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Presidentti Dr. Jung-Yul 
Choin kausi käynnistyi
Kansainvälisen järjestön 103. presidentin 
tavoitteena on johtaa esimerkin avulla 

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY

4 20
19

AURINKO KEITTÄÄ KENIASSA
Aurinkokeitin-projekti sai
jatkorahoitusta yhteistyökumppanilta
 
ORKESTER NORDEN KESÄKIERTUEELLA
Nuoriso-orkesterin kesään
kuului leirin lisäksi neljä konserttia
  
66. VUOSIKOKOUS KALAJOELLA
Kivioja ja Reijonen uudet puheenjohtajat
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Anna nuorille mahdollisuus kertoa, mitä 

RAUHA
KUVITTELE 
600 000 nuoren jakavan näkemyksensä rauhasta.

INNOSTA 
nuoret näyttämään kykynsä.

LUO 
vahvemmat siteet yhteisöösi.

Älä ohita mahdollisuutta sponsoroida 
32. vuosittaista kansainvälistä 
rauhanjulistekilpailua paikkakunnallasi! 

Anna paikkakuntasi nuorten ilmaista luovalla tavalla, 
mitä rauha heille merkitsee. Kauden 2019–2020 kilpailun 
teema on Rauhan matka. Tilaa rauhanjulistepaketti ja 
olet klubisi kanssa keskeisessä asemassa edistämässä 
nuoria ilmaisemaan ajatuksiaan rauhasta ympäri maailmaa.
Lisätietoja kilpailusta lionsclubs.org 

Rauhan matka alkaa
sinusta ja klubistasi.  

Tilaa rauhanjuliste-
pakettisi tänään
www.lionsverkkokauppa.fi

www.lionsclubs.org/fi/
start-our-approach/
youth/peace-poster

heille merkitsee
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Numero 6  12.12. Aineistopäivä 7.11.

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan 
vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto on 
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lion suomi-finland perustettu 1955. lion-lehti on lions clubs internationalin virallinen, 
suomenkielinen julkaisu, jota julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä. 
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Monimuotoisuutemme
tuo valoon uusia 
näkökulmia
MINULLE TUOTTAA suurta iloa puhutella lionsyhteisöä ensim-
mäistä kertaa kansainvälisen presidentin ominaisuudessa.
 Nyt uuden lionsvuoden alkaessa minulla on suuria toiveita 
varallemme. Presidenttikautenani keskityn ennen kaikkea edistä-
mään palvelun monimuotoisuutta. Lioneita on yli 1,4 miljoonaa 
ympäri maailmaa ja jokainen meistä on ainutlaatuinen. Jokainen 
on tärkeä. Tämän vuoksi ei riitä, että pelkästään tunnistamme 
sen, mikä tekee meistä erilaisia: meidän on otettava monimuo-
toisuus halukkaasti vastaan.  
 Kotikaupungissani Busanissa, Etelä-Koreassa, on tietty polku, 
jota tapaan kulkea. Herään varhain ennen auringon nousua ja 
kävelen. Se selvittää ajatuksiani ja 
tekee hyvää mielialalleni. Nautin 
erityisesti katsellessani pimeyden 
vaihtumista valoon. Kun aloitan 
päivän, olen pimeässä.  Kävelles-
säni mieleni selkiytyy ja taivas 
kirkastuu. Kävelyn aikana näen 
kirjaimellisesti, miten maailma 
muuttuu. 
 Asioiden tarkkaileminen toi-
sesta näkökulmasta – uudessa 
valossa tai jonkun toisen perspektiivistä – on aina kiinnostavaa ja
hyödyllistä. Silloin huomaa usein asioita, joita ei ole ennen pysty-
nyt näkemään. Antakaa toisten lionien ja oman yhteisönne toimia
valona. Antakaa heidän loistaa valoa siihen, mikä on saattanut 
jäädä teiltä näkemättä. Kenties ette ole samaa mieltä siitä, miten
he näkevät asioita, mutta ainoastaan silloin, kun katsomme asioita
kirkkaassa päivänvalossa, meillä on hyvät mahdollisuudet päästä 
yhteisymmärrykseen.  
 Erilaisten näkökulmien ansiosta saatatte löytää oman yhtei-
sönne tärkeisiin kysymyksiin sellaisia ratkaisuja, joita ette ole 
kyenneet näkemään aikaisemmin.  
 Uskon vakaasti, että panostamalla monimuotoisuuteen me 
kasvamme – lioneina ja ihmisinä. 
 Nostakaamme malja uuden monimuotoisen palveluvuoden 
alulle!•

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

lci:n hallitus 2019–2020
Kansainväliset presidentit 
Presidentti (IP) Dr. Jung-Yul Choi, 
Korea; edellinen presidentti (IPIP) 
Gudrun Yngvadottir, Iceland; 
1. varapresidentti Judge Haynes H. 
Townsend, 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.

Kävellessäni 
mieleni selkiytyy 
ja taivas
kirkastuu.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Aurinkokeittimen käyttö säästää 
metsiä Keniassa ja estää eroosiota.

Paistetut munat valmistuvat aurinko-
keittimellä käden käänteessä.
KUVA: HEIKKI SAARINEN

6
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 Suuren keitinmäärän jakelu heikkojen 
tieyhteyksien taakse oli haaste projektille. 
Kenialaiset Lions-yhteistyökumppanimme 
ratkaisivat ongelman varsin käytännöllisesti. 
Jakelualueelta kutsuttiin kolmeen koulutuk-
seen yhteensä 60 henkilöä maakunnan eri 
vapaaehtoisjärjestöistä. Iäkkäin koulutettu 
oli 92-vuotias. >>>

K
U

V
A

: H
EI

K
K

I S
A

A
R

IN
EN

M
yös viime kauden järjestöm-
me kansainvälinen presidentti 
Gudrun Yngvadottir oli valin-
nut vuoden ajalta merkittävien 
hankkeiden joukkoon aurinko-

keittimen ja esitteli kuvan käynnistään Ke-
niassa Milanon kansainvälisen vuosikokouk-
sen avaustilaisuudessa.

Materiaalit pääosin Suomesta
Alkuperäinen suunnitelmamme oli hankkia 
tarvittavat materiaalit Keniasta. Se osoittau-
tui kuitenkin mahdottomaksi ja materiaalit 
hankittiin pääosin Suomesta. Suureksi avuksi
projektissa tuli UPM, joka lahjoitti meille 
300 keittimen filmivanerit. Ne leikattiin Suo-
messa vesileikkausmenetelmällä ja toimitet-
tiin Keniaan koottaviksi. Tekemisen myötä 
materiaaleja opittiin hankkimaan Keniasta ja 
muualtakin alan toimittajilta. 
 Projektin edetessä tapahtui koko ajan 
tuotekehitystä sekä materiaalien, että raken-
teen osalta. Onneksi projektiryhmä oli insi- 
nööripainotteinen.

Keittimen käyttöön opastusta
Keniasta mukaan saatiin aurinkokeittimistä 
innostunut paikallinen aurinkoruuanvalmis-
tuksen asiantuntija Margaret Owino. Hän 
laati keittimen käyttöön soveltuvan keitto-
kirjan ja oppaan. Ilman sitä sinänsä yksin-
kertaisen laitteen käyttö olisi jäänyt vähälle 
tai jopa kokonaan tekemättä.
 Keittokirja sisältää yksityiskohtaisen oh-
jeen keittimen käytöstä, huollosta sekä oh-
jeet tavallisimpien paikallisten ruokalajien 
valmistuksesta.

Keniassa keitetään aurinkoenergialla
Yhteispohjoismaisen aurinkokeitin-projektimme jatkotoimenpiteet 
Keniassa ovat valmistumassa. Monivaiheinen ja sitkeyttäkin vaatinut
työ on päättymässä hyvään lopputulokseen. Käyttäjiä on nyt yli 1 500. 
Loppusuoralla löytyi suomalainen yhteistyökumppani, joka haluaa 
rahoittaa jatkoprojektin, joten työ jatkuu.
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ / pid jouko ruissalo, työryhmän puheenjohtaja 
ja pdg heikki saarinen, projektipäällikkö

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

• Käynnistyi 2016 Pohjoismaisen
 yhteistyöneuvosto NSR:n päätöksen   
 jälkeen. 

• Vuosibudjetti on ollut noin 90 000 euroa. 

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

• Projekti päättyi kaudella 2016–2017.
 Jatkotoimet ja seuranta jatkuivat
 kausilla 2017–2018 ja 2018–2019.

AURINKOKEITTIMIÄ KENIAAN
Syksyllä 2015 ensimmäisen aurinkokeitinprojektin 
käynnistyessä tehtiin kattava sopimus vastuista 
ja velvollisuuksista Kenian lionien kanssa. 
Lions Eye Hospitalilla allekirjoitustilaisuudessa 
oikealta PDG Rajinder ”Pape” Sembi, PID Jouko 
Ruissalo, suurlähettiläs Tarja Fernandez, kansain-
välinen presidentti Jitsuhiro Yamada, PID Manoj 
Shah ja PDG Heikki Saarinen.
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>>>
 Koulutuksen saatuaan kouluttajat lähti-
vät jakamaan keittimiä loppukäyttäjille sa-
malla opastaen heitä. Nyt kesän aikana kaikki
keittimet on saatu käyttöön. Keniassa keite-
tään nyt aurinkoenergialla.

Tuotekehitys jatkuu
Vaikka keittimet on nyt jaettu, tuotekehitys 
jatkuu. LC Helsinki/Pohjois-Haagan askarte-
lupajalla on jo monia uusia versioita. 
 Viimeisin kehityskokeilu on ollut valmis-
taa keittimen rungot kokonaan metallista. 
Sellaisen mallin tuotanto voitaisiin siirtää 
kokonaan Keniaan, sillä metallin käsittelyyn 
sopivia laitteita sieltä löytyy. Jos tämä suun-
nitelma onnistuu, keitinten tuotanto voidaan 
siirtää kokonaan kenialaisten vastuulle.

Aurinkokeitin toimii Suomessakin
Auringonvalon teho Suomessa on ilman 
muuta vähäisempi kuin päiväntasaajan tie-
noilla olevassa Keniassa. Suomessa on kesällä
pitkät ja valoisat päivät. 
 Innokas projektiryhmän jäsen paistoi 
keittimellä kakun, sekä perunajauheliha-
vuoan. Perunat otettiin suoraan pakastimesta Onnelliset uuden keittimen omistajat.
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Jakelualueelta kutsuttiin kolmeen koulutukseen yhteensä 60 henkilöä maakunnan eri vapaaehtoisjärjestöistä.
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PUHEENJOHTAJALTA

ja onnistui loistavasti. Suomessa aurinkokei-
tintä voi käyttää huhtikuusta syyskuulle. 

Jatkoprojekti lahjoitusvaroin
Yhteispohjoismaisen NSR/LCIF-projektin 
jatkotoimet päättyvät syksyllä 2019. Yllät-
tävä jatkomahdollisuus toimituksille löytyi 
suomalaisen yksityishenkilön kautta. Hän oli 
kuullut hankkeestamme aamuradiosta ja tar-
joutui rahoittamaan jatkotoimituksia 75 000 
eurolla. 
 NSR-projekti päättyy, mutta LC Helsinki/
Pohjois-Haaga on päättänyt jatkaa toimituk-
sia. Uusi projekti on käynnistynyt ja toimi-
tuksia aletaan tehdä syyskuussa. Kenialaiset 
yhteistyökumppanimme jatkavat mielellään 
yhteistyötä.
 Toiveena on, että Suomesta löytyy muita-
kin lisärahoittajia. Aurinkokeitin on selvästi 
myös Suomen hallituksen mukaisiin ilmasto-
tavoitteisiin sopiva hanke. Sen käyttö säästää 
metsiä Keniassa ja estää eroosiota. Naisten ja 
lapsien kilometrien mittaiset puunhakureis-
sut jäävät historiaan.
 Lisärahoitushankkeisiin etsimme keinoja 
syksyn aikana.• 

KUVA: HEIKKI SAARINEN

Mielenkiintoisia
haasteita edessä
HYVÄT LIONIT, uusi kausi Kalajoen vuosikokouksen jälkeen on alkanut. Edessämme 
on mielenkiintoisia haasteita. Tätä kirjoitettaessa vuosikokouksen pöytäkirja vielä 
puuttuu, mutta sen jälkeen etenemme asiassa sovitun mukaisesti. On mitä suotavina, 
että jokainen omalla kohdallaan pystyy hyväksymään demokraattisesti tehdyt pää-
tökset riippumatta siitä, mikä oma mielipide on ollut.
 12.10. Hyvän Päivään liittyen järjestetään Diabetes-
kävelyitä ympäri maan. Saamme siitä osallistujille 
kuntolisää ja tietosisältöä, jotta osa diabeteksen puh-

keamisista voitaisiin estää 
tai lääkehoidon tarvetta 
vähentää. Lähde sinäkin
mukaan.
     Monen yhteisön kanssa jo teemme yhteistyötä ja 
saamme jatkuvasti uusia yhteenottoja. Uusi kump-
panuusjohtajamme on siten miellyttävien haasteiden 
edessä ja tulee tarvitsemaan monta meistä lioneista näitä
kumppanuuksia hoitamaan.

        Itse pääsin heti kauden alussa tutustumaan 
yhden piirin järjestämään nuorisoleiriin sen 

purjelaivaristeilyllä. Oli hieno tunne päästä 
puhumaan lähes kaikkien osallistujien kanssa.

Mikä nuoruuden into ja tulevaisuuden 
suunnitelmien runsaus sieltä pursusikaan. 

Nuorisovaihto on keskeinen osa toimin-
taamme ja sen sujuvaan toimintaan tu-

lemme kauden aikana panostamaan.
    LCIF:n Kampanja 100 -keräys jat-
kuu. Tiesithän, mitä kaikkea hyvää 
tuon kampanjan kautta voimme saa-
da aikaan ympäri maailman ilman 
keräyskuluja. Oletko miettinyt kuu-
kausilahjoittajaksi ryhtymistä?
    Peruslionstyö tapahtuu klubeissa, 
teidän kaikkien toimesta, jokainen 
omalla tavallanne. Olkaa ahkeria ku-
kin omien mahdollisuuksienne mu-
kaan. Tehdään tästä hyvä Lions-vuosi.
Kiitos ajastasi palvelulle.•

Tehdään tästä 
hyvä Lions-vuosi.
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Puheenjohtaja 2019–2020
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Ilahduttakaa paikkakuntanne julkisia tiloja järjestämällä kukkasipulien istutustapahtuma.

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Europa Forum 
on kiehtova elämys 
EUROPA FORUM / tuomo holopainen, europa
forum 2019 yhteyshenkilö suomessa

’’TÄNÄ SYKSYNÄ meillä on kunnia isännöidä 
seuraavaa Europa Forumia. Reilusti yli tuhat 
vierasta saapuu ihastuttavaan kotimaahani 
Viroon. Tämä on suurin tapahtuma, jonka 
Viron leijonat ovat koskaan järjestäneet, ja 
me laitamme koko sydämemme ja ponnis-
telumme sen onnistumiseen. Monipuolinen 
ohjelma tarjoaa jokaiselle lionille, leolle ja 
seuralaiselle jotain uutta’’, Europa Forumin 
puheenjohtaja, PID Kalle Elster kertoo.
 Europa Forumin tärkein ajatus on kan-
nustaa osallistujia ajatustenvaihtoon keske-
nään. Mahdollisuus tavata toisia leijonia on 
rakennettu useiden eri työpajojen, seminaa-
rien, kokousten ja yhteisten iltajuhlien ym-
pärille.
 Tee varaus 20.9.2019 mennessä. Paketin 
hinta on vain 455 euroa/lion ja 405 euroa/
seuralainen. Edulliseen jälki-ilmoittautujan 
osallistumispakettiin kuuluu: Torstai-illan 

Valmistaudu Hyvän Päivään
JOKA VUOSI 8.10. vietetään lionstoimin-
nan Hyvän Päivää. Hyvän Päivä koskee 
kaikkia 22 000 vapaaehtoistyöhön sitou-
tunutta lionia noin 900 ilonsklubissa eri 
puolilla maata. 
 Hyvän Päivän tarkoituksena on kiin-
nittää huomiota lionien vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan ja tehdä samalla tun-
netuksi paikallista lionstoimintaa ja 
kertoa klubien monista tavoista tehdä 
hyvää.
 Suomen Lions-liitto julkistaa vuo-
sittain Hyvän Päivänä valtakunnallisen 
Vuoden Hyväntekijän sekä omista jou-

Tarvikemyynnissä muutoksia
TARVIKEMYYNTI on siirtynyt organisaatiouudis-
tuksessa elokuun alusta Lions-toimistolta N- ja B-
piirille hoidettavaksi. Tuotteita voi tilata vain 
Lions-verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi.
Tilaukset postitetaan edelleen liiton toimistolta, 
mutta ostoksia ei voi enää tehdä paikan päällä.
 Tutustu uusiin verkkokauppaohjeisiin osoit-
teessa www.lionsverkkokauppa.fi. 
 Valikoimissa on vain osa päämajan tuotteista. 
Muita tuotteita voi tilata päämajan verkkokaupasta 
www2.lionsclubs.org/. 
 Lisätietoja tarvikemyynnistä voit kysyä osoit-
teesta tarvikemyynti@lionstoimisto.fi.
 Organisaatiouudistuksessa myös klubien neu-
vonta on siirtynyt Lions-toimistosta piireille. Oman
piirisi neuvontavastaavan löydät LION 4/19 välissä 
jaettavasta LIONS-INFOsta.
 Muistathan, että myös Lions-toimiston auki-
oloajat ovat muuttuneet. Liiton toimisto on avoinna
tiistaista torstaihin klo 9–15.45. Henkilökunta pal-
velee puhelimitse maanantaista perjantaihin klo 
13–15.45. Yhteystiedot löydät LIONS-INFOsta ja 
liiton kotisivuilta www.lions.fi/yhteystiedot/.•

Hyväntekeväisyys Warm-up illanvietto. Per-
jantain kansaivälinen lippuparaati Tallinnan 
keskustassa, seminaarit, työpajat sekä Europa
Forumin avajaisjuhla ja Get Together & Host 
-iltajuhla. Lauantain seminaarit, työpajat ja 

Europa Forum järjestetään Tallinnassa 4.–6.10.2019.

1. Hyvä sijainti. Harvoin meillä on mahdolli-
 suus saada Europa Forum näin lähelle.  

2. Mahdollisuus verkostoitua eurooppa-
 laisten lionien ja leojen kanssa 

3. Saada uusia ideoita rikastuttamaan
 oman lions- tai leoklubin toimintaa 

4. Hauskoja juhlia mielenkiintoisissa 
 paikoissa

5. Edullinen kokonaispaketti

Suomesta on ilmoittautunut jo 
yli 100 henkilöä. Tule sinäkin mukaan!
Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu 
osoitteessa www.europaforum2019.ee.

kansainvälisen presidentin tapaaminen. Ava-
jaisjuhla ja Euroopan neuvoston 1. kokous. 
Gaala-ilta. Sunnuntain Euroopan neuvoston 
2. kokous ja päätösjuhla.
 Tallinnassa on runsaasti hotellitarjontaa. 
Majoitus ei kuulu paketin hintaan.•

MONTA SYYTÄ LÄHTEÄ MUKAAN

koistaan lionien Vuoden Hyväntekijän 
tai Hyvän teon.
 Valmistaudu hyvissä ajoin klubisi 
tai piirisi kanssa Hyvän Päivän viettoon. 
Järjestäkää piirinne tai klubinne jäsen-
ten kanssa diabeteskävely tai ilahdutta-
kaa paikkakuntanne julkisia tiloja, ku-
ten sairaalaa, palvelutaloa tai päiväkotia, 
järjestämällä yhteinen kukkasipulien is-
tutustapahtuma. Kukkasipuleita voi 
pyytää myös lahjoituksena paikallisilta 
puutarhoilta yhteisen viihtymisen lisää-
miseksi. Muistakaa tiedottaa tapahtu-
masta myös alueenne paikallislehdille.•
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Kausi käyntiin 
rakentavassa hengessä
LIONS-TOIMISTO siirtyi elokuussa uuteen aikaan ja rakenteeseen. Hallinnon viisi työn-
tekijää on vähenemässä kolmeen. Lions Questin koulutussihteeriä toimiston muutos 
ei ole koskettanut. Toimiston palvelu- ja aukioloaikoja supistettiin jo keväällä.
 Työntekijöillä on uudet nimikkeet. Itse huomaan kamppailevani kahden nimik-
keen välillä: mihin yhteyteen sopii toiminnanjohtaja, jatkaisinko organisaation sisällä 
kuitenkin pääsihteeri-nimikkeellä? 
 Nimikkeet ovat kuitenkin vain pintaa. Tärkeintä on selkiyttää sitä, mitkä toimis-
ton tehtävistä jäävät pois tai siirtyvät toisaalle sekä mitkä ovat itse kunkin työtekijän 
työt. Tämä jumppa on itselläni esimiehenä vielä edessä, koska työtehtäviä koskevat 
ratkaisut jäivät kauden loppupuolella valitettavan keskeneräisiksi. Aikaa vie myös 

kouluttautuminen uusiin työtehtäviin. Vaikka sa-
malla kannan huolta siitä, että kaikki tehtävänä 
olevat työt saadaan tehdyiksi, suurempaa huolta 
kannan työntekijöiden jaksamisesta. Syksystä ei 
tule helppo.
 Kannan huolta myös siitä, miten neuvonta-
palveluiden ja palkitsemisten siirto piireissä toteu-
tuu. Kauden vaihteessa puuttuu edelleen ohjeistus 
siitä, miten klubi- ja piiritason palkitsemiset jat-
kossa hoidetaan. Liiton toimiston
tehtäviin se ei enää kuulu.

 Haluan kuitenkin säilyä optimistina ja uskoa siihen, 
että saamme asiat kuntoon alkaneen kauden puheen-
johtajan ja luottamuselinten ohjauksessa. Toivon kui-
tenkin klubeilta ja jäseniltä kärsivällisyyttä muutok-
sen keskellä.
 Kumppanuuksien vahvistaminen ja uusien 
luominen käynnistyvät tauon jälkeen entistä vah-
vemmin. Kauden toimintasuunnitelmaan on kirjattu 
kumppanuusstrategian laatiminen, ja liitolle valitaan 
kumppanuusjohtaja. Nyt on hyvä aika saada liiton 
yhteistyöasioiden hoitaminen kuntoon. Puhtaan 
veden puolesta -hanke ja Orkester Nordenin 
aika Suomessa toimivat erinomaisina pään-
avaajina monenlaisille kumppanuuksille. 
Lisäksi palvelutyömme ja vahva valtakun-
nallinen ulottuvuutemme kiinnostavat.
 Vuosi 2020 tulee olemaan suoma-
laisen lionstyön 70-vuotisjuhlavuosi, 
johon otetaan lähtölaukaus Seinäjoen
vuosikokouksessa. Itse juhlinta ta-
pahtunee syksyllä 2020. Juhlavuoden 
vietosta tiedotetaan paremmin kau-
den aikana.
 Toivon, että kausi 2019−2020 sujuu 
klubeissa, piireissä ja liitossa rakentavassa
hengessä.•

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja
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Valtakunnallinen 
ulottuvuutemme 
kiinnostaa 
kumppaneita.
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TOIMINTAKAUSI 2019–2020

TAPAHTUMAKALENTERI

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

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

VUOSIKOKOUS
• 7.–9.6.2020 Seinäjoki

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 4.–6.10.2019
 Europa Forum, Tallinna/Viro

• 17.–19.1.2020
 Pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR   
 Glostrup (Kööpenhamina)/Tanska

• 26.–30.6.2020 
 Kansainvälinen vuosikokous
 Singapore

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
• SUUNNISTUS
 lioneiden ja rotareiden yhteinen
 24.8.2019, LC Hämeenlinna/Tawasti

• MÖLKKY 
 7.9.2019
 LC Kouvola/Honka

• KEILAILU
 helmi–maaliskuu 2020
 LC Saarijärvi/Palvasalmi

Ympäristöteko paikkakunnan 
parhaaksi -kiertopalkinto
TÄNÄ VUONNA vuoden ympäristöteko -kier-
topalkinnon teemana oli puhdas vesi. Kala-
joen vuosikokouksen yhteydessä jaetun pal-
kinnon saivat poikkeuksellisesti kaikki 15 
Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeen 
aktiviteettikilpailuun osallistunutta ideaa ja 
tekijätiimiä. Jaetun kunnian ratkaisulla vies-
tittiin, että näissä ympäristötalkoissa kaikki 
hyvät teot ovat yhtä arvokkaita ja tärkeitä. 
 Fyysinen ja kaikkien kandidaattien yh-
teinen kiertopalkintopokaali luovutettiin 
I-piirille säilytettäväksi heidän erityisen ym-
päristöaktiivisuutensa vuoksi, jota he osoit-
tivat myös osallistumalla kilpailuun kolmella 
ehdotuksella.•
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AJANKOHTAISTA

Kansainvälinen presidentti 
vieraili Suomessa
LIONS CLUBS Internationalin kansainväli-
nen presidentti Dr. Jung-Yul Choi ja puo-
liso Seong-Bok Yang Etelä-Koreasta vie-
railivat Suomessa 25.–27.8.2019. Choi on 
kansainvälisen järjestön 103. presidentti.
 Kansainvälisen presidentin vierailu- 
ohjelmaan Suomessa sisältyi muun muassa
tapaaminen ympäristöministeri Krista 
Mikkosen sekä Etelä-Korean suurlähetti-
lään kanssa.
 Choi tutustui vierailullaan myös muun
muassa Iiris-keskukseen ja Uuteen lasten-
sairaalaan sekä osallistui B- ja N-piirin 
avajaisjuhliin Pohjois-Haagan yhteiskou-
lulla. 
 Kansainvälinen presidentti Choi on 
ollut lion jo yli 40 vuoden ajan ja hänen 
tavoitteenaan on johtaa esimerkin kautta. 
Hänen mukaansa tämän kauden maail-
manlaajuiset avustuskohteet, näönsuojelu,
diabetes, ympäristö, nälän helpottaminen 
ja lapsuusiän syöpä antavat lioneille uusia 
mahdollisuuksia toimia yhdessä ja vastata
joihinkin maailman suurimmista uhista.
Choi uskoo, että lionien moninaisuuden 
kautta lionsklubit pystyvät auttamaan 
monipuolisesti paikkakunnillaan.
 Vierailua isännöi ID Heimo Potin-
kara.•

KUVERNÖÖRINEUVOSTON kauden toinen ko-
kous käynnistyi yli 150 osallistujan voimin 
avajaisilla 24.8. Vantaalla.
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Aarne
Kivioja oli avajaissanoissaan ilahtunut ko-
koukseen saapuneiden runsaasta lukumää-
rästä. Hän toivoi, että kaikki ovat tulleet pai-
kalle rakentamaan tulevaisuutta yhteisessä 
leijonahengessä. 
 Suomen Leojen tervehdyksen toi leojen 
presidentti Kati Jaatinen. Hän rohkaisi kuu-
lijoita miettimään, mikä on tärkeintä lionien 
ja leojen yhteisessä toiminnassa?
 Yleisön mukaan iloinen yhdessä tekemi-
nen, suuri mahdollisuus, ilon kertautuminen 
ja erilaiset näkökulmat.
 Jaatisen mukaan hymyn tuominen ih-
misten kasvoille on tärkeää. On merkittävää, 
että auttajat ja autettavat viihtyvät. Yhteiset 
hetket tulisi täyttyä ilolla myös kokouksissa, 
joissa päätetään tärkeistä asioista.
 Juhlapuheessa Helsingin kaupungin apu-
laispormestari Pia Pakarinen sanoi lionien 
olevan Suomen, ellei maailmankin parhaiten 
tunnetuimpia hyväntekeväisyysbrändejä. 
 Hän kertoi olleensa 17-vuotiaana Lions- 
vaihto-oppilaana ja kehui nuorisovaihdon 
olevan loistavaa kansainvälistämistyötä.
 Pakarisen mukaan järjestötoiminta on 
muutoksessa. Järjestöt eivät kilpaile keske-
nään, vaan ihmisten muun ajankäytön kanssa.
 Lopuksi Pakarinen kertoi tarkemmin, 
millaista yhteistyötä tai kumppanuuksia 
lionit voisivat ajatella Helsingin kaupungin 
kanssa.
 Päätössanat toi N-piirin piirikuvernööri 
Jenni Luomala. Hän muistutti, että yhdessä 
olemme enemmän, haetaan kumppanuuksia 
ja hyödynnetään niitä.

 Luomalan mukaan leoja saa mukaan 
lionstoimintaan sillä, että leoja tuetaan ja 
suhtaudutaan ystävällisesti. Tulevia uusia jä-
seniä ei pidä pyrkiä tekemään kaltaisekseen, 
vaan kaikkien uusien jäsenten pitäisi antaa 
kukkia.
 Seminaarissa vastuullisesta sijoittamisesta 
Nordean rahastoissa kertoi Alex Rönnberg.
 Syöpään sairastuneita lapsia tukevan 
Sylva ry:n toiminnasta kertoi Anna-Leena 
Mitro. Lahjoitusten lisäksi toiminnassa tär-
keänä voimavarana ovat vapaaehtoiset.
 Tiina Halmevuo LC Vantaa/Komeetoista
kertoi, miten heidän klubinsa on rakenta-
nut pienestä lastentapahtumasta merkittävän 
viihdekonsertin, joka on klubin ainoa varain-
keruuaktiviteetti.
 Toivolanmäen perheryhmäkodin johtaja
Kari Koivisto kertoi, miten lionit voivat tu-
kea Toivolanmäen kotouttamistyötä yksin 
maahantulleille nuorille. Taloudellisen tuen 
lisäksi lionit voivat järjestää erilaista toimin-
taa ja olla vuorovaikutuksessa nuorten kanssa.
 Pakilan Voimistelijoiden puheenjohtaja 
Päivi Lehtovirta kertoi, että kivassa vapaaeh-
toistyössä yhteisöllisyydestä saa voimaa ja se 
vie eteenpäin. Myös itsestä täytyy pitää huolta.
 Elämisentaito – Lions Questin esityksessä
KAHOOT-kyselyllä selvitettiin, kuinka hy-
vin kuulijat tuntevat Lions Quest -koulutus-
ohjelman.
 Iltapäivä jatkui kuvernöörineuvoston ko-
kouksella, jossa KVN muun muassa hyväksyi
toimialojen ja työryhmien jäsenet sekä 
LION-lehden toimitusneuvoston kokoonpa-
non, jotka löytyvät liiton kotisivuilta. Myös 
kokouksen muut päätökset löytyvät kotisivu-
jen jäsensivuilta pöytäkirjan hyväksymisen 
jälkeen.•

Kauden toisessa KVN-kokouksessa oli kokouksen lisäksi paljon mielenkiintoisia seminaareja.
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LCI:n kansainvälinen presidentti Dr. Jung-Yul 
Choi uskoo, että lionien moninaisuuden kautta 
lionsklubit pystyvät auttamaan monipuolisesti 
paikkakunnillaan. Choi vieraili Iiris-keskuksessa 
maanantaina 26.8.
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Kauden avajaiset Vantaalla
KUVERNÖÖRINEUVOSTO / anna-kaisa jansson, päätoimittaja
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Yhdessä olemme enemmän
YHDESSÄ TEHDESSÄ voimavaramme kertaantuvat. Tämän lionit ovatkin huomanneet 
omassa toiminnassaan, mutta nyt on ilahduttavasti lähdetty hakemaan kumppanuuksia 
ja huomattu, että sitä kautta saamme vielä paljon enemmän hyvää aikaan.
 Heinäkuussa oululaiset lionit lähtivät rockfestareille Qstockiin ja lyöttäytyivät yh-
teiselle pisteelle Oulun ammattikorkeakoulun OAMK:n kanssa. Helteisen viikonlopun 
aikana lionit esittelivät Leijonat puhtaan veden puolesta -hanketta ja OAMK puolestaan 
jakoi tankista vettä tyyliin OPM, eli Oma pullo mukaan. 
 Ei voinut olla otollisempaa paikkaa olla esillä, esitellä hanketta, esitellä lionstoimintaa,
houkutella uusia jäseniä mukaan toimintaan kuin festarit, jossa oli jo valmiiksi paljon 
ihmisiä koolla. Lisäksi helteinen sää varmasti edes-
auttoi ihmisiä suuntaamaan vesipisteelle. Pisteellä 
tavoitettiin noin 40 000 kävijää, verkostoiduttiin ja 
löydettiin uusia yhteistyökumppaneita.
 Liittotasolla kumppanuuksien vahvistamiseen 
ja uusien luomiseen paneudutaan etenkin tällä 
kaudella, mutta niitä on helppo luoda näin pieni-
muotoisestikin esimerkiksi tuomalla valmiiseen 
tapahtumaan oman pop up -pisteen.
 Liittotason kumppanuushankkeet ovat myös 
olleet esillä hyvin kesällä. Orkester Nordenin en-
simmäinen kesä leireineen ja konserttikiertueineen ovat takana. Mukana oli 73 nuorta 

14 eri maasta. Ja lukuisia toimijoita, jotka tekivät tästä 
kaikesta mahdollista.

      Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke on 
myös ollut näyttävästi ensimmäisen kautensa
lopuksi esillä Kalajoen vuosikokouksessa. Alku-
syksystä leijonien toimet vesien puolesta ovat 
näkyvillä juuri nyt, kun hanke on mukana Hel-
sinki Design Week -tapahtumassa.
 Suomen Lions-liitto ja Leijonat puh-

taan veden puolesta -hanke järjestää 7.9. 
Osaamisen kiertotalouden päivä & Ilmasto-

ahdistusiltamat -tapahtuman yhteis-
työssä Itämerihaasteen, Ympäristötie-
teellisen seuran ja Otaniemen lukion 
kanssa. Tule mukaan kuuntelemaan ja 
keskustelemaan ja olemaan osa osaa-
misen kiertotalouspäivää.
        Saamme parhaiten toivottua nä-
kyvyyttä osallistumalla mahdolli-
simman paljon muiden non-profit 

järjestöjen kanssa erilaisiin kam-
panjoihin ja hankkeisiin. Palvellaan 
ihmisiä siellä, missä he jo viihtyvät. 
Näin teemme myös itseämme tun-
netuksi tärkeänä hyväntekeväi-
syysjärjestönä ja tuomme oman 
vapaaehtoistyömme näkökulman 
mukaan erilaisiin tapahtumiin.•

Kumppanuus-
hankkeet ovat 
olleet esillä 
hyvin kesällä.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

Jukka Jalonen on 
moninkertainen leijona
thorleif johansson

SUOMEN jääkiekkomaajoukkueen kaikkien 
aikojen menestyksekkäin päävalmentaja 
Jukka Jalonen on moninkertainen leijona. 
Hän on leijona valmentajana, mutta hän on 
leijona myös LC Riihimäen jäsenenä.
 Jääkiekkoyleisön tietoisuuteen Jalonen 
ilmestyi Hämeenlinnan Pallokerhon (HPK) 
luotsina vuosina 2001−2007: neljä pronssia 
ja Suomen mestaruus vuonna 2006.
 Vuonna 2011 Jalonen luotsasi Suomen 
jääkiekkojoukkueen maailmanmestaruuteen.
Väliin sijoittui pronssi vuodelta 2008 ja toi-
nen Vancouverin talviolympialaisissa 2010.
 Jääkiekon nuorten MM-kisoissa Suomi 
voitti Jalosen johdolla vuoden 2019 kullan, 
ja tähänastisen uran viimeisin on Suomen 
jääkiekon maailmamestaruus vuoden 2019 
MM-kisoissa Slovakiassa.
 Mikä voisi olla tällaisen menestyksen sy-
vin lähde?
 Valmentajana Jalosella on muuan erityis-
kyky. Hän löytää ja kaivaa usein aivan nimet-
tömistä pelaajista sellaisia ominaisuuksia, 
jotka yllättävät kaikki muut.
 Jukka Jalonen ei tarvitse joukkueeseen 
maailmantähtiä, mutta hänen joukkueensa 
synnyttää niitä.
 Pelaajahaastatteluissa toistuu yhä uu-
delleen: ”Meillä on yhtenäinen joukkue. Me 
kasvoimme sellaiseksi. Autettiin kaveria ja 
joukkuetta ja me voitettiin!”
 Hyvien ominaisuuksien löytäminen ja 
niiden tukeminen hyvän elämän voimaksi: 
kuulostaa Lions-aatteen mukaiselta.
 Niinpä Jukka Jalonen onkin halunnut 
tukea valmentajille tuotettua Lions Quest 
-koulutusta. Katso hänen puheenvuoronsa 
koulutuksen käytöstä urheiluvalmennuksessa
Youtubesta www.youtube.com/watch?v=u6u
WL1hbiHo.• 
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Jukka Jalonen on leijona mieleltään.
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V
uosikokousviikonloppu käynnis-
tyi perjantaina Ostoskylä Raitissa 
yleisötilaisuudella, jossa esillä oli 
lionstoiminta, tarjolla tietoa diabe-
teksesta ja ympäristöasiaa. Tapah-

tumassa oli mahdollisuus myös mittauttaa 
muun muassa verensokeri ja silmänpaine.
 Tilaisuuden yhteydessä järjestettiin leh-
distötilaisuus ja pika-arpajaiset sekä palkit-
tiin paikallisia koululuokkia siivoustalkoisiin 
osallistumisesta.
 Ostoskylä Raitin ympäristötapahtumassa 
Leijonat puhtaan veden puolesta -hankkeella 
oli näyttävin osuus. Hankkeen projektipääl-
likkö Karoliina Vilander veti paneelikeskus-
telua, jossa panelistit lupasivat muun muassa 
tehdä töitä viiden kovakuoriaislajin ja yhden 

Merellinen vuosikokous Kalajoella
Suomen Lions-liiton 66. vuosikokousta vietettiin 
kesäkuun toisena viikonloppuna Kalajoen Hiekkasärkillä. 
Euroopan suurin vuotuinen lionstapahtuma toi kaupunkiin 
yli 1 300 vierasta, joista osa saapui ulkomailta.
VUOSIKOKOUS / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

ludelajin säilymiseksi, kerätä roskia luon-
nosta ja vähentää lihansyöntiä. Lisäksi lu-
pauksina oli silakoiden syönnin lisääminen 
fosforin vähentämiseksi merissä ja luonnon 
monimuotoisuuden huomioiminen vesien-
suojelutyössä.

Tulevan kauden tavoitteita
Varsinaisella kokouspaikalla Event Park Are-
nalla oli käynnissä ilmoittautuminen ja valta-
kirjojen tarkistus ja iltapäivällä käynnistyi 

varapuheenjohtaja- ja puheenjohtajaehdokas-
esittelyt.
 Koulutusjohtaja Varpu Ylhäinen kyseli 
puheenjohtajaehdokas VCC Aarne Kiviojalta
ja varapuheenjohtajaehdokas PDG  Matti 
Reijoselta muun muassa mielipiteitä liiton 
organisaatiouudistuksesta, Lions-talosta, jä-
senkehityksestä ja ehdokkaiden tavoitteista 
tulevalla kaudella.
 Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke 
antoi tilannekatsauksen hankkeen ensim-

Vuosikokouksessa tehdään päätöksiä asioista, 
joilla on suuri merkitys tulevaisuudessa.

14

Kalajoen Hiekkasärkillä luonto oli läsnä 
kokouspaikan upeissa maisemissa. 
Kokouksen teemana oli 
Puhdas meri – puhdas maa.
KUVA: ANNA-KAISA JANSSON

VUOSIKOKOUS
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mäisen vuoden jälkeen ja kävi läpi tulevan 
kauden ajatuksia paneelikeskusteluna tule-
van kauden piirikuvernöörien kanssa A-, C-, 
I- ja M-piireistä. 

Perjantai huipentui avajaisiin
Perjantai-illan avajaisjuhlan tervehdyspuheen
piti päätoimikunnan puheenjohtaja Anne 
Anttiroiko-Takala. Hän muistutti, että vuosi-
kokouksessa käsitellään ja tehdään päätök-
siä asioista, joilla on suuri merkitys tulevai-
suudessa.
 Hän kertoi Kalajoella toukokuussa järjes-
tetyistä siivoustalkoista ja haastoi kaikki lei-
jonat ottamaan ympäristöteeman jokapäiväi-
seen elämään.
 Suomen Lions-liiton tervehdyksen toi 
puheenjohtaja Pirkko Vihavainen. Hän 
muistutti meriaiheisen tarinan kautta, että 
keskinäisellä luottamuksella, tuella ja kan-
nustuksella myös Lions-matka sujuu hyvin 
yhtenäisyyden ja keskinäisen arvostuksen 
hengessä.
 Kalajoen kaupunginjohtaja Jukka Puos-
kari kiitti lioneita Kalajoen valinnasta ko-
kouspaikkakunnaksi. Hän myös kertoi, että 
Kalajoelle on ominaista, että täältä löytyy 
ihmisiä, jotka ovat pyyteettömästi valmiita 
tekemään vapaaehtoistyötä toisten hyväksi, 
mikä on myös lionstoiminnalle ominaista.
 Leojen tämän kauden hallituksen presi-
dentti Teemu Laitinen kertoi leojen suotui-
sasta kaudesta, jonka aikana on perustettu 
kuusi uutta leoklubia. Leot palkitsivat lio-
neista hyvästä yhteistyötä liiton puheenjoh-
tajan Pirkko Vihavaisen ja B-piirin piiriku-
vernööri Sanna Mustosen.

1. Vuosikokous pidettiin Event Park Arenalla 
17,5 metriä korkeassa, 3 200 neliömetrin hallissa.
Kuva: Anna-Kaisa Jansson

2. Kokouksessa valittiin uudeksi puheenjohtajaksi 
seuraavalle kaudelle VCC Aarne Kivioja, 
LC Helsinki/Pakinkylä ja varapuheenjohtajaksi 
PDG Matti Reijonen, LC Vampula. 
Kuva: Antti Tuomikoski

3. Vuosikokouksessa äänestettiin tänä vuonna 
useita kertoja. 
Kuva: Anna-Kaisa Jansson

>>>

Katso palkitut www.lions.fi/media/
vuosikokous_2019/perjantai_huipentui_
avajaisjuhliin/

ANSIOITUNEITA LEIJONIA PALKITTIIN

1

2

3
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Vuosikokous avattiin juhlavasti
Suomen Lions-liiton 66. vuosikokouspäivä 
käynnistyi komeasti kaupungin läpi kulke-
valla lippumarssilla.
 Avajaistilaisuus käynnistyi kansallislip-
pujen sisääntulolla ja Leijonahenki-laululla.
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Pirk-
ko Vihavainen muistutti tervehdyksessään, 
että voimme tehdä isoja asioita ilman rak-
kautta ja pieniä asioita rakkaudesta.
 – Pienellä rakkaudenteolla voi olla suuri
vaikutus, myös meille itsellemme. Kun toi-
mimme epäitsekkäästi, se tuottaa meille 
enemmän hyvää kuin itsekkäin motiivein 
tehty teko.
 Vihavainen sanoi, että meidän pitää koh-
data toisemme aidosti ja tasa-arvoisesti tul-
laksemme leijonaperheeksi.
 Vihavainen viittasi myös voitokkaaseen 
Suomen jääkiekkomaajoukkueeseen, joka 
menestyi toinen toistaan auttamalla toisiinsa 
luottavana ja tasavertaisena joukkueena.
 Järjestön kansainvälinen presidentti 
Gudrun Yngvadottir tervehti kokousväkeä 
videotervehdyksellä. Hän kiitti suomalaisia 
leijonia työstä ympäristön hyväksi ja myös 
muiden lionien innostamisesta ympäristö-
työhön.
 PID Jouko Ruissalolle LC Helsinki/Mel-
lunmäki myönnettiin kotimainen suurruu-
suke, joka on aiemmin myönnetty Suomessa 
vain kaksi kertaa, PID Aimo N. K. Viitalalle 
ja PID Harri Ala-Kuljulle.

1. JÄSENYYS (GMT) 
 Jäsenjohtaja (MDC) 2018–2021 
 Harri Hirvelä, LC Kempele/Sampola

2. KOULUTUS (GLT)
 Koulutusjohtaja (MDC) 2017–2020 
 Varpu Ylhäinen, LC Vantaa/Vernissa

3.  VIESTINTÄ
 Viestintäjohtaja (MDC) 2017–2020 
 Teija Loponen, LC Helsinki/Malmittaret

 • LION-lehden toimitusneuvosto
  pj. Lauri Kaira, LC Vantaa/Pähkinärinne

4. PALVELU (GST)
 Palvelujohtaja (MDC) 2017–2020 
 Jukka Isotalo, LC Oulu/Raatti

 Monivuotiset työryhmät
 • Lions Quest 2018–2021
  pj., LQCD Jorma Hokkanen,
  LC Ylöjärvi/Keijärvi

 • Leotoiminta 2017–2020
  pj., PDG Kari Eväsoja, LC Helsinki/Timantit

 • Nuorisoleiri ja -vaihto 2017–2020
  pj., PDG Ari Lindell, LC Loimaa/Tähkä

 • Sri Lankan kummilapsitoiminta
  pj., lion Eero Arvo, LC Hamina

 • Orkester Norden 2017–2020
  vastuuhenkilö PDG Erkki Voutilainen,
  LC Valkeakoski

 • Puhtaat vedet 2018–2020
  vastuuhenkilöt 2VDG Mika Pirttivaara,
  LC Tapiola ja PDG Tiitus Tuohikorpi,
  LC Helsinki/Cosmopolitan

 • Liikennekasvatuksen yhteistyöverkosto
  yhteyshenkilö PDG Jukka Uola,
  LC Hämeenlinna/Renko

5. KUMPPANUUSTOIMIALA
 Kumppanuusjohtaja (MDC) 2019–2022
 valitaan myöhemmin

 • Joulukortit 2019
  vastuuhenkilöt 
  lion Hannele Tanner-Penttilä, LC Aura/Sisu 
  ja lion Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris

 • Arvat 2019–2020
  vastuuhenkilöt 
  lion Johan Finne, LC Turku/Åbo
  ja lion Juha Alitalo, LC Kankaanpää

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (IR)
 Kansainvälisen toiminnan johtaja 
 (MDC) 2018–2020 
 Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune

 Vastuuhenkilöt:
 • LCIF-koordinaattori 2018–2021
  PCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska

 • Alert-toiminta 
   pj., ID Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune

 • MD 107 Campaign 100 -koordinaattori
  PCC Heikki Hemmilä, LC Ylivieska

 • NSR-OC-jäsen 2017–2022
  PID Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius

 • Baltic Sea Lions ja Baltic Sea Lions 
  -verkoston puheenjohtaja
  PDG Sanna Siissalo, LC Espoo/City

 • Special Olympics
  PDCC Matti Tieksola, LC Oulunsalo

 • Sri Lankan Lions-ystävät
  pj., IPID Markus Flaaming
  LC Vantaa/Kaivoksela

7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ
 • Toiminnan ja talouden suunnittelu
  pj., VCC Matti Reijonen, LC Vampula

 • Sääntöasiat
  pj. PDG Tommi Virtanen, LC Kisko

 • Lions-talotyöryhmä
  pj., PDG Jarmo Rastas, 
  LC Rovaniemi/Lainas

 • Tieto- ja viestintätekniikka
  pj., IPDG Tuomo Romakkaniemi,
  LC Rovaniemi/Ounasvaara

 • Entisten johtajien verkostot 
  (ID, PID:t ja PCC:t)
  vastuuhenkilö 
  IPCC Pirkko Vihavainen,
  LC Juva/Luonteri

TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN PUHEENJOHTAJAT 2019–2020

>>>

4. Vuosikokouspäivä alkoi komeasti kaupungin 
läpi kulkevalla lippumarssilla. 
Kuva: Anna-Kaisa Jansson

5. Lauantaina leijonien vesiensuojeluverkostoon 
saatiin 14 uutta, vastuullista vesileijonaa 
eli kauden uudet piirikuvernöörit. 
Kuva: Karoliina Vilander

4 5
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USEITA ALOITTEITA KÄSITELTIIN

Sääntöihin liittyvät aloitteet
• LC Ylivieskan esitys Lions-liiton ja 
Suomen moninkertaispiirin hallinnon 
selkeyttämisestä hylättiin. • LC Espoo/
Keskuksen esitys Lions-liiton luottamus-
mieshallinnon keventämisestä hylättiin. 

Aktiviteettialoitteet
• LC Seinäjoki/Botnian esitys sähköisten 
postikorttien (ePostcard) käyttöönotosta
hylättiin. • LC Seinäjoki/Botnia esitys 
Maaottelumarssin järjestämisestä vuonna 
2021 hylättiin.

Viestintää koskevat aloitteet
• LC Ylivieskan esitys LION-lehden 
muuttamisesta tilattavaksi hylättiin. • LC 
Parainen-Pargasin esitys ruotsinkielisten 
asioiden työryhmän asettamisesta hyväk-
syttiin. • LC Uusikaupunki/Merettarien 
esitys termien selkiyttämisestä ja nimik-
keiden suomentamisesta hyväksyttiin.

Lions-talon tulevaisuutta 
koskevat aloitteet
• LC Helsinki/Pohjoisen esitys siirtää 
Lions-talon tulevaisuuden vaihtoehtojen 
avoin ja laaja-alainen arviointi ja päätö-
sehdotusten valmistelu jäsenistölle hylät-
tiin. • LC Turku/Lucian esittämä ponsi 
Lions-Liitolle hyvän hallintotavan nou-
dattamiseksi liiton talouteen, hallintoon 
ja johtamiseen liittyvissä asioissa otettiin 
huomioon ja hyväksyttiin.

Muut aloitteet
• LC Reisjärven esitys Arne Ritari -sää-
tiön apurahan myöntämisperusteiden 
muuttamisesta hylättiin. • LC Kylmä-
kosken esitys MyLCI-sivuille tehtävien 
korjauksien muuttamisesta suomalaisten 
osioon hylättiin.

Alkuperäiset aloitteet löytyvät kotisivuilta 
www.lions.fi/jasenille/kokouksia/
kokousmateriaaleja/vuosikokous_2019/

Suomen Leojen 47. vuosikokous 
järjestettiin Helsingin Uutelassa 
14.–16. kesäkuuta. 

Tulevan kauden hallitukseen valittiin 
yhdeksän leoa ympäri Suomea. 
Hallituksen presidenttinä toimii 
Kati Jaatinen Leo Club Jyväskylä/
Lohikoskesta.

Vuosikokouksen yhteydessä esiteltiin 
Leijonat puhtaan veden puolesta 
-hanketta, ja vuosikokouksen järjestänyt 
Leo Club Helsinki piti myös aktiviteetti-
workshoppia.

LEOILLA VUOSIKOKOUS HELSINGISSÄ

 Eurooppaforumin puheenjohtaja Kalle 
Elster kutsui puheenvuorossaan suomalaiset 
lionit sankoin joukoin osallistumaan loka-
kuun Eurooppaforumiin Tallinnaan.
 Kansainvälisen järjestön 3. varapresi-
dentiksi ehdolla oleva PID Salim Moussan 
esittäytyi kokousväelle ja samaan tehtävään 
ehdolla oleva PID Dr. Patti Hill tervehti ko-
kousväkeä videotervehdyksellä.
 Pastori Niko-Pekka Ovaskainen Himin-
gan kappeliseurakunnasta kertoi tervehdyk-
sessään yllättyneensä auttamisen laajuudesta
ja monimuotoisuudesta, johon lionit ovat 
ryhtyneet ja aktiivisesti tukeneet.
 – Meitä yhdistää moni asia, niin lionsklu-
bit kuin kristilliset seurakunnat toimivat niin, 
että maahan kaatuneet saavat välittämisen 
tuen.
 Avajaiset päättyivät maakuntalauluihin 
ja seppelepartion lähettämiseen. 

Vuosikokouksen päätöksiä
Vuosikokous käynnistyi avajaisten jälkeen 
esityslistan mukaisesti. Kokouksessa oli läs-
nä äänivaltaisia virallisia edustajia 775, jotka 
edustivat 391 klubia.
 Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimin-
takertomus 2017–2018, vahvistettiin liiton 
tilinpäätös ja merkittiin tiedoksi tilintarkas-
tuskertomus.
 Kokouksessa valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Aarne
Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä ja varapu-
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6. LC Rauma/Reimarin päättyvän kauden presidentti, 33-vuotias Otso Huuska halusi majoittua 
mahdollisimman lähelle kokouspaikkaa ja pystytti teltan lähimetsään. 
Kuva: Risto Alanne 

7. Ostoskylä Raitin ympäristötapahtumassa palkittiin paikallisia koululuokkia siivoustalkoisiin osallistumisesta. 
Kuva: Anna-Kaisa Jansson 

8. PID Jouko Ruissalolle LC Helsinki/Mellunmäki myönnettiin kotimainen suurruusuke, joka on aiemmin 
myönnetty Suomessa vain kaksi kertaa. 
Kuva: Anna-Kaisa Jansson

heenjohtajaksi PDG Matti Reijonen, LC 
Vampula.
 Toiminnantarkastajaksi valittiin PDG 
Tapani Matintalo ja varatoiminnantarkasta-
jaksi PDG Tommi Virtanen. 
 Toimintasuunnitelma 2019–2020 ja kol-
mivuotissuunnitelma 2019–2022 sekä ta-
lousarvioesitys 2019–2020 hyväksyttiin. Sa-
malla vuosikokous antoi suostumuksen, että 
KVN voi täsmentää budjettia tarvittaessa 
syksyllä 2019.
 Jäsenmaksuun ei esitetty korotusta, jol-
loin Lions-liiton jäsenmaksut ovat 1.7.2019 
alkaen samat kuin kaudella 2018–2019.•

6 87

VUOSIKOKOUS



18

Me palvelemme 
moninaisuuden kautta   
Luomme harmoniaa palvelun kautta yhdessä 103. 
kansainvälisen presidentin Dr. Jung-Yul Choin kanssa

Kansainvälinen presidentti Choi on ollut lion jo yli 40 vuoden ajan ja hän 
johtaa esimerkin kautta. Hänen uraansa ja elämäänsä on määrittänyt 
intohimoinen työetiikka ja halu yhdistää ihmisiä, luoda yhteyksiä 
heidän välilleen ja kannustaa moninaisuuden hyväksymistä harmonian 
luomiseksi kaikille. 

”Kun teet ahkerammin töitä kuin mitä sinulta odotetaan,  
seurauksena ovat ainutlaatuiset tulokset.”

PresChoi_OnePager_00c FI.indd   1 6/6/19   10:49 AM
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Me palvelemme 
moninaisuuden kautta   
Luomme harmoniaa palvelun kautta yhdessä 103. 
kansainvälisen presidentin Dr. Jung-Yul Choin kanssa

Kansainvälinen presidentti Choi on ollut lion jo yli 40 vuoden ajan ja hän 
johtaa esimerkin kautta. Hänen uraansa ja elämäänsä on määrittänyt 
intohimoinen työetiikka ja halu yhdistää ihmisiä, luoda yhteyksiä 
heidän välilleen ja kannustaa moninaisuuden hyväksymistä harmonian 
luomiseksi kaikille. 

”Kun teet ahkerammin töitä kuin mitä sinulta odotetaan,  
seurauksena ovat ainutlaatuiset tulokset.”

PresChoi_OnePager_00c FI.indd   1 6/6/19   10:49 AM

Me palvelemme monin eri tavoin
Tämän vuoden maailmanlaajuiset prioriteetit

Teemaklubit
Lionit palvelevat monia eri ryhmiä 
heidän paikkakunnillaan, mutta yhä 
useammat klubit perustetaan jonkin tietyn 
mielenkiinnon kohteen tai yhteisen taustan 
perusteella. Teemaklubit antavat jäsenille 
mahdollisuuden liittyä ryhmään, joka 
vastaa heidän tilannettaan ja mielenkiinnon 
kohteitaan - samalla kasvatamme 
jäsenmäärää ja autamme järjestöämme 
tekemään entistä enemmän hyvää työtä. 
Tutustu teemaklubeihin: lionsclubs.org/fi/
SpecialtyClubs. 

Kaikenikäiset jäsenet
Jäsenemme edustavat eri kulttuureita, 
taustoja ja sukupolvia. Tänä vuonna me 
vahvistamme klubejamme — tukemaan 
tätä päivää ja tulevaisuutta — kutsumalla 
kaikenikäisiä ihmisiä mukaan palvelemaan. 
Tämä lähestymistapa on kriittisen tärkeä 
eri sukupolvien yhdistämiseksi. Klubeissa 
huomioidaan kaikkien taidot ja kokemukset 
ja kaikki jäsenet tuntevat olevansa 
tervetulleita. Vahvistakaa jäsenkuntaanne:  
lionsclubs.org/fi/InviteMembers.    

Maailmanlaajuiset 
avustuskohteemme
Uudet maailmanlaajuiset 
avustuskohteemme antavat maailman 
lioneille uusia mahdollisuuksia toimia 
yhdessä, jotta pystymme vastaamaan 
joihinkin suurimpiin uhkiin. Tänä vuonna 
me kannustamme klubeja laajentamaan 
niiden antamaa palvelua ja käyttämään 

olemassa olevia resursseja tukemaan 
niiden tekemää työtä. Tutustu kohteisiin: 
lionsclubs.org/fi/GlobalCauses.

Palvelun matka
Opi, löydä, toimi, juhli. Nämä ovat Palvelun 
matkan neljä vaihetta, jotka auttavat lioneita 
kasvattamaan heidän palvelunsa vaikutusta 
kun he käyttävät maailmanlaajuisiin 
avustuskohteisiin liittyviä resursseja. 
Aloita oma matkasi: lionsclubs.org/fi/
ServiceJourney.    

Säätiömme tukeminen 
Kampanja 100 on kolme vuotta kestävä 
Lions Clubs Internationalin säätiön 
kampanja, jonka tavoitteena on kerätä 
US$300 miljoonaa dollaria tukemaan 
maailman lionien tekemää työtä. Nyt kun 
olemme aloittamassa kampanjan toisen 
vuoden, haluamme ylläpitää innostusta 
kannustamalla kaikkia lahjoittamaan heidän 
kykyjensä mukaan. Yhdessä me pystymme 
toteuttamaan pitkän aikavälin muutoksen 
ja tuomme pysyvää toivoa yhteisöille, jotka 
tarvitsevat meitä eniten. Tue järjestöämme: 
lcif.org/fi/Donate.  

Lue ohjelma kokonaisuudessaan verkkosivuillamme lionsclubs.org 

PresChoi_OnePager_00c FI.indd   2 6/6/19   10:49 AM
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Milano helli osallistujia 
helleaallolla
Lions Clubs Internationalin eli kansainvälisen järjestömme 
102. vuosikokous pidettiin Milanossa 5.–9. heinäkuuta. 
Suomesta paikalle oli saapunut 160 osallistujaa. 
Yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa teimme paraatissa, 
jossa saimme marssia ensimmäisenä, yhteispohjoismaisessa 
Get Together -illassa sekä muista maista oleville vieraillemme 
järjestetyssä Scandinavian Hospitality Roomissa.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / aarne kivioja, suomen lions-liiton puheenjohtaja 

P
uheenjohtajan tehtävässäni kan-
sainvälinen vuosikokous alkoi jo 
edellisenä päivänä yhteispohjois-
maisella puheenjohtajien CC-ko-
kouksella. Paraatijärjestelyjen läpi-

käynnin jälkeen todettiin muun muassa 
Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston NSR:n 
kehittämistyöryhmän olevan hyvässä vauh-
dissa. Muita pohjoismaita kiinnosti erityi-
sesti, miten Suomessa voi olla niin monta 
klubia isoissakin kaupungeissa, kun mui-
den pohjoismaiden suurkaupungeissa klu-
beja ei juuri ole.
 Itse kansainvälisessä kokouksessa My- 
Lion-sovelluksen käyttöä esiteltiin useam-
massa istunnossa. Istunnot pidettiin suu-
relta osin valtavassa avoimessa hallitilassa, 
joten ympärillä oleva hälinä jonkin verran 
häiritsi kuulemista.

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS
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M
ilanon vuosikokouksen kolman-
teen yleiskokoukseen oli päivitet-
ty ensimmäisen kampanjavuoden 
tulos, lisättynä 50-vuotisjuhla-
vuoden tuloksella sekä pääma-

jaan saapuneilla lahjoituslupauksilla. 
 Käteistä oli kertynyt 8. heinäkuuta men-
nessä tilille 89 772 333 US dollaria ja koko-
naistulos oli jo lähes 111 miljoonaa. Tavoit-
teesta on siis jo 36 prosenttia saavutettu. 
Suurlahjoittajia oli 302 ja malliklubisitoumuk-
sen, vähintään 750 US dollaria per jäsen, oli 
allekirjoittanut 432 klubia, Euroopastakin 
toistakymmentä. Maailman lionsklubeista 
kaikkiaan 54 prosenttia oli joko lahjoittanut 
tai antanut lupauksen edistääkseen LCIF:n 
tavoitteita. 

Kampanja 100: 
Sata miljoonaa 
jo kasassa
Milanon maailmankokouksessa 
uutisoitiin Kampanja 100, 
LCIF Palveluvoimaa -keräyksen 
yltäneen jo kolmasosaan 
tavoitteestaan. Keräystä 
vauhdittaakseen LCIF laski 
malliklubin tavoitteen 
500 US dollariin per jäsen.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / 
pcc heikki hemmilä, pmjf, 
lcif- ja kampanja 100 -koordinaattori

>>>

 Kolme suomalaista esitystä herätti an-
saittua huomiota. N-piirin jäsenjohtaja 
Kati Arkkila kertoi muun muassa N-piiris-
sä toteutetusta Voimaa Palveluun -kam-
panjasta, projektipäällikkö Karoliina Vi-
lander ja PDG Tiitus Tuohikorpi esittelivät 
Leijonat puhtaan veden puolesta -projektia 
ja GMT-aluejohtaja Antti Forsell sekä MD-
GST Jukka Isotalo Vastuu on meidän -pro-
jektia.

Äänestyksiä kolmena päivänä
Lion Carlo D’Angelo kertoi italialaisesta 
ohjelmasta Project Martina, jossa yliopisto-
opiskelijoille kerrotaan syöpäsairauksista, 
niiden ehkäisymahdollisuuksista sekä var-
haistoteamisesta. 

Palkittavana Suomen ainut ja Pohjoismaiden 
ensimmäinen malliklubi. Palkinnon vastaanotti 
PCC Heikki Hemmilä.

 Useammassa esityksessä käytiin läpi 
leojen ja lionien yhteistyötä.
 Täysistunnoissa muun muassa muutet-
tiin sääntöjä niin, että Afrikasta tuli oma 
perustuslaillinen alueensa Constitutional 
area. Runsaista palkitsemisista merkittävin 
oli afrikkalaisen Nobelin rauhanpalkinnon 
saajan Denis Mukwegen Lions-järjestöltä 
saama palkinto. Ulkopuolisena pääesiin-
tyjänä oli Iso-Britannian entinen päämi-
nisteri Tony Blair. Hänellä on oma hyvän-
tekeväisyysjärjestönsä, joka toimii muun 
muassa Afrikassa.
 Äänestysmahdollisuus oli tällä kertaa 
jaettu kolmelle päivälle. 3. varapresidentiksi
valittiin Dr. Patti Hill Kanadasta.•

Kolme suomalaista esitystä herätti 
ansaittua huomiota.
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Pääesiintyjänä oli Iso-Britannian entinen
pääministeri Tony Blair.
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Pohjoismaat valmistautumassa yhdessä perinteiseen kansainväliseen paraatiin.
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Edellisen kauden presidentti Gudrun Yngvadottir 
ja tulevan kauden presidentti Dr. Jung-Yul Choi.
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KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS

Humanitäärinen palkinto
kongolaiselle gynekologille
Lions-järjestön kansainvälinen säätiö LCIF on jakanut 
vuosittain Humanitaarisen palkinnon vuodesta 1973. 
Tänä vuonna sen sai tohtori Denis Mukwege. Hän tuli tunnetuksi 
hoitaessaan ja puolustaessaan raiskattuja naisia ja lapsia 
pienessä Panzi-sairaalassa Itä-Kongossa lähellä Ruandan rajaa. 
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / pcc heikki hemmilä, pmjf, lcif- ja kampanja 100 -koordinaattori

D
enis Mukwege erikoistui Ranskassa 
gynekologiksi, koska hän halusi pa-
rantaa maansa korkeaa äitikuollei-
suutta. Mutta ensimmäinen potilas 
hänen perustamassaan Panzi-sai-

raalassa ei ollutkaan synnyttäjä, vaan sotilas-
joukon raiskaama nuori nainen, jonka koko 
alapää oli kaiken kauheuden päätteeksi am-
muttu hajalle. Hoidettuaan 48 tällaista uhria, 
hän meni käymään kyseiseen kylään. 
 Kaikki tiesivät, että vastuussa oli paikal-
linen parlamentaarikko militioineen. Mutta 
kukaan ei uskaltanut nousta häntä vastaan. 
Ilman toimivaa hallintoa ja oikeuslaitosta ih-
misen synkin puoli oli päässyt valtaan; rais-
kausta ja rajua väkivaltaa käytettiin sota-asee-
na tuhoamaan vastapuolen moraali.
 Sitten sairaalaan tuli Sarah. Hänet oli 
sidottu puuhun ja raiskattu toistuvasti niin, 
että hän hoitoon päästessään oli liikuntaky-
vytön ja pidätyskyvytön. Hän toipui, vaikka 
henkilökuntakin oli jo menettänyt toivonsa. 
Maan tapoihin kuuluu, että raiskattu joutuu 
vielä sukunsa ja heimonsakin hylkäämäksi. 
Niinpä Mukwege kehittikin uhreille nelipor-
taisen hoitoketjun: lääketieteellinen, psyko-

loginen, sosiaalistaloudellinen ja oikeudel-
linen apu. Lopulta Sarah löysi elämälleen 
uuden merkityksen: Hän auttaa muita sa-
man kohtalon kokeneita. Sairaalakomplek-
siin kuuluu vielä House of Joy, jossa voi toipua
henkisesti ja saada peruskoulutusta sekä am-
matillisia taitoja itsenäiseen elämään. 
 Samalla kun Milanon kokous virallisesti
hyväksyi Afrikan yhdeksi Lions-järjestön pe-
rustuslailliseksi alueeksi, nimettiin Dr. Denis 
Mukwege sen Kunnia-Lioniksi – Melvin Jo-
nes Fellow hän jo onkin. 
 Minulla oli suuri kunnia tavata tämä 
empaattinen, päättäväinen, taitava, ja en-
nen kaikkea rohkea kollega, kun PID Ken-
neth Persson pyysi minua videoimaan hä-
nen haastattelunsa. Kennethin tytär Shalini 
on perustanut teemaklubin, jonka ainoa ak-
tiviteetti on tukea Panzi-sairaalaa. Keskuste-
limme, miten sen toimintaa voisi laajentaa.
Vaikka 20-vuotinen Kongon demokraattisen 
tasavallan sisällissota on nyt virallisesti päät-
tynyt, ei seksuaalinen väkivalta ole loppunut, 
päinvastoin. Se on ”tarttunut” siviileihinkin. 
Herätin ajatuksen seuraavasta NSR-yhteis-
työprojektista.• 

 Yli puolet keräyssummasta tuli kol-
mesta maasta: Taiwan, Japani ja Etelä-Ko-
rea. Suurimpana yksityisenä lahjoittajana 
huomioitiin entinen kansainvälisen hal-
lituksen jäsen Aruna Oswal, joka edes-
menneen miehensä kanssa on lahjoitta-
nut jo yhteensä 7 miljoonaa US dollaria. 
Euroopan, eli Alue IV:n tulos oli noin 8,8 
miljoonaa, mistä Pohjoismaiden osuus on 
vajaa neljännes, noin 1,9 miljoonaa. 

