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Kansainvälinen presidentti 
Dr. Jung-Yul Choi yhdistää 
lionit historiallisella 
jatketulla toisella kaudella

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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LIONSTOIMINTA 70 VUOTTA SUOMESSA
Merkkipäivää vietettiin Helsingin Asema-
aukiolla esitellen lionstoimintaa
 
YMPÄRISTÖPALKINTO LC KONTIOLAHDELLE
Klubi paransi virtakutuisten vaelluskalojen
elinoloja Salmilammenpurossa
  
67. VUOSIKOKOUS JÄRJESTETTIIN ETÄNÄ
Reijonen ja Mustonen uudet puheenjohtajat

Ystävälliset teot 
ja moninaisuus

Lionstoiminta Suomessa 70 vuotta
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 20.2.–30.7.2020

A-PIIRI
LC ÅLAND CULINARIA: 
 Hendersson Linda, Winkelmann Anders, 
 Hendersson Mattias, Förström Dan 
LC YPÄJÄ/KATE: Perävainio Eliisa 
LC TURKU/VIOLA: Härmälä Sari 
LC SALO/BIRGITAT: Pitkänen Kirsi 
LC NAANTALI/TAWAST: 
 Saarni Heikki, Arponen Vesa 
LC TURKU/LINNA: Niemi Jouni 
LC ORIPÄÄ: Lähteemäki Mikko 
LC LIETO/ILMATAR: Sokka Inga 
LC PAATTINEN: Hang Ervin

B-PIIRI
LC HANKO-HANGÖ: Steiner Aino 
LC HELSINKI/HUOPALAHTI: Kiilunen Aapo 
LC KARIS-KARJAA: Riikonen Marja-Liisa 
LC TENALA/BROMARF: 
 Österlund Joakim, Forssten Henrik 
LC LOHJA/HARJU: 
 Heinonen Tapio,Vähänen Jari 
LC ESPOO/AURORAT: Numminen Maija-Liisa 
LC HELSINKI/HUOPALAHTI: 
 Kivi-Koskinen Marko 
LC KARJALOHJA-SAMMATTI: 
 Lehtonen Mikael 
LC ESPOO/SUVITUULI: Myllys Niina 
LC HELSINKI/SATA: Vlasov Denis

C-PIIRI
LC PAROLA/FREDRIKAT: Lahovaara Merja, 
 Taipale Taina, Rounala Pilvi 
LC KARKKILA: Aho Janne 
LC KÄRKÖLÄ: Olin Jarno 
LC HYVINKÄÄ/PAAVOLA: Kuusinen Unto, 
 Marjamäki Mauri 
LC LOPPI/MAIJASTIINAT: 
 Mannoja Tarja, Mikkonen Kirsi 
LC HÄMEENLINNA/LIINUT: Eerola Päivi 
LC PUSULA: Sorainen Olli 
LC KELLOKOSKI/ANNAT: Tuominen Katja 
LC JOKELA: Peltomaa Jouni 
LC ASIKKALA: Vaso Juha 
LC HYVINKÄÄ/VIERTOLA: Taskinen Erkki 
LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT JA JUSSIT: 
 Ranta Anna-Maria 
LC HYVINKÄÄ/HÖFFINGA: Vivolin Anu 
LC FORSSA/KUHA: Dumas Thomas

D-PIIRI
LC LAPPEENRANTA: Eloranta Paavo 
LC OTAVA: Niiranen Jukka 
LC LAPPEENRANTA/KANAVA: 
 Hamunen Matti 
LC MIKKELI/PORRASSALMI: Kilpeläinen Atte 
LC LEMI: Räsänen Jari 
LC IMATRA/SINISIIPI: Tiainen Virpi 
LC JAALA: Lilja Anssi 
LC HEINOLA/KAILAS: Rantanen Kimmo

E-PIIRI
LC TAMPERE/KOIVISTONKYLÄ: 
 Hakkarainen Harri 
LC VALKEAKOSKI/RAPOLA: 
 Toivonen Paula 
LC SASTAMALA/VAMMALA: 
 Karvonen Tapio, Nykänen Ilkka 
LC TEISKO: Karimaa Juha 
LC TOIJALA/AKAA: Parikka Simo

F-PIIRI
LC KURIKKA/PAITAPIISKA: Hissa Mikko 
LC ÖVERMARK-YTTERMARK: 
 Fell Dominic, Bäckstrand Fredrik 
LC KUORTANE: Kuusisto Pekka 
LC NURMO/LAKEUS: 
 Hautamäki Jari, Mäkiniemi Osmo 
LC LAPPAJÄRVI: Luoma-aho Timo 
LC SEINÄJOKI/AALTO: Aukeala Kristiina

G-PIIRI
LC MÄNTTÄ/ILVES: Toivola Martti 
LC JOUTSA/JOUSA: 
 Kokko Toivo, Säynätmäki Timo, 
 Oksanen Tomi 
LC VIITASAARI/PORTHAN: 
 Hurskainen Reijo 
LC VIITASAARI: Jylhä Kari 
LC PIHTIPUDAS/EMMIT: Turunen Aune

H-PIIRI
LC JOENSUU/PIELISJOKI: Laaninen Arto 
LC SAVONLINNA/LINNATAR: 
 Sipinen Riitta, 
 Stenberg-Niskanen Tiina 
LC LIPERI: Kariola Saku 
LC PARIKKALA/SIIKALAHTI: 
 Sairanen Jarmo, Sarpakunnas Jukka 
LC VALTIMO: Oinonen Timo 
LC JOENSUU/CARELIAN: Pakarinen Janne 
LC KIIHTELYSVAARA: Heiskanen Mika 
LC ILOMANTSI: Muqolli Jasmin 
LC KONTIOLAHTI: Liimatta Mikko 
LC ILOMANTSI/BRIHAT: Nevalainen Kalevi

I-PIIRI
LC SOTKAMO: Grönberg Kim 
LC JÄÄLI: Pihlaja Jukka-Pekka 
LC YLIKIIMINKI: Kähkönen Helge 
LC RAAHE/KREIVI: Sarpola Pauli 
LC KEMPELE/AURORA: Blomster Heidi 
LC HAUKIPUDAS: Impola Matti

K-PIIRI
LC SIILINJÄRVI/TARINA: Luodes Nike 
LC VEHMERSALMI: Manninen Mikko, 
 Manninen Marika 
LC PIEKSÄMÄKI/PIEKSÄTTÄRET: 
 Karonen Satu, Harlin Suvi 
LC IISALMI/KOLJONVIRTA: Halonen Seppo 
LC RAUTALAMPI: Juhala Jaana 
LC IISALMI/YLÄSAVOTTARET: 
 Bovellan Milja 
LC SIILINJÄRVI/SANDELS: 
 Lavikainen Aatos

L-PIIRI
LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI: 
 Kokkoniemi Heidi 
LC TORNIO/PUDAS: Leinonen Markku 
LC ROVANIEMI/PETRONELLA: 
 Alaruikka Sanna, Martimo Tanja 
LC KUUSAMO/POHJANAKAT: 
 Louhelainen Virpi 
LC ROVANIEMI/RONJAT: Erkkilä Seija 
LC PUDASJÄRVI: Särkelä Jari

M-PIIRI
LC HUITTINEN/GERDA: Haavisto Silja 
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO: 
 Heliö Satu, Kettunen Johanna 
LC LAITILA: Laurila Juha

N-PIIRI
LC HELSINKI/KULTTUURILEIJONAT: 
 Korpimäki Merja, Järveläinen Eija, 
 Rippatti Marja-Lisa, Anttila Pirjo, 
 Honkanen Seija, Mantere Liisa, 
 Södernholm Liisa, Haila Anne, 
 Karvala Lea, Jolas Mia, 
 Ehrola Katriina 
LC HELSINKI/SOIHDUT: 
 Raanto Marja-Liisa, Luoti Niina, 
 Kiiski Anne 
LC VANTAA/SIMONKYLÄ: Koukkunen Harri 
LC VANTAA/VERNISSA: 
 Holopainen Kaarina, Hannula Pirkko 
LC PORVOO/BORGOENSIS: 
 Niemi Mika, Purola Veli Matti 
LC HELSINKI/KALLIO: 
 Nyman Robert, Laksola Jukka 
LC HELSINKI/MALMITTARET: 
 Keinonen Tarja 
LC HELSINKI/PARK: Juutila Marketta

O-PIIRI
LC SIEVI: Niemi-Korpi Minna 
LC NYKARLEBY/ÄLVOR: Andtfolk Yvonne, 
 Backström-Nykvist Synnöve 
LC NYKARLEBY: Gästgivars Bengt-Erik
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Kannessa Lions Clubs Internationalin 103. kansainvälinen 
presidentti Dr. Jung-Yul Choi. Kannen kuva: LCI. 

Ilmoitusaineistot 
Sem Schubak
sem.schubak@cre8.fi
p. 040 553 5190
Viestintätoimisto CRE8 Oy 
Fredrikinkatu 81 C 46, 00100 Helsinki
Lion-lehden ilmestymisaikataulu 2020 
Numero 1  13.2. digilehti Aineistopäivä 9.1.
Numero 2  2.4. Aineistopäivä 27.2. 
Numero 3  28.5. Aineistopäivä 23.4. 
Numero 4  3.9. Aineistopäivä 30.7. 
Numero 5  22.10. digilehti Aineistopäivä 17.9. 
Numero 6  10.12. Aineistopäivä 5.11.

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan 
vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto on 
jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin 
ennen lehden viimeistä aineistopäivää.
Lehden vastuu ilmoituksen julkaisemissa 
sattuneessa virheessä rajoittuu ilmoituksesta 
maksetun määrän palauttamiseen. 

lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä. 

ILMOITUKSET

Numero 4 / 2020 • www.lions.fi/lionlehti
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

Tarinoita suoraan palvelun kentiltä. LION-lehti on 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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Yhdessä ystävällisten 
tekojen ja moninaisuuden 
kautta
HYVÄT LIONIT, sain kunnian toimia kansainvälisenä presidentti-
nänne kuluneen kauden aikana, mitä en tule ikinä unohtamaan. 
Mikään muu ei ole koskaan saanut minua niin nöyräksi ja liikut-
tuneeksi kuin lionien myötätunto ja ankara työ, jota sain todistaa 
päivittäin viime vuonna. 
 Maailmaa tällä hetkellä kohtaavien uudenlaisten haasteiden 
aikaan minua on pyydetty palvelemaan vielä toinen kausi kan-
sainvälisenä presidenttinänne. Otan vastaan tämän kunnian ja 
vastuun samalla lailla innostuneesti ja sitoutuneesti kuin ensim-
mäisenkin vuoteni.
 Tänä vuonna laajennan viral-
lista teemaamme – Me palvelem-
me – lisäyksellä Ystävälliset teot 
ja Moninaisuus. Teemastani voit 
lukea tarkemmin sivulla 20.
 Meidän on myönnettävä, että 
maailma on muuttunut merkit-
tävästi viimeisen puolen vuoden 
aikana. Lionit ovat kuitenkin vas-
tanneet muutokseen juuri niin 
nopeasti ja huolehtivasti kuin 
odottaa saattaa ja kehittäneet in-
novatiivisia tapoja auttaa omia 
paikkakuntiaan.
 Pyydän teitä edelleenkin palvelemaan turvallisesti säilyttäen 
sosiaalisen välimatkan ja noudattaen oman asuinalueenne ter-
veys- ja turvallisuusohjeita, vaikka pandemianvastaisessa taiste-
lussa näkyykin jo merkkejä toivosta.
 Haluan lopuksi muistuttaa teitä siitä, että vaikka elämme-
kin nyt ennennäkemättömiä aikoja, lionien rikas palveluhistoria 
ulottuu kaikenlaisten vaikeiden hetkien yli. Osaamme keskittyä 
asiaan, jolla on merkitystä – ystävällisyyteen. Osaamme myös yh-
distää monimuotoiset vahvuutemme, jotta maailma voi tuntea 
lionien myötätunnon ja tuen.
 Pysytään yhdessä. Aloitetaan jälleen uusi palvelun vuosi.•

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.

Lionit ovat 
kehittäneet 
innovatiivisia 
tapoja 
auttaa omia 
paikkakuntiaan.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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V
uonna 2020 juhlitaan suoma-
laisen lionstoiminnan 70-vuo-
tistaivalta ja Suomen Lions-lii-
ton 60-vuotisjuhlaa. Suomi 
kuuluu 70 toimintavuoden jäl-
keen edelleen maailman aktii-
visimpiin lionsmaihin. Suomi 

on maailman 13. ja Euroopan neljänneksi 
suurin jäsenmaa. 

Lionstoiminta 70 vuotta 
Suomessa
Lionstoiminta on tarjonnut jo 70 vuotta Suomessa yhteisöllisyyttä 
ja hädän keskellä olevien vapaaehtoista auttamista.
JUHLAVUOSI / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

 Ensimmäinen suomalainen lionsklubi 
LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8. 
1950. Suomen Lions-liiton perustamispäivä 
on puolestaan 24.10.1960.
 Juhlavuoden kunniaksi lionit pystyttivät
merkkipäivänä 14.8. Helsingin keskustaan 
päärautatieaseman Asema-aukiolle leijona-
luolan, jossa esiteltiin lionstoimintaa, kai-
kenlaisia leijonia ja leoja sekä monia tapo-

JUHLAVUOSI

jamme tehdä hyvää. Paikalla oli leijonia 
useista eri piireistä. Myös AlfaTV oli paikalla 
kuvaamassa materiaalia syksyn lähetyksiin.
 Tapahtumassa esiteltiin yleisen lionstoi-
minnan lisäksi erityisesti nuorisovaihtoa, 
Lions Questia, Puhtaat vedet -hanketta, Or-
kester Nordenia sekä leotoimintaa.
 – Lionstoiminta syntyi Suomessa hyvin 
hankalassa yhteiskuntapoliittisessa tilan-
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Koronapandemian aikoina tarvitaan 
tekeviä käsiä ja yhteisöllisyyttä.

teessa. On jo saavutus sinänsä, että olemme 
nousseet näin isoksi ja merkittäväksi toi-
mijaksi vapaaehtoistyön kentässä, Suomen 
Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit Kuikka
sanoi.
 Kuikka muistutti, että poikkeuksellisina 
koronapandemian aikoina tarvitaan tekeviä
käsiä ja yhteisöllisyyttä. Lionit ovatkin jo 
mukana talkoissa auttamassa sekä käytännön

toimin että taloudellisin avustuksin. Toimet 
jatkuvat poikkeusaikojen päätyttyä.
 Kuluneen viime vuoden aikana suoma-
laiset lionit ovat käyttäneet noin 300 tuntia 
vapaa-aikaansa palvelutyöhön. Sen aikana 
jokainen leijona on palvelut keskimäärin 50 
ihmistä ja lionit ovat keränneet jäsenrekiste-
rin raportoinnin mukaan yhteensä yli kolme

KUVA 1: Joukko vapaaehtoisia lioneita oli yhdessä pystyttämässä leijonaluolaa Asema-aukiolle. KUVA 2: Juhlavuoden väreissä on käytössä myös kansainvälisen 
järjestön tehostevärit vihreä ja oranssi. KUVA 3: Korona-ajan tervehdyksen vaihtoivat liiton puheenjohtaja Matti Reijonen ja PDG Antti Tuomikoski. KUVA 4: Puhtaat 
vedet -työryhmän puheenjohtaja Mika Pirttivaara esitteli syvyyshavaintolevyä. KUVA 5: Ravintola Vltavan edessä kulki jatkuva ihmisvirta Helsingin päärautatieasemalle.

21 3

4 5

>>>
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Maailman 29. lionsmaa
EUROOPAN ENSIMMÄINEN lionsklubi perus-
tettiin Tukholmaan vuonna 1948. Suomeen 
lionstoiminta tuli 14.8.1950. Silloin perustet-
tiin maan ensimmäinen lionsklubi, LC Hel-
sinki-Helsingfors. 
 Suomi oli maailman 29. lionsmaa. Suo-
men lionstoiminnan perustajana pidetään 
kanadansuomalaista matkatoimiston omis-
tajaa Arne Ritaria, joka järjesti matkoja Hel-
singin olympialaisiin ja samalla kokosi joukon

JUHLAVUOSI

miljoonaa euroa varoja, jotka ovat menneet 
perille kohteisiin.
 Suomi on tuhansien leijonien maa. Juh-
lavuotemme tuo esille kaikenlaisia leijonia ja 
leoja ja heidän monia tapojaan tehdä hyvää. 
Juhlavuoden logokin on luotu leojen ja leijo-
nien tekemistä piirroksista aiheesta ”Millai-
nen leijona piilee sisälläni?”
 – Meillä on tuhansia leijonia, jotka teke-
vät palkatonta vapaaehtoistyötä ympäri Suo-
men. Yhä useammilla ihmisillä on halu olla 
mukana vapaaehtoistyössä, ja me tarjoam-
me heille siihen mahdollisuuden. Lionstoi-
mintaan pääsevät mukaan henkilöt, joilla on 
halua auttaa yhdessä ja tehdä hyvää, Kuikka 
painotti.•

>>>

roman laine jarmo kosonen johanna rantasusanne

Asema-aukion ohikulkijat kertoivat, kuinka hyvin he tuntevat 
lions-logon, lionstoimintaa ja mahdollisesti jo toiminnassa olevia lioneita. 

TUNNETKO LIONSTOIMINTAA?

roman laine, helsinki:
En tunne logoa, enkä tunne ketään lionia. 
En osaa nimetä mitään tapahtumaa, jossa 
olisin nähnyt kyseisen logon.
jarmo kosonen, helsinki:
Olisiko lionsklubin logo? Poikani jalkapal-
lojoukkue Käpylän Pallossa on jo varmaan 
viiden vuoden ajan jakanut Taivaskallion 
lionsklubin lehteä ja saanut siitä sponsori-
rahaa toimintaansa. En tunne ketään lio-
nia, enkä osaa nimetä mitään muuta lions-
toimintaan liittyvää tapahtumaa.

susanne, helsinki:
Tunnen logon, isäni on ollut lion. Minua 
ei ole kuitenkaan houkuteltu toimintaan 
mukaan. Lionit auttavat ja keräävät varo-
ja hyväntekeväisyyteen. Lionit järjestävät 
myös nuorisovaihtoa.
johanna ranta, klaukkala:
Olisiko kyseessä joku nuorisojärjestön logo?
Pitäjänmäellä olen osallistunut nuoriso-  
tapahtumaan, jossa on myös ollut sama 
logo esillä. Myös pojan jalka palloturnauk-
sissa olen nähnyt joskus kyseisen logon.

KUVA 6: Leijonat myyvät perinteisesti joulunaikaan 
joulukuusia. Tähän aikaan vuodesta ripustimme 
juhlavuoden heijastimia kuusenkoristeiksi. 
KUVA 7: Heijastimet ja ilmapallot kiinnostivat 
pieniä ohikulkijoita. KUVA 8: AlfaTV kuvasi Asema-
aukiolla materiaalia syksyn lähetyksiä varten.
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PUHEENJOHTAJALTA
matti reijonen

Puheenjohtaja 2020–2021

Tiimityö on kauden keskeinen asia
GAT, RAPORTOINTI JA VIESTINTÄ ovat tämän alkavan kauden alun painopistealueet. 
 Mikä sitten on GAT, Global Action Team eli Maailmanlaajuinen toimintaryhmä? 
Sen tavoitteena on yhdistää kansainvälisen järjestön LCI:n kolme peruspilaria: Joh-
taminen GLT, Jäsenyys GMT ja Palvelu GST tukemaan klubien toimintaa. 
 Se on johtamisväline liitossa, piireissä ja klubeissa, jossa kunkin osa-alueen tieto 
kulkee suoraan seuraavan tason vastuuhenkilölle molempiin suuntiin. Näin saadaan 
muodostettua toimiva tiedonsiirtoketju.
 Tiimityö on sen keskeinen asia. Tämä lä-
hestymistapa, jossa toimitaan yhtenä tiiminä, 
varmistaa että kaikissa klubeissa ja kaikilla jä-
senillä on tarvittavat tiedot, taidot ja resurssit 
palvelutyöhön. 
 Tiimien vetäjät ovat liitossa puheenjoh-
taja, piireissä kuvernööri ja klubeissa presi-
dentti. Liiton GAT-tiimi selvittää ja opastaa 
liitossa hyväksyttyjen palveluiden tarjonnan 
piirien GAT-tiimeille, jotka vastaavasti tarjoa-
vat niitä klubeille. Klubit päättävät, mitä pal-
veluita he ottavat ohjelmaansa. Loppujen lo-
puksi kysymys on nimenomaan toiminnasta 

ja sen tukemisesta.
    Raportointi on toinen tärkeä asia, joka liittyy suo-

raan palvelu- ja aktiviteettitoimintaan. Palvelu tekee 
muutakin kuin yhdistää meitä. Se määrittelee, keitä me 
olemme ja mitä me teemme. Kun klubit raportoivat 
palveluistaan, voimme mitata vaikutustamme ja mää-
ritellä paremmin hyvän työn, jota teemme paikallisesti 
ja maailmanlaajuisesti. 
       Jos emme raportoi tekemisiämme se näyttää ulos-
päin, että emme ole tehneet yhtään mitään. Koska ra-

portointi kuuluu pääsääntöisesti palvelusektoreihin,
kuuluu sen seurantavastuu ja opastaminen 

piirien GST:n vastuualueisiin.
     Viestintä on kolmas kauden al-
kuun panostettava asia. Viestintään 
kuuluvat kotisivut, sosiaalinen me-
dia ja oikea-aikainen asioista tie-
dottaminen. Piirien kotisivut ovat 
piirien ulkoinen käyntikortti, joka 
on houkutteleva ja ajan tasalla ole-
va piirin tapahtumista kertova ik-
kuna. Sosiaalisen median välineet 
tukevat hyvin nopeaa viestintää 
lionstoimintaan liittyvissä asioissa. 
Kaikessa viestinnässä on pysyttävä 
Lions-hengen mukaisella tasolla, 
josta vastaa piirikuvernööri.•
Yhdessä eteenpäin – 
Tillsammans framåt
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Raportoimalla
voimme määritellä
hyvän työn, 
jota teemme 
paikallisesti ja 
maailmanlaajuisesti.
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suomalaisia perustamaan ensimmäistä lions-
klubia.
 Seuraavina vuosikymmeninä Lions-jär-
jestö kasvoi yhdeksi maamme suurimmista 
vapaaehtoistyötä tekevistä järjestöistä.
 Suomen lionsklubit perustivat 24.10.1960 
valtakunnallisen kattojärjestön, Suomen 
Lions-liitto ry:n hoitamaan klubien valta-
kunnallista yhteistyötä, maanlaajuisia kam-
panjoita ja tukemaan klubien toimintaa. 
 Suomalaiset ovat erityisesti kunnostau-
tuneet lionstoiminnan levittämisessä Itä-Eu-
rooppaan. Olemme perustaneet ensimmäiset 
klubit Unkariin, Viroon, Venäjälle, Latviaan 
ja Liettuaan.
 Suomen Lions-liitto kuuluu kansainvä-
liseen Lions Clubs International-järjestöön. 
Järjestö perustettiin 7.6.1917 Chicagossa, 
Yhdysvalloissa. Lions-järjestön, The Inter-
national Association of Lions Clubs (LCI) 
perustaja oli chicagolainen vakuutusmies 
Melvin Jones. Kantavana ideana oli liike-
miesklubin aktiivisuuden suuntaaminen 
myös hyväntekeväisyyteen. 
 Järjestön tunnuslauseeksi muotoutui isku-
lause We serve – Me palvelemme – Vi hjälper. 
Järjestö laajeni parissa vuodessa Kanadaan ja 
Kiinaan. Sen jälkeen mukaan tulivat Keski- 
ja Etelä-Amerikan maat.
 Lions-järjestö on kasvanut maailman 
suurimmaksi ja luotetuimmaksi palveluklu-
bien järjestöksi. Järjestö toimii tällä hetkellä 
yli 200 maassa tai itsehallintoalueella ja jä-
seniä on yli 1,4 miljoonaa. Lionsjärjestö on 
vuonna 1945 perustetun YK:n perustajajäsen.
 Vuonna 2007 Financial Times -lehden te-
kemän tutkimuksen mukaan LCI arvioitiin 
maailman parhaaksi palvelujärjestöksi.
 Vuonna 2018 amerikkalainen hyvän-
tekeväisyysjärjestöjä arvioiva tutkimuslai-
tos Charity Navigator antoi seitsemäntenä 
vuonna peräkkäin täyden neljän tähden ar-
vion Lions-järjestöstä. Arvioon vaikuttavat 
hyvä hallinto ja parhaat käytännöt, joilla mi-
nimoidaan mahdollisuus epäeettisiin aktivi-
teetteihin sekä taloudellisesti vastuuntuntoi-
nen järjestön päämäärien toteuttaminen.
 Lionit keräävät erilaisin tempauksin va-
roja kotimaisiin ja kansainvälisiin avustus-
hankkeisiin. Saaduilla varoilla hankitaan 
sairaaloille tarvikkeita, erityisnuorisotyölle 
välineitä, annetaan tarvikkeita ja muuta apua 
luonnonkatastrofien uhreille ja kustannetaan 
rokotuskampanjoita. 
 Lionsklubien käytännön palvelutyö voi 
olla esimerkiksi vanhusten ulkoiluttamista, 
kirjojen lukua sokeille, ulkoilupaikkojen tai 
partiomajojen rakentamista, sekä teiden ja 
jokien varsien puhdistamista.•
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N 
yt enemmän kuin koskaan 
meidän on ryhdyttävä toimiin 
ympäristömme kestävyyden 
varmistamiseksi lapsillemme, 
lastenlapsillemme ja tuleville 
sukupolville. 
    Me olemme lioneja ja pal-

velemme! On aika tarttua toimeen luonnon 
ja kestävän kehityksen edistämiseksi myös 
pohjoismaisten lionien yhteistyössä. Siksi 
kutsumme sinut lämpimästi tervetulleeksi 
Helsinkiin tammikuussa 2021 seuraavaan 
NSR-tapahtumaan kuulemaan lisää tästä 
mahdollisuudesta.
 Nordiska samarbetsrådet, Pohjoismai-
nen yhteistyöneuvosto on vuonna 1962 
perustettu yhteistyöelin Ruotsin, Norjan, 
Tanskan, Suomen ja Islannin lionien välille 
kehittämään ja toteuttamaan pohjoismais-
ten leijonien yhteistyötä ja yhteisiä projek-
teja. Yhteistyö on myös toteutunut monin 
eri tavoin.

 NSR:n jäsenmaat vuottelevat vuosittai-
sen tapahtumaviikonlopun järjestäjinä. Ta-
pahtumaviikonloppu on kaikille lioneille 
avoin tilaisuus, johon sisältyy seminaareja, 
koulutusta, verkostoitumista, yhdessäoloa 
ja viihtymistä. NSR on myös vahva sosiaa-
linen verkosto pohjoismaisille lioneille.

Kansainvälisty kotona 
ja osallistu NSR-tapahtumaan
Auringon välähdys puhtaissa vesissä kaikkialla pohjolassa 
ja kaikissa Pohjoismaissa on jotain, mitä olemme tottuneet 
näkemään aurinkoisina kesäpäivinä. Vesi ja luonto ovat aina 
olleet ratkaisevassa asemassa kansojemme selviytymisessä. 
NORDISKA SAMARBETSRÅDET / tiia häyry

• Tapahtumaviikonloppu on
 15.–17. tammikuuta 2021.

• Aivan Helsingin ydinkeskustassa,
 on vain yksi leijonannäköinen hotelli,
 Original Sokos Hotel Presidentti.
 Presidenttiin on helppo saapua millä
 tahansa julkisella liikennevälineellä
 kestävää kehitystä kannattaen, 
 ja omille autoille on runsaasti 
 pysäköintitilaa. Lentokentältä pääsee
 lähijunalla, rautatieasema on
 kivenheiton päässä ja bussiterminaalit
 aivan vieressä.

• Tapahtumaviikonlopun lisätiedot
 ja ohjeet ilmoittautumiseen löydät
 verkkosivuilta nsr2021.org 

• Järjestäjätiimin tavoitat myös sähkö-
 postilla osoitteesta info@nsr2021.org

ILMOITTAUDU MUKAAN
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Defibrillaattori Koivujärvi ry:lle 
Kiuruvedellä
mikko pennanen

LC KIURUVESI/NIVA lahjoitti sydäniskurikam-
panjassa jo toisen laitteen kauden aikana. 
Laite luovutettiin 24.5. Koivujärvi ry:lle, joka 
järjesti siihen myös koulutuksen saman tien. 
Koulutukseen osallistui yli 30 henkeä.
 Toinen laite lahjoitettiin jo aiemmin Lah-
nasten kyläyhdistykselle. Molemmat lahjoi-
tukset otettiin ilolla vastaan, sillä avunsaanti
on molemmissa paikoissa pitkän matkan 
päässä.
 Klubi lahjoitti huhtikuussa myös hengitys-
suojaimia 1 500 eurolla Ylä-Savon SOTElle. 
Suojaimet tulivat Kiuruveden kotihoidon 
käyttöön ja todelliseen tarpeeseen, sillä ko-
ronatilanne oli pahimmillaan päällä.
 Myös puolisot ovat olleet innokkaasti te-
kemässä hyvää lahjoittamalla muun muassa 
yli 1 000 euron ruokalahjakortteja vähävarai-
sille lapsiperheille ja erivärisiä huomioliivejä 
päiväkoti Satumetsälle.•

Sydäniskurin luovutus Lahnasten Mäkipirtillä.

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Sydäniskureita on hankittu jo lähes 
200 kappaletta. Jos klubisi on kiinnostunut 
hankkimaan sydäniskurin, voit tehdä 
tilauksen suoraan laitetoimittajalta 
Rescue Training House Oy, p. 040 748 0886 
tai info@turvallisuuskauppa.com. 

Sydäniskurin sopimushinta on 1 041,60 
euroa sisältäen alvin. Muistathan myös, 
että hankintaan on mahdollista hakea 
tietyin ehdoin Arne Ritari -säätiön 
avustusta.

OSALLISTU KAMPANJAAN

Patrick ’’Pata’’ Degerman.
KUVA: LARI JÄRNEFELT
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Merkillinen merkkivuosi
KUN VIELÄ ALKUVUODESTA iloitsimme mahdollisuudesta juhlistaa vuoden aikana 
suomalaisen lionstoiminnan 70-vuotistaivalta ja juhlia liiton 60:ttä olemassaolon 
vuotta, tämänhetkiset tunnelmat ovat lähinnä hämmentyneet. Vaikka koronaviruk-
sesta puhuminen alkaa jo tuntua puulta, virus ei lakkaa kiusaamasta arkeamme ja 
vaikuttamasta myös juhlavuoden viettoon.
 Tosiasioille ei kuitenkaan mitään voi ja virukseen on suhtauduttava vakavasti. 
Sairastuneiden ja toipuneiden kertomukset siitä, miten vointi on vielä viikkoja paran-
tumisen jälkeen heikko, ovat huolestuttavia. Meidän ei kuitenkaan tarvitse lamaantua 
viruksen edessä. Koronarajoitteiden noudattaminen, maskin käyttö, tehostettu käsi-
hygienia ja turvavälit mahdollistavat vielä tällä hetkellä fyysiset tapaamiset ja yhdes-
säolon. Juhlavuoden viettoon on sittenkin mahdollisuuksia. 

