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Vesiensuojelun
mielikuvamatkalla
Lions Water Lab -työpajoissa on lähdetty 
kehittämään tulevaisuuden vesipalvelutyötä

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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MERELLINEN VUOSIKOKOUS LÄHESTYY
Järjestäjät toivottavat lionit tervetulleiksi 
Kalajoen Hiekkasärkille
 
LIITON TALOUS JÄLLEEN YLIJÄÄMÄINEN
Tarkan euron politiikkaa noudatetaan edelleen
  
ORKESTER NORDENIN KOKOOPANO VALMIS
Tule koko klubin voimin nauttimaan
kesän konserttikiertueesta
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 18.3.–9.5.2019

A-PIIRI
LC PAIMIO/AALLOTAR: Koskinen Elena, 
 Heikkinen Eija-Liisa 
LC YPÄJÄ/KATE: Moilanen Heidi 
LC KAARINA: Liikanen Pekka 
LC UUSIKAUPUNKI/MERETTARET: Varho Helvi 
LC PIIKKIÖ: Suomi Ismo 
LC BRÄNDÖ-KUMLINGE: Lindberg-Lumme Pia 
LC KVARNBO: Kytömäki Teppo 
LC LOIMAA/TÄHKÄ: Parikka Harri, 
 Polkko Pekka 
LC TURKU/SUIKKILA: Jaakkola Pasi 
LC TURKU/MERILEIJONAT: Koskenrouta Tuukka 
LC KUSTAVI: Lehtonen Petteri 
LC RUSKO: Vesterinen Kari

B-PIIRI
LC HELSINKI/PAJAMÄKI: Paloheimo Lea 
LC KIRKKONUMMI/VEIKKOLA: 
 Sonne Jari-Pekka

C-PIIRI
LC VIHTI/NUMMELA: Palin Liisa, Kajan Sari 
LC HOLLOLA: Eskola Tuomo, 
 Eskelinen Markku 
LC JÄRVENPÄÄ/AINOT: Rautasuo Tuire 
LC LOPPI/MARSKI: Voivala Erkki, 
 Heimonen Yrjö 
LC ORIMATTILA/LEONAT: Sallinen Päivi 
LC JANAKKALA/IDAT: Mattila Riitta, 
 Huhtinen Soile 
LC HÄMEENLINNA/LIINUT: Makiainen Marjo 
LC HYVINKÄÄ/VIERTOLA: Heliranta Terho  
LC LOPPI: Tulkki Janne 
LC NURMIJÄRVI/ROCK: Gylden Ari 
LC JÄRVENPÄÄ/AINOT: Puro Tarja 
LC HÄMEENLINNA/RENKO: Sipola Ilkka 
LC LOPPI/MAIJASTIINAT: Oksanen Minna 
LC KLAUKKALA/LEAT: Kivinen Sari 
LC ORIMATTILA/VILJAMAA: Vuori Olli-Pekka 
LC VIHTI/NUMMELA: Sjödin Silja 
LC HYVINKÄÄ/VIERTOLA: 
 Lievonen Juha-Pekka 
LC TUULOS: Nuuttila Jari 
LC LAMMI: Lindholm Pertti 
LC HÄMEENLINNA/AULANKO: Meijer Katja 
LC HOLLOLA/KAPATUOSIO: Aarikka Seija 
LC HÄMEENLINNA/LIINUT: Törmänen Pirjo 
LC LOPPI/MAIJASTIINAT: Oksa Minna

D-PIIRI
LC RISTIINA: Alanne Jyri 
LC OTAVA: Pöyry Mikko 
LC NUIJAMAA: Leino Sauli 
LC KOUVOLA/RITARIT: Kettunen Heikki, 
 Happonen Reijo 
LC MIKKELI/PÄÄMAJA: Torniainen Esko 
LC HEINOLA: Öhman Kari 
LC HEINOLA/KAILAS: Velling Kari 
LC KOTKA/KEISARINNA: Halonen Reeta

E-PIIRI
LC PIRKKALA/PIRKATTARET: Lamminen Sirkku, 
 Tast Outi, Neva-aho Sari, Siltakorpi Päivi 
LC TAMPERE/PIRKANMAA: Rekola Jan-Peter,
 Palmroth Sari 
LC SIURO: Svensberg Jarmo 
LC TOIJALA: Saari Vesa-Pekka, Ahola Sami 
LC VALKEAKOSKI/APIA: Tynskä Ari-Petteri 
LC JUUPAJOKI: Sahra Lauri 
LC SASTAMALA/VAMMALA: 
 Hämäläinen Jorma 
LC TEISKO: Pihlajamaa Juha 
LC URJALA/LINNATTARET: Leppänen Leena

F-PIIRI
LC KURIKKA/JENNYT: Särkelä Liisa, 
 Hella-Isoaho Leena 
LC ISOKYRÖ: Hauta Veli-Matti 
LC SEINÄJOKI/TÖRNÄVÄ: Laakso Erkki 
LC VAASA/MERI: Mild Jani

G-PIIRI
LC PALOKKA/WILMA: Keho Riitta, 
 Salonvaara Tiina 
LC JYVÄSKYLÄ/AINO: Pylkkänen Päivi 
LC JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKI: Paakkinen Arto, 
 Eisto Heikki 
LC JYVÄSKYLÄ/JYVÄ: Pastinen Erkki 
LC KUOREVESI: Peltola Markku

H-PIIRI
LC KITEE/ILMARINEN: Timonen Jarmo 
LC SAVONLINNA: Hirvonen Pentti 
LC JOENSUU/KANTELETAR: Parkkonen Helena 
LC KITEE/KEISARINNA: Klemm Seija, 
 Mölsä Tiina-Mari 
LC KONTIOLAHTI/HÖYTIÄINEN: 
 Mäntynen Matti 
LC LIEKSA/KORPI-JAAKKO: Huuskonen Hannu,
 Huuskonen Marja 
LC JOENSUU/PIELISJOKI: Hyttinen Jarmo 

I-PIIRI
LC OULU/MYLLYOJA-HAAPALEHTO: 
 Tammela Joonas, Tammela Mariella, 
 Lepola Niina, Törmänen Minja, 
 Honkalampi Marko 
LC PUOLANKA: Piirainen Matti

K-PIIRI
LC NILSIÄ: Karesvuo Ossi, Ikonen Tomi, 
 Honka Risto, Leskinen Rainer,
 Härkönen Juha 
LC KIURUVESI/NIVA: Niemi Juha 
LC SIILINJÄRVI/SANDELS: 
 Parviainen Lassipekka 
LC RAUTALAMPI/MALVI: Pakarinen Jaana

L-PIIRI
LC KUUSAMO/KITKA: Mäkelä Harri 
LC TORNIO/RAJA: Kirjakainen Jukka 
LC SIMO: Tikkanen Leena 
LC POSIO: Chevillard Thierry 
LC KOLARI: Eira-Sirkkala Päivi 
LC SODANKYLÄ: Koskenniska Anja 
LC PUDASJÄRVI/HILIMAT: Ervasti Aira 
LC ROVANIEMI/PETRONELLA: 
 Kotilainen Jatta 
LC KEMINMAA: Tauriainen Jarno, 
 Kenttälä Seppo 
LC KUUSAMO: Käkelä Jouko

M-PIIRI
LC ULVILA: Katila Jarmo 
LC PUNKALAIDUN/FIINA: Viitasaari Raili 
LC RAUMA/KANALI HELME: Porkka Riitta, 
 Karmala-Vanamo Jaana 
LC KOKEMÄKI: Holmi Timo, Laaksonen Martti, 
 Kopi Karipekka 
LC PORI/OTAVA: Huhtala Arja 
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO: Saranen Tiia 
LC PUNKALAIDUN/FIINA: Ristimäki Anne 
LC HARJAVALTA/HUOVI: Hannukainen Tatu 
LC RAUMA/REIMARI: Sillanpää Lauri 
LC HUITTINEN/DORIS: Valtanen Hanna 
LC PYHÄRANTA: Roos Miikka

N-PIIRI
LC PORVOO/ROSÉ: Hutri Anne 
LC HELSINKI/REVONSALMI: Peltonen Harry 
LC HELSINKI/SOIHDUT: Tiainen Outi 
LC HELSINKI/MARJANIEMI: Anttila Timo 
LC HELSINKI/KONTULA: Kiljunen Ossi 
LC HELSINKI/LAAJASALO: Timsina Yohendra 
LC ASKOLA: Ollila Antti 
LC HELSINKI/PAKINKYLÄ: Varjoranta Tero

O-PIIRI
LC KÄLVIÄ: Hietaharju Mikko, Myllylä Ilmo,
 Junnola Jani, Luoma Otto 
LC KANNUS: Vihanta Joni 
LC KÄRSÄMÄKI: Karttunen Mika, 
 Luoma Heikki, Pirttisalo Arvo 
LC TOHOLAMPI: Seppälä Petteri, 
 Luoma Heikki 
LC VÖRÅ: Norrgård Peter 
LC HAAPAJÄRVI: Vertanen Marko
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti toimii printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Yhdessä kuljemme
edellä
MINULTA KYSELTIIN jo kuukausia ennen kuin aloitin kauteni kan-
sainvälisenä presidenttinä, miten minä järjestön ensimmäisenä 
naispresidenttinä tekisin asioita eri tavalla. Kysymys vaivasi minua,
koska en tahtonut johtaa naisena; tahdoin johtaa. Piste. 
 Islannissa naiset ovat johtaneet jo pitkään. Minä kasvoin ai-
kuiseksi ilmapiirissä, jossa koin, ettei sukupuoli rajoittanut mil-
lään tavoin mahdollisuuksiani. Valmistautuessani johtamaan 
lioneita 21. vuosisadalle en halunnut, että naiseuteni määrittelisi 
presidenttikauttani. 
 Vaikka sukupuolten välinen epätasa-arvo ei ole ollut minun 
elämässäni esteenä, tiedän, ettei samaa voi sanoa kaikkien naisten 
puolesta. Monet naiset ympäri maailman kohtaavat edelleenkin 
esteitä, jotka rajoittavat heitä 
tulemasta siksi, mihin heidät 
oikeastaan olisi luotu. 
 Palvelemisessa rakastan 
nimenomaan sitä, ettei siinä 
kysytä sukupuolta, väriä eikä 
uskontoa. Järjestönä ja klubeina
olemme sitä paitsi todella-
kin vahvempia, kun meillä on 
monimuotoinen kokemusten 
kirjo tuomassa oman lisänsä 
siihen energiaan ja niihin ideoi-
hin, jotka tekevät lioneista niin 
suurenmoisia.
 Näen nyt presidenttikauteni mahdollisuutena tukea muita
naisia – ja samalla tilaisuutena toivottavasti inspiroida heitä.  
Olen ylpeä voidessani tuoda esiin työtä, jota naiset tekevät tässä 
upeassa järjestössä, jotta hekin puolestaan voivat innostaa muita.
Uskon, että mitä enemmän näemme naisten liittyvän mukaan 
ja tekevän kiinnostavia, tärkeitä asioita, sitä enemmän näemme 
toisten naisten tekevän samoin. Siten rakennamme lioneille jopa 
vahvemman tulevaisuuden. 
 Lionina ei ole kyse sitä, onko mies tai nainen. Siinä on kyse 
siitä, että on ihminen. Mitä enemmän toisista välittäviä miehiä 
ja naisia meillä on tekemässä töitä yhdessä hyvän asian puolesta, 
sitä parempi mahdollisuus meillä on todella muuttaa maailmaa.•

gudrun yngvadottir
Kansainvälinen presidentti,
Lions Clubs International

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

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

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

Palvelemisessa 
rakastan sitä, 
ettei siinä kysytä 
sukupuolta, väriä 
eikä uskontoa.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ

K
U

V
A

: L
C

I



6

Enemmän kuin yksi tapa palvella
Lionit ovat tekijöitä. Maailmassa riittää todella paljon tehtävää. Konkreettinen, 
kädestä pitäen auttaminen tuntuu sitä paitsi hyvältä — naulan vasaroiminen 
uuteen taloon, jota rakennetaan hirmumyrskyn uhrille, keiton annosteleminen 
nälkäisen lapsen lautaselle tai isoäidin vieminen ensimmäiseen diabetesseulontaansa 
– ovat kaikki maanläheisiä keinoja saada palkitsevia kokemuksia palvelemisesta. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2017–2018

Lue vuosikertomuksesta lisää elämää muuttavasta 
humanitaarisesta työstä www.lionsclubs.org/fi/. 

Puerto Ricossa lionit ampaisivat 
auttamaan pyörremyrsky Marian 
hävitettyä saaren maan tasalle. 
KUVA: LCIF

E
ntä jos ei olisi rahaa ostaa nauloja 
tai rahat eivät riittäisi maksamaan 
kaasua, jolla pitäisi lämmittää liesi? 
Mihin joutuisimme ilman lahjoitta-
jia? Onko antaminen yksi tapa tehdä?

 Kampanja 100:n avulla LCIF parantaa 
lionien vaikutusmahdollisuuksia aikaan-
saada myönteisiä muutoksia sekä lähipaik-
kakunnilla että kaukana. LCIF kertoo pu-
lassa olevista ihmisistä ympäri maailman, 
Kampanja 100:n etenemisestä sekä siitä, 
miten lionit voivat auttaa humanitaaristen 
pyrkimysten laajentamisessa. LCIF esittelee
ylpeänä otteita vuoden 2017–2018 vuosi-
kertomuksesta. 

 − Aina siitä lähtien, kun vuonna 1978 
liityin uskomattomaan järjestöömme, olen 
tuntenut nöyryyttä ja innoitusta lionien 
työstä. Vuosi säätiömme puheenjohtajana 
on avannut silmieni eteen vielä laajemmin 
kaiken se valtavan määrän hyvää, jota lionit 
tekevät LCIF:n rahoittamina ja opastamina. 
Matkaaminen 12 kuukauden ajan ympäri 
maapallon tutustumassa apurahahankkei-
siimme on antanut upean kuvan siitä, mitä 
pystymme yhdessä tekemään”, sanoo en-
tinen kansainvälinen presidentti, kansleri 
Bob Corlew, joka oli LCIF:n puheenjohtaja 
toimintavuonna 2017–2018. 

6
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Sinä ja LCIF yhdessä
Jos olet lahjoittanut tänä vuonna LCIF:lle, 
alla on esimerkkejä hankkeista, joita olet ol-
lut mahdollistamassa.

Arvokkuuden vieminen Etelä-Koreaan
Uusi, puhdas, uudenaikainen, turvallinen – 
osuvia sanoja kuvaamaan uutta asuntolaa, 
jota 50 henkisesti vajaakykyistä ja vakavasti 
vammaista miestä saa nyt nimittää kodikseen. 
 Korean lionit saivat keräämiensä varojen 
tueksi LCIF:ltä 100 000 US dollarin apura-
han voidakseen rakentaa uuden kuntoutus-
keskuksen Eunpyeongin alueelle Soulissa, 
Etelä-Koreassa. Varat myönnettiin sen jäl-
keen, kun sosiaalihuollon alainen Angels’ 
Haven -laitos oli joutunut sulkemaan ovensa 
vaarallisen kuntonsa vuoksi. Kun rakennus 
suljettiin, asukkaat siirrettiin asumaan 50 
neliömetrin kokoisiin asuntoihin, joista jo-

kaiseen ahdettiin 14 asukasta. Asunnoissa oli 
vain yksi wc. 
 Korean lionit, LCIF, Angels’ Haven, ter-
veys- ja sosiaaliministeriö, Soulin kaupunki 
ja Eunpyeongin kunta yhdistivät voimansa 
palauttaakseen asuntolan asukkaiden arvok-
kuuden ja rakennuttivat heille uuden, puh-
taan, uudenaikaisen ja turvallisen asuinra-
kennuksen. 

Pyörremyrsky iskee Puerto Ricoon
16. syyskuuta vuonna 2017 on joidenkin 
mielestä Puerto Ricon historian pahin päivä. 
Se on päivä, jolloin pyörremyrsky Maria sai 
aikaan ennennäkemätöntä tuhoa saarella. Se 
on myös päivä, jolloin lionit lähtivät autta-
maan myrskyn uhreja. 
 Pyörremyrsky Marian tuulet olivat pu-
haltaneet noin 260 kilometriä tunnissa ja 
jättäneet jälkeensä kuolemaa, tuhoa ja hävi-
tystä. Myrskyn jälkeen lionit raivasivat tien-
sä saaren asukkaiden luo välittämättä laajalle 
levinneistä tulvavesistä, pudonneista voima-
linjoista ja kulkukelvottomista teistä. Lionit 
olivat paikalla jakamassa apua ja toivoa kes-
kellä raunioituneita koteja, hävitettyjä liike-
yrityksiä ja viljavia peltoja, joiden sato oli 
kuin pois pyyhkäisty. 
 Lionit pystyivät auttamaan LCIF:n myön-
tämän 100 000 US dollarin suurtuho-apura-
han avulla. Lionit piireistä 51 C, E ja O ryh-
tyivät miltei välittömästi jakamaan ravitse-
vaa ruokaa. He auttoivat päivittäin yli 6 000 
ihmistä pysymään voimissaan.

Lionien rakentaman asuntolan asukkaat työskentelevät yhdessä uusissa tiloissaan Soulissa, Etelä-Koreassa. 

Haasteiden luettelo on pitkä
Maailmassa on 253 miljoonaa sokeaa tai nä-
kövammaista ihmistä, ja kehityksen suunta 
viittaa siihen, että luku saattaa jopa kolmin-
kertaistua vuoteen 2050 mennessä. Ilmaston-
muutoksen aiheuttamien luonnonkatastrofi-
en jatkuvasti lisääntyessä ihmiset menettävät 
kotinsa, työnsä ja jopa henkensä. Vuoteen 
2025 mennessä puolet maailman väestöstä 
elää vedensaannin suhteen vaikeilla alueilla. 
 Päivittäin 245 ihmistä kuolee tuhkarok-
koon, joka voitaisiin helposti ehkäistä roko-
tuksilla. Lapsista kaksi kolmasosaa kertoo 
joutuneensa kiusaamisen uhriksi. Diabe-
teksen kanssa elää 425 miljoonaa ihmistä, 
ja lukumäärä saattaa kohota lähes 630 mil-
joonaan vuoteen 2045 mennessä. Joka ilta yli 
820 miljoonaa ihmistä menee nukkumaan 
nälkäisenä. Joka toinen minuutti jollakin 
lapsella diagnosoidaan syöpä.
 Nämä ovat isoja ongelmia. Niihin tarvi-
taan innovatiivisia ratkaisuja ja muutoksen 
tekemiseen tarvitaan välineitä.  

Lionit ovat innovaattoreita 
Monet ruohonjuuritasolla työskentelevät lio-
nit vastaavat haasteisiin Lions Clubs Interna-
tionalin säätiön, LCIF:n myöntämien apu-
rahojen avulla. Apurahoja ei olisi olemassa 
ilman lionien avokätisyyttä ja ilman ystäviä, 
jotka lahjoittavat rahaa säätiölle. 

100 syytä miksi
Lionsvuosi 2018–2019 merkitsi LCIF:n kaik-
kien aikojen kunnianhimoisimman pääoma-
kampanjan aloittamista. Kampanja 100 on 
nyt täydessä vauhdissa ja odottaa vetävänsä 
mukaan jokaisen lionin.
 Kampanjan nimi juontuu useasta teki-
jästä: kampanja lähti alkuun Lions Clubs 
Internationalin 100. palveluvuonna. Säätiö 
pyytää, että lionit osallistuisivat kampanjaan 
100-prosenttisesti lahjoittamalla 100 US dol-
laria vastaavan summan vuodessa kolmivuoti-
sen kampanjan aikana. Tämän varainhan-
kintatavoitteen saavuttaminen lisäisi lionien 
mahdollisuuksia palvella satoja miljoonia 
ihmisiä ja varmistaisi sen, että 100 vuoden 
päästä maailma olisi parempi paikka elää. 
 Tavoite on ylevä, mutta tarinat käynnissä
olevista palveluhankkeista tuovat selvästi 
esiin sen, miten tärkeää on jatkaa lionien te-
kemän elintärkeän työn rahoittamista. 
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Orpokodissa lukeminen lisääntyy
Ukrainassa on 27 orpokotia näkövammai-
sia, sokeita ja heikkonäköisiä lapsia varten. 
Useimmat laitokset pystyvät täyttämään pe-
rustarpeet, mutta monien varat eivät riitä 
erityislaitteiden hankkimiseen, joita näkö-
haasteiden kanssa painivat nuoret tarvitse-
vat päästäkseen eteenpäin koulutyössä. Kun 
koulunkäynti käy haastavaksi, nuoret kokevat
epäonnistumista ja heidän henkinen kehitty-
misensä jää jälkeen.  
 LCIF:n myöntämällä 34  000 US dollarin
apurahalla ja paikallisesti kootuilla varoil-
la ukrainalaiset lionit toivat uutta toivoa 45 
elektronisella suurennuslasilla vakavasti heik-
konäköisille lapsille Ternopol Orphanage 
-orpokotiin. Parasta on se, että lapset voivat 
osallistua opetukseen yhdessä normaalisti 
näkevien ikäistensä kanssa ja saavat mahdol-
lisuuden nauttia koulusta. 

Diabetes ja lapsuus tasapainoon
– Sain leirillä uusia ystäviä, joilla on sama 
sairaus. Sain jutella heidän kanssaan diabe-
teksesta enkä tuntenut olevani enää niin yk-
sin ongelmieni kanssa.”
 Tämä huojentunut viesti tuli teini-ikäi-
seltä Thomasilta, jolla oli onnea päästä lionien
järjestämälle tyypin 1 diabetesleirille Itäval-
lassa, lähelle Gratzia. Lionit kustansivat viikon
leirin 9–14-vuotiaille nuorille LCIF:n myön-
tämän 32 722 US dollarin apurahan turvin. 
 Leirin ohjelmassa vuorottelivat toisaalta 
opetusaktiviteetit kuten hiilihydraattien las-
kemisen opettelu, insuliiniannosten laske-
minen ja insuliinipumppujen ja neulojen kä-
sittely sekä toisaalta tyypilliset leiriohjelmat 
kuten uiminen ja muu urheilu. 

Ruokkimassa filippiiniläisiä lapsia
Joka kolmas lapsikuolema aiheutuu aliravit-
semuksesta. Filippiiniläiset lionit omaksuivat 
ainutlaatuisen lähestymistavan vähentääk-
seen lasten riittämätöntä ravinnonsaantia. 
Lionit tarjosivat vanhemmille houkuttelevan 
kannustimen: käteistä rahaa. Ohjelma toi 
terveellistä ruokaa lapsille ja laittoi samalla 
rahaa heidän vanhempiensa taskuun. 
 – Haluamme varmistaa, etteivät lapset 
mene yhtenäkään iltana nukkumaan nälkäi-
sinä eivätkä kouluun tyhjällä vatsalla, entinen 
piirikuvernööri Ruth Chua sanoo.

 LCIF myönsi filippiiniläislioneille 1 500 
US dollarin apurahan innovatiiviseen ohjel-
maan, joka toimi seuraavasti: jotta vanhem-
mat saataisiin viemään aliravitut lapsensa 
syömään lionsklubin lisäruokaohjelman tar-
joamia päivittäisiä aterioita, heille luvattiin 
antaa rahapalkintoja, jos lasten paino nousisi. 

Mitä antaa, sitä saa
Vaikka lionit kuuluvat maailmanlaajuiseen 
järjestöön, he keskittyvät usein paranta-
maan omia lähipaikkakuntiaan. Voi tuntua 
paljolta pyytää rahaa säätiölle, joka rahoittaa 
hankkeita ympäri maailman. Olemme kui-
tenkin lionien maailmanlaajuinen yhteisö ja 
annamme toisillemme paremmat toiminta-
mahdollisuudet välimatkasta riippumatta. 
Mikä parasta, LCIF rahoittaa hankkeita myös 
lionien omilla paikkakunnilla. 
 Raha, jonka annat LCIF:lle, tulee takaisin
vahvistettuna muiden lionien lahjoituksilla.
Esimerkiksi säätiölle lahjoittamasi 100 US 
dollaria voisi tulla takaisin 300 dollarina juuri
silloin, kun sinun piirisi saattaisi olla pulassa.  
 Lahjoitus on sijoitus klubiisi. Klubisi on 
sijoitus omaan paikkakuntaasi. Maailmahan 
on vain iso joukko erilaisia paikkakuntia.•

Ukrainalaisessa orpokodissa näkövammainen oppilas käyttää elektronista suurennuslasia. Lionit lahjoittivat 
niitä 45 kappaletta auttaakseen oppilaita pysymään mukana opetuksessa. 

Innovatiivisten lionien ansiosta aliravitut lapset saavat aterioita Filippiineillä. 

”Kukaan ei ole koskaan köyhtynyt antamalla.
– Anne Frank

LUE LISÄÄ tarinoita humanitaarisesta 
työstä ja innostavista hankkeista
osoitteessa www.lions.fi/lionlehti.

LUE LISÄÄ TARINOITA

K
U

V
A

: L
C

IF

K
U

V
A

: L
C

IF



9

Purjeita säädetty sään mukaan
ELÄMÄ ON MATKA, ja se koostuu monista etapeista ja kokemuksista. Matkaan läh-
tiessään ei voi aina tietää, mitä matkalla kohtaa. Niin kävi nytkin leijonamatkalla. 
Purjeita jouduttiin säätämään sään mukaan. Matkaa tehtiin sekä auringonpaisteessa 
että usvassa. Välillä yllätti puhuri. Hallitus ja kuvernöörit miehistönä ovat sitoutu-
neet tehtäviinsä ja yksituumaisesti ja vakaasti purjehtineet kohti horisontissa siintä-
vää tavoitetta. Aallokossa ei ole muuta mahdollisuutta, jos tahdotaan päästä perille. 
Purjehditaan merikartan mukaan ja luotetaan, että se pitää paikkansa. Rannalta voi-
daan huudella, mutta ne, jotka ovat aluksesta vastuussa, ohjaavat sitä ja pitävät sen 
suunnassa. 
 Klubit ovat tehneet paikkakunnillaan uskomattoman paljon. Iso, lämmin ja sy-
dämellinen kiitos kaikesta hyvästä, mitä Te lionit, leot ja teidän perheenne olette lä-
himmäistenne hyväksi tehneet. Te olette antaneet heille toivoa paremmasta. Toivossa 

toimivat suuret voimat. Olette tuottaneet heille iloa, 
arvostaneet heitä, pysähtyneet heidän kohdallaan ja 
kulkeneet hetken heidän vierellään. Joskus annettu 
aika on paras lahja. 
       Uusia käsipareja on löydetty klubeihin. Se on-
kin tärkeää – itse asiassa välttämätöntä − jotta klubien 
palveluvoima säilyy ja vah-
vistuu. Meidän jokaisen 
vastuulla on oman klu-

bin hyvinvointi ja klubihenki. Arvostetaan toisiamme 
ja toistemme ideoita. Nähdään erilaisuus vahvuutena. 
Iloitaan yhdessä tekemisestä ja otetaan uudet jäsenet 
heti toimintaan mukaan. Toivotan uudet lionsklubit ja 
leoklubit lämpimästi tervetulleiksi palvelemaan ja tuo-
maan uusia, hyviä tuulia lions-elämään. 
 Puhtaat vedet ja ympäristönsuojelu kaikkinensa
on lähtenyt hyvin käyntiin. Ensimmäiset sydän-
iskurit saadaan toivottavasti tämän kauden 
aikana paikoilleen ja kampanja jatkunee 
ensi kaudella voimallisesti. Olemme anta-
neet kriisiapua ulkomaiden katastrofeihin. 
Kampanja 100 etenee. Tässä muutamia 
mainitakseni.
 Tämä kausi on ollut kokemus, joka 
jää mieleeni haasteellisena, mutta sii-
hen sisältyy toki myös monen monta 
mielenkiintoista, iloista ja kannustavaa 
kohtaamista. Kiitos niistä kaikista. En 
osannut kuvitella, miten sykähdyttävä 
kokemus on esimerkiksi voida toimit-
taa ritariksi lyönti. 
 Kaiken sen, minkä olen tehnyt, 
olen tehnyt sydämestäni. Niin lupasin
– ja niin tein.
 Teitä kaikkia kiittäen ja seuraajil-
leni menestystä toivottaen.•
Me palvelemme – Sydämellä!

Joskus 
annettu aika 
on paras lahja.
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PUHEENJOHTAJALTA
pirkko vihavainen

Puheenjohtaja 2018–2019

LCIF:n palveluvoimaa 
Lisäämme palvelun vaikutusta
• Näkökyky: Johdamme maailmanlaa-
juista taistelua tavoitteinamme hävittää 
maailmasta tartuntapohjainen sokeus, 
vähentää ehkäistävissä olevaa sokeutta ja 
näkövammaisuutta sekä parantaa yleistä 
elämänlaatua tarjoamalla palveluita so-
keille ja näkövammaisille.   

• Nuoriso: Palvelemme nuorisoa paran-
tamalla heidän pääsyään laadukkaaseen 
koulutukseen, elintärkeisiin terveyspal-
veluihin, osallistaviin sosiaalisiin ja va-
paa-ajan harrastuksiin sekä myönteisiin 
nuorison koulutusohjelmiin.  

• Hätäapu: Olemme voimakkaasti mukana
hätäaputyössä ja varaudumme ja vas-
taamme luonnonkatastrofeihin, milloin 
ja missä ne iskevätkin.

• Humanitaariset kohteet: Rahoitamme 
ja toteutamme ohjelmia, jotka puuttuvat 
riskiryhmiin kuuluvien ja haavoittuvien 
ihmisten kuten vanhusten, vammaisten, 
naisten ja orpojen ilmeisiin tarpeisiin 
sekä niiden ihmisten tarpeisiin, jotka ovat
sosiaalisten ja taloudellisten syiden vuoksi
epäsuhtaisessa asemassa ja tarvitsevat eri-
tyispalveluita.

Taistelemme 
diabetesta vastaan
• Diabetes: Monipuolisten, kattavien ter-
veysohjelmiemme avulla olemme tärkeä 
tekijä taistelussa tätä maailmanlaajuista 
epidemiaa vastaan. Vähennämme taudin 
levinneisyyttä ja parannamme diabetek-
sen kanssa elävien ihmisten hoidon laatua.

Laajennamme kohteitamme
• Lapsuusiän syöpä: Vahvistamme lää-
ketieteellisiä ja sosiaalisia palveluita ja si-
ten pidennämme syöpää sairastavien las-
ten elinajanodotusta maailmanlaajuisesti 
sekä parannamme lasten ja heidän per-
heidensä elämänlaatua.

• Nälän helpottaminen: Teemme työtä 
saadaksemme aikaan maailman, jossa ku-
kaan ei kärsi nälkää, ja laajennamme tar-
peellisia voimavaroja ja infrastruktuuria 
ruokapulan torjumiseksi maailmanlaa-
juisesti.  

• Ympäristö: Suojelemme maailmanlaa-
juisten yhteisöjemme ympäristöterveyttä 
saamalla aikaan pitkäkestoisen, myöntei-
sen ekologisen ja humanitaarisen vaiku-
tuksen.•
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

LC PIHTIPUDAS otti ennakkoa sydäniskuri-
kampanjassa jo keväällä 2017 ja organisoi 
yhteishankkeen, jolla Pihtiputaalle hankittiin 
yhteensä seitsemän sydäniskuria. 
 LC Pihtiputaan vetämässä hankkees-
sa sydäniskuri sijoitettiin Pihtipudas-salille, 
kunnanvirastolle, kirkkoon, Nesteen liikenne-
asemalle sekä Elämäjärven ja Muurasjärven 
kyläseuroille. Tämän lisäksi SPR:n osastolle 
hankittiin harjoittelusydäniskuri.
 Hanke lähti liikkeelle liikuntahallin sy-
däniskurista. Olimme yhteydessä eri yhdis-
tyksiin ja yhteisöihin. Saimme hankkeeseen 
mukaan 11 yhdistystä ja viisi yhteisöä, joista 
syntyi 16 toimijan yhteishanke. 
 LC Pihtipudas ja Sydänyhdistys kumpi-
kin lahjoitti hankkeeseen 1 600 euron ja eri 
yhdistykset 100–500 euroa. LC Pihtipudas/
Emmien, SPR:n osaston ja Pihtiputaan yrit-
täjäyhdistyksen lisäksi varojen keräykseen 
lähti viisi urheiluseuraa.

 Keski-Suomen Sydänpiirin ja klubin toi-
mesta järjestettiin neljä sydäniskurin käytön 
valmennusta SPR:n paikallisten kouluttajien 
avustamana. Valmennuksessa yli 50 henkilöä 
pääsi käytännössä harjoittelemaan sydänis-
kurin käyttöä. 
 Sydäniskurien antamien ohjeiden avulla
käyttö on helppoa, mutta valmennuksessa 
huomattiin, että harjoittelulla pystytään mer-
kittävästi parantamaan valmiuksia iskurin 
käytölle.
 SPR:n osaston kouluttajat pystyvät har-
joitusiskurilla järjestämään käytännön har-
joituksia elvytysvalmennuksen yhteydessä.
 Verkostoitumalla saimme merkittäviä 
tuloksia. Sydäniskurikampanja oli yksi LC 
Pihtiputaan klubin suurimpia hankkeita 
myös euroilla mitaten. Verkostoitumalla eri 
toimijoiden kanssa saatiin pienellä hiukan 
yli 4 000 asukkaan paikkakunnalla hankittua 
seitsemän sydäniskuria.•

Seitsemän sydäniskuria Pihtiputaalle
pekka juhani arkilahti

Suomen Lions-liiton käynnissä olevan 
sydäniskurikampanjan tavoitteena 
on saada Suomeen noin tuhat uutta 
sydäniskuria.  Kampanja on yksi Suomen 
suurimmista lionien humanitäärisistä 
kampanjoista, josta hyötyy koko 
suomalainen yhteiskunta.