Suomeen kolme apurahaa
LCIF on myös laittanut hyvän kiertä-
mään. Viime kaudella apurahoina jaet-
tiin 34,5 miljoonaa US dollaria. Eniten 
kului humanitaariseen kategoriaan noin 
20 miljoonaa. Lions Questiä kehitettiin 
780 000 dollarilla ja uusia diabetes-apu-
rahoja jaettiin 28 projektiin yhteensä 2 
miljoonaa. Näönsuojelu sai keskimäärin 
suurimmat yksittäiset potit, kun vajaan 12 
miljoonan summan jakoi 9 hakijaa. 
 Suomeenkin saatiin ainakin kolme 
apurahaa, B-piirin kansainväliseen diabe-
tesleiriin. I-piiri sai avustuksen vanhain-
kodin vesihuollon varmistamiseen ka-
tegoriassa katastrofiin varautuminen ja 
E-piiri sai tukea keskussairaalan instru-
menttihankintaan. 
 Yhdeksän meidän 14 piiristämme 
lahjoitti yli 10 000 US dollaria ja sai näin 
mahdollisuuden 15 prosentin palautuk-
seen paikkakunnan kehittämisapurahan 
nimellä. Selvitän parhaillaan, voisiko 
tätä apurahaa käyttää oman paikkakun-
nan hyväksi myös tekemällä työtä kehi-
tysmaissa. Hyvä kohde olisi esimerkiksi 
Kenia, missä norjalainen Einar Lyngar 
aloitti projektin Non Violent School (ks. 
Facebook: NOVIS-Kenia). 
 Sillä pyritään lopettamaan opettajien 
tapa parantaa oppimistuloksia oppilaita
piiskaamalla. Lapsena koettu väkivalta kun
jää selkäytimeen ja jatkuu muissa mer-
keissä vielä aikuisenakin. Ja väkivallan 
pelko on yksi syy viime aikojen pakolais-
tulvaan. Kindness matters, ystävälliset teot 
ovat tärkeitä – eikö vain?•
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LCIF on myös 
laittanut hyvän 
kiertämään.

>>>

Nobel-palkittu Denis Mukwege palkittiin myös lionien omalla humanitäärisellä palkinnolla.
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B
alkanin alueella hämmästystä herät-
tivät uudet mahtavat moottoritiet, 
jotka ylittivät laaksoja ja kulkivat 
vuorten läpi. Ihailimme appelsiini- 
ja oliivipuulehtoja, auringonkukka-

ja maissipeltoja ja Adrianmeren kauniita 
maisemia.
 Serbian pääkaupunki Belgrad sijaitsee 
Savajoen ja Tonavan yhtymäkohdassa. Suu-
ressa puistossa, House of Flowers, on entisen 
Jugoslavian presidentti Titon valkoista mar-
moria oleva hautamuistomerkki ja museo.
 Makedonian Skopjessa herätyksenä oli 
kello viiden rukouskutsu hotellin viereisen 
moskeijan minareetista. Vanhalla basaari-
alueella nupukiviset kadut puikkelehtivat ot-
tomaanien aikaisten karavaanimajatalojen, 
kylpylöiden ja asumusten välissä. 1300-lu-
vulta peräisin olevat serajt ja hamamit olivat 
hämmästyttävän hyvin säilyneitä. Vuonna 
1963 tapahtunut suuri maanjäristys tuhosi 
Skopjen lähes 80 prosenttisesti. Uudet mahti-
pontiset talot, aukiot ja patsaat on rakennet-
tu art nouveau- ja barokkityyliin. Mahtavin 
patsaista esitti Aleksanteri Suurta, joka oli 
syntyisin Skopjesta. 
 Kosovon Prizrenin ja Albanian Tiranan 
jälkeen Montenegrossa Budvassa ihastelim-
me Adrianmeressä sijaitsevaa viehättävää 
saarta. Kuvankauniin Kotorinlahden tun-
netuin nähtävyys on pieni tekosaari ja sen 
kirkko. Haaksirikkoutuneet merimiehet ra-
kensivat ne kiitokseksi, kun pelastuessaan 
löysivät vedestä Neitsyt Mariaa ja Jeesus-lasta
esittävän ikonin.
 Kroatian Dubrovnikin vanha kaupunki-
kin on myös yksi Unescon maailmanperintö-
kohteita. Vietimme siellä kuuman kesäpäi-
vän ihastellen sen arkkitehtuuria, kapeita 
kujia, palatseja ja kirkkoja. 
 Dubrovnikista ajoimme Bosnia ja Herze-
govinan läpi Splitiin, sieltä laivalla Italian 
Anconaan ja sieltä taas San Marinoon, josta 
suurin osa sijaitsee Titano-vuorella. Jyrkkiä 
katuja, kapeita kujia ja lukuisia portaita pit-
kin kulkiessa allamme avautuivat mahtavat 
näkymät alas laaksoon.

”On leijonia Pohjantähden alla 
ja leijonat nuo toiset maailmalla...” 
PDCC Matti Tieksolan johtamana 14 leijonaa lähti kesäkuun lopussa 
Milanoon LCI:n kansainväliseen vuosikokoukseen. Matka kulki Turkin, 
Serbian, Pohjois-Makedonian, Kosovon, Albanian, Montenegron, 
Bosnia ja Hertzegovinan ja San Marinon kautta. 
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / pdg matti paavola

tu rakentaa myös Milanon tuomiokirkkoa, 
Neitsyt Marialle omistettua il Duomoa, jon-
ka pitsinen olemus jaksaa ihastuttaa katsojia. 
Sen vieressä on kuuluisa ostoskeskus Galleria
Vittorio Emanuele lasikattoineen ja luksus-
putiikkeineen. 
 Pohjois-Italiassa sijaitsee myös Lago 
Maggiore ja sen Isola Bella -saari, joka kuu-
luu vanhalle mahtavalle Borromeon suvulle. 
Suvun valtavan linnan koristeelliset salit oli-
vat täynnä aarteita. Puutarhan nurmikentillä 

Hurrasimme eri maiden iloisille delegaatioille 
ja värikkäille asuille.

Kiitos mukana kulkemisesta ja upeasta matkaseurasta koko ryhmällemme: Matti ja Pirjo Tieksola, Harri ja 
Sirkku Ala-Kulju, Bo ja Gun-Britt Lindberg, Reino Laine ja Marja-Leena Nurminen, Jouko Vuotso ja Riikka 
Häkkinen, Väinö Tamminen ja Terttu Kinnunen, Matti ja Ulla Paavola.

Milano tarjosi nähtävää
Matkamme pääkohde, LCI:n Milanon kan-
sainvälinen vuosikokous oli monipuolinen 
tapahtuma. Valtava paraati kulki Milanon 
keskustassa kilometrikaupalla kuusi tuntia. 
Seurasimme sitä kadun varrella, heilutimme 
Suomen lippuja ja hurrasimme eri maiden 
iloisille delegaatioille ja värikkäille asuille.
 Kokousten musiikkina oli muun muassa 
Abba hittikappaleillaan, keskiaikaista kurkku-
laulua esittävä miesryhmä ja italialaiskuoro
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mahtavalla kansallislauluesityksellään. 22 000
osallistujan joukossa oli mukava tavata van-
hoja tuttuja ja tutustua uusiin.
 Milano tarjosi paljon nähtävää ja his-
torian havinaa joka askeleella. 1300-luvulta 
peräisin oli Castello Sforzesco, jykevä hallit-
sijoiden palatsi. Samaan aikaan oli aloitet-

kauniiden kukkaistutusten välillä valkoiset 
riikinkukot pöyhistelivät harsoisia pyrstösul-
kiaan ja kutsuivat toisiaan kolkolla äänellään.
 Näin on yhdeksän maata takanapäin. 
Italialaisen laulun mukaan ”Con ti partiro”…
näkemiin.•
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M
aailman laajuisen toimintaryh-
män GAT, Global Action Teamin 
uudistettu organisaatio vahvis-
tettiin kokouksessa. Perustuslail-
lisen alueen numero IV Euroo-

pan puheenjohtajaksi nimettiin PID Robert 
Rettby Sveitsistä. Pohjoismaiden, Baltian ja 
Puolan alueen GAT johtajiksi nimettiin PCC 
Hilde Straumsheim Norjasta ja PCC Mattias 
Öberg Ruotsista. Lion Antti Forsell jatkaa 
ryhmässä teknisenä tukena. Tehtävät vahvis-
tetaan vuosittain. 
 Ennakkoilmoittautuneita Milanon vuosi-
kokoukseen oli 18 609. Suurimmat osallistuja-
määrät olivat Italiasta 3 147, Yhdysvalloista
2 367, Japanista 1 925, Ranskasta 1 643 ja 
Intiasta 769. Lopullinen määrä nousi yli 
20 000:een.

LCI:n sähköpostivirtaa kehitetään
Kokouksessa käsiteltiin kuutta piiri- tai vara-
piirikuvernöörin valintaan liittyvää valitusta, 
joista viisi koski Intian piirejä, yksi Taiwanin 
ja yksi Belgian piiriä.

Hallitus hyväksyi piiri-
kuvernöörien vaalitulokset
Kansainvälisen hallituksen toimintakauden 2018–2019 kolmas 
kokous pidettiin ennen vuosikokousta 30.6.–4.7. Milanossa.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018–2020

 Hallitus hyväksyi 2019−2020 piirikuver-
nöörien vaalitulokset.
 LCI:n lähettämien sähköpostien laatua ja 
määrää tullaan kehittämään ja parantamaan.
 Kokouksessa hyväksyttiin Singaporen 
vuoden 2020 vuosikokouksen delegaatioiden 
hotellit. Pohjoismaiden osallistujien hotellit 
ovat Fairmont Singapore ja Swisshotel the 

ovat piirin, GATin toimintaryhmän jäseniä.
 Kazakstanin tasavalta siirrettiin perus-
tuslaillisesta alueesta VI perustuslailliseen 
alueeseen IV Eurooppa. 

Palveluraportointi laskenut
Hallitus keskusteli palveluraportoinnin te-
hostamiskeinoista. Kaudella 2018−2019 pal-
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Kansainväliset johtajat Milanon vuosikokouksen paraatissa.

Hallitus keskusteli palveluraportoinnin 
tehostamiskeinoista.

Stamford. Piirikuvernöörielektit majoittuvat 
päämajahotelli Marina Bay Sandsiin.
 Piirikuvernöörielektien 2020 kouluttajat 
nimettiin. Pohjoismaiden kouluttajat ovat 
PCC Jari Rytkönen suomenkielinen ryhmä ja
PCC Hilde Strausheim ruotsinkielinen ryh-
mä. 
 Piiriohjeeseen lisättiin lause, jossa tode-
taan, että alueen- ja lohkon puheenjohtajat 

velujen raportointi oli laskenut verrattuna 
kauteen 2017−2018. Syitä arveltiin olevan 
muun muassa 100-vuotisjuhlien päättymi-
nen 2018. Voimakkaimmin raportointi oli 
laskenut Euroopassa.
 LCIF:n Kampanja 100 on saavuttamassa 
ensimmäisen kauden 110 miljoonan US dol-
larin tavoitteen. Kampanja 100 malliklubin 
kriteerejä muutettiin siten, että nyt malliklu-
biksi hyväksytään 500 US dollarin lahjoitus 
per klubin jäsen. Aiemman ehdon 750 US 
dollarin lahjoitus per klubin jäsen tullaan jat-
kossa nimeämään visionääri malliklubeiksi.
 Osana EU:n tietosuojavaatimuksia (GDPR)
on päämajaan nimetty tietosuojasta vastaa-
vaa henkilö. Päämajan henkilöstö ja Euroo-
pan lionien tietosuojatyöryhmä tekevät tii-
vistä yhteistyötä EU:n tietosuojadirektiivin 
tuoman haasteiden ratkaisemiseksi. Italia ja 
Japani ovat päättäneet, että MyLCI on heidän 
ensisijainen jäsentietojärjestelmänsä.
 Kansainvälinen johtaja Suomesta nimet-
tiin toiselle hallituskaudelle myös Pitkän Ai-
kavälin Suunnittelukomitean Long Range 
Planning Committee jäseneksi Markkinoin-
tikomitean lisäksi.
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 
9.10.−12.10.2019, paikkana on Jackson Hole, 
Wyoming, Yhdysvallat.•

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS
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Y
mpäristöpalkinto ojennettiin poik-
keuksellisesti tänä vuonna kaikille 
näille 15 tiimille yhteisesti. Tällä 
teolla ympäristöpalkintoraati halusi
alleviivata, että vesiensuojelussa 

kaikki teot ovat tarpeen, hyviä ja kannatettavia.
 Elo-syyskuun vaihteessa kisatiimit ko-
koontuivat Lions Water Campille Ruovedelle

Vesiaktiviteettikisan satoa
Leijonat puhtaan veden puolesta -projekti haastoi syksyllä 2018 
leijonat ja leot ideoimaan tulevaisuuden vesiensuojeluaktiviteetteja.  
Toivoimme ideoita, joihin itse uskotte ja haluaisitte kutsua mukaan 
muita yhteiskunnan toimijoita, joilla on vaikuttavuutta. Kisaan tuli 
kaikkiaan 15 ehdotusta, jotka esittelemme lyhyesti.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, hankkeen projektipäällikkö

25

kehittämään ideoitaan eteenpäin. Vesien-
suojelutyön toivotaan juurtuvan osaksi lei-
jonien palvelukulttuuria käynnissä olevan 
hankkeen aikana. Leijonat tekevät paljon 
muutakin vesiensuojelua – kerrothan oman 
vesileijonatekosi projektitiimi Myötärannan 
kiiskille. Omista tekemisistä muille kertomi-
nen on myös vesiensuojeluteko. >>>

Vesiensuojelutyön toivotaan juurtuvan 
osaksi leijonien palvelukulttuuria 
käynnissä olevan hankkeen aikana.
KUVA: KAROLIINA VILANDER
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Tilaa oma pieni vihreä kirja Suomen YK-liitolta ja ota Agenda 2030 Kestävän kehityksen tavoitteet haltuun.
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Aktiviteettikisan ehdotukset

IDEA 1
Puhtaat vedet ja ympäristö elämälle 
LC Oulu/Pateniemi ja I-piiri 
Kirjoituskilpailu kouluille I-piirissä, Suo-
messa ja maailmalla.
 Koska tulevaisuus on nuorten ja ympä-
ristön puhtaus on elinehto hyvinvoinnille, 
tarvitsemme tietoa heidän tulevaisuuden aja-
tuksistaan. Konseptiin liittyy yleisötilaisuuk-
sia, jotka leijonat järjestävät yhdessä muun 
muassa koulujen kanssa.

IDEA 2
Rasvarosvo
LC Helsinki Cosmopolitan
Rasvarosvo on kierrätysmuovista tehty koti-
talousrasvan talteenottoa varten tehty purkki.
Purkkiin jämähtänyt rasva voidaan laittaa 
biojäteastiaan ja kiertoon.
 Ideaan liittyy kilpailukonsepti, jossa kou-
luluokat kilpailevat keskenään siitä, minkä 
luokan kodeissa käytetään eniten Rasvaros-
voa rasvanhävityksessä. Kerätystä rasvasta 

voidaan kilpailla myös kiloissa mitattuna. To-
teutetaan yhteistyössä vesilaitosten kanssa. 

IDEA 3
Puhtaat vedet ja ympäristöpäivä
I-piiri
Leijonat haastavat elinympäristönsä muut 
toimijat mukaan siivoamaan ympäristöään. 
Vuonna 2019 Eurooppa-päivänä rikkoontui 
7 000 siivoajan raja, kun I-piirin leijonat lait-
toivat luudalla koreasti kumppaneiden ikään 
ja taustaorganisaatioon katsomatta. 

IDEA 4 
Liikuta ja kiikuta 
LC Helsinki Cosmopolitan
Kerää itsesi kuntoon! Säännöllisiä rantasii-
voustalkoita toukokuusta syyskuuhun. Sa-
mana päivänä, samaan aikaan. Ideassa yh-
distyy ulkoilu ja ympäristön putsaus. Isoin 
saalis ja paras keräystyyli palkitaan.

>>>
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Kampanjalogon otti siirtotatuointina yli 150 festarikävijää lapsista raavaisiin miehiin. Vesileijonan ihoonsa 
ottaneille vinkattiin, että kuva tatskasta kannattaa jakaa somessa tunnuksella #puhtaatvedetlions. 
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IDEA 5
Puhdas ihana Aurinkolahti 
LC Helsinki/Soihdut
Kirpputoritapahtuma kaikenikäisille, jossa
jaetaan vesiensuojelutietoa sekä toimitaan
Itämeren ja luonnon puolesta kestävän 
kehityksen hengessä.
 Leijonien koordinoima yhteistyö-
tapahtuma herättää niin myyjät, asiak-
kaat kuin meidät leijonatkin ajattelemaan 
omien valintojemme vaikutusta ympäris-
töön ja omaan päivittäiseen elämäämme 
Itämeren äärellä.

IDEA 6
Lukion Itämerikurssi SciCruise 
LC Rauma/Kanali Helme
Haluamme tukea Itämeren ympärysmaissa
asuvien ympäristöstä kiinnostuneiden 
nuorten tutustumista toisiinsa. SciCruise-
risteilyllä yliopistotutkijat, yritykset ja yh-
teisöt tekevät töitä nuorten kanssa.
 Kannustamme nuoria adoptoimaan 
itselleen lähiveden ja sitoutuminen sen 
tarkkailuun sekä ekosysteemin tutkimi-
seen.

IDEA 7
Sisävesien ja rantojen siivous jätteistä 
LC Siilinjärvi/Sandels 
Leijonien hyötyliikuntatapahtuma, jossa 
kävellen ja veneellä maastossa liikkuen 
puhdistetaan sisävesistöjen rantoja sekä 
asennetaan vesilintujen suojapesiä.

IDEA 8
Tupakantumpit pois luonnosta 
ja vesistöistä
LC Helsinki/Pikku Huopalahti
Vastuullisten vesikansalaisten aktivointi-
ohjelma. Kadut, torit, puistot ja luonto 
ovat tupakannatsojen kaatopaikkoja. Nat-
sojen mikromuovi päätyy vesistöihin ja 
niiden eliöstöön. Haluamme valistaa nat-
sojen haitallisuudesta, haluamme enem-
män merkittyjä tupakointialueita sekä 
vaadimme niiden siistinä pitoa. Ajamme 
taskutuhkakuppien esiinmarssia.

IDEA 9
Uimarantojen puhdistus
LC Punkaharju
Tämä kokonaisvaltainen konsepti opettaa 
yläkoululaisia välittämään yhteisestä elin-
ympäristöstään ja tekemään yhteistyötä 
kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa.
 Opi pitämään nurmialueet, rantahie-
tikot sekä uimarannan vesiraja siistinä. 
Opi kunnostamaan pyörätelineitä ja piha-
kalusteita sekä siistimään pukukoppeja, 
kunnostamaan laituria ja hyppytelineitä 
sekä raportoimaan tekemästäsi työstä.

F
estarialueella näkyvyys oli taattu, 
sillä teltta sijaitsi heti pääporttien ja 
Oulun ammattikorkeakoulun vesi-
jakelupisteen läheisyydessä. 
 − Oulun ammattikorkeakoulu 

OAMK lähti innolla yhteistyöhön kans-
samme, ja heidän vesitankissaan komeili 
Puhtaat vedet -hankkeen lakana, Mari Kor-
pela LC Oulunsalo/Salottarista kiittelee.
 Vesiteema oli helteisenä viikonloppuna 
mitä ajankohtaisin ja luontevin.
 LC Oulu/Limingantullin leijona Jan 
Sormunen sai aikaiseksi monen kävijän 
kanssa juttua aikaiseksi vanhemmille tutus-
ta aiheesta: teinien pitkistä suihkuista, joista
riittää puhetta perheissä varsinkin vesilas-
kun saapuessa. Pisteellä jaettiinkin myös 
vinkkejä veden säästämiseen ja ruokahävi-
kin pienentämiseen.
 Tosiasiat purevat. ”Syötkö kalaa?” kysy-
mykseen saa yleensä myöntävän vastauk-
sen. Kun siihen jatkaa: ”Arvaa mitä tulet 
samalla tulet syöneeksi yhden vuodessa? 
Tupakantumpin”, niin vaikutus on taattu. 

Rohkaiseva ensivisiitti Qstockissa
Leijonat tekivät uuden aluevaltauksen heinäkuun viimeisenä 
viikonloppuna Oulussa. Paikalliset lions-toimijat esittelivät 
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanketta pohjoisen Suomen 
suurimmilla festareilla Qstockissa. Mukana palvelemassa oli 
vapaaehtoisia seitsemästä oululaisklubista.
PUHTAAT VEDET / elsi salovaara

Positiivista palautetta
Lions-toimijoiden näkyminen festareilla 
sai vain positiivista palautetta. Viikonloppu
poiki uusia yhteistyökumppaneita muista 
järjestöistä ja antoi lionstoiminnalle uuden-
laiset kasvot. Monelle se, että ympäristö on 
yksi lionien palvelukohteista, oli uusi asia. 
 Kaikki festareilla mukana olleet leijonat 
ovat valmiita vastaavaan rutistukseen. 
 – Lionsiskot ja -veljet, innovoikaa, ideoi-
kaa pop-up-tapahtumia, yhteistyöprojekte-
ja, menkää mukavuusalueenne ulkopuolelle,
verkostoitukaa, haastakaa ihmisiä uusiin 
tapahtumiin. Kysykää lähipiiriltä; ystäviltä, 
lapsilta ja lastenlapsilta, mistä he pitävät ja 
missä he haluavat olla mukana. Palvellaan 
ihmisiä, ollaan ajan hermolla, osallistetaan 
ihmiset mukaan, siinä on tulevaisuus, silloin
luovutamme isänmaan onnellisempana 
nousevalle sukupolvelle, Jan Sormunen kan-
nusti.• 

>>>
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T
avoitteena on muutettujen virta-
paikkojen ennallistaminen vir-
takutuisille kaloille eli taimen ja 
harjus sopivaksi huomioiden joen 
alkuperäinen jokirapupopulaatio. 

Uittoa varten lähes sata vuotta sitten ta-
pahtuneen perkauksen seurauksena puron 
kaikki kutualueet oli menetetty.
 – Halusimme korostaa paikallisen toi-
mimisen ja vaikuttamisen tarvetta ja tärkeyt-
tä valitsemalla Salmilammen puron koh-
teeksemme, ennallistamisprojektia vetänyt 

IDEA 10
Rannat siistiksi
LC Palokka/Wilma 
Kaikki Suomen leijonat ympäri maan siivoa-
vat Hyvän Päivänä syksyllä kesäroskat pois 
rannoilta. Toivotetaan lumi ja jää tervetul-
leeksi puhtailla rannoilla.

IDEA 11 
Ideakilpailu kouluille
LC Sotkamo
Mitä nuoret itse haluaisivat tehdä vesistöjen 
suojelemiseksi ja puhdistamiseksi?
 Lukiolaisten ideakilpailu, jonka sato ke-
rätään yhteiseen ideapankkiin. Ideapankkia 
voidaan käyttää biologian opetuksen tukena. 
Ideapankin sisältö ohjaa myös aikuisia te-

kemään yhteistyötä nuorten kanssa tavalla, 
joka puhuttelee heitä.

IDEA 12 
Saimaan hyvinvoinnilla parempi Itämeri
LC Lappeenranta/Rakuuna
Kun siivoamme Lappeenrannan alueella ran-
tasaasteen kaupungin yleisiltä ranta-alueilta 
pois, estämme roskien kulkeutumisen Saimaan

Leijonat ovat kokeneet työn fyysisesti haastavaksi ja raskaaksi, mutta hyvin palkitsevaksi.
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Yhteistyötä parhaimmillaan
Salmilammenpuro on neljä kilometriä pitkä, vedenlaadultaan 
poikkeuksellisen hyvä suurikokoinen puro Kontiolahden 
kunnassa. LC Kontiolahti valitsi lion Aimo Kettusen esityksestä 
Salmilammenpuron ennallistamisen klubinsa vesileijonien 
kohteeksi tehdä hyvää.
PUHTAAT VEDET / janne raassina

vesiensuojelun ammattilainen lion Janne 
Raassina sanoo.
 – Keväällä 2019 Salmilemmen puron 
ekologinen ja hydrologismorfologinen tila 
kartoitettiin ja uomalle laadittiin ennal-
listamissuunnitelma. Työt alkoivat heinä-
kuussa lähes kymmenen LC Kontiolahden 
aktiivin voimin. 
 Heti aloitukseen tuli LC Joensuusta 
kaksi kiinnostunutta leijonaa mukaan, joilla
oli samansuuntaisia suunnitelmia lähi-
aluettaan koskien. Porukkaan liittyi leijonia

LC Kontiolahti/Höytiäisestä ja LC Joen-
suu/Kantelettaresta. 

Palkitsevaa työtä
Työsarkaa oli edessä noin 1 070 uomakun-
nostusmetriä, mikä käsittäisi perattujen 
kivien palauttamista, uoman pienipiirtei-
sen vaihtelun, kuten virtausolot, syvyys ja 
puuaines palauttamista, kutusoraikkojen 
ja poikasalueiden ennallistamista. Sano-
malehti Karjalainen ja paikallislehti Pie-
lisjokiseutu kirjoittivat kattavasti uoman 
ennallistamisesta.
 Leijonat ovat kokeneet työn tähän 
mennessä fyysisesti haastavaksi ja ras-
kaaksi, mutta hyvin palkitsevaksi. Puro- 
uomaa on ennallistettu noin sata metriä 
työpäivää kohden. Yhtään soraääntä ei ole 
kuulunut, sitä vastoin omin käsin aikaan-
saadun muutoksen ylpeitä lausuntoja on 
ollut sitäkin useampia.
 – Työt jatkuvat elokuussa, jolloin 
meillä alkaa kenties suurin ponnistus, ku-
tusoran maastokuljetus ja asemointi uo-
maan. Tavoitteenamme on kutuaikaan 
mennessä olla vähintään kokonaistyö-
määrässä puolivälissä. Kaikkien merkit-
tävimpien kutupaikkojen olisi syytä olla 
valmiina syyskuun lopussa, jolloin rau-
hoitamme puron lisääntyville taimenille. 
Työt jatkuvat ensi kesänä alivirtaamakau-
della ja valmista tulisi olla kaikilta osin 
syksyyn 2020 mennessä.
 Jo syksyllä 2019 kierrätämme veden-
alaista kameraa kuvaamassa kutupaikoilla
liikkuvia taimenia. Toivomme, että työm-
me hedelmänä kutupaikoille löytyy käyt-
töä ja puro palaa takaisin lukuisien taime-
nien ja harjusten koti- ja lisääntymispu-
roksi.
 – Toimimme kahden osakaskunnan 
omistamalla vesialueella, mutta liikumme 
myös kuuden yksityisen maanomistajan 
maa-alueilla. Olemme saaneet suostu-
muksen töillemme ja heidän omistamien-
sa alueiden käyttöön. Tätä on yhteistyö ja 
yhdessä vaikuttaminen parhaimmillaan.•

>>>
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Kerää roska päivässä
VESISTÖ JA YMPÄRISTÖTEOT ovat nyt kaikkien huulilla – ja syystäkin. Olen pohtinut
kuluttajana arkisia valintojani entistä tarkemmin, sillä ympäristön puhtaus, hyvin-
vointi sekä ihmisten tulevaisuus mietityttää. Se, millaiselta ympäristö näyttää, on 
paljon kiinni meistä kaikista. Yhdessä ihmisessä on voimaa, mutta yhteistyössä pys-
tymme muuttamaan asioita nopeammin. Onkin hienoa, että samaa tavoitetta tavoit-
televat toimijat löytävät toisensa ja pääsevät osoittamaan ryhmän voiman.
 Kulutustottumukset ja rutiinit ovat ympä-
ristön kannalta tärkeä tarkastelun kohde. Oli 
kyse sitten vedestä, sähköstä, kulutustuotteista, 
ruoasta, kodinhoidosta tai liikkumisesta, moni 
tietää, mikä olisi ympäristölle ihanteellinen va-
linta. Harva, mukaan lukien itseni, kuitenkaan 
tekee kaikkeaan tärkeiden valintojen eteen. 
Mutta jostakin se on aloitettava! 
 Toiminta on usein tehokkaampaa kuin 
puhe, joten olen haastanut itseni ja muut leot 
vastuullisempiin tekoihin aiemmin luettele-
millani alueilla. Suomen leojen hallituksen 
kokouksissa tämä näkyy esimerkiksi kasvis-
ruokana. Nuoret ovat hienoja tiimiläisiä, sillä 
tekoihin ryhdytään nopeasti ideatulvan saatte-
lemana. Syntyy lyhyitä ja pidempikestoisia pro-
jekteja, jotka luovat puolestaan toiminnalle tär-
keitä verkostoja. 
 Nuoret tuntuvat olevan nykyisin ympäristö-
kysymysten käveleviä tietokirjoja, mutta leijo-
nilla on tietoa, jota nuoremmilla ei välttämättä 
ole. Kannustaisinkin molemmin puolin roh-
keaan yhteistyöhön yhteisen tavoitteen puolesta.
Kuten muusikko Tuure Kilpeläinen kappaleessaan toteaa: ”Hullun pojan rohkeutta, 
ja nuoren miehen voimia, ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerralla.” 
Hyödynnetään nuorten avointa ja rohkeaa mieltä yhteisvoimin kokeneempien kanssa.
 Toteutettujen tekojen jatkoksi haastan leot ja leijonat ämpärihaasteeseen. Tavoit-
teena on kerätä ämpärillisen verran roskia omavalintaisesta ympäristöstä. Idea lähti 
”roska päivässä” -tavasta, jossa huomasin ämpärin olevan tarpeen. Olkoon se alku 
meille kaikille!•

Yhteistyössä
pystymme
muuttamaan
asioita nopeammin.

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 hallituksen kärkihankkeen leijonat puhtaan veden puolesta.

VESIPOSTIA

kati jaatinen
suomen leojen 
presidentti 2019–2020
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kanavan kautta eteenpäin Itämereen. Teem-
me siivoustalkoot yhdessä kaikkien alueen 
lionsklubien kanssa, osana kaupungin järjes-
tämää suurta siivouskampanjaa.