      Suunnitteilla on ollut muun muassa syk-
syn aikana käynnistettävä webinaarisarja, 
jossa käydään läpi lionstoiminnan nykytilaa 
ja erilaisia hyvän tekemisen tapojamme. Lii-
ton 60-vuotisjuhlapäivä 24.10. ja Hyvän Päi-
vän vietto huomioidaan webinaareissa. Koska 
tällä hetkellä suunnitelmat ovat koronatilan-
teesta johtuen vielä aluillaan, seuratkaa juhla-

vuoden tapahtumia koskevaa tiedottamista liiton uutiskirjeissä, www-sivuilla ja so-
siaalisessa mediassa.
 Saimme Lions-toimistoon hetkeksi kaivattua lisävahvistusta, kun tiedotussihtee-
rinä toiminut Kaisa Hartzell palasi pitkältä vanhempainvapaalta takaisin työhön. 
Valitettavasti Kaisa jouduttiin irtisanomaan alkumetreillä, koska tiedotussihteerin 
tehtävä lakkautettiin loppuvuodesta 2018, eikä Kaisa ollut kiinnostunut 1.7.2019 voi-
maan tulleen toimisto-organisaation tehtävistä. Kaisa on 
kuitenkin normaalisti työssä kuuden kuukauden irti-
sanomisajalla. Hän tekee erilaisia hallinnon avusta-
via töitä, joita toimistossa riittää.
 Koronatilanteesta johtuen toimisto jatkaa 
edelleen etätyötä ja rajoitettua aukioloaikaa. 
Teams-yhteydet toimivat päivittäin, eikä töi-
den tekeminen ole Lions-toimistossakaan si-
dottu tiettyyn työtilaan. Puhelinajat on kerrottu 
www-sivuilla.
 Huolehditaan ensisijaisesti itsemme ja lähi-
piirimme terveydestä. Toivon kuitenkin, että 
koronatilanteesta huolimatta jaksatte pitää 
Lions-lippua korkealla ja olla mukana oman 
paikallisyhteisönne toiminnassa, koska 
lioneita tarvitaan nyt! Olemme autta-
misen ammattilaisia ja maanlaajui-
sesti organisoituneita toimimaan. 
Hyvä me!• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja

Juhlavuoden viettoon 
on sittenkin
mahdollisuuksia.
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TOIMINTAKAUSI 2020–2021

TAPAHTUMAKALENTERI

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

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

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 27.–28.11.2020 Nilsiä
• 26.–28.2.2021 Ei järjestäjää
• 13.6.2021 Järjestäytymiskokous, Turku

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• NSR, Helsinki 15.–17.1.2021

• Kansainvälinen vuosikokous 
 Montreal, Kanada 25.–29.6.2021
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 Vahva verkosto ja yhteistyö toteutuu 
myös lionspiirirajat rikkovassa vuoden 2021 
järjestelytoimikunnassa, jossa LC Helsinki/
Finlandia yhdessä LC Espoo/Cityn ja LC 
Helsinki/Timantit kanssa vastaavat yhdessä 
NSR2021-järjestelyistä. Mukana matkassam-
me kulkevat läheisesti myös Suomen Leot.
 Tapahtumaviikonloppuun mahtuu työ-
pajoja ja tiimityötä sekä runsaasti uusia ideoi-
ta ja innostusta. Unohtamatta yhdessäoloa ja 
arkea juhlistavia illanviettoja rennossa tun-
nelmassa. Pohjoismaiden leijonat kokoon-
tuvat Helsinkiin yhteisen teeman ympärille 
unelmoimaan tulevaisuudesta ja luomaan 
uusia päämääriä toiminnallemme. 
 NSR2021-tapahtumaviikonlopun pää-
teema on ympäristöteema ja kestävä kehitys 
– mitä me lionit toiminnassamme voimme 
tehdä kestävä kehityksen eteen. Haluamme 
katsoa kestävän kehityksen teemaa hieman 
laajemmin aina YK:n tavoitteista ympäris-
tönsuojeluun ja syrjäytymisen ehkäisyyn. 
Kokonaisuuden kantavana ajatuksena on 
teeman konkreettinen toteuttaminen vapaa-
ehtoistyön kautta.
 Tapahtumaviikonlopun pääpuhuja on 
Vuoden Puhuja 2006 Pata Degerman, joka 
vie yleisön sinne, missä muut eivät ole olleet. 
Patrick ”Pata” Degerman on Suomen ainoa 
ammattimainen löytöretkeilijä. Pata on osal-
listunut useille retkikunnille ja löytöretkille, 
jotka ovat vieneet miehen kymmeniin mai-
hin maailman kaikilla mantereilla.• 
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AJANKOHTAISTA

Tue Libanonia yhdessä 
LCIF:n kanssa
gudrun yngvadottir, lcif:n puheenjohtaja

TIISTAINA, 4.8. valtava räjähdys aiheutti suurta
tuhoa Beirutissa, Libanonissa. 
 Kun näin suuri humanitaarinen kriisi ta-
pahtuu, me lioneina olemme valmiina autta-
maan.
 LCIF tekee parhaillaan yhteistyötä Liba-
nonin lionien kanssa ja heille on myönnetty
10 000 US dollaria tukemaan välittömiin tar-
peisiin vastaamista.
 Te voitte auttaa. Lahjoitukset voi tehdä 
kansainvälisen järjestön kotisivujen kautta.
 Kiitos ystävällisyydestänne ja siitä, että 
tuette LCIF:ää, kun se auttaa ihmisten elä-
män uudelleenrakentamisessa.•

A
seman Lapset ry juhlii nyt 
30-vuotista toimintaansa. 
Yhdistyksen toimintaideolo-
giana on lasten ja nuorten 
terveen kasvun sekä nuorten 
ja aikuisten luontevan vuoro-
vaikutuksen tukeminen. Peri-

aatteena on toimia siellä, missä nuoret itse 
ovat: kaduilla, toreilla, kauppakeskuksissa, 
liikenneasemilla, eri tapahtumissa.
 Yhteistyökumppaneina on monia viral-
lisia organisaatioita sekä yksityisiä säätiöi-
tä ja toimintaa pyörittää yhdistyksen palk-
kaamien ammattilaisten ja vapaaehtoisten 
lisäksi muun muassa kuntien nuorisotyön 
tekijät. Yhdistyksen näkyvin kiinteä tuki-
kohta on Walkers-kahvila Narinkkatorilla. 
 Walkers on jalkautuvaa, löytävää nuo-
risotyötä, jota tukee pääkaupunkiseutua 
kiertävä Walkers-bussi sekä viisi Walkers- 
autoa, lyhyesti Wautoa. ”Leijona” onkin 
näistä ensimmäinen lahjoitusvaroin han-
kittu. Näin toiminta laajeni suurista kau-
pungeista koko maahan.

 Leijonaksi nimetty Wauto saapui Yli-
vieskaan toukokuun lopussa hankekoor-
dinaattori Niilo Karjalaisen ohjastamana. 
Tätä ennen se oli kiertänyt pohjoisinta Suo-
mea Utsjokea myöten jo 40 000 kilometrin 
verran. Tieto auton tulosta oli kiirinyt niin, 
että jo kahden tunnin kuluttua auton park-
keeraamisesta urheilukeskuksen skeittira-
dan viereen 20 nuorta oli käynyt siihen tu-
tustumassa.
 Kolmen kesäkuukauden aikana auton 
ratissa on istunut kaupungin nuorisopal-
velujen lisäksi muun muassa seurakunnan 
nuorisotyön ja 4H:n väkeä kohdaten satoja 
nuoria eri elämäntilanteissaan tarjoten me-
hua, kahvia ja juttuseuraa.
 Vuoden aikana Wautoja havaitaan vielä 
11 paikkakunnalla. Lähin petoeläin, Pant-
teri, kruisaili Kokkolassa.
 Oli ilahduttavaa nähdä, että keräämil-
lämme rahoilla saatiin näinkin näkyvää hy-
vää aikaan. Kolme klubiamme tukivat toi-
mintaa kustantamalla polttoaineet ”omalle” 
autollemme.•
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PCC Heikki Hemmilä kävi tervehtimässä Walkers on Wheels Pohjois-Suomen hankekoordinaattoria 
Niilo Karjalaista Ylivieskassa. M-piiri haastaa kaikki mukaan

veli-matti wasell dg 107-M 2020−2021

M-PIIRI HAASTAA kaikki Suomen lionsklubit 
mukaan viiden euron jäsenkohtaisella pa-
noksella avustamaan Beirutin räjähdyson-
nettomuuden uhreja. 4.8. Beirutin sataman 
varastossa tapahtuneen räjähdyksen seu-
rauksena noin 150 henkilöä menetti henken-
sä, noin 5 000 henkilöä on loukkaantunut ja 
noin 300 000 henkilön koti tuhoutui asuin-
kelvottomaksi. Avuntarve on suuri, kiireelli-
nen ja se jatkuu useita vuosia.
 Varat, jotka klubi maksaa suoraan tai 
oman piirinsä kautta LCIF:n katastrofitilille 
kerryttävät klubin Melvin Jones Fellow -sal-
doa. Suorituksen yhteydessä tulee mainita 
klubin kansainvälinen jäsennumero ja nimi 
ja lisäksi oikeanlaisen kohdistamisen varmis-
tamiseksi ”Beirut”. Tarkemmat maksuohjeet 
saa tarvittaessa piirin LCIF-koordinaattorilta.
 Voit myös hyödyntää Suomen Lions-lii-
ton 30.6.2023 asti voimassa olevaa rahan-
keräyslupaa RA/2020/183, jolloin varoja 
voidaan kerätä ulkopuolisilta lista- ja lipas- 
keräyksenä sekä pullonpalautuskuiteilla. Ke-
räysluvan alla suurelta yleisöltä kerätyt varat 
on tilitettävä liiton rahankeräystilille FI54 
8000 1970 8298 84 jolloin viestikenttään mer-
kitään klubin kansainvälisen jäsennumeron 
ja nimen lisäksi ”Beirut/keräyslupa”.  
 Keräyslippaat ja niihin kiinnitettävät ke-
räyslupatarrat ovat saatavissa piirin LCIF 
koordinaattorilta. Keräystapahtuman yhtey-
dessä on selvästi tuotava julki, että kerättä-
vien varojen käyttötarkoitus on auttaa Bei-
rutin räjähdysonnettomuuden uhreja.•

Leijona-auto kurvasi Ylivieskaan
Ylivieskassa marraskuussa 2014 pidetty kuvernöörineuvoston 
kokous päätti jakaa silloin suunnitellun Punainen Sulka -keräyksen
tuotosta viisi prosenttia Aseman Lapset ry:n kahvila- ja bussi-
toimintaan. Näillä rahoilla hankittu matkailuauto, Leijona 
nimeltään, kiersi tämän kesän – kuinkas sattuikaan – Ylivieskassa. 
pcc heikki hemmilä
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Onnea Suomen lionit!
KUNNIOITETTAVAT 70 VUOTTA lionstoimintaa Suomessa tuli täyteen perjantaina 14. elo-
kuuta. Päivä on juhlavuoden merkkipaalu, koska ensimmäinen suomalainen lionsklubi 
LC Helsinki-Helsingfors perustettiin 14.8.1950.
 Lukuisat lionit ympäri maata kokoontuivat Helsingin päärautatieaseman Asema- 
aukiolle juhlistamaan pyöreitä vuosia pystyttämäämme leijonanluolaan. Muut päivälle 
suunnitellut juhlallisuudet jouduimme siirtämään eteenpäin koronatilanteen vuoksi.
 Esittelimme leijonanluolassa lionstoimintaa Uudenmaan maskisuosituksesta johtuen
maskit kasvoilla. Huomasimme, että ihmisten 
kohtaaminen oli välillä aika haastavaa. Joku lion 
jopa sanoi, että yhtä vaikeaa kuin uusien jäsenten 
rekrytoiminen. Nälkäiset leijonat saivat saaliin 
lähinnä silloin, kun joku ohikulkija pysähtyi ot-
tamaan jakamiamme heijastimia tai ilmapalloja.
 Ihmisten kohtaaminen on vaikeaa. Etenkin 
nyt, kun pitäisi saada ihminen pysähtymään ja 
keskustelemaan ja samalla välttää lähikontaktia. Myös aseman lähellä yleensä pyörivät 
feissarit vaikeuttavat lähestymistä, vaikka koitat sanoa, ettet ole tekemässä rahankeräys-
työtä.
 Muun muassa N- ja B-piirissä on pohdittu uusien jäsenten kohtaamista ja rakennettu 
kaikkien käyttöön minuuttipuhe avuksi jäsenhankintaan. Katso vinkit itsellesi sivulta 44.

 Myös LION-lehti on uudistetun Lions-liiton 
esitteen lisäksi hyvä tuote toiminnan markkinointiin. 

Siihen on koottu aina ajankohtaisimmat asiat niin 
kansainvälisen järjestön kuin kotimaan valtakun-
nallista tapahtumista.
       Kansainvälisen järjestön LION-lehden pai-
nettuja numeroita on korvattu tällä kaudella di-
gijulkaisuilla. Tämä on aiheuttanut paineita vä-
hentää myös suomenkielisen lehden painettujen 
numeroiden määrää, koska samanaikaisesti leh-

den kansainvälinen tuki puolittui.
 Lehden ajankohtaisuuden kannalta 
voin ilokseni todeta, että etänä järjestetty
vuosikokous päätti äänestyksen jälkeen 
korottaa liiton jäsenmaksua hieman, jol-
loin jäsenet saavat edelleen neljä printti-
lehteä, vaikka lehden kansainvälinen tuki 
pieneni. Lisäksi talousarvioesitys on ko-
rotuksen jälkeen lievästi ylijäämäinen.
     Juhlavuosi jatkuu ja lähestymme seu-
raavaksi Suomen Lions-liiton 60-vuotis-

päivää 24.10. Sillä välin voit osallistua 
juhlavuoden juhlintaan hankkimalla 
itsellesi juhlavuoden ekologisen pins-
sin. Tarkemmat tilausohjeet löydät 
tältä sivulta.•

Osallistu juhlintaan 
hankkimalla 
juhlavuoden pinssi.

13
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Lions-toimiston palveluajat 
muuttuvat
LIONS-TOIMISTON puhelinajat muuttuvat 
10.8. alkaen. Puhelinaikamme on maanan-
taista keskiviikkoon klo 13.00–15.45 ja tors-
taista perjantaihin klo 9.00–12.00.
  Huomaathan, että myös puhelinaikoina 
saatamme olla kiinni muissa työtehtävissä, 
emmekä pysty aina vastamaan.
  Uudenmaan alueen koronatilanteesta 
johtuvan etätyösuosituksen vuoksi rajoitam-
me jälleen paikallaoloa liiton toimistossa ja 
pidämme toimiston suljettuna. Henkilökunta
on paikalla toimistolla vain, jos on erityinen 
tarve. Muuten suosimme etätöitä.
  Saat henkilökunnan parhaiten kiinni säh-
köpostilla ja palveluaikoina puhelimella.• 
Lisätietoja toiminnanjohtaja 
Maarit Kuikalta, maarit.kuikka@lions.fi.
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Juhli merkkivuotta
juhlavuoden pinssillä
TULE MUKAAN juhlimaan suomalaisen lions-
toiminnan 70-vuotistaivalta ja hanki itsellesi 
juhlavuoden pinssi. 
  Pinssit on valmistanut helsinkiläinen La-
ser Cut Studio PEFC- ja FSC-sertifioidusta 
suomalaisesta koivuvanerista.
  Tilaukset mielellään klubien yhteistilauk-
sena osoitteesta teija.loponen@lions.fi. Lai-
tathan tilaukseen klubin ja tilaajan nimen ja 
osoitteen sekä mallien määrät. Hinta 10 eu-
roa/kappale sisältäen postituksen.•
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JUHLAVUOSI

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

37

14

• KUVA 37: A-piirin aktiviteetin tavoitteena oli sisustaa Tyksin T3-
sairaalan lasten ja nuorten klinikan vanhempainhuoneet. Lahjoituksia
saivat tehdä niin piirin klubit kuin yksittäiset lionit. verkkokauppaan,
jossa oli hinnoiteltu vanhempainhuoneiden varustelua varten 
kalusteet ja laitteet. Hankkeen rahoitusta varten teetettiin myyntiin 
myös pinssi. Hankkeen tulos oli lopulta tasan 50 000 euroa. 
• KUVA 38: LC Hollola/Kapatuosio järjesti palveluaktiviteetin 
kolmannen kerran Heinsuon opiskelijoiden ja opettajan kanssa. 
Heinsuon koulun 9-luokkalaiset pääsivät osana Elämänhallinnan 
ja sosiaalisten taitojen valinnaiskurssia vierailemaan kehitysvam-
maisten asumisyksikössä Tiilikartanossa ja tapaamassa ikäihmisiä 
Sovituksen kirkolla. Kurssin tavoitteena on muun muassa tutustua 
erilaisiin elämäntilanteisiin ja opetella kohtaamaan erilaisia ihmisiä.
Monella oli ennakkoluuloja, jotka katosivat vierailujen jälkeen. 
• KUVA 39: LC Oulu/Avaimen historian merkittävin palveluaktivi-
teetti toteutettiin Oulun Hietasaaressa, jossa kunnostimme vuonna 
1926 valmistuneen rakennuskompleksin, jonka Oulun kaupunki 
oli antanut Pohjois-Suomen Syöpäyhdistyksen käyttöön. Lionien 
tekemät noin 7 500 työtuntia vastaavat noin neljää miestyövuotta. 
Hankkeeseen saatiin lahjoituksena asennustarvikkeita ja rakennus-
teknisiä laitteita käyttöön ja myös Arne Ritari -säätiö tuki projektia. 
• KUVA 40: LC Oulu/Hannat ovat valmistaneet hienomotorisia 
taitoja edistävän lasten koskettelukirjan näkövammaisille lapsille. 
Kirjan tekeminen toteutti Lions-järjestön palvelutehtävää monella 
tavalla ja lisäsi klubin sisäistä yhteyttä. • KUVA 41: LC Ulvila/Au-
roran lionit tekivät ympäristöteon keräämällä käytettyjä paristoja 
omista ja naapurien nurkista. Koko kanisterillinen kertyi eri kokoisia 
paristoja, jotka toimitettiin oikeaan keräyspisteeseen. Pieniä tekoja 
ja ympäristö kiittää. Kuva: Virpi Äijö. • KUVA 42: Rovaniemen 
alueen lionsklubit lahjoittivat keväällä 2019 ilmestyneestä Sydämen
asialla -lehdestä ja syksyllä 2019 järjestetyistä Hyväntekeväisyys-
tansseista saadut tuotot, yhteensä 5 600 euroa lapsuusiän syöpään
sairastuneiden lasten ja lasten perheiden vertaistuki- ja virkistystoi-
mintaan Lapin Sylvertti ry:lle. Samalla klubit lahjoittivat sydäniskurin
eli defibrillaattorin Piekkariin. Koulutuksen laitteeseen antaa 
SPR:n ensiapuryhmä. Kuva: Reijo Sukola. • KUVA 43: LC Vantaa/
Vernissan järjestämä Tonttumetsä-seikkailu kokosi nelisensataa 
osallistujaa Arboretum- ystävyydenpuistoon Vantaan Koivuhaassa. 
Sata kynttilälyhtyä, 50 pehmolelua ja kymmenet tontut toivottivat 
lapset tervetulleiksi ystävyydenpuistoon. Suuren kiven takana pe-
säänsä pitävä Rölli-peikko kertoi lapsille kierrätyksen tärkeydestä.
Reitin varrella tavattiin Lucia-neito, satuja lukeva joulupupu sekä
joulupukki muoreineen. Buffetin tuotto ohjattiin Tikkkurilan seura-
kunnan Rakenna joulupuu -keräykseen. • KUVA 44: LC Turku/Anin-
kainen on mukana Turun Kalamarkkinayhdistyksessä, joka järjestää 
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JUHLAVUOSI

joka syksy Turun Silakkamarkkinat ja keväisin Turun Saaristolais-
markkinat. Vuonna 2019 järjestettiin jo 41. nykymuotoiset Silakka-
markkinat ja 22. Saaristolaismarkkinat. LC Turku/Aninkaisen veljet 
herättivät kalamarkkinaperinteen uudelleen henkiin vuonna 
1978. Markkinoilla vierailee nykyisin yhteensä noin 100 000–
130 000 kävijää. LC Turku/Aninkainen käyttää kalamarkkinoilta 
saamansa tuoton pääosin turkulaisten vähävaraisten, vanhusten 
ja sairaiden ja enenevässä määrin lasten ja nuorten hyväksi. 
• KUVA 45: Paikallinen parsaviljelijä ilmoitti sosiaalisen median 
sivuillaan, että tervetuloa poimimaan auringonkukkia omaan 
käyttöön. LC Ulvila/Auroran lionit päättivät auttaa ja kävivät 
keräämässä perinteiset isot auringonkukkakimput Pappilan-
lammen Palvelukeskuksen pääoville ilahduttamaan kaikkia. 
• KUVA 46: LC Padasjoki on tarjonnut työllistämismahdollisuuksia
nuorille vuodesta 2013 alkaen organisoimalla ja rahoittamalla 
14−18-vuotiaille nuorille suunnattua kesätyöprojektia. Vuosittain 
on työllistetty 9−14 nuorta. Työllistämisjako on kestänyt kaksi 
viikkoa neljä tuntia päivässä. Yhteensä työllistettyjä on kertynyt 
lähes 70. • KUVA 47: LC Hakametsän ja sittemmin LC Hervanta 
ovat toimineet jo vuodesta 2010 ruokapankin apuna. Ruokapankin
autolla noudetaan kerran viikossa ruokalahjoituksia muun muassa 
Citymarketeista, K-Marketista, Prismasta ja Tokmannilta. Lahjoi-
tukset viedään Tampereen seurakuntien diakoniatyön Ruoka-
pankin tiloihin, missä ne lajitellaan ja lastataan Ruokanyssen 
kyytiin edelleen jaettavaksi. • KUVA 48: LC Rovaniemi/Napapiirin 
Perinteisiä Joulumyyjäisiä on järjestetty klubin perustamisesta eli 
vuodesta 1975 alkaen. Aluksi myyjäiset pidettiin Rovaniemellä 
Syväsenvaaran koululla pienimuotoisena myyjäistapahtumana. 
Vuodesta 2016 alkaen on joulumyyjäisten pitopaikkana ollut 
Santasport Lapin Urheiluopisto. Myyjäisten kävijämäärä on 
kasvanut vuosi vuodelta, vuonna 2018 oli noin 4 600 kävijää ja 
myyntipöytäpaikkoja lähes 130. Napapiirin Perinteisistä Joulu-
myyjäisistä onkin muodostunut jopa Pohjois-Suomen suurimmat 
Joulumyyjäiset, jonne kannattaa tulla kauempaakin. 
• KUVA 49: Lion Kyösti Asikainen on pitkään katsastellut ja 
kuulostellut avustus- ja palvelukohteita Siilinjärvellä. LC Siilin-
järvi/Sandelsin virkeät talkoolaiset ottivat hoitaakseen sopivaksi 
kohteeksi valikoituneen veteraani Esko Kokon omakotitalon 
ulkoverhouksen kesken jääneen maalauksen. Kuva: Johannes Eske-
linen. • KUVA 50: Päiväkoti Kerttulaan Rantasalmelle vieraaksi 
saapunut LC Rantasalmi lahjoitti päiväkodin ja koko kunnan 
varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen käyttöön kymmenen 
kappaletta kiikareita, yhden kameran, viisi stereomikroskooppia, 
kaksi akustista pöytää, kymmenen työtuolia sekä koko joukon 
erilaista opetusmateriaalia. LC Rantasalmen, Arne Ritari -säätiön 
ja paikallisten yritysten lahjoittamilla välineillä ja niihin liittyvillä 
opetusmateriaaleilla halutaan tukea Rantasalmella jo vuosien 
ajan tehtyä ja hyvällä mallilla olevaa luonto- ja ympäristöpainot-
teista varhaiskasvatusta sekä mahdollistaa sen jatkuminen myös 
tulevaisuudessa. • KUVA 51: LC Orimattila/Viljamaa tarjosi 16 
lapsen joukolle riemukkaan elämyksen viemällä lapset Lahteen 
Leo’s leikkimaa -sisäleikkipuistoon. Retkelle lähteneet lapset 
valikoituivat Orimattilan MLL:n valitsemina ja rahoitus tuli klubin 
leijonien joulun alla keräämistä varoista. • KUVA 52: LC Uusikau-
punki/Merettaret järjestivät UkiLOVE-konsertin Uudenkaupungin 
Kulttuurikeskus Crusellissa tukeakseen Turun yliopistollisen kes-
kussairaalan lastenosastolle rakennettavaa vanhempainhuonetta. 
Konsertin idea saatiin television SuomiLOVE-formaatista. Klubi 
sai yleisöltä 13 tarinaa kerrottavaksi sanoin, kuvin ja sävelin. 
Kuusi paikallista artistia, tunnetuimpana Tuula Amberla esittivät 
yleisöltä tulleet musiikkitoiveet. Tempauksella klubi keräsi 4 200 
euroa lahjoitettavaksi pienten potilaiden ja heidän vanhempiensa 
iloksi. • KUVA 53:  LC Kauhajoki/Aro luovutti jälleen kummi-
koulunsa ekaluokkalaisille pyöräilykypärät. Kuva: Erja Pekkala/
Kauhajoki-lehti.  
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Vuosikokoukseen osallistui 
etänä satoja jäseniä
Suomen Lions-liiton 67. vuosikokous tulee jäämään historiaan, 
koska se toteutettiin poikkeuksellisessa tilanteessa etäkokouksena, 
jolloin yli 500 henkilön fyysiset kokoukset oli kielletty.
VUOSIKOKOUS / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

V
uosikokous käynnistyi lauan-
taina 13.6.2020 klo 10 alkaen 
etäkokouksena GoToWe-
binar-järjestelmällä. Viralliset 
kokousedustajat osallistuivat 
kokoukseen omilla tietolii-
kenneyhteyksillään tai puhe-

limella.
 Muut kuin viralliset edustajat pystyivät 
seuraamaan vuosikokousta suorana lähe-
tyksen Teams Live -järjestelmän kautta.

  Kokoukseen oli määräaikaan mennessä 
ilmoittautunut 699 virallista edustajaa, jotka 
edustivat 289 lionsklubia. GoToWebinarin 
kautta kokoukseen osallistui virallisia edus-
tajia yli 500 ja lähes 100 lionia seurasi ko-
kousta Teams Liven kautta.
 Vuosikokouksen johtamiseksi noin 10 
hengen ”hermokeskusryhmä” oli kokoon-
tunut onnistuneen kokouksen varmistami-
seksi samaan tilaan Seinäjoella.

Lion Antti Forsell osana hermokeskus-
työryhmää, joka varmisti kokouksen 
onnistumisen etänä Seinäjoelta.
KUVA: MARKKU PATRIKAINEN

16

  Ryhmään kuuluivat kokouksen puheen-
johtaja ja sihteeri, muutama tekninen asian-
tuntija sekä Seinäjoen vuosikokouksen pää-
toimikunnan edustajina kaksi ääntenlas-
kennan johtajaa, jotka toimivat samalla 
myös sähköisen äänestyksen virallisina val-
vojina.
 Näin satoja lioneita pääsi poikkeukselli-
sesta ajasta huolimatta osallistumaan ja seu-
raamaan vuosikokousta. 



17

Kokoukseen oli määräaikaan mennessä ilmoittautunut 
699 virallista edustajaa, jotka edustivat 289 lionsklubia.

ALOITTEET

Alkuperäiset aloitteet löytyvät 
www.lions.fi/Jäsenille/
Kokousmateriaaleja/Vuosikokous 2020.

Klubin mallisääntöjä koskevat aloitteet
• LC Vaasa/Meri esitys kunniajäsenyys-
mahdollisuuden myöntämisestä myös 
klubin jäsenille, eikä vain ulkopuolisil-
le sekä LC Kuopio/Canthin esitys uuden 
jäsenryhmän, ystäväjäsenen lisäämisestä 
sääntöihin hylättiin, koska vuosikokouk-
sella ei ole valtuuksia päättää aloitteissa 
esitetyistä toimenpiteistä.

Vuosikokous päätti kuitenkin, että aloit-
teiden 1. ja 2. esitykset viedään eteenpäin 
kansainväliselle järjestölle.

Toimintaa koskevat aloitteet
• LC Savonlinna/Eerikin esitys nuorista 
jäsenistä koottavasta suunnitteluryhmästä
Nuoret Leijonat hyväksyttiin lisäyksellä, 
että liiton kokoama suunnitteluryhmä ra-
portoi työstään ja tekee päätösesitykset 
kauden 2020–2021 aikana kokoontuvalle
kuvernöörineuvostolle sen hyväksyttä-
väksi.

 Äänestykseen osallistuttiin Elisa Dialogi 
-järjestelmää käyttäen. 
 − Olemme päässeet suhteellisen helposti
kiinni poikkeusolojen edellyttämiin digitoi-
miin, koska vaikkapa etäkokoukset ja sähköi-
nen äänestäminen ovat meille entuudestaan 
tuttuja vuosien varrelta, toiminnanjohtaja 
Maarit Kuikka sanoi.
 − Olemme ylpeitä, että perinteikäs ja 
myös hieman konservatiivisena pidetty ar-
vokkaaseen ikään ehtinyt järjestö taipui näin 
notkeasti ottamaan digiloikan ja pystyi tar-
peen vaatiessa ottamaan käyttöön poikkeuk-
selliset toimintatavat ja toimimaan siten 
suunnannäyttäjänä myös muille järjestöille.

Vuosikokouksen päätöksiä
Vuosikokous käynnistyi virtuaalisesti yh-
dessä lauletun Leijonahengen jälkeen esi-
tyslistan muutetun järjestyksen mukaisesti. 
Kokouksessa oli läsnä äänivaltaisia virallisia 
edustajia 528.
 Kokouksessa hyväksyttiin liiton toiminta-
kertomus 2018–2019, vahvistettiin liiton tilin-
päätös ja merkittiin tiedoksi tilintarkastus-

Yli 300 hengen kokousta, jossa osallistujilla on puhemahdollisuus, ei tiettävästi ole koskaan ennen järjestetty Suomessa etäkokouksena.

kertomus. Kokouksessa hyväksyttiin talous-
arvioesitys kaudelle 2020–2021 ja myönnet-
tiin kuvernöörineuvostolle mahdollisuus 
tarkentaa budjettia syksyllä 2020.
 Kokouksessa valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Matti 
Reijonen, LC Vampula ja varapuheenjoh-
tajaksi IPDG Sanna Mustonen, LC Kirkko-
nummi-Kyrkslätt/Nice.
 Äänestyksen jälkeen päätettiin, että lii-
ton liittymismaksut ja kannatusjäsenmaksut 
säilyvät entisellä tasolla, mutta liiton jäsen-
maksua korotetaan 2 euroa per jäsen, jolloin 
jäsenet saavat neljä printtilehteä, vaikka leh-
den kansainvälinen tuki puolittuu ensi kau-
den alusta lähtien. Lisäksi talousarvioesitys 
on korotuksen jälkeen lievästi ylijäämäinen 
2 749 euroa.
 Kokouksessa hyväksyttiin, että Lions-ta-
lon ja vuokraoikeuden myyntiä jatketaan ja 
kauppaa tavoitellaan entisen tavoitehinnan 
pohjalta. Kuvernöörineuvosto valtuutetaan 
hyväksymään kauppahinta ja -kirja sekä 
kauppakirjassa mainitut muut ehdot.•
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• LC Hiekkaharju-Sandkullan esitykseen 
sankarihaudoille kynttilöiden sytyttämi-
sestä itsenäisyyspäivänä niin, että Suo-
men Lions-liitto ottaa asian hoitaakseen 
ja lähettää ”vahvan suosituksen” jokaiselle 
Suomen lionsklubille todettiin, että käy-
täntö on voimassa jo monessa klubissa ja 
vuosikokous suosittaa käytännön laajen-
tamista.

• LC Jyväskylä/Kuokkalan esitys perustaa 
Leijonapäivä ja siihen liittyvä valtakun-
nallinen leijonaparaati hylättiin.

Hallintoon liittyvät aloitteet
LC Turku/Lucian aloite Lions-liitolle toi-
minnan johtamiseen, hallintoon, talou-
teen ja viestintään liittyen hyväksyttiin.

Vuoden 2023 vuosikokouksen 
järjestäminen
• Vuosikokous 2023 järjestetään Espoossa.
Yksi klubialoite määräaikaan mennessä
saapui vuosikokouksen järjestämisestä 
vuonna 2023 Espoossa. Järjestämisestä vas-
taa LC Tapiola ja mukana ovat seuraa-
vat klubit: LC Espoo/Aurorat, LC Espoo/
City, LC Espoo/Keskus, LC Espoo/Laak-
son Liljat, LC Helsinki/Lauttasaari, LC 
Helsinki/Töölö, LC Helsinki/Pajamäki ja 
LC Helsinki/Stamina.

• Koska hakemuksia vuosikokouspaik-
kakunnaksi 2024 ei tullut, päätös sen jär-
jestämisestä siirtyi päätettäväksi vuosiko- 
kouksessa Turussa 2021.