Yhteishankinta mahdollistaa sydän-
iskureiden edullisen hinnan, jolloin 
se on jokaisen klubin hankittavissa. 
Yhden laitteen tarjoushinta on 
790 euroa + alv 24 %. 
Normaalihinta on 1 150 euroa + alv 24 %. 

Tarjoushinta sisältää sydäniskurin 
toimituksen sekä käyttökoulutuksen 
laitteen luovutuksen yhteydessä. 
Tarjoushinta toteutuu, kun 100 kappaleen 
ennakkotilausmäärä on saavutettu. 

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

LISÄTIETOJA tilauksista ja hankkeesta 
www.lions.fi/toiminta/
lionstyota_sydanten_hyvaksi/

LIITON SYDÄNISKURIKAMPANJA
KÄYNNISSÄ

Lehtori Kaisu Paajanen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta veti sydäniskurien käytön harjoittelua 
neljässä valmennustilaisuudessa.
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Ensimmäinen ja viimeinen
YKSI LIONS-KAUSI on jälleen päättymässä. Se on minulle pääsihteerinä kahdeksas, 
mikä tarkoittaa kahdeksaa puheenjohtajaa, hallitusta ja kuvernöörineuvostoa. Yh-
deksännen puheenjohtajan kanssa suunnitellaan tulevaa kautta, yhdeksäs piirikuver-
nöörikurssi on koulutettu ja tavattu.
 Luottamushenkilöiden vuosittainen vaihtuminen haastaa liiton pitkäjänteistä ke-
hittämistä ja suunnitelmien toteuttamista. Onneksi puheenjohtajisto muodostaa troi-
kan, jossa on kokemusta niin edelliskaudelta kuin tuleva puheenjohtaja perehtymässä 

työhön. Yhteistyötä tekevä puheenjohtajisto pystyy so-
pimaan asioista pidemmällä kuin vuoden syklillä.
        Pääsihteerin ja Lions-toimiston näkökulmasta joh-
don vaihtuvuus tekee työstä haasteellista, mutta myös 
vauhdikasta. Näissä hommissa nopeus ja kyky hah-
mottaa monta asiaa kerralla ovat valttia!
      Toimiston uudelleenorganisoinnin myötä pääsih-
teerin nimike on jäämässä historiaan. Uusi nimike on 
toiminnanjohtaja. Pääsihteeri-nimike on yhden asian-
tuntijan mielestä ”jo jonkin sortin harvinaisuus, eikä 
tehtävän sisältö välttämättä enää isolle joukolle aukene”.
Joka tapauksessa Lions-liiton 
toiminnanjohtaja hoitaa

liiton säännöissä ja ohjesäännöissä määriteltyä pää-
sihteerin tehtävää.
 Seitsemän vuotta sitten aloitin Lions-liiton ensim-
mäisenä naisena pääsihteerin tehtävässä. Nyt sitten 
jään – ainakin toistaiseksi – liiton viimeiseksi pää-
sihteeriksi.
 Kulunut kausi päättyy liiton toimistossa epävar-
moissa tunnelmissa. Millaisella henkilökunnalla syk-
syllä jatketaan? Ketkä lähtevät, ketkä jäävät ja mihin 
tehtäviin? Lienee selvää, ettei kausi käynnisty tasaisesti, 
ja kuoppia voi riittää vielä pitkälle syksyyn. 
Haluan luottaa liiton johtoon siinä, että se 
tekee parhaansa selvitäkseen muutoksen 
aiheuttamista karikoista. 
 Kalajoen vuosikokous päätöksineen 
on edessä. Selvää on, että tulossa on jän-
nittävä kokous. Odotan mielenkiinnolla
kokouksen päätöksiä ja myös sitä, 
missä ilmapiirissä tuleva kausi 2019–
2020 käynnistyy. Me voimme valita, 
onko ilmapiiri rakentava ja positii-
vinen vai ankea ja hajottava. Uskon 
meidän valitsevan tuon ensimmäisen
vaihtoehdon.
 Kiitos työstäsi Lions-toiminnan 
hyväksi kaudella 2018–2019!•

PÄÄSIHTEERILTÄ
maarit kuikka

Pääsihteeri
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päättyy liiton 
toimistossa 
epävarmoissa 
tunnelmissa.
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TOIMINTAKAUSI 2018–2019

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Kevätkaudella 7.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
9.6.2019 
Järjestäytymiskokous 2019–2020, Kalajoki

VUOSIKOKOUS
7.–9.6.2019 Kalajoki

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

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
GOLF 
28.–29.6.2019, LC Vantaa/Kaivoksela

TOIMINTAKAUSI 2019–2020

HALLITUKSEN KOKOUKSET
8.8. / 19.9. / 17.10. / 7.11. / 
12.12. (optio) / 23.1. / 13.2. / 21.3. / 
25.4. / 16.5. (optio) / 5.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
23.–25.8. Vantaa
30.11. Turku 
28.2.–1.3. Oulu

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

MÖLKKY 
7.9.2019, LC Kouvola/Honka

KEILAILU 
Helmi–maaliskuu 2020 
LC Saarijärvi/Palvasalmi

Vuosikokousaineisto 
jäsensivuilta
KALAJOEN VUOSIKOKOUKSESSA käsiteltävä 
aineisto löytyy Suomen Lions-liiton salasana-
suojatuilta jäsensivuilta www.lions.fi/jasenille/
kokouksia/kokousmateriaaleja/vuosikokous_
2019/. Sivuilla on klubinne virallisille vuosi-
kokousedustajille kutsu ohjeineen, esityslista,
valtakirja sekä vuosikokouksessa käsiteltävät 
aloitteet.•



12

AJANKOHTAISTA

Lions-toimiston 
aukioloajat muuttuivat
LIONS-TOIMISTON aukioloajat muuttuivat 
1.5.2019 alkaen. Liiton toimisto on avoinna
tiistaista torstaihin kello 9.00–15.45. Hen-
kilökunta palvelee puhelimitse maanan-
taista perjantaihin kello 13.00–15.45.
 010-alkuiset toimiston numerot pois-
tuivat käytöstä 15.5. ja henkilökunnan saa
kiinni matkapuhelinnumeroista, jotka 
löytyvät liiton kotisivuilta www.lions.fi/
yhteystiedot/.
 Uudet aukioloajat liittyvät toimiston 
uudelleenorganisointiin ja siitä aiheutu-
viin muutoksiin.
 Toimisto on heinäkuun kiinni ja mah-
dolliset tarkennukset henkilökunnan ke-
säloma-ajankohtiin löytyvät osoitteesta 
www.lions.fi/yhteystiedot/.•
LISÄTIETOJA: 
Pääsihteeri Maarit Kuikka, 
maarit.kuikka@lions.fi.

MYLCI-JÄRJESTELMÄÄN kirjautuminen tieto-
koneella on muuttunut 28.3. alkaen uuden 
Lion-tilin kautta. Et pääse enää kirjautu-
maan suoraan MyLCI:hin.
  Jos olet joskus aikaisemmin kirjautunut 
joskus MyLion-järjestelmään, silloin Lion-ti-
lin tunnus on siinä rekisteröitymisessä käyt-
tämäsi sähköposti tai puhelinnumero. Jos et 
ole, niin sinun tulee rekisteröityä ensin.
  Suomen Lions-liiton salasanasuojatuilta 
jäsensivuilta www.lions.fi/jasenille/jasen- 
rekisteri/ löydät päivitetyn MyLCI-käyttäjä-
dokumentin MyLCI ohjeistukset – Käyttäjä-
tunnuksen luonti ja kirjautuminen, jossa ku-
vataan uuden toimintatavan mukainen kir-
jautuminen ja rekisteröityminen, jos et ole 
vielä luonut Lion-tiliä.
  Dokumentissa kuvataan myös, miten 
pääset tarkistamaan käyttäjätunnuksesi.
  Lion-tunnuksen luonti tai MyLion-jär-
jestelmän käyttö tietokoneella ei edellytä 
MyLion-sovelluksen asentamista. Joissain ti-
lanteissa työaseman välimuistin verkkosisäl-
töön jää joitain oletuksia. Näistä on maininta 
dokumentin kohdassa Huomioita.
  Päivitetyssä dokumentissa ei kuvata muita
kuin MyLCI (ei MyLion, verkkokauppa tai 
Insight).•

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

Kirjautuminen MyLCI-järjestelmään on uudistunut

12

Vloggaaja Maiju Voutilainen eli Mansikkka 
palkittiin vuonna 2018 valtakunnallisena 
Hyväntekijänä.
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Lisätietoja saat oman piirisi yhteyshenkilöiltä.
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Katseet nuoriin
KOULUJEN PÄÄTTYESSÄ ja Suvivirren soidessa monilla paikkakunnilla paikalliset lionit 
lahjoittavat kouluille stipendejä. Stipendeillä voi kannustaa koulumenestyksen lisäksi 
muistakin aiheista, joissa lapset ja nuoret ovat loistaneet. Tukea ja kannustaa myös niitä, 
joita koulutodistuksen arvosanat eivät palkitse.
 Lionit ovat olleet tänä keväänä tukemassa myös monella muulla tavalla lahjakkaiden 
nuorten toimintaa. Suomen lionit ovat ottaneet Orkester Nordenista vetovastuun seu-
raavaksi viideksi vuodeksi. Nyt kiertueelle valituista yli 70 taitavasta soittajasta perustettu
orkesteri aloittaa heinäkuun lopussa kymmenen päivän leirin ja sen jälkeen kiertää kon-
sertoimassa viiden päivän ajan. Lionien mahdol-
listama toiminta tuo upean mahdollisuuden poh-
joismaisille nuorille muusikoille päästä soittamaan 
muiden lahjakkaiden muusikoiden kanssa. Jokainen
lion voi osaltaan tukea toimintaa osallistumalla 
vielä johonkin kesän neljästä konsertista.
 Ensi kesänä 150 suomalaista nuorta naut-
tii myös lionstoiminnan mahdollistamasta nuo-
risovaihdosta ulkomailla. Vaihto-oppilaskesä tuo 
nuorille mahdollisuuden turvallisesti järjestön tu-
kemana lähteä kokeilemaan omia siipiään. Vastaa-
vasti Suomessa moni perhe nauttii kesällä isäntä-
perheenä tutustumisesta toisen maan kulttuuriin ja
tapoihin. Ottamalla nuoret mukaan kesänviettoon ja arkisiin askareihin tulee ylläpidet-

tyä myös omaa kielitaitoa.
        Klubit voivat tukea lapsia myös harrastus-

toiminnassa ja osaltaan vähentää syrjäytymistä. 
LC Sotkamo on esimerkiksi lähtenyt paikalli-
sen jalkapalloseuran kanssa mahdollistamaan 
kaikille lapsille vanhempiensa kanssa matalan 
kynnyksen maksuttoman leijonatunnin lii-
kuntaa lapsesi kanssa. Tämän lehden klubien 
kuulumisista voit lukea myös monista muista 

esimerkeistä, joilla klubit ovat lähteneet tu-
kemaan nuoria.

       Ja kesälomien jälkeen klubit ehtivät 
vielä sponsoroimaan koulu- tai har-
rastusryhmän osallistumaan rauhan-  
julistekilpailuun ja antaa sitä kautta 
nuorille mahdollisuuden ilmaista nä-
kemyksiään rauhasta taiteen ja luo-
vuuden kautta.
      Nuorissa on tulevaisuus. Myös 

lionstoiminnan tulevaisuus. Uusia 
leoklubeja on perustettu loppuke-
väällä jo neljä. Heistä kasvaa mah-
dollisesti uusien leijonien sukupolvi,
joten uusia leoklubeja kannattaa 
vaalia ja luoda yhteistä ja moni-
puolista toimintaa leijonien ja leojen 
välille.•

Stipendeillä 
voi kannustaa 
koulumenestyksen 
lisäksi muistakin 
aiheista.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

• Lionsklubit voivat tilata rauhanjuliste-
kilpailupaketin 15. tammikuuta
–1. lokakuuta välisenä aikana 
Suomen Lions-liiton verkkokaupasta. 
Paketin saa jokaisella lionien kahdellatoista 
virallisella kielellä. Jokaista sponsoroitua 
kilpailua kohden pitää ostaa oma 
pakkauksensa.

• Kilpailuun voivat osallistua nuoret, 
jotka ovat 11-, 12- tai 13-vuotiaita 
15. marraskuuta. Vain määräaikana 
lähetetyt työt voivat osallistua kilpailuun.

• 15.11. on viimeinen postituspäivä, 
jolloin klubit voivat lähettää yhden 
voittajaksi valitun rauhanjulisteen 
(per sponsoroitu kilpailu) piirikuvernöörille. 

• 1.12. on viimeinen postituspäivä, jolloin 
kuvernöörit voivat lähettää voittajaksi 
valitun rauhanjulisteen moninkertaispiirin 
kuvernöörineuvoston puheenjohtajalle. 

• 15.12. on viimeinen postituspäivä, jolloin 
moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston 
puheenjohtajat voivat lähettää voittajaksi 
valitun rauhanjulisteen kansainvälisen 
päämajan PR-osastolle. 

• 1. 2. kansainvälisille voittajille 
ilmoitetaan voitosta viimeistään.

LUE LISÄÄ järjestön kansainvälisiltä 
sivuilta www.lionsclubs.org/fi/ ja liiton 
kotisivuilta www.lions.fi/ ajankohtaista/
rauhanjulistepaketit_ ovat_tilattavissa/.

TILAA PAKETTI

Rauhanjulistepaketit 
ovat tilattavissa
HISTORIA ON näyttänyt, että liian usein rauha
ei ole itsestäänselvyys. Tämä on valitettava 
tilanne, mutta se antaa myös meille mah-
dollisuuden miettiä miten voimme saavuttaa 
rauhan, sekä omassa elämässämme että paik-
kakunnillamme.
 Ja ketkä olisivatkaan parempia suunnit-
telemaan ”Rauhan matkaa” kuin nuoret?•
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K
ansanedustaja Sari Sarkomaa avasi 
5.5. Kampin Narinkkatorilla Diabetes-
kävelyn. Kävelyn tarkoituksena oli 
jakaa tietoa diabeteksesta.
     Roimasti kohonnut verensokerin 

arvo edellyttää hakeutumista hoitoon, mutta 
jo lievästi kohonnut arvo saattaa kertoa vielä
puhkeamattomasta diabeteksesta. Silloin 
muun muassa liikunta auttaa pitämään veren-
sokerin tasapainossa. Säännöllinen liikunta 
saattaa jopa estää sairauden puhkeamisen.

Ennaltaehkäisy luo terveyttä
Ennaltaehkäisevällä toiminnalla saadaan ai-
kaan terveyttä ja sillä on myös taloutta paran-
tava vaikutus. Terveydenhuollon kokonais-
kustannuksista diabetes on noin 15 prosenttia.
 – Ajoissa annettu hoito ja apu ovat aina 
edullisempia kuin hoitojonot niin valtion-

Liikunta tasapainottaa verensokeria
Liikunta on oiva lääke pitää verensokeri tasapainossa, vakuuttaa 
kansanedustaja Sari Sarkomaa. Ja hän todella tietää, mistä puhuu, 
olihan hän päättyneellä kaudella eduskunnan diabetesryhmän 
puheenjohtaja. Eduskuntaan uudelleen valittuna hän jatkaa myös 
diabetespotilaiden asian ajamista.
thorleif johansson

taloudellisesti kuin inhimillisestikin, Sarko-
maa muistuttaa.
 Pitkäaikaishoitoakaan ei saa unohtaa. 
 – Nykyinen terveydenhuollon järjestelmä
on rakentunut enemmän akuuttien sairaus-
tapahtumien hoitoon, eikä se vastaa riittä-
västi kroonisten sairauksien jatkuvaan hoi-
don, kuntoutuksen ja hoivan tarpeeseen. 
Kansansairauksien kuten diabeteksen hoito 
olisi viisasta saattaa kuntoon, Sarkomaa kuvaa.
 Diabeetikoiden hoitopolut tulisi saattaa 
kuntoon. Suomessa vain 20 prosenttia tyypin
1 diabetesta sairastavista ja 70 prosenttia 
tyypin 2 diabetesta sairastavista pääsee hoito-
tavoitteeseen, Sarkomaa kertoo.
 – Ja huono hoitotasapaino altistaa vähi-
tellen syntyville lisäsairauksille. Se aiheuttaa 
inhimillistä kärsimystä ja toimintakyvyn me-
netystä, ja lisäsairauksien hoitaminen tulee 

paljon kalliimmaksi kuin itse diabeteksen.
 Diabetesliiton ja Tampereen yliopiston 
kustannustutkimuksen mukaan lisäsairauk-
sien ehkäisyllä voitaisiin saavuttaa yli 550 
miljoonan euron vuotuiset säästöt.

Uusi tekniikka käyttöön
Sarkomaa pitää hälyttävänä, että Suomessa 
diabeteksen hoitotulokset eivät vastaa nyky-
aikaisen hoidon ja tekniikan antamia mah-
dollisuuksia.
 – Nykyteknologian laajemmalla hyödyn-
tämisellä on saavutettavissa paljon parempaa 
elämänlaatua ja apua omahoitoon.
 – Viime vuonna markkinoille tuli laitteita,
jotka mittaavat verensokerin ilman, että tar-
vitsee vuodattaa veritippaa sormenpäästä, 
Sarkomaa kertoo.
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Sari Sarkomaa avasi Diabeteskävelyn jo viime vuonna ja nyt myös tänä vuonna Narinkkatorilla.
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Diabeteskävelyn pisin reitti oli Narinkkatorilta Oopperatalolle ja takaisin pääosin Töölönlahden rantamia pitkin.

HYVÄN PÄIVÄ hakee eri vuosina uusia 
muotoja. Ensi syksynä, lauantaina 12.10. 
ovat piirikuvernöörit päättäneet 
järjestää Hyvän Päivän diabeteskävelyn 
suurimmassa osassa piirejä. 

LCI Forward -ohjelman painopistealueen 
mukaisen diabeteskävelyn voi järjestää 
useammallakin paikkakunnalla, jolloin 
näkyvyyttä tulee entistä enemmän. 
Kävelyt on tarkoitus järjestää yhteistyössä 
paikallisten diabetesjärjestöjen kanssa. 

Haluaisitko sinä ja klubisi 
myös olla mukana? 
Otathan yhteyttä piirikuvernööriisi.

Aarne Kivioja, VCC

HYVÄN PÄIVÄNÄ 
TORJUTAAN DIABETESTA

 Nyt niitä on noin 15 000 eli Suomen 
kaikista 55 000 ykköstyypin diabeetikoista 
laite on käytössä noin joka neljännellä.
 – Eri kunnissa käytännöt laitteen saa-
miseksi ovat osoittautuneet hyvin epäta-
sa-arvoisiksi, Sarkomaa kuvaa.
 – Joissain kunnissa laitteen voi saada 
lainaksi vain kahden viikon ajaksi, joissain 
kunnissa taas kaikki laitetta tarvitsevat yk-
köstyypin diabeetikot saavat sen. Helsin-
gissä ja lähialueella tilanne on ongelmallisin, 
Sarkomaa pahoittelee.
 On vaikea saada kudossokerin senso-
rointia ja insuliinipumppuja. Myös tyypin 
2 diabetesta sairastavien kohdalla veren-
sokeriliuskojen jakelua on rajoitettu voi-
makkaasti.
 – Ja kuitenkin hoitotarvikkeita tulisi 
tarjota lääketieteellisin perustein yhden-
vertaisesti, Sarkomaa painottaa ja viittaa 
terveydenhuollon Käypä hoito -suosituksiin.
 Helsingin tilanteesta on tehty kantelu 
oikeusasiamiehelle, ja siihen on saatu hil-
jattain myös selkeä vastaus: kaupungin oh-
jeistukset diabeteksen hoidon tarvikkeiden 
myöntämisen perusteista ovat ristiriidassa 
lain kanssa ja niitä on muutettava.
 –  Päätös on helpotus isolle joukolle. 
Nyt on saatu oikeusasiamiehen kanslialta 
selkeä näkemys, jonka mukaan ohjetta on 
perusteltua muuttaa, Sarkomaa toteaa.

Nyt liikkumaan yhdessä
Säännöllinen liikunta on suositeltavaa kai-
kille diabeetikoille. Se vähentää insuliini- 
resistenssiä ja parantaa glukoositasapai-
noa, vaikuttaa edullisesti painonhallintaan, 
sydän- ja verenkiertoelimistön ja keuhko-
jen toimintaan, veren rasva-arvoihin ja ve-
renpaineeseen sekä lisää virkeyttä ja hyvin-
vointia. 
 Liikuntaan liittyy usein vapaaehtois-
toimintaa. On monenlaista yhteisjumppaa 
ja kävelyryhmiä, osallistutaan retkiin, käy-
dään kuuntelemassa luentoja ja esitelmiä.
 – Pidän vapaaehtoistoimintaa korvaa-
mattoman tärkeänä työnä yhteisen hyvin-
vointimme eteen, Sarkomaa vakuuttaa.
 – Järjestöt ovat herkkiä havaitsemaan 
ruohonjuuritasolla ihmisten tarpeet, ja ne 
ovat ketteriä luomaan uusia tapoja auttaa 
ihmisiä. Ilman järjestöjä moni hyvinvoin-
ti- yhteiskunnan osa olisi jäänyt keksimättä 
ja kehittymättä. Siksi vapaaehtoistoimintaa 
on vaalittava vahvasti.
 – Emmekä voi ulkoistaa välittämistä, 
Sarkomaa muistuttaa.•

Lue juttu kokonaisuudessaan LION-lehden
digilehdestä www.lions.fi/lionlehti.Juttu julkaistu 
alun perin Töölöläinen-lehdessä 28.5.

N
äin vakuuttivat ainakin ennen kä-
velyä puhuneet kansanedustaja 
Sari Sarkomaa sekä sisätautien 
erikoislääkäri, LT Markku Sara-
heimo.

 Ja jos ei paikalle tulleella sattunut vielä 
olemaan tietoa omasta verensokeriarvosta, 
niin sen saattoi mittauttaa kävelyn yhteydessä.
 Aloitustilaisuuden juonsi toimittaja, 
tuottaja ja kulttuurivaikuttaja Aarno Cron-
vall. Tervetuliaissanat lausui piirikuvernööri
Sanna Mustonen ja kävelyn avasi kansan-
edustaja Sari Sarkomaa.
 Musiikista vastasi Pohjois-Helsingin 
musiikkiopiston sekstetti Lasse V. Mylly-
maan johdolla.
 Viimeisen puheenvuoron käytti diabe-
teksen erityisasiantuntija, LT, sisätautien 
erikoislääkäri Markku Saraheimo. Hän 
muistutti, että liikunta vaikuttaa verensoke-
rin lisäksi myös muun muassa tulehduksia 
vähentävästi. 
 – Päivittäin puoli tuntia pulssia ja hie-
man hikeä nostavaa liikuntaa tekee ihmeitä,
hän vakuutti.
 Ennen liikkeelle lähtöä Personal Trainer
Ketlin Tackman veti vauhdikkaan lämmit-
telyn ja sitten ei kun baanalle.
 Valittavana oli kolme eri pituista reittiä 
700 metristä neljään kilometriin. Pääreitti  
Narinkkatorilta Oopperatalolle ja takaisin teh-

tiin pääosin Töölönlahden rantamia pitkin.
 Kääntöpisteillä osanottajakortti leimat-
tiin, ja sitä vastaan sai lähtöpisteelle palattua 
kassin.
 Lapsille Leot olivat rakentaneet Narink-
katorille temppuradan.
 Diabeteskävelyn järjestivät Pääkaupun-
kiseudun Diabetesyhdistys sekä paikalliset 
lionsklubit.•

Kävelyä diabeteksen suitsemiseksi
Viileähkö, mutta aurinkoinen sää suosi Helsingin Narinkkatorilla 
5.5. B- ja N-piirien järjestämää Diabeteskävelyä. Paikalle oli 
saapunut ilahduttava joukko ihmisiä, joita elähdytti tieto siitä, 
että liikunta on oiva lääke pitää verensokeri tasapainossa.
thorleif johansson
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Aktiviteettikisan ja ympäristöpalkinnon 
satoa esitellään LION-lehden sivuilla 
tulevan syksyn aikana. 

Osoitteessa www.puhtaatvedet.lions.fi/
aktiviteettikilpailu voit kertoa 
koska tahansa aina kesään 2020 saakka 
oman vesitekoideasi tai -tekosi. 
Liity vesileijonajoukkoon!

LIITY VESILEIJONIIN

16

Luonnonlukutaito kehittyy parhaiten 
liikkumalla luonnossa. Välimerellä pidetyssä 
nuorten virtavesileirikokeilussa kuljettiin 
vuoristossa pitkin puroja havainnoiden ja 
illalla teltassa veden solinaan nukahtaen. 
KUVA: KAROLIINA VILANDER
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K
esäkuinen Kalajoen vuosikokous, 
maailman toiseksi suurin leijona-
tapahtuma, alleviivaa puhtaan 
maan ja veden välttämättömyyttä. 
Elokuussa Turussa pidettävä kan-

sainvälinen nuorisovaihtoleiri Enjoy unique 
archipelago kokoaa nuoret ja aikuiset vesien-
suojeluteeman äärelle. Liiton jakama vuotui-
nen ympäristöpalkinto on sekin tänä vuonna 
vesiteemainen. 
 Suomen ELY-keskusten vesiasiantuntijat 
ovat huomanneet leijonien kasvavan vesien-
suojeluaktiivisuuden ja yhteistyöhalukkuu-
den. Leijonien vapaaehtoistyöpanos voi olla 
ratkaisevassa roolissa monen tärkeän hank-
keen toteutumisessa. Soitto paikalliseen ELY- 
keskukseen saattaa johtaa mielenkiintoiseen 
ja vaikuttavaan yhteistyöhön.
 Vesistökunnostusverkosto, Itämerihaaste
ja paikalliset vesiensuojeluyhdistykset sekä 
muut kärkihankkeet tarjoavat myös valmiita 
vesiprojekteja, joihin mennä mukaan.

Mielikuvamatka vesiensuojeluun
Aina ei valmiita ja sopivia projekteja kummin-
kaan löydy tai aktiviteetti halutaan luoda itse.
 Mitkä asiat ovat sitten niitä, jotka saavat 
leijonan liikahtamaan merien, purojen, jär-
vien ja jokien äärelle ja tekemään vapaaeh-
toisesti puhtaan veden tekoja? Tai ryhtymään 
ylisukupolviseksi vesileijonapariksi?
 Kevään aikana noin 150 leijonaa on osal-
listunut pitkin Suomea parituntiselle yhtei-
selle mielikuvamatkalle vesiensuojelun maa-

Miten vesi kuljettaa leijonaa?
Leijonat puhtaan veden puolesta -projektin ensimmäinen vuosi 
lähenee loppuaan. Aktiviteettikilpailu on päättynyt, Lions water lab
eli vesiensuojelutekojen kehityspaja on jo monessa piirissä maakunta-
kierrokselta tuttu asia. Aktiviteettikilpailun satoa jatkotyöstetään 
vesiensuojeluaktiviteeteiksi ja alkusyksystä starttaa leijonien 
vesiensuojeluyhteistyö koulujen kanssa. 
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, hankkeen projektipäällikkö

ilmaan. Pajoissa on perustettu yli klubirajojen 
tulevaisuuden vesi -teemaisia lionsklubeja, 
joiden tarpeellisuuteen uskomme, joista itse 
innostumme ja joihin mieluusti antaisimme 
aikaamme.
 Lionit ovat huikea osaajajoukko. YK:n kes-
tävän kehityksen ohjelman, Agenda 2030:n, 
17 tavoitetta antavat leijonien ponnistuksille 
tukevan selkänojan ja totisia teemoja, joiden 
kautta kertoa työmme tarpeellisuudesta ja 

vaikuttavuudesta.
 Sisäinen vastuullisuus, omat valinnat ku-
luttajana, kansalaisena ja päättäjänä inspi-
roivat ja avaavat rajattomat mahdollisuudet 
erilaisille vesiaktiviteeteille. Vesiensuojelu 
voi alkaa omalta lautaselta, omista arjen va-
linnoista kotona, kaupassa, töissä ja mökillä 
sekä niiden päivittämisestä ympäristöystä-
vällisimmiksi. Kuluttajaliiton Eettisen kulut-
tajan käsikirja on tällä polulla oiva opas.

Tulevaisuuden menestyksekästä ja vesiteemaista lionsklubia perustamassa maaliskuisella Lions Water Lab 
-kierroksella, joka pidettiin I-, L- ja O-piireissä. 
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 Puhtaat vedet ovat tuhansien järvien 
maassa asia, jonka tärkeydestä olemme kaikki
samaa mieltä ikään katsomatta. Se helpottaa 
myös ihmisten kannustamista konkreettisiin 
toimiin. 
 I-piirissä järjestetään toukokuussa ym-
päristönsiivouspäivä kolmatta kertaa. Viime 
vuonna Kainuussa, Oulun ympäristössä ja 
Raahen seudulla saatiin liikkeelle 4 000 ke-
rääjää. Tänä vuonna tavoite on kerätä roskia 
7 000 käsiparin voimin. 
 Mukaan on haastettu päiväkoteja, koulu-
ja, asukasyhdistyksiä, järjestöjä ja harrastus-
seuroja. 
 – Roskien kerääminen on mitä parhainta
ympäristökasvatusta lapsille, tietää lasten-
hoitajana työskentelevä moninkertainen 
mummu Eija Tuomaala, joka toimii I-piirin 
jäsenjohtajana. 
 Tapahtumissa Lions-järjestön palvelutyö 
tulee tutummaksi yhdessä tekemisen kautta. 
Nyt ei vain kerätä varoja hyvään, vaan teh-
dään maailmasta siistimpää paikkaa. 
 – Nykyisin koulut ottavat yhteyttä ja ky-
syvät, milloin taas siivotaan. Kun tullaan tu-
tuiksi, se kannustaa muuhunkin yhteistyö-
hön leijonien kanssa, Tuomaala vinkkaa. 
 Yhteistyökumppanina ovat olleet kuntien
alueurakoitsijat, jotka ovat toimittaneet ah-
kerille siivoojille roskapussit ja hanskat sekä 
noutaneet jätekasat pois. 

Ympäristökasvatusta monella tavalla
Pitkin Suomea tehdään jo vaikuttavaa vesiensuojeluun liittyvää työtä. 
Ensi kesän A-piirin nuorisovaihtoleirillä keskustellaan kestävästä 
kehityksestä ja I-piirissä on jo vuosia järjestytty ympäristön siivoustalkoita. 
Ryhdy sinäkin toimeen näiden aktiviteettiesimerkkien innostamana.

Maailmasta siistimpi paikka
PUHTAAT VEDET / elsi salovaara

VEDEN LIPLATUS, auringon välke laineilla ja 
varpaiden upotus veteen. Kesän lähestyessä 
moni suomalainen odottaa suvipäiviä mie-
lessään tällaiset mielikuvat. Mutta entä jos 
laineilla eteen kelluukin muovipulloja tai li-
kaisia kääreitä? 

Ylisukupolvisuus 
mukaan toimintaan
Lionien halu toimia ylisukupolvisesti esi-
merkiksi toimimalla vesikummina luonto-
retkellä päiväkotilaisille tai jakaa ympäristö-
ystävällisen oppilaan stipendejä on vahva.
 Turistit halutaan opettaa kohtelemaan 
Lapin herkkää luontoa kunnioittavasti. Ka-
lastustapahtumissa vietetään aikaa hyvää te-
kevässä luonnossa sekä samalla puhdistetaan 
järveä ”talouskalasta”. Vaelluskalojen reitit 
halutaan pitää auki ja avata uusia, luonnol-
lisia kulkureittejä.  
 Vesiensuojeluhaaste on kaatanut raja-ai-
toja myös klubien ja järjestöjen sekä muun 
yhteiskunnan välillä ryskyen. Kuultiinpa 
useampaan kertaan myös idea klubikokousten

muuttamisesta talkoiksi ja toimimisesta yh-
dessä muun muassa partiolaisten, marttojen 
ja rotarien kanssa.
 Jotta urakan alla ei uupuisi, tekevät lei-
jonat puhtaan veden tulevat aktiviteetit aina 
iloisissa tunnelmissa.
 Leijonat ovat Suomen inhimillinen pää-
oma pienoiskoossa – osaamistamme todel-
lakin kannattaisi kierrättää. Suo, kuokka ja 
Jussi, vuodenaikojen vaihtelut, metsäsuoma-
laiset ikiaikaiset vesiviisaudet ja niiden kier-

toon laitto puhuttaa ja inspiroi. Samaa viestiä 
kuuluu ministeriöstä; Nature-based solutions 
on tulevaisuuden vesiensuojelutrendi.

Tehdään vesipalvelutyötä
Siivoustalkoot ovat kestosuosikki, ja talkoo-
variaatioita on juuri niin monta kuin on 
klubiakin. Kriittisiä ääniäkin kuultiin: kun 
keräämme roskia, olemme jo myöhässä. 
Ongelmiin pitäisi puuttua aiemmin, ettei 
kerättävää olisi. 

Simpsin päiväkoti Oulussa siivoaa.

Vesiensuojelu on teema, joka saa nuoret liikkeelle 
ja siinä on valtava uusien jäsenten potentiaali.