IDEA 13
Puhtaat maat ja veet
LC Kiiminki ja I-piiri
Eurooppa-päivänä leijonat haastavat koko 
Suomen vauvasta vaariin siivoamaan. Kun 
Suomi on saatu siivoamaan yhdessä, haasta-
vat Suomen leijonat muut maailman leijonat 
tekemään vastaavan omassa maassaan.

IDEA 14
Salmilammenpuron ennallistaminen
LC Kontiolahti, LC Joensuu/Kanteletar 
ja LC Kontiolahti/Höytiäinen
Kunnostamme virtapaikat virtavesissä eläville
ja lisääntyville alkuperäislajeille sopivaksi. 
Työmme tukee ihmisten ympäristönluku-
taidon kehittymistä, aktiivista vesikansalai-
suutta sekä luonnon monimuotoisuuden säi-
lymistä.
 Haemme vaikuttavuutta työllemme 
kumppanuuksien kautta ja hankkeistamalla 
toimintamme. Teemme yhteistyötä alueen 
klubien kesken ja ELY-keskusten, maan-
omistajien sekä osakaskuntien kanssa.

IDEA 15
Yhdessä puhtaan Puulan puolesta 
LC Kangasniemi, LC Hirvensalmi 
ja LC Otava
Rakennamme yhdessä Luonto ry:n kanssa 
hulevesikosteikon keskelle Kangasniemen 
kirkonkylää asukkaiden iloksi. Palkitsemme
ympäristövastuullisimman oppilaan stipen-
dillä ja viemme ylioppilaat vesiristeilylle 
ihastumaan kauniiseen luontoomme.
 Haastamme muut alueen lionsklubit te-
kemään hyviä vesitöitä maakuntajärvi Puu-
lalla.•
Lisää ideoista voit lukea 
www.puhtaatvedet.lions.fi -sivustolta.

Leijonat ovat mukana Helsinki Design 
Weekillä 7.9. Osaamisen kiertotalouden 
päivä & Ilmastoahdistusiltamat 
-tapahtumalla. Tapahtuma järjestetään 
yhteistyössä Itämerihaasteen, Suomen 
Ympäristötieteenseuran ja Otaniemen 
lukion kanssa. Tapahtuma huipentuu 
Ympäristöahdistusiltamiin Tieteiden 
talolla Helsingissä. 

Tervetuloa kaikki mukaan!
www.helsinkidesignweek.fi

LIONIT HELSINKI DESIGN WEEKILLÄ
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O
rkesteriin valitut soittajat olivat 
16–30-vuotiaita. Mukana oli 14 
eri kansalaisuuden edustajaa, jois-
ta suuri osa Suomesta. Soittajia 
oli tällä kertaa mukana myös aina 

Australiasta ja Chilestä asti.
 Leirin aikana nuoret pääsivät nautti-
maan paikallisten lionsklubien vieraanva-
raisuudesta monella eri tavalla. Ensimmäi-
sellä viikolla järjestettiin klubien rahoittama 
Vesijärviristeily, joka sai paljon kiitosta sekä 
leiriläisiltä että kouluttajilta. Kolmetuntisen 
risteilyn aikana nautittiin illallista, tutustut-
tiin toisiin leiriläisiin ja ihailtiin Vesijärven 

Orkester Nordenin 
ensimmäinen kesä Lahdessa 
Lahteen kokoontui 29.7.–7.8. energinen ja persoonallinen 
73 hengen kokoonpano nuoria muusikoita ja kahdeksan 
heitä ohjaavaa ammattilaista. Nuoret valloittivat kaupunkilaiset 
välittömyydellään ja innokkuudellaan jo heti ensimmäisestä 
päivästä lähtien.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs

kaunista maisemaa. Vesijärvisäätiön edus-
taja oli jakamassa tietoa Vesijärven suoje-
lusta ja järven tämänhetkisestä tilasta.
 Toisella viikolla paikalliset klubit jär-
jestivät leiriläisille saunaillan Lahden ur-
heilukeskuksen maauimalan saunoilla ja 
ulkoaltailla. Ilta päättyi laavulla tarjoiltuun 
illalliseen ja mölkyn peluuseen. Taisipa 
joku lähteä kokeilemaan sauvakävelyäkin 
kauniissa loppukesän illassa. Lahti näytti 
parhaat puolensa, aurinko paistoi ja metsä
toi paineen alla työskenteleville nuorille 
toivottua rentoutumista. 

Orkesteri näkyi katukuvassa
Lahden kaupungin kulttuuriasiainpäällik-
kö Matti Karhos on ylpeä saadessaan antaa 
lahjakkaille soittajille tilaisuuden loistaa ja 
nauttia Lahden kaupungin monipuolisesta 
tarjonnasta.
 – Lahti tarjoaa Orkester Nordenille par-
haat olosuhteet sekä harjoittelulle että 
muulle yhteiselle tekemiselle. Orkesterilai-
set ovat päässeet harjoittelun ohella naut-
timaan Lahden kauniista luonnosta, le-
gendaarisesta urheilukeskuksestamme, 
Kuninkuusraveista sekä tietenkin Sibelius-
talon maailmankuulusta akustiikasta, Kar-
hos sanoo.

30

Sibeliustalon upea akustiikka 
korosti upeiden teosten 
innokasta tulkintaa.
KUVA: SAKARI KOPO
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 Leirin aikana Orkester Norden näkyi ja 
esiintyi myös Lahden katukuvassa lauantaina 
3. elokuuta, jolloin pieniä kamarimusiikki-
kokoonpanoja oli ripoteltu Lahden keskus-
tan alueelle, torille ja kauppoihin ja Museo-
kioskin tiloihin. Lisäksi orkesterin vasket ja 
lyömäsoittajat esiintyivät Kuninkuusraveissa 
ja soittivat Maamme-laulun ravikansalle.

Kiertueella lämmin vastaanotto
Leirin päätteeksi orkesteri lähti viiden päivän
kiertueelle. Leirin järjestelyistä vastasi Lah-
den kulttuuripalvelut neljän tuottajan ja tuot-
tajaharjoittelijan voimin sekä lukuisa määrä 
aktiivisia vapaaehtoisia toimijoita, jotka ovat 
tukeneet leirin toimintaa lainaamalla soitti-
mia ja aikaansa leirin onnistumiseksi. 
 Orkesterin Nordenilla oli ilo järjestää 
kiertueensa ensimmäinen konsertti torstaina 
8.8. Lappeenranta-salissa, Lappeenrannassa. 
Paikallinen LC Lappeenranta/Rakuuna oli 
ottanut tapahtuman hienosti hoitaakseen.
 Konsertti perjantaina 9.8. Sibeliusta-
lon huikeissa puitteissa jäi varmasti monen 
nuoren mieleen upeana kokemuksena. Ylei-
söä oli suuri joukko paikalla ja Sibeliustalon 
upea akustiikka korosti upeiden teosten in-
nokasta tulkintaa vielä entisestään. Sibelius-
talon konsertin yksi hyväntekeväisyyskohde 
on muun muassa puhtaat vedet ja Vesijärven 
suojelu.
 Kiertueen muut konsertit järjestettiin 
sunnuntaina 11.8. kulttuuri- ja kongressikes-

kus Alandicassa Maarianhaminassa ja maa-
nantaina 12.8. Kaarlin kirkossa Tallinnassa. 
Maarianhaminan konsertti järjestettiin yh-
teistyössä kaikkien paikallisten klubien kes-
ken ja vastaanotto oli lämmin. Tallinnan 

Leirin aikana nuoret pääsivät nauttimaan 
paikallisten lionsklubien vieraanvaraisuudesta.

Kuvassa Orkester Nordenin kouluttajat Adam Grüchot, 1. viulu, Michael Karlsson, kontrabasso, 
Heikki Parviainen, lyömäsoittimet, Ilkka Uurtimo, sello, Mina Fred, alttoviulu ja Viktor Wennesz, puupuhaltimet.
Kuvasta puuttuvat Ingemar Roos, vasket ja Arne Jørgen Øian, 2. viulu.
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konsertin päävastuu oli lähinnä Orkester 
Norden organisaatiolla, yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa.

Haku käynnistyy hyvissä ajoin
Suunnitelmat vuodelle 2020 ovat jo täydessä 
vauhdissa. Leirin aikana pidettyjen palave-
rien pohjalta käydään jo keskusteluja tulevan 
vuoden kapellimestarin kanssa ohjelmistosta.
Tulevan vuoden muusikoiden haku käynnis-
tetään hyvissä ajoin, jotta ensi vuonna tavoi-
tamme suuremman joukon muusikoita. 
 Kiitämme kaikkia tukijoita työpanok-
sesta ja rahallisesta tuesta orkesterin leirin 
ja kiertueen järjestelyissä. Ilman näitä hen-
kilöitä emme olisi pystyneet tarjoamaan tätä 
muistorikasta kokemusta nuorille. 
 Toivomme, että kotiinviemisiksi muu-
sikot saivat laukkuihinsa rutkasti muistoja 
vieraanvaraisuudesta, elinikäisiä ystäviä ja 
suuren määrän ammatillista osaamista ja itse-
varmuutta.•

Leirin päätteeksi orkesteri lähti viiden päivän 
konserttikiertueelle Lappeenrantaan, 
Lahteen, Maarianhaminaan ja Tallinnaan. 
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Näkö lapsille -ohjelman tärkeimmät 
saavutukset vuodesta 2001: 

• palveltu 30 miljoonaa lasta 
 yhteensä 10 maassa 

• koulutettuja opettajia on jo 70 000

• yhteensä yli 600 000:lle lapselle 
 ilmaiset silmälasit tai muuta
 elintärkeää näönhoitoa

• Johnson & Johnson Vison on 
 antanut paikallisrahoitusta 
 4,5 miljoonaa US dollaria. 

NÄKÖ LAPSILLE -OHJELMA

M
ahdollisen silmäongelman löy-
tyessä ohjelma ohjaa oppilaan 
lääkärin tutkittavaksi ja tarjoaa 
silmälasit tai tarpeellisen hoi-
don. Taittovirheitä korjaavat sil-

mälasit ovat kaikkein yleisin Näkö lapsille 
-ohjelman tarjoama hoito, mutta ohjelman 
avulla voidaan myös havaita vakavampiakin 
näkökyvyn heikentymisiä, jotka voivat joh-
taa peruuttamattomaan näön menetykseen, 

Voimallinen kumppanuus lasten hyväksi
Näkö lapsille -ohjelma on paikkakunnilla toimiva silmäterveyden 
koulutuksen ja näöntarkastuksen kumppanuusohjelma, jonka 
LCIF ja Johnson & Johnson Vision perustivat vuonna 2001. 
Ohjelmassa paikalliset silmienhoidon ammattilaiset, lionit ja 
vapaaehtoiset järjestävät näöntarkastuksia vähävaraisiin kouluihin 
ja opettajille annetaan koulutusta silmien terveydestä. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LCIF / jamie konigsfeld

sille on viime vuosina kasvanut ulottumaan 
uusiin suurkaupunkeihin Kiinassa, Turkissa 
ja Keniassa. Näkö lapsille -ohjelman arvel-
laan nykyään olevan suurin koulupohjainen 
näöntarkastusohjelma koko maailmassa.  
 Lionit ovat ohjelman ratkaiseva tekijä. 
Lionit palkkaavat paikallisia silmienhoidon 
ammattilaisia ja auttavat voittamaan viran-
omaiset puolelleen ja hankkimaan tarvittavat 
luvat terveysministereiltä, koulutusosastoilta 
ja koulujen johdolta, jotta opettajat saataisiin 
mukaan taistelemaan terveiden silmien puo-
lesta. Lionit opastavat vanhempia saamaan 
lapsensa silmienhoitoon, huojentavat heidän 
maksuhuoliaan ja auttavat pääsyssä kokenei-
den ammattilaisten hoitoon.
 
Yhteiset arvot
Näkö lapsille -ohjelman valtava kasvu voi-
daan lukea lionien ja Johnson & Johnson Vi-
sionin yhteisten arvojen ansioksi. Johnson & 
Johnson Vision uskoo paikallisyhteisöjen ja 

Näkö lapsille -vapaaehtoistyöntekijä tarkastamassa nuoren pojan näköä Thaimaassa.

erilaisten taitojen kehittymisessä jälkeen jää-
miseen ja sosiaalisten mahdollisuuksien me-
nettämiseen.
 Näkö lapsille lähti alkuun vain muuta-
milla ohjelmapaikkakunnilla Aasiassa ja 
sen tavoitteena oli tarjota kouluilla mah-
dollisimman paljon silmienhoitoa, opetusta 
ja tiedotusta. Paikallisten lionien, LCIF:n ja 
Johnson & Johnson Visionin maailmanlaa-
juisen tukiverkottumisen ansiosta Näkö lap-

KUVA: LCI
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Ben ja tohtori, lion Tanvi Shah ennen leikkausta.

B
en oli turhautunut ja osoitti sen 
itkuillaan ja kiukunpuuskillaan. 
Benin vanhemmat olivat häm-
mentyneitä poikansa käytöksestä, 
eivätkä ymmärtäneet, miten aut-

taa tätä. He eivät tienneet, että Benillä oli 
suuria vaikeuksia nähdä ympäröivä maailma
selvästi. 
 Benin vanhemmat alkoivat epäillä, että 
pojan näkökyvyssä saattaisi olla jotakin hul-
lusti, mutta heillä ei ollut varaa viedä häntä 
lääkäriin. Sitten he saivat kuulla hankkeesta 
nimeltä Sight for Kids, Näkö lapsille, joka on 
koulussa toimiva Lions Clubs International 
säätiön, LCIF:n ja Johnson & Johnson Vi-
sionin yhteinen kumppanuusohjelma. 
 Sight for Kids Kenya järjesti leirin Be-
nin kotikaupungissa Kisumussa, Kenian 
länsiosassa. Vaikka Ben ei ollut vielä kyllin 
vanha kouluun, hänet vietiin paikalle erityis-
arviointiin. Muutaman testin jälkeen lää-
kärit diagnosoivat Benin oikeassa silmässä 
vakavan kaihin, joka oli sumentanut silmän 
täysin. Se oli ollut hänellä todennäköisesti 
syntymästään saakka. 
 Benin vanhemmat veivät poikansa Lions
SightFirst -silmäsairaalaan leikkaukseen, 
joka oli heille ilmainen. Silmälääkäri poisti
Benin silmästä kaihin, joka oli sumentanut 
hänen näköään kuin tumma pilvi. Leik-
kauksen jälkeen Ben tarvitsi silmälasit, jot-
ka hän sai myös ilmaiseksi. Kun Ben laittoi 
lasit nenälleen ensi kertaa, hänen kiuk-
kuinen irvistyksensä häipyi saman tien. 
Itse asiassa Ben virnisti leveästi. Sitten hän 
purskahti nauruun. Ensi kertaa elämässään 
hän näki selvästi. 
 − On paljon ihmisiä, jotka eivät todella-
kaan tiedä, mitä silmien terveys on, sanoo 
Dr. Tanvi Shah, joka toimii vanhempana 
optikkona ja Sight for Kids Kenya -ohjelman 
puheenjohtajana Lions SightFirst -silmäsai-
raalassa. 
 − Lapset eivät tiedä, mikä on normaali 
näkökyky, joten suuri joukko näitä silmä-
ongelmia jää löytymättä. Syynä on tiedon-

Terve näkökyky lapsille
Ben oli vasta kolmevuotias. Hänen olisi kuulunut tuntea 
itsensä iloiseksi, uteliaaksi ja urheaksi. Sen sijaan hänen 
kasvoillaan näytti aina olevan kiukkuinen ilme. Hän hymyili 
harvoin. Lisäksi hänen motoriset taitonsa olivat hidastuneet 
ja käveleminen tuotti hänelle vaikeuksia; hänellä oli tapana 
kulkiessaan törmäillä jatkuvasti. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LCIF / jamie konigsfeld

puute, vaikeudet päästä hoitopaikkoihin ja 
varojen puute, hän sanoo. 
 Benin koko maailma muuttui Näkö 
lapsille -ohjelmassa toimivien huolehtivien 
lääkärien ansiosta. Tuhmana ja hämmen-
tävästi käyttäytyvänä lapsena pidetty Ben 
muuttui iloiseksi, terveemmäksi taaperoksi,
jolla oli samat kyvyt kuin muilla ikäisillään 
lapsilla. Dr. Shah jopa kuvaili häntä ”kupli-
van iloiseksi”.• 

Maailmassa on 
lähes 19 miljoonaa 
heikkonäköistä lasta. 
Heistä kaksi 
kolmasosaa tarvitsee 
yksinkertaiset 
silmälasit.

Mitä tapahtuu nyt, kun kuluneiden 
18 vuoden aikana avun piiriin on saatu 
30 miljoonaa lasta? LCIF ja Johnson 
& Johnson Vision pyrkivät yhdessä 
Näkö lapsille -ohjelman avulla vuoteen 
2021 mennessä kaksinkertaistamaan 
autettujen lasten lukumäärän, joka on 
jo maailmanlaajuisesti enemmän kuin 
miljoona lasta vuodessa. 

TULEVAISUUDEN PYRKIMYKSIÄ

maailmanlaajuisen terveyden parantamiseen 
toteuttaen omaa visiotansa: ”Auttaa ihmisiä 
näkemään paremmin, olemaan paremmin 
yhteydessä tosiinsa, elämään paremmin.” 
Lionit ovat ”sokeiden ritareita”, sitoutuneita 
tekemään lopun ehkäistävissä olevasta so-
keudesta huonojen palvelujen varassa olevil-
la paikkakunnilla ympäri maailman.  
 – Näkökyky antaa mahdollisuuden olla 
yhteydessä elämän tärkeisiin asioihin – ja 
toinen tosiimme. Johnson & Johnson Visio-
nissa meitä yhdistää mahtava tavoite – maail-
manlaajuisen silmienterveyden kehityskaaren
muuttaminen, sanoo Shlomi Nachman, joka 
on Johnson & Johnson Vision and Interven-
tional Solutions & Specialty Surgery Company
Groupin puheenjohtaja. 
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 – Juuri tästä syystä me toimimme joka 
päivä silmienhoidon ammattilaisten kanssa
ja samalla yhdistämme terävimmät näke-
mykset, tieteen ja teknologian. Pyrimme 
myös lisäämään tietoisuutta siitä, miten 
huolehditaan elinikäisestä silmien tervey-
destä. Olemme mukana joka askeleella: suo-
jelemassa ja korjaamassa näköä, jotta nuo-
rimmat potilaamme voivat kasvaa, leikkiä ja 
oppia; kohentamassa ja palauttamassa näkö-
kykyä, jotta ihmiset voivat elää täyttä elämää. 
Olemme yhdessä luomassa maailmaa, jota 
näkökyky yhdistää.
 LCIF:n ja Johnson & Johnson Visionin 
sitoutuminen taistelemaan terveen näköky-
vyn puolesta on johtanut siihen, että Näkö 
lapsille -ohjelma tavoittaa jo vuosittain yli 
kaksi miljoonaa lasta. Lähes 18-vuotiaan 
kumppanuusohjelman aikana palvelua saa-
neiden lasten lukumäärä on hiljattain ylit-
tänyt 30 miljoonaa. Johnson & Johnson Vi-
sionin tuki – sekä apurahojen myöntäminen 
että työntekijöiden johtaminen ja palkkaa-
minen – on auttanut paikallisia lioneita teke-
mään oman osansa asiantuntemuksen ja tar-
peellisten voimavarojen hankkimiseksi, jotta 
paikkakunnista voidaan luoda terveempiä. 
Tämän ansiosta lapsilla on paremmat mah-
dollisuudet menestyä.•  
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1. Elämisentaitoja Lions Quest -logo 
ilmaisee
a) varjoa
b) oppimista ja aikuisen esimerkkiä 
c) kahta nuijapäätä

2. Elämisentaitoja LQ -koulutukset 
alkoivat 1991. Sen jälkeen on koulutettu
opettajia
a) 10 000
b) 20 000
c) 50 000

3. Elämisentaitoja LQ -koulutuksista 
hyötyvät
a) opettajat 
b) liikuntaseuravalmentajat 
c) koulujen oppilaat
d) lionsklubit

4. Elämisentaitoja LQ -liikuntaseura-
koulutuksia suosittelevat
a) Sauli Niinistö
b) Jukka Jalonen
c) Cheek
d) Jari Komulainen

5. Elämisentaitoja LQ -koulutuksiin 
osallistuneet arvostavat koulutuksen 
a) käytännönläheisyyttä 
b) tieteellisesti tutkittua vaikuttavuutta
c) hyvää materiaalia
d) osaavia kouluttajia

Tutustu myös vastauksiin sivulla 36. Lataa 
kysely laajennettuna versiona LionsQuestin 
kotisivuilta ja järjestä Elämisentaitoja-visailu 
omalle klubillesi! •

Kuinka hyvin tunnet 
Elämisentaitoja Lions Quest 
-koulutusohjelman?

Elämisentaitoja LQ -koulutuksen lopullisia hyötyjiä ovat nuoret, joiden elämälle hyvät vuorovaikutustaidot 
antavat oikean suunnan toisiaan arvostavina ihmisinä. Heidän arvomaaismaansa ei esimerkiksi 
kiusaaminen kuulu. 

K
U

V
A

: L
IO

N
S 

Q
U

ES
TI

N
 A

R
K

IS
TO

Lionien panos 
Elämisentaitoihin 
viime kaudella 
lähes 150 000 euroa 
LIONS QUEST / jorma hokkanen, 
lq-työryhmän puheenjohtaja

ELÄMISENTAITOJA Lions Quest -ohjelma 
antaa kasvattajille työkaluja työstää luo-
kan ilmapiiriä avoimemmaksi ja turval-
liseksi niin, että jokainen uskaltaa ja voi 
olla ryhmässä oma itsensä.
 Koulussa samaan luokkaan päätyy 
monenlaisia oppilaita monenlaisista taus-
toista. Tämä koskee myös kaikenlaista 
harrastustoimintaa. Avoin ilmapiiri edis-
tää oppimista, lisää kouluviihtyvyyttä ja 
vähentää kiusaamista. Tavoittelemisen ar-
voisia asioita kaikki. 
 Leijonien panos tähän arvokkaaseen 
työhön on ollut kaudella 2018–19 suuri. 
Rahallisesti panostus on lähes 150 000 eu-
roa. Tällä rahalla on järjestetty kaikkiaan 
35 koulutustapahtumaa, joihin on osallis-
tunut keskimäärin yli 19 koulutettavaa. 
Kaikista 670 koulutuksiin osallistuneista 
hieman vaille puolet olivat opettajia ja lo-
put harrastetoiminnan ohjaajia ja kasvat-
tajia.
 Elämisentaitoja LQ -koulutuksen me-
nestys johtuu myös koulutuksen erin-
omaisesta laadusta. Esimerkiksi koulu-
tuksen ilmapiiri, merkitys omalle työlle ja 

Opetuspäällikkö Tarja Suhonen, 
Ylöjärven kaupunki: Tämän päivän nuoret 
ovat tulevaisuuden rakentajia. Heidät tullaan 
näkemään erilaisissa rooleissa yhteiskunnassa. 
Nuorena hankitut, hyvät tunne- ja vuorovaikutus-
taidot ovat pääomaa koko elämän ajan. 
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• Olen mielissäni, että paketti todella 
tarjoaa välineitä ja keinoja konkreettisesti. 
Asia ei jäänyt esittelyn tasolle 
”ja keksi loput itse”. Valtavan hieno 
paketti kokonaisuudessaan!

• Huippukoulutus, reppuun tarttui 
hyviä käytännön harjoituksia. 
Lisäksi pääsi samalla vaihtamaan 
kokemuksia ja jakamaan tuntemuksia 
kollegojen kanssa.

PALAUTTEITA KOULUTUKSESTA
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Liikuntaseura-
koulutukset tehostavat 
LQ -koulutusten 
tavoitteita 
LIONS QUEST / jorma hokkanen, 
lq-työryhmän puheenjohtaja 

LIIKUNTASEUROJEN valmentajien on tärkeää 
lajitaitojen harjoittelun lisäksi luoda kannus-
tava ja positiivinen ilmapiiri sekä vahvistaa 
lasten ja nuorten sosiaalisia taitoja. Elämi-
sentaitoja Lions Quest -ohjelma tarjoaa tä-
hän valmentajille käyttökelpoiset välineet, 
toteaa jääkiekkoleijonat kultaan keväällä joh-
dattanut Jukka Jalonen.
 Liikuntaseuroissa käy kuhina. Ohjattuun
liikuntaan osallistuu lasten ja nuorten vapaa-
aikatutkimuksen Oikeus liikkua mukaan 20–
60 prosenttia alle 20-vuotiaista nuorista. Siksi
liikuntaseurojen kasvattajilla on iso merkitys
lapsen ja nuoren kasvulle. Elämisentaitoja 
LQ -koulutuksesta tehtyjen tutkimusten ja 
palautteiden perusteella tiedämme ohjelman 
toimivan.
 Nyt on aika kääriä hihat ja ehdottaa kaik-
kialla Suomessa toimivien liikuntaseurojen 
valmentajille ja muille kasvattajille osallis-
tumista Elämisentaitoja LQ -liikuntaseura-
koulutukseen. Vielä tällä kaudella liikunta-
seurakoulutukset kustannetaan Punainen 
Sulka -keräyksen varoista. Koulutukset ovat 
siis maksuttomia niin koulutettaville kuin 
klubeille. 

HEI SINÄ OPETTAJA
TAI KOULUTTAJA! 
Lions Quest etsii täydennystä 

Elämisentaitoja-koulutustiimiin.

OTA YHTEYTTÄ, JOS
• koulutat ja kommunikoit sujuvasti 

sekä ruotsin että suomen kielellä
• innostut tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

sekä hyvinvoinnin kehittämisestä
• tunnet omaksesi opettajien 

ja kasvattajien täydennyskouluttamisen

TARJOAMME SINULLE
• koulutuksen tehtävääsi

• lämminhenkisen ja sitoutuneen 
koulutustiimin

• innokkaita koulutettavia ympäri Suomen
Voit myös vinkata etsinnästämme 

omalle verkostollesi. Jäämme odottelemaan 
yhteydenottoasi: quest@lions.fi

LISÄTIEDOT
Elämisentaitoja – Lions Quest 

-koulutusohjelmasta: www.lionsquest.fi

Leijonavalmentaja Jukka Jalonen suosittelee liikuntaseurakoulutusta.

• 35 koulutusta 
• 309 peruskoulutuksiin osallistunutta
• 154 liikuntaseurakoulutuksiin
  osallistunutta
• 207 muihin koulutuksiin 
  osallistunutta 
• 670 koulutuksiin osallistunutta 
  yhteensä 
• Rahallinen arvo 144 200 euroa

KAUSIYHTEENVETO 2018–19
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ELÄMISENTAITOJA 
LIONS QUEST -KOULUTUKSEN 
PALAUTTEET 2018–19
Palautteet koskevat koulutuksen ilmapiiriä, 
käytännönläheisyyttä, merkitystä koulutettavan 
työlle, käytännön työkaluja, kouluttajien 
ammattitaitoa, odotuksia koulutuksesta.

Erittäin hyvä  69 %
Melko hyvä  29 %
Keskinkertainen  2 %
Melko huono  0 %
Erittäin huono  0 %

Elämisentaitoja LQ -koulutus saa 
vuodesta toiseen erinomaiset palautteet. 
Kun koulutettavat antoivat palautteen 
kuudesta eri asiasta, 69 prosenttia palautteista 
oli erittäin hyviä ja lähes kaikki loput melko 
hyviä. Näin hienot koulutuspalautteet 
ovat perin harvinaisia.

materiaalien käyttökelpoisuus arvioidaan 
lähes sataprosenttisesti erittäin hyväksi tai 
hyväksi. Koulutuspalautteet antavat yleis-
arvosanan 4,61/5. 
 Elämisentaitoja LQ -koulutuksia on 
toteutettu kaikissa piireissä. Me leijonat 
voimme olla suorituksestamme ylpeitä. 
Koulutettujen välityksellä elämisentaidot
ovat keskiössä kymmenien tuhansien 
nuorten elämässä koulussa ja harrastusten
parissa.• 

 Syksyn koulutuskalenterista sivulta 37 
löydät oman piirisi koulutuksen. Lisää tietoa 
löytyy osoitteesta www.lionsquest.fi ja piirin 
LQ-puheenjohtajalta.•

Erittäin hyvä 
69 %

Melko hyvä
29 %

Keskinkertainen
2 %
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P
uolitoistapäiväisen koulutuksen ajan
kurssilla olleet partiojohtajat yhdis-
tivät Questin asioita omiin ajatuk-
siinsa.
    – Päivätyöni on muuta kuin opet-

tamista, joten nautin tästä pedagogisesta 
pohdinnasta. Heräsin huomaamaan, kuinka 
pienestä asiasta voi olla toisen hyvä olo kiinni.
Teen parhaani ottaakseni lasten tunteet ja 
luonteet huomioon. Ymmärsin, että kun lap-
set uskaltavat sanoa mielipiteensä ääneen ja 
huomaavat, että sitä kunnioitetaan, halu yh-
teisen hyvän tekemiseen kasvaa.
 Partiossa on paljon samaa kuin Quest- 
ohjelmassa: taitojen oppiminen on ydintä. Me 
kaikki tarvitsemme tunnetta siitä, että kuu-
lumme ympäröivien ihmisten joukkoon – ja 
että olemme arvostettuja yhteisömme jäseniä.
 Lions Quest -ohjelman yksi keskeinen 
metodi on ryhmäprosessi, jolla luodaan 
turvallinen, moninaisuutta arvostava, oppi-
mista edistävä ja välittävä ilmapiiri. Sen luo-
miseen Elämisentaito-ohjelmassamme on 
paljon työkaluja. 

Tunteille sanoja
Ilmojen viilennettyä sain matkustaa Uurai-
sille, Marjoniemeen, jossa oli koolla 26 lio-
nien nuorisovaihtoleiriläistä. Tällä retkellä 
pidin itse Quest-tuokioita – en kouluttanut 

Taitojen oppiminen on ydintä
Heinäkuun helteillä sain matkustaa Kemijärvelle, Sarriojärvelle, 
jossa leireili yli 700 partiolaista. Lähes vuosikymmenen Quest-
kouluttajana toimineena tämä oli uusi kokemus. Kävellessäni 
hiekkatietä koulutuspaikalle, metsien telttakylissä kaikuivat 
tutut partiolaulut ’’fillarin satula, ylipitkä viineri’’…
LIONS QUEST / johanna arho-forsblom, lq-kouluttaja

ohjelman käyttäjiä. Aloitimme sanoittamalla 
leiriviikon tunteita.
 Ilmapiiri oli iloinen ja vaikka nuoret olivat
hyvin erilaisista kulttuuritaustoista, hyvän 
olon ilmaiseminen oli yhteistä ja tunteille 
löytyi sanoja.
 Seuraavassa tuokiossa jatkoimme mietti-
mällä, miten pienikin teko vaikuttaa itseem-
me, läheisiimme ja koko yhteiskuntaan. Ku-
vasin vaikutusta pienen kiven heittämisellä 
veden pinnalle ja kehinä pisaran ympärillä. 
Illalla kerroin nuorille Leijonat puhtaan ve-
den puolesta -hankkeesta. 
 Leirin johtaja Jari Rytkönenkin osallistui 
KAHOOT-tietokilpailuun puhtaiden vesien 
suojelusta, mutta hävisi nuorille. Kilpailun 
palkaksi skoolasimme koivunmahlajuomalla.
 Lopuksi teimme pieniä ympäristötekoja 
kierrättämällä kahvipusseja. Jokainen nuori 
innostui punomaan itselleen ranne- tai hius-
renkaan. 
 LQ-kouluttajana on jokaisella kurssilla 
itsekin ihmeen äärellä; elämässä on muitakin 
tärkeitä asioita, mutta minulle tämä on se ti-
mantti ja näiden kurssien vetäminen suolaa, 
joka tekee muun maukkaaksi. 
 Yhdenkään kurssin järjestäminen ei on-
nistuisi ilman leijonien suurta vapaaehtois-
työtä: lämmin kiitos teille jokaiselle!• 

ELÄMISENTAITOJA 
LIONS QUEST -KYSELYN 
VASTAUKSET
(Kysely sivulla 34)

1. b
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus antaa 
5–25-vuotiaiden parissa toimiville opettajille
ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilas-
ryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaito-
jen harjoitteluun. Logomme kertoo aikuisen 
ja nuoren välisestä vuorovaikutussuhteesta ja 
painottaa aikuisen roolia nuoren kehityksen 
edistäjänä. 

