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Kulmat kuntoon! 
-haasteeseen 
vastattu

LIITON VUOSIKOKOUS JÄRJESTETÄÄN ETÄNÄ
Tapahtuma välitetään Turun hermokeskuksesta 
webinaarina osallistujille 
LIITON TALOUS JÄLLEEN YLIJÄÄMÄINEN
Koronan vaikutus tilikauteen merkittävä 
JÄRJESTÖJEN DIGIOSAAMINEN EDENNYT
Sosiaalista mediaa hyödynnetään etenkin 
tapahtumamarkkinoinnissa 

Siivoustalkoot ovat innostaneet 
leijonia ja leoja tuunaamaan 
lähiympäristönsä kulmat kuntoon 
ympäri Suomen.

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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Hyvän 
Päivänä 
tehdään
hyvää.
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Lue lisää www.lions.fi

Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. 
Hyvän Päivä koskee kaikkia noin 20 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta 

lionia noin 900 lionsklubissa 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 2.8. 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.
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maksetun määrän palauttamiseen. 

lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 19 kielellä. 
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Olkaa te se joki
MITEN PIENESTÄ PUROSTA tulee joki? Joki syntyy siitä, kun su-
lanut lumi valuu norona alas vuoren huipulta, ottaa valuessaan 
kyytiin lisää vettä ja yhdistyy alas virratessaan muihin valuviin 
vesiin. Virtaava vesi kuluttaa kalliota ja maaperää, kovertaa uo-
man ja muokkaa maisemaa, kunnes eräänä päivänä se on pau-
haava joki. 
 Lionit, muutos tapahtuu juu-
ri siten. Hitaasti. Ajan kanssa. Yh-
distymällä toisiin.
 Kuten useimmat teistä, mi-
näkin olen jo pitkään yrittänyt 
pienentää omaa hiilijalanjälkeäni 
planeetallamme. Kierrätän, otan 
tavaroita uusiokäyttöön ennen 
kuin vaihdan ne uusiin ja pyrin 
vähentämään kaikkea kulutus-
tani. Haluan planeettamme säi-
lyvän terveenä ja elinvoimaisena 
tuleville sukupolville.
 Tehtävää on kuitenkin paljon. Mietin usein, onko pienillä, 
jokapäiväisillä muutoksilla merkitystä. Pohdin, eikö minun pi-
täisi pystyä tekemään enemmän. Vastaus molempiin kysymyk-
siin on kyllä. Aina on varaa tehdä enemmän planeettamme suo-
jelemiseksi. On kuitenkin myös totta, että pienetkin asiat ovat 
tärkeitä. Niillä on yhteen laskettaessa suuri vaikutus. Pienet joh-
donmukaisesti ja ajan myötä tehdyt teot voivat johtaa merkittä-
vään muutokseen.
 Earth Day -tapahtumaa vietettiin 22. huhtikuuta. Lionit, 
miten osallistuittekin maailmalaajuisen ympäristötapahtuman 
viettoon, toivon teidän pysähtyvän miettimään niitä valintoja, 
joita teette joka päivä. Kysykää itseltänne, onko omassa elämäs-
sänne tilaa pienelle teolle, joka johtaa puhtaampaan ympäris-
töön; yksi vesipisara alati kasvavaan muutoksen nousuveteen.•

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

lci:n hallitus 2020–2021
Kansainväliset presidentit 
Presidentti (IP) Dr. Jung-Yul Choi, 
Korea; edellinen presidentti (IPIP) 
Gudrun Yngvadottir, Iceland; 
1. varapresidentti Douglas X. 
Alexander, United States; 
2. varapresidentti Brian E. Sheehan, 
United States; 3. varapresidentti 
Dr. Patti Hill, Canada.

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

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

Toivon teidän 
pysähtyvän 
miettimään 
niitä valintoja, 
joita teette 
joka päivä.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2019–2020

Lue lisää LCIF:n kautta saaduista 
saavutuksista LCIF:n vuosikertomuksesta 
2019–2020. Vuosikertomus löytyy 
tulostettavana englanniksi kansainvälisen 
järjestön sivuilta osoitteesta 
www.lionsclubs.org/en/
explore-our-foundation/responsibility-privacy.

6
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V
uodesta 1968 lähtien lio-
nien kansainvälinen säätiö 
LCIF on auttanut lioneja pa-
rantamaan palveluitaan. Yli 
16 000 myönnetyn avustuk-
sen kautta on jaettu yhteensä 
1,1 miljardia US dollaria. 

 Ponnistelujen tuloksena on tehty 9,3 
miljoonaa kaihileikkausta, Lions Quest on 
toteutettu yli 105 maassa, 140 miljoonaa 
US dollaria lahjoitettu katastrofiapuun ja 
yli 100 miljoonaa lasta rokotettu tuhka-
rokkoa vastaan.• 

Yli 50 vuotta 
positiivista 
vaikutusta
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

Saharan eteläpuolisessa Afrikassa vain 
10 prosenttia lapsista, jotka sairastuvat 
syöpään selviävät. Kehittyneissä maissa 
keskiarvo on 80 prosenttia.
KUVA: LCI

7

Vuonna 2017 Texasin lastensairaala aloitti 
pyrkimykset torjua Afrikassa syöpää, joka vie 
vuosittain 90 000 lapsen elämän. Hematologiaan 
ja onkologiaan keskittynyt Global HOPE -ohjelma 
vahvistui vuonna 2019, kun se muodosti 
kumppanuuden LCIF:n kanssa, joka lupasi kaksi 
miljoonaa US dollaria kapasiteettien ja teknisen 
valmiuksien parantamiseen kahden vuoden 
aikana parantaakseen syöpää sairastavien lasten 
ennusteita Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.

>>>



8

T
ämän ennalta arvaamattoman 
vuoden kuluessa olen tuntenut 
itseni todella nöyräksi nähdes-
säni, miten LCIF on voimaan-
nuttanut lionien ja yhteistyö-
kumppaneiden humanitaarista 
henkeä, luovuutta ja sitkeyttä 

maailmanlaajuisesti. Ennen kuin pandemia 
rajoitti matkustamista, ehdin vierailla lionien 
luona eri puolilla maailmaa ja nähdä heidän 
hyvää työtään paikkakuntiensa parhaaksi. 
 En unohda koskaan iloisia lapsia, jotka 
lauloivat ja tanssivat sambialaisessa näkö-
vammaisten koulussa Ndola Lions School for 
the Visually Impaired juhliessamme koulun 
uusia luokkatiloja ja asuntolaa. 
 Toinen ikimuistoinen kokemukseni on 
Australiasta, missä sain todistaa lionien vah-
vuutta tuhoisien pensaspalojen jälkeen. Lio-
nit palvelivat epäitsekkäästi, vaikka he itse-
kin olivat kärsineet paloissa. Olin ihmeissäni 
näiden ja monien muidenkin hankkeiden 

Käsittämättömien haasteiden läpi
Aloittaessani virkakauteni Lions Clubs Internationalin säätiön, 
LCIF:n puheenjohtajana kuvittelin mielessäni päivää, jolloin 
kirjoittaisin tätä viestiä pohtien sitä maailmanlaajuista kehitystä, 
jota LCIF:n avulla on saatu aikaan kuluneen vuoden aikana. 
En tuolloin voinut aavistaakaan, miten uskomattoman täysi 
sydämeni olisi tänään tätä kirjoittaessani.
gudrun yngvadottir, lions clubs internationalin säätiön puheenjohtaja 2019–2021 

LCIF:N VUOSIKERTOMUS 2019–2020

äärellä kuunnellessani lionien kertomuksia 
siitä elämää muuttaneesta työstä, jonka LCIF 
on mahdollistanut.
 Ilokseni sain käydä myös varainhankinta-
tapahtumissa, joita lionit järjestivät LCIF:n
hyväksi. Vierailin esimerkiksi Japanissa, 
Puolassa, Meksikossa, Italiassa ja Thaimaassa
ja näin, miten lionit olivat vahvasti  omistau-
tuneita LCIF:lle ja pitivät samanarvoisena 
palvelutyönä sekä tekemistä että antamista.  
 Sitten koitti toimintavuoden jälkimmäi-
nen puolisko. COVID-19 aiheutti ennennä-
kemätöntä pelkoa, vastoinkäymistä ja muu-
tosta. Yhtäkkiä lionien oli vaikeata palvella 
tavalliseen tapaan. Kuitenkin, missä tarve, 
siellä lion… ja siellä LCIF. 
 LCIF:n myöntämillä yhteensä yli 5,1 mil-
joonan US dollarin pandemia-avustuksilla 
lionit ovat sankarillisesti navigoineet käsittä-
mättömien haasteiden läpi. 
 Kanadassa lionit hankkivat aterioita uu-
puneille lääkäreille ja hoitajille, jotka asuivat 
sairaalan tiloissa pitääkseen viruksen seinien 
sisässä. Bangladeshissa, noin 11 000 kilomet-
rin päässä Kanadasta lionit myös tarjosivat 
ruokaa, mutta tällä kertaa perheille, joilla 
ei enää ollut varaa hankkia ravintoa työttö-
myyden tähden. Indonesian lionit palvelivat 
paikkakuntiaan lisäämällä käsienpesumah-
dollisuuksia julkisilla paikoilla. Ranskan lio-
nit puolestaan keksivät keinoja, joilla auttaa 
eristyksiin joutuneita potilaita pitämään yh-
teyttä rakkaisiin ihmisiin. 
 Kun sosiaalisten etäisyyksien aika alkoi, 
lionit ja leot ryhtyivät valjastamaan tekno-
logian suomia mahdollisuuksia jatkaakseen 
LCIF:n tukemista ja palvellakseen turvalli-
sesti. USA:ssa, New Jerseyssä asuvat leot pi-
tivät virtuaalisen varainhankintakonsertin.
Lionsjohtajat järjestivät yhdessä LCIF:n hen-
kilökunnan kanssa lioneille ilmaisia webi-
naareja, joissa keskusteltiin tulevaisuuden 
palvelusta ja uusista mahdollisuuksista.
 Navigoidessamme tämän päivän uudessa 
normaalissa, kiitän lioneita ja kumppanuus-
järjestöjä LCIF:n tehtäväaluilla saavutetus-
ta edistyksestä. Yhdessä LCIF:n kanssa ja 
LCIF:n tähden jatkamme pyrkimyksiämme.
 Kiitän lioneita, kumppaneita ja LCIF:n 
ystäviä, jotka ovat antaneet valtavasti tukea 
tänä vuonna. Kiitos kun olette varmistaneet, 
että LCIF voi edelleen voimaannuttaa ihmi-
siä, jotka palvelevat parantaakseen terveyttä 
ja hyvinvointia, vahvistaakseen yhteisöjä ja 
suojellakseen haavoittuvassa asemassa ole-
via. Lopuksi haluan kiittää kaikkia osakseni 
tulleesta kunniasta ja etuoikeudesta jatkaa 
tehtävässäni LCIF:n puheenjohtajana.•  

Innovaatio, sitkeys ja luovuus ovat innoittaneet minua mittaamattomasti. En ole koskaan elämässäni 
ollut enemmän ylpeä siitä, että olen lion ja kiitollinen LCIF:lle, säätiön kauden puheenjohtaja 
Gurdun Yngvadottir (vas.) sanoo.
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LCIF antaa lioneille mahdollisuuden parantaa 
ruoan saatavuutta kaikille investoimalla 
infrastruktuuriin ja kuljetusjärjestelmiin.
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PUHEENJOHTAJALTA
matti reijonen

Puheenjohtaja 2020–2021

Toiminta poikkeusoloissa
OLEMME ELÄNEET POIKKEUSOLOSUHTEISSA rajoitusten ja kieltojen sekamelskassa, josta
voi löytää niin hyviä kuin huonoja puolia ja osa niistä jää elämään poikkeustilan jäl-
keenkin. Tämä toimintavuosi jää pysyvästi mieleeni ja varmasti monen muunkin. 
 Lähes jokaisena päivänä kalenterissani on ollut yksi tai useampia jonkin työryh-
män kokouksia internet-yhteyksien avulla, tapaamatta yhtään ihmistä kasvotusten. 
Internet on helppo ja nopea keino viedä asioita eteen-
päin. Kokouksia on ollut paljon, suuria ja pieniä, ko-
timaisia ja kansainvälisiä, joista kuitenkin se tärkein, 
ihmisläheisyys, on puuttunut. 
 Suomi on monen mielestä kieltojen ja sääntöjen 
luvattu maa. Kaikissa yrityksissä, liikenteessä ja peleis-
sä on omat pelisääntönsä, joita täytyy noudattaa, miksi 
ei Lions-järjestössäkin. 
 Kun perusasioissa havaitaan tarve muutoksille, 
meidän pitää olla oma-aloitteisia ja reagoitava. Se on 
oikea tie ja osoittaa asioiden hyvää hoitoa ilman tois-
ten puuttumista niihin. Oma ja myös Suomen lions-
toiminnan visio on pitää Suomen piirit hyvässä asemassa myös kansainvälisen järjes-
tön silmissä. 
 Tulevan vuosikokouksen edustajilla on päätösvalta siitä, mitä tietä lähdetään kul-
kemaan, toteutuuko visio, vai jääkö se pelkäksi unelmaksi. Visio ilman toimenpiteitä 
on unelma.
 Kauden lähestyessä loppuaan jokaisen meistä on varmistettava, että kauden päätös-
tehtävät omalta osalta tulee suoritettua määräpäivään mennessä, jotta seuraavat vas-
tuuhenkilöt voivat lähteä puhtaalta pöydältä liikkeelle. 
 Liittotason loppukauden päätehtävä on vuosikokouksen järjestäminen. Vallit-
sevan poikkeustilan vuoksi vuosikokous tulee noudattelemaan viime vuoden hyvin 
onnistunutta virtuaalista kokousta, teknisen ja operatiivisen ryhmän ollessa vuosiko-
kouspaikkakunnalla Turussa.
 Kiitän jokaista Leijonaa tästä kaudesta, erityisesti klubeja. Olette pitäneet toimin-
taa yllä poikkeusoloista huolimatta. Se osoittaa aitoa Leijonamieltä ja toivoa parem-
masta huomisesta. Suuret kiitokset myös puolisolleni, joka on avustanut ja kannus-
tanut minua tehtäväni hoidossa. Kiitän myös niitä, jotka ovat osallistuneet isoihin tai 
pieniin projekteihin toimintamme eteenpäin viemiseksi. Kaikkea emme saa yhdessä 
kaudessa valmiiksi, mutta suunta uudistumiselle on nyt annettu ja kehitystyötä sekä 
käyttöönottoa jatketaan tulevina vuosina, johon liittyy ensi kaudella aloitettava pitkän 
tähtäimen strategian suunnittelu.
 Toivotan ensi kauden vastuullisille henkilöille klubeissa, piireissä ja liitossa sekä 
kaikille Suomen leijonille koronavapaata kesää ja aktiivista ensi kautta.•
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Suunta 
uudistumiselle
on nyt annettu
ja kehitystyötä
jatketaan.HUMANITAARINEN TYÖ. Joka päivä 

300 ihmistä kuolee tuhkarokkoon.

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

NÄKÖKYKY. 2,2 miljardia ihmistä kärsii 
heikentyneestä näkökyvystä tai sokeudesta.

NUORISO. Lähes kolmannes maailman 
teini-ikäisistä on lähiaikoina kokenut   
kiusaamista.

DIABETES. Joka yhdestoista ihminen 
kärsii diabeteksesta.

LAPSUUSIÄN SYÖPÄ. Vuosittain 300 000 
alle 19-vuotiasta lasta saa syöpädiagnoosin. 

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

YMPÄRISTÖ. Vuoteen 2025 mennessä 
kaksi kolmesta ihmisestä saattaa 
joutua kokemaan vesipulaa.

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

HAASTEET OVAT VALTAVIA
YMPÄRI MAAILMAN
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Kampanja 100 on vuonna 2017 alkanut 
kunnianhimoisin varainhankintakampanja 
säätiön historiassa, jonka tavoitteena on 
kerätä 300 miljoonaa US dollaria.
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Leijonat tarjosivat 
Lasten Leijonahiihdot 
Mänttä-Vilppulassa
jukka karppinen 

MÄNTTÄ-VILPPULAN viisi lionsklubia, LC 
Mänttä, LC Mänttä/Esteri, LC Mänttä/Ilves, 
LC Vilppula ja LC Vilppula/Koski järjesti-
vät yhdessä Mänttä-Vilppulan kaupungin 
kanssa Lasten Leijonahiihdon koululaisten 
lomaviikolla. 
 Tapahtuma järjestettiin arki-iltoina 
kaupungin kolmessa taajamassa, Kolhossa, 
Mäntässä ja Vilppulassa. 
 Hiihtotapahtuman vetivät Juhani Pol-
lari, Jouko Humppi ja Anna Välimäki. He 
olivat suunnitelleet harjoituspaikat, jotka 
kaupungin väki oli hienosti valmistellut.
 Tapahtumasta kehkeytyi puolitoista 
tuntia kestänyt hiihtokoulu, jossa käytiin 
läpi eri hiihtotyylit tasatyönnöstä kuok-
kaan. Koulutus näytti olevan sopivan leik-
kimielistä ala-asteikäisille oppilaille, mutta
samalla se tarjosi mahdollisuuden oppia uu-
sia taitoja, jotka myöhemmin tulisivat anta-
maan entistä enemmän iloa hiihtämisestä. 
Kaikki oppilaat olivat innokkaasti mukana 
alusta loppuun illan jo hämärtyessä.
 Urakan jälkeen tarjolla oli lämmintä 
mehua ja pientä purtavaa. Kaikille jaettiin 
komeat mitalit. 
 Koronarajoitusten vuoksi tapahtumaan 
osallistui 28 lasta. Hiihtovalmentajien li-
säksi eri järjestelytehtävissä oli mukana 

• Suomen Lions-liiton ja Suomen 
Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja 
nuorten hiihtoharrastuksen 
lisäämiseksi käynnistyi talvella 2020.

• Yhteisen kampanjan tavoitteena 
on järjestää Lasten Leijonahiihdot 
koulujen hiihtolomien aikaan.

• Koronapandemiasta huolimatta
kaudella järjestettiin kymmeniä 
Lasten Leijonahiihtoja ja kampanja 
jatkuu edelleen. Lasten leijonahiihto-
mitalit ovat Lions-verkkokaupan 
valikoimissa tilattavissa.

• Lue lisää lionsklubien mahdollisuudesta 
järjestää Lasten Leijonahiihdot 
paikkakunnallaan liiton kotisivuilta
www.lions.fi/toiminta/
kumppanuushankkeet/
lastenleijonahiihdot_tulevat_jalleen/.

LASTEN LEIJONAHIIHDOT
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Monta tapaa 
tehdä hyvää...    

jos haluat auttaa kanssaihmisiäsi lähellä 
ja kaukana, tule mukaan lionstoimintaan.

Uusi jäsenhankintaesite 
ilmestyi
HAKU PÄÄLLÄ -kampanja päättyy kauden 
vaihteessa. Jäsentoimiala on sen myötä uu-
distanut myös jäsenhankintaesitteen. Uutta 
haitariesitettä on jaettu toukokuussa jokai-
seen piiriin piirikuvernööreille ja sitä löytyy 
myös liiton toimistolta. Esitettä on painettu 
sekä suomeksi että ruotsiksi ja se on visuaa-
lisesti samaa sarjaa viime keväänä ilmesty-
neen yleisesitteen kanssa.•

yhteensä 15 lionia ja kaksi puolisoa. Vaikka 
hiihtäjien määrä jäi odotettua pienemmäksi,
palaute tapahtumasta oli runsasta ja erit-
täin myönteistä. 
 Projektiryhmä rupesi jo suunnitte-
lemaan ensi vuodeksi isoa koko perheen 
hiihtotapahtumaa jollekin viikonlopulle. 
Meillähän on jo sitä varten valmiina 200 
mitalia!•
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’’Me ollaan mestareita!’’

Liitossa uusi työntekijä
SUOMEN LIONS-LIITOSSA on aloittanut uute-
na työntekijänä Päivi Siukosaari. Siukosaari 
on aloittanut taloushallinnon osaajana 15.3. 
alkaen 60 prosentin työajalla.
 Siukosaari on työskennellyt talous- ja 
palkkahallinnon parissa lähes kahdenkym-
men vuoden ajan niin yrityksissä kuin myös 
reilun vuoden tilitoimistossa.
 Peruskoulutukseltaan Siukosaari on 
markkinointimerkonomi. Lisäksi hän on 
suorittanut markkinoinnin ammattitutkin-
non sekä yrittäjän erikoisammattitutkinnon 
sekä nyt viimeisimpänä Procountor Advisor 
-kirjanpitäjä tutkinnon. 
 − Yhdistysten taloushallintoon olen 
päässyt tutustumaan tilitoimistossa työsken-
nellessäni, mutta pääasiassa palkanlasken-
nan puolelta. Nyt on kiva päästä sukeltamaan 
myös yhdistystoiminnan taloushallinnon 
erityispiirteisiin, Siukosaari sanoo.•
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Kiitos
TÄMÄ ON VIIMEINEN PALSTANI Lions-liiton toiminnanjohtajana. Seuraavan lehden il-
mestyessä olen jo siirtynyt uusiin tehtäviin, ja seuraajani on varmasti valittu. Lions-liiton 
on hyvä aika saada uutta verta hallinnon vetovastuuseen. 
 Ehdin toimia ensin pääsihteerin, sittemmin toiminnanjohtajan nimikkeellä yhdek-
sän vuotta ja viisi kuukautta. Se on pidempi jakso kuin mitä alun perin olin ajatellut. Kun 
avoimeksi tuli tehtävä, jossa voin hyödyntää vahvaa osaamistani vaikuttamistyön ja ver-
kostoitumisen puolella, halusin tarttua tilaisuuteen. Suureksi ilokseni se ovi avautuikin. 
 Jätän työni levollisin mielin. Olen hyvilläni siitä, että Lions-liiton talous on saatu 
vakautettua. Liitto tekee jo seitsemättä kertaa peräjälkeen ylijäämäisen tuloksen ja liiton 
kassavirran tilanne on hyvä. Taloushallinnon puolella on tehty merkittävät rakenteelliset 

muutokset, jotka ovat helpottaneet talouden seu-
rantaa ja kustannuspaikkaviidakossa navigointia.
     Haasteita talouden kanssa tulee olemaan tu-
levaisuudessakin, mutta se ei johdu huonosta ta-
loudenhoidosta vaan jatkuvasti ehtyvästä tuotto-
virrasta, johon hallinnon menot pitää sopeuttaa. 
Tämä tekee toiminnan pitkäjänteisestä kehittämi-
sestä haasteellista.

 Kaikista ylpein olen pienestä työntekijäjoukostamme, jonka kanssa on koettu ylä- ja 
alamäkiä. Työntekijöillä on kivaa keskenään ja työt sujuvat myös korona-aikana! Toi-
mistossa on erinomainen fiilis, mikä on suuri voimavara kaikille. – Kiitos kaikesta, mun 
IhaNaiset. Kyllä te tiedätte.
 Keskustelua siitä, mitä pääsihteeri/toiminnanjohtaja saa tehdä ja mitä ei, on esiinty-
nyt aika ajoin. Haluan muistuttaa, että elämme yhteiskunnassa, jossa yhteydet yrityksiin 
ja alan kumppaneihin vaativat läsnäoloa ja näkyvyyttä oikeissa verkostoissa, jotta organi-
saation brändi vahvistuisi ja kiinnostus toimintaa kohtaan kasvaisi. Lisäksi verkostoissa 
on helpompi sopia mahdollisista sponsoroinneista tai muista, talouteen myönteisesti vai-
kuttavista yhteistyökuvioista. Verkostoituminen muiden kanssa ei ole pois Lions-työstä.
 Työni suola ja motivaatiota lisäävä tekijä ovat olleet klubien ja piirien tilaisuudet, 
joissa olen saanut vierailla. Olen suunnattoman kiitollinen siitä kohtelusta, jonka olen 
niissä saanut. Se on liikuttanut silloin ja liikuttaa nyt, kun niitä 
hetkiä muistelen.
 Haluan myös osoittaa lämpimän kiitokseni ja arvos-
tukseni kaikille liiton tehtävissä toimineille ja toimi-
ville luottamushenkilöille. Ilman toimialajohtajien 
ja työryhmäpuheenjohtajien sekä työryhmien jä-
senten panosta moni tärkeä tehtävä jäisi tekemättä tai 
asia valmistelematta, kun liiton henkilöstöresurssit ovat 
pienet. Myös yhteistyö liiton kymmenen eri puheenjoh-
tajan, hallituksen ja kuvernöörineuvoston kanssa on ollut 
arvokasta ja opettavaa.
 Vielä lopuksi, suuri kunnioitus jokaiselle lionille. 
Te olette ne työmuurahaiset, jotka rakennatte keon, 
eli lionstoiminnan. Ilman teitä ei olisi myöskään meitä 
liiton johtotehtävissä. Pitäkää hyvä kuhina keossa, 
jonka yhdeksi muurahaiseksi nyt siirryn.
 Paperilla ei pysty kuvaamaan sitä, mitä 
tällä hetkellä tunnen. Siis yksinkertai-
sesti: kiitos. Kaikesta. Kaikille.• 

Viimeinen työpäiväni ennen lomalle 
siirtymistä on näillä näkymin 18.6.

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja

Verkostoituminen
muiden kanssa ei ole
pois Lions-työstä.
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TOIMINTAKAUSI 2020–2021

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• 3.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 16.6. Järjestäytymiskokous, GTM

VUOSIKOKOUS
• 12.6.2021 GTW, Turku

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 25.–28.6. Kansainvälinen 
 vuosikokous, virtuaalinen

MESTARUUSKILPAILUT
• Kesäkuu 2021 Golf, LC Nilsiä

TOIMINTAKAUSI 2021–2022

HALLITUKSEN KOKOUKSET
• Syksy: 12.8. / 16.9. / 21.10. / 11.11. / 
 9.12. (optio) • Kevät: 27.1. / 
 17. tai 24.2. / 31.3. / 28.4. / 10.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 16.6. Järjestäytymiskokous, GTW
• 3.–5.9. Kirkkonummi
• 26.–28.11. Kuopio 
• 11.–13.3. 

VUOSIKOKOUS
• 10.–12.6.2022 Kouvola

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 1.–5.7.2022 Kansainvälinen 
 vuosikokous, New Delhi

MESTARUUSKILPAILUT
• 17.–18.7.2021 Haulikkoammunta, 
 LC Peräseinäjoki

• 21.8.2021 Suunnistus, LC Vampula

• 11.9.2021 Mölkky, LC Saarijärvi

Tavataan Kolmen sepän 
aukiolla 14.8.2021
ESITTELEMME JÄLLEEN suomalaisen lions-
toiminnan vuosipäivänä upeaa toimin-
taamme iloisessa ja näkyvässä leijonan-
luolassa, jonka pystytämme tällä kertaa 
Kolmen sepän aukiolle Helsinkiin.
 Kaikki lionit ja leot ovat tervetulleita 
esittelyteltallemme tutustumaan moniin 
tapoihimme tehdä hyvää. Laita päivämäärä
jo kalenteriisi ja seuraa tiedotusta liiton 
kotisivuilta.•
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Työkaluja palkitsemiseen
KEVÄT ETENEE ja monet klubit suunnittelevat 
alueillaan muun muassa ansioituneiden kou-
lulaisten palkitsemista tai muiden alueensa 
toimijoiden muistamista.
 Suomen Lions-liitto on päivittänyt graa-
fisen ohjeiston mukaisesti kunniakirja-, sti-
pendi- ja lahjashekkipohjiaan, joista voi olla 
apua palkitsemisessa. 
 Pohjat ovat vapaasti lionsklubien käy-
tettävissä ja ne löytyvät niin suomeksi kuin 
ruotsiksi ja vaaka- tai pystymallisina.
 Tutustu liiton kotisivuilla myös liiton 
kirjepohjiin, powerpoint-pohjiin ja graafi-
seen ohjeistoon ja kansainvälisen järjestön 
brändiohjeistukseen.•
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LC Helsinki/Timantit haastaa kaikki leijonat ja leot 
kävelybingoon.

AJANKOHTAISTA

Yli 8 miljoonaa askelta 
diabeteskävelyllä
tiia häyry

KOKO PERHEEN Terveydeksi! Lions Diabetes 
-kävely järjestettiin tänä vuonna terveystur-
vallisesti omaan tahtiin kävellen. Siihen pys-
tyivät osallistumaan kaikki, ja toteuttamaan 
diabeteskävelyn itselleen parhaimmaksi kat-
somassaan paikassa ja itselleen sopivimpana 
ajankohtana.
 Aiempina vuosina diabeteskävely on jär-
jestetty Helsingin Narinkkatorilla yhteisenä 
tapahtumana, jossa on ollut musiikkituokio 
ja on jumpattu ja kävelty. Tänä poikkeuksel-
lisena keväänä B- ja N-piirin työryhmä kan-
nusti kaikkia osallistumaan kävelyyn 19.–
25.4. välisenä aikana.
 Kaikille avoimen yhteisöllisen kävelyvii-
kon suosio yllätti positiivisesti järjestäjätii-
min. Kävelyryhmään liittyi mukaan yli 400 
henkeä sadalta eri paikkakunnalta ja kah-
deksasta eri maasta. Askelia ryhmä kerrytti
viikon aikana yli 8 miljoonaa ja kilometre-
jäkin kertyi yli 10 000. Aivan huipputulos ja 
terveysvaikutuksia kertyi varmasti roppa-
kaupalla. 

Ansiomerkkiohje päivitettiin 
LIITON ANSIOMERKKITYÖRYHMÄ on päi-
vittänyt ansiomerkki- ja palkitsemisoh-
jeen. Ohjetta on lyhennetty, päällekkäi-
syydet on poistettu ja taulukkoon on 
tullut täsmennyksiä. Ohje liitteineen löy-
tyy liiton jäsensivuilta.
 Uusi ansiomerkki- ja palkitsemisohje 
on helppolukuisempi ja selvästi lyhyempi
kuin entinen. Klubin sihteeri merkitsee 
kaikki huomionosoitukset liiton jäsenre-
kisteriin www.lions.fi/rekisteri.•
Lisätietoja ansiomerkkityöryhmän 
puheenjohtajalta Seppo Söderholmilta.

Kansainvälinen vuosikokous 
virtuaalisesti
103. LIONS CLUBS INTERNATIONALIN vuosi-
kokous järjestetään virtuaalisesti 25.–29. 
kesäkuuta.
 Tuleva kokous on Lions Clubs Inter-
nationalin kaikkien aikojen ensimmäinen 
virtuaalinen vuosikokous, johon kaikki 
maailman lionit ja leot voivat osallistua. 
 Uusi, jännittävä tapaamismuoto antaa
jokaiselle lionille ympäri maailmaa mah-
dollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja 
osallistua LCICon-vuosikokoukseen. Voit
kokea kaikki suosikkitapahtumasi vuosi-
kokouksessa: kierrä virtuaalisissa näyt-
telytiloissa, muodosta yhteyksiä ja ver-
kostoidu muiden lionien kanssa, nauti 
maailmanluokan viihteestä sekä kuuntele 
johtajien ja pääpuhujien puheita.
 Sinulla on myös mahdollisuus osallis-
tua virtuaaliseen kansakuntien paraatiin, 
joka koostuu ympäri maailmaa lähetetyis-
tä minuutin mittaisista videoista ja virtu-
aaliseen lippuseremoniaan! LCIConiin 
ilmoittautuneet edustajat, joiden klubit 
ovat hyvässä asemassa, voivat äänestää 
ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. 
 Jo sadan vuoden ajan Lions Clubs 
Internationalin vuosikokous on inspiroi-
nut lioneita uskomattomien seminaarien,
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 Jos et ehtinyt nyt mukaan, niin syksyllä 
kävellään taas. Uusi kävelyviikko on 4.–10. 10.
ja toivottavasti Narinkkatorilla tavataan lauan-
taina 9.10.
 Liity mukaan reippaaseen ryhmään ja lue 
julkaisuista, mikä ihmeen BINGO! Löydät 
ryhmän Facebookista nimellä Lions Diabetes-
kävely.•

Kansainvälinen vuosikokous Montrealissa 2021 
muuttuu virtuaalitapahtumaksi.
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Leijonat liikuttavat
POIKKEUSAIKOINA OHJATTUA LIIKUNTAA on rajoitettu, mutta vapaata liikkumista ulko-
na ei ole onneksi estetty. Se onkin lisääntynyt niin, että myös siihen tarvittavia erilai-
sia välineitä on jouduttu jonottamaan sesongin mukaan. Ensin valikoimat hupenivat 
muun muassa trampoliineista, sitten kysyntää tuli sup-laudoista ja talven tullen murto-
maasuksista alkoi tulla kaupoissa pula.
 Leijonat ovat ohjanneet myös lapsia mukavaan teke-
miseen ja ulkoliikuntaan Lasten Leijonahiihtojen kautta. 
Jo toista kautta käynnissä oleva yhteistyö Suomen Hiihto-
liiton kanssa oli lumitilanteen puolesta tällä kaudella otol-
linen, tosin tähän tapahtumaan korona toi rajoitteita ja 
osallistujamääriä jouduttiin rajaamaan ja muodostamaan 
osallistujista pienempiä ryhmiä.
 Myös diabeteskävelyissä jouduttiin tänä vuonna soveltamaan toimintaa. Esimer-
kiksi B- ja N-piirien perinteinen Helsingin Narinkkatorin diabeteskävely muuttui tänä 
vuonna koronan vuoksi virtuaaliseksi viikoksi ja mahdollisti kaikkien lionien osallis-
tumisen ympäri Suomen. Ja myös muiden kuin lionskavereiden haastamisen mukaan. 
 Tapahtuman suosio yllätti järjestäjätkin. Viikon aikana kävelyryhmään liittyi mu-
kaan yli 400 henkeä, sadalta eri paikkakunnalta ja kahdeksasta eri maasta. Askelia ryh-
mä kerrytti viikon aikana yli kahdeksan miljoonaa ja kilometrejäkin kertyi yli 10 000. 
Jos et ehtinyt vielä mukaan, niin syksyllä on uusi kävelyviikko tulossa 4.–10. lokakuuta. 