 Tapahtuma on saanut myös hyvin media-
näkyvyyttä, sillä kaikista piirin siivoustem-
pauksista lähetetään yhteinen tiedote. 
 Ilmastonmuutoksen torjuminen ja ve-
siensuojelu ovat nyt pinnalla. Tätä leijonien 
kannattaa hyödyntää.• 

>>>
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Toisen roska on toisen aarre. Leväprofessori 
Julia Lohmannin materiaalikokeilu Aalto ARTSista. 
Vesiyhteistyö leijonien ja Aalto ARTSin välillä on 
mahdollisuuksia täynnä.
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Kaiken takana on vesi
VESI ON KAIKEN ELÄMÄN ELINEHTO, ihmiskunnan, eläinkunnan ja kasvikunnan – 
koko maapallon. Viime vuosina maailma on havahtunut siihen, että puhdasta vettä 
ei ole riittävästi. Osin syynä on kuivuus, osin vesien pilaantuminen.
 Suomessa tilanne on parempi kuin monissa muissa maissa, mutta myös meidän 
on syytä ottaa vesien tila vakavasti. Itämeren tilanne on uusien puhdistuslaitosten 
avaamisen jälkeen jossain määrin parantunut, mutta se on edelleen huolestuttava. 
Suurin osa sen saasteista ja rehevöitymisestä johtuu Suomen ulkopuolisista teki-
jöistä, mutta erityisesti Saaristomeren tila riippuu paljolti omista toimistamme. 
Viime kesän leväpuurosta uhkaa tulla vuosittain toistuva murhe, jollei veden rehe-
vöitymistä saada vähenemään. Meillä on myös vastuu omien sisävesiemme kunnosta. 
 Vesien hoitoa pyritään edesauttamaan kansainvä-
lisesti, EU:ssa, alueellisin sopimuksin sekä maan sisäi-
sin säännöksin ja toimin. Suomen kannalta tärkeimpiä 
monenkeskisiä toimijoita ovat kansainvälinen me-
renkulkujärjestö IMO, EU, Itämeren suojelukomissio 
HELCOM, Itämeren maiden neuvosto CBSS sekä Poh-
joismaiden neuvosto ja ministerineuvosto. Niiden li-
säksi Suomella on omaa vesien- ja merenhoidon lain-
säädäntöä ja toimenpiteitä. 
 Hallituksen lisäksi myös alueiden, kaupunkien ja kuntien samoin kuin yritysten,
yliopistojen, oppilaitosten ja kansalaisyhteiskunnan panos on merkittävä. Ne ovat 
aktiivisia, levittävät tietoa, verkostoituvat ja sitouttavat – ja saavat aikaan paljon 
hyviä tuloksia. Ne voivat hankkia toimilleen rahoitusta itse esimerkiksi omilta jäse-
niltään, keräyksillä tai talkoilla. Rahoitusta voi hakea myös muun muassa EU:lta, 
hallituksen eri ministeriöiltä tai yksityisistä rahastoista.
 Leijonat puhtaan veden puolesta on mainio hanke ja loistava esimerkki kan-
salaisyhteiskunnan toimista vesien hyväksi. Varsinaisen tavoitteensa ohella hanke 
nostaa ihmisten tietoisuutta ja innostaa aktiiviseen vaikuttamiseen. Puhdas vesi on 
meidän jokaisen asia ja jokainen voi vaikuttaa!•

Puhdas vesi 
on meidän 
jokaisen asia.

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 ympäristöministeri-
ön rahoittaman hallituksen kärkihankkeen leijonat puhtaan veden puolesta.

VESIPOSTIA

helena tuuri
itämeri-suurlähettiläs
ulkoministeriö

KUVA: KAROLIINA VILANDER

 Eläköön vastuullinen ympäristökasvatus,
jota leijonat haluavat tehdä päiväkodeissa, 
kouluissa ja aikuisten kesken. Saatetaanpa 
leijonat nähdä tulevaisuudessa pitämässä vesi-
kouluja lapsille lämpimän veden aikaan, eh-
käpä jopa ensi syksynä pilotoitavien ilmasto-
koulujen kummeina?
 Vesiensuojelu yhtenä ilmastonmuutoksen
hidastamistoimena on myös ajankohtainen 
teema, joka saa nuoret liikkeelle ja siinä on 
valtava uusien jäsenten rekrytoimispotentiaali.
 Vesi liittyy kaikkeen ja kaikki liittyy lopul-
ta veteen. Ympäri mennään ja yhteen tullaan.
 Annetaan vesileijonasydäntemme sykkiä 
ja tehdään yhdessä vaikuttavaa vesipalvelu-
työtä.•

Nuorisovaihtoleirillä 
kestävää kehitystä
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander

ENSI KESÄN A-piirin Lions Youth Camp The 
Baltic Sea – Enjoy Unique Archipelago -nuo-
risovaihtoleirillä noin 30 leiriläistä pääsee 
tutustumaan maailman mittakaavassa ainut-
laatuiseen saaristoomme, Kuhankuonon kan-
sallispuistoon, Ruissalon luontoon ja Peltolan 
yhteisölliseen siirtolapuutarhakulttuuriin.
 Yksi tämän kesän viidestä Suomessa jär-
jestettävästä nuorisoleiristä pidetään Turussa 
1.–11. elokuuta Linnasmäen hostellissa. 
 Tulevilla kalastusretkillä ja savusaunan 
lauteilla puhutaan monella kielellä painavaa 
asiaa. Mitä on kestävä kehitys? Kestävän ke-
hityksen päämääränä on turvata nykyisille ja 
tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet 
elää puhtaassa, saasteettomassa ja monimuo-
toisessa ympäristössä. Kestävä kehitys on yh-
teistyötä taloudellisen, sosiaalisen ja ympä-
ristön hyvinvoinnin edistämiseksi.
 Leirin johtajana toimii Marja-Leena 
Knuutinen ja leirikoordinaattorina Kaija 
Honka. Leiriä on suunniteltu ja rakennettu
noin kymmenen henkilön voimin pitkin 
syksyä ja talvea. Ympäristö- ja vesiteemaisille
nuorisovaihtoleirille on hurja tarve; tulevai-
suus puhuttaa nuoria ja saa toimimaan.•
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Kalajoen Hiekkasärkillä valmistaudutaan ehkä yhteen kaikkien 
aikojen merellisimmistä Lions-vuosikokouksista, sillä meriluonto 
on läsnä paitsi kokouspaikan upeissa maisemissa, myös vuosi-
kokouksen ohjelmassa ja teemassa ”Puhdas meri – puhdas maa”.
VUOSIKOKOUS / heidi o’gorman

KALAJOEN VUOSIKOKOUS 
7.–9.6.2019

Merellinen vuosikokous lähestyy

K
alajoen vuosikokouksen järjestäjät 
toivottavat jo nyt runsaslukuisesti 
ilmoittautuneen leijonaväen terve-
tulleeksi Kalajoelle. 
     Perjantaina 7. kesäkuuta ilmoit-

tautuminen aukeaa kello 12 Event Park 
Arenalla. Ensimmäisen päivän ohjelmaan 
kuuluu golf-kisa Hiekkasärkkien alueella si-
jaitsevalla merellisellä Kalajoki Golfin ken-
tällä aamuyhdeksästä lähtien. 
 Suomen Lions-liitto ja Arne Ritari -säätiön
hallitus kokoustavat perjantaina ja vuosiko-
kouksen kansainväliset vieraat toivotetaan 
tervetulleiksi lounaan merkeissä. 

 Iltapäivällä Hiekkasärkkien matkailu- 
alueella sijaitsevassa Ostoskylä Raitissa yleisö-
tapahtuman tietoiskuina ovat ympäristö, 
diabetes ja lionstoiminta. Raitin yleisötilai-
suudessa palkitaan myös toukokuun alussa 
lionstoiminnan avulla järjestettävien ja vuo-
sikokouksen ympäristötietoiseen teemaan 
soveltuvien siivoustalkoiden reippain koulu-
laisluokka. Ostoskylä Raitti on myös vuosi- 
kokouksen lehdistötilaisuuden pitopaikka. 
 Iltapäivän aikana VCC-ehdokkaat esit-
täytyvät Event Park Arenalla seminaarissa, 
jossa esitellään myös Leijonat puhtaan veden 
puolesta -hanketta sekä LCIF-kampanjaa.
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Kaikki tapahtumat sijaitsevat Kalajoen matkailukeskuksen alueella Hiekkasärkillä.
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Kokousjärjestelyistä lisätietoja 
facebook.com/LionsKalajoki2019, 
lionskalajoki2019.com ja 
infopuhelimesta p. 046 921 1080.

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

Päämajahotellina toimii Santa’s Spa 
Hotel ja Resort. Majoitusvaihtoehtoja 
on monenlaisia ja kaikki sijaitsevat 
kävelyetäisyyden päässä kokouspaikasta. 
Majoituskoodi on LCKalajoki2019. 
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 Iltaseitsemältä aloitetaan avajaisjuhla 
Arenalla ja ilta jatkuu merihenkisinä ranta- 
leijona-iltamina, jossa yhtenä esiintyjänä on
paikallinen, palkittu Fermaattikuoro ja tanssi-
musiikista vastaa Keltaiset banaanit -orkes-
teri.
 Järjestäjät vinkkaavat, että rentoon yhtei-
seen iltaan voi pukeutua merihenkisesti.

Meren antimia ja kiertoajeluita
Lauantaina ilmoittautuminen jatkuu kello 8 
–10.30 Event Park Arenalla, ja PCC-tapaa-
minen on aamukahdeksalta Santa’s Sani -ho-
tellilla. Lippumarssi starttaa kello 9.15 Santa’s 
Sani -hotellilta Event Park Arenalle. Marssiin
osallistuvat Suomen lippu airueineen, Lions- 
liiton lippu, kansainvälisten vieraiden liput 
sekä piirien liput. 
 Vuosikokouksen avaustilaisuus on kello 
11 ja jatkuu vuosikokouksen ensimmäisellä 
osalla lounaaseen saakka. Samaan aikaan pi-
detään Arne Ritari -tilaisuus. Vuosikokouksen
toinen osa alkaa yhdeltä jatkuen iltapäivään.
 Puoliso-ohjelmat alkavat yhdeltä. Vaihto-
ehtoina ovat ydinvoimalahankkeen esittely 
ja opastettu kiertoajelu Pyhäjoella tai opas-
tetttu kiertoajelu Kalajoella sisältäen käynnin 
Havulan kotimuseossa ja Keramiikkapaja 
Iso-Pahkalalla sekä Hiekkasärkkiin tutustu-
misen. Iltakuudelta vietetään Melvin Jones 
-tilaisuutta Santa’s Sani -hotellilla. 
 Koko vuosikokousviikonloppu huipen-
tuu Iltagaalaan, joka alkaa kello 19.40 Event 
Park Arenalla. Gaalassa esiintyy kalajokinen 
duo Piia Räihälä ja Antti Roslander ja tanssi-
musiikista vastaa myöskin paikallinen Val-
tatie-orkesteri.
 − Merihenkisyys tulee näkymään myös 
Iltagaalassa niin pöydän antimissa kuin ko-
ristelussakin. Menussa on huomioitu pai-
kalliset tuotteet. Kalajoen Tyngän kylältä, 
Tilviksen Marjatilalta on tulossa tarjolle uu-
tuustuote, mansikkainen kuohujuoma lio-
nien Iltagaalaan, ruokahuoltovastaava Eini 
Moilanen kertoo.
 Sunnuntain ohjelmaan kuuluu vielä 
KVN:n järjestäytymiskokous Santa’s Sani 
-hotellilla.
 Kaikki tapahtumat sijaitsevat Kalajoen 
matkailukeskuksen alueella Hiekkasärkillä. 
Event Park Arenalla ovat myös Lions-liiton 
messuosastot sekä pääyhteistyökumppanei-
den osastot ja eri paikallisten toimijoiden 
toimintaa esillä. 
 Tarkemmat aikataulut ja paikat löydät 
tapahtuman nettisivuilta www.lionskalajoki 
2019.com/info/.

Musiikkia meren äärellä
Vuosikokousviikonlopun aikaan Kalajoella 
vietetään myös Kesänavaus-viikonloppua, 
jolloin erityisesti Hiekkasärkkien alueella 
tapahtuu monenlaista. Perjantai-iltana mat-
kailukeskuksen ytimessä, uudella Hilman-
tori-ulkoilmalavalla, on yhteislauluilta, jossa
yleisöä laulattaa televisiostakin tuttu Jari 
Puhakka.
 Lauantai-iltapäivälle suunnitellaan yh-
teistyössä Punainen Sulka -säätiön, leojen ja 
paikallisten klubien sekä Kalajoki Akatemian 
ja Visit Kalajoen kanssa SKEBA-festaria, jo-
hon saadaan esiintyjiksi Jannika B, Mikaveli, 
SAVE ja Lukas Leon.

Upea luonto ja laadukas ohjelma 
odottavat leijonia Kalajoella.

 Tämän lisäksi alueen ravintoloissa juh-
litaan kesänavausta live-esiintyjien, hyvän 
ruoan ja juoman merkeissä. Lisäksi matkailu-
keskuksen monipuolisista aktiviteeteista voit 
lukea lisää www.visitkalajoki.fi -matkailu- 
sivustolta.
 Nyt onkin hyvä aika tutustua tulevaan 
tärkeään tapahtumaan. Muistathan, että ju-
nalla vuosikokoukseen saapuville on järjes-
tetty bussikuljetukset tietyiltä vuoroilta. Voit 
tarkistaa ne nettisivuilta www.lionskalajoki 
2019.com/majoitus-ja-liikkuminen/.
 Ankkureiden nostoon on enää reilu 
viikko!•

Vuosikokousviikonlopun aikaan Kalajoella vietetään myös Kesänavaus-viikonloppua.
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G
AT-puheenjohtaja vaihtui vuoden 
alkupuolella, kun PIP Wing-Kun 
Tam erosi tehtävästä terveydellisis-
tä syistä. Uusi puheenjohtaja on PIP 
Kajit Habananda.

 Kolmen GAT-varapuheenjohtajan tehtä-
vät lakkautetaan. GMT / GLT / GST perus-
tuslaillisen alueen johtajan tehtävät lakkau-
tetaan, GMT / GLT / GST:n perustuslaillisen 
alueen varapuheenjohtajan sekä GMT / GLT 
/ GST-alueen johtajien tehtävät lakkautetaan. 
Näiden tilalle nimitetään jokaiseen perustus-
laillisen alueeseen yksi GAT-johtaja ja jokai-
seen alueeseen yksi alueen GAT-johtaja. Uu-
det tehtävät nimitetään vuodeksi kerrallaan. 
Moninkertaispiirin/piirin/klubin GAT (GLT, 
GMT, GST) tehtävät pysyvät ennallaan.
 Kauden 2020–2021 piirikuvernöörien 
(FVDG/DGe) koulutus järjestetään samalla 
kaavalla kuin tällä kaudella, eli ensimmäiset 
kolme päivää helmikuussa 2020 St. Charles, 
Illinois, USA ja neljäs päivä Singaporen vuosi-
kongressin yhteydessä 2020. Kokouksessa 

Naisten osuus lioneista on 
kasvanut maailmanlaajuisesti
Maailmanlaajuisen toimintaryhmän GATin eli Global Action Teamin 
rakennetta kevennetään seuraavan toimintakauden alusta, 
päätettiin kansainvälisen hallituksen toimintakauden toisessa 
kokouksessa Reykjavikissa Islannissa 3.−6.4.2019.
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018–2020

hyväksyttiin myös piirikuvernöörielektien 
koulutussuunnitelma ja aikataulu.

Uudet äänet -aloitteesta tuloksia
Presidentti Gudrun Yngvadottirin aloite 
New Voices – Uudet äänet on tuottanut hyviä
tuloksia. Vuoden sisällä on liittynyt noin 
45 000 uutta naisjäsentä ja maailmanlaajui-
sesti naisten osuus on kasvanut ja oli helmi-
kuun 2019 lopussa 30,09 prosenttia kokonais-
jäsenmäärästä.
 Afrikka on uusi perustuslaillinen alue al-
kaen heinäkuussa 2019 Milanon kansainväli-
sen vuosikokouksen päätöksen jälkeen ja on 
perustuslaillinen alue numero 8. Afrikka saa 
kansainvälisen johtajan viran aina parillisina 
vuosina, ensimmäisen kerran vuonna 2020. 
 Milanon kansainväliseen vuosikokouk-

Afrikka on uusi perustuslaillinen alue 
Milanon vuosikokokouksen päätöksen jälkeen.

seen oli rekisteröitynyt 4.4.2019 mennessä 
16 174 osallistujaa. 
 Atlanta, USA, valittiin äänestyksen jälkeen
vuoden 2026 vuosikokouksen pitopaikaksi.

Palveluaktiviteetit 
siirtyvät MyLioniin
MD 107 Suomelle myönnettiin 15 000 US 
dollarin PR-apuraha uuden Lions-esitteen 
tekoa varten. 
 LION-lehden tuki puolittuu 4 US dolla-
rista per jäsen 2 US dollariin per jäsen kau-
desta 2020−2021 alkaen. Tämä tuo vuoden 
päästä paineita LION-lehden painetun ver-
sion budjetointiin.
 GDPR eli Euroopan tietosuoja asetuk-
seen liittyen perustetaan tietosuojaryhmä, 
johon presidentti nimeää jäsenet Euroopan 

Hetki ennen avajaisistuntoa, vasemmalta kansainvälinen johtaja ID Walter Zemrosser Itävalta, 
ID Geoffrey Wade USA, ID Steve Thornton USA ja ID Heimo Potinkara.

alueelta, joista yksi jäsen nimetään nykyi-
sestä Euroopan GDPR Advisory ryhmästä. 
Tietosuojaryhmä raportoi GDPR:n liittyvistä 
asioista Teknologia-komitealle. 
 Kokouksessa tarkistettiin piirin malli- 
sääntöjen kohta luku VI kohta 2, piirin GAT- 
koordinaattorit (GLT, GMT, GST) ja LCIF- 
koordinaattori ovat piirihallituksen jäseniä 
ilman äänivaltaa.
 Palveluaktiviteettien raportointi tulee 
siirtymään MyLCI:stä MyLioniin 1.7.2019 
alkaen. 
 LCI tulee panostamaan paljon resursseja 
IT-teknologiaan ja uuden teknologian käyt-
töönotto tulee vaatimaan vahvaa koulutus-
panostusta. Jatkossa nimetään eri alueille 
IT-lähettiläitä/tuotanto-osaajia, joiden teh-
tävänä on jakaa tietoa ja osaamista uudesta 
teknologiasta.
 Seuraava hallituksen kokous on 30.6.–4.7. 
2019, Milanossa.•
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PATRICIA ”PATTI” HILL
Kotoisin Kanadasta, 
Edmontonista. Psykologi, 
Edmonton Host lionsclubin 
jäsen. Kansainvälinen johtaja 
2007–2009 ja toimi johtaja-
koulutuksen puheenjohtajana.

SOMSAKDI LOVISUTH
Kotoisin Bangkokista,
Thaimaasta. Sähkötekniikka-
yrityksen johtaja ja Bangkok 
Cosmopolitan lionsklubin 
jäsen vuodesta 1986. Toimi 
kansainvälisenä johtajana 
2004–2006 ja hallitukseen ni-
mitettynä jäsenenä 2014–2015. 

PRAVIN CHHAJED
Kotoisin Ahmedabadista, 
Gujaratin osavaltiosta, Intiasta.
Kansainvälinen johtaja 
2001–2003. Johtaja tekstiilejä 
valmistavassa yrityksessä, 
joka järjestää myös matkoja 
ja tapahtumia. Aloitti leona 
1979 ja Ahmedabad Karnavati 
lionsklubissa vuodesta 1984. 

Kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön 
muutosehdotukset löytyvät digilehdestä 
www.lions.fi/lionlehti. Muutosehdotukset 
jätetään edustajien äänestettäväksi vuoden 
2019 kansainvälisessä vuosikokouksessa. 
Kaikki muutokset kansainväliseen ohjesääntöön 
vaativat enemmistön äänistä tullakseen 
hyväksytyksi.

MUUTOSEHDOTUKSET

Koe Milanon taika
OLETKO HARKINNUT osallistumista vuoden 
2019 vuosikokoukseen? Tule mukaan! Älä 
jätä väliin tätä ainutlaatuista mahdollisuutta
kokea Milano yhdessä lionien ja leojen 
kanssa ja näytä Milanolle ja koko maailmalle,
että ystävälliset teot ovat tärkeitä. 
 Milanossa on loputtomasti historiaa ja 
kulttuuria ja se on ylpeä isäntäkaupunki 
vuoden 2019 vuosikokoukselle. Muodista 
taiteeseen, designiin, ruokakulttuuriin ja 
paljon muuta, osallistujat tulevat varmasti 
saamaan monia upeita kokemuksia. 
 Lue lisää tapahtumasta https://lcicon.
lionsclubs.org/fi/.•

Kolmannen kansainvälisen varapresidentin virkaan 2019–2020 ilmoittautui määräaikaan mennessä viisi ehdokasta. 
Vaali pidetään vuosikongressissa. Lue tarkemmat esittelyt LION-digilehdestä www.lions.fi/lionlehti.
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VUOSIKOKOUSKUTSU

 Viiden kokouspäivän aikana pääset kuule-
maan tunnettuja puhujia, ensiluokkaisia viih-
dyttäjiä ja tietysti kokemaan lionsvuosikokouk-
sen perinteisiä tapahtumia, joihin kuuluu 
muun muassa kansakuntien paraati, uuden 
presidentin virkaanastuminen ja kolme täysis-
tuntoa, joista käy ilmi lionspalvelun hämmäs-
tyttävä laajuus ja monipuolisuus. Yhdistyneen 
kuningaskunnan entinen pääministeri Tony 
Blair on eräs pääpuhujista. 
 Vuosikokousviikko on upea kokemus, 
joka on täynnä yhteenkuuluvaisuutta, haus-
kuutta ja oppimista. Tule viettämään aikaa mui-
den lionien kanssa, osallistu leirituli-istuntoon 
ja kerää intoa ja energiaa uutta palveluvuotta 
varten.• 

Allekirjoitettu 
18. maaliskuuta 2019 
Oak Brookissa, Illinoisissa, 
Amerikan Yhdysvalloissa.

gudrun yngvadottir
Kansainvälinen presidentti

KANSAINVÄLISEN OHJESÄÄNNÖN luvun VI, 
kappaleen 2 mukaisesti kutsun teidät vuoden 
2019 kansainväliseen vuosikokoukseen. Lio-
nien 102. kansainvälinen vuosikokous pide-
tään Milanossa, Italiassa. Vuosikokous alkaa 5. 
heinäkuuta kello 10 ja päättyy 9. heinäkuuta.
Kokouksessa on tarkoitus valita presidentti, 
ensimmäinen varapresidentti, toinen varapre-
sidentti, kolmas varapresidentti sekä 17 jäsentä
kansainväliseen hallitukseen. Kokouksessa kä-
sitellään myös muut ennen kokousta esiin tul-
leet asiat. 
 Milanoa kutsutaan usein renessanssin 
kehdoksi. Kaupungissa on runsaasti sekä van-
hoja että uusia, upeita taideteoksia, ja myös 
Leonardo DaVinci kutsui sitä kotikaupun-
gikseen. Siinä mielessä Milano on oivallinen 
paikka lioneille oman palvelurenessanssinsa 
aloittamiseen. Lähde kiertelemään katuja ja 
ihailemaan arkkitehtuuria, maistelemaan pai-
kallista jäätelöä ja vaikka retkeilemään järvi-
alueelle nähdäksesi vilahduksen siitä, miten 
rikkaat ja kuuluisat viettävät vapaa-aikaansa. 
Tee tätä kaikkea samalla kun seurustelet tois-
ten lionien kanssa. 

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS

EHDOKKAAT 3. VARAPRESIDENTEIKSI
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SALIM MOUSSAN
Kotoisin Beirutista, 
Libanonista. Eläkkeellä 
oleva yritysjohtaja, Beirut 
St. Gabriel lionsclubin 
jäsen. Toimi kansainvälisenä 
johtajana 1997–1999. 
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FABRÍCIO OLIVEIRA 
Kotoisin Catolé do 
Rochasta, Brasiliasta. 
Toimi kansainvälisenä 
johtajana 2006–2008. 
Hän on yritysjohtaja ja Catolé 
do Rocha lionsclubin jäsen 
vuodesta 1985. 
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Piirikuvernööriehdokkaat 
tulevalle kaudelle 
Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet 
kauden 2019–2020 piirikuvernööriehdokkaansa.

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

Ehdokkaat esitellään Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksessa Kalajoella kesäkuussa 
ja he matkustavat elekteinä LCI:n 
kansainväliseen vuosikokoukseen 
Milanoon heinäkuussa, jolloin he antavan 
piirikuvernöörilupauksensa 
ja heidän nimityksensä sinetöityy.

ELEKTISTÄ KUVERNÖÖRIKSI

107-a 
HEIKKI MÄKI
LC Paattinen

OLEN Turun kupeesta Paattisilta maailmalle 
ponnisteleva 51-vuotias varsinaissuomalainen.
 Asun vaimoni Hannan kanssa kahdes-
taan lastemme lähdettyä jo omille teilleen. 
Päiviäni rytmittävät työt yksikön päällikkö-
nä aluehallintovirastossa. Sen vastapainoksi 
vietän vapaa-aikaa järjestötoiminnan parissa.
Omasta ajasta nautin myös mökillä sekä 
moottori- ja polkupyöräreissuissa.
 En lakkaa ihailemasta mihin kaikkeen 
hyvään ihmiset pystyvät, jos tahtoa on. Olen 
itse saanut leijonana osoittaa tätä tahtoa jo 
yli 18 vuotta. Klubissa ja piirissä minulle on 
annettu monia tehtäviä ja kaiketi olen teh-
nyt jotain oikein, kun huomionosoituksiakin 
olen saanut.
 Lions-työ motivoi ja minulle on kunnia 
saada olla mukana palvelemassa teidän kans-
sanne. Muistetaan pyytää muitakin mukaan 
ja kertoa palvelustamme.•

107-b
KRISTIINA JÄNTTI
LC Espoo/Aurorat

LAPISSA vietettyjen lapsuusvuosien jälkeen 
siirryin Pohjois-Karjalan kautta etelämmäksi
ja olen espoolaistunut. Perheeseeni kuuluu 
puolisoni Lauri ja kaksi aikuista lasta. Lapsen-
lapsiakin on kolme.
 Juristin työn vastapainoa on perheen ja 
erityisesti lastenlasten kanssa vietetty aika. 
Liikunta eri muodoissaan on lähellä sydäntä 
samoin kulttuuri ja lukeminen.
 Vuonna 2008 alkaneen Lions-urani aika-
na olen klubissani hoitanut sihteerin ja pre-
sidentin tehtävää. Piirihallituksessa tutuik-
si ovat tulleet lohko- ja aluepuheenjohtajan 
sekä palveluvastaavan tehtävät. 
 Parin viime vuoden aikana mielenkiin-
toisinta on ollut vierailla Länsi-Uudellamaalla
sijaitsevissa B-piirin klubeissa. Lionstoimin-
nassa haluan olla vapaaehtoisena tuottamassa
toisille hyvää ja itselle hyvää mieltä. Haluan 
myös tehdä parhaani yhdessä mukavien ih-
misten tuella.•

107-c
HANNU HERTTI
LC Padasjoki

OLEN 64-vuotias jo eläkkeellä oleva leijona. 
Kotoisin olen Lahteen kuuluvasta Nastolas-
ta, mutta nykyisin asun Padasjoella pienessä 
kylässä, jossa olemme kunnostaneet vanhan 
kyläkaupan asunnoksemme. Perhettä on vai-
mon lisäksi kaksi lasta, seitsemän lastenlasta 
ja yksi lapsenlapsenlapsi.

107-d
MAIRE VIERIKKO
LC Mikkeli/Naisvuori

LEIJONATYÖSSÄ minulle tärkeää on lasten ja 
nuorten tulevaisuuden turvaaminen. Millai-
sena jätämme maailman jälkeemme?
 ”Vesileijonana” teen sen minkä pystyn. 
Omalla paikkakunnallani järjestetään ym-
päristöpäivä 5.6. yhteistyössä Mikkelin kau-
pungin ja Lappeenrannan-Lahden teknilli-
sen yliopiston (LUT) ja Meri-partiolaisten ja 
Mikkelin klubien kesken.
 Hoitotyön ammattilaisena olen huolissa-
ni yhteiskunnan ”tukipylväistä” eli omaishoi-
tajista, jotka hoitavat kellon ympäri lähei-
siään. Haluan tukea heidän jaksamistaan 
arvokkaassa työssä.
 Intohimonani ovat omat läheiset, joiden 
mielestä olen marja-aikaan marja- ja sieni- 
narkomaani. 
 Saadut arviot minusta; aika hyvä tyyppi, 
vähän sopivan kaheli täti tomera. Ihana.
 Parannettavaa; ajattelisit ensin mitä sa-
not, epäitsekäs.
 Elämä antaa mahdollisuuden elinikäi-
seen oppimiseen.•

 Lions-järjestöön ja samalla myös klubiini 
LC Padasjokeen liityin vuonna 2009. Lions-
toiminnan kautta olen saanut mahdollisuu-
den tutustua muihin padasjokelaisiin ja saa-
nut uusia ystäviä. 
 Työelämäni olen tehnyt pääasiassa erilai-
sissa vientimarkkinoinnin tehtävissä. Ensin 
aivan käytännön tehtävissä ottamalla käyt-
töön muun muassa paperikoneiden säh-
kökäyttöjä. Sen jälkeen toimin kylmäalan 
yhtiössä vientipäällikkönä ja markkinointi-
johtajana.
 Työtaustaani ja nuorisoajan partiohar-
rastukseeni liittyen olen lionstoiminnassa ol-
lut kiinnostunut kansainvälisyydestä ja nuo-
risotyöstä.
 Olen 1VDG edustajana Suomen Lions- 
liiton hallituksessa. Olen myös käynyt mo-
net Lions-järjestön koulutukset, kuten ALLI- 
kurssin Salzburgissa vuonna 2018.
 Vapaa-aika kuluu järjestötoimien lisäksi 
lukiessa ja pihatöissä. Myös liikunta on lähellä
sydäntäni. Kauteni teemaksi olenkin valinnut
Kunnon vuosi lionina.•
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107-i
HANNU ANTTONEN
LC Oulu/Pateniemi

OLEN syntynyt Kokkolassa ja koulutuksel-
tani olen filosofian tohtori, työhygieenikko 
ja Oulun yliopiston dosentti. Työni kehitti 
minulle ajattelun kansainvälisyyden, kansal-
lisen ja paikallisen toiminnan yhteydestä ja 
hyvinvoinnin merkityksestä. 
 Leijonaharrastuksen aloitin 1984 kut-
suttuna ja uutena asuinalueellani. Olen toi-
minut klubivirkojen lisäksi piirihallituksen 
jäsenenä ZC:na ja GLT:na sekä VDG:nä 
2013–19. Muutosvalmentajakurssin kävin 
2013–14 ja opasleijonaksi 2014. 
 Olen ollut yhtenä mukana perustamassa 
uutta klubia ja klubissani olen toiminut vetä-
jänä mielenkiintoisissa hankkeissa, mieleen-
painuvimpina Suomi 100 -perintöprojekti ja 
nuorten olympialaiset. VDG-kautena olen 
koostanut piirin strategian, vetänyt Leo-han-
kettamme ja piirimme metsäretkihanketta. 
Ansiomerkeistä korkein tähänastisista on II 
ruusukkeen ansiomerkki. Perheeseeni kuuluu
vaimoni Vuokko, joka on professori Oulun 
yliopistossa, neljä lasta ja seitsemän lasten-
lasta ja anoppi. Haastavasta Lion-aherruk-
sesta irtaannun mökkieni turvassa Lapissa 
kalastellen ja veneillen sekä lastenlapsieni 
narrattavana.•

PIIRIKUVERNÖÖRIEHDOKKAAT KAUDELLE 2019–2020

107-e
SIRKKA-LIISA
VOUTILAINEN
LC Valkeakoski/
Rapola

OLEN 68-vuotias teologian maisteri, pastori, 
eläkkeellä. Olen leijona ja LC Valkeakoski/
Rapolan perustajajäsen vuodesta 2009, klubi-
presidentti 2010–11, lohkon puheenjohtaja 
2012–13, piirisihteeri 2015–16. Lisäksi olen 
liiton Orkester Norden -toimikunnan sihteeri.
Olen myös Melvin Jones -jäsen.
 Lion-koulutusta ja kokemusta minulla 
on Opaslionina 2010–13, Senior lionjohta-
jien koulutusinstituutista (ALLI) ja Kehitä 
itseäsi -johtamistaitojen työpajasta (RLLI). 
Olen osallistunut liiton vuosikokouksiin 
vuodesta 2009 ja kuvernöörineuvoston ko-
kouksiin 2013−2019.
 Harrastuksia ovat Martat, käsityöt ja lu-
keminen. Ehkä kaikkein rakkain ”harrastus” 
mummulle ovat kolme pojanpoikaa. Puoli-
soni on PDG Erkki Voutilainen.
 Työssäni diakoniapastorina opin tietä-
mään millaisissa vaikeuksissa osa suoma-
laisista ja kehitysmaiden ihmiset elävät. Me 
leijonat voimme auttaa ja yhdessä tehdä 
enemmän. 
 Leijonat ja klubit – me palvelemme.•

