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HAKU PÄÄLLÄ
Vuosikokouksessa julkistettiin uusi jäsenkampanja HAKU PÄÄLLÄ.
Leikkimielisen iskulauseen on tarkoitus muistuttaa siitä, että 
leijonilla tulee olla joka hetki olla haku päällä uusien leijonien 
saamiseksi mukaan toimintaan.
 HAKU PÄÄLLÄ – tule mukaan auttamaan, kertoo pinssissä, 
rollupissa tai käyntikorttimainoksessa myös sen, että jokainen 
on tervetullut mukaan tekemään hyvää lionina.
 Lions-järjestön organisaatiota on kehitetty sen ajatuksen 
perustalle, että jonain päivänä maailman kaikkiin tarpeisiin pys-
tyy vastaamaan joko lion- tai leojäsen, ja että voisimme saavut-
taa tavoitteemme palvella 200 miljoonaa ihmistä joka vuosi.
 Tavoitteen toteuttamiseksi sekä liitto, että piirit tulevat tu-
kemaan klubeja muun muassa kampanjamateriaaleilla, jalkau-
tumisilla ja aktiivisella tiedottamisella. 
 Vuosikokouksessa mukana olleille jaettiin malliksi HAKU 
PÄÄLLÄ -pinssejä sekä käyntikortteja ja lisäksi kaikki piirit 
saivat vuosikokouksesta mukaansa HAKU PÄÄLLÄ -rollupin. 
Liiton toimistossa on lisäksi kaksi rolluppia lainattavana sekä 
yksi paremmin ulkokäyttöön sopiva winder. Materiaalit on tuo-
tettu kahdella kielellä, suomeksi ja ruotsiksi. 
 Piirit ja klubit voivat teettää itselleen pinssejä, kutsukäynti-
kortteja ja rollupeja/windereitä, mallit ja tilausohjeet löytyvät 
liiton kotisivuilta HAKU PÄÄLLÄ -vinjetin alta.
 Tavoitteena on saada uusia käsipareja auttamistyöhön, 
kiinnittää klubien huomio klubitoimintojen kehittämiseen ja 
kumppanuuksien etsimiseen. Klubituote tulee saattaa ”senssi-
kuntoon”.

Vid årsmötet offentliggjorde man den nya medlemskampanjen 
SÖKNING PÅ GÅNG. Med den lekfulla sloganen är det mening 
att påminna om att lionen varje stund ska söka nya lion som 
kan komma med i vår verksamhet. 
 SÖKNING PÅ GÅNG – kom med och hjälpa, berättar på 
pins, på rollupvepor eller i visitkortsreklam även det att alla är 
välkomna att göra gott som lion.
 Lionsorganisationen har utvecklats utgående från tanken 
att antingen en lion- eller leomedlem någon dag ska kunna 
svara på alla världens behov och att vi varje år kunde nå vårt 
mål att hjälpa 200 miljoner människor. För att nå målet kom-
mer såväl förbundet som distrikten att stöda klubbarna bl.a. 
med kampanjmaterial, förankring och aktiv information.
 Åt dem som var med på årsmötet delade man ut som mo-
dell en SÖKNING PÅ GÅNG-pins samt visitkort. Därtill fick alla 
distrikt från årsmötet ta med sig en SÖKNING PÅ GÅNG-rollup. 
På förbundets kansli finns därtill två rollupvepor som man kan 
låna samt en ”winder” som lämpar sig bättre för utebruk. 
Materialet finns på två språk, finska och svenska.
 Distrikten och klubbarna kan själva göra pins, visitkort och 
rollupvepor/winder. Modeller och beställningsdirektiv finns på 
förbundets webbsida SÖKNING PÅ GÅNG (HAKU PÄÄLLÄ).
 Målet är att få nya handpar i hjälparbetet, att få klubbarna 
att lägga vikt vid utvecklingen av klubbverksamheten och 
att söka efter kompanjonskap. Klubbprodukten bör man få i 
sådant skick att vi är ”eftertraktansvärda”!

SÖKNING PÅ GÅNG
JÄSENKAMPANJA KAUDELLA 2018–2019 MEDLEMSKAMPANJEN
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Lion-lehden ilmestymisaikataulu 2018 
Numero 1  15.2. Aineistopäivä 11.1.
Numero 2  5.4. digilehti Aineistopäivä 1.3. 
Numero 3  31.5. Aineistopäivä 26.4. 
Numero 4  6.9. Aineistopäivä 2.8. 
Numero 5  18.10. digilehti Aineistopäivä 13.9. 
Numero 6  13.12. Aineistopäivä 8.11.

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

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

ILMOITUKSET

Numero 4 / 2018 • www.lions.fi/lionlehti
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

Tammikuusta 2018 alkaen LION-lehteä julkaistaan 
printtilehtenä 4 numeroa vuodessa ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Haasteena 
uudet ulottuvuudet
HEI LIONIT, minulle on uskomattoman suuri kunnia aloittaa tämä 
vuosi teidän kansainvälisenä presidenttinänne. Teemani on Me pal-
velemme, ja olen innoissani siitä, mitä voimme yhdessä saada aikaan 
palvelemalla. Meillä on paljon tehtävää, ja olen valmis auttamaan tei-
tä astumaan muutaman askeleen ulos omalta mukavuusalueeltanne.
 Lionina oleminen ei ole sitä, että samaa asiaa toistetaan vuodesta 
toiseen perinteen nimissä. Lionina oleminen tarkoittaa, että selvite-
tään, miten voidaan parhaiten olla avuksi. Siinä vaaditaan joskus luo-
vaa ongelmanratkaisua. Ellette ole varmoja siitä, mitä tämä tarkoittaa 
tai miten ongelmat voidaan ratkaista luovalla tavalla, voin auttaa teitä. 
 Tässä on muutamia asioita, joihin haluan meidän kiinnittävän 
huomiomme tänä vuonna. 
 Jäsenmäärä. Se asia on jokaisen mielessä: miten uusien jäsenien 
rekrytoinnin lisäksi kykenemme säilyttämään nykyiset jäsenemme 
ja kouluttamaan johtajia, jotka voivat viedä työmme tälle uudelle 

palvelun vuosisadalle? Yksi keino 
tähän on tasapainoisen jäsenistön 
aikaansaaminen: otetaan jäseniksi 
molempien sukupuolten edustajia 
sekä ihmisiä kaikilta elämän aloil-
ta, ja he voivat tuoda omat elämän-
kokemuksensa tukemaan meidän 
palveluamme. 
      Ystävyys. Toverihenki on aina 
ollut osa lionjäsenyydestä meille 
syntyvää kokemusta. Emme halua 
unohtaa ja kadottaa näkyvistämme 
sitä, miten merkittävä osuus yhdessä

palvelemisella on ystävyyssuhteiden solmimisessa. Mikään ei voi yh-
distää ihmisiä paremmin kuin toimiminen yhdessä muiden hyväksi. 
Meillä on paljon tekemistä saavuttaaksemme 200 miljoonan ihmisen 
palvelutavoitteemme vuosittain. Meidän tulee olla aiempaa järjes-
telmällisempiä ja ottaa paremmin vastuuta tekemisestämme ja olla 
entistä luovempia siinä, miten asennoidumme ongelmiin. Meidän 
ei kuitenkaan tarvitse tehdä tätä ilman huumorintajua – ilman että 
meillä on hauskaa.
 Viimeiseksi, haluan vielä herättää henkiin erään kadotetun tai-
don: se on tarinankertomisen taito. Kun klubinne saa valmiiksi pal-
veluhankkeen, käyttäkää hetki siihen, että kirjoitatte muistiin ker-
tomuksen tekemästänne työstä. Ketä autoitte? Miksi? Mitkä asiat 
johtivat teitä tekemään työn juuri sillä nimenomaisella tavalla? Juuri 
tarinoiden kautta me olemme toisiimme yhteydessä ja opimme. Jos 
sitten jaamme tarinamme sellaisten kanssa, jotka ovat valmistautu-
massa palvelemaan, voimme moninkertaistaa mahdollisuutemme 
muutokseen. 
 Lionit, olen innoissani siitä, että olen uusi presidenttinne. Olen 
valmis tekemään tästä vuodesta vuoden, jonka kuluessa me kaikki 
pääsemme uusiin ulottuvuuksiin, kun Me palvelemme yhdessä.•

gudrun yngvadottir
Lions Clubs Internationalin presidentti

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

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

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

Tarinoiden kautta 
me olemme 
toisiimme 
yhteydessä 
ja opimme.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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1. Lahjoitukset menevät sataprosenttisesti  
 apurahojen ja ohjelmien rahoitukseen.

2. Apurahat rahoitetaan täysin 
 lionien, kumppanien ja ystävien   
 avokätisyyden turvin.

3. Charity Navigator on antanut sille 
 neljän tähden luokituksen.

4. Se on lionien ainoa 
 maailmanlaajuinen säätiö. 

5. LCIF on myöntänyt apurahoina 
 miljardi US dollaria 50-vuotisen   
 historiansa aikana.

5 ASIAA, JOITA ET TIENNYT LCIF:STÄ

Ahdingossa olevien maailma 
tarvitsee lionien apua
Heinäkuussa 2018 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) käynnisti 
kampanjan nimeltä Campaign 100: Empowering Service. Kolmivuotisen 
varainhankintakampanjan on määrä kerätä yhteensä 300 miljoonaa 
US dollaria, joiden vaikutuksen odotetaan kestävän sukupolvien ajan.
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION
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LCIF käynnistää kaikkien aikojen suurimman 
varainhankintakampanjan. 

K
erättävillä varoilla varmistetaan, että 
lionien taloudelliset voimavarat riit-
tävät palveluvaikutuksen lisäämi-
seen, taisteluun diabetesta vastaan 
ja maailmanlaajuisen palvelutyön 

kasvattamiseen.
 Tavoitteena on, että lionit pystyvät palve-
lemaan vuosittain yli 200 miljoonaa henkilöä 
vuoteen 2021 mennessä sekä varmistaa, että 
sadan vuoden päästä lionit edelleen tekevät 
maailmasta paremman paikan elää. 

LCIF toimii naapuristossasi
Fremontissa, Nebraskassa, lionspiiri 380 sai 
75 000 US dollarin apurahan, jonka avulla 
piirin lionit rakensivat kaikkia viittä aistia 
aktivoivan aistipihan erityslapsille. 
 – Minusta on ihanaa viedä poikani sinne 
ja nähdä hänen kasvojensa kirkastuvan jo-
kaisesta uudesta aistimuksesta ja aistiärsyk-
keitä antavasta osasesta, Fremontista kotoisin
oleva Miranda Long sanoo.
 Aistipihahankkeen johtohahmo, lion 
Mary Robinson toimii Fremontin kunnal-
listen koulujen vammaisten opetukseen eri-
koistuneena opettajana ja opettaa sokeita ja 
näkövammaisia. Robinson innostui luomaan 
puutarhan kuultuaan niistä valtavista kehitys-
harppauksista, joita eräs sokea pikkulapsi oli 
ottanut ryhdyttyään puutarhanhoitoon äitinsä
kanssa.
 Lue lisää, miten LCIF toimii naapurus-
tossasi digilehdestä www.lions.fi/lionlehti.

Tutustu maailmanlaajuiseen 
säätiöösi
LCIF on Lions Clubs Internationalin hyvän-
tekeväisyysjärjestö. Se tarkoittaa sitä, että 
yksi sen tehtävistä on myöntää apurahoja 
sinne, missä niitä eri puolilla maailmaa eni-
ten tarvitaan. LCIF on myöntänyt apurahoja 
yli miljardin US dollarin edestä perustami-
sensa jälkeen 1968 ja siten mahdollistanut 
lionien työn maailmanlaajuisessa mittakaa-
vassa.  
 LCIF ja lionit ovat kuluneen 50 vuoden 
aikana yhdessä:
 • Estäneet miljoonilta ihmisiltä ehkäis-
tävissä olevan sokeuden SightFirst-ohjelman 
avulla. Ohjelma on sisältänyt esimerkiksi 9,1 
miljoonaa kaihileikkausta, yli kolmen mil-
joonan silmienhoitoammattilaisen ja muiden
terveydenhoitoalan ihmisten kouluttamisen 
ja satojen silmienhoitolaitosten tason paran-
taminen. 
 • Tarjonneet yli 16 miljoonalle koululai-
selle sadassa maassa mahdollisuuden päästä 
myönteisen oppimiseen Lions Questin avulla.
 • Vastanneet akuutteihin ja pitkän aika-
välin tarpeisiin luonnonkatastrofien koette-
lemilla paikkakunnilla jakamalla tähän men-
nessä 4 600 hätäapurahaa.
 • Työskennelleet saadakseen tuhkarokko-
kuolematilastot maailmanlaajuisesti histo-
riallisen alhaiselle tasolle tavoitteenaan ro-
kottaa 87,7 miljoonaa lasta.
 • Tukeneet ihmiskunnan sairaita, syrjäy-
tettyjä ja vammaisia ihmisiä.
 LCIF keskittää hyväntekeväisyytensä tiet-
tyihin painopistealueisiin ja samalla muok- 
kaa ja tarkentaa vaikutustaan. LCIF:n paino-
pistealueita ovat koko ajan olleet näkökyky, 
nuoret, hätäapu ja humanitaariset tarpeet. 
Kun maailman tarpeet muuttuvat, lionit ke-
hittävät uusia tapoja palvella yhteisöjään. 
Myös LCIF kehittää toimintatapojaan laa-
jentamalla maailmanlaajuista painotustaan 
kattamaan diabeteksen, nälän, lapsuusiän 
syövän ja ympäristönsuojelun.

Tekemässä hyvää ympäri maailman
Jotkin apurahat ovat suuria, kun taas toiset 
ovat vain muutamia tuhansia dollareita. Jot-
kin hankkeet ovat kaukana kotoa, toiset taas 
aivan nurkan takana. Avuntarve on kuiten-
kin maailmanlaajuinen, ja avun vaikutus on 
valtava joka puolella ja kaikilla tasoilla. 

Mitä 100 dollarilla pystytään hankkimaan?

• NÄKÖKYKY
 Kaksi kaihileikkausta

• NUORISO
 Lions Questin sosiaalis-emotionaalinen   
 opinto-ohjelma koko luokalle 
 yhdeksi vuodeksi

• DIABETES
 Diabetes-seulonta 18:lle riskiryhmään   
 kuuluvalle henkilölle

• HUMANITAARISET PONNISTUKSET
 Tuhkarokkorokotus 100 lapselle 

• HÄTÄAPU
 Luonnonkatastrofin jälkeinen välitön   
 hätäapu neljälle ihmiselle

• YMPÄRISTÖ
 Puhtaan veden saanti 14 ihmiselle

• LAPSUUSIÄN SYÖPÄ
 Laitteet kahdeksan lapsen    
 diagnosointiin tai hoitoon

• NÄLKÄ
 Säännöllinen ruoka 14 vammaiselle,   
 ikäihmiselle, matalapalkkaiselle 
 tai kodittomalle. 

100 US DOLLARIN MATKA

LCIF ja lionit ovat 50 vuoden aikana yhdessä 
estäneet miljoonilta ihmisiltä ehkäistävissä 
olevan sokeuden SightFirst-ohjelman avulla.
KUVA: LCIF

>>>
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Campaign 100 tähtää korkealle
Lionit ja LCIF tekevät todella paljon hyvää 
työtä. Kuitenkin tehtävää on vielä paljon. Ta-
loudellisia voimavaroja tarvitaan, jotta avun 
tarpeessa olevien auttamista voidaan jatkaa. 
LCIF on omistautunut keräämään 300 mil-
joonaa US dollaria seuraavan kolmen vuoden 
kuluessa, jotta yhä useammat lionit voivat 
tehdä enemmän hyvää entistä suuremmalle 
joukolle ihmisiä ympäri maailman. 
 Campaign 100:n avulla LCIF tulee laa-
jentamaan jo toteen näytettyä sitoutumistaan 
paikkakuntien parantamiseen vaikuttamalla 
maailmanlaajuisesti entistä tehokkaammin 
keskeisiin alueisiinsa eli näkökykyyn, nuo-
riin, hätäapuun ja humanitaariseen työhön.  
 LCIF etsii myös keinoja supistaakseen 
diabeteksen levinneisyyttä ja parantaakseen 
taudin diagnoosin saaneiden elämänlaatua.
 LCIF tulee myös tekemään tutkimusta 
saadakseen selville eniten apua kaipaavat ja 
mahdollisuuksia tarjoavat alueet omien pai-
nopistealueittensa sisällä eli nälkään, lap-
suusiän syöpään ja ympäristöön liittyvissä 
kysymyksissä. Se aikoo panna toimeen pi-
lottihankkeita kerätäkseen asiantuntemusta, 
jotta kestävän kehityksen ja pitkän aikavälin 
ohjelmia pystytään kehittämään paikallisesti 
ja maailmanlaajuisesti.

Tule mukaan
Lionien avokätisyys antaa uutta vauhtia 
LCIF:n työlle. Apurahat rahoitetaan pelkäs-
tään niillä lahjoituksilla, joita saadaan lio-
neilta, kumppaneilta ja ystäviltä, ja lahjoituk-
set menevät sataprosenttisesti apurahojen ja 
ohjelmien rahoittamiseen. Vaikka jokaisen 
lionin tavoite on palvella, palvelu ei aina tar-
koita palveluhankkeessa toimimista. Talo-
udellisten voimavarojen lahjoittaminen on 
myös keino palvella. 
 Lionit voivat lahjoittaa yksilöinä tai klu-
bina. LCIF on kehittänyt Malliklubiohjel-
man, jossa paikalliset lionit voivat sitoutua 
johtamaan esimerkin avulla. Klubeilla on 
monia mahdollisuuksia kerätä varoja, esi-
merkiksi pyytämällä jäseniltä, järjestämällä 
varainkeräyksia kampanjan hyväksi, lahjoit-
tamalla klubin omilta tileiltä tai pyytämällä 
lahjoitusta oman yhteisön jäseniltä.
 Malliklubiksi pääseminen edellyttää, että 
klubit sitoutuvat lahjoittamaan summan, 
joka on keskimäärin vähintään 750 US dol-
laria jäsentä kohden ja joka voidaan suorittaa 
maksuaikataulun mukaisesti.•

Vaikka jokaisen lionin tavoite on palvella, palvelu ei aina tarkoita palveluhankkeessa toimimista.

LCIF tulee vaikuttamaan entistä tehokkaammin näkökykyyn, nuoriin, hätäapuun ja humanitaariseen työhön.

Osallistua voi monella tavalla.
On jännittävää olla lion näinä aikoina, 
kun keinoja vaikuttaa maailmaan 
on olemassa enemmän kuin koskaan.
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Terveiset Las Vegasista
JÄRJESTÖMME kansainväliseksi presidentiksi valittiin Las Vegasin maailmankongres-
sissa Gudrun Yngvadottir Islannista. Yngvadottir vertasi leijonien tulevaisuuteen 
suuntaamista purjehtimiseen. Tuuliin emme purjehtiessamme voi vaikuttaa – on siis 
keskityttävä purjeiden säätämiseen.
 Vertaukseen on helppo yhtyä. Aluksellamme Lions Finlandilla ja sen miehistöllä 
on sama suunta kuin kaikilla muillakin maailman lioneilla, hyvän tulevaisuuden ra-

kentaminen. 
 Etenemme erilaisin varustuksin, erilaisin 
miehistöin ja erilaisissa olosuhteissa. Kyseessä ei 
ole yksinpurjehdus, vaan yhteistyö, jossa jokai-
sen osuus ratkaisee. Vastatuulessa ja myrskyssä 
tarvitsemme toisiamme eniten – jokaista omassa 
tehtävässään.
 Jäsenkampanja on meidän yhteinen ponnis-
tuksemme. Haku päällä -kampanja kannustaa 

meitä laittautumaan deittikuntoon. Meidän klubiemme on oltava deittailukunnossa, 
kiinnostavia. Klubiemme on yksinkertaisesti oltava houkuttelevia! 
 Jos näyttää siltä, että klubisi kaipaa ehostamista, aloita ehostaminen omalta osal-
tasi jo nyt. Klubin hyvinvointi ja vetovoima on jokaisen vastuulla. Emme voi ajatella, 
että Joku Muu tekee sen. Se Joku ei tule, sitä ei ole. Aika vain kuluu, ja rypyt lisääntyvät. 
 Lokakuun 27. päivänä tulee kuluneeksi tasan kolme-
kymmentä vuotta ensimmäisen suomalaisen naisklubin 
perustamisesta. Kaikista lion-jäsenistä meitä naisia on 
Suomessa edelleen vain noin 20 prosenttia. Uusi jäsen-
kampanjamme New Voices on kutsu myös naisille, 
uusille vaikuttajille ja uusille ideoille.
 Ympäristö on yhteinen haasteemme hyvää tu-
levaisuutta tehdessämme. Puhdas Itämeri -projekti 
koskettaa rannikkoseudun klubeja. Lisäksi meillä on 
vettä myös sisämaassa, joten me voimme toimillam-
me vaikuttaa ympäristömme puhtauteen koko 
maassa. Puhtaat vedet -teemalla voimme 
haastaa mukaan myös muita toimijoita.
 Liitto ei aloita tällä kaudella kansallisia 
keräyksiä. Myöskään Punaisessa Nenässä
liitto ei ole mukana, mutta yksittäiset klu-
bit voivat toki osallistua. Las Vegasissa
käynnistettiin kansainvälinen keräys 
Campaign 100, jonka Suomen koordi-
naattoriksi päämaja on kutsunut PCC 
Heikki Hemmilän. 
 Tehdään yhdessä hyvä kausi! Kan-
netaan vastuumme yhteisestä isän-
maastamme ja sen tulevaisuudesta. 
Autetaan voimiemme mukaan myös 
kaukana eläviä apua tarvitsevia 
lähimmäisiämme.•
Me palvelemme – Sydämellä!

Jäsenkampanja on 
meidän yhteinen
ponnistuksemme.
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PUHEENJOHTAJALTA
pirkko vihavainen

Puheenjohtaja 2018–2019

LCIF:n suurkeräys Suomessa
heikki hemmilä, lcif ja kampanja 100 
-koordinaattori md 107 lions finland

KAMPANJA 100: LCIF PALVELUVOIMAA alkoi 
Suomessakin 1.7.2018 ja jatkuu 30.6.2021 
saakka. Sen jälkeenkin tavoite on, että lah-
joitusten taso pysyisi aiempaa korkeammalla 
tasolla. 
 Tavoitteena on myös, että apurahoja 
haettaisiin enemmän. Suomihan on ollut, 
kehittyneenä maana luonnollisesti, enempi 
antajana. 
 Olemme kuitenkin saaneet Lapuan rä-
jähdyksen jälkihoitoon saatujen 5 000 dolla-
rin jälkeen reilut 1,4 miljoonaa USD. Yli puoli
miljoonaa on käytetty muun muassa Lions 
Questin kehittämiseen ja tutkimukseen LCIF 
mahdollisti myös kahden silmäsairaalamme 
rakentamisen 200 000 USD avustuksella. Ja 
30 000 USD auttoi olennaisesti Kenian au-
rinkokeitinprojektiamme. Muun muassa 
O-piiri sai vuonna 1999 LCIF:n tuella hanki-
tuksi kiertävän silmänpohjakameran, jonka 
ansiosta jo monen diabeetikon sokeutuminen
on voitu estää. Klubien, diabetesyhdistysten 
ja Arne Ritari -säätiön lahjoitukset riittivät 
vasta puoleen kameran hinnasta.

Maailmanlaajuinen 
tavoite on jaettu tasan 
maailman lioneille.

 Maailmanlaajuinen tavoite on nyt jaettu
yksinkertaisesti tasan maailman lionien kes-
ken, eli jäsentä kohti tavoite on reilut 200 
dollaria. Suomen jäsenmäärällä ja tämän 
hetken dollarin kurssilla se tekee noin 4,2 
miljoonaa euroa, samaa luokkaa kuin vasta 
päättynyt Punainen Sulka -keräys. 
 Tavoite on kova, mutta toivon kaikkien 
voivan siihen osallistua. Osallistua voi joko 
markkinoimalla keräystä ulkopuolisille, yri-
tyksille ja yhteisöille, järjestämällä yleisöke-
räyksiä, tai lahjoittamalla itse. Kaikki LCIF:lle 
tilitetyt varat oikeuttavat muun muassa Mel-
vin Jones Fellowship -nimityksiin.
 Itse aion hankkia pinssiini ainakin yhden
uuden timantin. Rahat ohjaan tuhkarokko- 
rokotuksiin, sillä haaveeni on, sitten kun 
tuhkarokko on isorokon tapaan hävitetty 
maailmasta, voida ylpeänä todeta: ”Olin siinä
mukana”.•
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Hae Punainen Sulka -avustusta 
kaudelle 2018–2019
KLUBEILLA JA PIIREILLÄ on mahdollisuus ha-
kea liiton Punainen Sulka -avustusta kaudelle
2018–2019. 
 Kuvernöörineuvoston päätöksellä (3/ 
2017–2018 26.9.2017 § 36) Lions-liiton nuo-
risotyölle myönnetyn Punainen Sulka -keräyk-
sen avustusosuus oli 401 500 euroa. 
 Päätöksen mukaan ”Lions-liiton nuo-
risotyölle tarkoitettu avustus rahastoidaan, 
ja klubeille annetaan mahdollisuus hakea ra-
hastolta tukea omalle nuorisotyölleen”. Maa-
liskuussa 2018 pidetyssä kuvernöörineu-
voston kokouksessa avustuksen hakeminen 
mahdollistettiin myös piireille.
 Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, ettei
koko avustussummaa jaeta kerralla, vaan 
avustuskohteet määritellään tilanteen mu-
kaan siihen saakka, kunnes avustusta riittää 
jaettavaksi nuorisotyön kohteisiin liitossa, 
piireissä ja klubeissa.
 Kaudella 2018–2019 klubien ja piirien ha-
kemuksille on varattu yhteensä 70 000 euroa.•

• Hakemusten määräaika on 
 31.10.2018 mennessä.

• Hakemukset ovat vapaamuotoisia,  
 mutta niiden tule sisältää tarkat tiedot   
 hakijasta (ml. yhteys- ja pankkitiedot)
 ja käyttökohteesta (ml. aika, paikka,   
 tapahtuman budjetti) projekti-
 suunnitelman muodossa.

• Palvelutoimiala vastaa hakemusten
 käsittelystä ja esityksestä yhteistyössä
 pääsihteerin kanssa.

• Avustukset hyväksyy kuvernööri-
 neuvosto (marraskuu)
 hallituksen esityksestä.

• Klubit voivat hakea tukea nuoriso-
 hankkeisiinsa max. 2 000 euroa.

• Piirit max. 5 000 euroa.

• Avustus tulee perustellusti kohdentaa   
 Punainen Sulka -keräyksen mukaisesti
 neljälle seuraavista nuorisotyön alueista:
 1. Nuorten elämänhallinta
 2. Syrjäytymisen ehkäisemisen
 3. Nuorten mielenterveys
 4. Päihteetön elämäntapa

• Avustuksen käytöstä tulee raportoida.

LISÄTIETOJA asiasta antavat palvelu-
johtaja Jukka Isotalo (jukka.isotalo@lions.fi)
ja pääsihteeri Maarit Kuikka 
(maarit.kuikka@lions.fi).

HAKUOHJEET

Kuulumisia päämajasta
SUOMENKIELINEN virkailija Tanja Saari-
nen kansainvälisestä Lions-järjestöstä 
kävi elokuun alussa Lions-liiton toimis-
tolla kertomassa kuulumisia ja tapaa-
massa liiton henkilökuntaa. Kerroimme 
myös Suomen Lions-liiton ajankohtaisista 
asioista. 
 Kansainvälisen järjestön asioihin liit-
tyen jäsenet voivat olla Tanjaan yhteydessä
suomeksi. Suomessa lomaillut Saarinen 
lähetti kaikille jäsenille terveisiä.•

Uusi klubi Ouluun
ulla karppinen, 
lc oulu-uleåborg presidentti

VUOSIKOKOUSVIIKOLLA perustettiin Ouluun 
uusi klubi LC Oulu-Uleåborg. Perustajajä-
seniä oli 27 ja suomalaisten lisäksi mukaan 
tuli taustoiltaan kuuden eri kansallisuuden 
edustajia.
 Perustamiskokoukseen osallistui myös 
kauden 2018–2019 kansainvälinen presi-
dentti Gudrun Yngvadottir, joka korosti toi-
minnassa iloisuutta ja klubiviihtyvyyttä. 
 – Klubi-iltojen tulisi olla osaltaan myös 
yllätyksellisiä. Kun jäsen lähtee klubi-illasta 
kotiin, hänen pitäisi todeta, että opin tänä il-
tana jotain uutta. 
 Charter Night -juhlaa klubi viettää 29.9. 
2018.•
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Kauden 2018–2019 kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir ja Suomen kansainvälinen johtaja 
Markus Flaaming osallistuivat perustamiskokoukseen.

Tanja Saarinen
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TOIMINTAKAUSI 2018–2019

Tekemisen meininki
KAUSI 2017–2018 PÄÄTTYI vauhdikkaissa merkeissä. Viimeisillä viikoilla ennen toi-
miston kesälomien alkamista viimeisteltiin taloushallinnon kokonaisuudistusta, jossa
uusiksi ovat menneet niin ohjelmistot kuin toimijatkin. Saadaanko pankkitilit järjes-
telmään, miten verkkokaupan toiminta, varastoseuranta, laskutus ja monta muuta 
toiminnan perusteisiin liittyvää isoa asiaa on pitänyt ratkaista. Kauden alkua jännite-
tään yhdessä. Nyt syyskuussa olemme jo viisaampia.
 Kauden vaihtuessa on luotu askelmerkkejä ympäristöministeriön tukemalle Puh-
das Itämeri ja leijonat -hankkeelle sekä pohjoismaisista nuorista soittajista koottavan 
sinfoniaorkesterin, Orkester Nordenin siirtymiseksi Suomeen 1.1.2019 alkavan viisi-
vuotiskauden ajaksi. Kumpikin hankkeista luo merkittävät mahdollisuudet toimin-
tamme näkyvyyden kasvattamiseksi. 
 Koska Orkester Norden on pohjoismainen lionsaktiviteetti, kukin maa vastaa 
vuorollaan siitä, että orkesterille löytyy isäntäkaupunki ja huolehtii avustuksen hake-

misen Pohjoismaiden ministerineuvostolta. Neu-
votteluja Lahden kaupungin edustajien kanssa on 
käyty jo keväällä, ja vaikuttaa vahvasti siltä, että 
nuoret soittajat kokoontuvat kesällä 2019 Lahteen 
musiikkileirilleen ja sen päättyessä järjestettävälle 
konserttikiertueelleen. – Kiitos Lahden kaupunki!
      Oulun vuosikokouksesta historiaan jää pää-
töksenteko Lions-talosta. Toinen asia, josta Oulun 
vuosikokous muistetaan, on sähköisen
äänestysjärjestelmän kaatuminen
ja äänestysten uusiminen. 
Kokous oli draaman 

täyteinen. Liiton hallitus käy muun muassa äänestys-
asiaa läpi kokouksissaan saatuaan palveluntarjoajalta 
asiaa koskevan selvityksen.
 Vuosikokouksen päätöksiin ja tapahtumien kul-
kuun voi tutustua vuosikokouksen pöytäkirjasta 
www.lions.fi/jäsenille/kokoukset.
 Iloa alkaneeseen Lions-kauteen! Pidetään itsemme 
senssikunnossa ja Haku päällä säilyttääksemme autta-
miskapasiteettimme elinvoimaisena.•

PS Olemme viettäneet liki ennenkokemattoman 
ihanan kesän auringonvaloineen ja lämpimine 
uimavesineen (siellä, missä sinilevä ei ole 
rehottanut). Lions-talokin on nauttinut 
lämmöstä – ja varastoinut sitä tehokkaasti.
Palattuamme työhön heinäkuun lopulla 
työskentelylämpötila on ollut +28–30 C. 
Talossa ei ole ilmastointia, varastosta 
löytyy pienet pöytätuulettimet, joilla
on jo ikää. Itse kukin meistä sietää 
hellettä eri tavoin, mutta liika on liikaa. 
On kysymys työturvallisuudesta. 
Luotan siihen, että löydämme 
tulevaisuudessa työtilat ilmastoinnilla, 
sijaitsivat ne sitten missä tahansa.

