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Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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Vuoden Hyväntekijä
Vloggaaja Maiju Voutilainen eli Mansikkka 
palkittiin nuorille esikuvana olemisesta 
ja rohkeudesta puhua mielenterveysongelmista

HALLITUKSEN KÄRKIHANKE HAASTAA TEKOIHIN
Lähde mukaan aktiviteettikilpailuun
puhtaan veden puolesta
 
EUROPA FORUM KOKOSI LIONIT YHTEEN
64. Europa Forumissa oli teemana tietoisuus
  
UUSIA ÄÄNIÄ KUULUVIIN
Uusia ääniä -aloite edistää sukupuolten välistä
tasa-arvoa ja naisten määrää lionsklubeissa 
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A-PIIRI
LC KUSTAVI: Heinonen Markku 
LC SAUVO: Möykky Ismo, Virta Mikko 
LC SALO/BIRGITAT: Ruissalo Virve 
LC KUUSJOKI: Taponen Ville 
LC TARVASJOKI: Frantti Sirkka-Liisa, Rauhala Tiina 
LC KOSKI TL: Rautiainen Petri 
LC TURKU/KUPITTAA: Leppänen Niklas 
LC BRÄNDÖ-KUMLINGE: Helin Marja 
LC KVARNBO: Tapper Lars 
LC LOIMAA/SINIKELLOT: Mikkonen Päivi 
LC TURKU/MERILEIJONAT: Jokinen Ari 
LC LOIMAA: Sillanpää Janne 
LC MYNÄMÄKI: Lehtola Mikko 
LC PAATTINEN: Tanskanen Timo 
LC SOMERO/PARATIISI: Haapala Marika 
LC NAANTALI: Koivunen Lassi 
LC TARVASJOKI: Kulta Hanna

B-PIIRI
LC GRANKULLA-KAUNIAINEN: Gustafsson Gunder 
LC ESPOO/LAAKSON LILJAT: Kuusisto Katriina 
LC KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT/NICE: 
 Lohikoski Marja-Liisa 
LC KYRKSLÄTT/NORD: Lydman Jan 
LC HELSINKI/MAININKI: Pikkarainen Anneli 
LC INGÅ: Österberg Ulf 
LC HELSINKI/BLUE AND WHITE: 
 Könkkölä-Viitasalo Sirkka

C-PIIRI
LC HÄMEENLINNA/LIINUT: Holm Silja, 
 Tapola Helena, Nuuttila Anne 
LC RIIHIMÄKI/KRISTALLI: Leppäniemi Päivi 
LC LAHTI/LAUNE: Hauhia Jussi, Ruhanen Mauri 
LC HÄMEENLINNA/WANAJA: Anttila Veli-Matti,  
 Kausti Olli 
LC HYVINKÄÄ/PUOLIMATKA: Koivula Juha 
LC RIIHIMÄKI/MIXED: Levänen Jari 
LC JOKELA: Tammilehto Vesa 
LC LOPPI/MAIJASTIINAT: Lohisaari Tuula 
LC JÄRVENPÄÄ/VENNYT JA JUSSIT: 
 Lahtela Anna-Maija 
LC HÄMEENLINNA/LINNATTARET: Vainio Merja 
LC ASIKKALA/KANAVA: Forsström Eija 
LC LOPPI/MARSKI: Hynynen Tuomas

D-PIIRI
LC KOUVOLA/HONKA: Itkonen Valtteri 
LC LUUMÄKI: Pynnönen Mikko, Mustonen Esa 
LC HAMINA/BASTIONI: Tuononen Tero 
LC KOTKA/KEISARINNA: Matzon Susanne, 
 Silvo Eija, Sokura Satu, Feldt Jaana, 
 Renlund Tanja 
LC HAMINA/VARVARA: Puska Kristiina 
LC HEINOLA: Ollikainen Jussi, Härkönen Tero 
LC IMATRA: Seppänen Olli 
LC MÄNTYHARJU: Poraharju Juha, Niiranen Tuomo 
LC KOUVOLA/HONKA: Vinnikka Teemu

Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 16.9.–16.11.2018

E-PIIRI
LC VESILAHTI/KURJET: Tyrkkö Päivi 
LC TAMPERE/KÖYHÄT RITARIT: Kanto Reijo 
LC TEISKO: Vapaavuori Heikki, 
 Laaksonen Matti, Enne Pekka 
LC TAMPERE/NÄSINNEULA: Salonen Leena 
LC TOIJALA: Numminen Mika 
LC ORIVESI/ISOMAKKARA: Raita-aho Timo 
LC TAMPERE/WIVI LÖNN: Savola Sirke 
LC RUOVESI: Malvisalo Mika 
LC PIRKKALA/PIRKATTARET: 
 Siltakorpi Marja-Leena

F-PIIRI
LC VÄHÄKYRÖ: Paavola Rami 
LC KAUHAJOKI/ARO: Latva-Krekola Jarmo 
LC VAASA/MERI: Lesonen Juha 
LC SEINÄJOKI/AALTO: Ahopelto Maila 
LC VIMPELI: Pilbacka Tomi 
LC NURMO/LAKEUS: Louhiranta Markku 
LC KRISTINESTAD-KRISTIINANKAUPUNKI: 
 Liljeblad Jonas 
LC NURMO/VALAKIAT: Raumanni Ritva 
LC KURIKKA/JENNYT: Granqvist Anna-Liisa

G-PIIRI
LC LUHANKA: Huuskola Markku,
  Alusniemi Timo 
LC JYVÄSKYLÄ/KUOKKALA: Helke Markku  
LC PIHTIPUDAS/EMMIT: Mäkelä-Varis Terttu,   
 Heikkinen Kirsi 
LC VILPPULA/KOSKI: Meronen Kari, 
 Rikkonen Kari 
LC KORPILAHTI: Kemppainen Pekka 
LC MÄNTTÄ/ESTERI: Repo Erja 
LC ÄÄNEKOSKI/HELMI: Hämäläinen Mamilla

H-PIIRI
LC LIPERI/LEONILLA: Jaakkola Kirsi, 
 Lappalainen Larissa, Karttunen Liisa 
LC TUUPOVAARA: Lappalainen Erkki

I-PIIRI
LC KUHMO/KUHMONIEMI: Pääkkönen Matti 
LC VAALA: Mannermaa Elina, Seppänen Niina 
LC TYRNÄVÄ: Lassila Arto 
LC KIIMINKI: Häkkilä Paula 
LC KEMPELE/SAMPOLA: Turunen Tarmo, 
 Jarva Pasi 
LC OULU/OULUJOKI: Verronen Mikko, 
 Korkeakivi Kalle 
LC OULU/TERWA: Abebe Tsegaye 
LC OULU/AVAIN: Ukura Antti

K-PIIRI
LC MUURUVESI: Multala Heikki, Multala Aira 
LC VESANTO: Hedlund Kaisa 
LC SONKAJÄRVI: Kärkkäinen Ilpo 
LC KUOPIO: Tarvonen Jouko, Jalkanen Tapio 
LC KAAVI: Rautiainen Jouni 

LC IISALMI/KOLJONVIRTA: Heikkinen Jouko 
LC KARTTULA: Huovinen Riikka 
LC IISALMI/POROVESI: Karhapää Aimo

L-PIIRI
LC ROVANIEMI/NAPAPIIRI: Lindroos Markku, 
 Harju Jarmo, Viitala Tapio 
LC PELLO: Kristo Ulla, Romakkaniemi Pasi, 
 Keränen Asta, Mäkipörhölä Suvi, 
 Keränen Seppo 
LC TORNIO/RAJA: Suunta Jarmo 
LC PUDASJÄRVI: Vähäkuopus Timo 
LC ROVANIEMI/PETRONELLA: Väyrynen Mirja 
LC TORNIO/RAJA: Tohu Niko 
LC ROVANIEMI/RONJAT: Karila Heli 
LC KITTILÄ-LEVI: Karonen Esko

M-PIIRI
LC RAUMA: Oravasaari Mika 
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSO: Ruuti Hilkka 
LC KOKEMÄKI/TELJÄ: Pruuki Altti 
LC HONKAJOKI: Tiussa Tero, Kallioniemi Tapio,   
 Pulliainen Lea, Ylinen Kaiju, 
 Ala-kantti Eveliina, Kurki Minna 
LC RAUMA/KANALI HELME: Badyari Riina, 
 Myllyniemi Mira, Jussila Kirsti 
LC POMARKKU: Räihä Juha 
LC KAUVATSA: Aalto Tuomas 
LC HUITTINEN/GERDA: Kiikkala Kirsi, 
 Järvenkallas Jaana

N-PIIRI
LC HELSINKI/ITÄ: Väätäinen Olli, Laine Lasse 
LC MÄNTSÄLÄ/NELOSVÄYLÄ: Aatsinki Kai 
LC HELSINKI/SOIHDUT: Hyttinen Riitta 
LC VANTAA/HELSINGE: Huilaja Eija 
LC PORVOO/BLANKA: Jokela Maj-Britt 
LC HELSINKI/KONTULA: Korkiakoski Jukka 
LC HELSINKI/VUOSAARI: Yasser Diallo Alioun 
LC HELSINKI/REVONSALMI: Eronen Tommi 
LC HIEKKAHARJU-SANDKULLA: Ikonen Kalervo 
LC PORVOO/ROSÉ: Järvinen Sirpa 
LC HELSINKI/PRO CULTURA: Heikuri Pirkko

O-PIIRI
LC HALSUA: Karhulahti Juha 
LC HIMANKA: Boren Elina 
LC REISJÄRVI: Vedenpää Antti 
LC HAAPAVESI: Törmälehto Leena 
LC KALAJOKI: Alajoki Juha 
LC KAARLELA: Teerikangas Juha
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Kannessa vloggaaja Mansikkka eli Maiju Voutilainen, 
joka valittiin vuoden 2018 valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi.
Kannen kuva: Paula Kesäläinen
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Ilmoitusaineistot 
Sem Schubak
sem.schubak@cre8.fi
p. 040 533 5190
Viestintätoimisto CRE8 Oy 
Fredrikinkatu 81 C 46, 00100 Helsinki
Lion-lehden ilmestymisaikataulu 2019 
Numero 1  14.2. digilehti Aineistopäivä 10.1.
Numero 2  4.4. Aineistopäivä 28.3. 
Numero 3  30.5. Aineistopäivä 25.4. 
Numero 4  5.9. Aineistopäivä 1.8. 
Numero 5  24.10. digilehti Aineistopäivä 19.9. 
Numero 6  12.12. Aineistopäivä 7.11.