107-f
THOROLF 
WESTERLUND
LC Närpes

OLEN ollut yrittäjä ja syntynyt vuonna 1948 
Lapväärttissä, joka on nyt osa Kristiinankau-
punkia. Olen asunut yli 50 vuotta Närpiössä, 
ja ollut LC Närpiön jäsen vuodesta 2004. Lä-
hes koko elämäni olen ollut mukana eri jär-
jestöissä ja luottamustehtävissä.
 Piirihallituksessa olen toiminut lohkon 
ja aluepuheenjohtajana, 2VDG- ja 1VDG- 
tehtävissä. Lionstoiminnan lisäksi olen kiin-
nostunut myös musiikista ja kuorolaulusta. 
Perheeseeni kuuluu puoliso Inger, ja meillä 
on lapsi ja kaksi lapsenlasta. 
 Olen saanut Melvin Jones -arvonimen ja 
liiton I ruusukkeen ansiomerkin. Olen osal-

listunut Lions-koulutustilaisuuksiin muun 
muassa DGe-valmennukseen tämän vuoden 
helmikuussa Chicagossa.
 Tulevalla kaudella tulen antamaan kai-
ken tukeni piirin ja klubien elinvoiman tu-
kemiseen. 
 Minun teemani kaudella 2019–2020 on 
Haluamme – auttaa.•

107-g 
HEIKKI NÄSI 
LC Kivijärvi 

 
OLEN syntynyt 1948 Tampereella. Avioiduin 
1971 puolisoni Annelin kanssa. Hän nukkui 
pois 4.12.2018. Minulla on yksi aikuinen tytär
ja kaksi vauhdikasta tyttärenpoikaa.
 Työurani aloitin Satakunnan lennostossa 
Aitovuoren tutka-asemalla ja suoritin 1972 
opistoupseeritutkinnon Puolustusvoimien
Sähköteknillisessä koulussa Riihimäellä. 
Vuonna 1975 siirryin elektroniikkateollisuu-
den palvelukseen työskennellen tuotannon-
johtotehtävissä 1980 saakka. Tämän jälkeen 
toimin oman elektroniikkayrityksen toimitus-
johtajana aina eläkkeelle siirtymiseen saakka.
 Aloitin lionina 2007 ja asun tällä hetkellä
Kivijärvellä seuranani kultainennoutaja 
Roope, chihuahua Antonio ja kissa Carlos. 
Piirihallituksessa olen toiminut sekä lohkon- 
että alueen puheenjohtajana.
 Harrastuksiini kuuluu musiikki ja lenk-
keily koirien kanssa. 
 Ihmisten auttaminen on keskeisesti sy-
dämessäni ja siksi koen todella tärkeäksi 
lionstoiminnan. 
 Missä tarve, siellä Lion! We Serve!• 

107-h
ILKKA KOSONEN
LC Parikkala

OLEN syntynyt Parikkalassa vuonna 1966, 
jossa olen asunut pääosan aikuiselämästä-
ni. Kouluni olen käynyt Lappeenrannassa ja 
yliopisto-opiskelut Helsingissä. Perheeseeni 

kuuluu vaimo Lege, joka on paikallislehden 
toimittaja ja 17-, 20-, 24-vuotiaat pojat. Am-
mattini on ympäristöinsinööri ja työnantajani
on Imatran kaupunki. Harrastan orkideoi-
den hoitoa, kuntoliikuntaa ja lionstoimintaa.
 LC Parikkalan jäseneksi minut kutsuttiin 
vuonna 2004. Olen toiminut klubissani kes-
keisissä tehtävissä. Kansainvälisen nuoriso-
vaihdon koordinaattorina olin vuonna 2009. 
Klubin presidenttinä olin 2011−2012 ja loh-
kon puheenjohtajana 2014−2015. Piirissä 
olen hoitanut 2VDG- sekä nyt 1VDG-tehtä-
vät.
 Huomionosoituksena olen saanut I ruu-
sukkeen kotimaisen ansiomerkin.
 Hyvää saadaan aikaan toimimalla yhdes-
sä. On tärkeää, että kerromme omasta pal-
velustamme, jotta voimme herättää palvelun 
henkeä paikkakunnallamme. Vahvistamme 
klubejamme ja paikkakuntiamme.•

>>>
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107-o
TOR-ERIK 
BACKSTRÖM
LC Nedervetil 

OLEN 62-vuotias ammattikuljettaja, asun Ala-
vetelissä vaimoni Elisabethin kanssa. Meillä
on viisi aikuista lasta, joilla on omat perheet. 
Lapsenlapsia on 13, joista kuusi poikaa ja 
seitsemän tyttöä.
 Lionstoiminta on antanut minulle paljon 
iloa ja uusia ystäviä, läheltä ja kaukana.
 Yhteinen tavoitteemme on lähimmäisten 
auttaminen, kotiseudulla ja kansainvälisesti.
 Olen hoitanut omassa klubissa eri tehtä-
vää. Klubipresidenttinä kaksi kertaa, ja sih-
teerinä kaksi kertaa.
 O-piirissä olen toiminut RC-, IT-, YCEC-,
2VDG- sekä nyt 1VDG-tehtävissä. Olen 
osallistunut Advenced Lions Leadership Insti-
tute -koulutukseen 2016.
 Tämä vapaehtoistyö ei ole sooloilua, 
vaan joukkuetyötä piirivirkailijoiden ja klu-
bijäsenten välillä. Muistakaamme, että olem-
me iso tiimi ja kun otamme toisemme huo-
mioon ja antamamme lionslupauksen, niin 
työmme kantaa hedelmää. 
 Ole ahkera ja rohkea Lions-työssäsi.•

PIIRIKUVERNÖÖRIEHDOKKAAT KAUDELLE 2019–2020

107-k
ERKKI LAPPI
LC Virtasalmi

OLEN syntynyt Jäppilässä vuonna 1951 kah-
deksanlapsiseen perheeseen. Meitä oli seit-
semän veljestä kuin Jukolassa. 
 Minulla on tekninen koulutus ja olen ol-
lut opettajana yli kymmenen vuotta ja yrittä-
jänä lähes neljäkymmentä vuotta.
 Asun Virtasalmella vaimoni Pirkon 
kanssa. Meillä on yksi tytär Tatjaana ja hän 
asuu aviomiehensä Petrin sekä 11-vuotiaan 
lapsenlapseni Wernerin kanssa naapurissa. 
Olemme saman työnantajan palveluksessa. 
Yrittäjinä perheyrityksissä Ekin Muovi Oy ja 
Rst-Lapit Oy.
 LC Virtasalmeen liityin yli 38 vuotta sit-
ten. Olen käynyt kaikki tehtävät klubissamme
ja joitakin tehtäviä moneen kertaan.
 Klubi on hankkinut minulle Melvin Jones
Fellow -arvonimen, jota arvostan suuresti.
 Piirihallituksessa olen toiminut lohkon 
puheenjohtajana ja nyt olen VDG-putkessa. 
Otan mielelläni tulevat haasteet vastaan.
 Nykyisin on vielä paljon valtakunnallisia 
kemian ja muoviteollisuuden luottamusteh-
täviä Etelärannassa. Harrastan liikuntaa, esi-
merkiksi melontaa ja olen ollut Suomi meloo 
-tapahtumassa vetopuuhissa lähes 35 vuotta.
 Monessa mukana olleena on kiva vie-
dä lionstoimintaa ilolla ja koko sydämellä 
eteenpäin kohti tulevaa.•

107-l
RAIMO TORVELA
LC Kemi

OLEN syntynyt 1948 Kemissä, kuten sanonta 
sanoo ”Kemistä oon ja kehtaan sanoa”.
 Perheeseeni kuuluu puoliso lion Mirja 
sekä kaksi aikuista lasta sekä kolme lasten-
lasta. Perheessä temmeltää myös villi kääpiö-
nautseri Piiku.
 Koulutukseltani olen rakennusmestari 
minkä lisäksi olen suorittanut Valtion palo-
opiston palopäällystökurssin. Ennen eläk-

107-m
AARNO NIEMI
LC Rauma/Reimari

OLEN 64-vuotias, juuri eläkkeelle päässyt ja 
asun Raumalla. Olen naimisissa lion Mari- 
Anna Niemen kanssa. Meillä on kolme ai-
kuista poikaa, jotka kaikki ovat jo omillaan. 
Vanhin pojista asuu Englannissa ja nuorin 
Ruotsissa, keskimmäisen asuessa Rauman 
Lapissa. 
 Olen ollut LC Rauma/Reimarin jäsen 
vuodesta 2008. Olen toiminut likimain kai-
kissa klubin hallitustehtävissä. Melvin Jones 
-jäsenyyden sain 2015. 
 Olemme puolisoni kanssa valmiita myös 
vastaamaan tuntemattoman tulevaisuuden 
haasteisiin. Haluamme elää mukana lionsar-
jessa ja -juhlassa myös tulevaisuudessa. Olem-
me sitä mieltä, että Suomen lionstoiminnalla 
on tulevaisuus, kun muistamme, että järjestö 
perustettiin palvelemaan ihmisiä. Palvelus-
ta järjestö tunnetaan ja sitä palvelutyötä te-
kemään on helppo pyytää ihmisiä mukaan.•

107-n
JENNI LUOMALA
LC Helsinki/Finlandia

OLEN ollut Lions-järjestössä 20 vuotta, joista 
ensimmäiset vuodet leoissa ja nyt leijonana 
kymmenen vuotta. Hyvät kokemukset in-
nostivat minua jatkamaan edelleenkin jär-
jestössä leosta leijonaksi. Osallistun aktiivi-

keelle jääntiä toimin Kemin kaupungin palo-
päällikön tehtävässä. Lionstoiminnan olen 
aloittanut vuonna 1984.
 Olen toiminut kaikissa klubin viroissa 
sekä L-piirin piirihallituksessa useita vuosia. 
Melvin Jones -jäsenyyden olen saanut vuon-
na 2014.
 Lionstoiminnan lisäksi harrastuksiini 
kuuluu golf sekä muu kuntoilu.
 Teemani kaudelle 2019−2020 on Autam-
me – kaikki yhdessä.•

sesti klubini ja piirimme toimintaan. Sydäntä 
lähellä leijonatoiminnassa on toisten autta-
minen, yhdessä tekeminen, kansainvälisyys, 
itsensä kehittäminen ja ystävyys. Haluan esi-
merkilläni rohkaista nuoria ja naisia mukaan 
upeaan järjestöömme.
 Asun Helsingin Vallilassa aviomiehe-
ni ja hänen poikansa, sekä pikkuisen koi-
ran kanssa. Olen 40-vuotias ja työskentelen 
meriliikenteenohjauksessa hallinto- ja vies-
tintäkoordinaattorina. Harrastuksiini lions-
toiminnan lisäksi kuuluvat ruuanlaitto, elo-
kuvat ja matkailu. Puoliso Atte on aktiivisesti 
mukana klubimme toiminnassa, sekä osallis-
tuu Lions-tapahtumiin kanssani.
 Tekemäämme arvokasta palvelutyötä tu-
lisi saada suuren yleisön tietoisuuteen, joka 
innostaisi uusia jäseniä mukaan. Toimintam-
me tulee uudistua vastaamaan tämän päivän 
yhteiskunnan tarpeisiin sopivaksi, vanhoja 
arvoja unohtamatta.
 Yhdessä olemme enemmän!•

>>>
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KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 2/19–20

Aika: Lauantai 24.8.2019 klo 15.00–17.00
Paikka: Break Sokos Hotel Flamingo, Tasetie 8, 01510 Vantaa

 Perjantai 23.8.2019
 12.00–19.00 Ilmoittautuminen
 13.00–17.00 AR-säätiön kokous
 16.30–19.30 KVN-info 
 19.00–20.00 Lions-hohtokeilaus 
 20.00 Buffet-illallinen 

 Lauantai 24.8.2019
 7.30– 9.45 Ilmoittautuminen
 10.00–11.00 Avajaisjuhla
 11.15–12.30 Vastuullisuutta vai tuottoja
   Miten rakennan menestyvän tapahtuman?
   Miten Lion voi tukea kotouttamista?
 12.30–13.15 Lounas
 13.15–14.30 Kuulumisia Questistä
   Miten parannamme jaksamista 
             Leijonatyössä?
   Lapsuusajan syöpä
 14.30–15.00 Kahvi
 15.00–17.00 KVN-kokous
 15.00–17.00 Puoliso-ohjelma
 17.30–19.30 Flamingo SPA kylpylä 
 20.00–24.00 Iltajuhla (smokki tai tumma puku,
   Lions-ansiomerkit) 

 Sunnuntai 25.8.2019
 9.00–16.00 Liiton koulutuksia
 12.00–12.30 Lounas

Menettelytapasääntömme §10 mukaan kuvernöörineuvoston 
varsinaisiin kokouksiin voivat osallistua kaikki Lionit ja Leot, 

joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 31.7.2019 mennessä 
Lions-liiton sivuilla: www.lions.fi > Jäsenille > Kokouksia.

Ilmoittautuneille lähetämme laskun. Huom! 31.7.2019 jälkeen 
tehtyihin varauksiin tulee 20 prosentin korotus.

Ilmoittautumismaksu: 10 euroa/hlö. 
Maksuja ei palauteta 31.7.2019 jälkeen tehdyistä peruutuksista.
Kokouspaketit: Pe: 30 euroa. La: kokous 40 euroa. La: iltajuhla 

60 euroa. Su: 30 euroa. Muut paketit: Pe: hohtokeilaus: 12 euroa.
La: kylpylä 29 euroa. La: puoliso-ohjelma 10 euroa.

Majoitusvaraukset: Break Sokos Hotel Flamingosta, flamingo.
vantaa@sokoshotels.fi tai puh: +358 20 134 605. Koodi: BLIONS19
Hinnat: 1hh 109 euroa/vrk, 2hh 129 euroa/vrk. Hinnat voimassa 

31.7.2019 saakka. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Lisätiedot: 2VDG Markku Vesikallio, p. 050 357 7678 
tai markku.vesikallio@lions.fi

Majoitusvaraukset maksetaan hotelliin paikan päällä.

LC Ylistaro järjestää

LIONS-LIITON
SM-HAULIKKOMESTARUUSKILPAILUT

Ylistaron ampumaurheilukeskuksessa, Ampujaintie 62, Ylistaro

Metsästyshaulikko 100 L, la 10.8.2019 klo 10.00.
1-trap 100, su 11.8.2019 klo 10.00

Sarjat: Yksi sarja tasoituksin. Joukkuekilpailussa lasketaan 
3 parasta tulosta klubista. Lisäksi palkitaan paras yhteistulos.

Osallistumismaksu: 40 euroa laji ja 40 euroa joukkue. 
Tilinumero FI 1947440010158338, saaja LC Ylistaro.

Ilmoittautumiset 28.8.2019 mennessä, 
arto.nortunen@netikka.fi tai Arto Nortunen p. 040 540 6750. 

Ilmoittautumiseen nimi, klubi ja syntymävuosi.

Lisätietoja: Taisto Mäkinen p. 0500 266 025 
ja Martti Pakka p. 040 556 0552.

Harjoittelumahdollisuus pe 9.8.2019 klo 18.00–21.00.

Majoitusmahdollisuuksia lähistöllä muun muassa Maatilamatkailu 
Koivusalo p. (06) 437 7732, Kesti-Iivarin majatalo p. 040 561 3058, 

Takalan maatilamatkailu p. (06) 473 3524 ja 
Härmän kuntokeskus p. (06) 483 1111.

Tervetuloa!
LC YLISTARO

MÖLKKYMESTARIT
KEHIIN

LC Kouvola/Honka kutsuu 
lionsklubeja osallistumaan 

Suomen Lions-liiton 
XVI mölkyn SM-kisoihin

Kouvolan raviradan maalisuoralle 
lauantaina 7.9.2019 alkaen klo 11.00.

Kilpailut käydään perinteisesti 
4-henkisin joukkuein.

Ilmoittautumiset 18.8.2019 mennessä osoitteeseen 
mika.nikkanen@kymp.net.

Kilpailuja koskevat tiedustelut Mikalta 
sähköpostitse tai puhelimella 040 849 9499. 

Osallistumismaksu/joukkue etukäteen 70 euroa, 
kilpailupaikalla 90 euroa.

Maksut tilille: 
LC Kouvola/Honka FI96 4108 8020 0394 55
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V
uosikokouksen hyväksymän ta-
lousarvion lopputulos oli 93 745 
euroa. Siihen tulokseen liitto ei 
tilinpäätöskaudella yltänyt. Ero 
selittyy pääosin siitä, ettei hallin-

non aktiviteettien budjetoinnissa oltu otet-
tu huomioon sisäisiä avustuksia, eli liiton 
tukea nuorisoaktiviteeteille ja yhteispoh-
joismaiselle NSR-hankkeelle joulukortti- ja 
arpajaisaktiviteettien tuotoista. Pitkästä ai-
kaa myös Lions Quest sai sisäisiä avustuksia 
yhteensä 20 000 euroa, mikä lähes puolitti 
aktiviteetin alijäämän.

Liiton talous ylijäämäinen 
neljättä kautta peräkkäin
Lions-liiton tilinpäätös kaudella 2017–2018 on ylijäämäinen 
yhteensä 10 235 euroa. Tulos muodostuu hallinnon ylijäämästä 
39 946 euroa ja hallinnon aktiviteettien alijäämästä -29 711 euroa. 
maarit kuikka, pääsihteeri

Tarkan euron politiikkaa pitää 
noudattaa edelleenkin.

 Ennen sisäisiä avustuksia joulukorttien
tulos oli 29 066 euroa ja arpojen 71 309 eu-
roa, jotka olivat yhteensä 100 375 euroa. 
Tästä summasta tuettiin liiton nuorisotyö-
tä eli Orkester Nordenia, nuorisovaihtoa ja 
Leo-toimintaa ja NSR-hanketta yhteensä 
82 700 euroa edestä sekä edellä mainittua 
Questia 20 000 euroa eli yhteensä 102 700 
euroa. Avustusten erotus -2 325 euroa ka-
tettiin edellisten kausien ylijäämästä.

Kilpailutuksia jatkettiin
Kaudella jatkettiin jo edelliskaudella al-
kaneita kilpailutuksia hallinnon säästöjen 
löytämiseksi. Talon huolto ja sähkö kilpai-

lutettiin. Lisäksi hälytysjärjestelmän kilpai-
lutuksen yhteydessä löydettiin säästöjen 
lisäksi myös aikaisempaa parempi järjes-
telmä. 
 Talon vuokratuotot kasvoivat johtuen 
luottamuselinten päätöksestä, että liiton toi-
misto maksaa niin sanottua sisäistä vuokraa 
3 000 euroa kuukaudessa (alv 0 %). Tällä ei 
ole tulosvaikutusta, koska kysymyksessä on 
kirjanpidollinen toimenpide toimiston ja 
talon kustannuspaikkojen välillä. Salaojitus 
tarkastettiin, kuvattiin ja huuhdeltiin, tar-
kistettiin ja tiivistettiin paloläpiviennit ja 
vesikattoon tehtiin kuntotarkastus. Lisäksi 
korvattiin osa kolmannen kerroksen vuok-
ralaisen pintaremonttitöistä.

28

KUVA: PIXABAY

 Omakatteisten rahastojen puolella eni-
ten tapahtumia oli Punainen Sulka -rahas-
tossa, josta jaettiin avustukset kampan-
jan kumppanijärjestöille, klubeille ja liiton 
nuorisotyölle aiemmin tehtyjen päätösten 
mukaisesti yhteensä 2,187 miljoonaa euroa,
josta oli tilikauden päättyessä maksettu 
1,582 miljoonaa euroa.
 Sri Lankan sairaalassa jatkettiin pohja-
kerroksen kunnostustöitä ja sairaalaan saa-
tiin avullamme hissi.
 Taseen loppusumma on 1,7 miljoonaa 
euroa. Vastaavien puolella omakatteisten 
rahastojen osuus on 838 620 euroa ja hal-
linnon mukaan lukien hallinnon aktivi-
teetit 859 801 euroa. Vastattavien puolella 
oman pääoman osuus on 1,3 miljoonaa eu-
roa, josta hallinnon osuus 551 584 euroa. 
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Liitolla ei ole pitkäaikaista vierasta pää-
omaa toisin sanoen velkaa. Lyhytaikaisen 
vieraan pääoman määrä on 367 462 euroa.

Rahaa ja aikaa säästetty
Kauden lopussa liiton kassavaranto oli 
358  000 euroa. Olemme siis muutaman 
vuoden aikana päässeet kassavirtojen osalta
erittäin hyvään tilanteeseen, eikä kauden 
lopussa tarvitse kantaa huolta rahan riittä-
vyydestä.
 Tarkastelukauden tilinpäätöksen raken-
ne on hyvin pitkälle vastaava kuin vuosi sit-
ten, jolloin liitetiedostoissa esitettiin liiton 
hallinnon, hallinnon aktiviteettien ja oma-
katteisten rahaston tuloksen ja taseen ke-
hittyminen viiden vuoden aikana. Merkit-
tävä parannus tilinpäätöksessä 2017–2018 
on liitetietotosite, jossa esitetään kortti- ja 
arpa-aktiviteettien osuus edellisten tilikau-
sien tuloksesta. Siitä voi todeta, että liitol-
la on käytössä 147 110 euroa varoja nuo-
risoaktiviteettien tukemiseksi tilanteessa, 
jossa tarvitaan uusia resursseja olemassa 
olevien kortti- ja arpatuottojen lisäksi.
 Lions-liitto tekee ylijäämäisen tulok-
sen jo neljättä kertaa peräkkäin. Tulos ei 
ole syntynyt itsestään vaan jäsenmaksu- ja 
muiden tuottojen laskiessa kunkin kauden 
hallitus ja kuvernöörineuvosto ovat joutu-
neet tekemään säästötoimenpiteitä. Yksi 
merkittävä säästöjä tuonut uudistus on ol-
lut sähköiseen kokousjärjestelmään GoTo-
Meeting, GoToWebinar siirtyminen. Rahan 
lisäksi uudistus on myös säästänyt aikaa. 
 Tarkan euron politiikkaa pitää noudat-
taa edelleenkin. Kuluvalla kaudella tehdyt 
ratkaisut liiton toimiston osalta ovat yksi 
merkittävimmistä, pitkällä tähtäimellä sääs-
töjä tuovista toimenpiteistä.• 

M
uutos toteutuu vaiheittain syk-
syn 2019 aikana, koska liiton 
nykyisen henkilökunnan irti-
sanomisajat ovat eri mittaisia. 
Irtisanomiset tehdään 1.6.2019.

 Suurimmat muutokset käytännössä ovat:
 • Tarvikemyynti: liiton tarvikemyyn-
nistä vastaavan työntekijän tehtävä on lak-
kautettu, eikä tarvikemyynti ole uudessa 
organisaatiossa kenenkään tehtävä. Verkko-
kauppa toimii, kuten ennenkin, mutta sen 
tilaukset purkavat ja laskuttavat B- ja N-pii-
rien vapaaehtoiset tämänhetkisen tiedon 
mukaan kerran viikossa.
 • Klubien neuvonta: piirit ovat nimen-
neet keskuudestaan henkilön vastaamaan 
klubien ja lionien kysymyksiin. Lions-toi-
misto ei enää palvele klubien tai lionien 
neuvontatehtävissä. Tämä on hallituksen ja 
kuvernöörineuvoston päätös osana toimis-
ton uudelleenorganisointia.
 • Jäsenten palkitsemiset, klubien merk-
kipäivämuistamiset ynnä muut hoidetaan 
piireissä. Liittoon lähetetään jatkossa vain 
esitykset kansallisista ansiomerkeistä.
 • Lions-toimiston aukioloajat muut-
tuvat 1.5.2019 alkaen. Liiton toimisto on 

Klubien neuvonta siirtyy 1.7.2019 
alkaen toimistosta piireille
Lions-toimiston uudelleenorganisointi on meneillään. 
Uudessa toimistossa työskentelevät toiminnanjohtaja,
viestintä- ja markkinointipäällikkö, toimisto- ja talous-
sihteeri sekä Lions Quest -koulutussihteeri, yhteensä 
neljä henkilöä. 
maarit kuikka, pääsihteeri

avoinna tiistaista torstaihin kello 9.00–15.45.
Henkilökunta palvelee puhelimitse maa-
nantaista perjantaihin kello 13.00–15.45.
 Parhaillaan käydään henkilökohtaisia 
keskusteluja jokaisen työntekijän kanssa 
siitä, ovatko he kiinnostuneita toimimaan 
uuden organisaation tehtävissä. Tämä on 
lakisääteinen vaatimus, eli tehtävät eivät 
tule automaattisesti avoimeen hakuun en-
nen kuin edellä mainittu on selvitetty. Haku 
käynnistyy vasta, jos työntekijä ilmoittaa, 
ettei halua ottaa tarjottua työtä vastaan. 
Työnantajalla on myös lakisääteinen velvol-
lisuus kouluttaa työntekijä uusiin tehtäviin.
 Koska muutokset ajoittuvat kauden 
vaihteeseen, on selvää, ettei uusi organisaa-
tio ole 1.7.2019 valmiina toimimaan suju-
vasti ja ongelmitta. Tähän toivomme ym-
märrystä ja yhteistyötä teiltä kaikilta. Sekä 
liiton että piirin asiaa koskevat tiedotteet 
kannattaa lukea huolella.
 Lisätietoja uudesta organisaatiosta saat 
omalta piirikuvernööriltäsi tai liiton pu-
heenjohtajilta CC Pirkko Vihavaiselta ja 
VCC Aarne Kiviojalta.•

K
U

V
A

: P
IX

A
B

A
Y



30

O
rkester Nordenin tämän vuoden 
soittajahaku oli avoinna 21.1.–
10.3.2019. Hakemuksia orkesteriin 
saatiin yhteensä 160 kappaletta, 
joista 120 jätti videokoesoittomate-

riaalia kouluttajien arvioitavaksi. Tässä jou-
kosta valikoitui 73 muusikkoa tämän kesän 
kokoonpanoon. 
 Ikähaarukka valituissa orkesterilaisissa 
on 16-vuotiaasta aina 30-vuotiaaseen asti. 
Eri soitinryhmiin tuli eri määrä hakijoita, 

Orkester Nordenin kesän leirin ja konserttikiertueen valmistelut 
ovat jo loppusuoralla. Luvassa on erittäin mielenkiintoinen 
kokoonpano nuoria muusikoita ja heitä ohjaavia ammattilaisia. 
Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee nauttimaan 
näiden lahjakkuuksien esityksistä kesän kiertueella. 
ORKESTER NORDEN / henna keihäs

• Lahden kaupunki 
 kulttuuriasiainpäällikkö Matti Karhos 
 matti.karhos@lahti.fi, p. 050 387 8792

• Orkester Norden  
 kulttuurituottaja Henna Keihäs 
 henna.keihas@lahti.fi, p. 050 383 6551

• Suomen Lions-liitto 
 Orkester Norden -työryhmä

 PDG Erkki Voutilainen 
 erkki.voutilainen@lions.fi

 PID Tapani Rahko 
 tapani.rahko@lions.fi

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

Olemme myös somessa!

LISÄTIETOJA

toisiin enemmän ja toisiin vähemmän, joten 
pientä joustoa yläikärajan kanssa on joudut-
tu tästä syystä tekemään. Mukana on 14 eri 
kansallisuuden edustajaa, joista suuri osa, 27 
henkilöä on Suomesta. Mukavaa positiivista 
huomiota on herättänyt islantilaisten muusi-
koiden suuri, yhdeksän henkilön määrä or-
kesterissa. 
 Soittajia on tällä kertaa mukana myös 
aina Australiasta ja Chilestä asti. Nämä hiu-
kan kaukaisemmat kansalaisuudet selittyvät 

Orkester Nordenin musiikillinen kesä

Orkester Nordenin konsertti vuonna 2017 Aalborgin Musikkens Husetissa.

KUVA: RENÉ JEPPESEN
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sillä, että kyseiset muusikot opiskelevat jos-
sakin pohjoismaisessa tai Baltian maan mu-
siikkioppilaitoksessa, jolloin heidät voidaan 
valita mukaan orkesteriin. 
 Orkesteri kokoontuu Lahdessa 29.7.–
7.8.2019 kymmenen päivää kestävälle leirille.
Leirin päätteeksi orkesteri lähtee viiden päi-
vän kiertueelle. Leirin järjestelyistä vastaa 
Lahden kulttuuripalvelut neljän tuottajan ja 
tuottajaharjoittelijan voimin. Odotettavissa 
ovat antoisat ja työntäyteiset 10 päivää Lah-
den upeissa musiikillisissa puitteissa! Hie-
noa, että meillä on näin suuri orkesteri koolla
tänä vuonna. 

Lappeenrantaan, Lahteen,
Ahvenanmaalle ja Tallinnaan
Pohjoismaisen ministerineuvoston tuen ja 
Suomen Kulttuurirahastolta saadun apurahan
lisäksi Orkester Norden vastaanotti Svenska
Kulturfondenilta 20 000 euron avustuksen 
vuoden 2019 kiertuetoimintaan. Avustuksen 
turvin pystymme toteuttamaan neljä kon-
serttia sisältävän kiertueen Lappeenrannassa,
Lahdessa, Maarianhaminassa ja Tallinnassa. 
 Orkesterin Nordenilla on ilo järjestää 
kiertueensa ensimmäinen konsertti torstaina 
8.8. Lappeenranta-salissa, Lappeenrannassa. 
Paikallinen LC Lappeenranta/Rakuuna on 
ottanut tapahtuman hienosti hoitaakseen ja 
myy lippuja konserttiin. Lahden Sibeliusta-
lossa perjantaina 9.8. järjestettävän konsertin 
toteuttaa C-piiri yhdessä LC Lahti/Ankku-
reiden kanssa.
 Näihin molempiin konsertteihin on li-
punmyynti siis jo käynnissä. Lippuja voi 
ostaa osoitteesta www.lippu.fi tai paikalli-
silta lionsklubilaisilta. Pääsylippujen tuotto 
menee orkesterin toimintaan kattamaan ai-
heutuneita kuluja sekä klubien itsensä valit-
semiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Sibelius-
talon konsertin yksi hyväntekeväisyyskohde 
on puhtaat vedet ja Vesijärven suojelu. Tämä 
toteutetaan yhteistyössä Vesijärvisäätiön 
kanssa. 
 Kiertueen muut konsertit järjestetään 
sunnuntaina 11.8. kulttuuri- ja kongressi-
keskus Alandicassa Maarianhaminassa ja 
maanantaina 12.8. Kaarlin kirkossa Tallin-
nassa. Maarianhaminan konsertti järjeste-
tään yhteistyössä kaikkien paikallisten klu-
bien kesken. Tallinnan konsertin päävastuu 
on lähinnä Orkester Norden -organisaatiolla, 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.
 Konserttien ohjelmassa kuullaan islanti-
laissäveltäjä Anna Thorvaldsdottirin Drea-
ming, Johannes Brahmsin Traaginen alku- 
soitto, Dmitri Šostakovitšin Sinfonia nro 5 
(Lappeenranta ja Lahti) ja Jean Sibeliuksen 
Lemminkäinen (Maarianhamina ja Tallinna). 
Orkesteria johtaa Eva Ollikainen.

Orkester Nordenin 73 soittajan kokoonpanossa
on mukana 14 eri kansallisuuden edustajaa.

Kiertuejärjestelyihin tukea
Paikalliset lions-klubit ovat hienosti lähte-
neet mukaan kiertueen järjestelyihin ja anta-
vat korvaamatonta työpanostaan konserttien 
onnistumisen eteen. Kiitämme kaikkia mu-
kana olevia klubeja tuestanne Orkester Nor-
denin alkutaipaleella. 
 Toivomme tulevina vuosina, että yhä 
useammat klubit kokisivat orkesterin omak-
seen ja olisivat mukana pitämässä huolta 
näistä lahjakkaista nuorista. Sekä harjoitus-

leiri että kiertue ovat nuorille soittajille mak-
suttomia ja ne toteutetaan Orkester Norden 
-organisaation saamalla rahoituksella. Leirille
tuloa ja kiertueelta paluuta varten nuoret 
voivat hakea matkastipendejä omien paikka-
kuntiensa lionsklubeilta.
 Orkesteri hakee toimintaansa vielä mu-
kaan tukijoita, joten annamme mielellämme 
lisätietoja jos orkesteritoiminta on lähellä 
sydäntä ja haluatte antaa oman panoksenne 
hankkeen onnistumiselle.•
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LIONS QUEST -KOULUTUSOHJELMA 

KOULUTUSKALENTERI
2019–2020

SYKSY 2019

AIKA KOULUTUSTYYPPI PIIRI PAIKKAKUNTA

15.–16.8. Peruskoulutus G Jyväskylä

26.8. ja 2.9. Liikuntaseurakoulutus I Vuokatti 
 (maksuton)

3.9. ja 13.9. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki 
 (maksuton) 

4.9. ja 12.9. Liikuntaseurakoulutus N Vantaa
 (maksuton)

5.9. ja 11.9. Liikuntaseurakoulutus A Turku
 (maksuton)

9.9. ja 10.9. Liikuntaseurakoulutus E Tampere
 (maksuton)

23.–24.9. Peruskoulutus B Espoo

1.–2.10. Peruskoulutus A Turku

7.–8.10. Peruskoulutus K Kuopio

14.–15.10. Peruskoulutus I Oulu

24.–25.10. Peruskoulutus M Pori

26.10. Liikuntaseurakoulutus L Kemi tai Tornio
 (maksuton)

28.–29.10. Peruskoulutus N Helsinki

11.11. ja 18.11. Liikuntaseurakoulutus F Vaasa 
 (maksuton)

12.11. ja 19.11. Liikuntaseurakoulutus B Helsinki 
 (maksuton)

KOULUTUSTYYPIT Peruskoulutus: (varhaiskasvatus, peruskoulu, 
2. aste) 2 päivää, 410 euroa/henkilö (sis. alv). Liikuntaseurakoulutus: 
(valmentajat, ohjaajat), 2 iltaa tai 1 päivä, 248 euroa/henkilö (sis. alv). 
Kaudella 2019–2020 kaikki liikuntaseurakoulutukset järjestetään osallistu-
jille maksuttomina Punainen Sulka -keräyksen tuottamien varojen turvin.