PÄÄSIHTEERILTÄ
maarit kuikka

Pääsihteeri
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Hankkeet luovat 
mahdollisuudet 
toimintamme
näkyvyyden
kasvattamiseksi. 
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TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
Syyskaudella 2018
9.8. / 13.9. / 18.10. / 8.11. / 13.12. (optio)

Kevätkaudella 2019 
24.1. / 14.2. / 21.3. / 25.4. / 16.5. (optio) 
/ 7.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSET
24.–26.8.2018 Mikkeli

1.12.2018 GoToWebinar

1.–3.3.2019 Pori

9.6.2019 Järjestäytymiskokous 2019–2020, 
Kalajoki

VUOSIKOKOUS
7.–9.6.2019 Kalajoki

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
25.–28.10.2018 
Europa Forum, Skopje/Makedonia

18.–19.1.2019 
Pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR, 
Gardemoen/Norja

5.–9.7.2019 
Kansainvälinen vuosikokous, Milano/Italia

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
SHAKKI 
29.9.2018, LC Tampere

KARAOKE 
2.2.2019, LC Pihtipudas/Emmit

KEILAILU 
25.2.–24.3.2019, LC Kuusankoski

GOLF 
28.–29.6.2019, LC Vantaa/Kaivoksela

Ympäristöteko 
paikkakunnan parhaaksi
SUOMEN LIONS-LIITON vuosikokouksessa 
palkittiin kuudetta kertaa lionsklubi, joka on
tehnyt merkittävän ympäristöteon paikka-
kuntansa parhaaksi. Kiertopalkinnon sai 
tänä vuonna LC Keminmaan Kallinkankaan 
luontopolkujen kunnostukseen ja ylläpitoon 
liittyvä Suomi 100 -projekti.
 Luontopolkujen kunnostaminen takaa 
sen, että Kallinkankaan alueen luonnon mo-
nimuotoisuus, kalloperän historia ja kasvil-
lisuuden erikoisuus nousevat esille. Kallin-
kankaan luontopolkujen lahistöllä asuu yli 
60 000 ihmistä, joille avautuu helppo mah-
dollisuus tutustua kotiseutunsa poikkeukselli-
sen komeaan ympäristöön. LC Keminmaa on
sitoutunut Kallinkankaan luontopolkujen kun-
nossapitoon ja huoltoon tuleviksi vuosiksi.•
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AJANKOHTAISTA

L
ions-liiton puheenjohtaja Pirkko 
Vihavainen muistutti avaussanois-
saan, että kauden alussa hallituksen 
kärkihankkeena käynnistynyt Puhdas
Itämeri ja leijonat -hanke koskettaa 

meitä kaikkia, myös ihmisiä sisämaassa Sai-
maan rannoilla.
  Vihavaisen mukaan puhdas ympäristö on
tulevaisuuden tekemistä, jos mikä. Puhtaan 
ympäristön tekemiseen ja lähimmäisten aut-
tamiseen tarvitaan tekijöitä.
  – Tarvitsemme uusia ääniä ja uusia voi-
mia. Se vaatii meiltä rohkeutta ja viitseliäi-
syyttä pyytää uusia ihmisiä mukaan, joilla 
on sydäntä. Ihmiset haluavat auttaa, mutta 
eivät enää sitoutua perinteiseen yhdistys-
toimintaan, vaan tehdä nykyistä enemmän 
pop-up-auttamista.
  Vihavaisen mukaan on aika kansainvä-
lisen presidentin Gudrun Yngvadottirin sa-
noin katsoa horisonttiin ja horisontin taakse. 
Tuuliin emme voi vaikuttaa, mutta purjeita 
voimme trimmata.
  LC Mikkeli/Naisvuoren presidentti Leila 
Toikka toi järjestävien klubien LC Mikkeli/
Naisvuoren ja LC Juva/Luonterin terveiset 
avajaisjuhlaan. Kyyhkylän kuntoutuskeskuk-
sen tulosyksikön johtaja Aino Maija Lem-
piäinen kertoi kuulijoille kuntoutuskeskuk-
sen historiaa.
  Paikallisen D-piirin piirikuvernööri 
Markku Kivisaari kertoi avajaisten päätös-
sanoissaan kokouspaikkana toimivasta Mik-
kelistä ja sen lähialueista. 

Ajankohtaisia aiheita
Seminaari koostui tietoiskuista, jolla saadaan 
hyvä tsemppi päälle tulevalle kaudelle. 
  Jäsenjohtaja Harri Hirvelä esitteli jäsen-
hankintakampanjaa Haku päällä. Hirvelä 
muistutti, että kyseessä ei ole pelkkä jäsen-
hankintakampanja, vaan se on kokonaisval-
taista lionstoiminnan kehittämistä. Hirvelä 
esitteli liiton jäsenkasvutavoitetta ja liiton 
kotisivuilla olevaa työkalupakkia klubeille 
sen saavuttamiseksi.
  Arne Ritari -säätiön toimintaa esittelivät 
puheenjohtaja Erkki Iso-Markku ja asiamies 
Timo Haasto. Iso-Markun mukaan tällä kau-

Kauden avajaiset Mikkelissä
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvoston kauden toinen kokous 
käynnistyi Mikkelissä yli sadan lionin voimin. 
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

della tavoitteena on tehdä säätiön toiminta ja 
tarkoitus tutuksi jokaiselle jäsenelle ja tuoda 
ympäristöaktiviteetteja esiin.
 Leojen presidentti Teemu Laitinen ja 
varapresidentti Kati Jaatinen kertoivat kei-
noista, millä leoja voidaan houkutella leijo-
naksi. Etenkin klubin toiminnan nuorekkuus
vaikuttaa sekä aktiivisesti toimintaan mukaan
ottaminen. Myös klubiviihtyvyys ja jäsenistä
huolehtiminen houkuttelevat toimintaan.
 Leoista vain noin 10 prosenttia jatkaa lei-
jonaksi. Myös leoissa on huomattu, että yh-
teiskunnassa on lisääntymässä kertaluontoi-
nen osallistuminen.
  Palvelujohtaja Jukka Isotalo kertoi maail-
manlaajuisesta toimintatiimistä GATista.
  Lion Mika Pirttivaara ja PDG Tiitus 
Tuohikorpi esittelivät Puhdas Itämeri ja 
leijonat -hanketta, joka on valittu hallituksen 
kärkihankkeeksi. Hankkeelle on valittu pro-
jektipäälliköksi taiteiden maisteri Karoliina
Vilander, joka on aloittanut tehtävässään 
elokuun puolivälissä.
  Syksyn aikana hankkeessa on tulossa ak-
tiviteettikilpailu, yhteistyötä koulujen kanssa
ja myös pohjoismainen ympäristöpäivä suun-
nitteilla.
 – Tämä on myös mainio tilaisuus ojentaa 
käsi ja pyytää uusia ihmisiä mukaan toimin-

taan, Tuohikorpi muistutti.
  MD 107 Campaign 100 -koordinaattori 
PCC Heikki Hemmilä kertoi LCIF:n kaik-
kien aikojen suurimman varainhankinta-
kampanja 100:n käynnistymisestä tällä kau-
della. Kolmivuotisen kampanjan tavoitteena 
on kerätä 300 miljoonaa US dollaria.
 Iltapäivän kuvernöörineuvoston kokouk-
sessa KVN merkitsi muun muassa tiedoksi 
esittelyn taloutta koskevista asiakohdista. 
Lisäksi KVN päätti, että Suomen Lions-lii-
ton toiminta pitää sopeuttaa vastaamaan ta-
loutta. Kuvernöörineuvosto antoi hallituk-
selle tehtäväksi perustaa työryhmän, jonka 
puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja 
Pirkko Vihavainen.
 KVN hyväksyi toimialojen ja työryhmien
jäsenet sekä LION-lehden toimitusneuvos-
ton kokoonpanon, jotka löytyvät liiton koti-
sivujen jäsensivuilta. 
 KVN hyväksyi esityksen NSR-kokouk-
sessa Norjassa päätettävästä päätöslausel-
masta, jolla varmistetaan Orkester Norden 
-orkesteritoiminnan sujuva siirtyminen Suo-
men hallinnoitavaksi seuraavaksi viisivuotis-
kaudeksi 1.1.2019 alkaen.•

Pöytäkirja kokonaisuudessaan löytyy 
liiton kotisivujen jäsensivuilta.

Seminaarissa kuultiin katsaus muun muassa Puhdas Itämeri ja leijonat -hankkeeseen.
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Huh hellettä
OLIHAN KESÄ – juuri se lapsuuden kesä, jolloin oli aina lämmintä ja aurinko paistoi. Suu-
rin ero kuluneen kesän helteissä oli se, että etenkin Etelä- ja Lounais-Suomen merialu-
eilla ja järvillä kukki voimakkaat sinileväkukinnat. Eikä niiltä välttynyt muukaan Suomi.
 Poikkeuksellisen runsaat sinileväesiintymät lisäävät terveysriskejä. Jos vedessä on 
sinilevää, vettä ei saa käyttää ihmisten tai eläinten juomavetenä edes keitettynä. Lapsia 
ja lemmikkieläimiä ei saa päästää uimaan sinileväiseen veteen ja myös aikuistenkin kan-
nattaa välttää siinä uimista. 
 Suomen ympäristökeskus Syke uutisoi kesällä, että Itämeren ravinnekuorma on edel-
leen liian suuri ja myös ilmaston lämpeneminen lisää sinileväkukintojen riskiä.
 Onneksi lionit ovat käärineet jo hihansa Itäme-
ren suojelemiseksi ja työ käynnistyy toden teolla tällä 
kaudella hallituksen kärkihankkeena.
 Las Vegasissa käynnistynyt 101. kausi on myös 
historiallinen, koska maailman suurin palvelujärjestö
nimitti järjestön kansainväliseksi presidentiksi en-
simmäistä kertaa naisen, islantilaisen Gudrun Yngva-
dottirin. 
 Myös Suomen Lions-liitossa puheenjohtajana on
tällä kaudella nainen, Pirkko Vihavainen, vaikkakaan
meillä ei ole naispuheenjohtaja ensimmäistä kertaa.
 Sattumoisin myös piirikuvernööreistä tällä kaudella on ennätysmäärä naisia. Ja onpa 
vielä kauden päättävän vuosikokoustoimikunnan vetäjänä ensimmäistä kertaa nainen 
Kalajoella.
 Uusi kansainvälinen presidentti tavoittelee naisjäsenten määrän nousevan 50 pro-
senttiin. Yngvadottirin mukaan naisia pitää saada enemmän myös johtotehtäviin. Hän 
rohkaisee etsimään uusia jäseniä ja tekemään rohkeita suunnitelmia toimintaan. Tavoit-

teena on auttaa 200 miljoonaa ihmistä vuosittain. 
 Kaikkia tarvitaan lionien hyväntekeväisyystyössä.
Myös nuoria ja naisia. E-piirin keväällä pidetyssä 
jäsenhankintakilpailussa huomattiin, että uusista 
jäsenistä yli puolet oli naisia. Monet perinteiset 
klubit ovat avanneet ovensa entistä laajemmalle 
jäsenkunnalle.
      Molempien sukupuolten edustus onkin 
järjestölle merkittävää, koska sellaisten klu-

bien tiedetään menestyneen parhaiten, 
joissa toimii sekä miehiä että naisia. 
Yhteisklubien toiminta on usein moni-
puolisempaa ja klubit onnistuvat hou-
kuttelemaan eniten jäseniä.
        Lions-liitto käynnistää tälle kau-
delle tehostetun jäsenhankintakam-
panjan Haku päällä. Kampanjan ta-
voitteena on saada uusia jäseniä 
mukaan toimintaan ja myös saada 
klubien toiminta entistä houkutte-
levammaksi.
 Liitto ja piirit tulevat tuke-
maan klubeja muun muassa kam-
panjamateriaaleilla, jalkautumi-
silla ja aktiivisella tiedottamisella. 
Jokainen on tervetullut mukaan 
tekemään hyvää.•

Molempien suku-
puolten edustus
on järjestölle 
merkittävää.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

GAT-organisaatiomalli 
käynnissä 
varpu ylhäinen, md-glt 2017–2020 

EDELLISELLÄ KAUDELLA lanseerattu maail-
manlaajuinen GAT-organisaatiomalli pitäisi 
olla nyt toiminnassa kaikissa piireissä ja klu-
beissa. Kauden tavoitteena on keskittää pal-
veluvoima LCI Forward -ohjelman viidelle 
palvelualueelle, joita ovat nälän helpottami-
nen, näkökyky, ympäristö, diabetes ja lasten 
syövät – poissulkematta klubien ja piirien 
omia aktiviteetteja ja avustuskohteita.
 Liiton koulutustoimiala palvelee jäse-
nistöä valmentamalla piirin koulutusjohta-
jia kouluttamaan piiri- ja klubivirkailijoita 
piireissä. Pätevistä klubi- ja piirivirkailijoista 
kasvaa huomisen Lions-liiton johtajat. Jo-
kaisen klubipresidentin tulee varmistaa, että 
oman klubin virkailijat osallistuvat koulu-
tuksiin ja uusien leijonien tilaisuuksiin.
 Virkailijakoulutusten materiaalit löytyvät
liiton sivuilta Jäsenille-osiosta Koulutus -ala-
otsikon alta.• 

Kansainvälinen presidentti 
vieraili Suomessa
teija loponen, viestintäjohtaja, md-prc

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN kansainväli-
nen presidentti Gudrun Yngvadottir vieraili 
Suomessa 26.–29.8.
 Kansainvälisen presidentin vierailuohjel-
maan Suomessa sisältyi 27.8. vierailu maail-
man vanhimman leijonan, Aimo Viitalan 
luona sekä erityisesti näkövammaisille suun-
natun liikuntapaikan avaus Väinämöisen 
kentällä. Liikuntapaikka on yksi Lions 100 v 
perintöprojekteista.
  Lisäksi Yngvadottir tutustui Helsingin 
yliopistoon sekä Suomen Lions-liiton toi-
mistoon Malmilla, jossa hänelle esiteltiin 
Itämerihanketta. Illalla hän piti puheen B- ja 
N-piirien kauden avajaisissa Pohjois-Haagan 
yhteiskoululla.
  Tiistaina Yngvadottir osallistui D-, H- ja 
K-piirien kauden avaustapahtumaan Mikke-
lissä. Vierailua isännöi ID Heimo Potinkara.•
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Vuosikokouksessa merkittäviä päätöksiä 
Suomen Lions-liiton 65. vuosikokous järjestettiin kesäkuun toisena 
viikonloppuna Oulussa. Euroopan suurin vuotuinen lionstapahtuma 
toi kaupunkiin noin 1 400 vierasta, joista osa saapui ulkomailta.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

K
okousviikonloppu käynnistyi per-
jantaina Ouluhallissa ilmoittautu-
misen ja valtakirjojen tarkistuksen 
lisäksi muun muassa varapuheen-
johtajaehdokkaiden paneelilla.

 Liiton koulutusjohtaja Varpu Ylhäinen 
haastatteli ehdolle asetettuja varapuheenjoh-
tajaehdokkaita: N-piirin viimekautista ku-
vernööriä Aarne Kiviojaa ja M-piirin aiem-
paa kuvernööriä Matti Reijosta.
 Aiheina paneelissa olivat muun muassa 
lionstoiminnan tasa-arvo, johtajuus, koulu-
tus, jäsenmäärä, liiton talous ja Lions-talon 
tilanne. Yleisö osallistui aktiivisesti keskus-
teluun esittämälle ehdokkaille kysymyksiä.

Kansainvälistä vaikuttavuutta
Paneelia seurasi seminaari, jossa käsiteltiin 
Leijonat ja puhtaat vedet -kampanjaa, jäsen-
hankintakampanjaa ja Orkester Nordenin 
tuloa Suomeen ensi vuoden alusta.
 Lion Mika Pirttivaara ja PDG Tiitus 
Tuohikorpi esittelivät Leijonat ja puhtaat ve-
det -hanketta. Pirttivaara muistutti, että il-
man puhdasta vettä ei ole elämää.

 ‒ Olemme osa maailman suurinta palvelu-
verkostoa ja sitä kautta meillä on mahdolli-
suus vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Leijonat 
voivat vaikuttaa siihen, millaisen maapallon 
jätämme tuleville sukupolville.
 Hanke sai historiallisen käänteen, kun 
leijonat liittyivät joukolla Itämerihaasteen 
kumppanuusverkostoon. Koskaan aiemmin 
näin moni organisaatioverkosto ei ole liitty-
nyt kerralla Itämerihaasteeseen. Maaliskuun 
kuvernöörineuvostossa liiton lisäksi 13 piiriä 
sitoutui siihen allekirjoituksellaan.
 Pirttivaara ja Tuohikorpi muistuttivat, 
että Itämeri on yksi maailman herkimmistä 
ja saastuneimmista meristä. Itämeren alueen 
90 000 leijonaa voivat tehdä paljon puhtai-
den vesien puolesta.
 Nyt liiton Puhdas Itämeri ja leijonat 
-projekti on harpannut uuden suuren aske-
leen ja valittu toukokuussa ympäristöminis-
teriön vesien- ja merenhoidon sekä ravin-
teiden kierrätyksen kärkihankkeeksi. Tämä 
tarkoittaa merkittävää rahoitusta ympäristö-
ministeriön kautta.

 Hankkeella on myös vahva kansainväli-
nen vaikuttavuustavoite: Suomi näyttää mal-
lia muille lionsmaille sekä luo aktiviteetti-
malleja myös muihin maihin.

Henkilövalintojen 
lisäksi äänestettiin 
Lions-talon myynnistä.

Lionstoiminnan kehittämistä
Jäsenjohtaja, PDG Harri Hirvelä esitteli ensi 
kauden alusta käynnistyvää jäsenhankinta-
kampanjaa Haku päällä.
 – Tämä ei pelkkää jäsenhankintaa vaan 
lionstoiminnan kehittämistä, Hirvelä muis-
tutti.
 Kampanjan toiminnan ydin ovat klubit, 
kukin itsenään ja omanlaisenaan. Kannus-
tavan tuen antavat päämaja, liitto ja piirit. 
Tavoitteena on jäsenmäärän kasvattaminen 
kahdella jäsenellä jokaiseen klubiin.

Vuosikokoukseen osallistui äänioikeutettuja kokousedustajia 420 klubista yhteensä 741. Myös tulevan kauden kansainvälinen presidentti Gudrun Yngvadottir 
osallistui vuosikokoukseen. Hän muistutti, että jos autamme lionsklubeja kasvamaan ja voimistumaan, niin kasvamme itsekin.
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kaikkein eniten tarpeessa olevien läheistem-
me palvelusta muissa maissa. Meillä on pitkä 
historia menestyksekkäistä, yhteispohjois-
maisista hankkeista.
 – Teillä on suurenmoisia johtajia ja se on 
yksi syy menestyksellenne. Olen ollut on-
nekas, kun olen saanut tehdä työtä heidän 
kanssaan; tänä vuonna Markus Flaamingin 
kanssa. Voitte olla ylpeitä edustajastanne 
kansainvälisessä hallituksessa.
 Yngvadottir mainitsi myös nuoren GMT:n 
aluejohtajan Antti Forsellin, joka tunnetaan 
Suomen rajojen ulkopuolella. Nuori lion, 
jolla on ollut monia tehtäviä ja joka on ollut 
roolimalli monille hänen luovan ajattelunsa 
takia.
 – Ensi vuonna teemani on Horisontin 
takana. Kuulette minun puhuvan suuren 
osan purjehtimisesta ja rajojemme yli mene-
misestä, tarttuvan seuraavaan haasteeseem-
me edessämme.
 – Älkää unohtako, että jokainen jäsen on
tärkeä. Kun kutsumme uusia jäseniä ja pi-
dämme nykyiset jäsenemme, on se paras tapa 
rakentaa mahdollisimman vahva palvelu.
 Lion Pekka Rautakorpi esitteli seuraa-
van puhujan, maaherra, emeritus, lion Eino 
Siuruaisen.
 Siuruainen kävi tervehdyksessään lions-
toiminnan taustaa ja tulevaisuutta. Hän muis-
tutti, että maailman vaikeasti ennustettava 

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 (PR-C) 
 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/Malminkartano 

 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 

5. VARAINHANKINTA 
 Varainhankintajohtaja (MDC) 2017–2020   
 Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää 

6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (IR) 
 Kansainvälisen toiminnan johtaja (MDC)   
 2018–2020 ja Alert-toiminta 
 Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune 
 Vastuuhenkilöt: 
 LCIF-koordinaattori 2018–2021
 Heikki Hemmilä, LC Ylivieska 
 MD 107 Campaign 100 -koordinaattori   
 Heikki Hemmilä, LC Ylivieska  
 NSR-OC-jäsen 2017–2022 
 Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius 
 Baltic Sea Lions ja Baltic Sea Lions   
 -verkoston puheenjohtaja 
 Sanna Siissalo, LC Espoo/City 
 Special Olympics PDCC 
 Matti Tieksola, LC Oulunsalo  
 Sri Lankan Lions-ystävät
 pj. Ilkka Siissalo, LC Espoo/City 

7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ 
 Toiminnan ja talouden suunnittelu
 pj. Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä  
 Sääntöasiat
 vastuuhenkilö valitaan myöhemmin  
 Kiinteistö, vastuuhenkilö valitaan myöhemmin 
 Entisten johtajien verkostot (ID, PID:t ja PCC:t) 
 vastuuhenkilö Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki  
 Tieto- ja viestintätekniikka
 pj. Jari Salonen, LC Riihimäki

TOIMIALOJEN JA TYÖRYHMIEN 
PUHEENJOHTAJAT 2018–2019

 PDG Erkki Voutilainen puolestaan kertoi
Orkester Nordenin vastuun siirtämisestä 
Suomeen vuosille 2019–2024.
 1990-luvun alussa perustettu Orkester 
Norden on suurin ja pitkäaikaisin NSR-hanke.
Se on 17–25-vuotiaiden pohjoismaisten soit-
tajien muodostama täysi sinfoniaorkesteri. 
Vuosittain valittava orkesteri pitää harjoitus-
leirin ja konserttikiertueen. Orkesteri saa ra-
hoitusta leijonien lisäksi muun muassa Poh-
joismaiden Neuvostolta. 
 Päivä huipentui avajaisjuhliin ja 70-luvun
teemailtamiin. Leijonailtamia edeltäneessä 
avajaisjuhlassa palkittiin useita ansioituneita
leijonia, joiden nimet löytyvät liiton koti-
sivuilta www.lions.fi/media/vuosikokous_  
2018/ansioituneita_lioneita_palkittiin.

Pohjoismaiden vahvat lionit
Vuosikokouksen avajaisjuhla käynnistyi 
juhlallisesti kansallislippujen sisääntulolla ja 
seppelepartion lähetyksellä. 
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Erkki
Honkala avasi kokouksen lukemalla Lions- 
järjestön periaatteet.
 Kansainvälisen järjestön varapresidentin 
Gudrun Yngvadottir muistutti tervehdyk-
sessään, että pohjoismaiden lionit ovat vahva
Lions-perhe, jota lionit ympäri maailman ar-
vostavat ja tunnustavat. Tämä ei johdu vain 
vahvuudestamme kansainvälisissä vuosi- 
kokouksissa tai Europa Forumeissa, vaan 

Oulun vuosikokoukseen osallistui lähes 20 ulkomaalaista lionia. Vieraat tutustuivat muun muassa hyvin-
vointiteknologiayritys Optomedian kehittämään silmänpohjasairauksien toteamiseen käytettävään 
kannettavaan laitteeseen. Silmäpohjasairaudet ja diabetes liittyvät toisiinsa ja käynti viritti vilkkaan keskustelun.
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tulevaisuus tekee vahvan kysynnän liontoi-
minnalle. 
 – Meillä on Suomessa myös kova tarve 
kansainvälistyä ja luoda kontakteja. Lionstoi-
minta on hyvä keino siihen.

Puhelinäänestyksessä ongelmia
Vuosikokous käynnistyi avajaisten jälkeen 
esityslistan mukaisesti. Kokouksessa hyväk-
syttiin liiton toimintakertomus 2016–2017, 
vahvistettiin liiton tilinpäätös ja merkittiin 
tiedoksi tilintarkastuskertomus.
 Kokouksessa valittiin uudeksi puheen-
johtajaksi seuraavalle kaudelle VCC Pirkko
Vihavainen LC Juva/Luonteri ja varapu-
heenjohtajaksi IPDG Aarne Kivioja, LC Hel-
sinki/Pakinkylä.
 Henkilövalintojen lisäksi äänestettiin 
Lions-talon myynnistä. Kuvernöörineuvosto
sai valtuutuksen myydä ja hyväksyä kauppa-
kirjan. Vuosikokous hyväksyi vastaehdo-
tuksen mukaisesti esityksen, jonka mukaan 
myyntitulo pitää sijoittaa liiton pysyväisomai-
suudeksi, josta liiton toiminnan rahoittami-
seksi saa käyttää vain inflaation ylittävän osan.
 Puhelinäänestys ei tänä vuonna sujunut 
yhtä mallikkaasti kuin edellisvuosien vuosi-
kokouksissa Joensuussa ja Turussa. Teknisistä
ongelmista johtuen varapuheenjohtajasta ja 
talon myynnistä äänestettiin uudelleen lip-
puäänestyksellä. Uusintaäänestyksissä asia- Lions-ritariksi nro 2000 lyötiin pääsihteeri Maarit Kuikka.

kysymykset äänestettiin värillisillä lipuilla ja 
varapuheenjohtajavaali käytiin suljetuttuna 
lippuäänestyksenä. Tulokset pysyivät uusin-
taäänestyksissäkin samoina.
 Jäsenmaksuun ei esitetä korotusta, jol-
loin Lions-liiton jäsenmaksut ovat 1.7.2018 
alkaen samat kuin kaudella 2017–2018.•

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Erkki Honkala muistutti, että jäsenistä on kova kilpailu 
ja meidän tulee kirkastaa tuotteemme.

>>>
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 ”Jokainen jäsen on tärkeä.”
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V uosikokouksen onnistumisen kes-
keisimpiä tekijöitä on järjestävien 
klubien jäsenten ja puolisoien saa-

minen mukaan. Eri toimikuntien työ kesti
nelisen vuotta, mutta talkoolaisten vär-
vääminen alkoi vasta vuoden 2018 alussa.
 Kun 20 oululaista klubia täydennetty-
nä LC Iin klubilla haki aikanaan vuoden 
2018 vuosikokouksen järjestämisoikeutta
Ouluun, voitiin todeta jäseniä olevan 
noin 500 ja kun puolisot lisätään päälle, 
saadaan tuhanteen nouseva taustajoukko.
 – Kyllä me tällä määrällä saadaan 
hyvä kokous, päätoimikunnan puheen-
johtaja Jouko Lampinenkin totesi haun 
varmistuttua Porissa vuonna 2014.
 Talkoolaisia vuosikokousviikolla oli 
kaikkiaan 274 henkilöä. Kaikille löytyi 
töitä ja niitä tehtiin iloisella mielellä ja 
huumoria viljellen. Vaikka tehtävien ja 

Talkoolaisten työ erittäin merkittävä
matti tieksola, vk2018 varapuheenjohtaja

Sääntöihin liittyvät aloitteet • LC Vaasa/Me-
ren esitys Lions-piirin malliohjesääntöihin teh-
tävästä muutoksesta hylättiin. • LC Espoo/Kes-
kuksen esitys Suomen Lions-liiton toiminnan 
tarkastuksen vahvistamisesta esitetyssä muo-
dossa hylättiin. Vuosikokous valtuutti kuver-
nöörineuvoston selvittämään asiaa edelleen ja 
tekemään päätösesityksen mahdollisine sääntö-
muutosesityksineen vuosikokoukselle 2019. 
Jäsenyyteen liittyvät aloitteet • LC Helsinki/
Vuosaaren esitys jäsenmäärän kehityksen kään-
tämisestä nousuun 2 euron projektirahalla per 
jäsen hylättiin. • LC Lapuan esitys Matalan kyn-
nyksen lähestyminen Lioneja -kampanjasta hy-
lättiin. 
Vuosikokousmaksuihin liittyvät aloitteet • LC 
Kalajoki/Kallattarien, LC Himangan ja LC Ka-
lajoen esitys Lions-liiton vuosikokousmaksun 
korottamisesta hylättiin. • LC Kalajoki/Kal-
lattarien, LC Himangan ja LC Kalajoen esitys 
vuosikokouksen päiväkävijöiden maksun peri-
minen hyväksyttiin ja pannaan välittömästi täy-
täntöön. 
Aktiviteettialoitteet • LC Littoisen esitys sydän-
iskureiden (defibrillaattoreiden) yhteishankin-
nasta kansallisella tasolla hylättiin. Samalla kui-
tenkin hyväksyttiin ponsi, jonka mukaan kaikki 
klubit kartoittaisivat alueellaan sydäniskurei-
den tarpeen. • LC Karinainen/Kyrön esitys va-
rainhankinnasta nuorisotyölle ja Lions-arvoista 
luopumiselle hylättiin. • LC Lieksa/Korpi-Jaa-
kon, LC Lieksan ja LC Lieksa/Brahean esitys 
Vastuu on meidän -kampanjan ja sen materiaa-
lien uudistamisesta nykyaikaisemmaksi ei täs-
sä vaiheessa hyväksytty, mutta mahdollisuus 
opassovelluksen ja/tai peliin selvitetään kau-
della 2018–2019. • LC Kuopio/Canthin esitys 
syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhan alla olevien 
nuorten tukemisesta ja aktivoinnista muotoi-
lun ja käsillä tekemisen keinoin hylättiin. • LC 
Kuopio/Canthin esitys toiminnan vaikuttavuu-
den tuomisesta esiin nuorten kautta hylättiin. 
• LC Lapuan esitys leijonat kantasoluhoitojen 
tukena ottamalla uudeksi avustamiskohteeksi 
kantasolurekisterin toiminnan vahvistamisen ja 
erityisesti tunnettavuuden lisäämisen hyväksyt-
tiin. • LC Porvoo/Borgoensisin esitys kansain-
välisen nuorisovaihdon ja Operation Friendshi-
pin yhdistämisestä hylättiin. Aloitteen tehnyttä 
klubia kannustetaan olemaan yhteydessä piiriin 
201Q1 aloitteen edistämiseksi maailmanlaajui-
sella tasolla. 
Viestintää koskevat aloitteet • LC Helsinki/
Pakinkylän esitys yksittäisen jäsenen mahdolli-
suudesta toiminnan kehittämiseen ja kritisoin-
tiin LION-lehdessä hyväksyttiin. • LC Lieksa/
Korpi-Jaakon esitys digitaalisesta arkistoinnista 
hylättiin.

Alkuperäiset aloitteet löytyvät www.lions.fi/
Jäsenille/Kokousmateriaaleja/Vuosikokous 2018.

työaikojen sovituksessa olikin tekemistä,
niin lopulta kaikki kuitenkin onnistui 
mainiosti. 
 Kokousviikon aikaisten talkootuntien 
määräksi laskettiin noin 3 380 tuntia. Ja 
päälle tulevat toimikuntien kokoustunnit 
neljän vuoden ajalta ja niitäkin on lähem-
mäs 2 000.

USEITA ALOITTEITA KÄSITELTIIN

17

Talkoolaisia vuosi-
kokousviikolla oli 
kaikkiaan 274 henkilöä.