Tapahtumasta löydät lisätietoa ”Lions Diabeteskävely” 
Facebook-ryhmässä.

 Moni yhdisti diabeteskävelyynsä myös toiseen, 
Kulmat kuntoon!-haasteeseen. Lionien Kulmat 
kuntoon! -talkootempauksen tavoitteena on saa-
da miljoona suomalaista tuunaamaan lähiympä-
ristöä kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Kohtee-
na voi olla lähiympäristön siivousta, vieraslajien 
kitkemistä, purotalkoita tai arvokkaan kulttuuri-
kohteen korjausta.

      Talkoilua voi järjestää ympäri vuoden. 
Toiminta huipentuu vuosittain elokuun 
viimeiselle seitsemälle päivälle. Vuon-
na 2021 Kulmat kuntoon! -talkoiluviik-
ko järjestetään 25.–31. elokuuta. Ideoita 
toimintaan voit saada haasteen omasta 
Facebook-ryhmästä ”Kulmat kuntoon –
yhdessä ympäristön puolesta”.
 Vaikka liikkumisen ohessa voi tehdä 
hyvää, niin myös ihan pelkkä liikunta 
tekee hyvää, myös mielelle. Jo parin-

kymmenen minuutin liikkuminen 
tekee hyvää aivoille. Pysyviä muu-
toksia saadakseen kannattaa liikkua 
säännöllisesti. Tule mukaan, lionien 
tempausten kautta löydät liikkumi-
seen mielenkiintoisia kannustimia ja 
mukavaa seuraa.•

Liikunta tekee 
hyvää myös 
mielelle.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Webinaarisarja saa jatkoa 
ensi kaudella
JUHLAVUODEN AIKANA järjestettiin Tuhan-
sien leijonien maa -webinaarisarja, jossa esi-
tettiin kauden aikana yhteensä 19 lionstoi-
mintaa esittelevää webinaaria. Webinaarit 
löytyvät liiton kotisivuilta tallenteena ja li-
säksi liiton YouTube-kanavalta.
 Liiton YouTube-kanavalta löytyy muuta-
kin mielenkiintoista materiaalia, käy kurk-
kaamassa. Linkin löydät kotisivuilta.
 Ensi kaudella käynnistyvät kuukausittai-
set teemat, jotka näkyvät liiton ja piirien toi-
minnassa eri tavoin. Myös webinaarien tee-
mat ovat vastaavat ja webinaareja järjestetään 
ensi kaudella kuukausittain.•

• Ilmoittautuminen virtuaaliseen   
 vuosikokoukseen on käynnissä.
 Ilmoittautumismaksu on 1. huhtikuuta
 alkaen 75 US dollaria. Leojen
 ilmoittautumismaksu on 30 US dollaria.  
• Hallintovirkailijan ja kansainvälisen
 johtajan vaalit tullaan järjestämään
 virtuaalisesti. 
• Vuosikokoukseen liittyviä lisätietoja 
 löydät osoitteesta lcicon.lionsclubs.org. 
• Koko vuosikokous dubataan, 
 tekstitetään tai tulkataan suomeksi.  
• Uudenlaiset järjestelyt vievät aikaa 
 ja tänä vuonna kansainvälisen presidentin
 vuosikokouskutsu sekä esittelyt 
 ehdokkaista 3. varapresidentiksi   
 julkaistaan niin lähellä vuosikokousta, että
 voit lukea ne tämän jutun digiversiosta. 

LCICon 2021

hauskanpidon ja ystävyyden sekä maailman-
luokan puhujien kautta. Tänä vuonna ko-
koukseen on kunnia saada vieraaksi hyvin 
erityinen puhuja, joka on inspiroinut koko 
maailmaa. Toivotamme Malala Yousafzain 
tervetulleeksi virtuaaliseen LCICon 2021 
-vuosikokoukseen. 
 Maailmassa ei ole monia nuoria naisia, 
jotka ovat selvinneet murhayrityksestä tai 
tulleet nuorimmaksi Nobelin rauhanpalkin-
non saajaksi. Malala jatkaa nykyään taiste-
luaan esteitä vastaan – kuten köyhyyttä, sotia 
ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää – joiden 
vuoksi eri puolilla maailmaa yli 130 miljoo-
naa tyttöä ei pääse käymään koulua.•
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AJANKOHTAISTA

Vielä ehdit ilmoittautua vuosikokoukseen
Ilmoittautuminen Suomen Lions-liiton 68. vuosi-
kokoukseen on käynnissä 7. kesäkuuta saakka.
VUOSIKOKOUS / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

S
uomen Lions-liiton 68. vuosikoko-
us järjestetään etäkokouksena Tu-
rusta 12.6. klo 10 alkaen etäyhteyk-
sillä GoToWebinar-järjestelmällä. 
Mikäli kokousta joudutaan jatka-

maan sunnuntaina 13.6. kokous alkaa klo 12.

• KAIKKI OHJEET JA LINKIT löytyvät 
kokouksen sivuilta vk2021.lions-piiri107a.fi.

• ILMOITTAUTUMINEN
Kokoukseen ilmoittaudutaan liiton 
jäsenrekisterin ilmoittautumisjärjestelmän 
kautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä
on 7.6. Sen jälkeen ilmoittautuminen 
ei ole enää mahdollista.

• ÄÄNESTÄMINEN
Vuosikokouksen vaalit ja äänestykset 
käydään tekstiviestiäänestyksenä 
Elisa Dialogin avulla. Äänestämistä 
koskevat ohjeet löydät kokouksen sivuilta.

• PUHEENVUOROPYYNNÖT
Puheenvuoropyynnöt suositellaan 
toimitettavaksi etukäteen viimeistään 
perjantaina 4.6. lomakkeella joka löytyy
kokouksen sivuilta.

• KOKOUSJÄRJESTELMÄ
Kokousjärjestelmänä toimii GoToWebinar. 
Tutustu sen käyttöä koskeviin ohjeisiin 
kokouksen sivuilla.

• OHJEET JA AINEISTO
Vuosikokouksessa käsiteltävä aineisto
löytyy Suomen Lions-liiton salasana-
suojatuilta jäsensivuilta www.lions.fi/
jäsenille/kokouksia/kokousmateriaaleja/
vuosikokous_2021. 
Sivulla on klubinne virallisille edustajille 
kutsu ohjeineen, esityslista sekä 
vuosikokouksessa käsiteltävät aloitteet.

• HARJOITTELU
Vuosikokouskäytäntöjä harjoitellaan 
yhdessä GTW:ssa 1.6. klo 18 ja 
7.6. klo 18. Linkki harjoituksiin löytyy 
kokouksen sivuilta.

• KOKOUSTA SEURAAVAT
Muut kuin vuosikokouksen viralliset 
edustajat pääsevät seuraamaan vuosi-
kokousta YouTube Live -linkin kautta. 
Linkki julkaistaan vuosikokouksen 
kotisivuilla 12.6. klo 9. 

TOIMINTAOHEET KOKOUKSEEN

 Kokoukseen ilmoitetaan liiton ilmoittau-
tumisjärjestelmän kautta vain klubien ääni-
oikeutetut edustajat ja DG:t sekä PDG:t. Tar-
kemmat ohjeet ja ilmoittautumisiin mukaan 
liitettävä valtakirja löytyvät kokouksen si-
vuilta. Ilmoittautuminen päättyy 7.6. klo 24.
 Vuosikokouksen järjestäminen tapahtuu 
käytännössä samalla tavalla kuin edellisessä
kokouksessa Seinäjoella. Puheenjohtajien  
lisäksi kokouksen sihteeri ja muutama tuki-
henkilö muodostavat ”hermokeskuksen”, 
joka kokoontuu Turkuun, josta tapahtuma 
välitetään webinaarina muille osallistujille.

Useita ehdokkaita
Kokouksessa on myös mielenkiintoisia ää-
nestyksiä. Varapuheenjohtajaehdokkaita on 
kolme ja kansainvälisen johtajan paikkaa on 
tavoittelemassa viisi ehdokasta. Koulutusjoh-
taja Aarno Niemi on järjestänyt paneelikes-
kustelut ehdokkaille 25. ja 26.5. Keskustelut 
on mahdollista kuunnella myös tallenteena 
liiton YouTube-kanavalta.
 Varsinaisen kokouksen lisäksi suunnit-
teilla on mahdollisuuksien mukaan järjestää 
muutakin mielenkiintoista virtuaalista kuul-
tavaa ja nähtävää aamusta iltaan, joten kan-
nattaa seurata kokouksen kotisivuilta ohjel-
man kehittymistä. Järjestelyt ovat käynnissä 
liiton työryhmän ja alkuperäisen päätoimi-
kunnan yhteistyössä.
 Niille, jotka keräävät muistoja kokouk-
sista ovat tarjolla tietenkin perinteiset pins-
sit ja pöytäviirit. Niitä on mahdollista tilata 

KUTSU
KUVERNÖÖRINEUVOSTON

JÄRJESTÄYTYMIS-
KOKOUKSEEN
1/2021–2022

Aika: 
Keskiviikkona 16.6.2021 klo 18.00,

GTM-kokous.

Kutsumme vuosikokouksessamme 
kaudelle 2021–2022 valitun 

kuvernöörineuvoston jäsenet sekä 
liiton toimialajohtajat kuvernööri-

neuvoston järjestäytymiskokoukseen, 
joka pidetään vuosikokousviikonlopun 
jälkeen 16.6.2021 klo 18.00 eteenpäin. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja  toiminnan-
 2020–2021 johtaja 
 

verkkokaupasta, johon löytyy pääsy myös 
kokouksen kotisivuilta. Pöytäviirit toimite-
taan toimitusmyyntinä siten, että ne tilataan 
valmistajalta, kun näyttää siltä, että lopulli-
nen määrä on selvillä.
 Tervetuloa osallistumaan Suomen Lions- 
liiton vuoden päätapahtumaan runsain jou-
koin ympäri Suomea.•
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Hermokeskus kokoontuu tänä vuonna Turussa. Osallistujat osallistuvat kokoukseen etänä ja ohjelmassa 
on tänä vuonna myös virtuaalinen iltajuhla, joka alkaa kello 18.30.
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P
eruutetut tapahtumat näkyvät 
muun muassa matka-, majoi-
tus- ja ravintolakulujen säästöi-
nä, yli 50 000 euroa vertailussa 
ennusteeseen.
   Tilinpäätöksen ylijäämä on 
114 063 euroa. Siitä hallinnon 

osuus on 70 848 euroa ja hallinnon aktivi-
teettien tulos 43 215 euroa. Ilman sisäisiä 
avustuksia hallinnon aktiviteettien tulos olisi
jäänyt alijäämäiseksi -17  023 euroa. Kun 
edellä mainitut sisäiset avustukset otetaan 
huomioon, tulos on lähellä vuosikokouksen 
hyväksymän talousarvioesityksen ylijäämää 
45 649 euroa.

Jäsenmaksutuotot 
laskusuunnassa
Jäsenmaksutuotot jatkoivat laskuaan. Yhteis-
summa 706 250 euroa on 34 000 euroa vä-
hemmän kuin edelliskaudella.
 Toimiston henkilöstöleikkaukset nä-
kyvät tuloksessa: edelliskauteen verrattuna 
palkkakulut ovat laskeneet noin 60 000 eu-
roa siitäkin huolimatta, että viime kauden 
palkoissa on vielä mukana irtisanottujen 
myynti- ja taloussihteerin palkkoja.
 Viime kaudella panostettiin alkavaan 
juhlavuoteen liki 25 000 eurolla. Lisäksi tu-

Koronan vaikutus liiton tilikauden 
tulokseen on merkittävä
Keväällä 2020 käynnistyneen koronaepidemian vaikutus näkyy 
Lions-liiton talouden tuloksessa 2019–2020. Asetettujen kokoontumis-
rajoitusten johdosta fyysisiä kokouksia ja koulutuksia sekä aktiviteetteja, 
kuten nuorisovaihtoleirit ja Lions Quest -koulutukset, jouduttiin joko 
kokonaan peruttamaan tai siirtämään myöhempään ajankohtaan. 
maarit kuikka, toiminnanjohtaja

Leojen tilit liiton alaisuuteen
Tietosuojalainsäädännön muutoksista joh-
tuen Leojen moninkertaispiirin 107 tilit 
siirtyivät alkuvuodesta 2020 Lions-liiton 
alaisuuteen. Tilintarkastajan kanssa käydyn 
keskustelun pohjalta leojen moninkertaispii-
rin tilillä ja sen tapahtumilla ei ole tulosvai-
kutusta, vaan tili näkyy taseen puolella.
 Liiton taseen loppusumma on 1 458 116 
euroa, joka on noin 140 000 euroa edellis-
kautta vähemmän johtuen lähinnä Punainen 
Sulka -rahastosta jo aikaisemmin myönnet-
tyjen avustusten käytöstä ja katastrofiavus-
tuksesta Australian metsäpalojen johdosta.
 Kauden aikana vuosikokouksen hyväk-
symää budjettia tarkennettiin vuosikokouk-
sen päätöksellä ensimmäisen kerran loka-
kuussa ja toisen kerran tarkennus tehtiin tulos-
ennusteen muodossa keväällä 2020. 
 Tilintarkastus oli ensimmäinen, joka 
tehtiin tilintarkastusyhteisö BDOn toimesta. 
Lisäksi kauden toiminnalle tehtiin tarkastus 
Kalajoen vuosikokouksessa päätetyn sääntö-
muutoksen perusteella.•

Suomen Orkester Norden
-isännyys näkyy ensimmäistä 
kertaa tilinpäätöksessä.

loksessa on AlfaTV-yhteistyöstä aiheutuneita
kuluja vajaa 20 000 euroa.
 Korttien ja arpojen tulos on yhteensä 
83 545 euroa, joka jäi hieman 90 000 euron 
ennusteesta. Näistä oman varainhankinnan 
tuotoista annettiin sisäisiä avustuksia yh-
teensä 56 543 euroa nuorisovaihdolle, leoille,
Orkester Norden -työryhmälle ja Suomen 
osuuteen NSR-hankkeesta.
 Ympäristöministeriön avustuksella to-
teutettu kaksivuotinen Leijonat Puhtaan ve-
den puolesta -hanke päättyi elokuussa 2020. 
Hankkeen omarahoitusosuus katettiin niin 
sanotusta yhteishankkeelle varatusta Punai-
nen Sulka -avustuksesta kuvernöörineuvoston 
päätöksellä. Koko kaksivuotisen hankkeen tu-
losvaikutus oli nolla odotetun mukaisesti.
 Suomen Orkester Norden -isännyys nä-
kyy ensimmäistä kertaa tilinpäätöksessä. 
Koska hankkeelle tehtiin vuoden 2019 lopus-
sa erillinen tilinpäätös ja -tarkastus Pohjois-
maiden ministerineuvoston avustusohjeiden 
mukaisesti, liiton tilinpäätöksessä on lähdetty
siitä, että vuosi 2020 tarkastellaan omana 
vuotenaan ja vuoden 2020 käyttämättä jäänyt
avustus siirretään taseeseen avustusennak-
kona. Aktiviteetin tulosvaikutus on nolla. 
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PIIRI 107-B

Mika Pirttivaara 
LC Tapiola

Piirikuvernööriehdokkaat 
tulevalle kaudelle
Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet 
kauden 2021–2022 piirikuvernööriehdokkaansa.

OLEN AVIOLIITOSSA ja meillä on kaksi aikuis-
ta poikaa ja heidän puolisonsa sekä yksi po-
janpoika. Teollisuudessa hurahti 30 vuotta 
henkilöstöjohtamisen moninaisissa tehtävis-
sä kansainvälisiksi kasvaneissa kolmessa eri 
yrityksessä. Neljä vuotta välillä työskentelin 
aikuiskoulutuspäällikkönä Turun ammatti-
korkeakoulussa ja viimeisimmät neljä vuotta 
Turun Kauppakorkeakoulussa EMBA-johta-
misohjelmissa Senior Mentorina.
 Lionina olen ollut 1990-luvulta ensin 
ladynä ja vuodesta 2001 alkaen LC Naan-
tali-Raision charter-presidenttinä. Useiden 
klubin hallitustehtävien jälkeen minut kut-
suttiin 2016 lohkonpuheenjohtajaksi ja vuosi 
myöhemmin alueenpuheenjohtajaksi. Piiri-
kuvernöörin tehtävään olen valmistautunut 
muun muassa vierailemalla noin 40 klubis-
sa viimeisen parin vuoden aikana. Ja ilta toi-
sensa jälkeen on tuntunut hienolta olla tässä 
hyväntekeväisyystyössä mukana. Reiluun 40 
klubiin saan vielä tutustua.
 Nykyään johtamisessa korostetaan psy-
kologisen turvallisuuden, yhteisöllisyyden 
ja merkityksellisyyden huomioimista. An-
netaan lionstoiminnassakin mahdollisuus 
kommentoimiseen ja kyseenalaistamiseen 
pelkäämättä nolatuksi tulemista. Klubivierai-
luilla on todella hienoa nähdä, miten jäsenet 
luottavat toisiinsa, ymmärtävät erilaisuutta, 
tekevät hyväntekeväisyyttä vastuullisesti, yh-
teistyössä ja toisistaan huolehtien. Palkitse-
misena saadaan arvostusta ja kokemus siitä, 
että olemme hyödyllisiä sekä yksilöinä että 
klubeina.
 Tarjotkaamme uusille, vapaaehtoistyöhön 
haluaville henkilöille mahdollisuus muun 
muassa oppia uusia asioita, kokea yhteisöl-
lisyyttä, nähdä hyväntekeväisyystyön merki-
tyksellisyys ja lisätä epämuodollisuutta.•

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

Piirien vuosikokoukset valitsevat 
piirikuvernööriehdokkaansa Suomessa 
huhtikuussa, jolloin heistä tulee DG-elect, 
eli piirin valitsema piirikuvernööriehdokas. 
Ehdokkaat esitellään Suomen Lions-liiton 
vuosikokouksessa kesäkuussa. 

Kansainvälinen hallitus hyväksyy 
kesäkuussa ennen kansainvälistä 
vuosikokousta piirien nimeämät 
piirikuvernööriehdokkaat palvelemaan 
piirikuvernööreinä.

Kansainvälisessä vuosikongressissa 
piirikuvernööriehdokkaat antavat 
juhlallisen piirikuvernöörivalansa, jossa 
DG-elect-nauha repäistään pois ja he ovat 
siitä alkaen valittuja piirikuvernöörejä 
seuraavalle toimintakaudelle. Juhlallinen 
piirikuvernöörin vala annetaan tänä 
vuonna virtuaalisena vuosikokouksen 
viimeisenä päivänä kolmannessa 
istunnossa 29.6.2021. Tätäkin tilaisuutta 
pääsevät seuraamaan kaikki virtuaali-
kokoukseen rekisteröityneet osallistujat.

ELEKTISTÄ KUVERNÖÖRIKSI PIIRI 107-A

Eija Keisti 
LC Naantali-Raisio
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KAUNIS TOUKOKUINEN kevätpäivä luostaris-
sa vuonna 2009. Illallisena oli herkullista lo-
hikeittoa. Seurana kiehtovia ihmisiä, joiden 
sydän sykki vapaaehtoiseen palvelutyöhön. 
Tuossa tilaisuudessa liityin LC Tapiolaan 
ja se oli menoa. Vaimoni Marja liittyi pari 
vuotta sitten LC Espoo/Laakson Liljoihin.
 Meissä leijonissa ja leoissa on valtava 
osaaminen ja voimavara. Kirkas yhteinen 
suunta, avoimuus sekä iloinen yhdessäteke-
misen jellonameininki on se tapa, jolla luom-
me palveluvoimaa toimintaamme tänään ja 
vahvistamme sitä tulevaisuudessa. Salliva, 
kannustava ja uuden kokeilemiseen rohkai-
seva johtaminen on siinä merkityksellisyyt-
tä lisäävä tekijä sekä luottamus ja kunnioitus 
yhteisöllisyyden liima.
 Lionstoiminnassa olen ollut muun muas-
sa klubipresidenttinä, piirissä lohkarina sekä 
Lions-liitossa puhtaiden vesien työryhmässä. 
Kansainvälisillä vesillä olen Euroopan leijo-
nien WaSH-työryhmässä. Toimin lionsroo-
lissa myös Suomen Vesistösäätiössä vapaaeh-
toistoiminnan asiantuntijana.
 Työelämässä toimin johdon konsultoin-
tipalveluita tarjoavan yrityksen toimitus-
johtajana sekä strategisena neuvonantajana 
yrityksissä ja muissa organisaatioissa kan-
sainvälisesti. Olen toiminut useiden pienem-
pien ja suurempien yhdistysten ja järjestöjen 
luottamustehtävissä. 
 Muita harrastuksiani ovat kulttuuri, his-
toria, tähtitiede, uteliaisuuden harjoittami-
nen ja yleinen löytöretkeily kutkuttelevissa 
paikoissa ja asioissa.•
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OLEN PALJASJALKAINEN nurmijärveläinen. 
Minulla on kaksi aikuista poikaa ja kaksi 
lastenlasta. Harrastuksiini kuuluvat kuntoi-
lu, matkailu, mökkeily, kutominen ja haulik-
koammunta.
 Olen tehnyt työurani vaarallisten ainei-
den asiantuntijana sekä perheen omien yri-
tysten talous- ja henkilöstövastaavana.
 Liityin vuonna 2009 LC Nurmijärvi/Ka-
nerviin. Lähdin mukaan lionstoimintaan, 
koska haluan tehdä palvelutyötä, olla vapaa-
ehtoisena auttamassa ja tuottamassa hyvää 
mieltä. Olen toiminut klubissa presidenttinä 
ja kahteen kertaan tiedottajana. Piirihallituk-
sessa olen ollut vuodesta 2014 alkaen.
 Piirikuvernööritiimissä olen päässyt 
ilokseni tutustumaan piirin klubien toimin-
taan. Klubeissa olen huomannut, että paikal-
linen toiminta on äärettömään tärkeää. Pai-
kallinen apu on kuitenkin leijonatoiminnan 
peruskivi. Klubien hyvin toteutetut aktivitee-
tit tuottavat mielestäni aina hyvää mieltä ja 
ihania muistoja myös tekijöille. Palvelu on 
meille erittäin tärkeää, näin voimme auttaa 
avun tarpeessa olevia lapsia, nuoria, aikuisia 
ja varttuneempia. Paikallisessa toiminnassa 
myös alueen klubien yhteistyöllä saadaan pal-
jon aikaan. Unohtaa ei kuitenkaan pidä laa-
jempaakin avustamista, olemmehan kaikki 
yhtä suurta maailmanlaajuista leijonaperhettä.
 Tavoitteenani on tukea alueen klubeja 
yhteistyössä kuvernööritiimin ja piirihalli-
tuksen kanssa. Leijonalupauksen antaneena 
haluan tehdä lionstyötä täydellä sydämellä 
ja muistuttaa kaikille, että yhdessä olemme 
enemmän.•

PIIRI 107-C

Eija Björkbacka 
LC Nurmijärvi/
Kanerva

PIIRI 107-G

Johanna
Arho-Forsblom 
LC Äänekoski/Helmi

PIIRI 107-F

Tapio 
Seppä-Lassila
LC Lapua

PIIRI 107-E

Antti Nuottajärvi 
LC Tampere/
Köyhät Ritarit

OLEN 56-VUOTIAS Savossa karjalaiseen evak-
kosukuun syntynyt rakennusalan yrittäjä ja 
rakennusmestari AMK. Nykyinen asuin-
paikkani on Taavetti Etelä-Karjalassa.
 Lioniksi minut kutsuttiin 1994. Lions-
toiminta on meillä perheharrastus. Olin 
opastamassa vaimoani Tuijaa ja tytärtämme 

OLEN 48-VUOTIAS tamperelainen fyysikko, 
laboratoriopäällikkö ja yrittäjä. Perheesee-
ni kuuluu vaimo Viivi sekä koululaiset Julia 
ja Rosa. Vauhdikasta arkeamme täydentävät 
bernhardinkoiraneidit Pörrö ja Patuliina.
 Tulin mukaan lionstoimintaan alkuvuo-
desta 2016. Nyt varapiirikuvernöörivuosien 
aikana olen saanut tutustua piiriin, klubeihin 
ja niiden toimintaan läheltä, mutta vallitse-
van pandemiatilanteen takia myös etäältä.
 Toimintani piirin viroissa on vahvistanut 
entisestään käsitystäni lionstoiminnan val-
tavasta potentiaalista ja tahdonkin olla tuo-
massa toimintaan oman panokseni. Vallitse-
vassa muutoksen tilassa meidän tulee mennä 
toiminnallisuus, yhteistyö ja toiminnan mie-
lekkyys edellä. Läsnäolomme ja palvelumme 
on tärkeintä ja tervetulleinta paikallisella ta-
solla.
 Työssäni johdan yhdeksäntoista hengen 
asiantuntijaryhmää, ja oma yritys vaimo-
ni, niin ikään lionin, Viivin kanssa on sekin 
eräänlaista asiakaspalvelutoimintaa.
 Vapaa-aikani ja lomat vietän perheen 
kanssa yhdessä touhuten, mökkeillen, reissu-
ja tehden ja koirien kanssa ulkoillen. Näiden 
ruuhkavuosien harrastukset ovat meilläkin 
pitkälti lasten harrastuksia. Aikuisten omana 
harrastuksena meillä on moottoripyöräily, ja 
mikä voisikaan olla mukavampaa kauniina 
kesäiltana kuin suunnata Harrikoiden keulat 
kohti pientä asfaltintuoksuista seikkailua.•

OLEN KOLMEN aikuisen pojan isä, asun vai-
mon ja Väinö-koiran kanssa Lapualla. Työ-
ni on yritysten liiketoiminnan kehittäminen 
Seinäjoen kaupungin elinkeinoyhtiö Into 
Seinäjoessa. Koulutukseltani olen kauppa-
tieteiden maisteri (talousoikeus) ja filosofian 
maisteri (tietojenkäsittely).
 Olen toiminut Lions-järjestössä 16 vuotta.
Tänä aikana on yhteiskuntia koskettanut 
muun muassa globaalin talouden, ilmaston, 
pakolaisbuumin sekä tuoreimpana pande-
mian olosuhteet. Järjestömme on auttanut 
heikommassa asemassa olevia kaikkien krii-
sien aikana ja niiden välillä.
 Pidä päivätyösi kutsumuksena ja hoida 
työsi niin, että herätät luottamusta. Sankari-
tekoja ei vaadita. Periaatteemme tähtää, että 
lionit säilyttävät ryhdikkään otteen päivittäi-
seen tekemiseen, jolloin myös harrastustoimis-
sa, Lion-palvelussa säilyy sama ryhdikkyys.
 Palvelutyö on klubin jäsenten yhteistyö-
tä, valtakunnallisesti klubien yhteistyötä, ja 
moninkertaispiirien yhteistyöllä saadaan 
kansainvälisesti merkittäviä tuloksia ilman, 
että kenenkään tarvitsee tuupertua kuorman 
kantamiseen.
 Palvelutyö on moniteholääke. Avunsaajan 
elämä paranee konkreettisesti, lähimmäisten 
olo ja jaksaminen vahvistuvat. Bonuksena 
avustajat, lionit, saamme hyvää mieltä teh-
dessämme asioita, joilla on merkitystä.
 Jatkan hyvän kierrettä piirikuvernööri-
tehtävissäni. Me teemme sen yhdessä. Kaikki
klubit, kaikki leijonat.•

OLEN ÄITI, mummo ja erityisluokanopettaja, 
Lions Quest -kouluttaja, kädentaitojen opet-
taja ja paikallislehtemme kolumnisti. Asum-
me puolisoni Eeron, viiden kissan ja villakoi-
ran kanssa maalla, Sumiaisissa. 
 Tutustuin lionismiin puolisona. Vuosi-
kymmen sitten sain liittyä LC Palokka/Wil-
maan ja maalle muutettuamme LC Ääne-

PIIRI 107-D

Tapio Suokas 
LC Luumäki
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>>>

Lindaa LC Luumäki/Ellen -klubin perusta-
misessa muutama vuosi sitten ja myös vävy 
Sami on lionsklubissani LC Luumäessä. Poi-
kaani en vielä ole saanut toimintaan mukaan.
 Lion-urani aikana olen ehtinyt hoitaa 
kaikki klubitason toimet vähintään kertaal-
leen, presidenttikauden tein toistamiseen 
klubimme 60-vuotiskauden aikana lionvel-
jien pyynnöstä. Piirihallituksessa olen ollut 
eri toimissa vuodesta 2003 lähtien, pisimpään 
nuorisovaihtojohtajana kymmenen kauden 
ajan. MJF minusta tehtiin 2012 ja Lions-lii-
ton ansiotähdellä minut palkittiin 2016.
 Harrastan lionstoiminnan ohella reser-
viläistoimintaa. Toimin MPK:ssa erilaisissa 
koulutustehtävissä ammunnan ja johtamis-
järjestelmien parissa. Myös seurakunnan 
diakoniatyö ja yleisurheilun tulospalvelu toi-
minta pitävät vapaa-ajan sopivan kiireisenä.•
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PIIRI 107-M

Juha Suonpää 
LC Kiukainen

PIIRI 107-L

Veijo 
Nurmikumpu 
LC Keminmaa

PIIRI 107-K

Arja Kekoni 
LC Kuopio/Canth

PIIRI 107-I

Vesa Ojanperä 
LC Siikajoki

>>>

OLEN SYNTYNYT 1957 Paavolassa ja kirjoit-
tanut ylioppilaaksi Ruukin lukiosta 1976. 
Filosofian kandidaatiksi olen valmistunut 
Oulun yliopistosta vuonna 1983 pääaineena 
maaperägeologia. Olen toiminut ympäristö-
sihteerinä vuodesta 1987, ensin Siikajoella, 
sitten Raahessa ja nyt Pyhäjoella. Aviopuoli-
soni on lion Marja. Meillä on kolme aikuista 
lasta ja viisi lastenlasta.
 Minulla on lukuisia alueellisia ja paikalli-
sia luottamustehtäviä kunnissa, seurakunnis-
sa ja eri yhdistyksissä. Lionstoiminnan lisäk-
si ne liittyvät muun muassa kotiseututyöhön, 
liikuntaan, urheiluun ja teatteritoimintaan. 
 Olen ollut vuodesta 1989 LC Siikajo-
en jäsen, klubin presidentti kausilla 1992-
93 ja 2011–12. Piirisihteerinä olen toiminut 
CS 2005–06 ja lohkon puheenjohtajana ZC 
2010–11. Olen ollut 107-I piirin 2VDG kau-
della 2019–20 ja 1VDG 2020–21. Nuorisolei-
rin isäntäperheenä olemme olleet useita ker-
toja ja piirin leo-johtajana vuosina 2016-18. 
Palvelutyössä läheisiä ovat olleet erityisesti 
veteraanien ja nuorten asiat.
 Johtoajatukseni on ”Palvelun perinne jat-
kuu muutosten keskelläkin”.•

OLEN TOIMINUT Lions-järjestössä vuodesta 
2003 lähtien, jolloin perustettiin LC Pihtipu-
das/Emmit. Innostuin liittymään Lions-jär-
jestöön 2000-luvun vaiheessa saamani in-
nokkaan lionstoiminnan esittelyn jälkeen. 
Esittelyn sain kysyessäni amerikkalaisel-
ta lääkäriltä, mikä merkki on hänen puvun 
kauluksessa? Lions-esittely olisi pitänyt vide-
oida, se oli tosi innostava. 
 Klubissa olen toiminut eri tehtävissä, 
piirin Lions Quest -puheenjohtajana ja Las-
ten syöpä -konsertin vastuuhenkilönä sekä 
2VDG- ja 1VDG-tehtävissä.
 Perheeseeni kuuluu mies ja 5 lasta, joista 
3 miehen mukana tulleita. Meillä on 9 lasten-
lasta, joista 6 on Kuopiossa, 1 Helsingissä ja 
2 Kööpenhaminassa. Lapset 2–17-vuotiaita, 
4 tyttöä ja 5 poikaa.

