ordet på distansmötet finns 
i direktiven på hemsidan. Kommentarer kan 
ges under mötet.

ANMÄLNING Man anmäler sig till 
mötet via förbundets medlemsregisters 
anmälningssystem. Den sista anmälnings-
dagen är lördagen 6.6.2020. Därefter går 
det inte längre att anmäla sig till mötet.

OMRÖSTNING På samma sätt som under 
tidigare årsmöten röstar man genom 
textmeddelanden via Elisa Dialogi. Det 
planeras också ett tillförlitligt reservsystem 
för telefonomröstningen.

DIREKTIV OCH MATERIAL Material 
för årsmötets ärenden finns på Finlands 
Lionsförbunds lösenordsskyddade 
medlemssidor på adressen www.lions.fi/
jasenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/
vuosikokous_2020/. En del av materialet 
är tvåspråkigt. På sidan finns inbjudan 
och instruktioner för klubbarnas officiella 
deltagare, föredragningslistan, fullmakt 
samt de motioner (ingen på svenska) 
som behandlas på årsmötet.

MÖTESDIREKTIV

INBJUDAN TILL
GUVERNÖRSRÅDETS
KONSTITUERANDE

MÖTE
1/2020–2021

Tidpunkt: Måndagen 15.6.2020 kl. 17.00, 
GTM-möte.

Vi bjuder in dem som på årsmötet
 blivit valda till distriktsguvernörer för 

perioden 2020–2021 till guvernörsrådets
konstituerande möte som hålls 

måndagen efter årsmötesveckoslutet 
15.6.2020 från kl. 17.00 framåt. 

Välkomna!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 ordförande  verksamhets-
 2019–2020 ledare

FO
TO

: P
IX

A
B

A
Y



57

En annorlunda vardag
NÄR JAG SKRIVER DETTA har det rått undantagstillstånd i Finland i sju veckors tid. 
För mig är den största skillnaden att jag inte använder två timmar per dag till arbets-
resor med kollektivtrafiken. I stället finns arbetspunkten på ett par stegs avstånd vid 
matbordet.
 Läget påverkar inte själva arbetet eftersom alla saker som skötts tidigare också 
måste skötas nu. I en fridfull miljö kan man dock bättre sätta sig in även i saker som 
tidigare lagts åt sidan i väntan på så kallade bättre tider. 

       För Lions är det ingen ny sak att ordna möten på dis-
tans. På förbundsnivå har distansmöten ordnats ända 
sedan hösten 2016 och snabbt därefter även i distrikten. 
Kansliet håller kontakten genom Teams-möten och te-
lefonsamtal. Det är skönt att kunna se bekanta ansikten 
och märka att den andra personen mår bra.
     På grund av det nuvarande läget kommer vi att göra 
historia då förbundets årsmöte för första gången ar-
rangeras som distansmöte tack vare en tillfällig lag som 
godkänts av riksdagen. För att mötet ska kunna för-
verkligas måste allting förberedas 

ytterst noggrant. I mötet deltar av allt att döma hundra-
tals officiella delegater för att fatta beslut om ärendena
på föredragningslistan. Jag tror att alla deltagare vill 
att mötet lyckas tekniskt och att det förs i positiv 
anda. 
 Ingen vet när undantagstillståndet upphör. Kan 
klubbarna starta sin normala verksamhet i normal 
ordning på hösten och kan vi arrangera Lionseve-
nemang? Begränsas över 70-åringarnas rörlighet till 
slutet av året? Vi har berett oss på att fira den fin-
ländska lionismens 70 år och förbundets 60-års-
jubileum men det är oklart om det är möjligt 
att arrangera några evenemang. Det oklara läget 
gör en apatisk, trött och lite ilsken. Måste även 
julen firas i karantän?
 Det vore fint om vi orkade upprätthålla
den fantastiska lionsandan även under av-
vikande tider. Fast det kan kännas utma-
nande att arrangera en klubbkväll per 
dator tror jag att det i alla fall skulle 
pigga upp och skapa en känsla av 
samhörighet. Finland behöver oss
lejon för att hjälpa till då krisen är 
över. Låt oss samla krafterna och tro
på en framtid.•

Hoppas ni alla hålls friska!
 

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Årsmötet 
arrangeras för 
första gången 
på distans.
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HÄNDELSEKALENDER

STYRELSEMÖTE 12.6

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTE 
15.6 Konstituerande möte

ÅRSMÖTE 13.6 Seinäjoki, på distans

LIONS MÄSTARSKAPSTÄVLINGAR
• GOLF 13–14.6, LC Nilsiä, INHIBERAD 

PERIODEN 2019–2020

PERIODEN 2020–2021

STYRELSEMÖTEN
HÖSTEN: 13.8 / 17.9 / 22.10 / 12.11 /   
10.12 (option)

VÅREN: 21.1 / 11.2 / 18.3 / 22.4 / 
20.5 (option) / 11.6

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 28–30.8.2020 Björneborg
• 27–28.11.2020 Ingen arrangör
• 26–28.2.2021 Ingen arrangör
• 13.6.2021 Konstituerande möte, Åbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• Europa Forum, Thessaloniki, Grekland,   
 1–3.10.2020, INHIBERAT

• NSR, Helsingfors, 15–17.1.2021

• Internationella årskongressen, 
 Montreal, Kanada, 25–28.6.2021

LIONS MÄSTARSKAPSTÄVLINGAR
• HAGELGEVÄRSSKYTTE 18–19.7 
 LC Peräseinäjoki, INHIBERAD  

• FM I ORIENTERING, 15.8, LC Lappo

Möjlighet till distansdeltagande
I normala fall går det inte att hålla årsmöten 
på distans om inte möjligheten är nämnd i 
föreningens stadgar. Den 24.4 trädde dock i 
kraft en lag i Finland som gör detta möjligt. 
 Det föreslås att med avvikelse från den 
första meningen i 17 § 2 mom. I föreningslagen
ska föreningens styrelse kunna tillåta sådant 
deltagande på distans som avses i det momentet
vid det föreningsmöte som ska hållas senast 
den 30 september 2020, även om ett sådant 
arrangemang inte är tillåtet enligt stadgarna
och föreningen inte för detta ändamål har 
godkänt en i lagen avsedd omröstnings- och 
valordning. 
 Förbundet har enligt denna lagändring 
bestämt att mötet hålls på distans för att trygga
verksamhetens kontinuitet. På mötet används
inte ombud och en fullmakt kan inte överföras
på annan person.• 
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Livskunskapsutbildningen Lions Quest hjälper barn 
och unga att växa upp till balanserade vuxna. 
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Det är första gången på 27 år 
som lägret inte kan ordnas.
FOTO: JANI MAHKONEN

D
et är med tungt hjärta vi flyttar 
årets fina planer till framtiden 
men vi hoppas att nästa sommar 
få njuta av den fantastiska läger-
stämningen och en fin turné utan 

hälsorisker.
 I sommar hade vi haft en orkester med 
73 medlemmar, färdiga att möta nya musi-
kaliska utmaningar och framför allt varan-
dra. De ungas hälsa är dock viktigare än nå-
got annat och vi kan inte sätta ungdomarna 
i en position där allas hälsa hade kunnat 
hotas.
 Det här är första gången under orkes-
terns 27-åriga historia som lägret inte har 
kunnat arrangeras. Vi hade hoppats att det 
här året hade stannat i historien på grund 
av positivare orsaker men det det enda rätta 
beslutet är att flytta blicken till sommaren 
2021.