 Eniten talkoolaisia saivat liikkeelle 
LC Ii (36 henkilöä) ja LC Oulu/Avain (34 
henkilöä), mutta kaikkien työ oli tärkeää 
ja siitä heille suuret kiitokset.•

Euroopan suurin vuotuinen lionstapahtuma pidettiin tänä vuonna Ouluhallissa.
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E
mme ole vielä saavuttaneet koko pal-
velun maailmaa, mutta me pystym-
me siihen yhdessä. Kun saavutamme 
sen, sitä kautta avautuu sellainen hu-
manitaarisen avun taso, jota maail-

ma ei ole koskaan ennen nähnyt. Se on tuolla
jossain, HORISONTIN TAKANA.
 Tämä pieni maa sijaitsee Pohjois-Atlan-
tin raikkaissa tuulissa.
 Se on luonnonkaunis ja täynnä yllätyksiä. 
Tämä on sisukkaiden asukkaiden maa, jossa 
innovaatio on tärkeä, lähes 100 prosenttia 
sähköstä tuotetaan uusiutuvista lähteistä ja 
seitsemän jokaisesta tuhannesta asukkaasta 
on lion, suhteessa eniten maailmassa.
 Mikä on tämä pieni, mutta vaikuttava 
maa?
 Se on Islanti ja se on vuoden 2018–2019 
kansainvälisen presidentin Gudrun Yngva-
dottirin koti. 
 Presidentti Yngvadottir liittyi Eik lions- 
klubiin vuonna 1992 ja siitä saakka hän on 
palvellut paikkakunnan asukkaita ja koko 
maailmaa intohimoisesti, rakkaudella ja in-
nostuneesti. 
 Kun vierailet Islannissa, tulet kuulemaan 
yhden ilmaisun usein. Sen merkitys on sekä 
yksinkertainen että inspiroiva.
 ”THETTA REDDAST”

 – Se tarkoittaa, että kaikki järjestyy kyllä.
Jollain tavalla, on ongelma miten suuri ta-
hansa, kovalla työllä, luottavaisin mieli ja 
yhteisön voimalla asiat selviävät.
 Sama yhteenkuuluvuuden tunne, joka 
antaa Islannille mahdollisuuden menestyä, 
antaa myös maailman lioneille mahdollisuu-
den tehdä paikkakunnista vahvempia, ter-
veempiä ja turvallisempia.
 Lionina oleminen on ainutlaatuinen ko-
kemus. Me olemme miehiä ja naisia, jotka 
uskovat, että muiden auttaminen muuttaa 
maailmaa. Se muuttaa myös meitä itseämme.

Missä horisontit kohtaavat
Presidentti Yngvadottir tulee auttamaan lio-
neita löytämään entistä tarkoituksenmukai-
sempia palveluprojekteja ja parempia tulok-
sia palvelutyöstä. Hän tukee voimakkaasti 
LCI Forward -aloitetta ja uskoo, että järjes-
tön tärkeimpien kykyjen ja etujen mainos-
taminen edistää meidän kykyämme palvella
200 miljoonaa ihmistä joka vuosi vuoteen 
2021 mennessä.
 Tämän vuoden keskipisteenä on haaste 
kaikille lioneille ylittää esteet, jotka heillä on 
palvelun antamisessa. 
 Pystymme saavuttamaan tämän, jos kes-
kitymme neljän lioneille tärkeän alueen vah-
vistamiseen:

1 Jäsenyys
Jokainen jäsen on tärkeä. Kutsumalla mu-
kaan uusia jäseniä ja pitämällä nykyiset jäse-
net aktiivisina pystymme vahvistamaan pal-
velua entisestään. Monilla alueilla meidän on 
keskityttävä naisten kutsumiseen mukaan, 
jotta saavutamme täyden potentiaalimme.

2 Johtajakoulutuksen kehittäminen
Jokainen lion on johtaja. Kun tarjoamme jä-
senille mahdollisuuksia oppia johtamistaito-
ja ja annamme johtamistehtäviä naisille, au-
tamme kaikkia lioneita saavuttamaan heidän 
potentiaalinsa.

3 Lionien ystävyyssuhteet
Ystävyyssuhteet ovat tärkeä osa lionjäsenyyttä.
Nämä ystävyyssuhteet kestävät koko elämän 
ja ne luovat siteitä, jotka tekevät palvelustam-
me entistä vahvempaa. 

4 Meidän tarinamme
Tarinat ovat tärkeitä. Kun me kerromme, mi-
ten me muutamme ihmisten elämän, paikka-
kunnilla ymmärretään paremmin, keitä me 
olemme ja mitä me teemme. Sosiaalinen me-
dia ja markkinointi voivat auttaa meitä levit-
tämään tietoa.

Esteitä tulee aina olemaan. 
Lionit tekevät esteistä mahdollisuuksia.

gudrun yngvadottir, kansainvälinen presidentti

Suunnistakaa kohti päämäärää

• Laatikaa monipuoliset strategiat
• Joustakaa tilanteen mukaan
• Olkaa rehellisiä omista rajoituksistanne
• Tehkää palvelutavoitteesta totta

”THETTA REDDAST”
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Horisontti on meidän
Me palvelemme maailmaa ja paikallisia yhteisöjä 
ylpeyttä tuntien, intohimoisesti ja muista välittäen.
kansainvälisen presidentin teema
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Käytetään 1,4 miljoonan 
lionin voimaa
Jotta pystymme saavuttamaan palvelun, joka 
sijaitsee horisontin takana, lionien tulee ke-
hittää toimintaa sekä klubeissa että paikka-
kunnilla ja omassa toiminnassa. Tämä tar-
koittaa uusia resursseja, uutta motivaatiota 
ja selvästi määriteltyä strategiaa.
 Lions Clubs International ja Lions Clubs 
International Foundation ovat kehittäneet 
ohjelmia ja työkaluja tavoitteiden saavutta-
miseen. Tähän sisältyvät maailmanlaajuinen 
tukirakenne, apurahat kasvattamaan paikal-
lista vaikutusta ja uudet globaalit palvelu-
kohteet, jotka yhdistävät lioneita tärkeiden 
humanitaaristen tarpeiden täyttämiseksi.

Maailmanlaajuiset kohteemme
Lionit tukevat uusia maailmanlaajuisia avus-
tuskohteitamme. Näin määrittelemme toisen 
vuosisatamme palvelutyön ja vastaamme uu-
siin tarpeisiin. Lionit palvelevat näkökyvyn, 
nälän helpottamisen, ympäristösuojelun, 
lapsuusiän syövän ja uuden maailmanlaajui-
sen palvelualueen, diabeteksen, aloilla. 

Lions Clubs International 
Foundation (LCIF)
Tänä vuonna me juhlimme LCIF:n 50-vuotis-
juhlaa. 50 vuoden aikana LCIF on myöntänyt 
yli miljardi US dollaria apurahoina. 

Maailmanlaajuinen 
toimintaryhmä
Ryhmä koostuu Maailmanlaajuisesta johtaja-
koulutusryhmästä (GLT), Maailman-
laajuisesta jäsentyöryhmästä (GMT) 

ja Maailmanlaajuisesta palveluryhmästä 
(GST). Näiden kolmen tärkeän osa-alueen 
resurssien ja asiantuntemuksen yhdistämi-
nen Maailmanlaajuiseksi toimintaryhmäksi 
antaa meille mahdollisuuden saavuttaa 1,7 
miljoonaa jäsentä vuoteen 2021 mennessä.

Tasapaino jäsenistössä
Jotta lionit pystyvät olemaan aidosti johtajia 
palvelun antamisessa, meidän tulee saavut-
taa tasapaino mies- ja naispuolisten jäsenten 
välillä.

Horisontti on meidän
Tarvitsemme rohkeita suunnitelmia, jos ha-
luamme saavuttaa rohkeat tavoitteet.
 Maailman suurimpana palveluklubijär-
jestönä me pystymme tekemään paljon hyvää.
 Tänä päivänä lionit voivat näyttää tietä ja 
olla esimerkki, jota muut seuraavat.
 Jos jokainen klubi toteuttaa yhden uu-
den projektin per vuosi, tuloksena on 47 000 
uutta horisonttia, jotka löydämme. 11 mil-
joonaa useampaa ihmistä palveltu kohti LCI 
Forwardin tavoitetta palvella vuosittain 200 
miljoonaa ihmistä vuoteen 2021 mennessä.•

Jotta pystymme ylittämään omat rajamnme, meidän tulee ensin
tehdä kaikkemme klubeissa, paikkakunnilla ja meissä itsessämme.

gudrun yngvadottir, kansainvälinen presidentti

HORISONTTI ON TEIDÄN
Olette lioneita.
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N 
oin 15 000 lionia ympäri maail-
maa oli kokoontunut viettämään 
perinteistä kongressia sään puo-
lesta varsin lämpimissä oloissa. 
Yli 40 celsiusasteen päivälämpö-

tila teki ulkona liikkumisen haasteelliseksi. 
 Kansainvälistä kansakuntien paraatia 
lukuun ottamatta kaikki muut tapahtumat 
järjestettiin samassa hotellikompleksissa.
 Suomalaisten pääjoukko matkusti pe-
rille 25.6. Tulevat kuvernöörit aloittivat 
seuraavina päivinä valmentautumisen teh-
täviään varten. Tällä kertaa kokousmuodol-
lisuudet ilmoittautumisineen suoriutuivat 
nopeasti ilman jonotuksia.
 Torstai-iltana oli skandinaavien Get to-
gether Hard Rock Cafessa. Suomalaisten esi-
tys Viva Las Vegas oli erinomainen ja sai an-
saittua huomiota.

Viva Las Vegas!
Lions-järjestön 101. kansainvälinen kongressi järjestettiin 29.6–3.7.2018 
peli- ja viihdekaupunkina tunnetussa Las Vegasissa. MGM Grand-hotelli 
kokouksen pitopaikkana ei jättänyt ketään kylmäksi.

pdg markku vihavainen

Paraatikilpailussa neljäs sija
Kansainvälinen paraati alkoi meidän osalta 
jo aamuvarhaisella kuljetuksella Las Vegasin
vanhaan keskustaan noin 10 kilometrin 
päähän. Paraati alkoi klo 8.30 ja meidän 
lähtö oli heti sen jälkeen numerolla kolme. 

 Lieneekö kohoava lämpötila vaikutta-
nut niin, ettei laulu oikein raikunut. Olim-
me kuitenkin paraatikilpailussa omassa sar-
jassamme neljäntenä.
 Jos helle ei sekoittanut päätäni lopulli-
sesti, olin kuulevinani, että skandien osalta 
paraatiin olisi tulossa muutoksia. 

Kausi päättyi jäsenmäärä-
ennätykseen
Ennen varsinaisia kokouspäiviä ja kokous-
päivinä tarjolla oli noin 120 erilaista semi-
naaria tai esitystä. 
 Avajaisistuntopäivä oli kautensa päät-
tävän kansainvälisen presidentin Naresh 
Aggarwalin tuuletusta onnistuneesta kau-
desta. Kauden päättyessä tehtiin uusi jäsen-
määräennätys 1 453 236 jäsentä. On meitä 
melkoinen joukko.
 – On ollut hienoa olla hyvää tekevien 
ihmisten ympäröimänä. Huomispäivä on 
parempi meille kaikille.
 Avajaisistuntopäivän puhujana oli toh-
tori Sanjay Gupta. Hän kertoi Amazonin 
alueella asuvasta heimosta, jolla on immu-
niteetti diabetesta vastaan. Kuinka ihmiset 
siellä elävät? Ruokavalio on 75 prosenttia 

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS
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hiilihydraatteja, loput muuta prosessoima-
tonta ja ilman sokerilisäystä. Ihmiset liik-
kuvat 95 prosenttia valveillaoloajasta, kes-
kimäärin 17 000 askelta vuorokaudessa. He 
nukkuvat keskimäärin 9 tuntia vuorokau-
dessa, eikä heillä ole minkäänlaista elekt-
roniikkaa häiritsemässä. Ei ole järjestettyä 
terveydenhuoltoa immuniteettitulehduk-
siin. Elämisessä korostuu yhteiselo luonnon 
kanssa.
 Toisen istuntopäivän pääpuhujana oli 
Yhdysvaltain entinen presidentti George W. 
Bush, jonka puhe oli muutettu leppoisaksi 
haastatteluksi. 
 Aikanaan maailman vaikutusvaltaisin 
mies kertoi omasta elämästään, perheestään 
ja kodin rakkauden merkityksestä. Uskon-
nollisuudesta hän totesi, että olemmehan 
kaikki Jumalan lapsia. >>>
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Noin 15 000 lionia ympäri maailmaa oli kokoontunut 
viettämään perinteistä kongressia.

KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS
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MAANANTAI 25.6. Iloinen ja reipas dg-kurs-
simme 2018–2019 kokoontui Helsinki-Van-
taan lentokentällä klo 11.
 Normaalien alkuhalailujen jälkeen 
jaoimme ”500 kappaletta tiskirättejä” matka-
laukkuihimme jaettavaksi vieraille pohjois-
maisessa illassa. Lisäksi lion Antti Forsell oli 
tuomassa meille LC Helsinki/Finlandian pai-
toja sekä kokeneena convention-matkaajana 
rohkaisemassa meitä matkaan lähteviä.
 Puimme paidat päällemme ja saimme 
matkalla kaikkialla suurta huomiota. Olim-
me tosi tyylikkäitä.
 Perillä olimme paikallista aikaa noin klo 
20. Matka kesti yli vuorokauden.
 Hotelliimme MGM Grandiin kirjautu-
minen sujui nopeasti. Olimme sijoitettu ho-
telliin kuin ”haulikolla ammuttuna” eri ker-
roksiin, olihan hotellissa 6 600 huonetta ja yli 
20 kerrosta. Whatsapp-pikaviestisovellus oli 
alusta lähtien yhteydenpitovälineemme. 

TIISTAI 26.6. Aamupalan jälkeen kokoontu-
minen ”the jellonalle” respa-aulaan. Taru ja 
Jari Rytkösen opastuksella alkoi yleisten ti-
lojen katselmus ja reittien opiskelu.
 Päivän aikana saattoi tulla rakennuksen 
sisällä kävelyä yli 11 000 askelta. Pelkästään 
hotellihuoneesta aamupalabuffetin kautta 
dge-lionien luokkaan matkaa kertyi 2 000 as-
kelta. Ensimmäisen viikon aikana askelmit-
tarin mukaan kävelyä tuli yli 40 kilometriä.
 Iltapäivällä meistä tuli elektejä, saimme 
dg-laukut, Lions-paidan ja elekti-badgetin 
nauhoineen. 

KESKIVIIKKO 27.6. Puolisojen kanssa aamun-
avaus oli yhteisessä suuressa luokassa, jonka
jälkeen dge-koulutus alkoi Jari Rytkösen 

kanssa omassa luokassamme. Olimme kol-
messa neljän dgen ryhmässä, joissa aluksi 
jatkoimme tutustumista toisiimme.
 Päivän aiheita oli muun muassa miten 
toimia kokonaisvaltaisena johtajana. Kävim-
me läpi aikoinaan tehdyn itsearvionnin sekä 
tiimin dynamiikkaa.
 Heti aloituksen jälkeen kauden kansain-
välinen presidentti Gudrun Yngvadottir 
kävi meitä tervehtimässä. Aina uuden jakson 
aloituksena katsottiin videolta hänen terveiset
meille oppilaille.
 Päivä päättyi kurssi-illalliseen läheisessä 
Outback-ravintolassa. 

TORSTAI 28.6. Päivän aiheita olivat muun 
muassa palvelun matka, julkisuuskuvan ele-
mentit sekä tutustuminen tavoitteisiin, jotka 
olimme tehneet LCIn sivuille. Päivän koho-
kohta oli kansainväliseen tapaan ilmapal-
loleikki.
 Illalla oli pohjoismainen tutustumisilta 
Hard Rock Cafessa, jossa meidän esitys pyyh-
käisi pöydän puhtaaksi. Vanhan tavan mu-
kaan esitämme sen Mikkelissä KVN:n ilta-
juhlassa.

PERJANTAI 29.6. Leopresidentti Teemu Laiti-
nen kävi kertomassa leotoiminnasta. Iltapäi-
vällä meidät jaettiin englanninkielisiin ryh-
miin, joissa teimme ryhmätöitä.
 Päivät olivat pitkiä, ne käynnistyivät jo 
8.30 ja päättyivät 17.30. Perjantaina lopetim-
me vähän aikaisemmin. Sitä ennen oli kui-
tenkin opiskelutodistuksien jako ja valoku-
vaus amerikkalaiseen tapaan ja pääsimme 
valmistautumaan koulutusosion päätösjuh-
laan, joka oli illalla.•

DG-kurssilaiset elekteistä kuvernööreiksi
dg ari suominen 107e

 Miljoonat ihmiset toimivat vapaaeh-
toistyössä ja heistä aikanaan tulee johtajia 
yhteiskuntiin. Hän oli huolissaan popu-
lismin leviämisestä maailmalla. Ihmiset 
ovat vihaisia siitä, mitä on tapahtunut, 
eikä heitä kuunnella. Demokraattiset yh-
teiskunnat tukevat toisiaan. Demokratia 
ei synny helpolla missä sitä ei ole. Ei us-
kalleta siirtyä avoimeen, ihmisoikeuksia 
kunnioittavaan yhteiskuntaan.
 Vaikeinta Bushin uralla on ollut ih-
misten lähettäminen tehtäviin tietäen, et-
teivät kaikki palaa hengissä takaisin. Hän 
kertoi nauttivansa eniten nykyisin hyvästä
lounaasta ja päiväunista sen jälkeen. Pi-
täisköhän jälkimmäisestä presidentillisestä
vastauksesta ottaa mallia?

Hyvä pohja alkaneelle kaudelle
Kolmas ja viimeinen yleisistuntopäivä oli 
tietenkin aloittavan kansainvälisen pre-
sidentin Gudrun Yngvadottirin päivä. 
Hänen eloisa esiintymisensä antaa hyvän 
pohjan alkaneelle kaudelle. 
 Ensimmäiseksi varapresidentiksi va-
littiin Jubg-Yul Choi, Koreasta. Toisek-
si varapresidentiksi Haynes Townsend 
USA:sta ja kolmanneksi varapresidentiksi 
Brian E. Sheehan, myöskin USA:sta.
 Suomesta kansainväliseen hallituk-
seen valittiin Heimo Potinkara.
 Hienoimmaksi lopuksi kuvernöörien 
elektinauha vetäistiin pois merkiksi siitä, 
että kuvernöörit ovat astuneet virkoihinsa.
Onnittelut.
 Ja vielä siitä pelaamisesta pelikaupun-
gissa. Kaikki rahat meni, eikä piisantkaa!•

Edellisen kauden presidentti 
Dr. Naresh Aggarwal ja tulevan kauden 
presidentti Gudrun Yngvadottir.

>>>
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DG-kurssia 2018–2019 koulutettiin Las Vegasissa.
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L
as Vegas osoittautui hyvin mielen-
kiintoiseksi paikaksi. Paitsi lukui-
sia kasinoita ja peliluolia siellä oli 
kopioita monista maailman raken-
nuksista, kuten New Yorkin Vapau-

denpatsas, Pariisin Eiffel-torni, Venetsian 
(moottoroidut) gondolit, Egyptin pyramidi. 
Näimme näitä iltaisin, kun lähdimme syö-
mään päivällistä. Esiintyvinä taiteilijoina oli-
vat ”Frank Sinatra”, ”Barbra Streisand”, ”Sam-
my Davis Jr.” ja ”Dean Martin”, siis kopioina.
 Todellisina esiintyjinä olivat toisena is-
tuntopäivänä haastateltu entinen Yhdysval-
tain presidentti Georg W. Bush nuorempi, 
jonka saapuminen kokoukseen aiheutti mit-
tavat turvatoimet, humanitäärisen palkin-
non saaja Dr. Prathap C. Reddy sekä Dr. 
Sanjay Gupta, joka kertoi uudesta tavasta 
saavuttaa parempi elämä. 

Hallituksen päätöksiä
Hallituksen kokouksessa päätettiin monista 
asioista. Hallitus hyväksyi yhden Taiwanin 
ja viiden Intian piirikuvernöörin tai toisen 
varapiirikuvernöörin nimittämisen peruun-

Kansainvälisiä kokouksia 
kuumassa Las Vegasissa
Las Vegas oli sekä kansainvälisen hallituksen että kansainvälisen 
vuosikokouksen pitopaikkana kesä-heinäkuun vaihteessa.

markus flaaming, edellinen kansainvälinen johtaja

tumisen tai uudelleen nimeämisen. Hallitus 
täsmensi hallituksen sääntökokoelmaa täs-
mentämällä neutraalin tarkkailijan käyttöä 
koskevaa sääntöä.
 Convention-komitea hyväksyi Milanon
vuosikokouksen hotelliluettelon. Piiri- ja 
klubipalvelukomitea hyväksyi kauden 2018–
2019 koordinointilionien nimityksen sekä 
Venezuelan klubien Aruba, Bonaire ja Cura-
cao siirtämisen Floridaan piiriin 35N kuulu-
viksi sekä samalla hallintoalueesta III aluee-
seen I (USA). Samalla se hyväksyi entisten 
LCIF:n hallituksen jäsenten rintamerkit.
 Talouskomitea muutti ostopolitiikkaan 
kuuluvaksi uuden tietosuojalain mukaiset 
toimenpiteet. Budjetti kaudelle 2018–2019 
hyväksyttiin alijäämäisenä.
 Leadership-komitea hyväksyi vuoden 
2019 piirikuvernöörikoulun tiimin. PCC 
Jari Rytkönen kouluttaa suomalaisia elekte-
jä kolme päivää ensi vuonna Chicagossa hel-
mikuussa ja yhden päivän Milanossa heinä-
kuussa. Komitea hyväksyi periaatteen, että 
piirikuvernöörikoulun opettajan tulee olla 
ollut viimeisten kymmenen vuoden aikana 

GAT-seminaarissa 
toivottiin lisää synergiaa
pdg kaisa ja pcc lauri vainio 

GAT – GLOBAL ACTION TEAM koostuu kou-
lutuksesta, jäsenohjelmasta ja johtajuu-
desta sekä palvelusta. Vuosikongressissa 
seminaarien puheenjohtajana toimi PIP 
Wing-Kun Tam. 
 Jokaista osiota käsiteltiin erillisinä, 
mutta yhteen nivoutuneina asioina. Jokai-
sella jäsenellä on mahdollisuus osallistua 
koulutuksiin ”nettikurssein” sekä rekiste-
röityä osallistujiksi netissä oleviin semi-
naareihin. LCI:n sivustolta löydät kurssi-
tarjonnan.
 Jäsenasiassa toivotaan positiivista jä-
senkasvua. Tukea ja materiaalia on saata-
villa päämajasta Oak Brookista runsaasti. 
Seminaarissa esiteltiin myös uusi työryh-
mä New Voices, jonka tarkoituksena on 
kasvattaa naisten osuutta järjestössä, jäse-
ninä ja johtotehtävissä.
 We Serve – Me Palvelemme ja Missä 
tarve – siellä lion -lauseet korostuivat use-
asti osana GAT-keskustelua. Meidän tulee 
löytää omien paikkakuntiemme tarpeet, 
vastata niihin niin, että myös itse koem-
me tyytyväisyyttä ja teemme projektejam-
me iloisella ja positiivisella asenteella.
 GAT-ohjelman tarkoituksena on ai-
kaansaada synergia kaikkien toimijoiden 
kesken läpi koko organisaation. Vaikka 
LCIF on nyt ”rinnalla kulkija”, niin toimi-
joiden yhteistyön tulee olla saumatonta.
 Kansainväliset sivut ovat täynnä eri-
laisia oppaita eri tilanteisiin ja tulevaisuu-
dessa MyLion-sovellus tulee tukemaan 
projektien suunnittelua ja raportointia.• Entinen Yhdysvaltain presidentti George W. Bush yhdessä Suomen ID-pariskunnan kanssa.
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kuvernöörikoulussa. Lisäksi opettajan tulee 
olla korkeintaan viisi vuotta koulun opettaja-
na alkaen kaudesta 2020–2021. Koulun opet-
tajalta vaaditaan myös uuden Lions Certified 
Instructor -ohjelman läpikäynti samasta kau-
desta alkaen.
 Jäsenyyskomitea hyväksyi sen, ettei piiri-
kuvernööri voi toimia erityisklubin koordi-
naattorina. Komitea hyväksyi Azerbaidza-
nin lionsklubien toiminnan lakkauttamisen 
31.12.2018 mennessä ja sen tilalle Afganistan
jäsenmaana numero 204. Uuden klubin taus-
taklubina voi toimia korkeintaan kaksi klubia.
 Markkinointiviestintäkomitea hyväksyi 
uuden PR-protokollan, johon kuuluvat GAT- 
ja kansainvälisen presidentin New Voices 
-henkilöt.
 Palvelukomitea hyväksyi vuoden leot 
kaudelle 2017–2018. Suomesta ei ollut tällä 
kertaa Vuoden Leo -arvon saajaa.
 Lakkautetun klubin tilalle voidaan pe-
rustaa uusi klubi kymmenellä jäsenellä. Eli 
aika pienellä jäsenmäärällä päästään taas uu-
teen alkuun.

Kuvernöörikoulun avajaisissa
Haastattelin yhdessä virkaan astuvan ID:n 
Heimo Potinkaran kanssa piirikuvernöörejä
näiden kauden tavoitteista ja toimenpiteistä.
Kuvernöörit olivat paneutuneet tavoittei-
siin hyvin. Meidän tehtävämme oli tutustua 
niihin ja hienosäätää niitä. Hallituksen jäse-
net saivat osallistua myös kuvernöörikou-
lun avajaisiin ja kuulla uuden kansainvälisen 
presidentin mietteitä kaudestaan.
 Vuosikokouksessa päätettiin perustaa 
hallitukseen uusi IT-komitea sekä päätettiin 
kolmesta lakimuutoksesta. Päämajaan oli pal-
kattu IT-päällikkö Bala Balachander muuta-
maa viikkoa aikaisemmin ja hän osallistui 
nyt markkinointiviestintäkomitean kokouk-
seen. Hän vaikutti aikaansaavalta ja osaavalta
henkilöltä, joka saa varmaankin IT-asiat 
kohdalleen. Meiltä EU:n jäseniltähän puut-
tuu vielä MyLion-applikaatio, joka yritetään 
saada käyttöön mahdollisimman pian.
 Hallitukseen nimettiin myös kaksi Leo/
Lion-jäsentä, joilla ei ole äänioikeutta. He 
ovat Eleonora Fresia markkinointiviestin-
tään ja Kyle Boutilier jäsenyyskomiteaan. 
Heidän toimikautensa kestää vuoden.
 Kiitämme puolisoni Susannan kans-
sa kaikkia lioneita, leoja ja puolisoita meille 
osoitetusta luottamuksesta kuluneina työn-
täyteisinä ja antoisina, kahtena kautena. Sa-
malla toivotamme kansainväliselle johtajalle 
Heimolle ja hänen puolisolleen Tuirelle onnea
heidän tullessaan kansainväliseen hallituk-
seen täksi ja ensi kaudeksi.•

Elämää vuosikongressin jälkeen
dg sanna mustonen

CONVENTION JÄLKEEN suurin osa 2018–19 
kuvernöörikurssilaisista puolisoineen sekä 
puheenjohtaja Pirkko Vihavainen ja Markku-
puolisonsa suuntasivat kiertomatkalle ka-
sinokaupungin ulkopuolelle. Samalla meillä 
oli oiva tilaisuus tutustua toisiimme, luoda 
yhteishenkeä ja vaihtaa ajatuksia tulevasta 
Lions-kaudesta. 
 Nevada, Arizona ja Utah tulivat tutuiksi
loistavan oppaamme Jackin ja kuskimme 
Shannonin matkassa. Alueet ovat aina olleet 
harvaanasuttuja, mutta 50–60-luvulla ilmas-
toinnin keksimisen myötä ihmisiä alkoi vir-
rata näille kuumille erämaaseuduille. Alueen 
kolme patoa mahdollistivat energian saannin 
ja veden tarpeen turvaamisen ihmisille. 
 Vierailimme sekä Hooverin että Glen 
Canyonin padolla. Luonnonvoimien muok-
kaaminen on niissä onnistunut uskomatto-
malla tavalla. Toisaalta Sedonan punaiset 
vuoret, Grand Canyonin valtavuus ja Antilope
Canyonin taianomaiset muodot saivat mei-
dät tuntemaan itsemme varsin pieniksi ja 
mitättömiksi.
 Luonto on mahtava ja ihminen jää usein 
toiseksi niin pannessaan vastaan kuin yrit-
täessään kopioida näitä huikeita aikaansaan-
noksia. Kuten kansainvälinen presidentti 
Yngvadottir ja oma Pirkkomme meitä opas-
tivat: Tuulten suuntia emme voi muuttaa, on 
osattava käyttää purjeita ja tunnettava luovi-
misen taito suunnatessamme kohti uusia ho-
risontteja.•

Osa kuvernöörikurssilaista ja puheenjohtaja puolisoineen kävivät kiertomatkalla 
Las Vegasin ulkopuolella.

Luonnonvoimien muokkaamat maisemat 
saivat meidät tuntemaan itsemme varsin
pieniksi ja mitättömiksi.
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L
oinen aiheuttaa voimakasta kutinaa, 
ihottumaa, ulkonäön turmeltumista
ja silmäsairauden, joka voi johtaa py-
syvään sokeuteen. Aikanaan pidet-
tiin mahdottomana, että tauti voi-

taisiin hävittää Nigeriasta. Nykyään taudin 
leviäminen on saatu pysähtymään kahdes-
sa Nigerian osavaltiossa Plateaussa ja Nasa-
rawassa. Se lupaa valoisampaa tulevaisuutta 
maalle, jossa jokisokeutta esiintyy kotoperäi-
senä sairautena eniten maailmassa. 
 LCIF:n kumppanina vuodesta 1994 läh-
tien toiminut Carter Center on taistellut 
Nigerian hallituksen rinnalla jokisokeutta 
vastaan yli 25 vuoden ajan. Työn tuloksena 
voidaan nyt lopettaa Ivermectin-lääkkeen 
joukkojakelu (MDA) Plateaussa ja Nasa-
rawassa. Kysymyksessä on laajin lääkkeen 
joukkojakelun lopettaminen jokisokeutta 
vastaan käytävän taistelun historiassa. LCIF 
tarjosi suoraa taloudellista tukea Carter Cen-
terin työlle Nigeriassa vuosina 1994–2008.
 – Lääkkeen joukkojakeluohjelman lopet-
taminen Plateaussa ja Nasarawassa on suuri
askel eteenpäin, sanoi tri Frank Richards, 
joka johtaa Carter Centerin jokisokeuden 
hävittämisohjelmaa. 
 – Meidän on kuitenkin oltava varovaisia 
ja tarkkailtava tilannetta huolellisesti seu-

Jokisokeuden hävittäminen 
on mahdollista
Onkoserkiaasi, jota kutsutaan myös nimellä jokisokeus, 
on tuskallinen sairaus, jota esiintyy eniten lähellä vuolaasti 
virtaavia jokia. Tauti aiheutuu mustien mäkäröiden puremasta, 
jolloin mäkärän kuljettama sukkulamato tarttuu ihmiseen. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie konigsfeld

raavina vuosina, jotta voimme olla varmoja 
siitä, ettei tauti tule takaisin. Tämä asia tulee 
vaatimaan jatkuvaa ponnistelua ja huomiota.