OLEN 62-VUOTIAS leijona laajasta Lapin- 
maasta. Syntyjään olen sallalainen ja kun 
aloimme viettää yhteiseloa puolisoni Annun
kanssa, muutimme Keminmaalle. Olen kah-
den lapsen ja kolmen lastenlapsen isi ja ukki. 
Koulutukseltani olen YAMK insinööri ja 
toimin metsäalan lehtorina ammattiopisto 
Lappiassa. Harrastan urheiluseuratoimintaa, 
hiihtoa, suunnistusta ja tietenkin metsäläi-
senä metsästys, kalastus, keräilytuotteet ja 
luonnossa liikkuminen ovat osa minua.
 LC Keminmaan jäseneksi minut kutsut-
tiin vuonna 2005. Periaatteitteni mukaisesti 
vastaan huutoon, eli teen sen minkä lupaan. 
Ansiona toiminnastani olen saanut muun 
muassa Melvin Jones -jäsenyyden sekä liiton 
I ruusukkeen ansiomerkin. 
 Tunnen lionstoiminnan omakseni ja 
haluan olla auttamassa kanssaihmisiäni 
niin lähellä kuin myös kauempanakin. Ha-
luan omalta osaltani olla myös kehittämässä 
lionstoimintaa. Olen mielestäni joukkuepe-
laaja, tiedän, että meitä tarvitaan. Yhdessä 
me teemme maailmasta parempaa ja tasa-
puolisempaa paikkaa elää. Siksipä olen valin-
nut teemakseni ”Yhteistyössä on voimaa”.• 

OLEN SYNTYNYT 60 vuotta sitten Huittisissa 
ja asumme nykyisin Kiukaisissa. Perheeseen 
kuuluvat puoliso lion Elina sekä kaksi aikuis-
ta lasta ja kolme lapsenlasta. Koulutukseltani 
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PIIRI 107-H

Raimo 
Timoskainen 
LC Kitee/Pajari

OLEN SYNTYNYT 1949 Liperissä ja kasvanut 
sodan jälkeen perustetulla asutustilalla Ilo-
mantsissa. Opiskelin Helsingissä Strömberg 
Ab:n konepajakoulussa laitossähköasenta-
jaksi. Olen työskennellyt eri asennusyrityk-
sissä asentajana ja asennusvalvojana, myös 
ulkomailla ja vuodesta 1994 alkaen toiminut 
sähköalan yrittäjänä.
 Olen ollut aviossa Lahja-vaimon kanssa, 
josta kolme lasta, kaksi tytärtä ja poika, kai-
killa on omat perheensä, heillä on yhteensä 
viisi lasta ja kaikki ovat prinsessoja. Vaimo 
kuoli 2010. Nykyinen avopuoliso Hilkka on 
mukana tukemassa lionstoimintaani. Hänel-
lä on kaksi lasta ja kolme lastenlasta. 
 Osaltani lionstoiminta alkoi vuonna 
1999 kutsulla LC Kitee/Pajariin, kun olin lo-
pettanut kaksikymmentäyksi vuotta kestä-
neen vapaaehtoistyön jalkapallovalmentaja-
na ja seuratoimijana. 
 Olen käynyt kaikki klubivirat useampaan 
kertaan. Olen ollut lohkon puheenjohtajana 
kahdesti ja nyt kuvernööriputkessa. 2006 
olin leirikoordinaattorina, josta palkittiin 
MJ-jäsenyydellä. Olen ollut koko ajan 100 % 
leijona. Kun Kiteen klubit tekivät yhteisen, 
yli 1 600 tunnin aktiviteetin rakentaessaan 
äänitysstudion musiikin harrastajille olin 
henkilökohtaisesti vastuussa sähköasennuk-
sista, noin 120 tuntia. Olen kuulunut yrittä-
jien paikallisyhdistyksen hallitukseen kuusi-
toista vuotta, se päättyi vuoden 2019 alussa. 
 Harrastuksiini kuuluu kylätoiminta, 
penkkiurheilu, kalastus, veneily, mökkeily ja 
matkustelu.•

koski/Helmiin. Harrastuksesta elämäntapa; 
olen löytänyt joukon ihmisiä, jotka seisovat 
toisen rinnalla myös hädän ja häviön het-
kellä ja ovat ystävistäni uskollisimpia. Mui-
den auttaminen tuo mielekkyyttä elämään ja 
vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja onnelli-
suudestaan.
 Tehtäviäni G-piirissä: LQ pj., Leo-leijo-
na, Skeba-bändikilpailu, Nenä-päällikkö ja 
lohkari. Kuulun Lions-liiton Puhtaat vedet 
-työryhmään sekä GST- ja KiTeNet-työryh-
miin. 
 Arvostan esimerkin kautta johtamista. 
Juhlamekkoihin pukeutumiselle on aikansa; 
antoisimpia hetkiä ovat yhteiset talkoot. Pe-
riaatteistamme tulee arvoja vasta sitten, kun 
ne maksavat meille.•

 Koulutukseltani olen THM, THO ja KTM. 
Olen toiminut työterveyshuollossa, opettaja-
na, konsulttina, laatuasiantuntijana, mutta 
pisimmän työurani olen tehnyt sosiaali- ja 
terveydenhuollon johtajana ja viimeisen seit-
semän vuoden jakson Kuopion perusturvan ja
terveydenhuollon palveluiden controllerina. 
1.9.2020 jäin eläkkeelle. 
 Harrastuksiini kuuluu liikunta, voimis-
telu, käsityöt, vapaaehtoistyö, kulttuuri ja 
mökkeily. Mieluinen tehtävä on myös kooi-
kerhondje Kaiku-koiran hoito, silloin kun 
sen saa hoitoon.•
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PIIRI 107-N

Markku Helle 
LC Sipoo/Meri-Sibbo

OLEN HIEMAN yli kuusikymppinen eläkeläinen. Työurani olen 
tehnyt valtion hallinnossa pääosin henkilöstöhallinnon asian- 
tuntija- ja opetustehtävissä. Leijonatyön aloitin vuonna 2007 LC 
Sipoo/Meri-Sibbon jäsenenä.
 Leijonatoiminnan lisäksi harrastan mökkeilyä, luonnossa 
liikkumista ja valokuvausta sekä liikuntaa erityisesti lenkkeile-
mällä ja pyöräilemällä. Asuinpaikkani on Helsingissä.
 Lionsurallani olen toiminut erilaisissa tehtävissä klubi- ja 
piiritasolla. Olen ollut muun muassa lohkon puheenjohtajana ja 
koulutustoimikunnan puheenjohtajana.
 Lionstoiminnassa pidän hyvän tekemisestä porukalla ja hy-
vällä mielellä. Palvelutyössä arvostan yhteistyötä ja vallitseviin 
olosuhteisiin nopeasti mukautumista nyt ja tulevaisuudessa. Tä-
män kiteytän tulevan kauden teeman ympärille: Palvellaan yhdessä
ketterästi.•

PIIRI 107-O

Helinä Marjamaa 
LC Kokkola/Kokkolatar

OLEN SYNTYNYT Evijärvellä, lähtenyt koulun penkiltä Helsinkiin, 
Jyväskylään ja tullut Reisjärven sekä Haapajärven kautta Kokko-
laan. Arvostan luontoa, sen kauneutta ja rauhaa. Perheeseeni kuu-
luvat puoliso ja viisi aikuista nuorta. Pikkutytöstä lähtien harras-
tin yleisurheilua. Huippu-urheilu antoi työelämään hyvät opit, 
jossa vastoinkäymisten ja onnistumisten kautta edetään kohti 
asetettuja tavoitteita. 
 Viimeiset kuusi vuotta toimin hallintojohtajana Kokkolan 
seurakuntayhtymässä. Sitä ennen johdin liiketoimintaa kunnossa-
pitoalan yrityksessä Länsi/Pohjois-Suomen alueella ja aiemmin 
vedin laboratoriotoimintaa Kokkolassa ja Haapajärvellä. Eläk-
keelle siirryin maaliskuun alusta alkaen.
 Lionstoiminnassa olen ollut mukana vuodesta 1996 lähtien, 
olen LC Haapajärvi/Kultahippujen perustajajäsen. Muutettuani 
Kokkolaan siirryin Kokkolattariin. Olen toiminut klubin president-
tinä, sihteerinä, rahastonhoitajana sekä piirissä lohkon puheenjoh-
tajana ja rauhanjulistekilpailun vastaavana. On ollut hienoa olla 
järjestämässä tapahtumia ja kokea hyvää mieltä auttamisesta.• 

KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSEEN 2 / 2021–2022

Aika: Lauantai 4.9.2021
Paikka: Kokous- ja Kongressihotelli Majvik, 
Majvikintie 1, 02430 Masala (Kirkkonummi)

 Perjantai 3.9.
 16.00–19.00 Ilmoittautuminen 
 17.00–19.00 KVN-info (suljettu)
 19.00–20.00 AR-säätiön info 
 20.00–22.00 Vapaamuotoinen illallinen 

 Lauantai 4.9.
 08.00–09.45 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
 10.00–11.00 Avajaiset
 11.00–12.30 Seminaarit, osa I
 11.00–16.00 Puoliso-ohjelma: 
  Pokrovan luostarivierailu maittavalla lounaalla
 12.30–13.30 Lounas
 13.30–14.30 Seminaarit, osa II
 14.30–15.00 Kahvi
 15.00–17.00 KVN-kokous
 19.00–24.00 Illallinen (smokki tai tumma puku)

 Sunnuntai 5.9.
 09.00–16.00 Koulutuksia 1VDG ja 2VDG
  Ilmoittautumiset koulutustoimialan kautta
 12.00–13.00 Lounas
 

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

joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Sanna Mustonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja 2021–2022 toiminnanjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 30.6.2021 mennessä 

Lions-liiton sivuilla: www.lions.fi/Jäsenille/Kokouksia
Ilmoittautuneille lähetetään lasku. 

3.8.2021 jälkeen tehtyihin varauksiin 20 % korotus.
Ilmoittautumismaksu: 10 euroa/hlö. Maksuja ei palauteta 

3.8.2021 jälkeen tehdyistä peruutuksista
(pois lukien koronatilanteesta johtuvat peruutukset).

Kokouspaketit: 
Pe 50 euroa, La 50 euroa, Su 31 euroa, La-iltajuhla 65 euroa. 

Puoliso-ohjelma: Pokrova sis. lounas 40 euroa.
Majoitusvaraukset: sales@majvik.fi tai p. 09 295 511 

varauskoodi: 57542. Majoitus maksetaan hotelliin paikan päällä.
Hinnat: 

123 euroa/1 hh/vrk ja 150 euroa/2 hh/vrk 
sis. buffet-aamiainen.

Lisätiedot: 
Jukka Uusitalo, jukka.uusitalo@outlook.com 
tai Minna Sneck, minna.k.sneck@gmail.com

olen rakennusmestari/ palomestari ja työskentelen nykyisin pe-
lastusalalla aluepalopäällikkönä Raumalla.
 Lionstoimintaan tulin mukaan 1988, klubissa olen toiminut 
kaikissa klubivirkailijatehtävissä. Piirihallituksessa olen ollut eri 
tehtävissä reilu kymmenen vuotta. Olen Melvin Jones -jäsen.
 Harrastuksiini kuuluu muukin yhdistystoiminta, muun 
muassa jääkiekkoliitto ja Rkl/ins-liitto sekä golf, mökkeily ja ra-
kentaminen.
 Tulevalla kaudella tulen antamaan kaiken tukeni klubien toi-
minnan kehittämiseen. ”Yhdessä voimme tehdä paljon.”•
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V
aikka toimintakausi on ollut 
haastava koronasta johtuen, on 
jäsenmäärämme kasvanut ilah-
duttavasti. Huhtikuun kokouk-
sen aikaan on järjestöön liitty-
nyt 103 776 uutta jäsentä. Uusia 
klubeja on perustettu 2  156,  

joista yli puolet on erikoisklubeja. Liittyneistä
16 prosenttia on alle 40-vuotiaita.
 Huhtikuussa virtuaaliseen Montrea-
lin vuosikokoukseen on rekisteröitynyt yli 
13 000 osallistujaa. Ohjelmassa ovat muun 
muassa virtuaalinen paraati, seminaareja, 
näyttelyhalli, musiikki- ja viihdemaailman 
huippuesityksiä, vuosikokousistunnot, joh-
tajien valinnat ja piirikuvernööri elektien 
vala. Kansainvälisen vuosikokouksen pää-
puhuja on Nobelin rauhanpalkinnon voitta-
ja Malala Yousafzai Pakistanista.
 Äänestykset tehdään sähköisesti  alkaen 
27.6. klo 16.00 ja päättyen 29.6. klo 16.00 
Suomen aikaan. Klubin viralliseksi edusta-
jaksi rekisteröitynyt lion voi äänestää mihin 
aikaan tahansa edellä mainitulla aikavälillä.

Kansainvälisen järjestön 
jäsenmäärä kasvussa
Kansainvälisen hallituksen toimintakauden 2020–2021 toinen 
kokous pidettiin virtuaalisena 12.–21.4.2021 välisenä aikana.
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018-2021

johon rekisteröintimaksu on 31.3.2022 asti 
50 US dollaria ja 1.4. alkaen 75 US dollaria 
ja leoilta 30 US dollaria.
 Klubin ja piirin erinomaisuuspalkinto-
jen ehtoja uudistettiin kaudelle 2021–2022. 
Hyväksyttiin pilottiohjelma Join Together 
varsinaiseksi ohjelma-aloitteeksi.
 Vuoden 2021 vuosikokoukselle esitetään 
hyväksyttäväksi seuraavia muutoksia sään-
töihin:
 Luku (V) Virkailijat ja kansainvälinen 
hallitus, kohta 4§ Vaalit, virkakausi, avoimet 
virat kohta a) alle lisätään lause; Jos kansain-
välistä vuosikokousta ei voida järjestää rajoi-

Jäsenmaksun korotusesitys siirtyy
Kansainvälisen jäsenmaksun korotusesitys-
tä siirretään vuodella eteenpäin vuoden 2022 
New Delhin vuosikokoukseen. Päätökseen 
vaikutti kuluvan kauden ennakoitua parempi 
LCI:n talouden kehitys, joka taas johtui ko-
rona pandemian seurauksena pienentyneistä 
kuluista, sekä sijoitustuottojen kasvusta.
 Vuoden 2022 New Delhin rekisteröinti-
maksut hyväksyttiin. Maksut ovat lioneilta 
175 US dollaria ennen 7.1.2022, 225 US dol-
laria ajalla 8.1.–31.3.2022 ja 1.4. jälkeen 250 
US dollaria. Leoilta maksu on 50 US dollaria. 
Myös virtuaaliosallistuminen on mahdollista,

Kansainväliseen järjestöön on liittynyt 
toimintakaudella yli 100 00 uutta jäsentä
ja uusia klubeja on perustettu 
maailmanlaajuisesti yhteensä yli 2 000.
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Lionien kansainvälinen päämaja sijaitsee 
Oak Brookissa, Chicagon esikaupunkialueella, 
Illinoisin osavaltiossa Yhdysvalloissa.
KUVA: LION-LEHDEN ARKISTO
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Tee oma varainkeruu 
MyLionissa
raimo sillanpää, md-prc

TIESITHÄN, ETTÄ MyLionissa voi myös käyn-
nistää varainkeruun. 
 Mene sivustolle www.lionsclubs.org, kir-
jaudu, valitse MyLion > Suunnittele tulevaa 
aktiviteettia > Varainkeruu > Valitse kohde > 
Valitse projektin tyyppi > merkitse aktivitee-
tin yksityiskohdat, Kutsu henkilöitä (klubeja 
tai klubilaisia). 
 Lahjoitussumman voi ohjata klubin ak-
tiviteettitilille. Motivointitekstillä voi kutsua 
klubeja ja klubilaisia mukaan. 
 Varainkeruu edellyttää pienkeräysilmoi-
tusta, jonka numero ja keräysaika on ilmoi-
tettava kutsussa. Ulkopuolisille sama ilmoi-
tus voidaan tehdä esimerkiksi Facebookissa.
 Nyt kipin kapin poliisilaitokselle ja il-
moittamaan pienestä rahankeräyksestä. Pien-
keräys on nimensä mukaisesti pieni rahan-
keräys, jolla kerätään rajallinen määrä rahaa 
lyhyessä, rajoitetussa ajassa. Pienkeräyksen 
järjestäminen edellyttää ilmoituksen teke-
mistä poliisilaitokselle.
 Pienkeräyksiä saa järjestää enintään kah-
desti kalenterivuodessa, sillä saa kerätä enin-
tään 10 000 euroa, ja se voi kestää enintään 
kolme kuukautta. Poliisilaitos käsittelee 
pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän ku-
luessa ilmoituksen saapumisesta.• 

Lähde: poliisi.fi/pienkeraykset

ConnectMe nettikokous 
-palvelu lioneille
KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ tarjoaa lionsklu-
beille LCI ConnectMe nettikokous -palvelua,
joka ilmainen kaikille klubeille ja kaikille 
lion-jäsenille. Nettikokoukseen voi kutsua 
myös ulkopuolisia, maksimissaan osallistujia
voi olla 100 henkilöä. 
 Palvelua pääsee käyttämään Lion-tilin 
kautta, suora osoite palveluun on https://
connectme.lionsclubs.org/.•

Kolme vaihetta maailman 
parantamiseksi Facebookissa
VOIT JÄRJESTÄÄ oman varainkeruun esimer-
kiksi säätiömme LCIF:n hyväksi. Samoin 
voit toimia jonkin muun tukemasi toimin-
nan hyväksi.

tusten tai muiden järjestön valvonnan ul-
kopuolisten ulkoisten tapahtumien takia, 
kansainvälinen hallitus voi sallia vaihto-
ehtoiset menettelyt kansainvälisten presi-
denttien ja kansainvälisten johtajien valit-
semiseksi. Vaalit pidetään muuten tämän 
perustuslain ja jäljempänä olevien ohje-
sääntöjen vaatimusten mukaisesti.
 Piirin ohjesääntöihin kohta 6§, kos-
kien ensimmäisen tai toisen varapiiriku-
vernöörin kelpoisuusvaatimuksia lisättiin 
kohta (d). Ei ole toiminut kokonaista tai 
suurinta osaa kautta piirikuvernöörinä.

Järjestölle 13. virallinen kieli
Myös LCI Forward projektiryhmän stra-
tegiaehdotusta käsiteltiin. Huolellisen tar-
kastelun ja palautteen jälkeen on päädytty 
esittämään strategian nimeksi, sekä LCI:n 
ja LCIF:n yhteiseksi brändinimeksi Lions 
International aiemmin esitetyn One Lion 
sijasta. Päätös nimestä tehdään myöhem-
min.
 Seuraavan kansainvälisen presiden-
tin Douglas X. Alexanderin teema tulee 
olemaan Service From the Heart, Palvelua 
sydämestä.
 Nepalin kieli lisättiin järjestön viral-
liseksi kieleksi. Virallisia kieliä on nyt yh-
teensä 13. Nepalin jäsenmäärä on kasva-
nut voimakkaasti ja on ylittänyt jo 41 000 
jäsenen rajan.
 LCIF:n kampanja 100:sta alkaa vii-
meinen kausi ja erityisesti Euroopalta 
mukaan lukien Suomi odotetaan paran-
nusta, jotta 300 miljoonan US dollarin 
tavoitteeseen päästäisiin 30.6.2022 men-
nessä.
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 
kesäkuun 13.–16. Atlantassa, Yhdysval-
loissa. Kokous toteutetaan niin sanottuna 
hybridimallina.•

 Alkuun pääset kirjautumalla sisään 
omalle Facebook-sivullesi ja etsimällä sieltä
tukemaasi kohdetta, kuten LCIF:n Face-
book-sivua. Sen jälkeen napauta Fundraisers 
– Varainkeruukampanjat vasemmassa vali-
kossa.
 Vaihe 1: täytä perustiedot. Kun olet na-
pauttanut Varainkeruukampanjat, näet lo-
makkeen, jossa on neljä kenttää. Täytä kaik-
ki neljä. Kohdassa Kenelle keräät rahaa?, 
hae ja valitse Lions Clubs International 
Foundation, jos kenttää ei ole jo täytetty au-
tomaattisesti. Täytä tai muokkaa jo valmiiksi 
täytettyjä tietoja kolmen muun kentän koh-
dalla. Napauta sitten Seuraava.
 Vaihe 2: kerro tarinasi. Täytä Facebook- 
varainkeräyksen nimi ja kerro miksi keräät 
rahaa. Hyviä uutisia, nämä tiedot voivat olla 
jo valmiina, mutta voit muuttaa ne henki-
lökohtaisemmiksi, jos haluat. Napauta sit-
ten Seuraava.
 Vaihe 3: valitse valokuva. Käytä näytön 
oikealla puolella olevaa vierityspalkkia ja 
napauta haluamaasi kuvaa. Napauta Luo ja 
oma LCIF Facebook -varainkeruusi näkyy 
Facebook-verkostossasi!•

Lähde: www.lionsclubs.org
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Some lionstyössä voi olla 
hyvä renki tai huono isäntä
Järjestödigi-kartoitus selvittää vuosittain suomalaisten järjestöjen 
digitalisaation, digiosaamisen, viestinnän ja sosiaalisen median 
käytön tilaa. Vuoden aikana on tapahtunut muutosta niin järjestöjen 
asenteissa, osaamisessa kuin toiminnan järjestämisessä.
ulla karppinen, i-piirin viestintäjohtaja

V
iime syksynä Järjestödigi-kartoi-
tus toteutettiin jo neljättä kertaa. 
Kyselyyn osallistui yli 500 järjes-
tökentän toimijaa valtakunnalli-
selta, alue- ja paikallistasolta.
      Kartoituksen mukaan vuon-
na 2019 vielä jarruteltiin digike-

hityksen kanssa, mutta vuosi 2020 ei jättänyt 
kenellekään epäselväksi digitalisaation mer-
kitystä.
 Miksi kartoitus tehtiin taas? Tekijät ha-
luavat tarjota tietoa digiosaamisen tilasta, an-
taa mahdollisuuden järjestöille verrata omaa 
tilannettaan ja antaa konkreettisia vinkkejä 

järjestöjen tavoista toimia digimaailmassa.
 Facebook-sivut ovat niin valtakunnalli-
sella, alueellisella kuin paikallisella järjestö-
tasolla eniten käytetty kanava. Valtakunnal-
lisesti niitä käytti 86 prosenttia järjestöistä, 
alueellisella tasolla 68 prosenttia ja paikalli-
sella 65 prosenttia. 
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Järjestöjen digiosaaminen 
on edennyt harppauksin. 
KUVA: PIXABAY
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Facebook-sivut ovat niin valtakunnallisella, alueellisella kuin paikallisella järjestötasolla eniten käytetty 
kanava.
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 Paikallisella ja alueellisella tasolla Whats-
App nousi toiselle sijalle yli 60 prosentissa 
järjestöistä ja Facebook-ryhmä kolmannelle 
sijalle, jota käyttää noin 50 prosenttia järjes-
töistä. Instagram oli neljännellä sijalla alueel-
lisella ja paikallisella tasolla, jossa se on käy-
tössä vajaalla puolella järjestöistä.
 Valtakunnan tasolla Facebook-ryhmät 
olivat toiseksi suosituimpia, Twitter kolman-
neksi suosituin ja Instagram neljänneksi suo-
situin somekanava. YouTube oli kaikilla ta-
soilla viidenneksi suosituin.

Tapahtumamarkkinointi 
lisääntynyt
Kartoituksessa kysyttiin myös syitä käyttää 
eri somekanavia. Tärkeimmäksi nousi tie-
dottaminen ja toiminnasta kertominen, toi-
seksi tärkeintä oli kohderyhmän tavoittami-
nen, kolmanneksi toiminnan, tapahtumien 
ja tuotteiden markkinointi, neljänneksi nä-
kyvyyden ja tunnettuuden lisääminen ja vii-
denneksi tärkeintä jäsenhankinta.
 Sosiaalisen median hyödyntäminen ta-
pahtumamarkkinoinnissa on raportin mu-
kaan noussut hurjasti parin viime vuoden 
aikana. Vuonna 2020 järjestöistä 76 prosent-
tia käytti somemarkkinointia, mikä on lähes 
nelinkertainen määrä edelliseen mittaukseen 
verrattuna.
 Valtakunnalliset järjestöt tekivät tapah-
tumamarkkinointia huomattavasti enem-
män kuin alueelliset järjestöt ja paikalliset 
järjestöt alueellisia järjestöjä vähemmän.
 Mahdollisuus ilmoittautua tapahtumiin 
verkossa on kasvanut järjestöissä merkittä-
västi vuodesta 2019. Vuonna 2019 tämän 

’’Somessa ei haluta olla vain siellä 
olemisen vuoksi. Sosiaalisen 
median käytölle halutaan tarkoitus 
ja siellä halutaan tuottaa hyötyä 
omalle jäsenistölle ja sidosryhmille 
monipuolisesti.’’

’’Saavutettavuusvaatimukset sekä 
parantavat verkko- ja someviestinnän 
laatua että aiheuttavat tekemiselle 
haasteita. Järjestöissä panostetaan 
jatkossa entistä laadukkaampaan ja 
ymmärrettävämpään sisältöön.’’

’’Korona-aika oli yhteisöllemme 
merkittävä. Teimme merkittävän 
digiloikan. Huomasimme, että siihen 
tarvitaan luovaa riskinottoa sekä 
rajoja haastavaa otetta.’’

LÄHDE: JÄRJESTÖDIGI-KARTOITUS 2021

HYÖTYÄ JÄSENISTÖLLE

Lionsklubit sosiaalisessa mediassa
Lionsklubit ovat vuosisuunnitelman osana yleensä tehneet 
viestintäsuunnitelman, jonka tulisi sisältää sosiaalisen median 
suunnitelmakin. Klubitasolla on käytetty välineitä hyvin laajasti 
eli kaikkia järjestödigikyselyssä esillä olleita mahdollisuuksia. 
Lionit ovat toimineet sosiaalisessa mediassa monipuolisesti.
ipdg hannu anttonen, i-piiri

J
atkossa voisimme keskittyä maan-
laajuisesti ajatellen paremmin eri 
välineiden ja sovellusten käyttöön 
ja niiden käytön hallitsemiseen. 
Vähemmän diversiteettiä, enem-
män tehoa. Erityisesti heidän, jotka
toimivat tiedon jakamisen ja kou-

lutuksen avaintehtävissä, pitäisi hallita vä-
lineiden onnistunut käyttö vaivattomas-
ti eli heidän perehdytystään voimme vielä 
kehittää.
 Somen noustessa viestinnän keskiöön 
yhä useammin, varsinkin vanhemmat lionit

mahdollisti 56 prosenttia järjestöistä, vuon-
na 2020 vastaava luku oli 69 prosenttia. Yh-
teisöllistä työskentelyä tehdään somessa 60 
prosenttia järjestöistä, kokouksia järjesti 70 
prosenttia sekä verkkokoulutusta 44 pro-
senttia järjestöistä. Kertalahjoituksen teke-
misen mahdollisti yhdeksän prosenttia jär-
jestöistä.
 Näihin lukuihin verrattuna me leijonat 
olemme hyvässä vireessä. Tutkittua tietoa 
siitä, miten me hyödynnämme sisällöllisesti
näitä median keinoja, ei kuitenkaan ole ole-
massa.
 Vertailuna kerrottakoon, että verkko- 
sivut ovat edelleen keskeinen viestinnän 
väline, joka on käytössä ulkoisessa viestin-

nässä 80 prosentilla kaiken kokoisista jär-
jestöistä.
 Digiosaaminen ei ole mikään erillinen
osa tai tukiprosessi järjestötoiminnassa, 
vaan perustyötä ja kuuluu asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden laadukkaaseen 
palvelemiseen. Kaikki osaavat ja oppivat, 
jos asenne on kunnossa.
 Tutkimuksessa todetaan, että yhteisöl-
linen tekeminen lisääntyy ja somessa teh-
dystä toiminnasta tulee järjestöissä vakio.•

Lue lisää tutkimuksesta 
ja muusta mielenkiintoisesta järjestödigistä 
osoitteessa www.jarjestodigi.fi

>>>
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ovat kysyneet aiheellisestikin, mitä hyötyä 
tästä on klubille. Kun jäsenhankintaa tulisi 
tehdä toiminta edellä, on toiminnasta kerto-
minen yksi päätehtävistä. Se toteutuukin hy-
vin klubien koti- ja Facebook-sivuilla, Face-
book-ryhmissä sekä YouTube-videoissa. 
 Yllättävän usealla klubilla ovat järjestö- 
digikyselyssä mainitut kaikki kanavat ole-
massa, joskin hieman päivitystä kaivaten. 
Näillä sivuilla tavoittelemme myös näky-
vyyttä ja tunnettuutta, ja sitä ajatellen sivu-
jen kiinnostavuus haastaa tekijöitä.

I-piiri panostaa Instagramiin
I-piirin klubeista kotisivuja on yli 90 prosen-
tilla. Nyt innostamme piirin ja klubien aktii-
veja näkymään Instagramissa.
 Piirimme sivuilla on vierailtu noin 2 000 
kertaa kaudessa. Kahtena viime kautena vi-
deoiden käyttö on lisääntynyt piirissämme. 
Niillä on viestitetty sekä hyvistä aktiviteeteis-
ta että menettelytavoista klubeille. Klubeja 
on kannustettu piirikilpailujen avulla some-
viestintään. Myös koulutuksessa sometaito-
jen kysyntä on lisääntynyt selkeästi ja sitä toi-
votaan lisää. 
 Kohderyhmäkysymys on lioneille pe-
rinteisesti oudompi, kun pyrimme tavoitta-
maan kaikkia kansalaisia. Nuorten leojen, 
eläkeläisten ja työikäisen väestön tavoittelu 
ilman terävämpää osoitetta on somesisällön 
kannalta haastavaa ja vaatii toimia tulevai-
suudessa.
 Järjestödigi-kartoituksen mukaan ”Kaik-
kea kaikille” -ajattelu tulee hylätä ja tehdä si-
sältöjä jatkossa kohdennetusti vain tietyille 
kohderyhmille niillä kanavilla, joista järjes-
tölle on todistetusti hyötyä.

Varainhankintaa myös somessa
Tapahtumien markkinointia näemme sivuil-
lamme ja kumppaneidemme sivuilla koh-
tuullisesti.
 Muutamat klubit ovat toteuttaneet myös 
varainhankintaa sosiaalisessa mediassa, 
mikä on tuottanut tulosta korona-aikana. 
Tuotteiden myynti on tuttua vain harvoille. 
Eräät piirit ovat hankkineet pankkikortin- 
lukijan helpottamaan tapahtumissa tuottei-
den myyntiä ja se yleensä on kannattanut. 
Klubien projekteja tukevaa varainkeruuta 
sekä lioneilta, kumppaneilta että yrityksiltä 
on tehty somen kautta onnistuneesti.
 Edellä esitetty ajattelu sopii myös jäsen-
hankintaan. Liian harvoin sivullamme on 
klubin jäsenvastaavan yhteystiedot tai liit-
tymiskaavake puhumattakaan paljon puhu-
tusta hissipuheesta ja systemaattisesta jäsen-
hankinnasta.
 Olemme somekäyttäjinä heterogeeninen 
ryhmä, loistavista klubeista ja piireistä passi-

Sosiaalisen median hyödyntäminen 
tapahtumamarkkinoinnissa on noussut hurjasti 
parin viime vuoden aikana.

>>>
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K
esäkuun 7. päivä käynnistetään 
liiton sivut uudella alustalla. Sa-
mana päivänä vietetään myös 
lionstoiminnan syntymäpäivää, 
tosin uudet sivut saattavat nä-
kyä vasta seuraavana päivänä.
   Uuden järjestelmän liitolle 

tuottaa Vitec Avoine Oy. Uudistuksessa myös 
Arne Ritari -säätiön ja Lions Questin sivus-
tot siirtyvät saman julkaisualustan alle. Liiton 
nykyiset sivut eCredon kanssa sulkeutuvat.

Ruotsinkieliset sivut rakentuvat
Sivuston rakennetta on suunniteltu jakamal-
la tunnistetut käyttäjät neljään pääkäyttäjä-
ryhmään: jäsenyydestä ja toiminnasta kiin-
nostuneet henkilöt, nykyiset ja potentiaaliset 
yhteistyökumppanit, jäsenet monella eri ta-
solla sekä media, johon liittyy myös toimin-
nasta yleisesti kiinnostuneet.
 Jäsensivuilla aiempaa suurempi osa si-
sällöstä tulee näkyviin ilman kirjautumista. 
Myös etusivulta pelkästään jäseniä koskevia 
aiheita siirretään jäsensivujen etusivulle.
 Ruotsinkielinen aineisto muuttuu niin 
sanotuksi täydelliseksi kieliversioksi, jossa 
erillisten ruotsinkielisten sivujen sijaan on 
mahdollista nähdä kyseisistä sivuista ruot-
sinkielinen versio, mikäli sellainen on tuo-
tettu. Muussa tapauksessa vain valikon kieli 
vaihtuu. Ruotsinkielisiä sivuja aletaan raken-
taa uuden sivuston julkaisun jälkeen sitä mu-
kaan mitä saamme ruotsinkielistä käännet-
tyä aineistoa käyttöömme.