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 6 / 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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Lionien sydän
TE KAIKKI TIEDÄTTE, miten tärkeä perheeni on minulle. Ehkä 
näitte perheenjäseniäni kanssani lavalla vuosikongressissa tai 
kuulitte minun kertovan tyttärentyttärestäni jossakin tapahtu-
massa.
 Uskon, että lionien maailma on suurenmoinen paikka per-
heelle. Voiko paremmin kuin toiminnan avulla opettaa lapsilleen, 
miten huolehtia puutteenalaisista? Olen tavannut monia perhei-
tä, jotka ovat tehneet palvelemisesta tradition perheelleen jopa 
niin, että samasta perheestä kolme tai neljä sukupolvea palvelee 
samassa klubissa. 
 Kaikki eivät kuitenkaan ole syntyneet palvelumielisiin per-
heisiin. Olemme silti jokainen lioneita siksi, että olemme löytä-
neet sydämestämme jotakin, joka on kutsunut meidät palvelu-
työhön. Se asia on sydämessämme, se ei ole vanhemmiltamme 
perityssä DNA:ssa. Se on 
kuitenkin osa meitä. 
 Juuri se ”geeni” yhdistää 
meitä. Yhteiset arvomme si-
tovat meitä yhteen – uskom-
me siihen, että maailma voisi 
olla parempi paikka, jos kal-
taisemme tavalliset ihmiset 
ryhtyvät toimimaan. Emme 
odota, että muut tekevät työn.
Teemme sen itse. Me järjestämme, palvelemme ja toimimme yh-
dessä saadaksemme aikaan valoisamman tulevaisuuden kaikille. 
Se juuri tekee meistä lionsperheen.
 Kannustan teitä kaikkia muistamaan, että yhteishenki on kes-
keinen asia lionjäsenyydessä. Kannustan teitä toivottamaan uudet
jäsenet tervetulleiksi – ei vain klubiin, vaan perheeseen. Nimen-
omaan juuri tämä perhe, jonka olemme luoneet itsellemme 
yhdessä niiden ihmisten kanssa, jotka sydämessään jakavat ha-
lumme palvella, voi olla se side, joka kannattelee meitä läpi koko 
elämämme.•

gudrun yngvadottir
Kansainvälinen presidentti,
Lions Clubs International

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

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

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

Yhteishenki on
keskeinen asia
lionsjäsenyydessä.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Verkot vesille yhdessä
Kumppanuudet ja yhdessä tekeminen ovat pinnalla Leijonat 
puhtaiden vesien puolesta -hankkeessa, jonka käynnistämä 
aktiviteettikilpailu pärskähti vauhtiin marraskuun alussa. 
johanna lassy-mäntyvaara ja marianne valta sekä hanketiimi

S
uomen ensimmäinen vesiteemai-
nen aktiviteettikilpailu haastaa 
leijonat ja leot synnyttämään ide-
oita vesien laadun parantamiseksi 
ja toimimaan rohkeasti yli rajojen 

puhtaiden vesien puolesta – niin leijonayh-

teisössä kuin uusien ja vanhojen kumppa-
nien sekä koko yhteiskunnan kanssa. 
 Kaksi leijonaa ja lionstoiminnan kump-
pani kertovat, millaisia verkostoja lionien 
ympäristöteemaisessa työssä parhaillaan 
poreilee.•

TUUSULALAINEN PDG 
Sanna Siissalo LC Es-
poo/Citystä kiinnos-
tui vesistöistä ja niiden 
suojelusta alun perin 
työnsä kautta. Lääkeai-
neiden kulkeutumista 
vesistöihin on tutkittu 
paljon Apteekkarilii-

tossa, jossa Siissalo työskentelee asiantun-
tijaproviisorina. 
 − Olemme Apteekkariliitossa työsken-
nelleet aktiivisesti muun muassa lääkkeiden 
vastuullisen hävittämisen puolesta. Työni 
kautta hankkimani asiantuntemus tulee hyö-
tykäyttöön myös leijonatoiminnassa. Leijo-
nat puhtaiden vesien puolesta -hankkeeseen 
hahmottelen parhaillaan kumppanuusku-
voita muun muassa Apteekkariliiton kanssa,
Siissalo kertoo.
 Lioneissa Siissalo toimii parhaillaan 
Itämeren alueen yhteistyöverkoston Baltic

6

Sea Lionsin puheenjohtajana ja Suomen 
edustajana. 
 − Baltic Sea Lions on verkosto, joka yh-
distää Itämeren alueen leijonat. Olemme 
verkostossa osallistuneet vuosien varrella 
monenlaisiin hyväntekeväisyysprojekteihin, 
mutta nyt omalla puheenjohtajakaudellani 
haluan aktivoida verkostoa nimenomaan 
meitä yhdistävän elementin, Itämeren, 
asialle, Siissalo kertoo.
 Sanna Siissalo kannustaa jokaista hyö-
dyntämään lionstoiminnassa omia vah-
vuuksiaan.
 − Mukana niin paljon eri alojen asian-
tuntijoita omine verkostoineen, että vain 
mielikuvitus on rajana, kun aletaan miet-
tiä konkreettisia toimenpiteitä vesiensuo-
jelun edistämiseksi. Kannattaa lähteä liik-
keelle omista vahvuuksistaan ja tutkia, mitä 
itse on valmis tekemään yhteisen tavoitteen 
eteen.•

Ammattitaito hyötykäyttöön – proviisori tähyää Itämerelle
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Luonto ja vesi koskettavat 
Suomessa kaikkia.

HALLITUKSEN KÄRKIHANKE
HAASTAA VESITEKOIHIN

Suomen Lions-liitto ja Suomen yli 20 000 
leijonaa toteuttavat vuosina 2018–2020 
ympäristöministeriön rahoittaman 
hallituksen kärkihankkeen Leijonat 
puhtaiden vesien puolesta. Hankkeessa 
leijonat haastavat toisensa sekä uudet ja 
vanhat yhteistyökumppaninsa tekemään 
tulevaisuuden vesitekoja. 

Hankkeen suojelijana toimii Lions Clubs 
Internationalin kansainvälinen presidentti 
Gudrun Yngvadottir.

Hankkeen ytimen muodostavat 
maailman ensimmäinen vesiteemainen 
aktiviteettikilpailu ja Lions Labin sekä 
leijonien ympäristöpäivä ja yhteistyö 
oppilaitosten kanssa. Hankkeessa halutaan 
synnyttää maailman ensimmäinen 
vesileijonien verkosto, jossa eri-ikäiset 
leijonat ja leot toimivat yhdessä 
maapallomme tulevaisuuden hyväksi.
Hankkeessa on tavoitteena luoda uusia, 
energisiä yhteistoiminnan malleja, 
joita voidaan lähteä levittämään 
kansainvälisesti.

Hankkeessa tehtävät vesiteot tarjoavat 
lioneille konkreettisen tavan olla mukana 
Itämerihaasteessa, johon 13 piiriä liittyi 
kevään 2018 järjestetyn Leijonat ja 
puhdas Itämeri -seminaarin yhteydessä.

LUONTO JA VESI KOSKETTAVAT KAIKKIA
Hankeidean takana ovat lion Mika 
Pirttivaara ja PDG Tiitus Tuohikorpi, 
joita vesiteema inspiroi aiheen 
kattavuuden vuoksi. 

− Luonto ja vesi koskettavat Suomessa 
kaikkia, mikä on maailmanlaajuisesti 
ainutlaatuista. Suomi on vesiensuojelussa 
maailman aktiivisimpia maita ja siksi on 
luontevaa, että Suomen leijonat voivat 
vesiensuojelutyössä toimia esimerkkeinä 
muille, Pirttivaara luonnehtii.

Hän toivoo näkevänsä aktiviteetti-
kilpailussa monipuolisia ehdotuksia 
sekä rohkeaa kontaktointia yli rajojen. 

− Leijonaverkoston käsiparit ja aivot 
voivat olla mieletön voimavara tilanteessa, 
jossa jollain toisella toimijalla on idea, 
mutta ei resursseja. 

www.puhtaatvedet.lions.fi 
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RANTOJEN PUHTAUS ja 
vastuullinen kuluttami-
nen ovat teemoina lio-
nien piirin 107-A kestä-
vän kehityksen toimin-
nassa. Varsinais-Suo-
messa ja Ahvenanmaal-
la toimiva piiri perusti 
Turussa 2016 pidetyn 

vuosikokouksen suunnittelun yhteydessä 
kestävän kehityksen toimikunnan, jonka pu-
hetta johtaa LC Loimaa/Sinikellojen Britta 
Wiander. Hän on lähtenyt rakentamaan toi-
mintaa verkostopohjalle.
 Piirin kestävän kehityksen toiminnan 
kumppanina on alusta saakka ollut Pidä Saa-
risto Siistinä ry, saaristo- ja järviluonnon 
puolesta toimiva kansalaisjärjestö. Piiri on 
haastanut alueensa klubit talkoisiin rantojen 
siivoamiseksi Siisti biitsi -ohjelmassa, jota 
Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää.

Haaste heitetty – yhteistyöllä 
sadevesipolkua rakentamaan

PIHA- JA PUISTORAKEN-
TAMISEN näyttelypuis- 
to Marketanpuisto on 
haastanut Pohjois-Es-
poon lionsklubin suun-
nittelemaan ja toteutta-
maan opetuspolkua, 
joka pureutuu veden 
kiertokulkuun. 
     Marketanpuistossa 

vesi ja vesistöt nähdään olennaisena osana 
luonnon hyvinvointia. Alueelle on kehitteillä 
esimerkiksi hulevesikeskus, jossa jaetaan tie-
toa huleveden, eli sateen ja lumen sulamisen 
yhteydessä muodostuvan veden, hyödyntä-
misestä pihassa ja puutarhassa viemäriin oh-
jaamisen sijaan.
 − Puhtaan veden riittävyys ei ole enää 
itsestäänselvyys, ja haluamme omalla toi-
minnallamme jakaa tietoa vesiensuojelus-
ta kaikenikäisille kävijöillemme. Nyt meillä 
on rakenteilla myös opetuspolku, jolla eri-
laisin opastein ja tehtäväpistein kerromme 

>>>

 − Toteutuneet talkoot on merkitty valta- 
kunnalliseen talkookarttaan. Rantoja on 
puhdistunut ja leijonien tekemä työ on sa-
malla saanut näkyvyyttä, Wiander summaa 
järjestöjen yhteistyötä, joka jatkuu edelleen.
 Toinen kumppanuus lähti viriämään pii-
rihallituksen kokouksessa. Turun ammatti-
korkeakoulun opettajana työskentelevä lion 
ehdotti koulutusyhteistyötä kestävän kehi-
tyksen teemoista, joista hänen kollegoillaan 
on vahvaa osaamista. Ehdotus poiki aja-
tuksen koulutusilloista, joissa teemoina on 
muun muassa vastuullinen kuluttaminen. 
 − Verkosto rakentuu pikkuhiljaa. On tär-
keää tehdä vaikuttavaa työtä, joka on ihmisis-
tä samalla myös mukavaa ja innostavaa. Näin 
saadaan upotettua kestävän kehityksen tee-
moja klubien toimintaan, Wiander pohtii.•

Puhtaan veden riittävyys ei ole enää itsestäänselvyys.

Oppilaitokset ja järjestöt kumppaneiksi 
– verkosto rakentuu tekemällä

Kaikki teot puhtaiden vesien puolesta tarvitaan, eikä turhia tekoja olekaan.