Montaa syytä juhlaan 
VUONNA 2020 juhlitaan lionstoiminnan 70- 
vuotista taivalta Suomessa sekä Suomen 
Lions-liiton 60-vuotismerkkipäiviä. 
  Suomen Lions-liitto perustettiin 24.10. 
1960 hoitamaan valtakunnallista yhteistyötä
ja tukemaan klubien toimintaa. Samana 
vuonna myös tämän vuoden vuosikokous-
paikkakunnasta Seinäjoesta tuli kaupunki. 
Vuonna 2020 juhlitaan siis Suomen Lions-lii-
ton 60-vuotista historiaa sekä Seinäjoen kau-
pungin 60-vuotissyntymäpäiviä.
  Juhlavuoden kunniaksi Suomen Lions- 
liitto on uusinut toimintaesitteensä, joka lä-

>>>

hetettiin myös vuosikokousviikolla 70 toimi-
tukselle  lehdistötiedotteen kanssa normaalin 
mediajakelun lisäksi.
  Kokouksen taustalla oli näkyvissä myös 
juhlavuodelle designer Pekka Piipon luoma 
ilme, joka toistuu banderollin lisäksi muun 
muassa esittelyvideossa, myynnissä olevissa 
juhlavuoden ekologisissa pinsseissä ja syk-
syllä jaettavissa heijastimissa.
  Juhlavuoden ilmeen mukainen Face-
book-profiili löytyy myös Facebookista haku-
sanalla ”LionsFinland” tai ”Lions activities in 
Finland since 1950”.•

M-piirin piirikuvernööri Veli-Matti Wasell kutsui puolisonsa Rauni-Eliisa Wasellin kanssa leijonaväkeä kotiinsa juhlistamaan poikkeuksellista piirikuvernöörilupauksen
antamista. Lauttakylä-lehden toimittaja teki aiheesta uutisen. Tekstin lähteenä on käytetty lehdessä julkaistua juttua.
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PIIRIKUVERNÖÖRIELEKTIT eivät päässeet tänä kesänä Singaporeen ko-
ronaepidemian vuoksi peruttuun kansainvälisen vuosikokoukseen. 
Piirikuvernöörilupaukset annettiin sen sijaan etänä.
 M-piirissä käynnistyneen kauden piirikuvernööri Veli-Matti 
Wasell kutsui leijonaväkeä kotiinsa Huittisista ja Satakunnasta, jossa 
he katsoivat yhdessä televisioruudulle siirrettynä netistä hänen piiri-
kuvernöörilupauksensa.
 Ilman koronaepidemiaa myös Wasell olisi ollut maailman muiden
lionien kanssa viettämässä juhlavin menoin piirikuvernöörien vala- 
tilaisuutta. Rinnassa olisi ollut erityinen lions-merkki, jonka elekti-
nauha olisi repäisty auki ennen valan antamista. Vähän paikanvaih-
dos Wasellia harmitti, koska kyseessä on ainutlaatuinen tilaisuus.
 Kansainvälinen presidentti Dr. Jung-Yul Choi sanoi etäyhteydellä 
järjestetyssä tilaisuudessa, että kohti tulevaisuutta mennään luovia ja 
innovatiivisia keinoja käyttäen. Asioita tehdään yhdessä ystävällisyy-
den ja moninaisuuden kautta.
 Puheen jälkeen piirikuvernöörejä pyydettiin nostamaan oikea 
käsi ja vastaamaan kysymyksiin Minä lupaan. Wasell vastasi: ”Minä 
lupaan”, juhlavieraiden taputtaessa.•

Singaporen sijasta etäyhteydellä

KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 3/20–21

Aika: Lauantai 28.11.2020 klo 13.00–15.00
Paikka: Tahko Spa hotelli, Keitaankatu 1, 73310 Tahkovuori

 Perjantai 27.11.
 15.00–19.00 Ilmoittautuminen 
 16.30–19.00 KVN-info
 20.00–22.00 Illallinen 

 Lauantai 28.11.
 08.00–09.45 Ilmoittautuminen
 10.00–11.00 Avajaisjuhla
 11.00–12.00 Seminaari osa 1
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Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
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Raaputa ja katso,voititko jonkin muun voitoista!
Skrapa och kontrollera om du vunnit  någon av de övriga vinsterna!

Raaputa ja katso voititko Helkama polkupyörän!
Skrapa och kontrollera om du vunnit Helkama cykel!
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Yhteensä 855 voittoa!
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Raaputa ja rekisteröi arvontakoodisi
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3 kpl/st matkalahjakortti 
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4000 €
Matkatoimisto

Rekisteröi arvasta löytyvä koodi.  
Registrera koden som finns på lotten.

65 kpl/st 
Jopo 24”

Katso voittoluettelo kääntöpuolelta.  
Se vinstförteckning från baksidan.

2 kpl/st 
Helkama sähköpolkupyörä / elcykel
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Nyt on aika toimia yhdessä. 

Minulla on ollut ainutlaatuinen kunnia saada palvella Lions Clubs 
Internationalin 103. presidenttinä. Viimeisen vuoden aikana olen saanut 
nähdä sen uskomattoman hyvyyden, jota lionit ovat toteuttaneet 275 
miljoonan ihmisen auttamiseksi - enemmän kuin koskaan ennen. Vaikka 
olen itse ollut lion yli 40 vuoden ajan, minut on tehnyt todella nöyräksi se, 
miten innovatiivisilla ja moninaisilla tavoilla klubimme palvelevat paikallisia 
yhteisöjä.

Kokemukseni kansainvälisenä presidenttinä on muistuttanut minua siitä, 
miten tärkeää palvelumme on ihmisille kaikkialla maailmassa ja  miten 
uskomaton panos se on tulevaisuudellemme. Ja vaikka tämä vuosi on 
tuonut mukanaan suuria huippuhetkiä, maailma, kuten me kaikki tiedämme, 
on kokenut monia muutoksia. Uusia globaaleja haasteita on noussut esiin, 
ja ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämäämme ja kykyymme työskennellä, 
harrastaa, kommunikoida ja palvella samalla tavalla kuin olemme aina 
tehneet.  

Näiden uusien haasteiden edessä lionit ovat vastanneet kuten he aina 
tekevät: ystävällisyydellä, intohimolla ja vakuuttavalla tavalla tukien 
ihmisiä palvelumme moninaisuuden kautta. Olen hyvin ylpeä kaikista 
jäsenistämme. 

Minua on pyydetty toimimaan toisen virkakauden kansainvälisenä 
presidenttinä tulevan toimivuoden ajan. Minulle on suuri kunnia 
saada johtaa meitä tässä muuttuvassa tilanteessa ja olen kiitollinen 
minulle osoittamastanne luottamuksesta. Luotan jokaiseen lioniin ja 
tämä luottamus antaa minulle toivoa ja uskoa siihen, että pystymme 
johtamaan, palvelemaan turvallisesti ja palauttamaan toivon maailmalle tällä 
historiallisella hetkellä.  

Kiitos teille kaikille, 

Dr. Jung-Yul Choi

KANSAINVÄLISEN PRESIDENTIN TEEMA
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Meidän moninaisuutemme kasvattaa 
ystävällisiä tekojamme.

Yhdistämme lionien maailman palvellaksemme yhteisöjä 
kaikkialla maailmassa. 

Ystävälliset teot ovat palvelun ytimessä. Lionit ovat tienneet tämän olevan 
totta siitä saakka, kun ensimmäinen klubi perustettiin yli sata vuotta sitten. Mutta viime 
vuosien aikana ilmaisusta ”Ystävälliset teot ovat tärkeitä” on tullut entistäkin tärkeämpi - se 
on mitä sanomme ja jotain, jonka mukaan elämme. Ja sopii hyvin yhteen mottomme ”Me 
Palvelemme” kanssa. Miksi lionit palvelevat? Se on yksinkertaista. Koska ystävälliset teot ovat 
tärkeitä.

Moninaisuus yhdistää meitä. Lioneita on yli 1,4 miljoonaa eri puolilla maailmaa, ja yli 
48 000 klubia. Lioneita on yli 200 maassa ja maantieteellisillä alueilla. Olemme yksi maailman 
moninaisimmista järjestöistä, joka toivottaa kaikki tervetulleiksi. Palvelemme kaikkia ihmisiä, 
kaikkialla ja meidän moninaisuutemme mahdollistaa poikkeuksellisen palvelumme. Tuomalla 
yhteen eri kulttuureista olevia ihmisiä, joilla on erilaisia näkökulmia ja taustoja, me pystymme 
lähestymään haasteita ainutlaatuisella tavalla.  Tuomme kirjaimellisesti palvelun maailman 
kaikkiin lionien toteuttamiin projekteihin.

Palvelun harmonia. Lionien tarjoaman palvelun moninaisuuden kautta me pystymme 
kasvattamaan ystävällisten tekojen määrää sadoille miljoonille ihmisille joka puolilla maailmaa 
vuosittain. Tämä on merkittävä saavutus. Kun tuomme yhteen myötätuntoisia miehiä ja 
naisia - kaikki ainutlaatuisia, mutta yhdessä suuremman hyvän varmistamiseksi - luomme 
hyvin erityistä harmoniaa. Tämä on palvelun harmonia. Se voi saavuttaa kaikki ihmiset, hyvinä 
aikoina ja silloin, kun tarpeet ovat suuret.

Palvelemme maailmaa turvallisesti.

Globaalit prioriteettimme 2020-2021

Maailmanlaajuiset, ja paikalliset, 
palvelukohteemme 
Lionsklubit on luotu palvelemaan niiden 
paikallisia yhteisöjä. Ihmiset luottavat meihin 
monien paikallisten tarpeiden täyttämiseksi 
ja nämä tarpeet kasvavat ja muuttuvat koko 
ajan edessämme olevien ainutlaatuisten 
haasteiden seurauksena. Jatkamme palvelua 
vastataksemme paikallisiin tarpeisiin ja 
samalla jatkamme tukea maailmanlaajuisille 
palvelukohteillemme. Tarjoamme klubeille 
resurssit, avun ja työkalut, jotta ne pystyvät 
palvelemaan sekä paikallisesti että 
maailmanlaajuisesti Maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän ja Lions Clubs Internationalin 
kautta. 

Kampanja 100  
Tänä vuonna jatkamme tukeamme Lions 
Clubs Internationalin säätiölle (LCIF) 
ja Kampanja 100 -keräykselle, jossa 
tavoitteemme on kerätä US$300 miljoonaa 
dollaria voimaannuttamaan lionien palvelua. 
Jatkamme Kampanja 100 -keräystä 
kesäkuuhun 2022 saakka kohtaamiemme 
maailmanlaajuisten haasteiden seurauksena. 
Teidän avokätisyytenne auttaa meitä 
varmistamaan, että lionit saavat heidän 
tarvitsemansa rahoituksen merkittävien 
hankkeiden toteuttamiseksi heidän 
yhteisöissään. Lahjoittaminen on yksi tapa 
palvella, joten käytä avokätisyyttä tapana 
toimia tukemalla tätä kampanjaa, joka tukee 
teidän antamaanne palvelua.

Tarinankertominen  
Tarinankertominen tuo palvelunne elämään. 
Tänä vuonna on kriittisen tärkeää, että 
lionit kertovat heidän tarinansa palvelusta 
näinä haastavina aikoina. Käyttämällä 
sosiaalista mediaa ja hyödyntämällä 
paikallista mediaa, lionit pystyvät pitämään 
yhteyttä paikkakuntien asukkaisiin ja 
samalla kertomaan klubien toiminnasta. 
Tarinankertominen voi inspiroida koko 
yhteisöä ja sellaisia miehiä ja naisia, jotka 
etsivät mahdollisuuksia palvella.

Hyvinvoivat klubit  
Klubin terveys on edelleenkin erittäin 
tärkeää, vaikka se näyttääkin nyt erilaiselta 
kuin aikaisemmin. Tänään hyvinvoiva ja 
terve klubi löytää tapoja palvella turvallisesti 
ja saada mukaan mahdollisimman monia 
jäseniä. Hyvinvoiva klubi järjestää kokouksia, 
mutta ne ovat virtuaalisia. Hyvinvoiva klubi 
innostaa jäseniä osallistumaan sähköpostien, 
sosiaalisen median ja yhteydenpidon kautta. 
Tulemme palaamaan takaisin uskomattomaan 
käytännön palveluun, josta meidät tunnetaan 
ja jota me rakastamme. Mutta ennen kuin 
niin voi tapahtua, meidän on luotava nyt 
loistava klubikokemus, joka saa kaikki 
jäsenet tuntemaan, että he ovat oikeasti osa 
klubia, jotta olemme valmiina 
palvelemaan tänään 
ja huomenna.
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K
okouksessa käsiteltiin muun 
muassa seuraavia asioita. Vah-
vistettiin LCI:n kauden 2020− 
2021 budjetti, joka osoitti alijää-
mää -7,2 miljoonaa US dollaria. 
Kauden 2019−2020 talouden tu-
los ennustaa -1,5 miljoonan US 

dollarin alijäämäistä tulosta. 
 LCI:n talous on kärsinyt koronan seu-
rauksena alenevista jäsen- ja liittymismak-
suista, sekä sijoitustuotoista. Jäsenmaksun-
korotusesitys siirtyi vuodella eteenpäin Mont-
realin kansainväliseen vuosikokoukseen 2021.

Montrealin kokousta suunniteltiin
Piirin ohjesääntöä muutettiin siten, että jos 
piirikuvernöörin tai varapiirikuvernöörin 
virka tulee avoimeksi, niin ehdokkaaksi avoi-
meen tehtävään ilmoittautuvan tulee saada 
hyvässä asemassa olevan klubinsa kannatus-
todistus kyseiseen tehtävään.
 Piirisihteerin tehtäviin kuuluvan piiri-
hallituksen kokousten pöytäkirjojen lähettä-
misen aikarajaa kokousten jälkeen piirihal-
lituksen jäsenille ja päämajaan pidennettiin 
viidestä päivästä 15 päivään.
 Singaporelle myönnettiin ensimmäinen 
vapaana oleva vuosi 2028 kansainvälisen 
vuosikokouksen järjestäjäksi korvauksena 
menetetystä 2020 kansainvälisestä vuosiko-
kouksesta. Aloite tuli Singaporen järjestäjiltä.
 Myös Montrealin kansainvälisen vuosi-
kokouksen järjestämiseen varaudutaan vir-

Vapautus perustamis- ja 
liittymismaksuista syksyn ajan
Kansainvälisen hallituksen toimintakauden 2019–2020 viimeinen
kokous pidettiin virtuaalisena 16.–25.6.2020 välisenä aikana. 
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018–2021 

tuaalisena, jos koronaepidemia estäisi vuosi-
kokouksen pitämisen 2021.

Uusi palvelupalkinto
Hyväksyttiin piirikuvernöörit kaudeksi 2020−
2021. PCC Jari Rytkönen valittiin suomen  
kielen 1VDG/DGe-kouluttajaksi 2020−2021.
 Jäsenapurahoitusohjelma ei enää sisällä 
erityisaloitteita ja laaja-alaisia apurahoja ja 
että tämän tyyppisille apurahoille varatut va-
rat on varattu kohdentamatta olevina varoina 
vakioapurahoille.
 LCI Forward tavoite palvella yli 200 mil-
joonaa ihmistä kaudella 2019−2020 ylittyi 
hienosti, tuloksen ollessa yli 275 miljoonaa.
 Keskusteltiin uudesta Kindness Matters 
-palvelupalkinnosta. Tämä arvokas palkinto
myönnetään vuosittain muutamille lions- 
ja leoklubeille, jotka ovat suorittaneet erin-
omaisen palveluprojektin jollain maailman-
laajuisen palvelukohteemme alueella. Tämä 
palkintonimitys tehdään klubitasolla ja siinä 
erityisesti kiinnitetään huomiota projektin 
innovatiivisuuteen ja luovuuteen, jonka ta-
voitteena on toteuttaa positiivinen vaikutus 
yhteisöissä.
 Hyväksyttiin kauden 2020−2021 presi-
dentin teemaksi United in Kindness and Di-

LCI Forward tavoite palvella yli 200 miljoonaa 
ihmistä kaudella 2019−2020 ylittyi hienosti.

versity vapaasti suomennettuna Yhdessä ystä-
vällisten tekojen ja moninaisuuden kautta.
 Syksyllä lanseerataan uusi sovellus ni-
meltä Connect, joka yhdistää jäsenet interak-
tiiviseen kommunikointiin, ja mahdollistaa 
muun muassa virtuaalikokoukset. Päivitetty
eCommerce-verkkokauppa on avattu. Loppu-
vuodesta tulee klubien käyttöön uusi eClub-
house-nettisivujen alusta. 
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 
virtuaalisena lokakuussa 2020.•
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Koronan aiheuttamista vaikeuksista 
johtuen päätettiin, että uudet jäsenet,
jotka liittyvät jäseniksi 1.7.−31.12.2020 
välisenä aikana, sekä klubit, jotka 
perustetaan samalla ajanjaksolla, 
vapautetaan kaikista liittymis- ja 
perustamismaksuista. Myöskään yhtään 
klubia ei tulla erottamaan väliaikaisesti 
tai lakkauttamaan myöhästyneiden 
maksujen takia 31.12.2020 saakka.

VAPAUTUKSIA MAKSUISTA
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M
yös LCIF oli mukana koro-
nan vastaisessa työssä. Jo yli 
viisi miljoonaa US dollaria 
on jaettu, kaikilla mante-
reilla, lionsklubien avuksi, 
hoitolaitteiden, suojainten 
ja puhdistustarvikkeiden 

hankintaan. 
 Samalla kuitenkin kampanjan varainker-
tymä hidastui niin, että kolmen kauden jäl-
keen kasassa on vasta 157 miljoonaa US dol-
laria, reilut puolet 300 miljoonan US dollarin 
tavoitteesta. Niinpä PIP Gudrun Yngvadot-
tirin johtama LCIF:n hallitus päätti jatkaa 
kampanja-aikaa vuodella. Kampanjalah-
joituksiksi lasketaan siis kaikki lahjoitukset 
30.6.2022 asti. Myös malliklubi-sitoumuksen 
antaneet klubit saivat vuoden jatkoaikaa lu-
pauksen täyttämiseksi, 30.6.2023 saakka. 
 Suomen ensimmäinen malliklubi, LC 
Ylivieska onkin jo täyttänyt oman lupauk-
sensa 750 US dollaria per jäsen. Mutta työ 
jatkuu ja seuraava tavoite on saada klubista 
100% Melvin-klubi. Toinenkin malliklubiksi 
ilmoittautunut, LC Kirkkonummi-Kyrkslätt 
etenee hyvää vauhtia. Se lahjoitti kuluneella 
kaudella 5 000 US dollaria, millä se saa oi-
keuden paikkakunnan kehittämisapurahaan.

Suomen tulos viime kausia 
parempi
Suomen osalta viime kauden tulos oli sel-
keästi edellisiä parempi, yhteensä 236 924 US 
dollaria, eli 11,2 US dollaria per jäsen. Ko-
konaissaldomme on nyt 558 000 dollaria, eli 
26,72 US dollaria per jäsen. Piireistä jo 12 ylsi 
yli 10 000 tulokseen, millä voi anoa paikka- 
kunnan kehittämisapurahaa, 15 prosentilla 
rajoittamattomista lahjoituksista.
 Piireistä eniten lahjoitti C-piiri, yli 23 000
US dollaria, toisena N-piiri myös yli 20 000 
US dollarin tuloksella ja kolmantena M-piiri
reilun 15  000 US dollarin summalla. Jä-
senkohtaisesti paras oli nytkin B-piiri 17 
US dollarilla per jäsen. Kakkostilalla yllätti 
L-piiri reilulla 14 US dollarilla per jäsen ja 
kolmanneksi tuli N-piiri vajaalla 13 dollarilla
per jäsen.
 Yksittäisistä klubeista tähän mennessä 
eniten ovat kampanjaa tukeneet LC Helsinki/
Pakinkylä 11 662 US dollarilla, toisena LC 

Kampanja 100 sai jatkoaikaa
Covid-19-pandemia sotki maailmaa pahemman kerran. Fyysiset kokoukset kiellettiin, 
matkailu loppui, perinteinen lionien palvelutyö ja varainkeruukin vaikeutui. 
Monissa maissa lionsklubit keskittyivätkin korona-katastrofin kampittamiseen. 
KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä, pmjf, lcif- ja kampanja 100 -koordinaattori

Ylivieska 9 961 US dollarilla ja kolmantena LC
Kirkkonummi-Kyrkslätt 9 800 US dollarilla. 
Viiden tonnin kerhoon ovat päässeet myös 
LC Järvenpää/Jean Sibelius, LC Lempäälä, 
LC Helsinki/Kontula, LC Espoo/Keskus, LC 
Helsinki/Töölö ja LC Vantaa/Vernissa. Vä-
hintään kaksi Melviniä ansainneita klube-
ja on 74 ja tonnin kerhoon on päässyt 193 
klubia. Vielä on 383 klubia, jotka eivät omaa 
säätiötämme ole huomioineet, kampanjan 
jatkuttua jo kolme kautta. Mutta vielä ehtii!

Kuukausilahjoittajia 
yhä enemmän
Ilahduttava on huomata yksittäisten lionien 
aktivoituminen tukemaan säätiömme työtä. 
Kuukausilahjoittajia tai yksittäisiä summia 
lahjoittaneita jäseniä on jo toistasataa. Heitä 
LCIF:n puheenjohtaja huomioikin virtuaali-
selle vuosikokoukselle lähettämässään video-
tervehdyksessä.
 Edellisen kauden ”palautuksetkin” on 
pääosin anottu ja käytetty: C-piirin 4 134 US
dollaria sijoitettiin Monon side – jalkautuvan
nuorisotyön ajoneuvoon. D-piiri sai 1 611 US
dollaria Leijonapuistohankkeeseen, E-piiri
tuki 2  279 US dollarilla Diabetesklinikan 

työtä, M-piiri sijoitti saamansa 4 200 US 
dollaria Yhdistystalon kehittämiseen. O-piiri
odottaa vielä päätöstä Väkivallaton koulu 
Keniaan -hankkeen hyväksymisestä.
 Vaikka messut ja myyjäiset ovat nyt tau-
olla, voimme kerätä varoja edelleenkin. Pullo-
kuittien palautuspömpeli Ylivieskan Alkon 
oven suussa tuottaa klubilleni toista tuhatta 
euroa vuodessa. Facebookissa voi järjestää 
vaikka synttärikeräyksen. Myyjäisiä ja arpa-
jaisia voi järjestää myös netissä. Teimmehän
koronan takia muutenkin valtavan digiloi-
kan. Ja miksei Suomessakin voisi löytää yri-
tystukijoita hyville hankkeille, kuten tuhka-
rokon hävittämiseen maailmasta. Saihan tä-
män lehden edellinen painoskin tukijan, ja 
erinomainen Aurinkokeitin Keniaan -pro-
jektimme sai jatkoa yksityisen rahan turvin. 
Sitähän tuki jo alun perin myös LCIF 30 000 
US dollarilla. Parannetaan maailmaa, kukin 
pieneltä osaltamme!•
Suomi on ollut LCIF:lle enempi maksajan roolissa, 
pian 9 miljoonan US dollarin kokonaissummalla. 
Katso kaikki Suomen saamat apurahat LCIF:ltä 
kotisivuilta www.lions.fi.

I-piiri tempaisi kunnolla. Oulun kuvernöörineuvoston iltajuhlassa keväällä luovutettiin kaksitoista Melvin-
plakaattia. Ja Melvin-arpajaisista saatiin vielä kaksi lisää.
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Kuukausilahjoittajia on jo toistasataa.
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LC Kontiolahti kokoontui juhlistamaan YK:n julistamana maailman ympäristöpäivänä 5.6. saamaansa 
Suomen Lions-liiton ympäristöpalkintoa. Juhlan kunniaksi klubi veti rantanuottanäytöksen Ylisenjärvellä 
ja nosti maljan kuohuvaa. LC Kontiolahti kiittää saamastaan tunnustuksesta.

S
uomen Lions-liitto ry ja ympä-
ristökilpailun palkintoraati kiit-
tävät kaikkia osallistujia sitou-
tuneesta työstä ympäristömme 
hyväksi. Hakemuksissa kuvatut 
aktiviteetit kattoivat monipuo-
lisesti ja innovatiivisesti ympä-

ristönsuojelutyötä sekä monissa oli mukana
osaamisen kiertotaloutta eri sukupolvien 
kesken. Hakemuksissa korostuivat myös yh-
teistyö klubien ja muiden toimijoiden välillä.
Kilpailu oli korkeatasoinen ja palkittavien 
valinta oli vaikeaa.
  Raati valitsi ensimmäisen palkinnon saa-
jaksi LC Kontiolahden ja toisen palkinnon 

Ympäristöpalkinnon 
voittajat valittu
Leijonat 70 vuotta Suomen luonnossa -kampanjan yhteydessä 
toteutetun Suomen Lions-liitto ry:n ympäristökilpailun voittajat 
on valittu. Kilpailu keräsi tänä vuonna hienosti 19 hakemusta, 
jotka edustivat 21 klubia ja 10 piiriä. 
PUHTAAT VEDET / mika pirttivaara, työryhmän puheenjohtaja
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saajaksi LC Oulu/Pateniemen. Lisäksi pal-
kintoraati päätti valita myös aktiivisimman 
piirin, joka oli 107-A yhteensä viidellä hake-
muksella. Palkinnot jakoi 5.6. maailman ym-
päristöpäivän kunniaksi virtuaalisten noki- 
pannukahvien SPESIAALI-webinaarissa 
Suomen Lions-liitto ry:n varapuheenjohtaja, 
VCC Matti Reijonen. Suomen Lions-liitto ry 
ja palkintoraati onnittelevat voittajia ja kan-
nustavat kaikkia Suomen lionsklubeja toimi-
maan ympäristön ja luonnon puolesta.
   Palkintoraadin muodostivat Puhdas Itä-
meri -hankkeiden johtaja Marjukka Porvari 
John Nurminen Säätiöstä, johtava vesitalous-
asiantuntija Arto Iwendorff Pohjois-Pohjan-
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Minua motivoi luonnon parantavan voiman 
ylläpitäminen. Tänä poikkeusaikana 

moni meistä on löytänyt kotimaan luonnon 
ja sen voimaannuttavan vaikutuksen.
 Jos ei ole puhdasta vettä, ei ole mitään 

muutakaan. Sen puolesta kannattaa tehdä 
arjen pieniä valintoja ja tekoja joka päivä!

kati arkkila,
työterveyshuollon asiantuntija 

ja työryhmän jäsen
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Puhtaiden vesien toimintakausi alkoi
Leijonat puhtaan veden puolesta -työryhmän 
palvelutyössä vesiteema säilyy toiminnan ytimessä, 
mutta tarjotin tulee kattamaan laajemminkin luontoa 
ja ottamaan huomioon kattavasti kestävää kehitystä. 
PUHTAAT VEDET / mika pirttivaara, työryhmän puheenjohtaja

maan ELY-keskuksesta, Suomen Leojen 
hallituksen viime kauden presidentti Kati 
Jaatinen Leo Club Jyväskylä/Lohikoskesta
sekä Leijonat puhtaan veden puolesta 
-työryhmän vastuuhenkilöt Mika Pirtti-
vaara LC Tapiolasta ja Tiitus Tuohikorpi 
LC Helsinki/Cosmopolitanista.

Ympäristökilpailun voittajat 
Ensimmäinen palkinnon, 600 euroa, 
Lions-näkösyvyyslevyn ja kunniakirjan 
voitti LC Kontiolahti: Salmilammenpu-
ron ennallistamisen virtakutuisten vael-
luskalojen elin- ja lisääntymisolojen ko-
hentamiseksi.
 Toisen palkinnon 400 euroa, Lions- 
näkösyvyyslevyn ja kunniakirjan voit-
ti LC Oulu/Pateniemi: Ylisukupolvinen 
kokemus ympäristöstämme ja vesiemme 
tilasta keskustelemalla aiheesta tehtävä-
pöydässä.
 Aktiivisin piiri oli 107-A, joka voitti 
kiertopalkinnon, Lions-näkösyvyyslevyn 
ja kunniakirjan. A-piiristä osallistui kil-
pailuun viisi hakemusta. Hakemukset ku-
vasivat kattavasti piirin alueella tehtävää 
monipuolista ja korkeatasoista vapaaeh-
toista ympäristönsuojelutyötä.

Palkitsijat onnittelevat
Kilpailun palkintosumman 1 000 euroa 
lahjoittivat juhlavuoden kunniaksi puo-
liksi Suomen Leot ja LC Tapiola Espoosta. 
 Suomen Leot onnittelevat voittajia ja 
tahtovat kiittää kaikkia ympäristön eteen 
tehdystä työstä. Tulevat panostukset ym-
päristöön nousevat mittaamattomaan ar-
voon, sillä luonto tarjoaa hyvinvointia 
meille monessa suhteessa. 
 Vanhan sanonnan mukaan on mentä-
vä kauas, jotta näkee lähelle. Emme osaa 
arjessamme arvostaa sitä kaikkea, mitä 
ympärillämme on ja sitä, mikä on meille 
jokapäiväistä. On helppoa tehdä nopeita 
valintoja, joilla kuitenkin on kauaskantoi-
sia vaikutuksia. Tehdään tulevaisuudessa-
kin yhdessä viisaita päätöksiä, katsotaan 
ja suunnitellaan pitkälle sekä luodaan tu-
levaisuudesta onnellinen meille kaikille.
  LC Tapiola onnittelee voittajia ja kiit-
tää kaikkia osallistujia niistä arvokkaista
teoista, joita olette tehneet eri puolilla 
Suomea. Luonnon ja ympäristön puolesta
tehtävät teot yhdessä muiden klubien ja 
toimijoiden kanssa nostavat koko ajan 
merkitystään ja tarjoavat uusia ideoita 
tekemiselle. Ympäristö tarjoaa konkreet-
tisen kohteen toimia tulevaisuutemme 
puolesta ja löytää merkityksellisyyttä va-
paaehtoistyöhön kaikkialla maailmassa.•

P
äätoimenpiteinä työryhmä on 
käynnistämässä valtakunnal-
lista Kulmat kuntoon -siivous-
tapahtumaa, leijonien ja leojen 
yhteisen ympäristöagendan ra-
kentamista sekä ensi keväällä 
Ympäristöteko paikkakunnan 

parhaaksi -kiertopalkinnon päivittämistä li-
säämällä siihen sarjan kouluille suunnattuna 
videokilpailun muodossa.
 Yhtenä lionstoimintaan liittyvänä pää- 
tavoitteena on toiminnan näkyvyyden, vai-
kuttavuuden ja houkuttelevuuden lisäämi-
nen, mikä tulee näkymään kaikessa Leijonat 
puhtaan veden puolesta -työryhmän tekemi-
sessä.•
Huomaathan, että puolet työryhmän jäsenistä 
esiteltiin jo LION-lehden numerossa 3/2020.

Minua motivoi upean luonnon moni-
muotoisuus, sen ymmärtämisen jatkuva 

kehittäminen ja ympäristön hyväksi toimivan 
kulttuurin laajentaminen monipuolisesti. 

Suomenlahdella, Saaristomerellä, Saimaalla, 
Puulaalla ja Lapin erämaavesien äärellä 

vietetty aika on tehnyt minusta Vesileijonan, 
joka haluaa tulevaisuudessa kaikkien 

nauttivan puhtaasta vedestä.
tiitus tuohikorpi, 

yrittäjä sekä työryhmän perustaja ja jäsen
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Luonto on ekosysteemeineen 
loputtomien mahdollisuuksien ja 
hyvän olon keidas, kunhan siitä 

pidetään yhdessä huolta. 
Minua motivoi luonnon tärkeys kaikille 

eläville, joista etenkin ihminen saa 
siellä oleillessaan rauhaa, antimia 
ja hyvää terveyttä. Tulevaisuuden 
teoilla luonnon hyväksi voidaan 
mahdollistaa hyvä luontosuhde 

ja rakkaat kokemukset myös 
tuleville sukupolville.

kati jaatinen, 
vapaaehtoistyöhön liittyvän gradun 

tekijä ja työryhmän jäsen
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N
yt on aika ottaa vauhtia hienos-
ta Itämerihaasteesta ja sen mah-
dollisuuksista klubeille. Vaikka 
Itämerihaaste onkin kahden 
rannikkokaupungin, Turun ja 
Helsingin, vuonna 2007 perus-
tama, koskee se myös sisävesis-

töjen rannoilla asuvia ja palvelutyötään siellä 
tekeviä leijonia ja leoja.
 Ideoikaa siis klubeissanne yhdessä, mi-
ten voisitte omassa palvelutyössänne uusin 
tavoin edistää vesien hyvää tilaa. Jos tarvit-
sette tukea, ottakaa yhteys Itämerihaasteen 
koordinaattoreihin Mari Joensuuhun, Tove 
Holmiin tai Anna Haloseen (etunimi.suku-
nimi@hel.fi). Me autamme!
 Valitse viereisestä listasta omaan toimin-
taanne sopiva vesiensuojelutoimenpide, jon-
ka toteuttamiseen voitte sitoutua. Käyttäkää 
tarvittaessa apuna osoitteesta www.itameri-
haaste.net löytyviä vinkkejä ja esimerkkejä 
sekä Toimenpidepankkia. 
 Muistathan olla myös yhteydessä alueesi 
vesiensuojeluyhdistykseen. Sieltä saat ajan-
kohtaista tietoa juuri sinun paikkakuntasi 
meneillään olevista vesiensuojelutoimista, 
joihin voit mennä klubisi kanssa mukaan.