Ny sökprocess för nästa år
Orkester Norden är och kommer alltid att 
vara framför allt en ungdomsorkester som 
ger deltagarna en chans att under profes-
sionell ledning få erfarenhet av att spela i 
orkester. Det är alltså inte de individuella 
prestationerna som är i huvudrollen. Av 
den orsaken ordnar vi inte någon ersättan-
de verksamhet under lägerperioden. Inga 

Lions Quest kräver 
aktivitet av klubbarna
LIONS QUEST / lqcd jorma hokkanen,
lq-arbetsgruppens ordförande

BEFRÄMJANDET AV livskunskapsutbildningen
Lions Quest hör till många klubbars verk-
samhet. Arbete för barns och ungdomars 
bästa är lionsarbete som bäst och man har 
i klubbarna förstått att livskunskap behövs 
varje dag. I den här texten har jag samlat 
några tips av klubbar med erfarenhet av att 
genomföra Questprogrammet. 
 Först och främst gäller det givetvis att 
fatta beslut om att ta med Quest som en av 
klubbens aktiviteter och utnämna en ansvar-
sperson som uppdaterar klubben om utbild-
ningarnas innehåll och när de arrangeras. I 
många klubbar sköter samma person både 
Lions Quest och ungdomsutbytet. Meddela
personens kontaktuppgifter till distriktets 
questordförande. Uppgifter om dem finns på 
adressen www.lionsquest.fi/yhteystiedot. 
 Använd alla medlemmars kontakter när 
du söker lärare eller personer från idrottsför-
eningar till utbildningen. Det har visat sig 
att det är bäst att kontakta potentiella kan-
didater personligen. På alla håll hör jag att 
klubbarna har medlemmar som känner till 

Årets Orkester Norden inhiberas
Som så många andra evenemang den här sommaren 
inhiberas även Orkester Norden på grund av undantags-
tillståndet som förorsakats av coronaepidemin. 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, producent och ilkka uurtimo, konstnärlig ledare

digitala plattformar kan ersätta ett genuint 
möte mellan människor och erfarenheten 
av att få spela tillsammans.
 Vi vill även att turnéns konserter riktas 
mot en stor publik, inte tomma läktare. En av
turnéns absoluta höjdpunkter hade varit att 
delta i ungdomsorkesterfestivalen i Berlin. 
Även festivalen är inhiberad på grund av 
undantagstillståndet men arrangörerna har 
bjudit in orkestern till nästa år, för vilket vi 
är mycket glada.

Musikerna måste söka 
på nytt nästa år.

 Årets arbete har alltså inte gått till spillo 
eftersom planerna kan förverkligas under 
kommande år.
 För de musiker som valts med innebär 
inhiberingen en ny sökprocess på hösten. 
Till orkesterns principer hör att ge alla lik-
värdiga chanser. Det är särskilt viktigt för 
orkesterns verksamhet att skickligheten 
upprätthålls och därför kan vi inte automa-
tiskt flytta årets musiker till nästa års läger. 
 Vi möts alltså på nytt nästa år. Låt oss 
ta hand om varandra fram till dess, hållas 
friska och givetvis njuta av musik!•
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L
ions Clubs International har gett 
direktiv för hur man ordnar vårens 
årsmöten enligt följande.

Lionsklubbens valmöte
Lionsklubbarnas internationella 

organisations modellstadgar tillåter att alla
lionsklubbar håller möten på alternativa 
mötessätt. Det här ger lionsklubbarna en 
möjlighet att välja att ordna val på ett så-
dant lämpligt sätt som medlemmarna god-
känner. Det kan ske via telefon, e-post, en 
kombination av dessa eller på vilket som 
helst sätt som godkänns av lionsklubbens 
medlemmar. 

Distriktets årsmöte
Meddelanden om ändringar i distriktets 
mötesdag (om den är meddelad på för-
hand, såsom det är brukligt hos oss) kan 
göras med ett officiellt telefonsamtal eller 
på något annat lämpligt sätt som exempel-
vis e-post. 
 Mötena bör hållas 30 dagar före den 
internationella beredningkommitténs mö-
teskallelsedag som är 30.6.2020. Det inne-
bär att distriktets årsmöte måste hållas se-
nast 31.5.2020.
 Sätten att ordna mötet är flexibla. Den 
internationella styrelsen har befullmäkti-
gat distrikten och multipeldistrikten att 
ordna möten och/eller val på alternativa 
sätt, såsom via post, e-post, mobila lös-
ningar eller med andra metoder som kan 
anses rimliga.
 Man bör observera att om distriktets 
möte eller val inte har hållits inom given 
tidsram, blir distriktsguvernörernas (DG, 
1:a VDG och 2:a VDG) poster vakanta och 

då träder stadgarna i kraft som gäller att 
fylla vakanta poster. Om så sker ska den 
senaste distriktsguvernören omedelbart 
ta kontakt till DistrictOfficers@lionsclubs.
org för att få direktiv om tillvägagångs- 
sättet för att besätta de vakanta posterna.

Multipeldistriktets årsmöte 
Direktiven är i övrigt de samma som då 
det gäller distriktens möten men mötet bör
hållas 15 dagar före den internationella  
beredningskommitténs möteskallelsedag
som är 30.6.2020. Multipeldistriktets års-
möte måste hållas alltså hållas senast 
14.6.2020.