2. b
Elämisentaitoja LQ -ohjelma on toiminut Suo-
messa jo yli 25 vuoden ajan. Sen aikana yli 
20 000 suomalaista kasvattajaa on päässyt ko-
kemaan koulutuksen ja hyödyntämään sen op-
peja työssään. Jos kukin opettaja työskentelee 
20 oppilaan kanssa vuosittain, olemme vaikut-
taneet noin 400 000 oppilaan elämään näinä 
vuosina.

3. Kaikki vaihtoehdot oikein
Elämisentaitoja LQ -ohjelma antaa kasvattajille 
työkaluja työstää luokan ilmapiiriä avoimem-
maksi ja turvalliseksi niin, että jokainen us-
kaltaa ja voi olla ryhmässä oma itsensä. Avoin 
ilmapiiri edistää oppimista, lisää kouluviihty-
vyyttä ja vähentää kiusaamista. 

4. b ja d
Jukka Jalonen, valmentaja: ”Liikuntaseurojen 
valmentajien on tärkeää lajitaitojen harjoit-
telun lisäksi luoda kannustava ja positiivinen 
ilmapiiri sekä vahvistaa lasten ja nuorten so-
siaalisia taitoja. Elämisentaitoja Lions Quest 
-ohjelma tarjoaa tähän valmentajille käyttö-
kelpoiset välineet.”

5. Kaikki vaihtoehdot oikein
Elämisentaitokouluttajat Johanna Arho-Fors-
blom ja Sirpa Kannisto saavat poikkeuksetta 
kiitosta työstään.•

Nuorisoleireillä kierrätettiin kahvipaketeista muun muassa koruja.
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Partiossa on paljon samaa kuin Quest- ohjelmassa.
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ELÄMISENTAITOJA 
LIONS QUEST 
-KOULUTUSOHJELMA 

KOULUTUS-
KALENTERI
2019–2020

SYKSY 2019

AIKA KOULUTUSTYYPPI PIIRI PAIKKAKUNTA

9.9. ja 10.9. Liikuntaseurakoulutus E Tampere
 (maksuton)

23.–24.9. Peruskoulutus B Espoo

1.–2.10. Peruskoulutus A Turku

7.–8.10. Peruskoulutus K Kuopio

14.–15.10. Peruskoulutus I Oulu

24.–25.10. Peruskoulutus M Pori

26.10. Liikuntaseurakoulutus L Kemi
 (maksuton)

28.–29.10. Peruskoulutus N Helsinki

11.11. ja 18.11. Liikuntaseurakoulutus F Vaasa 
 (maksuton)

12.11. ja 19.11. Liikuntaseurakoulutus B Helsinki 
 (maksuton)

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

KEVÄT 2020

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

3.–4.2. Peruskoulutus C Riihimäki

6.–7.2. Peruskoulutus D Vierumäki

10.–11.2. Peruskoulutus E Tampere

13.–14.2. Peruskoulutus M Kokemäki

17.–18.2. Peruskoulutus O Kalajoki

24.–25.2. Peruskoulutus I Oulu

27.–28.2. Peruskoulutus N Vantaa

11.–12.3. Peruskoulutus H Savonlinna

16.–17.3. Peruskoulutus A Turku

19.–20.3. Peruskoulutus F Vaasa

21.3. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki
 (maksuton) 

26.–27.3. Peruskoulutus K Kuopio

30.–31.3. Peruskoulutus L Rovaniemi

2.4. ja 7.4. Liikuntaseurakoulutus G Jyväskylä
 (maksuton) 

4.4. Liikuntaseurakoulutus D Vierumäki
 (maksuton)

15.4. ja 22.4. Liikuntaseurakoulutus O Kalajoki 
 (maksuton)

20.4. ja 28.4. Liikuntaseurakoulutus H Savonlinna 
 (maksuton) 

6.5. ja 12.5. Liikuntaseurakoulutus K Kuopio
 (maksuton)

23.5. Liikuntaseurakoulutus M Pori 
 (maksuton) 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA
Huomioikaa piiriin merkityt koulutukset ja päättäkää koulutettavien
määrä kokouksissanne. Ilmoittakaa päätös piirin Quest-puheen-
johtajalle tai osoitteessa www.lionsquest.fi /ilmoittautuminen. 
Ottakaa kouluun/päiväkotiin/kuntaan/urheiluseuraan yhteyttä 
kurssipaikan tarjoamiseksi. Jos halukasta lähtijää ei löydy, vinkatkaa 
asiasta piirinne Quest-puheenjohtajalle. Ilmoittautuessaan osallistuja 
merkitsee maksajan. Lasku koulutuksesta lähetetään ilmoituksen 
mukaan. Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia 
ilmoittautuu. Toteutumisen varmistamiseksi ilmoittautumisia toivotaan 
mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kurssia. 
Tällöin osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin
peruuttamisesta.

Elämisentaidot – keskiössä joka päivä

YHTEYSTIEDOT 
Piirien Quest-puheenjohtajat (etunimi.sukunimi@lions.fi) 
A-piiri: Virpi Lukkarla 
B-piiri: ilmoitetaan myöhemmin 
C-piiri: Jari Nisula 
D-piiri: Arto Silén 
E-piiri: Marja-Leena Niskanen 
F-piiri: Marika Haapanen 
G-piiri: Johanna Arho-Forsblom 

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

Kouluttajat
Johanna Arho-Forsblom
Sirpa Kannisto
(quest@lions.fi)

H-piiri: Jorma Silander 
I-piiri: Tessa Tieksola 
K-piiri: Arja Kekoni 
L-piiri: Terttu Alavuokila 
M-piiri: Kirsti Vuorela 
N-piiri: Johanna Raivio 
O-piiri: Jaana Siermala
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G
aneshan syntymäpäivää juhlitaan 
Ganesh Chaturthi -hindujuhlalla 
joka vuosi joko elo- tai syyskuussa. 
Juhlan aikana osallistujat palvovat 
Ganesha-idoleita kymmenen päi-

vän ajan ja upottavat ne sitten mereen tai jo-
honkin muuhun vesistöön. Monet Ganesha-
idolien valmistuksessa käytettävät materiaalit
ovat saastuttavia. Kun niitä upotetaan mil-
joonittain paikallisiin merivesiin, järviin, 
lampiin ja kaivoihin, vesi saastuu ja tappaa 
elämän vedessä aiheuttaen suurta tuhoa ve-
denalaiselle ekosysteemille.
 Intian Bangaloressa asuvat koululaiset 
haluavat muuttaa vesistöjä saastuttavan käy-
tännön. He ovat lähteneet mukaan leojen 
johtamaan palveluhankkeeseen, jossa luo-
daan savesta ympäristöystävällisiä idoleita. 
Lions Questin avulla opetetaan myönteistä, 
kiusaamisen vastaista käyttäytymismallia, 
luonnekasvatusta ja palvelutyötä sekä tiedo-
tetaan huumeiden, alkoholin ja tupakan vaa-
roista. 

Lions Quest -oppilaat leojen 
kumppaneina vesiensuojelussa
Ganesha on elefanttijumala, esteitten poistaja, taiteiden ja tieteiden 
suojeluspyhimys sekä älykkyyden ja viisauden jumala. Mikään hindulainen 
tapahtuma ei ala ennen kuin Ganesha herätellään henkiin. Niinpä 
Lions Quest -oppilaiden ja leojen mielestä on hyvin tärkeää löytää keino 
kunnioittaa Ganeshaa nimenomaan ympäristöystävällisellä tavalla. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LCIF / jamie konigsfeld

 Yläkoululaisille tarkoitettu Lions Questin
ohjelma Skills for Adolescence (Suomessa ni-
mellä Passi) opettaa myös myönteistä oppilas-
käyttäytymistä, mikä luo mahdollisuudet pa-
rempaan koulumenestykseen. Oppilaat op-
pivat sanomaan ei negatiivisille ikätoverei-
den asettamille paineille.

Vesien saastuminen 
on suuri ongelma
Palveluoppiminen on yksi ohjelman paino-
pistealueista, joissa lionit ja leot voivat erityi-
sesti toimia yhdessä. Läheisessä yläkoulussa 
joka luokka-asteella on leoja, jotka kuuluvat 
Someshwarapura Legacy Leo Clubiin. Hei-
dän ensisijainen tehtävänsä on tehdä Lions 
Quest -ohjelmaa tunnetuksi ja johtaa palvelu-
hankkeita omilla luokillaan ja alueen muissa
kouluissa. Leot pitävät paikallista vesien 
saastumista suurena ongelmana.
 Joka vuosi kuukautta ennen juhlaa leot 
opastavat oppilaita tekemään Ganesha-ido-
linsa ympäristöystävällisestä savesta. He neu-

Käy osoitteessa LCIF.org/BE100 
katsomassa, miten Kampanja 100 
suojelee maailmanyhteisömme ympäristön 
terveyttä keinoin, joilla on pitkäkestoisia 
myönteisiä ympäristövaikutuksia. 

KAMPANJA 100

Perinteinen Ganesha-idoli upotetaan mereen. 

Kaksi oppilasta esittelee savesta tekemiään 
ympäristöystävällisiä Ganesha-idoleita.

vovat oppilaille, miten idolin eri osat muo-
vataan savesta. He käyvät myös muissa kou-
luissa, korkeakouluissa ja temppeleissä opet-
tamassa muita. Vuosittain leot opettavat 
uuden oppilasluokan tekemään oman savi-
Ganeshansa, joka ei vahingoita maapalloa. 
 Saatuaan Ganesha-idolinsa valmiiksi op-
pilaat vievät ne ylpeinä kotiinsa, palvovat 
niitä kymmenen päivää ja upottavat ne sit-
ten ämpäriin, joka on täynnä vettä. Ämpäril-
lisessä vettä ei ole saastuttavia aineita, joten 
se voidaan myöhemmin käyttää kasvien kas-
teluun. Ympäristöstään huolehtimaan oppi-
neet oppilaat voivat olla vuodesta toiseen yl-
peitä siitä, että he vaikuttavat omalta osaltaan 
terveemmän ympäristön luomiseen. Vuosi-
satoja vanhaa traditiota muuttava oppilaiden 
palvelutyö tekee ympäristöstä terveemmän 
tuleville sukupolville.•
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Lions-isäntäperhepäivänä 18.7. kuusi leiriläistä pääsi vierailulle eduskuntaan. 
Lions-isäntinä vierailulla olivat mukana 1VDG Susanna Jokiperä ja lion 
Pauli Anttila.
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Lionkouluttajien virallinen pätevöitymisohjelma (Lions 
Certified Instructor Program, LCIP) on uusi päämajan 

koulutusohjelma, johon osallistumalla lionit voivat 
kehittää osaamistaan kouluttajina. LCIP-ohjelman 
tarkoitus on tarjota tehokasta koulutusta järjestön 

kaikilla tasoilla lisäämällä pätevien kouluttajien 
määrää ja samalla tarjotaan kehys, jonka 

puitteissa myös laajennetaan ja  
syvennetään kouluttajien  

tietoja ja taitoja.

      Osallistujat 
LCIP koulutukseen voivat hakea 

lionit, jotka ovat toimineet 
kouluttajina paikallisissa 

koulutuksissa tai piiritason 
kouluttajina klubi-

virkailijoille, sekä lionit, 
joilla on jonkin verran 

ammatillista kokemusta 
kouluttamisesta.

Laadukas lions- 
kouluttajien 
valmennus 
Lontoossa 

6.-9.12.2019

Antti Forsell
LCIP-kurssilla 2018

Valmennuksen 
sisältö
•	 Menestyksekkään 

lion-kouluttajan  
tunnusmerkit

•	 Koulutustilaisuuteen 
valmistautuminen

•	 Koulutustilaisuuden 
aloittaminen

•	 Selkeä, uskottava ja  
luotettava viestintä

•	 Ajan hallinta 
•	 Koulutustilaisuuden hallinta
•	 Haastavien tilanteiden ratkaisu
•	 Palautteiden käyttäminen ja merkitys
•	 Positiivisen oppimisympäristön luominen
•	 Aktiivisen oppimisen tavat ja soveltaminen

Kustannukset
Kurssimaksu 180 € + matkat Lontooseen.
Kurssimaksu sisältää 4 yötä tasokkaassa 
hotellissa, kaikki ruokailut koulutuksen 
ajalta, koulutuksen materiaalit sekä 
koulutuksen.
Hakemusten oltava päämajassa 
viimeistään 22.9.2019.

Lisätietoja
Lions-liiton koulutusjohtaja  
Varpu Ylhäinen
varpu.ylhainen@lions.fi /  
puh. 0400 453 866

Päämajan nettisivu:
https://lionsclubs.org/en/
resources-for-members/
resource-center/lions-
certified-instructor-
program

Tämä oli 
ehdottomasti paras 

lions-valmennus, jossa olen  
ollut. Sain hyviä kouluttajan 

taitoja sekä lions-toimintaan että 
työelämään. Kurssi oli paljon 
enemmän itse tekemistä kuin 

pelkkää luennolla  
istumista. 

L
eirille osallistui yhteensä kymmenen nuorta, viidestä eri 
maasta. Edustettuina olleet maat olivat Suomi, Liettua, Itä-
valta, Italia ja Turkki. Nuoria ohjaajia leirillä oli neljä, joista 
kaksi olivat leoja.
 Leirin aikana nuoret saivat kuulla ajankohtaista tietoa 

diabetekseen tarjolla olevista uusimmista verensokerimittauslait-
teista, suositellusta ravinnosta, hoitosuosituksista sekä saatiinpa 
kaikkien iloksi vierailulle myös Hypo-koira. 
 Tärkeimpänä oli kuitenkin nuorten keskinäinen vertaistuki ja 
uudet kokemukset ja elämykset, kuten suomalainen sauna, pulahta-
minen sieltä viilentävään järveen, salmiakki ja yöpyminen teltoissa 
metsässä, yhdessä samassa tilanteessa olevien kanssa. 
 Kaikesta uudesta selvittiin yhdessä, toinen toistaan kannustaen. 
Leiri oli monelle nuorelle heidän ensimmäinen ulkomaanmatkansa 
koskaan. Voidaan siis sanoa, että tavoitteemme tukea nuoria itse-
näisyyteen on onnistunut.
 Leirillä toteutimme myös leijonahengessä palveluaktiviteetin 
paikallisessa päiväkodissa, jossa 90, 1−7-vuotiasta lasta pääsi opet-
telemaan vieraiden maiden leikkejä leiriläisten ohjaamina. Tämä 
päivä jäi varmasti jokaisen lapsen, nuoren ja myös aikuisen mie-
leen. Leirimme saikin osallistujilta ja yhteistyökumppaneilta todella
positiivista palautetta, sekä leirin aikana, että leirin jälkeen. Voin 
ylpeydellä kertoa, että me teimme sen yhteistyöllä – B-piiri ja sen 
aktiiviset klubit ja leijonat!
 Siksi haluankin kiittää erityisesti leirin kuljetuksiin, yövalvon-
taan, Lions-isäntäperhepäivään Helsingissä sekä Lions-vierailupäi-
vään leirillä osallistuneita leijonia ja heidän klubejaan.• 

Vertaistukea diabetesleiriltä
Lohjan Kisakalliossa järjestettiin 15.–21. 
heinäkuuta nuorisovaihtoleiri tyypin 1 diabetesta 
sairastaville nuorille. Leirin rahoitus saatiin 
pääasiassa LCIF:n ja Punainen Sulka -kampanjan 
kerätyistä varoista. Taloudellista tukea antoivat 
myös LC Helsinki/Worldwide ja LC Espoo/Aurorat.
susanna jokiperä, 1vdg 2019–2020
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Onnistuneita nuorisoleirejä kesällä
Elokuun alussa tätä kirjoittaessani on käynnistynyt viimeinenkin 
11 päivän leiri A-piirissä. Ensimmäisenä aloitti O-piirin leiri, joka
on jo päättynyt. Nyt ovat käynnissä siis A-, E-, G- ja N-piirien leirit.
NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced
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M
iime viikonvaihteessa heinäkuun 
lopussa minulla oli kunnia vie-
railla O-piirin ja G-piirin leireillä.
    Minuun teki suuren vaiku-
tuksen leireillä nuorten hieno 

käytös. Oli suunnaton ilo tavata nuoria, jot-
ka ensi kertaa elämässä olivat matkustaneet 
hyvin kaukaakin tänne ja olivat liikuttuneita 
upeista elämyksistä, joita pystyimme heille 
tarjoamaan. Se on sitä suunnatonta iloa, joka 
toivottavasti valtaa meidät kaikki.
 Suurin haaste on löytää isäntäperhei-
tä. Oli melkoinen paukku kuulla perheistä, 
jotka ottivat tosi monta nuorta, ja tarjosivat 
näin heille mahdollisuuden tutustua suoma-
laiseen perhe-elämään ja kulttuuriin. Siinä 
samalla he tutustuivat toisiin nuoriin.
 Leirejä suunniteltaessa vastuuvuorossa 
olevat piirit ja leirihenkilökunta ovat tehneet 
kaikkensa, jotta leirit tuottaisivat nuorille uu-
sia kokemuksia ja elämyksiä. 

Mistä koostuu hyvä leiri?
Hyvässä leirissä on kaikki osa-alueet huomi-
oitu, ja ne ovat keskenään tasapainossa. 
 Yleensä kun leiri lähtee liikkeellä, ensin
pitää löytää sopiva leiripaikka. Parhaissa 
paikoissa on riittävä majoituskapasiteetti, 

Suomen Leot ovat olleet mukana 
auttamassa tänä kesänä Suomessa 
järjestettävillä nuorisoleireillä ympäri 
Suomea.

Leot muun muassa viihdyttivät Kokkolassa 
vaihtareita useamman viikon heinäkuun 
aikana sekä olivat Lohjalla järjestetyllä 
diabetesleirillä ohjaajina. Myös Mäntsälän 
N-piirin leirillä oli leoja ohjaajana useasta 
eri leoklubista.

LEOT MUKANA LEIREILLÄ

Monet oppivat 
leireillä uusia taitoja.

Nuorisoleirille osallistujat ryhmäkuvassa Kokkolan kansainvälisellä leirillä.

ruokahuolto toimii sekä on tietysti suoma-
laiseen tapaan sauna. Klassinen paikka on 
järven rannalla oleva kurssikeskus tai opis-
kelija-asunnot rantasaunalla.
 Lisäksi tarvitaan hyvä henkilöstö ja oh-
jelma. Olen erittäin iloinen, että leirit ovat 
ottaneet leoklubien jäseniä mukaan leirille 
ryhmänohjaajiksi. Tämä on mitä mainiointa
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O
len nyt kaksi kesää hoitanut nykyistä
toimea, ja niiden perusteella olen 
tullut johtopäätökseen, että nuo-
risovaihto nykyisellä järjestelmällä 
on tullut tiensä päähän.

 Klubit kyllä lähettävät nuoria vaihtoon 
– tosin nyt lähti vain noin 150 nuorta vaih-
toon, kun muistan ajan, jolloin lähtijöitä oli 
vielä reilut 300 nuorta. Paljon on tietysti ta-
pahtunut muutoksia noin 15 vuoden aikana, 
jolloin olen ollut tässä mukana.
 Aiemmin matka oli monelle nuorelle ko-
vin odotettu, ja matkaan lähdettiin innolla. 

Nyt kun matkustamisesta on tullut kaikille 
arkipäivää, niin matkaa ei enää koeta niin 
eksoottiseksi ja kiehtovaksi. 

Analyysi tilanteesta
Monen klubin vaihtosuhde on vahvasti läh-
tövoittoinen. Taitaapa olla niin, ettei löydy 
klubia, joka olisi ottanut tänne tulevia nuoria 
enemmän kuin on lähettänyt. Lähettäminen 
on varmasti helpompaa, kun taas vastaanot-
taminen vaatii enemmän ponnisteluja. 
 Olemme myös havainneet, että klubien
nuorisovaihtajien paneutuminen asioihin on
joskus luvattoman heikkoa. Lähes kaikki 
asiat kaatuvat piirien vaihtohenkilön vas-
tuulle nuorten kyselyihin vastaamisesta läh-
tien. Olemme todenneet, että mikäli klubien 
vaihtoasiamiehet hoitaisivat tehtävänsä kun-
nolla, niin piirien vaihtohenkilöt voisivat 
keskittyä oikeisiin asioihin.
 On myös syytä korostaa, että klubin teh-
tävä on hankkia isäntäperhe, eikä isäntäper-
heen luonnollisesti tarvitse olla leijonaperhe.
 Kun isäntäperheiden hankkiminen onkin
jäänyt leirikoordinaattorien vastuulle, siitä 
on tullut heille oikea piinapenkki. Usein he 
ovat juuri näitä piirien vaihtokoordinaatto-
reita. On päässyt vallalle ajatus ”kyllä joku 
muu hoitaa”.
 Se sähköpostikyselyiden määrä, joka mi-
nulle on tullut puuttuvista isäntäperheistä ul-
komailta, on pitkä kuin nälkävuosi. Näiden 
perusteella saa sen käsityksen, että muissa 
maissa asia hoituu. Totuus on kuitenkin se, 
tähän vaikuttaa meidän leijonien keski-ikä. 
Mutta voin vakuuttaa, että emme ole yksin – 
sama ongelma on koko Euroopassa. 
 Olen valmistelemassa toimintaohjetta 
liiton hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle 
hyväksyttäväksi. Monissa maissa, joissa isäntä-
perheasia on haasteena, on vähennetty myös 
leirejä. Olisi kuitenkin suotavaa, ettei toimin-
taa ajettaisi kovin alas.
 Pitää katsoa luottavasti tulevaisuuteen 
ja kääntää tämäkin asia positiiviseksi. Olen 
iloinen, että kaikesta huolimatta olemme saa-
neet taas muutaman uuden maan kanssamme
nuorisovaihtoon.•

Monen klubin vaihto-
suhde on vahvasti 
lähtövoittoinen.

Ajatuksia isäntäperheasiasta
Me leijonat olemme kaikki antaneet leijonalupauksen, 
jossa olemme lupautuneet hoitamaan meille annetut 
tehtävät. Lupaus on valitettavan monelta leijonalta 
päässyt unohtumaan, kun asiaa ajatellaan nuorisovaihdon 
ja varsinkin isäntäperheiden hankkimisen näkökulmasta.
NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced

palvelua. Vaihdossa olleet omat nuorem-
me ovat myös innokkaasti kysymässä 
mahdollisuutta liittyä leoklubeihin ja näin 
he pääsevät leireille kokemaan upeita elä-
myksiä yhä uudelleen. 
 Pidän onnistumisen kulmakivenä 
myös niin sanottua leirin henkeä. Jos siihen
saadaan heti alussa positiivinen energia, 
se vahvistaa kovasti leirin ”me-henkeä”. 
 Leirit osaavat laatia ohjelman, josta 
nuoret pitävät. En taaskaan voi olla mai-
nitsematta, kuinka tärkeä on ottaa leot 
mukaan jo suunnitteluvaiheessa. Ohjelma 
pitää rakentaa niin, ettei siitä tule suori-
tuspaineita, vaan päällimmäisenä ajatuk-
sena on rento fiilis. Rauhallisuus ja suo-
malainen luonto jokamiehenoikeuksin on 
uskomaton elämys monille.
 Monet oppivat leireillä uusi taitoja. 
Nuoret saavat myös hurjan paljon uusia 
ystäviä ympäri maailmaa jopa eliniäkseen.
Tietysti tarvitaan myös mukava säätila.
 Haluan osoittaa erityiskiitokseni kai-
kille, jotka ovat toimineet isäntäperheenä, 
ja näin olette avanneet kotinne oven tänne
tuleville nuorille.
 Samalla haluan kiittää kaikkia leirior-
ganisaatioita panostuksesta nuorisovaih-
don hyväksi. Olette tehneet uskomatonta 
työtä.
 Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.•

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

MIELIPIDE

Ajatuksia Kalajoen vuosikokouksesta 
sinikka vaitniemi, lc lempäälä/kipinä 

SAAVUIN KALAJOELLE yhtenä klubini virallisena edustajana kuunte-
lemaan ja päättämään tärkeistä asioista.
 Hetken kokouksessa paikalla oltuani minulle tuli sellainen tunne, 
että olen palannut eläkkeeltä takaisin työelämään.
 Olen istunut 45 vuotta ”hiekkalaatikon reunalla” ja kuunnellut 
monenlaisia juttuja. Siellä vajaan metrin mittaiset ihmiset pohtivat 
tärkeitä asioita, ne eivät aina sujuneet helposti. Kaikki halusivat puhua
yhtä aikaa, jokainen oli mielestään oikeassa, toisen asiaa vähäteltiin, 
ei kunnioitettu toisen mielipidettä, korotettiin ääntä, välillä pyydettiin
apua asiatuntijalta (aikuiselta).
 Vuosikokouksessa istuessani sain kuunnella hyvin samankaltaista
keskustelua, keskustelijat vain olivat puolta pidempiä ja heitä oli pal-
jon enemmän. Asiat olivat isoja ja tärkeitä, mutta niin ne olivat siellä 
hiekkalaatikollakin.
 Hiekkalaatikolla olijat huomasivat yllättävän nopeasti, että näin 
emme voi jatkaa hommia, koska olisi päästävä leikissä eteenpäin tai 
kaikki kiva jää tekemättä. Oli mukavampaa, kun tehtiin yhdessä tuu-
min asioita, annettiin periksi vähän omista mielipiteistä, huomattiin 
toisen hyvä idea, kuunneltiin toisia. Asiat sovittiin, jokaisella oli oma 
tehtävänsä ja he saivat isoja ”projekteja” tehtyä samana päivänä lop-
puun asti. Jälkeenpäin ei puhuttu toisista pahaa, ei kannettu kaunaa, 
vaan haluttiin seuraavanakin päivänä tehdä yhdessä hienoja juttuja 
koska se oli kivaa.
 Meillä ”isoilla” ihmisillä olisi paljon opittavaa heiltä ”metrin” mit-
taisilta jos vain ehtisimme joskus pysähtyä ja sopivan hetken tullessa 
kuunnella.
 Tällaisin ajatuksin ja aurinkoisin terveisin.• 

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!

Arvassa on tieto mahdollisesta voitosta. 
På lotten finns information om eventuell vinst.

Päävoitto arvotaan arvasta löytyvän koodin määräaikaan 3.2.2020 rekisteröineiden 
kesken. Arvonta suoritetaan 4.2.2020 Lounais-Suomen maistraatissa Turussa. 

Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja Lions-liiton sivuilla www.lions.fi

Huvudvinsten lottas ut bland de som registrerat koden på lotten senast den 3.2.2020. 
Dragningen sker den 4.2.2020 på magistraten i Sydvästra Finland. Vinnaren underrättas 

personligen samt på Lionsförbundets hemsida www.lions.fi

Lions-arpa
Lions-lott

Yhteensä yli 1250 voittoa!
3 mahdollisuutta voittaa!

Totalt över 1250 vinster!
3 chanser att vinna!

Raaputa ja rekisteröi arvontakoodisi
Skrapa och registrera din utlottningskod

Koodilla voit osallistua auton tai veneen arvon-
taan ja samalla lunastaa mahdollinen voitto  

osoitteessa www.lions.fi 

Med koden kan du delta i utlottning av bil eller 
båt samt lösa ut eventuell vinst på  

adressen www.lions.fi

2019 10€

PÄÄVOITTO / HUVUDVINST

Toyota Yaris
Henkilöauto / personbil

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

TAI 
ELLER

Venepaketti / båtpaket

Terhi 475 BR  
+ Honda BF50

100 kpl/st 
Jopo 24”

Katso  
voittoluettelo  

kääntöpuolelta.  
Se vinstförteckning från baksidan.

5 kpl/st 
Helkama sähköpolkupyörä / elcykel

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi • www.lippu.fi

Alan Menken - Glenn Slater - Cheri ja Bill Steinkellner
NUNNIA JA KONNIA
Taivaallisen hauska musikaali
Nunnaluostariin piilotetun laulajattaren ja nunnien joukko on lyömä-
tön ladatessaan ilmoille soulin, gospelin ja discon tarttuvat sävelet.
OHJAUS Ilkka Laasonen / ENSI-ILTA 4.9.2019
LIPUT 45 € / 42 € / 28 € / la peruslippu 51 € hinnat sis.palvelumaksun

Syksyn ohjelmistossa myös:
NELJÄNTIENRISTEYS • ISÄ • AARRESAARI

Varmista parhaat paikat ryhmällesi!
Etu yli 30 hengen ryhmille! 

-pikkujoulut 15.–16.11.2019

KUOPIOSSA
PERINTEISET

TEEMAILTA

49/hlö
€

+ MAJOITUS
49 € /hlö /vrk

Varaukset ja tiedustelut
Myyntipalvelu 044 7476 560 tai 
myynti@kunnonpaikka.fi

Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela | www.kunnonpaikka.com
Meiju Suvas 16.11.Tapani Kansa 15.11.
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OHJEHINNAT Kortit myydään kymmenen kappaleen erissä, 
personoitujen korttien minimitilaus 100 kappaletta. 
Kaikkia korttimalleja saa postikortteina, taittokortteina 
ja personoituina kortteina omalla tekstillä ja logolla.
• Postikortit 10 kpl/9 euroa
• Taittokortit 10 kpl/15 euroa
• Personoidut kortit 100 kpl, 2 euroa/kpl
Kaikkiin tilauksiin tulee 3 euron käsittelymaksu. 
TERVEHDYSTEKSTI
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
Fridfull Jul och Gott Nytt År

KORTTIEN TILAAMINEN Klubien korttivastaavat tekevät 
yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta 
www.lionsverkkokauppa.fi. Verkkokauppaan kirjaudutaan 
KLUBIN sähköpostiosoitteella ja nelinumeroisella salasanalla,
joka muodostetaan klubin kotimaisesta jäsennumerosta.
Salasana muodostetaan LC-kirjaimista ja jäsennumerosta 
lisäämällä alkuun tarvittaessa nollia. Numeron jälkeen kirjoita
vielä LC. Käyttäjätunnus: klubisinimi@lions.fi (esim. turku.
linna@lions.fi tai humppila@lions.fi). Salasana: LC-0123LC.

Tontun tupa / Tomtens stuga
YRJÖ HUUSKO

Joulun valot syttyvät / Juleljusen tänds
PÄIVI MANSIKKA-AHO

WWW.LIONSVERKKOKAUPPA.FI

Lions-liiton joulukortit 2019

Jouluriemu / Julefröjd
PÄIVI MANSIKKA-AHO

JOULUKORTTIVALIKOIMA

Sydämellistä joulua! / Hjärtlig jul!
TARU RANTALA

Puuroa pöytään! / Gröt på bordet!
PIRKKO KOSKENROUTA

Perillä / Framme
PÄIVI MANSIKKA-AHO

Tee tilaus viimeistään 15.11.2019. Valitse maksutavaksi aina 
LASKU, vain silloin klubi saa 50 prosentin alennuksen korteista. 
Varmista, että toimitusosoitteessa on oikea puhelinnumero, 
koska posti ilmoittaa paketin saapumisesta tekstiviestillä. 
Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville viikon kuluessa. 
Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä sähköpostitse 
osoitteessa hannele.tanner-penttila@lions.fi. 

KORTTIEN LASKUTUS Klubien korttivastaavat keräävät 
myytyjen korttien maksut  klubeissa. Suomen Lions-liitto 
laskuttaa 50 prosenttia korttien ohjehinnasta klubeilta. 