Yhdistysavain ilmaiseksi käyttöön
Liiton kotisivujen valmistuttua toimittajan 
kanssa on sovittu, että klubit ja piirit voivat 
halutessaan tehdä omat sivunsa saman pal-
veluntarjoajan, Avoinen Yhdistysavain-pal-
velulla. Piirit ja klubit voivat myös jatkaa ny-
kyisillä järjestelmillään.
 Yhdistysavain tarjoaa suppeimman pa-
ketin klubien ja piirien käyttöön ilmaiseksi.
Ilmaispaketti sisältää 5 sivua ja 25 osiota si-
vustolla. Siitä on helppo lähteä liikkeelle. Laa-
jempaan pakettiin on yhteismallin ansiosta 
mahdollista saada 20 prosentin alennus Yh-
distysavaimen normaaleista hinnoista.
 Liiton kotisivuille luotavaa visuaalista il-
mettä hyödynnetään myös piirien ja klubien 
Yhdistysavain-sivuilla. Liitto ei voi valitetta-
vasti tarjota teknistä tukea sivujen rakenta-
miseen ja ylläpitoon, mutta Avoine tarjoaa 
tarvittaessa asiakastuen.
 Yhdistysavain-sivustot voivat toimia klu-
bien omissa osoitteissa tai sivuilla voidaan 
käyttää lions.fi -päätettä (esim. oulu.lions.fi).
Palvelun hinnastoa voi selailla osoitteessa 
www.yhdistysavain.fi/hinnat/.
 Yhdistysavain on helppokäyttöinen koti-
sivutyökalu. Sivuston saa käyttöön 7.6. al-
kaen täyttämällä lomakkeen osoitteessa 
www.yhdistysavain.fi/liitot/. Valitse sivulta 
”Suomen Lions-liitto”. Käyttöohjeet löytyvät 
saman sivun alareunasta kohdasta ”Ohjeisto”. 
Myöhemmin syksyllä Yhdistysavain järjestää 
koulutusta käyttöön, josta tiedotamme lisää 
liiton kotisivuilla.•

Uudet kotisivut avautuvat kesäkuussa
Liiton kotisivut siirtyvät vuosikokousviikolla uudelle alustalle. 
Samalla julkaistaan klubeille ja piireille mahdollisuus ottaa 
käyttöön Yhdistysavain-palvelu kotisivujen tekoon ja ylläpitoon. 
Yhdistysavaimen ilme on yhteneväinen liiton uusien sivujen kanssa.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

• Esitysten ja tietojen tallennus- 
 suunnitelma, muun muassa väline. 
• Määritellään kohderyhmät ja 
 valitaan käytettävät somevälineet  
 kullekin osa-alueelle. 
• Sovitaan päivitysvälit 
 (2 kertaa kuukaudessa) ja nimetään 
 henkilöt tuottamaan aineistoja. 
• Mitä somessa seurataan ja 
 mihin keskusteluun osallistutaan,
 lioneillakin paljon sivuja, joista
 saa esimerkiksi ideoita ja blogeja.
 Näistä siirtymät kumppaneiden 
 sivuille.

viisiin käyttäjiin. Mutta järjestödigilukui-
hin verrattuna hyvä järjestö eri tasoilla 
katsottuna ja resurssimme huomioiden.
 Nyt kun videoiden käyttö ja tietojen 
tallennusasiat ovat ajankohtaisia sekä pii-
reissä että klubeissa, ne kannattaisi poh-
tia osana viestintäsuunnitelmaa, miten eri 
osa-alueet hyödyntävät klubia ja piiriä.•
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Kulmat kuntoon! -talkoilu kasvaa
Kulmat kuntoon! -talkoiden kunnianhimoisena tavoitteena on 
haastaa miljoona suomalaista tuunaamaan lähiympäristöjensä 
kulmia kuntoon leijonien ja leojen kanssa. Tavoitteessa on tekemistä, 
mutta meillä, jos kellään, on siinä mahdollista onnistua.  
PUHTAAT VEDET / mika pirttivaara, leijonat puhtaan veden puolesta 
-työryhmän puheenjohtaja

E
nsimmäinen pop-up-haasteviikko 
järjestettiin viikolla 19.–25.4.2021, 
jolle osuivat myös kansainvälinen 
Maan päivä 22.4. sekä leijonien 
kansainvälinen jäseneksiottopäi-
vä 24.4. Haaste otettiin hienosti 
vastaan klubeissa ympäri Suomea.

Kulmat kuntoon -talkoiluviikko järjestetään 
elokuun seitsemänä viimeisenä päivänä 
25.–31.8.2021. Viikolle osuvat Itämeripäivä 
26.8. ja Suomen luonnon päivä 28.8., 
joka on virallinen liputuspäivä. Juhlitaan 
upeaa luontoamme ja ympäristöämme 
arvokkaan tekemisen kautta.

KULMAT KUNTOON -TALKOILUVIIKKO

Talkoilu kattaa ympäristön 
laajasti
Ympäristö yhdistää meitä ihmisiä ja luonto-
kappaleita kaikkialla maapallolla. Kulmat 
kuntoon! -talkoilussa yhdistyy kolme erilaista
ympäristönäkökulmaa, jotka tarjoavat todella
monta tapaa tehdä hyvää.

Lionsklubit ympäri Suomen 

ovat lähteneet aktiivisesti 

toteuttamaan Kulmat kuntoon! 

-haastetta. Muun muassa LC Punkaharju 

on lähtenyt innokkaasti mukaan siivous-

talkoihin Punkaharjun Harjutiellä ja 

keskustan uimarannan leikkipuistossa.
 

Kerro, miten sinun klubisi on 

lähtenyt mukaan osoitteessa 

puhtaatvedet@lions.fi.
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Mistä miljoona ihmistä 
mukaan talkoisiin?
Haastetaan muita mukaan talkoisiin. Oma-
kotiyhdistykset, kaupunginosa- ja kyläyhdis-
tykset, urheiluseurat, koulut ja muut oppilai-
tokset ovat hyviä ensimmäisiä haastettavia. 
 Lasten ja nuorten vanhemmat saatta-
vat löytyä koulujen vanhempainyhdistysten 
kautta. Myös yritykset ja muut työpaikat tar-
joavat mahdollisuuksia, koska talkoilun voi 
kytkeä työpaikkojen työhyvinvointitempauk-
siin. Lisäksi monet yritykset antavat työnte-
kijöidensä tehdä vapaaehtoistyötä työajalla 
liittyen yritysten vastuullisuusagendoihin. 
 Kannattaa muistaa myös sosiaalinen me-
dia. Useilla kyläyhteisöillä ja kaupunginosilla
on jo vilkkaat Facebook-ryhmät, joissa voi 
jakaa haastetta ja saada samalla hyvää näky-
vyyttä lionstoiminnalle. Ihan aluksi kannat-
taa olla yhteydessä kaupunkiin tai kuntaan ja 
sopia järjestelyistä.

Virtuaalisia foorumeita piireille
Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmä 
tarjoaa piireille helposti järjestettäviä vir-
tuaalisia piirifoorumeita Kulmat kuntoon! 
-teemalla. Työryhmä on tuottanut esimer-
kiksi valmiin kutsupohjan, esitysmateriaalin 
ja ohjelmasapluunan. 
 Ensimmäiset foorumit on jo järjestetty 
ja niihin voi kutsua mukaan piirien alueella 
tärkeinä koettujen ympäristöasioiden asian-
tuntijoita mukaan. Esimerkiksi E-piirissä 
järjestettyyn foorumiin oli kutsuttu mukaan 
edustus Adoptoi monumentti -hankkeesta. 
Johdantoesitysten jälkeen foorumeissa on 
ollut vilkasta keskustelua ja ideointia, mitä 
kaikkea klubit voivat tehdä omien lähiympä-
ristöjensä eteen. 

Kiitos haasteviikkoon 
osallistuneille
Ympäristöön panostaminen on yksi arvok-
kaimmista teoista, joilla voidaan tarjota ny-
kyisille ja tuleville sukupolville hyvät lähtö-
kohdat elämään ja terveelliseen ympäristöön. 
 Ensimmäisellä Kulmat kuntoon! -pop- 
up-haasteviikolla elinvoimaista maapalloa 
ja viihtyisää ympäristöä edistämässä olivat 
mukana muun muassa LC Vantaa/Komee-
tat, LC Mäntsälä, LC Mäntsälä/Nelosväylä, 
LC Mäntsälä/Mamsellit, LC Kitee/Keisarin-
na, LC Muurame, LC Huittinen/Gerda, LC 
Huittinen, LC Punkaharju, Lapuan klubit, 
LC Ylistaro, LC Oulunsalo/Salottaret, LC 
Oulunsalo, LC Hamina/Bastioni ja LC Ko-
kemäki/Jokilaakso. 
 Iso kiitos teille ja kaikille muille klubeille, 
leijonille ja teille, jotka olivat mukana, mutta 
joita ei ole tässä huomattu mainita. Esimer-
killänne pääsevät kukoistamaan niin moni-
muotoinen luonto kuin ihmisetkin. 

Oletko jo Facebook-ryhmässä? 
Sinulla on omena ja minulla on omena. Jos 
annat omenasi minulle ja minä omenasi si-
nulle, meillä on edelleen yksi omena kum-
mallakin. Mutta, jos sinulla on idea ja mi-
nulla on idea ja annat ideasi minulle ja minä 
sinulle, silloin meillä kummallakin on kaksi 
ideaa. 
 Surffaile siis linjoille, etsi Kulmat kun-
toon – yhdessä ympäristön puolesta -ryhmä 
Facebookista ja liity mukaan. Kutsu myös ys-
täviäsi mukaan, koska ryhmä on avoin kai-
kille, jotka haluavat toimia ympäristön puo-
lesta. Jaa ideoita ja tekoja. Vuorovaikututaan 
niistä yhdessä.•
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 Luonnonympäristö on elollisesta sekä 
elottomasta luonnosta koostuva ympäristö. 
Sen puolesta voi esimerkiksi torjua haitallisia 
vieraslajeja ja kunnostaa puroja. 
 Rakennettu ympäristö tarkoittaa kaikkea 
ihmisen rakentamaa, kuten rakennuksia, tei-
tä ja muuta infrastruktuuria. Kotikulmien 
siivoustalkoot tai paikallisen puiston kun-
nostustyöt tarjoavat oivaa tekemistä oman 
asuinalueen ympäristön ja viihtyvyyden eteen.
 Kulttuuriympäristö on puolestaan ihmi-
sen muokkaamaa luonnonympäristöä, johon 
muun muassa kuuluvat arkeologinen perintö
ja perinnemaisemat. Onko sinulla tiedossa 
esimerkiksi arvokas kulttuuriperintökohde 
tai muinaisjäännös, jota olisi kiva kunnostaa?

Klubilaisia keräämässä roskia kauniin Punkaharjun Harjutien pientareilta. Harjutie valittiin Vuosisadan tieksi 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuotena. Se on kaikella tapaa paikkakunnan ylpeys ja sen varrella on 
paljon paikallisille tärkeitä paikkoja. 
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Roskia jahtaamassa LC Punkaharjun sihteeri 
Erkki Jantunen, presidentti Ari Ora, puoliso 
Liisa Räsänen ja hallituksen jäsen Tapio Räsänen.
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Ä
änekoski kuuluu Kohti hiili-
neutraalia kuntaa-verkostoon 
ja on Keski-Suomen ensimmäi-
nen verkostossa, johon kuuluu 
nyt 66 kuntaa.
    Maaliskuussa Äänekoskella 
alkoi Vihreä Uusiutuva Ääne-

koski -hankkeen Uusiutuva äänekoskelainen 
-kokeilu, joka on suunnattu asukkaille ja pai-
kallisille yrityksille.
 Asukkaat saivat ilmoittautua vapaaeh-
toisesti kokeilemaan kestävää elämäntyyliä 
hankkeen ja yhteistyökumppaneiden tuella. 
LC Äänekoski/Helmi lähti kampanjaan mu-
kaan yhteistyökumppanina. 
 Johanna Arho-Forsblom Suomen Lions- 
liiton Puhtaat vedet -työryhmän jäsenenä 
suunnitteli hankkeeseen osallistuville asuk-
kaille 11 postikorttia ja oli mukana aloi-
tuswebinaarissa kertomassa siitä, että ympä-
ristö on myös leijonille yksi tärkeimpiä asioita
ja palvelualueita ja että meillä on tätä asiaa 
koordinoimassa oma työryhmänsä.

Hiilineutraalin kotikunnan puolesta
Kohti hiilineutraalia kuntaa -verkosto Hinku on Suomen 
ympäristökeskus SYKEn koordinoima verkosto kunnille, 
jotka sitoutuvat vähentämään oman toimintansa kasvihuone-
kaasupäästöjä 80 prosenttia vuoteen 2030 vuoden 2007 
tasosta sekä vaikuttamaan alueen toimijoihin. 
PUHTAAT VEDET / johanna arho-forsblom, puhtaat vedet -työryhmän jäsen

Aloita positiivinen pisaravaikutus
Tulevaisuus näyttää, millä tavalla kortteja 
tullaan jatkossa hyödyntämään. Ensipainok-
sena Äänekosken kunta ja LC Helmi tilasi-
vat ”Arjen ilmastoteot” -kortteja reilu tuhat 
kappaletta. Kokeiluun osallistuneet olivat 
ihastuneita ajatukseen korttien avulla käyn-
nistettävästä pisaravaikutuksesta. Näillä jär-
visillä alueilla on helppo kuvitella veteen 
heitetyn kiven ympärille renkaat, jotka laa-
jenevat suurelle alueelle. 
 Arjen pienet tekomme ja valintamme 
ovat samanlaisia pisaroita, jotka vaikuttavat 
lähimmäisiimme. Nyt painetuilla korteilla 
on mahdollisuus kertoa omasta teostaan ys-
tävilleen, sukulaisilleen tai naapureilleen ja 
aloittaa positiivinen pisaravaikutus. Muistut-
telimme myös ylisukupolvisuudesta – kort-
teja tulee lähettää eri ikäisille. Äänekoskella 
halutaan olla osa ratkaisua hiilineutraalin 
kotikunnan puolesta.
 Vaikka tekomme olisivat vain pisara me-
ressä, ilman niitä meri olisi pienempi. –Äiti 
Teresa.•

Järvenpään Ainot 
surisevat
PUHTAAT VEDET / helena rahko 

PÖLYTTÄJÄHYÖNTEISTEN pesintäpaikko-
jen määrä on vähentynyt ja se on yksi syy 
hyönteismäärien laskuun koko maailmas-
sa. Voisimmeko me Ainot tehdä asialle 
jotain? Idea hyönteishotelleista tuli klu-
bimme Birgitta Rosti-Pylkkäseltä, jolle 
puutarhanhoito ja koko ekosysteemimme 
hyvinvointi ovat sydämen asioita.
 Birgitta ehdotti, että hän rakentaisi 
puolisonsa Juhan kanssa hyönteishotel-
leille puitteet ja me Ainot sitten yhdessä 
laittaisimme niihin asianmukaisen sisus-
tuksen.
 Hyönteiset yöpyisivät, pesisivät ja tal-
vehtisivat hotelleissa ja heti keväällä ne 
olisivat valmiita pölyttämään puutarho-
jamme ja torjumaan tuhohyönteisiä. Fak-
tat kuulostivat toimeen tarttumisen ar-
voisilta ja Ainot olivat valmiita. Niinpä 
Birgitta ja Juha aloittivat 20 hyönteisho-
tellin rakentamisen. Seuraavaksi vuorossa 
oli maalaus. Väreinä ovat mustat katot ja 
joko vanhanpunaiset, ruskeat tai murre-
tun keltaiset seinät.

Uusien kotien sisustustalkoot
Birgitta on todella paneutunut hyön-
teishotellien sisustukseen selvittäen 
muun muassa millaiset kävyt, kortteet ja 
lahopuuainekset ovat hyönteisillemme 
mieluisia. Yhtä hotellia on jo malliksi si-
sustettu, vain suojaverkko puuttuu. 
 Keskiviikkona 12.5. Ainot kokoon-
tuivat turvavälein Birgitan pihalle hyön-

Rakensimme yhteensä 20 hyönteishotellia.
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teishotellien sisustustalkoisiin. Toiveissa oli 
hyvien tarjoamisten lisäksi ennen kaikkea 
suuri ilo yhdessä tekemisestä, ensimmäisestä
oikeasta yhdessäolosta sitten viime marras-
kuun.  Me Ainot surisimme ilosta aivan kuin 
ne hyönteiset, joiden toivomme löytävän 
upeat hyönteishotellimme uusiksi kodeikseen.
 Ainot myyvät tietysti hyönteishotellit ja 
kysyntä onkin jo ollut suurta. 
 Koko myyntitulo käytetään tänä keväänä 
järvenpääläisille omaishoitajille annettaviin 
jalkahoitolahjakortteihin. Klubimme LC Jär-
venpää/Ainot presidentin Vuokko Kantasen 
teema on Hyvällä mielellä – Hyvän puolesta. 
Juuri sellainen on tämä aktiviteettimme!•

Virtavesiluonto on mainio kulkuväylä
haitallisille vieraslajeille
HERÄÄVÄN JA LÄMPENEVÄN kevään myötä käynnistyi jälleen uusi sykli myös hai-
tallisten vieraslajien leviämiselle Suomen luonnossa. Vieraslajit ovat meidän ih-
misten ympäri maailmaa tarkoituksella tai vahingossa siirtämiä lajeja. Kaikista 
vieraslajeista vain pieni osa, ne haitalliset vieraslajit, aiheuttavat uudella alueel-
laan niin isoa rähinää, että se käy kovasti meidän kukka-
rollemme, terveydellemme – ja erityisesti luonnollemme. 
 Suomen yleisimmät – ja haitallisimmat – vieraskasvi-
lajit ovat pihoihin ja puutarhoihin tuotuja koristekasveja.
Me ihmiset emme onnistuneet pitämään niitä tonteillam-
me, vaan annoimme niiden karata luontoon. Pahimmas-
sa tapauksessa jopa vähän matkaa kottikärryillä avus-
taen. Luontoon päästyään lajit saivat, ja saavat edelleen, 
rauhassa toteuttaa mitä luonnollisinta agendaansa eli li-
sääntyä ja levittäytyä mahdollisimman laajalle. 
 Virtaavat vedet tarjoavat haitallisille vieraskasvilajeil-
le, kuten jättipalsamille ja jättiputkelle, loistavan tavan levittää siemeniään kasva-
maan jopa kilometrien päähän. Siemenestä liikkeelle lähtevät kasvustot valtaavat 
pientareen kasvupaikat levittäytyen samalla myös ympäristöön. Mutta virtavesien 
äärellä ne voivat saada aikaan myös yllättävää vahinkoa.
 Yksivuotinen jättipalsami tekee mielellään laajoja ”puhtaan” yksilajisia kas-
vustoja, mutta loppusyksystä kasvuston kuollessa sen vaatimaton juuristo ei sido 
lainkaan pintamaata paikalleen. Tämä maa-aines päätyy huuhtoutumaan veteen 
talven sateiden ja kevään sulamisvesien mukana, minkä seurauksena veden laatu 
heikkenee samentumalla ja rehevöitymällä.
 Haluatko tehdä helppoa, mutta olennaisen tärkeää käytännön luonnonsuo-
jelutyötä? Mene vieraslajiportaaliin, opettele tunnistamaan Suomen 15 yleisintä 
haitallista vieraskasvia ja ota käyttöön jokin havaintojen ilmoitustyökaluista. Va-
litse alueeltasi yksi tai useampi oja, puro tai joenpätkä. Kävele alueet läpi ja ilmoita 
kaikki vieraslajihavaintosi eteenpäin. Pysäyttääksemme vieraslajien leviämisen, 
meidän täytyy ensiksi tietää missä ne ovat.•
Kirjoittaja on vieraslajiasiantuntija 
ja tietokirjailija.
www.sll.fi/viekas-life
www.vieraslajit.fi

Opettele 
tunnistamaan 
Suomen 
15 yleisintä 
haitallista 
vieraskasvia.

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

VESIPOSTIA

markus seppälä, 
suomen luonnonsuojeluliitto, 
viekas life -hanke
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JÄTTIBALSAMI.
KUVA: PIXABAY

Yhtä hotellia on jo malliksi sisustettu.
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Lasten ja nuorten toiminta
on sydämeni asia
Virpi Lukkarla aloittaa uutena Quest-maajohtajana 
ensi kauden alusta. Questin uusimman ilon ja 
innostuksen lähettilään toimikausi on 2021–2024. 
LIONS QUEST / virpi lukkarla, a-piirin lq-puheenjohtaja

Virpi Lukkarla aloittaa uutena Quest-maajohtajana 
ensi kauden alusta.
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Questin elämisen-
taidot ovat myös 
tulevaisuudessa 
työelämätaitoja.

O
len Virpi Lukkarla Raisiosta, 
nykyinen klubini on LC Turku/
Aurora. Toimin Pöytyällä var-
haiskasvatuspäällikkönä vie-
lä muutamia kuukausia, minkä 
jälkeen siirryn eläkkeelle. 
    Olen luonteeltani iloinen ja 

positiivinen. Arvoni perustuvat lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin tukemiseen. Pidän 
hyvin tärkeänä työssäni sekä omassa elämäs-
säni sensitiivisyyttä ja kannustamista.

Leijonatoiminnassa 
vuosikymmeniä
Leijonatoiminnassa olen ollut mukana vuo-
desta 1985. Pöytyällä 2004 innostui nel-
jä aktiivista naista perustamaan naisklubin. 
Vuonna 2005 aloitti LC Pöytyä/Afrodite. 
Olen toiminut klubissa viisi vuotta sihteeri-
nä sekä kaksi vuotta presidenttinä. 
 Lions Questiin minua pyydettiin vuon-
na 2015 ja syksyllä 2015 minut hyväksyttiin 
A-piirin Quest-puheenjohtajaksi. Minulla on 
ollut myös mahdollisuus osallistua kansain-
välisten nuorisoleirien ohjelmatoimikuntaan 
vuosina 2016 ja 2019.

Quest-tietoa piirin tapahtumiin
A-piirissä klubit ovat olleet aktiivisesti muka-
na Lions Quest -aktiviteeteissa. Piirissämme 
Questin peruskurssit ovat toteutuneet suun-
nitelmien mukaisesti vuosittain. Korona-ai-
ka on kuitenkin rajoittanut toimintaamme. 
 A-piirin Quest DC-tehtävässäni olen pi-
tänyt tärkeänä sitä, että voin osallistua piiri-
hallituksen kokouksiin, PNAT-tilaisuuksiin 
ja klubivierailuihin sekä muihin erilaisiin ti-
laisuuksiin tuoden Questin terveiset. Klubi-
vierailuissa on ollut miellyttävää käydä. Uu-
det toimintaan tulleet jäsenet pääsevät näin 

perehtymään Quest-aktiviteetin sisältöön ja 
merkitykseen. 
 Vierailuissa toivon oman innostuneisuu-
teni ja positiivisuuteni tarttuvan klubilaisiin 
sekä klubien vahvaan tahtoon kouluttaa kas-
vatus- ja opetustehtävissä olevia henkilöitä, 
jotka puolestaan tukevat lasten ja nuorten tu-
levaisuuden taitoja, kuten kykyä hyvään vuo-
rovaikutukseen sekä kiusaamisen ennaltaeh-
käisyyn.
 Totean usein, että lapsena ja nuorena 
opitut Questin elämisentaidot ovat myös tu-
levaisuudessa työelämätaitoja.

Tulevaisuuden tavoitteita 
tulee jatkaa
Lions-liiton Quest-työryhmässä olen ollut 
mukana jäsenenä Quest-maajohtaja Jorma 
Hokkasen kaudella. Työryhmän toiminta on 
sisältänyt toiminnan perusasioita, kuten pe-
ruskoulutusten ja liikuntaseurakoulutusten 
organisointia sekä laaja-alaista kehittämis-
työtä. 
 Jo alkaneita tulevaisuuden tavoitteita 
tulee edelleen jatkaa. Näitä ovat esimerkik-
si oppaiden päivittämiset, ruotsinkielisen 
Lions Quest -kouluttajan saaminen maa-
hamme ja Quest-materiaalien kehittäminen. 
Questin uutuuksiin kuuluvat muun muassa 
Tunnenallet-kortit ja yhteistyö Kiusaami-
sesta terveeseen nettikäytökseen, KiTeNet 
-hankkeen kanssa, jonka kehitystä uudeksi
aktiviteetiksi tuemme esittelemällä ja jal-
kauttamalla.
 Minulla on suuri ilo ja mahdollisuus jat-
kaa intoani tehdä työtä lasten ja nuorten hy-
vinvoinnin eteen. Saan tehdä yhteistyötä Lions 
Questiin sitoutuneen työryhmän ja erittäin 
ammattitaitoisten kouluttajien kanssa.
 Quest on tulevaisuutta!•

ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST ESITTÄYTYY
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ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

HYVÄT LIONIT
ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST on lasten ja nuorten parissa toimiville opet-
tajille ja muille kasvattajille suunnattu tieteellisesti tutkittu ja arvostettu koulu-
tusohjelma, joka antaa käytännön työkaluja ryhmäyttämiseen ja elämäntaito-
jen harjoitteluun.  Koulutuksen keskeiset teemat painottuvat itseluottamuksen, 
tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotaitojen sekä hyvinvointiosaamisen 
vahvistamiseen. Koulutuksen aikana kokeillaan erilaisia toiminnallisia työta-
poja käytännössä.
 Suomen Lions-liitto on toteuttanut ohjelmaa Suomessa jo 30 vuoden ajan, 
ja koulutuksiimme on osallistunut yli 20 000 opettajaa ja muuta kasvattajaa. 
Palautteet ylistävät Elämisentaitoja-koulutuksia: sisällöt koetaan käytännönlä-
heisiksi, tarpeellisiksi, ajatuksia herättäviksi ja heti työhön sovellettaviksi. 
 Järjestämme sekä kaksipäiväisiä peruskoulutuksia että kahtena arki-iltana 
tai yhtenä lauantaipäivänä toteutettavia liikuntaseurakoulutuksia.
 Peruskoulutus on suunnattu opettajille, varhaiskasvattajille sekä muille las-
ten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille. Peruskoulutuksen hinta 
on 410 euroa (sis. alv). Hintaan sisältyy kaksipäiväinen toiminnallisuuteen pai-
nottuva kontaktiopetus ja luokka-astekohtainen materiaalipaketti sekä lisäma-
teriaalia digitaalisella oppimisalustallamme. 
 Liikuntaseurakoulutus soveltuu urheiluseuroissa toimiville valmentajil-
le ja ohjaajille sekä esimerkiksi kuntien liikuntatyöntekijöille. Liikuntaseura-
koulutukset ovat kaudella 2021–2022 vielä monella paikkakunnalla osallistu-
jille maksuttomia Punainen Sulka -keräyksen tuottamien varojen turvin. Osa 
liikuntaseurakoulutuksista muuttuu maksulliseksi, jolloin osallistumismaksu 
on 248 euroa (sis. alv). Koulutuksen yhteydessä osallistujat saavat sähköistä ja 
painettua materiaalia.  
 Toivomme ja luotamme edelleen siihen, että klubit vievät tietoa Elämisen-
taitoja Lions Quest -koulutuksista omille lähiverkostoilleen ja kustantavat mak-
sullisiin koulutuksiin osallistumisia mahdollisuuksiensa mukaan.

Lämpimät kiitokset yhteistyöstänne!
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutustiimi

ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST -koulutusohjelma
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VINKKEJÄ JA OHJEITA OSALLISTUJIEN HANKINTAAN

• Ottakaa yhteyttä kouluun / päiväkotiin / kuntaan / 
urheiluseuraan kurssipaikan tarjoamiseksi. 
Markkinointityö kannattaa aloittaa jo 2–3 kuukautta 
ennen koulutuksen alkua. Jos halukasta lähtijää ei löydy, 
vinkatkaa asiasta piirinne Quest-puheenjohtajalle. 
Piirin Quest-puheenjohtajalta tai Lions Quest 
-koulutussihteeriltä voi pyytää markkinointimateriaalia. 
Yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta.

• Pyytäkää osallistujaa ilmoittautumaan Questin 
verkkosivustolla www.lionsquest.fi viimeistään 2 viikkoa 
ennen koulutuksen alkua. Maksulliseen koulutukseen 
ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee rahoittajan. 
Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoituksen mukaan. 

• Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä 
osallistujia ilmoittautuu: maksullisissa koulutuksissa 
vähintään 10 henkilöä ja maksuttomissa liikuntaseura-
koulutuksissa vähintään 6 henkilöä. Osallistujat saavat 
kurssin vahvistuskirjeen tai tiedon kurssin perumisesta 
noin 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

• Kaudella 2021–2022 tarjolla olevat koulutukset 
löytyvät seuraavalla sivulla olevasta koulutus-
kalenteristamme. Ilmoittautuminen on jo avautunut 
verkkosivuillamme.
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AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

ma–ti 4.–5.10. Turku A
to–pe 7.–8.10. Helsinki N

ma–ti 1.–2.11. Espoo B
to–pe 4.–5.11. Kuopio K
ma–ti 8.–9.11. Riihimäki C
to–pe 18.–19.11. Jyväskylä G

ma–ti 31.1.–1.2 Pori M

ma–ti 7.–8.2. Kokkola O
ma–ti 14.–15.2. Kouvola D

to–pe 3.–4.3. Helsinki B
ma–ti 7.–8.3. Turku A
ma–ti 14.–15.3. Oulu I
ma–ti 21.–22.3 Rovaniemi L
to–pe 24.–25.3. Tampere E
ma–ti 28.–29.3 Lapua F

ma–ti 4.–5.4. Joensuu H
to–pe 7.–8.4. Vantaa N

YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

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

A-piiri: Virpi Lukkarla
B-piiri: Kristiina Jäntti
C-piiri: Merja Kivilahti
D-piiri: Arto Silén
E-piiri: Marja-Leena Niskanen
F-piiri: Marika Haapanen
G-piiri: Pia Bärlund
H-piiri: Jorma Silander
I-piiri: Tessa Tieksola
K-piiri: Eeva Väätäinen
L-piiri: Terttu Alavuokila
M-piiri: Kirsti Vuorela
N-piiri: Johanna Raivio
O-piiri: Jaana Siermala

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

LQ-KOULUTUSSIHTEERI
quest@lions.fi, p. 050 400 8775
(ma–ke klo 13–15.45 ja to–pe klo 9–12)

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma

KOULUTUSKALENTERI 2021–2022

PERUSKOULUTUKSET 
(1. PÄIVÄ KLO 9–16 JA 2. PÄIVÄ KLO 8.30–16)

KUUKAUSI

LOKAKUU

MARRASKUU

TAMMIKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

AIKA PAIKKAKUNTA PIIRI

la 25.9. Tornio (maksuton) L
ma 27.9. ja ma 4.10. Tampere E
ti 28.9. ja ti 5.10. Turku (maksuton) A
ke 29.9. ja ke 6.10. Pori M
to 30.9. ja to 7.10. Riihimäki C

la 13.11. Helsinki B
la 20.11. Vaasa F

la 5.2. Vantaa (maksuton) N
la 12.2. Oulu (maksuton) I
la 19.2. Kouvola (maksuton) D

ma 28.3. ja ma 4.4. Jyväskylä (maksuton) G
ti 29.3. ja ti 5.4. Savonlinna (maksuton) H
ke 30.3. ja ke 6.4. Kuopio (maksuton) K

la 9.4. Kokkola (maksuton) O

KUUKAUSI

SYYSKUU

MARRASKUU

HELMIKUU

MAALISKUU

HUHTIKUU

LIIKUNTASEURAKOULUTUKSET
(LAUANTAI KLO 9–16 TAI 2 ARKI-ILTAA KLO 17.30–21)
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Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus tarjoaa tutkimuksen mukaan aktiivisesti käytetyn ja hyödyllisen työkalun opettajille. 
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LIONS QUEST 30 VUOTTA SUOMESSA 1991–2021

’’Quest-ohjelman toteuttaminen 
on luonut yhteenkuuluvuutta ja 
vähentänyt konflikteja sekä luonut 
ymmärrystä erilaisuutta kohtaan.’’

’’Ryhmässä on paljon oppilaita, jotka 
hyötyvät itsetuntoon liittyvistä aiheista 
ja erityisesti siitä, miten tunneilla 
perehdytään päätöksen tekoon ja 
valintoihin, koska moni on impulsiivinen.’’

’’Oppilaat ovat osallistuneet 
hyvillä mielin työskentelyyn.’’

’’Quest-ohjelma on vaikuttanut 
tuomalla iloa ja rentoutta opetukseen. 
Tällä tätä työtä jaksaa.’’

’’Olen käyttänyt ryhmäytymisharjoituksia 
ilmaisutaidon ryhmissä. Näin on 
tutustuminen alkanut iloisesti ja 
innostuen heittäytyen. Ryhmiin jako 
on opittujen menetelmien avulla 
monipuolistunut. Kaiken kaikkiaan 
menetelmät ovat tukeneet positiivista 
pedagogiikkaa.’’