KEVÄT 2020

AIKA KOULUTUSTYYPPI PIIRI PAIKKAKUNTA
 
30.–31.1. Peruskoulutus B Helsinki

3.–4.2. Peruskoulutus C Riihimäki

6.–7.2. Peruskoulutus D Vierumäki

10.–11.2. Peruskoulutus E Tampere

13.–14.2. Peruskoulutus M Kokemäki

17.–18.2. Peruskoulutus O Kalajoki

24.–25.2. Peruskoulutus I Oulu

27.–28.2. Peruskoulutus N Vantaa

11.–12.3. Peruskoulutus H Savonlinna

16.–17.3. Peruskoulutus A Turku

19.–20.3. Peruskoulutus F Vaasa

26.–27.3. Peruskoulutus K Kuopio

21.3. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki
 (maksuton)

30.–31.3. Peruskoulutus L Rovaniemi

2.4. ja 7.4. Liikuntaseurakoulutus G Jyväskylä
 (maksuton) 

4.4. Liikuntaseurakoulutus D Vierumäki
 (maksuton)

15.4. ja 22.4. Liikuntaseurakoulutus O Kalajoki 
 (maksuton)

20.4. ja 28.4. Liikuntaseurakoulutus H Savonlinna 
 (maksuton) 

6.5. ja 12.5. Liikuntaseurakoulutus K Kuopio
 (maksuton)

23.5. Liikuntaseurakoulutus M Pori 
 (maksuton) 

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. 
Ottakaa kouluun/päiväkotiin/kuntaan/urheiluseuraan yhteyttä 
kurssipaikan tarjoamiseksi. Jos halukasta lähtijää ei löydy, vinkatkaa 
asiasta piirinne Quest-puheenjohtajalle. Ilmoittautuessaan osallistuja 
merkitsee maksajan. Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoituksen 
mukaan. Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia 
ilmoittautuu. Toteutumisen varmistamiseksi ilmoittautumisia toivotaan 
mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia. 
Tällöin osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin
peruuttamisesta.

Elämisentaito – keskiössä joka päivä

YHTEYSTIEDOT 
Piirien Quest-puheenjohtajat 
A-piiri: Virpi Lukkarla. B-piiri: Marja-Liisa Lohikoski. C-piiri: Jari Nisula. 
D-piiri: Arto Silén. E-piiri: Kristiina Marttila. F-piiri: Marika Haapanen. 
G-piiri: Johanna Arho-Forsblom. H-piiri: Jorma Silander. 
I-piiri: Jari-Jukka Jokela. K-piiri: Arja Kekoni. L-piiri: Terttu Alavuokila. 
M-piiri: Kirsti Vuorela. N-piiri: Johanna Raivio. O-piiri: Jaana Siermala. 
(etunimi.sukunimi@lions.fi)

Koulutussihteeri 
quest@lions.fi
p. 050 400 8775
www.lionsquest.fi

Kouluttajat
Johanna Arho-Forsblom
Sirpa Kannisto
(quest@lions.fi)
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Kannustusta ja vertaistukea työhön
Eväitä ja työkaluja omaan työhönsä oli hakemassa 14 opettajaa 
ja kasvattajaa alakoulusta yläkouluun Seinäjoella järjestetyssä 
Lions Quest – Elämisentaitoja -koulutuksessa 21.–22.3. 
Kurssille saapuessa ei voinut olla huomaamatta kurssilaisille 
kirjoitettua viestiä: ”Täällä ei ole vieraita, täällä on vain ystäviä, 
joita ennen ei ole tavattu”.
LIONS QUEST / marika haapanen, lions quest f-piirin puheenjohtaja

H
ei! Olen Qintus-nalle, tunnetko jo 
minut? Ryhmässä toiset katsovat 
minua vasemmalta ja toiset taas oi-
kealta sivulta. Samalla tavalla voim-
me nähdä asian eri puolilta ja meillä 

voi olla erilaisia mielipiteitä, vaikka puhum-
me samasta asiasta. Jos tunnistit minut, niin 
toivottavasti pian tapaamme.
 Koulutuksen aluksi tehtiin kotiryhmät 
esikoulu, alakoulu ja yläkoulu. Alkuesittelyä

ei pidetty, sillä se tulee kuitenkin eteen, kun 
ei enää tarvitse jännittää kaveria. Omissa 
ryhmissä kerrottiin, kuka olet ja ketä opetat.
 Erään kurssilaisen mukaan elämisentai-
toja voidaan opetella rohkeasti heittäytymäl-
lä, ja kuitenkin järjestelmällisesti, mikä oli 
hänelle positiivinen kokemus. Toisten kan-
nustamista ja vertaistuen antamista työkave-
rille pidettiin tehokkaana.

Koulutukseen osallistujat olivat tyytyväisiä koulutuksen upeisiin materiaaleihin. Kuvan oikeassa reunassa Lions Quest -kouluttaja Johanna Arho-Forsblom.
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• Myönteinen oppimisilmapiiri
• Keskeiset elämämisentaidot
• Turvallinen ja terve elämäntapa
• Hyväntekeminen ja osallisuus
• Sitoutuminen yhteisöön
• Erilaisuus ja moninaisuus

LIONS QUEST -OHJELMAN TAVOITTEET

>>>
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Elämisentaitoja voidaan 
opetella rohkeasti 
heittäytymällä 
ja kuitenkin 
järjestelmällisesti.

Klubien yhteistyössä on voimaa
Hyvinkään leijonat ovat olleet mukana Lions Questissä 
jo 90-luvulta eli aktiviteetin Suomen toteutuksen 
alkuvuosikymmeneltä asti. 

LIONS QUEST / osmo rouvinen, lc hyvinkää/sveitsi

K
lubimme edesmennyt jäsen, rehto-
ri Erkki Penttinen oli toiminnan 
alullepanija ja pitkään aktiivisena 
Quest-järjestäjänä Hyvinkäällä. 
Kaudella 2008–2009 Hyvinkään 

klubit tekivät päätöksen alkaa rahoittaa 
kurssien järjestämistä klubien yhteisen 
aktiviteetin tuotoilla. Niin ensimmäinen 
opettajille suunnattu ”oma” koulutus toteu-
tui syksyllä 2009.
 Hyvä kokemus ja saatu palaute vah-
vistivat uskoa tällaisen toiminnan kannat-
tavuuteen ja seuraava laajemmin kasva-
tussektorille suunnattu koulutus pidettiin 
keväällä 2012. 
 Ensimmäistä kertaa olivat Hyvinkäällä 
kuntakohtaisesti koulutuksessa varhaiskas-
vatus, opetustoimi ja nuorisotoimi yhdessä 
koulun penkillä. Juuri nämä tahothan ovat 
ne, jotka ovat kodin ulkopuolella julkishal-
linnon toimesta kasvattajina nuorten kans-
sa tekemisissä. 
 Parina viimeksi kuluneena kautena on 
tuettu vain yksittäisiä muiden paikkakun-
tien kursseille osallistuneita, mutta uskon 
omallekin peruskurssille olevan taas pian 
kysyntää. Vakaa aikomus on siis saada sellai-
nen aikaiseksi, ja siinä mielessä on jo myös 
otettu Hyvinkään kaupunkiin yhteyttä.

Yhteistyössä kaupungin kanssa
Merkittävin tulonlähde on ollut jo yli vii-
dentoista vuoden ajan Hyvinkään Joulu-
markkinat, jotka on järjestetty yhteistyös-
sä kaupungin, seurakunnan ja Hyvinkään 
yrittäjien kanssa. Kullakin klubilla on siellä 
oma myyntipaikkansa. Lisäksi klubit ovat 
muun muassa kaupungin ja kauppakeskus 
Willan kanssa yhteistyössä ja järjestelyvas-
tuussa, ja tästä osuudesta kertyviä varoja 
ohjataan sitten Quest-koulutuksiin. 
 Toinen selvä vahvuus on ollut, että klu-
beja Lions Questin markkinoinnissa on 
edustanut yhteisesti valittu edustaja, joka 
on hoitanut kaikkien Hyvinkään kuuden 
klubin puolesta aktiviteetin hallinnoinnin.
 Lions Quest -koulutuksissa olemme 
Hyvinkäällä toteuttaneet yhteistyömallia, 
jossa kaupunki järjestää tilat, ruokailut ja 
sijaiset, me pidämme tapahtuman muu-
ten kasassa ja maksamme kurssin, ja Lions 
Quest -kouluttajat hoitavat sitten itse käy-
tännön työn. 
 Peruskoulutusten lisäksi Hyvinkäällä 
on järjestetty 2017 Lions Quest Eurooppa 
-kokous edesmenneen PDG Osmo Harjun 
johdolla.•

Ryhmän vapautuminen 
oli huomattavaa
Kouluttaja kertoi rauhallisesti osiot ja selitti 
niin ymmärrettävästi, ettei kukaan joutunut 
kysymään, miten asiat tehdään.

Merkittävin tulonlähde on ollut jo yli viidentoista vuoden ajan Hyvinkään Joulumarkkinat, 
jotka on järjestetty yhteistyössä kaupungin, seurakunnan ja Hyvinkään yrittäjien kanssa.
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 Osioista jäivät mieleen toiminnallisuus, 
ryhmäytyminen sekä ideavirta. Koulutus oli 
niin intensiivistä, ettei kelloa tarvinnut kat-
soa, eivätkä ajatukset harhailleet. Nopeatem-
poisuudesta tuli myös kiitosta, monien mie-
lestä yhteistyön mielenkiinto säilyi. 
 Joskus desibelit nousivat niin korkealle, 
että kun kouluttaja halusi siirtyä seuraavalle
osiolle, hän käytti Lions Quest -hiljaisuus-
merkkiä nostamalla käden ylös ja näyttämällä
tähden tuikkimista. Tätä käytettiin myös sit-
ten omissa ryhmissä. Merkkiä näytettiin niin 
kauan, että kaikki tekivät samoin.
 Ilmapiiri oli kurssilla loistava ja hersyvä 
eli naurua pullollaan.•

• Erittäin hyvä koulutussisältö, 
 toteutus ja kouluttaja.

• Hyviä materiaaleja. 

• Kouluttaja osasi asiansa. Käytännön
 työssä mukanaoleminen näkyi hänen
 tavassaan kertoa asioita. On upeaa, 
 että meillä on nuoria opettajia, jotka
 aidosti haluavat auttaa oppilaitaan.

• LQ-ohjelman asiat ovat aika lailla 
 jo ennestään kasvattajia ohjaavia 
 arvoja varhaiskasvatuksessa, joten 
 LQ-materiaalia on todella helppoa 
 ottaa työyhteisöön.

• Koulutuksen palautekyselyssä 
 71,4 prosenttia vastaajista antoi
 koulutukselle arvosanaksi 5
 arvoasteikolla 1–5 (ei yhtään alle 3).

• 42,9 prosenttia vastaajista oli saanut   
 tiedon tästä koulutuksesta lionsklubeilta.

PALAUTETTA KOULUTUSPÄIVÄSTÄ

>>>
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Leijona, lähde Punaisille laivoille
Kesä tulee kohisten, joten tarkista lionsklubin edulliset jäsenhinnat 
Punaisilla laivoilla Tallinnaan ja Tukholmaan. www.vikingline.fi/edut/lions

Käytä jäsenhintaa myös matkustaessasi Tallinnaan Europa Forumiin.
Varaa edullinen reittimatka lionien tuotetunnuksella FVRES osoitteessa 
vikingline.fi.

Laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen juhlistaa 
25-vuotista laulajanuraansa syksyllä 2019 tehtävällä 
Täällä Pohjantähden alla 25-vuotisjuhlakiertueella.
Kiertueen ajankohta: 2.9.-10.10. sekä 24.10.-30.11.
Täällä Pohjantähden alla -juhlakonsertin ohjelmisto koos-
tuu Laaksosen laajasta tuotannosta vuosien varrelta, kuten 
Täällä Pohjantähden alla, Eläköön elämä, Sata salamaa, 
Tein lasinkuultavan laulun, Oot voimani mun, Rakastan 
tätä maata, Meren laulua kuuntelen, Älä elämää pelkää, 
In Memoriam, Hyvää matkaa...
Konsertti on toteutettavissa myös paikkakunnan 
kirkossa, johon on räätälöity ohjelmisto 
Laaksosen monista rakastetuista lauluista.

TIEDUSTELUT: Mika Tuomolin
mika.tuomolin@hotmail.com / 045 131 9459

Hyvät Lions-veljet ja Ladyt!

Suunnitteleeko klubinne tasokkaan ja 
mieliin painuvan konsertin järjestämistä?

JUHLAKONSERTTIEN 

LISÄKSI TILATTAVISSA 

MYÖS PETRI LAAKSOSEN 

PERINTEISET 
JOULUKONSERTIT.

HEI SINÄ OPETTAJA
TAI KOULUTTAJA! 

Lions Quest etsii täydennystä 
Elämisentaitoja-koulutustiimiin.

OTA YHTEYTTÄ, JOS
• koulutat ja kommunikoit sujuvasti 

sekä ruotsin että suomen kielellä
• innostut tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

sekä hyvinvoinnin kehittämisestä
• tunnet omaksesi opettajien 

ja kasvattajien täydennyskouluttamisen

TARJOAMME SINULLE
• koulutuksen tehtävääsi

• lämminhenkisen ja sitoutuneen koulutustiimin
• innokkaita koulutettavia ympäri Suomen

Voit myös vinkata etsinnästämme omalle verkostollesi. 
Jäämme odottelemaan yhteydenottoasi: quest@lions.fi

LISÄTIEDOT
Elämisentaitoja – Lions Quest 

-koulutusohjelmasta: www.lionsquest.fi
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Rohkeutta itsenäistymiseen
LC Turku/Viola lähetti viime kesänä nuorisovaihtoon 17-vuotiaan 
Kerttu Jalaksen, joka pienten sattumusten jälkeen pääsi 
haluamaansa kohteeseen Kanadaan. Hänen isäntäperheensä 
asui Woodstockissa, jossa Kerttu pääsi auttamaan isäntäperheen 
äitiä hänen käsityöliikkeessään.
NUORISOVAIHTO

M
iten sait tietää Lions-
nuorisovaihdosta?
Perheessämme on ollut kesä-
vaihto-oppilas vuonna 2016 ja 
2017.

Miksi päätit itse lähteä vaihtoon?
Halusin saada kokemuksia yksin ulkomailla
matkustamisesta ja koko vuoden vaihto tun-
tui liian pitkältä.

Miten hakeminen sujui?
Tein hakemuksen jo ennen vuodenvaihdetta. 
LC Violan Merja Nygård kävi meillä kotona 
haastattelemassa ja neuvomassa hakemuk-
sen tekemisessä. Merjasta oli suuri apu, hän 
piti huolta aikataulusta ja auttoi esimerkiksi 
valokuvien muokkaamisessa.
 Ykköstoiveekseni laitoin Kanadan ja toi-
seksi vaihtoehdoksi Saksan. Keväällä odot-
telin pitkään vahvistusta leiripaikasta ja 
perheestä. Kun mitään ei alkanut kuulua, äi-
tini soitti Lions-nuorisovaihdosta vastaavalle 
Tuomo Rajalalle ja saimme tietää, että minut 
oli valittu Kanadaan. Se oli mahtava uutinen! 
Varsinkin, kun kuulimme, että Suomesta Ka-
nadaan oli valittu vain kolme henkilöä.
 Kesäkuussa kun olimme jo matkalla Kaa-
rinaan nuorisovaihdon info-tilaisuuteen, 
saimme puhelun, että olikin tullut sekaannus 
eikä minulle ollutkaan paikkaa Kanadassa, 
eikä edes Saksassa, vaan ainoastaan Turkissa
tai Meksikossa. Mikä järkytys ja pettymys! 
Hirveä sotku, joka kuitenkin päättyi hyvin. 
 Saimme luvan olla itse yhteydessä Kana-
daan. Isäni kirjoitti kirjeen Kanadan nuoriso-
vaihdosta vastaavalle Allison Henkellille ja 
jo heti seuraavana päivänä minulle järjestyi 
sekä isäntäperhe että paikka leiriltä.

Millainen oli isäntäperheesi?
Todella mukavaan perheeseen kuuluivat 
vanhemmat, heidän lapsensa ja lapsenlap-
sensa sekä kaksi koiraa. Heillä oli iso talo 
Woodstockissa noin 1,5 tunnin ajomatkan 
päässä Torontosta.

Isäntäperheen kanssa paikallisissa juhlissa ja hevosajelulla.
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Parasta oli uusiin 
ihmisiin tutustuminen
ympäri maailmaa.

NUORISOVAIHTOON lähtevien asiakirjat on 
saatu kohdemaihin ja vastaavasti meille on 
tullut noin 150 nuoren asiakirjat. Kaikki tän-
ne tulevat nuoret on sijoitettu kesän viiteen 
leiriin. Pientä säätöä ja muutosta vielä tulee, 
mutta päälinjat ovat kunnossa. 
 On sanoinkuvaamatonta, kuinka läm-
mittäviä viestejä tänne saapuvat nuoret ovat 
lähettäneet, kun heidän paikkansa ja leirinsä
ovat varmistuneet. On varsin myönteistä, että 
kaikille leireille on haettu melko tasaisesti. 
 Prosessina vastausten ja hyväksynnän 
varmistus ovat äärettömän raskaita ja vievät 
paljon aikaa, mutta niiden hoitaminen on 
myös äärettömän palkitsevaa.
 Suurin haaste on löytää isäntäperheitä 
ja riittävän ajoissa. Ei mene kauan, kunnes 
nuoret alkavat tiedustella isäntäperheiden 
tietoja. Silloin niitä pitäisi olla. 
 Kysymys kuuluukin, miksi emme voisi 
toimia isäntäperheinä? Syitä on useita. Kun 
meillä on lionsklubeja reilut 900 ja jos joka 
kolmannesta klubista löytyisi isäntäperhe 
olisi meillä jo noin 300 isäntäperhettä, joka 
hyvin riittäisi. Mutta kun meillä on ajatus-
malli, että joku toinen hoitaa. 
 Sitten on klubeja, joista löytyy joka vuosi 
isäntäperheitä. Mitä nämä klubit tekevät tä-
män asian eteen? Vastaus on niinkin yksin-
kertainen, että kysyvät tuttavilta tai naapu-
reilta tai toimivat itse. Jos jostain pitää olla 
huolissaan, niin leijonien vastuunkannon 
hiipumisesta. Puuttuuko motiivi, vai eikö 
toiminta enää inspiroi? 
 Entä jos ei saada isäntäperheitä, mitä 
sitten tehdään? Leirit ovat piirien vastuul-
la, ja usein vielä hallinnollisesti yhden tai 
useamman klubin vastuulla, klubeilla kun 
on y-tunnus.
 Samojen haasteiden edessä ovat myös 
muut maat. On varsin ikävää, että nuorille 
muodostuu helposti kuva, että emme pysty 
vastaamaan heidän haasteisiin avaamalla ko-
timme oven heille viikoksi tai kahdeksi. 
 Sanotaan, että suomalaisia johdetaan 
edestä. Sama pätee isäntäperheasiaan. Mo-
nellako piiri- tai liittotason tehtävissä toimi-
vista on kokemusta isäntäperheenä toimimi-
sesta? Vain siten voi ymmärtää, miten paljon 
enemmän se antaa kuin ottaa.
 Arvoisa lehden lukija, onko sinun ovesi 
avoin tänne saapuvalle nuorelle? 
 Pidetään yhteisvastuullisesti huolta, että 
saamme kaikki saapuvat nuoret majoitettua 
isäntäperheisiin.•

Nuorisovaihto 
on vauhdissa
NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced 2017–2020

Mitä puuhasit perheesi kanssa?
Päivisin autoin isäntäperheeni äitiä hänen 
käsityöliikkeessään, joka oli talon yhtey-
dessä. Ja leikin myös heidän lastenlastensa 
kanssa. Ompelin myös itselleni muistoksi 
upean tilkkupeiton isäntäperheeni äitini 
avulla ja ohjeilla.

Isäntäperheen vanhemmat saattelivat leirille.

Nuorisovaihtoporukkaa kansainvälisellä leirillä.

 Iltaisin meillä oli yhteistä ohjelmaa per-
heeni kanssa. Kävimme esimerkiksi teat- 
terissa, elokuvissa, jalkahoidossa ja isäntä-
perheeni äidin pesäpallopeleissä. Hän pe- 
lasi samassa joukkueessa leiriohjaajamme 
Allisonin kanssa ja oli sitä kautta tutustu-
nut Lions-nuorisovaihtoon. Samalla pääsin 
itse tutustumaan muutamiin leirille tule-
viin nuoriin, jotka asuivat leiriohjaajan ko-
tona.

Millainen oli nuorisoleiri?
Leirille osallistui noin 25 nuorta noin 17 eri 
kansallisuudesta. Meillä oli paljon erilaisia 
aktiviteetteja, esimerkiksi pelejä, leikkejä 
ja leirijuhlan valmistelua. Kävimme myös 
tutustumassa paikallisiin nähtävyyksiin 
Niagaran putouksiin ja Torontoon.

Mikä nuorisovaihdossa oli parasta?
Ehdottomasti parasta oli uusiin ihmisiin tu-
tustuminen ympäri maailmaa ja mahtavat 
kokemukset, jotka saimme jakaa yhdessä.

Mikä oli haastavinta tai mikä yllätti sinut?
Kanadaan tulessani turvajärjestelyt olivat 
melko tiukat. Maahantuloprosessi vaati 
hieman työtä ja aikaa. Eri virkailijat haas-
tattelivat meitä tulijoita ja hyvälle kielitai-
dolle oli heti käyttöä.

Suosittelisitko nuorisovaihtoa 
muille nuorille?
Suosittelisin! Vaihto on hyvä kokemus ke-
rätä rohkeutta ja itsenäistyä.•
Juttu on julkaistu kokonaisuudessaan 
A-piirin Jalopeura-lehdessä 2019.
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Kampanja 100: LCIF:n palveluvoimaa 
-hankkeelle antamasi 100 US dollarin 
lahja – vain kaksi US dollaria viikossa 
– voi antaa 14 ihmiselle mahdollisuuden 
puhtaan veden saamiseen. 

Käy osoitteessa lcif.org/donate 
lahjoittamassa ja varmista, 
että humanitaarinen työ jatkuu 
tulevienkin sukupolvien ajan.

ANNA LISÄÄ VOIMAA PALVELULLE

LCIF keventää raskasta 
taakkaa Tansaniassa
Kuvittele, että olet lapsesi kanssa taivaltamassa savannin poikki polttavan 
kuumassa auringossa. Olet hakemassa vettä juotavaksi, ruoanlaittoon, 
peseytymiseen ja maanviljelykseen. Neljän ja puolen kilometrin matka 
on sinulle ankara koetus, mutta toisaalta ihan normaalia käytäntöä. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / cassandra rotolo

U
uvuttava kävely nostaa hien viisi-
vuotiaan tyttäresi pienelle otsalle ja 
hän saa jo varhain tuta ne haasteet, 
joiden kanssa joutuu painimaan 
asuessaan vedenpuutteen vaivaa-

massa osassa maailmaa.
 Kuvittele, että saavut hiekkaiselle joen-
törmälle ja olet lopen uupunut kävelystä. 
Kuvittele, että upotat vesiastiasi syvään, tum-
maan veteen, jossa äidit kylvettävät lapsiaan. 
Tiedät, että ankaralla urakalla kotiin kannet-
tava vesi on likaista. 

Matikun kaltaiset ihmiset saavat LCIF:n rahoituksen avulla elämää pelastavaa vettä, jota monet ihmiset ympäri maailman pitävät itsestäänselvyytenä. 

 Huiskit kärpäsiä pois lapsesi silmistä ja 
toivot, että hän voisi olla koulussa oppimassa 
lukemista ja kirjoittamista saadakseen itsel-
leen paremman elämän. Tarvitset kuitenkin 
hänen apuaan rankalla vedenhakumatkalla. 
Voisit ehkä levätä hetken muiden kyläläis-
ten kanssa kootaksesi energiaa paluumatkaa 
varten. 
 Kuvittele, että teet sen saman uudestaan 
huomenna. Juuri nyt pystyt kuitenkin keskit-
tymään vain tähän päivään. Tarvitset vettä 
tänään.
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Hankkeen heijastusvaikutus tuntuu 
vielä tulevien sukupolvienkin ajan.

Maailmaamme kohtaavien haasteiden 
kasvaessa tulee suorituskykymmekin 
kasvaa, jotta pystymme voittamaan 
haasteet.

LCIF on aloittanut Kampanja 100: 
LCIF:n Palveluvoimaa -kampanjan 
rakentaakseen tulevaisuuden,
joka lupaa yhä suurempaa 
palveluvaikutusta.

Kampanja 100 on LCIF:n historian 
kunnianhimoisin varainhankintakampanja. 
Se kestää kolme vuotta ja tavoittelee 
300 miljoonan US dollarin keräystulosta. 
Kampanja 100 antaa lioneille mahdolli-
suuden palvella satoja miljoonia ihmisiä. 

• LISÄÄMME PALVELUN VAIKUTUSTA 
 LCIF laajentaa lionien sitoutumista   
 paikkakuntiemme parhaaksi 
 keskittäen huomion näkökykyyn,   
 nuorisoon, hätäapuun ja    
 humanitaarisiin kohteisiin.  

• TAISTELEMME DIABETESTA VASTAAN
 Reagoimme maailmanlaajuiseen
 epidemiaan ehkäisemällä diabetesta
 monipuolisilla terveyshankkeilla 
 paikkakunnilla, joissa asumme ja
 palvelemme. 

• LAAJENNAMME MAAILMAN-
 LAAJUISIA KOHTEITAMME
 LCIF tunnistaa alueita, joissa avun tarve
 on suurin ja käynnistää pilottihankkeita
 hankkiakseen asiantuntemusta ja
 rakentaakseen pitkäaikaisia ohjelmia,
 jotka liittyvät nälän helpottamiseen,
 lapsuusiän syöpään ja ympäristöön. 

Olemme 100 vuodessa todistaneet, 
että yhdessä palvellen lionit pystyvät 
muuttamaan miljoonien ihmisten elämää 
paremmaksi. 

Helpotuksen tunne virtaa kuin vesi
Valentina Matikun ei tarvitse kuvitella tätä 
skenaariota. Hän on nyt 15-vuotias, ja puh-
taan veden puute on ollut todellisuutta suu-
rimman osan hänen elämästään. Matikun ja 
muiden kyläläisten ei kuitenkaan enää tarvit-
se tehdä tätä lannistavaa patikkamatkaa, sillä 
huolehtivat lionit läheltä ja kaukaa, jopa eri 
maanosista, ovat tulleet apuun Lions Clubs 
Internationalin säätiön LCIF:n myöntämällä 
77 000 US dollarin apurahalla. Missä tarve, 
siellä lion!

kouluttivat paikkakuntalaisia käyttämään 
uusia maanviljelys- ja kalankasvatusvälineitä.
 Hanke on keventänyt vedenpuutteen ai-
heuttamaa taakkaa ja lisännyt maanviljelys-
tuotantoa alueella, jolla asuu lähes 5 000 ih-
mistä. Hankkeen heijastusvaikutus tuntuu 
vielä tulevien sukupolvienkin ajan.

Paikkakuntalaisten omin sanoin
Apurahan vaikuttavuuden pukevat parhaiten
sanoiksi ne ihmiset, joiden elämässä se tuntuu
joka päivä. 

Mwita on ylpeä siitä, että hänen koulunsa luona olevasta vesitankista riittää vettä jokaiselle hänen kylässään.

KAMPANJA 100:
LCIF:N PALVELUVOIMAA

 Itävallan lionit kuulivat Tansanian vesi-
pulasta ja ottivat yhteyttä paikallisiin lionei-
hin. Itävaltalaiset, 18 tansanialaista liosklubia
ja voittoatavoittelematon SEI SO FREI -järjes-
tö ryhtyivät yhdessä parantamaan vedensaan-
tia useilla maaseutupaikkakunnilla LCIF:n 
apurahan turvin. Näillä paikkakunnilla ol-
laan suuressa määrin riippuvaisia kotitarve-
viljelystä, ja jokapäiväisessä elämässä tarvit-
tavan puhtaan veden saamiseksi joudutaan 
jatkuvasti ponnistelemaan.
 Tämä Land for Life -hanke kesti noin yh-
deksän kuukautta, ja sen aikana kaivettiin 
kolme kaivoa ja rakennettiin kuusi vesitank-
kia eri puolille Maran aluetta. Työporukkojen
keskittyessä rakentamiseen vapaaehtoiset 

 − Kaivo on minun kyläni pelastaja. En-
nen minun piti mennä tosi kauas hakemaan 
pintavettä siitä padosta, josta eläimetkin juo-
vat, Matiku sanoo.
 LCIF:n lahjoittajien ansiosta Matiku ja 
hänen perheensä saavat nyt helposti puhdasta
vettä ja Matiku voi keskittyä koulunkäyntiin. 
 13-vuotias Mwacha Mwita ymmärtää, 
miten paljon tämä LCIF-apurahalla tehty 
hanke on parantanut elämänlaatua hänen ky-
lässään. Hän on kiitollinen, ettei joudu enää 
kantamaan pitkiä matkoja vettä.
 − Minusta on hauskaa olla koulussa, koska
voin juoda vettä tankista, Mwita sanoo.• 
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Tee joka päivästä erityinen.

puh. 03 51921    www.ellivuoriresort.fi

Ellivuorentie 131  38130 SASTAMALA

Majoitus-, juhla- ja kokouspalvelut Joensuussa

Santa’s Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
96200 Rovaniemi
+358 16 321 3227
rovaniemi@santashotels.fi
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Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

p. 050 0552 397
www.parolanrosolli.fi

Lionien kokoontumispaikat onnitelevat lioneita

Aidosti Erilainen

Kaarretie 4  60510 Hyllykallio puh. (06) 4217700, www.hotellifooninki.com

Otsolantie 20,31640 Humppila
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otsolanhovi@otsolanhovi.fi

LOUNASKELLARI EMMI
Harvialantie 7 A, 12200 Turenki 
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K-Market Rinne
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Martinlaakson Huolto Oy
Vantaa

Valtimon Sähkötyö Oy
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M.B. Liikenne Oy
Röykkä

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN
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Löydä omasi laajasta valikoimasta! 
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Valtimon Sähkötyö Oy
Valtimo

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

OP Hailuoto
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Cap & Trans Niemi Oy/
I ja T Niemi Ky

Ahlainen

Loimaan Kaukolämpö Oy
Loimaa

Mikko Tauriainen Ky
Sukeva

OP Hailuoto

OP Maaninka

Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Riihimäki

Timo Pere Oy
Kokemäki

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

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

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

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

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  Leijonatunti liikuntaa lapsesi kanssa 
Maailman suosituin urheilulaji jalkapallo ja maailman suurin hyväntekeväisyys-
järjestö Lions Club International ovat lyöneet Sotkamossa paikallisesti 
hynttyyt yhteen lasten ja nuorten syrjäytymisen estämiseksi ja perheiden 
hyvinvoinnin parantamiseksi liikunnan avulla.
harri heikkinen ja aarto mäkinen

1

Peli-iltoihin osallistui viime vuonna yli 100 lasta.
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otkamon suurin alle 18-vuotiaiden
liikuttaja jalkapalloseura Juurikka-
lahden Kiri ry (JUKI) ja LC Sot-
kamo ovat sopivat vuonna 2018 
kolmevuotisen sopimuksen, jolla 

järjestetään maksuton peli-ilta kaikille sotka-
molaisille ja täällä matkaileville perheille tee-
malla Leijonatunti liikuntaa lapsesi kanssa. 
 Viime vuonna peli-iltoihin osallistui yli 
100 lasta ja nuorta sekä heidän mukaan van-
hempia ja isovanhempia.
 Avaustapahtuma järjestettiin tänä vuonna
Salmelan koulun kentällä 14.5. Peli-illat jat-
kuvat tiistaisin elokuun loppuun kello 18–20 
kahdessa ryhmässä ikäluokittain.

 Tapahtuma on niin sanottu matalan 
kynnyksen liikuntatapahtuma, jonne ovat 
tervetulleita kaikki aikaisemmasta liikunta-
taustasta riippumatta. Tämä yhteistyö mah-
dollistaa myös kaikkien perheiden mukana-
olon taloudellisesta taustasta riippumatta. 
 Tapahtumalla pyritään lisäksi helpotta-
maan paikkakunnalle muuttaneita perheitä 
sosiaalisten kontaktien luomisessa ja matkai-
lijoiden tutustumista paikallisiin perheisiin. 
Yhtenä tavoitteena on saada vanhemmat 
liikkumaan yhdessä se yksi leijonatunti las-
tensa kanssa viikossa.
 Juurikkalahden Kiri sai Kainuun Urheilu-
gaalassa Vuoden 2018 Sotkamon Liikuntateko-

palkinnon perusteluina: ”Sotkamon liikun-
tatekopalkinnon sai seura, joka on edistänyt 
jalkapallon, futsalin ja salibandyn harras-
tustoimintaa Sotkamossa esimerkillisesti jo 
usean vuoden ajan. Monipuolisesti lapsia ja 
nuoria liikuttavan seuran toiminta on laajen-
tunut vuosittain. Seura on kehittänyt aktiivi-
sesti tyttöjen jalkapallon harrastustoimintaa, 
ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut 
maksuttomat koko perheen peli-illat sekä 
kerhot ovat loistava esimerkki yhteistyöllä 
toteutetusta harrastustoiminnasta”.
 Juurikkalahden Kirin puheenjohtajana 
toimii LC Sotkamon lion Harri Heikkinen.•Kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan aikaisemmasta liikuntataustasta riippumatta.
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3

Tunnelma oli hauska 
ja tavoitteena 
oli vain liikunnan riemu.