Viisi aaltoa Itämeren hyväksi
Kaikki Suomen leijonapiirit ovat upeasti sitoutuneet
tekemään töitä puhtaiden vesien puolesta myös osallistumalla
Itämerihaasteen toimenpideohjelmaan 2019–2023.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, hankkeen projektipäällikkö

Tässä ideoinnin avuksi haasteen 
viisi teema-aaltoa:

1. Kirkkaat rannikkovedet
Sitoudumme vähentämään eri lähteistä ve-
sistöihin ja Itämereen tulevaa rehevöittävien 
ravinteiden, fosforin ja typen, kuormitusta. 
Lisäksi tehostamme ravinteiden hyötykäyt-
töä ja kierrätystä omissa prosesseissamme ja 
tavoittelemme ravinneneutraalisuutta.

2. Hyvinvoiva meriluonto
Sitoudumme alentamaan haitallisten ainei-
den pitoisuuksia, roskaantumista ja melua 
meriympäristössä niin, että meriluonto voi 
hyvin ja meren ekologisesti hyvä tila saavu-
tetaan. Kuormituksen vähentämistoimissa 
tarkastelemme meriluontoa kokonaisuutena.

3. Puhdas ja turvallinen vesiliikenne
Sitoudumme vähentämään ja ehkäisemään 
erikokoisten alusten päästöjä ilmaan, maa-
han ja veteen, sekä varmistamaan riittävän 
öljy- ja kemikaalionnettomuuksien ennal-
taehkäisyn ja torjunnan. Vesiliikenteeseen 
liittyvissä toimissa huomioimme kestävän 
yksityisveneilyn tukemisen sekä turvallisen 
vesireittiliikenteen kehittämisen.

4. Suunnitelmallinen vesialueiden käyttö
Sitoudumme täydentämään tietoa vedenalai-
sesta luonnosta ja toteuttamaan vesialueilla 
monikäytön periaatetta. Huomioimme myös 
ilmastonmuutoksen ja vieraslajien aiheutta-
mat riskit. Näin suunnittelu, rakentaminen 
ja ylläpito ottavat huomioon samoille alueille
kohdistuvia erilaisia ympäristön ja ihmispai-
neiden muutoksia, ja voimme sovittaa yhteen
eri käyttömuotoja.

5. Aktiivinen Itämeri-kansalaisuus
Sitoudumme edistämään tietoisuutta Itäme-
ren ja lähivesien tilasta ja niihin vaikuttami-
sesta, sekä vahvistamaan sidosryhmiemme 
kuten jäsenten, asiakkaiden ja muiden yh-
teistyökumppaneiden osallisuutta ja Itämeri-
kokemuksia. Tämä tarkoittaa kokemuksia 
siitä, miten omalla toiminnalla omassa viite-
ryhmässään voi vaikuttaa ja kuinka vesien 
tilan parantaminen luo myös taloudellisia 
mahdollisuuksia.•

Vesi on aika yksinkertainen vedyn ja 
hapen tuotos, mutta samalla ihmeellinen 

molekyyliolio. Kuinka monimuotoisen 
elämän ja monimutkaisen systeemin 
elinvoiman perusedellytys se onkaan. 
Puhtaat vedet, ympäristö ja kestävä 

kehitys tarjoavat todellisen aarreaitan 
ja löytöretken kohteen ideoida 

lukemattoman monia tapoja tehdä hyvää. 
Arvokkaan tekemisen lisäksi minua 

innostaa puhtaiden vesien sekä kestävän 
kehityksen palvelutyössä vaikuttaminen 

kanssaihmisten ja yhteisöjen 
arvoihin, asenteisiin ja valintoihin, 
jotta ainutlaatuinen planeettamme 
säilyy nykyisten sukupolvien käsissä 
monimuotoisena ja elinvoimaisena 

tuleville sukupolville.
mika pirttivaara, 

strategisen ja osallistavan 
kehittämisen asiantuntija sekä 

työryhmän perustaja ja puheenjohtaja
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Ideoikaa yhdessä, miten voisitte omassa palvelutyössänne uusin tavoin edistää vesien hyvää tilaa.
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Laulakaa merelle toivoa!
SOUTAESSANI SELKÄNI on tulevaisuuteen päin. Kesäpaikkani Kustavin Lypyrtin van-
han luotsikylän ihmiset puhuvat sihdistä, katseesta kohti lähtöpaikkaa. Sihti on pidet-
tävä vakaana päästäkseni perille. Vain vilkaisten päämäärääni etenen, tunnen ihollani 
tuulensuunnan, airot antavat tuntua aaltojen suunnasta ja vene alla liikkuvan virran 
voiman. Soutaessa tunnustellen, kuuntelen kaikkia näitä ympäristön muita toimijoita 
päästäkseni eteenpäin. Kuin yhteislaulussa.
 En souda yksin. Tutkimuksessani ihmisen ympä-
ristösuhteesta puhun hiljaisesta tai kokemuksellisesta 
tiedosta, joka saattaa kummuta kehomuistissamme 
vuosisatojen takaa. Kannamme yhteistä muistia siitä, 
miten tietyssä ympäristössä toimitaan. Myös ympä-
ristö, kuten katsottu maisema sisältää aiemmin elä-
neiden ihmisten ja muiden elävien yhteisen historian. 
Elämme vuorovaikutuksessa sen kanssa.
 Ihminen, kulttuuri ja luonto eivät ole toistensa 
vastapooleja, vaan yhtä maailman todeksi tulemisen 
kokonaisuutta. Siinä kaikki on elävää ja muuttuu jat-
kuvasti.
 Myös ihmisen ympäristösuhde on muuttunut ajan kuluessa. Suullisen kansanperin-
teen mukaan tuhansia vuosia ennen ajanlaskun alkua, itämerensuomalaiset lauloivat 
Veen emosesta, vedestä, kaiken alusta. Vesi oli henkiolento, vedellä oli henki. Veden 
hengen ääntä kuunneltiin rannalta toiselle kulkiessa ja jäätä kokiessa. Itämeri oli keskus,
jonka rannoilla asuimme. 
 Nykyinen ilmastokriisi ei ole ensimmäinen ympäristösuhdettamme koetellut eko-
loginen muutos. Ilmastonmuutoksen aikana tarvitaan tutkimustiedon ohella paikal-
lista, pitkäaikaiseen ja ympärivuotisesti paikan päällä tehtyyn seurantaan ja useiden 
sukupolvien välittämiin kokemuksiin ja arkisiin havaintoihin perustuvaa tietoa. Siitä, 
miten ympäristössä eletään vettä ja muita ympäristön toimijoita kunnioittaen. Miten 
sinä koet veden? Minkä laulun sinä sille laulat?•
Jaana Kouri on uskontotieteen tutkija Itämerta ja ilmastonmuutosta 
koskevassa hankkeessa Åbo Akademissa.

Maisema sisältää 
aiemmin eläneiden 
ihmisten ja 
muiden elävien 
yhteisen historian.

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

VESIPOSTIA

jaana kouri
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TAPAHTUMAVINKKEJÄ KLUBEILLE

Marttojen Itämerimenu
ME MARTAT teemme arjen tekoja huo-
mista varten. Toisin sanoen: tämän 
päivän valinnoilla ja toiminnallamme 
osallistumme ympäristöongelmien 
ratkaisemiseen. Jaamme hyväksi ha-
vaittuja marttavinkkejä myös mah-
dollisimman laajasti muiden tietoon 
ja käyttöön.
 Herkullisin keino auttaa Itämerta 
on syödä kotimaista kestävästi pyy-
dettyä lähikalaa. Kun käytämme Itä-
meren parvikaloja ja suomalaista kes-
tävästi pyydettyä järvikalaa, vesistöistä 
poistuu ravinteita ja rehevöityminen 
vähenee. Eikä tässä vielä kaikki! Itä-
meriystävällinen ruokavalio on paitsi 
palvelus ympäristölle, myös hyväksi 
terveydelle.
 Reseptivihkoon on koottu Martto-
jen Itämerimenun reseptit. Hyvää ruo-
kahalua!•
https://itameripaiva.fi/materiaalipankki/
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#itämeridinner

ITÄMERI-
ILLALLINEN

Baltianpannari
Mäti & sitruuna-créme fraiche

Särkikaviaari
Graavattu säyne

Porkkala

Välimerelliset pikkukalat 
Itämerestä

Seesamisilakat juurespedillä 
& lehtikaalipesto

Puolukka-karpalomarengit 
mantelilla

Syvyysmittaamaan!
JOS HALUAT ryhtyä vesien kansalais-
havainnoitsijaksi ota yhteyttä C-pii-
rin ympäristövastaava Timo Stålhiin. 
Timo on teettänyt myytäväksi klubeil-
le syvyyshavaintolevyjä, joiden avulla 
on helppo seurata veden kirkkautta ja 
raportoida siitä järvi- ja meriwikiin. 
Kansalaishavainnointi on yhteisvas-
tuuta!•
www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/
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S
airaaloista loppuvat hengitysko-
neet, suojavarusteet ja jopa vuo-
teet. Henkilökuntaa ei riitä hoi-
tamaan kaikkia avun tarpeessa 
olevia; monet hoitohenkilöt 
ovat ylikuormittuneita. Pande-
mia on varmasti uutta todel-

lisuutta monille, mutta Koidu Government 
Hospital -sairaalassa Sierra Leonessa vastaa-
vanlainen tilanne on valitettavasti nähty en-
nenkin. 

Sierra Leone koronavalmiudessa 
LCIF:n ansiosta 
Joka puolella maailmaa ihmisiä tulvii sairaaloihin hakemaan apua. 
Uusi koronavirus, joka aiheuttaa covid-19-taudin, ammentaa tyhjiin 
lääketieteelliset voimavarat, muuttaa yhteiskunnan elintottumuksia 
ja asettaa ennennäkemättömiä vaatimuksia. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie weber

 Vuosina 2014–2016 Sierra Leone kamp-
paili ebolaviruksen kanssa. Se oli yksi niistä 
maista, joihin ebola iski kovimmin. Tautiin 
kuoli lähes 4 000 ihmistä, mukaan lukien 
seitsemän prosenttia maan terveydenhoito-
henkilöistä. Suljetut koulut, yritysten seisokit 
ja potilaita tulvivat sairaalat ovat kaikki liian-
kin tuttuja paikallisille asukkaille. 
 Kun covid-19-uutiset tulivat julki, sai-
raaloiden työntekijät järkyttyivät muistaes-
saan kaikki ne kauhut, joita ebola oli tuonut 

tullessaan heidän maallensa. Tällä kertaa he 
tuntevat kuitenkin olevansa valmistautuneita.
 Ebolan puhkeamisen jälkeen Lions Clubs 
Internationalin säätiö LCIF myönsi voittoa 
tavoittelemattomalle järjestölle Partners in 
Health PIH 244 068 US dollarin apurahan,
joka koostui lähinnä eurooppalaisten lionien 
kohteeseen nimeämistä lahjoitusvaroista. 
LCIF:n tuella PIH pystyi korjaamaan Koidu 
Government Hospital -sairaalan potilaiden 
luokittelualueen ja rakentamaan ensiavun 

LCIF:n tuella on korjattu 
Koidu Government Hospital 
-sairaalan potilaiden luokittelualue 
ja rakennettu ensiavun yhteyteen 
eristysrakennus.
KUVA: LCI
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yhteyteen eristysrakennuksen. Niitä tarvit-
tiin kipeästi, jotta kontakteja saatiin rajoite-
tuksi ja välittömän hoidon tarpeessa olevia 
potilaita pystyttiin hoitamaan. 
 Korjaustöiden ja eristystilojen rakenta-
misen lisäksi LCIF:n tuella parannettiin tar-
tuntakontrollia hankkimalla teollinen jät-
teenpolttouuni ja rakentamalla pesulaosasto. 
Työhönsä sitoutunut henkilökunta voi nyt 
hävittää jätteet asianmukaisesti ja saada vuo-
devaatteet puhtaiksi.

Terveydenhuollon johtotähdeksi
Sairaalan aineellisen suorituskyvyn nosta-
misen ohella LCIF tarjosi ammatillista lisä-
koulutusta sairaalan ympäristöterveydestä 
vastaavalle EHT-tiimille, jonka toiminta on 
elintärkeätä sairaalalle erityisesti silloin, kun 
tartuntatauti puhkeaa. Tiimi on vastuussa 
potilaiden turvallisesta luokituksesta, asian-
mukaisesta hygieniasta ja jätehuollon järjes-
tämisestä.
 – Sulkemisen partaalla ollut laitos ja epä-
luotettava terveysjärjestelmä ovat nyt muut-
tumassa korkealaatuisen terveydenhuollon 
johtotähdeksi seudulla, missä terveydenhoi-
toa aiemmin tuskin oli olemassakaan, sanoo 
PIH-järjestön edustaja Jourdan McGinn, 

Sierra Leone oli yksi niistä maista, 
joihin ebola iski kovimmin.

joka on Sierra Leonen Policy & Partnerships 
-johtaja.
 – LCIF:llä oli merkittävä rooli tässä muo-
donmuutoksessa; säätiön varhaiset inves-
toinnit palvelujen parantamiseen ja henki-
lökunnan koulutukseen ovat saaneet aikaan 
sairaalan, jonka puoleen potilaat kokevat 
voivansa kääntyä turvallisesti.
 LCIF:n tuki sai aikaan kestävän infra-
struktuurin tuleville vuosille. Koidu Go-
vernment Hospital on valmiina tarjoamaan 
asianmukaista hoitoa covid-19-potilaille näi-
den omassa sairaalassa.
 Lionit lähtevät liikkeelle entistä aktii-
visemmin, ja he ovat valmiita suojelemaan 
kiihkeästi omia yhteisöjään ja tukemaan 
omien paikkakuntiensa hoitohenkilökuntaa. 
Kaikissa kansainvälisissä vaalipiireissä lionit 
hankkivat LCIF:n avustuksella muun muassa 
kasvosuojuksia, käsineitä, suojavaatteita, lää-
ketieteellisiä tarvikkeita ja toimittavat niitä 
alueille, joilla covid-19-tauti pahiten riehuu. 

Kuluvan vuoden toukokuun 28. päivään 
mennessä LCIF oli lahjoittanut 237 apurahaa 
eli yli 4,1 miljoonaa US dollaria.• 

Lähteet: 
www.afro.who.int/news/
statement-end-ebola-outbreak-sierra-leone

www.cdc.gov/vhf/ebola/history/
2014-2016-outbreak/cost-of-ebola.html 

Jos voit, anna oma lahjoituksesi 
LCIF:n koronapandemian avustustyöhön 
osoitteessa lionsclubs.org/covid-19. 

Kiitokset kaikille, jotka ovat jo tukeneet 
LCIF:n työtä. Apuanne arvostetaan 
syvästi. Teidän ansiostanne lionit 
pystyvät tukemaan ja suojelemaan omia 
paikkakuntiaan läpi tämän pandemian.

TUE LCIF:N TYÖTÄ

Koidu Government Hospital on valmiina tarjoamaan asianmukaista hoitoa covid-19-potilaille näiden omassa sairaalassa
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”Samanhenkisten seurassa”
Kumppanuustoimiala on uusi toimiala liittomme toimialoissa. 
Nyt on hyvä hetki jäsenistön rohkeasti hakea ja ehdottaa 
kumppanuusjohtajan kautta uusia kumppaneita liitollemme.
KUMPPANUUSHANKKEET / kumppanuusjohtaja mdc veikko teerioja

K
umppanuustoimialan tarkoitus 
on mahdollistaa vapaaehtois-
ten palvelutyö ja luoda kump-
panuuksia yhteisömme saman-
henkisten organisaatioiden 
kanssa. 
   Kumppanuuksilla pystym-

me parantamaan näkyvyyttä ja saavutet-
tavuutta sekä lisäämään palveluvoimaa, 
parantamaan palvelumme laatua ja yhteis-
ymmärrystä lionsklubien välityksellä. ”Sa-
manhenkisten seurassa” mahdollistuu ja 
monipuolistuu myös jäsenhankinnan te-
hostaminen.
 Tavoitteemme mukaisesti Lions-järjes-
tön tulee olla tunnettuudeltaan haluttavin 
ja luotettavin palvelualan vapaaehtoistyön 
toimija Suomessa. 
 Tämän vuoksi toimialan on tehtävä 
toimintaamme tunnetummaksi ja lujittaa 
suhteitaan samanhenkisiin yhdistyksiin ja 
kansalaisjärjestöihin, yrityksiin ja julkisiin 
virastoihin Lions-periaatteiden mukaisesti.

• Toimiala hakee aktiivisesti uusia
 kumppaneita ja tukijoita ja samalla
 lujittaa yhteistyötä nykyisten sidos-
 ryhmien ja kumppanien kanssa
 mahdollisuuksien mukaan.

• Kumppaneiden kanssa tehdään
 palvelutyötä ja varainkeräystä.

• Kumppaneiden hankkiminen aloitetaan
 myös piiritasolla. Kumppaneita on 
 varmasti kaikissa piireissä jo olemassa, 
 mutta nyt piirien tulisi kirjata nämä
 kumppanit edes perusasteisilla
 kumppanuussopimuksilla.

• Kumppaneista ja tukijoista tullaan
 ylläpitämään valtakunnallista luetteloa,
 myös piirien kumppanuudet ja tukijat
 tulevat samaan luetteloon. 

• Kumppanuudet ovat yhteiskunnassa
 tapahtuvien muutosten ilmentymiä 
 ja kestävät oman aikansa. 

OTTEITA TOIMINTASUUNNITELMASTA
2020–2021Toimialan toimintaperiaatteet

Valtakunnallisella tasolla toimiala hakee 
kumppanuuksia ja tukijoita valtakunnalli-
sesti. Valtakunnallisuus on vahvuutemme 
kumppanina. Pääpaino on pitkäjänteisellä 
molempia osapuolia hyödyttävällä yhteis-
työllä. 
 Yhteistyö sisältää palvelutoimintaa ja 
varainhankintaa. Kumppaneilta voimme 
odottaa varoja myös palvelutoimintamme 
tukemiseen. Kumppanuustoimialaa johtaa 
kumppanuusjohtaja hallituksen ja kuver-
nöörineuvoston viitoittamalla tiellä yhteis-
työssä toiminnanjohtajan kanssa.
 Kumppanuustoimiala sisältää sekä ul-
koista ja sisäistä varainhankintaa. 
 Ulkoinen varainhankinta tarkoittaa 
yhteistyökumppanille kerättyjä varoja yh-
teisesti sovittuja kohteita varten, josta vas-
tineeksi saadaan näkyvyyttä ja uutta pal-
velutoimintaa Lions-työhön. Vastaavasti 
palvelutoiminnalla voidaan osoittaa varoja 
toimintamme kehittämiseen. 

32

Erikoissairaanhoitoa – kuten 
syöpäsairauksien hoitoa – sekä 
tutkimustyötä toteutetaan kaikissa 
viidessä lastenklinikkakaupungissa: 
Helsingissä, Turussa, Tampereella, 
Oulussa ja Kuopiossa. Kuva Helsingin 
Uudesta lastensairaalasta.
KUVA: ANNA-KAISA JANSSON



33

S
uomen Lions-liitto on osa 
kansainvälistä organisaatiota, 
Lions Clubs Internationalia, 
jonka yksi tärkeimmistä tuki-
kohteista on lapsuusajan syö-
pien hoito ja siihen liittyvän 
tutkimuksen tukeminen.

 Kummien ja Suomen Lions-liiton vii-
me vuoden lopulla solmitun yhteistyön tar-
koituksena on kerätä 100 000 euroa kahden 
vuoden aikana. Varat kerätään lioneille tyy-
pilliseen tapaan: on monta tapaa tehdä hy-
vää. Käytännössä lionsklubilaiset toteutta- 
vat yhteistyötä tilanteeseen sopivalla tavalla.

Syöpähoitojen huima harppaus
Suomessa syöpään sairastuu vuosittain 130–
150 lasta. Ikähaarukka vaihtelee 0–16-vuo-
den välillä. Asiasta kertoo Lions-liiton 
verkkosivuilla julkaistulla videolla HUSin 
Lasten syöpä- ja veritautien sekä kantasolu-
siirtoyksikön osastonylilääkäri Mervi Tas-
kinen.
 Taskisen mukaan lasten syövät voi kar-
keasti jakaa kolmeen ryhmään:
 – Kolmasosa syövistä on leukemiaa, 

Apua lasten syöpätautien tutkimukseen
Kummien ja Suomen Lions-liiton yhteistyön tarkoituksena 
on kerätä tämän ja ensi vuoden aikana 100 000 euroa, jotka 
lahjoitetaan lasten syöpätautien tutkimukseen, hoitomenetelmien 
kehittämiseen ja lapsipotilaiden tukemiseen sairaaloissa.
laura koljonen

kolmasosa aivokasvaimia ja kolmasosa on 
kiinteitä kasvaimia.
 Lasten syöpäsairauksien tutkimus ja 
sitä kautta hoito on kehittynyt vuosien mit-
taan valtavasti. Ensimmäiset syöpään sai-
rastuneet lapsipotilaat alkoivat parantua 
1960- ja 1970-luvuilla, ja siitä eteenpäin 
paranemisennusteet ovat kehittyneet posi-
tiivisempaan suuntaan.
 – Nykyään 80 prosenttia syöpään sai-
rastuneista lapsista paranee, joissakin syö-
vissä paranemisprosentit ovat jo lähellä 100 
prosenttia, Taskinen sanoo.
 Silti kehitettävää riittää. Taskisen mu-
kaan tutkimus ei koskaan lopu, sillä aina 
tulee uusia kysymyksiä.
 Tavoitteena on myös jatkuvasti vähen-
tää hoidon aiheuttamia haittavaikutuksia. 
Tulevaisuuden syöpähoitojen teemana ovat 
kohdennetut hoidot solusalpaus-, leikkaus- 
ja sädehoidon rinnalla. Lisäksi soluterapiat 
kehittyvät jatkuvasti.
 – Tavoitteena on, että lapsi voisi elää 
terveen lapsen elämää.•
Teksti on julkaistu aiemmin 
Kummit-lehden numerossa 2/2020.

Lasten syöpäsairauksien tutkimus ja hoito on kehittynyt vuosien mittaan valtavasti. Video löytyy 
osoitteesta: www.lions.fi/. Kuvassa Husin Lasten syöpä- ja veritautien sekä kantasolusiirtoyksikön 
osastonylilääkäri Mervi Taskinen.

Lastenklinikoiden Kummien kanssa
on kaksivuotinen kumppanuussopimus
1.1.2020–31.12.2021.

• Kohde: Lapsuusiän syövän tukeminen
 lastensairaaloissa Helsingissä, Turussa,
 Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa.
 Muun muassa tukikonserttien järjestä-
 minen edellä mainituillapaikkakunnilla,   
 kunhan koronavirus hellittää.

• Kummikampanjapäälliköt huolehtivat
 piirien tuella konserttien järjestämisestä.

• Klubit voivat käydä luovuttamassa 
 yli 10 000 euron keräysvarat shekkinä
 paikanpäällä sairaalalle.

• Voimme suunnitella palvelutoimintaa 
 myös sairaaloihin.

KONKREETTISTA VUOSILLE
2020–2021

 Sisäiseen varainhankintaan kuuluu muun
muassa joulukorttien ja nuorisoarpojen 
myynti, siis järjestön sisällä tapahtuva va-
rainhankinta. Näistä saatava tuotto kohdis-
tetaan tällä hetkellä Lions-liiton nuorisotoi-
mintaan. Uusia varainhankintakeinoja tulee 
miettiä ja etsiä koko ajan, vaikka niiden löy-
täminen ei olekaan helppoa. 
 Paikallisella tasolla paikalliskumppa-
nuuksia tulee kehittää myös piiritasolla vas-
taavia periaatteita noudattaen, jolloin niillä 
voidaan viedä Lions-työtä eteenpäin molem-
pia osapuolia hyödyttävällä tasolla. 
 Kauden 2020−2021 alusta piirien GST-
eli palvelupäälliköt toimivat myös kumppa-
nuuspäälliköinä. Siis pääsääntöisesti yksi ja 
sama henkilö, joka johtaa piirien palvelu- ja 
kumppanuustoimintaa Lions-projekteista 
riippuen kuitenkin palvelujohtajan ja kump-
panuusjohtajan antamien ohjeiden mukai-
sesti.
 Kumppanuuksien valitseminen perus-
tuu omaan osaamiseemme ja tarpeeseemme 
kaikilla tasoilla. Kumppanien halukkuus ja 
osaaminen yhteistyöhön kanssamme ratkai-
sevat yhteistyön mielekkyyden.•
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T
oivoisimme maailman olevan 
rauhallinen ja turvallinen lintu-
koto lapsillemme, lapsenlapsil-
lemme ja meille kaikille. Todel-
lisuus on kuitenkin, että olemme 
monenlaisten haasteiden keskellä
ja uuden edessä, emmekä vielä 

tiedä, mitä palveluvuosi 2020–2021 tuo mu-
kanaan.

”kokeiluun” mahtui sekä onnistumisia että 
valtavaa riittämättömyyden tunnetta. Sain 
seurata oman poikani opiskelua ja kokea itse 
opettajuuden muutoksen. Elimme kuin elä-
vässä laboratoriossa.
 Aamutoimien jälkeen kuudesluokkalai-
nen poikani kiipesi portaat yläkertaan ja avasi
tietokoneensa. Luokanopettaja piti heidän 
luokalleen kaikki tunnit netin välityksellä, 

Elämisentaidot ovat tärkeitä 
epävarman tulevaisuuden edessä
Carpe diem, tartu hetkeen! Eilinen on ohitse, huomista et tunne, 
elä siis tätä päivää! Lion, tule mukaan tukemaan turvallista 
ja hyvää, Lions Quest -elämisentaitoista huomista.
LIONS QUEST / johanna arho-forsblom, g-piirin lions quest -työryhmän puheenjohtaja, 1vdg 
sekä lions quest -kouluttaja ja erityisopettaja

 Yksi asia ei kuitenkaan muutu: On monta
tapaa tehdä hyvää! Lions Quest -ohjelman 
tukeminen on meille lioneille etuoikeus: se 
on paikka palveluketjussa, jonka rakennam-
me uuden sukupolven ympärille.
 Kevät 2020 oli monella tavalla historial-
linen ja poikkeusolot pakottivat opettajat ja 
oppilaat opiskelemaan ja opettamaan inter-
netin välityksellä. Lähes kolmen kuukauden 

Lions Quest -peruskursseille tulee 
ryntäys, kun ne jälleen jatkuvat.
KUVA: HENRI VALKEINEN
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Lähiopetus on kultaa
Oma poikkeusajan työni keskittyi oppilai-
siin, joilla oli pulmia kotona opiskelussa. 
Ihan tavallisilla lapsilla oli haasteita herätä 
aamuisin kotona ja aloittaa tehtäviensä te-
keminen: osa vetäytyi ja erakoitui, osa luo-
vutti kokonaan tai keskittyi pelimaailmaan 
ja vuorokausirytmi katosi.
 Omassa koulussani luokanopettajilla 
oli vain yksi videopuhelu luokalleen päivit-
täin, eivätkä kaikki oppilaat osallistuneet 
näihin tapaamisiin. Sain käyttööni laaduk-
kaita digimateriaaleja ja jonkin verran niitä 
hyödynsin.
 Tärkeämmäksi muodostui saada jon-
kinlainen yhteys ”kadonneisiin” oppilai-
siin, nähdä kasvot ja kysyä ”Mitä kuuluu? 
Jaksatko? Oletko nukkunut ja syönyt? Miltä
sinusta tuntuu?” Suuri osa työtäni olivat 
puhelut äideille, isille, isovanhemmille ja 
muille kodin aikuisille sekä sosiaalityön ja 
oppilashuollon työntekijöille. Työpäivien pi-
tuus ja riittämättömyyden tunne tekivät ke-
vätlukukaudestani uskomattoman raskaan.
 Elämisentaitoja Lions Quest -materiaali
on myös digitaalista ja juuri näitä taitoja 
nyt tarvittiin. Hankaluutena oli, että oppi-
laillani oli paljon rästejä akateemisten ai-
neiden tehtävissä enkä voinut kuormittaa 
heitä lisää. Tässä pelivälineenä oli oma per-
soonani ja sisäistämäni Quest.
 Viimeiset kouluviikot ja lähiopetus oli-
vat kultaa. Oma poikani unohti hetkessä 
kevään kuorman. Hän luokkatovereineen 
retkeili ja leikki koulun ympäristössä, Kei-
teleen rannalla, lukuvuoden valmiiksi. 
 Itse sain määräyksen luokanopettajan 
tehtäviin, sillä osa opettajista jäi riskiryhmä-
läisenä kotiin. Olin vastuussa opetusryh-
mästä, joka jaettiin kahteen luokkatilaan. 

Koulupäivien aikana pyrimme olemaan 
vain oman ryhmämme kanssa tekemisissä. 
Viimeisenä lauantaina Suvivirsi laulettiin 
väistötilassamme, Äänekosken lukiossa, 
kolmessa kerroksessa yhtä aikaa.

Tuetaan opettajien koulutusta
Hyvä opetus perustuu vuorovaikutuksen 
onnistumiseen; puhe on ääneen sanottua 
ajattelua, toisten varaan heittäytymistä ja 
yhdessä oppimista. Koulumaailma tarvitsee
nyt Lions Quest -työkaluja enemmän kuin 

Koulumaailma tarvitsee Lion Quest -työkaluja 
nyt enemmän kuin koskaan.

Lions Questin 
edistäminen on tärkeää
LIONS QUEST / mari koivisto, 
lions quest -koulutussihteeri 

ELÄMISENTAITOJA Lions Questistä esittäytyy
Kari Julkunen, C-piirin Lions Quest -puheen-
johtaja.
 – Olen Kari Julkunen LC Kärkölästä. Aloi-
tan uutena C-piirin Quest-puheenjohtajana 
kaudella 2020–21. Perheeseeni kuuluu puo-
liso Riitta Anneli, joka on mukana leideissä, 
ja kaksi aikuista lasta sekä yksi lapsenlapsi.
 Julkunen on ollut leijonatoiminnassa 
mukana kuusi vuotta – webmasterina, pre-
sidenttinä ja nyt alkaneella kaudella sihteeri-
nä. LC Kärkölän hallituksessa kausia on tul-
lut täyteen viisi. Kärkölässä hän ei ole ollut 
Quest-vastaavana, vaan kummi Timo Ståhl 
on toiminut aktiivisesti asian edistämiseksi. 
Kärkölästä onkin lähtenyt useita henkilöitä 
koulutukseen.
 – Puhtaat vedet -hankkeen Lahden koulu-
tuksessa ollessani kuuluin samaan ryhmään 
C-piirin edellisen Lions Quest -puheenjoh-
tajan Nina Moilasen kanssa. Illan mittaan 
Nina otti puheeksi puheenjohtajapestin. 
Koin asian tärkeäksi ja lupauduin tehtävään. 
Jälkeenpäin kyllä oikeasti jännitti, että mi-
hinkähän sitä taas tuli lupauduttua. Nina 
on kyllä luvannut avittaa tarvittaessa ja hyvä 
niin. Käsittääkseni C-piirissä asiat ovat hy-
vällä tolalla.
 – Tällä kaudella toivon, että korona hel-
pottaa ja pääsemme kasvotusten ihmisten 
kanssa. Tutustuminen helpottuu ja muidenkin
kontaktien luominen on helpompaa. Toivon 
myös kaudesta menestyksekästä – uusia ih-
misiä on ympärilläni paljon, tulkaa rohkeasti
juttelemaan, niin saadaan hyvää aikaan.”•

Google Meet -videopuheluina. Toisinaan 
oppilaat näkivät luokkatovereidensa kas-
vot, mutta useimmiten ruudulta tuli opet-
tajan selityslähetys tai videoita. Opetus oli 
kyllä monipuolista ja laadukasta.
 45 minuutin jälkeen oli ”välitunti” 
omalla ajalla ja lounastauko puolilta päivin. 
Liikuntatunnit poikani suoritti ulkona oh-
jeiden mukaan, mutta yksin. Kuherruskuu-
kausi hupeni muutamassa päivässä ja kave-
reiden ja aidon kohtaamisen ikävä vaivasi 
häntä jatkuvasti. 