KUVA: KAROLIINA VILANDER
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Tuetaan lähimmäisiämme
NALLE PUH SANOI Nasulle: ”Lupaa, että muistat aina: ’Olet urheampi kuin uskot, vah-
vempi miltä vaikutat ja viisaampi kuin tiedätkään’ .”
 Annammehan mekin Puhin tavoin energiaa lähimmäisillemme? Inspiroimmeko, 
kannustammeko ja tuemmeko me lähimmäisiämme? Me tarvitsemme joskus toi-

sen ihmisen, joka löytää meistä sellaisia taitoja 
tai voimia, joita emme itse ole huomanneet. On 
myös hetkiä, jolloin tarvitsemme toista ihmistä
jaksaaksemme uskoa itseemme ja parempaan 
huomiseen päivään.
 Joulu lähestyy. Joku nauttii kovasti kaikista 
jouluvalmisteluista. Toiselle tulee stressi, kun 
ei ehdi hankkia lahjoja kaikille sukulaisille, tai 
tehdä perinteistä ja pakollista vierailurumbaa. 

Mietin, mikä minulle on tärkeintä? Tai mikä perheelleni 
ja ystävilleni tuo eniten iloa? Onko se kippojen ja kuppien
hankkiminen? Vai onko se sittenkin yhdessä vietetty 
aika? Tai ehkä jokin pieni muistaminen, vaikka lämpös-
leipä naapuriin. Hetki yksinäisen lähimmäisen luona.
 Joulun alla lähetämme joulutervehdyksiä suku-
laisillemme ja tuttavillemme ympäri Suomea. Heillä 
saattaa olla leijonasydän, mutta eivät vielä ole leijonia. 
Miksi emme antaisi heillekin mahdollisuuden liittyä 
leijonaperheeseen omalla paikkakunnallaan! Leijona
voi ottaa yhteyttä toiseen leijonaan ja antaa suo-
situksia. Kannattaa laittaa mietintään.
 Sydämellinen kiitos lionit, puolisot, leot,
toimiston väki sekä yhteistyökumppanim-
me syyskauden aikana tekemästänne työstä
lähimmäisten auttamisessa ja paremman 
tulevaisuuden tekemisessä!
 Pidän kovasti runoista, ja tässä Teille
pieni joululahja:

Sydämessä pienessäkin
asuu joulun taika.
Pysähdy siis sinäkin,
nyt on juhlan aika.

Iloa, valoa ja rauhaa Teidän 
ja läheistenne joulun aikaan 
sekä Hyvää Vuotta 2019!•
Me palvelemme – Sydämellä!

Annammehan  
energiaa
lähimmäisillemme?
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PUHEENJOHTAJALTA
pirkko vihavainen

Puheenjohtaja 2018–2019

Poriseeko mielessäsi idea esimerkiksi 
tempauksesta, josta muodostuisi oman 
kyläsi vuotuinen perinne vesiensuojelun 
edistämiseksi? Tai muhiiko verkostossasi 
osaamista, joka voitaisiin valjastaa 
vesiensuojelun tai kansalaisvaikuttamisen 
käyttöön? Kertoiko isoäitisi suuren 
viisauden, jolle olisi tässä ajassa käyttöä?
Marraskuun alussa käynnistynyt 
aktiviteettikilpailu etsii hyväksi todettuja 
tai aivan uusia aktiviteetti-ideoita, 
joilla parannetaan vesien laatua ja 
ennaltaehkäistään vesien likaantumista.

Kaikki teot puhtaiden vesien puolesta 
tarvitaan, eikä turhia tekoja olekaan. 
Kisaan ovat siis tervetulleita niin hyväksi 
todetut kuin aivan uudetkin aktiviteetti-
ideat. 

Kilpailu alkoi 1.11.2018. Kilpailuideoita voi 
jättää 31.3.2019 saakka kolmessa sarjassa: 
lionien sarja, kouluyhteistyön sarja ja 
yllättävien yhteistyökumppanuuksien sarja. 
Kilpailun erikoisuutena on Lions Lab, 
johon parhaat ideat tiimeineen pääsevät 
osallistumaan. Lions Labissa puhalletaan 
lisää tuulta purjeisiin asiantuntijoiden 
avustuksella. Tavoitteena on tehdä yhdessä 
ideat todeksi.

LISÄTIEDOT JA KILPAILUOHJEET 
SEKÄ MATERIAALIA IDEOINNIN TUEKSI 
www.puhtaatvedet.lions.fi/
aktiviteettikilpailu.

AKTIVITEETTIKILPAILU JA LEIJONA LAB
TEKEVÄT IDEOISTA TOTTA

veden kiertokulusta ja sen hyödyntämisestä 
luonnossa ja pihoilla. Polkua voivat tulevai-
suudessa hyödyntää päiväkoti- ja koululais-
ryhmät sekä yksittäiset vierailijat, Marketan-
puiston toiminnanjohtaja Märta Angervuori 
kertoo.
 Marketanpuisto ja LC Espoo/Pohjoinen 
ovat tehneet yhteistyötä jo pitkään. 
 − Sadepisaran polku -työnimellä kulke-
vassa hankkeessamme leijonilla olisi mie-
lestäni paljon annettavaa, sillä järjestössä on 
monipuolista osaamista eri aloilta. Yhteis-
työ leijonien kanssa on aina sujunut hyvin, 
ja yhteistyökumppanina lionsklubi on oikein 
mieluisa – tekeväthän leijonat niin paljon hy-
vää yhteiskunnassa, Angervuori sanoo.•
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

J
ärjestelyistä vastaavat LC Kalajoki, LC 
Kalajoki/Kallattaret ja LC Himanka 
toivottavat kaikki leijonat perheineen 
ja ystävineen tervetulleeksi Kalajoelle.
Itse tapahtumaan odotetaan noin 

1 600 osallistujaa.
 Kalajoki ja Hiekkasärkät lukeutuvat Suo-
men suosituimpiin kesämatkailukohteisiin, 
joten matkailualueella on hyvät puitteet 
järjestää vuosikokous suurellekin joukolle 
seurueineen. Niin kokouspaikka, majoitus-
tarjonta kuin matkailukohteen muutkin pal-
velut sijaitsevat lähellä toisiaan elämyksellisen
meriluonnon äärellä. Vuosikokouksen tee-
maksikin on valittu Puhdas meri – Puhdas maa.

Koko perheen voimin
Päätoimikunnan puheenjohtaja Anne Antti-
roiko-Takala kertoo, että järjestelyt ovat jo 
hyvässä vauhdissa ja osaavissa käsissä. Vuosi-
kokouksen kokouspaikka on uusi suurtapah-
tumia erinomaisesti palveleva Event Park 

Arena, jonne pääsee saapumaan sujuvasti 
niin matkailualueelta kuin kauempaakin. 
 Koska Kalajoki on suosittu kesäloma-
kohde, vinkkaavat tapahtuman järjestäjät 
varaamaan majoituksen hyvissä ajoin. Kala-
jokiset kutsuvatkin lämpimästi osallistujia 
mukaan koko perheen voimin ja vaikka vähän
pidemmäksikin aikaa. Myös seuralaisille on 
luvassa laadukasta ohjelmaa, ja Kalajoella 
riittää tekemistä myös omatoimisesti koet-
tavaksi.•

Tule rantaleijonaksi Kalajoen hiekoille
Suomen Lions-liiton 66. vuosikokous järjestetään ensi kesänä 
7.–9. kesäkuuta Kalajoella Hiekkasärkkien upeissa maisemissa, 
monipuolisten palveluiden äärellä.

VUOSIKOKOUS / heidi o’gorman

Vuosikokouksen päätoimikunta toivottaa kaikki tervetulleeksi Kalajoelle ensi kesänä.

LISÄTIETOA vuosikokousohjelmasta, saapumisesta liikenneyhteyksineen 
ja muusta kokoukseen liittyvästä. Sivut päivittyvät yksityiskohtien 
tarkentuessa. Jos sinulla on jotain kysyttävää, voit ottaa järjestäjiin 
yhteyttä p. 046 921 1080. 

Kalajoen monipuoliseen tarjontaan kannattaa tutustua myös matkailun 
sivuilla visitkalajoki.fi. Majoituksen voi varata netissä osoitteessa 
kalajokikeskusvaraamo.fi/majoitus tai puhelimitse p. 08 469 4449.

WWW.LIONSKALAJOKI2019.COM
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järjestämään 
Lasten Lumipäiviä
anna-kaisa jansson

SUOMEN LIONS-LIITTO on päättänyt käyn-
nistää yhteistyön Suomen Hiihtoliiton ja 
Suomen Ampumahiihtoliiton kanssa Las-
ten Lumipäivä -kiertueen järjestämiseksi. 
 Lasten Lumipäivät on valtakunnalli-
nen lumilajitapahtumakiertue, joka tar-
joaa lapsille ja perheille mahdollisuuden 
kokeilla innostavasti ja turvallisesti lu-
miliikuntaa neljän erilaisen rastipisteen 
kautta: 1. mäenlasku/mäkihyppy, 2. suksi-
taituruusrata 3. lumipelit, 4. tarkkuuspiste 
ampumahiihdon hengessä. Näiden rasti-
pisteiden lisäksi tapahtumassa on tarjolla 
kisamakkarat. 
 Lasten Lumipäivien kiertue toteute-
taan siten, että paikkakunta järjestää ta-
pahtuman itsenäisesti Suomen Hiihtolii-
ton lähettämän materiaalikassin avulla.
 Vuoden 2018–2019 kiertueen paikka-
kunnat ovat Nummela, Vantaa, Pyhäjärvi, 
Tampere, Äänekoski, Lieksa, Sipoo, Por-
voo, Kotka, Keuruu, Tammisaari, Helsinki,
Siilinjärvi, Jyväskylä, Ruka, Vierumäki, 
Parainen, Pöytyä, Taivalkoski, Kerava, 
Ylivieska ja Vuokatti.
 Mikäli lionsklubeilla on suunnitel-
mia järjestää lasten talvitapahtumia näillä 
paikkakunnilla, niin se kannattaa nyt eh-
dottomasti toteuttaa yhdessä paikkakun-
nan lumilajiseuran kanssa. Tapahtumissa 
on ollut yleensä paljon osallistujia ja yh-
teistyössä tapahtumasta saadaan vielä en-
tistäkin upeampi.
 – Asiasta kiinnostuneiden klubien 
kannattaa olla yhteyksissä paikallisiin 
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Lasten Lumipäivät on Suomen 
Hiihtoliiton, Suomen Ampumahiihto-
liiton ja suomalaisten lumilajiseurojen 
järjestämä tapahtumakiertue. 

LUE LISÄÄ 
https://www.lumilajitliikuttavat.fi/

LASTEN LUMIPÄIVÄT

Klubeille 
hyvä aktiviteetti 
liikuttaa lapsia ja nuoria 
yhteistyössä lumilaji-
seurojen kanssa.