Lääkkeen joukkojakelu päättyi
Kumppanuuden aikana LCIF on rahoittanut 
Carter Centeriä 59 miljoonalla US dollarilla 
ja siten avustanut jokisokeus- ja trakooma-
ohjelmia ympäri Afrikkaa ja Amerikkoja. 
Lionien kumppanuus Carter Centerin kans-
sa on johtanut kaiken kaikkiaan yli 214 mil-
joonan Mectizan®-lääkeannoksen jakami-
seen 11 maassa.
 Sen seurauksena Maailman terveysjär-
jestö (WHO) on vahvistanut, että Kolumbia,
 Ecuador, Meksiko ja Guatemala ovat nyt 
vapaita jokisokeudesta. Amerikassa joki-
sokeutta vastaan taistellaan vielä syrjäisellä 
alueella Brasilian ja Venezuelan rajalla, jon-
ne lopullinen painopiste on nyt suunnattu. 
Afrikassa jokisokeudelta suojaavan lääkkeen 
joukkojakelu on päättynyt Sudanissa, Ugan-
dassa ja Etiopiassa. 
 LCIF:n johtajisto vieraili maaliskuussa 
Carter Centerissä, joka sijaitsee Atlantassa, 
Georgiassa, Yhdysvalloissa. Vierailun aihee-
na oli uusia ja juhlia kumppanuutta, jonka 
tavoitteena on hävittää jokisokeus Etiopiasta 
samoin kuin sokeuttava trakooma, joka on 

ennalta ehkäistävissä oleva bakteerin aiheut-
tama tulehdus. Lionien johtajisto ja Carter 
Center, mukaan lukien eläkkeellä oleva suur-
lähettiläs Mary Ann Peters, joka on Carter 
Centerin toimitusjohtaja, lausuivat ylistäviä 
sanoja tämän pitkäkestoisen kumppanuuden 
merkityksestä ja kaikesta siitä, mitä on saatu 
aikaan. 
 Molemmat järjestöt allekirjoittivat uu-
den sopimusmuistion, joka sisältää LCIF:n 
lupauksen hankkia 16 miljoonaa US dollaria

Blessing Confidence Udo on uusi paikallinen 
lääkkeenjakaja Aninrissa, Enugu-valtiossa, 
Nigeriassa. Kuvassa hän mittaa lapsen 
voidakseen sitten antaa tällä oikean kokoisen 
annoksen lääkettä.
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Kipu, ulkonäön turmeltuminen ja näön menetys 
ovat ehkäistävissä.

taloudellista tukea Carter Centerin jokisokeus-
ja trakoomaohjelmia varten vuoteen 2020 
saakka. Nämä varat auttavat Carter Centeriä,
lioneita ja Etiopian kansallista hallitusta jat-
kamaan sinnikkäästi jokisokeuden ja sokeut-
tavan trakooman hävittämistä. Lisäksi tuki 

auttaa kansallisia ohjelmia Malilla ja Nige-
riassa pääsemään omiin tavoitteisiinsa tra-
kooman hävittämisessä. 
 Nigeriassa koettu menestys osoittaa, että 
taudin hävittäminen on saavutettavissa oleva 
tavoite Afrikassa. Kovan työn on jatkuttava, 
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sillä tauti tarttuu yhä muissa Nigerian osa-
valtioissa ja monissa muissa osissa Afrikkaa. 
 Jokisokeuden aiheuttama kipu, ulkonäön 
turmeltuminen ja näön menetys ovat ehkäis-
tävissä. Jokisokeus saatetaan hyvinkin saada 
maailmanlaajuisesti hävitetyksi Carter Cen-
terin ja LCIF:n kumppanuuden kaltaisten 
kumppanuussuhteiden ansiosta, varsinkin 
jos niihin lisätään Merck & Co. Inc. -yrityksen
avokätisen lahjoituksen kaltainen tuki.• 
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K
asvattajat ovat kokeneet Lions Ques-
tin erittäin hyväksi apuvälineeksi. 
Koska koulussa ja koko yhteiskun-
nassa on ajan mittaan tapahtunut 
merkittäviä muutoksia, LCIF päätti 

tutkia LQ-ohjelman vaikuttavuutta ja kehit-
tämistarpeita yhteistyössä Helsingin yliopis-
ton kasvatustieteellisen tiedekunnan kanssa.
 Tutkimustyötä on johtanut kasvatuspsy-
kologian professori Kirsti Lonka ja sen on 
toteuttanut FT Markus Talvio, joka väitös-
kirjassaan ja sen jälkeen on laajasti pereh-
tynyt opettajien tunne- ja vuorovaikutustai-
tojen kehittymiseen. Hän on myös toiminut 
LQ-kouluttajana. Mukana on ollut myös 

Kansainvälinen Lions Quest 
-tutkimus on valmistunut
Lionsklubien kansainvälinen säätiö, LCIF on ollut toteuttamassa 
Lions Quest -koulutusohjelmaa lähes 40 vuoden ajan. Sinä aikana 
ohjelmaa on toteutettu noin sadassa maassa eri puolilla maailmaa.
LIONS QUEST / ft markus talvio ja pdg osmo harju 

Tutkimus osoittaa, etta Lions Quest -ohjelma vaatii jatkuvaa kehitystyötä alati muuttuvan ympäristön johdosta.
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Yli sataan maahan levinnyt ohjelma, 
jonka tavoitteita ovat 

• sitoutuminen kouluun 
• myönteisen kasvun tukeminen 
• kiusaamisen ehkäiseminen 
• päihdekasvatus  
• auttamalla oppiminen (service learning).

MIKÄ ON LIONS QUEST

muita tutkijoita niin Helsingin yliopistosta 
kuin kansainvälisestikin.
 Käytetty tutkimusmenetelmä kehitettiin 
ensin Suomen Lions-liiton kanssa yhteis-
työssä. Suomessa tehty tutkimus herätti laa-
jaa mielenkiintoa muissa LQ-ohjelmaa hyö-
dyntävissä maissa, ja sen vuoksi LCIF päätti 
laajentaa rahoittamaansa, nyt viisivuotiseksi 
pidentynyttä tutkimusohjelmaa, kahdeksaan 
muuhun maahan eri puolilla maailmaa. Tu-
loksia on julkaistu useissa kansainvälisissä 
tieteellisissä julkaisuissa ja konferensseissa.
 Tutkimus osoittaa, että LQ-ohjelma vaatii
jatkuvaa kehitystyötä alati muuttuvan ympä-
ristön johdosta. Kehittämistä on Suomessa 

toteutettu uudistamalla koulutusmateriaalia, 
mutta samalla on havaittu, että jo koulutuk-
sen saaneet kasvattajat tarvitsevat lisää virik-
keitä LQ-ohjelman hyödyntämiseksi ja sen 
käytön ylläpitämiseksi.
 On myös havaittu, että ohjelman käyttöä 
voidaan laajentaa esimerkiksi urheiluval-
mennukseen tai pakolaisnuorten kasvatta-
jien kouluttamiseen. Tutkimuksen loppura-
portti on nyt valmistunut, ja se julkaistaan 
jälleen alan kansainvälisissä tiedelehdissä.

Lions Quest -ohjelman käyttöä voidaan laajentaa 
esimerkiksi urheiluvalmennukseen.

Tutkimus alkoi vuonna 2013. Tutkimusai-
neistosta on tähän mennessä julkaistu viisi 
tieteellistä kansainvälistä artikkelia ja tutki-
musta on esitelty seitsemässä tieteellisessä 
konferenssissa sekä lukuisissa muissa tilai-
suuksissa eri puolilla maailmaa.
 Tutkimuksesta on lisäksi tekeillä luku tie-
teelliseen kirjaan sekä ainakin yksi kansainvä-
linen artikkeli. Tutkimuksella on oma kotisi- 
vu, jota päivitetään jatkuvasti. Osoite on https:
//lions-quest-evaluation-project.webnode.fi/

Tärkeä tutkimus
• Opettajien oppimista on tutkittu tähän 
mennessä vähän, erityisesti opettajien tunne-
ja vuorovaikutustaitojen oppimista. 
• Opettajien tiedot, taidot, asenteet ja koke-
mukset ovat avainasemassa oppilaiden tunne-
ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä. 
• Tutkittavat opettajat ovat hyvin eri puolil-
ta maailmaa edustaen erilaisia kulttuureita 
ja koulutustaustoja. Tutkimuksessa voidaan 
tarkastella, onko Lions Quest universaali 
koulutusohjelma, josta on hyötyä opettajille 
eri puolilla maailmaa vai sopiva vain tietyn 
kulttuurin edustajille.

Osallistujat
• Yhdeksän OECD maata: Argentiina, Aust-
ralia, Italia, Itävalta, Japani, Liettua, Saksa, 
Suomi ja Turkki.
• Yli 2 000 opettajaa, joista puolet osallistui 
Quest-koulutukseen. 

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata LQ- 
vetäjäkoulutuksen vaikutusta opettajaan. Sa-
mat opettajat vastasivat kyselyyn ennen kou-
lutusta ja sen jälkeen.

Tulokset
Koulutukseen osallistuneilla opettajilla
• Tieto LQ:n tavoitteiden mukaisista sisäl-
löistä lisääntyi. 
• Kyky soveltaa LQ:ssa opittuja taitoja käy-
tännön tilanteissa lisääntyi.
• Kokemus omasta pätevyydestä opettaa 
LQ-tavoitteisiin liittyviä sisältöjä lisääntyi.

Lisäksi
• Muutosta vertailuryhmissä ei yleensä ha-
vaittu.
• Opettajat, joilla on ennestään vain vähän 
tietoa LQ:n sisällöistä, näyttävät hyötyvän 
kurssista enemmän kuin muut.

Tulosten merkitys
Tulokset osoittivat, että LQ on toimiva ohjel-
ma. Erityisesti opettajat, joilla on vain vähän 
kokemusta vastaavanlaisesta koulutuksesta,
hyötyvät kurssista. Kurssi ei kuitenkaan takaa
sitä, että opettajat aina alkavat vetää kurssia 
oppilailleen, sillä esimerkiksi koulun opetus-
suunnitelmalla ja muulla toimintakulttuu-
rilla on vaikutusta siihen, miten kurssin si-
sältämät asiat oppilaille opetetaan. Mikäli 
opettaja saa tukea Lions Questin vetämiseen, 
kurssi on opettajille hyödyllinen. Onkin erit-
täin tärkeää, että opettaja saa koulutuksesta
toimivaa materiaalia oppituokioiden ve-
tämiseen. Tulevaisuudessa voitaisiin kehit-
tää älykkäitä oppimisalustoja, jotka voisivat 
toimia kentällä olevien LQ-opettajien kan-
nustimina ja keskustelukanavina.•

Lisätietoja: 
FT Markus Talvio 
Kasvatustieteellinen tiedekunta 
Helsingin yliopisto
markus.talvio@helsinki.fi
tai 
Osmo Harju, PDG
Lions Quest -työryhmän 
puheenjohtaja 2012–15
osmo.harju@lions.fi
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Elämisentaitokoulutus on tarpeellinen
Lions Quest on ajankohtainen ja tämän päivän haasteisiin vastaava 
kasvatusohjelma. Lions Quest on antanut työkaluja elämisentaitoihin
jo yli 20 vuoden ajan.

LIONS QUEST / johanna arho-forsblom, lions quest -kouluttaja ja g-piirin lion quest -puheenjohtaja

O
lemme olleet elämisentaito-ohjel-
mana aikaamme edellä aina; uusi 
opetussuunnitelma 2016 toi perus-
opetukseen laaja-alaisen osaami-
sen painottamisen.

 Laaja-alaisen osaamisen alueet perus-
opetuksessa ovat ajattelu ja oppimaan op-
piminen, kulttuurinen osaaminen, vuoro-
vaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja 
arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestin-
täteknologinen osaaminen, työelämätaidot 
ja yrittäjyys sekä osallistuminen ja vaikutta-
minen sekä kestävän tulevaisuuden rakenta-
minen. 
 Elämisentaito-ohjelmallamme on tänä 
päivänä suurempi kysyntä kouluissa kuin 
koskaan. Varsinkin yläkoulun opettajat ovat 
tottuneet opettamaan vain omaa ainettaan ja 
tarvitsevat työkaluja laaja-alaisten taitojen 
opettamiseen.

 Tämä antaa meille mahdollisuuden tar-
jota osaamistamme yhä enemmän myös yh-
teiskunnan ja yrittäjien suuntaan ja saada tu-
kijoita. Onhan perusopetuksen, kuten myös 
Lions Quest -ohjelman tärkeimpiä tavoitteita 
kasvattaa aktiivisia kansalaisia, jotka löytävät 
oman paikkansa yhteiskunnasta.

nista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun 
saannista joka toinen vuosi. 
 Tulosten perusteella hyvinvoinnin eriar-
voisuus on huomattavaa. Useilla paikkakun-
nilla kyselyn perusteella oli huonoja tuloksia 
muun muassa siinä, kokevatko lapset olevansa
tärkeä osa koulu-, luokka- ja lähiyhteisöä 
sekä suomalaista yhteiskuntaa. Tuntevatko 
he olevansa arvokkaita, pystyvätkö tekemään 
elämäänsä liittyviä päätöksiä ja ovatko tyyty-
väisiä elämäänsä?
 Kouluterveyskysely tukee vahvasti sitä, 
että aihealueelle tarvitaan panostusta suoma-
laisessa koulussa. Lions Quest -ohjelmassa 
ryhmäprosessi on keskiössä, joten ohjelmaa 
toteuttaen voidaan ottaa huomioon myös 
arat ja hiljaiset lapset.
 Elämisentaito-ohjelma kasvattaa lap-
sista sisäisiä yrittäjiä ja tukee paitsi yksilön 
omaa hyvinvointia, auttaa toimimaan osana 

Elämisentaito-ohjelmalla on tänä päivänä suurempi kysyntä kouluissa kuin koskaan.

Elämisentaito-ohjelma 
kasvattaa lapsista 
sisäisiä yrittäjiä.

Tarpeen juuri nyt
Keväällä 2018 saatiin viimeisimmän Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveys-
kyselyn tulokset. Kysely tuottaa monipuolista 
seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoin-
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P aljon on tässä työssä annettu opetta-
jien käsiin. Kansainvälisessä tutkimuk-
sessa on todettu, että PISA-vertailussa 

menestyneissä maissa opettajien ammatilli-
seen jatkokoulutukseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. 
 Lionien Elämisentaito-koulutus on ol-
lut maassamme jo reilut 26 vuotta, ja kou-
lutuksen on läpikäynyt yli 20  000 opet-
tajaa. Opettajat kiittävät poikkeuksetta 
Elämisentaito-koulutusta hyödylliseksi ja 
käytännönläheiseksi. He toteavat usein, että 
koulutuksen opein luokkien ilmapiiri ja vuo-
rovaikutussuhteet kehittyvät sellaisiksi, että 
varsinainen opetustyö helpottuu. Opettajien 
kommenteissa painottuu myös oppilaiden 
parantuneet ihmissuhdetaidot. Voi helposti
arvioida, että 20 000 opettajan välityksellä 
elämisen taitoja ovat kehittäneet sadoissa tu-
hansissa laskettavien oppilaiden määrät. 
 Lionien Elämisentaito-koulutuksella on 
jo tähän mennessä upea historia. Ja niin on 
tulevaisuuskin. Uudet sukupolvet tarvitsevat
tukea elämisentaidoissa kehittymiseen ja 
opettajakunnassa on suuri joukko, jolle Elä-
misentaito-koulutus tarjoaa hyödyllistä ja 
käytännöllistä osaamista. 

 Lionien palvelutyö tavoittelee parempaa 
maailmaa. Sponsoroidessaan opettajia tai 
muita kasvattajia Elämisentaito-koulutuksiin
lionsklubit jättävät pysyvän jäljen vuosikym-
meniksi yhteiskuntaamme. Yhteistyö piirien
Lions Quest -puheenjohtajien kanssa on 
avain tässä palvelutyössä. Tavoitteena on, että
kaikissa piireissä on tarjolla Elämisentaito- 
koulutustapahtuma.

”Nuorisossa nousevassa, 
kansassa kasuavassa”
Nuorisossa on tulevaisuus. Otsikon sanoihin päättyy 
kansalliseepoksemme Kalevala rohkaisten meitä tekemään 
työtä sen eteen, että nuoret kasvavat vastuullisiksi, itseään
ja toisia arvostaviksi sekä tunteensa hallitseviksi aikuisiksi. 

jorma hokkanen, lions quest -työryhmän puheenjohtaja 2018–2021

isompaa kokonaisuutta. Osallisuuden ko-
keminen ja sosiaaliset verkostot toimivat 
suojaavina tekijöinä hyvinvointivajeita ja 
syrjäytymistä vastaan. 
 Yrittäjämäinen toiminta nähdään tut-
kimuksissa koko yhteiskunnan voima-
varana. Jos yksilöllä on korkea sisäinen 
yrittäjyys, hänen ajatellaan suhtautuvan 
kaikkeen tekemiseensä innostuneesti, si-
toutuneesti ja aloitteellisesti. 

Elämisentaitoja myös 
valmentajille 
Hyvältä valmentajalta vaaditaan paljon 
muutakin kuin fyysistä ja psyykkistä laji-
tuntemusta. Hänen tulisi huomioida yksi-
löiden tarpeet ja tunteet. Hyvä valmentaja 
antaa lapselle varmuuden, että hän on tul-
lut nähdyksi ja kuulluksi ryhmässä.
 Kentältä on puuttunut koulutus, joka 
antaisi valmentajille työkaluja myös elä-
misentaitojen valmentamiseen. Lions 
Quest tarjoaa nyt liikuntaseurojen val-
mentajille koulutusta, jonka painopistei-
tä ovat ryhmähengen luominen, tunne- ja 
vuorovaikutustaidot, itseluottamus ja si-
säinen motivaatio sekä päätöksentekotai-
dot. Koulutus koostuu kahdesta erillisestä 
illasta, joiden välillä on noin viikko. Tule-
valla kaudella tämä koulutus toteutetaan 
14 piirin alueella Punainen Sulka -keräys-
tuotoilla.

LQ-puheenjohtajan 
arvokas rooli
Lions Quest -nimessä on ’lions’ paitsi sik-
si, että leijonat ovat aina olleet ohjelmam-
me suurimpia tukijoita ja omistajia, mutta 
myös siksi, että tämä timantti jäisi ark-
kuunsa ilman niitä käsiä ja jalkoja, jotka 
tarjoavat sitä kasvattajien käyttöön. 
 Lions Quest -puheenjohtajan tehtävä 
on antoisa, mutta myös haastava. Toimin-
takauden aikana puheenjohtaja kirjoittaa 
ja puhuu kurssien toteutumisen puolesta, 
on yhteydessä kurssisihteeriin ja koulut-
tajiin, markkinoi kurssia kasvattajille ja 
muille kohderyhmille ja hankkii vielä ra-
hoituksia klubeilta. 
 LQ-puheenjohtajat ovat moniosaajia, 
lämminsydämisiä ja pyyteettömiä talkoo-
laisia, joita ilman Elämisentaitokurssit ei-
vät toteutuisi millään paikkakunnalla. Us-
kon, että LQ-puheenjohtajan tehtävään 
motivoi yksistään se totuus, että Lions 
Quest on ohjelma, jota toteuttamalla voi-
daan jopa pelastaa jonkun lapsen elämä 
tukemalla hänen tervettä kasvuaan ihmi-
syyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yh-
teiskunnan jäsenyyteen.• Elämisentaito-koulutuksella on jo tähän mennessä upea historia. Ja niin on tulevaisuuskin.
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Tavoitteena on saada 
Elämisentaito
-koulutustapahtuma 
tarjolle kaikkiin piireihin.

 Minulle on suuri kunnia päästä mukaan 
tekemään Elämisentaito-koulutuksen tule-
vaisuutta osaavien ja aikaansaavien lionien 
kanssa. 
 Kussakin piirissä on Lions Quest -puheen-
johtaja, jonka puoleen voi kääntyä tarvites-
saan tukea omalle LQ-projektille.•
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Isäntäperheitä tarvitaan lisää
Lionien on aika ajoin syytä pohtia, mitä yhteisöllisyys merkitsee. 
Kun olemme kaikki antaneet juhlallisesti leijonalupauksen, 
olemmeko sisäistäneet, mihin olemme lupautuneet? 

NUORISOVAIHTO /ari lindell, yced 2017–2020

U
skoisin, että kaikki muistavat, että 
otamme vastaan tehtäviä, joita meil-
le annetaan. Yhtenä osana nuoriso-
vaihtoa yhteisöllisyys merkitsee, 
että olemme valmiit hankkimaan 

isäntäperheitä.

Vaihto on unohtumaton kokemus
Suurin osa lähtevistä on kohdemaassa tätä 
kirjoittaessani, osa jo palannut takaisin ko-
tiin, ja lehden ilmestyessä vaihto on ohi. 
Lähtevät saivat tiedot isäntäperheistä melko 
myöhään, mutta kuitenkin kohtuulliseen ai-
kaan ennen lähtöä. 
 Vaihto on ollut monelle ainutlaatuinen 
ja loppuelämäksi mieleen painuva kokemus. 
Siitä riittää kerrottavaa kaikkialla; niin kou-
lussa, kotona kuin sponsoroiman klubinkin 
tilaisuudessa. Samalla kannattaa miettiä, min-
kä positiivisen PR:n se luo meistä leijonista.

Toimivat leiriorganisaatiot 
Heinä-elokuun vaihteessa oli kolme leiriä 
menossa ja neljäs alkamassa muutaman päi-
vän kuluttua. Leiriorganisaatiot ovat hyvin 

sisäistäneet vastuullisen tehtävän, ja kaikki 
mahdollinen on tehty, jolla leireille saapu-
vat nuoret saisivat meistä positiivisen kuvan. 
Olen vakuuttunut, että siinä olemme onnis-
tuneet.
 Asia, josta on syytä vakavasti keskustella,
on isäntäperheiden haku. Ihan suoraan sa-
nottuna näen asian niin, että se on ”ulkois-
tettu” piirien nuorisovaihtajille ja leiriorgani-
saatiolle. On uskomaton työ, mitä esimerkiksi 
leirikoordinaattorit ovat asian eteen tehneet.
 Joka piirissä on asia ollut esillä jo keväällä,
mutta valitettavan moni leijona ajattelee ”että 
kyllä joku muu hoitaa”. Kuka tämä ”muu” on, 
jos jokainen ajattelee näin? Nyt on tullut ilmi 
piireistä, että klubeissa lionit eivät ole edes 
vaivautuneet kysymään esimerkiksi tuttavilta
tätä mahdollisuutta, vaan ”joku muu” saa 
hoitaa tämän. Tämäkö on meidän leijonien 
käsitys yhteisöllisyydestä?
 Jos olisimme suunnitelman ja aikataulun
mukaan saaneet isäntäperheet jo toukokuun 
aikana, monelta harmilta olisimme vältty-
neet. Valitettavasti meidän suomalaisten 
maine on myös tämän vuoksi jonkin verran 

Vaihto on ollut monelle ainutlaatuinen kokemus.

TOMMASO RONDANI oli Suomessa 
vaihto-oppilaana 19.7.–8.8. Italian 
Bresciasta. 16-vuotias Tommaso oli 
vieraana raisiolaisessa Luomasen 
perheessä 19.–29.7. Luomasen perheeseen 
kuuluu vanhempien Arin ja Marjan lisäksi 
20-vuotias Lassi ja 12-vuotias Juuso. 
Tommaso osallistui myös Lohjan leirille 
29.7.–8.8., jonka teemana oli Multisports, 
Nature, Sauna, Lake and City. Enjoy the 
nature of the Karnaisten korpi in Lohja.

NUORISOVAIHDOSSA SUOMESSA

kärsinyt. Viimeiset isäntäperheet saatiin päi-
vää kahta ennen leirin alkua.
 Sain eri maista kesä-heinäkuun vaihteessa
rajua ja osin painokelvotonta tekstiä, että 
miksi suomalaiset leijonat eivät hoida vas-
tuitaan.

Tommaso pääsi heittämään tikkaa ja uimaan 
Luomasen perheen Olkiluodon mökillä.

Tommaso Rondani Marja ja Ari Luomasen kanssa förilautta-ajelulla.
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I
nnokkaita nuorisovaihdossa käyneitä 
nuoria on käynyt LC Helsinki/Malmit-
tarien kokouksissa jo useita kertomassa 
kokemuksistaan isäntäperheidensä luona.
   Yksi näistä nuorista innostui lähte-

mään mukaan Malmittarien isänpäivän per-
hetapahtumaan ja lisäksi leipomaan kevään 
ravintolapäivän tapahtumaan. Siitä alkoi ky-
teä idea nuorten saamisesta mukaan hyvää 
tekemään, eli leoklubin perustaminen.
 Vastuupariksi kyseltiin miesklubia. Poh-
jois-Helsingin klubista löytyi innostusta läh-
teä mukaan. Nyt erilaisilla kokoonpanoilla 
on kokoonnuttu muutaman kerran ja näillä 
näkymin kauden alussa olisi ainakin kym-
menen nuorta jo kasassa.

Konkareilta hyviä vinkkejä 
Ennen kesälomia leotoiminnasta kiinnostu-
neet nuoret, Malmittarien edustajat, Leo-vas-
taava Kari Eväsoja, Hakunilan leojen perus-
taja ja presidentti Joel Stockmakare sekä 
Suomen leojen presidentti Clara Nilsson ko-
koontuivat Lions-taloon. Keskustelua käy-
tiin siitä, millaista leojen toiminta on, millai-
sia kivoja kokemuksia Joelilla ja Claralla on 

Uusi leoklubi perusteilla 
Klubien kannattaa olla yhteydessä 
nuorisovaihtoon lähettämiinsä nuoriin, 
koska heistä osaa kiinnostaa 
myös leotoiminta, huomattiin 
LC Helsinki/Malmittarissa.

teija loponen, viestintäjohtaja, md-prc

klubiensa toiminnasta sekä millaisia yhteisiä 
juttuja leijonat ja leot voisivat kehitellä.
 Clara kertoi erityisesti hautausmaalla 
pyhäinpäivinä toteutetun ilmaisen mehutar-
joilun olevan aktiviteetti, joka tuottaa paljon 
iloa niin tekijöilleen kuin kuuman mehun 
vastaanottajillekin.
 Auttaminen ja hyvän tekeminen koettiin 
tulevien leojen mielestä tärkeimmäksi asiak-
si, mutta kokeneet leot korostivat myös kan-
sainvälisistä suhteista sekä koko Suomen kat-
tavasta ystäväverkostosta koituvaa iloa.
 – Parasta leotoiminnassa on se, että siellä 
voidaan tehdä ihan mitä vain, mitä porukka 
haluaa, Clara muistutti.
 Seuraava tapaaminen lyötiin jo lukkoon 
elokuulle.•

Leojen toimintaan ja uuden leoklubin perustamiseen perehdyttiin kesäkuussa Malmilla. Keskellä Malmittarien leo-yhteyshenkilö Petra Pedda ja oikealla 
Joel Stockmakare esitellen leojen mainoskassia.

Hyvän tekeminen 
koettiin tulevien 
leojen mielestä 
tärkeimmäksi asiaksi.

Ikäraja nykyistä korkeammaksi
Alkaneen uuden kauden alussa on jokai-
sessa piirissä syytä miettiä asiaa vakavasti. 
Moniko esimerkiksi piirihallituksen jäse-
nistä on toiminut isäntäperheenä? 
 Alkaneella kaudella on myös syy-
tä pohtia uusi kehitettäviä asioita. Onko 
meidän mentävä siihen, että piirien nuo-
risovaihtajat ottavat lähettävien hake-
muksia vastaan vain, mikäli samalla tu-
lee täytetty isäntäperhelomake. Silloin 
vaihtosuhde olisi 1:1. On oletettavaa, että 
tämä supistaa huomattavasti lähtevien 
määrää. Onko niin, että lähteviä pitää 
”rankaista siitä”, että emme pysty hankki-
maan isäntäperheitä?
 Toinen asia, jonka olemme piirien 
vaihtajien kanssa keskustelleet ja sopineet, 
on, että suositus olisi lähtevien osalta 18 
vuotta täyttäneitä, mutta 17-vuotiaita voi-
daan myös rajoitetusti ottaa mukaan. Alle 
17-vuotiaita ei oteta nuorisovaihtoon. 
 Syynä tähän on se, että alle 17-vuotiail-
le ei ole kovin monta kohdetta, mihin heitä
voidaan lähettää. Moni maa on nostanut 
esimerkiksi Euroopassa ikärajan 18 vuo-
teen. Nuorisovaihdossa ikä on se, jonka 
nuori on 1.7. mennessä täyttänyt.
 Toivon, että alkaneella kaudella klu-
bit ottavat isäntäperheasian ihan tosissaan 
jo heti kauden alussa. Kesällä 2019 järjes-
tetään viisi leiriä, johon saapuu noin 150 
nuorta.
 Lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä, 
jotka ovat työpanoksellaan auttaneet tä-
män kesän leirien rakentamista ja niiden 
läpivientiä. Antoisaa alkanutta leijona-
vuotta.•
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S
aksalaiset lionit halusivat auttaa. 
He keräsivät varoja ja anoivat lisäksi
apurahan Lions Clubs Internationa-
lin säätiöltä (LCIF) kunnostaak-
seen ja laajentaakseen koulun. Fi-

lippiineillä Bulan lionsklubi, joka toimii 
koulun lähellä ja vierailee säännöllisesti kou-
lussa, pystyi myös antamaan oman panok-
sensa koulun innostavalle uudelle alulle. 
 Yli 30 vuotta sitten rakennettu koulu si-
jaitsee Filippiineillä Sorsogan provinssiin 
kuuluvassa Barcelonan kaupungissa. Aikoi-
naan koulunkäynnistä innostuneita oppilaita 
kuhissut koulu jäi hirmumyrskyn seurauk-
sena autioksi. Sen katto oli tuhoutunut ja ra-
kenteet vaurioituneet, ja lisäksi koulualue jäi 
tulvan alle, joka jätti jälkeensä rojua ja roskaa 
niin sisätiloihin kuin ulkopuolelle.  

Oppimista edistävä ympäristö
Saksalaisten lionien, LCIF:n ja Bulan lions-
klubin lahjoittamin varoin kunnostettiin 

kolme luokkarakennusta ja yhdeksän luok-
kahuonetta. Koulun rakenteita, sisä- ja ul-
kokattoa, ikkunoita, muurattuja osia ja säh-
kölaitteita korjattiin. Koulun ilme kirkastui, 
kun rakennuksesta tehtiin kutsuvan näköi-
nen maalamalla se sekä sisältä että ulkoa

 Tagdonin alkeiskoulua käy vuosittain 250 
oppilasta, joilla kaikilla on nyt turvallinen, 
oppimista edistävä kouluympäristö. Koulun 
omien oppilaiden lisäksi viiden lähellä toi-
mivan alkeiskoulun yli 1 000 oppilasta tulee 
käyttämään kirjastoa, tietokoneluokkaa ja 

Koulun kunnostaminen 
ilahduttaa koko yhteisöä
Oppilaan opiskeluinto voi hiipua nopeasti, jos kouluympäristö on hämmentävä, epäsiisti
ja turvaton. Hirmumyrsky Haiyan, joka Filippiineillä tunnetaan superhirmumyrsky 
Yolandana, jätti jälkeensä tuhoutuneen alkeiskoulun nimeltä Tagdon Elementary School. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie konigsfeld

Hanke on auttanut osaltaan luomaan 
onnellisen ja terveen yhteisön.
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keltaiseksi, ja tehostusvärinä käytettiin kau-
niin sinistä. Ennestään olemassa olevien ra-
kennusten korjaamisen lisäksi hankkeella ra-
hoitettiin koulun yhteyteen uudisrakennus, 
johon tulivat kirjasto, tietokoneluokka, ter-
veysasema ja saniteettitilat. Koulun terveys-
asema on nyt avoin myös suurelle yleisölle, 
mikä on kauan kaivattu palvelu Barcelonan 
yhteisölle. 

terveysasemaa, ja yli 4 750 paikallisen asuk-
kaan arvioivan hyötyvän vuosittain terveys-
asemasta. Tämä hanke on taas kerran todis-
tanut, että ystävällisyydellä on merkitystä, 
sillä hanke on auttanut osaltaan luomaan 
onnellisen ja terveen yhteisön.• 
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L
CIF:n Mikroyritysten kehittämisoh-
jelma Microenterprise Development 
Program on esimerkki siitä, miten 
lionit ja LCIF voivat yhdessä paran-
taa huono-osaisten elämää. Yhteensä

5 000 naista on tarttunut ohjelman tarjoa-
maan lainamahdollisuuteen siinä toivossa, 
että he voisivat antaa lapsilleen paremman 
elämän ja valoisamman tulevaisuuden.
 Mikroyritysohjelma on hanke, jossa 
LCIF:n myöntämillä apurahoilla, paikallisten 
lionien keräämillä varoilla ja paikallista mikro-
lainoja myöntävää organisaatiota käyttäen 
tarjotaan mikrolainoja pienyrittäjille. Näin 
maailman köyhillä alueilla asuville naisille ja 
vammaisille kansalaisille luodaan mahdolli-
suus vauhdittaa liiketoimintaansa. Lainaraha 
auttaa heitä laajentamaan liiketoimiaan niin, 
että he voivat kunnolla elättää perheensä. 
Monenlainen pienyrittäminen soveltuu hy-
vin ohjelmaan, kuten maanviljelys, pikkupu-
tiikit, räätälintyö ja siivouspalvelut.