2  Lahjoitus 
saattohoitohuoneisiin
RONJAT JÄRJESTIVÄT vuosi sitten saattohoito-
huoneen viihtyisyyden ja kodikkuuden li-
säämiseksi hyväntekeväisyyskonsertin, jossa 
esiintyi Inga Söder. Konsertti oli iso panostus
Ronjille tärkeän asian puolesta. Lopullista 
lahjoitusta valmisteltiin pidemmän aikaa ja 
valmiit tuotteet saatiin toimittaa perille 11.3.
 Konsertin tuotolla päätettiin hankkia ter-
veyskeskuksen saattohoitohuoneisiin keinu-
tuoleja ja rullilla huoneesta toiseen liikutel-
tavia miniköökkejä. Kalusteet miniköökkiin 
on teetetty mittatilauksena ja niihin hankit-
tiin astiat, kahvinkeitin, mikro ja jääkaappi 
sekä cd-soitin. Tarkoituksena oli saada huo-
neisiin mahdollisimman toimivat puitteet lä-
heisten yhdessäololle.• 

3  Lasten Lumipäivät 
Äänekoskella
pirkko kokkonen

LASTEN LUMIPÄIVÄT oli Hiihtoliiton järjes-
tämä, yhdessä kuntien ja koulujen kanssa. 
Äänekoskella 19.–20.2.2019 tapahtumasta 
vastasivat Huima ja alakoulut, missä LC Ääne-
koski/Kotakennäs ja LC Äänekoski/Helmi 
toimivat apuna kisatehtävien ohjaajina. 

 Päivisin osallistujat olivat esikoululaisista
kuudesluokkalaisiin ja illalla tapahtumaan 
pystyi osallistumaan koko perhe. Kisoissa 
oli yhtenä pisteenä ”ampumahiihtoa” eli yh-
dellä suksella hiihtäen paikalle ja muovisten 
sammakoiden heitto tauluun. Ohi mennees-
tä heitosta seurasi sakkokierros. Lisäksi oli 
pujottelua ja hyppyrimäki sekä pallopelejä. 
 Tunnelma oli hauska, sillä aikoja tai osu-
mia ei mitattu, tavoitteena oli vain liikunnan 
riemu. Päivän päätteeksi lapsille oli tarjolla 
grillimakkarat. 
 Yhden lapsen kommentti kotiväelle: ”Oli 
mukava tapahtuma, mutta kyllä ne ohjaajat 
olivat aika vanhoja”.•
Kuva: Pirkko Salmu

4  Pitkät perinteet
pentti kaunisto

LC FORSSA/KUHA järjesti perinteisen ulkoilu-
päivän asumisyksikkö Niittyvillan asukkaille 
15.3. Vierailut palvelutalossa ovat jatkuneet 
siitä lähtien, kun klubin aloitteesta perustet-
tiin Forssaan Kehitysvammaisten tukiyhdis-
tys vuonna 1973.
 Samoihin aikoihin Forssan leijonien 
aloitteesta rakennettiin kaksi vanhusten pal-
velutaloa. Alkuvuosina asukkaille järjestet-
tiin muun muassa kirkkokuljetuksia. Yh-
teistyössä seurakunnan kanssa kuljetuksia 
jatketaan erilaisiin seurakunnan tilaisuuk-
siin. Pari kertaa vuodessa on talojen asuk-
kaille järjestetty yhteislaulu- ja kahvitilaisuus. 
 Viisitoista vuotta sitten klubin hallinnas-
sa olevan rahaston varoin hankittiin Forssan 
ja Koijärven sankarihaudoille yli kolmesataa 
pronssista kynttilälyhtyä, joiden pystytyk-
seen ja kynttilöiden sytytykseen osallistuvat 
myös ladyt. Viime vuosina on tilaisuuden 
lopuksi laulettu Veteraanin iltahuuto ja seu-
rakunnan edustaja on puhunut. Tilaisuuteen 
on osallistunut kasvava joukko pyhäinpäivän-
aaton kynttiläntuojia.
 Neljäkymmentä vuotta sitten klubi sai 
hoidettavakseen Sirkka ja Kasper Lindhol- 
min rahaston, josta on vuosien mittaan voitu 
jo jakaa alkupääomaa suurempi summa lu-
kemattomiin kohteisiin kaikenikäisille kau-
punkilaisille.•

2 4
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Väki viihtyi hyvin 
hernerokan, 
sotilaskotikahvien ja 
ilma-aseammuntojen 
merkeissä.

5  Ronjien lahjoitus 
muistiyhdistykselle
RONJAT KÄVIVÄT lahjoittamassa 29.3. liikunta-
välineitä Lapin muistiyhdistykselle; BOSU® 
Balance Trainer ja Aero-Step-tasapainotyyny 
tuovat lisämahdollisuuksia monipuoliseen ja 
tasapainoa haastavaan liikuntaan. 
 Liikunta auttaa muistijälkien syntymistä 
ja säilymistä, sillä liikunta parantaa aivojen 
verenkiertoa ja aivosolujen väliset yhteydet 
uusiutuvat ja tehostuvat. 
 Muistisairauteen voi liittyä hahmotta-
misvaikeuksia, lihasjäykkyyttä, asentomuu-
toksia ja tasapainon säätelyhäiriöitä, jotka 
altistavat suuremmalle kaatumisriskille ter-
veisiin verrattuna. 
 On monta tapaa tehdä hyvää!•
Kuvassa vasemmalta Lapin muistiyhdistyksen 
sihteeri Tuulikki Pasma, muistiasiantuntija 
Annika Väihkönen sekä Ronjat Heidi Kauppinen
ja Päivi Frantti.

6  Pertti Huhtanen 80 vuotta
kullervo sandberg

LC KOTKA/KYMINLINNAN perustajajäsen, 
emerituspresidentti, Punaisen Sulan vetäjä, 
LC Kotka-Hamina Globalin kummi ja opas-
leijona, Lions-Joulumaan joulupukki, esitel-
möitsijä ja kirjoittaja Pertti ’Pepe’ Huhtanen 
täytti 80 vuotta 4.11.2018.
 Juhla vietettiin pelin henkeen sopivasti 
kallioon komeasti louhitussa Karhulan Re-
serviupseerien korsussa. Vieraita oli 120 ja 
tupa täynnä. Väki viihtyi hyvin hernerokan, 
sotilaskotikahvien ja ilma-aseammuntojen 
merkeissä. Juhlaa kunnioitti kuusi eri yh-
distyksen lippua. Oman LC Kotka/Kymin-
linnan lippu kannettiin juhlatilaan kome-
asti. Leijonamarssi kajahti komeasti Heikki 
Kauppisen klarinetin johdattamana. Musiik-
kitarjontaa lisäsi Risto Pellavan trumpetti ja 
Porilaisten marssi.
 Iästään huolimatta Pepe pärjäsi juhlan 
rasituksissa hyvin. Tosin yritys selittää nais-
vieraille, että oikeastaan kyse on 60-vuotis-
päivistä ei tosiasiassa tainnut mennä läpi, 
vaikka uskovinaan oltiin.•

7  Klubien yhteiset merkkipäivät
raimo repola

KRISTIINANKAUPUNGIN merkkivuosiaan 
juhlivat lionsklubit, 65-vuotias LC Kristine-
stad-Kristiinankaupunki ja 60-vuotias LC 
Lappfjärd-Lapväärtti päättivät järjestää yh-
dessä merkkipäivän kunniaksi nuoria liikku-
miseen motivoivan teemapäivän. 
 Teemapäivänä nuoret kiersivät paikallis-
ten eri liikuntatoimijoiden toteuttamia teh-
tävärasteja yhdessä leijonien kanssa. Tällä 
kertaa keskityttiin lähinnä erityisiin liikun-
tamuotoihin muun muassa geokätkentään, 
kuntonyrkkeilyyn, parkouriin, suunnistuk-
seen, frisbee-golfiin sekä informaatioon ur-
heiluseuran ohjatuista palveluista.
 Loppuajaksi kokoonnuttiin kuuntele-
maan psykologi Christoph Treierin esitelmä 
liikunnan merkityksestä kehoon ja mieleen 
sekä aivojen suorituskykyyn.
 Klubit järjestivät samana iltana juhlan 
Pyhävuoren urheilukeskuksessa. DG An-
nukka Laurila puolisoineen kunnioitti läs-
näolollaan juhlaa. Myös LC Närpiön, LC 
Korsnäsin, LC Isojoen ja LC Teuvan edusta-
jat olivat paikalla. Samoin Rotary- ja Zonta- 
klubien sekä Kristiinankaupungin edustaja 
olivat mukana juhlassamme.
 Klubien presidentit Vesa Koivula, LC 
Krs sekä Börje Norrgård, LC Lpf toivottivat 
kaikki osallistujat tervetulleiksi juhlaan.

5
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9

Toiminnan uudelleensuuntaamiset ovat turvanneet
ja parantaneet klubin elinvoimaisuutta.

8

 DG Annukka Laurila piti juhlayleisölle 
hienon juhlapuheen ja jakoi klubien lioneille 
myönnetyt kunniamerkit. Melvin Jones Fel-
low -jäsenyys myönnettiin LC Kristinestad- 
Kristiinankaupungin lion Alf Fröbergille. 
LC Lappfjärd-Lapväärtin jäsenelle Mikael 
Ekholmille myönnettiin Lions Club -kunnia-
jäsenyys erittäin ansiokkaasta toiminnasta.•
Kuvassa ulkoliikunnan riemua 
yksinkertaisella välineellä.

8  Muutosvalmius 
vie klubia eteenpäin
heikki paanila

LC JYVÄSKYLÄ/CYGNAEUS perustettiin vuon-
na 1977. Alkuvuosien toiminta koostui pie-
nimuotoisista rahankeräysaktiviteeteista ja 
satunnaisesta palvelutoiminnasta. 
 Rahankeräysaktiviteettien vaatima suuri 
työ ja toisaalta niistä saadut pienet tulot joh-
tivat siihen, että aktiviteettien toteutus hiipui 
vähitellen. Klubi joutui miettimään uudes-
taan Konsta Pylkkästä vapaasti mukaillen, 
että ”mikä onkaan meidän luontainen tärkeys-
asema tässä maapallojärjestyksessä”. 
 Päätimme panostaa pääasiassa palvelu-
toimintaan. Mukaan tulivat yhteistyö vete-
raanijärjestöjen kanssa, vanhainkodin ul-
koilutukset ja veteraaniperheiden lumityöt 
ja nurmikon leikkuutehtävät. Aloitimme yh-
teistyön Jyväskylän Katulähetyksen Ensias-

kel-toimintayksikön kanssa, mitä toiminta 
jatkuu edelleen.
 Palvelutehtävien ”kysyntä” on hiipunut, 
ja ideoimme mainostauluhankkeen vuonna 
2015, joka ei tuolloin, eikä vielä seuraavana-
kaan vuonna onnistunut johtuen byrokrati-
asta. Säädökset ovat muuttuneet ja saimme 
taulun rakentamisluvan vihdoin 2017 kevääl-
lä ja kesäkuussa mainostaulu oli paikallaan.   
 Vähän tämän jälkeen ideoimme kon-
serttiaktiviteetin Jyväskylän Paviljonkiin. 
Hankkeen toteutus vaati perusteellisen val-
mistelun ja merkittävää etukäteistyötä siihen 
sisältyvän taloudellisen riskin vuoksi. Samoi-
hin aikoihin aloitimme myös diabeteksen 
ehkäisyyn liittyvän yhteistoiminnan JAMK:n 
kanssa. Sekin hanke on tällä hetkellä hyvässä 
vauhdissa.
 Edellä mainitut toiminnan uudelleen-
suuntaamiset ovat antaneet klubillemme 
aiempaa merkittävästi paremmat mahdol-
lisuudet palvelutoimintaan lähiympäristös-
sämme ja turvanneet samalla veljien moti-
vaation säilymisen ja parantaneet tätä kautta 
klubin elinvoimaisuutta.•
Veljet osallistuivat aktiivisesti mainostaulun 
rakentamiseen.

9  Virkistystä ja varainkeruuta 
sängynlaidalla
LC SIILINJÄRVI/TARINA toteutti teatteriretken 
Iisalmeen 30.3.19. Klubimme leijonat ystä-
vineen saivat nauttia Liisamaija Laaksosen 
kirjoittamasta ja Antti Heikkisen ohjaamasta
Sänky-näytelmästä Iisalmen Teatterissa. 
 Olimme elämän suurten kysymysten 
äärellä; elämän alussa, keskikohdassa ja lo-
pussa. Saimme todeta, että Liisamaija osaa 
kuvata ihmisten tunne-elämää taitavasti ja 
todentuntuisesti. Ja teatterin näyttelijät an-
toivat kaikkensa elämän ilojen ja surujen 
tunnetilojen välittäjinä.
 Teatteriretki oli virkistävä ja näytelmä 
ajatuksia herättävä. Tämä projekti oli klubil-
lemme myös tärkeä varainhankinnan keino 
ja saavutimme sille asetetun tavoitteen. Kii-
tos kaikille mukana olleille. Otetaan uusiksi 
seuraavalla toimikaudella.•
Kuvassa LC Tarinan leijonat ystävineen 
vaihtoivat väliajalla ajatuksia näytelmän 
sisällöstä ja toteutuksesta.
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 Veikkausten myynnistä ovat 1960-luvulta
lähtien vastanneet eri oppilaitokset, viime 
vuosina nimenomaan ala-asteet. Euroaikana 
arvan hinta on ollut viisi euroa. Markka-ai-
kana koulut saivat myyntituottoja käyttöönsä
noin 60  000 markkaa. Euroaikana tuotto 
kouluille on ollut keskimäärin 2 500 euroa 
vuodessa eli yhteensä 40 000 euroa. Klubin 
lahjoitus kouluille koko 55-vuotisen histo-
rian aikana on ollut reilut 70 000 euroa.
 Luvan hakeminen ja tilityksen tekemi-
nen poliisiviranomaiselle on vaatinut paljon 
työtä. Klubin jäsenet vuorollaan ovat toimi-
neet vastuuhenkilöinä. 
 Alkuvuosikymmeninä klubin edustajat 
riensivät onnittelukäynnille synnytystä seu-
raavana päivänä. Aina 2000-luvulle saakka tie-
to vauvasta saatiin äitiysneuvolasta. Viimeiset 
kymmenen vuotta tieto on saatu maistraatista. 
Klubi on vastannut vauvan ja äidin lahjoista 
sekä palkinnoista.
 Vuodesta 2001 lähtien aktiviteetin nimi 
on ollut vauva-arvaus johtuen arpajaislain 
säännöksistä. Pari vuotta aikaisemmin hen-
kilötietolain muutoksen johdosta arvauksen 
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Klubin lahjoitus kouluille 
koko 55-vuotisen 
historian aikana on 
ollut reilut 70 000 euroa.
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10  ARS-juhlassa
seitsemän uutta ritaria
LIONS-PIIRI 107 E:N yhteistä ARS-juhlaa vie-
tettiin 8.3. Original Sokos Hotel Ilveksen Ball 
Roomissa. 
 Ritariksi lyötiin juhlassa seitsemän an-
sioitunutta leijonaa: lion Juhani Läykki, LC 
Ikaalinen/Kyrösjärvi, lion Jorma Mattila, LC 
Orivesi, DG Ari Suominen, LC Parkano, lion 
Olli Alanissi, LC Pälkäne, lion Lauri Tiitola, 
LC Pälkäne, lion Arto Moisio, LC Tampere/
Kaukajärvi ja PDG Markku Lahtinen, LC 
Ylöjärvi/Keijärvi.
 Juhlaan ei päässyt sotaveteraanimme lion 
Valio Lahti LC Humppilasta. Hänet lyötiin 
ritariksi 12.3. klubin kuukausikokouksessa 
Ravintola Otsolanhovissa.• 

Kuvassa edessä Pro Ritari -tunnustuksen saaneet 
lion Seppo Valkama LC Toijala/Akaasta ja PDG 
Antti Hynnä LC Lempäälästä välissään ritariksi 
lyönnit suorittanut ARS-toimikunnan puheenjohtaja 
IPDG Reijo Lumme LC Tampere/Ruodusta.

11  Vauvaveikkausta 55 vuotta
jukka hietala

LC LAPUA on perustettu 9.11.1962. Jo 13.9. 
1963 klubi käynnisti vauvaveikkauksen. Alku-
vuosina klubin jäsenet myivät ahkerasti veik-
kauskuponkeja. Arvan hinta oli yksi markka. 
Myyntituotto on lahjoitettu koulujen stipendi-
rahastoihin ja luokkaretkikuluihin. 

kohteena ovat voineet olla vain sukupuoli ja 
syntymäpäivä. Siihen asti arvattiin syntymä-
painoa.
 Laajempi vauvaveikkauksen historiikki 
www.lclapua.fi/files/Tiedostot/LC_Lapuan_
vauvaveikkauksen_historiikki.pdf•
Kuvassa vuoden 2019 ensimmäisen vauvan 
onnelliset vanhemmat Anna ja Jaakko Kangas. 
Myös isosisko Lyydia yhtyy iloon. Kuvassa oikealla 
LC Lapuan presidentti Oiva Nyrhilä ja vasemmalla 
Lapuan keskuskoulun rehtori Jukka Kodis. 

12  Sotaveteraanien 
perintö nuorille
matti kulmala

VETERAANIT ja veteraanijuhlien juhlapuhu-
jat ovat olleet huolissaan siitä, miten saadaan 
sotaveteraanien perintö nuorisollemme. 
 C-piirissä LC Kärkölä ja LC Tuusula ovat 
hankkineet muutamalle koululuokalle Suo-
men Sotaveteraaniliiton Sotaveteraani ja 
minä -opetuspaketin. Opetuspaketti maksaa 
10 euroa + postimaksun, veteraanityö = ak-
tiviteettitili. 
 Historian lisäksi siitä löytyy virikkeitä äi-
dinkielen, ympäristöopin ja kotitaloudenkin 
oppitunteihin. Julkaisu on tarkoitettu kou-
lujen viides-, kuudes- ja seitsemäsluokille. 
Opetusmateriaalissa käsitellään sotaveteraa-
nien lisäksi muun muassa suojeluskunta, so-
tilaspojat, lotat, pikkulotat, evakot, sotalapset,
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13

14

kotirintama. Materiaali noudattaa täysin 
vuoden 2017 alussa voimaan tullutta opetus-
suunnitelmaa. 
 Vastuunkanto, yhteisöllisyys, oikeuden-
mukaisuus, kunnia, isänmaallisuus, vapau-
den vaaliminen ja välittäminen ovat kaikki 
arvoja, joita sotaveteraanit haluavat siirtää 
uusille sukupolville. 
 Lisätietoja perinnön siirrosta saa matti-
juhanikulmala@gmail.com.
 Veteraanilaulun sanoin Himmetä ei muis-
tot koskaan saa.•
Kuvassa sotakamreeri Matti Kulmala antaa 
Tuusulan Paijalan koulun viidesluokkalaiselle 
Konsta Viitalalle opetuspakettinsa. Huomaa 
katse silmiin, terävä käden puristus ja kiitos. 
Takana odottaa omaa pakettiaan Matias Laiti.
Kuva: Jorma Alakoski

13  Palvelutoimintaa 55 vuotta
eino vepsä

LC LOIMAA/TÄHKÄ vietti 6.4. Loimaalla vuosi-
juhlaansa tavallista näyttävämmin. Juhlalli-
suudet alkoivat jo päivällä, kun vietiin kynt-
tilät poisnukkuneiden veljien haudoille. Ilta-
päivällä jaettiin avustusrahaa nuorisotyölle 
ja veteraanien auttamiseksi. Iltajuhlapaikka 
Heimolinna oli saatettu hienoon kuntoon ja 
siellä yleisö viihtyi ohjelmien, palkitsemis-
ten, päivällisen ja tanssin pyörteissä.
 Tähkän presidentti Markku Nenonen 
toivotti juhlavieraat tervetulleiksi. Hän kiin-

nitti huomiota klubin tarkoitusperiin ja autta-
miseen, jota yhdistys on tehnyt pyyteettömästi
jo yli kahden sukupolven ajan Loimaalla ja yli 
maamme rajojen.
 Metsämaan koulun orkesteri opettajansa 
Kati Korkeaojan johdolla viihdytti yleisöä. 
Varapiirikuvernööri VDG Heikki Mäki toi 
liiton ja piirin onnittelut sekä toivoi edelleen 
toiminnantäyteisiä vuosia.
 Kari Kotiniemi esitti laatimassaan his-
toriikissa Tähkän toiminnan tärkeimmistä 
tapahtumista mittavan ketjun vuosikymme-
nien varrelta. Klubin toiminnassa kunnos-
tautuneita muistettiin ja Olli-Pekka Rastas 
ja Reijo Ylösmäki lyötiin Arne Ritari -kil-
lan ritareiksi tunnustuksena ansiokkaasta 
Lions-työstä kotiseutumme hyväksi•
Kuvassa vasemmalta Matti Mäkilä, Jari Sandell, 
Kari Kotiniemi, Ilmo Vesterinen, Antti Koivunen, 
Eino Vepsä sekä ansiomerkkien luovuttajat,
sihteeri Kalle Vanha-Perttula ja presidentti 
Markku Nenonen.

14  Operetti valloitti 
Pihtiputaan
pekka juhani arkilahti

LC PIHTIPUDAS toteutti 30.3. Wieniläisverta 
-operetin Pihtipudas-salissa. Operetin hui-
kean mustasukkaisuuden ja rakkauden täy-
teisen tarinana tulkitsivat sopraano Angelika 
Klas, baritoni Raimo Laukka, tenori Jukka 
Saarman, Ville Salonen, Mia Heikkinen, 
Riikka Sirén ja Ville Hymylä. Ohjaus Jukka 
Saarman ja dramatisointi Jussi Tapola, joka 
on toiminut muun muassa Suomen Kansal-
lisoopperan pääohjaajana.
 Tässä Tonavan rannoilta kaikuvassa ope-
retissa soi hienosti Johann Straussin upea 
musikki ja esiintyjät ammattitaidollaan ja 
upeilla puvuillaan loivat huikean tunnel-
man, jota ei Pihtiputaalla ole aikaisemmin 
kuultu eikä nähty. Wieniläisverta-operetti oli 
ennenkokematon Pihtiputaalla ja se toi uu-
den ulottuvuuden paikkakunnan runsaaseen 
konsertti tarjontaan.
 Hyvin voidaan todeta, että LC Pihtipu-
taan tuottama Wieniläisverta-operetti on 
varmaan yksi kuluvan vuoden kulttuuriteko 
Pihtiputaalla.•
Kuva: Pekka Juhani Arkilahti

LC Pihtiputaan tuottama 
Wieniläisverta-operetti 
on varmaan yksi kuluvan 
vuoden kulttuuriteko 
Pihtiputaalla.
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17  Vantaalla käveltiin 
hyvän vuoksi
malla huttunen

VIIDEN LIONSKLUBIN yhdessä järjestämä, 
järjestyksessään 15. Jokileijona-kävely sai 
vantaalaiset sankoin joukoin liikkeelle hy-
vän asian vuoksi sunnuntaina 28.4. Ulkoi-
luintoon vaikutti varmasti myös aurinkoinen 
ja lämmin sää.
 Lapsille suunnatun tapahtuman veto-
nauloja olivat muun muassa kepparirata, 
ketjunheitto, partiorasti, onginta, kasvomaa-
laus, luontoaiheinen tietokilpailu, Tikkurilan 
judokaryhmän esitykset sekä koiravaljakko-
ajelu, paloautoa ja sammutusnäytöstä unoh-
tamatta.
 Kävely lähti liikkeelle Veininmyllyltä, 
missä kuultiin Laurus-kuoron esityksiä Heidi
Harisen johtamana. Vantaan kaupungin ter-
vehdyksen tilaisuuteen toi apulaiskaupun-
ginjohtaja Jukka T. Salminen. 
 Avaustilaisuudessa N-piirin IV-alueen 
puheenjohtaja, lion Marja-Leena Colerus 
luovutti vantaalaisten klubien keräämän lah-
joituksen, 3 500 euroa Kympin lasten vara- 
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15  Pyhän Yrjön plaketti 
Pakinkylän klubille
olli aulio

SUOMEN PARTIOLAISET on myöntänyt har-
vinaisen Pyhän Yrjön plaketin Pakinkylän 
lionsklubille. Plaketti myönnettiin klubille 
kiitokseksi leijonien pitkäaikaisesta ja an-
siokkaasta työstä partiotoiminnan hyväksi. 
Leijonat ovat usean vuoden aikana tuloksek-
kaasti osallistuneet Kaskipartion uuden ret-
keilymajan rakentamiseen Siuntion Korpi-
rauhaan.
 Leijonat ovat tänä aikana lahjoittaneet 
lippukunnalle yli 50 000 euroa majaprojektiin
ja omin käsin tehneet rakennustyömaalla yli 
2 000 työtuntia.
 Majahanke oli pitkäjänteinen. Vuonna 
2012 päätettiin purkaa vanha huonokuntoi-
nen maja. Vuonna 2013 rakennus purettiin. 
Hirsitoimitus tuli keväällä 2014 lähelle tont-
tia. Hirret kannettiin ja osin mönkijän avulla 
kuljetettiin tontille 250 metrin päästä. Seu-
raavat vuodet rakennettiin majaa ja juhlalliset
avajaiset olivat 1.9.2018. Rakennuksen kerros-
ala on 153 neliötä. Nukkumapaikkoja parvella
on 30 henkilölle.• 

16

16  Mynämäki 
lentopallomestariksi
LC MYNÄMÄEN joukkue voitti SM-kultaa 
Saarijärvellä toukokuun alussa järjestetyssä 
turnauksessa. Loppuottelussa saarijärveläiset 
hävisivät niukasti 2–1 Mynämäen joukkueel-
le. Pronssin vei Virrat.
 Monitoimihallilla järjestettyyn kaksipäi-
väiseen turnaukseen osallistui kaikkiaan yk-
sitoista joukkuetta eri puolilta Suomea.
 Lopulliset sijoitukset: 1. LC Mynämäki, 
2. LC Saarijärvi/Palvasalmi ja Kalmari, 3. LC 
Virrat, 4. LC Alajärvi/ Järviseutu, 5. LC Ve-
silahti, 6. LC Urjala, 7. LC Heinävesi/Kerma, 
8. LC Peräseinäjoki, 9. LC Tammela, 10. LC 
Vantaa/Kaivoksela ja 11. LC Alavus/Salmi.•
Yhteiskuvassa mitalijoukkueet. Keskellä Mynämäen 
pelaajat, vasemmalla saarijärveläiset ja oikealla 
Virtojen pelaajat.

15

Leijonat ovat  tuloksekkaasti osallistuneet 
Kaskipartion uuden retkeilymajan rakentamiseen.
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puheenjohtaja Sonja Vuorelalle. Kympin 
lapset on HYKSin lapsisyöpäpotilaiden van-
hempien ja ystävien perustama yhdistys. 
Lahjoitusvaroilla yhdistys uusii pihakeinuja 
Kuortinkartanon kurssikeskuksessa.
 Jokileijona-kävely on vuosittain järjes-
tettävä hyväntekeväisyystapahtuma. Mak-
karanmyynnistä ynnä muusta kertyvä tuotto 
käytetään paikalliseen nuorisotyöhön. Yh-
dessä teemme hyvää.• 

Kuva: Riitta Dahlberg 

18  Suuri autonäyttely 
Riihimäellä
harri kylmälä ja jari halme

PERINTEINEN odotettu kevään suuri 15-vuotis-
juhlanäyttely järjestettiin Riihimäen Vanhalla
Torilla 5.5.
 − Tapahtumassa oli ennätysmäärä, yli 40 
uutta autoa torilla esittelyssä ja tapahtumas-
sa sai lisäksi tietoa renkaista, auton ruoste-
suojauksesta, pesusta ja puhdistuksesta sekä 
vakuutuksista ja pankkien rahoitusvaihtoeh-
doista, aktiviteettitoimikunnan puheenjoh-
taja lion Harri Kylmälä LC Riihimäki/Ura-
mosta kertoo.
 − Tiedotimme juhlatapahtumasta run-
saasti tienvarsimainonnan, mainosjulistei-
den sekä lehtimainonnan avulla, Kylmälä 
jatkaa.

 − Onnistuimme hyvin, tori oli täynnä ja 
molemmat huutokaupattavat autot saatiin 
myytyä hyvään hintaan. Onnenpyörä uute-
na aktiviteettina toi hienon lisämausteen ta-
pahtumaan. Leijona Lakumyynti oli tärkeä 
lisämyynnin tuoja onnistuneen kahvion ja 
makkaramyynnin ohessa. Lisäksi torilla toi-
mi myös peräkonttikirppis, jossa asiakkaat 
myivät omia tavaroitaan, Kylmälä kertoo.
 Tunnelmalliset tahdit tapahtumaan toi 
lion Raimo Turtiaisen tanssiorkesteri. Ta-
pahtuman järjesti LC Riihimäki/Uramo ja 
sen tuotto käytetään lyhentämättömänä pai-
kallisten lasten ja nuorten hyväksi.•

19  Doriksen lipunnaulausjuhla
saija laurila

VIETIMME lipunnaulausjuhlaa 16.3. Huittis-
ten Wanhalla WPK:lla. Hienon lippumme 
suunnittelivat lionit Katri Haapanen ja Pertti
Ahonen. Lipun päävärit ovat hopea ja fuksia. 

17

18

Tori oli täynnä 
ja molemmat huuto-
kaupattavat autot 
saatiin myytyä 
hyvään hintaan.

19
Hopea kuvaa innokkuutta, elinvoimaa ja ke-
hitystä, fuksia puolestaan kertoo kasvavasta 
energiasta ja palvelun voimasta. Timantti ku-
vastaa Doriksissa olevaa säihkettä, tahtoa ja 
kovuutta. Juhlan aluksi tervehdyssanat lausui 
presidentti Maarit Säilä.
 Lipunnaulauksen aloitti charterpresi-
dentti Hilve Reijonen. Klubimme muiden 
jäsenten jälkeen oman naulausvuoronsa sai 
muun muassa opaslionimme Matti Reijo-
nen. Lippupuheen piti DG Vesa Kynnysmaa 
ja lipun vihkimisen suoritti seurakuntapas-
tori Minna Kultalahti.
 Illan aikana klubimme jäseniä myös pal-
kittiin eri ansiomerkein. Juhlapuheen piti 
PCC Heidi Rantala ja Huittisten kaupungin 
tervehdyksen toi elinvoimajohtaja Riikka 
Peippo. Juhlan juontajana toimi Doris-lion 
Anne Bland.
 Saimme juhliimme myös yllätysvieraan, 
kun valkotukka Doris tulla tupsahti paikalle 
oman lippunsa kanssa. Hänelläkin oli nau-
lausjuhla menossa ja PDG Antti Raitaniemi 
oli oiva apu naulan napauttamisessa tähän 
toiseen lippuun.
 Tanssejamme tahditti viihdetaiteilija 
Jani Mäkelä. Arpajaisetkin kuuluivat illan 
ohjelmaan.
 Liehukoon lippumme. Kannamme sitä 
ylpeydellä ja voittoisasti palvelun tiellä, ku-
ten Heidi Rantala meitä puheessaan kehotti.•
Kuvassa presidentti Maarit Säilä ja charterpresidentti 
Hilve Reijonen. Kuva: Rauni-Eliisa Wasell



50

palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, klubi, syntymä- ja 
kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset julkaistaan suomen lions-liiton 
kotisivuilla olevassa muistolehdossa www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_
lionstoiminnasta/muistolehto/. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona 
(kuvan resoluutio 300 dpi) osoitteeseen toimitus@lions.fi. kotisivuilla julkaistavien 
tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

Eljas Juutilainen
LC Kaavi
s. 1947
k. 6.3.2019

MUISTOKIRJOITUKSET

Antti Kaleva Muilu
LC Lapua/Simpsiö
s. 24.10.1939 Lapua 
k. 13.3.2019 Lapua 

Irma Inkeri Joutsa
o.s. Flyckt
LC Kaarina/Katariinat
s. 29.4.1940 Viipurin mlk
k. 16.4.2019 Lieto

Urho Katajamäki
LC Seinäjoki/Botnia
s. 30.12.1928 Käkisalmi
k. 27.3.2019 Seinäjoki

Raimo Väinö Tapio 
Järvinen
LC Pori/Meri-Pori
s. 2.5.1941 Hattula
k. 25.1.2019 Pori

Arimo Laiho
LC Lahti/Laune
s. 22.8.1936
k. 27.4.2018

Heikki Kotamies
LC Espoo/Keskus
s. 25.6.1946
k. 11.2.2019

Pentti Malm
LC Pyhtää
s. 25.7.1924 Pyhtää 
k. 31.12.2018 Pyhtää

Tapani Puska
LC Helsinki/Pihlajamäki
s. 24.4.1947
k. 25.4.2018 

Vesa Matti 
Raikunen
LC Pori/Meri-Pori
s. 20.9.1968 Huittinen
k. 23.12.2018 Pori

Kauko Rauhala
LC Kaarina
s. 24.3.1945 
k. 25.10.2018

Kalevi Saksi 
LC Kaarina 
s. 12.1.1935 
k. 3.11.2018

Matti Söderlund
LC Helsinki/Laajasalo 
s. 4.11.1940 
k. 30.1.2019

Anssi Viljanen
LLC Lahti/Laune
s. 1.3.1957
k. 6.7.2018

Esko Ylipiessa
LC Keminmaa
s. 25.12.1930 Alatornio
k. 25.2.2019 Keminmaa

Kari Hassinen
LC Eno 
s. 19.8.1959 Tohmajärvi 
k. 5.3.2019 Eno
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20  LC Littoinen vietti 
50-vuotisjuhliaan
pentti jäntti

KAARINASSA TOIMIVA LC Littoinen vietti 
merkkipäiväänsä Kaarina-talossa. Viiden-
kymmenen vieraan joukossa oli sekä on-
nittelijoita että lahjoitusten vastaanottajia. 
Klubi on tullut tunnetuksi monista aktivitee-
teistään, kuten Littoistenjärven jäänpaksuu-
den arvauskilpailu, Takakonttikirppis, kuva-
teos Littoinen sanoin ja kuvin ja kumppanien 
kanssa yhdessä järjestettävä Littoistenjärven 
ympärijuoksu. Aktiviteettien tavoitteena on 
kerätä varoja pääasiassa nuorison hyväksi.
 Tilaisuudessa jaettiin lahjoituksia seu-
raaville organisaatioille: Kaarinan Kehitys-
vammaisten Tuki ry., Kaarinan Taitoluiste-
lijat, Littoisten Työväen Urheilijat, Littoisten 
Pirtapiiat, Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton Littoisten osasto, Mustavuoren Sissit, 
SPR Kaarina ja KaMu-kuorot. Lahjoitusten 
määrä oli yhteensä useita tuhansia euroja. Li-
säksi klubi jakaa vuosittain stipendejä kou-
lulaisille ja joululahjapaketteja vähävaraisille 
perheille.
 Merkkipäivän jälkeen vuorossa ovat tou-
kokuussa taas Takakonttikirppis ja Littois-
tenjärven ympärijuoksu. Klubi toimii myös 
aloitteentekijänä ja koordinaattorina koko 
maan kattavassa sydäniskurihankkeessa. 
Klubi on haastanut kaikki Suomen klubit 
lahjoittamaan sydäniskureita omalla alueel-
laan. Tavoitteena on jopa tuhannen sydän- 
iskurin lahjoittaminen.•

20
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KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKIN ESITYS

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN ANSIOMERKKI myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana 
on esimerkillisesti edesauttanut lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2018–2019 klubin sihteerin 
tulee täyttää tämä esitys, tarkastaa että kaikki ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se 
kauden 2018–2019 piirikuvernöörin myönnettäväksi viimeistään 15.9.2019. Ansiomerkin hinta on 20 euroa. Ansiomerkin jakamisen 
ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen edellytykset ovat (rastita täyttämänne vaatimukset):

Lions Club

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

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

3. Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt.

Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai

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

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

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

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

nuorisovaihtoon tai yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.

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

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

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

Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2018–2019 anoo 

Nimi

ansioituneelle kauden 2018–2019 presidentilleen

kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus / 1. varapresidentti 2018–2019 Allekirjoitus / sihteeri 2018–2019

4. 

Piirikuvernööri 2018–2019 täyttää:

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

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus / Piiri / Piirikuvernööri 2018–2019

107-
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DET INHEMSKA FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 %-IG PRESIDENT

DET INHEMSKA FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 %-IG PRESIDENT beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod 
på ett exemplariskt sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för perioden 2018–2019 
fylla i denna ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med nämnda periods första vice president och 
sända den till distriktsguvernören för perioden 2018–2019 för godkännande senast 15.9.2019. Förtjänsttecknet kostar 20 euro. Distriktsguvernören besluter 
om tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet.  Förutsättningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav):

Lions Club

1. Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund.

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

3. Klubbens medlemsantal har inte minskat.

I klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller

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

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

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

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

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

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

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

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

Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2018–2019 anhåller Lions Club

Namn

om att få åt sin förtjänta president under perioden 2018–2019

det inhemska förtjänsttecknet 
för 100 %-ig president.

Ort och datum

Underskrift / 1 vice president 2018–2019 Underskrift / sekreterare 2018–2019

4. 

Ifylls av distriktsguvernören för 2018–2019:

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

Ort och datum Underskrift / Distrikt / Distriktsguvernören för 2018–2019

107-

r.f.
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PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

Klubbar firade gemensamt
Lionsklubbarna LC Kristinestad-Kristiinankaupunki och 
LC Lappfjärd-Lapväärtti firade i fjol sina 65- respektive 60-årsjubileer 
med en temadag för att inspirera unga att röra på sig.

rauno repola 

T
emadagen bestod av två delar där 
klubbarna i samarbete med de lo-
kala idrotts- och motionsorganisa-
tionerna hade skapat en bana med 
olika uppgifter som motionsbox-

ning, parkour, orientering och frisbeegolf. 
 Den andra delen bestod av en intres-
sant föreläsning av den kända psykologen 
Christoph Treier som handlade om motio-
nerandets betydelse och hur den inverkar 
på kroppen och sinnet och särskilt på hjärn-
kapaciteten. Bland deltagarna lottades två 
aktivitetsarmband ut, så att det ena gick till 
en flicka och det andra till en pojke. De lo-
kala företagen understödde förtjänstfullt 
temadagen. 
 Trots att andra aktiviteter i regionen 
konkurrerade om fritiden på lördagen deltog
ett trettiotal entusiastiska ungdomar med 
föräldrar. Det framgick klart att det finns 
behov av dylika evenemang, så kanske klub-
barna följer upp det.
 För att fira jubileerna ordnades samma 

kväll en bankett på Bötombergets restau-
rang Lokalgrottan. Bland gästerna fanns 
bland andra DG Annukka Laurila och re-
presentanter för LC Närpes, LC Korsnäs, 
LC Isojoki och LC Teuva.
 Under den glada kvällen förevisades 
klubbarnas gemensamma historik genom 
en bildkavalkad som projicerades på film-
dukar i vardera ändan av salen. Lionen 
Jaakko Honkaniemi och Mikael Ekholm 
hade sammansatt bildserien med cirka 100 
foton från olika tider under klubbarnas 
verksamhetstid.
 DG Annukka Laurila fick i uppgift att 
överräcka kvällens förtjänstemärken för 
långvariga medlemskap samt aktiviteter. 
LC Kristinestad-Kristiinankaupunkis Alf 
Fröberg blev Melvin Jones Fellow och LC 
Lappfjärd-Lapväärttis medlem Mikael 
Ekholm blev hedersmedlem som tack för 
en exceptionellt förtjänstfull och plikttro-
gen verksamhet inom klubben och Lions-
rörelsen.•

Det finns nya grenar att upptäcka även inomhus.
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Påhejad av lejonet Monika Wikström gratulerar 
LC Karis-Karjaas president Mikael Flythström 
deltagaren Anita Hagström (lady). Till vänster 
Maj-Len Roos och till höger Maarit Hujanen.
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Lejonrundan nytt 
evenemang i Karis
LC KARIS-KARJAA ordnade lördagen den 27 
april sitt nya evenemang, Lejonrundan. Den 
hade en två och en fyra kilometers bana samt 
dessutom en bana för rörelsehindrade.
 – Det här gjorde vi inte för att skapa en 
tävling eller samla in pengar, utan för att få 
folk ut och röra sig. Därför var anmälnings-
avgiften symboliska en euro. Karis IF var med 
om arrangemangen och skötte bland annat 
tidtagningen. Yngsta deltagaren låg i barn-
vagn medan den äldsta var 96 år och skuf-
fades av en klubbmedlem, berättar Maj-Len 
Roos, klubbens president för nästa period. 
 Evenemanget var samtidigt ett sätt för 
klubben att göra sig kändare i närmiljön. Ett 
annat steg i den riktningen var att klubben 
lanserade sin lejonmaskot för att också dra 
till sig barnfamiljernas intresse.
 – Vi hade också ett litet loppisbord med 
lite rekvisita som visade vår verksamhet. Vi 
sköter till exempel Luciaevenemanget i regi-
onen och därför ställde bland annat fjolårets 
Lucia upp, skrattar Roos.
 Lejonet kommer att ses också vid klub-
bens övriga jippon, som exempelvis jippot 
Ankrace som arrangerades i fjol och som står 
i tur igen nästa år.
 – Med pengarna från fjolårets Ankrace 
bekostar vi nu i augusti en femdagars vistelse 
för 20 behövande barn på Kisakeskus i Lojo. 
Vi vet inte vilka de är, utan det är kyrkans dia-
konverksamhet och socialen som letat fram 
barnen. Det känns bra att på ett så här konkret 
sätt kunna hjälpa utsatta barn, säger Roos.• 
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NÄR JAG TÄNKER på styrkan med samarbete tänker jag 
på hur det är att ta hand om en familj. Jag kommer ihåg 
hur svårt det var ibland att balansera omsorgen om fa-
miljen och barnafostran med de krav som skolan och 
arbetslivet ställde.
 De kvällar jag var tvungen att arbeta ställde min 
man upp hemma för att lägga barnen. De dagar mina 
barn var sjuka och behövde omvårdnad, eller annars 

bara behövde sin mamma, hade jag 
förstående kolleger som tog över 
mitt jobb då jag var hemma för att ge 
mina barn medicin och krama dem.
      Jag kunde ha gjort allt ensam, 
så som många gör, men allting var 
mycket lättare att göra med hjälp av 
andra. Partnerskap är inte bara till 
för att stöda dig i dina ansträngningar

– om det sen gäller att uppfostra en familj eller att pla-
nera ett serviceprojekt – utan genom att samarbeta med 
andra säkerställer du samtidigt att ditt jobb fortsätter 
fast du själv går vidare.
 Du kan plantera en trädgård och sköta den ensam, 
men den dör om du flyttar bort eller inte längre kan 
sköta den. Om du kan involvera omgivningen i det du 
skapar har du planterat något som lever också efter dig. 
Det är enligt min åsikt just vad det innebär att påverka 
på ett bestående sätt. 
 Låt oss denna sommar bygga upp de långvariga 
relationer som ser till att vårt arbete fortsätter också i 
framtiden.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

Allting var mycket 
lättare att göra med 
hjälp av andra. 

gudrun yngvadottir
Internationell president, 
Lions Clubs International
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Samarbete garanterar 
att arbetet går vidare

Kvinnornas andel 
i Lions ökar globalt
INTERNATIONELLA STYRELSEN / heimo potinkara, 
internationell direktor (id) 2018–2020

D
et globala arbetsteamet GAT:s (Global 
Action Team) struktur görs lättare från 
början av nästa period, beslöt den in-
ternationella styrelsen under sitt andra 
möte under perioden i Reykjavik på 

Island i början av april. 
 GAT fick en ny ordförande i början av året då 
PIP Win-Kun Tam måste avgå på grund av häl-
soskäl. Ny ordförande är nu PIP Kajit Habananda.
 Utbildningen för distriktsguvernörerna peri-
oden 2020–2021 (FVDG/DGe) ordnas på samma 
sätt som under den här perioden. De tre första da-
garna av utbildningen ges alltså i februari 2020 i  
St Charles i Illinois i USA och den fjärde dagen 
under den internationella årskongressen 2020 i 
Singapore. På mötet godkändes också distrikts-  
guvernörselekternas utbildningsplan och tidtabell.

Initiativet Nya röster ger resultat
President Gudrun Yngvadottirs initiativ har gett 
märkbara resultat. Under ett års tid har 45 000 
kvinnor anslutit sig till Lions och globalt sett hade 
kvinnornas andel av medlemsantalet stigit till 30 
procent i slutet av februari i år.
 Afrika blir Lions nya grundlagsenliga område
nr 8 från och med början av juli då ändringen 
kommer att godkännas av årskongressen i Milano.
Afrika får uppdraget som internationell direktor 
under jämna år startande från 2020.
 Till årskongressen i Milano hade i början av 
april registrerats nästan 16 200 deltagare. Efter 
omröstning valdes Atlanta, USA, som plats för 
den internationella årskongressen 2026.

Islands natur är 
mäktigt vacker.

FOTO: HEIMO POTINKARA
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ORDFÖRANDEN

Livet är en överraskande resa
LIVET ÄR EN RESA som består av många etapper och upplevelser. Då man beger sig 
iväg kan man inte alltid veta vad som kommer att hända under resan. Så gick det 
också under lejonresan – seglen måste anpassas enligt vädret under resan som gick i 
både solsken och dimma, och ibland i rejäla vindstötar. 
 Besättningen bestående av styrelsen och guvernörerna hade förbundit sig till sina 
uppgifter och enigt och målmedvetet seglat mot målet som hägrar i horisonten. Då 
sjön går hård finns det inga andra möjligheter om man vill nå målet. Man seglar 
enligt sjökortet och litar på att det håller streck. Från stranden kan man ropa, men de 

som ansvarar för fartyget måste styra det och hålla 
kursen.
 Klubbarna har gjort otroligt mycket på sina 
orter. Jag vill tacka er alla lion, leon och era familjer
för allt det goda ni gjort för era närmaste. Ni har 
gett dem hopp om något bättre och hopp är en stark 
kraft. Ni har gett dem glädje, satt värde på dem, 
stannat upp vid dem och gått en stund bredvid dem. 
Ibland är tid den bästa 
gåvan man kan ge.

 Klubbarna har hittat nya händer, vilket är nöd-
vändigt för att klubbarna ska kunna behålla sin ser-
vicekraft. Vi har alla ansvar för den egna klubbens 
välmående och klubbanda. Därför ska vi sätta värde
på varandra och varandras idéer och se olikheter 
som en styrka. Vi ska glädja oss över att få arbeta 
tillsammans och omedelbart ta de nya medlem-
marna med i verksamheten. Jag önskar alla nya 
lions- och leoklubbar välkomna med i verk-
samheten.
 Kampanjen Rena vatten, och miljöskyd-
det som helhet, har startat bra. De första 
defibrillatorerna monteras förhoppnings-
vis upp under denna period och kampan-
jen torde fortsätta nästa år för full fart. För 
att nämna några saker har vi gett krishjälp 
till katastrofer utomlands samtidigt som 
Kampanj 100 framskrider  
 Den här perioden har varit en utma-
nande upplevelse som också har erbju-
dit många intressanta, glada och upp-
byggande möten. Tack för alla dessa. 
Jag kunde till exempel inte tänka mig 
vilken omvälvande upplevelse det var 
att dubba en person till riddare.
 Jag tackar er alla och önskar mina 
efterföljare framgång på posten.•

Vi hjälper – med hjärtat!

Ibland är tid 
den bästa gåvan 
man kan ge.
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pirkko vihavainen
Ordförande 2018–2019

Serviceaktiviteterna till MyLion
MD 107 Finland har beviljats ett bidrag på 
15 000 US dollar för att göra en ny Lions- 
broschyr. Understödet för tidningen Lion 
halveras från fyra till två dollar per medlem 
från och med perioden 2020–2021. Det här 
innebär att det om ett år finns ett tryck på 
att se över budgeten för tidningens tryckta 
nummer.
 I anslutning till den europeiska data-
säkerhetsförordningen GDPR grundas en 
datasäkerhetsgrupp till vilken presidenten 
utser medlemmar från Europa. En av dem 
utnämns från den nuvarande GDPR Advi-
sory-gruppen. Datasäkerhetsgruppen rap-
porterar till Teknologi-kommittén i frågor 
gällande GDPR.
 På mötet granskades kapitel VI paragraf 
2 i distriktens modellstatuter enligt vilken 
GAT-koordinatorerna (GLT, GMT, GST) är 
medlemmar utan rösträtt i distriktsstyrelsen.  
 Rapporteringen gällande serviceakti-
viteterna kommer att överföras från My-
LCI till MyLion från och med den 1 juli. 
LCI kommer att satsa mycket resurser på 
IT-teknik, och ibruktagandet av ny tekno-
logi kommer att kräva en betydande utbild-
ningssatsning. I fortsättningen utnämns för 
de olika distrikten IT-ambassadörer med 
uppgift att sprida information och kunskap 
om den nya teknologin.
 Styrelsens följande möte hålls på den 
internationella årskongressen i Milano i 
månadsskiftet juni-juli.•
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Alla evenemang går av stapeln på turistcentrets område vid sanddynerna i Kalajoki.
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F
redagen den 7 juni öppnas anmäl-
ningsdisken kl. 12 i Event Park Arena.
Redan kl. 9 på morgonen startar i 
alla fall en golftävling på en bana 
som lagts mellan sanddynerna. Un-

der dagen sammanträder också styrelserna 
för Lionsförbundet och Arne Ritari-stiftel-
sen. Presskonferensen hålls på eftermidda-
gen i samband med ett publikevenemang i 
Ostoskylä Raitti.
 På eftermiddagen presenterar sig också
VCC-kandidaterna under ett seminarium i
Event Park Arena där också projektet Lions 
och Ett Rent Östersjön och LCIF-kampanjen
presenteras. På kvällen kl. 19 inleds öppnings-
festen på arenan under temat strandlejon. 
Som indikeras kan man för den informella 
kvällen bära kläder med havstema. 

Havets håvor på bordet
På lördagen fortsätter anmälningen mellan 
kl. 8 och 10.30 på arenan och PCC:na sam-
manträder kl. 8 i hotell Santa’s Sani. Flagg- 
paraden startar kl. 9.15 från hotellet med are-
nan som mål. 
 Årsmötet öppnas officiellt kl. 11 och den 
första delen pågår till lunch. Den andra delen
startar kl. 13 då också partnerprogrammen 
inleds. Inom ramen för dem finns chans att 
bekanta sig med Fennovoimas atomkraft- 

Det havsnära årsmötet närmar sig
På sanddynerna i Kalajoki är havet närvarande inte bara 
i miljön kring platsen där årsmötet arrangeras utan också 
i programmet och runt temat ”Ett rent hav – en ren mark”.

ÅRSMÖTET / heidi o’gorman

projekt i Pyhäjoki eller delta i en guidad 
rundtur kring Kalajoki. Information om de 
övriga partnerprogrammen finns på evene-
mangets hemsida.
 Under årsmötesveckoslutet öppnas också
Kalajokis sommarsäsong då det är mycket 
program kring sanddynerna. På kvällen drar 
till exempel Jari Puhakka, känd från TV, ett 
allsångsevenemang på den nya friluftsscenen 
Hilmantori. Till lördagen planeras som ett 
samarbete mellan Röda Fjädern-stiftelsen, 
leorna och lokala aktörer festivalen SKEBA 
med Jannika B, Mikaveli och Lukas Leon. 
Dessutom har områdets restauranger varie-
rande program under veckoslutet. 
 På kvällen är det tid för ett Melvin Jones 
tillfälle i Santa’s Sani och veckoslutets pro-
gram kulminerar med kvällsfesten som star-
tar 19.40. På menyn finns mycket havsrela-
terat och hela festutrymmet är dekorerat på 
liknande sätt. 
 För dem som reser med tåg ordnas trans-
port från tågstationerna i Karleby och Yli-
vieska till Kalajoki och tillbaka. Noggran-
nare tidtabeller för mötesprogrammet och 
platsinformation finns på adressen www.
lionskalajoki2019.com/info/.
 På söndagen hålls ännu guvernörsrådets 
konstituerande möte på Santa’s Sani.•

Förbundets resultat på 
plus fjärde perioden i rad
maarit kuikka, generalsekreterare

LIONFÖRBUNDETS BOKSLUT för perioden 
2017–2018 visar ett överskott på sam-
manlagt 10 235 euro. Förbundets admi-
nistration står för 39 946 euro av över-
skottet och administrationens aktiviteter 
för -29 711 euro av underskottet.
 Den av årsmötet godkända budgetens 
slutsumma var 93 745 euro. Den summan 
kunde förbundet inte nå upp till framför 
allt på grund av att man i budgeteringen 
av administrationens aktiviteter inte hade 
beaktat de interna överföringarna från 
julkorts- och lotteriaktiviteterna, alltså för-
bundets stöd till ungdomsaktiviteter och 
de gemensamma nordiska NSR-projekten. 
 Före interna överföringar var jul-
kortsförsäljningens resultat 29 066 euro 
och lotternas 71 309 euro, totalt 100 735 
euro. Av den summan stöddes Orkester 
Norden, ungdomsutbytet och Leo-verk-
samheten samt NSR-projektet med totalt 
82 700 euro. Då stödet på 20 000 euro till 
Quest adderades blev underskottet -2 325 
euro, vilket täcktes med överskottet från 
de tidigare perioderna.
 Konkurrensutsättningarna fortsat-
te för att kunna sänka de administrativa 
kostnaderna. Kostnader för huset uppstod
bland annat genom underhållsåtgärder 
och konditionsgranskningar. 
 Gällande de självtäckande fonderna
hände det mest i Röda Fjädern-fonden 
som vid slutet av bokföringsperioden 
hade det delat ut 1,582 miljoner euro av 
totalt beslutade 2,187 miljoner euro. 
 Vid periodens slut var förbundets 
kassa 358 000 euro vilket innebär att man 
inte behöver vara orolig för att pengarna 
inte skulle räcka till. Enligt en not till bok-
slutet uppgår kort- och lotteriaktiviteternas
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Den första och den sista
EN LIONS-PERIOD är igen på slutrakan, den åttonde för mig som generalsekreterare. 
Det innebär åtta ordförande, styrelser och guvernörsråd. Med den nionde ordföranden
planeras inkommande period och jag har träffat alla i den nionde distriktsguvernörs-
kursen som nu är utbildad.
 Med tanke på förbundets utveckling på långsikt är det utmanande när förtroende-
personerna byts ut varje år. Som tur är deltar den gamla ordföranden i arbetet samti-

digt som nästa periods ordförande sätts in i uppgiften. 
Den här trojkan kan komma överens om saker för en 
längre tid än ett år.
      Ur generalsekreterarens och Lionskansliets syn-
vinkel är det utmanande att ledningen byts ut med 
korta mellanrum. Då gäller det att vara snabb och ha 
en förmåga att hålla flera bollar i luften på en gång. 
      I och med omorganiseringen av kontoret läggs 
titeln generalsekreterare ner och ersätts av en verk-
samhetsledare som sköter de uppgifter som ålagts 
generalsekreteraren i förbundets 
regler. Enligt en expert är 

titeln ”generalsekreterare en ovanlighet i dagens sam-
hälle och den kanske inte öppnar sig för alla.” 
 Då jag för sju år sedan började som Lionsför-
bundets generalsekreterare var jag den första kvinnan
på posten. Nu blir jag – åtminstone tillsvidare – 
förbundets sista generalsekreterare.
 Den pågående perioden avslutas under osäkra 
stjärnor i kansliet. Vilken personal är det som fort-
sätter på hösten? Vilka lämnar huset, vilka stannar
kvar och med vilka uppgifter? Det torde vara själv-
klart att starten på den nya perioden blir utma-
nande och att föret kan vara gropigt långt in 
på hösten. Jag hoppas att förbundets ledning 
gör sitt bästa för att undvika förändringens 
blindskär.
 Nu är årsmötet i Kalajoki förestående 
och det är klart att det blir ett spännande
möte. Jag väntar med intresse på mö-
tets beslut och även i vilken stämning 
perioden 2019–2020 inleds. Vi kan 
välja om stämningen är uppbyg-
gande och positiv eller tung och 
söndrande. Jag tror att vi väljer det 
första alternativet.
 Tack för ditt Lions-arbete under
perioden 2018–2019!• 

GENERALSEKRETERAREN
maarit kuikka

Generalsekreterare

Den pågående 
perioden 
avslutas under 
osäkra stjärnor 
i kansliet.
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EVENEMANGSKALENDER

STYRELSEMÖTEN
Under vårperioden 7.6

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
9.6.2019 konstituerande möte 
2019–2020, Kalajoki

ÅRSMÖTE
7–9.6.2019 i Kalajoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
5–9.7.2019 Internationella årskongressen,
Milano/Italien

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
GOLF 28–29.6.2019 
LC Vantaa/Kaivoksela

HÄNDELSER 2018–2019

HÄNDELSER 2019–2020

STYRELSEMÖTEN
8.8 / 19.9 / 17.10 / 7.11 / 12.12. (optio) / 
23.1 / 13.2 / 21.3 / 25.4 / 16.5. (option) / 
5.6.

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
23–25.8 Vanda
30.11 Åbo
28.2–1.3 Uleåborg

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

MÖLKKY
7.9.2019, LC Kouvola/Honka

BOWLING
februari – mars 2020
LC Saarijärvi/Palvasalmi 

andel av de tidigare räkenskapsårens resultat 
till 147 110 euro som ska användas till stöd 
av ungdomsverksamheter.
 För att nå ett överskott i periodens budget
i tider av sjunkande medlemsantal har det 
krävts omfattande sparåtgärder av styrelsen
och guvernörsrådet. De största inbesparing-
arna gav övergången till det elektroniska 
mötessystemet GoToMeeting som också har 
inneburit tidsbesparingar.
 Även härifrån framåt gäller det att vända 
på slantarna. De beslut som fattats gällande 
förbundets kontor hör till de viktigaste åtgär-
derna som ger inbesparingar på lång sikt.•
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Två viktiga kulturfonder
bo ingves

TVÅ KÄNNBARA bidragsgivare till Orkester 
Norden är Svenska Kulturfonden och Finska 
Kulturfonden. Det är vid första anblicken an-
märkningsvärt av den orsaken att Orkester 
Norden inte är ett kulturprojekt som direkt 
är anknutet till Finland och våra nationalspråk.
 Svenska Kulturfondens vd Sören Lill-
kung konstaterar att då fondens sakkunniga 
och förtroendevalda behandlar de olika an-
sökningarna diskuteras ofta anknytningen 
till det svenska i Finland.
 – Det är inte alldeles enkelt att avgöra hur 
anknytningen till det svenska ska påverka 
bedömningen. Det räcker inte med att vara 
en välrenommerad sökande eller ha en ut-
märkt projektidé. Vi måste alltid väga in an-
knytningen till det svenska som en avgörande
aspekt i bedömningen, säger han.
 För många är mångkulturalism och fler-
språkighet i alla fall vardag och det svenska 
i Finland kan i dag se annorlunda ut idag än 
för tio år sedan.
 – Ett projekt som i ansökningsskedet kan
te sig ganska finskspråkigt, kan ändå på sikt 
gynna det svenska i Finland. Det här ser 
vi allt oftare, inte bara i samband med vårt 
Hallå!-program för en levande flerspråkig-
het, säger Lillkung.
 Av totalantalet sökande till Svenska kul-
turfonden godkändes cirka 30 procent medan
andelen är endast 13 procent gällande Finska 
kulturfonden.• 

T
ill årets orkester sökte totalt 160 
musiker av vilka 73 ungdomar från 
14 länder, bland annat musiker 
från Australien och Chile som stu-
derar i Norden eller Baltikum, val-

des till orkestern av en expertpanel. Största 
delen, 27 stycken är från Finland. På grund 
av att det inte fanns tillräckligt många sö-
kande till alla instrumentgrupper togs några
lite äldre musiker med och därför är ålders-
intervallet 16–30 år.
 Orkestern samlas i månadsskiftet juli – 
augusti till ett tio dagar långt läger i Lahtis.
Efter det väntar en fem dagar lång turné 
kan förverkligas tack vare stöd av Nordiska
ministerrådet, Finska Kulturfonden och 
Svenska Kulturfonden. Konserterna går av 
stapeln 8.8 i Lappeenranta Areena i Vill-
manstrand, 9.8 i Sibeliushuset i Lahtis, 11.8 
i kultur- och kongresscentret Alandica på 
Åland och 12.8 i Karlkyrkan i Tallinn.
 På programmet finns isländska kompo-
sitören Anna Thorvaldsdottirs Dreaming, 
Tragisk Ouvertyr av Johannes Brahms, 

Orkester Norden bjuder 
på musiksommar
Förberedelserna inför Orkester Nordens sommarläger och konsertturné 
är på slutrakan. Hoppas så många som möjligt har chans att njuta av 
de här begåvade ungdomarnas konserter under sommarens turné.

ORKESTER NORDEN /  henna keihäs

Orkester Norden består 
av 73 unga musiker från 
14 olika nationaliteter. 

Dmitri Sjostakovitj symfoni nr. 5 (Vill-
manstrand och Lahtis) och Jean Sibelius 
Lemminkäinen (Mariehamn och Tallinn). 
Orkestern leds av Eva Ollikainen.

Orkester Norden är ett ypperligt sätt för unga musiker att få öva med andra skickliga musiker under ledning av professionella dirigenter och lärare. 
Bilden är från orkesterns konsert i Musikkens hus i Aalborg 2017. 
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 De lokala Lionsklubbarna har villigt 
deltagit i turnéarrangemangen och de an-
svariga för orkesterns verksamhet hoppas 
att ännu fler klubbar deltar i jobbet under
de följande åren. Lägret och turnén är kost-
nadsfria för musikerna, som också kan 
söka resestöd av den lokala klubben. 
 Orkestern söker hela tiden ytterligare 
bidragsgivare som kan stöda verksamheten
under de följande åren. Se närmare på 
www.orkesternorden.com.•
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Ålands sjätte Lionsklubb, Culinaria, firade sin charterfest i april.
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lubbens namn hänger enligt char-
terpresident Cecilia Jansson på 
att intresset för mat är stort idag. 
Klubbens initiativtagare, DG Björn
Hägerstrand, ville därför satsa på 

en kulinarisk temaklubb på Åland. 
 – Vi är faktiskt Finlands första tema-
klubb men tror att det kommer flera. Det är 
ett bra sätt att kombinera något man gillar 
med att göra gott åt andra, säger Jansson. 
 Fadderklubb är Lions Åland Freja med 
Monica Liljeblad som Guiding Lion, allt-
så den som ska hjälpa den nya klubben att 
komma igång. Klubben hade sitt konstitu-
erande möte den 7 januari 2019 och håller 
sina månadsmöten på restaurang Indigo i 
Mariehamn. 
 På Lions Club Åland Culinarias Char-
terfest i april deltog representanter från alla 
klubbar på Åland och dessutom ett flertal 
nationella och internationella gäster. Bland 
dem fanns Past International Director (PID)

Distriktet som växer mest
bo ingves

DÅ DEN NYA KLUBBEN LC Åland/Culinaria 
registrerades gav det 20 nya medlemmar till 
A-distriktet. Men även utan den ökar A-di-
striktet stadigt i medlemsutvecklingen och är 
för tillfället bäst i Finland.
 – Slå er för bröstet eller vifta med lejon- 
svansen, för vi är i dag med råge det största 
distriktet och det enda med positiv utveck-
ling, säger A-distriktets DG Björn Häger-
strand i sitt månadsbrev. 
 Han konstaterar att A-distriktet har ökat 
med 39 medlemmar under perioden och att 
man får gå många år tillbaka i Finland för att 
hitta liknande siffror. 
 – Faktiskt ända till 2009–2010, då N-di-
striktet hade likande siffror i och med att det 
bildades 2 nya klubbar i Helsingforstrakten. 
I vårt eget distrikt har vi inte haft liknande 
siffror på 16 år, som är så långt bakåt man 
kan se. Så nog har vi medvind alltid och med 
någon månad kvar hoppas jag ni fortsätter 
lika energiskt.
 Som en följd av att LC Åland Culinaria 
rekryterat 20 nya medlemmar återfinns klub-
ben även på Finlands Lionsförbunds heders-
galleri med klubbar som rekryterat åtmins-
tone två nya medlemmar.• 

Ny Lions Club på Åland!
20 chartermedlemmar har bildat Ålands sjätte Lionsklubb 
med det intressanta namnet Culinaria. Klubben firade 
sin Charterfest i april med gäster från alla klubbar på Åland 
samt även internationella gäster.

bo ingves

HEJ DU LÄRARE
ELLER FOSTRARE! 