LC Oripään kyläreissu
teija loponen, viestintäjohtaja, md-prc

PIKKUBUSSILLINEN LC Oripään miehiä lähti 
viikonlopuksi pääkaupunkiin. Kohteena oli 
50 vuoden tauon jälkeen Helsingissä pidetyt 
Maatalouskonemessut ja samalla reissulla he 
ajattelivat käväistä katsomassa, millainen on 
Lions-liiton toimisto.
 − Sellaista oli kuin arveltiinkin, molem-
missa, miehet tuumivat.
 Tai tunnustivat, että olivat messut vähän 
näyttävämmät kuin mitä olivat ajatelleet.
 Vertailupohjaa klubilla on maatalous-
messuista omasta takaa ja rutosti, sillä hei-
dän järjestämänsä Oripään OKRA-maatalous-
näyttely on paisunut vuosikymmenten var- 
rella pienestä kylätapahtumasta pinta-alal-
taan Pohjoismaiden suurimmaksi maatalous-
näyttelyksi.
 − Käytettävissä on 23 000 hehtaaria näyt-
telyalaa ja kävijöitä oli viimeksi yli 80 000, 
Erkki Suonpää kertoo.
 Kyseessä on melkoisesti tavallisia klubi-
aktiviteetteja isomman mittakaavan toimin-
ta, sillä talkoolaisiakin on mukana sadoittain 
ja heidän taustayhdistyksilleen maksettiin 
viimeksi yhteensä 270 000 euroa talkooavusta.
 − Se on todellista koko kylän ja vähän 
naapurikylienkin yhteen hiileen puhalta-
mista. Se minutkin sai klubiin jäseneksi liit-
tymään, nuorimpiin jäseniin kuuluva Mika 
Nieminen kiittelee.

Tukea kuntalaisille
Näyttely sai alkunsa vuonna 1982 pidetystä 
huutokaupasta, jonne paikallinen yrittäjä toi 

maatalouskoneita näytille markkinointihen-
gessä. Seuraavan kerran esillä oli myös isojen 
keskusliikkeiden, kuten Keskon ja Hankkijan 
koneita ja siitä tapahtuma on vain paisunut.
 Tulopuoli näyttelystä on melkoinen ja ra-
hat käytetään omien kyläläisten hyväksi. LC 
Oripää on myös merkittävä veronmaksaja. 
 − Näyttelyn tuotolla katetaan kuntalais-
ten pakolliset terveyskeskusmaksut. Lisäksi
tuetaan paikallisia kouluja ja urheiluseu-
rat saavat niin paljon tukea, että lasten itse 
maksettavat harrastusmaksut jäävät pariin 
kymppiin kaudessa. Lahjoituksin tuetaan 
myös vanhusten palvelukeskusta ja jokainen 
Oripäähän syntyvä lapsi saa 300 euroa, Ilkka 
Tuomisto luettelee.
 Loimaan aluesairaala sai heiltä yli 40 000 
euron arvosta laitteita. 
 Tavallisesti joka toinen vuosi heinäkuun 
alussa järjestettävät maatalousmessut ovat 
koko perheen tapahtuma, sillä koneiden li-
säksi siellä on eläimiä, autoja, pienkäsityöläi-
siä ja monenlaista muutakin katsottavaa.
 Sunnuntain kohteessaan, Lions-liiton 
toimistossa, miehet ihastuivat muhkeaan lei-
jonatuoliin. Komeasta leijonapatsaastakin he 
totesivat olevansa valmiita hieromaan kaup-
poja. Kokoushuoneen viiriseinältä etsittiin 
tuttuja klubeja. Lopuksi liiton viirikokoelma 
karttui Oripään pöytästandaarilla ja tili lah-
joituksella.• 

Mukana tutustumisreissulla olivat Mika Nieminen, Petri Valtanen, Jani Salmenoja, Erkki Suonpää, 
Timo Rouhiainen, Ilkka Tuomisto ja Jarmo Mäntyharju.

seuroihin, jotka järjestävät hiihtoa, mäki-
hyppyä tai ampumahiihtoa. Tässä on klu-
beille hyvä aktiviteetti liikuttaa lapsia ja 
nuoria yhteistyössä seuraväen kanssa, lio-
nien puolelta asiaa koordinoiva lion Timo 
Härkönen LC Sotkamosta sanoo.
  – Moni seura kaipaa tekijöitä ja nyt 
leijonilla on hyvä mahdollisuus mennä 
mukaan. Jokainen voi räätälöidä paikka-
kunnalleen sopivan mallin. 
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  Lionsklubin järjestämään tapahtu-
maan voi yhdistää muutakin pientä ohjel-
maa, kuten suksitaituruusradan ajanotto 
halukkaille tai lumipelien yhteyteen pieni-
muotoinen viesti.
  Lions-liiton yhteyshenkilö lion Timo 
Härkönen, LC Sotkamo, timo.harkonen 
@lions.fi koordinoi lionien puolelta Las-
ten Lumipäivien tapahtumakiertueen jär-
jestämistä eri paikkakunnilla ja antaa lisä-
tietoja.•
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AJANKOHTAISTA

P
ohjoismaisella Lions-yhteistyöllä on
pitkät perinteet. Orkester Nor-
den perustettiin NRS:n toiminta-
kaudella 1993–1994 Tukholmassa 
Pohjoismaiden neuvoston ja leijo-

nien kesken. Viisitoista ensimmäistä vuotta 
se toimi Ruotsissa ja orkesterin isäntänä oli 
Svenska Rikskonserter -konserttisäätiö. 
 Vuonna 2008 sovittiin järjestelystä, jonka 
mukaan orkesteri toimii viisi vuotta kerral-
laan kussakin Pohjoismaassa. Silloin orkes-
teri muutti uuteen konserttitaloon, Kildeen, 
Kristiansandin kaupunkiin Etelä-Norjaan. 
 Vuonna 2013 orkesterin isännyys siirtyi
Tanskan Aalborgin kaupungin Musikens 
Hus -konserttitaloon. Vuoden 2019 alusta 
orkesteri siirtyy Suomen Lions-liiton ja Lah-
den kaupungin isännöimänä viideksi vuo-
deksi Lahteen.

Lionsklubit tukevat soittajia
Orkesterin alkuaikoina ensimmäinen kapelli-
mestari oli Esa-Pekka Salonen. Muita orkes-
teria johtaneita suomalaisia kapellimestareita
ovat olleet Susanna Mälkki, Okko Kamu, 
Petri Saraste, Jorma Panula, Leif Segerstam 
ja Tuomas Ollila. 
 Soittajista suomalaisten osuus on ollut 
yli neljännes. Orkesterin soitinkouluttajat 

kautta Lahden kaupungin sähköisen haku-
järjestelmällä. Harjoitusleiri järjestetään hei-
nä-elokuun vaihteessa ja konserttikiertue 
elokuun alkupuolella. Ensimmäinen kon-
sertti tulee olemaan Lahden Sibeliustalolla.
 Konserttikiertueet ovat perinteisesti suun-
tautuneet Pohjoismaihin ja Baltiaan. Kon- 
sertteja on vuosittain viidestä kymmeneen. 
Kiertueen laajuuteen vaikuttavat myös talou-
delliset tekijät. 
 Alkuaikoina toiminnan rahoitus tuli pää-
asiassa lionsklubeilta. Loistavien suoritusten 
ansiosta Orkester Norden on saanut viime 

Orkester Norden muuttaa Lahteen
Vuoden 2019 alusta Orkester Norden siirtyy Suomen Lions-liiton 
ja Lahden kaupungin isännöimänä viideksi vuodeksi Lahteen.

ORKESTER NORDEN / lions-liiton orkester norden -työryhmä, pdg erkki voutilainen ja pid tapani rahko 

edustavat kaikkia Pohjoismaita ja ovat oman 
alansa huippuja.
 Suomen Lions-liiton Orkester Norden 
-työryhmä on hoitanut orkesterin siirtoon 
liittyvät valmistelut sekä tanskalaisten että 
Lahden kaupungin projektiorganisaation 
kanssa. Lions-liitto vastaa orkesterin talou-
teen liittyvistä asioista. Varsinainen toiminnan
suunnittelu ja toteutus tapahtuvat Lahdessa.
 Vuosittain keväällä valitaan orkesteriin 
uudet soittajat hakemusten perusteella. Soit-
tajat kokoontuvat kesällä harjoitteluleirille 
isäntäkaupunkiin, jossa he pitävät leirin päät-

• Pohjoismainen yhteistyöneuvosto,   
 Nordiska Samarbetsrådet, NSR 
 perustettiin 1962 Ruotsin, Norjan,   
 Tanskan, Suomen ja Islannin 
 lionien välille kehittämään 
 pohjoismaisten leijonien yhteistyötä 
 ja yhteisiä projekteja.

• Orkester Norden on suurin 
 ja pitkäaikaisin NSR:n hanke.

• Orkester Norden on kokonainen 
 70–100 soittajan sinfoniaorkesteri.

• Soittajat ovat 17–25-vuotiaita nuoria  
 Pohjoismaista ja Baltiasta. Orkesteri   
 kouluttaa tulevaisuuden ammattitaitoisia  
 orkesterimuusikoita ja jatkaa pohjois-
 maisen kulttuuriperinnön vaalimista.

ORKESTER NORDEN

Orkester Norden Lahdessa 24.8.2017.

Ensi kesän orkesterin osallistujahaku 
alkaa tammikuussa.

teeksi kiertueen avauskonsertin. Harjoi-
tusleiri ja kiertue ovat soittajille maksutto-
mia. Paikalliset lionsklubit ovat korvanneet 
omien paikkakuntiensa soittajien matkakus-
tannuksia.

Konserttikiertue elokuussa
Ensi kesän orkesterin osallistujahaku käyn-
nistyy tammikuussa 2019 ja hakuaika päättyy 
helmikuussa. Haku toteutetaan videohaun 

vuosina rahoitusta myös Pohjoismaiden mi-
nisterineuvostolta. Lisäksi vuosittain hae-
taan apurahaa muun muassa eri säätiöiltä.
 Orkester Norden on erittäin arvostettu 
sinfoniaorkesteri, joka antaa nuorille soitta-
jille loistavan tilaisuuden saada oppia huippu-
kapellimestareiden johdolla. Seuraavan vii-
den vuoden ajan orkesterin kotipaikkana on 
Suomi ja Lahti.•