LÄHDE: SEURANTAKYSELY

Lions Quest -koulutus 
tukee opettajan työtä hyvin 
Vuodesta 1991 Suomessa toiminut Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutusohjelma täyttää tänä vuonna 30 vuotta. Vuosien varrella 
yli 20 000 opettajaa ja muuta kasvattajaa on voinut avullamme 
kehittää valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
ohjaamisessa. Heidän välityksellään olemme olleet edistämässä 
satojen tuhansien lasten ja nuorten hyvinvointia ympäri Suomen.
LIONS QUEST / jorma hokkanen, lq-työryhmän puheenjohtaja

J
uhlavuoden kunniaksi selvitimme, 
miten Lions Quest -koulutetut ovat 
hyödyntäneet Quest-ohjelmaa omis-
sa opetus- ja kasvatustehtävissään.
     Selvitys toteutettiin lähettämällä 
Webropol-kysely vuosina 2014–2020 
Lions Quest -peruskoulutuksiin ja 

lyhytkoulutuksiin osallistuneille henkilöille. 
Kyselyn ajankohta oli joulukuu 2020–tam-
mikuu 2021. Kyselyyn vastasi 166 henkilöä.
 Elämisentaitoja LQ-koulukseen osallis-
tuneet opettajat käyttävät koulutuksen op-
peja omassa työssään aktiivisesti. Vain viisi 
prosenttia vastanneista ilmoitti, ettei käytä 

Koulutukseen osallistuneista 96 prosenttia 
on valmis suosittelemaan sitä kollegoilleen.

LQ-oppeja lainkaan, kun taas kolme neljästä 
ilmoitti käyttävänsä erittäin tai melko aktii-
visesti. 
 Hyödyllisiksi LQ-opit arvioivat käy-
tännössä kaikki tutkimukseen osallistuneet 
opettajat. Hyödyllisyyteen keskeisesti vai-
kuttivat koulutuksesta saatu materiaali, kou-
lutuksen sisältö ja koulutuksen vaikutus op-
pilaisiin. Vain 1,2 prosenttia vastaajista ei 
nähnyt lainkaan hyötyä. 

 Elämisentaitoja Lions Quest -koulutuk-
sen arvoa opettajille kuvastaa se, että 96 pro-
senttia koulutukseen osallistuneista on valmis 
suosittelemaan sitä kollegoilleen ja 85 pro-
senttia haluaa osallistua jatkokoulutukseen. 
 Tähän tarkoitukseen on uutena tuottee-
na tarjolla Täydennyskoulutuspaketti, joka 
sisältää LQ-kouluttajien tuottaman videon ja 
Tunnenallet-kortit. Lisätietoja paketista löy-
tyy osoitteesta www.lionsquest.fi.•
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Kaikki kesän 2021 nuorisovaihdot 
on peruttu johtuen vallitsevasta korona-
tilanteesta. Peruutus koskee Suomesta 
lähteviä ja Suomeen saapuvia nuoria 
sekä Suomessa pidettäviä leirejä.

Monet maat Aasiassa, Euroopassa ja 
myös Pohjoismaat ovat jo peruuttaneet 
kesän 2021 leirinsä. Koronapandemian 
vuoksi tilanne tulee olemaan vielä 
ensi kesänä niin epävarma, ettei 
nuorten ja isäntäperheiden turvallisuutta 
voida taata tässä tilanteessa.

ENSI KESÄN NUORISOVAIHDOT
PERUTTU

Nuorisovaihto valmistautuu 
tulevaan kauteen
Nuorisovaihto katsoo tulevaan ja suunnittelee 
jo kauden 2021–22 toimintaa.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020–2023

N
uorisovaihdon työryhmä on 
kokoamassa aineistoa kahta 
mainosvideota varten, joissa 
esitellään nuoriso- ja isäntä-
perhetoimintaa.
     Toiveessa on, että kaikki pii-
rit pääsisivät hyödyntämään 

videoita, kun toiminta syksyllä käynnistyy.
 Toivomme, että videot herättäisivät nuo-
riso- ja isäntäperhetoiminnan ja saisimme 

piireistä lisää hakijoita ja toiminnan kukois-
tamaan pandemian aiheuttaman kahden 
vuoden sulkutilan jälkeen.
 Toivotamme kaikille klubeille ja lioneille 
hyvää kesää. Kerätkäämme voimia tulevalle
kaudelle. Näin saamme energisinä aloittaa 
nuorisotoiminnan tulevalla toimintakau-
della.•
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Nuoriso- ja isäntäperhe-
toiminnasta ollaan 
kokoamassa esittelyvideoita.
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K
oronapandemiasta johtuvien 
epävarmuustekijöiden vuoksi 
ratkaisut kesän Orkester Nor-
denin järjestelyistä jäävät ai-
van kesän kynnykselle.
    Vaihtoehtoina on punnittu 
perinteisen orkesterileirin jär-

jestämistä Lahdessa tai virtuaalileiriä ver-
kossa. 
 Jos koronatilanteen vuoksi päädytään 
järjestämään virtuaalileiri, tulee sen tar-
joamaan muun muassa koesoittovalmen-
nusta, asiantuntijaluentoja, haastatteluja 
ja chat-alustoja osallistujille. Positiivista 
virtuaalivaihtoehdossa on se, että mukaan 
voidaan kutsua kaikki 2019–2021 orkeste-
reihin valitut ja kyseisinä vuosina hakeneet 
nuoret. 
 Jos kesä 2021 päästään toteuttamaan 
normaalilla tavalla, leiri järjestetään 23.7.–

Murinaa Leoista
leotoimikunta

YKSI LIONSKLUBIEN tärkeä nuorisoaktivi-
teetti eli leoklubin perustaminen ja jatkuva 
leotoiminta on tällä hetkellä jonkin verran 
alamaissa. Suomi on aikoinaan ollut vahva 
leomaa, mutta sitä se ei enää tänä päivänä 
ole. Hieman ihme, että näin on käynyt, kun 
lähes kaikissa yhteyksissä kuulee toivottavan 
lisää nuoria jäseniä. Yksi vahva reitti saada 
uusia, nuoria jäseniä lionsklubiin kun on ni-
menomaan leotoiminnan kautta. 
 Kun katsotaan Euroopan vahvoja lions-
maita eli Saksaa ja Italiaa, voidaan todeta, 
että kummassakin leojen määrä on melko 
korkea. Saksassa on hieman yli 52 000 lio-
nia ja leoja on 3 300 eli leojen suhde leijoniin 
on 6,4 prosenttia. Vastaavasti Italiassa on 
39 000 lionia ja 3 500 leoa eli suhdeluku on 
lähellä yhdeksää prosenttia. Euroopan mo-
ninkertaispiireissä keskiarvo on 4,3 prosent-
tia (ilman Turkkia epäluotettavan leomäärän 
vuoksi). Todettakoon, että moninkertaispiirit
kattavat yli 90 prosenttia Euroopan lioneista.
 Pohjoismaiden tilanne ei ole läheskään 
noin hyvä. Ruotsissa ja Norjassa leotoiminta 
on todella vähäistä ja Islannissa sitä ei taida 
olla? Tanska on ainoa pohjoismaa, jossa suh-
deluku ylittää yhden prosentin rajan. Suo-
messakin olemme alle tämän rajan. Olisi to-
dellakin ryhdistäytymisen paikka.

lionit voivat käydä palstalla 
keskustelua lionstoiminnan 
kehittämisestä. pidäthän tekstisi 
tiiviinä. toimituksella on oikeus 
tarvittaessa lyhentää julkaistavia 
kirjoituksia. tekstejä julkaistaan
saapumisjärjestyksessä lehden 
seuraavissa numeroissa.

MIELIPIDE
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Orkester Norden
kulttuurituottaja Henna Keihäs
henna.keihas@lahti.fi, p. 050 383 6551
www.orkesternorden.com
www.lions.fi
www.lahti.fi
Olemme myös somessa!

LISÄTIETOJA

Orkester Norden kesällä 2021
Orkester Norden tulee jossakin muodossa 
näkymään tänä vuonna, oli se sitten perinteinen 
orkesterileiri Lahdessa tai virtuaalileiri verkossa.
ORKESTER NORDEN / anna-kaisa jansson

Ensi kesän kapellimestarina toimii Eivind Gullberg Jensen.
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1.8.2020 Lahden Konserttitalolla ja Lahden 
konservatorion tiloissa ja se kestää noin 
10 päivää. Kapellimestarina toimii Eivind 
Gullberg Jensen ja solistina sellisti Jonat-
han Roozeman.
 Seuraa liiton kotisivuilla ja somekana-
villa tiedotusta Orkester Nordenin kesästä 
2021.•
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Aatteen liekin voimaa leijonille
martti vastamäki, lc kaarina/city

LEIJONAKONKARI Kosti Rasinperä Porista julkaisi erinomaisen 
mielipidekirjoituksen viime LION-lehdessä. Muistan Kostin niiltä 
ajoilta, kun itse tulin kutsutuksi leijoniin kohta 50 vuotta sitten. In-
tomielinen liikunnanlehtori. Meille molemmille järjestö avasi hie-
not mahdollisuudet tutustua uuden kotipaikkakuntamme elämään 
”paraatipaikalta”, Kostille Kauhavalla, minulle Pöytyällä. 
 Oli innostavaa päästä mukaan leijonatoimintaan. Kosti eteni 
johtopaikoille järjestössä. Minulla oli samat ajatukset ensimmäis-
ten 10 vuoden aikana. Silloin oli ylimääräistä virtaakin vielä hyvin. 
Ja Lion-aate oli mielessä kirkkaana. Mutta ammattiin liittyvät rien-
not kansainvälisten kongressien järjestelyineen, hektinen kirurgin 
päivä- ja välillä yötyökin ja kaiken maailman velvollisuudet veivät 
aikaa liikaakin. 
 Lopulta tuli vastaan aika, ehkä 30 vuoden kuluttua, jolloin aate 
oli jotenkin päässyt väljähtämään. Klubi oli vaihtunut Kaarinaan, 
mies oli kohta eläkeiässä. Ja niin olivat klubiveljetkin, ainakin suu-
rin osa heistä. 
 Ei tahtonut löytyä enää sitä aatteen paloa, jota tarvittaisiin hy-
väksi todetun kansainvälisen aatteen eteenpäin viemiseen. Usko ei 
niinkään ollut loppunut, pikemminkin voimavarat. Monenlaisiin 
aktiviteetteihin on osallistuttu ja monin keinoin pystytty avusta-
maan varsinkin kotiseudun nuoria. Kansainvälisiin avustuskohtei-
siinkin on riittänyt joskus varoja. Ongelmana on ollut sama lähes 
kaikkea järjestötoimintaa kohdannut: Nuorten kiinnostus puuttuu. 
Heitä on vaikea saada mukaan yhdistystoimintaan. On liikaa muuta 
tekemistä.

Uusia palavasieluisia lioneita
Kostin kirjoitukseen vielä mennäkseni, vanhan klassikon silmää hi-
velivät mukaan kelpuutetut latinankieliset sanonnat. Mieleeni tulee, 
kun 41 vuotta sitten tyttäreni kertoi, että klubikaverini, hänen opet-
tajansa, oli kertonut osaavansa latinaakin: Sicilia est insula. Päätin 
auttaa klubiveljeä oppimaan lisää latinaa. Niinpä 10-vuotias tyttä-
reni Liisa sai kertoa opettajalle, mitä on latinaksi ”Persialaiset kas-
vattavat vasikoita Sveitsissä”. Hän olikin sitten ainoa oppikouluun 
menijä, jolla oli käytöksessä numero 6. Vuosi sitten juhlittiin hänen 
50-vuotissynttäreitään. Hän mainitsi puheessaan tämän asian ja sa-
noi: ”Tippaakaan en ole sitä lausetta katunut. Kyllä oman opettajan 
valistaminen sentään on poikaa!”
 Mennäkseni varsinaiseen asiaan, työkalupakistani ei valitetta-
vasti ole löytynyt riittävän hyviä keinoja, joilla saisimme edes oman 
klubimme toiminnan taas uudelleen nousukiitoon. Ikäpilleri, esi-
merkiksi niin, että yksi pilleri vähentäisi ikää aina vuodella parilla, 
varmasti auttaisi paljon. Mutta sekään tuskin riittäisi. Tarvitaan in-
nostavia palavasieluisia leijonia vetämään asioita eteenpäin. 
 Menestystä ja aatteen liekin voimaa kaikille leijonaveljille ja -si-
sarille!•

 Suomessa on sinnitelty hieman yli 100 leon tasossa. Ja se on 
tietysti hyvä, sillä sääntöjen mukaan leomoninkertaispiirissä tulee 
olla vähintään 100 jäsentä eli jos jäämme tuon rajan alle, niin leotoi-
minnan asema muuttuu. Suomessa ei yksikään piiri ole tällä hetkel-
lä virallisesti leopiiri, sillä se vaatisi kuusi leoklubia. Tämän vuoksi 
viidessä leopiirissä on yhdistetty piirejä seuraavalla tavalla: AMF, 
BND, CE, GKH ja OIL.

Kaikki kontaktit käyttöön
Leotoiminnan edistäminen vaatii piirihallitukselta ja siihen nime-
tyltä piirin leojohtajalta (LeoC) määrätietoista otetta. Leoklubin pe-
rustamisessa tulee hyödyntää yhteistyökumppaneita ja kaikki omat 
kontaktit pitää myös käyttää, näistä tärkeimpänä nuorisovaihto. On 
tärkeätä uskaltaa ottaa kontakteja, sillä yleensä sekä lions- että leo-
toimintaan suhtaudutaan myönteisesti. Sama pätee myös leoklubin 
toiminnan ja jäsenmäärän ylläpitämiseen.
 Leojen ikärajoja muutettiin vastikään eli leo voi olla 12–30-vuo-
tias ja leo-lion vanhempikin eli 35-vuotias. Suomessa luontevia läh-
tökohtia ovat ensinnäkin yläkouluikäisten ja lukiolaisten leoklubit, 
meillähän on kontakti kouluihin rauhanjulistekilpailun ja Questin 
kautta. 
 Isän tai äidin lionsklubi voi toimia taustaklubina eli ”sponsori-
na”, jolloin käynnistäminen on luontevaa. Kouluyhteistyön kautta 
syntyvät lukiolaisten varaan rakennetut klubit taas voivat hyödyn-
tää nuorisovaihtoa jäsenhankinnassa. Hieman tätä vanhempia voi-
daan saada paikkakunnalla toimintaan mukaan heidän jäädessään 
pois partiotoiminnasta, seurakunnan isoisryhmistä tai valmistues-
saan ylioppilaiksi. Tällöinkin pitää muistaa nuorisovaihdossa olleet. 
 Leoklubissa voi hyvin olla eri-ikäisiä jäseniä, jolloin vähän van-
hemmat voivat toimia ohjaajina. Jos mahdollista, pitää myös miettiä 
yhteyden ottamista ammattiin valmistuviin ja tutkinnon suorittajiin.

Leoklubin perustaminen on helppoa
Leoklubin perustaminen on suhteellisen helppoa. Virallisesti sii-
hen tarvitaan 10 jäsentä. Oikeastaan tarvitaan vain taustaklubista 
pari jäsentä, jotka sitoutuvat käynnistämään toiminnan ja paikal-
lisia kontakteja. 
 Näistä aktiivisista jäsenistä joku ottaa roolin leoneuvojana ja 
pitää klubin ja leoklubin yhteyden virikkeellisenä. Paikallinen tai 
lähistöllä oleva leoklubi pystyy myös auttamaan ensi metreillä, sa-
moin leopresidentti ja apua saa myös piirin tai liiton leojohtajalta. 
 Leoklubin perustamiskustannuskin on vain 100 US dollaria, 
johon kahdelle tulevalle kaudelle ollaan miettimässä huojennus-
ta. Vuotuinen maksu on samoin 100 US dollaria, jonka voi jakaa 
kahden tai useamman klubin kesken. Leojen itsensä maksettavaksi 
tulee vain nimellinen jäsenmaksu vuosittain.
 Leot tuovat taatusti uutta ajattelua mukaan toimintaan ja haas-
tavat taustaklubin jäseniä uuteen ajatteluun.
 Nyt on oikea aika perustaa leoklubi.•

MIELIPIDE
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Kampanja 100:n kauden loppuhuipennukset
Uudet LCIF:n Euroopan laajuiset tapahtumat LCIF Europa Day ja Online 
Recognition Event ovat tehneet säätiömme toimintaa tunnetuksi niin suurelle 
yleisölle kuin jäsenistöllemmekin. Tapahtumat innostavat meitä nostamaan 
Kampanja 100:n tuloksen vielä uudelle tasolle kampanjan viimeisellä kaudella. 
KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lions-liiton lcif-koordinaattori ja 14 piirikoordinaattoria

Kampanja 100:n globaali tulos ylitti 
huhtikuussa 200 miljoonaa US dollaria.

S
uomessa tuhkarokon voittami-
seen tähtäävä Euroopan LCIF 
-päivä pidettiin 22.5. Siihen yh-
distettiin monin paikoin Kul-
mat kuntoon -ympäristöakti-
viteetti. Säätiön virtuaalinen 
palkitsemistilaisuus uusille hen-

kilökohtaisille lahjoittajille ja Malliklubeil-
le oli 8.5. Samalla esiteltiin eurooppalaisia 
menestystarinoita, mitä LCIF on osaltaan 
mahdollistanut. Suomesta esillä oli kansain-
välinen diabetesleiri, joka saa jatkoa yhteis-
pohjoismaisena hankkeena.

Malliklubin kriteereitä 
helpotettiin
Koronapandemiasta huolimatta Kampanja 
100:n globaali tulos ylitti huhtikuussa 200 
miljoonaa US dollaria. Euroopassa vain Is-
lanti on saavuttanut virallisen tavoitteen 250 
US dollaria per jäsen, kun Suomen tulos, rei-
lut 700 000 US dollaria, on vasta 35 US dol-
laria per jäsen. 

 Malliklubin kriteereitä helpotettiin ke-
väällä sikäli, että 500 US dollarin jäsenkoh-
taisen tavoitteen jakajaksi ei enää lasketa 
etuoikeutettuja, ainais-, liitännäis- eikä per-
hejäseniä. Niinpä L-piirikin sai oman malli-
klubin, LC Posion. Ja N-piiristä on tulossa jo 
toinen kriteerit täyttävä klubi. 
 Koordinaattoriryhmämme kehitteli ku-
vernöörineuvoston toimeksiantona Euroo-
pan LCIF-päivää varten materiaalia, jota voi 
myöhemminkin käyttää toimintamme esitte-

lemiseen. Ne ovat tietoisesti hiukan provoka-
toorisia, jotta ne herättäisivät katsojissa kes-
kustelua ja kysymyksiä. 
 Keväällä julkaistun markkinatutkimuk-
sen mukaan potentiaalisen lahjoittajan tär-
kein kohteen valintakriteeri on varmuus sii-
tä, että annetut rahat menevät kohteelle eikä 
keräävän yhdistyksen hallintoon. Tässähän 
meillä on ehdoton etu, kunhan me vain ker-
romme sen. Let’s make Lions great again!•
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Tuhkarokkoon menehtyy kehitysmaiden aliravituista 
lapsista joka viides. LCIF-päivän keräystuotto 
ohjataan tuhkarokon torjuntaan.
KUVA: PIXABAY
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68. VUOSIKOKOUS
12.6.2021 ETÄNÄ

Huolimatta 13.6.2020 pidetyn etävuosikokouksen 
päätöksestä pitää Suomen Lions-liitto ry:n 68. vuosikokous 

12.6.2021 Turussa, liiton vuosikokous järjestetään 
tänäkin vuonna etäkokouksena.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja 
lähettämään edustajansa sääntömuutoskokoukseen 

liiton sääntöjen § 9 mukaisesti. 

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, 
jotka ilmoittautumisen yhteydessä esittävät klubin varmentaman 

pöytäkirjanotteen tai valtakirjan heidän nimeämisestään 
klubinsa edustajiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen 
ja valtakirjoineen lähetetään lionsklubien presidenteille 
huhtikuun aikana. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat 

ovat tulostettavissa kotisivuiltamme 
(www.lions.fi – Jäsenille).

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

 
Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

68:E ÅRSMÖTET
12.6.2021 PÅ DISTANS
Finlands Lionsförbund rf:s 68:e årsmöte 

ordnas även i år på distans 12.6.2021, trots det beslut
som fattades vid det digitala årsmötet 

13.6.2020 att ordna förbundets årsmöte i Åbo.

Härmed inbjuder vi alla klubbar i vårt land 
att sända sina representanter i enlighet med § 9 i förbundets  

stadgar till mötet, som samtidigt är stadgeändringsmöte.  

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

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

lionsklubbarnas presidenter under april månad. 
De ärenden som behandlas på årsmötet, 

kan skrivas ut från vår webbsida 
(www.lions.fi/”www.lions.fi – För medlemmar).

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

 
Välkommen!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 Ordförande Verksamhetsledare

SUOMEN LIONS-LIITON
YMPÄRISTÖPALKINTO 

2021
Suomen Lions-liitto on julistanut 

liiton ympäristöpalkinnon 2021 haettavaksi. 
Ympäristöpalkinnon tavoitteena on lisätä ja jakaa 

tietoisuutta klubien ympäristötoiminnasta 
sekä antaa tunnustusta parhaimmille 

klubien ympäristöteoille. 

Kilpailuun voi osallistua jo tehdyllä aktiviteetilla tai projektilla. 
Hakemukset arvioi ulkopuolista asiantuntijoista 

sekä leijonista ja leoista koostuva raati, 
joka valitsee voittajaehdokkaat. 

Vuoden 2021 hakemukset arvioidaan neljän kriteerin suhteen:
• ympäristöteon vaikutukset omalle paikkakunnalle
• ympäristöteon jatkuvuus omalla paikkakunnalla

• ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arjessa
• ympäristöteon hyödyntämismahdollisuudet 

muiden klubien toiminnassa.

Hakuaikaa on jatkettu ja vapaamuotoiset hakemukset 
tulee lähettää maailman ympäristöpäivään 5.6.2021 

mennessä osoitteeseen puhtaatvedet@lions.fi.

Mikäli hakemus on videomuotoinen, 
sen voi toimittaa soveltuvilla tiedostonjakopalvelulla 

kuten Google Drive tai Dropbox. Kaikissa hakemuksissa 
voi tuoda lionstoiminnan esille raikkaasti ja innostavasti.

Kaksi parasta palkitaan ja jaossa on yhteensä 1 000 euroa. 
Lisäksi annetaan tunnustus piirille, 
josta on tullut eniten hakemuksia. 

Palkinnot jaetaan virtuaalisesti torstaina 17.6.2021, 
jolloin vietetään myös YK:n kansainvälistä päivää 

aavikoitumisen ja kuivuuden ehkäisemiseksi.

Kilpailuun voi osallistua aiempina vuosina lähetetyn 
hakemuksen parannetulla versiolla, mikäli hakemuksessa 

kuvattua aktiviteettia tai projektia ei ole vielä palkittu.

Lisätietoa ympäristöpalkinnosta antaa 
Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmästä 

Mika Pirttivaara, mika.pirttivaara@lions.fi, p. 050 433 5803.

YK:n yleiskokous julisti kesäkuun viidennen päivän
 maailman ympäristöpäiväksi vuonna 1972. Siitä lähtien 

teemapäivä on tarjonnut jokavuotisen ikkunan keskusteluun 
ympäristön merkityksestä ja tarpeesta suojella luontoa, 

jotta sekä tämä että tulevat sukupolvet voisivat nauttia siitä. 
Maailman ympäristöpäivän tarkoituksena on 

rohkaista ihmisiä ympäristöä vaaliviin toimiin ja 
tarkastelemaan omia luontoon liittyviä asenteita.

Veden saatavuuden heikkenemisen on arvioitu yhdeksi seuraavan 
vuosikymmenen todennäköisimmäksi ja dramaattisimmaksi kriisiksi. 

YK:n kansainvälistä päivää aavikoitumisen ja kuivuuden
 ehkäisemiseksi on vietetty 17.6. vuodesta 1995 lähtien. 

Päivän iskulause vuodelta 2013, ”Älä anna tulevaisuutemme kuivua”, 
muistuttaa meitä jokaista velvollisuudestamme käyttää vettä kestävästi. 

Kuivuuden torjuminen vaatii myös kansainvälistä yhteistyötä,
 koska se harvoin kunnioittaa valtiorajoja.
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Martti Koivumäki on luovuttanut jo 176 klubille postimerkkitaulun. Hän kävi antamassa Kankaanpään 
neljälle klubille ja LC Jämijärvelle omat postimerkkitaulut ja keppipyörät 19.3. luovutustilaisuudessa.

M
artti Koivumäen ideoimana 
klubi on järjestänyt muun 
muassa syysmarkkinat ja 
Ilmajoen 253 sankarihau-
dalle Koivumäki on hank-
kinut lähes kokonaan omil-
la varoillaan kynttilälyhdyt. 

Kynttilät sytytetään klubin aktiviteettina itse-
näisyyspäivänä. Oma juttunsa on postimerk-
kitaulujen ja keppipyörien valmistus ja jaka-
minen lahjoina klubeille.
 Postimerkkitauluidea sai alkunsa, kun 
Koivumäki aloitti F-piirin quest-vastaa-
vana vuonna 2015. Kun tuolloin jäi piirin 

Oma-aloitteinen leijona
LC Ilmajoki/Ilkan jäsen Martti Koivumäki on oma-aloitteinen lion. 
Jäätyään eläkkeelle puutyönopettajan virasta, hän on tarmolla 
paneutunut lions-työhön.
kalevi ponsimaa

quest-koulutus toteutumatta, Martti teki 
runsaasti klubivierailuja asian markkinoimi-
seksi. Hän ei mennyt vierailulle tyhjin käsin, 
vaan hän luovutti jokaiselle klubille yksilölli-
sen valmistamansa klubiaiheisen postimerk-
kitaulun. Vanhana postimerkkikeräilijänä 
hänelle oli kertynyt postimerkkien kaksois-
kappaleita, joita hän käyttää tauluihin.
 Postimerkkitaulun rakenne on seuraava.
Jokaisella postimerkillä on nimi aiheensa ja
kohteensa mukaisesti. Kun nimestä otetaan 
ensimmäinen kirjain klubin nimen mukai-
sesti, muodostuu merkkirivistä klubin nimi. 
Vuosina 1930−54 ilmestyivät isonumeroiset 

leijonamerkit, jotka mahdollistavat kaksi klu-
beille tärkeää päivämäärää; jäsenrekisteriin 
merkintäpäivä ja ensimmäisen Charter-juh-
lan päivämäärä, jotka näkyvät tauluissa.
 Martti Koivumäki on luovuttanut pää-
siäiseen 2021 mennessä postimerkkitauluja 
klubeille jo 176 kappaletta.
 Keppipyöräprojekti lähti liikkeelle yh-
teistyössä lion Jukka Isotalon kanssa täy-
dentämään Vastuu on meidän -aktiviteettiä 
vuonna 2014. Idea syntyi, kun klubi teki Il-
majoen kunnan päiväkoteihin lasten kesä-
kalustoja ja jäljelle jääneestä puutavarasta 
tehtiin 127 keppipyörää, jotka myös lahjoi-
tettiin päiväkoteihin. Keppipyörät saatuaan 
pojat järjestivät heti formulakisat. Tästä syn-
tyi Martti Koivumäelle idea, että tämähän on 
paras aktivointiväline lapsille.
 Koivumäki on kiitollinen, että lion Hanna
Kokkala, LC Kaarina/Katariinat on quest- 
koulutuksessa sisäistänyt hänelle lions-aat-
teen quest-hengessä.
 Projekteissa ovat olleet mukana lahjoit-
tajina ja osatekijöinä Jorma Petäjävirta LC 
Kauhajoki, Ossi Somppi LC Kauhava/Hela-
hoito ja Seppo Kiikeri LC Ilmajoki/Ilkka.•

Koivumäen valmistamia Lions-kyniä on lähdössä parhaillaan Islantiin PIP Gudrun Yngvadottrille. Postimerkkien nimien alkukirjaimista muodostuu lionsklubin nimi.
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Koivumäen mielestä keppipyörät ovat paras 
aktivointiväline lapsille.
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Avaamassa uutta valoisaa 
maailmaa Liberian väestölle
Silmienhoitoon pääseminen voi olla vaikeata Liberiassa. 
Koko maassa on vain kuusi silmälääkäriä, ja he kaikki 
työskentelevät pääkaupungissa Monroviassa. Lisäksi silmä-
lääkäreistä vain kaksi tekee säännöllisesti kaihileikkauksia.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie weber

L
iberiassa kaihi on suurin syy so-
keutumiseen, jopa 60 prosentissa 
tapauksista ja aiheuttaa myös 62 
prosenttia vakavista näön heik-
kenemistapauksista. Silmälääkäri-
pulasta johtuen maassa on valta-
vasti ehkäistävissä olevaa sokeutta.

 Lionit tähtäävät vallitsevan tilanteen 
muuttamiseen kouluttamalla lisää silmälää-
käreitä ja luomalla liberialaisille lisää mah-
dollisuuksia päästä laadukkaaseen silmien-
hoitoon. 
 LCIF:n myöntämän 486 000 US dollarin 
SightFirst-apurahan avulla on aloitettu Li-
berian ensimmäinen silmälääkärien erikois-

Lionit tähtäävät vallitsevan tilanteen 
muuttamiseen kouluttamalla lisää 
silmälääkäreitä ja luomalla mahdollisuuksia 
päästä laadukkaaseen silmienhoitoon.
KUVA: LCI
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SightFirst-apurahalla on aloitettu Liberian ensimmäinen silmälääkärien erikoistumiskoulutusohjelma 
Liberia Eye Center -klinikalla. 
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LCIF:n SightFirst-ohjelma muuttaa
ihmisten elämää Liberiassa ja 
eri puolilla maailmaa. Lue lisää 
osoitteessa lionsclubs.org/savevision.

LUE LISÄÄ

 Kun Maronin äiti kuuli LEC-klinikan 
uudesta silmälääkäritiimistä, hän vei tyttä-
rensä tutkimukseen. Lääkäri sai nopeasti sel-
ville, että Maron tarvitsi vain yksinkertaiset 
silmälasit. Maron säteili kokeiltuaan joitakin 
silmälasipareja. 
 – Olen onnellinen, kun näen nyt kauaksi. 
Minun ei tarvitse enää häiritä ystäviäni eikä 
istua ihan edessä luokassa, Maron sanoo.

Musun tarina
Eräs toinen pikkutyttö nimeltään Musu oli 
kamppaillut vuosikausia huonon näkönsä 
kanssa, kunnes LEC-klinikan lääkärit saivat 
selville, että hänen oikean silmänsä linssi oli 
merkittävästi poissa paikaltaan. Lääkärit te-
kivät linssileikkauksen ja määräsivät Musulle 
silmälasit. 
 Kun tilanne oli korjattu ja Musu oli saa-
nut uudet silmälasit, hän pystyi vihdoin nä-
kemään selvästi. Hän sai takaisin 70 prosent-
tia näkökyvystään. Hän oli niin innostunut 
uusista mahdollisuuksistaan, että hän kertoi 
lääkäreille haluavansa käydä koulua ja opis-
kella sairaanhoitajaksi.• 

Liberiassa kaihi on suurin syy sokeutumiseen, 
jopa 60 prosentissa tapauksista.

pystynyt tunnistamaan ihmisiä ja tavaroi-
ta tai kirjoittamaan selkeästi oman luokka-
huoneensa taululle. Joutuessaan jatkuvasti 
kamppailemaan oikeinkirjoituksen ja sur-
kean käsialansa kanssa opettaja Banguru al-
koi tuntea itsensä epävarmaksi ja jopa epäil-
lä omaa pätevyyttään. Hänestä tuntui, ettei 
hänestä enää ollut antamaan asianmukaista 
opetusta oppilailleen.
 LEC-klinikalla tehdyssä tarkastuksessa 
kävi ilmi, että opettaja Bangurulla oli kaihi, 
joka peitti kokonaan hänen oikean silmänsä 
linssin. Pian tarkastuksen jälkeen hän pääsi 
leikkaukseen, jossa kaihi poistettiin ja hänen 
elämänsä muuttui täysin. 
 – Pystyn näkemään. Oven päällä olevas-
sa kyltissä lukee ulos, hän sanoi lääkäreille. 
 – Näen teidän kaikkien kasvot. Kaikki on 
niin kirkasta. Näyttää siltä, kuin olisin astu-
nut aivan erilaiseen maailmaan.
 Banguru huudahteli kiihtymyksestä ja 
onnesta pystymättä hillitsemään itseään. Lo-
pultakin hän näki selvästi. Hän voisi palata 
takaisin rakastamaansa työhön ja tuntea taas 
olevansa itsevarma ammatissaan. 

”Olen onnellinen”
Maron on 14-vuotias tyttö, jolla on pitkään 
ollut todella hankalaa koulussa. Hän on jou-
tunut siirtymään eturiviin luokkahuoneessa 
nähdäkseen liitutaululle. 
 – Vaikka istun ihan edessä, en näe kaik-
kea kirjoitusta. Joudun lainaamaan ystävieni 
muistiinpanoja täydentääkseni omiani.

tumiskoulutusohjelma Liberia Eye Center 
(LEC) -klinikalla. 
 Klinikka perustettiin ja varustettiin Sight-
First-apurahan turvin jo vuonna 2016. Tä-
hän mennessä kuusi silmälääkäriä on aloit-
tanut koulutusohjelman ja tarjoaa siihen 
liittyen silmienhoidon palveluita, ja ensi 
vuonna koulutettavia tulee vielä kolme lisää. 
Alla on muutamia kertomuksia siitä, mi-
ten LEC-edunsaajat ja lionit ovat auttaneet 
SightFirst-apurahojen avulla.