LCIF antaa mahdollisuuksia 
Itä-Intian Lions Leadership Academy ja mik-
rolainoja myöntävä pankki ASA International
India Microfinance, Ltd olivat mukana pilotti-
ohjelmassa. Kun ohjelma oli päättymäisil-
lään, teki entinen kansainvälinen presidentti 
(PIP) Barry Palmer matkan Intiaan vierail-
lakseen Kolkatassa ja Siligurissa toimivien 
ryhmien luona.
 Lainoja saaneet naiset vastailivat innok-
kaasti PIP Palmerin kysymyksiin ja kertoi-
livat tulevaisuudensuunnitelmistaan. He 
kertoivat, miten he liiketoimiensa alkaessa 
menestyä kokivat kaikkein tärkeimmäksi 
asiaksi lastensa koulunkäynnin turvaami-
sen. Joidenkin naisten tärkeysjärjestyksessä 
toiselle sijalle nousi suunnitelma siitä, miten 
he rakentaisivat kotiinsa toisenkin huoneen, 
jonka voisi sitten laittaa vuokralle ja ansaita 
siitä lisätuloja. Ohjelman päättyessä 100 pro-
senttia mikrolainoista oli maksettu takaisin.
 Ohjelmalla oli myönteinen vaikutus noin 
20 000 ihmisen elämään, jos lähdetään siitä, 
että keskimäärin kaikilla 5 000:lla lainan saa-
neella naisella oli aviomies ja kaksi lasta.

 – En osaa ylistää kyllin lioneita, jotka 
ovat mukana vetämässä ohjelmaa paikalli-
sella tasolla, PIP Palmer sanoi. 
 – Lionien sitoutuminen oman rahoitus-
osuutensa hankkimiseen ja heidän toimin-
tansa ASA Internationalin rinnalla takasivat 
sen, että ohjelmasta tuli valtava menestys 
alemmalla sosiaalis-ekonomisella alueella 
asuville ihmisille.
 Tämä on upea esimerkki siitä, miten LCIF 
antaa mahdollisuuksia. LCIF antoi mahdol-
lisuudet lioneille, jotka puolestaan antoi-
vat mahdollisuudet köyhille naisille menes-
tyksekkään liiketoiminnan rakentamiseen. 
Nämä naiset pystyvät nyt antamaan lapsilleen 
kylliksi ruokaa, ja heillä on varaa lähettää lap-
sensa kouluun. He jatkavat liiketoimintansa 
laajentamista luottavaisina tietäen olevansa 
teräviä, menestyksekkäitä yrittäjiä.•

Mikrolainat antavat vauhtia 
naisten liiketoimille Intiassa 
Miltä maailma mahtaisikaan näyttää, jos kaikkein vähäosaisimmat 
ihmiset saisivat mahdollisuuden toteuttaa unelmansa? MD 322:n 
lionit Intiassa ja LCIF ovat  lyöttäytyneet kumppaneiksi ottaakseen 
asiasta selvää.

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie konigsfeld

Tämä on ollut meidän toiveemme 
ja meidän apumme filippiiniläisille, 
koska me tiedämme, että auttamalla 
heitä saamaan hyvän koulutuksen 
me autamme heitä ja heidän 
perheitään, ja tietysti itse asiassa 
koko maata. 

dr. marlene ruth hermo-koslowsky, 
lion ja entinen tagdonin 

alkeiskoulun oppilas

Naiset kokivat kaikkein 
tärkeimmäksi asiaksi 
lastensa koulunkäynnin 
turvaamisen.

Lainaraha auttaa naisia laajentamaan liike-
toimiaan niin, että he voivat kunnolla elättää 
perheensä.

Koulun ilme kirkastui, kun rakennuksesta 
tehtiin kutsuvan näköinen maalamalla se 
sekä sisältä että ulkoa keltaiseksi, ja 
tehostusvärinä käytettiin kauniin sinistä.
KUVA: LCI
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SUOMEN LIONS-LIITON
XXIV SHAKKIMESTARUUSKILPAILU
Peliaika 20+20 min. / 5–7 kierrosta / yhdessä ryhmässä / 

ei selokelpoinen / avoin myös leideille ja leoille. 

PELIPÄIVÄ JA -PAIKKA
Lauantai 6.10.2018

Hotelli Scandic Tampere, Koskipuisto
Osoite: Koskikatu 5, Tampere

OSALLISTUMISMAKSU
Osallistumismaksu 65 euroa, 

sisältää aamiaisen, lounaan, iltapäiväkahvit sekä loistavan seuran.

AIKATAULU
Osanotontarkistus ja mahdollinen jälki-ilmoittautuminen

 klo 8.45–9.00, ensimmäiset pelit klo 10.00.
Lounas klo 12.00–13.00

Palkintojenjako sekä iltapäiväkahvi klo 15.30 alkaen.

Käyttäkää hyväksenne yhteistyökumppanimme 
Hotel Scandic Koskipuiston tarjousta.
H1: 98 euroa. H2: (2 hlöä) 118 euroa.

Varaukset sähköpostitse koskipuisto@scandichotels.com
tai p. 03 4108 1626 tunnuksella ”LIO061018” 21.9.2018 mennessä.

LC TAMPERE
Kai Muttilainen / kai.muttilainen@luukku.com / p. 050 568 0127

Jari Torkkola / jari.torkkola@gmail.com / p. 040 546 0038

Lämmin kiitos luottamuksestanne.
Ett varmt tack för ert förtroende.
cc pirkko vihavainen, lc juva/luonteri

Puheenjohtajuus järjestömme vuosikokouksessa
ossi eloholma pdg 

MEILLÄ OULUN VUOSIKOKOUKSEEN osallistuneilla on vielä tuoreessa 
muistissa kokouksen ajoittain farssimainen kulku. Syitä oli useita: 
äänestystekniikan pettäminen, valmisteltujen puheenvuoronpitäjien 
sijoittaminen selin yleisöön, nauhoituksen pettäminen kesken ko-
kouksen, huono valmistelu ja puheenjohtajan toiminta kokouksessa.
 Etukäteen oli tiedossa, että kokouksesta tulee vaikea johdettava, 
olihan esillä jälleen Lions-talon myynti, vaikka Joensuun kokouksessa
päätettiin, ettei taloa myydä, vaan hankitaan tyhjiin tiloihin vuokralai-
set, kuten oli tapahtunutkin. Oli selvää, että edelleen tulisi esille akti-
viteettituottojen käyttö toimiston kulujen kattamiseen. Olisi ollut syytä
tutkia yhdistyslakia ja sen 27§, jossa edellytetään ¾ enemmistöä ää-
nestyksessä päätettäessä järjestön pääasiallisen omaisuuden myynnistä.
 Kokouksen puheenjohtaja ei selvästikään hallinnut kokouksen 
johtamista, hän esitteli kuvernöörineuvoston päätösehdotuksia ja 
puhui niiden puolesta. Vuosikokouksen puheenjohtajalta edellyte-
tään ehdotonta puolueettomuutta ratkaistaessa päätöksiä. Hän ei 
myöskään vienyt äänestykseen kannatettua ehdotusta ja kieltäytyi 
antamasta puheenvuoroa. 
 Liiton puheenjohtajan on mahdotonta olla puolueeton, käsitel-
täessä asioita, joiden käsittelyä hän on johtanut hallituksessa ja ku-
vernöörineuvostossa. Ruotsin ja Norjan vuosikokouksessa valitaan 
aina puheenjohtajaksi hallituksen (kuvernöörineuvoston) ulkopuoli-
nen, kokenut suuren kokouksen puheenjohtaja. Näin tapahtuu myös 
pörssiyhtiöiden yhtiökokouksissa. Omassa klubissani ei ole koskaan 
vuosikokousta johtanut istuvan hallituksen jäsen.
 Suomen Lions-liiton säännöissä, menettelytapasäännöissä tai 
vuosikokousohjesäännöissä ei edellytetä, että Liiton puheenjohtaja 
toimisi vuosikokouksen puheenjohtajana. Meillä on vain ollut tapana
toimia näin. Edellä kuvattujen ongelmien välttämiseksi tulevaisuu-
dessa ehdottaisinkin, että liiton puheenjohtaja avaa kokouksen ja 
käsittelee alkumuodollisuudet normaaliin tapaan, mutta varsinaista 
kokousta johtamaan hän pyytää hallituksen (kuvernöörineuvoston) 
ulkopuolista, kokenutta osanottajaa puheenjohtajaksi. Tämä henkilö
on etukäteen tutustunut asialistaan ja ehdotettuihin päätöksiin, mutta
on valmis ottamaan puolueettomaan käsittelyyn kokoukselle ehdotetut
vastaehdotukset. Isojen asioiden yhteydessä tulee useita vastaehdo-
tuksia, joten kokoustekniikka on hallittava hyvin.•

ME PALVELEMME
VI HJÄLPER MED HJÄRTAT

SYDÄMELLÄ

VASTAUS PDG OSSI ELOHOLMAN KIRJEESEEN

maarit kuikka, pääsihteeri

HALUAN OIKAISTA vuosikokouksen nauhoituksen pettämistä koske-
van tiedon. Vuosikokouksen nauhoittaminen kuuluu vuosikokouk-
sissa teknisenä sihteerinä kuuluvan henkilön tehtäviin. Nauhoite on 
olemassa esityslistan pykälän §8 (tilinpäätös) käsittelyn lopusta al-
kaen koko vuosikokouksen loppuun. Nauhoitus ei ollut sitä ennen 
onnistunut mm. pattereiden loppumisen takia. Lienee selvää, että 
nauhoite kiinnostaa erityisesti pykälän §17 Lions-talo osalta. Sitä 
asiaa koskeva keskustelu on tallentunut alusta loppuun.•

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

MIELIPIDE

pirkko ja markku vihavainen
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HAE 
NSR-KOORDINAATTORIKSI 

KAUSILLE 2019–2021
Suomen vuoro hoitaa Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston 

(NSR) koordinaattorin tehtävä lähestyy. 
Toimikaudet ovat 2019–2020 ja 2020–2021. 

Suomen ehdokas tehtävään päätetään kuvernöörineuvoston 
kokouksessa 1.12.2018 hallituksen esityksestä ja 

valinta vahvistetaan NSR-kokouksessa Gardermoenissa 
Norjassa 18.–20.1.2019.

KELPOISUUSVAATIMUKSET TEHTÄVÄÄN
Hyvä organisointi- ja johtamistaito, 

kokemus NSR- ja Europa Forum -kokouksista ja 
vähintään kahdesta kansainvälisestä vuosikokouksesta. 

Lisäksi ehdokkaalla tulee olla piirikuvernööritausta. 
Tehtävä alkaa vuonna 2019 apulaiskoordinaattorina 

(Milanon kv. vuosikokous) ja jatkuu vuosina 2020 ja 2021
 koordinaattorina. Tehtävän edellyttämä kielitaito 

on englanti ja ruotsi.

KOORDINAATTORIN TEHTÄVIIN KUULUU MM.: 
 • Noudattaa toiminnoissaan NSR-koordinaattorin 
  käsikirjan ohjeita.
 • Koordinoida pohjoismaiden yhteisiä tilaisuuksia 
  kansainvälisissä vuosikokouksissa ja tiedottaa 
  niiden järjestelyistä pohjoismaiden puheenjohtajille 
  ja NSR:n työvaliokunnalle (NSR-OC).
 • Johtaa pohjoismaisen marssiosaston esiintymisiä 
  ja toteuttaa niihin liittyviä toimenpiteitä 
  kv. vuosikokousten paraateissa.
 • Varata kv. vuosikokousten yhteydessä pidettäviä 
  pohjoismaisia tilaisuuksia (ml. kokoukset) varten 
  tilat ja tarjoilut.
 • Laatia koordinaattorin toiminnalle budjetti.
 • Kouluttaa seuraaja NSR-koordinaattorin tehtävään 
  (vuonna 2021).
 • Edistää lionien välistä pohjoismaista yhteistyötä.
 • Raportoida toiminnastaan pohjoismaiden
  puheenjohtajille ja NSR-kokoukselle.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa 
viimeistään keskiviikkona 31.10.2018 

toimiston aukioloaikana merkinnällä ”NSR” 
tai sähköpostitse maarit.kuikka@lions.fi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa 
NSR:n työvaliokunnan Suomen jäsen PID Tapani Rahko 

p. +358 505 984 676, tapani.rahko@lions.fi.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

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

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN
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Lions-liiton joulukortit 2018
Lions-joulukorteilla tuemme oman klubin toimintaa 
ja työtämme lasten ja nuorten hyväksi. Muistamalla 
ja ilahduttamalla ystäviämme aidolla joulukortilla 
saamme itsekin hyvän joulumielen.

Joulumuori ja kissa / Julgumma med katt
MINNA L. IMMONEN

JOULUKORTTIVALIKOIMA

Hevosella joulukirkkoon / Julkyrkan kallar
RAIJA RIIHIMÄKI

Lumiukko / Snögubbe
PÄIVI MANSIKKA-AHO

Ei tervehdystä painettuna, voit kirjoittaa sellaisen itse

Sininen hetki / En blå stund
JAANA AALTO
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TILAUSOHJEET

Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja nuorten hyväksi 
tehtävää työtä! ... ja 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. 
OHJEHINNAT 
Kortit myydään kymmenen kappaleen erissä, 
personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl.
• 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

Tervehdystekstitön kortti, Lumiukko. 
Voit kirjoittaa oman joulutervehdyksesi korttiin. 
Det här kortet finns bara på finska.
KORTTIEN TILAAMINEN
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat 
korttimäärät yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen 
Lions-liiton verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.fi. 
 Verkkokauppaan kirjaudutaan KLUBIN sähköposti-
osoitteella ja salasanalla, joka muodostetaan klubin kotimai-
sesta jäsennumerosta. Sähköpostiosoite ja numero löytyvät 
klubin sihteeriltä tai osoitteesta www.lions.fi/rekisteri/.
 Salasana on nelinumeroinen ja muodostetaan LC-kirjai-
mista ja jäsennumerosta nelinumeroisena lisäämällä alkuun 
tarvittaessa nollia. Numeron jälkeen kirjoita vielä LC. 
Huomaa, että salasanassa kaikki kirjaimet ovat isoja ja 
kaikki merkit kirjoitetaan peräkkäin ilman välilyöntejä. 
Käyttäjätunnus: klubisinimi@lions.fi 
(esim. aura.sisu@lions.fi tai humppila@lions.fi) 
Salasana: LC-0123LC 
(tämä on malli salasanan muodostamiseksi)
 Älkää vaihtako klubin salasanaa, sillä lionsverkkokauppaa 
voi käyttää toisetkin klubinne jäsenet muihin tilauksiin.
 Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja suu-
rempienkin tilausten tulee olla korttikohtaisesti 10 jaollisia. 
Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville kahden 
viikon kuluessa tilausten saapumispäivästä. Poikkeus-
tapauksissa tilauksen voi tehdä sähköpostitse osoitteessa 
torsti.ruokoski@lions.fi.
KORTTIEN LASKUTUS
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut 
klubeissa. Suomen Lions-liitto laskuttaa 50 prosenttia korttien
ohjehinnasta klubeilta. Liiton saama osa ohjataan nuorten 
turvallisen elämän rakentamiseen ja syrjäytymisen ehkäise-
miseen. Klubien saama osuus käytetään lasten ja nuorten 
hyväksi tehtävään työhön.

Vuoden 2018 Lions-joulukorttien suunnittelijat ovat Jaana Aalto, Minna L. Immonen, 
Pirjo Koskenrouta, Päivi Mansikka-aho ja Raija Riihimäki.

Jouluna savusaunaan / På julen i rökbastun 
PIRJO KOSKENROUTA

Iloa sinulle / Njut av julen
PÄIVI MANSIKKA-AHO

LISÄTIETOJA Hannele Tanner-Penttilä, hannele.tanner-penttila@lions.fi, p. 0400 320 753, 
Suomen Lions-liitto, p. 010 501 4500, Torsti Ruokoski, torsti.ruokoski@lions.fi, p. 040 5362 600WWW.LIONSVERKKOKAUPPA.FI
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KLUBIEN KUULUMISIA
kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona 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.

L
ionit ratkovat paremmuuttaan mo-
nissa lajeissa. Yksi näistä liittyy kort-
tien jakamiseen. Kyse ei ole kui-
tenkaan joulukorteista, vaan neljän 
kuninkaan kirjasta, jota on availtu 

innokkaasti yli 20 vuotta. Mestaruudet rat-
kotaan virallisesti piiri- ja liittotasolla ja mo-
nessa tapauksessa pelataan myös klubien 
mestaruudesta.
 Näissä turnauksissa on aina ollut yksi 
varma voittaja: paikallinen hyväntekeväi-
syys. Järjestävälle klubille kertynyt talkoo-
tuotto käytetään lyhentämättömänä johon-
kin – usein ennalta sovittuun – kohteeseen, 
kertoo ensimmäisen Lions-liiton mestaruu-
den 21 vuotta sitten voittanut LC Kiihtelys-
vaaran Pasi Leppänen.
 Varovasti laskien on turnauksista kerty-
nyt hyväntekeväisyyteen jopa 100 000 euroa. 
Jaettava kertyy osallistumismaksuista, potti-
rahoista, arvonnoista ja huutokaupoista. 
 Oikeastaan ainoa asia, mikä harmittaa 
on se, etteivät turnaukset tavoita tasaisesti 
koko maan lioneita. Koetaanko tämä syn-
niksi vai arkaillaanko panosten suuruutta?
 Tämä on yksi kilpailulaji muiden joukos-
sa, tiukasti rajatuin panoksin ja aina leppoi-
sassa leijonahengessä, Leppänen sanoo.
 LC Liperi järjesti ensimmäiset piirin ja 
liiton turnaukset vuonna 1998. Siitä lähtien 
henkilökohtaisen turnauksen voittaja saa 
seuraavan kisan järjestämisoikeuden.
 Liperin lisäksi vahvimpia sököpaikka-
kuntia ovat Kiihtelysvaara ja Hartola. Harto-
lasta suunnataan kahden päivän pelimatkoille
yleensä pikkubussilla ja mukaan poimitaan 
lajista innostuneet Pertunmaan klubin veljet.
 Turnausmatkat Pohjois-Karjalaan ovat 
aina elämyksiä, siellä tapaa mukavaa poruk-
kaa. Pelipäivä tarjoaa tapahtumia ja jännitystä,

ja aina on tarvetta jälkipelille, LC Hartolan 
”puhemies” Eero Tannijärvi sanoo.
 Hartolalaiset ovat olleet mukana alkuvai-
heista saakka ja mestaruuksiakin on kertynyt 
kunnioitettava määrä.
 Liiton mestaruuden helmikuussa Kiihte-
lysvaarassa voitti Mr. Sököksi veljien nimit-
tämä Tarmo Nenonen. Hopealla oli Harto-
lan Simo Vehkasalo ja pronssilla Rääkkylän 
Vesa Mononen.
 Pelaajia oli lähes 70 ja kahdeksan henki-
lön finaaliin pääsy edellytti menestystä alku- 
ja välierissä tai alkuerissä pudonneille tarkoi-
tetuissa keräilyerissä.
 Näissä turnauksissa on tähän saakka pe-
lannut vain yksi nainen, mutta viime vuosina 

1  Paikallinen hyväntekeväisyys voittaa aina
Lions-sököturnauksista on kertynyt vuosien aikana hyväntekeväisyyteen 
arviolta jopa 100 000 euroa. Jaettava kertyy osallistumismaksuista, 
pottirahoista, arvonnoista ja huutokaupoista.

tarmo nenonen

heitä on nähty vain keittiön puolella ja arpo-
jen myynnissä. He toisivat uutta väriä peli-
pöytiin.
 Lions-sökö pelataan tiukasti määritellyin 
säännöin ja pienin panoksin. Alkuerien pe-
rusteella ratkaistaan joukkuekilpailu. Palkin-
not ovat tasokkaat ja kiertopalkinnot komeat.
 Liiton mestaruus ratkaistaan 23. hel-
mikuuta 2019 Liperissä ja siitä ilmoitetaan 
LION-lehdessä. Marraskuussa 2018 pelataan 
107H-piirin turnaus Kiihtelysvaarassa.•

Lajista kiinnostuneet voivat pyytää 
ennakkoon lisätietoa ja ohjeita 
tarmo.nenonen@kolumbus.fi 
tai 0500 577 173.

LC Hartolan Simo Vehkasalo (vas.), Liperin Tarmo Nenonen ja Rääkkylän Vesa Mononen olivat finaalipöydän 
taitavimmat tänä vuonna.

1
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2
Ideoimme ja haluamme kehittää omia tapojamme 
tehdä hyväntekeväisyyttä.

3

4
2  Aurinkorannikon lionien 
vieraana
terhi pesonen

MONI SUOMALAINEN lion haluaa paikata 
oman klubikokouksensa ollessaan lomaile-
massa Aurinkorannikolla. Vieraita on ollut 
joskus jopa enemmän kuin klubin omia jäse-
niä. 26 vuoden aikana on kirjattu 2 819 vie-
rasta.
 Huhtikuun klubikokouksessa 2.4. Torre-
molinoksen Doña Carlotassa vierailijajäse-
niä oli yhteensä kuusi: Raimo Zwegberg LC 
Marjaniemi/Helsinki, Simo Lahtinen LC 
Pori/Karhu, Antti Helminen LC Pirkkala/
Naistenmatka, Pertti Hammar LC Lahti/ 
Mukkula, Simo Leporanta LC Lahti/Tiiris-
maa ja Terhi Pesonen LC Tuusula/Hyrylä.
 Kukin vieras sai kotiin viemiseksi kir-
jallisen paikkaustodistuksen vierailustaan 
”Hispanian kuningaskunnassa”. Mukavana 
yllätyksenä vieraiden kesken arvottiin sa-
dannen vierailijan pullo kuohuvaa. 
 Aurinkorannikon Leijonien hallitus ko-
koontuu kotoisesti Fuengirolan suomalai-
sessa ravintola Kukossa. Aurinkorannikon 
Leijonien klubissa on 38 jäsentä. Espanjassa 
lionsklubeja on 75 ja niissä on yhteensä 1 763 
jäsentä. Espanjassa toimivat myös suomalai-
set LC Club de Leones Torrevieja sekä Club 
de Leones Gran Canaria – Finland.•
Kuvassa oikealla eturivissä Aurinkorannikon 
Leijonien presidentti Ilpo Saario, LC Tuusula/Hyrylän 

tiedottaja Terhi Pesonen ja Aurinkorannikon 
Leijonien tulevan kauden presidentti Ilkka Fonsén.

3  Nyt tanssitetaan ikäihmisiä
minna forsström

LC PORVOO/ROSÉ järjesti ikäihmisten disko 
K60 -tanssi-iltapäivän 24.3. Yhteistyökump-
panina tapahtumassa toimi Kliffa & Klubi, 
joka tarjosi tapahtumaan tilan, musiikin ja 
DJ:n. 
 Ajatus K60-tansseista syntyi, kun klubissa
mietittiin, mihin palveluaktiviteettiin osa 
syksyn varainkeruutapahtuman, Keskiaikais-
ten syöminkien, tuotoista käytettäisiin. 
 – Olemme nuori lionsklubi. Ideoimme ja 
haluamme kehittää omia tapojamme tehdä 
hyväntekeväisyyttä, presidentti Sari Aalto-
virta kertoo.
 Perinteeksi näyttää muodostuneen klubin
ideoimat hygieniatuotteita sisältävät Rosé- 
kassit, joita lahjoitetaan vähävaraisille por-
voolaisille Porvoon suomalaisen seurakun-
nan diakonian koordinoimana. 
 Lämminhenkisessä tapahtumassa viih-
tyivät niin kutsuvieraat kuin klubilaisetkin. 
Tunnelma kiteytyy hyvin lion Sanna Nylun-
din sanoihin.

 – Voi sitä hymyjen määrää! Ehkä siitäkin 
voi jotain päätellä, että kutsuvieraat halasivat 
lähtiessään.•
Kuvassa Kliffa & Klubi tarjosi 
upeat puitteet tapahtumaan. 
Kuva: Minna Forsström

4  Lahjoitus painonnostokisoihin
LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI antoi lahjoituksen 
Ounasvaaran Atleetti Klubille kiittäen sa-
malla hyvin sujuneesta yhteistyöstä perin-
teisten joulumyyjäistemme 2017 järjeste-
lyissä ja etenkin myyjäisten eteen tehdyssä 
talkootyössä.
 Lahjoituksemme luovutti klubimme pre-
sidentti Jussi Timonen-Nissi lauantaina 10.2.
2018 pidetyssä Painonnoston peruskoulu-
laisten mestaruuskisojen avaustilaisuudessa 
Santasport Lapin Urheiluopistolla OAK:n 
sihteeri Harri Norbergille.
 Klubimme webmasteri on avustanut 
OAK:ta myös työstämällä 16-sivuisen käsi- 
ohjelman viikonloppuna 10.–11.12. pidet-
tyihin peruskoululaisten mestaruuskisoihin, 
kuten myös viime keväänä alle 17-vuotiaiden 
SM-kisoihinkin vastaavanlaisen 16-sivuisen 
käsiohjelman.•
Kuva: Jarno Tiainen
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5  Häkämittareita neuvoloihin
NURMIJÄRVEN neuvoloissa ei ole ainuttakaan 
häkämittaria, jolla voitaisiin osoittaa odotta-
valle äidille, kuinka paljon häkää kulkeutuu 
myös vauvan verenkiertoon, LC Nurmijärvi/ 
Kanervien entinen jäsen vinkkasi. 
 LC Nurmijärvi/Kanerva oli juuri päät-
tänyt järjestää hyväntekeväisyyskonsertin ja 
päätti konsertin tuoton kohteen olevan juuri 
nämä häkämittarit. Pyysimme mukaan myös 
LC Klaukkala/Leat. Nyt yhdessä on helppo 
hymyillä, kun lahjoitamme jokaiseen neuvo-
laan Nurmijärvellä oman häkämittarin.
 Luovutustilaisuudessa johtava tervey-
denhoitaja Hilpi Peltonen kertoi, että Suo-
messa jopa 15 prosenttia odottajista tupakoi 
raskauden alkuaikana. Ruotsissa vastaava 
luku on 5 prosenttia. Nurmijärvellä tupa-
koinnin lopettamiseen saa neuvoa ja tukea. 
Mittaus häkämittareilla suoritetaan ensim-
mäisellä käyntikerralla kaikille ja tupakoijille 
tai sen lopettaneille myös viikolla 22. 
 Kolmea häkämittaria oli luovuttamassa 
19.4. LC Nurmijärvi/Kanervista presidentti 
Päivi Benjaminsson ja Merja Winha-Jär-
vinen sekä LC Klaukkala/Leat klubista Sari 
Mustonen ja Heidi Kantola. Lahjoituksen ot-
tivat vastaan vastaava terveydenhoitaja Hilpi 
Peltonen ja Rajamäen neuvolan terveyden-
hoitaja Tuula Mulari.• 

5
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Yhdessä on helppo hymyillä, kun lahjoitamme jokaiseen 
neuvolaan Nurmijärvellä oman häkämittarin.

6  Lapsille perinteiset 
Nappulahiihdot
helena tuulaniemi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRIN järjestämät pe-
rinteiset Nappulahiihdot pidettiin 39. kerran 
28.3. tuttuun tapaan Rovaniemellä Syväsen-
vaaran koululla. Kisapaikalle saapui 127 kil-
pailijaa useassa eri tyttöjen ja poikien sarjassa
alle 6-vuotiaista 10-vuotiaisiin.
 Kisoissa oli hieman kansainvälistäkin 
tunnelmaa, kun ladulle starttasi useampikin 
ulkomaalainen kilpailija monessa eri sarjassa.
Hienosti näytti hiihtäminen näiltä lapsukai-
silta sujuvan, vaikkei niin kovin tuttua touhua
heille varmaan ollutkaan.
 Hiihdot sujuivat kaikin puolin todella hy-
vin mukavassa leutoisassa kevätsäässä. Kaikki
kisailijat palkittiin perinteiseen tapaan mita-
lilla ja karkkipussilla.• 

Kuva: Helena Tuulaniemi

7  Pro Ritari numero 18
pdg paavo mikkonen

LC MYLLYKOSKI  on perustettu 22.11.1967. 
Klubi juhli 50-vuotista toimintaansa 21. 4. 
Myllykosken Seuratalossa. Juhlaa edelsi sep-

peleen lasku Myllykosken sankarihautapaa-
delle. Juhlapuhujana oli DG Matti Kirves, 
jolle luovutettiin LC Myllykosken standaari.
Klubin presidentti Aaro Sutela sai Melvin 
Jones -jäsenyyden, PDG Pekka Reponen 
palkittiin Lions-liiton ansiotähdellä, ja PDG 
Paavo Mikkonen sai Pro Ritari -arvon nro 18
sekä 50-vuotisperustajajäsenmerkin. Hän 
on ainoa toiminnassa mukana oleva klubin 
perustajajäsen. Pitkäaikaisia jäsenmerkkejä 
saivat Risto Heikkilä, Risto Sauranen, Matti 
Tiihonen ja Raimo Tuominen 40-vuotisesta 
jäsenyydestä. Kymmenen vuotta vähemmän 
ovat olleet Pertti Manninen, PDG Pekka Re-
ponen ja Aaro Sutela. Lady-ansiomitalin sai-
vat Leena Aalto, Helena Heinonen, Mirja 
Karhu ja Sinikka Sutela. Klubissa on ollut 
kaikkiaan 122 henkilöä, ja nykyinen jäsen-
määrä on 28.•
Kuvassa PDG Paavo Mikkonen, jolle oikealla oleva 
DG Matti Kirves luovutti Pro Ritari -arvoa osoittavat 
tunnukset LC Myllykosken 50-vuotisjuhlassa.
Kuva: Paavo Mikkonen

8  Keväistä muotia Hollolassa
irma maksimainen

LC HOLLOLA/KAPATUOSIO järjesti jo perintei-
seksi tulleen Muotia ja hyvinvointia -tapah-
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tuman sunnuntaina 22.4. Tapahtuma järjes-
tettiin syksyllä käyttöönotetulla Heinsuon 
koululla. Yleisö löysi paikalle hyvin, muoti-
näytöksen alkaessa läsnä oli yli 200 henkilöä.
 Tilaisuuteen oli saatu parikymmentä 
tuote-esittelijää, joiden pöydiltä löytyi mo-
nenlaista muotiin, terveyteen, kauneuteen ja 
hyvinvointiin liittyvää. Muotinäytöksen väli-
ajalla saimme nähdä argentiinalaista tangoa 
sekä osallistua arpaisiin ja buffettiin.
 Tilaisuudessa esiteltiin useiden Hollolassa
toimivien liikkeiden keväisiä mallistoja; ar-
kisempia asuja sekä juhlavaatteita. Manne-
kiineina toimivat pääasiassa Kapatuosion 
klubilaiset, vahvistuksena muutamia ystäviä 
ja lapsimannekiineja. Tilaisuuden toteutuk-
sesta vastasi aktiviteettitoimikunta Heli Haa-
pamäen johdolla ja tilaisuuden juonsi Marja 
Engman.
 Muotia ja hyvinvointia -tapahtuman tuot-
to tullaan jakamaan Hollolan ikäihmisten ja 
vammaisten hyväksi.•
Kuva: Leila Huikuri

9  Ulvilan Aurora nimettiin
LC ULVILA/AURORAN järjestämä Auroran 
lenkki -tapahtuma järjestettiin 19.5. Ulvilan 
kirkon lähistöllä. Tämänvuotisen tapahtu-
man uutuutena oli aforismein merkitty noin 
kahden kilometrin mittainen kävelyreitti. 
 Päivän aikana järjestettiin opastettuja 
kierroksia sekä kirkossa että hautausmaalla. 
Aurora Karamzinin tarinaa kerrottiin pat-

saalta lähteville kävelijöille ja pyöräilijöille. 
Aurora Karamzinia pidetään suomalaisen 
sosiaali- ja diakoniatyön uranuurtajana.
 Vuoden 2018 Ulvilan Auroraksi valittiin 
Liisa Raita. Hän on edistänyt vanhustyötä 
Ulvilassa ja toiminut vastuullisissa tehtävissä 
työskennellen yhteisten asioiden eteen. Liisa 
on ”sydämeltään Aurora”.
 Tapahtuman lettukahvilan ja arpajaisten 
tuotto käytetään paikalliseen hyväntekeväi-
syyteen.•
Kuvassa keskellä Ulvilan Aurora 2018 Liisa Raita, 
vasemmalla LC Ulvila/Auroran presidentti 
Heidi Östervik ja oikealla edellisen vuoden 
Ulvilan Aurora Ulla Eklund.