K
U

V
A

: E
R

K
K

I V
O

U
TI

LA
IN

EN



13

Joulu tulla jollottaa
JOULU ON AIKAA, jolloin muistetaan läheisiä ja myös lähimmäisiä. Tämä näkyy myös 
lionstoiminnassa. Jouluna lionit muun muassa myyvät joulukortteja, joulukuusia, jär-
jestävät joulukonsertteja ja joulumyyjäisiä. Näistä saatavilla tuotoilla lionit tukevat lä-
himmäisiään lähellä ja kaukana.
 On myös aktiviteetteja, jotka tuovat suoraan jouluilon alueille. Esimerkiksi Auta lasta,
auta perhettä tai Tee hyvä teko -kampanjoilla lionsklubit keräävät ruokatarvikkeita, 
hygieniatuotteita tai lasten leluja ja apu toimitetaan perille esimerkiksi turvakotien tai 
diakoniatyön kautta. Jouluna ja muulloinkin koulujen 
loma-aikoina tempaukset ovat kovasti tarpeen, kun lapset
eivät saa ilmaista ruokaa koulusta.
 Jotkut lionsklubit ovat jakaneet suoraan ruokalahja-
kortteja kirkon diakoniatyön kautta ja hankkineet ruoka-
ja taloustarvikekasseja kaupungin sosiaalitoimen osoit-
tamiin kohteisiin.
 Joulunpyhät tulisi olla myös aikaa kerätä voimia tu-
levaa vuotta varten ja antaa sitä arvokkainta, eli omaa 
aikaa ja huomiota omalle lähipiirilleen.
 Tänä vuonna lionit palkitsivat valtakunnalliseksi 
vuoden Hyväntekijäksi videobloggaaja Mansikkkan, eli Maiju Voutilaisen. Hänen an-
sionsa hyvän tuojana ovat juuri aineettomia. Hän on blogissaan julkisesti kertonut kär-
sineensä itse masennuksesta ja ahdistushäiriöstä. Tällä on ollut suuri merkitys monille 
nuorille, ja Mansikkkan video sai saman tien yli 80 000 katselukertaa. Mansikkka on 

auttanut useita nuoria eteenpäin isoissa asioissa ja saa-
nut seuraajien elämänsuunnan kääntymään entistä 

parempaan.
      Maakunnissa Hyvän Päivää vietettiin tänä 
vuonna monin erilaisin tavoin. Oli piirien yhtei-
siä tempauksia, kuten Leijonamarssi, muuta-
mien klubien yhteisiä ponnistuksia, yksittäi-
sen klubin oma tapahtuma tai ihan vain yk-
sittäisen lionin vierailu yksinäisen vanhuksen 
luona Hyvän Päivän teemalla. Pääkaupunki-

seudulla Hyvän Päivänä lionit istuttivat 
kukkasipuleita Malmin sairaalan pihalle 
potilaiden, vierailijoiden ja henkilökun-
nan iloksi.
     Yhdessä olemme enemmän. Muis-
tathan seurata liiton somekanavia eli 
Facebook-sivua, Twitter- ja Instagram- 
tiliä. Siellä pääset tutustumaan kaiken 
ajankohtaisen tapahtumatiedon lisäksi
lionsklubien moneen tapaan tehdä hy-
vää. Ja saada ehkä samalla uuden idean

toteutettavaksi omassa klubissasi.•

Rauhallista joulua 
jokaiseen kotiin.

Joulunpyhinä 
tulisi kerätä 
voimia tulevaa 
vuotta varten.

13

K
U

V
A

: A
N

TT
I K

A
LA

K
IV

I /
 M

O
SA

 F
O

TO

PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

TOIMINTAKAUSI 2018–2019

TAPAHTUMAKALENTERI

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

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
1.–3.3.2019 Pori

9.6.2019 Järjestäytymiskokous 
2019–2020, Kalajoki

VUOSIKOKOUS
7.–9.6.2019 Kalajoki

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
18.–19.1.2019 
Pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR, 
Gardemoen/Norja

5.–9.7.2019 
Kansainvälinen vuosikokous, 
Milano/Italia

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
KARAOKE 
2.2.2019, LC Pihtipudas/Emmit

SÖKÖ 
23.2.2019, LC Liperi

KEILAILU 
25.2.–24.3.2019, LC Kuusankoski

GOLF 
28.–29.6.2019, LC Vantaa/Kaivoksela

Järjestön kotisivut uusiutuivat
Kansainvälinen Lions-järjestö on uusinut 
kotisivunsa lokakuun lopussa. Kurkista mil-
lainen on sivujen uusi ilme ja mitä uusia, 
helppokäyttöisiä työkaluja sivuille on tullut, 
www.lionsclubs.org.•

Silmälasikeräys päättyy
teija loponen

SRI LANKAN LIONS-YSTÄVÄT on päättänyt 
kokouksessaan, ettei käytettyjen silmälasien 
keräystä Sri Lankaan enää jatketa.
 Syynä keräyksen lopettamiseen ovat vai-
keudet saada silmälasit toimitettua perille 
kohdemaahan. 
  Käytettyjä silmälaseja on vielä varastossa 
noin 20 000 kappaletta, jotka pyritään saa-
maan mahdollisimman pian perille.•
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AJANKOHTAISTA

Katastrofiapua Indonesiaan
pmjf heikki hemmilä

SULAWESIN SAARTA kohtasi pari kuukautta 
sitten 7,5 magnitudin maanjäristys, joka lietti
alueen hienojakoisen maaperän tutisevaksi 
velliksi nielaisten tuhansia saarelaisia talon 
katoille paenneiden katsellessa avuttomina. 
  Heti perään tuli kolme metriä korkea tsu-
nami, joka viimeisteli tuhon matalilla ran-
nikkoalueilla, erityisesti pääkaupunki Palussa.
Yli 100 000 ihmisen kerrotaan tarvitsevan 
hätäapua. 
  PIP Naresh Aggarwall ja IP Gudrun Yn-
gvadottir päättivät 100 000 US dollarin pika-
avusta Palun lionien toimintaan. Siellä toimii 
LC Palu/Maleo ja koko Sulawesin saarella on 
yhteensä neljä klubia, jotka toimittivat kaik-
kensa menettäneille ruokaa, puhdasta vettä ja
vaatteita. Jälleenrakennus jatkuu vielä pitkään.
  Tähänkin katastrofikeräykseen tehty 
avustus kerryttää klubin Kampanja 100-sal-
doa ja samalla MJF-tiliä, kun ilmoittaa klu-
bin nimen ja kansainvälisen numeron. Hen-
kilökohtainen lahjoitus kartuttaa MJF-tiliäsi, 
kun ilmoitat oman kansainvälisen numerosi.
  Lahjoitus onnistuu helpoimmin internetin
kautta (luottokortti tai PayPal) osoitteessa 
https://lionsclubs.org/fi/donate. Valitse Hätä-
apurahasto. Kirjattuasi tarpeelliset tiedot 
(ml. klubin tai oma kansainvälinen jäsennu-
merosi) voit valita haluamasi huomionosoi-
tukset, Lions Share -pinssin saa yksityinen 
lahjoittaja piirikoordinaattorilta. Jos haluat 
lahjoittaa nimenomaan Indonesiaan, tallenna
saamasi kuitti ja lähetä se osoitteeseen do-
norassistance@lionsclubs.fi ja mainitse saat-
teessa haluavasi avun menevän Indonesiaan.
 Lisätietoja piirikoordinaattorilta tai pMJF
Heikki Hemmilältä.•
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uvernöörineuvoston kokousta 
edelsi seminaariosuus, jossa kä-
siteltiin jäsenkehitystä ja esiteltiin 
teemaklubiohjelmaa.
 

Kokouksessa päätettyä
Kuvernöörineuvoston kokouksessa hyväk-
syttiin edellisen kauden toimintakertomus 
ja tilinpäätös esitettäväksi eteenpäin vuosi-
kokoukselle. KVN merkitsi selvityksen lii-
ton talouden tilanteesta ja talouden ennus-
teen kuluvalle kaudelle tiedoksi.
  KVN merkitsi tiedoksi TTS-toimikun-
nan puheenjohtaja VCC Aarne Kiviojan 
esityksen tulevan kauden toiminnan ja ta-
louden suunnittelusta. 
  Hallitus on päättänyt panna Lions-ta-
loa koskevan Oulun vuosikokouspäätöksen 
9.6.2018 täytäntöön vuosikokouspöytäkir-
jan § 17 mukaisesti. Lions-talotyöryhmä on 
pyytänyt hallituksen antaman toimeksian-
non mukaisesti välitystarjoukset kuudelta 
eri välittäjältä. Tarjouspyyntöön vastasi viisi
välittäjää, joista vain yksi jätti tarjouksen. 
KVN merkitsi Lions-talon myyntiä koske-
van tilanteen tiedoksi ja päätti, että pyyde-
tään lisää välitystarjouksia.

Kuvernöörineuvosto 
kokoontui Tampereella
Suomen Lions-liiton sääntömääräinen kuvernöörineuvoston kokous 
järjestettiin Tampereella 1.12.2018. Varalan Urheiluopistossa 
pidettyyn kokoukseen osallistui noin 60 lionia.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUS / anna-kaisa jansson, viestintäpäällikkö

  KVN on antanut kokouksessaan 25.8. 
2018 hallitukselle tehtäväksi perustaa työ-
ryhmän, joka tarkastelee liittotoimiston 
tehtäviä. Toimeksiannon päämäärä on so-
peuttaa Lions-liiton henkilöstön määrä ny-
kyiseen jäsenmäärään ja toiminta vastaa-
maan taloutta. Asiasta päätetään KVN:n 
ylimääräisessä kokouksessa hallituksen 
13.12.2018 kokouksen ja henkilökunnan 
kuulemisen jälkeen.
 Klubeilla ja piireillä on ollut mahdolli-
suus hakea liiton Punainen Sulka -avus-
tusta kaudelle 2018–2019 yhteensä 70 000 
euroa. KVN hyväksyi pääsihteerin avustus-
esityksen, lukuun ottamatta O- ja L-piirin
hakemuksia, joista kolme määräaikaan 
mennessä lähetettyä ei ole saapunut perille
ja ne piirit otetaan uudelleen käsittelyyn.
  KVN merkitsi varainhankintajohtajan 
jatketun hakuajan tiedoksi. Samoin KVN 
hyväksyi DG Björn Hägerstrandin LC  
Mariehamn, NSR-koordinaattoriksi. Valinta
vahvistetaan NSR-kokouksessa Garder-
moenissa 19.1.2019.
  Lisäksi KVN hyväksyi Kampanja 100 
toteutuksen Suomessa kausilla 2018–2021.• 

LUE LISÄÄ www.lions.fi/ajankohtaista/
kvn-kokous_tampereella/.

Kauden kolmas kuvernöörineuvoston kokous käynnistymässä Varalan Urheiluopistossa.
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KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 4/18–19

Aika: Lauantai 2.3.2019 klo 14.30–17.00
Paikka: Virkistyshotelli Yyteri, Sipintie 1, 28840 Pori

OHJELMA
PERJANTAI 1.3.
12.00–19.00 Ilmoittautuminen 
13.00–17.00 AR-säätiön kokous
16.30–19.30 KVN-info (suljettu tilaisuus)
20.00 Buffet-illallinen (avoin tilaisuus)
    
LAUANTAI 2.3.
07.30–09.45 Ilmoittautuminen  
10.00–11.00 Avajaisjuhla  
11.15–12.30 Lions-seminaari (puolisot mukana)
 Ilmastonmuutos haastaa vesiensuojelun
 Anne-Mari Ventelä, tutkimuspäällikkö, FT, Pyhäjärvi Instituutti 
 Quest-tutkimustulokset, PDG Osmo Harju 
12.30–13.30 Lounas  
13.30–14.30 Seminaari jatkuu (puolisot mukana)
 Kokemäenjoen vedenlaatu ja sen vaikutus Itämereen 
 Jukka Mattila, toiminnanjohtaja, MMM  
 Haku Päällä -kampanja, PDG Harri Hirvelä   
14.30–17.00 KVN-kokous, päiväkahvi kokouksen lomassa 
14.30–17.00 Puoliso-ohjelma: Virkistyshotellin aktiviteetti; Mielen ja kehon 
 rentoutus sekä mahdollisuus kampaus- ja meikkipalveluun
19.00–24.00 Iltajuhla Virkistyshotelli Yyterissä 
Pukukoodi: Päivätilaisuuksissa virka- tai kokousasu ja iltajuhlassa tumma puku

SUNNUNTAI 3.3.
09.00–16.00 Liiton koulutuksia  
12.00–12.30 Lounas (Puolipäiväkokouspaketti)

Menettelytapasääntömme § 10 mukaan kuvernöörineuvoston varsinaisiin kokouksiin 
voivat osallistua kaikki lionit ja leot, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

TERVETULOA!
 Pirkko Vihavainen  Maarit Kuikka
 puheenjohtaja   pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset, ateriapalvelut sekä puoliso-ohjelma pyydetään varaamaan 

10.2.2019 mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi > Jäsenille > Kokouksia. 
Maksut tulee suorittaa 10.2.2019 mennessä tilille FI74 5476 2320 0219 59, saaja LC Köyliö. 