”Minä pystyn näkemään”
Arvostettu 64-vuotias opettaja Benjamin 
Banguru ei nähnyt edes sen vertaa, että olisi
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LC Peräseinäjoki järjestää

LIONS-LIITON
SM-HAULIKKOMESTARUUS-

KILPAILUT 
Näätämajan ampumaradalla, 

Näätämajantie 160, 61100 Peräseinäjoki

Metsästyshaulikko 100 L, lauantaina 17.7.2021 klo 10.00
I-trap 100 L, sunnuntaina 18.7.2021 klo 10.00

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

Osallistumismaksu 40 euroa/laji ja 40 euroa/joukkue.
Tilinumero on FI69 5338 0240 0077 59.

Ilmoittautumiset 5.7.2021 mennessä
simo.simppala@netikka.fi tai puhelimitse 0400 664824. 

Ilmoittautumiseen nimi, klubi ja syntymävuosi.

Lisätietoja: Raimo Jykelä p. 0400 263262.

Harjoittelumahdollisuus perjantaina 16.7.2021 klo 18.00–21.00.

Majoitusmahdollisuuksia lähistöllä: 
Kalajärven Lomakylä Oy p. 0400 664 543, Maatilamatkailu 

Ilomäki p. 040 5740286, Maatilamatkailu Välimaa p. 0400 866 658.

Tervetuloa! 
LC PERÄSEINÄJOKI

Kilpailukutsu
Suomen Lions-liiton ja Rotarien

SUUNNISTUSMESTARUUS-
KILPAILUT 

Vampulan Ulkoilumajalla Virttaankankaalla 
lauantaina 21.8.2021
Harjutie 407 Säkylä

Ilmoittautuminen
Sähköpostitse 15.8.2021 mennessä mjreijonen@gmail.com.

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

Keittoruoka 10 euroa.
Maksut ilmoittautumisen yhteydessä LC Vampulan tilille

OP Vampula FI04 5497 0520 0141 42.

Kartta
Kartta on tulostekartta, koko A4 mittakaava 1:10 000

Matkat: 2,5–5,5 km

Opastus kilpailupaikalle kisapäivänä klo 9 alkaen 
Huittinen–Aura välisen Kantatie 41 risteyksestä 

Vampulan ulkoilumajalle. 
Pysäköintipaikkoja runsaasti kilpailukeskuksessa.

Tervetuloa nauttimaan 
ainutlaatuisesta harjualueesta.

Suomen Lions-liiton

JOUKKUE SM-KILPAILUT
MÖLKYN HEITOSSA 

11.9.2021 klo 10.00
Myllymäentie 1592, 43220 Mahlu

Kilpailu käydään kahden hengen joukkuein,
toinen heittäjistä voi olla puoliso.

Klubeista voi olla useita joukkueita.
Neljä parasta joukkuetta palkitaan.

Osallistumismaksu 
40 euroa/joukkue, maksu ilmoittautumisen jälkeen tilille:

FI 73 3 2119 1800 0214 48, 
viestiin LC jäsennumero.

Ilmoittautumisaika
1.6 –1.9.2021 välisenä aikana 

sähköpostiin o.kauppinen@hotmail.com tai 
puhelimitse 040 723 1443 Olli Kauppinen.

Ilmoita joukkueen nimi, LC jäsennumero ja nimi 
sekä puhelinnumero.

Kilpailun järjestää LC Saarijärvi yhteistyössä 
Mahlun Nuorisoseura ry:n  kanssa.

Tervetuloa Leijonamölkyn 
hengessä Saarijärvelle!

Onnea ja menestystä 
lionstyöhön
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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  Leijonat mukana vanhan kunnostuksessa
LC Virtasalmelle tarjoutui syksyllä 2020 kauden suurin aktiviteetti. 
Noin 200–300 tunnin talkooprojekti tehtiin ennen lumien tuloa.
erkki lappi

Katon korjaamiseen kului 
talkooporukalla neljä viikkoa.
KUVA: PETRI LAPPI

K
esällä 2020 Pieksämäen kau-
punki myi Ekin Muovi Oy:lle 
vanhan sepän pajan. Punainen 
pikkupaja Virtasalmen hautaus-
maan lähellä on lähes satavuo-
tias sepän paja, jota on laajen-
nettu pariin otteeseen. Paja on 

noin 100 neliötä ja kirkonkylän yksi maa-
merkeistä. Pajassa on aikanaan toimineet 
sepät kahden sukupolven ajan. Kolmantena 
seppänä oli yritykseni Ekin Muovi, joka toi-
mi siinä alkutaipaleensa vuosina 1985–1987.
 Tämän vuoksi paja haluttiin hankkia 
yrityksellemme. Pajan hankinnasta lähti sit-
ten idea, että se on saatettava ansaitsemaan-
sa kuntoon, eli ensimmäisenä suoritettaisiin 
katon kunnostus talkooprojektina.
 Klubissamme sovittiin, että soittelen ha-
lukkaille, milloin töitä tehdään, koska oli te-
hokkainta, että työmaalla on 3–5 henkilöä 
yhtä aikaa töissä. Projektissamme hääri yh-
teensä 9 talkoolaista. Kokoonnuimme aina, 
kun sää sen vain salli. Hoidin mönkijälläni 
työkalut ja tarvikkeet paikalle.

 Pajan katto on kolmiorimatekniikalla to-
teutettu huopakatto. Ensimmäisenä purettiin 
vanha huopa pois. Työn edetessä samalla peit-
telimme katon kevytpeitolla suojaksi. Seu-
raavaksi teimme laudoituksen ehostustyöt. 
Vanhalla osalla olikin huovan alla pärekatto, 
jonka tilalle piti rakentaa kunnon laudoitus. 
 Laudoituksia laittaessamme korjasimme 
hieman katon notkelmaa, mutta ei suinkaan 
liikaa, täytyyhän vanhan näyttää vanhalta. 
Uuden huovan laitto olikin mielenkiintois-
ta, työtekniikka ja miten asiat toteutettaisiin, 
kirvoitti monet keskustelut.
 Suuret kiitokset leijonakavereille, millä 
ahkeruudella ja ammattitaidolla he kaikki 
olivat toteuttamassa katon kunnostusta.
 Projekti suoritettiin neljässä viikossa. 
Kokoonnuimme yleensä aamupäivällä, mi-
ten kenellekin parhaiten sopi. Kahvitauot pi-

dettiin paikallisen Sale-kauppamme kahvi-
pisteellä tai yrityksemme ruokalassa.
 Pieni yllätys oli, miten kylämme asuk-
kaat tulivat sanomaan suupielet hymyillen, 
että olet tekemässä kylällemme isoa kulttuu-
ritekoa. Kyläläiset kokivat tärkeäksi, että van-
ha punainen paja säilyy katukuvassa.
 Kunnostusprojektimme ei jää tähän. 
Olemme sopineet klubilaistemme kanssa, 
että tänä keväänä keitämme itse punamulta-
maalit ja paja maalataan vanhan kansan tyy-
liin. Samalla kunnostetaan myös ikkunat. 
 Näin yhdessä leijonien kanssa toimien 
voidaan pitää kotikulmat kunnossa ja vaalia 
sekä säilyttää arvokkaita perinnekohteita.•
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2  Tikkurilan kirkossa 
apu on lähellä
malla huttunen

LC VANTAA/VERNISSA lahjoitti kaksi sydän-
iskuria Tikkurilan uudelle kirkolle. Lahjoi-
tuksen vastaanottivat 30.3. kirkkoherra Janne 
Silvast ja HR-koordinaattori Nina Kinnunen.
 Tikkurilan kirkossa tullaan järjestämään 
muun muassa toimintaa lapsille ja nuorille,
kerhoja, hartauksia, musiikkitilaisuuksia 
sekä jumalanpalveluksia. Katutasossa on 
kahvila ja lapsiperheiden Pienten paikka. 
 – Tarkoitus on pitää kirkkosali aina 
avoinna niin, että ihmiset voivat pistäytyä 
siellä. Olemmekin erittäin ilahtuneita ja kii-
tollisia saamistamme elvytyslaitteista, Silvast 
totesi.
 Suomalaisten lionsklubien sydäniskuri-
kampanja on ollut käynnissä hieman yli kak-
si vuotta ja tähän mennessä laitteita on toi-
mitettu 220 kappaletta. 
 Suomessa tapahtuu noin 2 500 odotta-
matonta sydänpysähdystä vuodessa sairaalan 
ulkopuolella. Potilaan toipumisen kannalta 
tärkeintä on välittömästi sydänpysähdyksen 
toteamisen jälkeen aloitettu peruselvytys ja 
sydämen käynnistys sydäniskurilla.
 Laite itsessään ohjaa toimintaa ja lisäksi 
laitetoimittaja on opastanut kirkon henkilö-
kuntaa. Julkisilla paikoilla säilytettävät neu-
vovat sydäniskurit ovat erityisesti maallikoille
suunnattuja.

 LC Vantaa/Vernissan iskurihankintaa on 
avustanut taloudellisesti myös Arne Ritari 
-säätiö.•
Kuvassa kirkkoherra Janne Silvast vastaanotti 
sydäniskurin LC Vantaa/Vernissan presidentti 
Riitta Liisa Seitakarilta ja rahastonhoitaja 
Leena Lehtoselta. Toinen elvytyslaitteista sijoitetaan 
ala-aulaan ja toinen toisen kerroksen aulatilaan.

3  Littoistenjärvellä 
jääveikkaus
jarkko koskinen

MENNYT TALVI OLI ulkoilun kannalta hyvä. 
Littoistenjärvellä oli riittävästi jäätä ja lunta 
toisin kuin vuosi sitten.
 LC Littoinen on pruukannut arvuutella 
järven jään paksuutta maaliskuun puolivä-
lissä jo runsaan 40 vuoden ajan. Näin tehtiin 
tänäkin vuonna. Arvauslistoja myytiin yri-
tyksille, jotka antoivat niitä henkilöstönsä tai 
asiakkaidensa täytettäväksi. Arvauksen saat-
toi tehdä myös kauppojen palvelupisteissä tai 
ostaa klubin jäseniltä. Yhden arvauksen hin-
ta oli yhden euron ja arvauksia jaossa 1 000 
kappaletta. 
 Kaikki myytiin ja saatu tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä koulujen ala-asteen 
päättävien oppilaiden stipendeihin. Etäopis-
kelusta ja opetuksen erityisjärjestelyistä sel-
vinneet nuoret saavat taas pienen palkinnon 
uurastuksistaan.

 Jään paksuuden mittaus suoritettiin 15.3. 
poliisin valvonnassa. Mittauskohdassa jäätä 
oli tällä kertaa 429 millimetriä. 
 Oikeita vastauksia oli vain yksi, millin 
päähän vastanneita 11. Pääpalkinnon, 150 
euron Löfbergs-kahvisetin saaja oli selvä, 
neljä 50 euron lahjakorttia CM-Ravattulaan 
tai K-Market Littoinen/Vyyryläisenmäkeen 
arvottiin noista millin päähän arvanneista. 
Arvonnan suoritti poliisi Littoisten monitoi-
mitalossa mittauksen jälkeen.•
Kuvassa mittaustilanne; Olavi Hiekka suoritti 
jään kairauksen, Lars Stjernvall mittauksen ja 
ylikonstaapeli Mika Saarinen valvoi toimitusta.

4  Rauhanjulistekilpailun 
M-piirin palkitut
arja tuominen ja irene ojainmaa 

JÄLLEEN KERRAN M-piirin monet klubit in-
nostivat 11–13-vuotiaita nuoria osallistu-
maan kansainvälisen Lions-järjestön rau-
hanjulistekilpailuun. Kauden teemana oli 
Rauhaa palvelun kautta. 
 Rauhanjulistekilpailu osoittaa, että jo 
hyvinkin nuoret pohtivat rauhan merkitystä 
ja osaavat julisteissaan tuoda esiin pieniä ja 
suurempiakin tekoja, joiden avulla voisimme 
rakentaa pysyvämpää maailmanrauhaa. 
 Piirihallitus valitsi jatkokilpailuun LC 
Huittinen/Gerdan sponsoroiman Siiri Ja-
lon rauhanjulisteen. Kilpailutyön ideana oli, 
että etnisestä taustasta riippumatta jokaisen 

2

4

3

 Arvoista saatu tuotto käytetään lyhentämättömänä 
koulujen ala-asteen päättävien oppilaiden stipendeihin.
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meistä on pyrittävä palvelun kautta autta-
maan ihmisiä ja näin lisäämme mahdolli-
suuksia rauhaan. Siirin julistetta ei valittu 
kansainväliseen kilpailuun edustamaan Suo-
mea, mutta Siiri oli yllättynyt ja iloinen en-
simmäisestä sijastaan piirissä.
 Toiseksi tuli Harjavallan Pirkkalan kou-
lun oppilaan Nea Määtän työ. Hänen työs-
sään näkyy hyvin todella lahjakkaan nuo-
ren monipuoliset taidot. Pirkkalan kouluun 
sponsoroi rauhanjulistekilpailun LC Koke-
mäki/Jokilaakso. 
 Kolmannen palkinnon sai LC Huittinen/
Gerdan sponsoroima Essi Johansson, jon-
ka rauhanjulistekilpailutyötä kehuttiin vä-
rikkääksi ja jossa palveluteemat tulivat esille 
selkeästi.
 Piirihallitus palkitsi kolme parasta rau-
hanjulistekilpailuun osallistunutta kunnia-
kirjoilla ja upeilla maalaustarvikkeilla.•
Kuvassa voittaja Siiri Jalo.
Kuva: Virpi Äijö

5  Melvin Jones -ansiomerkit 
naisjäsenille
elina jyrinki

LC MUHOS on myöntänyt Melvin Jones -ansio-
merkit historiassaan ensimmäisen kerran 
klubin naisjäsenille. Laura Varela de Saara-
nen ja Riitta Kukkohovi-Colpaert vastaan-
ottivat huomionosoitukset Muhoksen torilla.

 – Riitta on ollut klubissa pitkään aktiivi-
nen toimija ja Laura on ollut lyhyemmän ai-
kaa, mutta saanut sitäkin enemmän aikaan 
asioita ollessaan muun muassa klubin presi-
denttinä, LC Muhoksen ansiomerkkitoimi-
kunnan puheenjohtaja Onni Myllymäki to-
tesi.
 Melvin Jones -ansiomerkki on lionstoi-
minnan arvostetuin kansainvälinen ansio-
merkki, klubin presidentti Erkki Ojala kertoi.
 – Muhoksen klubissa se on myönnetty
kautta aikain 20 jäsenelle. Jako aloitettiin 
vuonna 1992 ja ensimmäisen ansiomerkin 
sai silloin Muhoksen Villan Ilmari Säntti.
 Ansiomerkin myötä naiset saavat Mel-
vin Jones -jäsenyyden, jolla osoitetaan myös 
kunnioitusta kansainvälisen palvelujärjestön 
perustajalle Melvin Jonesille.•
Juttu julkaistu kokonaisuudessaan Tervareitissä 7.4.

6  Korona muutti 
letut makkaroiksi
LC IMATRAN SENIORIT ovat jo 33 vuoden ajan 
kokoontuneet kuukausittain lettuparlament-
tiin nauttimaan Valtionhotellin letuista ja 
kahvista veljellisen seurustelun merkeissä. 
Vaikea sanoa, onko maailman parantamises-
sa onnistuttu, mutta veljeshenki on taatusti 
vahvistunut.
 Koronan vuoksi letut ja kahvikupponen 
jäivät sisätiloissa nyt nauttimatta, mutta ne 

korvattiin ulkotiloissa grillimakkaralla ja 
oluttölkkisellä.
 Maaliskuun puolivälissä parlamentin va-
kioveljet tekivät aurinkoisessa säässä patikka-
retken Ukonniemen pyöräradan grilliraken-
nukselle. 
 Kohde valikoitui siksi, että grilliraken-
nuksen rakensi LC Imatra aktiviteettinaan. 
Rakennuttajana kohteessa toimi Etelä-Kar-
jalan virkistysaluesäätiö. Rahoittajina olivat 
Kaakkois-Suomen ELY-keskus/Euroopan 
maaseuturahasto, Etelä-Karjalan säästö-
pankkisäätiö ja Etelä-Karjalan kunnat. Laa-
vu valmistui pari vuotta sitten.
 Suosituksi tulleen laavun mittava raken-
nustyö oli jälleen yksi oiva osoitus leijonien 
talkootyön voimasta.•
Kuvassa grillimakkaroiden kypsymistä odottavat 
vasemmalta Risto Nurminen, Lauri Aunola, 
Pekka Pekonen, Pertti Ovaska, Raimo Ylönen,
Onni Honkasalo ja Veikko Junna.

7  Hygieniatuotteita 
Hope ry:lle
sirpa taipale-oiva

KORONAN RAJOITTAESSA fyysisiä kontakte-
ja vaativaa toimintaa, on LC Turku/Ancora 
antanut avustuksia rahalahjoituksina. Avus-
tuskohteeksemme valitsimme Turun Hope 
ry:n, joka tukee Turun seudun vähävaraisia 
perheitä ruoka-, raha- ja vaateavustuksilla. 

6
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Kampanjamme huipentui 66 sairaalakäyttöön 
sopivan television yhteisluovutustilaisuuteen.

>>>
 Hope ry:n toiveiden mukaisesti lahjoi-
timme heille 1 000 eurolla erilaisia hygienia-
tuotteita, joita monilla perheillä ei ole varaa 
ostaa. Tuotteet jaetaan Hope ry:n harkinnan 
mukaan niitä tarvitseville perheille. 
 Olemme tukeneet myös kansainvälis-
tä Lions-avustustyötä lahjoittamalla helmi-
kuussa 1 000 US dollaria LCIF:n katastrofi-
rahastoon.•
Kuvassa sivulla 45 lahjoituksen vastaan otti 
Hope ry:n Turun tiiminvetäjä Susanna Heinonen 
(oikealla). LC Turku/Ancoraa edustivat 
Sirpa Taipale-Oiva ja Mirja Pitkänen.
Kuva: Sirpa Taipale-Oiva

8  Haastekampanjalla 
televisioita Sairaala Novaan
petri nurminen

JYVÄSKYLÄSSÄ OTETTIIN tammikuussa käyt-
töön uusi Keski-Suomen keskussairaala Nova, 
jonka potilashuoneisiin siirrettiin potilaat 
vanhasta sairaalasta. Sanomalehti Keskisuo-
malainen haastatteli potilaita ja lehtijutun 
mukaan potilaat kaipasivat televisioita huo-
neisiin. Huoneissa oli tablet-tyyppiset pääte-
laitteet, jotka koettiin vaikeiksi käyttää.
 LC Jyväskylä/Cygnaeus päätti lahjoit-
taa potilaiden käyttöön TV-vastaanottimen, 
joka lahjoitettiin 8.2. Veikon Koneen tilois-
sa Keljossa. Sairaalan pyynnöstä toimitimme 
laitteen nuorisopsykiatrian osastolle ja saim-

me luovutuksella aloittamallemme kampan-
jalle hyvin näkyvyyttä Keskisuomalaisessa. 
Haastoimme G-piirin klubit mukaan 16.2. 
periaatteella ”TV/klubi”.
 Haastekampanja lähti mukavasti liik-
keelle ja siihen liittyi pian mukaan jyväsky-
läläisiä yhdistyksiä, yrityksiä ja yksityishen-
kilöitä.
 Kampanjamme huipentui 20.4. sairaala-
käyttöön sopivan 66 television yhteisluovu-
tustilaisuuteen Sairaala Novan tiloissa. Lait-
teet olivat monitoimilaitteita, joilla pystytään 
hoitamaan sisäistä informaatiota ja tiedottei-
ta potilashuoneisiin.
 G-piiristä kampanjaan lähti mukaan 16 
klubia. Merkittävänä luovuttajana oli myös 
Lastensairaalan tuki LASTU ry, joka lahjoitti 
25 televisiota lastenosastoille Disney-pake-
teilla vahvistettuna! Lahjoittajina oli lisäksi 
Martta-yhdistyksiä, rotareita ja syöpäyhdis-
tys, sekä yrityksiä ja liikelaitoksia.
 Kampanjamme jatkuu ja olemme haas-
taneet paikallisia yhteistyökumppaneitam-
me mukaan periaatteellamme ”paikallisin 
voimin ja varoin”.•
Kuvassa Sairaala Novan potilashuoneisiin 
luovutettiin 66 televisiota 20. huhtikuuta. 
Luovuttajina Petri Nurminen ja Matti Berg.
Kuva: Petri Nurminen

9  Uusia jäseniä 
Lappeenrannassa
unto kiljunen

LC LAPPEENRANTA/RAKUUNA vastaanotti 
kaksi uutta jäsentä Pusupuistossa oleva Ra-
kuuna-patsaan äärellä lauantaina 20.2. Ku-
vassa oikealta vasemmalle uudet lionit puo-
lisoineen Timo ja Marjut Lind, Markku ja 
Asta Sillanpää, kummi Unto Kiljunen, pre-
sidentti Ari Helkala, lippulion Pekka Vai-
nikka ja ratsuväen perinnemiekan kantaja 
Janne Vertanen.• 

Kuva: Toni Kolhonen

10  LC Muhos täytti 65 vuotta
pertti marttinen

MUHOKSELLA KOKOONTUI yli kuusi vuosi-
kymmentä sitten 16 palveluhenkistä eri am-
mattialojen miestä suunnittelemaan lions-
klubin perustamista paikkakunnalle. Aloit-
teen teki oululainen lion Eero Salo.
 Suunnitelma toteutui ja LC Muhos pe-
rustettiin 8. huhtikuuta 1956 LC Oulun toi-
miessa kummiklubina.

108
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 Klubin palvelutoiminta lähti vireästi liik-
keelle ja jäsenmäärä kasvoi tasaisesti vuosien 
saatossa. Enimmillään klubissa oli 49 jäsentä. 
Vuonna 2006 miesvaltaiseen klubiin otettiin 
kaksi ensimmäistä naisjäsentä. Klubissa on 
tällä hetkellä 16 jäsentä, eli sama määrä kuin 
klubia perustettaessa.
 LC Muhoksen palvelutoiminnan mer-
kittävimpiä aktiviteetteja ovat olleet Montan 
leirintäalueen raivaus ja toiminnan aloitta-
minen, Kirkkosaaren kuntoradan rakentami-
nen valaistuksineen, kahden sotaveteraanin 
talon ulkopuolen saneeraus, rullalautaram-
pin rakentaminen nuorison käyttöön, lasten 
liikennepuiston rakentaminen ja sankarivai-
najien muistotaulun hankinta seurakuntata-
lolle.
 Klubi ei juhli merkkipäivää julkisesti, 
vaan jos korona suo, sisäisesti jäsenten kes-
ken.• 

Juttu julkaistu kokonaisuudessaan Tervareitissä 7.4.

11  LC Kuusamo/Kitkalla 
perinteinen halkoprojekti
reijo jokinen

LC KUUSAMO/KITKAN yksi perinteinen va-
rojen hankkimisprojekti on jo vuosien ajan 
ollut halkoprojekti. LC Kuusamo/Kitka piti 
perjantain ja lauantain aikana talkoot, joissa 
haloista tehtiin sopivan mittaisia polttopuita. 

Puut myydään eteenpäin ja saadut rahat käy-
tetään hyväntekeväisyyteen. 
 Tällä kertaan halkoprojekti ei ollutkaan 
ihan tavanomainen. Lauantain talkoot saivat 
aivan erityisen hetken, kun LC Kuusamo/
Kitkan jäsenelle Pentti Kyyhkyselle ojennet-
tiin Melvin Jones -jäsenyys. 
 Melvin Jones-jäsenkunnan jäsenyys on 
suurin kunnianosoitus, jonka LCIF eli Lions 
Clubs International Foundation voi myön-
tää. Sen saa yksityinen lahjoittaja, joka on 
lahjoittanut tai jonka puolesta on lahjoitettu 
1 000 US dollaria tiettyihin tarkasti rajattui-
hin kohteisiin.
 Varsin suurelta osin nämä lahjoitukset 
ovat peräisin klubien aktiviteettivaroista, 
jotka on lahjoitettu eteenpäin pitäen mielessä 
erityisesti järjestömme kansainväliset avus-
tuskohteet. Klubit ovat nämä lahjoitukset 
tarkkaan harkinneet ja samalla miettineet, 
ketkä tuon arvonimen ovat lahjoituksen 
myötä ansainneet. Tällaiset henkilöt lähes 
poikkeuksetta ovat klubeissa pitkään ja ak-
tiivisesti toimineita lioneita, liontoiminnan 
työmyyriä.•

12  Pääsiäisiloa 
paikkakuntalaisille
hilve reijonen

PÄÄSIÄISNOIDIKSI pukeutuneet LC Huitti-
nen/Doriksen leijonaiset istuttivat narsisse-
ja pajunkissojen ja havujen kera Vampulan 
kirjaston edessä oleviin kolmeen isoon laa-
tikkoon tuottamaan pääsiäisiloa paikkakun-
talaisille. Kissa ja kahvipannu luutineen kuu-
luivat asiaan, tottahan toki!
 Palvelutalo Annalan väkeä oli ulkoile-
massa ja tuli ihastelemaan kukka-asetelmia 
ja saimme heiltä kiitosta työstämme.
 Dorikset haastoivat maaliskuussa kaikki
Suomen lionsklubit soittamaan ikäihmisille 
”Mitä kuuluu ja kuinka voit” -puheluita ke-
vään aikana. Maaliskuussa olimme todella 
ahkeria, sillä puheluita kertyi kaikkiaan jo yli 
40. Puhelujen vastaanottajat ovat olleet en-
sin hämmentyneitä, sitten iloisia ja kiitollisia 
soitoista ja kertoivat odottavansa seuraavaa 
puhelua.•
Kuva: Hilve Reijonen

12
Leijonaiset istuttivat narsisseja pajunkissojen 
ja havujen kera Vampulassa tuottamaan 
pääsiäisiloa paikkakuntalaisille.
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Olemme tarjonneet nuorille jäsenille mahdollisuuden 
olla alkuun opiskelijajäsenenä lionsklubissamme.

13  Lions-hiihdot 
Kauhajoen hiihtostadionilla
harri niemenmaa

PERINTEISET LIONS-HIIHDOT järjestettiin Sot-
kan hiihtostadionilla 17.3. Tapahtumassa oli 
63 osallistujaa. Hiihtotapa oli perinteinen. 
 Kisa järjestettiin yhteistyössä LC Kauha-
joki/Aron ja Kauhajoen Karhun hiihtojaos-
ton kanssa. 
 Ensimmäiset Lions-hiihdot järjestettiin 
1970-luvun puolesta välissä. Sen jälkeen ki-
soja on ollut säännöllisesti.•
Kuva: Tapani Ojala 

14  Klubitoiminnan 
uusi nousu
viivi valtonen

LIONSTOIMINNAN HAASTEEKSI on osoittau-
tunut nuorten jäsenten saaminen toimin-
taan. LC Tampere/Köyhät Ritarit on aktiivi-
sesti toiminut tavoittaakseen nuoria jäseniä 
ja saadakseen toimintaan jatkuvuutta, uutta 
näkökulmaa ja pitämään klubin vetovoimai-
sena.
 Nuorten jäsenten tavoittamisessa on toi-
minut pohjana klubissamme vallitseva per-
heajattelu. Perheajattelun kautta järjestö-
toiminta on helpottunut perheellisille, sillä 

kokouksiin ja aktiviteetteihin on aina ollut 
mahdollista ottaa lapsetkin mukaan. Tämä 
on mahdollistanut lionstoimintaan tutustu-
misen jo varhaisessa iässä, jolloin toiminnan 
tärkeät arvot välittyvät sekä palvelutyön mer-
kitys korostuu jo varhain.
 Olen itse osallistunut klubimme toimin-
taan lapsesta asti, sekä toiminut nyt viisi 
vuotta jäsenenäkin. Nuorten ottaminen mu-
kaan toimintaan jo varhain mahdollistaa su-
lavan siirtymän osaksi järjestöä, sillä toimin-
ta on tuttua ja sen kokee merkitykselliseksi.
 Nuorten osallistamiseksi olemme myös 
tehneet yhteistyötä eri ikäisten opiskelijoiden 
kanssa, jonka tarkoituksena on tuoda esiin 
palvelutyön merkitystä ja herättää kiinnos-
tusta toimintaan. 
 Nuorempien jäsenien saamiseksi olem-
me myös tarjonneet uusille, nuorille jäsenil-
le mahdollisuuden olla alkuun opiskelijajä-
senenä, jolloin klubi on kustantanut jäsenen 
jäsenkustannukset. Tämä alentaa kynnystä 
liittyä jäseneksi. Nuorempia jäseniä saamalla 
klubi näyttäytyy vetovoimaiselta myös muille 
nuorille aikuisille.•
Kuvassa klubin presidentti Viivi Valtonen 
ja tulevan kauden varapresidentti Maija Virtanen 
lionstoimintaa esittelemässä.

15  LC Porvoo/Borgoensis 
tukee lapsiperheiden 
jaksamista 
LC PORVOO/BORGOENSIS on jo yli 10 vuoden
ajan antanut porvoolaisille lapsiperheille 
konkreettista apua arkeen palveluseteleillä. 
Lahjoitettava vuosittainen summa on ollut 
10 000 euroa, joka on saatu aikaan vuosika-
lenterien myynnillä. Vuonna 2020 lahjoitus 
mahdollisti 50 lapsiperheelle 200 euron pal-
velusetelin, jolla voi tilata kotiapua.
 Lapsi- ja perhepalveluiden päällikkö 
Eliisa Roineen mukaan lionsklubin tuki on 
erittäin arvokasta ja mieltä lämmittävää. 
Tuen avulla neuvoloiden terveydenhoitajilla 
on mahdollisuus tarjota tukea matalalla kyn-
nyksellä, kun he huomaavat erityisen kuor-
mittuneen tilanteen lapsiperheessä.
 Vuonna 2020 yleisimmät syyt palveluse-
telin myöntämiseen ovat olleet vanhemman 
uupumus, pitkäaikainen sairaus, tukiverkos-
ton puuttuminen, toinen vanhempi paljon 
poissa, yksinhuoltajuus, työttömyys, talou-
dellinen tilanne ja monilapsisuus.
 – Palveluseteli on auttanut perheitä ar-
jen vaikeuksissa. Palvelusetelin saaneita on 
ilahduttanut tieto siitä, että joku välittää ja 

13 14
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ymmärtää lapsiperheiden kuormittavan elä-
mäntilanteen. Konkreettinen apu auttaa jak-
samaan.
 LC Porvoo/Borgoensis toteaa, että kau-
punki tukee lapsiperheitä monipuolisesti. 
On tärkeää, että perheiden kanssa työsken-
televät ammattilaiset jakavat palvelusetelit 
harkinnanvaraisesti niille, jotka apua tarvit-
sevat. 
 Tänä vuonna 10 000 euron avustuksen 
luovuttaminen toteutetaan ilman perinteistä 
lahjoitustilaisuutta.•

16  Aurinko paistaa 
myös koronan varjossa
eija ahonen

KORONAN VARJOSSA on reilu vuosi jo eletty.
Klubin yhteisiä tapaamisia on ikävä, vaikka 
yhteydenpito on hoidettu sujuvasti muilla 
keinoilla.
 Lahjoituksia olemme kuitenkin tehneet 
aikaisempien kausien tapaan. Uutena lah-
joituskohteena meillä on ollut Jyväskylän 
kaupungin nuorisotyön Akku-ryhmä eli et-
sivän nuorisotyön ryhmätoiminta Mataras-
sa. Kyselimme heiltä tarpeita ja lahjoitimme 
maaliskuussa muun muassa kahvin- ja ve-
denkeittimen, termoskannuja ja sopivaa syö-
tävää. Hankinnat teimme Palokan Citymar-
ketista ja kauppias Kukkonen lahjoitti lisäksi 
sipsejä ja karkkeja. 

 Nuorisotyöntekijä Tatu Reinikainen otti 
lahjoituksemme vastaan lämminhenkisessä 
tapaamisessamme. Koimme presidenttimme 
Marja Mäenpään kanssa, että kohteemme 
oli hyvä valinta. Tähän lahjoitukseen kerä-
simme 200 euroa varoja maskikampanjasta 
klubilaisten hankkiessa maskeja omaan käyt-
töönsä.
 Ensi- ja turvakoti on perinteinen koh-
teemme ja joulumuistamisiin sisällytämme
aina myös joitakin neuleita. Tänä talvena 
veimme lisäksi tammikuussa erän pieniä 
vauvan myssyjä ja tossuja.
 Kevään aikana olemme lahjoittamas-
sa myös Sairaala Novaan television yhdessä 
muiden leijonien kanssa.•
Kuvassa etsivän nuorisotyön nuorisotyöntekijä 
Tatu Reinikainen, presidentti Marja Mäenpää 
ja rahastonhoitaja Eija Ahonen.