10  Kehittämishankkeen 
suunnittelua
leena seppänen

LC ULVILA/AURORASSA olemme suunnitel-
leet aluettamme kehittävän hankkeen ha-
kemista ja toteuttamista jo yli vuoden ajan. 
Tavoitteenamme on toteuttaa hanke Leader-
rahoituksen tuella.
 Hankkeen tavoitteet ovat yhtenevät Lions-
tavoitteiden kanssa; luonnosta ja ympäris-
töstä huolehtiminen, nälän estäminen sekä 

terveyteen liittyvät tavoitteet. Olemme sitou-
tuneet vahvasti hankkeeseen, jossa tavoittee-
namme on kehittää Pyhän Olavin pyhiinvael-
lusreittiin liittyvää yhteistyötä Karhuseutu 
ry:n alueelle muiden toimijoiden kanssa yh-
teistyönä. 
 Ulvilan keskiaikainen kirkko, jonka suo-
jeluspyhimys on Pyhä Olavi, on merkittävä 
kohde koko Pyhän Olavin pyhiinvaellusrei-
tistöllä.
 Teemme yhteistyötä muiden kansainvä-
listen pyhiinvaellusreittien toimijoiden kans-
sa. Paikallisesti on tärkeää siirtää historia- ja 
kulttuuritietoutta nuorille sukupolville.
 Hanketoimikunta on aktiivisesti työstä-
nyt suunnitelmaamme. Toivomme hakemuk-
sellemme myönteistä päätöstä toimintakau-
den 2018–2019 aikana.•
Kuvassa yhteistä hankkeen suunnittelua 
espanjalaisten ja portugalilaisten kanssa.

11  LC Helsinki/Sadan 
kevätkonsertti
kalevi saarelainen

LC HELSINKI/SATA järjesti toimintakaudel-
laan 2017–2018 jo toisen konserttinsa. Joulu-
konsertti toteutettiin 19.12.2017 Töölön >>> 

Tapahtuman tuotto tullaan jakamaan 
Hollolan ikäihmisten ja vammaisten hyväksi.

9
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kirkossa. Kevätkonsertti puolestaan oli oh-
jelmassa helatorstaina 10.5.2018 Helsingin 
Ritarihuoneella. Klubin musiikkirahaston 
turvin oli saatu kiinnitettyä kaksi tasokasta 
viulistia – Irina Rusu ja Oskari Eirola soit-
tamaan George Enescun, Johann S. Bachin, 
Eugéne Ysaijen, Jules Massenetin, Edward 
Elgarin ja Ernest Chaussonin säestämää 
musiikkia pianisti Maritta Mannerin kanssa. 
 Väliaikatarjoilun jälkeen sopraano Laura
Salovaara säestäjänään pianisti Heidi Kuu- 
sava esitti vakuuttavasti Jean Sibeliuksen, 
Richard Straussin ja Alban Bergin laulu-
ja suomeksi ja saksaksi. Musiikkirahaston 
sääntöjen nojalla klubi tukee tuotoillaan apu-
rahoin ja stipendein lahjakkaita suomalaisia 
klassisen musiikin opiskelijoita.•
Kuvassa viulukonserton jälkeen presidentti 
Kalevi Saarelainen ja lady Liisa kukittivat esiintyjät 
Irina Rusun, Maritta Mannerin ja Oskari Eirolan.

12  Toimintapäivä päiväkodissa
LC KONTIOLAHTI sai viime talvena Lehmon 
päiväkodin Peltosirkun ohjaajilta idean jär-
jestää päiväkodin lapsille keväisen, luonnon-
läheisen toimintapäivän. Tapahtuman pai-
kaksi valikoitui luonnonkaunis Pyytivaaran 
Pyytikota.
 Klubin presidentti Pentti, jätti ”tilauk-
sen” aurinkoisesta pouta säästä ja ”tilaushan” 
onnistui yli odotusten. 
 Linjuri toi 100 innostusta uhkuvaa 2–6- 

vuotiasta lasta, mukanaan 25 ohjaajaa. Toi-
minta-ajatuksena oli, että päivän pienet pää-
henkilöt kiertäisivät ohjaajien opastuksella 
etukäteen suunnitellun luontopolun. Polun 
varressa oli muun muassa traktoritehdasta, 
käpylehmien rakentelua, tikkupullien pais-
tamista, eläinten ja kasvien tunnistusta.
 Pienet asiakkaat ottivat traktoritehtaan 
tuotteet kuin myös satutädin tarinat silmät 
loistaen vastaan.
 Kierroksen lopuksi ennen kotimatkaa 
nautittiin klubin ladyen tarjoilemaa ja Eilan 
valmistamaa makkarasoppaa.
 Klubimme sai nauttia aitoa onnistumisen 
iloa ehkä tulevien lionien palvelemisesta.•

13  Ansioleijona 
perustajajäsenelle
LC KOUVOLA/SALPAUKSEN presidentti Matti
Väätäinen palkitsi perustajajäsen Harri Hei-
karin ansioleijonalla 23.5.2018.•

14  Uuden perinteen äärellä
anttijussi vikman

SUOMI 100 ja Lions 100 -juhlavuodet ovat lä-
hentäneet Akaan Toijalan kolmen lionsklu-
bin toimintaa entisestään. On huomattu, että 
yhdessä olemme todellakin enemmän. 
 Akaassa keilailu on melko uusi harrastus, 
sillä paikallinen keilaseura perustettiin vain 

hieman alle vuosi sitten. Paikallinen keila-
halli antoi siis mukavat puitteet Akaan Toija-
lan kolmen lionsklubin LC Toijala/Akaa, LC 
Toijala/Arvo Ylppö ja LC Toijala yhteista-
pahtumalle, Akaan Lionien keilamestaruus-
kilpailulle. 
 Kilpailu keilattiin suulaassa sovussa ja 
akaalaisittain siis varsin leppoisissa merkeis-
sä; kuitenkin amerikkalaisittain. Osallistujat 
jaettiin sattumanvaraisesti joukkueisiin ja 
joukkueet arvottiin sitten eri radoille. Radat 
vaihtelivat aina heittovuorojen välissä, joten 
kukaan ei saanut etua siitä, että olisi opetellut 
jonkun tietyn radan salat. Keilailu on kuten 
lionstoiminta eli se sopii kaikenlaisille aktii-
visille ihmisille. 
 Mestaruuden voitti tänä vuonna LC Toi-
jala/Akaan Lasse Nieminen.• 

15  Lasten koulutusta 
tukemassa
juhani nissinen ja aarre kunnas

LC KOUVOLA/LUKKO avusti pitkään kummi-
lasta Sri Lankassa mutta yhteys katkesi joku-
nen vuosi sitten, eikä mitään kehitysmaihin 
osuvaa aktiviteettia ole ollut. Nyt kuitenkin 
ajatus tämäntyyppisen avun tarjoamisesta vi-
risi uudelleen, kun ex lion Hannu Metsävuori
kävi kertomassa omasta ja vaimonsa avustus-
työstä Moving Schooleille Goalla. 
 Hannulla ja Mirjalla on kummikoulu 
pienessä Arambolin kylässä ja koulussa tällä

12

14
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18

E-piirin jäsenhankintakampanja toi 
12 klubiin yhteensä 27 uutta jäsentä.

hetkellä opiskelee noin 20 lasta. Koulun 
opettajan palkka ja koulutalon vuokra on va-
jaa 2 000 euroa vuodessa ja tämän summan 
Hannu on saanut kerättyä muutaman vuo-
den ajan ja koulua on voitu jatkaa.
 Avustuskohteena tämä tuntui sopivalta ja 
kahden vuoden ajan klubimme on antanut 
tuen tähän tarkoitukseen. 
 Lasten koulutus onkin yksi Goan lionien 
pääaktiviteetti. Intiassa on nykyään periaat-
teessa koulupakko, jolla pyritään takaamaan 
kaikille lapsille mahdollisuus oppia lukemaan 
ja kirjoittamaan. Käytännössä peruskoulu-
tuksen aloittaa 84 prosenttia kouluikäisis-
tä lapsista, mutta vain 73 prosenttia koulun 
aloittaneista on koulussa vielä viidennellä 
luokalla.• 

Kuvassa Hannu Metsävuori ja lady Mirja 
lahjoittavat avustuksen paikallisille lioneille.

16  E-piirissä 
jäsenhankintakampanja
E-PIIRIN maaliskuussa alkanut ja toukokuun 
loppuun päättynyt jäsenhankintakampanja 
toi 12 klubiin yhteensä 27 uutta jäsentä. Uu-
sista 27 jäsenestä on naisia yhteensä 16, joka 
on liki 60 prosenttia koko määrästä. Eniten 
uusia jäseniä otti LC Tampere/Kaukajärvi, 
yhteensä kahdeksan uutta jäsentä, joista kuusi
oli naisjäsentä.

 LC Tampere/Kaukajärvi on E-piirissä 
jo neljäs ikääntymässä olevan klubi, joka on 
avannut ovet myös naisille.
 Pääpalkinnon 300 euroa sai siis LC Tam-
pere/Kaukajärvi. Arvonnassa olleet 2 kappa-
letta 100 euron palkintoa menivät arvonnassa
LC Toijala/Akaalle ja LC Nokia/Lotukselle.•

17  LC Luumäki täytti 60 vuotta
juhani partanen

JO 45 VUOTTA aktiivisesti Luumäen vanhim-
massa lionsklubissa ja koko järjestössä toi-
minut lion Reijo Tanskanen sai 19.5. lionri-
tarin arvon ja nimen, jonka myönsi Suomen 
Lions-liiton Arne Ritari-säätiö. Ritariksi 
Tanskasen löi Lions-liiton entinen puheen-
johtaja, lionritari Seppo Söderholm, joka oli 
illan juhlapuhuja.
 LC Luumäki vietti 60-vuotisjuhliaan 
Hotelli Salpassa. Uusia Melvin Jones -jäse-
nyyksiä jaettiin Hannu Ilvekselle ja Yrjö 
Kovasiivelle. Juhlassa mukana ollut piiriku-
vernööri Matti Kirves myönsi ansiomerkit 
Raimo Sarvilahdelle ja Rauno Nuppolalle,
sekä ladymerkin Tuija Suokkaalle. Kirves 
ojensi myös kansainvälisen johtaja Markus 

Flaamingin myöntämän kansainvälisen lea-
dership-merkin klubipresidentti Tapio Suok-
kaalle.
 Juhlapuheessaan Söderholm esitti kiitok-
sensa lionstyöstä Luumäellä, missä on nykyi-
sin peräti kolme klubia. Söderholmin mu-
kaan se on lähes ainutlaatuista aktiivisuutta 
Luumäen kokoisessa alle 5 000 asukkaan pi-
täjässä. 
 Huolenaiheena Söderholm pitää leijo-
nien korkeaa keski-ikää. Myönteisenä hän 
näkee naisten määrän lisääntymisen leijona-
harrastuksessa ja iloitsi tuoreesta naisklubi 
Ellenistä Luumäellä.•

18  D-piirin lionit Hirvensalmella
juhani manninen

ELOMAAN KOULUN lippusalossa liehui Suo-
men lippu, kun Lions 107 D-piirin klubien 
edustajat kokoontuivat pitämään piirikokous-
taan Hirvensalmelle.
 Piirikokousvaiheessa käsiteltiin vuosi-
kokoukselle kuuluvat asiat sekä äänestettiin 
tulevista kuvernööreistä. Rakentavaa keskus-
telua syntyi tulevan kauden toimintasuunni-
telmasta ja talousarviosta, joihin tuli pieniä

15

>>>



46

KLUBIEN KUULUMISIA

19 20
täsmennyksiä ja korjauksia. Paikalla oli edus-
tettuna 39 klubia piirin 68 klubista. 
 Seuralaisohjelmassa tutustuttiin Puulan 
Manuelliin ja vilkaistiin pikaisesti Kartano-
hotelli Satulinnan Vain elämää -kuvauspaik-
kaan sekä vierailtiin Kissakosken tehdasmil-
jöönalueella.
 Piirijuhlan ohjelmassa LV Hirvensalmen
tervehdyksen toi presidentti Ari Närhi. Kun-
nan tervehdyksessä kunnanhallituksen pu-
heenjohtaja Heikki Liukkonen totesi Hir-
vensalmen talouden vankkumattomuuden. 
Ministeri Iiro Viinasen juhlapuhe käsitteli 
Suomen turvetuotantoa ja sen aiheuttamia 
vahinkoja ympäristöllemme. 
 Palkitsemisissa huomioitiin joukko an-
sioituneita lionia. Juhla päätettiin turvallisin 
kotimatkan toivotuksin yhteisesti Savolaisen 
lauluun.•
Kuvassa piirikuvernööri Matti Kirves seurassaan 
uudet Melvin Jones -jäsenet Jouko Koskelainen 
ja Jussi Pakarinen LC Kouvola/Ritareista. 
Kuva: Paavo Mikkonen

19  Mikkelin koululaisille 
stipendejä
aarre kunnas

KOULUJEN PÄÄTTÄJÄISISSÄ sai 156 Mikkelin
eka- ja tokaluokkalaista Hyvä koulukaveri 
-stipendin. Luokkakavereiden valitsemat op-
pilaat saavat kukin 25 euron stipendin, jotka 

on lahjoittanut mikkeliläinen LC Päämaja. 
Tänä vuonna tunnustuksen sai ennätysmäärä
oppilaita. Lahjoitus oli arvoltaan 3 900 euroa.
 Kalevi Jukarainen LC Päämajasta luo-
vutti stipendit kasvatus- ja opetusjohtaja Seija
Manniselle.
 – Leijonien tavoite on, että lapset ja nuo-
ret voivat hyvin tässä yhteiskunnassa. Kun 
lapset toimivat yhdessä, heidän yhteenkuu-
luvuutensa kasvaa, Jukarainen painotti.
 – Hyvinvointi ja osallisuus ovat myös tär-
keä osa Mikkelin kaupungin strategiaa. Tässä 
lahjoituksessa on kuultu luokkakavereita eli 
lapsen ääntä, Manninen korosti.•
Kuvassa Kalevi Jukarainen LC Päämajasta 
luovutti stipendit kasvatus- ja opetusjohtaja 
Seija Manniselle. Kuva: Esa Siiskonen

20  Matkalla 
Karjalan tasavallassa
tapio hautasaari

LC SUONENJOKI järjesti 1.–3.6. matkan Kar-
jalan tasavaltaan Venäjälle, reitillä Suonen-
joki-Petroskoi-Syväri-Pitkäranta-Sortavala-
Suonenjoki. Matkalle osallistui myös LC 
Suonenjoki/Soittu edustajat.

 Matkalla nähtiin ja koettiin Itä-Karjalan 
nykypäivää ja kertasimme paikan päällä talvi-
ja jatkosodan historiaa sekä Karjalan hallintaa
1941–1944.
 Tuuloksen kenttähautausmaan muisto-
merkille laskimme Suonenjoen lionsklubien 
seppeleen, kunnioittaen 57 suomalaisen san-
karivainajan muistoa.•
Kuva: Tapio Hautasaari

21  Veljeyttä vahvistamassa
antti nieminen

LC TUUSULA tekee vuosittain veljesmatkan 
vahvistaakseen jäsenkuntansa keskinäistä 
yhteenkuuluvuutta. Tämän vuoden matka 
tehtiin toukokuussa Viroon. Matkan teemana
oli Viron puolustus ja Nato. Asiantuntija-
oppaana oli eversti evp Tapio Niitynperä ja 
osallistujia yhteensä 25.
 Vierailimme Viron puolustusministe-
riössä Tallinnassa, varuskuntakaupunki Ta-
passa, Baltian maiden yhteisessä sotakorkea-
koulussa Tartossa ja Naton lentotukikohdassa 
Ämarissa. Näiden lisäksi tutustuimme muun 
muassa Viron uuteen kansallismuseoon ja 
vuoden 1920 rauhansopimuksen taloon Tar-

>>>

Koulujen päättäjäisissä 156 Mikkelin eka- ja 
tokaluokkalaista sai Hyvä koulukaveri -stipendin.
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tossa. Viimeksi mainittu on maineikkaan yli-
opiston osakuntien talo, jonka vaakunahuo-
neessa on oheisen kuvan mukainen vanha 
vaakuna. Siitä ovat saaneet alkunsa Viron li-
pun värit.
 Saimme matkalla rautaisannoksen Viron 
historiaa, kulttuuria ja puolustusjärjestelyjä.
Mukaan mahtui myös pieniä elämyksiä, 
kuten lounas Voksal Trahterissa Tapassa ja 
ranskalaisen Mirage-hävittäjän lentoonlähtö
jälkipoltolla Ämarissa. Tärkeintä oli kuiten-
kin vahvistaa veljeyttä, mikä antaa voimia 
palvelutyöhömme.• 

22  Hartolassa 50-vuotisjuhla
ALKUVUONNA 1917 Chicagossa kokoontui 
Melvin Jones kumppaneineen pohtimaan 
mitä he voisivat tehdä yhteisönsä hyväksi. 
Kului puoli vuosisataa ja Hartolassa kokoon-
tui 18 henkeä saman kysymyksen äärelle.
 Klubin alkuvuosien toiminta oli ilmeisen
tiivistä yhteiseloa. Retkusiiven merkitystä 
hengen luojana ei kannata aliarvioida tä-
näänkään, pelataan sitten korttia, pilkitään, 
golfataan tai keilataan. 
 Oli myös tarve kerätä rahaa. Alkuaikoina 
arvailtiin joulukuusen pituutta, pidettiin pilk-
kikisoja ja myytiin Hartolan kirjaa. LC Har-
tolan täyttäessä 20 vuotta syntyi ajatus suur-
hankkeesta. Kovalla puristuksella pystytettiin 
vuonna 1993 Hartolan kirjaston eteen veistos.
 Lahjoitusten lisäksi piti keksiä tuottoisa 

tulonlähde ja joku veljistä lienee saanut pää-
hänsä laventaa tunnuslauseen We serve  muo-
toon We serve beer. Sahdin myynti aloitettiin ja
talous saatiin kuntoon muutamassa vuodessa.
 Nuoria on kannustettu ja vuonna 2008 
aloitettiin toinen tulonhankkimistapa, auto-
arpajaiset. 
 LC Hartola voi hyvin. Talous ja jäsen-
määrä on pidetty erinomaisessa kunnossa ja 
intoa riittää.•
(Lainauksia veli Simo Vehkasalon juhlahistoriikista)
Juhlassa palkittiin lukuisa joukko klubin veljiä 
ja heidän leidejään. Kuva: Antti Nieminen 

23  Perinnepuuna 
istutettiin valkopyökki
jorma nisula

LC HELSINKI/VIAPORIN hanke istuttaa Hel-
sinkiin perinnepuu laajennettiin N-piirin 
koko I alueelle. Mukaan lähti alueen klu-
beista kahdeksan: LC Helsinki/Pro Cultura, 
Hakaniemi, Kaivopuisto, Kallio, Kruunu-
haka, Mannerheim, Revonsalmi ja Viapori. 
Hankkeella jätetään leijonan jalanjälki tule-
ville sukupolville ja se toimii samalla klubien 
100-vuotisjuhlan perintöprojektina.
 Kaupungin puisto-osasto ehdotti istutus-
paikaksi Tarja Halosen puistoa. Puuksi vali-
koitui itäpreussilaista alkuperää oleva euroo-
panvalkopyökki Mustilan arboretumista.
 Kaupunki istutti valkopyökin Helsingin 

kaupunginteatterin edustalle. Klubien edus-
tajat kokoontuivat 6.6.2018 puistoon juhlis- 
tamaan puun lahjoitusta. Tilaisuutta kunni-
oitti läsnäolollaan presidentti Tarja Halonen. 
Piiriä edusti piirikuvernööri Timo Auranen. 
Tilaisuuden avasi I alueen puheenjohtaja 
Jorma Nisula.•
Kuva: Jatta Tuomikoski

24  Vuoden paras koulupäivä
timo joukanen

D-PIIRIN KLUBIT tarjosivat huvittelupäivän 
22.5. Tykkimäen huvipuistossa. Päivään osal-
listui pääasiassa suur-Kouvolan klubien alueen
4.–6-luokkalaisia.
 – Järjestelyt sovittiin yhdessä koulujen ja
kodin ehdoin. Tykkimäkeen mentiin vapaa-
ajalla. Lahjakortti oikeutti sisäänpääsyn ja 
huvipuistorannekkeen. Lahjakortit jaettiin en-
nakkokyselyjen mukaan. Osa jaettiin HOPE-
yhdistyksen kautta vähävaraisten perheiden 
lapsille.
 Päivä oli onnistunut ja se on tarkoitus 
järjestää laajempana ensi keväänä, pääjärjes-
täjä Timo Joukanen LC Kaipiaisista kertoi.
 Kaipiaisten, Sippolan ja Utin koulun mu-
kana olleet nuoret kommentoivat, että päivä 
oli upea. Sää suosi ja laitteet olivat huimia.
 –  Oli siistiä, kun saatiin limut ja pullatkin.
Oli hienoa mennä taksilla matkat. Vuoden 
paras koulupäivä. >>>

21
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 LC Kaipiainen auttaa toimialueensa 
nuoria ja vanhuksia. Merkittävin yksittäinen 
stipendi, 6  000 euroa, on annettu Elimäen 
lukiossa opiskelevalle Nina Vihannalle. LC 
Kaipiainen kunnosti myös Suomen 100- 
vuotisjuhlavuonna Kaipiaisten historiallisen 
asema-alueen yhteiskaivon ja puiston.•
Kuva: Timo Joukanen 

25  Lahjakortteja 
omaishoitajille
pirjo mäkinen

LC NOKIA/LOTUS luovutti jaettavaksi 40 nokia-
laiselle omaishoitajalle 50 euron lahjakortit. 
Kaupungin vastaava sosiaaliohjaaja Hanne 
Mälkki ja asiakasohjaaja Ulla Hanski ottivat
lahjakortit vastaan ja toimittavat ne eteen-
päin. Mälkin mukaan on hienoa, että omais-
hoitajia muistetaan, sillä he tekevät fyysisesti 
ja henkisesti todella vaativaa työtä.
 LC Nokia/Lotus keräsi rahat lahjakort-
teihin 29.4. Nokia-salissa järjestetyn Kevättä 
rinnassa -konsertin lipputuloilla. Lahjakortit
ostettiin viideltä nokialaiselta hoiva-alan yri-
tykseltä. Yritykset tarjoavat muun muassa 
hieronta- ja kosmetologipalveluita.
 Mervi Heikkinen, Eija-Riitta Välimäki 
ja Pirjo Mäkinen kertoivat, että omaishoita-
jille lahjoitettiin myös 40 kappaletta lippuja 
huhtikuussa järjestettyyn konserttiin. Viime 

vuoden naistenpäivänä LC Nokia/Lotus jär-
jesti muotinäytöksen, jonka avulla kerätyt 
rahat lahjoitettiin myös omaishoitajille.•

26  Yhteislaulutilaisuus 
kesäteatterissa
sirpa määttänen

VARRELLA VIRRAN -yhteislaulutilaisuus sai 
Konttisen kesäteatterin tuvan täyteen iloisia
musiikin ystäviä. Kapellimestari Jaakko Nu-
rilan johtama Lapin sotilassoittokunnan 
yhteislaulutilaisuuden laulattajana toimivat 
Suomen ensimmäinen tangokuninkaallinen 
ja upea tulkitsija Kauko Simonen sekä rova-
niemeläisen energisen leijonaklubin Ronjien 
oma kuoro.
 Konsertin puitteet olivat lähes isänmaal-
liset ja tunnelma oli lämmin. Myös Rova-
niemen sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja 
Heikki Haapala iloitsi tilaisuuden saamasta 
suosiosta.
 – Tämä on Ronjille ilo ja kunnia, totesi
Ronjien kuoronjohtaja Harriet Urponen mah-
dollisuudesta nousta ammattimuusikoista 
koostuvan upean orkesterin kanssa samalle 
lavalle yhteiskonserttiin.

 – Olemme vieneet lauluisia tervehdyksiä 
eri tilaisuuksiin ikäihmisille, veteraaneille ja 
lotille kuoromme Ronjat on the Road -kier- 
tueella. Tämä konsertti päättää kautemme 
hienoimmalla mahdollisella tavalla.•
Kuvassa Tuula Pekkala, Marika Kuivalainen, 
Riittaliisa Joutsen, Tuija Laine, Virve Kivelä, 
Tarja Puhakka, Anne Kunnari, Henna Nurminen, 
Anne Sandberg, Merja Lämsä sekä kuoronjohtaja 
Harriet Urponen. Kuva: Miia Katermaa

27  Sointihurmio syvälle sieluun
kirsti salonen

KAHDEN TUNNIN konsertti Nokian lukion sa-
lissa 29.4. ei päättynyt esiintyjien kumarruk-
siin. Kuulijan pulssi hakkasi sataa konsertin 
antia sulatellessa. Soiton taso nousi korkeuk-
siin, jotain jäi varmasti pitkäksi ajaksi syvälle 
sieluun.
 Jari Välimäki oli valinnut kappaleita, 
missä slaavilainen kaiho nousi iholle. Kun 
viulisti Eeva Oksala, haitaristi/säveltäjä Sami 
Varvio, kitaristi Pasi Nieminen ja kontraba-
sisti Tuomo Kinnunen eli Finngibs säesti, 
yhteistyö oli taidetta. Yleisölle tarjottiin ihan 
pieni makupala Nokian kesäteatterin tulevan 

Konsertin tuotto kohdennetaan omaishoitajien 
virkistykseen ja voimaannuttamiseen.

>>>
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kesän Täällä Pohjantähden alla -näytelmän 
musiikista ja yleisön taputukset ennakoivat 
näytöksille menestystä.
 Täpötäysi sali, 250 kuulijaa, sai myös ko-
kea sen, miten Eeva Oksala kykeni soitta-
maan niin hiljaa, että teki mieli kääntää toi-
nen korvansa soiton suuntaan. Ja mitenkä oli 
mahdollista, että hetken päästä hän kykeni 
soittamaan niin äärimmäisen kantavasti, että 
katon kannakkeet olivat vaarassa.
 LC Nokia/Lotuksen presidentti Mervi 
Heikkinen ja past president Tarja Vasara suo-
rittivat kukitusseremonian etiketin mukaan. 
Konsertin tuotto kohdennetaan omaishoita-
jien virkistykseen ja voimaannuttamiseen.•

28  Leijonat ja autoala 
hyvän asialla
eero sukanen

UUSIEN AUTOJEN myynnin siirryttyä pois 
Riihimäeltä on LC Riihimäki/Uramo jo 14 
vuotta tarjonnut alan toimijoille keväisen 
näyteikkunan esitellä palvelujaan.
 Toukokuun aurinkoisena sunnuntai-
na autoliikkeet, pankit, vakuutusyhtiöt sekä 
muut autoalan yhteistyötahot olivat yhdessä 
LC Riihimäki/Uramon kanssa hyvän asialla. 
Lähes 25 näytteilleasettajan ja 13 automerkin 
Suuri Autonäyttely näytti myös esimerkkiä 
voimien yhdistämisestä yli maakuntarajojen.

 Lähes 40 kiiltävää autouutuutta siirret-
tiin paikalleen jo lauantaina ja Vanha Tori 
viimeisteltiin näyttelykuntoon sunnuntaina. 
Puffit ja kadunvarsimainokset olivat nosta-
neet tapahtuman kaupunkilaisten tietoisuu-
teen ja väkeä kertyi myös Raimo Turtiainen 
ja pojat -yhtyeen houkuttelemana runsaasti 
paikalle. 
 Yleisöllä oli tilaisuus tutkia viimeisintä 
tekniikkaa, testata menopelin taloudellisuutta,
kauppojakin tehtiin ja yhteyksiä luotiin. 
 – Tyytyväistä hyrinää ja lupauksia muka-
naolosta myös jatkossa, palautetta kuvailee 
tapahtuman luoja, Lions-ritari Harri Kylmälä. 
 Annamme ennätyksellisen tukemme ly-
hentämättömänä muun muassa paikkakun-
nan nuorten ja vanhusten hyväksi.• 

29  Lionit tukivat 
kesätyön haussa
seija martelius

LC NURMIJÄRVI/KANERVA pohti keväällä mitä 
vielä tällä kaudella voitaisiin tehdä nuorten 
syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 
 Hyvin nopeasti kypsyi ajatus siitä, että 
voisimme maksaa kesätyöpalkkaa sellaisille 
nuorille, jotka eivät normaalisti pääsisi kesä-
töihin. 
 Yhteistyötahoksi tuli Nurmijärven kun-
nan nuorisotoimi. Kivenpuiston koulun opet-

tajat yhdessä nuorisotoimen kanssa pitivät 
infotilaisuuden koululla ja niin ryhmään va-
likoitui 12 nuorta koulunsa päättävää erityis-
lasta. 
 Käytännössä 15–16-vuotiaat nuoret oli-
vat viikon työpajaohjaaja Mika Vitrin seu-
rassa. Yhdessä he siivosivat Nurmijärveä ja 
vastineeksi nuoret saivat palkkaa 150 euroa. 
 LC Nurmijärvi/Kanervat maksoivat kulut
tästä kokeilusta, joka kesti 3 viikkoa, eli 
nuorten palkan ja ohjaajan kulut. 
 Tämä on näille nuorille ensimmäinen 
kosketus työelämään. Nuorten vanhemmat 
ovat olleet erittäin iloisia mahdollisuudesta.
 – Toivottavasti tästä saataisiin perinne, 
joka jatkuisi vuosittain, LC Nurmijärvi/Kaner-
vien presidentti Päivi Benjaminsson toteaa.•

30  Juhannuksen ”etkot” 
hoivakodissa 
tuulia suomela

LC OULUNSALO/SALOTTARIEN järjestämässä 
palveluaktiviteetissa hoivakodin asukkaille 
10.6. tehtiin saunavihtoja, kuultiin kanteleen 
soittoa, laulettiin suomalaisia yhteislauluja ja 
juteltiin mukavia.
 Mukana Salottarilla oli myös arvovieraita 
kansainvälisestä leijonajärjestöstä, jotka oli-
vat olleet viikonlopun Oulussa valtakunnal-
lisessa leijonien VK2018-tapahtumassa. >>>
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 Kansainvälisen leijonajärjestön tulevan 
kauden presidentti islantilainen Gudrun 
Yngvadottir puolisonsa kanssa ihasteli hoiva-
kodin tunnelmaa ja totesi, että leijonien pal-
veluaktiviteeteissa toteutuu tässäkin ajatus 
Monta tapaa tehdä hyvää. Samassa yhteydessä
LC Oulunsalo/Salottarien presidentti Sanna 
Suomela sai vastaan ottaa klubille osoitetu-
tun palkinnon kauden 2017–2018 uusista jä-
senhankinnoista.
 Vihtojen tekijöitä löytyi sekä asukkais-
ta, että vieraistakin. Salotar Minna Närhen 
isä Väinö Riikola oli järjestänyt paikalle val-
miiksi katkottuja koivunoksia, sekä mallivih-
dan Teppolan saunaan.•
Kuvassa Gudrun Yngvadottir sai suomalaisen 
saunavihdan tuliaisiksi Islantiin. 

31  Vipinää vapputorilla
eero wetzell

LC KUOPIO järjesti perinteisesti leijonanäky-
vyyttä Kuopion vapputorille. Tapahtuman 
tarkoituksena oli tällä kertaa kertoa lionstoi-
minnasta ja tarjota iloista vappumeininkiä. 
Siksi jo kymmeniä vuosia jatkuneen tukkini-
pun painon arvauskilpailun lisäksi rauhan-
turvaajat tarjosivat lähes itsekustannush-
intaan keittoa ja torilla myytiin Leijonien 
Paholaisen hilloa. Tapahtuman päätarkoitus 
ei ollut tuotto, vaan näkyvyys ja hyvä mieli.