10.2. jälkeen tehtyihin varauksiin tulee 20 % korotus. Ilmoittautumismaksu 10 e/hlö. 
10.2. jälkeen tehdyistä peruutuksista ilmoittautumismaksuja ei palauteta takaisin. 

Kokouspakettien hinnat ja sisällöt: Iltakokouspaketti (perjantai, 30 e/hlö): iltapäivä kahvi/tee 
ja suolainen kahvileipä sekä lounas tai päivällisbuffet. Päiväkokouspaketti (lauantai, 40 e/hlö): 

aamupäivä kahvi/tee ja suolainen kahvileipä, lounas noutopöydästä, iltapäivä kahvi/tee ja makea 
kahvileipä. Puolipäiväkokouspaketti (sunnuntai, 30 e/hlö): lounas noutopöydästä, iltapäivä 

kahvi/tee ja makea kahvileipä. Iltajuhla (lauantai, 50 e/hlö, sis. alkudrinkki).  
Majoitusvaraukset: Virkistyshotelli Yyteriin 10.2. mennessä myynti@virkistyshotelli.fi 

tai ma–pe 8.30–16.00, p. 044 401 666 koodilla ”LIONS”, www.virkistyshotelli.fi. 
Hinnat: 1 hh huone/99 euroa/hlö/vrk ja 2 hh huone 124 euroa/huone kahdelle/vrk. 

Hinnat ovat voimassa 10.2.2019 saakka. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Lisätiedot: DG Vesa Kynnysmaa, puh. 050 526 7721 tai vesakynnysmaa@gmail.com 

Haku päällä toimii
JÄSENKAMPANJA / teija loponen, 
viestintäjohtaja, md-prc

HAKU PÄÄLLÄ -jäsenkampanja on lähtenyt 
hyvin käyntiin. Jo 32 klubilla on jäsenmäärä 
lisääntynyt vähintään kahdella. 
 Nämä klubit ovat ansaitusti saaneet nimen-
sä kotisivuilta löytyvään Kunniagalleriaan.
 Tekemistä riittää yhä, ja poistuma on 
edelleen suurempi kuin uusien jäsenten 
määrä. Osin siihen vaikuttaa ikärakenne.
 Työkaluja Haku päällä -kampanjassa on 
kehitetty koko ajan lisää klubien ja piirien va-
paaseen käyttöön.
 Liiton kotisivujen jäsenosiosta löytyvää 
työkalupakkia on täydennetty muun muassa 
materiaalien tilausohjeilla, jäsenhakulomak-
keella ja yleisötilaisuuden mallitekstillä, jota 
voi muokata tilaisuuteen ja omaan suuhun 
sopivaksi. 
 Tilattavaan materiaaliin on valmisteil-
la yleisötilaisuuksissa jaettavaksi tarkoitettu 
Haku Päällä -kampanjaheijastin.
 Verkkokaupasta on jo tilattavissa Haku 
Päällä -käyntikortteja ja niitä voi myös itse 
tilata haluamaltaan toimittajalta. Painoval-
miit materiaalit löytyvät nekin työkalupakista.
 Onko teidän klubillanne ollut onnistunut 
jäsenhankintatapahtuma? Jos on, niin kerto-
kaa siitä muillekin lähettämällä pieni teksti ja 
kuvia osoitteella teija.loponen@lions.fi.
 Lisäämme näitä tarinoita työkalupakkiin
perustettavaan onnistumisten ja ideoiden ark-
kuun ja niitä voidaan myös julkaista LION-
lehdessä.• 

MyLion ei ole liiton 
virallisessa käytössä
KANSAINVÄLISEN JÄRJESTÖN mobiilisovellus 
MyLion on julkaistu EU:n alueella 27.8.2018 
ja se on ladattavissa Google Playsta tai Apple 
Storesta. IT-työryhmä korostaa, että kyseessä 
on ns. some-sovellus, joka ei ole GDPR-yh-
teensopiva. Sovelluksessa on käännösvirheitä, 
eikä sen käytöstä ole suomenkielisiä ohjeita. 
Sillä ei myöskään ole yhteyttä MyLCI-tieto-
kantaan. Sovelluksen voi asentaa, mutta se ei 
ole liiton virallisessa käytössä.•
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Hyvää tekemässä 
Hyvän Päivän -tapahtumassa 8.10.2018 pääkaupunkiseudulla istutettiin 
sadekuurojen välissä tänä vuonna lähes 300 kukkasipulia Malmin sairaalan 
pihalle pääoven ja päivystyksen ovenkäyntien viereen.
anna-kaisa jansson, viestintäpäällikkö

S
airaalan ylihoitaja Maritta Lind-
holm kiitti pääkaupunkiseudun 
Hyvän Päivän tilaisuudessa lioneita
ensi keväänä odotettavissa olevas-
ta kukkaloistosta Malmin sairaa-

lan edustalla. Kaikista kipeimpien potilaiden 
kannalta sillä on merkitystä, millainen piha-
piiri ja miljöö sairaalassa on.
 Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 
Pirkko Vihavainen sanoi, että oli ilo olla is-
tuttamassa kukkia ja tekemässä tänäänkin 
hyvää. On myös ilo olla palkitsemassa vuo-
den hyväntekijöitä, joita Suomen Lions-liitto 
palkitsi jo neljättä kertaa vietettävänä valta-
kunnallisena Hyvän Päivänä.
 Vuoden valtakunnalliseksi Hyvänteki-
jäksi 2018 Suomen Lions-liitto nimesi Maiju

Lionstoiminnan Hyvän Päivä koskee yli 
22 000 vapaaehtoistyöhön sitoutunutta 
noin 900 lionsklubissa eri puolilla maata. 
Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää 
huomiota lionien vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan ja mahdollisuuksiin 
lisätä yhteistä hyvinvointia.

LIONSTOIMINNAN HYVÄN PÄIVÄ

Pääsihteeri Maarit Kuikka vasemmalla ja puheenjohtaja Pirkko Vihavainen oikealla kukittivat 
vuoden valtakunnallisen Hyväntekijän Mansikkkan ja lionien hyväntekijän Sirpa Laineen.

Kukkasipuleita istuttamassa vasemmalta leojen 
Joel Stockmakare, Jukka Holopainen LC Pihlajamäki, 
viestintäjohtaja Teija Loponen, puheenjohtaja 
Pirkko Vihavainen, Jussi Rinta-Filppula 
LC Pihlajamäki, Eila Lohilahti LC Malmittaret 
ja Liisa Jansson.

Voutilaisen, joka toimii videobloggaajana 
nimellä Mansikkka.
 Vloggaaja Maiju Voutilainen lähti vuonna
2016 mukaan Ylen ja mielenterveysjärjestö-
jen yhteiseen nuorille suunnattuun Sekasin- 
kampanjaan ja kertoi blogissaan julkisesti 
kärsineensä itse masennuksesta ja ahdistus-

häiriöstä. Video sai saman tien yli 80 000 kat-
selukertaa ja sillä oli suuri merkitys monille 
nuorille.
 Vihavaisen mukaan Mansikkka on teh-
nyt hyväntekeväisyyttä tulevalle sukupolvelle.
Hän muistutti, että lionien sydän sykkii juuri 
lapsille ja nuorille.
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 Mansikkka kiitti palkinnosta ja sanoi 
puheenvuorossaan, että on ilo huomata, 
että oma työ huomioidaan. 
 – On kunnia saada muistutus siitä, 
että omalla työllä on merkitys.
 Voutilainen esiintyy myös yhtenä san-
karina uutuusteoksessa Sankaritarinoita 
tytöille (ja kaikille muille). Kirjassa on 60 
voimaannuttavaa sankaritarinaa rohkeis-
ta suomalaisista naisista, jotka ovat kul-
keneet omia polkujaan ja saaneet aikaan 
jotain merkittävää.
 Bloggaajien ja vloggaajien vaikutus 
nuorten elämään on suuri. Tunnustuksen 
perusteissa arvostettiin sitä, että toimi-
joilla on vastuullisuutta auttaa eteenpäin 
isoissa asioissa ja saada seuraajien elä-
mänsuunta kääntymään parempaan.

Palvelutalossa ilahduttamassa
dg sanna mustonen

B-PIIRISSÄ LC Espoo/Aurorat olivat Pal-
velutalo Koivu ja Tähdessä ilahduttamassa 
runoilla ja lauluilla ja heillä oli hypokoira 
mukana. LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/NICE 
järjesti perinteisen Hyvän mielen discon 
edeltävänä lauantaina Etevan asumisyksikön 
väelle ja piirikuvernööri Sanna Mustonen 
oli itse aamupäivän Kantvikin päiväkodissa 
apulaisena.•

Asunnottomien yöhön 
hygieniatuotteita
anita tihveräinen

E-PIIRISSÄ LC Tampere/Näsinneula osallistui 
Hyvän Päivän tempauksenaan 17.10. vietet-
tävään valtakunnalliseen Asunnottomien yö-
hön. Viime vuonna Tampereella tilastoitiin 
200 asunnotonta. LC Tampere/Näsinneula 
osallistui tapahtumaan lahjoittamalla kodit-
tomille naisille hygieniatuotteita. Elina Au-
tio, NEA-hanke projektisuunnittelija nais- 
erityisyysasunnottomuustyössä kertoi, että 
heidän tavoitteena on pyrkiä  turvaamaan 
erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa olevien 
naisten asumista.•

Leijonamarssi Kauppakadulla
dg mauri koskela

G-PIIRI järjesti Jyväskylän Kauppakadulla ti-
laisuuden, jossa klubien edustajat marssivat 
noin kilometrin matkan kantaen klubin ni-
mikylttiä ja nimikilpeä. Tämän jälkeen piiri-
kuvernööri Mauri Koskela toi kaupunkilai-
sille piirin tervehdyksen. PCC Jari Rytkönen 
kertoi tarkemmin koko leijonatoiminnasta. 
Tilaisuudessa kerrottiin terveysasiaa diabe-
teksesta ja soitettiin musiikkia. Lue lisää si-
vulta 40. 