C-piirin LQ-puheenjohtajan Kari Julkusen mottona 
on ”oman kylän rahaa, oman kylän nuorille”.
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koskaan. Maailma muuttui eikä palaa ihan 
heti ennalleen. 
 Lions Quest on jotain muuta kuin te-
levision pudotuspelit, joiden käyttäytymis- 
malli opettaa etuilemaan ja nolaamaan 
toisia. Elämisentaidot ovat toisen huomioi-
mista ja hyvien vuorovaikutustaitojen hal-
litsemista, eikä se ole aikuisillekaan ihan 
helppoa. Koronakevät näytti, miten säh-
köinen viestintä voidaan ymmärtää täysin 
päinvastaisena. 
 Mikäli haluamme lioneina olla mukana
kasvattamassa onnellista, uutta sukupol-
vea, on ensiarvoisen tärkeää tukea heidän 
opettajiensa kouluttautumista. Lions Quest 
tarjoaa periaatteita, joilla on kestävää ar-
voa; työkaluja, joiden avulla erilaisuutta 
ja erilaisia tapoja ajatella voidaan juhlis-
taa, joiden avulla tehdään korjausliikkeitä 
ja opitaan toisilta. Quest ei anna paikkaa 
loukkaantumisille ja loukkaamisille vaan 
asiat selvitetään. 
 Ei tarvitse olla ennustaja tietääkseen, 
että nämä taidot ovat tärkeitä erityisesti nyt 
epävarman tulevaisuuden edessä. Korona-
kevään jälkeen tunne- ja vuorovaikutus-
taitojen opettamisen tärkeys on kiistaton, 
ryhmäprosessin huomioiminen ensiarvoi-
sen tärkeää ja sosiaalisten taitojen opetta-
misvälineille tilaus.
 Lions Quest -peruskursseille tulee ryn-
täys, kun ne jälleen jatkuvat. Lämmin kiitos 
klubeille, jotka jatkatte tämän aktiviteetin 
tukemista. Tämä on haaste kaikille Suomen 
lionsklubeille: Quest tarvitsee lisää sitoutu-
neita klubeja opettajien täydennyskoulut-
tamiseen. Eletään hetkessä ja tartutaan sen 
haasteisiin, vaikka se maksaisi meille, sillä 
vasta silloin arvoistamme tulee todellisia.• 
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K
oulutettavat ovat sanoneet, että 
koulutus on ”kuin sopiva hanska
käteen”, niin hyvin se soveltuu 
arjen työn helpottamiseen. Opet-
tajan osaamisesta hyötyvät lap-
set ja nuoret.
      Markkinoidessani Quest-kou-

lutusta kasvattajille ja liikuntaseuroille koen 
onnistumista erityisesti silloin, jos mukaan 
saadulla opettajalla tai ohjaajalla on saman-
aikaisesti haasteellisia ryhmiä ja tarve elämi-
sen taitojen vahvistamiseen. 
 Onnistunut kokemus markkinoinnista 
oli, kun kerroin toisen asteen koulutuksen 
vastaavalle opettajalle koulutuksesta. Opet-
taja oli heti kiinnostunut ja sanoi laittavansa
pari opettajaa sen kevään Quest-koulutuk-
seen, pari kolme opettajaa seuraavaan ja niin 
edelleen, kunnes kaikki sen ryhmän opettajat 
ovat käyneet koulutuksen. Laitoin opettajalle
vielä sähköpostissa Quest-esitteitä. Koulu-
tukseen tuli kaksi opettajaa, seuraavaan kolme
ja lisäksi yksi opettaja toisesta ryhmästä.

muut alan ammattihenkilöt voivat toimia si-
jaisina, jolloin vakinainen opettaja voi lähteä 
Quest-koulutukseen.
 Kaikissa klubeissa ei ole harmillisesti 
nimetty Quest-vastaavaa. Tällöin presiden-
tin vastuu lisääntyy. Piirien tavoitteena tulee 
olla, että jokaisella klubilla on Quest-vastaa-
va joko omana vastuualueenaan tai yhdis-
tettynä esimerkiksi nuorisovaihtovastaavan 
tehtävään.
 Toimin K-piirissä kausilla 2017–2020 
Quest-vastaavana ja myös kaudella 2019–
2020 2VDG:n tehtävässä. Suosituksena on 
ollut, että Quest-vastaava toimisi muutaman 
kauden ajan. Joka vuosi oppii lisää, verkostot 
ja tunnettavuus vahvistuvat.
 ”Quest-kärpäsen puremana” siirryn kau-
della 2020−2021 K-piirin 1VDG-tehtävään 
ja VDG-kurssin vanhimmaksi.•

’’Quest-koulutus on kuin sopiva hanska käteen.’’

Lions Quest -vastaavan verkostot vahvistuvat
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus on merkittävä osaamisen 
vahvistaminen kasvattajille, niin varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa 
kuin toisella asteellakin, mutta myös liikuntaseurojen ohjaajille. 
LIONS QUEST / arja kekoni, 1vdg, k-piiri

 Koulutuksessa käyneet ovat parhaita 
koulutuksen markkinoijia kollegoille. Joilla-
kin kouluilla kaikki opettajat ja koulunkäyn-
tiohjaajat ovat käyneet koulutuksen.

Myös varhaiskasvatus hyötyisi
Varhaiskasvatuksen opettajille Elämisentai-
toja Lions Quest -koulutus olisi ensiarvoisen 
tärkeää. Kuitenkin he ovat olleet vähemmis-
tönä Quest-koulutuksissa. Jatkossa varhais-
kasvatuksen opettajia olisi erittäin tärkeä 
saada mukaan. Elämisentaitoja hyödyntävä 
opettaja vahvistaa lasten itsetuntoa ja tasa- 
arvoisuutta.
 Kuntien yt-neuvottelut tai muut talou-
den tasapainotukset tai henkilökunnan am-
mattiliittojen ylityökiellot vaikuttavat sijais-
ten ottamiseen. Osittain sijaisista on pulaa. 
Joissakin kunnissa eläköityneet opettajat ja 

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

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

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

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

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

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

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

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

KOULUTUSTYYPIT

YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

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

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

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

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

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma

KOULUTUSKALENTERI SYKSY 2020 O
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Aika Koulutustyyppi Piiri Paikkakunta

ma–ti 12.–13.10. Peruskoulutus M Pori
ma–ti 19.–20.10. Peruskoulutus A Turku
to–pe 29.–30.10. Peruskoulutus K Kuopio
ma–ti 2.–3.11. Peruskoulutus N Helsinki
to–pe 19.–20.11. Peruskoulutus G Jyväskylä

la 12.9. Liikuntaseurakoulutus L Rovaniemi
ma 21.9. ja ma 28.9. Liikuntaseurakoulutus E Tampere
ti 22.9. ja ti 29.9. Liikuntaseurakoulutus A Turku
ke 23.9. ja ke 30.9. Liikuntaseurakoulutus M Pori
to 24.9. ja to 1.10. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki
ma 26.10. ja ti 27.10. Liikuntaseurakoulutus F Seinäjoki
la 14.11. Liikuntaseurakoulutus B Helsinki

SYKSY 2020
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H
uonoista palveluista kärsivil-
lä alueilla Utahin osavaltiossa 
USA:ssa silmienhoitoon pää-
seminen voi olla saavuttamat-
tomissa ja aivan liian kallista. 
Lionit välittävät syvästi oman 
yhteisönsä hyvinvoinnista ja 

tiedostavat sen, että suuri joukko lapsia jää 
vaille silmienhoitoa. Niinpä he tekevät töitä 
voidakseen tarjota tarvittavaa hoitoa.
 Missionsa mukaisesti Utahin lionit ovat 
ryhtyneet kumppaneiksi voittoa tavoittele-
mattoman Eye Care 4 Kids -operaation kans-
sa. Operaation on aloittanut optikko Joseph 
Carbone, joka on itsekin lion.
 Operaatiossa käytettävä liikkuva näön-
seulontaklinikka kulkee ympäri Utahia alu-
eilla, joilla apua kipeimmin kaivataan. Lionit 
ja muut koulutetut vapaaehtoiset käyttävät 
näönseulontakameroita huononäköisten las-
ten näön tarkastamiseen. Jos tarkastuksessa 
käy ilmi, että lapsi tarvitsee ammattilaisen 
hoitoa, klinikka lähettää lapsen paikalliseen 
lääkäriin. 
 Tarkastuksissa on löytynyt vakavia ter-
veysongelmia, kuten muun muassa kasvai-
mia, jotka olisivat todennäköisesti johtaneet 
pysyvään näön menetykseen.
 Jos vanhemmilla ei ole varaa lääkärin 
vastaanottoon ja jälkiseurantaan, silmien-
hoitopalvelut tarjotaan ilmaiseksi. Se on 
valtavan huojentavaa vanhemmille, joiden 
on ollut pakko uhrata näköön liittyvät asiat 
saadakseen pöytään ruokaa tai maksaakseen 
laskut.

LCIF tuki klinikan korjaamista
Eräs ongelma oli kuitenkin olemassa. Klinik-
kana käytetty pakettiauto kaipasi kipeästi 
korjaamista ja välineistöä, ja vapaaehtoisten
oli vaikeata selvitä suuren lapsijoukon aut-
tamisesta. He tiesivät lasten luottavan hei-
hin, sillä he olivat lasten ainoa mahdollisuus 
päästä silmienhoitoon. Lionit kääntyivät 
LCIF:n puoleen pyytäen avustusta. LCIF 

Liikkuva näönseulontaklinikka 
auttaa Utahin lapsia
Äiti seisoo silmäklinikan ovella, eikä voi olla hymyilemättä 
katsellessaan, kun hänen lapsensa näkee ensimmäistä kertaa 
selvästi. Koska äidillä ei ole ollut varaa silmienhoitoon, hän 
ei ole tiennyt tyttärensä näköongelmista. Aivan liian monet 
lapset joutuvat kokemaan samanlaisia vaikeuksia. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie weber 

myönsi lioneille 99 600 US dollarin apura-
han pakettiauton korjaamiseen ja välineistön 
ajanmukaistamiseen ja vielä yhden lisätutki-
muslaitteen hankkimiseen.
 Liikkuva näönseulontaklinikka kulkee 
taas ja tarjoaa palveluitaan lapsille lähes joka 
päivä. Refugee Family Night -erityistapahtu-
massa klinikka oli avoinna kokonaisille per-
heille. Utahissa asuu 60 000 pakolaista, jotka 
ovat tulleet Yhdysvaltoihin etsimään parem-
paa elämää. Huono näkökyky voi kuitenkin 
tehdä tästä muutenkin äärimmäisen vaikeas-
ta elämänmuutoksesta entistä haastavamman.
 – Nämä lapset ja aikuiset tarvitsevat näitä 
palveluita. Ihminen ei voi tulla muista riip-
pumattomaksi, ellei hän pysty näkemään tai 
osaa lukea, Joseph Carbone sanoo.

Lue lisää osoitteessa lionsclubs.org/
campaign100, miten Kampanja 100 
auttaa lioneita vähentämään ehkäistävissä 
olevaa sokeutta ja näkövammaisuutta 
ja parantaa muutenkin sokeiden ja 
heikkonäköisten elämänlaatua.

KAMPANJA 100

Ihminen ei voi tulla muista riippumattomaksi, 
ellei hän pysty näkemään.

 Pakolaisperheiden iltana perheitten kas-
voilta voi lukea valtavan huojentumisen ja 
ilon. Huolehtivien lionien ja LCIF:n ansiosta 
he ovat askelta lähempänä unelmiensa täyt-
tymistä.•

Lionit ja Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) ovat sitoutuneita saamaan aikaan muutoksen.
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Tämän vuoden suunnitelmia voidaan 
hyödyntää tulevina vuosina.
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usi toimintakausi on alkanut ja 
olen iloinen, että YCED 2017–
2020 Ari Lindell toimii mento-
rina, kun nyt aloitan jaksoni 
liiton nuorisovaihdon puheen-
johtajana.
    Kaikilla nuorilla, jotka oli-

sivat osallistunut tämän vuoden leireihin, 
on etuoikeus kesän 2021 leireihin. Syksyn 
ja alkutalven aikana saamme nähdä, kuin-
ka moni haluaa pitää paikkansa ja kuinka 
moni luopuu paikastaan ja antaa muille 
mahdollisuuden osallistua.
 Tänä kesänä, 2020, leirejä olisi pidetty 
C-, D-, F-, I- ja L-piireissä. Nämä leirit on 
siirretty vuodelle 2021, niin että L-piirin leiri
pidetään talvileirinä tammikuussa 2022 ja 

Ensi kesän nuorisovaihtoa valmistellaan
Toivomme, että välttyisimme koronan toisesta aallosta 
kotimaassa ja ulkomailla ja voisimme järjestää nuorisoleirit 
jälleen kesällä 2021.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced 2020−2023 

muut kesäleireinä 2021. Tämän lisäksi ke-
sällä 2021 pidetään leiri M-piirissä.
 Piirit, joissa järjestetään kesällä 2022 lei-
rejä, voivat kaudella 2020–2021 aloittaa lei-
rien suunnittelun, jotta saamme ajoissa tie-
toa ajankohdista ja paikoista. Piirit A, B, H 
ja K järjestävät leirejä vuonna 2022. E-, G-, 
N- ja O-piirit järjestävät leirejä 2023.
 Toivon, että liiton kaikki klubit tiedot-
tavat nuorten vaihto-ohjelmasta niin, että 
nuoret saavat tietoa mahdollisuudesta ha-
kea paikkaa lions-nuorisovaihtoon.

40

 Nuoret voivat olla yhteydessä piirien 
nuorisovastaavaan. Klubit voivat olla yh-
teydessä minuun tai piirin nuorisovastaa-
vaan. Olemme käytettävissä, autamme, in-
formoimme ja vastaamme kysymyksiinne.
 Kun aloitatte piireissä leirien suunnitte-
lun, voitte halutessanne olla yhteydessä mi-
nuun ja osallistun mielelläni suunnitteluti-
laisuuksiin.
 Lions-terveisin ja vilkasta nuorisotoi-
mintaa toivoen.•
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M
ustapha El Tawokji piirsi 
lempeän ja rauhallisen ku-
van ruusupenkin yllä lentä-
västä kyyhkysestä ja voitti 
työllään järjestyksessä en-
simmäisen lionien kansain-
välisen rauhanjulistekilpai-

lun. Hän kykeni kuvittelemaan rauhallisen 
näkymän, vaikka ei ollut varmaan koskaan 
nähnyt vastaavaa. Sodan runtelemassa koti-
maassaan Mustapha uskoi siihen, että rauha 
olisi mahdollinen.
 Ensimmäisen rauhanjulistekilpailun tee-
ma oli ”Rauha auttaa meitä kasvamaan”. LCI 

”Rauhaan ei ole polkua, rauha on se polku” 
Vaikka Libanonin kansalaissota kävi kuumimmillaan vuosina 
1988–89 ja pommitukset ja väkivalta ahmaisivat Beirutin 
kaupungin, siellä asuvalla 13-vuotiaalla Mustapha El Tawokjilla 
oli selkeä mielikuva rauhasta.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL / joan cary

on siitä lähtien jatkanut kilpailujen järjes-
tämistä, ja niihin on osallistunut yhteensä 
600 000 lasta 65:stä eri maasta. Kilpailu on 
tarkoitettu 11–13-vuotiaille koululaisille. 
 Miten kaikista kulttuureista, jokaisesta 
maailmankolkasta ja kaikenlaisista elämän-
tyyleistä tulevat lapset pystyvät kuvittele-
maan mielessään rauhan?

Toivoa ja voimaa ihmisille
Tämän vuoden pääpalkinnon voitti 13-vuo-
tias poika Zhuo Zhang Xi’anista, Kiinasta. 
Hän kuvasi työssään värikkään rauhanlä-
hettilään, jolla on selässään kansallislipuista 

tehty selkäreppu. Liput edustavat eri maiden 
ihmisiä menossa yhdessä eteenpäin.
 – Valoa säteilevä rauhan kävelykeppi tuo 
voimaa kaikille ihmisille ympäri maailman. 
Autiomaasta kasvavat oliivipuun oksat ja 
ihanat kyyhkyset pojan ympärillä edustavat 
uutta voimaa ja antavat meille ihmisille toi-
voa ja voimia niille, jotka kärsivät ja elävät 
varjossa, Zhang selitti.
 Zhangin voittoisaa rauhanjulistetta spon-
soroi Xi’anissa toimiva DaTang Lions Club. 
Valinnan perusteina olivat työn omaperäi-
syys, taiteellinen ansio ja se, miten työ ilmensi

Mustapha El Tawokji voitti työllään järjestyksessä ensimmäisen lionien kansainvälisen rauhanjulistekilpailun.
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tämän vuoden teemaa ”Rauhan matka”. Te-
kijää itseään askarrutti kuitenkin eniten se, 
pystyykö hänen työnsä herättämään innos-
tusta katsojissa.
 – Toivon sydämestäni, että maalaukseni 
innostaa ihmisiä arvostamaan rauhaa. Toi-
mitaan yhdessä rauhan ja paremman tulevai-
suuden puolesta.

Taide tarjoaa tavan 
ilmaista tunteita
Lionien rauhanjulistekilpailun työt arvioi-
daan klubi-, piiri- ja moninkertaispiirita-
solla, ennen kuin piirikuvernööri lähettää 
voittaneen julisteen loppukilpailuun LCI:n 
päämajaan. Tänä vuonna kansainvälisellä ta-
solla kilpaili 120 työtä.
 Loppukilpailuun valitut työt laitetaan 
näytteille Chicagossa sijaitsevan Loyola Uni-
versity Museum of Art -taidemuseon galle-
riaan, missä tuomaristo arvioi töiden oma-
peräisyyttä, taiteellista lahjakkuutta ja sitä, 
miten hyvin taiteilija on vanginnut työhönsä 
vuoden teeman. 
 Jennifer Lizak, joka koordinoi Chicagon 
yleisen kirjaston erityishankkeita, kulttuuri-
tapahtumia sekä yhteiskunnallisia tapahtu-
mia, iloitsee saatuaan toimia tuomariston jä-
senenä jo toistakymmentä vuotta.
 – Vaikka oppilaat tulevat eri maista ja 
erilaisista kulttuureista, heidän lähestymis-
tavassaan työn aiheeseen on aina samanlai-
suuksia. Se muistuttaa hienosti siitä, mikä on 
todella tärkeätä. Taide voi joskus vaikeissa-
kin oloissa tarjota ihmisille keinon ilmaista 
tunteitaan, toiveitaan ja tulevaisuuden unel-
miaan, Lizak sanoo.

Lue voittanut rauhanessee osoitteessa 
www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/
youth/peace-essay tai katso miten Joseph 
Critchlow lukee esseensä osoitteessa 
www.youtube.com/watch?v=KPpbO4Qd_Iw

Voittoisat rauhanjulisteet ovat nähtävissä 
LCI:n verkkosivulla osoitteessa 
www.lionsclubs.org/en/start-our-approach/
youth/peace-poster/current-winners

Pääpalkinnon voittaneet rauhanjulisteet 
kehystetään ja ripustetaan pysyvälle 
rauhanjulisteseinälle LCI:n päämajaan.

TUTUSTU KILPAILUN VOITTAJIIN
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 – Elämme hämmentäviä aikoja. Se, että 
lapset voivat panna paperille jotakin sellais-
ta, joka ei ole yksistään kaunista vaan todella 
tulkitsee rauhan teemaa, tekee aina niin suu-
ren vaikutuksen.
 – Rohkaisen lapsia ottamaan osaa kilpai-
luun, koska sitä kautta he pääsevät ilmaise-
maan tunteitaan asiasta, joka vaikuttaa hei-
hin. Lapset jäävät aivan liian usein ilman 
kuuntelijaa. Kilpailu tarjoaa heille keinon saa-
da äänensä kuuluviin ja osoittaa tunteitaan.
 Joka vuosi pääpalkinnon voittaja saa 
5 000 US dollarin rahapalkinnon ja matkan 
erityiseen palkintojenjakotilaisuuteen. Li-
säksi 23 osallistujaa palkitaan 500 US dolla-
rin kunniapalkinnolla ja kunniakirjalla.

>>>

Kilpailu muutti elämäni
Palkinnon voittamiseen liittyy paljon enem-
män kuin pelkkä palkintoraha, kertoo Da-
nielle Hernandez Petry, joka voitti kilpailun 
24 vuotta sitten ollessaan 12-vuotias kuudes-
luokkalainen Arizonassa. 
 Petry toimii nyt kieltenopettajana flori-
dalaisessa keskikoulussa. Hän pitää rauhan-
julistekilpailun omassa luokkatilassaan, ja 
tänä vuonna kymmenen hänen oppilastaan 
päätti jäädä tekemään kilpailutyötään kou-
lunpäivän jälkeen. 
 Hän muistaa elävästi päivän, jolloin hän 
sai puhelinsoiton siitä, että hänen työnsä oli 
voittanut klubitason kilpailun. 
 – Se oli tosi upeaa. Muistan, miten loikoi-

Tämän vuoden pääpalkinnon voitti 13-vuotias poika Zhuo Zhang Xi’anista, Kiinasta. Zhangin mukaan valoa 
säteilevä rauhan kävelykeppi tuo voimaa kaikille ihmisille ympäri maailman.
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Vuosittaiset rauhanjuliste- ja esseekilpailut 
innostavat oppilassukupolvia.

lin vuoteellani ja kuulin puhelimen soivan ja 
sitten äitini tuli huoneeseeni kertomaan, että 
lionit olivat soittaneet ja kertoneet lähettä-
neensä työni seuraavan tason kilpailuun. Ei 
sellaista puhelua osaa odottaa.
 Jännitys ei päättynyt siihen. Petryn työ 
eteni piirin ja moninkertaispiirin tasolle ja 
sitten päämajaan. Ujo tyttö, jolla oli hyvin 
vähän itseluottamusta, oli yhtäkkiä valokii-
lassa, valokuvattavana ja sai pyynnön tulla 
puhumaan piirinsä lionsklubien kokouksissa. 
 – Minulla ei ollut lainkaan itseluottamus-
ta, mutta kun lionit ottivat minut vastaan ja 
pitivät minua upeana, ajattelin itsekin, että 
olin ehkä sittenkin jonkin arvoinen. Ehkä 
olenkin jotakin erityistä. Se kohotti valtavasti 
itsetuntoani. Sillä oli todella mahtava vaikutus.
 Lionit lähettivät hänet Englantiin ja sit-
ten New Yorkiin Lionien päivään YK:n kans-
sa. Tänäkin vuonna hän oli puhumassa 
LDUN-tapahtumassa (Lionien päivä YK:n 
kanssa) kilpailun merkityksestä ja mitä se on 
merkinnyt hänelle itselleen.
 – Sain tilaisuuden antaa omalta osaltani 
jotakin takaisin. Minulla on niin paljon kii-
toksen aihetta lioneille kaikesta siitä, mitä he 
ovat tehneet hyväkseni. Rauhanjulistekilpailu 
muutti elämäni ja avasi minulle monia ovia.
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Danielle Hernandez Petry voitti kilpailun 24 vuotta sitten ollessaan 12-vuotias kuudesluokkalainen 
Arizonassa kaudella 1995–96.

Autan esimerkilläni 
löytämään rauhan
Jonakin päivänä liverpoolilainen Joseph 
Critchlow saattaa muistella menneitä ja sa-
noa samaa. Ollessaan oppilaana Saint Vin-
cent’s School for the Visually Impaired -op-
pilaitoksessa Liverpoolissa hän voitti lionien 
kansainvälisen esseekilpailun, joka on tar-
koitettu 11–13-vuotiaille näkövammaisille 
koululaisille. Esseen aihe on sama kuin rau-
hanjulistekilpailussakin. 
 Josephin kirjoittama 500 sanan essee 
aiheesta ”Rauhan matka” kertoo siitä, mi-
ten hän matkasi läpi Liverpoolin ja pysähtyi 
merkittävien kansalaisten patsaiden kohdalla 
kysyäkseen ”Mistä löydämme rauhaa?”. Jokai-
sella oli eri mielipide siitä, miten rauha löytyy.
 City of Liverpool Lions Clubin järjestä-
mään alkukilpailuun osallistunut Joseph sai 
kansainvälisestä voitostaan pääpalkinnon 
5 000 US dollaria. Hän toivoo voivansa käyt-
tää palkintorahat kirjoittamansa kirjan jul-
kaisemiseen. 
 Josephin oma henkilökohtainen matka 
alkoi pian sen jälkeen, kun hänet oli julis-
tettu voittajaksi. Hän sai kutsun saapua New 
Yorkiin Lionien päivään YK:n kanssa. Tilai-
suudessa hän luki pistekirjoituksella kirjoit-
tamansa esseen ja sai raikuvat suosionosoi-
tukset seisomaan nousseelta yleisöltä.
 – Ehkä en näe sinua hyvin, en näe ihon-
väriäsi enkä vaatteitasi, mutta voin esimer-
killäni auttaa maailmaa löytämään rauhaa, 
hän kirjoitti esseensä loppupäätelmäksi. 
 – Kuten Gandhi sanoi, rauhaan ei ole mi-
tään polkua, rauha on se polku. Antakaa mi-
nun johdatella teitä pitkin sitä polkua siten, 
että seuraatte ääntäni.•

Liverpoolilainen Joseph Critchlow voitti lionien 
kansainvälisen esseekilpailun, joka on tarkoitettu 
näkövammaisille koululaisille.

K
U

V
A

: L
C

I

Rauhanjulistekilpailu teema on 
tänä vuonna ’’Rauhaa palvelun kautta’’.

Lionsklubit voivat tilata rauhanjuliste-
kilpailupaketin 1. lokakuuta mennessä 
Suomen Lions-liiton verkkokaupasta 
www.lionsverkkokauppa.fi. 

Jokaista sponsoroitua kilpailua kohden 
pitää ostaa yksi pakkaus.

Lue lisää kilpailusta www.lions.fi/toiminta/
lapset_ja_nuoret/rauhanjulistekilpailu/.

RAUHANJULISTEKILPAILU
ON KÄYNNISSÄ
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Lion Outi Hanslin (oikealla) esittelee lionstoimintaa Elma ja Maija-Riitta Hyökylle. Keskustelussa tuli esille 
myös kriittistä palautetta ja klubitoiminnan muotojen uusimistarve.

Ota käyttöösi helppo minuuttipuhe:

”Kaipaatko mukavaa seuraa tai ystäviä? 
Haluatko päivääsi sisältöä tai tehdä 
jotain hyvää toisten ihmisten hyväksi? 
Tule mukaan lionstoimintaan. Jokaisella 
paikkakunnalla Suomessa ja useimmissa 
kaupunginosissa pääkaupunkiseudulla 
toimii lionsklubi, jonka toimintaan 
sinut otetaan avosylin vastaan. Pääset 
osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin 
ja saat uusia ystäviä. 
     Itse toimin X-klubissa, joka on 
X-alueella. Meitä on (luku) eri-ikäistä 
ja erilaista miestä/naista. Meidän 
klubimme avustaa... (Kerro toiminnasta!) 
Kiinnostaako? 
     Voit tulla ensin pari kertaa klubi-
iltaamme seuraamaan, millaista meidän 
toimintamme on. Jos innostut, saat 
kummin, joka opastaa sinua jäsenyyden 
alkutaipaleella ja pääset todella nopeasti 
mukaan toimintaan.” 

Ideoita klubin täydennettäväksi jääviin 
kohtiin saa työryhmän muistiosta,
joka löytyy 107 N-piirin kotisivulta.

HELPPO MINUUTTIPUHE

K
oronatilanne tuo uuden haas-
teen klubin palveluvoiman ke-
hittämiselle. Iästä johtuvat osal-
listumisen rajoitteet vähentävät 
klubin mahdollisuutta toimia 
asuinyhteisönsä hyväksi ja myös 
toiminnan kiinnostavuutta.

 Yhteistyöstä lähiklubien kanssa on apua 
ja lisäksi tarvitaan jatkuvaa oman palveluvoi-
man vahvistamista ja turvaamista uusien jä-
senten avulla.

Kohtaamiset tärkeitä
Ihmisten vapaa-ajan rajallisuus on ongelma.
 – 40–50-vuotiaiden kelloissa ei riitä tun-
teja, nuoremmista puhumattakaan. Kuiten-
kin toiminta, jossa arvot osuvat kohdalleen 
omien sisäistettyjen arvojen kanssa, vetää 
puoleensa. Tarvitaan kohtaamispaikkoja, 
missä leijonat pääsevät esittelemään omia ar-
vojaan toimintansa kautta, lohkon puheen-
johtaja Outi Hanslin, LC Helsinki/Viapori 
toteaa.
 – Leijonilla on hyviä kokemuksia paikal-
listen ihmisten kohtaamisista Auta lasta, auta 
perhettä -tapahtumissa. Uusi valtakunnalli-
nen Itämeripäivä antaa leijonille mahdolli-
suuden ottaa kasvava arvoalue omaan toi-
mintaansa mukaan.
 – Ilmaston, vesien ja luonnon suojelu is-
tuu hyvin perinteiseen julistukseemme Luo-
vuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle 
Sukupolvelle. Tämä on kattava toimintamme 
perusarvo. 
 Ympäristöarvojen esiintyminen klubin 
toiminnassa helpottaa myös sponsoreiden 
saamista mukaan. Klubien yhteistyö auttaa 
järjestämisessä.

Työkaluja tarvitaan
Yleisökohtaamisissa tarvitsemme myös työ-
kaluja itsemme esittelemiseen. Tärkein viestin
välitysmuoto on henkilökohtainen puhe. 
Myös hyvät nettisivut välittävät hyvää sano-
maa klubista. Tutustumiskutsun esittäminen 
ja pienen muistilapun antaminen yhteystie-
toineen madaltavat liikkeellelähdön kynnystä.

Yhteistyöstä palveluvoimaa
Lähiklubien kanssa tehtävästä yhteistyöstä saa apua palveluvoiman 
kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan jatkuvaa oman palveluvoiman 
vahvistamista ja turvaamista uusien jäsenten avulla. 
markku talvio, lc helsinki/katajanokka

 Klubin presidentti, PDG Otfried Blüm-
chen, LC Helsinki/Katajanokka, pyrkii akti-
voimaan klubinsa jäseniä ottamalla käyttöön 
uudenlaisen taskukalenterin. 
 – Se on senioreiden ”Facebook”, taskuun 
menevä kalenteri, joka kattaa lionsvuoden, 
sisältää jäsenluettelon yhteystietoineen, tie-
toja klubin toiminnasta ja mainosaineistoa 
ulkopuolisille jaettavaksi. Väline helpottaa jä-
senten välistä yhteydenpitoa ja auttaa oman 
toimintamme esittelyssä ulkopuolisille.

Sisältö ratkaisee
Alkuvuodesta 2020 tehtiin klubien yhteis-
käyttöön tiivistetty myyntipuheen runko 
muutamien B- ja N-piirin klubien edusta-
jien yhteistyönä. Ryhmän työn tulos koottiin 
muistioon, josta löytyy vastauksia kymme-
neen olennaiseen kysymykseen, joita leijo-
nille esitetään turuilla ja toreilla. Lisäksi sieltä
löytyy ”minuuttipuheen” runko.
 – Se noudattaa puhealan ammattilaisten 
yleisesti käyttämää psykologian kannalta toi-
mivaksi havaittua kaavaa, lion Marsa Bäck, 
LC Helsinki/Ruoholahdesta toteaa.
 – Jokainen klubi täydentää rungon omilla
tiedoillaan. Tutkitusti toimiva rakenne ja har-
kittu sisältö takaavat viestin perillemenon.•
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  Hyvän mielen
joulukortit 2020

VALMISTELUJA. Klubi valitsee joulukorttivastaavan heti 
kauden alussa, jotta ehditte toimittaa kortit klubilaisille 
hyvissä ajoin kirjoitettaviksi ja postitettaviksi. Tilaus on 
hyvä tehdä 15.11.2020 mennessä. Joulukortit tilataan 
osoitteesta www.lionsverkkokauppa.fi.
 Verkkokauppaan kirjautumiseen tarvitaan klubin sähkö-
postiosoite ja kotimainen klubitunnus, josta muodostetaan 
salasana verkkokauppaan. Jos sinulla ei ole näitä tiedossasi, 
niin toimi seuraavasti: kirjaudu Suomen Lions-liiton jäsen-
rekisteriin www.lions.fi/rekisteri/ omalla sähköpostiosoitteel-
lasi ja omalla salasanallasi. Kirjauduttuasi jäsenrekisteriin, 
hae oma klubisi. Oman klubisi kohdalta löydät klubitunnuk-
sen, joka on kirjoitettu muotoon LC-???? Tämän merkkikoko-
naisuuden perään lisäät vain ilman välilyöntiä isot kirjaimet LC
ja niin on klubisi salasana LC-????LC verkkokauppaan valmis.
 Klubin salasana verkkokauppaan on kaikille klubilaisille 
sama. Sitä ei saa vaihtaa, koska silloin muut eivät pääse 
asioimaan verkkokauppaan.

ILAHDUTA YSTÄVIÄ KORTILLA. Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Klubeille jää puolet 
myyntitulosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen. Loppuosa korttien tuotosta käytetään muun muassa nuorisovaihtoon, piirien
nuorisoleireihin, leotoimintaan, Orkester Nordenin ja muuhun NSR-toimintaan. Tämän sivun korttien lisäksi on mahdollista 
tilata korttilajitelma aikaisempien vuosien korttimalleista. Lajitelma koostuu kymmenestä posti- ja taittokortista. Lajitelmien 
sisällöt vaihtelevat. Kaikkia korttimalleja voi tilata postikortteina ja taittokortteina sekä personoituina kortteina. Taittokorteissa 
ja personoiduissa korteissa on mukana kuoret. Lisätietoa www.lionsverkkokauppa fi.