LISÄTIETOJA 
Hannele Tanner-Penttilä 
hannele.tanner-penttila@lions.fi
p. 0400 320753 
Torsti Ruokoski
torsti.ruokoski@lions.fi
p. 040 5362 600

LIONS-JOULUKORTEILLA TUETAAN lasten ja nuorten hyväksi tehtävää työtä. Klubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön 
tukemiseen. Loppuosa korttien tuotosta käytetään muun muassa nuorisovaihtoon, piirien nuorisoleireihin, leotoimintaan, 
Orkester Nordenin ja muuhun NSR-toimintaan. Lisää tietoa työstä ja toiminnastamme nuorten ja lasten hyväksi www.lions.fi. 
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kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
osoitteeseen toimitus@lions.fi. julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä tai 90 sanaa. tapahtumasta 

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

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  e-Menopelit yhdistivät Porissa 
Lionsklubit Mänttä, Mänttä/Ilves, Mänttä/Esteri, Vilppula ja Vilppula/Koski ovat 
käynnistäneet e-Menopeli-projektin, joka tukee 12–16-vuotiaiden nuorten 
tavoitteellista toimintaa. Projektissa lion tai nuoren vanhempi toimii tiimivetäjänä, 
joka kokoaa 3−5 henkilön rakennustiimin, joka suunnittelee ja rakentaa menopelin.
jaakko viitala

P
rojekti rahoitetaan klubien Punai-
nen Sulka -keräyksen tuotoilla ja 
Arne Ritari -säätiön avustuksella. 
Siten klubeilla on ollut mahdolli-
suus tukea laitteiden rakentamista 

taloudellisesti, mutta tavoitteena on lisäksi  
kannustaa nuoria omaehtoiseen rakentelu- 
harrastukseen. Suurin kustannus tulee sähköi-
sistä voimalähteistä, joita klubit ovat hankki-
neet rahoituksen sallimissa puitteissa. 
 Projektissa vanhoja polkupyöriä muute-
taan sähköpyöriksi sekä rakennetaan sähköi-
siä polkuautoja ja droneja. Projektin ideoija 
on Reijo Alander ja projektijohtajana toimii 
Jaakko Harjumäki, molemmat LC Mänttä/
Ilveksestä.
 – Projektin pitkäntähtäimen tavoitteita 
on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja antaa 
nuorille mahdollisuus oppia uutta ylisuku-
polvisen kohtaamisen kautta ideoimalla ja 
käsillä tekemällä. Tämä on myös konkreet-
tista tekemistä, jolla nuoret voivat tehdä jo-
takin ilmaston hyväksi, Alander kertoi.
 Projektin tuotoksia esiteltiin jazzviikolla 
Porissa. Nuorisoseurojen Satakunnan alue-
toimiston toiminnanohjaaja Jaakko Viitala 
kutsui projektin isän Reijo Alanderin esitte-
lemään menopelejä Poriin SuomiAreena-ta-
pahtuman keskelle. Nuorisoseurojen toimis-
tolla oli samalla avoimet ovet ja osallistujilta 
kyseltiin heidän kosketuksistaan nuorisoseu-
rajärjestön kanssa. 
 Toimipisteellä kirjakahvilaa organisoinut 
Satakunnan tapahtumakirjakauppa järjesti 
viikolla iltatilaisuuden, jossa Jussi Lähde pu-
hui tulevaisuuden työelämästä ja teknologian
kehityksestä.

 – Teknologia avaa esimerkiksi niin sa-
nottujen osatyökykyisten työllistämiseen 
uusia mahdollisuuksia, toisaalta teknologia 
haastaa ja ainakin muuttaa jopa lääkärien 
työnkuvaa, tilaisuuden juontajana toiminut 
Juha Suni summasi.
 – Toimiston edessä esillä olleet e-Meno-
pelit toimivat hyvin vetonaulana tulla tutus-
tumaan monen järjestön väliseen yhteistyö-
hön. Nuorison syrjäytymisen ehkäiseminen 
on sekä nuorisoseura- että lionsjärjestön 
keskeisimpiä tavoitteita, jotka nyt Porissa su-
lautuivat saumattomasti yhteen, Satakunnan 
Nuorisoseurojen toiminnanohjaaja Jaakko 
Viitala arvioi.•

1
Kaisa-Maija Viitala ja Jaakko Viitala arvioivat e-Menopelin matkustusmukavuutta.
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Projektin isä Reijo Alander esitteli ylpeänä 
e-Menopelejä Porin katukuvassa Kaisa-Maijalle. 
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2  Leijonat jättipalsamin 
hävitystalkoissa
HUOLI PAIKALLISEN ympäristön hyvinvoin- 
nista sai Vantaa/Vernissan lionit ottamaan 
osaa jättipalsamin hävitystalkoisiin 22.5. 
2019. Räjähdysmäisesti leviävä jättipalsami 
on vieraslaji, joka kasvaa nopeasti ja tukah-
duttaa muut lajit ja syrjäyttää näin alueen al-
kuperäiset kasvit.
 Talkoot järjesti Vantaan kaupungin lii-
kuntatoimen purotalkkarit ja LC Vantaa/Ver-
nissa oli kesän ensimmäinen talkooporukka.
 Työkohde sijaitsi Kylmäojalla Virnajuu-
renpolun matonpesupaikan läheisyydessä. 
Purotalkkarit Jukka Suomela ja Janne Kuu-
sela kertoivat, että jättipalsamin hävittäminen 
on helppoa, eikä vaadi työkaluja tai voimaa. 
 – Jättipalsamilla on hennot juuret ja kasvi
irtoaa juurineen kevyesti. Sen sijaan se voi 
vaikka varren pätkästä juurruttaa uuden juu-
ren, joten lopullinen hävittäminen on tehtävä
vaikka mädättämällä, Suomela kertoi.
 Kuusela totesi lisäksi, että varsinkin pu-
rojen varsilta jättipalsami tulisi saada pois, 
koska alkuperäinen kasvusto on vieraslajia 
tukevampaa juuristoltaan ja vähentää näin 
eroosiota purojen penkoilla.•
Kuvassa jättipalsami, joka on vieraslaji 
ja peittää alleen alkuperäiset niittykasvit. 
Lion Päivi Aho toimi hankkeen puuhanaisena.

3  LC Oulunsalon ladyt
pistävät haisemaan
matti tieksola

AIVAN TAVALLINEN aktiviteetti ei ole LC Ou-
lunsalon ladyjen jokakeväinen yhteinen va-
rainhankinta-aktiviteetti. Ladyt veljien avus-
tuksella kauppaavat säkkikaupalla hevosen-
lantaa.
 – Kyllä tämä on jatkunut toistakymmentä
vuotta, PDG ja hevostallin omistaja Jarkko 
Marttila kertoo. 
 Hän kokoaa kauden mittaan aitoa tava-
raa suojaan, josta klubin jäsenet sitten lapioi-
vat tuotetta säkkeihin. Tänä keväänä säkkejä 
myytiin yli 60 kappaletta.
 – Toivottavasti porkkanat ja sipulit kas-
vavat hyvin, Marttila letkauttaa.
 Ladyt ovat etukäteen myyneet tutuilleen, 
ystävilleen ja naapureilleen säkkejä ja tavan 
mukaan säkit jaetaan myös kärryillä tilaajil-
leen.
 – Tämä on yhteisöllinen aktiviteetti, sillä
mukana säkittämässä ovat sekä leijonat että 
puolisot. Ladyt itse saavat myös päättää ker-
tyneiden varojen jaosta, kauden 2018−19 

presidentin lady Outi Kajula kertoo tyyty-
väisenä toukokuisen säkityksen yhteydessä.•
Kuva: Matti Tieksola

4  Lahjoitus 
nuorten yleisurheiluun
annina walling

LC POLVIJÄRVEN LADYT yllättivät Polvijärven 
Urheilijoiden yleisurheilijat iloisesti seuran 
kaudenpäättäjäisissä lahjoittamalla 1 500 eu-
ron stipendin nuorisotoimintaan.
 Tuki mahdollistaa SUL:n Nuorisotoi-
mintakilpailuissakin palkitun seuran aktiivi-
sen harjoitustoiminnan jatkumisen. Lisäksi 
seura pystyy kannustamaan kaikkia osallis-
tumaan kilpailutoimintaan myös jatkossa.• 

Kuvassa palkintoa luovuttamassa LC Polvijärven 
ladyjen Anja Mutanen ja Liisa Antikainen. 
Palkintoa vastaanottamassa Polvijärven 
Urheilijoiden nuorisovalmennuksesta vastaavat 
Meri Mikkonen ja Annina Walling.

2

LC Polvijärvi yllätti Polvijärven Urheilijoiden 
yleisurheilijat iloisesti lahjoittamalla 
1 500 euron stipendin nuorisotoimintaan.
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Yrityshaastekampanjan lopputuloksena kerättiin 
yhteensä 110 televisiota Salon kaupungin vanhuksille.

5 6

5  Vanhusten hoivakoteihin 
110 televisiota
erkki kaskela

LC SALO/USKELAN marraskuussa 2018 käyn-
nistämä käytettyjen televisioiden keräys sekä 
helmikuussa 2019 aloitetun uusien televisioi-
den yrityshaastekampanjan lopputuloksena 
kerättiin yhteensä 110 televisiota Salon kau-
pungin vanhusten hoivakoteihin, ympäri-
vuorokautisen hoidon yksikköihin sekä ter-
veyskeskussairaalan vuodeosastoille. 
 LC Salo/Uskelan aktiviteettitoimikun-
nan puheenjohtaja Juhani Nyyssönen sekä 
TV-aktiviteettivastaava Erkki Kaskela luo-
vuttivat 22.5.2019 Salon kaupunginjohtaja 
Lauri Innalle lahjoittajataulun yrityshaaste-
kampanjaan osallistuneista yrityksistä. 
 Suuret kiitokset kaikille televisiokeräyk-
seemme ja yrityshaastekampanjaamme osal-
listuneille.
 Lisätietoa aktiviteetistämme ja televisioita
lahjoittaneista yrityksistä klubimme koti- ja 
Facebook-sivuilta.•

6  Leijonat jakoivat 
lahjoituksia ja stipendejä
torsti ruokoski

LC KANKAANPÄÄ järjesti kokouksessaan 9.5. 
juhlallisen lahjoitusten ja stipendien jakoti-
laisuuden. Kuluneina 62 toimikautena klubi

on tukenut Kankaanpään alueen nuoria, 
vanhuksia, veteraaneja sekä erityisryhmiä. 
 Keskeisimpiä varainhankinta-aktiviteet-
teja ovat olleet muun muassa elokuiset Hör-
hiäiset ja joulukonsertit kirkossa. Varainke-
ruuaktiviteettien lisäksi klubi tekee mittavan 
määrän talkootunteja 40 jäsenen ja heidän 
puolisoidensa voimin.
 Lahjoituksia ja stipendejä luovutettiin 
Kankaanpään Sotainvalideille, Kankaanpään
Sotaveteraaneille, Kankaanpään seurakun-
nalle, Kankaanpään Korpiveikoille, Kan-
kaanpään Pelastakaa Lapset ry:lle, Satakun-
nan Aivovammayhdistykselle, Veneskosken 
kesäteatterille, Pohjanlinnan koulun 9 B-luo-
kalle, Kankaanpään Musiikkiopistolle, Sata-
edulle, Pohjanlinnan, Kangasmetsän ja Kes-
kustan kouluille, Kankaanpään Yhteislyseolle,
Kankaanpään sivukouluille ja Kankaanpään 
opistolle.
 − Klubin jäsenet, olette uurastaneet tä-
mänkin kauden aikana hirmuisen määrän 
talkootunteja ammattimaisella otteella, in-
nokkuudella ja asenteella. Tämä onkin mei-
dän klubissamme iso vahvuus, klubin pre-
sidentti Sami Niemensivu totesi stipendien 
luovutuspuheessaan.•
Kuvassa avustusten saajia.

7  Markkinat 
Savitaipaleen torilla
vesa roiko-jokela

LC SAVITAIPALE käynnisti uuden aluevaltauk-
sen ja päätti lähteä organisoimaan kunnan 
kanssa yhteistyössä markkinoita. Tämän 
aluevaltauksen isänä ja puuhamiehenä toimi 
lion Juhani Valjakka. 
 Markkinat olivat 18.5.2019. Meidän en-
simmäiset, mutta jatkoa Maamiesseuran pe-
rinteisille markkinoille. Kunnassa haluttiin 
perinteen jatkuvan ja päätös klubissa tehtiin 
kiireellä, puhelinkokouksella 21.3.2019, kos-
ka markkinapäivämäärä piti saada painoon 
menevään kunnan kesälehteen.
 LC Savitaipale perusti kahdeksan hengen 
suunnitteluryhmän, jossa oli mukana myös 
kunnan markkinointikonsultti. Jaettiin jo-
kaiselle oma vastuualue ja kokoonnuttiin 
kahden viikon välein kuulemaan, missä ol-
laan menossa. Samalla myös pohdittiin on-
gelmiin ratkaisuja.
 Markkinapäivänä sää suosi tapahtumaa. 
Aurinkoinen kevätpäivä loi markkinoille 
otollisen maaperän. Myyjät ja asiakkaat naut-
tivat tapahtumasta. Taustalla musisoiva pai-
kallinen rautalankayhtye antoi vielä oman 
antinsa tunnelmaan.
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 Omalla myyntipisteellämme kävi myös 
vilkas kuhina. Tarjolla oli kahvia munkin 
kera ja tietysti grillimakkaraa.
 Ensikokemus antoi uskoa, joten jatkoa 
seuraa syyskuussa 21. päivänä. Vuorossa ovat 
silloin syysmarkkinat, ilmoittautuneita on jo
yli puolet kevään myyjistä. Lisää siis vielä 
mahtuu ja varmaan syksyyn mennessä on 
taas Savitaipaleen tori täynnä kansaa ja myy-
jää ja Lions-henki korkealla.•

8  Äitienpäiväjuhla 
Turun tuomiokirkossa
TURUSSA VIETETTIIN 12.5. Äitienpäiväjuhlaa 
Turun tuomiokirkossa, nyt jo kymmenettä 
kertaa peräkkäin. LC Turku/Pohjola on vas-
tannut juhlan järjestämisestä yhdessä Turun 
tuomiokirkkoseurakunnan ja Turun kau-
pungin kanssa. 
 Juhlassa on myönnetty Äitienpäivä-an-
siomitali äideille, jotka ovat toimineet vapaa-
ehtoisina yhteiskuntaa hyödyttävillä aloilla 
ansiokkaasti ja ovat äiteinä sekä isoäiteinä 
huoltaneet myös omia perhekuntiaan, usein 
vaikeissakin olosuhteissa, kuten perheitä koh-
danneissa onnettomuuksissa ja vammaishoi-
tajina. 
 Tänä vuonna kaupungin puolesta juhla-
puhujana oli kaupunginvaltuutettu, kansan-
edustaja Ilkka Kanerva. Tilaisuudessa oli 
myös lauluesityksiä ja huomionosoitus kau-
pungin emeritus kansliapäällikkö Jouko K. 

Lehmustolle. Hänen avullaan saatiin Turun 
kaupunki mukaan juhlan onnistumiseen 
vuosien aikana. Seurakunnan terveiset on 
tuonut eri vuosina seurakunnan omat pasto-
rit. Tilaisuus on saanut varauksetonta kiitos-
ta, joten siitä rohkaistuneena jatkamme tätä 
jo perinteiseksi tullutta tilaisuutta. Tähän 
mennessä on jo yli 70 äitiä palkittu Äitien-
päivä-mitalilla.•
Kuvassa klubimme presidentti Pentti Aaltonen 
yhdessä ladynsä Ailan kanssa jakaa kymmenelle 
äidille mitalin.

9  Leijonat Mäntyharjua 
kehittämässä
juhani niskanen

LC MÄNTYHARJU on ollut monin tavoin ke-
hittämässä Mäntyharjua ja avustaneet erityi-
sesti vapaa-ajan harrastuksia. Leijonien jär-
jestämät Mäntyharjun Markkinat on suurin 
voimainponnistus. Jo 50 vuoden ajan juhan-
nuksen jälkeisenä maanantaina on markki-
nat koonnut tuhansia kävijöitä keskustaan.
 Muita leijonien toteuttamia ja rahoitta-
mia hankkeita ovat muun muassa Aseman-
lammen suihkulähde, lasten leikkipuisto 
Rantapuistossa, Matkoslammen laavu ja Lei-
jona-kota. Leijonat ovat aktiviteeteillaan saa-
neet koottua mittavat varat lahjoitettavaksi 
kuntalaisten käyttöön.
 Lisäksi leijonat ovat osallistuneet joihin-
kin Mäntyharjun kunnan toteuttamiin hank-

keisiin merkittävillä panoksilla, esimerkiksi 
frisbeegolfrata, yhtenäiskoulun skeittipuisto
ja nyt avattava bändikämppä. Viimeisinä toi-
mintakausina ovat erityiskohteina olleet nuor-
ten harrastusmahdollisuuksien lisääminen.
 Tänä toimintakautena ovat leijonat lah-
joittaneet yhteensä yli 19 000 euroa muun 
muassa seuraaviin kohteisiin: luokkaretki-
avustus, joulumuistaminen MLL:n kautta, Sri 
Lankan kummilapsi, SPR:n nuorten työttö-
mien tilaisuus, urheiluseuran ulkomaan mat-
ka-avustus, joulupaketit yksinäisille, Wanhan 
Ajan Joulu -avustus, opiskelija-avustus, rau-
hanjulistepalkinnot kouluille, Mäntyharjun 
Työttömät ry:n avustus, avustus kuoron levyn 
tekoon, SkedePark ja Askeleen bändikämppä. 
LC Mäntyharjun 2 000 euron avustus bändi-
kämpän, Musakellarin rakentamiseen on saa-
tu Punainen Sulka -keräyksen rahastosta.•
Kuvassa vasemmalta Pyry Männistö, 
Joanne Saloranta, Otso Paasonen ja 
Danica Väisänen. Kuva: Henry Parta

10  Lionstoiminnalla pitkät 
perinteet Rovaniemellä
LC ROVANIEMI/Ounasvaara vietti 60-vuotis-
juhlaansa 18.5.2019 Rovaniemellä. Juhlalli-
suudet aloitettiin laskemalla seppele Rova-
niemen sankarihaudalle. 
 Iltajuhla vietettiin Pohjanhovissa. Klubin
presidentti Reijo Väisänen kertoi klubin ta-

7 9
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pahtumista 60-vuotisen taipaleen ajalta ja 
hän kiitti yhteistyöstä klubin päätapahtu-
missa yhteistyökumppaneita ja erityisesti 
Lainasta ja Petronelloja. Rovaniemen kau-
punginjohtaja Esko Lotvonen kiitti klubia 
mittavasta hyväntekeväisyystyöstä ja lahjoi-
tuksista tärkeisiin kohteisiin. Myös klubin 
toiminta porokisojen järjestelijänä on näky-
nyt laajasti Rovaniemellä. 
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 
Pirkko Vihavainen kertoi juhlapuheessaan 
lionstoiminnan muutoksen tarpeen. Arvot 
säilyvät, mutta toimintamuodot kehittyvät 
vastaamaan tulevaisuuden haasteita, hän ko-
rosti. 
 Klubin presidentti Reijo Väisänen ja lion 
Kari Kähkönen ojensivat kaksi 5 000 euron 
toiminta-avustusta, toisen kehitysvammais-
ten lasten ja aikuisten Erkkilänkujan päivä-
toimintakeskukselle ja toisen ikääntyneiden 
ihmisten Näsmänkiepin palvelutalolle. Varat 
tullaan käyttämään asiakkaiden virkistystoi-
mintaan sekä hankkimalla sopivia kuntoutus-
laitteita.
 Juhlassa Lions-ritariksi lyötiin kolme 
klubin leijonaa; Hannu Kerkelä, Erkki Kä-
märäinen ja Sauli Heikkilä. Klubin presi-
dentille Reijo Väisäselle luovutettiin Melvin 
Jones -jäsenyys.•
Kuvassa klubin presidentti Reijo Väisänen (vas.) ja 
lion Kari Kähkönen luovuttivat toiminta-avustukset. 
Sirkka Jatkola ja Anneli Mattila Näsmänkiepistä 
sekä Tuija Heino ja Satu Alaraudanjoki 
Erkkilänkujalta ottivat vastaan lahjoitukset.
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11  Enemmän aikaa 
harrastuksille
antti tuomikoski

PADASJOEN kunnanjohtaja Heikki Jaakkola 
siirtyy eläkkeelle. Nyt hänelle jää enemmän 
aikaa harrastuksiin. Yksi harrastuksista on 
lionstoiminta, hän on ollut jäsen jo vuodesta 
2002 lähtien.
 Suosittu kunnanjohtaja piti heinäkuussa 
järjestetyn Padasjoen kesätapahtuman, Sahti-
markkinoiden, avajaispuheen. Hän kiitteli 
kuntalaisia yhteistyöstä ja esitteli seuraajansa
kunnanjohtajana, Petri Koivulan.
 Heti avajaisseremonioiden jälkeen LC 
Padasjoen aktiivit Eero Karevaara ja Ilkka
Mertsalmi muistuttivat eläkkeelle jäävää jä-
sentään, Jaakkolaa hänelle suunnitelluista 
aktiviteettitehtävistä. ”Nythän eivät enää vir-
katehtävät ole esteenä”, muistutettiin.
 Jaakkola on pitänyt yllä suhteita lionstoi-
mintaan laajemminkin. Vuonna 2015 hän ta-
pasi kunnanjohtajana ja LC Padasjoen presi-
denttinä kuvernöörikurssin 2005–2006, joka
silloin vieraili Padasjoella Laivarannassa, Mai-
niemessä ja Vähäsalossa.•
Kuvassa lion, kunnanvaltuuston puheenjohtaja 
Ilkka Mertsalmi (vas.), lion, kunnanjohtaja 
Heikki Jaakkola ja lion, kunnan elinkeinopoliittisen 
työryhmän jäsen Eero Karevaara sekä Padasjoen 
tuleva kunnanjohtaja Petri Koivula.
Kuva: Antti Tuomikoski

12  Woimareppu 
vanhusten ohjaajille
jouko markkanen

VOIMAA VANHUUTEEN on valtakunnallinen 
iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, kohde-
ryhmänä ensisijaisesti yli 75-vuotiaat koto-
na asuvat ikäihmiset, joiden toimintakyky 
on alkanut heikentyä. Tavoitteena on kehit-
tää hyviä ja pysyviä toimintatapoja iäkkäiden 
terveysliikuntaan poikkisektorisen yhteistyö 
avulla.
 Toiminta- ja liikuntaryhmien vetäjät toi-
voivat lisää työvälineitä käyttöönsä ja yhtenä 
hyvänä pidettiin Woimareppua, joka sisältää 
laadukkaan ja monipuolisen välineistön ke-
hittämään ikäihmisten tasapainoa ja liikku-
misen varmuutta.
 LC Suonenjoki/Soittu päätti kauden pää-
töskokouksessaan hankkia yhden Woima-
repun vanhusväen ohjaajien käyttöön, rep-
pu sijoitetaan kirjastolle, josta se on helposti 
saatavista kunkin vetäjän käyttöön.• 

Kuvassa Woimarepun luovutustilaisuudesta 
Suonenjoen terveyskeskuksessa, 
vastaanottajina Eeva-Liisa Oikarinen 
ja Johanna Halonen, luovuttamassa 
presidentti Jouko Markkanen. 
Kuva: Ismo Laine

11 12
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13  Nuoret 
auttamistyön kohteena
helena rahko

JÄRVENPÄÄN AINOT auttoivat toimintakau-
della 2018–2019 erityisesti nuoria. Ainot 
vierailivat iltapalaviemisten kera Järvenpään 
Nuorisotalolla Hyvän Päivänä ja kokkailivat 
pitkin kautta lastensuojelun jälkihuollon pii-
rissä olevien nuorten kanssa. 
 Kestävä kehitys ja kierrätys ovat osa jo-
kaista päiväämme. Niinpä Ainot saivat idean 
mattojen kudonnasta Auerkulman perhetu-
kikeskuksen nuorten kanssa ja saivat siihen 
yhteistyökumppanikseen Hyvä kasvaa Jär-
venpäässä -asukasliikkeen. Kolme nuorta 
suunnitteli itselleen räsymatot, joihin leikat-
tiin syksyllä kuteita asukasliikkeen lahjoituk-
sena saamista vanhoista vaatteista.
 Myös Ainot kutoivat samanaikaisesti 
nuorten kanssa Seppälä-talolla kolme mattoa 
perhetukikeskuksen toivomin värein Auer-
kulman asukkaiden koteihin.
 Yhteistyöstä jäi kaikille hyvä mieli, aivan 
erityisesti uusista kädentaidoistaan ja ma-
toistaan iloitseville nuorille.
 Ainojen kutomat matot luovutettiin 
perhetukikeskukselle 1.4. Tilaisuudessa oli-
vat kuvassa vasemmalta Ainojen kauden 
2018−2019 presidentti Aino Härkönen, lion 
Helena Rahko, perhetukikeskuksen esimies 
Pentti Kurula, jälkihuollon ohjaaja Anne 
Malinen, lion Birgitta Rosti-Pylkkänen 

sekä Tuire Flemming Hyvä kasvaa Järven-
päässä -asukasliikkeestä. 
 Eräs mattonsa valmiiksi saanut nuori to-
tesi, että kyllä nuorten pitäisi tehdä enem-
män käsitöitä; se kun tekee heille niin hyvää. 
Niinpä Auerkulman tilaisuudessa luovutet-
tiin mattonsa kutoneille nuorille vielä lahja-
kortit, joilla he voivat ostaa käsityötarvikkeita. 
 Ainot järjestävät vuosittain Järvenpää- 
talon Naistenpäivämessuilla arpajaiset, joi-
den tuotto tänä vuonna 950 euroa annettiin 
stipendeinä järvenpääläisille nuorille.•
Kuva: Pentti Kurula

14  Lionien golf-mestaruus 
ratkottiin
markus flaaming

ST. LAURENCE GOLFIN molemmat kentät Loh-
jalla olivat mestaruuskilpailun pelipaikkoina. 
Perjantaina 28.6. oli kenttänä Kalkki-Petteri 
ja lauantaina Pyhä Lauri. Molemmat kentät 
olivat todella hyvässä kunnossa. Muutenkin 
järjestelyt onnistuivat hienosti.
 Mestaruuden voitti lion Pasi Tenho, LC 
Mynämäki. A-sarjan, tasoitus alle 18,0, voitti 
lion Pasi Tenho. B-sarjan, tasoitus 18,0–36, 
voitti lion Simo Perttunen, LC Ikaalinen/

Kyrösjärvi. C-sarjan, veteraanit, voitti lion 
Simo Kylänpää, LC Mynämäki. D-sarjan, ei
lionit, voitti Ulla-Maija Anetjärvi. Pisimmän
driven löi Erkki Pekkala, LC Karinainen/
Kyrö. Lähimmäksi lippua löi Pekka Vatanen, 
LC Tuupovaara.
 Ensi kaudelle ei ole vielä kukaan hakenut 
kilpailun järjestämistä.•

16  LC Kärkölä IRONMAN-
järjestelyissä mukana
tapio kulmala

LAHDESSA JÄRJESTETTIIN 29.6.2019 kansain-
välinen Nokian Tyres IRONMAN 70.3 Lahti
Finland -kestävyyskisa, joka käsitti 1,9 kilo-
metrin uinnin, 90 kilometrin pyöräilyn ja 
21,1 kilometrin juoksun. 
 Viime vuoden järjestelyjen mukaisesti 
kisaorganisaatio tarjosi jo syksyllä 2018 LC 
Kärkölälle liikenteenohjaustehtäviä 35 kilo-
metrin pyöräilyreitillä ja myös vastuuta pyö-
räilyreitin opasteiden ja sulkujen rakentami-
sesta ja purkamisesta. 
 LC Kärkölän päävastuun ottivat presi-
dentti Kari Julkunen ja aktiivitoimikunnan 
puheenjohtaja Toni Alander, molemmat 

Myös Ainot kutoivat samanaikaisesti nuorten kanssa 
kolme mattoa perhetukikeskuksen toivomin värein.
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KLUBIEN KUULUMISIA

vuoden 2018 kisojen tuomalla kokemuksella.
 Jokainen reitille tuleva sivuliittymä piti 
miehittää tai ”suluttaa” ja estää kulku kilpai-
lureitille. LC Kärkölästä liikenteenohjaajik-
si ilmoittautui lähes kaikki leijonat ja leidit. 
Lisäksi tukea saatiin myös naapuriklubi LC 
Orimattilalta ja vapaaehtoisilta. Keväällä 
2018 LC Kärkölä osallistui liikenteenohjaa-
jien koulutukseen, josta myönnettiin Tietur-
vakortti. Koulutusta jatkettiin keväällä 2019. 
 Kilpailuun oli ilmoittautunut yhteensä 
1 800 osallistujaa lähes 50 eri maasta. Kun 
ensimmäinen lähtöryhmä starttasi uintiosuu-
delle, miehitettiin myös pyöräilyreitin liiken-
teenohjauspisteet ja varmistettiin aiemmin 
asennetut liikennemerkit ja puomit.
 Pyöräilyreitinkin varrelle oli kokoontu-
nut runsaasti katsojia. LC Kärkölän osalta 
kaikki sujui suunnitelmien mukaan.
 Suomeen ja Lahteen IRONMAN-kisat 
on myönnetty vuosiksi 2018, 2019 ja 2020. 
Aina on jotain opittu, mikä voidaan seuraa-
vassa kisassa hyödyntää.•

16  Pentti Simojoki tasavuosiin
pentti syrjäpalo

SUUREN SYDÄMEN lionstoimintaa pitkän 
ikänsä vetänyt ja sitä mitä keskeisimmin ak-
tivoinut Pentti Simojoki juhlisti 80-ikävuo-
den merkkipaalun saavuttamista 80-vuotis-
juhlamatinealla. 

 Ruukin lionien kantavana voimana tun-
netun Pentin vuosikymmeniä on värittänyt 
ja voimaannuttanut toimiminen nuorten hy-
väksi. Lahjakkaita nuoria on tuettu LC Ruu-
kin toimesta. Tästä on kiittäminen pitkälti 
syntymäpäiväsankaria.
 Merkkipäivän juhlamatineassa muisteltiin 
hänen monipuolista elämäntyötään. Kunnal-
lisneuvos on paneutunut eritoten Siikajoki-
laakson hyvinvoinnin ja kehityksen edistämi-
seen mitä moninaisimmissa tehtävissä.
 Musiikki ja laaja-alainen harrastustoi-
minta on vienyt lionstoiminnan lisäksi kuo-
roihin ja urheiluseuratoimintaan. Merkki-
päiväjuhlassa kuultiinkin useita musiikki-, 
runo- ja kuorolauluesityksiä.•
Kuvassa syntymäpäiväjuhlassa lukion juhlasalissa 
kunniapaikalla Sinikka ja Pentti Simojoki. 
Lämminhenkinen tilaisuus keräsi salin täyteen 
juhlijoita. Kuva: Pentti Syrjäpalo

17  Kurssitapaaminen Lahdessa
antti tuomikoski 

KAUDEN 2005–2006 kuvernöörikurssin vuo-
tuinen tapaaminen pidettiin Lahdessa heinä-
kuun lopulla, vuoden lämpimimpinä päivinä 
27.–28.7. Järjestäjävuorossa olivat ID Heimo
ja lion Tuire Potinkara. Mielenkiintoisen oh-
jelman pääkohteina olivat Sotilaslääketieteen
museo, oppaana everstiluutnantti Seppo 
Toivonen, sekä Suurmäki. Salpausselän mai-
semia saimme ihailla Suurmäen huipulta. 

Kurssitapaamiseen osallistuivat myös kauden
2005−2006 kuvernöörineuvoston puheen-
johtaja PID Tapani ja PDG Helena Rahko. 
Kurssin vanhimpana toimii PDG Reima Mä-
kelä avustajanaan lion Aila Mäkelä. Kurssita-
paaminen majoittautui historiallisessa Messi-
lässä.•

18  Lasten lauantai Lopella
LC LOPPI/MAIJASTIINAT järjestivät 4.5. yhdessä
Lopen kunnan vapaa-aikatoimen kanssa 
Lasten lauantai -tapahtuman. Tapahtuma ke-
räsi Elmolan liikuntasaliin ja koulukeskuk-
sen piha-alueelle runsaan osanottajamäärän 
huolimatta hyisen kylmästä kevätsäästä. Pää-
symaksuton tapahtuma oli suunnattu lapsille,
lapsiperheille ja lapsenmielisille. 
 Tilaisuuden avasi kansanedustaja Timo 
Heinonen, joka myös ensimmäisenä ratsasti 
keppihevosradan. Ratsastusta harrastavana 
hänellä tuli suoritettua rata virheittä. Päivän 
ohjelmassa oli ilmapallotaituri Taikan huikeat
esitykset, keppihevosrata sekä keppihevos-
näyttely, nukkeja ja pehmoleluja tutkivat lelu-
lääkärit sekä kasvomaalausta ja temppurata. 
 Ulkona oli kiihdytysautoja sekä Lopen 
palokunnan kalustoa. Lopen Wanhat Auto-
mobiliit esittelivät kalustoaan, etunenässä 
vuoden 1950 paloauto. Varoja kerättiin muun 
muassa onginnasta ja buffetista paikallisten 
lapsiperheiden hyväksi myöhemmin päätet-
tävään kohteeseen.•
Kuvassa MaijaStiinoja keppihevosten kanssa.