Hyvää työtä
M-PIIRISSÄ LC Huittinen/Dorikset istutti-
vat kukkasipuleita Palvelukeskus Annalan 
ja Sallilan päiväkodin piha-alueelle yhdes-
sä Annalan asukkaiden ja päiväkodin lasten 
kanssa. LC Merikarvialla Hyvän Päivä sattui 
olemaan klubikokouspäivä ja samalla yhdis-
tyksen syyskokouspäivä. Ennen kokouksen 
alkua tempaistiin siivoustalkoot. Hyvää työtä 
hyvänä päivänä.•

Turvakotiin tuotteita
N-PIIRISSÄ Helsingissä Kampin ostoskeskuk-
sessa puolestaan LC Helsinki/Finlandia jär-
jesti Auta lasta, auta perhettä -avustuskam-
panjan. Ihanat ihmiset olivat hyvällä mielellä 
ja lahjoittivat runsaasti tuotteita kampan-
jaan. 50 isoa muovikassillista tuotteita lähti 
paikalliseen turvakotiin.•

Jäsenkin voi viettää 
Hyvän Päivää
MYÖS YKSITTÄISET LIONIT viettivät Hyvän 
Päivää. Esimerkiksi Eeva Leskinen E-piiristä
kertoi menevänsä Hyvän Päivänä tapaamaan 
vammaisystäväänsä ja aikoi sen lisäksi osal-
listua Pirkanmaan Vammaistyön klubi-iltaan 
avustajana. Sopi hyvin kyseiseen päivään.•

Poimintoja piireistä

Lionien lahjoitukset tulivat tarpeeseen 
asunnottomien yössä, Elina Autio kiittelee.

Lionien sydän 
sykkii juuri 
lapsille ja nuorille.

Arvokasta työtä
Vuoden lionien hyväntekijäksi valittiin 
lion presidentti Sirpa Laine, LC Turku/
Luciasta. Hän on käsityötaidoillaan teh-
nyt ja innostanut koko klubin mukaan 
tekemään ja hankkimaan niin sanottuja 
reippauspalkintoja sairaalahoidossa ole-
ville lapsille Turun yliopistollisen keskus-
sairaalan infektio-osastolle.
 Vihavainen sanoi Laineen tekevän to-
della arvokasta työstä.
 – Kaikki tietävät, miten kova paikka 
lapselle on joutua sairaalaan. Reippaus-
palkinnolle lapsi voi vaikka jutella huo-
liaan, harmeja ja purkaa ikäväänsä.
 – Haluan kiittää palkinnosta. On 
koko klubimme onni, että on saatu tehdä 
tätä ja innostaa muitakin mukaan. Yhdes-
sä olemme enemmän, Laine sanoi.
 Vuodesta 2014 lähtien vuosittain noin 
500 lasta on hoidossa ollessaan saanut 
klubin lahjoittaman reippauspalkinnon.  
 Myös Sirpa Lainetta vuoden hyvänte-
kijäksi ehdottanut Merja Lehtilä palkit-
tiin ehdotuksesta.
 Suomen Lions-liitto palkitsi kunnia-
maininnalla myös Tansanian hiljaisen hy-
väntekijän, Toini Niskasen. Äänekoskelta 
oleva Niskanen on kirpputoria pitämällä 
rahoittanut Tansaniaan koulun ja kaivoja.
Kirpputorien pyörittämisen hän siirsi jat-
kajalleen ja ryhtyi organisoimaan kummi-
lapsitoimintaa, jossa on tällä hetkellä kum-
meja noin 40 avustamassa muun muassa 
lasten koulukäyntiä ja koulupukuja.•
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E
uropa Forumin järjestelyt sujuivat 
odotettua paremmin ja osallistu-
jiakin arvioitiin olevan noin 900. 
Kaupungin keskustassa oli kaunii-
ta rakennuksia ja paljon patsaita. 

Muuten ympäristö näytti olevan korjauk-
sen tarpeessa ja ilmassa oli paljon kitkerää 
savua. Osasyy tähän on, että kaupunki si-
jaitsee laakson pohjassa, jossa ei tuule ko-
vinkaan usein. 
 Järjestäjät olivat tehneet parhaansa Eu-
ropa Forumin onnistumisen eteen. Europa 
Forumin teemana oli Awareness and Em-
pathy eli Tietoisuus ja Empatia. 

Europa Forum kokosi lionit yhteen
Järjestyksessään 64:s Europa Forum pidettiin 25.–27. lokakuuta 
Äiti Teresan syntymäkaupungissa Skopjessa Makedonian tasavallassa.

EUROPA FORUM / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja, id 2018–2020

maille, eikä selvityksen tulos sido jäsen-
maita. Lisäksi edellytettiin, että työryhmä 
tekee työnsä yhteistyössä kansainvälisen 
päämajan virkailijoiden kanssa.
 Nuorten soittajien musiikkikilpailun 
voitti Gladys Avignon Ranskasta. Kil-
pailun instrumenttina oli huilu. Nuorten 
lähettiläiden kilpailun voitti Darren Mc 
Donald Irlannista.
 Vuoden päästä Europa Forum pide-
tään eteläisessä naapurimaassa Viron Tal-
linnassa. Sinne on meidän suomalaisten 
helppo matkustaa, joten nyt on hyvä tilai-
suus lähteä tapaamaan eurooppalaisia lei-
jonia, sekä osallistumaan monipuoliseen 
seminaari- ja ohjelmatarjontaan.•

Europa Forumin teemana 
oli tietoisuus ja empatia. 

 Euroopan Neuvostoon (Council) osal-
listui 32 virallista edustajaa 32 maasta ja 
siellä tehtiin muun muassa seuraavia pää-
töksiä. Serbian tasavalta hyväksyttiin uu-
deksi jäsenmaaksi. Kroatia valittiin Europa 
Forumin järjestäjämaaksi vuonna 2021. Fo-
rumin sääntö- ja menettelyohjeisiin tehtiin 
muutamia lisäyksiä ja tarkennuksia. 
 Lisäksi hyväksyttiin Euroopan tietosuo-
jatyöryhmän esitys, jossa annettiin ryhmäl-
le valtuutus selvittää EU tietosuoja asetuk-
sen määräykset ja se, että jäsenien tietojen 
antaminen EU:n ulkopuolelle täyttää tieto-
suoja asetuksen määräykset. Samoin pyri-
tään yhdenmukaistamaan tietojen antami-
nen EU jäsenmaiden osalta. Työryhmän 
selvitys ei saa tuoda kustannuksia jäsen-

18
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Milanon 
maailmankokouksesta 
hiilineutraali
EUROPA FORUM / pcc heikki hemmilä

SAKSAN LEOT ovat ryhtyneet rohkeasti torju-
maan ilmastonmuutosta tarjoamalla meille 
mahdollisuuden hyvittää Milanon matkamme
CO2-päästöt. He esittelivät Skopjessa ke-
hittämänsä laskurin lentomatkan päästöille 
ja keinon kompensoida päästöt nerokkaan 
yksinkertaisella tavalla: hankkimalla Intian 
Länsi-Bengalin köyhille perheille keittimiä, 
jotka vähentävät ruuanlaiton hiilidioksidi-
päästöt puoleen tavanomaisesta. 
 Lisäksi keitin palaa puhtaalla liekillä ja 
sivutuotteena syntyy puuhiiltä, joka voidaan 
myydä muun muassa metalliteollisuuden 
tarpeisiin. 
 Yhden hengen perinteinen ruuanvalmis-
tus Intiassa tuottaa 1 600 kg hiilidioksidia 
vuodessa. Yhden hengen Helsinki–Milano–
Helsinki -lento aiheuttaa 1 030 kg hiilidioksi-
dipäästön, joka voidaan kompensoida jo yh-
den kappalehinnaltaan 31 euron keittimen 
hankinnalla. Katso oma hiilijalanjälkesi ja 
sen hinta osoitteesta www.lions.de/climate-
protection. 
 Kuvassa paikallisesti Intiassa tuotettava 
rosterinen, kaksivaippainen ”minikoksaa-
mo”, jonka sisällä hiljaisella tulella palavat 
pilkkeet tuottavat puukaasua, joka toisioil-
man avulla tuottaa puhtaan liekin. Jäljelle jää 
puhdasta hiiltä. 
 Nerokasta, eikö totta! Kaiken lisäksi perhe
säästyy keuhkosyövältä ja COPD:lta. Metsää 
säästyy, ja perhe saa vielä lisätuloja myymällä
koksin.•

Europa Forumissa muun muassa mukana (vas.) LCIF-MDC Heikki Hemmilä, CC Pirkko Vihavainen, 
CS Raija Fors, PDG Markku Vihavainen, lion Tuire Potinkara, lion Mika Pirttivaara, ID Heimo Potinkara, 
GMT aluejohtaja Antti Forsell, VCC Aarne Kivioja, 1VDG Jenni Luomala ja PDG Osmo Harju.

Keittimet vähentävät ruuanlaiton hiilidioksidipäästöt 
puoleen tavanomaisesta. 

KUVAT: HEIKKI HEMMILÄ
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Tavataan ensi vuonna Tallinnassa 
Lions-järjestön 65. Europa Forum järjestetään Tallinnassa 
3.– 6.10.2019 teemalla Ideamarkkinat – Market of Ideas. 

EUROPA FORUM / pcc tuomo holopainen

T
ulossa on mieleenpainuva ja sykäh-
dyttävä elämys eurooppalaisille lio-
neille. Suomessa Europa Forum on 
järjestetty kolme kertaa, Helsingissä 
1963, Turussa 1980 ja Tampereella 

2009.
 Europa Forumissa lionit, puolisot ja leot 
lähes 30 maasta marssivat paraatissa isäntä-
kaupungin kaduilla, osallistuvat seminaarei-
hin ja täysistuntoihin sekä nauttivat tapah-
tuman muista lukuisista kohokohdista ja 
juhlista. 

Tule tapaamaan Lions-ystäviä
Europa Forum 2019 antaa hyvän mahdolli-
suuden tavata virolaisia lions-ystäviämme. 
Useilla klubeilla on ystävyysklubi Virossa, 
samoin kuin myös muissa Euroopan mais-
sa. Nyt on hyvä mahdollisuus tavata heitäkin. 
Lähdetään joukolla Tallinnaan ja näytetään, 
että Suomi on suuri Lions-maa.

Käytä hyväksesi erikoistarjous 
Rekisteröidy 31.3.2019 mennessä. Nopean 
tilaajan kokonaispaketin hinta on lionilta 

Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, 
PID Kalle Elster toivottaa suomalaiset lionit, puolisot 
ja leot lämpimästi tervetulleeksi Tallinnaan.

vain 595 euroa ja puolisolta 545 euroa. No-
peus on nyt valttia, sillä lauantain gaalailtaan 
on tarjolla enää vain noin 500 pääsylippua. 
Varmista, että mahdut juhlaan mukaan. 