Turordningen för Finlands nästa ID
Då den internationella årskongressen i 
Singapore ställdes in på grund av Corona-
viruset och den följande kongressen hålls i 
Montreal 2021 förorsakar det här ändringar
i turordningen för Finlands nästa ID.
 Finlands tur flyttas fram med ett år 
och tjänsteperioden för Finlands nästa in-
ternationella direktor kommer att vara pe-
rioderna 2022–2024. Det ger oss nu möj-
lighet att flytta fram valet av den inhemska 
ID-kandidaten till det följande årsmötet i 
Åbo 2021.
 Det bör observeras att de här interna-
tionella direktiven för att ordna årsmöten 
inte tar ställning till inhemska stadgar. Jag 
tror och har redan hört att många distrikt 
och klubbar har hittat mycket innovativa 
och fungerande sätt att få de formella be-
sluten sakligt skötta. Även beredskapsla-
gen ger flexibilitet då det gäller sätten att 
ordna möten, speciellt om det finns ett sista
datum då mötet ska hållas.•

LCI:s direktiv gällande årsmöten
Covid-19 pandemin tvingar oss att anpassa oss till ett annat slag av 
belutsfattande i stället för att hålla möte på traditionellt vis.

heimo potinkara, internationell direktor 2018–2021

Arbete för barns och 
ungdomars bästa är 
lionsarbete som bäst.

exempel lärare, rektorer, tjänstemän på ut-
bildningsavdelningarna, personal i daghem-
men, aktiva i idrottsklubbar och tränare. 
 Samarbeta med distriktets Lions Quest- 
ordförande som hjälper med frågor rörande 
programmet och marknadsföringsmaterial 
och som vid behov kan bjudas in till klub-
bens möte för att närmare berätta om aktivi-
teten.
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 När du funnit en lärare eller annan fost-
rare som ska genomgå utbildningen ska den 
själv anmäla sig på adressen www.lionsquest.
fi/anmalning_/. Säkerställ att personen vet 
vem som betalar kursen. Den uppgiften be-
hövs när den som ska utbildas anmäler sig till
utbildningen. 
 Om klubben inte själv har resurser att be-
kosta hela utbildningen kan du fråga grann-
klubben om ni tillsammans kunde erbjuda 
den här utbildningsmöjligheten.
 I tidningens finska del finns en presen-
tation av livskunskapsutbildningen Lions 
Quest och en utbildningskalender för perio-
den 2020–2021.• 
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Sjukhuset i Sri Lanka i full funktion
Färgerna i de nya utrymmena i ögonsjukhuset i Ratnapura är vackert 
klara så att patienter som inte har kunna se på flera år ser något 
vackert direkt efter operationen.

pdg matti paavola

D
et var en oförglömlig händelse då 
bandaget togs av en blind mamma 
som i tillägg till den vackra miljön 
för första gången ser sin treåriga 
sons ansikte.

 I den vackra hissen spelar lugnande 
musik för att lugna ner de patienter som 
aldrig tidigare åkt hiss. En annan unik sak 
för sjukhuset är att patienterna och deras 
följeslagare ges information om operatio-
nen på förhand, något som inte just före-
kommer på annat håll i landet. På sjukhuset 
görs också glasögonlinser som färdigställs 
på några minuter.
 Ordförande för arbetsgruppen Sri Lan-
kas Lionsvänner IPID Markus Flaming 
besökte den 29 januari Ratnapura tillsam-
mans med medlemmen PDG Matti Paavola
samt deras makor Susanna Gustafsson och 
Ulla Paavola. Målsättningen med besöket 
var att se hur det nu ser ut i sjukhuset. Sjuk-
husets tillbyggnad är helt färdig och helt 
betald.
 Tidigare tvättades upp till 150 patien-
ters lakan och sjukhuskläder i en vanlig 
tvättmaskin. Nu har sjukhuset ett nytt tvät-
teri med två industriella tvättmaskiner och 
torktumlare.
 I sjukhuset opererades år 2019 cirka 
4 000 starrpatienter av vilka 47 procent var 
betalande. Med de betalningarna och med 
stöd från Lions i Finland kunde resten av 
patienterna opereras gratis.

Kort resa från hjärta 
till hjärta
pdg matti paavola

I JANUARI och februari besökte cirka 100 fin-
ländska gudföräldrar Sri Lanka för att träffa 
sina gudbarn, vilkas skolgång de hjälpt till att 
finansiera i många år.
 För tillfället får över 1 000 barn stöd för 
att gå i skola i Sri Lanka. Den totala bidrags-
summan var 175 000 euro i fjol, ett otroligt 
stort utvecklingsbidrag på ett enda år för 
att hjälpa fattiga familjer. Totalt har ungefär 
2 600 barn fått understöd under de 34 år som 
programmet pågått. I dag fungerar många av 
dem som jurister, läkare, ingenjörer eller lä-
rare. Även de som bara gått grundskolan har 
vanligtvis funnit sin plats i livet.
 I Hilkkaduwa, där verksamheten inled-
des, står finländarna högt i gunst tack vare 
det jobb som gjorts för att hjälpa barnens 
skolgång. Av kommentarerna i byn att döma 
är det något som landets egna invånare inte 
prioriterar högt. Resan från Finland till Sri 
Lanka är lång men resan från hjärta till hjärta 
kort – även de som bor långt borta kan vara 
våra närmaste.
 När jag skriver denna text har det kom-
mit flera oroade meddelanden från Sri Lanka.
De lokala koordinatorerna och gudbarnen är 
genuint oroade över hur vi mår när corona-
viruset sprids i Finland. Därför hoppas jag 
att du som gudförälder skickar brev eller kort 
till gudbarnet som står inför samma virus i 
sitt hemland.• 

 Sjukhuset ordnar på hälsovårdsminis-
teriets begäran ögonläger på avlägsna plat-
ser där ministeriets resurser inte räcker till. 
I den här screeningen hittas vanligtvis hos 
ungefär hälften gråstarr. De opereras gratis. 

Väl fungerande
Sjukhuset har med hjälp av LCIF fått under-
sökningsapparatur för ögonförändringar 
som beror på diabetes. Den ena av de två 
maskinerna är utvecklad och tillverkad i 
Uleåborg.
 Dr. Saman Basnayake personifierar sjuk-
huset där han jobbat flera år och skapat en 
högt värderad och praktisk verksamhets-
miljö. En annan ytterst viktig person är PID 
Erkki Laine som oförtröttligt arbetat för att 
förverkliga sjukhuset. 
 Det har varit lätt att få läkare och övrig 
personal till sjukhuset där personalen har 
rätt till veckoledighet, något som är sällsynt
i landet. Det känns tungt när Dr. Saman i 
maj lämnar sjukhuset för att utveckla verk-
samheten i ett annat sjukhus. Som tack för 
hans starka insats gav vi honom Pentiks 
hängprydnad med änglamotiv.
 Den tidigare internationella presiden-
ten Dr. Naresh Aggarwal besökte sjukhu-
set i fjol somras och konstaterade då att han 
under sina två år som IP och ordförande för 
LCIF inte sett ett så väl administrerat och 
modernt Lions-sjukhus på något annat håll 
i världen.•

Dr. Saman Basnayake berättar i sjukhusets auditorium hur operationerna görs.
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Markus Flaaming och Susanna Gustafsson träffade 
för första gången sina gudbarn. Som tolk fungerade 
Neela Kaukua från Sri Lanka, som bott 30 år i Finland.
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Då den här sommarens läger har flyttats till nästa år på grund av coronakrisen flyttas också de följande årens läger framåt på motsvarande sätt.