KORTEISTA JA TILAAMISESTA. Korttien vähimmäistilaus 
on 10 kpl/korttiaihe. Kortit on pakattu kymmenen kappaleen 
nippuihin. Huom. Merkitse tilaus lomakkeelle kuitenkin 
kappaleina, ei nippuina, koska tilauksen voi verkkokaupassa 
tehdä vain kappaleina.
 Lajitelmapakkauksessa on satunnaisesti eri aiheisia 
posti- ja taittokortteja kymmenen kappaletta aikaisempien 
vuosien korteista. Huom. Tilaukseen merkitään, montako 
lajitelmaa halutaan. Kaikissa posti- ja taittokorteissa on 
painettuna tervehdysteksti suomeksi ja ruotsiksi.
 Personoidut kortit ovat taittokortteja, joihin saa paina-
tetuksi haluamansa tekstin sekä logon. Ne ovat oivallisia 
yritysten ja yhdistysten joulutervehdyksiin. Tarjotkaa 
personoituja kortteja yritysten käyttöön ja joulukorttien 
myyntiä varainhankintaan myös koululuokille ja urheilu-
seuroille. Tilausohje verkkokaupassa.
 Lisätietoja Hannele Tanner-Penttilä p. 0400 320 753 
tai tannerpenttila@gmail.com.

Erkki Makkonen: 
Aattoilta hämärtää / Julaftonen skymmer 

Ilkka Kylmäkorpi: Kuutamon loisteessa / I månens sken Ilkka Kylmäkorpi: Kirkolle / Till kyrkan

Ilkka Kylmäkorpi: Aika levähtää / Tid att vila Kati Molin: Piparin tuoksua! / Doft av pepparkaka!

Jari Kurvinen: Joulu on tullut! / Julen är kommen!
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KLUBIEN KUULUMISIA
kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
osoitteeseen toimitus@lions.fi. julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä tai 90 sanaa. tapahtumasta 

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

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  LC Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylä jakoi stipendejä
LC Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylä jakaa stipendejä opiskelun aloittaville sekä 
harrastestipendejä nuoremmille. Stipendit auttavat nuoria saamaan paremmat 
mahdollisuudet edetä ja kannustaa nuoria kehittymään ja pääsemään tavoitteisiinsa.
jari lähdemäki

1

L
C Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylä 
on vuodesta 2015 lähtien jakanut 
500 euron stipendejä yliopiston ja 
AMK:n aloittaville opiskelijoille 
sekä 300 euron harrastestipendejä
alle 16-vuotiaille nuorille, jotka 
ovat lähtöisin kuntiemme alueelta. 

Hakuaika oli maaliskuun loppuun mennessä
ja niistä ilmoitettiin lehti-ilmoituksilla ja 
kuntien Facebook-sivuilla.
 Klubimme toiminnan tarkoitus on pää-
osin auttaa alueemme lapsia, nuoria ja van-
huksia sekä hädässä olevia ihmisiä. Osallis-
tumme myös kansallisiin ja kansainvälisiin 
hankkeisiin mahdollisuuksiemme mukaan.
 Taloudellisten avustusten jakamisen 
mahdollistaa pääosin meidän Pitäjäinkalen-
teri-aktiviteetti. Klubimme kiittää kaikkia 
yrityksiä, jotka ovat osallistuneet ostamalla 
mainostilaa kalenteriin. Me painatamme ja 
jaamme ne ilmaisjakeluna kuntiemme jokai-
seen talouteen.
 Toivomme, että stipendit antavat parem-
mat mahdollisuudet ja kannustavat heitä ke-
hittymään ja pääsemään tavoitteisiinsa.
 Aikaisempina vuosina olemme kutsu-
neet stipendien saajat yhteiseen stipendien-
jakotilaisuuteen, mutta tällä kertaa se ei ole 
ollut mahdollista pandemian vuoksi. 
 Kuvan ylärivissä ovat yliopiston aloitta-
neet stipendien saajat (vasemmalta oikealle): 
Johanna Pallas, Lapinjärvi. Johanna opiske-
lee kirjallisuustiedettä Åbo Akademissa ja ta-
voitteena on työskennellä kulttuurin parissa.
Anni Jordberg, Myrskylä. Anni opiskelee 
varhaiskasvatuksen opettajan tutkintoa Tu-
run yliopistossa, Rauman opettajakoululai-
toksella ja tavoitteena valmistua kolmessa 
vuodessa ja palata sitten Myrskylään. Kia 
Mälkiä, Myrskylä. Kia opiskelee kemiaa ja 

sivuaineina biologiaa ja matematiikkaa Jy-
väskylän yliopistossa ja tavoite on valmis-
tua kemian maisteriksi vuonna 2024. Mandi 
Rantala, Lapinjärvi. Mandi opiskelee eng-
lanninkielen aineenopettajaksi Uppsalan yli-
opistossa.
 Kuvan alarivissä (vasemmalta oikealle)
ovat AMK:n opiskelun aloittaneet ja har-
rastestipendin saaneet: Patrik Hömppi, 
Artjärvi. Patrik opiskelee Poliisiammatti-
korkeakoulussa Tampereella ja mihin po-
liisitehtävään hän erikoistuu, selviää myö-
hemmin. Sonja Lautamäki, Lapinjärvi. 
Sonja opiskelee LAB-ammattikorkeakoulus-
sa, Lappeenrannassa ja hän haluaa tehdä työ-
tä ihmisten parissa ja auttaa heitä. Sen täh-
den hän opiskelee sosionomiksi. Axel Malén, 
Lapinjärvi. Axel opiskelee Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulussa, Kouvolassa, trade-
nomiksi. Oskari Juures, Artjärvi. Oskari on 

harrastestipendin saaja. Hän harrastaa tal-
vella ampumahiihtoa sekä murtomaahiihtoa 
ja kesällä yleisurheilua ja suunnistusta. Tällä 
kaudella hän on voittanut maastohiihdossa 
Lahden piirikunnallisissa M12-sarjassa kul-
taa. Hän on myös osallistunut tällä kaudella 
ensimmäistä kertaa ampumahiihdon SM-ki-
soihin sarjassa M13 ja sijoittunut yhteisläh-
tökisassa heti kahdeksanneksi. 
 Näiden stipendien lisäksi annoimme ylä-
asteen päättäville opiskelijoille opettajien 
valinnan mukaan 100 euron stipendin Ori-
mattilan yläasteella yhdelle artjärveläiselle ja 
yhdelle myrskyläläiselle sekä Elimäen yläas-
teella yhdelle lapinjärveläiselle.
 Klubimme toivottaa onnea ja menestys-
tä kaikille stipendien saajille. Unelmoikaa ja 
luokaa tavoitteita, sitoutukaa niihin tekemällä
työtä. Niin unelmat toteutuvat.•
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Kouvolaan on perustettu uusi klubi LC Kouvola,
jossa pariskuntien on mahdollista harrastaa 
yhdessä tai yksittäin.

>>>

2  LC Valkeala 55 vuotta
ismo saarikivi

KORONA-AJAN juuri alkaessa ehdimme juh-
lia LC Valkealan 55-vuotisjuhlia Kouvolan 
Upseerikerholla 14.3. pienellä joukolla, mutta
varsin juhlallisesti.
 Tilaisuudessa lyötiin PDG Paavo Mikko-
sen tukevalla miekan otteella ritareiksi Matti
Mikkonen ja Ismo Saarikivi. Näin klubis-
samme on nyt viisi ritaria.
 Klubimme 16. Melvin Jones -jäsenyys 
luovutettiin Lasse Väkevälle.
 Arne Ritari -säätiön yhden ruusukkeen 
ARS-ansiomitali luovutettiin Osmo Siekke-
lille.
 Juhla päättyi ruokailuun ja veljemme 
Raimo Hovin vetämän Veteraanien pojat 
-ryhmän laulu- ja runoesitykseen.•
Kuvassa vasemmalta PDG Paavo Mikkonen, 
lady Irma Mikkonen, lady Ulla Saarikivi, 
ritarit Ismo Saarikivi ja Matti Mikkonen 
sekä presidentti Seppo Ravantti.

3  LC Loimaa/Tähkän 
kunniajäsen 102 vuotta
eino vepsä

KAUNIINA KESÄKUUN sunnuntaina 7.6.2020 
eli varsinaisen juhlapäivän aattona oli suu-
rehko ystävien joukko tullut onnittelemaan 
director musicae Veikko Kotirantaa, joka 
kodissaan ikäänsä nähden erittäin pirteänä 
oli toivottamassa vieraat tervetulleiksi.
 LC Loimaa/Tähkän lähetystö president-
tinsä Pekka Rinteen johdolla onnitteli pitkä-
aikaista ja erittäin toimeliasta klubin kunnia-
jäsentä, joka aikanaan ideoi klubin suurim-
mat aktiviteetit kuten kruunuhäät, tervapäi-
vät, elojuhlat ja monet muut pienemmät ta-
pahtumat.
 Veikon yksi rakkaimmista harrastuksista
on ollut soittaminen ja hän perusti ja veti Koti-
rannan pelimanneja, joka kävi soittamassa 
aina Amerikassa asti. Lisäksi hän on kuu-
lunut useisiin kuoroihin ja Loimaan Soitto-
kuntaan. Päivän sankarin silmät kostuivat, 
kun vahvistettu kvartetti esitti juhlassa Fin-
landian. Ikä ei ole vienyt kuitenkaan Veikolta 

muistia ja siksi hän ajan tasalla pysyäkseen 
esitti myös monia kysymyksiä vieraittensa 
vastattavaksi.
 Toivotamme ”mallileijonalle” mitä par-
haimpia tulevia päiviä rikkaalla elämäntiellä.•
Kuvassa edessä päivänsankari Veikko Kotiranta. 
Takana vasemmalla lionsritari Olli-Pekka Rastas, 
presidentti Pekka Rinne, lionsritari Matti Mäkilä 
ja lionsritari Eino Vepsä. 

4  Uusi klubi Kouvolaan
heidi johansson ja mari kirjalainen

TERVEISIÄ KOUVOLASTA! Iloksemme voim-
me ilmoittaa, että Kouvolaan on perustettu 
uusi klubi LC Kouvola. Kyseessä on seka- 
klubi, jossa pariskuntien on mahdollista 
harrastaa yhdessä tai yksittäin. Pyrimme ra-
kentamaan klubin toiminnasta sellaista, että 
saamme myös nuoria innostumaan toimin-
taamme mukaan ja myös pysymään mukana.
Toiveemme on, että leijonatoiminta jatkuu 
tulevaisuudessakin. 
 Klubin toiminta starttaa virallisesti syys-
kaudelle 2020. Osallistuimme jo hieman 
etuajassa OP Pohjolan ja Hope ry:n Reppu 
joka selkään  -hyväntekeväisyyskampanjaan. 
Kampanjassa kerätään reppuja ja penaaleja, 
jotka lahjoitetaan vähävaraisille koulutiensä 
aloittaville lapsille. 
 – Haluamme klubitoiminnassamme pa-
nostaa erityisesti lasten ja nuorten 
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LC Tornio/Pudas lahjoitti Länsi-Pohjan sairaanhoito-
piirille 18 000 euron hengityslaitteiston.

>>>
hyväntekeväisyyteen paikallisesti ja tämä 
kampanja sattui kohdalle hyvänä starttina. 
Tästä on hyvä jatkaa, sanoo klubin presidentti
Pekka Lipsanen.•

5  ARS-säätiön tuella
palvelutaloille 
pyörätuolivaatteita
LC ROVANIEMI/PETRONELLA lahjoitti ARS- 
säätiön tuella kaupungin palvelutaloille pyörä-
tuolivaatteita. Klubin hankkiman omarahoi-
tusosuuden lisäksi Arne Ritari -säätiöltä saa-
tiin apurahaa 3 100 euroa. Näin saatiin han-
kittua 21 pyörätuoliviittaa ja 14 jalkasuojaa, 
joiden yhteishinta oli 6 326 euroa.
 Vaatteet lahjoitettiin Rovaniemen kau-
pungin palvelutaloille. Pyörätuolivaatteet 
helpottavat ja lisäävät vanhusten ulkoilua. 
Helposti päällepuettavat asut myös keventä-
vät henkilökunnan työtä.
 Ajatus pyörätuolivaatteiden hankinnasta
lähti liikkeelle yhteisistä ulkoiluhetkistä ja 
tapahtumista, joita petronellat ovat järjes-
täneet palvelutalojen asukkaille. Petronellat 
käyvät heidän kanssaan sekä syksyllä että 
keväällä Rovaniemen markkinoilla. Palvelu-
taloista lähdetään petronellojen saattamana 
myös kirjaston lukuhetkiin.•
Kuvassa petronelloja ja asua testaava 
palvelutalon asukas.

6  Idat auttoivat perheitä 
Janakkalassa
asta törmä

LC JANAKKALA/IDOJEN alkuunpanema ruoka-
lahjoitus luovutettiin kesäkuussa Janakkalan
kunnan sosiaalitoimelle. Ruokakassien saa-
jiksi sosiaalitoimen perhetyöntekijät valitsivat
vähävaraiset lapsiperheet, kun koulu- tai päi-
väkotiruokaa ei ollut enää kesällä saatavilla. 
Ruokatarpeella olikin niin kiire, että kassit 
toimitettiin perheille välittömästi lahjoituksen 
jälkeen. Lahjoitus koostui janakkalalaisten 
kauppaliikkeiden sekä Idojen lahjoituksista. 
 Osuuskauppa Hämeenmaa, Lidl Suomi
Ky/Janakkalan myymälä ja jakelukeskus, 
K-Supermarket Turenki ja Parturikampaamo
Leena Rautio lahjoittivat mittavan määrän 
tuotteita, joista yhdistys on koonnut luovu-
tetut ruoka- ja hygieniatuotekassit. 
 Tavarakassien lisäksi yhdistyksen kerää-
mistä varoista ja jäsenten henkilökohtaisista
lahjoituksista on kevään aikana lahjoitettu 
lahjakortteja Janakkalan sosiaalitoimelle jaet-
tavaksi vähävaraisille perheille noin seitse-
mälläsadalla eurolla.
 Koko lahjoituksen arvoksi tulee kaik-
kiaan noin 3 000 euroa. Ruoka- ja hygienia-

tuotekasseja on yhteensä yli 118 kappaletta.
 Tänä vuonna 15 vuotta täyttänyt Janak-
kala/Idat lionsklubissa on kolmisenkym-
mentä eri ikäistä ja eri aloilla toimivaa nais-
ta, jotka ovat tekemässä hyvää ensisijaisesti 
omalla paikkakunnalla. Idat keräävät varat 
eri tavoin pienistä puroista. Olemme avus-
taneet paikallisen Butik Ailan muotinäytök-
sissä, tehneet erilaista talkootyötä ja järjestä-
neet myyjäisiä sekä arpajaisia. 
 Usein toimitaan yhteistyössä Janakkalan 
ja alueen muiden klubien kanssa, kuten huhti-
kuinen rahalahjoitus Kanta-Hämeen keskus-
sairaalan suojavälinehankintaan.•
Kuvassa LC Janakkala/Idojen, Janakkalan 
kunnan ja lahjoittajaliikkeiden edustajat.
Kuva: Asta Törmä

7  Länsi-Pohja sai lahjaksi 
hengityslaitteiston
kari heikkilä

KORONAEPIDEMIAN mahdolliset paineet 
hoitopuolella innostivat LC Tornio/Pudak-
sen vahvistamaan paikallisen Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirin palvelukapasiteettia lah-
joittamalla 18 000 euron hengityslaitteiston 
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nen. Lionsveljet Matti ja Mauri ovat kun-
nostautuneet erityisesti ”100 vuotta Hamina 
kuvina” -kirjaprojektin vetäjinä. Taloudelli-
sesti erinomaisesti onnistunut kirjaprojekti 
toteutettiin yhdessä paikallisen Rotary-klu-
bin kanssa.
 Tammikuun klubikokouksessa Hannu 
Kaukiainen lyötiin ritariksi. Paitsi aktiivisena
leijonana veli Hannu on erityisesti ansioitu-
nut pitkäaikaisena Hamina Tattoon toimin-
nanjohtajana.•

10  Kausi käyntiin 
kesäpyöräilyssä
hilve reijonen

VAMPULAN KESÄPYÖRÄILYN ensimmäistä 
arvontatapahtumaa suosi kaunis helteinen 
kesäsää. LC Huittinen/Doris oli tapahtumassa
paistamassa ja tarjoilemassa lettuja ja mehua 
pyöräilijöille.
 Pyöräilijöiden palautteen mukaan tem-
paus oli hieno yllätys ja letut maittavia. He 
toivoivat, että lettuja olisi joka kerta tarjolla. 
 Kesäpyöräilyn heinäkuun viimeisen sun-
nuntain merkkaajana toimi klubista Helena 
Mäkelä.

LC Huittinen/Doris oli tapahtumassa paistamassa 
ja tarjoilemassa lettuja ja mehua pyöräilijöille.

>>>

tehohoito-osaston käyttöön. Laitteen valin-
nassa tukeuduttiin sairaalan asiantuntemuk-
seen.
 Lahjoituksessa ovat avustaneet Arne Ritari
-säätiö, LC Tornio/Mamselli sekä Vappu ja 
Oskari Yli-Perttulan säätiö. LC Tornio/Pu-
taan puolesta lahjoituksen luovuttivat Erkki 
Taskila ja Seppo Husa ja sen vastaanottivat 
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin vt. johtaja 
Maritta Rissanen, anestesiaklinikan ylilää-
käri Jorma Heikkinen sekä vt. johtajaylilää-
käri Petra Portaankorva.
 – Vaikka tällä hetkellä ei meillä ole yh-
tään koronapotilasta, niin kyseistä laitteistoa 
tarvitaan teho-osastolla joka päivä pelasta-
maan ihmishenkiä, kiitteli anestesiaklinikan 
ylilääkäri Jorma Heikkinen.• 
Kuva: Tuulikki Kourilehto

8  Parkour-puisto 
Lapinlahdelle
LC LAPINLAHTI/VIERTÄJÄT toteutti Parkour- 
puiston rakentamisen Lapinlahden koulu-
keskuksen yhteyteen. Hanke on rahoitettu 
hyväntekeväisyyskonsertin tuotolla, yritys-
ten ja yksityishenkilöiden lahjoituksilla ja 
Ylä-Savon Veturin kautta hankitulla tuella. 
Kustannusarvio hankkeella oli noin 50 000 
euroa. 
 Talkootyön osuus hankkeessa on merkit-
tävä yli 700 tuntia, joka on tähän mennessä 

ylittynytkin huomattavasti. Talkoisiin ovat 
osallistuneet klubin jäsenet ja puolisot per-
heineen sekä aktiivisia kuntalaisia. 
 Ylä-Savon Veturin perusteina rahoituk-
selle oli se, että kohteena on nuoriso ja yhtei-
söllisyys, mikä talkootyössä hyvin toteutuu.
 Lapinlahtelainen Maarakennus Palda-
nius Oy on antanut hankkeelle merkittävän 
tuen, tekemällä pohjatyöt ja perustukset ma-
teriaaleineen. Lapinlahden kunta on luovut-
tanut LC Lapinlahti/Viertäjille maa-alueen 
koulun edustalta Parkour-puistoa varten.
 LC Lapinlahti/Viertäjät luovutti Parkour-
puiston elokuussa Lapinlahden kunnalle, 
joka vastaa jatkossa puiston kunnossapidosta.
Parkour-puisto tulee kaikille kuntalaisille 
avoimeen käyttöön.•

9  LC Hamina 65 vuotta
bjarne mårtensson

LC HAMINAN 65-vuotisjuhlat vietettiin 13.12. 
2019. Klubin perustamispäivä oli 9.7.1954 
ja klubi, kotimainen numero 18 lukeutuu 
maamme vanhimpiin.
 Juhlassa julkistettiin kaksi uutta Melvin 
Jones jäsentä: Matti Sahala ja Mauri Viita-
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C-piiriläiset osallistuivat Tuusulan asuntomessuille 
noin kahdenkymmenen henkilön voimin.

>>>
 Kesän aikana on kaksi arvontatapahtu-
maa ja päävoittoina ovat polkupyörät sekä li-
säksi muita voittoja, jotka arvotaan pyöräili-
jöiden kesken.
 Dorikset olivat merkkaamassa pyöräilyt 
vihkoon joka sunnuntai kello 17.00–19.00 
koko kesän 6.9.2020 asti.
 Tapahtuma on pyörinyt jo 17 kesää ja in-
nostusta sekä pyöräilijöitä riittää.•
Kuvassa Aila Hänninen vasemmalla, presidentti 
Maarit Nieminen keskellä ja Pirjo Lammi-Heikkilä 
oikealla. Kuva: Hilve Reijonen

11  OKRA Maatalousnäyttely 
jälleen ensi kesänä
jukka-pekka koivisto

LC ORIPÄÄ piti ensimmäisen OKRA 2021 
Maatalousnäyttelyn suunnittelukokouksen 
30.7. Näyttely järjestetään 7.–10.7.2021. Sa-
malla saimme neljä uutta jäsentä ja he kaikki
olivat ensimmäisessä LC-kokouksessaan. 
Tervetuloa uudet jäsenemme.•

12  LC Kuusamo/Kitka 
halkoprojektissa
reijo jokinen

LC KUUSAMO/KITKA on vuosittain tehnyt 
halkoprojektin. Projektissa tehdään myyn-
tiin koivurungoista sopivan mittaisia poltto-
puita. Lionsklubithan tekevät eri puolilla 

maailmaa hyväntekeväisyystyötä. Kuusamo-
laisilla klubeilla on jokaisella omia erilaisia 
tapoja hankkia varoja omaan hyväntekeväi-
syystyöhönsä. Me, LC Kuusamo/Kitkan jäse-
net, olemme huomanneet tämän halkopro-
jektin mukavaksi ja onnistuneeksi tavaksi 
kerätä varoja toimintaamme.
 Tänäkin vuonna noin puolet klubimme 
jäsenistä ovat olleet tavalla tai toisella toteut-
tamassa halkoprojektia. Yleensä meitä on 
ollut hommissa iso porukka yhtä aikaa. Nyt 
kun korona tekee asioiden hoitamisesta hie-
man vaikeampaa, niin klubimme työjakoa 
projektissa muutettiin. Hommia paiskittiin 
useampana päivänä peräkkäin pienillä poru-
koilla. 
 Lauantaina, mikä oli niin sanottu halko-
projektipäivä, töitä tehtiin sekä aamu- että il-
tapäivävuorossa. Näin saatiin pidettyä muun 
muassa sopivat etäisyydet ja sopivan kokoi-
nen työporukka. Itse olin hommissa lauan-
tain aamuvuorossa ja myytävää puuta tuli 
hyvään tahtiin. Samalla puita lastattiin perä-
kärryihin ja myös suuremmille lavoille. 
 Tilauksia oli tullut kiitettävästi tai tuntui 
siltä, että enemmällekin määrälle olisi ollut 
tarvetta. Hyvä näin, mikä tietää, ettei halko-
projektia kannata tulevaisuudessakaan jät-
tää pois. Lisäksi olemme toteuttaneet muun 

muassa vastaprojektia, myyjäisiä sekä hauta-
jaisissa avustamista. Koronasta huolimatta 
tsemppiä kaikille jokapäiväiseen toimintaan. 
Me voimme monella tavalla olla toisillemme 
avuksi.•

13  Leijonat Tuusulan 
asuntomessuilla
mauri puljujärvi ja nina moilanen

SUOMEN LIONS-LIITON C-piiriläiset osallis- 
tuivat Tuusulan asuntomessuille 3.–30.8. 
noin kahdenkymmenen henkilön voimin 
Tuusula Shop:n teltalla.
 Osallistujat ovat pääosin Tuusulan, Kera-
van ja Järvenpään lionsklubeista, totesi yksi 
aktiviteetin organisojista, lohkon puheenjoh-
taja Mauri Puljujärvi.
 Suomen Lions-liiton jäsenjohtaja Hannu
Hertti ja piirikuvernööri Nina Moilanen 
osallistuivat tapahtumaan. Hertin mukaan 
messuilla tuodaan esille lionstoimintaa koko 
Suomen alueelta ja pyritään innostamaan 
uusia jäseniä liittymään toimintaan.
 Lionien puolesta messujen puuhamies ja 
käytännön järjestelyistä vastaava Matti Kul-
mala (kuvassa) kävi toteamassa paikan päällä
valmistelujen olevan aikataulussa. Hän aikoi 
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palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, 
klubi, syntymä- ja kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset 
julkaistaan suomen lions-liiton kotisivuilla olevassa 
muistolehdossa www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_lions-
toiminnasta/muistolehto/. lähetä teksti word- ja valokuva 
jpg-tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. kotisivuilla  
julkaistavien tekstien pituus  voi olla korkeintaan 9 riviä 
tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

Tuula Ahonen
LC Kuopio/Canth 
s. 28.12.1949 
k. 28.5.2020

Bengt Backman
LC Nagu/Korpo/Houtskär 
f. 31.1.1941  
d. 23.3.2020

Tuula Hartonen
LC Kaarina/Katariinat 
s. 2.1.1947 
k. 21.6.2020

Martti Johannes 
Kangas
LC Hailuoto 
s. 2.1.1918 Oulu 
k. 30.3.2020 Hailuoto

Jukka Eerik Laukka
LC Hiekkaharju-Sandkulla 
s. 16.5.1948 Haapavesi 
k. 14.3.2020 Vantaa

Taisto Lehtilä
LC Kuorevesi 
s. 15.7.1942 Salla 
k. 14.9.2019 Jämsä

Simo Antero Mattila
LC Lieto/Loukinainen 
s. 3.6.1951 Lieto 
k. 29.3.2020 Lieto

Martti Miettinen
LC Espoo/Keskus
s. 25.5.1948
k. 21.4.2020

Huugo Ruuskanen
LC Siilinjärvi/Kassarat 
s. 19.6.1930 
k. 25.5.2020

Juho Jaakko Äijö
LC Kauhajoki/Aro
s. 25.11.1943
k. 20.4.2020

Henri Oiling
LC Helsinki/Vallila
s. 27.12.1940
k. 15.5.2020

Heikki Olavi Peltola
LC Seinäjoki/Törnävä
s. 30.8.1945 Jurva
k. 24.9.2019

olla paikalla lähes päivittäin kertomassa lionstoiminnasta ja li-
säksi myymässä tuotteita veteraanien hyväksi.•

14  25 vuoden takaiset kuvernöörit 
Seinäjoella 
matti tieksola 

PID JA PCC Harri Ala-Kulju sekä lady Sirkku Ala-Kulju kutsui-
vat oman kautensa istuvat kuvernöörit vuotuiseen tapaamiseen 
Seinäjoelle elokuun ensimmäisellä täydellä viikolla. Kutsua nou-
datti viisi pariskuntaa, kun eri syistä johtuen osa joutui jättä-
mään tulonsa väliin. 
 Mukana olleet nauttivat keskusteluista ja yhdessäolosta, 
mutta erityisesti mielenkiintoisesta ohjelmasta. Tutustuminen 
alkoi Lakeuden Ristiltä, jonka huipullekin lähes kaikki menivät 
ihailemaan maisemia. Matka jatkui kaupungintalon, teatterin ja 
kirjastojen kautta Suojeluskunta- ja lottamuseoon. Se todettiin 
opastuksen jälkeen erittäin mielenkiintoiseksi paikaksi. 
 Matka jatkui 30 kilometrin päähän Kyrö Distillery Compa-
nyyn. Tunnin mittainen kiertokävely tehdasalueella antoi tuh-
din tiedon siitä, kuinka kolme nuorukaista saunaillan jälkeen 
päättivät perustaa viskitislaamon. Heti ensimmäisille messuille 
osallistuminen tuotti mairean tittelin ”maailman parasta giniä”. 
Ohjelma päättyi vierailuun Napuejoen taistelun muistomerkille, 
jossa otettiin myös oheinen ryhmäkuva. 
 Yhdessä tultiin lopputulokseen, että tapaamisia ei lopeta. 
Vaikka aktiivisten osallistujien määrä vääjäämättä vähenee, niin 
kynnelle kykenevät näkevät yhdessäolon positiiviseksi ja voimia 
antavaksi tapaamiseksi.•
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HAKU PÄÄLLÄ

JO KAKSI KAUTTA käynnissä ollut jäsenkampanja HAKU 
PÄÄLLÄ jatkuu vielä tämän kauden. Kampanjan tarkoitukse-
na on jäsenmäärän lisäämisen lisäksi muun muassa klubien 
huomion kiinnittäminen jäsenten pysyvyyden vuoksi jäsen-
huoltoon sekä klubien hallinto- ja aktiviteettitoimintatapojen 
kehittämiseen. Lisäksi klubeja kannustetaan yhteistoimintaan 
muiden järjestöjen, yritysten ja oppilaitosten kanssa. 
 HAKU PÄÄLLÄ – tule mukaan auttamaan -slogan kertoo 
pinssissä, roll-upissa tai käyntikorttimainoksessa myös sen, 
että jokainen on tervetullut mukaan tekemään hyvää lioni-
na. Kenties jopa hyvä ystävä, sukulainen tai naapuri saattaisi 
olla kiinnostunut tulemaan mukaan, mutta asiaa ei ole otettu 
heidän kanssaan puheeksi.
 Kampanjan tavoitteiden toteuttamiseksi sekä liitto että 
piirit tukevat klubeja jakamalla muun muassa kampanja-
materiaaleja, joita voi käyttää tapahtumissa ja potentiaalis-
ten jäsenten kohtaamisissa. Kaikilla piireillä on käytössään 
HAKU PÄÄLLÄ -roll-up ja winderi, joita klubit voivat vapaasti 
lainata. Ns. haitariesite on päivitetty ja sitä on jaettu piireille. 
Jaossa on myös uusi esite lionstoiminnasta.
 Kaudella 2018–19 avattiin liiton kotisivulle HAKU PÄÄLLÄ
-kampanjan kunniagalleria, joka jatkuu myös tällä kaudella. 
Galleriaan pääsevät kaikki ne klubit, jotka lisäävät jäsenmää-
räänsä toimintakauden aikana vähintään kahdella ja 
näitä klubeja muistetaan kunniakirjalla. 
 Liiton kotisivulla jäsenosiossa on kampanjan 
työkalupakki, joka tarjoaa hyviä vinkkejä jäsen-
hankintaan ja klubitoimintojen kehittämiseen 
sekä kampanjamateriaalia.

MEDLEMSKAMPANJEN SÖKNING PÅ GÅNG, som redan 
pågått två perioder, fortsätter ännu denna period. Kampan-
jens syfte är, förutom en ökning av medlemsantalet, att bl.a. 
fästa klubbarnas uppmärksamhet vid medlemsomsorgen för 
att på det sättet behålla sina medlemmar samt vid att ut-
veckla klubbarnas tillvägagångssätt då det gäller administra-
tion och aktiviteter. Klubbarna uppmuntras därtill till samar-
bete med andra organisationer, företag och läroinrättningar.
 SÖKNING PÅ GÅNG – kom med och hjälp-slogan berättar
också med pins, rollup eller visitkortsreklam att var och en är 
välkommen med för att göra gott som lions. Kanhända till och 
med en god vän, släkting eller granne kunde vara intresserad 
att komma med, men frågan har inte aktualiserats med dem.
 För att förverkliga denna målsättning, stöder förbundet 
och distrikten klubbarna genom att bl.a. dela ut kampanjma-
terial, som kan användas vid tillställningar och vid kontakt 
med potentiella medlemmar. Alla distrikt har till sitt förfo-
gande en SÖKNING PÅ GÅNG-rollup, som klubbarna fritt kan 
låna. Man har uppdaterat den s.k. dragspelsbroschyren och 
den har delats ut till distrikten. Man delar nu även ut den nya 
broschyren om lionsverksamhet.
 Under perioden 2018–2019 öppnades på förbundets webb-
plats SÖKNING PÅ GÅNG-kampanjens hedersgalleri som 

man fortsätter med även under den här perioden. För 
att antecknas i hedersgalleriet krävs att klubbens 
medlemsantal under verksamhetsperioden ökat 
med minst två medlemmar. Klubbarna hedras 
även med ett diplom.
      På förbundets webbplats medlemssidor hittar 
man kampanjens verktygslåda som erbjuder tips 
gällande medlemsrekrytering och utveckling av 
klubbverksamheten samt kampanjmaterial.

SÖKNING PÅ GÅNG
JÄSENKAMPANJA JATKUU

MEDLEMSKAMPANJEN FORTSÄTTER
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Defibrillatorkampanjen pågår för fullt
Flera finlandssvenska lionsklubbar har i år skaffat och donerat defibrillatorer på sina 
verksamhetsområden inom ramen för Lionsförbundets kampanj som inleddes i början av 2019.

bo ingves

PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.