>>>
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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_
lionstoiminnasta/muistolehto/. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona 
(kuvan resoluutio 300 dpi) osoitteeseen toimitus@lions.fi. kotisivuilla 
julkaistavien tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

Erkki Lumia
LC Tampere/Harju
s. 2.6.1936 
k. 27.5.2019

Carl-Anders 
(Cande) Gustafsson
LC Vantaankoski-
Vandaforsen
s. 15.4.1935
k. 9.7.2019

Taito Lampinen
LC Jyväskylä/Jyvä 
s. 16.5.1921
k. 8.1.2019

Per-Olof Häggblom
LC Munsala
f. 13.6.1950
d. 5.2.2019

Martti Merjonen
LC Oulu/
Myllyoja-Haapalehto
s. 22.1.1940
k. 29.3.2019 

Rauno Nuorivuori
LC Myllykoski
s. 6.11.1937
k. 28.5.2019

Kalevi Savolainen 
LC Ilmajoki
s. 5.6.1946
k. 13.2.2019

Esko Siilasto
LC Vantaa/Koivukylä
s. 3.1.1951 Siilinjärvi
k. 16.5.2019 Vantaa

Tuomo Tuomikoski
LC Helsinki/Hakaniemi
s. 19.9.1944 Kurikka
k. 20.9.2018 Helsinki

19  Itsetuntoa maatilan töistä
sirpa havu

LC ESPOO/AURORAT pohti uudentyyppistä 
toimintaa haavoittuvassa asemassa olevien 
nuorten auttamiseksi. Yhteistyökumppaniksi
löytyi Vamos Espoo. LC Espoo/Aurorien or-
ganisoima maatilaretki kaupunkilaisnuorille 
järjestettiin Punainen sulka -keräyksen tuo-
toilla.
 Retki Malenan maatilalle Liljendaliin 
aloitettiinkin rauhoittumisella. Nuoret laitet-
tiin kuuntelemaan metsän ja luonnon ääniä. 
Koetut tunnelmat kirjattiin ylös. Tutkimus-
ten mukaan lyhytkin luontokontakti rauhoit-
taa mielialaa. 
 Myös hevosilla on tunnetusti rauhoitta- 
via vaikutuksia. Kaikki uskalsivat tarttua haas-
teeseen suitsien laittamiseen hevoselle, hevo-
sen kuljettamiseen ja harjaamiseen. 
 Malena Blomqvistin maatila Liljendalissa
tarjoaa sosiaalisten taitojen valmennusta 
sekä yksilö- ja ryhmäohjausta alle 30-vuotiail-
le nuorille. Eläinten avulla moni nuori saa 
itsetuntonsa takaisin ja tulee nähdyksi sekä 
kuulluksi omana itsenään. 
 Monille sosiaalisia tilanteita pelkäävälle 
nuorelle eläinten seuralla on suuri merkitys. 
Eläinten avulla on mahdollista havainnollis-
taa yhteiskunnan normeja. 
 Klubimme haluaa jatkossakin tukea nuo-
ria itsetunnon kehittämisessä.• 

Kuvassa Eetu nautti hevosten kanssa puuhastelusta. 

Reino Perander
LC Lohtaja
s. 10.11.1924 
k. 29.1.2019 

Kauko Tuomimäki
LC Karvia
s. 27.8.1932
k. 4.2.2019

Martti Lepistö
LC Espoo/Leppävaara
s. 7.10.1945
k. 17.4.2019
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RAVINTOLA HAKUNINMÄKI
Pyydyskatu 1, 29200 Harjavalta

puh. 0400 731 571
posti@ravintolahakuninmaki.fi

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

Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

Espoo

Erkontie 11
Orimattila

HOTELLI PYHÄSALMI
Ollintie 19, 86800 Pyhäsalmi

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

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

www.hotelkultahovi.fi

LIONS-KOKOONTUMISPAIKAT TOIVOTTAVAT MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

99870 Inari

0400 424 043 / Kari Virtanen

www.marteliusoy.fi

www.salaojitushelsinki.fi

Kysy lisätietoja ja
pyydä arviointikäynnille!

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

Lion-perheille ja yhteistyökumppaneille
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Cap & Trans Niemi Oy/                                
I ja T Niemi Ky 

Ahlainen

Matinkylän Huolto Oy 
Espoo

Laskentapiste Balanssi Oy 
Forssa 

www.laskentapiste.com

Radio- ja TV-huolto                             
Keski-Pohjan Sähkö Oy 

Haapajärvi 
www.kpsahko@kotinet.com

Savelan Pitokartano 
Hausjärvi, Oitti 

puh. 019 783 290, 0500 768 858

                               Paperinkeräys 
Helsinki 

www.paperinkerays.fi

PAPerinKeräys oy 
www.paperinkerays.fi
info@paperinkerays.fi, 
etunimi.sukunimi@paperinkerays.fi

asiakaspaLveLU
puh. (09) 8562 7750

pääkonTTori
puh. (09) 228 191
porkkalankatu 20 a a, 
pL 143, 00181 Helsinki
Faksi (09) 177 109

MUUT ToiMisToT
puh. (09) 228 191
 • Taivaltie 4, 01610 vantaa
 • rautatienkatu 21 a, 
  33100 Tampere

TUoTanToyksiköT
puh. (09) 228 191
 • Hakuninmaantie 3, 
  00430 Helsinki
 
 • Lylykoskentie 28, 
  80130 Joensuu
 
 • ahertajantie 1, 
  67800 kokkola
 
 • kumpusalmentie 1, 
  70620 kuopio
 
 • Hennalankatu 270, 
  15700 Lahti
 
 • Metsä-sairilantie 18, 
  50100 Mikkeli
 
 • Mineraalitie 6, 90620 oulu
 
 • sepänpellontie 17, 28430 pori
 
 • Teollisuuskatu 26, 11100 riihimäki
 
 • c/o napapiirin residuum
  Betonitie 3, 96320 rovaniemi
 

 • Teollisuustie 12, 60100 seinäjoki
 
 • Uurastajankatu 17, 33710 Tampere
 
 • ilmarisenkatu 11, 20520 Turku
 
 • Liisanlehdontie 10, 65380 vaasa
 
 • Mustankorkea oy 
  ronsuntaipaleentie 204,
  40500 Jyväskylä
  puh. (014) 411 5913
  etunimi.sukunimi@mustankorkea.fi

pUUpakkaUskeskUs
käyntiosoite: virkatie 12, 01510 vantaa
postiosoite: Taivaltie 4, 01610 vantaa

kaLUsTeMyyMäLäT
puh. (09) 228 191
 • riihimiehentie 7, 01720 vantaa
 
 • Teollisuuskatu 42, 20520 Turku
  postiosoite: ilmarisenkatu 11, 
  20520 Turku 

yhTeysTieDoT
ToimiPisTeiDeN HyöTypaperi oy

www.hyotypaperi.fi
etunimi.sukunimi@hyotypaperi.fi
 
 • energiaväylä 1, 45360 valkeala
  puh. 020 793 0200
 
 • kyminkatu 20, 45700 kuusankoski
  puh. 020 793 0200
 
 • palosuonkatu 12, 
  53550 Lappeenranta
  puh. 020 793 0273 

a-aLUsLava oy
Teollisuustie 25, 45360 valkeala
puh. (05) 353 0312 

HäMeen kULJeTUspisTe oy
www.kuljetuspiste.com
info@kuljetuspiste.com tai 
etunimi.sukunimi@kuljetuspiste.com
särmääjänkatu 9, 15520 Lahti 
puh. (03) 872 010

ainesTa UUTeen

Kareiset Oy 
Heinävaara

 Huittisten Ryhmärakentajat Oy 
Huittinen

Hämeen Rakennussähkö Oy 
Hämeenlinna

 Betoni-Jussi                                            
T:mi Juha Kekäläinen 

www.porraspaikkari.fi 
 Hämeenlinna

 Haaviston Kuusi 
Hyvinkää, puh. 0400 694 012 

 www.joulupuu.fi

 Akva Filter Oy 
Joutsa 

Kotimaiset vedensuodattimet

Puukuljetus Saarinen Oy 
Korkeakoski

www.puukuljetus.fi

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 
Kuhmoinen

Automaalaamo S. Nyström 
Koria

Pekan Puu ja Metsätyö
Ilmajoki 

puh. 050 330 4105
Ongelmapuiden poistot, polttopuutoimitukset

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

Enertest Oy 
Mynämäki
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Den officiella arbetsgruppen för att 
effektivisera informationen på svenska 
består av PDG Björn Taxell, LC Parainen- 
Pargas (ordförande), PDG Gurli Dumell,
LC Jakobstad-Pedersöre/Linneor 
(translatorkoordinator), PDG Björn 
Hägerstrand, LC Mariehamn (språkrör för 
Åland) och PDG Bo Lindberg, LC Parainen-
Pargas (fältchef för klubbkontakter).

ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING

Arbetsgruppens ordförande Björn Taxell hade 
mycket att stå i på förbundets årsmöte i Kalajoki.

FO
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PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

Positivt gensvar för mera svenska
Årsmötet i Kalajoki gav tummen upp för att den svenskspråkiga 
informationen i Lionsförbundet ska effektiveras enligt de riktlinjer 
som drogs upp på Lions Forum i Tammerfors våren 2018.

bo ingves 

P
å årsmötet 2018 hade de förslag som 
Lions Forum utarbetat gällande det 
svenska språkets ställning inom för-
bundet fallit platt till marken. Visa 
av skadan gjorde de aktiva lejonen 

bakom initiativet ett ännu noggrannare för-
arbete inför årsmötet i Kalajoki och förank-
rade på förhand tankarna på olika håll i or-
ganisationen.  
 – Därför kan man säga att skutan seglar 
i medvind med trimmade segel, säger Björn 
Taxell som skämtsamt titulerar sig tf. skep-
pare för initiativet. 
 Orsakerna till att förslagen inte fick gen-
svar på årsmötet i fjol var enligt Taxell två: 
dels var församlingen inte ännu mogen att 
godkänna en starkare svensk profilering och 
dels brast det i mötesprocedurerna så att det 
blev en bristfällig behandling av förslaget.
 – Förslaget om en egen direktor eller dra-
gare för en kommitté eller arbetsgrupp för 
svenska frågor förlorade slutligen i en rump-
huggen omröstning. Frågan om en svensk 
rubrik på pärmen på tidningen behandla-
des inte över huvud taget och hela förslaget 
återgavs inte i protokollet från årsmötet, sä-
ger Taxell.

Aktiv arbetsgrupp 
Under sommaren 2018 föreslogs sedan svens-
ka medlemmar i arbetsgrupper med verk-
samhet och information på både svenska 
och finska. I november 2018 sammankom en 
självutsedd arbetsgrupp bestående av Björn 
Hägerstrand (A), Bo Lindberg (A), Thorolf 
Westerlund (F), Gurli Dumell (O), Torolf 
Höglund (O) och Björn Taxell för att närmare
planera fortsättningen.
 – Avsikten var att avgöra hur vi borde gå 
till väga. Trots knocken i Uleåborg hade vi 
nämligen ingen tanke på att ge upp ambitio-
nerna på en arbetsgrupp för svenska frågor. 
Samtidigt upplevde vi också att det trots allt 
fanns en förståelse för våra insatser och även 
god vilja på månget håll, säger Taxell. 
 Diskussionen resulterade i en motion till 
årsmötet med målsättningen att det tillsätts 
en arbetsgrupp för svenska frågor för att be-
vaka de svenskspråkigas intressen inom för-
bundet på olika sätt. 
 – Vi vill att förbundets direktiv för över-
sättning av texter och material på svenska 
uppdateras så att arbetet underlättas också 
för förbundets personal, säger han. 

Mullvadsarbete
Som bakgrund för motionen konstatera-
des att det en längre tid objektivt framstått 
att Finlands Lionsförbunds har otillräckliga 
resurser för att upprätthålla medlemsvård 
för förbundets svenskspråkiga lionsklubbar 
och överhuvudtaget för dess svenskspråkiga 
medlemmar. 
 – Med hänsyn till den aviserade ned-
skärningen av Lionsförbundets kansliperso-
nal förbättras läget knappast. Motionen in-
lämnades inom utsatt tid före den 15 januari 
2019. Såväl förbundsstyrelsen som guver-
nörsrådet ansåg motionen befogad och fö-
reslog för förbundsmötet i Kalajoki att den 
godkänns, berättar Taxell. 

 Dessutom utverkades samtycke för mo-
tionen på olika håll under vårens lopp för att 
säkerställa att den godkänns. 
 – Ansträngningarna bar frukt och mo-
tionen antogs enhälligt av årsmötet i Kala-
joki. Likväl har inte protokollet från mötet 
sammanställts, men klubban föll för ett god-
kännande. Nu väntar vi att periodens ”redare”
Aarne Kivioja får in besättningen i skutan 
och ber den hissa segel för sin färd mot nya 
mål, säger Taxell. 
 I väntan på det, och också efter det att 
skutan sjösatts, betonar han att det finns skäl 
att se över resurserna på landbacken och in-
formera alla att skutan nu seglar vidare i förlig 
vind. 

Motionen antogs 
enhälligt av årsmötet 
i Kalajoki.

 – Dels ska befintliga medlemmar moti-
veras till fortsatt arbete för välgörenhet inom 
Lions inom ramen för dess ideal och dels ska 
flera lockas med i det arbetet. Vi planerar 
också redan följande Forum men avvaktar 
med det tills skutan fått bättre fart.•
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HAR DU HÖRT ordspråket ’’du kan föra en häst till 
vattenhålet men du kan inte tvinga den att dricka’’. 
Avsikten är att visa att det inte går att övertala 
människor att göra saker som kan vara bra för dem. 
Men jag ser annorlunda på saken.
 Kanske hästen inte var törstig?
 Kanske hästen var hungrig. Eller trött. Eller kanske
hade den en sjuk tand som borde ses om. Vi har ofta 

fel när vi tror att vi vet vad som är bäst 
för någon. 
      En bra ledare för inte bara människ-
orna till vattenhålet. De frågar dem vad 
de behöver och hämtar det till dem. Jag 
kallar detta betjänande ledarskap.
    Som medlemmar i Lions är vi alla 
ledare. Vår uppgift är att lyssna på dem 

vi ska betjäna och göra allt vi kan för att skaffa dem 
de behövliga redskapen. Under mitt år som ledare för 
Lions kommer jag att fortsättningsvis fråga dem jag 
träffar hur jag kan hjälpa dem att bli bättre lejon. Jag 
ber dig göra på samma sätt.
 Är du en distriktsguvernör kan du fråga dina 
klubbpresidenter vad de behöver för att kunna rekry-
tera flera medlemmar. Är du en klubbpresident kan 
du fråga medlemmarna hur du kan hjälpa dem att få 
det mest ut av att vara ett lejon. Och är du ett lejon 
kan du lyssna på din närmaste omgivning. Fråga vad 
som behövs och erbjud sedan det.
 På detta sätt blir vi alla ledare som förändrar 
världen.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

Som medlemmar 
i Lions är vi alla
ledare. 
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För att leda måste vi fråga 
hur vi kan hjälpa

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

Valet av 
distriktsguvernörer 
godkändes i Milano
Den internationella styrelsens tredje 
möte under perioden 2018–2019 hölls 
före årskongressen i Milano 30.6–4.7.

INTERNATIONELLA STYRELSEN / heimo potinkara, 
internationell direktor (id) 2018–2020

D
et globala arbetsteamet GAT:s (Global 
Action Team) nya organisation god-
kändes på mötet. Till ordförande för 
det grundlagsenliga området nummer 
IV Europa utnämndes PID Robert 

Rettby från Schweiz. Till GAT-direktorer för 
Norden, Baltikum och Polen utnämndes PCC 
Hilde Straumsheim från Norge och PCC Mattias
Öberg från Sverige. Lion Antti Forsell fortsätter
i gruppen som tekniskt stöd. Uppgiftsfördel-
ningen slås fast varje år. 
 Till årskongressen i Milano hade 18 609 per-
soner anmält sig på förhand. Det största delta-
garantalet var från Italien 3 147, USA 2 367, Ja-
pan 1 925, Frankrike 1 643 och Indien 769. Det 
slutgiltiga antalet väntas överstiga 20 000. Från 
Finland deltog 160 lejon.
 På mötet behandlades sex klagomål gällande
valen av distrikts- eller vicedistriktsguvernörer 
(Indien 4, Taiwan 1 och Belgien 1). Styrelsen 
godkände valresultaten gällande distriktsguver-
nörerna.
 Delegationshotellen för nästa årskongress i 
Singapore är för Nordens del Fairmont Singapore
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De internationella direktorerna vid årskongressens 
marsch i Milano.
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Intressanta utmaningar väntar
BÄSTA LIONSMEDLEMMAR, en ny period har inletts efter årsmötet i Kalajoki och vi 
har intressanta utmaningar framför oss. Då detta skrivs fattas ännu protokollet från 
årsmötet men efter det går vi vidare som vi kommit överens om. Det vore lämpligt 
att alla kunde godkänna de demokratiskt fattade besluten oberoende av egen åsikt.
 I samband med Det Godas Dag den 12 oktober arrangeras Diabetesmarscher 
över hela landet. De ger deltagarna bättre kondition och information om hur man 
kan undvika att drabbas av diabetes eller kan minska 
på medicineringen. Kom också du med.

    Vi samarbetar redan
med många externa 
samfund och vi blir 
kontinuerligt kon-
taktade gällande nya 
samarbetsformer. Vår nya kompanjonskapsdirektor 
står därför inför trevliga utmaningar och kommer 
att behöva många av oss lejon för att kunna hantera 
kompanjonskapen.
 Jag fick själv förmånen att delta i en segelbåts-

kryssning i samband med ett ungdomsläger i Fin-
land. Det kändes fint att kunna tala med nästan 

alla deltagare och få njuta av den ungdomli-
ga iver och mängd av framtidsplaner som 
deltagarna sprudlade av. Ungdomsutbytet 
är en central del av vår verksamhet och vi 
kommer att satsa på det under perioden.
   LCIF:s insamling Kampanj 100 

fortsätter. Du vet väl vad allt vi kan 
uppnå i världen genom den kampan-
jen utan insamlingskostnader. Har 
du funderat på att bli en månads- 
donator?
     Det grundläggande Lionsarbetet 
görs av alla medlemmar inom ramen
för respektive klubb, envar på sitt sätt.
Var så flitiga ni bara kan utgående 
från era egna förutsättningar. Låt det 
här bli ett bra Lions-år. Tack för den 
tid du upplåter för att hjälpa andra.•

Låt det här bli
ett bra Lions-år.
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och Swisshotel the Stamford. Distriktsguver-
nörselekterna bor på Marina Bay Sands.
 Till utbildare av distriktsguvernörselek-
terna nästa år valdes PCC Jari Rytkönen och 
PCC Hilde Strausheim.
 I distriktsdirektiven tillades att områdes- 
och zonordförandena hör till distriktets GAT 
-team. 
 Republiken Kazakstan överfördes från 
det grundlagsenliga området VI till område 
IV Europa.

Servicerapporteringen minskat
Styrelsen diskuterade hur man kunde effekti-
visera servicerapporteringen som under förra
perioden minskade framför allt i Europa. 
 LCIF:s kampanj 100 närmar sig målsätt-
ningen på 110 miljoner dollar för den första 
perioden. Kriterierna för kampanjens modell-
klubbar ändrades så att det räcker med en 
donation på 500 dollar per klubbmedlem. 
Den tidigare gränssumman 750 dollar berät-
tigar i stället till utmärkelsen Visionär modell-
klubb. 
 Som en del av kraven i EU:s datasäker-
hetsdirektiv (GDPR) har det internationella
huvudkontoret fått en person som ansvarar
för datasäkerheten och samarbetet med 
Lions i Europa är intensivt. Italien och Japan 
har bestämt att MyLCI är ländernas huvud-
sakliga medlemsdatasystem.
 Undertecknad har för den andra styrelse-
perioden utnämnts också till medlem av 
den långsiktiga planeringskommittén Long 
Range Planning Committee i tillägg till med-
lemskapet i marknadsföringskommittén. 
 Följande styrelsemöte hålls i Jackson Hole
i Wyoming i USA 9.10–12.10.2019.•
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F
ör min del inleddes årskongressen 
redan dagen innan då de nordiska 
ordförandena träffades för ett ge-
mensamt CC-möte. Nämnas kan 
att de övriga länderna var förund-

rade över hur Finland kunde ha så många 
klubbar i de stora städerna, vilket är säll-
synt i de andra nordiska ländernas stor-
städer. 
 Under det det internationella mötet 
presenterades användningen av MyLion 
i flera etapper. Då presentationerna till 
övervägande del hölls i ett jättelikt ut-
rymme var det emellanåt svårt att höra 
vad som sades.
 Tre finländska presentationer väckte
uppmärksamhet. N-distriktets medlems-
direktor Kati Arkkila berättade om hur 
hennes distrikt hade genomfört en kam-
panj för att effektivisera hjälparbetet, 
projektchef Karoliina Vilander och PDG 

Lions Europa Forum är 
en fascinerande upplevelse 
EUROPA FORUM / tuomo holopainen, 
europa forum 2019 kontaktperson i finland 

I HÖST HAR vi äran att vara värd för nästa Europa
Forum den 3 till 6 oktober. Över tusen gäster 
kommer då till mitt underbara hemland Estland.
Detta är den största händelse som estniska lejon 
någonsin har organiserat och vi satsar av hela vårt
hjärta för att lyckas. Det mångsidiga program-
met ger varje lejon, Leo och följeslagare något 
nytt, säger Europa forums VD, PID Kalle Elster.
 Huvudidén med Europa Forum är att upp-
muntra deltagarna att utbyta idéer med varan-
dra. Möjligheten att träffa andra lejon har byggts 
kring flera olika workshops, seminarier, möten 
och gemensamma kvällsfester. 
 Boka senast 20.9.2019. Priset för paketet är 
endast 455 euro/Lion och 405 euro/följeslagare. 
 Till det förmånliga registreringspaketet hör: 
Warm-Up kvällsunderhållning för välgörenhet
på torsdag kväll. Fredagens internationella flagg-
parad i centrum av Tallinn, seminarier, work- 
shops samt invigningen av Europa Forum och 
Get together & Host kvällsfest. På lördagen står 
på agendan seminarier, workshops, möte med 
den internationella presidenten, Europarådets 
öppningsceremoni och första möte samt som 
avslutning en galakväll. På söndagen håller Eu-
roparådet sitt andra möte varefter följer avslut-
ningsceremonin.
 Tallinn har en uppsjö av hotellerbjudanden.
Boende ingår inte i paketpriset. Sammanfattnings-
vis finns det flera anledningar till att så många 
som möjligt bör delta i Europa Forum 2019.• 

Het årskongress i Milano
Lions Clubs Internationals 102 årskongress hölls i Milano den 5 till 9 juli. 
Från Finland deltog 160 personer. Tillsammans med de övriga nordiska
länderna marscherade vi längst framme i paraden. Dessutom hade vi
en gemensam nordisk Get Together kväll och en Scandinavian Hospitality 
Room för gäster från andra länder.

INTERNATIONELLA ÅRSKONGRESSEN / aarne kivioja, ordförande för finlands lionsförbund

Titus Tuohikorpi presenterade projektet 
Lions för rent vatten och GMT-områdes-
koordinator Antti Forsell och MD-GST 
Jukka Isotalo projektet Ansvaret är vårt.  

Omröstningar under tre dagar
Lion Carlo D’Angelo berättade om det 
italienska programmet Project Martina där
universitetsstuderande informeras om 
cancersjukdomar. De kan förhindras och 
vikten av tidig diagnos.
 I flera framföranden gick man igenom 
samarbetet mellan leorna och lejonen.
 På kongressen beslöts att Afrika blev 
ett eget grundlagsenligt område, Consti-
tutional area. Det viktigaste Lions-priset 
som delades ut gick till den afrikanska 
fredsnobelpristagaren Denis Mukwage. 
Patti Hill från Kanada valdes till tredje 
vicepresident.•
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1. Sällan har vi tillgång till Europa Forum
 så nära. 

2. Möjlighet att knyta an till Europeiska   
 Lions och Leos 

3. Tillgång till nya idéer för att berika 
 den egna Lions- eller Leoklubbens aktiviteter 

4. Roliga fester på intressanta platser

5. Prisvärt paket. 

Över 100 är redan anmälda från Finland. 
Kom du också! Kolla in programmet och 
registrera dig på www.europaforum2019.ee.

LIONS EUROPA FORUM I TALLINN

De nordiska länderna marscherade tillsammans på årskongressen i Milano.
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Uppbyggande start på perioden
LIONSFÖRBUNDETS KANSLI gick i augusti in i en ny era och fick en ny organisation. 
Personalen på fem personer inom administrationen kommer att skäras ned till tre. 
Förändringen gällde inte Lions Quests utbildningssekreterare. Kansliets öppethåll-
ningstider skars ned redan på våren.
 Arbetstagarna har fått nya titlar. Själv märker jag att jag velar mellan två titlar: 
i vilka samband passar verksamhetsledare och borde jag internt i alla fall fortsätta 
under titeln generalsekreterare?
 Titlar är i alla fall endast en yta. Det viktigaste är att klarlägga vilka av kansliets 
uppgifter som faller bort eller flyttas någon annanstans och vilka uppgifter den kvar-

varande personalen ska ha. 
       Den processen återstår ännu för mig att ta 
itu med i egenskap av förman, eftersom proces-
sen tyvärr blev på hälft mot slutet av förra pe-
rioden. Det tar också tid för personalen att ut-
bildas för de nya uppgifterna. Jag ser nog till att 
alla uppgifter blir gjorda men är samtidigt lite 
orolig för hur personalen kommer att orka. Det 
kan bli en tung höst.
       Jag vill ändå förbli optimist och tro på att 
allt blir ok på hösten under ledning av den nya 
ordföranden och förtroendemannaorganen. Jag 
hoppas att klubbarna och medlemmarna har 

överseende med eventuella brister under förändringsprocessens gång.
 Efter sommarpausen vidtar arbetet på att stärka de nuvaran-
de kompanjonskapen och på att skapa nya. I periodens 
verksamhetsplan ingår skapandet av en kompanjon-
skapsstrategi och förbundet ska välja en kompan-
jonskapsledare. Nu är en bra tid att få struktur på 
förbundets kompanjonskapsfrågor, för speciellt pro-
jekten Lions för rent vatten och Orkester Nordens 
fem år i Finland är utmärkta spjutspetsar för många-
handa kompanjonskap. Även vårt servicearbete och 
vår närvaro över hela landet intresserar potentiella 
samarbetspartner.
 Vårt vattenprojekt deltar på hösten i Helsinki
Design Week som har temat Learning Climate.
Det är fråga om en helt ny öppning där vi kan 
skapa en ny dimension ur frivilligarbetets syn-
vinkel. Jag väntar på evenemanget med in-
tresse. Design är så mycket mera än vad 
man slentrianmässigt tänker.
 År 2020 firar den finländska lions-
verksamheten 70 år och startskottet 
går på årsmötet i Seinäjoki. Festlig-
heterna torde sedan äga rum hösten 
2020. Vi återkommer med närmare 
information under periodens gång.
 Jag hoppas att perioden 2019–2020 
går i en uppbyggande anda i klubbarna, 
distrikten och förbundet.• 

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Vår närvaro 
över hela landet 
intresserar 
potentiella 
samarbetspartner.
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EVENEMANGSKALENDER

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

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

ÅRSMÖTE
7–9.6.2020 Seinäjoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 4–6.10.2019
Europa Forum, Tallinn/Estland

• 17–19.1.2020 
Nordiska samarbetsrådet NSR, Glostrup 
Köpenhamn/Danmark

• 26–30.6.2020 
Internationella årskongressen, Singapore

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

• MÖLKKY
7.9.2019, LC Kouvola/Honka

• BOWLING
februari–mars 2020
LC Saarijärvi/Palvasalmi 

HÄNDELSER 2019–2020

Kampanj 100 
delar redan ut gott
INTERNATIONELLA ÅRSKONGRESSEN / 
pcc heikki hemmilä, pmjf, 
lcif- och kampanj 100-koordinaator

LCIF:S KAMPANJ 100 har redan samlat in över 
en tredjedel av målsättningen på 300 miljoner
dollar. Av den insamlade summan på totalt 
111 miljoner dollar står Taiwan, Japan och 
Sydkorea för över hälften av den insamlade 
summan. 
 Den största enskilda donatorn är den tidi-
gare medlemmen i den internationella styrel-
sen, Aruna Oswai från Indien, som tillsam-
mans med sin framlidna man har donerat sju 
miljoner dollar. 
 Europas andel av totalsumman är 8,8 
miljoner dollar. Av den summan står Norden 
för cirka 1,9 miljoner dollar. Under den förra 
perioden delades redan 34,5 miljoner dollar 
ut i understöd till bland annat Lions Quest, 
diabetesarbete och synvård.• 
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Å
rsmötesveckoslutet inleddes på fre-
dagen med en publik tillställning i 
Ostoskylä Raitti där lionsverksam-
heten presenterades och det gavs 
information gällande diabetes och 

miljö. Den mest synliga delen var när pro-
jektet Lions för rent vatten presenterades och 
projektchef Karoliina Vilander ledde en pa-
neldiskussion med distriktsguvernörerna 
från A-, C-, I- och M-distrikten. I samband 
med den här programhelheten arrangerades 
också en presskonferens. 
 På den egentliga mötesplatsen i Event 
Park Arena pågick hela tiden anmälningar-
na och granskningen av fullmakterna och på 
eftermiddagen presenterades kandidaterna 
till viceordförande- och ordförandeposterna. 
 Utbildningdirektor Varpu Ylhäinen led-
de diskussionen och frågade av ordförande-
kandidat VCC Aarne Kivioja och viceordfö-
randekandidat PDG Matti Reijonen bland 
annat vad de ansåg om förbundets organi-
sationsförändring, Lionshuset, medlemsut-
vecklingen och kandidaternas målsättningar 
för den kommande perioden.

Många hälsningar
På fredagskvällens öppningsfest framförde 
ordförande Pirkko Vihavainen förbundets 
hälsning. Hon betonade vikten av samman-
hållning och inbördes förtroende för att hålla 
Lionsskutan på rätt kurs.
 Efter de sedvanliga formaliteterna under 
själva årsmötets invigning på lördagen be-
römde den internationella presidenten Gud-
run Yngvadottir i sin videohälsning de fin-
ländska lejonen för fina miljöinsatser. 
 PID Jouko Ruissalo från LC Helsinki/
Mellunmäki tilldelades som tredje lion ge-
nom tiderna förtjänsttecknet med en stor 
heraldisk ros. De tidigare var PID Aimo N.K. 
Viitala och PID Harri Ala-Kulju.

Årsmötets beslut
På årsmötet var närvarande 775 röstberätti-
gade lejon från 391 klubbar. Verksamhets-
berättelsen för perioden 2017–2018 god-
kändes, förbundets bokslut fastställdes och 
revisionsberättelsen noterades.
 Till ny ordförande för nästa period valdes 
VCC Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä 

Havsnära årsmöte i Kalajoki
Finlands Lionsförbunds 66 årsmöte arrangerades i Kalajoki i juni 
alldeles vid sanddynerna. Årsmötet är Europas största årliga 
Lionsevenemang och det bevistades i år av över 1 300 gäster, 
av vilka en del från utlandet.