D
et här är sista gången jag skriver om 
ungdomsutbytet innan jag ansluter 
mig till reserven och DG Tor-Erik 
Backström tar över från och med 
nästa periods början.

 Säsongen inleddes bra för ungdomsutby-
tets del och guvernörsrådet godkände ett nytt 
direktiv för verksamheten i vilket betonades 
betydelsen av att det skaffas värdfamiljer. Jag 
ha många gånger sagt att ordet ”utbyte” innebär
att man byter ut någonting mot något annat.  
Hos oss har man inte alltid helt förstått att 
verksamheten är dubbelriktad; ungdomar reser
både ut och kommer hit.
 Resultaten av betoningen på värdfamiljer 
har märkts. Vårt team har samarbetat ytterst 
bra som en helhet och vi lyckades placera de 
utresande bra.

Nästan alla länder har inhiberat
Allt gick bra ända fram till februari; vi hade 
skickat iväg våra ansökningar och tagit emot 
ansökningar från andra länder. Ute i världen
talades det försiktigt om corona men det kän-
des i alla fall som något avlägset. 
 Sedan meddelade Israel som första land 
att ungdomsutbytet sommaren 2020 inhiberas
på grund av coronaviruset. Snart följde andra 
länder exemplet och vårt team hade ett möte 
i frågan.

Ungdomsutbytet skjuts upp med ett år
Vi lever i märkliga tider. Vem hade väl ännu början på året trott att situationen 
i Finland och hela världen skulle förändras så här snabbt och påverka också 
lionsverksamheten och ungdomsutbytet.

UNDOMSUTBYTE / ari lindell yced 2017–2020

 Först bestämde vi att följa med situatio-
nen men redan efter några dagar i mars för-
ändrades läget dramatiskt. Därför beslöt vi 
snabbt att ungdomsutbytet sommaren 2020 
flyttas till sommaren 2021. Förbundets styrelse
bekräftade vårt beslut. Efter det kom det en 
ström av motsvarande meddelanden från andra
länder. 

Tilläggsplatser för 2021
Gällande dem som hade rest ut nu i sommar 
flyttades utbytet till sommaren 2021. Det är 
klart att inte alla kommer att resa nästa år 
men största delen är säkert på väg. 
 Lägerorganisationen hade redan förberett 
sommarens läger och deras program och andra
detaljer hade finslipats. 
 Då lägren inhiberades för sommarens 
del bestämde vi att alla fyra läger för C-, D-, 
F- och I-distriktets del flyttas till sommaren 
2021. Samtidigt beslöt vi att då M-distriktets 
läger redan hade fastslagits flyttades också det 
till nästa års sommar. Det innebär att vi kan 
ta emot ungefär 140 ungdomar till lägren. De 
ungdomar som godkänts för i år flyttas auto-
matiskt över till lägren sommaren 2021.
 L-distriktets vinterläger i januari 2021 
torde kunna hållas enligt den ursprungliga 
tidtabellen.• 
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Bästa vänner, 
allting har en början 
och ett slut. Troligtvis 
har jag nu gjort 
mitt för ungdoms-
utbytet i vilket jag 
deltagit i 15 års tid 
på distrikts- och
förbundsnivå.  

 Jag kommer med värme ihåg 
mina föregångare Jaska Harjunmäki, 
Jari Rytkönen, Tuula Rantaeskola 
och Pirkko Kokkonen med vilka jag 
fick samarbeta och vilka alla på ett 
fint sätt har utvecklat ungdomsutbytet.
 Jag har två gånger ansvarat för 
ett läger, fått leda fina team och träffa 
motiverade lion både i hemlandet och 
internationellt samt fått många lions-
vänner i olika länder.
 Fast ungdomsutbytet nu faller bort 
för min del fortsätter vänskapen med 
de här personerna. Jag kan konstatera 
att fast ungdomsutbytet kräver mycket 
så ger det ännu mera. Vi lejon har orsak 
att komma ihåg vårt löfte att hjälpa 
utan tanke på egen vinning.
 Samtidigt passar jag på att önska 
en givande och framgångsrik tid för 
min efterföljare Tor-Erik Backström.•

Ari Lindell

UNGDOMSUTBYTET GER MYCKET
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Den internationella års-
kongressen inhiberades
DEN INTERNATIONELLA styrelsen meddelade 
den 20 mars att årets internationella årskon-
gress inte kommer att arrangeras i Singapore 
på grund av det lokala hälsovårdsministeriets 
beslut som fattats för att hindra spridningen 
av coronaviruset.
 Den internationella styrelsen övervägde 
olika alternativ, inklusive att flytta kongres-
sen till en annan stad eller att senarelägga 
den, men efter omröstning beslöts att helt in-
hibera årets världskongress. Beslutet fattades 
för att skydda lions, personalens och leveran-
törernas hälsa och säkerhet. Den följande in-
ternationella årskongressen ordnas år 2021 i 
Montreal i Kanada.
 Tjänstemännen och de internationella 
direktorerna kommer att fortsätta på sina 
nuvarande poster fram till årskongressen i 
Montreal. Även Finlands internationella di-
rektor Heimo Potinkara kommer att fortsätta
uppdraget under perioden 2020–2021.
 Europa Forum 2020 i Thessaloniki i 
Grekland 1–3.10.2020 har inhiberats och 
flyttats fram med ett år. På motsvarande sätt 
skjuts tidtabellen för de följande årens Europa
Forum fram med ett år.•