17  Leijonat siivosivat 
kulmia kuntoon
kari j. hietala

JÄRVENPÄÄN LIONSKLUBIT järjestivät Ranta-
puistotalkoot 5.5. Noin 40 leijonaa viidestä
klubista (LC Järvenpää, LC Jean Sibelius, 
LC Ainot, LC Jannet sekä LC Vennyt ja Jus-

sit) siivosi ison osan Rantapuiston rantavii-
vaa mädäntyvästä kortemassasta ja roskis-
ta. Vuonna 2019 valmistuneiden kaarevien 
rantarakenteiden kohdalta haravoitiin myös 
syksyn lehdet ja Kasinonlahden sivulta nur-
mikkoalue. 
 Maatuvaa jätettä saatiin yhden illan ai-
kana yhteistyökumppani Alltimen järjestä-
mille vaihtolavoille valtava määrä. Projektil-
la saimme puhtaamman ulko-olohuoneen 
järvenpääläisille ja hidastimme puistoalueen 
vesirajan ja Kasinonlahden rannan liettymis-
tä ja umpeen kasvamista.
 Tämä oli toinen vuosi, kun Rantapuisto-
talkoot järjestettiin. Vuosi sitten talkoot 
aloitti LC Jean Sibelius. Myönteisen palaut-
teen myötä aktiviteettia haluttiin laajentaa ja 
alkutalvesta klubi haastoi kaikki Järvenpään 
lionsklubit mukaan.
 Talkooillan aikana niin ohikulkijoil-
ta kuin leijonilta tuli ideoita hankkeen laa-
jentamisesta ensi vuonna kaupunkilaisille. 
Samoin Järvenpää Facebook-ryhmässä tuli 
ehdotuksia Rantapuistotalkoiden laajenta-
misesta. Rantapuistotalkoiden päivitys sai 
ryhmässä vuorokaudessa yli 1 000 tykkäystä 
ja 68 kiittävää kommenttia.• 

Kuvassa Vennyt talkoilivat ahkerasti, 
mutta suostuivat välillä kuvaan.

17
Projektilla saimme puhtaamman ulko-olohuoneen 
järvenpääläisille ja hidastimme rannan liettymistä.
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18  Ruusuja äideille
hilve reijonen

LC HUITTINEN/DORIS kävi viemässä Annalan 
palvelutaloon äitienpäiväruusut kaikkien yh-
teisten tilojen pöydille ilahduttamaan sekä 
asukkaita että henkilökuntaa. Presidentti 
Maarit Nieminen luovutti kukat henkilö-
kunnalle.•
Kuva: Hilve Reijonen

19  Lion-lahjoitus Senioritalon 
saunaremonttiin
antti tuomikoski

AMBASSADOR OF Good Will Tauno Ham-
mar lahjoitti muistelmakirjansa Tauno tuo-
ton – 21 000 euroa – Lauttasaaren senioritalon
saunaremonttiin. Nyt projektin valmistuttua 
uusitusta saunasta saavat nauttia senioritalon 
kaikki 107 asukasta.
 Lahjoitustilaisuudessa toukokuun alussa 
kiitospuheen esitti muun muassa Lions-lii-
ton puheenjohtaja Matti Reijonen. Seniori-
talosäätiön yksi perustajayhteisöistä on LC 
Helsinki/Lauttasaari, jonka jäsen Hammar 
on ollut 20 vuotta. 94-vuotias Hammar on 
ollut lion kaikkiaan 40 vuotta. 
 Viime vuonna Hammarilta meni tam-

mikuusta syyskuuhun tämän toisen muis-
telmakirjansa kirjoittamiseen. Syksy häneltä 
kului kirjan markkinointiin ja postituksiin. 
Vuoden 2021 loppukeväästä tehtiin sauna-
remontti. Aikataululupauksista on pidetty 
kiinni ja ensimmäiset löylyt on jo heitetty.
 Kuuden vieraan esittelykierroksella 4.5. 
Senioritalon johtaja Saija Toropainen ko-
rosti, kuinka saunan remontissa on huomi-
oitu myös liikuntaesteiset.
 Muistelmakirjan onnistuneesta paino-
työstä vastasi Painojussit Oy.•
Kuvassa remontoitu sauna. Lauttasaaren 
senioritalon saunaremontti on suunniteltu huolella, 
siinä on huomioitu myös liikuntaesteiset. 
Kuva: Antti Tuomikoski

20  Välituntiliikuntavälineistön 
lahjoitus koululle
inkeri huhtala

SEINÄJOEN KERTUNLAAKSON upouusi, osin 
vielä rakenteilla oleva koulu otti syksyllä 2020 
vastaan ensimmäiset oppilaansa eli 1.-luok-
kalaiset. Puskaradion kautta saimme kuulla,
että oppilaiden käytössä ei ole vielä min-
käänlaisia välituntiliikuntavälineistöä.
 Tästä me LC Nurmo/Valakioitten nais-
leijonat saimme idean. Otimme yhteyttä 

18
koulun opettajiin ja pyysimme heitä laati-
maan yhdessä oppilaiden kanssa toivelistan 
mahdollisista välineistä. Oppilaat olivat olleet 
innoissaan saadessaan itse vaikuttaa asiaan. 
Ja toivelista olikin pitkä ja osin myös yllättä-
väkin. Listalla oli hyppynarujen, hulavantei-
den, sählymailojen ja -pallojen lisäksi myös 
muun muassa lumilapiot, lumikolat, haravat, 
harjat, hiekkalapiot sekä Plaston isot kuorma-
autot. Lisäksi opettajien toiveena oli saada 
näille tarvikkeille sopivat varastolaatikot.
 Lumilapiot ja -kolat veimme kouluun 
marraskuussa, kesätavaroiden lahjoitus ta-
pahtui huhtikuun alussa.
 Voi sitä lasten riemua. Etenkin mieltä 
lämmitti se innokkuus, kun lapset saivat vä-
lineet käyttöönsä. Pojat alkoivat heti pukea 
peliliivejä päälleen aloittaakseen sählypelin. 
Samoin harjat, haravat, hyppynarut ja hula-
vanteet löysivät heti ottajansa. 
 Yksi oppilaista kiteytti asian hienosti: 
”Aivan kuin olisi joulu, kun tuli niin paljon 
lahjoja”.•
Kuva: Inkeri Huhtala

21  Sankaripaadella 243 lyhtyä
martti koivumäki

MONET LIONSKLUBIT sytyttävät sankarihau-
tojen kynttilät 6.12. Näin teki myös LC Il-
majoki/Ilkka Ilmajoella 243 sankaripaadella 
lion Martti Koivumäen lahjoittamiin lyhtyi-
hin.•
Kuva: Jussi Niukkala

Uusitusta saunasta saavat nauttia senioritalon 
kaikki 107 asukasta.
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Harry Bondas
LC Kimito-Kemiö 
f. 11.8.1943 
d. 3.9.2020

Dieter Ehrhard 
Wolfgang Clement
LC Pihtipudas 
s. 10.4.1941 Stralsund, Saksa 
k. 1.12.2020 Pihtipudas

Timo Jyväkorpi
LC Naantali/Tawast 
s. 26.11.1949 Inari 
k. 11.2.2021 Naantali

Matti Matinmikko
LC Rovaniemi/
Alakemijoki
s. 20.11.1949
k.12.2.2021

Reima Mattila
LC Paimio
s. 2.8.1945
k. 14.12.2020

Ritva Nylund
LC Somero/Paratiisi 
s. 25.6.1940 Somero 
k. 17.3.2021 Somero

Juhani Sandkvist
LC Kokkola 
s. 1.12.1945 Kokkola 
k. 17.9.2020 Kokkola

Yrjö Sarahete
LC Helsinki/Siltamäki
s. 31.3.1929
k. 23.1.2021

Marja Seppälä
LC Hamina/Varvara 
s. 15.3.1950  
k. 2.12.2020

Anssi Johannes 
Kortejärvi
LC Oulu/Limingantulli
s. 29.1.1941 Pudasjärvi  
k. 20.1.2021 Oulu

Risto H. Luukkanen
LC Tuusulanjärvi 
s. 24.5.1941 Asikkala  
k. 2.4.2021 Tuusula 

Raimo Antero Manu
LC Kiuruvesi/Niva 
s. 2.1.1939 Suistamo 
k. 31.1.2021 Kiuruvesi

Heikki Paanila
LC Jyväskylä/Cygnaeus
s. 24.7.1951 Viitasaari
k. 27.12.2020 Äänekoski

Seppo Pyötsiä
LC Kouvola/Lukko
s. 16.6.1934 Valkeala
k. 5.2.2021 Kouvola

Rauno Teräväinen
LC Vilppula 
s. 25.9.1936 Kirvu 
k. 29.5.2020

Hannu Viitala
LC Lahti 
s. 26.8.1963 Honkajoella 
k. 24.12.2020 Hollola

Olavi Stenqvist
LC Järvenpää
s. 5.2.1931
k. 2.12.2020

Aarne Sjögren
LC Tampere/Harju 
s. 18.4.1935 
k. 25.1.2021

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

MUISTOKIRJOITUKSET

Jukka Viljanen
LC Naantali 
s. 31.3.1939 
k. 24.12.2020
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Monta tapaa tehdä hyvää.

Paikallisten lionsklubien koti- ja Facebook-sivut sekä www.lions.fi ja www.lionsclubsorg/fi
De lokala lionsklubbarnas hem- och Facebooksidor samt www.lions.fi och www.lionsclubsorg/sv

Lisätietoa / Tilläggsinfo

Tule mukaan
Lionstoiminta on vapaaehtoista palvelutyötä ja siihen voi kuulua jokainen, 

jonka sydän sykkii auttamisen halua. Kansainvälinen Lions-järjestö muodostuu 
lionsklubeista, joita on yli 200 maassa. Järjestöön kuuluu noin 1,4 miljoonaa lionia. 

Suomessa on satoja klubeja ja niissä tuhansia jäseniä. Klubit ovat rekisteröityjä yhdistyksiä 
ja ne kuuluvat kansainväliseen Lions-järjestöön ja Suomen Lions-liittoon.

jos haluat auttaa kanssaihmisiäsi lähellä ja kaukana, tule mukaan lionstoimintaan.

Många sätt att göra gott.
vill du hjälpa dina medmänniskor nära och fjärran, kom med i lionsverksamheten.

Kom med
Lionsverksamheten är frivilligt servicearbete och till den kan höra vem som helst, 

vars hjärta slår för att hjälpa. Internationella Lionsorganisationen består av klubbar 
i mer än 200 länder. Till organisationen hör ca 1,4 miljoner lion. Det finns hundratals klubbar 

i Finland med tusentals medlemmar. Klubbarna är registrerade föreningar 
och hör till internationella organisationen och Finlands Lionsförbund.
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PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.
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D
onationen gör det enligt klubbens 
president Teemu Turunen möjligt 
att stöda 50 familjer med service-
sedlar värda 200 euro som kan an-
vändas till att erbjuda familjer hem-

hjälp.
 Elisa Roine chef för stadens barn- och fa-
miljeservice, konstaterar att Lionsklubbens 
stöd är mycket värdefullt och värmande. 
 – Med hjälp av donationen är det lättare 
för hälsovårdarna att kunna erbjuda stöd när 
de märker att situationen i barnfamiljen är 
särskilt svår, säger hon. 
 År 2020 var de vanligaste orsakerna till att 
servicesedlarna beviljades utmattning, lång-
varig sjukdom och brist på stödande nätverk.
 – Andra vanliga orsaker är att ena föräld-
ern ofta är bortrest, att föräldern är ensam-
försörjande, att familjen drabbats av arbets-
löshet eller annan ekonomisk kris eller att 

det är frågan om en familj med många barn, 
säger Roine.

Tryggt hem förhindrar utstötning
Servicesedeln har hjälpt och stött familjerna i 
deras vardag. De som har fått en servicesedel 
har varit tacksamma för hjälpen och de har 
enligt Roine varit glada över att någon bryr 
sig om och förstår barnfamiljernas tunga 
livssituation. 
 – Konkret hjälp i form av exempelvis 
Lions bistånd hjälper familjerna att se fram-
tiden an, säger Roine.
 Teemu Turunen konstaterar att LC Por-
voo/Borgoensis uppskattar hur mångsidigt 
staden stöder barnfamiljerna. Den goda 
feedback klubben fått sporrar enligt honom 
den att fortsätta med aktiviteten. 
 – Då familjen mår bra har barnen ett 
tryggt hem, vilket är den bästa metoden 

Stöd till barnfamiljer
Lions Club Porvoo/Borgoensis har redan i tio års tid gett barnfamiljer konkret 
hjälp i vardagen i form av servicesedlar. Klubben har årligen donerat 10 000 euro, 
vilket är vad klubben förtjänat på försäljningen av sin årliga väggkalender.  
bo ingves

DEN SISTA MARS i år överräckte LC Oravais
1 925 euro till Oravais Närsjukhus för reno-
vering av anhörigrummet som finns på av-
delningen. Medlen kom från en fond som 
öppnades i samband med lion  Leif-Erik 
Björklunds bortgång. 
 Klubbens president Monica Ståhlberg 
konstaterar att det inte är många närsjukhus 
som har ett eget rum för anhöriga, där man 
också kan övernatta.
 – Rummet ger chans att dra sig undan för 
en stund, sova eller göra något annat. Det är 
skönt för anhöriga, säger hon.
 Även under coronapandemin har det va-
rit möjligt för anhöriga att använda rummet. 
 – De anhöriga är en resurs i vården. Det 
är viktigt att de får vara med om det bara finns
möjlighet, säger primärskötare Margareta 
Kujanpää, som tog initiativ till familjerum-
met 1996 som sitt slutarbete inom palliativ 

Från vänster primärskötare Margareta Kujanpää 
och avdelningsskötare Ann-Sofi Vestman från 
Oravais Närsjukhus, Monica Ståhlberg och 
Marianne Bergman från LC Oravais. 

LC Porvoo/Borgoensis trycker årligen upp en vägg-
kalender med Borgåmotiv i en upplaga på 1 000 
exemplar. Den har rykande åtgång och är klubbens 
viktigaste enskilda intäktskälla. På arkivbilden 
presenterar Jari Salonen kalendern för 2020.

att förhindra utslagning. För oss är det vik-
tigt att servicesedlarna delas ut på ett hän-
synsfullt sätt till dem som just i det skedet 
behöver hjälp. På grund av coronakrisen ger 
klubben donationen på 10 000 euro utan att 
denna gång arrangera något traditionellt do-
nationstillfälle, säger Turunen.•

vård tillsammans med en nu pensionerad 
kollega.
 De fick lov att renovera ett ledigt rum på 
sjukhuset på egen hand och jobbet finansie-
rades genom att hela personalen bland annat 
sålde lotter och kvastar som de hade målat. 
Under de gångna 25 åren har rummet an-
vänts flitigt och på önskelistan stod i början 
av året en renovering och nya möbler. 
 Eftersom rummet inte finns i kommu-
nens budget måste alla inköp och arbetsin-
satser göras med externa medel. Leif-Erik 
Björklunds anhöriga ville att medlen skulle 
gå till detta ändamål, så det var enligt Ståhl-
berg lätt för LC Oravais att ta fasta på det här 
behovet när pengarna från fonden delades ut.
 – Personalen har på egen hand gjort så 
mycket extra insatser för patienternas bästa
att det här känns som ytterst väl använda 
pengar, säger hon.•

Donation till närsjukhuset i Oravais
bo ingves
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AV ALLA DE OLIKA talanger vi har inom Lions 
står en över alla andra i klubbarna och de kon-
stitutionella områdena: förmågan att förvandla 
svåra situationer till möjligheter. 
 Nu är vi långt in i 2021 och det är mer än 
ett år sedan de första nedstängningarna började. 
Många klubbar har anpassat sig till ett nytt nor-
malläge och pandemins regler verkar inte längre 
konstiga, de är helt enkelt en del av våra liv. 
 Även om vi vet att det inte kommer att vara 
så här för alltid har klubbarna på ett riktigt inn-
ovativt sätt anpassat sig till läget under det se-
naste året. Det är värt att begrunda om de här 
nya sätten att verka kan fortsätta i vår verksam-
het också efter pandemin.
 Till exempel kan vi nu mötas utan att vara i 
samma rum. Virtuella möten har gjort det möj-
ligt för Lions att fungera säkert under pandemin 
och de har även öppnat dörren för nya möjlighe-
ter. Jag hör ofta föräldrar eller yngre människor 
som precis börjat sina arbetskarriärer säga att de 
gärna skulle vara med och hjälpa men att de inte 
kan hitta tid att delta i mötena. Tänk om mötena 
var i deras hem och att allt som behövdes var en 
internetanslutning och en timme av deras tid? 
Ingen stress för att ta sig till mötena och ingen 
barnvakt krävs.
 Vi har potential att radikalt förändra hur 
vi hjälper. Det betyder inte att alla klubbar ska 
gå över till virtuella möten, utan att varje klubb 
bör undersöka vilka av de förändringar den har 

gjort under det senaste året 
som kan vara värda att behålla. 
   Låt oss nu fokusera på hur 
vi kan använda lärdomarna 
från det senaste året som en 
guide för framtiden.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
FO

TO
: L

C
I

Vad pandemin lärt oss

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

Europeiska höjdpunker 
i Kampanj 100
LCIF:s nya evenemang LCIF Europe Day och Online Recognition Event 
har gjort vår stiftelses verksamhet känd både i samhället och bland 
våra medlemmar. Evenemangen inspirerar oss så att vi når ett bättre 
resultat för Kampanj 100 under kampanjens sista period.

KAMPANJ 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lionsförbundets lcif-koordinator 
och 14 distriktskoordinatorer

L
CIF Europa siktar mot att besegra 
mässlingen och i Finland firades 
dagen den 22 maj. På många håll 
kombinerades dagen med miljö-
aktiviteten Kulmat kuntoon (ung. 

Grannskapet i skick). Stiftelsen ordnade 
den 8 maj ett virtuellt belöningsevene-
mang för nya personliga donatorer och 
modellklubbar. Samtidigt presenterades 

europeiska framgångshistorier som möj-
liggjorts bland annat med hjälp av LCIF.  

Modellklubbskriterierna 
luckrades upp
Det globala resultatet för Kampanj 100 
översteg trots coronapandemin 200 mil-
joner dollar i april. I Europa är det endast 
Island som har nått det officiella målet 
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Vart femte undernärda barn i utvecklings-
länderna dör i mässling. LCIF-dagens 
insamling riktas till kampen mot mässling.
FOTO: PIXABAY

ORDFÖRANDEN
matti reijonen
Ordförande 2020–2021

Verksamhet i undantagstider
VI LEVER I UNDANTAGSTIDER med ett virrvarr av restriktioner och förbud med både 
för- och nackdelar. Några av dem kommer att leva vidare även efter undantagstill-
ståndet. Jag och säkert många andra kommer för evigt att komma ihåg detta verk-
samhetsår. 
 Nästan varje dag har jag över internet deltagit i ett eller flera möten med olika ar-
betsgrupper utan att vi träffats ansikte mot ansikte. Internet är ett enkelt och snabbt 
sätt att föra saker och ting framåt. Det har varit många möten, stora som små, inhem-
ska och internationella, men det viktigaste, människonärheten, har saknats. 
Enligt många är Finland det förlovade landet för förbud och regler. Eftersom man i 
företagsvärlden, trafiken och olika spel följer särskil-
da spelregler, så varför inte i Lions?
 När det identifieras ett behov av att förändra 
grunderna i verksamheten måste vi vara aktiva och 
reagera. Det är den rätta vägen och ett tecken på god 
förvaltning att vi gör nödvändiga förändringar på 
eget initiativ. Visionen både lokalt och gällande hela 
Finlands lionsverksamhet är att vihåller fanan uppe 
i de finländska distrikten så att vi kan ses som ett föredöme även i en internationell 
organisations ögon. 
 Delegaterna i det kommande årsmötet kommer att ha befogenhet att fatta beslut 
om vilken väg vi tar, om visionen kommer att förverkligas eller om den kommer att 
förbli en dröm. Att ha en vision utan att göra något är att leva i en drömvärld.
 När perioden närmar sig sitt slut måste var och en av oss se till att alla uppgifter 
är slutförda före nästa period inleds så att den periodens ansvarspersoner kan börja 
från ett rent bord.
 På förbundsnivå är huvuduppgiften för slutet av mandatperioden att arrangera 
årsmötet. Med anledning av det rådande undantagstillståndet kommer årsmötet att 
genomföras virtuellt på samma sätt som det med framgång gjordes i fjol, med endast 
den tekniska och operativa gruppen på plats i årsmöteslokalen i Åbo.
 Jag tackar alla lejon för den här säsongen och särskilt klubbarna. Ni har upprätt-
hållit verksamheten trots de exceptionella omständigheterna. Det visar ett äkta lejon-
sinne och att ni tror på en bättre morgondag. Ett stort tack går också till min maka 
som har hjälpt och uppmuntrat mig i mitt uppdrag. Jag vill också tacka dem som har 
deltagit i stora eller små projekt för att föra vår verksamhet framåt. Vi kan inte slutföra 
allt under en period men vi har nu angett riktningen mot förnyelse. Utvecklingsarbetet
och genomförandet kommer att fortsätta under de kommande åren, vilket bland 
annat innebär att vi under nästa period inleder en långsiktig strategiplanering.
 Jag önskar en coronafri sommar och en aktiv nästa period till alla kommande an-
svarspersoner i klubbarna, distrikten och förbundet, liksom till alla Lions i Finland.•
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Vi har nu angett 
riktningen 
mot förnyelse.

med 250 dollar per medlem. I Finland har vi 
samlat in drygt 700 000 dollar eller bara 35 
dollar per medlem.
 Kriterierna för att bli en modellklubb 
luckrades upp under våren så att priviligie-
rade, eviga, associerade eller familjemedlem-
mar inte längre räknas med då målsättningen 

Kampanj 100 har 
globalt samlat in över 
200 miljoner dollar.

räknas ut. Av den anledningen fick L-distrik-
tet sin egen modellklubb, LC Posio. I N-di-
striktet är en andra klubb på väg mot mål-
sättningen.
 Vår koordinationsgrupp tog på upp-
drag av guvernörsrådet fram material för 
LCIF Europa-dagen som senare också kan 
användas för att presentera vår verksamhet. 
Materialet är med avsikt lite provokativt så 
att det väcker diskussion och frågor.
 Enligt en marknadsundersökning som 
publicerades på våren är det viktigaste kri-
teriet för en donator att pengarna säkert går 
till målet och inte till den insamlande organi-
sationens administration. Här har vi en klar 
fördel men det gäller att klart informera om 
Lions sätt att arbeta. Let’s make Lions great 
again!•
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INBJUDAN TILL
GUVERNÖRSRÅDETS
KONSTITUERANDE

MÖTE
1/2021–2022

Tidpunkt: Onsdagen 16.6.2021 kl. 18.00, 
GTM-möte.

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

perioden 2021–2022 till guvernörsrådets
konstituerande möte som hålls 

måndagen efter årsmötesveckoslutet 
16.6.2021 från kl. 18.00 framåt. 

Välkomna!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 ordförande  verksamhets-
 2020–2021 ledare

F
inlands Lions Förbunds 68:e årsmöte 
arrangeras på distans från Åbo med 
start 12.6 kl. 10 på plattformen Go-
ToWebinar. Om mötet måste fortsät-
ta söndagen den 13.6 börjar mötet 

klockan 12.00.
 Endast klubbarnas röstberättigade re-
presentanter, DG:na och PDG:na anmäls via 

Den internationella kongressen 
ordnas virtuellt
LIONS CLUBS INTERNATIONALS 103:e kongress
kommer att hållas virtuellt 25–29. juni.
 Den kommande kongressen blir Lions 
Clubs Internationals första virtuella kongress 
någonsin, och i den kan alla Lions och Leos 
i världen delta i. Den nya, spännande mötes-
formen gör det möjligt för alla Lion runt om 

Du hinner ännu anmäla dig till årsmötet
Anmälningstiden till Finlands Lionsförbunds 68:e årsmöte pågår till den 7 juni. 

ÅRSMÖTET /anna-kaisa jansson, chefredaktör

• ALLA DIREKTIV OCH LÄNKAR finns på 
mötets hemsida vk2021.lions-piiri107a.fi.

• ANMÄLAN
Anmälningar till mötet görs via förbundets 
medlemsregisters anmälningssystem. 
Den sista anmälningsdagen är 7.6.2021. 
Därefter är det inte möjligt att anmäla sig.

RÖSTNINGSDIREKTIV 
Val och omröstningar förrättas med 
textmeddelanden via Elisa Dialogi. 
Röstningsdirektiv finns på mötets hemsida.

• ANHÅLLAN OM ORDET
Det rekommenderas att man anhåller 
om ordet senast fredagen 4.6.2021 med 
en blankett som finns på mötets hemsida.

• MÖTESSYSTEMET
Som mötessystem fungerar mötesplatt-
formen GoToWebinar (GTW). Bekanta 
dig med systemets funktioner på mötets 
hemsida. 

• DIREKTIV OCH MATERIAL
Material gällande årsmötet finns på 
Finlands Lionsförbunds lösenordskyddade 
medlemssidor www.lions.fi/jäsenille/
kokouksia/kokousmateriaaleja/
vuosikokous_2021. På sidan finns inbjudan
till din klubbs officiella delegater samt 
mötesdirektiven, föredragningslistan och de 
motioner som ska behandlas på årsmötet.

• ÖVNING
Årsmötespraxis övas gemensamt på 
GTW 1.6 kl. 18.00 och 7.6 kl. 18.00. Länken 
till övningarna finns på mötets hemsida.

• FÖLJ MED MÖTET
Övriga än årsmötets officiella 
representanter kan följa med mötet
via en YouTube Live-länk som publiceras 
på årsmötets hemsida 12.6.2021 kl. 9.

DIREKTIV FÖR MÖTET
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Mötets knutpunkt ligger i år i Åbo. Deltagarna deltar i mötet på distans och på programmet i år finns också 
en virtuell kvällsfest som startar kl. 18.30.

förbundets anmälningssystem. Anmälnings-
tiden är fram till midnatt den 7 juni 2021.
 Årsmötet arrangeras på i stort sett sam-
ma sätt som det föregående mötet i Seinäjoki. 
Utöver mötets ordförande finns endast mö-
tessekreteraren och några stödpersoner fy-
siskt på plats i ”nervcentret” i Åbo, därifrån 
evenemanget vidarebefordras i form av ett 
webbinarium till de andra deltagarna.

Nya kandidater
Under mötet ordnas intressanta omröstning-
ar. Det finns tre kandidater till posten som 
viceordförande medan fem personer söker 
posten som internationell direktor. Utbild-
ningsledare Aarno Niemi har arrangerat 
paneldiskussioner med kandidaterna 25 och 
26.5. Diskussionerna kan ses även på förbun-
dets YouTube-kanal.
 Förutom det egentliga mötet planeras att 
i mån av möjlighet arrangera också annat in-
tressant virtuellt program från morgon till 
kväll, så det lönar sig att på mötets hemsi-
da följa med hur programmet utvecklas. Ar-
rangemangen pågår i samarbete mellan för-
bundets arbetsgrupp och den ursprungliga 
huvudkommittén. 
 För dem som samlar på minnen från 
mötena finns givetvis traditionella pins och 
bordsvimplar tillhanda i webbhandeln via en 
länk på mötets hemsida. Bordsvimplarna be-
ställs då det ser ut som om det slutliga antalet 
har uppnåtts och levereras efter det. 
 Välkommen att delta i Finlands Lionsför-
bunds årliga huvudevenemang!•
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 Temat för nästa internationella presi-
dent, Douglas X. Alexander, kommer att 
vara ’’Service From the Heart’’, ung. Hjälpa 
med hjärtat.
 Det nepalesiska språket lades till som 
organisationens officiella språk. Det in-
nebär att Lions nu har totalt 13 officiella 
språk. Nepals medlemskap har ökat kraf-
tigt och har redan överskridit gränsen på 
41 000 medlemmar.
 LCIF:s kampanj 100 startar sin sista 
verksamhetsperiod. Särskilt Europa, inklu-
sive Finland, förväntas aktivera sig för att 
nå målet på 300 miljoner dollar före den 30 
juni 2022.
 Nästa styrelsemöte äger rum den 13–16 
juni 2021 i Atlanta i USA. Mötet förverkli-
gas enligt den så kallade hybridmodellen.•

Ä
ven om verksamhetsperioden har 
varit utmanande på grund av co-
ronaviruset har organisationens 
medlemskap vuxit på ett glädjan-
de sätt. Vid tidpunkten för april-

mötet hade 103 776 nya medlemmar ans-
lutit sig till organisationen och det hade 
grundats 2 156 nya klubbar, av vilka över 
hälften är specialklubbar. Av de nya med-
lemmarna är 16 procent under 40 år. 
 I april hade över 13 000 deltagare an-
mält sig till den virtuella kongressen i 
Montreal. På programmet står en virtuell
parad, seminarier, en utställningshall, topp-
framträdanden av artister i musik- och un-
derhållningsvärlden, årsmötessessionerna, 
val av ledare och de nya distriktsguvernö-
rernas (elekternas) ed. Årskongressens hu-
vudtalare är Nobelfredspristagaren Malala 
Yousafzai från Pakistan.
 Omröstningarna kommer att äga rum 
elektroniskt från och med den 27 juni. kl. 
16.00 och slutar 29.6 kl. 16.00 finsk tid. En 
Lionsmedlem som är registrerad som klub-
bens officiella representant kan rösta när 
som helst under det tidsfönstret.

Förslaget om höjd medlems-
avgift skjuts upp
Förslaget om att höja den internationella 
medlemsavgiften skjuts upp med ett år till 
den årliga kongressen i New Delhi 2022. 
Beslutet påverkades av att LCI:s ekono-
miska utveckling varit bättre än väntat un-
der innevarande period, vilket berodde på 
minskade kostnader till följd av coronapan-
demin samt en ökad avkastning på inves-
teringarna.
 Registreringsavgiften för årsmötet 2022 
i New Delhi godkändes. Den är 175 dollar 
för anmälningar som gjorts senast 7.1.2022, 
225 dollar 8.1–31.3 och 250 dollar från och 
med 1.4. Leo-avgiften är 50 dollar. Virtuellt
deltagande är också möjligt, med en re-
gistreringsavgift på 50 dollar fram till den 
31 mars 2022 och efter det 75 dollar. För 
Leomedlemmar är avgiften 30 dollar.
 Villkoren för klubbens och distriktets 
excellensutmärkelser förnyades för perioden
2021–2022. Pilotprogrammet Join Together
godkändes som ett verkligt programinitiativ.
 Följande ändringar av LCI:s stadgar 
och arbetsordning föreslås för godkännande

Medlemsantalet ökar i världen
Den internationella styrelsens andra möte under mandatperioden 
2020–2021 hölls mellan den 12 och 21 april 2021. 
INTERNATIONELLA STYRELSEN / heimo potinkara, internationell direktor (id) 2018–2021

• Anmälan till det virtuella årsmötet
 pågår. Anmälningsavgiften    
 är från början av april 75 USD. 
 Leos registreringsavgift är 30 USD.  
• Val av administrativa tjänstemän 
 och internationella ledare kommer 
 att hållas virtuellt. 
• Mer information om årsmötet finns 
 på lcicon.lionsclubs.org. 
• Hela årsmötet dubbas, textas eller   
 tolkas på både svenska och finska.  
• De nya arrangemangen tar tid och i år
 kommer den internationella presidentens
 inbjudan till kongressen och    
 presentationen av kandidaterna till posten  
 som tredje vicepresident att publiceras 
  så nära årsmötet att de kommer 
 att finnas tillhanda endast digitalt.

LCICon 2021

vid årskongressen 2021: En mening skall 
införas i artikel V (Internationella tjänste-
män och styrelseledamöter), moment 4, 
punkt (a): Om den internationella årliga 
kongressen inte kan hållas på grund av 
restriktioner eller andra externa händelser 
utanför organisationens kontroll kan den 
internationella styrelsen tillåta alternativa 
förfaranden vid val av internationella presi-
denter och internationella direktorer. Valen 
hålls i övrigt i enlighet med stadgarna och 
de direktiv som följer efter denna punkt. 
 I distriktens direktiv 6§ gällande den 
första eller andra vice distriktsguvernören 
lades till en punkt (d). Har inte verkat en 
hel period eller större delen av en period 
som distriktsguvernör.

Ett trettonde officiellt språk
LCI Forward-projektgruppens strategi-
förslag diskuterades också. Efter noggrant 
övervägande och feedback har man beslu-
tat att presentera strategin samt LCI:s och 
LCIF:s gemensamma bränd under namnet 
”Lions International” i stället för det tidi-
gare presenterade ’’One Lion’’. Beslut om 
namnet fattas vid ett senare tillfälle.

i världen att knyta kontakt med varandra och 
att delta i världskongressen. Du kan uppleva 
alla dina favoritevenemang på årsmötet, in-
klusive: bekanta dig med de virtuella utställ-
ningarna, börja nätverka med andra Lions, 
njut av underhållning i världsklass och lyssna 
på tal av ledare och huvudtalare.
 Du har också möjlighet att delta i en vir-
tuell nationsparad bestående av minutlånga 
videor som sänts in från hela världen och en 
virtuell flaggceremoni! Representanter som 
anmält sig till LCICon kan rösta virtuellt för 
första gången.
 I 100 år har Lions Clubs Internationals 
årskongress inspirerat Lions genom otroliga 
seminarier, glad samvaro och vänskap samt 
talare i världsklass. I år har vi äran att ha en 
mycket speciell talare som har inspirerat hela 
världen. Vi välkomnar fredsnobelpristagaren 
Malala Yousafzai till den virtuella årskon-
gressen LCICon 2021.
 Det finns inte många unga kvinnor i värl-
den som har överlevt mordförsök eller blivit 
den yngsta Nobelpristagaren. I dag fortsätter 
Malala att bekämpa hinder – som fattigdom, 
krig och könsdiskriminering – som hindrar 
mer än 130 miljoner flickor runt om i värl-
den från att gå i skola.•

Under perioden har Lions 
fått över 100 000 nya 
medlemmar internationellt. 
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D
e inställda eller uppskjutna evene-
mangen återspeglas bland annat i 
att rese-, boende- och matkostna-
derna var drygt 50 000 euro lägre 
än beräknat.