 Kun poliittiset puheet torilla oli pidetty, 
niin lavalle astui Viola Rantasikala taustaor-
kesterinaan Turaukot. Torilla pidettiin myös 
huutokauppaa, jossa oli tarjolla täysi sangol-
linen rahaa. Kaupan oli muutakin polkupyö-
ristä lähtien. 
 Hauskin yhteensattuma oli se, että ke-
vään nuorisoarvoista jäi muutama klubin 
jäseniltä myymättä, jotka klubi päätti ostaa 
itse. Yhdellä niistä arvoista klubi voitti pol-
kupyörän ja se huutokaupattiin tilaisuudessa.
 LC Kuopio on vuosittain myöntänyt tun-
nustuksen ansiokkaalle miehelle pyyteet-
tömästä työstä yhteisen hyvän eteen. Tänä 
vuonna tunnustuksen sai Tsega Kiflie, maa-
hanmuuttaja 28 vuoden takaa. Hän on omalla
aktiivisella työllään osoittanut mallia, kuinka 
tärkeätä on kotoutuminen.• 

32  Aistihuoneesta elämyksiä
raija hilke ja tiina pesola

LC ROVANIEMI/PETRONELLAT lahjoitti osan 
Punaisen Sulan tuotostaan Kolpeneen Kunta-
yhtymän Myllärin Pajalle. Pajalaiset saivat 
rakennettua itselleen aistihuoneen.
 Aistihuone on elämystila, jossa pyritään 
aktivoimaan kaikkia aisteja. Näkö- ja kuulo-
aisteja aktivoidaan muun muassa käyttämällä
erilaisia visuaalisia ratkaisuja, kuten valojen 
eri sävyjä sekä erilaisia ääniä. Huoneesta löy-
tyy myös hajuaistia aktivoivia erilaisia hajuja

ja tuoksuja. Tuntoaistimuksia aktivoidaan 
muun muassa painopeitoilla.
 Aistihuoneen avulla luodaan terapeut-
tinen sekä elämyksellinen ympäristö. Se voi 
siten olla joko rauhoittava tai aktivoiva ym-
päristö. Sen avulla voidaan saada suotuisa vi-
reystila oppimiselle, luovuudelle, itseluotta-
muksen rakentumiselle.
 Vierailumme Myllärin Pajan aistihuo-
neessa todisti edellä mainitun, hallituksen 
kokous sujui erinomaisesti.•
Kuva: Raija Hilke ja Tiina Pesola 

33  Ystävyysklubivieraita 
Yhdysvalloista
Risto Miettunen

LC OULU/AVAIN sai kesäkuun lopulla vieraita
ystävyysklubistaan LC Kingstreestä Etelä- 
Carolinasta. Yhteydenpito näiden klubien 
kesken on jatkunut jo yli 30 vuotta. LC King-
streen jäsen Dr Edward Johnson lähti 80-lu-
vun alussa etsimään suomalaisia juuriaan ja 
löysi pikkuserkkunsa Maila Järvelän. Ha-
vaittuaan kirjahyllyn reunalla Järvelän leijo-
naviirejä Ed totesi tulleensa leijonaluolaan.
 Hän ehdottikin, että voitaisiin pitää yh-
teyttä myös lionsklubien kesken. Syksyllä 
1986 molemmat klubit kokouksissaan vah-
vistivat ystävyyssuhteensa. 
 Ed Johnson on osallistunut aktiivisesti 
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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/lion-lehti_kertoo_
lionstoiminnasta/muistolehto/.
lähetä teksti word- ja valokuva jpg-
tiedostona osoitteeseen toimitus@lions.fi. 
kotisivuilla julkaistavien tekstien pituus 
voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

Leo Heikkinen
LC Kuhmo/
Kuhmoniemi
s. 20.11.1936
k. 11.7.2018

Jyrki Tapani 
Isolähteenmäki
LC Suodenniemi
s. 21.2.1966
k. 9.2.2018

MUISTOKIRJOITUKSET

Rauno ”Ransu” 
Sipilä
LC Tampere/Kaukajärvi
s. 4.2.1934 Koivisto
k. 22.3.2018 Tampere

Oiva Koskela
LC Kauhajoki/Päntäne
s. 29.3.1946
k. 8.2.2018

Jukka Harvala
LC Ylivieska/Huhmari
s. 17.12.1952
k. 11.7.2018

Harri Noponen
LC Polvijärvi
s. 24.1.1958
k. 28.2.2018

Erkki Oskari Vanhala
LC Eura
s. 9.8.1922 Eura
k. 7.11.2017 Eura

Lions Internationalin jokakesäiseen vuosiko-
koukseen. Hän selvittää, osallistuuko Oulus-
ta joku ja tulee tapaamaan häntä. Tämä saa
sitten kantaakseen lukuisan määrän kokous-
viirejä terveisiksi. Piirikuvernööri Seppo Saa-
rela sai kesällä toimia terveisten välittäjänä.
 Kokoukseemme kesäkuussa osallistui-
vat myös piirikuvernööri Seppo Saarela puo-
lisonsa Leenan kanssa sekä Ed Johnsonin 
puoliso Judy. Yhteydenpito ystävyysklubiim-
me jää nyt taas kirjeenvaihdon varaan sähkö-
postilla.•
Vieraat Ed ja Judy Johnson sekä heidän isäntänsä 
Oulussa Maila ja Kalevi Järvelä.

34 Lions SM-golf heinäkuussa
jaakko suominen

LIONS SM-GOLFKILPAILUUN starttasi aurin-
koisessa säässä yhteensä 56 iloista kilpailijaa 
7.–8.7. Uudenkaupungin kenttä oli talven 
vaurioiden jälkeen saatu kohtuullisen hy-
vään kuntoon.
 Ensimmäisen kilpailupäivän jälkeen 
osanottajat kokoontuivat yhteiseen illanviet-
toon. Viihdettä tilaisuuteen toi Uudenkau-
pungin Laulu-Veikkojen kvartetti.
 Lions SM Golfmestarina palkittiin Henri
Sarin scratch-tuloksella 159 LC Ikaalinen 
Kyrösjärvi/IKG.•
Kuvassa palkintojen saajat yhteiskuvassa. 

35  Piirikuvernöörit tapasivat
markku talvio

VUODEN 2007–2008 piirikuvernöörit puo-
lisoineen tapasivat kymmenennen kerran.
Saman kauden kansainvälinen presidentti,
lion Mahendra Amarasuriya lähetti ter-
vehdyksensä, ja muistutti siitä, miten 
tärkeää on pitää mielessä kauden teema 
Haaste muutokseen ja muistaa ne asiat, 
jotka itse kukin piirikuvernööreistä saivat
aikaan.
 Tapaamispäivien aikana tutustuttiin 
Helsinkiin uusimman 4-D tekniikan tar-
joamalla kierroksella sekä Unescon kul-
tuuriperintökohteeseen Suomenlinnaan 
multimedia-esityksen avulla. Uuden Tun-
tematon sotilas -elokuvan Äänislinna näh-
tiin kävelyn aikana, Kuninkaanportin 
tunnettu Ehrensvärdin kivitaulu todettiin 
vesibussin kannelta.
 Toisena päivänä tutustuttiin N-piirin 
näkövammaisten lasten hyväksi tekemään 
työhön Iiris-keskuksessa ja Fazerilan kark-
keihin. Iiriskeskuksessa kuulimme myös 
katsauksen Sri Lankan Lions-ystävien 
toiminnasta. Retkeen osallistui myös en-
tinen kansainvälinen johtaja lion Kalle 
Elster Virosta.•
Kuvassa vuoden 2007–2008 piirikuvernöörejä 
puolisoineen Suomenlinnan perustajan, 
marsalkka Augustin Ehrensvärdin haudalla.

Eino Hyrkkö
LC Espoo/
Leppävaara-Alberga
s. 7.9.1923
k. 24.5.2018
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ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

Hämeen Rakennussähkö Oy
Hämeenlinna

Metsätyö Pa-Ko
Ylikiiminki

Stihl-moottorisahojen myynti ja huolto
pihapuiden kaadot, sähkölinjojen raivaus,

taimikon- ja pensasaitojen hoito.

Enertest Oy
Mynämäki

Huittisten Ryhmärakentajat Oy
Huittinen

Laatokan Lankku Oy/puutavaraa
Parikkala

www.laatokanlankku.fi

Matinkylän Huolto Oy
Espoo

Kauppakeskus Rinteenkulma
Rovaniemi

www.rinteenkulma.fi

Kustavin Asentajat Ky
Kustavi

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV
Kuhmoinen

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV
Kuhmoinen

Puukuljetus Saarinen Oy
Korkeakoski

www.puukuljetus.fi

Rakennus-Nappula Oy
Järvenpää
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PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

T
otalt var ett trettiotal gamla bilar 
och ett femtontal motorcyklar ut-
ställda. Förutom ett skyddspapper 
med några oljefläckar under en bil 
var det torrt på golvet.

 – Alla bilar har körts hit för egen hand 
och kommer från regionen kring Borgå där 
det finns många som har gamla bilar som 
hobby. Att gamla fordon ligger också med-
lemmarnas hjärtan nära visas av att det är 
femtonde gången som evenemanget ord-
nas, säger eldsjälen Jaakko Tervaportti.  
 Bland motorcyklarna fanns också mo-
peder, bland annat en skinande ren Tunturi 
”pappamoped” och en Solifer. Mera impo-
nerande var kanske i alla fall motorcyklar-
na från ännu äldre tider. 
 – Ju äldre desto bättre, suckar en skinn-
knutte som med kärlek i blicken studerar 
en kilremsdragen Triumph H motorcykel 
från 1921.
 En av utställarna är Heikki Tupala, pen-
sionerad rörmokare som har svetsaggrega-
tet som sin förlängda arm. Han har flera 

gånger deltagit i evenemanget och är nu 
på plats med mikrobilen MP Heinkel från 
1957.
 – Den är som en intäckt motorcykel 
med tre hjul i likhet med Isetta och Mes-
serschmitt. Det speciella med den här är att 
den också har backväxel, säger Tupala.
 I ett hörn står enligt min personliga 
åsikt den finaste bilen, en Jaguar XK 120 
FHC från 1952 med 160 hästkrafter och en 
topphastighet på 193 km/h. En annan favo-
rit var en Volvo PV51 från 1938. 
 – Den importerades som ny till Finland 
och för att till slut hamna under en gran. 
Till all lycka räddades den av en händelse i 
mitten av 1970-talet och av ett vrak skapa-
des det under en längre tid en fullt funktio-
nerande bil, säger ägaren Sami Kyttälä.
 Klubben har arrangerat evenemanget 
regelbundet sedan 2004. Inträdet är fritt och
intäkterna kommer från lotteriet och kaffe-
försäljningen, som klubbens ladies står för. 
Avkastningen går oavkortad till ungdoms- 
och åldringsarbetet i Borgåregionen.•

Ju äldre desto bättre
LC Porvoo mlk/Borgå lk evenemang Wanhat Mobiilit förvandlade 
i slutet av maj S-Markets parkeringshall i Borgå till något av 
ett mecka för den som gillar gamla fordon.

bo ingves 
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Jaakko Tervaportti är en av eldsjälarna bakom Wanhat Mobiilit i LC Porvoo mlk/Borgå lk.

Ankorna tävlade igen i Karis
bo ingves 

DET VAR en imponerande syn när 3 000 gula 
plastankor fälldes ner från tio meters höjd i 
Svartåns vatten i Pumpviken i Karis i LC Karis-
Karjaas traditionella Ankrace den 11 augusti.
Ankorna var numrerade och priserna dela-
des ut i den ordningsföljd ankorna flöt i mål.
 Alla 3 000 lotter à fem euro var sålda och 
även själva evenemanget med sitt kringpro-
gram var välbesökt. Huvudvinsten var en 
vecka på Cypern för två personer och andra 
pris ett veckoslut för två i Barcelona.
 Intäkterna från Ankracet används hu-
vudsakligen till ett läger sommaren 2019 för 
barn i behov av uppmuntran och stöd. Det 
var elfte gången välgörenhetsevenemanget 
arrangerades.
 – Det är väldigt resurskrävande att plane-
ra racet som i praktiken hade varit omöjligt 
att genomföra utan Karis FBK:s hjälp. Följan-
de Ankrace ordnas troligtvis om två år, det 
finns helt enkelt inte kapacitet att göra det 
varje år, säger lion Maj-Len Roos som till-
sammans med lion Mikael Flythström var 
huvudansvarig för evenemanget.• 
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Trots en envis motvind simmade ankorna tappert 
mot målet efter nedsläppet i Pumpviken vid 
LC Karis-Karjaas traditionella ankrace den 11 augusti.
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Mot nya horisonter
JAG ÄR OTROLIG HEDRAD över att vara er internatio-
nella president under den påbörjade perioden. Mitt 
tema är Vi hjälper och jag är full av iver över vad vi kan 
göra tillsammans. Vi har mycket att göra och jag är 
redo att hjälpa dig komma ur din bekvämlighetszon. 
Att vara ett lion är inte att göra samma sak år ut och 
år in utan att leta efter nya sätt att hjälpa. Ibland gäller 
det att vara kreativ då det gäller att lösa problem. Om 
du inte är säker på vad det innebär kan jag hjälpa dig.
 Här är några saker jag vill att vi fokuserar på detta år.
 Medlemskap. Alla tänker väl på hur man ska kunna
rekrytera flera medlemmar, men lika viktigt är att hålla
kvar de nuvarande medlemmarna och skapa ledare 
som kan föra vårt arbete till nästa sekel av hjälpverk-
samhet. Ett sätt att göra det är genom ett balanserat 

medlemskap som inklu-
derar medlemmar av båda 
könen och människor från 
olika livsmiljöer som med 
sin livserfarenhet kan ut-
vidga vår verksamhet.
     Vänskap. Kamratskap 
har alltid varit en del av att 
vara ett lion. Det finns ing-

enting som effektivare skapar samhörighet och bygger 
vänskapsband än att tillsammans hjälpa andra. Vi har 
mycket arbete kvar för att kunna nå vår målsättning 
på att hjälpa 200 miljoner människor varje år. Vi mås-
te organisera oss bättre, bli effektivare i att berätta vad 
vi gör och tackla problem mera kreativt. Men det är 
tillåtet att ha roligt på vägen!
 Till sist vill jag återuppliva den försvunna konsten 
att berätta historier. Ta dig tid att beskriva vad som 
hänt när din klubb slutfört ett serviceprojekt. Vem 
hjälpte du? Varför? Vilka omständigheter ledde till att 
du sträckte ut handen på just detta sätt? Det är genom 
berättelser som vi får kontakt och lär oss. Om vi de-
lar dessa berättelser med andra som vill hjälpa kan vi 
mångdubbla vår kapacitet att skapa förändring.
 Lion, jag är glad över att vara er nya president. 
Jag ärredo att göra detta till ett år under vilket vi alla 
kan sträcka oss efter nya horisonter när Vi hjälper till-
sammans.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

L
as Vegas är på gott och ont en intres-
sant plats som inte bara innehåller 
kasinon och spelhålor utan också 
kopior av många internationella mo-
nument.

 Reinkarnationer av många forna stjärnor 
uppträdde i shower på olika hotell, här syntes
lika väl ”Frank Sinatra” som ”Sammy Davis 
Junior” och ”Dean Martin”.
 På riktigt var på plats USA:s förra presi-
dent Georg W. Bush, den humanitära pris- 
tagaren Dr. Prathap C. Reddy samt Dr. Sanjay
Gupta som berättade om nya sätt att leva ett 
bättre liv.   

Styrelsens beslut
Den ekonomiska kommittén ändrade sin in-
köpspolicy i enlighet med den nya datasäker-
hetslagen. Budgeten för 2018–2019 godkän-
des och visar på ett underskott.
 Ledarskapskommittén godkände teamet 
som sköter om guvernörsskolningen år 2019. 
PCC Jari Rytkönen utbildar de finländska 
elekterna under tre dagar i Chicago i februari
och en dag i Milano i juli. Det bestämdes 
bland annat att utbildaren ska ha gått det nya 
Lions Certified Instructor-programmet.
 Medlemskommittén godkände att lions-
verksamheten läggs ned i Azerbajdzjan vid 
årsskiftet och i stället kommer Afghanistan 
som medlemsland 204. 
 En nyhet är att en klubb som lagts ned kan
starta på nytt med endast tio medlemmar. 

Viva Las Vegas
markus flaaming, 
förra periodens internationella direktor 

Lika viktigt är att hålla 
kvar de nuvarande
medlemmarna.

gudrun yngvadottir
Lions Clubs Internationals president
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USA:s tidigare president George W. Bush 
flankerad av det finländska ID-paret. 
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ORDFÖRANDEN

Hälsningar från 
världskongressen
DÅ GUDRUN YNGVADOTTIR från Island valdes till internationell president på världs-
kongressen i Las Vegas jämförde hon Lions framtid med segling. Vi kan inte påverka 
vinden då vi seglar – det gäller alltså att koncentrera sig på att ställa in seglen rätt.
 Det är lätt att hålla med om jämförelsen. Vårt skepp Lions Finland och dess be-
sättning har samma riktning som alla andra lion i världen, alltså att bygga en bra 
framtid.
 Vi går framåt med olika utrustning, olika manskap och i olika förhållanden. Det 
är inte frågan om ensamsegling utan om ett samarbete där allas roll är viktig. I mot-

vind och vid storm behöver vi varandra som 
mest – var och en i sin egen uppgift.
      Medlemskampanjen är vår gemensamma 
insats. Kampanjen Sökning på gång sporrar 
klubbarna att snofsa upp sig så att de blir in-
tressantare.
      Om det känns som om din klubb skulle 
behöva lite uppfräschning ska du börja med 
dig själv redan nu. Klubbens välmående och 

dragningskraft hänger på alla medlemmar, för om vi nöjer 
oss med att vänta på den rätta, går tiden utan att något 
händer. 
 Den 27 oktober är det 30 år sedan den första 
kvinnliga Lionsklubben grundades i Finland. Av 
alla lion i Finland är kvinnornas andel dock endast 
20 procent. Vår nya medlemskampanj New Voices 
är samtidigt en invitation till kvinnor, nya påverkare 
och nya idéer.
 Miljön är en gemensam utmaning för en bra 
framtid. Projektet Ett rent Östersjön berör 
främst kustregionens klubbar. Men det finns 
vatten också i det inre av landet, vilket inne-
bär att vi alla kan göra något för att hålla 
miljön ren i hela landet. Med temat rent 
vatten kan vi också utmana andra aktörer.
 Förbundet startar inte någon natio-
nell insamling den här perioden. Vi är 
inte heller med i Röda näsan men en-
skilda klubbar får gärna delta. I Las 
Vegas inleddes den internationella in-
samlingen Campaign 100. Huvudkon-
toret har kallat PCC Heikki Hemmilä 
till koordinator i Finland. 
 Låt oss tillsammans skapa en fin 
period! Låt oss bära vårt ansvar för 
fosterlandet och dess framtid. Vi ska 
också så gott det går hjälpa de behö-
vande som bor långt ifrån oss.•

Vi hjälper – med hjärtat!

Medlemskampanjen 
är vår gemensamma 
insats.
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pirkko vihavainen
Ordförande 2018–2019
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Guvernörsskolan
Jag intervjuade de nya distriktsguvernörerna 
tillsammans med den nya internationella di-
rektorn Heimo Potinkara och vi fick en bra 
bild av deras målsättningar och åtgärder för 
perioden. Styrelsemedlemmarna fick också 
delta i guvernörsskolans öppning och höra 
den nya internationella presidentens tankar 
om sin period.
 Årsmötet beslöt att grunda en ny IT-kom-
mitté i styrelsen. Det internationella huvud-
kontoret hade några veckor tidigare anställt 
en ny IT-chef, Bala Balachander, som del-
tog i marknadskommunikationskommitténs 
möte. Han kändes som en kompetens och 
aktiv person som säkert får it-knutarna att 
lösas. I Europa har vi inte ännu tillgång till 
appen MyLion som man försöker få i bruk så 
snabbt som möjligt.
 Till styrelsen utnämndes också två Leo/
Lion-medlemmar som inte har rösträtt. De 
är Eleonora Fresia, marknadskommunika-
tion, och Kyle Boutilier, medlemmar. Deras 
mandat är ett år.
 Jag och min maka Susanna tackar alla 
lion, leor och makar för det förtroende vi vi-
sats under de två arbetstyngda men givande 
perioderna jag var ID. Samtidigt vill jag öns-
ka vår nya internationella direktor Heimo 
och hans hustru Tuire lycka till i den inter-
nationella styrelsen under den här och nästa 
period.•
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V
år glada och entusiastiska dg-grupp 
samlades på Helsingfors-Vanda 
flygplats måndagen den 25 juni kl. 
11.00. En liten nervositet kunde 
klart skönjas. 

 Efter de normala hälsningskramarna de-
lade vi 500 disktrasor mellan oss för att delas 
ut till gästerna under den nordiska kvällen. 
Dessutom skulle lion Antti Forsell hämta LC 
Helsinki, Finlandias skjortor och i egenskap 
av erfaren convention-resenär uppmuntra 
oss som skulle resa.
 Vi tog på oss skjortorna och väckte med 
vår stilighet uppmärksamhet längs hela re-
san. Resan gick via London till Las Vegas. 
Resan räckte över ett dygn och vi var fram-
me lokal tid kl. åtta på kvällen.
 Det gick snabbt att checka in på vårt ho-
tell MGM Grand. Våra rum var utspridda 
bland hotellets 6 600 rum och 20 våningar. 
WhatsApp var från början får huvudsakliga 
kommunikationskanal.

Många steg
Efter frukost nästa morgon bekantade vi oss 
under ledning av Taru och Jari Rytkönen 
med de allmänna utrymmena och de behöv-
liga rutterna i det gigantiska hotellet.
 Hotellets storlek visas av att man under 
en enda dag kunde gå över 11 000 steg inom-
hus. Det var över 2 000 steg enbart från ho-
tellrummet via frukosten till dge-lionens 
skolklass. Under den första veckan visade steg-
mätaren att jag hade gått över 40 kilometer.
 På eftermiddagen blev vi electer och fick 
vår dg-väskor, Lions-skjortor och electkort.
 På onsdagsmorgon inleddes dagen till-
sammans med våra makar i ett stort klassrum 
varefter Jari Rytkönen inledde dg-electut-
bildningen i ett eget rum där vi bildade tre 
grupper med fyra dg:n i varje.
 Dagens tema var bland annat hur man 
fungerar som en helhetsmässig ledare. Vi 
gick igenom vår tidigare gjorda självutvärde-
ring och teamets dynamik. 
 Direkt efter inledningen hälsade perio-
dens internationella president Gudrun Yngva-
dottir på oss. Alltid när ett nytt tema inleddes
såg vi på video hennes hälsning till oss elever.
 Dagen avslutades med en kursmiddag på
en närliggande restaurang som hade stora 
portioner och moderna beställnings- och 
betalningsterminaler. 

Köande
Torsdagen den 28 juni var bland annat på 
agendan hur den offentliga bilden skapas. På 

Lärorik dg-kurs i Las Vegas
dg ari suominen 107e
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DG-kursen 2018–2019 utbildades i Las Vegas. 

Livet efter årskongressen
dg sanna mustonen

EFTER ÅRSMÖTET gjorde största delen av 
guvernörskursens deltagare med makor 
eller makar samt ordförande Pirkko Viha-
vainen med sin make Markku en rundtur 
i Nevada, Arizona och Utah. Samtidigt fick 
vi närmare bekanta oss med varandra och 
diskutera den kommande Lionsperioden.
 De här heta områdena har varit glest 
befolkade men då luftkonditioneringen 
blev vanlig på 1950- och 1960-talen bör-
jade folk strömma även hit. Tre jättedam-
mar på området ger energi och tryggar till-
gången till vatten.
 Vi besökte Hoover- och Glen Canyon- 
dammarna. De är exempel på hur natur-
krafterna kan tyglas på ett otroligt sätt, 
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men å andra sidan fick de röda bergen i 
Sedona, monumentala Grand Canyon och 
Antilope Canyons magiska former oss att 
känna oss väldigt små och obetydliga.
 Naturen är mäktig och vi människor 
blir oftast tvåa då vi försöker sätta emot el-
ler kopiera naturens krafter. Som vår inter-
nationella president Yngvadottir och vår 
egen Pirkko sade åt oss: Vi kan inte ändra 
vindens riktning, utan när vi styr mot nya 
horisonter gäller det att kunna använda 
seglen och veta hur man kryssar.•

DG-kursen på sightseeing i ökenlandskapet 
i delstaterna runt Las Vegas efter årsmötet.
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Kavla upp ärmarna
PERIODEN 2017–2018 avslutades fartfyllt. En helhetsreform av ekonomiförvaltningen
färdigställdes de sista veckorna innan kontoret skulle stängas för semestern. Både 
programvaran och leverantörerna byttes ut vilket innebär att det var många saker 
som krävde en lösning. Efter semestern skulle vi se om vi får bankkontona att stäm-
ma samt om vi får näthandeln, lageruppföljningen, faktureringen och många andra 
viktiga saker att fungera. När tidningen publiceras vet vi redan närmare hur det har 
lyckats.
     Lions har två aktiviteter på gång som kan öka vetskapen om oss. Det ena är det av 
miljöministeriet stödda projektet Ett rent Östersjön och det andra är symfoniorkes-

tern Orkester Norden.
     Orkester Norden är en nordisk Lions-aktivitet vilket
innebär att varje land ansvarar för den i tur och ord-
ning under en femårsperiod. Det innebär bland an-
nat att orkestern har en värdstad i det aktuella landet 

som också ansvarar för att det söks understöd från Nordiska ministerrådet. Vi har 
förhandlat med Lahtis stad sedan våren och det verkar som om orkesterns unga mu-
siker samlas till sitt musikläger i Lahtis sommaren 2019 för 
att därefter göra sin konsertturné. Tack Lahtis!
 En historisk händelse vid årsmötet i Uleåborg var 
beslutet att Lionshuset ska säljas. En annan minnes-
värd sak var att det elektroniska röstningssystemet 
kraschade och omröstningarna måste tas på nytt. 
Mötet var alltså dramatiskt värre och förbundets 
styrelse ska bland annat behandla fadäsen med 
omröstningen utgående från serviceproducen-
tens utredning.
 Årsmötets protokoll finns på hemsidans 
finska medlemssidor under fliken kokoukset.
 Inled den nya Lions-perioden med glädje! 
Vi ska hålla oss attraktiva för att kunna 
behålla vår förmåga att hjälpa.• 

PS. Efter en unik sommar visade det sig 
att även Lionshuset har fått och behållit 
sin beskärda del av värmen. När vi 
återvände på jobb i slutet av juli har 
temperaturen i utrymmena legat 
mellan 28 och 30 grader. Vi tål värme 
på olika sätt men för mycket är för 
mycket och en arbetarskyddsfråga. 
Jag litar på att vi i framtiden hittar 
luftkonditionerade arbetsutrymmen 
oberoende av var de finns. 

GENERALSEKRETERAREN
maarit kuikka

Generalsekreterare

Tack Lahtis.

EVENEMANGSKALENDER

STYRELSEMÖTEN
Under hösten 2018 
9.8. / 13.9. / 18.10. / 8.11. / 13.12. (option)

Under våren 2019 
24.1. / 14.2. / 21.3. / 25.4. / 
16.5. (option) / 7.6.

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
24–26.8.2018 St:Michel

1.12.2018 GoToWebinar

1–3.3.2019 Björneborg

9.6.2019 Konstituerande möte 
2019–2020 Kalajoki

ÅRSMÖTE
7–9.6.2019 i Kalajoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
25–28.10.2018 
Europa Forum, Skopje/Makedonien

18–19.1.2019
Nordiska samarbetsrådet NSR 
Gardermoen/Norge

5–9.7.2019 
Internationella årskongressen
Milano/Italien

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
SCHACK, 29.9.2018, 
LC Tampere

KARAOKE, 2.2.2019, 
LC Pihtipudas/Emmit

BOWLING, 25.2.2019 
LC Kuusankoski

GOLF, 28–29.6.2019 
LC Vantaa / Kaivoksela
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HÄNDELSER 2018–2019

kvällen hade de nordiska elekterna en kvälls-
sits på Hard Rock Café.
 På fredagen berättade Leo-presidenten 
Teemu Laitinen om Leo-verksamheten. På 
eftermiddagen delades vi in i engelskspråkiga
grupper för grupparbeten.
 Utbildningsdagarna var långa, från 8.30–
17.30 men på fredag slutade vi lite tidigare 
efter att betygen delats ut och vi fotograferats 
på amerikanskt vis. 
 Efter det var det dags för busstransport 
till utbildningsdelens avslutande fest. Maten
var god men köerna till bussarna och för-
friskningarna var olidligt långa.•
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M
ålsättningen är också att det 
skulle sökas mera stöd än ti-
digare. I egenskap av utvecklat 
land har Finland i högre grad 
varit givare än tagare.

 Vi har dock efter de 5 000 dollar som 
gavs i stöd för eftervården av explosionen i 
Lappo fått drygt 1,4 miljoner dollar i stöd. 
 Över en halv miljon har bland annat 
använts till att utveckla och forska kring 
Quest. Bidrag på 200 000 dollar från LCIF 
gjorde det också möjligt att bygga våra två 
ögonsjukhus och ett bidrag på 30 000 dollar 
hjälpte i hög grad till i vårt solköksprojekt i 
Kenya. 
 Bland annat har O-distriktet med hjälp 
av stöd från LCIF kunnat skaffa en am-
bulerande ögonbottenkamera som räddat 
många diabetiker från blindhet. Donationer
från klubbarna, diabetesföreningarna och 
AR-stiftelsen räckte bara till kamerans 
halva pris.  
 Den internationella målsättningen är 
jämnt fördelad mellan världens lionmed-
lemmar så att varje lion helt enkelt borde 
skaffa drygt 200 dollar till kampanjen. Med 

LCIF:s storinsamling i Finland
Kampanj 100: LCIF Stärker hjälpinsatser startade även i Finland 1.7.2018 och 
pågår till 30.6.2021. Även efter det är målsättningen att donationernas nivå 
skulle hållas på en högre nivå än tidigare.

heikki hemmilä, ordförande för lcif och kampanj 100, md 107 lions finland

den nuvarande dollarkursen gör det unge-
fär 4,2 miljoner euro, alltså ungefär samma 
som nyligen avslutade Röda fjädern.
 Målsättningen är tuff men jag hoppas
att alla kan delta genom att till exempel 
marknadsföra insamlingen till företag och 
samfund, anordna insamlingar eller done-
ra själv. Alla medel som redovisas till LCIF 
berättigar bland annat till utnämningar av 
Melvin Jones Fellowship. 

• Ansökningstiden går ut 31.10.2018.
• Ansökningarna kan formuleras fritt  
 men de ska ge noggranna uppgifter om
 den sökande (inkl. kontakt- och bank-
 information) och om användningsända- 
 målet (inkl. tidpunkt, plats, evenemangets  
 budget) i form av en projektplan.
• Servicebranschen behandlar
 ansökningarna och gör sin framställning   
 i samarbete med generalsekreteraren.
• Bidragen godkänns av guvernörsrådet   
 utgående från styrelsens förslag 
 i november.
• Klubbarna kan söka bidrag på högst   
 2 000 euro och distrikten på högst 
 5 000 euro.
• Bidraget ska enligt Röda Fjädern   
 insamlingen riktas till något av följande  
 ungdomsarbetsmålkjsättningar:
 1. Ungdomarnas livskompetens.
 2. Förhindra utslagenhet.
 3. Ungdomarnas mentala hälsa.
 4. Ett drogfritt liv. 
• Rapport över bidragets användning 
 ska inlämnas.

TILLÄGGSUPPGIFTER ges av serviceledare 
Jukka Isotalo (jukka.isotalo@lions.fi) och 
generalsekreterare Maarit Kuikka 
(maarit.kuikka@lions.fi).

ANSÖKNINGSDIREKTIV

Den internationella 
målsättningen är jämnt 
fördelad mellan världens 
lionmedlemmar.

Stöd till ungdomsarbete
KLUBBARNA OCH DISTRIKTEN kan söka Röda 
fjädern understöd för ungdomsarbete under 
perioden 2018–2019.
 Enligt guvernörsrådets beslut (3/2017–
2018 26.9.2017 §36) stöder Lionsförbundet
ungdomsarbetet med 401  500 euro med 
medel från Röda Fjädern-insamlingen.
 Enligt beslutet fonderas understödet som 
är avsett för Lionsförbundets ungdomsarbe-
te, och klubbarna ges möjlighet att ur fonden 
söka stöd för sitt eget ungdomsarbete. Gu-
vernörsrådet beslöt vid sitt möte i mars 2018 
att även distrikten kan söka understöd.
 I praktiken innebär detta att inte hela 
summan delas ut på en gång. I stället fast-
ställs målen enligt behov så länge det finns 
något att dela ut. Det har reserverats totalt 
70 000 euro för distriktens och klubbarnas 
ansökningar för perioden 2018–2019.•

LCIF har under de senaste 50 åren förhindrat miljoner människor från att bli blinda med hjälp av 
programmet SightFirst.