SARS-COV-2, som coronaviruset officiellt 
heter, har spritt sig över hela världen och 
ändrat även Lions sätt att agera.
 Förutom i Sverige har allt från klubb-
möten och uppåt förbjudits i praktiken. 
Även årskongressen i Singapore har inhibe-
rats. Många människor är permitterade och 
seniorlejonen instängda. Det är inte längre 
möjligt med traditionella insamlingar men 
vi kan enligt vissa kriterier fortsätta att hjäl-
pa och donationer kan göras via nätet.
 I år har vi samlat in 193 500 US dollar i 
Finland. Det innebär att det sammanräkna-
de resultatet nu är 502 000 US dollar eller i 
medeltal 24 US dollar per medlem. 
 Nio distrikt, A, C, D, E, F, I, L, M och 
N har redan gått över den magiska gränsen 
10 000 dollar vilket gör det möjligt att ansöka
om ett utvecklingsbidrag på 15 procent av 
den summa som donerats inom distriktet.
 Av klubbarna deltar 453, 404 ligger i re-
serven och 49 har upphört med verksam-
heten under kampanjens gång. Två klubbar 
har förbundit sig till Modellklubb: LC Yli-
vieska och LC Kirkkonummi-Kyrkslätt.
 LC Espoo/Keskus har redan överstigit 
grundmålsättningen på 250 US dollar per 
medlem, sju andra klubbar har nått gränsen 
200 US dollar och 26 klubbar 100 US dollar.

LCIF stöder 
Coronapandemin är nu den färskaste natur-
katastrofen som LCIF samlar in medel för 
att röja upp efter. Vid påsken hade det bevil-

jats totalt 1,5 miljoner US dollar till 46 mål. 
Till exempel Lions i Slovenien fick 10 000 
US dollar för att skaffa andningsskydd till 
ett sjukhus och ett åldringshem samt till 
matutdelare. I Indien och Sri Lanka delar 
klubbarna ut matpaket, tvål, handdesinfek-
tionsmedel och andningsskydd samt kor-
rekt information om viruset och hur det 
hanteras bäst.
 Även i Finland kunde vi ansöka om de 
här Covid-19 katastrofbidragen. Den högsta
summan är 10 000 US dollar och ges enbart 
till konkreta åtgärder som till exempel an-
skaffning av medicinsk utrustning, inte till 
förebyggande åtgärder. 

PDG  Ranji Hewage som ansvarar för ett yrkesskolprojekt i Sri Lanka skaffade tillsammans med 
DGe Amal Pussallage ansiktsskydd till ett lokalt sjukhus och hygienartiklar till medellösa familjer. 
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Lions i Slovenien donerade 
andningsskydd med 
LCIF:s stöd.

Kampanj100 med i kampen mot corona
KAMPANJ100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lionsförbundets lcif-koordinerare

 I multipeldistrikt måste antalet bekräf-
tade sjukdomsfall vara minst 5 000 på ett 
eller flera distrikts områden. Alla ansök-
ningar behandlas dock individuellt. Många 
finländska klubbar hjälper redan till med 
att föra mat och medicin till åldringar och 
personer i riskgrupperna.
 Eftersom många av oss lyfter lön eller 
pension som tidigare, samtidigt som ut-
gifterna minskat då allt onödigt resande är 
förbjudet, kunde nu vara en lämplig tid att 
stöda vår egen stiftelse med en skärv.•

Finlands Lionsförbunds IT-arbetsgrupp har 
gjort upp instruktioner för hur klubbarna 
kan ordna distansmöten.

I instruktionerna ges tips hur man genomför 
ett lyckat distansmöte och de vanligaste 
kostnadsfria programmen som finns för att 
arrangera möten på distans. I direktiven 
berättas också hur man gör om det 
elektroniska mötet inte arrangeras online 
utan till exempel genom e-post.

Direktiven finns på svenska och finska 
på adressen www.lions.fi/jasenille/
lionstoiminnan_ohjeitaetakokoustamiseen_
ohjeita_klubeille_ja_piireille/. 

DIREKTIV FÖR DISTANSMÖTEN
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HALLITUKSEN SUUSTA

UUSIEN HAASTEIDEN EDESSÄ
Vuodesta 2020 on paljastunut aivan erilainen, kuin kaikki varmasti 
oletti. Kertaheitolla meni uusiksi niin yksilöiden, leoklubien kuin 
myös Suomen Leojen hallituksen suunnitelmat. Tuntuu ettei mistään 
muusta puhutakaan enää kuin koronasta. Pahinta tilanteessa on 
tietämättömyys, voiko syksylle suunnitella jo tapahtumia?
elina laakso, oil-piiripresidentti

JÄRJESTÖSSÄ ON jouduttu pohtimaan aivan
uudenlaisia kysymyksiä. Tiedettävästi ensim-
mäistä kertaa Leo Europa Forum on peruttu Roo-
massa sekä Lions Internationalin kansainvälinen
vuosikokous (LCICon) Singaporessa. SLH on jou-
tunut lukemaan tarkasti omia sääntöjään ja ky-
selemään viisaammilta, miten meidän vuosiko-
kouksemme käy. Klubeissa on pohdittu, miten 
pystytään auttamaan apua tarvitsevia etänä.
 Korona on myös vaikuttanut Suomen Leojen 
pr-sihteerin tehtäviin. Yksi isoimmista pr-sihteerin
tehtävistä on päivittää Suomen Leojen someja, 
Instagramia ja Facebookia. Mielikuvitus joutui 
ahkeraan työhön, kun täytyi tyhjästä keksiä ma-
teriaalia someen useammaksi kuukaudeksi, kun 
sattuneesta syystä leojen aktiviteettien määrä 

tipahti. Onneksi SLH:ssa on ihmisiä, jotka aut-
toivat tässä! Maaliskuun lopussa Instagramissa 
annettiin vinkkejä, kuinka kuluttaa aikaa kotona. 
Huhtikuu on kansainvälisen johdon lanseeraama 
Leo Awareness month, eli leotietoisuus kuukausi.  
Suurin osa aktiivisista klubeista keksi itsestään 
hauskan faktan, mitä jaettiin niin Instagramissa 
kuin myös Facebookissa. Oli mielenkiintoista lu-
kea klubeista tietoa, mitä ei ollut aikaisemmin 
kuullut.
 Mutta hei, on tässä vuodessa jotain juhlan 
aihetta! Tammikuussa tuli nimittäin täyteen 55 
vuotta ensimmäisen nuorten leijonien klubin, X-
klubin, perustamisesta Suomessa. Katsotaan mis-
sä kohtaa keretään juhlimaan keski-iän kriisiä.•

Elina.