FO
TO

: J
O

H
N

N
Y

 H
U

R
M

ER
IN

TA

LC Lappträsk-Liljendal-Pernås president Rolf Enqvist 
(t.v.) och Jan Backman förevisar defibrillatorn före 
monteringen invid biblioteket i Thorsby, Pernå.

D
en utmanande målsättningen som 
klubbades igenom på årsmötet i 
Uleåborg 2018 var att klubbarna 
skulle skaffa totalt ett tusental de-
fibrillatorer till Finland. Mot slutet 

av fjolåret var den totala donerade mängden 
defibrillatorer omkring 150. 
 Defibrillatorkommittén har kommit 
överens med leverantören Rescue Training 
House Oy att klubbarna kan beställa hjärt-
startarna direkt av företaget på e-postadressen
info@turvallisuuskauppa.com till det för-
månliga avtalspriset 979,60 euro. Samtidigt 
kan man komma överens med leverantören 
om det behövs tilläggsutrustning som exem-
pelvis skåp. 
 – Kom också ihåg att klubben kan söka 
ARS-bidrag för att skaffa hjärtstartarna, sä-
ger defibrillatorkommitténs ordförande 
Rauno Mikkola på initiativtagarklubben LC 
Littoinen. 

Defibrillatorer till i östra Nyland
Borgåklubbarna LC Porvoo-Borgå, LC Por-
voo Borgoensis, LC Porvoo mlk/Borgå lk 
och LC Porvoo Blanka har tillsammans do-
nerat tre defibrillatorer med skåp till Borgå. 
Defibrillatorerna har placerats i Borgå dom-
kyrka, Kokonhallen och Gammelbacka köp-
centrum.
 – Vi valde ställen där många borgåbor 
rör sig under vardagar och tillställningar. På 
grund av coronaviruspandemin drog projek-
tet lite ut på tiden men redskapen är nu på 
sina ställen och färdiga att användas, säger 
LC Porvoo-Borgås president Tero Saavinen.
 Även lite österut har det varit aktivt på 
defibrillatorfronten, för LC Lappträsk-Lil-
jendal-Pernå arrangerade sin traditionella 
skottårsbal för att samla ihop pengar till de-
fibrillatorer just före coronakrisen bröt ut.
 – Glädjande många, ungefär 180 perso-
ner, deltog i balen som gav medel för sam-
manlagt tre hjärtstartare som nu levererats. 
En defibrillator finns på väggen vid bibliote-
ket i Thorsby i Pernå, en är uppsatt vid den 

före detta skolan i Hindersby och den tredje 
placeras vid Liljendalgården i Sävträsk, säger 
president Rolf Enqvist. 

Österbotten aktivt
Lions Club i Oravais har placerat en hjärt-
startare i K-market i Oravais på initiativ från 
Vörå-Oravais-Maxmo Hjärtförening.
 – Lions Club i Vörå har tidigare skänkt 
en hjärtstartare till skidstugan i Vörå och då 
vi kontaktade LC Oravais för att höra om de 
var intresserade av att donera en hjärtstartare 
till Oravais var klubben genast med på no-
terna, säger Sören Alm, ordförande för den 
regionala Hjärtföreningen.
 – Vi tyckte det var för ett fint ändamål 
så det var lätt att fatta beslutet att skaffa en 
defibrillator, säger klubbens president Anne- 
May Wallin.
 Hjärtstartaren hänger nu direkt till höger 
om dörren till ortens K-market där kunder-
na har reagerat positivt på apparaten. 

 – Det är viktigt att den finns på ett synligt 
ställe för den är ju till för vem som helst som 
behöver hjälp, säger Alm. 

Vid friluftsleder i Närpes
Även LC Närpes har donerat defibrillatorer 
och i det här fallet har friluftsområden pri-
oriterats. De tre hjärtstartarna, som överläts 
i januari, placerades i Mosedals idrottsom-
råde, på Vargbergets sport- och fritidscenter 
och i Pjelax byaråds föreningshus. 
 – Vi ansåg det motiverat att idrotts- och 
fritidsområden förses med hjärtstartare efter-
som det handlar om fysiska ansträngningar. 
Då finns det en större risk för plötsligt hjärt-
stopp men hjälpen är längre bort, säger pre-
sident Björn Forsén.• 

Defibrillator är ett redskap med hjälp 
av vilket man med hjälp av elstötar 
kan börja återupplivningen av 
hjärtstilleståndspatienten tryggt och 
effektivt innan vårdpersonal hinner till 
platsen. Den helautomatiskaapparaten 
instruerar användaren steg för steg 
hur den skall användas.

VAD ÄR EN DEFIBRILLATOR?
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HEJ ALLA LIONS, när vi försöker anpassa oss 
till den nya verkligheten är det lätt att se sig 
omkring och hur vi har tvingats förändras av 
denna globala pandemi. Vi kan fokusera på 
allt vi måste göra annorlunda nu; på alla sätt 
och se vår värld som har blivit mindre.
 Men när jag ser mig omkring och hur 
Lions har förändrat sitt sätt att arbeta, så får 
jag en känsla av stolthet. Du har avbokat eve-
nemang, ja. Men du har också skapat nya. Du 
har inte kunnat hålla möten på dina favorit-
platser, men ni har samlats online, delat idé-
er, planerat nya sätt att säkert hjälpa till på 
olika sätt ute i samhället så att ingen behöver 
känna sig ensam.
 På det här sättet slås jag inte av hur vi har 
förändrats, utan hur vi har vuxit. Vi har lärt 
oss att vi har större styrka, större uthållighet 
och en större kapacitet för kärlek än vi nå-
gonsin hade en aning om.
 Återhämtningen kommer att vara flera 
små steg, som kräver att vi – alla av oss – jus-
terar otaliga fler gånger innan vi känner igen 
”oss själva igen.” Men jag tror att när vi kom-

mer ur denna kris med en 
förnyad känsla av vem vi är 
och vad som är viktigt för 
oss, och med en ännu dju-
pare förståelse för varför vi 
är viktiga som Lions.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
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Det blir aldrig 
sig likt igen!

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

I Norden är vi vana vid att se solen blänka i vattnet under soliga 
sommardagar och naturen har alltid spelat en avgörande roll 
för vår välfärd. Nu, mer än någonsin, måste vi vidta åtgärder 
för att säkerställa hållbarheten i vår miljö med tanke på våra barn, 
barnbarn och kommande generationer. 

NORDISKA SAMARBETSRÅDET /  tiia häyry 

• NSR:s möte ordnas 15–17.1.2021
 i Helsingfors på Original Sokos Hotel
 Presidentti i centrum av staden. 
 Från flygplatsen kan du ta tåget till
 centrum av Helsingfors där 
 järnvägsstationen ligger ett stenkast
 från hotellet, liksom också buss-
 terminalen. Det finns också gott om
 parkeringsplatser för egna bilar.

• Mer information om evenemangs-
 helgen och instruktioner för   
 registrering finns på hemsidan  
 nsr2021.org. 

• Du kan också nå arrangörsteamet
 via e-post på info@nsr2021.org.

ANMÄL DIG

V
i är Lions och vi hjälper! Det är 
dags att vidta åtgärder för att 
främja naturen och en hållbar 
utveckling, bland annat genom 
samarbete mellan Lions i Norden. 

Därför är du varmt välkommen till NRS:s 
följande möte i Helsingfors i januari 2021 
för att höra mer om denna möjlighet.

Vad är NSR? 
Nordiska samarbetsrådet grundades 1962 
som ett samarbetsorgan mellan Lions i Sve-
rige, Norge, Danmark, Finland och Island 
för att inom ramen för Lions utveckla och 
genomföra gemensamma nordiska pro-
jekt. Samarbetet har också förverkligats på 
många olika sätt. 
 NSR:s medlemsländer ordnar i tur och 
ordning det årliga mötet som är öppet för 
alla Lion. I evenemanget ingår seminarier, 
utbildning, nätverkande, samhörighet och 
trivsel. NSR är också ett starkt socialt nät-
verk för Lionsverksamheten i Norden. 
 Nätverkstänkandet och samarbetet 
syns också i organisationskommittén, där 
LC Helsinki/Finlandia står för arrange-
mangen tillsammans med LC Esbo/City 
och LC Helsinki/Timantit. Leoorganisatio-
nen deltar också i arbetet. 
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ORDFÖRANDEN
matti reijonen
Ordförande 2020–2021

Teamarbete är periodens tema
GAT, RAPPORTERING OCH KOMMINIKATION är den påbörjade periodens tyngdpunkts-
områden.
 Men vad är då GAT, Global Action Team eller det globala arbetsteamet? Målsätt-
ningen är att förena den internationella organisationen LCI:s tre grundpelare: ledar-
skap GLT, medlemskap GMT och service GST till en helhet som stöder klubbarnas 
verksamhet.
 Det är ett ledarskapsredskap i förbundet, i distrikten och i klubbarna och innebär 
att varje delområdes information förmedlas till nästa nivås ansvarsperson och vice 
versa. På det sättet går det att skapa en fungerande informationskedja.
 I den är teamarbetet en central del. Sättet att fungera som ett team säkerställer att alla
medlemmar klubbarna har den kompetens och resurser som krävs för servicearbetet.
 Teamledarna är förbundets ordförande, 
distriktsguvernörerna och klubbpresidenterna.
Förbundets GAT-team klarlägger och hjälper 
distriktens GAT-team gällande de servicefor-
mer som godkänts av förbundet. Distriktens 
GAT-team för sedan på motsvarande sätt dem 
vidare till klubbarna, som i sin tur bestämmer 
vilka serviceformer de tar med i sin verksamhet.
Sist och slutligen är det alltså endast frågan om 
verksamheten och hur den stöds.

   Rapporteringen 
är den andra saken 
som direkt hänför 
sig till serviceverksamheten och aktiviteterna. Servicen 
är något mera än det som förenar oss. Den bestämmer 
vem vi är och vad vi gör. När klubbarna rapporterar om 
sin verksamhet kan vi mäta vår påverkan och effekti-
vare definiera det goda arbete vi gör lokalt och globalt.
 Om vi inte rapporterar vad vi gör ser det ut 
som om vi inte gör någonting alls. Eftersom rapporte-

ringen huvudsakligen hör till servicesektorerna 
är det distriktens GAT-team som ansvarar 

för att följa upp och ge goda råd gällan-
de rapporteringen.
     Kommunikation är den tredje sa-
ken som poängteras under perioden. 
Till den biten hör hemsidan, de soci-
ala medierna och att information ges 
i rätt tid. Distriktens hemsidor är ett 
visitkort utåt, och innehållet måste 
därför vara aktuellt och på ett inspire-
rande sätt berätta om vad som händer 
i distriktet. De sociala medierna in-
formerar snabbt om vad som händer 
i lionsverksamheten. Det är distrikts-
guvernören som ansvarar för att kom-
munikationen fyller Lionsandan.•
Tillsammans framåt
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Genom effektiv 
rapportering kan vi 
definiera det goda 
jobb vi gör lokalt 
och internationellt.
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Miljö och hållbar utveckling 
som huvudtema
På evenemangsprogrammet står workshops 
och teamarbete samt nya idéer och entusiasm.
Man får inte heller glömma samvaron i en 
avslappnad atmosfär som förgyller vardagen. 
De nordiska lejonen samlas kring ett gemen-
samt tema i Helsingfors för att drömma om 
framtiden och skapa nya mål för verksam-
heten. 
 Huvudtemat för NSR 2021-veckoslutet 
är miljö och hållbarhet – vad vi Lions kan 
göra för en hållbar utveckling i vår verksam-
het. Vi vill se lite mer allmänt på temat håll-
bar utveckling, ända från FN:s målsättningar 
till miljöskydd och förebyggande av utslag-
ning. Den bärande idén bakom helheten är 
att genomföra temat genom frivilligarbete. 
 Evenemangets huvudtalare är Patrick 
”Pata” Degerman, vald till årets talare 2006, 
som tar publiken till platser där vi andra inte 
har varit. Han är Finlands enda professio-
nella upptäcktsresande och har planerat och 
deltagit i många expeditioner och upptäckts-
färder som har tagit honom till tiotals länder 
på alla kontinenter i världen.•
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Patrick ’’Pata’’ Degerman är Finlands enda 
professionella upptäcktsresande.
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Veterligen har det aldrig i Finland ordnats ett distansmöte med över 300 deltagare där alla deltagare kan yttra sig.

Årsmöte på distans
Finlands Lionsförbunds 67:e årsmöte blev historiskt, eftersom 
det exceptionellt förverkligades på distans på grund av att 
fysiska möten med över 500 deltagare var förbjudna.

ÅRSMÖTE /anna-kaisa jansson, chefredaktör

Å
rsmötet inleddes lördagen den 13 
juni kl. 10 i form av ett distansmöte 
på GoToWebinar. De officiella mö-
tesdeltagarna deltog via sina egna 
webbförbindelser eller per telefon. 

Andra än de officiella deltagarna kunde följa 
med mötets gång via Teams Live.
 Till mötet hade anmälts 699 officiella 
representanter från 289 lionsklubbar. I Go-
ToWebinar-mötet deltog över 500 officiella 
deltagare och nästan 100 lion följde med mö-
tet via Teams.
 ”Nervcentralen” i Seinäjoki var beman-
nad med ungefär tio personer som skulle 
se till att allting förlöpte som det skulle. Till 
gruppen hörde mötesordförande och sekre-
terare, några tekniska experter samt två an-
svariga rösträknare som också var den elek-
troniska rösträkningens officiella övervakare. 
 På det här sättet kunde hundratals lion 
delta i mötet eller följa med trots de märk-
liga tider vi lever i. Omröstningarna sköttes 
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liksom under tidigare år som telefonomröst-
ning via Elisa Dialogi-systemet.

Årsmötets beslut
I årsmötet deltog 528 röstberättigade delega-
ter som godkände förbundets verksamhets-
berättelse för 2018–2019 och fastställde för-
bundets bokslut. Revisionsberättelsen lades 
till handlingarna. Mötet godkände budget-
förslaget för perioden 2020–2021 och guver-
nörsrådet beviljades möjlighet att noggran-
nare definiera budgeten hösten 2020.
 Mötet valde VCC  Matti Reijonen, LC 
Vampula till ny ordförande för nästa period
och IPDG  Sanna Mustonen, LC Kirkko-
nummi-Kyrkslätt/Nice till viceordförande.
 Efter omröstning beslöts att förbundets 
anslutningsavgift och stödmedlemsavgiften 
är oförändrade men att förbundets med-
lemsavgift höjs med två euro per medlem. På 
det sättet kan tidningen komma ut med fyra 
tryckta nummer per år fast det internationella



57

Ett konstigt jubileumsår
NÄR VI ÄNNU I BÖRJAN AV ÅRET gladdes över att få fira den finländska lionsverk-
samhetens 70-årsjubileum och förbundets 60-årsjubileum, känns det just nu huvud-
sakligen konstigt. Även om det redan börjar kännas tradigt att tala om coronaviru-
set, slutar pandemin inte att störa vår vardag och påverka firandet av jubileumsåret. 
 Fakta kan man i alla fall inte argumentera med och viruset måste tas på allvar. 
Rapporterna är oroande om hur de som varit sjuka har varit svaga ännu i många 
veckor efter att de återhämtat sig från sjukdomen. Vi behöver dock inte lamslås av 

viruset. Genom att följa koronabegränsningarna, an-
vända ansiktsmask, se till handhygienen och hålla sä-
kerhetsavstånd kan vi ännu träffa varandra personli-
gen. Därför finns det trots allt en chans att jubileet kan 
hållas i någon form. 
     I en rad webbseminarier som har planerats att hål-
las under hösten går man igenom lionsverksamhetens 
dagsläge och våra sätt att göra gott. Förbundets 60-års-
jubileum den 24 oktober och Det godas dag beaktas 

i webbseminarierna. Eftersom planerna fortfarande ligger i sin linda på grund av 
coronan lönar det sig att följa med informationen om jubileumsårets evenemang i 
förbundets nyhetsbrev, på webbsidorna och i de sociala medierna.
 Vi fick en välbehöglig tilläggsresurs till kansliet då Kaisa Hartzell, som arbetat 
som informationssekreterare återvände från en lång föräldraledighet tillbaka till ar-
betet. Tyvärr fick hon sägas upp direkt på grund av att hennes uppgifter hade lagts 
ned i slutet av 2018 och hon inte var intresserad av de arbets-
uppgifter som fanns efter organisationsförändringen
den 1 juli 2019. Kaisa är dock normalt anställd med
sex månaders uppsägningstid och gör ett värdefullt 
arbete med många administrativa uppgifter. 
 På grund av coronaläget fortsätter kansliets 
personal att arbeta på distans och vi håller öppet 
endast under en begränsad tid. Teams-förbindel-
serna är öppna varje dag och inte heller på Lions-
förbundets kansli är man bunden till en viss arbets-
yta. Telefontiderna finns på hemsidan. 
 Nu gäller det att först och främst ta hand om 
den egna hälsan och se till våra nära och kära. 
Jag hoppas i alla fall att alla trots dagens situa-
tion orkar hålla Lionsflaggan högt och delta 
i verksamheten på sin ort, eftersom lejonen 
nu behövs mera än någonsin. Vi är 
professionella hjälpare och har 
en rikstäckande organisation. 
Bra vi!•

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Kanske jubileet 
kan hållas
i någon form.

HÄNDELSEKALENDER

PERIODEN 2020–2021

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

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

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 27–28.11.2020 Nilsiä
• 26–28.2.2021 Ingen arrangör
• 13.6.2021 Konstituerande möte, Åbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• NSR, Helsingfors, 15–17.1.2021

• Internationella årskongressen, 
 Montreal, Kanada, 25–29.6.2021
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stödet till tidningen halveras från början av 
nästa period. Dessutom visar budgetförslaget
efter förhöjningen av medlemsavgiften ett litet
överskott på 2 749 euro.
 Mötet godkände att försäljningen av 
Lionshuset och hyresrätten fortsätter och 
att försäljningspriset utgår från det tidigare 
målpriset. Guvernörsrådet befullmäktigas att 
godkänna försäljningspriset och köpebrevet 
samt de övriga villkor som nämns i köpe-
brevet.  
 Som mötesort för årsmötet 2023 fast-
ställdes Esbo. Arrangerande klubb är LC Ta-
piola och i arrangemangen deltar också LC 
Espoo/Aurorat, LC Espoo/City, LC Espoo/
Keskus, LC Espoo/Laakson Liljat, LC Helsin-
ki/Lauttasaari, LC Helsinki/Töölö, LC Hel- 
sinki/Pajamäki och LC Helsinki/Stamina.

Många orsaker att festa
År 2020 firas såväl lionsverksamhetens 70- 
årsjubileum i Finland och Lionsförbun-
dets 60-årsjubileum. Förbundet grundades 
24.10.1960 för att sköta samarbetet mellan 
klubbarna i landet och stöda deras verksam-
het. Samma år fick också årets mötesstad Se-
inäjoki stadsrättigheter. 
 För att hedra jubileumsåret har Lions-
förbundet förnyat sin verksamhetsbroschyr 
som utöver det normala medieutskicket ock-
så sändes direkt till 70 medier tillsammans 
med ett pressmeddelande.
 Designer Pekka Piippo har skapat ett vi-
suellt utseende för jubileumsåret som syntes 
i bakgrunden på årsmötet. Förutom på ban-
derollen syns det även i en presentationsvi-
deo, i jubileumsårets ekologiska pinsar som 
ska börja säljas och på de reflexer som börjar 
delas ut på hösten. Även på Facebook åter-
kommer jubileumsårets visuella utseende.•
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P
å mötet fastställdes LCI:s budget 
för 2020–2021, som visar ett un-
derskott på -7,2 miljoner US dol-
lar. Resultatet för perioden 2019–
2020 väntas visa ett underskott på 

-1,5 miljoner dollar.
 LCI:s ekonomi har drabbats av att in-
täkterna från medlems- och anslutnings-
avgifterna sjunkit på grund av coronakri-
sen samt av att placeringarna har tappat i 
värde. Förslaget att höja medlemsavgiften 
sköts fram med ett år till det internationella 
årsmötet i Montreal 2021.

Årskongressen i Montreal 
planerades
Reglementet för distrikten ändrades så att 
om tjänsten som distriktsguvernör eller 
vice distriktsguvernör lediganslås, ska den 
som anmäler sig som kandidat till upp-
giften få ett understödsintyg av sin klubb. 
Tidsramen inom vilken en distriktssekre-
terare ska skicka in protokollen från di-
striktsstyrelsens möten förlängdes från fem 
till 15 dagar. 
 Singapore beviljades arrangörsrätten 
till den internationella årskongressen 2028 

som ersättning för den inhiberade kon-
gressen 2020. Initiativet till detta togs av 
arrangörerna i Singapore och året var det 
första tillgängliga. Förberedelser görs även 
för att hålla årsmötet i Montreal 2021 virtu-
ellt om coronaepidemin förhindrar att kon-
gressen hålls på ort och ställe.

Målsättningen överstegs
Distriktsguvernörerna för perioden 2020–
2021 godkändes. PCC Jari Rytkönen val-
des till 1VDG/DGe-utbildare på finska för 
perioden 2020–2021.
 LCI Forwards målsättning på att hjäl-
pa över 200 miljoner människor under 
perioden 2020–2021 överstegs med råge, 
då resultatet blev hela 275 miljoner.
 Det nya servicepriset Kindness Matters 
diskuterades. Det värdefulla priset beviljas 
årligen några lions- och leoklubbar som har 
genomfört ett excellent serviceprojekt. Pre-
sidentens tema för perioden 2020–2021, 
United in Kindness and Diversity (Förenade
i vänlighet och mångfald), godkändes. 
 På hösten lanseras den nya tjänsten 
Connect som hjälper medlemmarna att 
samarbeta interaktivt och som bland annat 

Kampanj 100 
fick tilläggstid
I och med Covid-19 pandemin förbjöds 
fysiska möten, turismen upphörde 
och Lions traditionella servicearbete 
och även medelinsamling försvårades. 
I många länder koncentrerade sig 
lionsklubbarna på att motarbeta 
coronakatastrofen.

KAMPANJ 100 / pcc heikki hemmilä, pmjf, 
koordinator för lcif- och kampanj 100

Ä
ven LCIF har deltagit i arbetet mot 
corona. Det har redan delats ut 
över fem miljoner US dollar på alla 
kontinenter till stöd för lionsklub-
bar att skaffa vårdapparatur, an-

siktsskydd och desinficeringsmedel.
 Samtidigt bromsade medelinsamlingen 
in så att det har samlats in endast 157 miljo-
ner dollar under tre perioder, vilket är drygt 
hälften av målsättningen på 300 miljoner dol-
lar. Därför har LCIF:s styrelse under ledning 
av PIP Gudrun Yngvadottir beslutat att för-
länga kampanjen med ett år. Det innebär att 
alla donationer som getts före den 30.6.2022 
räknas in i kampanjen. Även de klubbar som 
förbundit sig till att vara modellklubbar fick 
ett års tilläggstid på sig att förverkliga löftet. 
De har alltså tid på sig till 30.6.2023.
 Finlands första modellklubb LC Ylivies-
ka har redan fyllt sitt löfte om att donera 750 
dollar per medlem. Men arbetet fortsätter 
och nästa målsättning är att göra klubben till 
en hundraprocentig Melvin klubb. Även den 
andra klubben som anmält sig som modell-

Kostnadsfritt att ansluta sig 
under hösten
Den internationella styrelsens sista möte under perioden 2019–2020 
hölls som ett distansmöte mellan den 16 och 25 juni 2020. 

INTERNATIONELLA STYRELSEN / heimo potinkara, internationell direktor (id) 2018–2021

LCI Forwards målsättning 
överstegs med råge.
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På grund av de problem som coronakrisen 
medfört beslöts att nya medlemmar som 
ansluter sig under tiden 1.7–31.12.2020 
samt nya klubbar som grundas under 
den tiden befrias från alla anslutnings- 
och medlemsavgifter. Ingen klubb 
kommer heller att uteslutas tillfälligt 
eller läggas ned på grund av försenade 
avgifter fram till den 31 december 2020.

BETALNINGSFRIHET

möjliggör virtuella möten. Den uppdatera-
de eCommerce-näthandeln har öppnats. 
Mot slutet av året får klubbarna tillgång till 
en ny eClubhouse-botten för webbsidor.
 Styrelsens följande möte hålls som dis-
tansmöte i oktober 2020.•
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M
ånga som genomgått utbild-
ningen har sagt att den passar 
som hand i handske då det gäl-
ler att underlätta det dagliga 
arbetet. När läraren är kompe-

tent är det uttryckligen barnen och ungdo-
marna som drar nytta av det.
 Då jag marknadsför Quest-utbildning-
en till pedagoger och idrottsföreningar har 
jag lyckats bäst då läraren eller instruktören 
har både utmanande grupper och ett behov 
av att stärka livskunskapen hos de unga.
 Ett lyckat marknadsföringsexempel var 
då jag en gång berättade om utbildningen 
för en lärare som ansvarade för utbildning-
en på andra stadiet. Läraren blev intresse-
rad och resultatet blev att två lärare från en-
heten kom till den första utbildningen, tre 
till den andra och dessutom en lärare från 
en annan grupp i skolan.
 Med det vill jag säga att de som genom-
gått utbildningen är de bästa marknadsfö-
ringskanalerna till sina kolleger. I vissa sko-
lor har alla lärare och skolgångsbiträden 
gått utbildningen.

klubb är på god väg att uppfylla målsättningen.
Klubben donerade under perioden 5 000 dol-
lar och har därmed rätt till utvecklingsbidrag 
för sin ort.

Positiv utveckling
För Finlands del var förra periodens resul-
tat klart bättre än under föregående period. 
Totalt insamlades 236 924 dollar vilket mot-
svarar 11,2 dollar per medlem. Vårt helhets-
saldo är nu 558 000 dollar eller 26,72 dollar 
per medlem. Tolv av distrikten nådde redan 
gränsen 10 000 dollar.
 Av distrikten var C-distriktet rundhän-
tast med donationer på 23 000 dollar. N-di-
striktet var tvåa med över 20 000 dollar och 
M-distriktet trea med drygt 15 000 dollar. I 
relation till medlemsantalet var B-distriktet 
bäst med 17 dollar per medlem. L-distriktet 
var lite överraskande på andra plats med 14 
dollar per medlem och N-distriktet trea med 
knappt 13 dollar per medlem. Det är glädjan-
de att allt flera enskilda medlemmar har bli-
vit månatliga bidragsgivare, antalet är redan 
över 100. 
 Av de enskilda klubbarna har följande 
hittills stött kampanjen mest: LC Helsinki/
Pakinkylä 11 662 dollar, LC Ylivieska 9 961 
dollar och LC Kirkkonummi-Kyrkslätt 9 800 
dollar. Mera än fem tusen dollar har samlats
in av LC Järvenpää/Jean Sibelius, LC Lem-
päälä, LC Helsinki/Kontula, LC Espoo/Kes-
kus, LC Helsinki/Töölö ja LC Vantaa/Ver-
nissa. Totalt 74 klubbar har förtjänat minst 
två Melvin och 193 klubbar har donerat över 
1 000 dollar. Ännu finns det 383 klubbar som 
inte alls har beaktat vår egen stiftelse fast 
kampanjen redan pågår för tredje året. Men 
man hinner ännu!•

Bra också i förskolan
Även för lärare i förskoleverksamheten 
skulle Quest-utbildningen vara av största
vikt eftersom utbildningen lär dem hur de 
kan stärka barnens självkänsla och jäm-
ställdhet. Tyvärr har de varit i minoritet i 
utbildningarna.
 Kommunernas samarbetsförhandling-
ar och andra åtgärder för att balansera eko-
nomin eller fackförbundens övertidsförbud 
gör det svårare att få vikarier då en lärare 
går Quest-utbildningen.
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Lions Quest ger ny kompetens
Utbildningen Lions Quest – kunskap för livet är ett sätt 
för pedagoger att öka kompetensen. Det gäller inte bara 
personer som arbetar med förskolor, låg- eller högstadier 
och andra stadiet utan även idrottsinstruktörer.

LIONS QUEST / arja kekoni, 1vdg, k-distriktet

I-distriktet har släppt loss på riktigt. 
Under kvällsfesten på guvernörsrådsmötet 
i Uleåborg fick distriktet tolv Melvin-plakat 
och i Melvinlotteriet kom ytterligare två. 
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Det blir en rusning till Lions Quest-grundkurserna när de startar igen.

Utbildningen passar 
som hand i handske.

 Tyvärr har inte alla klubbar utnämnt 
en Quest-ansvarig eftersom det innebär att 
presidentens ansvar ökar. Distriktens mål-
sättning borde vara att alla klubbar har en 
Quest-ansvarig, om inte separat så till ex-
empel kombinerad med ungdomsutbytet.•
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Å
r 2020 firas den finländska lions-
verksamhetens 70-årsjubileum och 
Finlands Lionsförbunds 60-årsju-
bileum. Efter 70 aktiva år är Fin-
land fortfarande ett av de mest ak-

tiva Lions-länderna i världen. Globalt sett 
har Finland 13:e mest medlemmar i värden 
och på europeisk nivå är vi fjärde störst. 
 Den första finska lionsklubben LC Hel-
singfors-Helsingfors grundades den 14 au-
gusti 1950 medan Finlands Lionsförbund är 
grundat den 24 oktober 1960. För att fira ju-
bileet uppfördes en lejonkula den 14 augusti 
på Stationsplatsen vid huvudjärnvägsstatio-
nen i Helsingfors, där lions- och leoverk-
samheten samt våra många sätt att göra gott 
presenterades. I evenemanget deltog lion- 
medlemmar från flera distrikt och AlfaTV 
filmade material för hösten sändningar. 
 Förutom de allmänna lionsaktiviteternka 
betonades särskilt ungdomsutbytesverksam-
heten, LionsQuest, Lions för rent vatten, Or-
kester Norden och Leoverksamheten.
 – Då lionsverksamheten startade i Fin-
land var vi i ett besvärligt samhällspolitiskt 
läge. Det är redan i sig en prestation att vi har 
blivit en så här pass stor och betydande aktör 
då det gäller frivilligarbete, säger Lionsför-
bundets verksamhetsledare Maarit Kuikka.

Världens 29:e lionsland
EUROPAS FÖRSTA lionsklubb grundades 
i Stockholm år 1948. Verksamheten lan-
dade i Finland två år senare då Finlands 
första lionsklubb LC Helsinki-Helsingfors 
grundades 14.8.1950.
 Det innebär att Finland var världens 
29:e lionsland. Grundaren anses vara Arne 
Ritari, en kanadensisk-finländsk resebyrå-
ägare som ordnade resor till olympiaden i 
Finland och samtidigt samlade en grupp 
finländare för att grunda en klubb. 

70 år av lionsverksamhet i Finland
Lions har redan i 70 års tid erbjudit samhörighet och frivillig hjälp till behövande. 

JUBILEUMSÅRET / anna-kaisa jansson, chefredaktör

Coronapandemin kräver 
samhörighet och aktörer 
med kapacitet.

 Hon påpekar att den exceptionella coro-
napandemin kräver samhörighet och aktörer 
med kapacitet. Lions är redan med och hjäl-
per både med praktisk hjälp och i form av 
ekonomiska bidrag. Verksamheten fortsätter 
också efter det att samhället normaliserats. 

 Under de fem senaste åren har finländ-
ska lion använt ungefär 300 timmar av sin 
fritid till att hjälpa andra. Under den tiden 
har varje lion hjälpt i medeltal 50 personer 
och enligt rapporterna till medlemsregistret 
har vi samlat in totalt tre miljoner euro som 
nått sitt mål.
 Jubileumsårets logga har skapats utgåen-
de från lejonens och leornas teckningar kring
ämnet ”Ett hurdant lejon är gömt inom mig?”.
 – Vi har tusentals medlemmar som utan 
ersättning gör frivilligarbete runt om i Fin-
land. Allt flera människor har lust att delta 
i frivilligarbete och vi erbjuder dem en möj-
lighet. Alla som vill hjälpa tillsammans med 
andra och göra gott är välkomna som med-
lemmar, betonar Kuikka.•

Förbundets ordförande Matti Reijonen och PDG Antti Tuomikoski hälsar på varandra på coronavis. En oändlig ström av människor rann förbi restaurang Vltava 
vid Helsingfors järnvägsstation.
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A
vsikten med kompanjonskaps-
branschen är att skapa samarbete 
med likasinnade organisationer 
för att möjliggöra frivilligarbete.
      Genom kompanjonskap kan 

vi förbättra vår synlighet och möjlighet att 
hjälpa. Vi strävar till att Lions ska vara den 
mest kända och pålitligaste frivilligorga-
nisationen i Finland och då är samarbetet 
med andra organisationer, företag och offi-
ciella instanser viktigt.
 På riksomfattande nivå söker bran-
schen kompanjonskap och understödjare 
i hela landet. Principen är att samarbetet 
ska vara långsiktigt och stöda båda parter. 
Samarbetet omfattar såväl hjälpverksamhet 
som insamlingar. Branschen leds av kom-
panjonskapsledaren som samarbetar med 
förbundets verksamhetsledare enligt de 
riktlinjer som guvernörsrådet dragit upp.
 Insamlingarna kan delas in i externa 
och interna. Gällande externa insamlingar 
används de insamlade medlen till kompan-
jonskapsprojekt enligt ett gemensamt be-
slut. På motsvarande sätt kan Lions genom 
extern hjälpverksamhet få medel för att ut-
veckla sin egen verksamhet. Till de interna 
insamlingarna hör exempelvis försäljning-
en av julkort och lotter för ungdomsverk-

Ett tvåårigt avtal med Barnklinikernas 
faddrar gäller till 31.12.2021.