 Själv tänker jag skaffa åtminstone en dia-
mantnål och styra pengarna till vaccina-
tionskampanjen mot mässling. Min mål-
sättning är att kunna säga ”jag var med om 
det där” när mässlingen är utrotad i likhet 
med smittkopporna.•
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E
fter anmälningsprocessen och kont-
rollen av fullmakterna på fredagen 
intervjuades viceordförandekandi-
daterna Aarne Kivioja (N-distrik-
tets guvernör under förra perioden) 

och Matti Reijonen (M-distriktets tidigare 
guvernör) av förbundets utbildningsledare 
Varpu Ylhäinen.   
 Teman i panelen var bland annat jämlik-
het i lionsverksamheten, ledarskap, utbild-
ning, medlemsantal, förbundets ekonomi 
och Lionshuset. Publiken deltog ställde aktivt
frågor till kandidaterna.
 Efter panelen presenterade lion Mika 
Pirttivaara och PDG Tiitus Tuohikorpi 
Lions arbete för rent vatten. Projektet fick i 
våras en historisk vändning när förbundet 
och 13 distrikt anslöt sig till Östersjöutma-
ningen som numera också hör till miljömi-
nisteriets spetsprojekt.
 – Projektet visar samtidigt modell åt andra
lionsländer. 

Årsmötet fattade viktiga beslut
Finlands Lionsförbunds 65:e årsmöte under det andra veckoslutet i juni. 
Mötet är det största årliga Lions-evenemanget i Europa och samlade 
ungefär 1 400 deltagare, av vilka en del från utlandet.

anna-kaisa jansson, lionsförbundets informationschef

 Medlemsledare PDG Harri Hirvelä pre-
senterade medlemsanskaffningskampanjen 
Sökning på gång som har som målsättning att 
få två nya medlemmar till varje klubb under 
perioden.

Lionshuset säljs, 
medlemsavgiften 
behölls oförändrad.

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) 
 Viestintäjohtaja (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/Malminkartano 

 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 

5. MEDELANSKAFFNING 
 Medelanskaffningsordförande (MDC)   
 201–2020 Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää 

6. INTERNATIONELL VERKSAMHET (IR) 
 Internationell direktor (MDC) 2018–2020 
 och Alert-verksamhet 
 Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune 
 Ansvarspersoner: 
 LCIF-koordinatorer 2018–2021
 Heikki Hemmilä, LC Ylivieska  
 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. Ilkka Siissalo, LC Espoo/City  

7. ARBETE SOM STÖDER ADMINISTRATIONEN 
 Verksamhet- och ekonomiplanering
 ordf. Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä  
 Regelärenden, ansvarspersonen väljs senare  
 Fastigheter, ansvarspersonen väljs senare 
 Nätverken för tidigare ledare 
 (ID, PID och PCC)
 ansvarsperson Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki   
 Informations- och kommunikationsteknik
 ordf. Jari Salonen, LC Riihimäki 

ORDFÖRANDEN FÖR BRANSCHER 
OCH ARBETSGRUPPER 2018–2019

I årsmötet deltog 741 lion från 420 klubbar.

FOTO: ANNA-KAISA JANSSON

 PDG Erkki Voutilainen berättade om 
Orkester Norden, som Finland har ansvar för 
under femårsperioden 2019–2024. Orkes-
tern väljs varje år och består av ungdomar i 
åldern 17–25 år. Den är Nordiska samarbets-
rådet NSR:s största och långvarigaste projekt 
och finansieras också av Nordiska rådet.

>>>
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Celeber hälsning
Själva årsmötet öppnades på lördagen av 
Finlands Lionsförbunds ordförande Erkki
Honkala. Den internationella organi-
sationens nuvarande president Gudrun 
Yngvadottirs hälsning på mötet gav en 
extra krydda.
 Hon påpekade betydelsen av det nord-
iska lionssamarbetet som bland annat har 
lett till flera stora internationella nord- 
iska samarbetsprojekt. Hon sade också att 
Finland har en stark ställning tack vare 
sina aktiva internationella ledare, nu se-
nast ID Markus Flaaming. Som ett exem-
pel på det nytänkande som Lions behöver 
nämnde hon också Antti Forsell, som är 
områdeskoordinator för det globala med-
lemsteamet (GMT) i Norden och Baltikum. 
 – Mitt tema för nästa period är Bort-
om horisonten. Det innebär att vi ska gå 
över gränserna och med friskt mod våga 
ta tag i nästa utmaning.

Huset ska säljas
På årsmötet godkändes förbundets verk-
samhetsberättelse 2016–2017 och för-
bundets bokslut fastställdes. Till ny ord-
förande valde VCC Pirkko Vihavainen, 
LC Juva/Luonteri, och till viceordförande 
Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä.
 Dessutom godkändes att guvernörs-
rådet får fullmakt att sälja Lionshuset och 
underteckna köpebrevet. Efter omröst-
ning godkände årsmötet motförslaget att 
försäljningsvinsten ska investeras och att 
endast den del av avkastningen som över-
stiger inflationen får användas till verk-
samhetens finansiering. Medlemsavgiften 
behölls oförändrad.• 
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Gudrun Yngvadottir, internationell president 
under perioden 2018–2019, påpekade att 
om vi hjälper lionsklubben att växa och bli 
starkare, växer vi också själva.

>>>

L
ärarna har upplevt Lions Quest som 
ett ytterst gott hjälpmedel. Efter-
som det under åren har skett stora 
förändringar i skolan och samhäl-
let beslöt LCIF att tillsammans med 

pedagogiska fakulteten vid Helsingfors uni-
versitet undersöka LQ-programmets påver-
kan och utvecklingsbehov. 
 Forskningen har letts av Kirsti Lonka, 
professor i pedagogisk pedagogik, och FT 
Markus Talvio som i sin avhandling och 
därefter har forskat i utvecklingen av lärarnas 
socioemotionella kunskaper. Han har också 
fungerat som LQ-utbildare. I forskningen 
har även deltagit andra forskare från både 
Helsingfors universitet och andra länder.

Made in Finland
Den använda forskningsmetodiken utveck-
lades först tillsammans med Finlands Lions-
förbund. 
 Forskningsprojektet väckte därefter upp-
märksamhet i andra länder där LQ-pro-
grammet används. Därför beslöt LCIF att 
förlänga och utvidga det femåriga forsk-
ningsprogrammet till åtta andra länder. 

Internationell Lions Quest-
forskning slutförd
Lionsklubbarnas internationella stiftelse LCIF har förverkligat utbildnings-
programmet Lions Quest i nästan 40 års tid. Under den tiden har programmet 
genomförts i ungefär hundra länder.

LIONS QUEST / ft markus talvio och pdg osmo harju

 Forskningen visar att LQ-programmet 
kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete. I 
Finland har programmet förnyats men sam-
tidigt har det observerats att de utbildare 
som redan genomgått programmet behöver 
mera input för att upprätthålla och använda 
sig av sin kompetens.
 Det har också observerats att Lions Quest- 
programmet kan utvidgas att omfatta även 
till exempel idrottsträning. Forskningens 
slutrapport har färdigställts och kommer att 
publiceras i internationella vetenskapliga tid-
ningar och konferenser.

Viktig forskning
Det har tillsvidare forskats mycket lite i lä-
rarnas socioemotionella kunskaper. Lärarna 
som deltagit i forskningen finns på olika håll 
i världen och representerar olika kulturer 
och utbildningsbakgrunder. 
 Deltagarna kom från de nio OECD-län-
derna Argentina, Australien, Italien, Öster-
rike, Japan, Lettland, Tyskland, Finland och 
Turkiet. Samma lärare svarade på enkäten 
före och efter utbildningen. Av de drygt 2 000
lärarna deltog hälften i Lions Quest.

En färsk undersökning visar att Lions Quest programmet kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete
på grund av att omvärlden hela tiden förändras.
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Ungdomsutbytet har 
för många varit en 
oförglömlig upplevelse.

Information om leoverksamheten gavs i juni i Malm. I mitten Malmittarets leo-ansvariga Petra Pedda 
och till höger Joel Stockmakare som visar leoreklamkassen.
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Flera värdfamiljer 
behövs
ari lindell, yced 2017–2020 

VI LION HAR skäl att ibland fundera över vad 
vårt lejonlöfte innebär i form av social delak-
tighet, till exempel då det gäller ansvaret att 
skaffa värdfamiljer för ungdomsutbyte.
 Ungdomsutbytet har för många varit en 
oförglömlig upplevelse som det finns mycket 
att berätta om likaväl i skolan som hemma 
och på den sponsorerande klubbens möte. 
Det lönar sig att tänka på vilken positiv PR 
verksamheten ger.
 I månadsskiftet juli-augusti pågick tre lä-
ger och det fjärde höll på att starta. Lägerorga-
nisationerna var väl medvetna om sitt ansvar 
och allt hade gjorts för att deltagarna skulle få 
en så bra bild som möjligt av Finland.

 En sak som måste diskuteras är jakten på 
värdfamiljer. Ansvaret ligger i dag i praktiken
på distriktens utbytesansvariga och lägeror-
ganisationerna. Till exempel lägerkoordina-
torerna har gjort ett otroligt fint arbete för 
den här saken.
 I år klarnade de sista värdfamiljerna först 
någon dag innan lägret startade och jag har 
fått hård kritik för varför de finländska lejo-
nen inte tar sitt ansvar. Det gäller alltså för 
alla att fundera över saken på allvar. Hur 
många från distriktens styrelser har exem-
pelvis varit värdfamiljer?
 Under den här perioden är det också skäl 
att fundera över hur ungdomsutbytet kunde 
effektiviseras. 
 Måste vi gå in för en praxis där distrik-
tens utbytesansvariga endast tar emot utby-
tesansökningar om värdfamiljsblanketten 
samtidigt fylls i? Det torde kraftigt minska 
intresset för ungdomsutbyte och kan dessut-
om ses som en bestraffning för att vi som or-
ganisation inte kan ordna med värdfamiljer.
 Jag hoppas att klubbarna under denna 
period tar värdfamiljsfrågan på allvar. Som-
maren 2019 arrangerar vi fem läger med un-
gefär 150 deltagare. Slutligen vill jag tacka 
alla dem som med sina arbetsinsatser gjorde 
denna sommars läger möjliga!•

LC HELSINKI/MALMITTARET har märkt att 
det lönar sig hålla kontakten med sina ut-
bytesungdomar eftersom en del av dem kan 
vara intresserade av leoverksamheten. 
 Ungdomar som deltagit i ungdomsut-
bytet har flera gånger deltagit i klubbens 
möten för att berätta om sina erfarenheter 
hos värdfamiljerna.
 En av de här ungdomarna fick inspi-
ration att delta i Malmittarets farsdagseve-
nemang och dessutom att baka för vårens 
restaurangdagsevenemang. Det gav gnis-
tan för att börja jobba med att få ungdomar 
med sig för att göra gott, alltså att grunda 
en leoklubb.
 En mansklubb från norra Helsingfors 
hade intresse av att hjälpa den leoklubben 
på vägen. Som det nu ser ut skulle klubben 
ha åtminstone tio ungdomar på kommande 
i periodens början.

Hjälpa och göra gott
Före sommarlovet samlades de intresserade 
ungdomarna tillsammans med represen-

 Forskningsresultaten visade att lärarnas 
förmåga att använda sig av LQ-verktygen 
och -kompetenserna ökade. I kontrollgrup-
perna skedde allmänt taget ingen föränd-
ring i de kompetenser som LQ gäller.  
 Forskningen startade 2013 och projektet
har en egen hemsida på adressen https://
lions-quest-evaluation-project.webnode.fi/.
 Resultaten av forskningen visar att LQ 
är ett fungerande program speciellt då lä-
rarna får stöd och aktuellt material samt 

tanter för Malmittaret, Leo-ansvarige Kari 
Eväsoja, Joel Stockmakare som grundat le-
oklubben i Håkansböle och leopresidenten 
Clara Nilsson i Lionshuset. 
 På agendan stod leoverksamhetens 
innehåll och vilka roliga erfarenheter Joel 
och Clara har haft i sina klubbar, samt vilka 
gemensamma saker lejonen och leona kun-
de tänkas göra.  
 Clara berättade att hon speciellt myck-
et har gillat evenemanget med gratis utdel-
ning av varm saft på gravgården på allhel-
gonadagen. Det har varit positivt både för 
dem som stått för arrangemanget och för 
mottagarna.
 Enligt leona var den viktigaste saken att 
hjälpa och göra gott, men de erfarna leona 
betonade också den internationella aspek-
ten samt att det är roligt att få vänner från 
hela Finland.
 – Det bästa med leoverksamheten är att 
man kan göra precis det som gruppen vill, 
påpekade Clara.
 Nästa möte hålls i augusti.•

fullt ut kan använda sig av sina kunskaper 
inom ramen för skolans läroplan. En tanke 
är att det i framtiden kunde utvecklas en ut-
bildningsplattform som sporrar LQ-lärarna 
och fungerar som diskussionsforum.
 Lions Quest har genomförts i över 100 
länder med målsättningen att knyta elever-
na närmare skolan, stöda en positiv upp-
växt, förhindra mobbning, minska använd-
ningen av droger och att lära sig genom att 
hjälpa•

Ny leoklubb grundas
teija loponen, kommunikationsledare, md-prc



62

LC PEDERSÖRE kan se tillbaka på ett inne-
hållsrikt verksamhetsår 2017–2018. Bland 
aktiviteterna fanns bland annat tillverkning 
av julkärvar samt tändning av ljus och upp-
vaktning vid hjältegravarna vid Pedersöre 
kyrka på självständighetsdagen 2017.  
 Under slutspurten i juni överräcktes ett 
tält till scouterna i Pedersöre av president 
Christer Nyman. Mottagare var kårchef Frank

GAT borde nu vara i full gång
varpu ylhäinen, md-glt 2017–2020 

DEN VÄRLDSOMSPÄNNANDE GAT-organi-
sationsmodellen (Global Leadership Team) 
borde nu vara i funktion i alla distrikt och 
klubbar. Periodens målsättning är att kon-
centrera verksamheten på de fem service-
områdena i programmet LCI Forward, alltså 
hunger, syn, miljö, diabetes och barncancer. 
Det utesluter givetvis inte klubbarnas och di-
striktens egna aktiviteter och hjälpmål.
 En viktig del av förbundets verksamhet 
är att ge distriktens utbildare kompetens att 
i sin tur utbilda distrikts- och klubbtjänste-
männen, alltså morgondagens Lions-ledare. 
Varje president ska säkerställa att den egna 
klubbens tjänstemän deltar i möten och i 
evenemang för nya lejon.
 Utbildningsmaterialet finns på den finsk-
språkiga medlemssidan under länken Kou-
lutus.•

President Christer Nyman överräckte ett scouttält till kårchef Frank Wikblad vid scouterna i Pedersöre.

Ny klubb i Uleåborg
ulla karppinen, 
president för lc oulu-uleåborg

UNDER ÅRSMÖTESVECKAN grundades den 
nya klubben LC Oulu-Uleåborg med 27 
medlemmar. Bland medlemmarna finns för-
utom finländare hela sex andra nationaliteter 
representerade.
 I det konstituerande mötet deltog också 
1VP Gudrun Yngvadottir. Hon konstaterade
att hon skarpt gillade den känsla av glädje  
och trivsel hon upplevde i klubben.
 – Klubbmötena ska också kunna vara 
överraskande, så att man känner att man lärt 
sig något nytt när man kommer hem efter 
mötet, sade hon.
 Klubbens Charter Night firas 29.9.2018.•
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I det konstituerande mötet deltog den internationella presidenten under perioden 2018–2019 
Gudrun Yngvadottir och Finlands internationella direktor Markus Flaaming.

Miljögärning för orten
PÅ LIONSFÖRBUNDETS årsmöte belönades för 
sjätte gången en lionsklubb som har gjort en 
betydande miljögärning på den egna orten. 
Vandringspriset gick i år till LC Keminmaa 
för restaureringen och underhållet av natur-
stigarna i Kallinkangas som hänförde sig till 
Finland 100-projektet.
 Tack vare restaureringen av naturstigarna
kan det garanteras att områdets mångfald 
lyfts fram. I närheten av naturstigarna bor 
över 60 000 människor som nu kan njuta av 
naturen på ett helt nytt sätt. Klubben har för-
bundit sig att upprätthålla stigarna under de 
följande åren.•

Röda Fjädern-tält donerades i Pedersöre
Wikblad. Gåvan möjliggjordes genom 
Röda Fjädern-insamlingen och scouterna 
uppskattade tältet stort. 
 Klubben deltog även detta år i hant-
verkarmarknaden i Bennäs där klubben 
bland annat sålde husbondevimplar ge-
nom lion Per Klemets. Våravslutningen 
hölls i Forsby jaktstuga med trevlig sam-
varo, grillmat och levande musik.•
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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

TÄTÄ JUTTUA KIRJOITTAESSA eletään elo-
kuun alun helteistä päivää. Tällaista säätä on 
ollut itselläni jo juhannuksesta lähtien, kun läh-
din kolmen viikon USA:n reissulle. Sieltä palat-
tuani on ollut sää myös Suomessa helteinen, jo-
ten varsin kesäistä on ollut jo tovi. Koitan nauttia 
näistä viimeisistä hellepäivistä sen minkä pystyy, 
kun seuraavan kerran tällaista säätä saattaa olla 
vasta ensi vuonna. Las Vegasissa pidetyn Leijo-
nien kansainvälisen vuosikokouksen eli LCIC:n 
ja lomailun lisäksi pidimme myös kauden ensim-
mäisen Suomen Leojen hallituksen kokouksen 
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Siuntiossa. 
Uusi hallituksemme on sopiva sekoitus uutta ja 
vanhaa, nais- ja miesvoimaa. Viikonloppuna kä-
siteltyjen asioiden pohjalta on edessä selvästi 
hyvä kausi! Se asia, mikä parhaiten välittyi, on 
kuinka monen osa-alueen taitajaa meiltä löytyy. 
Nämä taitajat kun yhdistää, niin saan johdetta-
vaksi parhaan mahdollisen joukon. Voisiko halli-
tuksen presidentti parempaa tiimiä toivoa?
 Tätä kautta aloin suunnittelemaan hyvissä 
ajoin ennen kauden alkua, jo viime vuoden puo-
lella. Jotta voit suunnitella tulevaa, täytyy tietää 
menneisyys; sanonta menee näin. Aloitimme 
nykyisen aikakauden leojen osalta suunnilleen 
kolme vuotta sitten. Ensimmäisenä laitettiin pe-
rusasiat kuntoon, seuraavaksi panostettiin pe-
rustyöhömme eli aktiviteettien järjestämiseen 
ja kuluneena kautena keskityttiin leojen näky-
vyyden parantamiseen. Mitä seuraavaksi, oli ky-
symykseni. Vastaus tuli pian: halutaan säilyttää 

2018

HALLITUKSEN SUUSTA

Täydellä innolla uusiin seikkailuihin
Uusi kausi on polkaistu käyntiin ja kesälomien jälkeen huokuu vahva 
innostus. Mietteet näin elokuun alussa ovat siis otolliset lähteä 
toteuttamaan leojen kanssa aktiviteetteja, tapahtumia ja uusia 
kohtaamisia. Kauteen mahtuu myös paljon tavoitteita ja näissä on 
vahvasti läsnä yksilö, leo. Mitä kaikkea yksittäinen leo voi vaikuttaa 
asioihin? Halutessaan hyvinkin paljon, suorastaan mullistavasti.
teemu laitinen, presidentti

4

Kuvassa uusi hallitus. Alhaalta vasemmalta 
Kati Jaatinen, Teemu Laitinen, Max Mäkelä, 
Joel Stockmakare, Maria Mäkinen, Markus 
Kuosmanen, Elina Laakso ja Mia Sjöberg.

leot osana toimintaa pitkälle tulevaisuuteen. 
Kauden tavoitteiden linjaukset rakentuivat tämän
pohjalta: toiminnassa viihtyminen, mahdollisuu-
det johtaa eri menetelmillä sekä tavata leijonia 
uusin tavoin. Hyviä keinoja houkutella pysymään 
toiminnassa mukana. Näiden pohjalta pohdin 
yksittäisen leon merkitystä organisaatiossa ja 
se on merkittävä. Parhaimmillaan yksilö levittää 
positiivista energiaa ympärilleen ja vaikutus mo-
ninkertaistuu. Tämän kannustamana kauden tee-
maksi valikoitui Esimerkillistä toimintaa.
 Kauden teema kuvastaa hyvin myös jär-
jestön antamaa mahdollisuutta, jonka pohjalta 
vapaus toteuttaa asioita kohderyhmän ja orga-
nisaation henkilöiden (leot ja leijonat) hyväksi 
tulee jokaisen itsensä päätettäväksi kuinka pal-
jon olet valmis antamaan ja sitä myöten vasti-
neeksi ottamaan itse vastaan. Liittyessäni tähän 
järjestöön vuonna 2012 oma maailmankuvani on 
hyvin erilainen mitä se on nykypäivänä enkä olisi
voinut ajatellakaan toimivani jonain päivänä 
Suomen Leojen presidenttinä. Mutta vuosi ker-
rallaan olen edennyt ihmisenä eteenpäin ja pyr-
kinyt olemaan aktiivinen. Kehitys tähän hetkeen 
on mahdollistunut kannustavien ihmisten ja moni-
puolisen toiminnan ansiosta. Toivon mukaan 
tämä toimii kannustimena teille kaikille toteut-
taa itseänne oman tahdon ja kiinnostuksen puit-
teissa. Ikinä ei voi tietää kuinka pitkälle pääset 
leona ja leijonana sekä myös muussa elämässä. 
Näillä sanoilla toivon menestystä alkavaan kau-
teen koko Suomen Leojen hallituksen puolesta!•
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Seuraava kansainvälinen leotapahtuma on LEF2018, 
eli Leo Europa Forum 2018, joka järjestetään 
tänä vuonna Unkarin Visegrádissa.

Tervehdys leoystävä!
olli partanen, 
kansainvälisten asioiden sihteeri/
international liaison officer

PIKAKATSAUS MAAILMALLE. Tätä kirjoittaes-
sani on helteinen keskiviikkoilta Helsingissä. Sa-
maan aikaan on Westchesterissä New Yorkissa 
käynnissä USA/Canada Leo Leadership Forum. 
Viisipäiväisessä tapahtumassa on leofoorumeille
ominaiseen tyyliin koulutuksia, juhlallisuuksia, 
sekä kattavaa ajatusten ja ideoiden vaihtoa. Pai-
kalla on Leo Advisory -panelisteja, eli leoja, jotka
toimivat kansainvälisissä tapahtumissa linkkinä 
lionsien ja leojen välillä. Paikalla käydään par- 
aikaa paneelikeskustelua siitä, kuinka leoista 
saataisiin 30 ikävuoden täyttyessä houkuteltua 
innokkaita jäseniä leijonaklubeihin. Spekuloin-
tia on toistaiseksi paljon ja asiaa on alettu jopa 
tutkia erilaisilla testiryhmillä. Jäämme siis toistai-
seksi odottamaan tutkimustuloksia.
 Takaisin tälle mantereelle. Seuraava kan-
sainvälinen leotapahtuma oli LEF2018, eli Leo 
Europa Forum 2018, joka järjestettiin tänä vuonna

ILOISIA UUTISIA

Leotunnelmia ympäri Eurooppaa ja maailmaa.

Unkarin Visegrádissa. Tähän kauniiseen, keskiai-
kaisella linnalla koristeltuun joenvarsikaupunkiin 
suuntasi elokuun lopulla toistasataa leoa 22:sta 
eri maasta. Viikkoon kuului vanhojen ja uusien 
leoystävien tapaamisen lisäksi aktiviteetteja, 
rentoutumista, sekä meidän KV-sihteerien vuo-
den tärkeimpiä kokouksia. Myös allekirjoittanut 
lähti paikalle luottaen siihen, että Unkarin vie-
raanvaraisuus ei petä. 
 Foorumit eivät lopu tähän. Lionsien Europa 
Forum 2018, eli EF2018 järjestetään 25.–27.10 
Makedonian pääkaupungissa Skopjessa. Äiti 
Teresan kotikaupunkiin saapuvat leijonat kä-
sittelevät viikonlopun teemana jäsenhankintaa 
ja aktiviteettien määrän kasvattamista. Jos siis 
olet kiinnostunut vierailemaan Lionsien suurta-
pahtumassa, nyt on siihen melko edullinen mah-
dollisuus. Kyseisen tapahtumaan on rekisteröity-
minen auki 27.10 asti ja maksaa leoille vain 70 
euroa! Luonnollisesti lentomatkat ja muut han-
kinnat eivät kuulu hintaan.
 Kaiken kansainvälisen toiminnan lisäksi 
muistutan vielä, että Leovuoden 2018–2019 kan-
sainvälisenä aktiviteettina on Leo4Green. Tässä 
aktiviteetissa leokubit sitoutuvat tekemään ym-
päristöystävällisiä tai vihreää ajattelua edistäviä 
aktiviteetteja. Osallistuvat klubit allekirjoitta-
vat Leo4Green-manifestin, joka jaetaan sosiaa-
lisessa mediassa. Tällä hetkellä jo 86 leoklubia 
ympäri Eurooppaa on allekirjoittanut ja jakanut 
manifestinsä. Tavoitteena on saada 100 mani-
festin raja rikki vielä kesän loppuun mennessä. 
Haastan myös suomalaiset leot mukaan aktivi-
teettiin!• 

Unkarin leot. Osallistuvat klubit allekirjoittavat 
Leo4Green-manifestin.
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Järjestön tuleva presidentti Gudrun Yngvadottir 
kävi vierailulla leojen vuosikokouksessa.

>>>

VIIKONLOPPU ALKOI vierailulla Leijonien ilta-
juhlassa Ouluhallissa, jossa hallituksen presi-
dentti Clara Nilsson piti puheenvuoron käsi-
tellen kulunutta kautta ja kiittäen leijonayhteis-
työstä. Palattuamme Hietalinnaan nautimme itse 
tehdystä pizzasta ja aloitimme myös viikonlopun 
mysteerin arvoituspelin joukkueittain. Leoja oli 
saapunut paikalle eri puolilta Suomea ja monien 
jälleennäkeminen on aina yhtä riemukasta!
 Lauantaina aamupalan jälkeen aloitimme 
itse vuosikokouksen. Käsittelimme edellisen kau-
den toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
kuluneen kauden kansalliset tapahtumat. Lisäksi 
Markus ja Elina pitivät Kahoot-pelin, jossa ar-
vuuteltiin faktatietoja leoista. Lounaan jälkeen 
uudet ehdokkaat Suomen Leojen hallitukseen 
esittäytyivät ja saimme näin uuden hallituksen 
tulevalle kaudelle täynnä uusia kasvoja kokenei-
den säestämänä. Vuosikokouksen loppupuolella
saimme arvovaltaisia vieraita kokoukseemme, 
kun tuleva kansainvälinen presidentti Gudrun 
Yngvadottir saapui puolisonsa ja muiden leijona-

Vuosikokoustunnelmia Oulusta
Tämän vuoden Suomen Leojen vuosikokous järjestettiin Oulun Hietalinnassa. 
Järjstävänä klubina oli Leo Club Oulu/Kempele. Viikonlopun ohjelmaan 
kuului itse vuosikokouksen lisäksi mysteerin arvoituspeli, vierailu vanhusten 
palvelukeskuksessa sekä iltajuhla lauantai-iltana. Tapahtuma kokosi yhteen 
noin 30 leoa ympäri Suomen sekä leijonavieraat.
teemu laitinen, leo club espoo/downtown

LEOJEN VUOSIKOKOUS 2018 OULU

Tapahtuman järjestäjäklubi Oulu yhteiskuvassa.

Vuosikokoukseen osallistujat yhteiskuvassa.
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PALKITSEMISET

VUODEN LEO
Iida-Maria Koskela, Leo Club Oulu/Kempele

VUODEN LEOKLUBI
Leo Club Vaasa

VUODEN KLUBIVIRKAILIJA
Aleksi Valavuo, Leo Club Rauma

VUODEN TULOKAS
Max Mäkelä, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

LYHTYPALKINTO
Leo Club Hamina

VUODEN KUVERNÖÖRI
Hannu Saarnilehto, B-piiri

Kauden aktiviteetti, näkyvyyspalkinto ja 
tsemppari valittiin yleisöäänestyksellä.

VUODEN AKTIVITEETTI
Ruusujen jakaminen 

Joel Stockmakare ja Markus Kuosmanen

VUODEN TSEMPPARI
Mia Sjöberg, Leo Club Vaasa

VUODEN NÄKYVYYSTEKO
Leokangaskassit

vieraiden kanssa vierailemaan kokoukseemme. 
Gudrun kertoi mietteitä tulevasta kaudesta ja 
meistä leoista järjestön tulevaisuutena. Nämä 
sanat antavat meille kaikille paljon energiaa tu-
levaan! Lauloimme ja tanssimme yhdessä Poika
saunoo -kappaleen, joka on noussut suureen 
suosioon kansainvälisissä leotapahtumissa. Ko-
kouksen jälkeen oli vuorossa vierailu vanhusten 
palvelukeskukseen, jonne veimme itse askarrel-
tuja kesäisiä kortteja ja vietimme aikaa heidän 
kanssaan. Myöhemmin illalla oli vuorossa ilta-
juhla, jossa hyvän ruoan lisäksi jaettiin palkin-
toja kauden aikana ansioituneille leoille. Illan 

Koulureppuja 
uusille koululaisille
ronja borgmästars, 
leo club vaasa

LEO CLUB VAASA osallistui OP:n ja HOPE ry:n 
järjestämään koulureppukeräykseen lahjoitta-
malla kärryllisen reppuja, penaaleja ja koulutar-
vikkeita. Keräyksen tavoite on tukea vähävarais-
ten lapsiperheiden lasten koulunkäynnin alkua. 
Vaasan klubi on aikasemminkin tehnyt yhteistöi-
tä HOPE ry:n, vapaaehtoisvoimin toimivan vähä-
varaisten ja kriisien kokeneiden perheiden tuki-
yhdistyksen kanssa.• 

LEOJEN VUOSIKOKOUS 2018 OULU

huipentumana olivat Joelin ja Iida-Marian ke-
hittämä ja laulama uusi leolaulu sekä paikallisen 
bändin musiikkiesitykset.
 Sunnuntaina aamupalan jälkeen ratkaistiin 
mysteeripelin arvoitus ja palkittiin voittajat. Uusi 
Leojen hallitus kokoontui myös ensimmäistä ker-
taa ja pohjustimme alkavaa kautta. Tämän jäl-
keen oli kotiinlähdön aika.
 Kiitos paljon viikonlopun ohjelmasta ja jär-
jestelyistä Leo Club Oulu/Kempele, teitte tapah-
tumasta antoisan! Nähdään jälleen porukalla 
syksyllä!•

Leot vierailivat vanhusten palvelukeskuksessa.

Kuvat vasemmalta: Poika saunoo -kappale tanssittiin porukalla, tailtwisterit valmiina rahastamaan sakot, Iida-Maria ja Joel esittivät uuden leolaulun.
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EHDOTA HYVÄ TEKO PALKITTAVAKSI
Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain Hyvän Päivänä 

valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän sekä omista joukoistaan 
lionien Vuoden Hyväntekijän tai Hyvän teon. 

8.10. VIETETÄÄN LIONSTOIMINNAN HYVÄN PÄIVÄÄ
Hyvän Päivä koskee kaikkia yli 23 000 vapaaehtoistyöhön 

sitoutunutta lionia 920 lionsklubissa eri puolilla maata. 
Päivän tarkoitus on tehdä tunnetuksi paikallista lionstoimintaa 

ja kertoa klubien monista tavoista tehdä hyvää. 

HYVÄN PÄIVÄ
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