TORSTAINA 16.4. järjestimme kymmenennen 
Suomen Leojen hallituksen kokouksen. Kokouk-
sessa päätimme, että vuosikokouksemme (norm. 
5.–7.6.2020) tullaan järjestämään etänä ja ajan-
kohtana kokoukselle toimisi edelleen lauantai 
6.6.2020. Vuosikokous siis pidetään normaalisti,
mutta vain etäyhteydellä. Koska tämä on ensim-
mäinen vuosikokous, joka järjestetään etänä, 
meidän tulee pohtia järjestelyjä huolella. Pohdin-

TIEDOKSI!
SÄÄNTÖMUUTOS MATRIKKELIIN
Sääntöjä on valmisteltu yhdessä leotoi-
mikunnan kanssa. Sääntömuutos jaetaan 
toisen vuosikokouspostituksen yhteydessä.
 Myös hallitukseen hakeneiden hake-
mukset, edellisen kauden toimintasuunni-
telma sekä tarkemmat kokousohjeistukset 
jaetaan toisen vuosikokouspostituksen yh-
teydessä.

HALLITUKSEEN HAKIJAT 2020–2021
Ensi kauden hallitukseen on tullut neljä 
kirjallista hakemusta. Piiripresidenttejä on 
valittu kolmesta piiristä (AMF, GKH sekä 
OIL).
 Moninkertaispiirin vuosikokous valtuu-
tetaan valitsemaan hakematta jääneiden 
piirien (BND, CE) piiripresidentit.
 
KANSALLISET TAPAHTUMAT
Leo Europa Forum on peruttu tältä kesältä 
ja myös Lions Europa Forum Kreikan Thes-
salonikissa on peruttu ja aikataulutettu vuo-
della eteenpäin.•

Suomen Leojen hallitus tiedottaa
nan alla on muun muassa sovellus sekä äänestä-
miskäytänteet, jotka tukevat kaikkien leojen osal-
listumista.
 Yhteisöllisyydestä nauttivina leoina, hartaa-
na toiveena olisi järjestää myöhemmin vuosiko-
kousta korvaava kansallinen tapahtuma, jossa 
voisimme palkita leoja kaudesta kasvotusten 
sekä juhlistaa leojen taivalta.•
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Abi karanteenissa
Lukion abiturientti kertoo, miten COVID-19 
on vaikuttanut hänen kevääseensä.
anniina, leo club järvenpää 

Leonardo, Leo Club Järvenpään maskotti, odottelee, että pääsisi näkemään kavereitaan.

LÄHES JOKAINEN lukion käynyt voi yhtyä sii-
hen, että abivuoden kevät on yksi nuoren stres-
saavimpia aikoja. Keväällä täytyy suorittaa vii-
meiset lukion kurssit, ylioppilaskirjoitukset, 
yhteishaku ja pääsykokeet korkeakouluihin. 
Stressitaso abiturienteilla on hyvin korkea, mutta
kevään 2020 abeilla paniikin, ahdistuksen ja 
stressin määrä nousi täysin uudelle tasolle maalis-
huhtikuussa.
 Helmikuun lopussa koronatilanne alkoi pa-
hentua Suomessa. Samalla kun monet alkoivat 
siirtyä etätöihin, abit stressasivat tulevista yliop-
pilaskirjoituksista kirjastoissa ja kotona. Itse yritin
myös välttää stressiä koronasta, enkä lukenut 
paljoakaan siihen liittyviä uutisia.
 10. maaliskuuta ylioppilaskirjoitukset alkoi-
vat normaalisti. Keskellä kirjoituksia seuraaviin 
kokeisiin on haastava kerrata ja ystävieni kanssa 
stressasimmekin erityisesti tästä asiasta. Yritim-
me aina paniikin tullessa muistuttaa toisiamme, 
että reaaliaineiden kokeet ovat eri viikolla kuin 
matematiikan, jonka takia aikaa kertaamiseen 
olisi riittävästi. Mutta sitten tuli perjantai 13. ja 
ylioppilastutkintolautakunta pudotti pommin: 
reaaliaineiden ylioppilaskokeet aikaistetaan vii-
kolla. 
 Periaatteessa koepäivien siirto ei ollut iso 
ongelma, sillä abit valmistautuvat kirjoituksiin-
sa koko lukion. Mutta tieto siitä, että joudut te-
kemään neljän päivän päästä ylioppilaskokeen, 
johon sinulla piti olla vielä 11 lukupäivää, ei tun-
nu kovinkaan pieneltä asialta tiedon saadessasi. 
Itseltäni pääsi suusta useita ärräpäitä ja paniikki 
nousi hyvin nopeasti. 
 Kokeiden aikaistaminen lisäsi stressiä val-
tavasti. Lukuaika väheni ja välipäivät kokeiden 
välissä katosivat. Kokeen jälkeen ei ollut aikaa 
nollata omaa mieltä vaan täytyi heti alkaa ker-
taamaan seuraavaan kokeeseen. Itse jouduin 
tekemään kolme koetta peräkkäisinä päivinä ja 
viikon loputtua olin henkisesti aivan puhki.
 En ollut ainoa, jonka stressitaso nousi kor-
kealle, sillä ilmeni, että monet olivat jättäneet 
kokonaan menemättä joihinkin kokeisiinsa val-
tavan stressin takia. Valtavan stressin takia ope-
tusministeriö on ollut avoin ajatukselle tehdä ai-
kaistettujen kokeiden uusimisesta ensi syksynä 
maksutonta. Yleensä yhden kokeen uusiminen 
maksaa kokelaalle noin 40 euroa.
 Kun kirjoitukset olivat ohi, alkoi paniikki 
pääsykokeista. Koronatilanne oli pahentunut 
Suomessa vauhdilla ja pääsykokeiden peruminen
alkoi näyttää päivä päivältä todennäköisemmäl-
tä. Epävarmuudesta huolimatta valmennuskurs-
seja pidettiin ja omanikin jatkui normaalisti, tosin 

etänä. Huhtikuun alussa korkeakoulut  kuitenkin 
ilmoittivat joko peruvansa tai siirtävänsä pääsy-
kokeita. Oma hakukohteeni ilmoitti samana il-
tana pitävänsä kokeen sovittuna ajankohtana 
sähköisesti eli oma paniikkini ei ehtinyt kestää 
montaa tuntia. Kaikki hakijat eivät kuitenkaan 
olleet yhtä onnekkaita ja joutuvat nyt hakemaan 
kouluihin täysin eri keinoilla, mitä alun perin oli 
tarkoitus.
 Vaikka kevään aikana stressi, paniikki ja ah-
distus ovat olleet hyvin läsnä, ajatus siitä, ettei 
kukaan Suomen abi ole tilanteessa yksin vaan 
koemme kaikki tämän, on auttanut. Myös ym-
märrys maailman ja Suomen tilanteesta on 

auttanut todella paljon. Kaikki peruutukset ja 
muutokset ovat olleet välttämättömiä viruksen 
kannalta ja ne tehtiin vahvoin perustein. Esimer-
kiksi lakkiaisten peruminen harmittaa monia, 
mutta kyseessä on kuitenkin vain yksi juhla. Ter-
veys menee sen edelle. 
 Ajatus kesästä tuntuu tällä hetkellä oudolta.
Kesätyöt, keikat, festarit ja varatut ulkomaan-
matkat ovat kaikki vaakalaudalla. Nyt kuiten-
kin tärkeintä on pysyä terveenä ja positiivisena. 
Vaikka maailma on keskellä pandemiaa, kevään 
2020 abit valmistuvat kaikista ongelmista huoli-
matta ylioppilaiksi kunnialla.•