 Bokslutet visar ett överskottet på 114 063 
euro. Av detta är förvaltningens andel 70 
848 euro och resultatet av de administrati-
va verksamheterna 43 215 euro. Utan interna 
bidrag skulle resultatet av den administrativa 
verksamheten ha visat ett underskott på -17 
023 euro. Då ovannämnda interna bidrag be-
aktas är resultatet nära det budgeterade över-
skottet på 45 649 euro i det budgetförslag 
som antogs av årsstämman.

Medlemsavgifterna minskar
Intäkterna från medlemsavgifterna fortsat-
te att sjunka. Det totala beloppet på 706 250 
euro är 34 000 euro mindre än föregående 
period.
 Kontorets personalnedskärningar åter-
speglas i resultatet: jämfört med föregåen-
de period har lönekostnaderna sjunkit med 
cirka 60 000 euro, trots att förra periodens 
lönekostnader fortfarande inkluderar de 
uppsagdas löner.
 Under den förra perioden investerades 
nästan 25 000 euro i jubileumsårets firande. 
Dessutom omfattar resultatet nästan 20 000 
euro i kostnader för AlfaTV-samarbetet.

Coronakrisen påverkade märkbart 
förbundets resultat
Effekterna av coronaviruspandemin som pågått sedan våren 2020 
återspeglas i Lionsförbundets ekonomiska resultat för 2019–2020. 
På grund av restriktionerna gällande sammankomster måste fysiska 
möten och utbildningar, liksom aktiviteter som ungdomsutbytesläger 
och Lions Quest-utbildningar, antingen ställas in eller skjutas upp 
till ett senare datum. 
maarit kuikka, verksamhetsledare

 Det totala resultatet av kort- och lottför-
säljningen är 83 545 euro, vilket var något 
lägre än prognostiserade 90 000 euro. Totalt 
delades 56 543 euro av dessa egna intäkter ut 
till ungdomsutbytes- och leoverksamheten, 
Orkester Nordens arbetsgrupp och Finlands 
andel av NSR-projektet.
 Det tvååriga projektet Lions för rent vat-
ten, som genomfördes med hjälp av miljömi-
nisteriet, avslutades i augusti 2020. Projektets 
egenfinansiering täcktes genom beslut av 
guvernörsrådet med medel från Röda Fjä-
dern-insamlingen. Det tvååriga projektet var 
som förväntat kostnadsneutralt.
 Värdskapet för Orkester Norden åter-
speglas för första gången i bokslutet. Efter-
som det uppgjordes ett separat bokslut och 

Värdskapet för Orkester 
Norden syns för första
gången i bokslutet.
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ningen som ett bidragsförskott. Aktiviteten 
påverkar inte resultatet.

Leokontona överfördes 
till förbundet 
På grund av ändringar i dataskyddslagstift-
ningen överfördes leoverksamhetens konton 
(Leo multipeldistrikt 107) till Lionsförbun-
det i början av 2020. Baserat på en diskussion 
med revisorn har leoverksamhetens konto 
och dess transaktioner ingen inverkan på re-
sultatet utan kontot syns i balansen.
 Förbundets balansomslutning är 1 458 116
euro, vilket är cirka 140 000 euro mindre än 
under föregående period, främst på grund 
av att bidrag som redan beviljats från Röda 
Fjädern-fonden har använts och på grund 
av katastrofhjälpen till skogsbrandsdrabba-
de Australien.
 Under perioden reviderades budgeten 
som godkändes av årsstämman genom beslut 
av årsstämman i oktober och sedan i form av 
en vinstprognos våren 2020. 
 Revisionen var den första som gjordes av 
revisionsföretaget BDO. Dessutom gjordes 
en verksamhetsgranskning utgående från en 
regeländring som beslutades vid årsmötet i 
Kalajoki.•

en skild revision för projektet i slutet av 2019 
i enlighet med Nordiska ministerrådets di-
rektiv för givna understöd, har man i för-
bundets bokslut utgått från att 2020 ses som 
ett eget år och att det outnyttjade bidraget 
för året kommer att överföras till balansräk-
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Tack
DET HÄR ÄR MIN SISTA KOLUMN som verksamhetsledare Lionsförbundet. När nästa tid-
ning kommer ut har jag redan gått vidare till nya utmaningar och min efterträdare har 
säkert valts. Det är en bra tid för Lionsförbundet att få nytt krafter som ansvarar för ad-
ministrationen.
 Jag har varit på posten i nio år och fem månader, först med titeln generalsekreterare 
och sedan som verksamhetsledare, vilket är längre än jag trodde från början. När en upp-
gift lediganslogs på annat håll där jag kunde utnyttja min kompetens ville jag ta tillfället 
i akt. Till min stora glädje öppnades den dörren. 
 Jag lämnar mitt jobb med ro i sinne. Det gläder mig att Lions ekonomi har stabili-
serats. För sjunde året i rad gör förbundet ett överskottsresultat och kassaflödet är posi-

tivt. Den ekonomiska förvaltningen har genomgått betydan-
de strukturella förändringar som har gjort det lättare att följa 
med hur ekonomin utvecklas.
     Det kommer även i fortsättningen att finnas ekonomiska 
utmaningar i administrationen, men det beror inte på dålig 
ekonomisk förvaltning utan på kontinuerligt minskande in-
täkter som verksamheten måste anpassas till. Detta gör det 
utmanande att utveckla verksamheten på långsikt.
     Mest stolt är jag över min lilla grupp av medarbetare som 
jag har upplevt upp- och nedgångar med. Medarbetarna har 

kul med varandra och arbetet har löpt smidigt också under coronapandemin! Det råder 
en utmärkt atmosfär på kansliet vilket är en stor tillgång för alla.
 Det har då och då diskuterats vad generalsekreteraren/verksamhetsledaren får göra 
och inte göra. Jag vill påpeka att vi lever i ett samhälle där kontakterna till företag och 
branschpartners kräver närvaro och synlighet i rätt nätverk för att stärka organisatio-
nens varumärke och öka intresset för verksamheten. Dessutom är det lättare att komma 
överens om eventuell sponsring eller andra samarbetsmetoder som påverkar ekonomin 
positivt. Att nätverka är med andra inte bort från lionsarbetet.
 Saltet i mitt arbete och en viktig motivationsfaktor har varit de evenemang jag be-
vistat i klubbarna och distrikten. Jag är oerhört tacksam för hur väl jag mottagits och jag 
blir alltid rörd när jag tänker på de stunderna.
 Jag vill också framföra mitt varmaste tack och min 
uppskattning till alla dem som verkat i förbundet. Utan 
insatserna från branschledarna och arbetsgruppernas 
ordförande och medlemmar hade många viktiga 
uppgifter blivit ogjorda eller inte kunnat beredas 
då förbundets personalresurser är små. Samarbetet 
med tio olika ordföranden genom åren, styrelsen och 
guvernörsrådet har också varit värdefullt och lärorikt.
 Slutligen vill jag ännu uttrycka min respekt för alla 
lion. Ni är arbetsmyrorna som bygger stacken, alltså 
lionsverksamheten. Utan er skulle det inte heller behövas 
någon i förbundets ledning. Håll liv i myrstacken till 
vilken jag nu ansluter mig som en av myrorna. 
 Det går inte att till pappers beskriva vad 
jag känner just nu. Alltså helt enkelt: Tack. 
För allt. Till alla.•
Min sista arbetsdag innan jag åker på 
semester är som det nu ser ut 
den 18 juni.

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Att nätverka 
med andra är 
inte bort från 
lionsarbetet.
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VERKSAMHETSPERIODEN 2020–2021

STYRELSEMÖTEN
• 3.6

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 16.6 Konstituerande möte, GTM

ÅRSMÖTE
• 12.6.2021, GTW, Åbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 25–28.6. Internationella 
 årskongressen, virtuellt 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
• Juni 2021 Golf, LC Nilsiä

VERKSAMHETSPERIODEN 2021–2022

STYRELSEMÖTEN
• Hösten: 12.8 / 16.9 / 21.10 / 11.11 /
 9.12. (option) 
• Våren: 27.1 / 17. eller 24.2 / 31.3 /
 28.4 / 10.6 

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 16.6 Konstituerande möte, GTW
• 3–5.9 Kyrkslätt
• 26–28.11 Kuopio
• 11–13.3. 

ÅRSMÖTE
• 10–12.6.2022, Kouvola

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 1–5.7.2022 Internationella   
 årskongressen, New Delhi 

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
• 17–18.7.2021 Hagelgevärsskytte,  
 LC Peräseinäjoki

• 21.8.2021 Orientering, LC Vampula

• 11.9.2021 Mölkky, LC Saarijärvi
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A
rbetsgruppen för ungdomsutbyte 
sammanställer material för två re-
klamvideor som presenterar ung-
doms- och värdfamiljeaktiviteter. 
Förhoppningen är att alla distrikt 

ska kunna använda sig av filmerna när verk-
samheten startar i höst.
 Vi hoppas att videorna kommer att få liv 
i ungdoms- och värdfamiljeaktiviteterna så 
att vi får flera sökande från distrikten och att 
verksamheten blomstrar upp efter den tvåår-
iga nedstängningen som orsakades av pan-
demin.
 Vi önskar alla klubbar och Lionsmed-
lemmar en fin sommar så att vi får energi
att starta ungdomsverksamheten under den 
kommande verksamhetsperioden.•

Orkester Norden 
sommaren 2021
ORKESTER NORDEN /anna-kaisa jansson

ORKESTER NORDEN kommer att finnas i nå-
gon form i år, oavsett om det är ett traditio-
nellt orkesterläger i Lahtis eller ett virtuellt 
läger på nätet. 
 På grund av den osäkerhet som corona-
pandemin medför kommer besluten gällan-
de arrangemangen för sommarens Orkester 
Norden att fattas först på tröskeln till som-
maren.
 Alternativen har varit att anordna ett tra-
ditionellt orkesterläger i Lahtis eller ett virtu-
ellt läger på nätet. 
 Om ett virtuellt läger arrangeras på grund 
av coronavirussituationen kommer det bland 
annat att erbjuda auditionscoaching, expert-
föreläsningar, intervjuer och chattplattfor-
mar för deltagarna. Det positiva med det vir-
tuella alternativet är att alla ungdomar som 
sökt till orkestern 2019–2021 kan bjudas in.
 Om sommaren 2021 kan genomföras på 
normalt sätt kommer lägret att hållas mellan 
23 juli och 1 augusti 2020 i Lahtis konsert-
hus och Lahtis konservatorium. Dirigent är 
Eivind Gullberg Jensen och solist är cellisten 
Jonathan Roozeman.
 Följ informationen på förbundets hemsi-
da och de sociala medierna om orkester Nor-
dens sommar 2021.•

Allt ungdomsutyte inhiberas 
sommaren 2021 på grund av 
coronaläget. Det gäller både 
utresande och inresande ungdomar.

Många länder i Asien, Europa 
och Norden har redan inhiberat 
sina läger sommaren 2021. 
På grund av coronapandemin 
kommer läget att vara så osäkert 
ännu nästa sommar att ungdomarnas 
och värdfamiljernas säkerhet inte 
kan garanteras.

SOMMARENS UNGDOMSLÄGER
INHIBERADE
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Ungdomsutbytet förbereder sig 
för framtiden
Ungdomsutbytet blickar framåt och planerar 
redan aktiviteterna under perioden 2021–22.

UNGDOMSUTBYTE / tor-erik backström, yced 2020–2023

Orkester Norden
Kulturproducent Henna Keihäs
henna.keihas@lahti.fi, tfn 050 383 6551
www.orkesternorden.com
www.lions.fi, www.lahti.fi
Vi finns också på sociala medier!

MER INFORMATION

Som kapellmästare på sommaren fungerar 
Eivind Gullberg Jensen.
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Presentationsvideor om ungdoms- och 
värdfamiljverksamheten görs som bäst.
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J
ag är Virpi Lukkarla från Reso och 
min nuvarande klubb är LC Åbo/
Aurora. Jag kommer att vara chef 
för småbarnspedagogiken i Pöytis i 
några månader till varefter jag går 

i pension. 
 Jag är glad och positiv till naturen. 
Mina värderingar bygger på att stödja 
barns och ungdomars välbefinnande. Jag 
lägger stor vikt vid sensitivitet och upp-
muntran i mitt arbete och i mitt eget liv.
 Jag har varit involverad i lejonakti-
viteter sedan 1985. År 2004 inspirerades 
fyra aktiva kvinnor att starta en damklubb 
och 2005 startade LC Pöytyä/Afrodite. Jag 
har fungerat som klubbens sekreterare i 
fem år och två gånger som president.
 Jag tillfrågades 2015 om jag ville gå 
med i Lions Quest och på hösten blev jag 
Quest-ordförande i A-distriktet. Jag har 
också haft möjlighet att delta i den inter-

Lions Quest-utbildningen 
stöder lärarna
LIONS QUEST / jorma hokkanen, 
lq-arbetsgruppens ordförande

UTBILDNINGSPROGRAMMET Lions Quest har 
funnits i Finland sedan 1991 och firar därmed 
30-årsjubileum i år. Under årens lopp har över 
20 000 lärare och andra pedagoger med vår 
hjälp kunnat utveckla sin förmåga att förbättra 
barns och ungdomars känslomässiga och inter-
aktionsfärdigheter. På detta sätt har vi främjat 
välbefinnandet för hundratusentals barn och 
ungdomar i hela Finland. 
 För att fira jubileet undersökte vi hur Lions 
Quest-utbildade människor har utnyttjat pro-
grammet i sina egna undervisnings- och utbild-
ningsuppgifter.
 Undersökningen genomfördes genom att en 
Webropol-enkät skickades till pedagoger som 
deltagit i Lions Quests grundutbildning och 
korta utbildning 2014–2020. Enkäten genom-
fördes i december 2020 och januari 2021. Totalt 
svarade 166 personer på enkäten.
 Enligt enkäten använder de lärare som del-
tagit i LQ-utbildningen sig aktivt av de under-
visningsfärdigheter de lärt sig. Endast 5 procent 
av de svarande rapporterade att de inte använde 
LQ-lärdomarna alls, medan tre av fyra rappor-
terade att de använde dem mycket eller ganska 
aktivt. 
 Praktiskt taget alla lärare som deltog i stu-
dien bedömde LQ-utbildningen som använd-
bar. Nyttan av utbildningen påverkades centralt 
av det material som erhållits från utbildningen, 
utbildningens innehåll och hur utbildningens 
lärdomar har inverkat på eleverna. Endast 1,2 
procent av de tillfrågade såg ingen fördel alls. 
 Värdet av Lions Quest-utbildningen för lä-
rare återspeglas i det faktum att 96 procent av 
dem som har deltagit i utbildningen är beredda 
att rekommendera den till sina kolleger och 85 
procent vill delta i en vidareutbildning. Som ny 
produkt finns ett kompletterande utbildnings-
paket som innehåller en video som producerats 
av LQ-utbildare. Mer information om paketet 
finns på adressen www.lionsquest.fi.•

LIONS QUEST 30 ÅR I FINLAND 1991–2021

Virpi Lukkarla börjar som ny landschef för Quest 
från och med början av nästa period.
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Barn och ungdomar ligger 
nära mitt hjärta
Virpi Lukkarla tar över som ny landschef för Quest 2021–2024. 

LIONS QUEST / virpi lukkarla, a-distriktets lq-ordförande

nationella kommittén för ungdomsläger 
2016 och 2019.

Information om Quest 
på olika sätt
I A-distriktet har klubbarna varit aktivt 
involverade i Lions Quests aktiviteter. I 
vårt distrikt har Quests grundkurser ge-
nomförts årligen som planerat. Coronape-
rioden har dock begränsat verksamheten. 
 I mitt Quest DC-uppdrag i A-distrik-
tet har jag ansett det viktigt att jag kan del-
ta i distriktsstyrelsemöten, PNAT-evene-
mang samt att framföra Quest-hälsningar 
vid klubbesök och andra evenemang.
 Under besöken hoppas jag att min 
egen entusiasm och positivitet kommer 
att smitta av sig på klubbarnas medlem-
mar och öka klubbarnas vilja att hjälpa
pedagogerna i deras jobb för att stöda 
förmågan att samarbeta hos barn och 

Quest ger barn och 
ungdomar en bra 
grund för arbetslivet.
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ungdomar och att förhindra mobbning. 
Quest ger även barn och ungdomar en 
bra grund för arbetslivet.

Svenskspråkig Quest-ledare
söks
Jag har varit medlem i Lions Quest-ar-
betsgruppen under landschefen Jorma 
Hokkanen. Bland de framtida målsätt-
ningarna hör att uppdatera utbildnings-
materialet och få en svenskspråkig Quest- 
utbildare.
 Det är ett stort nöje och en fin möjlig-
het för mig att få fortsätta arbeta för barns 
och ungdomars välbefinnande. Jag får 
samarbeta med mycket skickliga utbilda-
re och en arbetsgrupp som är engagerad i 
Lions Quest. 
 Quest är framtiden!•
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Ny broschyr om 
medlemsanskaffning 
KAMPANJEN SÖKNING på gång avslutas vid 
årsskiftet. Som ett resultat har medlems-
branschen också förnyat presentationen 
av medlemsanskaffningen. Broschyren 
har delats ut till distriktsguvernörerna i 
varje distrikt i maj och den finns även på 
förbundets kansli. Broschyren finns både 
på finska och svenska och den följer vi-
suellt linjen i den allmänna broschyr som 
publicerades i fjol våras.•

Nya redskap för belöning
VÅREN FRAMSKRIDER och många klubbar 
planerar att bland annat belöna framstå-
ende skolelever eller komma ihåg andra 
aktörer inom sitt område.
 För att hjälpa med detta har Finlands 
Lionsförbund förnyat sina mallar för he-
dersdiplom, stipendier och gåvochecker 
i enlighet med de grafiska riktlinjerna. 
Mallarna är fritt tillgängliga för lions-
klubbarna och finns på finska och svens-
ka både som stående och liggande.
 På fackets hemsida kan du också 
bekanta dig med förbundets brevmall, 
powerpointmall och de grafiska instruk-
tionerna samt den internationella organi-
sationens riktlinjer för användning av va-
rumärket.•

Webbinarserie fortsätter 
INOM RAMEN FÖR jubileumsfirandet arrang-
erades webbinarserien De tusende lejonens 
land som under perioden omfattade totalt 19 
webbinarier som presenterade lionsverksam-
heten. Webbinarierna finns på förbundets 
hemsida och på förbundets YouTube-kanal. 
På den finns också annat intressant material 
som du kan bekanta dig med. Länken finns 
på hemsidan. 
 Nästa period införs ett system med månat-
liga teman som på olika sätt syns i förbundets 
och distriktens verksamhet. Webbinariernas 
innehåll följer respektive månads tema och 
arrangeras månatligen.•

Förbundet har en ny 
arbetstagare
PÄIVI SIUKOSAARI har börjat arbeta på 
Finlands Lionsförbund den 15.3 med en 
arbetstid på 60 procent för att hjälpa till 
med den ekonomiska administrationen. 
Hon har arbetat med ekonomi- och löne-
administration i nästan 20 års tid i olika 
företag och i ett års tid på en bokförings-
byrå. 
 Till utbildningen är Siukosaari mark-
nadsföringsmerkonom. Nyligen har hon 
också tagit Procountor Advisor-bokfö-
ringsexamen.•

Uppdaterade direktiv 
för förtjänsttecken
FÖRBUNDETS ARBETSGRUPP för förtjänst-
tecken har förkortat anvisningarna för 
förtjänsttecken och utmärkelser och av-
lägsnat upprepningar samt preciserat ta-
bellen. Anvisningarna med bilagor finns 
på förbundets medlemssida. Klubbens 
sekreterare skriver in alla utmärkelser 
i förbundets register på adressen www.
lions.fi/rekisteri. Arbetsgruppens ord-
förande Seppo Söderholm ger vid be-
hov tilläggsuppgifter, seppo.soderholm@
lions.fi eller 0400 656 209.•

Över åtta miljoner 
steg mot diabetes
tiia häyry

LIONS DIABETESPROMENAD arrangerades i år 
på ett säkert sätt så att alla var ute på sina 
håll och gick under den tid som passade en-
var bäst. 
 Under tidigare år har diabetespromena-
den arrangerats på Narinken i Helsingfors 
och då har också en gemensam musik- och 
gymnastikstund varit på programmet. Un-
der den här utmanande våren uppmanade B- 
och N-distriktens arbetsgrupp i stället alla att 
delta i promenaden under veckan 19–25.4.
 Promenadveckan var öppen för alla och 
antalet deltagare var glädjande högt. I eve-
nemanget deltog över 400 personer från åtta 
olika länder. Sammanlagt tog gruppen över 
åtta miljoner steg och gick drygt 10 000 km. 
 På hösten arrangeras promenaden på 
nytt 4–10.10 och förhoppningsvis syns vi på 
Narinken lördagen den 9 oktober. Du hittar 
gruppen på Facebook under namnet Lions 
Diabeteskävely.•
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Många sätt 
att göra gott. ..    
vill du hjälpa dina medmänniskor nära 

och fjärran, kom med i lionsverksamheten.
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LC Helsinki/Timantit utmanar alla lion och leor 
till promenadbingon.
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Pääsiäismunajahti 
Vaasassa
sofia blomqvist, leo club vaasa

PÄÄSIÄISVIIKONLOPPUNA Leo Club Vaasa jär-
jesti perinteisen Pääsiäismunajahdin uudella taval-
la, koronarajoitukset huomioiden. Pääsiäismunat 
piilotettiin kuten ennen, mutta munien sijainti 
julkaistiin vasta tapahtumapäivän aamuna. Näin 
mahdollistettiin tapahtuma monille ihmisille, eikä 
ihmisiä tullut kerralla liikaa paikan päälle. 
 Ennen tapahtumaa vaasalaiset kuvasivat vi-
deon, jossa maskotti Lulu piilottaa suklaamunia 
leikkipuistoon. Video julkaistiin klubin sometileille 
Facebookiin ja Instagramiin, joista sana lähti kiiri-
mään muille.
 Pääsiäisaamuna klubilaiset kävivät piilot-
tamassa munat leikkipuistoon. Paikalle jätettiin 
myös lappu tapahtumasta, jotta mahdollisuudet 
munien löytämiseen kasvaisivat ja tieto leviäisi 
puistossa oleileville. 
 Seuraavana päivänä klubilaiset kävivät siivoa-
massa paikan ja tarkistamassa, oliko munia vielä 
jäljellä. Eipä ollut, vaan kaikki munat oli löydetty!
 Some-tilit olivat täyttyneet positiivisista kom-
menteista, ja moni kaupunkilainen toivoi perin-
teen jatkamista myös ensi vuoteen.•Vaasassa etsittiin ahkerasti pääsiäismunia.
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Kirkkonummella 
kilpailtiin parhaasta 
lumihahmosta
sandra kari, 
leo club kirkkonummi-kyrkslätt/wise

LEO CLUB Kirkkonummi-Kyrkslätt/WISE 
aktivoi kirkkonummelaisia koronakevään 
keskellä hyväntuulisen lumihahmokilpailun 
pariin. 
 Klubi pyysi sosiaalisen median seuraa-
jiaan osallistumaan kilpailuun hauskalla 
lumihahmolla ja lähettämällä kuvan teok-
sesta. Kilpailuun saatiin mukava määrä 
osallistujia, ja lumihahmojen luomisesta ei-
vät ideat puuttuneet! 
 Saadut kuvat jaettiin Instagramissa ja 
kummiklubin Facebookissa eteenpäin. Leot 
valitsivat lumihahmon voittajaksi lumiuk-
koperheen koirineen, ja onnellinen voittaja 
pääsi kelkkailemaan keväisillä hangilla Kirk-
konummen Prismasta saadulla palkinto-rat-
tikelkalla. 
 Aktiviteetti oli helppo järjestää etänä ja 
toi hyvää mieltä moneen kotiin!•

Verenluovutus 
on oiva aktiviteetti 
klubeille
josefiina granqvist, 
leo club lappeenranta

VERENLUOVUTUS on ollut erinomainen akti-
viteetti leoille, ja moni klubi on käynyt yhdessä 
tekemässä hyvän teon. 
 Tällä kertaa Leo Club Lappeenranta kävi luo-
vuttamassa verta Punaisen Ristin verenluovutuk-
sessa. Jotta verta voi luovuttaa, tulee täyttää ly-
hyt terveyskysely. Sen jälkeen on itse toimenpide 
eli verenluovutus, joka kestää vain hetken. Lap-
peenrannassa oli tarjottu pullakahvit luovutuk-
sen jälkeen, joten kokemus jäi klubilaisille kaikin 
puolin helppona ja kivana aktiviteettina.
 Josefiina Leo Club Lappeenrannasta kom-
mentoi aktiviteettia näin: “Itse en ollut koskaan 
ennen luovuttanut verta, vaikka olen asiaa aja-
tellut. Klubin yhteinen päätös kyseisestä akti-
viteetistä kuitenkin teki mukaan lähtemisestä 
helppoa. Itse verenluovutus oli nopea ja vaiva-
ton toimenpide.”
 Myös Leo Club Espoo/Downtown on käynyt 
aktiivisesti luovuttamassa verta. Viimeisimpänä 
verta kävi luovuttamassa klubilainen Markus 
Kuosmanen, joka kävi liikkuvan veripalvelun 
pisteessä. Markus kannustaakin kaikkia leoja 
luovuttamaan verta hyvän asian eteen.
 Luovutettu veri voi olla suuri apu jollekin 
sitä tarvitsevalle. Lappeenrannan klubi suositte-
lee aktiviteettia myös muille klubeille – etenkin, 
jos aktiviteettien ideointi on ollut haastavaa. 
 Pienikin teko saattaa loihtia lisää motivaa-
tiota klubin toimintaan, unohtamatta verenluo-
vutuksen tärkeyttä verta tarvitsevien ihmisten 
kannalta.• 

Pieneltä tuntuva teko voi olla todella suuri 
jollekin toiselle.

Voittajan teoksessa komeilee lumiukkoperheen 
lisäksi lumikoira.

Kilpailun kuvasatoa – monenlaista hahmoa nähtiin maaliskuussa Kirkkonummella!
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International Liaison Officer (ILO)
MARKUS KUOSMANEN
Leo Club Espoo/Downtown

NUORESTA IÄSTÄNI huolimatta alan olla jo 
varsinainen leokonkari. Hallituksessa olen ehti-
nyt olla pari kautta rahastonhoitajana ja kahden 
eri piirin presidenttinä. Nyt tahtoisin lähteä edis-
tämään leojen ilosanomaa kansainvälisesti, ja 
tuoda myös Välimeren raikkaita ajatuksia Suo-
meen. 
 Päivisin käyn töissä ja öisin uneksin pelas-
tavani maailman. Oma lempiaktiviteettini viime 
vuodelta oli roskien keräys klubin kanssa. Hyvä 
seura, raikas ilma ja puhtaaksi tulevat polut ovat 
lyömätön yhdistelmä!•

Sihteeriksi
ROBERT SIMONSUURI
Leo Club Espoo/Downtown

OLEN 23-VUOTIAS nuorimies Espoosta. 
Harrastuksiini kuuluu laulaminen, säveltäminen 
sekä boulderointi, joiden parissa menee suurin 
osa vapaa-ajastani. Työkseni olen äänitarkkailija,
äänittäjä ja miksaaja Transmix Oy -nimisessä yri-
tyksessä.
 Leourani on vielä toistaiseksi alkutaipaleella.
Liityin leoihin lokakuussa 2020, jonka jälkeen 
olen aktiivisesti ollut mukana oman klubini toi-
minnassa sekä tapahtumissa.
 Ensi kaudella siirryn klubissa presidentin vir-
kaan, jonka johdosta toivon edistävän jo entuu-
destaan klubin hyvää yhteishenkeä erilaisilla ak-
tiviteeteilla. 
 Hallinnolliset tehtävät ovat jo pitkään kiin-
nostaneet minua ja koen, että sihteerinä toimi-
misesta on minulle paljon hyötyä tulevaisuudes-
sa. Koen, että tämä on myös hyvä mahdollisuus 
päästä tutustumaan leoihin Suomessa sekä kan-
sainvälisellä tasolla.•

PR-sihteeriksi
ALEKSI VALAVUO
Leo Club Rauma

OLEN OLLUT MUKANA leotoiminnassa
Rauman klubin perustamisesta asti eli 
noin neljä ja puoli vuotta. Tahdon siirtyä 
AMF-piiripresidentin roolista uusiin tehtä-
viin ja koen koulutusalastani asiakaspal-
velusuunnittelussa olevan hyötyä Suomen 
Leojen markkinoinnissa. 
 Tavoittelen PR-sihteerin roolissa lisään-
tyvää näkyvyyttä leijonien sekä mahdollis-
ten jäsenehdokkaiden keskuudessa.•

Suomen Leojen hallituksen presidentiksi
MARI PEKKARINEN
Leo Club Espoo/Downtown

HALLITUSTOIMINTA ON hauskaa. Itse olen 
ollut mukana hallituksessa muutaman vuoden 
ajan ja viimeisimmällä kaudella toimin varapre-
sidenttinä ja ILOna. 
 Ensi kaudella haluaisin toimia Suomen Leo-
jen hallituksen presidenttinä, ja yhdessä muun 
hallituksen kanssa aktivoida leotoimintaa ja yh-
dessä tekemistä. Kauden teemana olisi ystävyys 
ja yhteisöllisyys.•

Suomen Leojen hallitukseen kaudelle 
2021–2022 
hakeneet ehdokkaat

Presidentiksi Mari. Sihteeriksi Robert.

PR-sihteeriksi Aleksi.

ILO:ksi Markus.
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LEOLEHDEN 
AINEISTO-DEADLINE 

VUONNA 2021
• NUMERO 1: aineistopäivä 3.1. (digilehti). 

• NUMERO 2: aineistopäivä 21.2.
• NUMERO 3: aineistopäivä 18.4. 
• NUMERO 4: aineistopäivä 25.7.

• NUMERO 5: aineistopäivä 12.9. (digilehti).
 NUMERO 6: aineistopäivä 31.10.

Lions Diabeteskävely 
osallisti myös leoja
SUOMEN LIONIT järjestivät tänä vuonna oma-
toimisen Diabeteskävelyn 19.–25.4., johon osallis-
tui myös moni leoklubi. Järvenpään leot keräsivät 
yhteensä jopa 64 kävelykilometriä viikon aikana!•

Leo Club Järvenpään 
videovinkit 
korona-arkeen
hanna silvennoinen, leo club järvenpää

LEO CLUB JÄRVENPÄÄ on monen muun klu-
bin tapaan joutunut vähentämään aktiviteetteja 
paljon viimeisen vuoden aikana. 
 Klubilaiset pohtivat yhdessä, millaista toi-
mintaa he voisivat keksiä kotoiluun ja karan-
teeniin arjen piristämiseksi. Keskusteluissa nousi 
esiin myös se, miten klubi voisi parantaa näky-
vyyttään ja esitellä toimintaa paikallisille nuorille. 
 Tästä syntyi idea, josta klubilaiset olivat hy-
vin innoissaan: klubi lähti tekemään videoita so-
meen lempiaktiviteeteistaan ja ajanvietteistään! 
Videoilla vilisee monenlaisia ideoita arjen tylsyy-
den kitkemiseksi, kun kavereita ei oikein voi näh-
dä eikä muita menoja ole. 
 Klubi julkaisee videoita Instagram-tilillään, 
jonka he perustivat video-idean myötä. Videoita 
ilmestyy aktiiviseen tahtiin, ja niistä löytyy ajan-
viete- ideioita kaikenlaisille ihmisille aina urhei-
lusta ja geokätkeilystä kirjekavereihin ja eloku-
vavinkkeihin.
 Ota siis tili haltuun ja kurkkaa järvenpääläis-
ten vinkit korona-arkeen Instagramista 
@leoclubjarvenpaa•

64 km
viikossa!

Leo Club Järvenpään 
Instagram-tililtä löytyy 
vinkkejä tylsyyden 
selättämiseen.
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Lue lisää skannaamalla QR-koodi 
matkapuhelimellasi

OLEMME KAIKKI YHTEYDESSÄ TOISIIMME
Jopa näinä ennennäkemättöminä aikoina pysymme yhteydessä toisiimme 
palvelun kautta. Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu on yli 30 vuoden 
ajan yhdistänyt ihmisiä ympäri maailmaa ja antanut lapsille mahdollisuuden 
ilmaista näkemyksiään rauhasta. Järjestä rauhanjulistekilpailu omalla alueellasi. 
Lisätietoja rauhanjulistekilpailusta löydät sekä Lions Clubs Internationalin että 
Suomen Lions-liiton verkkosivustolta. Tilaa kilpailupaketti tänään osoitteesta 
www.lionsverkkokauppa.fi.

KANSAINVÄLINEN RAUHANJULISTEKILPAILU
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