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

KONTAKTA OSS OM
• du kan ge undervisning bade 

på svenska och finska
• blir inspirerad av att utveckla emotionella 

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

VI ERBJUDER DIG
• utbildning för jobbet

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

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

Kontaktuppgifter: quest@lions.fi

MER INFORMATION
om Lions Quest i Finland: 

www.lionsquest.fi

och Global Membership Team leader 
(GMT) för Europa Gabriele Sabastosanti, 
GMT för Norden Antti Forsell, distrikts-
guvernör (DG) Björn Hägerstrand samt 
regionordförande (RC) Björn Taxell.
 Jansson berättar att klubben är öppen 
för både kvinnor och män på Åland som 
vill göra nytta i samhället. 
 – Klubben har redan nu påbörjat ett in-
samlingsprojekt och vi har till exempel gått 
med i ett redan etablerat skoltrivselprojekt 
för att ge det ännu mera tyngd. 
 Klubben har dessutom flera egna pro-
jekt på gång, bland annat ett i anslutning till 
Folkhälsans program 65+ som vill motivera 
äldre personer att äta mångsidigt och varie-
rat samt idka motion.
 – Vi planerar också att genomföra en 
konsert med Orkester Norden den 11 augusti
2019 och återkommer senare med mera 
info om detta, säger Jansson.•
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F
örändringen genomförs stegvis un-
der hösten 2019 eftersom förbun-
dets nuvarande personal har olika 
långa uppsägningstider. Uppsäg-
ningarna görs officiellt den 1 juni 

2019.
 De största förändringarna är i praktiken:
• Materialförsäljningen: Materialförsälj-
ningen upphör eftersom ingen ansvarsper-
son har definieras i den nya organisatione. 
Näthandeln fortsätter som tidigare men det 
är frivilliga från B- och N-distrikten som 
sköter postningen. Enligt uppgift ska det 
ske en gång per vecka.
 • Klubbrådgivningen: Kontoret ger 
enligt beslut av styrelsen och guvernörsrådet
inte nu mera råd. I stället har distrikten 
inom sig utnämnt en person som svarar på 
klubbarnas och individuella lions frågor. 
 • Belöningar av medlemmar och till 
exempel beaktandet av märkesdagar sköts 
av distrikten. Till förbundet skickas i fort-
sättningen endast förslag om nationella ut-
märkelser.
 • Kontorets öppettider ändras så att 
det från och med den 1 maj 2019 är öppet 

Kampanj 100 går 
trögt framåt
pcc heikki hemmilä, 
pmjf, lcif-koordinator
för finlands lionsförbund 

I MITTEN AV APRIL var Finlands resultat i stor-
insamlingen Kampanj 100 endast 145 000 
dollar. Det motsvarar bara drygt 6 dollar per 
medlem.
 O-distriktet leder det medlemsmässiga 
resultatet med 12 dollar per medlem. Di-
striktena B, C, E, H, M, N och O har donerat 
över 10 000 dollar, vilket berättigar distrik-
ten att söka en återbetalning på 15 procent 
av den donerade summan för sina service- 
aktiviteter under perioden. 
 Denna summa kan till och med för-
dubblas då den kan användas som självrisk 
till motsvarande summa som ges i form av 
officiella anslag. Det finns redan några må-
nadsdonatorer samt en modellklubb som 
antagligen är den första i Skandinavien. Tre 
ansenliga LCIF-anslag har också erhållits, för 
distrikten B, E och I.
 Du kan ännu anmäla dig till årsmötet i 
Kalajoki och skaffa nya Melvin Jones-med-
lemmar som kan få sina pinsar under MJF- 
evenemanget på lördag kväll. Dessutom kan 
man vid LCIF:s stand delta i ett lotteri med 
en Melvin Jones Fellowship som huvudvinst.
 Klubbarna borde nu ta vår pågående 
gemensamma storinsamling på allvar och ta 
den med som en del av den nästa periodens 
verksamhetsplan.•
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Distrikten sköter informationen 
till klubbarna från 1.7.2019
Omorganiseringen av Lionskontoret pågår. I det nya kontoret 
kommer totalt fyra personer att arbeta, det vill säga verksamhets-
ledaren, informations- och marknadsföringschefen, kontors- och 
ekonomisekreteraren samt Lions Quest-utbildningssekreteraren.

maarit kuikka, generalsekreterare

mellan tisdag och torsdag kl. 9.00–15.45. 
Personalen ger service per telefon under 
hela veckan mellan kl. 13.00 och 15.45.
 Som bäst förs personliga diskussioner 
med arbetstagarna om de vill fortsätta med
uppgifter inom den nya organisationen. 
Det är ett lagstadgat krav vilket innebär 
att posterna inte lediganslås innan ovan 
nämnda undersökts. 
 Ansökningsprocessen startar först om 
arbetstagaren meddelar att den inte tar 
emot det erbjudna jobbet. Arbetsgivaren 
måste enligt lagen också omskola en arbets-
tagare som åläggs nya uppgifter.
 Eftersom förändringen infaller i skar-
ven mellan två perioder är det klart att den 
nya organisationen inte är färdigt intrim-
mad den 1 juli. Vi hoppas att alla medlem-
mar har överseende med detta. Det lönar 
sig att läsa informationen från förbundet 
och distriktet gällande denna fråga.
 Tilläggsinformation om den nya orga-
nisationen ges av din egen distriktsguver-
nör eller av förbundsordförande CC Pirkko
Vihavainen och VCC Aarne Kivioja.• 
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K
erttu Jalas blev bekant med Lions 
ungdomsutbyte då hennes familj 
var värdfamilj 2016 och 2017. Hon 
ville få erfarenhet av att resa utrikes
på egen hand, men ett år kändes 

som en för lång period. 
 – Merja Nygård från LC Viola besökte 
oss för att intervjua mig och ge goda råd gäl-
lande ansökningen. Mitt första alternativ var 
Kanada och det andra alternativet Tyskland. 
Det var skönt att få höra att det blev Kanada, 
dit endast tre sökande hade valts, säger hon.
 Något misstag hade skett på vägen och 
plötsligt meddelades det att Kerttu egentli-
gen skulle till antingen Turkiet eller Mexiko.
 – Vi fick i alla fall tillstånd att direkt kon-
takta ungdomsansvariga Allison Henkell i 
Kanada och det ordnade sig snabbt med 
både värdfamilj och en plats på ett läger, säger
Kerttu.
 Hon berättar att värdfamiljen i Wood-
stock, cirka 1,5 timmars körväg från Toron-
to, var jättetrevlig med tre generationer och 
två hundar under samma tak.
 – På dagarna hjälpte jag mamman i hen-
nes handarbetsaffär och lekte med barnbar-

Ungdomsutbytet 
är i full gång
UNGDOMSUTBYTE / ari lindell, 
yced 107-a 2017–2020

DOKUMENTEN FÖR de ungdomar som reser
ut från Finland inom ramen för Lions 
ungdomsutbytesprogram har skickats till 
målländerna och på motsvarande sätt har 
vi mottagit dokumenten för de cirka 150 
ungdomar som kommer till de fem läger 
som arrangeras under sommaren.
 Det är obeskrivligt vilka varma med-
delanden de inresande ungdomarna har 
skickat när deras lägerplats har kunnat ve-
rifieras. Det är positivt ansökningarna till 
de olika lägren har spritt sig jämnt.
 Trots att de här arrangemangen är 
arbetsdryga att genomför är, som redan 
tidigare konstaterats, att få värdfamiljer 
den största utmaningen. Det räcker inte 
länge innan ungdomarna börjar fråga efter
sina värdfamiljer så vi borde snart ha något
att meddela. 
 Samma problem tampas man nog 
också med i andra länder, men då vissa 
klubbar år ut och år in lyckas skaffa värd-
familjer och andra aldrig, finns det mycket
att göra i frågan. Jag tror att om vi lejon 
mera aktivt skulle fråga våra vänner och  
bekanta om de kunde ställa upp som värd-
familj i en till två veckor kunde problemet 
snabbt lösas.
 Jag vill också uppmana de som är le-
dande position i distrikten och i förbundet
att genom sitt exempel dra med sig andra 
lejon som värdfamilj. Det är vår gemen-
samma sak att vi får värdfamiljer för alla 
inresande ungdomar.•

Ökad självständighet 
genom ungdomsutbyte 
Kerttu Jalas, 17, besökte i fjol Kanada inom ramen för ungdomsutbytet. 
Den sändande klubben var LC Turku/Viola och på plats hos värdfamiljen 
fick Kerttu bland annat hjälpa till i värdfamiljens mammas handarbetsaffär 
i Woodstock.

UNGDOMSUTBYTE

nen. På kvällarna hade vi alltid något ge-
mensamt program. Jag såg bland annat en 
baseballmatch med laget i vilket mamman 
spelade. Allison spelade i samma lag och det 
var via den kontakten som familjen hade bli-
vit värdfamilj, säger Kerttu.  
 På lägret fanns sedan 25 ungdomar från 
17 länder. Det var mycket aktiviteter på gång 
hela tiden och ungdomarna besökte bland 
annat Niagara Falls och Toronto.
 – Det bästa med lägret var att träffa 
människor från olika länder och dela upp-
levelser med dem. Att komma in i landet tog 
sin lilla tid och det krävde språkkunskaper 
att kunna svara på alla frågor som ställdes 
på flygplatsen, men själva upplevelsen med 
ungdomsutbytet kan jag varmt rekommen-
dera som ett sätt att bli självständig och samla
mod.•

Det bästa med lägret 
var att träffa människor 
från olika länder.

Ungdomsutbytare på det internationella lägret.
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Värdfamiljens föräldrar förde Kerttu Jalas till lägret.
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Fredsaffischpaketen 
kan beställas
HISTORIEN HAR VISAT att fred inte är en själv-
klarhet. Det är beklagligt men ger samtidigt 
en chans för oss att fundera över hur vi kan 
nå frid och fred både i våra egna liv och på 
vår hemort. Och det finns knappast någon 
som är mera lämpad att planera ”Fredens 
resa” än ungdomarna.
 Lionsklubbarna kan beställa fredsaffisch-
paketet från Finlands Lionsförbunds nätbu-
tik fram till den 1 oktober. Paketen fås på 
lionens alla tolv officiella språk. Man måste 
köpa ett tävlingspaket för varje tävling som 
sponsoreras.
 Tävlingen är öppen för ungdomar som 
har fyllt 11, 12 eller 13 år den 15 november. 
Endast de arbeten som sänts in inom utsatt 
tid kan delta i tävlingen.•

FO
TO

: L
C

I

INLOGGNINGEN MED dator på MyLCI- 
systemet har ändrats fr.o.m. 28.3. via det 
nya Lionskontot. Du kan inte längre logga 
in direkt på MyLCI.
 Om du någon gång tidigare har loggat
in på MyLion-systemet är Lionskontots 
användarnamn den e-postadress eller te-
lefonnummer som du använt vid regist-
reringen. Om du inte har gjort det bör du 
först registrera dig.
 På Finlands Lionsförbunds medlems-
sidor hittar du ett uppdaterat MyLCI do-
kument i vilket man beskriver det nya sät-
tet att logga in och att registrera sig ifall 
du inte redan har skapat ett Lionskonto. 
 Det uppdaterade användardoku-
mentet hittar du på de lösenordsskydda-
de medlemsidorna (dokumentet Direktiv 
för MyLCI – Skapandet av användarnamn 
och inloggning på sidans nedre del). I do-
kumentet beskrivs även hur du kan kont-
rollera ditt användarnamn.
 Skapandet av Lion-identifikation el-
ler användandet av MyLion-systemet på 
dator förutsätter inte installerande av My 
Lion-applikationen. I vissa fall blir det 
kvar vissa standardinställningar i arbets-
stationens cacheminne. Gällande dessa 

finns det noterat i dokumentet Att observera.
 I det uppdaterade dokumentet beskrivs 
inte annat än MyLCI (inte MyLion, nätbuti-
ken eller Insight). Ytterligare information får 
du av kontaktpersonen i ditt eget distrikt.•

Inloggningen på MyLCI-systemet har förnyats
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Sju defibrillatorer till Pihtipudas
pekka juhani arkilahti

LC PIHTIPUDAS TOG en tjuvstart gällande de-
fibrillatorkampanjen redan våren 2017 då 
klubben arrangerade ett samarbetsprojekt 
som gav Pihtipudas total sju hjärtstartare på 
olika håll i kommunen.
 Projektet startade med att 11 föreningar 
och 5 samfund tillsammans skaffade en de-
fibrillator till idrottshallen. LC Pihtipudas 
och Hjärtföreningen donerade vardera 1 600 
euro och de andra föreningarna 100–500 euro.
 I samband med projektet arrangerade 

Målsättningen med Finlands 
Lionsförbunds pågående 
defibrillatorkampanj är att skaffa 
ungefär 1 000 nya hjärtstartare 
till Finland, vilket gör den till en av 
Lions största humanitära kampanjer 
i landet.

Genom samköpet av defibrillatorer 
kostar de inklusive moms ungefär 
980 euro jämfört med över 1 400 euro 
normalt. Priset innehåller både 
leverans och användarutbildning. 

Priset förverkligas då minst 
100 hjärtstartare har beställts. 

Målsättningen är att varje klubb skulle 
skaffa åtminstone en defibrillator.

MERA INFO om projektet finns 
på finska på www.lions.fi/toiminta/
lionstyota_sydanten_hyvaksi.

FÖRBUNDETS
DEFIBRILLATORKAMPANJ PÅGÅR

klubben tillsammans med Mellersta Finlands 
Hjärtdistrikt fyra gånger ett instruktionstill-
fälle i hur hjärtstartaren används. Totalt ett 
femtiotal personer deltog i utbildningarna. 
Trots att defibrillatorernas instruktioner är 
bra gör utbildningen det lättare att använda 
apparaterna på rätt sätt.
 Kampanjen var också ett av klubbens 
största projekt mätt i euro och genom samar-
bete med andra instanser blev resultatet hela 
sju hjärtstartare i en liten kommun.•
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i Jyväskylä instruerade fyra grupper i hur 
defibrillatorerna används.
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Malmin leot poseeraavat klubmaskotin sekä taustaklubiensa leoneuvojien kanssa.

Kaksi uutta leoklubia perustettu
Huhtikuun aikana, vajaan viikon sisään, B- ja N-piiriin perustettiin 
uudet leoklubit. Uudet klubit kantavat nimiä Leo Club Helsinki/Malmi
ja Leo Club Kirkkonummi-Kyrkslätt/WISE. Kummatkin ovat tarttuneet 
ahkerasti toimiin heti perustamisten jälkeen.
joel stockmakare, bnd-piiripresidentti

ENSIMMÄISENÄ VUOROSSA oli Malmin leo-
klubi, jonka perustamiskokous pidettiin Leijona-
talolla Malmilla 10. huhtikuuta. Paikalla oli uu-
den klubin jäseniä, taustaklubien edustajia, 
N-piirin piirikuvernööri Heikki Tuomala, Leo-D 
Kari Eväsoja sekä Suomen Leojen hallituksen 
puolesta hallituksen presidentti Teemu Laitinen 
sekä BND-piiripresidentti Joel Stockmakare. 
 Malmin klubin taival oli startannut jo noin 
vuosi sitten taustaklubi LC Helsinki/Malmittarien 
johdolla, ja kokoon oli kutsuttu nippu leijonien 
nuorisovaihdossa olleita nuoria. Klubin jäsenet 
ovat toimineet koko kauden aktiivisesti tausta- 
klubiensa ja muiden alueen leoklubien kanssa, 
sekä myös itsenäisesti. 
 Nyt keväällä kokoon oli saatu tarvittava 
määrä leoja, jotta klubin virallinen perustaminen 
saatiin suoritettua. Toiminnallaan Leo Club Hel-
sinki/Malmi on jo osoittanut olevansa yksi pää-

kaupunkiseudun aktiivisimpia ja kekseliäimpiä 
klubeja, heidän toimistaan tulemme vielä kuule-
maan!
 Viisi päivää Malmin klubin perustamisen, 15. 
huhtikuuta, jälkeen juhlittiin puolestaan Kirkko- 
nummella uuden leoklubin perustamista. Uusi 
klubi valitsi nimekseen Leo Club Kirkkonummi- 
Kyrkslätt/WISE, taustaklubinsa LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/NICEa mukaillen. Perustamiskokousta 
todisti klubien jäsenten lisäksi taustaklubien lei-
jonia, B-piirin piirikuvernööri Sanna Mustonen, 
B-piirin leojohtaja Sakari Heinonen, Leo-D Kari 
Eväsoja sekä SLH:ta edustivat jälleen Teemu ja 
Joel.
 Ajatus leoklubista Kirkkonummelle syntyi 
vuodenvaihteen aikoihin, ja siitä eteenpäin pai-
kalliset leot ja lionit ovat hartiavoimin tehneet 
työtä uuden klubin perustamiseksi. Nyt klubi on 
virallisesti leokartalla, ja sen jäsenet ovat tarttu-

neet toimiin heti alusta vahvalla otteella. Klubi-
laisten omatoimista ja määrätietoista toimintaa 
on ollut hieno seurata, ja vastaavanlainen aktii-
visuus vetää vertoja jo muihin leoklubeihin!
 Eikä tässä vielä kaikki! Positiivisia leouutisia 
kantautuu muualtakin Suomesta, ja leojen yhteisö
on kovaa vauhtia kasvamaan päin. 
 Leot tarvitsevat myös tuekseen innokkaita 
leijonaklubeja, jotta voimme tehdä palvelutyö-
tämme. Oletko sinä tai leijonaklubisi miettineet, 
jos perustaisitte alueellenne leoklubin? Ole yh-
teydessä Suomen Leojen hallitukseen, tai piirisi
leojohtajaan, niin laitetaan ratas pyörimään! 
Nuorten ottaminen mukaan yhteiseen toimin-
taan jakaa eteenpäin viestiä lioneista ja maksaa 
itsensä takaisin uusina jäseninä. Sillä me palve-
lemme, yhdessä!• 

Kirkkonummen leoja yhteiskuvassa. Maskotti on taustaklubi LC Kirkkonummi-
Kyrkslätt/NICEn jäsenen itse tekemä.
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Pääsiäismuna-
jahdissa Vaasassa
elina laakso, leo club vaasa

VAASAN LEOT järjestivät perinteeksi muodos-
tuneen Pääsiäismunajahdin palmusunnuntaina. 
Tapahtuma järjestettiin kolmannen kerran Onki-
lahden leikkipuistossa ja paikalle oli saapunut 
runsaasti porukkaa jo ennen ilmoittautumisen 
alkamista. Tänä vuonna suureen osallistuja mää-
rään edesauttoi sää, sillä aurinko paistoi ekan 
kerran kolmeen vuoteen Vaasassa palmusunnun-
taina, eikä satanut kaatamalla vettä. 
 Ilmoittautumisen ohessa maksettiin 1euroa/
lapsi osallistumismaksu, mikä sisälsi 2 suklaa-
munaa, kasvomaalauksen ja lämpimän mehun. 
Ilmoittautumisen yhteydessä jokainen lapsi sai 
myös värinauhan käteen, tarkoituksena eroittaa 
missä sarjassa kukin etsii. 100 lasta jaettiin kol-
meen ryhmään, alle 3-vuotiaat, 4–5-vuotiaat ja 
6–8-vuotiaat.
 Pääsiäismunajahti on yksi Vaasan aktivitee-
teistä, mikä järjestetään joka kausi ja johon pää-
see mukaan suurin osa klubilaisista aina. Tapah-
tuma on helppo ja mukava järjestää. Parasta on 
nähdä ilo pienten lasten kasvoilla kun he pääsevät
etsimään munia yhdessä vanhempien kanssa.• 

Pääsiäismuna-
jahdissa Järvenpäässä
anniina laakso, leo club järvenpää

LEO CLUB JÄRVENPÄÄ järjesti 20.4.2019 jo 
monena vuonna olleen Pääsiäismunajahdin Jär-
venpään Rantapuistossa. Tapahtumassa klubin 
jäsenet piilottelivat leikkipuistoon Kinder-suklaa-
munia ja lapset etsivät niitä kolmessa eri ikäryh-
mässä. Ensimmäinen ryhmä oli 0–3-vuotiaat, toi-
nen 4–6-vuotiaat ja kolmas 7–8-vuotiaat, mutta 
kuten jokainen vuosi, munia jäi hieman yli ja vii-
meisessä ryhmässä munia etsi myös muutama 9- 
ja 10-vuotias lapsi. Yhteensä lapsia oli lähes 100 
ja jokainen sai etsiä kaksi suklaamunaa. Paikalle 
oli päässyt myös itse Pääsiäispupu ja Leo Club 
Vantaalta oli saapunut lisäksi Leijona. Tapahtu-
massa oli myös tarjolla kasvomaalauksia, joita 
yksi klubilaisista maalasi halukkaille. Pääsiäis- 
pupu ja Leijona pitivät lapsille ja aikuisille väli- 

Yhdessä keilaamaan
sanna nenonen, leo club helsinki/itäväylä

VIIME SYKSYNÄ syntyi idea vähävaraisten las-
ten ilahduttamisesta. Ajatus siitä, että voisimme 
tarjota lapsille jotain, mikä voi monelle muulle 
lapselle olla arkipäivää, herätti vahvan auttami-
sen palon.
 Maaliskuussa pääsimme tutustumaan hel-
sinkiläiseen monikulttuuriseen lastenkotiin. Niin 
lapset kuin ohjaajat ottivat meidät ilolla vastaan 
ja esittelivät meille kotinsa. 
 Seitsemän lapsen kodissa huokui onnelli-
suus ja turvallisuuden tunne, ja sekös ilahdutti 
myös meitä leoja. Kahvittelimme juuri uunista 

jumppaa samalla, kun klubilaiset piilottivat suk-
laamunia. Koko tapahtuma oli ilmainen. 
 Tapahtuma onnistui todella hyvin, mutta iso 
plussa oli aurinkoinen ja lämmin sää. Tapahtu-
masta jäi parikymmentä suklaamunaa yli ja klubi
on päättänyt käyttää ne samalla tavalla kuin 
edellisellä kaudella eli vanhainkodin bingopal-
kintoina.•

tulleiden itsetehtyjen pullien kera samalla kun 
tutustuimme toisiimme.
 Jatkoimme yhdessä matkaa keilahallin suun-
taan, jossa leikkimielinen skabailu keilailun ku-
ninkuudesta käytiin. Nauru raikasi, kun pallot vie-
rivät suuntaan jos toiseen, ja onnistumiset keilojen 
kaadossa toivat hymyn monen lapsen kasvoille.
 Keilailu lasten kanssa toi myös meille leoille 
hyvän mielen ja avarsi mieltä elämän elämisestä
erilaisista lähtökohdista. Uskon vahvasti myös 
meidän vierailun ilahduttaneen lapsia ja jättä-
neen tämän vierailun heidän mieliinsä.• 

Kuvassa Vaasan leojengi.

Lapset lähdössä innokkaina pääsiäismunien 
etsintään. Mukana myös leomaskotit!
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Virkailijaehdokkaat kaudelle 2019–2020
Seuraavaksi esittelyssä ovat Suomen Leojen hallitukseen eri virkoihin 
hakeneet ehdokkaat kaudelle 2019–2020. Tule vuosikokoukseen 
vaikuttamaan siihen, mitä ensi kaudella tapahtuu leotoiminnassa.

>>>

AMF-
PIIRIPRESIDENTTI-
EHDOKAS
ALEKSI VALAVUO
Leo Club Rauma

OLEN ehdolla AMF-piiripresidentiksi, koska ha-
luan ottaa seuraavan askeleen Leo-urallani. Koen 
pystyväni tuomaan uusia ideoita hallituksen toi-
mintaan, sekä toimimaan kohti uusien klubien 
perustamista. 
 Olen innokas toimimaan suuremmassa roo-
lissa Suomen Leojen yhteisössä ja haluan osoit-
taa uudehkoille jäsenille, että hekin pystyvät 
ottamaan askelia kohti suurempia tehtäviä niin 
halutessaan.•

SIHTEERIEHDOKAS
HENNA-RIIKKA 
KIIVERI
Leo Club Oulu/Kempele

OLEN Kiiverin Henna-Riikka Leo Club Oulu/
Kempeleestä. Olen 24-vuotias ja ollut leo vuo-
desta 2011. Aloitin leona Ylivieskan klubissa 
ja olin Leo Club Ylivieskan jäsen vuoteen 2016 
saakka, kunnes muutin Ouluun opiskelemaan. 
Perustimme Ouluun uuden leoklubin, jossa olen 
toiminut kaksi kautta rahastonhoitajana ja jat-
kan vielä kolmannenkin kauden virassa. Ylivies-
kan klubissa pääsin aikanaan kokeilemaan vara-
presidentin ja presidentin virkoja. Opiskelen Ou-
lun ammattikorkeakoulussa taloushallintoa ja 
tätä esittelyä kirjoittaessani opintoni ovat aika-
lailla loppusuoralla ja arvioin valmistuvani ke-
sään mennessä. Ainakin toivottavasti!
 Haen Suomen Leojen hallitukseen sihteerin 
virkaan. Nyt, kun kiire koulun suhteen on hel-
littänyt, olisi mahtavaa päästä takaisin Suomen 
Leojen hallituksen riveihin. Olen toiminut aikai-
semmin kaksi kautta hallituksessa pr-sihteerinä, 
joten hallituksen käytänteet ovat minulle jo en-
tuudestaan tuttuja. Sihteerin virka on minulle 
täysin uusi tuttavuus, mutta haluaisin päästä ko-
keilemaan millaista on toimia sihteerinä. Pöytä-
kirjojen ja eri asiakirjojen tekemistä olemme kou-
lussa harjoitelleet useammallakin kurssilla, joten 

VARAPRESIDENTTI-
EHDOKAS
JOEL STOCKMAKARE
Leo Club Vantaa

OLEN Joel Stockmakare, 24-vuotias matema-
tiikan opiskelija Vantaan leoklubista, ja olen tänä 
kautena toiminut Suomen Leojen hallituksessa 
BND-piiripresidenttinä, kuin myös klubini presi-
denttinä. Työskentelen luokanopettajana vanhalla
yläasteellani, ja harrastuksiini kuuluu musiikki, 
sekä urheilu sen monissa eri muodoissa. Olen ollut
leo 4 vuotta.
 Aloittaessani leourani, otin heti alkuun vas- 
taan ison tehtävän, kun perustin Vantaalle leo- 
klubin. Siitä hetkestä eteenpäin jokainen päivä 
on ollut uuden oppimista, ja jo opitun tiedon so-
veltamista. Kuluva kausi on ollut erittäin antoisa, 
ja olen päässyt tehtävään, joka on soveltunut mi-
nulle hyvin. Piiripresidentin työ on vienyt paljon 
aikaa, mutta nyt keväällä kolme uutta leoklubia 
ovat enemmän kuin hyvä palkinto kauden työstä.
 Koen olevani valmis nyt ottamaan seuraavan
askeleen leoissa. Olen motivoitunut, ja valmis 
raivaamaan kalenteristani tilaa leoille. Haluan 
myös tehdä työni hyvin, ja erimielisyyksien edes-
sä olen valmis kääntämään jokaisen kiven ensin, 
ja mielestäni leoissa asiat taistelevat, eivät ihmi-
set. Piiripresidenttinä olen oppinut paljon halli-
tuksen toiminnasta, sekä luonut hyviä suhteita 
leijonien kanssa. Hyvät suhteet leijoniin edistä-
vät leoja ja lisäävät meidän näkyvyyttä leijonien 
keskuudessa. Tämä puolestaan poikii positiivista
suhtautumista leoihin, ja edesauttaa nykyisiä 
klubeja ja rohkaisee leijonia perustamaan uusia
leoklubeja. Uskon, että tällä kärjellä voimme 
nostaa toimintaamme uudelle tasolle.•

uskon hallitsevani tehtäviä hyvin. Olen myös no-
pea oppimaan uutta ja haluan syventää omaa 
osaamistani hallituksen tehtävien suhteen. Ta-
loushallinnon opiskelijana olen tarkka siitä, mitä 
teen ja olen tottunut hoitamaan kaikki hommani
tehokkaasti ja ajallaan alta pois, joten uskon 
tästäkin piirteestä olevan hyötyä sihteerin virkaa 
ajatellen! Jos haluatte hallitukseen reippaan, hy-
myilevän ja tilannekoomisen henkilön, joka saat-
taa kokousviikonlopun aikana vaikka jäädä luk-
kojen taakse omasta toimestaan vessaan, olen 
sopiva valinta tehtävään!•

ILO-EHDOKAS
(KANSAINVÄLISTEN
ASIOIDEN SIHTEERI)
MARI PEKKARINEN
Leo Club Espoo/
Downtown

SUOMI on pieni, mutta hyvin onnellinen maa – 
ei vain minun mielestäni vaan myös kansainväli-
sesti. Olen onnellinen ja etuoikeutettu, että olen 
saanut täällä hyvät lähtökohdat elämälleni. Lions  
Club on vahvasti läsnä hyvin monen suomalais-
lapsen elämässä tukemassa perheitä, jakamassa 
stipendejä, järjestämässä erilaisia tapahtumia ja 
opiskelijavaihtoja. Leijonat mahdollistavat asioi-
ta niille, joilla lähtökohdat ovat haastavammat. 
Maailma on tällä hetkellä varsin sekava paikka 
ja tarvetta poliittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumattomalle hyväntekeväisyysjärjestölle on. 
Haluankin olla mukana viemässä palaa suoma-
laisesta onnesta maailmalle ottamalla kansain-
välisemmän roolin järjestössä.
 Kaudella 2018–2019 toimin Leojen hallituk-
sen sihteerinä ja olen myös osallistunut vuoden 
2018 Leo European Forumiin Unkarissa ja ilmoit-
tautunut tänä vuonna järjestettävään LEF Portu-
galiin. Minusta on ilo auttaa ja olla aktiivisesti 
mukana toiminnassa. Niinpä kun joskus apua 
saa, niin sitä osaa myös antaa, joten valitkaa mi-
nut ILOksenne.
 Mari hallitukseen 2019–2020.• 

OIL-
PIIRIPRESIDENTTI-
EHDOKAS
ARTTU COWELL
Leo Club Oulu/Kempele

OLEN 26-vuotias opiskelija Oulun yliopistossa 
ja minua kiinnostaisi toiminta piiripresidenttinä. 
Tykkään olla aktiivinen ja uudet haasteet näen 
mahdollisuutena kehittääkseen persoonallisuut-
tani. Liityin leotoimintaan 2018 vuoden alussa, 
olen ollut hyvin aktiivinen ja minua kiinnostaisi 
organisoida uusia aktiviteettejä klubien kanssa. 
 Olen monitaitoinen mies, sillä tykkään har-
rastaa kuntosalia, bändissä kitaran soittamista ja 
kirjojen lukemista. Opiskelen biolääketieteellistä 
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2019

NUMERO 1: aineistopäivä 6.1. (digilehti)
NUMERO 2: aineistopäivä 25.2.
NUMERO 3: aineistopäivä 20.4.
NUMERO 4: aineistopäivä 27.7.

NUMERO 5: aineistopäivä 16.9. (digilehti)
NUMERO 6:  aineistopäivä 4.11.

>>>

Temppuradalla
elina tikkanen, leo club vaasa

VAASAN KLUBI järjesti 17.3.2019 toistaiseksi
suurimman tapahtumansa, temppuradan lap-
sille. Tapahtuman suunnittelu vaati kuukausien 
rankan työn ja lupien hankkimisen, mutta tehokas
valmistelutiimimme sai kaiken tehtyä ajallaan. 
 Lasten riemu oli silminnähtävissä ja temppu-
radan lisäksi lapsille oli tarjolla poniratsastusta, 
kasvomaalausta sekä yllätyspussien ongintaa. 
 Kävijämäärä yllätti iloisesti ja tapahtuma 
tuotti yli tuhat euroa lahjoitettavaa. Heti ta-
pahtuman jälkeen tuotot lahjoitettiinkin Vaasan 
ensi- ja turvakodille lippuina uimahalliin, Bio 
Rexiin sekä HopLoppiin. 
 Tapahtuma sai paljon positiivista palautetta 
niin tapahtuman aikana kuin jälkeenpäinkin. Olipa
myös paikalliseen lehteen kirjoitettu Ruusuja- 
palstalle kiitokset. Ensi vuonna uudestaan?•

Tervetuloa vuoden tärkeimpiin juhliin
Vuosikokous tulee taas ja tuo Suomen Leot 
mukanaan Helsingin merellisiin maisemiin!
senni hautala, leo club helsinki

Kuvassa Vaasan leoja temppuratatapahtumasta.

fysiikkaa koska näen, että tällä koulutus alalla 
voin hyödyntää parhaiten matemaattista osaa-
mistani auttaakseen ihmisiä. Olen aina ollut hy-
vin eläin rakas. Kotona meillä on aina ollut paljon 
lemmikkejä, siksi haluaisin organisoida jotakin 
eläinten hyväntekeväisyyteen liittyvää toimintaa. 
Piiripresidenttinä toivon, että kehityn esiintymis-, 
yhteistyötaidoissani ja saan luotua uusia verkos-
toja mukavien ihmisten kanssa. Haluaisin myös 
syventää minun osallisuuttani ja ymmärrystäni 
leo/lionstoimintaan. Unelmieni työpaikkani olisi
tieteellisen tutkimusryhmän johtaminen, joten 
näen tämän vastuun ottamisen vastaan erittäin 
hyvänä valttikorttina unelmieni uran saavuttami-
sessa.• 

PRESIDENTTI-
EHDOKAS
KATI JAATINEN
Leo Club Jyväskylä/
Lohikoski 

OLEN Kati Jaatinen, 24-vuotias ja toiminut 
Leoissa 5 vuotta. Olen nykyisen Suomen leojen 
hallituksen varapresidentti. Olen toiminut halli-
tuksessa kolme kautta ja lähden kohti hallitus-
vuosien huipentumaa. Hallituksen toiminta ja 
vastuutehtävät ovat tulleet minulle tutuiksi vuo-
sien varrella ja uskon kokemuksesta olevan apua 
mahdollisessa tulevassa virassa presidenttinä. 
 Olen pohtinut tarkasti hakemistani hallituk-
seen viime kaudella, sillä varapresidenttinä olen 
valmistautunut presidentin virkaan. Kautena 
2018–2019 olen avustanut presidenttiämme 
Teemu Laitista tehtävässä ja koen, että häntä 
seuraamalla olen saanut paljon eväitä tulevaan. 
 Uskon, että minun taidoistani on apua tule-
vassa hallituksessa ja virka opettaisi minulle uusia
asioita leoista ja leijonista. Presidentiksi pääsy 
edistäisi ympäristöystävällisiä valintoja kautena, 
jossa yhteistyö leijonien kanssa olisi suurta. Eten-
kin Leijonat puhtaiden vesien puolesta -hanke on 
lähellä sydäntäni ja tärkeä meille jokaiselle. 
 Tehdään tulevasta kaudesta merkityksekäs 
kaikille.•

Helsingin Meriharjun luontalon puitteet ovat upeat.

VUOSIKOKOUSTA vietetään Helsingissä Meri-
harjun luontotalossa. Paikalla on upeat puitteet 
nauttia viikonlopusta ja Suomen kesästä!
 Suomen Leojen vuosikokouksessa kaikki 
Suomen leot kokoontuvat yhteen. Vuosikokouk-
sessa päätetään tulevan kauden hallituksen vir-
kailijat, kuullaan kuluneen vuoden kuulumiset 
sekä palkitaan suurimmat onnistujat!

 Viikonlopun hinta on huokeat 10 euroa, joka 
sisältää KAIKEN (paitsi matkan luontotalolle 
kotoasi).
 Liity mukaan Facebook-tapahtumaan ”Suo-
men Leojen Vuosikokous 2019”. Ilmoittautumi-
nen aukeaa pian!•

HAKU PÄÄLLÄ
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HAKU PÄÄLLÄ

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

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

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

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

SÖKNING PÅ GÅNG
JÄSENKAMPANJA JATKUU

MEDLEMSKAMPANJEN FORTSÄTTER
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tehdään hyvää
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. 

Hyvän Päivä koskee kaikkia yli 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 7.6. 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

Lue lisää www.lions.fi/toiminta/hyvan_paiva.
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