Keväällä täytyy suorittaa viimeiset lukion kurssit, 
ylioppilaskirjoitukset, yhteishaku ja pääsykokeet 
korkeakouluihin.
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GKH-PIIRIPRESIDENTIKSI 
KARLOS HYNNINEN
30-vuotias, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

OLEN KARLOS Hynninen ja tällä hetkellä jäse-
nenä Jyväskylän/Lohikosken Leo Clubissa. Liityin 
mukaan clubiin ja leotoimintaan loppuvuodesta 
2019. Kuulin leotoiminnasta ensimmäisen kerran 
Kati Jaatiselta kun olimme olleet pelaamassa 
lentopalloa legendaarisella höntsäporukalla. 
Muutama päivä kului tästä, ja pienen miettimi-
sen jälkeen päätin tulla seuraavaan tapaamiseen 
seuraamaan ja ihmettelemään toimintaa. 
 Tämän jälkeen olenkin ollut toiminnassa 
mukana suhteellisen aktiivisesti. Toiminnassa 
mukana oleminen on ollut hauskaa ja palkitse-
vaa. Paras hetki on ollut ehdottomasti kiertopal-
kinnon voittaminen talvipäivillä, ja sen takaisin 
tuominen Jyväskylään.
 Itselleni tärkeitä asioita elämässä ovat muun 
muassa ihmisten auttaminen sekä yhdessä hy-
vällä fiiliksellä tekeminen. Näitä asioita ja paljon 
muuta olen kokenut olevan myös leotoiminnassa.
Tältä pohjalta hakeuduinkin aikanaan suoritta-
maan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan sekä yh-
teisöpedagogin tutkintoja. Tällä hetkellä teen 
työkseni nuorisotyötä osa-aikaisesti leiriohjaajana.
 Haen hallitukseen, koska haluaisin olla hie-
man enemmän mukana toiminnassa ja tutustua 
paremmin muihin mahtaviin leotyyppeihin sekä 
klubeihin. Vaikka itselläni ei ole hirveän pal-
jon kokemusta toiminnasta uskon, että pystyn 
tuomaan uutta energiaa ja näkemystä asioihin 
omalla tavallani.•

Suomen Leojen hallitukseen kaudelle 
2020–2021 hakeneet ehdokkaat

SUOMEN LEOJEN HALLITUKSEN 
PRESIDENTIKSI 
JOEL STOCKMAKARE
25-vuotias, Leo Club Vantaa

OLEN JOEL Stockmakare, 25-vuotias sijaisope 
Vantaalta. Oma klubini on Leo Club Vantaa, ja 
olen ollut toiminnassa mukana jo viisi vuotta, ja 
hallituksessa olen ollut viimeisen kahden kauden 
ajan. Harrastuksiini kuuluvat musiikki, liikunta 
sen useissa eri olomuodoissa ja tietysti leotoi-
minta suurella sydämellä!
 Kuluvalla kaudella olen toiminut Suomen 
Leojen hallituksen varapresidenttinä sekä BND- 
piiripresidenttinä edustaen leoja useissa kokouk-
sissa, viemässä toimintamme ilosanomaa eteen-
päin ja koordinoimassa leotoimintaa moninker-
taispiirin vilkkaimmassa leopiirissä.
 Viimeiset kaksi kautta ovat olleet vilkkaita, 
mutta voimaannuttavia. Jokaisesta kello kuuden 
kokouksesta on jäänyt taskuun tärkeitä kohtaa-
misia, tärkeitä kontakteja ja paljon opittavaa. 
 Varapresidenttikauden aikana olen kerännyt 
paljon nou hauta presidentin virkaa varten, ja 
koen olevani valmis vastaanottamaan seuraavan 
askeleen hallituksen tikaspuilla. Olen innoissani 
ja kiitollinen siitä, että minulle on suotu mahdol-
lisuus päästä toteuttamaan yhteisiä maalejam-
me ensi kaudella.
 Matrikkelin mukaan moninkertaispiirin tar-
koitus on ”toimia Suomen leoklubien yhdyssitee-
nä ja keskuselimenä sekä tukea ja edistää alu-
eensa leoklubien toimintaa”. Pitäkäämme tämä 
mielessä! Lupaan, että muiden ensi kauden halli-
tuslaisten kanssa olemme lähellä leoklubeja niin 
ala- kuin ylämäissä, niin tukemassa kuin riemuit-
semassa!•

AMF-PIIRIPRESIDENTIKSI 
ALEKSI VALAVUO
21-vuotias, Leo Club Rauma

OLEN ALEKSI Valavuo, nykyisen Suomen Leo-
jen hallituksen AMF-piiripresidentti. Olen toimi-
nut hallituksessa nyt kuluneen kauden ja haluai-
sin hakea nousujohteiselle uralleni jatkokautta.
 Olen mielestäni suoriutunut nykyisistä vel-
voitteistani kunnialla ja haluaisin jatkaa entisellä 
mallilla. AMF-piirien alueella toimivilta klubeilta 
olen toistaiseksi saanut vain positiivista palau-
tetta, enkä tahdo jatkossakaan antaa moitteille 
tarpeetonta syytä. 
 Tahdon jatkossakin olla kehittämässä osal-
tani maailman parasta harrastusta, eli muiden 
auttamista ja koen Leojen olevan siihen paras 