ÅRSMÖTET / anna-kaisa jansson, chefredaktör

och till viceordförande PDG Matti Reijonen, 
LC Vampula. Till verksamhetsgranskare val-
des PDG Tapani Matintalo och till vice verk-
samhetsgranskare PDG Tommi Virtanen.
 Verksamhetsplanen 2019–2020 och tre-

1. MEDLEMMAR (GMT) 
 Medlemsledare (MDC) 2018–2021 
 Harri Hirvelä, LC Kempele/Sampola 

2. UTBILDNING (GLT) 
 Utbildningsledare (MDC) 2017–2020
 Varpu Ylhäinen, LC Vantaa/Vernissa

3. KOMMUNIKATION (PR-C) 
 Komunikationsledare (MDC) 2017–2020
 Teija Loponen, LC Helsinki/Malmittaret

 • LION-tidningens redaktionsråd, 
  ordf. Lauri Kaira, LC Vantaa/Pähkinärinne 

4. SERVICE (GST) 
 Serviceledare (MDC) 2017–2020
 Jukka Isotalo, LC Oulu/Raatti

 Mångåriga arbetsgrupper
 • Lions Quest 2018–2021
  ordf., LQCD Jorma Hokkanen, 
  LC Ylöjärvi/Keijärvi 

 • Leoverksamheten 2017–2020
  ordf., PDG Kari Eväsoja, LC Helsinki/Timantit

 • Ungdomsläger och -utbyte 2017–2020
  ordf., PDG Ari Lindell, LC Loimaa/Tähkä

 • Gudbarnsverksamheten på Sri Lanka
  ordf., lion Eero Arvo, LC Hamina

 • Orkester Norden 2017–2020
  ansvarsperson PDG Erkki Voutilainen, 
  LC Valkeakoski

 • Rena vatten 2018–2020
  ansvarsperson 2VDG Mika Pirttivaara, 
  LC Tapiola och PDG Tiitus Tuohikorpi, 
  LC Helsinki/Cosmopolitan

 • Samarbetsnätverket för trafikfostran
  kontaktperson PDG Jukka Uola, 
  LC Hämeenlinna/Renko

5. KOMPANJONSKAP
 Kompanjonskapsledare (MDC) 2019–2022
 väljs senare

 • Julkort 2019
  ansvarspersoner 
  lion Hannele Tanner-Penttilä, LC Aura/Sisu
  och lion Hilve Reijonen, LC Huittinen/Doris

 • Lotter 2019–2020
  ansvarspersoner 
  lion Johan Finne, LC Turku/Åbo 
  och lion Juha Alitalo, LC Kankaanpää

6. INTERNATIONELL VERKSAMHET (IR)
 Internationell direktor (MDC) 2018–2020   
 Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune 

 Ansvarspersoner:
 • LCIF-koordinatorer 2018–2021
  Heikki Hemmilä, LC Ylivieska

 • Alert-verksamheten 
  ordf., ID Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune  

 • MD 107 Campaign 100-koordinator
  Heikki Hemmilä, LC Ylivieska

 • NSR-OC-medlem 2017–2022
  Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius

 • Baltic Sea Lions och 
  Baltic Sea Lions-nätverkets ordförande 
  Sanna Siissalo, LC Espoo/City

 • Special Olympics
  PDCC Matti Tieksola, LC Oulunsalo

 • Sri Lankas Lions-vänner
  ordf. IPID Markus Flaaming, 
  LC Vantaa/Kaivoksela

7. ARBETE SOM STÖDER 
 ADMINISTRATIONEN
 • Verksamhet- och ekonomiplanering
  ordf., VCC Matti Reijonen, LC Vampula

 • Regelärenden
  ordf. PDG Tommi Virtanen, LC Kisko

 • Lionshusets arbetsgrupp
  ordf., PDG Jarmo Rastas, 
  LC Rovaniemi/Lainas

 • Informations- och kommunikationsteknik
  ordf. Tuomo Romakkaniemi, 
  LC Rovaniemi/Ounasvaara

 • Nätverken för tidigare ledare
  (ID, PID och PCC)
  ansvarsperson IPCC Pirkko Vihavainen, 
  LC Juva/Luonteri

BRANSCHERNAS OCH ARBETSGRUPPERNAS ORDFÖRANDE 2019–2020

årsplanen 2019–2022 samt budgetförslaget 
för 2019–2020 godkändes. Årsmötet god-
kände också att guvernörsrådet kan precisera
budgeten på hösten om det behövs. Med-
lemsavgiften bibehölls oförändrad.•
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Ä
ven förra periodens internationel-
la president Gudrun Yngvadottir 
hade valt solköken till ett av de be-
tydande Lionmsprojekten under 
sitt år och visade en bild av sitt be-

sök i Kenya vid invigningen av den interna-
tionella årskongressen i Milano. 
 Vår ursprungliga plan var att skaffa det 
nödvändiga materialet från Kenya. Det vi-
sade sig dock vara omöjligt och därför är 
materialet huvudsakligen från Finland. Ett 
stort bidrag fick vi av UPM som donerade 
färdigt utskurna element av plywood för ut-
omhusbruk som räckte till för 300 solkök. 
Under processens gång lärde vi oss vad vi 
kunde skaffa från Kenya och andra håll. 
 Hela tiden medan projektet pågick gjor-
des kontinuerlig produktutveckling gällande 
både material och konstruktion. Lyckligtvis 
var projektteamet ingenjörsbetonat. 

Lokal kokbok
Margaret Owino, en lokal specialist på mat 
som bereds med hjälp av solenergi, färdig-
ställde en kokbok och guide för användningen 
av solköket. Utan den hjälpen hade använd-
ningsgraden av det i sig enkla köket säkert bli-
vit betydligt lägre. Kokboken berättar detalje-
rat hur solköket används och underhålls samt 
hur man bereder de vanligaste lokala rätterna. 
 En stor utmaning var hur den stora 
mängden solkök bäst kunde distribueras till 
avsides belägna områden. Våra lionspartner 
i Kenya löste problemet väldigt pragmatiskt. 
De ordnade tre utbildningstillfällen för sam-
manlagt 60 personer från olika frivilligorga-
nisationer i distributionsområdena. Efter ut-
bildningen fick deltagarna dela ut solköken 
på sina respektive områden och handleda 
användarna. Under sommaren har nu alla 
solkök tagits i bruk. 

Fortsatt produktutveckling 
och donation
Även om solköken nu är utdelade fortsätter 
produktutvecklingen. I LC Helsinki/Pohjois- 
Haagas pysselverkstad finns redan flera nya 
modeller, bland annat en med stomme av 
metall. Den versionen kunde tillverkas lo-
kalt och då kunde produktionen av solkök 
helt överföras till Kenya. 

I Kenya görs maten med solenergi 
Uppföljningen av det gemensamma nordiska solköksprojektet i Kenya görs som
bäst. Projektet har varit mångfasetterat och arbetsdrygt men slutresultatet är gott.
Solköken har nu över 1 500 användare. På slutetappen hittade vi en finländsk
partner som vill finansiera ett uppföljningsprojekt. Det innebär att arbetet fortsätter. 

NORDISKT SAMARBETE / pid jouko ruissalo, arbetsgruppens ordförande och pdg heikki saarinen, projektledare

 Fast det finns mindre solljus i Finland 
än i Kenya fungerar solköket också här från 
april till september. Det visar ett test där en 
projektgruppsmedlem tillredde en kaka och 
potatisköttlåda på spisen. 
 Uppföljningen av det gemensamma 
nordiska NSR/LCIF-projektet avslutas un-
der hösten 2019. En överraskande chans till 
fortsättning gavs då en privatperson från 
Finland erbjöd sig att finansiera ytterligare 
leveranser för 75 000 euro efter att den hört 
om projektet i radio. 
 Fast NSR-projektet avslutas under hösten 
har LC Helsinki Pohjois-Haaga beslutat att 
fortsätta leveranserna med start i september. 
Våra partner i Kenya fortsätter gärna sam-
arbetet med oss. Nu hoppas vi att det dyker 
upp också andra donatorer i Finland. Sol-
köket är ett lämpligt projekt även med tan-
ke på den finländska regeringens klimatmål, 
eftersom användningen av solenergi sparar 
skogarna i Kenya och förebygger erosion. 

• Ett tvåårigt nordiskt samarbetsprojekt 
 som Finland fick ansvaret för att
 förverkliga. 

• Startades 2016 i enlighet med det
 nordiska samarbetsrådets NSR:s beslut. 

• Årsbudgeten var omkring 90 000 euro.

• För distributionen till byarna ansvarade
 personer som utbildats av Lions. Finland
 ansvarade för leveranserna av solköken. 

• Projektet avslutades perioden 
 2016–2017 och följdes upp under 
 de två efterföljande perioderna. 

SOLKÖK TILL KENYA

Användningen av solkök sparar skog i Kenya 
och förebygger därför erosion.

Nu behöver kvinnor och barn inte gå många 
kilometer för att hämta ved. 
 Under hösten funderar vi på projekt som 
kunde ge ytterligare finansiering för solköken.•

Totalt 60 personer från olika frivilligorganisationer i området utbildades i att använda solköken.
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O
rkesterns medlemmar är i åldern 
16 till 30 år. De är från 14 olika 
länder men majoriteten är från 
Finland. Den här gången hade or-
kestern deltagare ända från Aus-

tralien och Chile. 
 Under lägret fick ungdomarna njuta 
av de lokala Lionsklubbarnas gästfrihet på 
många olika sätt. Under den första veckan
finansierade klubbarna en tretimmars 
kryssning på sjön Vesijärvi med mat, sam-
varo och vackra vyer. Kryssningen uppskat-
tades stort av alla deltagarna som också fick 
lära sig om hur sjömiljön skyddas och hur 
sjön mår i dagsläget.
 Under den andra veckan ordnade klub-
barna en bastukväll vid utebadet i stadens 
idrottscentrum. Kvällen avrundades med 
middag i ett traditionell finskt vindskydd 
samt ett parti mölkky. Någon testade också
på stavgång i den vackra sommarkvällen. 
Sammantaget var det en avkopplande kväll 
för de hårt arbetande ungdomarna.

Fullträff för Orkester Norden i Lahtis
En energisk och personlig grupp om 73 unga musiker och 8 proffsiga 
instruktörer samlades i Lahtis den 29.7–7.8.2019. Ungdomarna vann 
omedelbart stadsbornas hjärtan med sin entusiasm och spontanitet.

ORKESTER NORDEN / henna keihäs

Världsberömd akustik
Lahtis kulturchef Matti Karhos var stolt 
över att ungdomarna fick en chans att lysa 
och njuta av stadens mångsidiga utbud och 
Sibeliushusets världsberömda akustik.  
 Under lägret syntes Orkester Norden 
också i gatuvimlet i Lahtis då små kammar-
musiksammansättningar uppträdde på olika
håll i centrum av staden. Dessutom upp-
trädde orkesterns blåsare på travtävlingen 
Kuninkuusravit och spelade Vårt Land för 
travfolket.
 Som avslutning på lägret for orkestern 
på en fem dagars turné. Den första kon-
serten ordnades torsdagen den 8 augusti i 
Villmanstrand med den lokala klubben LC 
Lappeenranta/Rakuuna som arrangör.
 Konserten i Sibeliushuset dagen efter 
stannade säkert kvar i många orkestermed-
lemmars minne som en unik upplevelse. 
Publiken var talrik och den fina akustiken 
underströk de entusiastiska tolkningar-
na. Med konsertens intäkter stöddes bland 
annat projektet Lions för rena vatten och 
skyddet av Vesijärvi.

Utrikes på Åland och i Tallinn
De övriga konserterna under turnén arrang-
erades 11.8 på kultur- och kongresscentret
Alandica i Mariehamn och dagen därpå i 
Karlkyrkan i Tallinn. Konserten i Marie-
hamn arrangerades i samarbete med alla 
de lokala Lionsklubbarna och mottagandet 
var varmt. För konserten i Tallinn ansvarade
huvudsakligen Orkester Nordens organisa-
tion i samarbete med lokala aktörer.
 Planerna smids redan för år 2020. Ut-
gående från de diskussioner som fördes 
under lägret diskuteras nästa års repertoar 
tillsammans med det kommande årets ka-
pellmästare. Sökningen av nästa års musi-
ker inleds i god tid så att flera musiker kan 
nås än vad det gjordes i år.
 Vi tackar alla som med sin arbetsinsats 
eller finansiellt hjälpt oss att förverkliga or-
kesterlägret och turnén. Utan dessa perso-
ner hade vi inte kunnat erbjuda ungdomar-
na denna minnesrika upplevelse. Vi hoppas 
att musikerna har många goda minnen, nya 
vänner och mycket professionellt kunnande 
och självsäkerhet med sig i bagaget hem.•
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Orkester Norden övade flitigt 
under lägret i Lahtis och gav 
efter det fyra konserter.
FOTO: SAKARI KOPO
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I
slutet av juli hade jag äran att få besöka 
O-distriktets och G-distriktets läger. Jag 
var imponerad av hur väl ungdomarna 
betedde sig. Det var en glädje att få träffa
unga människor som för första gången 

hade rest mycket långt och som var rörda över 
de fina upplevelser vi har kunnat erbjuda dem.
 Den största utmaningen är fortsättnings-
vis att finna värdfamiljer. Det var en sensa-
tion att höra om familjer som tog emot flera 
unga och på det sättet erbjöd dem en chans 
att bekanta sig med finländskt familjeliv och 
den finländska kulturen, samt inte minst med
andra ungdomar.
 När de ansvariga distrikten och lägerper-
sonalen planerade lägren har de gjort sitt allt 
för att lägren skulle ge ungdomarna nya er-
farenheter.

Leor som lägerledare
På ett bra läger är alla delfaktorer i balans 
sinsemellan. Lägerplatsen ska vara lämplig 
och ha tillräcklig inkvarteringskapacitet, mat-
servicen ska fungera och det ska givetvis fin-
nas bastu. Den klassiska platsen är därför en 
kursgård vid en sjöstrand eller studentbostä-
der med strandbastu.
 Dessutom krävs en bra personal och pro-
gram. Jag är mycket glad över att lägren har 

Positiva ungdomsläger 
När jag skriver det här i början av augusti har precis det sista av 
sommarens läger startat. Först ut var O-distriktets läger, som redan 
har avslutats. Nu pågår alltså A-, E-, G- och N-distriktens läger.

UNGDOMSUTBYTE / ari lindell, yced

tagit leoklubbarnas medlemmar som ledare 
till lägren. De ungdomar som vi har skickat 
på utbyte har också ivrigt frågat om möjlig-
heter att bli medlem i en leoklubb, och på det 
här sättet får de på nytt uppleva glädjen med 
lägren.
 En hörnsten för ett lyckat läger är också 
den så kallade ”lägerandan”. Om man direkt 
kan skapa en positiv energiladdning förbättras
vi-andan.
 Jag kan inte nu heller vara utan att nämna
hur viktigt det är att ta leorna med redan i 
planeringsskedet. Programmet måste byggas
upp så att ingen får prestationsångest utan 
kan delta avslappnat. Lugnet och den fin-
ländska naturen med sin allemansrätt är en 
otrolig upplevelse för många.
 Jag vill speciellt tacka alla värdfamiljer 
som öppnat dörrarna för ungdomar som 
kommer hit. Samtidigt vill jag tacka alla lä-
gerorganisationer för ett ytterst väl utfört 
jobb. Härifrån är det lätt att fortsätta framåt!•

I år deltog också 
leor som ledare på 
ungdomslägren.

Kamratstöd på 
diabetesläger
susanna jokiperä, 1vdg 2019–2020

ETT DIABETESLÄGER för ungdomar som 
drabbats av diabetes typ 1 arrangerades 
på Kisakallio i Lojo 15–21 juli. Lägret fi-
nansierades huvudsakligen med medel 
från LCIF och Röda Fjädern-kampanjen. 
Även LC Helsinki/Worldwide och LC Es-
poo/Aurorat gav ekonomiskt stöd.
 I lägret deltog tio ungdomar från Fin-
land, Litauen, Österrike, Italien och Tur-
kiet. Av de fyra unga ledarna var två leor.
 Under lägret lärde sig ungdomarna 
det nyaste gällande blodsockermätnings-
metoder, kostdirektiv och vårdrekom-
mendationer. Dessutom kom Hypo-hun-
den på besök. 
 Det viktigaste var i alla fall nya upp-
levelser som bastu med ett uppfriskan-
de dopp i en sval sjö, salmiak och över-
nattning i tält i skogen, tillsammans med 
andra i samma situation som alla kunde 
uppmuntra varandra. För flera deltagare 
var det deras första utlandsresa så vi kan 
säga att vi lyckades med vår uppgift att 
hjälpa unga att bli självständiga.
 På lägret förverkligades också en lions-
aktivitet på ett lokalt daghem där delta-
garna fick lära ut lekar från sina respek-
tive länder till ett nittiotal dagisbarn. Det 
var säkert en oförglömlig dag för både del-
tagarna, barnen och de vuxna. Lägret fick 
också ett riktigt gott betyg av deltagarna
och samarbetskumpanerna både under 
och efter lägret. Jag kan med stolthet säga 
att vi i B-distriktet gjorde det tillsammans.
Tack till alla!• 
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Ungdomar från hela världen deltog i sommarens ungdomsläger i Finland.

På lions värdfamiljdag 18.7 fick sex lägerdeltagare 
besöka riksdagen. Som värdar för Lions stod 
1VDG Susanna Jokiperä och lion Pauli Anttila.

FO
TO

: I
IS

A
K

K
I A

N
TT

IL
A



62

Vattenaktivitetstävlingens skörd
RENA VATTEN / karoliina vilander, projektchef

Lions deltar i evenemanget 
Osaamisen kiertotalouden 
päivä & Ilmastoahdistusiltamat 
(ung. Kunskapens kretsloppsdag & 
Klimatångestkvällsfest) under Helsinki 
Design Week den 7 september. 
Evenemanget arrangeras i samarbete 
med Östersjöutmaningen, Finlands 
Miljövetenskapsförening och gymnasiet 
i Otnäs. Kvällsfesten hålls i Vetenskapens 
hus i Kronohagen. 

www.helsinkidesignweek.fi

LIONS PÅ HELSINKI DESIGN WEEK

9. Putsning av badstränder
LC Punkaharju
För att lära högstadieelever att bry sig om vår 
gemensamma natur genom att hålla allmänna
stränder i skick. 

10. Rena stränder
LC Palokka/Wilma 
Alla Finlands lejon städar under det Godas 
Dag bort sommarens skräp från stränderna. 

11. Idétävling för skolor
LC Sotkamo
Vad vill ungdomar själva göra för att putsa upp
vattendragen?

12. Skydda Östersjön genom 
att hålla Saimen rent
LC Lappeenranta/Rakuuna
Genom att städa stränderna kring Villman-
strand hindras skräp från att flyta ut i Öster-
sjön. 

13. Ren mark och vatten
LC Kiiminki ja I- piiri
På Europadagen utmanar Lions alla i Finland 
att städa tillsammans.

14. Återställande av ån Salmilammenpuro
LC Kontiolahti, LC Joensuu/Kanteletar 
och LC Kontiolahti/Höytiäinen
Ett projekt för att återställa strömningsplat-
serna så att organismer och ursprungliga arter
som lever och förökar sig i strömmande vatten
får bättre livsbetingelser. 

15. Arbete för att förbättra 
landskapsjön Puulas tillstånd
LC Kangasniemi, LC Hirvensalmi och LC Otava
Utmaning till regionens andra lionsklubbar 
att arbeta för att göra landskapssjön Puula 
renare.

Mera info om projektet finns på sidan 
www.puhtaatvedet.lions.fi.

P
rojektet Lions för rent vatten utma-
nade hösten 2018 alla lejon och leor 
att brainstorma kring framtidens 
vattenskyddsaktiviteter. Vi önskade 
idéer som ni själva tror på och som 

ni vill bjuda in andra till. Till tävlingen in-
lämnades 15 bidrag. 
 Miljöpriset delades i år ut till alla dessa 
15 team. På det sättet ville Miljöskyddsjuryn 
understryka att alla åtgärder som kan vidtas 
är bra för vattenvården.
 I månadsskiftet augusti-september sam-
lades teamen på Lions Water Camp i Ruovesi 
för att vidareförädla sina idéer. Målsättning-
en är att arbetet för vattenskydd utvecklas till 
en del av lejonens servicekultur under det 
pågående projektet.• 

De 15 bidragen

1. Rena vatten och en miljö för livet
LC Oulu/Pateniemi och I-distriktet 
En uppsatstävling för skolor för att få veta vad
unga tänker om sin framtid.
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2. Rasvarosvo (Fettjuven)
LC Helsinki/Cosmopolitan
En burk av återanvänd plast för att återvinna 
hushållsfetter och som kan läggas i bioavfalls-
kärlet. I idén ingår ett koncept där skolklas-
serna tävlar om vilka hushåll använder bur-
ken mest för att samla in fetter.

3. Rena vatten och en miljödag
I-distriktet
Lejonen utmanar andra i näromgivningen i 
att städa upp närmiljön.

4. Liikuta ja kiikuta 
(ung. Rör på dig och för bort)
LC Helsinki/Cosmopolitan
Regelbundna strandstädningstalkon från maj
till september. 

5. Puhdas ihana Aurinkolahti 
(Rena, underbara Solviken)
LC Helsinki/Soihdut
Ett lopptorgsevent där det ges information 
om skyddet av vatten för människor i alla 
åldrar. 

6. Kryssningen SciCruise för gymnasier
LC Rauma/Kanali Helme
För att sammanföra miljöintresserade ung-
domar i länderna kring Östersjön.

7. Städning av insjöar och stränder
LC Siilinjärvi/Sandels 
Lions nyttomotionsevent där man till fots och 
med båt rensar stränderna kring insjörarna. 

8. Cigarrettfimpar bort från naturen 
och vattendragen
LC Helsinki/Pikku Huopalahti
Ett aktiveringsprogram för ansvarsfulla vat-
tenmedborgare med sikte på att minska på 
mängden tobaksfimpar i naturen. FO
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LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: AINO-MAIJA LAITINEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: EVELIINA SEPPÄNEN, leojasenrekisteri@gmail.com
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KAUDEN TAVOITTEENA on ympäristöystäväl-
lisen toiminnan tukeminen ja edistäminen, klubi-
viihtyvyydestä huolehtiminen sekä leojen ja leijo-
nien yhteistyön lujittaminen entisestään. Näihin 
kaikkiin osa-alueisiin uusi hallitus keskittää voi-
mansa tavalla, joka luo ympärilleen iloa, haus-
kanpitoa ja jaksamista. 
 Nämä kolme ”oheistuotetta” ovat monen 
vapaaehtoistyön ydin. Toiminnan tulee olla vapaa-
ajan arvoista ja antaa tekijöilleen tärkeitä koke-
muksia yhteisöllisyydestä. Lionit ja leot omaavat
samanlaisen arvopohjan hyvän tekemiseen, vaikka

HALLITUKSEN SUUSTA

UUSI KAUSI ALKAMASSA – KESKIÖSSÄ 
YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISYYS JA HYVINVOINTI
Uusi hallitus on valittu kaudelle 2019–2020 ja vaihtokokous 
osoitti jo, että tulevaisuus näyttää aktiiviselta monella eri saralla.
kati jaatinen, suomen leojen presidentti

Ensivaikutelmia
aleksi valavuo, amf piiripresidentti

UUDEN HALLITUSKAUDEN pyörähdettyä 
käyntiin lienee hyvä kertoa ensivaikutelmia halli-
tustyöskentelystä, sekä kerrata tulevalle kaudelle 
asettamiani tavoitteita.
 Aloitin hallituksessa ensimmäistä pestiäni, 
ja hallituksenvaihtokokouksen myötä olen entis-
tä innokkaampi tarttumaan uuteen tehtävääni 
AMF piiripresidenttinä. Hallitustyöskentely vai-
kuttaa mielenkiintoiselta ja hauskalta. 
 Henkilökohtaiseksi tavoitteeksi ennen kautta
asetin tehtäväni oppimisen ja hallituksen toiminta-
tapojen ymmärtämisen. Piirin tasolla haluan toi-
mia mahdollisimman hyvänä linkkinä klubien 
välillä.•

Leot liikkeellä
TÄNÄKIN VUONNA leojen jalka vipattaa – ni-
mittäin juoksemaan! Perinteeksi muodostuva 
Finlandia marathonviesti saa jälleen uusia juok-
sijoita kohottamaan kuntoaan ja nauttimaan 
leojen mainiosta seurasta 14.9. Jyväskylässä. 
Olet sitten lenkkipolkujen vasta-alkaja tai niiden 
vanha tuttu – meille olet tervetullut juttu. Ma-
rathon juostaan leojen voimalla viiden kilometrin 
osuuksissa. 
 Mikäli haluat osaksi rempseitä juoksijoita, 
laita viestiä kati.jaatinen@leo-clubs.fi.•

’’Pressan’’ ämpärihaaste: ’’Haastan Suomen Leot 
keräämään ämpärillisen roskia luonnosta’’, 
sanoo Kati.

Raumalla järjestetään koulutuspäivät 
6.–8.9.2019. Paikkana toimii kaupungin 

leirikeskus Pölläkari, joka sijaitsee 
meren rannalla kaupungin 
keskustan läheisyydessä.

 Viikonlopun hinta on 10 euroa 
ja ilmoittautumisohjeet on jaettu 

kaikille sähköpostitse sekä 
Facebook-tapahtuman muodossa. 

Käy siis Facebook:ssa 
Suomen Leot – MD 107 Finland -sivulla!

JOUKOLLA 
KOULUTUSPÄIVILLE

RAUMALLE 6.–8.9.2019

ajan kuluminen tekee yksilöistä erilaisia yhteis-
kunnassa. Halu auttaa ei ole muuttunut, mutta 
sen markkinointi on haasteellisempaa. 
 Monilla on nykyaikana kova kiire ja vapaa-
aikakin on tarkoin mitoitettu. Siksi toimintamme 
tulisi vastata sekä kohteidemme että omiin tar-
peisiimme, jotta tapahtumat olisivat vaivattomia 
osallistua ja järjestää. Monet nykyisistä tempauk-
sistamme ovat lyhytkestoisia, eivätkä ne vaadi 
suurta rahan keräämistä. 
 Tapahtumien ja aktiviteettien lisäksi panos-
tamme jäsenten hyvinvointiin, sillä haluamme 
toimintamme pysyvän elinvoimaisena tulevai-
suudessakin. Iloiset ja kokeilumieliset jäsenet, 
jotka saavat luoda itsensä näköistä toimintaa, 
kehittävät järjestöä ja tekevät sen houkuttele-
vammaksi myös muille.
 Iloisin terveisin Kati.•
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Kuka olet? 

KATI
Suomen Leojen presidentti

Mitä toivot tulevalta kaudelta? 
Iloista ja aikaansaavaa toimintaa, 
josta näkyy kauden teema.

Mikä merieläin olisit? 
Makrilli. Yksittäin voimaton, mutta suurella 
joukolla täynnä mahdollisuuksia.

Suomen Leojen 
hallitus esittäytyy!
Tässä esittäytyy kauden 
2019–2020 Suomen Leojen 
hallitus eli lyhyemmin SLH. 
Suomen Leojen hallitus toimii 
leoklubien tukena ja etujen 
valvojana. Kysy meiltä, jos 
sinulla on mitä tahansa 
epäselvää leotoimintaan liittyen!

Kuka olet? 

JOEL
varapresidentti

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Toivon toiminnantäytteistä kautta, yhdessä
tekemistä ja yhdessä onnistumista.

Mikä merieläin olisit?
Kuha, hallitushommia jaksaa kuha on hauskaa.

Kuka olet? 

HENNA-RIIKKA
sihteeri

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Tulevalta kaudelta toivon paljon hauskaa 
yhdessä tekemistä ja uusia ideoita toimintaan.

Mikä merieläin olisit?
Entisenä heppatyttönä vastaa vikaan 
kysymykseen, että merihevonen.

Kuka olet? 

MARKUS
rahastonhoitaja

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Toivon hyvää henkeä ja fiksuja päätöksiä.

Mikä merieläin olisit?
Olisin Blue Drakon, koska se pystyy ottamaan 
ja syömään muiden myrkyn ja käyttämään sitä 
itse muita vastaan. 

Kuka olet? 

ELINA
pr-sihteeri

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Toivon somerikasta kautta ja mahdollisimman 
paljon erilaisia kuvia. Sekä tietenkin hyvää 
leo–leijona-suhdetta myös pr-asioissa.

Mikä merieläin olisit?
Jos olisin merieläin, olisin litteäselkäkilpikonna, 
sillä se voi nukkua monta tuntia, mutta myös 
liikkua nopeasti paikasta toiseen.

JUTTU ON KOOTTU Suomen Leojen hallituk-
sen nuijanvaihtoviikonlopussa 27.–28.7.2019. 
Nuijanvaihtokokous on uuden (2019–2020) hal-
lituksen ensimmäinen ja vanhan (2018–2019) 
viimeinen. Nuijaa sanamukaisesti vaihdetaan, ja 
siinä samalla vastuu uudelle hallitukselle.•
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Suomen.Leot

Klubien vuosikello
TÄSSÄ ON klubin vuosikello, eli mitä klubisi 
tulisi tehdä kuluvan kauden aikana ja milloin. 
Jos et juuri nyt muista, mikä klubin vuosi- tai 
vaalikokous tai Leorahasto on, älä huoli, niis-
tä kerrotaan tulevissa Leolehdissä ja leojen 
Facebookissa! Voit myös aina kysyä neuvoja 
Suomen Leojen hallitukselta. Antoisaa alka-
vaa kautta kaikille leoille!•

HEINÄKUU
• 1.7. kausi alkaa

ELOKUU
• kauden suunnittelua klubeissa
• LEF2019 – Porto, Portugal

SYYSKUU
• rekrytointikuukausi
• 6.–7.9. Suomen Leojen koulutuspäivät
• 15.9. DL-haku päättyy klo 23.59

LOKAKUU
• 1.–31.10. klubin vuosikokous
• 8.10. Hyvän Päivä 

MARRASKUU
• 2.11. Hyvänmielenpäivä
• 30.11. Leorahaston haku loppuu

JOULUKUU
• 5.12. Kansainvälinen leopäivä

TAMMIKUU
• 15.1. mennessä 
vuosikokousaloitteet jätettävä
• LEPF2020

HELMIKUU
• Suomen Leojen talvipäivät

MAALISKUU
• 8.3.–8.4. klubin vaalikokous 
(ennen piirin vaalikokousta)

HUHTIKUU
• 30.4. mennessä maksettava 
kansainvälinen jäsenmaksu

TOUKOKUU

KESÄKUU
• Suomen Leojen vuosikokous
• 30.6. Leorahaston haku loppuu
• 30.6. kausi päättyy

VUOSIKELLO

Kuka olet? 

ARTTU
OIL-piiripresidentti

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Haluan kehittää OIL-piiriä perustamalla 
uusia leoklubeja.

Mikä merieläin olisit?
Mustekala, koska mahdun joka tilanteeseen.

Kuka olet? 

MARI
KV-sihteeri (ILO)

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Toivon tulevalta kaudelta iloa ja aktiivisuutta.

Mikä merieläin olisit?
Olisin delfiini, koska olen pieni valas. Samaistun, 
koska ne on iloisia, sosiaalisia ja viekkaita. 
Lisäksi niidenkin pitää välillä tulla pintaan hen-
gittämään. Ollu mun lempieläin pienestä lähtien.

Kuka olet? 

ALEKSI
AMF-piiripresidentti

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Toivon SLH:lta tukea tulevan kauden koitoksiin, 
sillä olen hallitustoiminnassa vielä noviisi.

Mikä merieläin olisit? 
Olisin jokin simpukka, koska ne voi nukkua 
paljon.

Kuka olet? 

ANNIINA 
CE-piiripresidentti

Mitä toivot tulevalta kaudelta?
Kaudelta toivon ahkeruutta ja hauskanpitoa.

Mikä merieläin olisit?
Jos olisin merieläin, olisin Psychrolutes 
marcidus (engl. blobfish), koska se ei ui vaan 
lilluu vedessä, juuri niinkuin minäkin uidessani.

suomenleot LEOILLA ON MYÖS OMA SNÄPPI-RYHMÄ!
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2019

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

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

KAUSI 2018–2019 alkoi leojen osalta uuden 
aikakauden merkeissä, kun kansainväliseksi pre-
sidentiksi valittu Gudrun Yngvadottir esitteli 
historian ensimmäiset leojäsenet järjestön kan-
sainvälisessä hallituksessa Las Vegasin vuosiko-
kouksen yhteydessä. Vuosikokouksessa oli myös 
ensimmäistä kertaa leojen ja nuorien leijonien 
järjestämä koulutusosio piirikuvernöörien koulu-
tuksessa, joten Las Vegas jää historiaan leojen 
kohdalla näistä kohokohdista.
 Suomen Leojen osalta kausi sisälsi hienoja 
hetkiä. Kansallisia tapahtumia ja aktiviteetteja 
oli useita kauden mittaan, joissa leojen hyvä yh-
teishenki kukoisti. Erilaisia markkinointimateriaa-
leja (haalarimerkit, kangaskassit ym.) suunnitel-
tiin kauden mittaan ja keväällä tilattiin näitä lisää, 
joten leotietoutta levittämään näiden avulla!

Kauden 2018–2019 katsaus
Uusi kausi on pyörähtänyt käyntiin ja syksyn aktiviteetit 
alkamassa kesän jälkeen. Sitä ennen on hetki hyvä muistella 
kuluneen kauden 2018–2019 kohokohtia. Kauteen mahtui paljon 
hienoja hetkiä, joten voimme jatkaa eteenpäin hyvin mielin!
teemu laitinen, past presidentti

 Kevätkaudella perustettiin yhteensä kuusi 
uutta leoklubia, joten saimme leojen hienoon 
joukkoon runsaasti uutta ja tuoretta voimaa. 
Tasaista toiminnan nousua on ollut leoissa jo 
useamman vuoden ja tämä tulee taatusti jatku-
maan myös seuraavina vuosina.
 Omalta osalta taival leoissa päättyy tähän, 
mutta jatkan järjestössä lions-toimijana. Seit-
semän vuoden aikana leoissa pääsin kokemaan 
kaikkea hienoa Suomessa ja maailmalla. Kehityin 
ihmisenä sosiaalisesti ja taidoiltani todella pal-
jon, josta on kiittäminen kaikki henkilöitä, joiden 
kanssa tein leotyötä. Matka jatkuu lähes samoissa
merkeissä, joten kauaksi ei tarvitse mennä. 
 Mukavaa uuden kauden alkua ja kohta uuden
vuosikymmenen alkua hienossa järjestössämme!•

Leo Club Rauman charterit.
Koulutuspäivät 2018.

Hyvänmielenpäivä 2018.

Talvipäivät 2019.

Maailma kylässä 2019.

Maailma kylässä 2019.

Vuosikokous 2019.

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

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