• Målet med avtalet är att stöda 
 barnsjukhusen i Helsingfors, Åbo,
 Tammerfors, Kuopio och Uleåborg
 i deras kamp mot barncancer genom 
 att arrangera bland annat stöd-
 konserter på nämnda orter direkt 
 då coronaviruset inte längre sätter 
 krokben i vägen.

• Fadderkampanjcheferna ser till att
 konserterna arrangeras med stöd 
 av distrikten.

• Det är också möjligt att planera
 serviceverksamhet i sjukhusen.

KONKRET FÖR ÅREN 2021–2022

samheten. Lokala kompanjonskapsavtal ska
följa samma principer som de riksomfat-
tande avtalen.•

Projekt med likasinnade
Kompanjonskap är ny bransch i Lionsförbundet. Nu är det en bra stund 
för medlemmarna att söka och föreslå nya kompanjoner till förbundet.

KOMPANJONSKAPSPROJEKT / 
kompanjonskapsledare mdc veikko teerioja

 Under de följande decennierna växte 
Lions till att bli en av de största organisa-
tionerna inom frivilligarbete i landet. Klub-
barna grundade den 24 oktober 1960 en 
riksomfattande takorganisation, Finlands 
Lionsförbund, för att sköta samarbetet 
inom landet, de internationella kampanjer-
na och för att stöda klubbarnas verksamhet.
 Lions i Finland utmärkte sig speciellt 
genom att sprida lionismen i Östeuropa, där 
vi grundade de första klubbarna i Ungern, 
Estland, Ryssland, Lettland och Litauen. 
 Finlands Lionsförbund hör till den in-
ternationella organisationen Lions Clubs 
International, LCI, som grundades 7.6.1917 
i Chicago i USA av försäkringsmannen 
Melvin Jones. Den bärande idén var att en 
grupp affärsmän skulle rikta verksamheten 
också mot välgörenhet.
 Organisationens motto blev We serve – 
Me palvelemme – Vi hjälper och verksam-
heten spreds på ett par år till Kanada och 
Kina. Därefter kom länder i Central- och 
Sydamerika med i verksamheten.

Världens bästa 
hjälporganisation.
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Specialistsjukvård av bland annat cancersjukdomar samt forskning kring dem förverkligas på alla 
fem barnklinik orter: Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Uleåborg och Kuopio. Bilden är det Nya barnsjukhuset 
i Helsingfors.

Högt rankad
Lions har under åren vuxit till världens 
största och pålitligaste serviceklubborga-
nisation med verksamhet i över 200 länder 
eller autonoma områden och nästan 1,4 
miljoner medlemmar. Lions är en av grun-
darna av FN som tillkom 1945.
 Enligt en undersökning som gjorts av 
Financial Times 2007 ansågs LCI vara värl-
dens bästa hjälporganisation. Charity Na-
vigator, en ideell organisation i USA som 
analyserar välgörenhetsorganisationer, gav 
2018 Lions Clubs International fulla fyra 
stjärnor för åttonde året i rad för LCI:s goda 
ekonomi, ansvarstagande och transparens. 
Endast fyra procent av USA:s välgörenhets-
organisationer har förtjänat denna heders-
betygelse.
 Lions samlar genom olika evenemang 
in pengar för biståndsprojekt i hemlandet 
och internationellt och ger praktisk hjälp åt 
behövande på klubbarnas hemorter.•
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Lionskansliets servicetider 
ändras
LIONSKANSLIETS TELEFONTIDER har änd-
rats från och med 10.8. Nu svaras det i te-
lefon från måndag till onsdag kl. 13.00– 
15.45 och på torsdag och fredag kl. 9–12.
 Vänligen observera att personalen 
under telefontid kan vara upptagen med 
andra uppgifter. Därför är det inte garan-
terat att någon alltid svarar direkt.
 På grund av coronaläget i Nyland och 
rekommendationen att arbeta på distans 
begränsar vi igen närvaron i kansliet som 
därför hålls stängt. Förbundets personal 
är på plats endast om något särskilt skäl 
föreligger, men i alla andra fall jobbar vi 
på distans.
 Bäst går det att få tag på personalen 
via e- post samt per telefon under telefon-
tiderna.•
Tilläggsuppgifter ges av verksamhetsledare 
Maarit Kuikka, maarit.kuikka@lions.fi

Stöd Libanon tillsammans 
med LCIF
gudrun yngvadottir, 
ordförande för lcif

TISDAGEN DEN 4 AUGUSTI inträffade 
en stor explosion i Beirut som orsaka-
de mycket skada i stora delar av staden. 
Över 300 000 libaneser har blivit hem-
lösa, tusentals har skadats, klart över 100 
människor har omkommit och många är 
ännu försvunna. 
 LCIF samarbetar som bäst med Lions 
i Libanon som beviljats 10 000 US dollar 
som stöd för omedelbar hjälp till barn, fa-
miljer och samfund som kämpar för att 
fylla sina dagliga behov och för att hålla 
sig i säkerhet.
 Vi kan alla hjälpa. Donationerna kan 
ges via den internationella organisatio-
nens hemsida.
 Tack för er omtanke och för att ni stö-
der LCIF att hjälpa människor att bygga 
upp sina liv på nytt.• 

I SAMBAND MED 70-årsjubileumsåret har 
också genomförts en miljötävling. Tävling-
en samlade 19 ansökningar från 21 klubbar 
och 10 distrikt och nu har vinnaren korats. 
 De aktiviteter som beskrivs i ansök-
ningarna täckte på ett mångsidigt och inn-
ovativt sätt miljöskyddsarbetet och många 
innehöll generationsöverföring av kunskap 
inom detta ämne. I ansökningarna betona-
des också samarbetet mellan klubbarna och 
andra aktörer. Sammantaget var tävlingen 
högklassig, vilket gjorde det svårt att välja 
en vinnar.
 Juryn valde slutligen LC Kontiolahti till 
etta med sitt projekt för att återställa bäcken 
Salmilammenpuro som är viktig för vand-
ringsfiskar. Tvåa blev LC Oulu/Pateniemi. 
Dessutom valdes det aktivaste distriktet, 

LC Kontiolahti samlades för att under världsmiljödagen fira segern i Finlands Lionsförbunds miljötävling.
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Ungdomsutbytesplaneringen 
pågår
UNGDOMSUTBYTE / tor-erik backström, 
yced 2020–2023

NÄR JAG NU HAR börjat min period som ord-
förande för förbundets ungdomsutbytes-
verksamhet är jag glad att få ha min före-
gångare Ari Lindell som mentor.
 Vi får hoppas att det inte kommer fle-
ra coronavågor vare sig i Finland eller ute i 
världen, så att vi kan hålla våra ungdomslä-
ger under nästa sommar, 2021. 
 Alla ungdomar som hade plats till denna 
sommars inhiberade läger har förtur till läg-
ren sommaren 2021. Vi får nu under hösten 
och början av vintern se hur många som vill 
behålla sin plats och hur många som hoppar 
av och ger möjlighet till andra ungdomar att 
söka om en plats.
 Vi skulle sommaren 2020 haft läger i C-, 
D-, F-, I- och L-distrikten men dessa har 
alltså flyttats fram till 2021. L-distriktets lä-
ger hålls som vinterläger i januari 2022 och 
de andra som sommarläger 2021. Dessutom 
tillkommer sommaren 2021 ett läger som 
ordnas av M-distriktet. 
 De distrikt som har läger sommaren 
2022 får under denna verksamhetsperiod 
smått börja planera dem så att vi i tid får in-
formation om lägerplats och lägertid. 
 Läger under 2022 ordnas i A-, B-, H- och 
K-distrikten. Följande år ordnas lägren i di-
strikten E, G, N och O.
 Jag hoppas att alla klubbar inom förbun-
det för fram ungdomsutbytesprogrammet så 
att ungdomarna får veta om det. Kontakten 
mellan ungdomarna och Lions sköts av di-
striktens ungdomsansvariga, som också hjäl-
per klubbarna med information. Det går gi-
vetvis även att kontakta mig i frågor gällande 
ungdomsutbytesverksamheten. Jag besöker 
gärna något av era planeringsmöten, det är 
bara att kontakta mig när ni börjar planera 
verksamheten.•
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som med fem ansökningar var 107-A. Pri-
serna delades ut på världsmiljödagen den 
5 juni 2020 av Finlands Lionsförbunds vi-
ceordföranden, VCC Matti Reijonen. Pris-
summan var totalt 1 000 euro och den hade 
donerats av Finlands Leoorganisation och 
LC Tapiola från Esbo.
 Juryn bestod av ledaren för projektet 
Ett rent Östersjön, Marjukka Porvari från 
John Nurminen-stiftelsen, ledande vatten-
hushållningsexpert Arto Iwendorff från 
Norra Österbottens NTM-central, Finlands 
Leo-organisations styrelsepresident Kati 
Jaatinen från Leo Club Jyväskylä/Lohikoski
samt ansvarspersonerna för projektet Lions 
för rent vatten, Mika Pirttivaara från LC 
Tapiola och Tiitus Tuohikorpi från LC  
Helsinki/Cosmopolitan.•

Miljöprisets vinnare korad
RENA VATTEN / mika pirttivaara, arbetsgruppens ordförande
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Joel.

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

20204
HALLITUKSEN SUUSTA

UUSI KAUSI ON UUSI MAHDOLLISUUS
Kauden vaihtuessa kesä-heinäkuun taitteessa on myös uusi 
kopla ottanut homman haltuun hallituksessa. Yhteiskuntamme 
on pienin askelin palautumassa normaaliin päiväjärjestykseen, 
niin myös järjestötoimintammekin. 
joel stockmakare, suomen leojen hallituksen presidentti 2020–2021

SUOMEN LEOT juhlivat 55-vuotista taivaltaan 
ja viime kauden onnistujia Leogaalassa syys-
kuussa, ja tapahtuman järjestelyt ovat tuoneet 
kiirettä alkukauteen. Lopussa kiitos kuitenkin 
seisoo, ja tämä aherrus palkitaan, kun leot pää-
sevät näkemään toisiaan pitkän tauon jälkeen. 
 Leot puhuvat usein leoperheestä, kun pitää 
kuvailla kansallista leotoimintaa. Tiivis yhteisö 
on tämän toiminnan kulmakivi, ja vahva moti-
voija. Tällä kaudella Suomen Leojen hallitus tu-
lee panostamaan siihen, että hallitus tuodaan 
lähemmäs klubeja. Leojen hallitusta ei ole perus-
tettu olemaan etäinen, vain omaa tarkoitustaan 
täyttävä ja hakemuksia pyörittävä entiteetti, 
vaan tekemään päivittäin työtä jokaisen leon, eli 
jokaisen ystävän eteen. Tätä edesautetaan tuke-
malla aktiviteetteja, kouluttamalla ja ohjaamalla 
leoja ja leoklubeja. Satsaamme myös kommuni-
kointiin leoklubien kanssa, jotta hallituksella olisi 
tarkka kuva klubien voinnista. Hallitus ei voi tu-
kea klubeja ongelmissa, mistä se ei ole tietoinen, 
ja klubin hankalaa hakea tukea hallituksesta, jos 
hallitus vaikuttaa liian etäiseltä ja viralliselta. 
Paremmalla kommunikoinnilla sekä tiiviimmällä 
yhteistyöllä kohennamme nykyisten klubien tilaa 
ja jatkuvuutta.
 Toimintamme jatkuvuus tarkoittaa myös 
uusien klubien perustamista. Suomessa on ko-
vin vähän leoklubeja, ja useasta suuresta asu-
tuskeskuksesta puuttuu leoklubi, vaikka leijonia 
paikkakunnalla olisi useita. Elämme myös jälleen 
aikaa, jossa nuoret haluavat olla yhteiskunnalli-
sesti vaikuttamassa, muun muassa ilmastokriisiin
liittyvissä asioissa. Leotoiminta tarjoaa nuorille 
mahdollisuuden päästä vaikuttamaan omalla 
paikkakunnallaan, ja tämän mahdollisuuden ovi-

miehinä ja -naisina ovat leijonat. Rohkaisenkin
jokaista leijonaklubia vakavasti pohtimaan leo- 
klubin perustamista. Suomen Leojen hallitus, 
ja varsinkin hallituksen piiripresidentit osaavat 
opastaa leijonaklubeja leoprojektien kanssa. 
Useammat klubit lisäävät toimintamme näky-
vyyttä ja leojen ja leijonien hyvät välit tulevat 
näkymään myös leijonaklubien jäsenmäärässä.
 Viimeisimmistä kausista Leojen hallitukselle
on jäänyt perinnöksi hyvät välit leijoniin, sekä 
lisääntyvät teot ympäristön eteen. Näitä saavu-

tuksia tuleekin tulevalla kaudella vaalia. Yhteis-
työ leijonien ja leojen välillä on lisääntynyt, mikä 
lisää edelleen keskinäistä yhteisymmärrystä. 
Nämä kohtaamiset vahvistavat myös positiivista
kuvaa toistemme toiminnasta. Itselleni leijona-
toiminta ei enää vaikuta etäiseltä, vanhojen uk-
kojen eläketoiminnalta, vaan mahdollisuudelta 
vaikuttaa omalla paikkakunnalla ja hyvien teko-
jen tekemiseltä, kuten myös leotoiminta. En ajat-
telisi näin, jos en olisi ollut läsnä useissa leijona-

>>>
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KUVA 4: KOIRATARHAKULKURILLE RUO-
KAA. Vaasan leot tukivat 14.5. Vaasan Koiratar-
hakulkuria. Näimme Facebookista, että Koiratar-
hakulkurilla on ruokakeräys Vaasan Mustissa ja 
Mirrissä, joten päätimme osallistua keräykseen. 
Ostimme Koiratarhakulkurin karvaisille asukkail-
le kauppakassillisen viljatonta ruokaa. Valikoim-
me ruoat niin, että sekä kissat ja koira pääsevät 
niistä nauttimaan. Koirat saivat kaksi pussillista 
kuivaruokaa ja useampaa erilaista märkäruokaa. 
Kissoille lahjoitimme myös useampaa erilaista 
märkäruokaa sekä herkkukeppejä.

KUVA 5: RUOKA-AVUSSA APUNA. Vaasan 
leot olivat 19.5. avustamassa Vaasan ruoka-avus-
sa. Alkuun lajittelimme ruokalahjoituksia, jonka 
jälkeen pakkasimme ruokia annosrasioihin. Kun 
ruoat oli pakattu ja kaikki lahjoitukset lajiteltu, 
avustimme vapaaehtoisia vielä ruokien pussituk-
sissa. Jokaiseen ruoka-apupussiin laitettiin muun 
muassa maitotuotteita, eineksiä, leivänpäällisiä, 
hedelmiä ja kasviksia, leipää ja aiemmin pakattuja
valmisruokia. Vapaaehtoiset ottivat meidän Leot 
hyvin vastaan ja ohjeistivat meitä huolellisesti. 
Oli mukavaa osallistua aivan uudenlaiseen akti-
viteettiin ja nähdä, kuinka hienoa ja tärkeää työtä 
vapaaehtoistoiminnalla voidaan saada aikaan.•

KUVAT 1 JA 2: TEMPPURADALLA JA ON-
KIMASSA. Vaasan Leo Club järjesti 1.2.2020 
hyväntekeväisyystemppuradan Isolahden kou-
lulla klo 10–14. Paikan päällä oli myös ponirat-
sastus Finnbyn tallilta, ongintaa, makkaranpais-
toa, setlementin ständi kertomassa toiminnasta, 
Tupperware-myyjä myymässä lastentuotteita ja 
kahvio. Tuotot lahjoitettiin Vaasan Setlementti 
perhetyöhön. Voittoa tuli 960 euroa. Vaasan Set-
lementti oli kiitollinen lahjoituksesta ja teemme 
varmasti myös myöhemmin yhteistyötä heidän 
kanssa.

KUVA 3: TUKEMASSA HYVINVOINTIA VAN-
HAINKODILLA. Vaasan leot olivat 21.4. muka-
na vanhainkoti Präntöön Helmen tempauksessa, 
missä autoimme heitä keräämään lahjoituksia eri 
yrityksiltä asiakkaiden ja henkilökunnan hyvin-
vointiin. Saimme todella suuria lahjoituksia esi-
merkiksi Remigtonilta hiuslaitteita, SodaStrea- 
miltä hiili hapotuskoneita, Pandalta makeisia ja 
energiajuomia eri firmoilta ja vaikka mitä muu-
ta. Oli mukava olla tukemassa tällaista erilaista 
tempausta.

tapahtumissa aina kuvernöörineuvoston ko-
kouksista yksittäisten leijonaklubien kokouk-
siin. Kohtaamalla toisemme löydämme ne 
asiat, jotka yhdistävät meitä.
 Samalla tavalla kuin leot ja leijonat, Leojen 
hallitus ja leoklubit muodostavat symbioosin, 
niin myös me ihmiset ja luonto. Tarvitsemme 
toinen toisiamme, ja näinä hetkinä erityisen 
paljon. Pienetkin teot ovat nyt tärkeitä. Ajat-
telin edellisen hallituksen presidentin Katin 
tavoin valita kuvaksi ympäristöteon. Kädes-
säni ei ole juhannuskimppu, vaan kourallinen 
jättipalsamia, joka on levinnyt ainutlaatuiseen 
luontoomme. Toimivin tapa torjua lajia on kä-
sin kitkeä niitä pois vesistöjen ääreltä. Vaikka 
yhden illan saalis onkin vain murto-osa kai-
kista jättipalsameista, ei niiden torjuminen ole 
turhaa. Pienilläkin teoilla on suuri vaikutus, ja 
palsameiden kerääminen pois pieneltä alueelta 
helpottaa roimasti juuri kyseisen paikan eko-
systeemiä. Vaikkemme voi ratkaista ympäristö-
ongelmia sormien napautuksella, voimme pie-
nin askelin päästä lähemmäs parempaa maail-
maa. Uteliaille tiedoksi, että pärstäkertoimen 
löytää kääntämällä sivua.
 Toivotan toimeliasta kauden alkua kaikille
leoille ja leijonille, vaikka tulevasta on tällä 
hetkellä hyvin hankalaa sanoa mitään varmaa. 
Olemme kuitenkin valmiita toimimaan, mitä 
ikinä huominen tuokaan tulessa, sillä me pal-
velemme, yhdessä!•

>>>

Leo Club Vaasa on monessa mukana
essi suutari, leo club vaasa
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Suomen Leot talvipäivillä 2017 Oulussa illan Disney-teemabileissä.

Leotoiminta on hyväntekeväisyyttä kaveriporukalla.

KIRJATUSTI ENSIMMÄINEN idea leijonien 
nuorisotoiminnasta Suomessa esitettiin LC Hel-
sinki/Lauttasaaren klubikokouksessa vuonna 
1964. Klubin jäsen oli huolissaan, ettei nuorilla 
miehillä ollut järjestötoimintaa. Silloiset nuo-
risotoiminnat eivät nimittäin kiinnostaneet nuo-
ria miehiä, mutta koska Lions-toiminta kiinnosti 
miehiä, oli helppo ajatella, että se kiinnostaisi 
myös nuorisoa. 
 Idea otettiin positiivisesti vastaan, ja Junior 
Lions -toiminta käynnistyi Suomessa 14.1.1965 
X-klubi Helsinki/Lauttasaaren perustamiskokouk-
sen toimesta. Yhdysvalloissa ensimmäinen leo- 
klubi perustettiin 5.12.1958. Poiketen USA:ssa jo 
aikaisemmin perustetuista leoklubeista, Suomessa
nuorisotoiminta oli leijonien tapaista palvelutyötä
ja kehittämisen näkökulmaa. X-klubi järjesti 
aktiviteettien ja klubikokousten lisäksi kerran 
kuukaudessa ohjelmallisen illan, minkä ideana 
oli kutsua jäsenet jonkun kotiin tai työpajalle. 
Illoissa esiteltiin erilaisia kiinnostuksen kohtei-
ta. Myös tutustumisretkiä erilaisiin museoihin ja 
paikkoihin tehtiin. Jäsenet olivat 15–20-vuotiaita 
nuoria miehiä, ennen armeijaan lähtöä. 
 Suomen ensimmäinen virallinen leoklubi oli 
vuonna 1968 perustettu Leo Club Helsingfors/
Centrum. Myös LC Helsinki/Lauttasaari X-klubi 
vaihtoi samana vuonna nimensä Leo Club Helsin-
ki/Lauttasaareksi. Sääntöjään klubin ei tarvinnut 
muuttaa, sillä X-klubin säännöt olivat olleet kan-
sainvälisen hallituksen esityksen pohjana leo-
toiminnan mallisäännöiksi. Heti alusta lähtien 
kansainväliset säännöt sallivat myös tyttöjen 
pääsemisen toimintaan mukaan, kunhan poikien 
määrä klubissa oli ainakin puolet. Kummastus-
ta nostikin, miksi leoissa sai olla mukana tyttöjä, 
kun leijonatoiminta oli puhtaasti miesten järjes-
tö. Onneksi ajat muuttuvat, ja nyt kummassakin 
toiminnassa saa mukana olla kaikki sukupuolet.
 Leotoimintaan on heti alusta lähtien suhtau-
duttu positiivisesti Suomen Leijonissa. Pohdittu 
toki on vuosien varrella, mahtaako toiminta so-
pia milloin millekin maakunnalle tai kunnalle. 
Leotoiminta on kuitenkin vakiinnuttanut toimin-
tansa suomalaisessa leijonatoiminnassa. Vuon-
na 1999 LC Kuopio/Canth esitti Kajaanissa jär-
jestetyssä vuosikokouksessa jokaisen Suomen 
leijonaklubin nimeävän klubissaan leoneuvojan. 
Tämä henkilö tietäisi leotoiminnasta ja kertoisi 
siitä klubissa muillekin, sekä tarvittaessa ottaisi 
leoasioista aina selvää. Kuvernöörineuvosto eh-
dottikin tällöin jokaisen klubin perustavan leoyh-

Leohistoriaa 60-luvulta tähän päivään
Suomen Leijonien nuorisotoiminta viettää keski-iän juhla-aikaa! 
elina laakso, leo club vantaa

dyshenkilön viran. Vuosien saatossa toteutus on 
vain unohtunut. 
 Muutaman vuoden jälkeen leotoiminnan tul-
tua viralliseksi kansainväliseksi aktiviteettiohjel-
maksi, vuonna 1972 Jyväskylän leojen valtakun-
nankokouksessa päätettiin perustaa Suomen Leo 
Moninkertaispiiri ja maaliskuussa vuonna 1979 
Suomen Leo Moninkertaispiiri 107 sai kansainvä-
liseltä hallitukselta luvan piiriorganisaation luo-
miseen, MD 107-H perustettiin vuonna 1980. 
 Suomen leotoiminnan niin sanottuja kulta-
vuosia olivat 80- ja 90-luku. Vuonna 1985 leoklu-
beja löytyi jokaisesta leijonapiiristä, yhteensä 49, 
ja 1999 leoklubeja oli 51. Jo alussa huomattiin 
sama ongelma, minkä kanssa myös nykyiset 
leoklubit kamppailevat. Toiminnan jatkuvuus 
paikkakunnilla, joista lähdetään jatko-opiskele-
maan muualle. Vanhempien jäsenten poismuu-
tosta johtuvaa vajetta oli haastava paikata uu-
silla jäsenillä. 
 Kansainvälinen toiminta tuli mukaan leotoi-
mintaan vahvasti 1990-luvulla. Leo Europa Fo-
rum, eli tuttavallisemmin LEF, on järjestetty Suo-
messa joka vuosikymmenellä: 1973 Vääksyssä, 
1988 Tamperella, 1997 Helsingissä, 2004 Saari-

selällä ja 2013 Himoksella. Vuonna 1973 LEF:iä 
ei virallisesti lasketa Leo Europa Forumiksi, sillä 
kyseessä oli niin sanottu kokeilu tapahtuman jär-
jestämisestä nimeltään International Leo Mee-
ting. Tapahtuma oli laaja, sillä osallistujia oli 100 
yli 10:stä eri maasta. Vuoden 1988 Tampereen 
LEF:iin osallistui leoja 400. Tapahtuman tuotois-
ta perustettiin leorahasto, mikä tukee edelleen 
Suomen Leojen osallistumista kansainväliseen 
leo- ja leijonatapahtumiin. Helsingin LEF jäi leo-
historiaan internetin käytössä, nimittäin tapah-
tumassa oli ensimmäinen kerran LEF-historiassa 
käytössä internet-yhteys. 
 LEF on järjestetty säännöllisesti vuosittain 
1970-luvun alusta ja sen alkuperäinen tarkoitus 
on pysynyt mukana: leot ympäri maailman ke-
rääntyvät viikoksi tutustumaan kohdemaahan, 
toisiinsa ja hankkimaan ideoita kansalliseen 
sekä kansainvälisen leotoiminnan kehittämiseen. 
Muita kansainvälisiä tapahtumia Suomessa ovat 
olleet myös Helsinki Leo Weekend 2000-luvulla 
ja 2016 keväällä järjestetty Helsinki Leo Leader-
ship Weekend, HLLW, johon saatiin kansainvälis-
tä avustusta. HLLW:n keynote speaker oli ohjaaja 
Klaus Härö, joka puhui johtamisesta.          >>>
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2020

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

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

KAUSI ON OLLUT aktiviteettitäyteinen ja sitä 
ovat tähdittäneet yhteistapahtumat ympäri 
Suomen maata. Raumalla startattiin kautta yh-
teisesti koulutuspäivillä, Helsingissä kilpailtiin 
talvipäivillä ja vuosikokousta tunnelmointiin ko-
tiosoitteista. Ihmisten lailla ympäristö on saanut 
kokea myös yhteistyön intoa ja voimaa.
 Pressan ämpärihaaste kannusti alkukaudes-
ta lähtien leoja ja leijonia keräämään luonnosta 
roskia, ja jotkut intoutuivat jopa niin, että ym-
päristö puhdistui peräkärryllisillä! Mahtava yh-
teistyö ympäristöteeman siivittämänä jatkui läpi 
kauden, jonka varrelle kertyi niin pienempiä kuin 
suurempia yhteisprojekteja yli klubirajojen. Eh-
käpä mieleenpainuvimpia kokemuksia oli tutus-
tua ympäristökilpailun töihin, joita leijonat olivat 
tehneet Suomessa. 
 Olen kokenut kiitollisuutta saadessani tehdä 
yhteistyötä leojen ja leijonien kanssa tavalla, jos-
sa olen päässyt vaikuttamaan ja osallistumaan 
tulevaisuuden suunnitteluun. Erityisesti tahdon 
kiittää pienryhmiä, joissa olemme päässeet poh-
timaan monipuolisesti tulevaa ja toiminnan ke-
hittämistä.
 Opettavaan vuoteen on myös lukeutunut 
haasteita, jotka ovat olleet myös ennalta-arvaa-
mattomia. Korona muutti kevättä tavalla, joka 
sai janoamaan yhteisöllisyyttä ja tapaamisia päi-
vittäin. Yksilöllisemmän arjen sisuunnuttamana 
syntyi inhimillisiä ja ihmissydäntä lämmittäviä 
tekoja, jotka kannattelivat apua tarvitsevia ihmi-
siä eteenpäin erilaisten ruoka-apujen muodossa. 

Ja aidoista välittävistä teoista tässä toiminnassa-
han on perimmäisenä kyse. 
 Välittääksemme toisillemme intoa, apua ja 
aitoa ihmisyyttä, ei meidän tarvitse aina kohda-
ta kasvokkain, vaikka se antaakin läheisyyttä eri 
tavalla. Etäyhteyksin tapaaminen osoittautui ai-
kaa, vaivaa ja rahaa säästäviksi yhteisöllisyyden 
ylläpitäjäksi erityisesti korona-aikana. Virtuaali-
set nokipannukahvit, kokoukset ja leojen vuosi-
kokous antoivat itsestään positiivisen vaikutel-
man, vaikka pieniä teknisiä ongelmiakin ilmeni. 
Ne eivät suinkaan lannistaneet vaan pikemmin-
kin saivat ihmiset humoristiselle tuulelle. Vaka-
vaahan tämän toiminnan ei ole tarkoituskaan 
olla!
 Näihin tunnelmiin päätän omalta osaltani 
kauden, josta tahdon kiittää niin monia eri ta- 
hoja ja ihmisiä. Suurimmat niistä kiitoksista tah-
don jakaa teille, ketkä viette vapaaehtoistyötä 
eteenpäin uusin ideoin, tavoittein ja kannustatte 
muita iloisella asenteellanne tulevaan.•

Kauden 2019–2020 päätössanat
Niin vain vuosi vierähti eteenpäin; vuosikokous onnistuttiin 
järjestämään ja edessä siintää jo hallituksen vaihtokokous. 
Kylläpä on ollut vauhdikas, opettava ja monipuolinen vuosi! 
Siitä kiitos hallitukselle ja kaikille toimeliaille sekä 
innostaville ihmisille matkan varrella.
kati jaatinen, slh:n presidentti 2019–2020

 2000-luvulla suomalaiset leot toivat Keski- 
Euroopassa aktiivisesti järjestetyn aktiviteetin 
”Auta lasta, Auta perhettä” Suomeen. Helsinki-
läiset leot olivat kuulleet aktiviteetista kansain-
välisessä tapahtumassa ja halusivat toteuttaa 
sen myös Helsingissä. Tänä päivänä aktiviteetti
on levinnyt ympäri Suomen, niin leojen kuin 
myös leijonien piireissä. Toinen tärkeä aktivi-
teetti 2000-luvun alusta on ”Lämpöä Karjalan 
lapsille”. Leot ympäri Suomen keräsivät muun 
muassa kenkiä aktiviteetin nimen mukaisesti 
Venäjälle Karjalaan lapsille. 
 Melkein koko Suomen Leojen historian 
ajan moninkertaispiirissä on toiminut Leoneu-
vosto, jonka tehtävänä oli hoitaa ja niin sano-
tusti vahtia Suomen Leojen toimintaa. Vuoden 
2011 vuosikokouksessa päätettiin Leoneuvos-
ton nimi muuttaa Suomen Leojen hallitukseksi, 
tutummin SLH:ksi. SLH:ssa on tällä hetkellä 10 
virkaa, presidentti, varapresidentti, rahaston-
hoitaja, sihteeri, PR- ja kansainvälisten asioi-
den sihteeri sekä viisi kappaletta piiripresi-
denttejä (AMF, BND, CE, GKH ja OIL). Mukana 
toiminnassa on myös tietenkin Leo-D eli kan-
sallinen leojohtaja. 
 2010-luvun puolessavälissä leotoiminta 
lähti taas uuteen nousuun 2000-luvun not-
kahduksen jälkeen. Vaikkei tällä hetkellä olla 
samoissa luvuissa kuin 90-luvulla, on toimin-
nassa havaittavissa kasvua. Leojen sinnikäs 
markkinointi omasta toimissastaan on tuotta-
nut tulosta. Leijonat innostuivat jälleen perus-
tamaan uusia leoklubeja ympäri Suomen. Tällä 
hetkellä leoklubeja löytyykin jo yli puolesta lei-
jonapiireistä. 
 Kun juttelee eri leojen kanssa eri vuosikym-
meniltä, jokaisen puheessa tulee esille ystävät. 
Leotoiminta on hyväntekeväisyyttä kaveriporu-
kalla. Mitä uusi vuosikymmenen mahtaa Suo-
men Leoille tuoda? Sen pystyy vain aika näyt-
tämään.• 

Lisätietoa Suomen Leoista voit lukea
nettisivuilta www.leo-clubs.fi 

Lähteet: Leijonan jalanjälkiä -kirja ja vanhat leot  

>>>

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

tehdään hyvää
Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan Hyvän Päivää. 

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

Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää huomiota 
lionien vapaaehtoiseen palvelutoimintaan ja tehdä 

samalla tunnetuksi paikallista lionstoimintaa ja
 kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää.

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

joukoistaan lionien Vuoden Hyväntekijän tai Hyvän teon. 
Ensimmäisen kerran valinnat tehtiin vuonna 2015. 

Hyvän Päivänä
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