OIL-PIIRIPRESIDENTIKSI 
ARTTU COWELL
27-vuotias, Leo Club Oulu/Kempele

OLEN ARTTU Cowell, 27-vuotias opiskelija Ou-
lun yliopistossa ja minua kiinnostaisi jatkaa piiri-
presidenttinä. Tykkään olla aktiivinen ja uudet 

haasteet näen mahdollisuutena kehittääkseen 
persoonallisuuttani. Liityin leotoimintaan 2018 
vuoden alussa ja olen ollut hyvin aktiivinen. Mi-
nua kiinnostaisi organisoida uusia aktiviteettejä 
klubien kanssa.
 Olen monitaitoinen mies, sillä tykkään har-
rastaa kuntosalia, bändissä kitaran soittamista 
ja kirjojen lukemista. Opiskelen biolääketieteel-
listä fysiikkaa, koska näen, että tällä koulutus-
alalla voin hyödyntää parhaiten matemaattista 
osaamistani auttaakseen ihmisiä. 
 Olen aina ollut hyvin eläinrakas. Kotona 
meillä on aina ollut paljon lemmikkejä, siksi ha-
luaisin organisoida jotakin eläinten hyvänteke-
väisyyteen liittyvää toimintaa.
 Piiripresidenttinä toivon, että kehityn esiin-
tymis- ja yhteistyötaidoissani, ja saan luotua uu-
sia verkostoja mukavien ihmisten kanssa. Ha-
luaisin myös syventää minun osallisuuttani ja 
ymmärrystäni leo/lionstoimintaan. 
 Unelmieni työpaikka olisi tieteellisen tutki-
musryhmän johtaminen, joten näen tämän vas-
tuun ottamisen vastaan erittäin hyvänä valtti-
korttina unelmieni uran saavuttamisessa.•

mahdollisuus. Sen vuoksi haluan jatkossakin olla 
mukana päätösten ytimessä ja omalta osaltani 
tekemässä muille hyvää.•

Ehdokkaat vasemmalta: Karlos, Arttu, Aleksi ja Joel.
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2020

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

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

LEORAHASTON 
HAKU AUKI!

Leorahaston ensimmäinen hakuaika 
päättyy kesäkuun loppuun. Leorahaston 
tarkoituksena on tukea Suomen leoklu-
bien jäsenten osallistumista kansain-
välisiin leo- ja lionstapahtumiin. Tukea 
myönnettäessä ovat etusijalla ne, jotka 
eivät ole aikaisemmin saaneet tukea 
rahastosta. Näiden hakijoiden keskinäi-
sen järjestyksen ratkaisee aikaisempi 
leotoiminta.

Hakemus on vapaamuotoinen, ja siitä 
on tultava ilmi seuraavat speksit:

• hakijan nimi, osoite 
 ja mahdollinen puhelinnumero
• syntymäaika
• pankkiyhteys
• tieto siitä, onko hakija saanut aiemmin
 avustusta rahastolta
 (jos on, mihin ja kuinka paljon)
• tieto siitä, onko hakija osallistunut
 aiemmin kyseiseen leotapahtumaan 
 (jos on, milloin ja missä)
• matkasuunnitelma
• matkan tulo- ja menoarvio
• kustannukset
• kaikki kyseistä matkaa varten saadut/
 saatavat/haetut muut avustukset
• aktiivisuus, saavutukset leouralla
• hakemuksen oikeellisuuden varmistaa
 klubin presidentti allekirjoituksellaan.

Hakijan on varmistettava, että hakemus 
on mennyt perille!

Lähetä hakemuksesi osoitteeseen leo-
jenrahastonhoitaja@gmail.com mää-
räaikaan (30. kesäkuuta, 23:59) men-
nessä. Suomen Leojen hallitus päättää 
avustusten myöntämisestä matrikkelin 
ohjeistuksen mukaisesti viimeistään 5 
viikkoa hakuajan päättymisen jälkeen.

Kauppa-apua 
karanteenin aikana
kati jaatinen, 
leo club jyväskylä/lohikoski 

JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKEN LEOT halusi-
vat auttaa paikallisia asukkaita sekä innostaa 
muita leoja karanteeniauttamiseen. 
 Leot askartelivat lappusia taloyhtiöihin, 
jotta riskiryhmäläiset ja kauppa-apua tarvit-
sevat asukkaat saisivat arjen sujumaan yksin-
kertaisemmin pienellä lisäavulla. 
 Ilmapiiri on ollut innostava ja lappuset on 
otettu hyvin vastaan.• 

ME LEO CLUB HELSINGISSÄ halusimme 
laittaa oman panoksemme peliin epidemi-
akriisin selättämiseksi. Vuosien varrella olem-
me tehneet varainkeruuta, ja nyt jos koskaan 
nämä varat oli mahdollisuus laittaa sitä tar-
vitseville. Päätimme yhteistuumin lahjoittaa 
varoja sellaisiin kohteisiin, jotka meidän mie-
lestämme ovat välttämättömiä kriisin keskellä.
 Ostimme kolme ruokakassia Venneriltä, 
joka mahdollistaa vähävaraisten perheiden 
elämiseen tarvittavan ruuan. Halusimme tukea 
myös mielenterveystyötä, jotta yksikään apua 
tarvitseva ei jäisi ilman sitä. Näin lahjoitimme 
500 euroa Mieli ry:lle.
 Avun antaminen ei silti aina tarvitse olla 
suuria rahasummia, vaan apua voi tarjota 
omalla panostuksellaan juuri itselle sopivalla 

tavalla. Parasta on se, että apua voit tarjota 
monin eri tavoin! Kokosimmekin meidän klu-
bilaisten vinkit, mitä kaikkea voit tehdä juuri 
auttaaksesi muita:

• Soita mummolle, pappalle 
 tai muulle läheiselle.

• Käy kaupassa jonkun puolesta 
 (kauppakassin voi helposti jättää
 oven taakse!).

• Tue sinulle tärkeää kohdetta 
 ostamalla lahjakortti.

• Nauti kotioloista hyvien ruokien parissa, 
 ja opi samalla vaikkapa uusi resepti!

Yhdessä selviämme mistä vain!•

Auta muita kriisin keskellä
Oletko miettinyt, miten voisit itse auttaa muita,
jos yllättävä kriisi iskee koko maahan?
sanna nenonen, leo club helsinki
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Lue lisää www.lions.fi/toiminta/hyvan_paiva.

tehdään hyvää
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. 

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

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

paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.

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

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

 osoitteeseen viestinta@lions.fi 5.6. mennessä. 

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

Liitä mukaan  ehdottajan tai ehdottajaklubin nimi yhdyshenkilötietoineen. 
Myös voittajaehdotuksen tehnyt saa palkinnon.

Hyvän Päivänä
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Tarkasta maksatko sähkön  
siirrosta ja sähköstä liikaa?

maksanko.fi

Tarkistamme voitko säästää perusmaksusta
ja siirtohinnasta veloituksetta!

www.maksanko.fi