Täyden palvelun paketti sisältää:
• majoituksen kolmeksi yöksi, 
 Sokos Hotel Viru 
 (virallinen Europa Forum -hotelli) 
• kaupunkikiertoajelun 
• kolme lounasta (pe, la, su) 
• rekisteröintimaksun 
• torstai-illan Hyväntekeväisyys Warm-up
 -illanvieton 
• perjantain kansakuntien lippuparaatin  
 Tallinnan keskustassa ja seminaari-
 ohjelmat sekä EF-avajaiset ja 
 Get Together & Host -iltajuhlan 
• lauantain seminaarit ja kansainvälisen
 presidentin tapaamisen 
• Eurooppa Neuvoston avajaisjuhlan, 
 kokouksen ja gaalaillan 
• sunnuntain Eurooppa Neuvoston 
 2. kokouksen ja päätösjuhlan.
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P
äivystin Europa Forumissa muiden 
koordinaattoreiden ja LCIF:n vir-
kailijoiden kanssa standilla esitellen 
kampanjaa ja ”myyden” Lion Share
-pinssejä. Lupaamalla kirjallisesti lah-

joittaa 50 dollaria sai jo ”yhden tähden” pins-
sin mukaansa. Sadan US dollarin lupauksella 
sai kaksi tähteä ja kolme tähteä maksoi kaksi 
sataa taalaa. 
 Kampanja 100 -seminaarissa säätiön pu-
heenjohtaja Naresh Aggarwal kertoi viime 
kauden tuloksen olleen 54,6 miljoonaa US 
dollaria ja saadut sitoumukset, 12,8 miljoonaa
US dollaria mukaan luettuna, on jo saavutet-
tu 22,5 prosenttia 300 miljoonan US dollarin 
kokonaistavoitteesta. Eri maantieteellisillä 
alueilla vauhti toki on erilainen.
 Kuluvalla kaudella Euroopassa oli syys-
kuun loppuun mennessä kerätty 350 000 US 
dollaria, mikä on 6 prosenttia kauden tavoit-
teesta. Suomen tulos, 13 795 US dollaria, oli 
vastaavasti 2,7 prosenttia.

Lisää kuukausilahjoittajia
Kaksi kolmasosaa tuloksesta tuleekin kol-
mesta Kaukoidän maasta, Taiwan, Etelä-Ko-
rea ja Japani. Siellä lahjoittajina ovat yksityi-
set lionit: 23 prosenttia jäsenistä lahjoittaa, 
keskimäärin 300 US dollaria vuodessa. 
 Euroopassa vain joka 200:s löysää omia 
kukkaronnyörejään, reilun 140 US dollarin 

Kampanja 100 vauhdissa maailmalla
Skopjen Europa Forumissa oli järjestömme kaikkien aikojen 
kunnianhimoisin keräyskampanja hyvin esillä.
pmjf heikki hemmilä, lcif- ja kampanja 100 -koordinaattori

edestä. Euroopassa lahjoittajina ovat klubit, 
37 prosenttia niistä lahjoitti, keskimäärin yli 
800 US dollaria, käytännössä siis hankkiakseen 
jollekulle Melvin Jones Fellow -jäsenyyden.
 Tavoite onkin lisätä yksityisten kuukausi-
lahjoittajien määrää. Hämmästyttävää on-
kin, että monet meistä lahjoittavat muille 
järjestöille, mutta eivät omalle säätiöllemme, 
joka on todettu luotettavimmaksi kaikista. 
Maksamme itse hallintomme, mikä muissa 
järjestöissä voi syödä suurimman osan lah-
joitusvaroista. 
 LCIF:lle lahjoitettu dollari on aina yksi 
dollari perillä, kohdemaan paikallisen klubin 
toimittamana. Eiköhän pidetä lippu korkealla
ja leijonan häntä pystyssä. Kehitysmaihin 
menevä apu hyödyttää lopulta meitäkin. Kun 
saamme tuhkarokon maailmalta hävitetyksi,
ei se uhkaa enää meitäkään. Kun sotiviin 
maihin saadaan rauha, voi kansainvälinen 
kauppa ja talouselämäkin hyvin. Meillähän 
on niihin keinomme.
 Häntä pystyyn Lionit – Svans upp hög 
Lions!•

Kampanjatyöryhmä korjasi toimistoleijonamme hännän asentoa ensi työkseen. Kuvassa PID Harri Ala-Kulju, 
ID Heimo Potinkara, MD-PRC Teija Loponen ja pMJF Heikki Hemmilä.

EUROPA FORUM 2019 
www.europaforum2019.ee 

Thomas Kuti -musiikkikilpailu 
ja Young Ambassador – Nuori Lähettiläs 
-kilpailu 
www.lions.fi/toiminta/
europa_forum_2019/

LUE LISÄÄ

Voit myös itse koota palvelukokonaisuu-
den. Tee valinnat mihin haluat osallistua. 
Tarjolla on edullisia kiertoajeluja ja tutus-
tumiskäyntejä eri kohteisiin.

Monipuolinen ohjelma
Edellä mainittujen ohjelmien lisäksi Foru-
miin sisältyy myös Thomas Kuti -musiikki-
kilpailu nuorille muusikoille. Instrument-
tina on klassinen kitara. Lisäksi nuorille 
on Young Ambassador – Nuori lähettiläs 
-kilpailu, jossa palkitaan parhaat nuorten 
toteuttamat palveluaktiviteetit. Tapahtu-
man yhteydessä on myös kansainvälisen 
nuorisovaihdon Euroopan maiden vas-
tuuhenkilöiden tapaaminen.
 Eurooppa Neuvoston istunnoissa on 
simultaanitulkkaus myös suomeksi ja 
ruotsiksi.

Ilmoittautuminen 
ja maksaminen
Käy rekisteröitymässä osoitteessa www.
europaforum2019.ee.
 Jos valitset järjestäjän suunnitteleman 
paketin, voit maksaa joko korttimaksuna 
tai pankkisiirtona. Maksuohje löytyy lii-
ton kotisivuilta www.lions.fi/toiminta/eu-
ropa_forum_2019/. 
 Toimi heti – superedullinen ennakko-
ilmoittautuminen päättyy 31.3.2019, jon-
ka jälkeen hinnat nousevat. Raikas meri-
henkinen hansakaupunki odottaa!
 Kattavaa tietopakettia päivitetään 
koko ajan. Käy tutustumassa osoitteessa 
www.europaforum2019.ee. Sivut ovat myös
suomeksi ja ruotsiksi.•
LISÄTIETOJA: 
PCC Tuomo Holopainen 
p. 0400 677 293 
tuomo.holopainen@lions.fi
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Uusia ääniä 
kuuluviin
Uusia ääniä -aloite juhlii naisten Lions Clubs 
Internationalille antamaa panosta ja keskittyy 
lisäämään naisten lukumäärää lionsklubeissa 
sekä eliminoimaan miesten ja naisten 
johtamistehtävien välisen kuilun. 
lions clubs international lci

• juhlistaa naisten panosta    
 lionstoiminnassa

• edistää sukupuolten välistä 
 tasa-arvoisuutta keskittymällä  
 lisäämään naisten lukumäärää   
 lionsklubeissa

• toimii eliminoidakseen miesten ja   
 naisten johtamistehtävien välisen kuilun

UUSIA ÄÄNIÄ -ALOITE

U
usia ääniä tarkoittaa uusia ideoita, kansainvä-
linen presidentti Gudrun Yngvadottir sanoo.
     Gudrun kertoi yli 1 000 kokousedustajalle
Las Vegasin vuoden 2018 kansainvälisessä 
kongressissa, ettei naisten aloitteen käynnistä-

minen ollut alun perin hänen omalla esityslistallaan.
 − Itse asiassa ensimmäisellä virallisella vierailullani 
vältin tarkkaan kajoamasta naisten lukumäärään tai joh-
tajuuteen. Kuitenkin mihin ikinä meninkään, minulta 
kysyttiin, mikä minun strategiani oli naisten edistämi-
seksi Lions Clubs Internationalissa. 
 − Naisilla oli tapana tulla luokseni kertomaan, miten 
he odottivat näkevänsä, mitä tulisin tekemään. Ajattelin 
itsekseni: ”Ellen minä, kuka? Minusta tuntui, että tämä 
on sitä, mitä lionit haluavat. Tässä sitä ollaan!”  

Miksi aloitteen nimi on 
Uusia ääniä?
− Matkustaessani ympäri maailman näin paljon erilai-
suutta miesten ja naisten välillä jäsenyydessä ja johtajuu-
dessa. Monissa paikoissa, joissa naiset eivät olleet jäseniä, 
heillä oli tärkeä rooli taustalla – kokousten järjestelyissä, 
hankkeiden vetämisessä ja aktiviteettien johtamisessa. 
He tekivät töitä ääneti, mutta heillä ei ollut äänivaltaa. 
 − Naisia ei tarvitse etsiä käsiin – he ovat jo paikalla
– meidän on vain otettava käyttöön heidän ideansa, lah-
jakkuutensa ja sitoutuneisuutensa. He tarvitsivat uuden 
äänen. Mielestäni nyt olisi oikea aika antaa heille pu-
heenvuoro, jotta voimme yhdessä viedä tätä järjestöä 
eteenpäin.
 Toimimalla yhteistyössä maailmanlaajuisen toimin-
taryhmän, piirikuvernöörien ja kuvernöörineuvostojen 
puheenjohtajien kanssa Uusia ääniä -aloite tunnistaa lio-
neita, jotka ovat tehneet vaikutuksen, mutta joiden ääni 
ei ole tullut kuulluksi.•
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Ole oma itsesi
ALOITTAESSAAN aivan ensimmäisessä lionjohtajatehtävässään vuonna 
2004 entinen kansainvälinen johtaja Sangeeta Jatia ajatteli, että hänen 
tulisi jäljitellä ympärillään olevia miesjohtajia – puhua ja pukeutua 
heidän laillaan.
 Sangeeta oli liittynyt Calcutta Midtown lionsklubiin vuonna 1988. 
Valmistautuessaan piirikuvernöörin tehtäväänsä piirissä 322 B1 hän 
ajatteli, että hänen tulisi käyttää puvun takkia kuten hänen tuntemansa
miesjohtajat Intiassa, jonka ilmastossa pikkutakki ei ole ihan omiaan 
ja jossa naiset pukeutuvat perinteisesti sariin.
 Hän tilasi muutamia pikkutakkeja. Kokouksissa hän alkoi korot-
taa ääntään vaikuttaakseen tarmokkaammalta ja omaksui miehisen 

tyylin lyödä toista kaverimaisesti 
olalle, kuten hän kertoo omassa 
online-elämäkerrassaan Uusia 
ääniä. Hän luuli siten viestittä-
vänsä muille, että hän oli todella
sellainen johtaja, jota kannatti 
kuunnella.

      Hän huomasi kuitenkin pian, 
etteivät hänen matkimisyrityksensä tehneet mitään vaikutusta lionei-
hin. Sen sijaan hän sai lioneilta arvostusta siitä, että hänellä oli uusia 
ideoita, joita hän ilmaisi hiljaisemmalla, naisellisella äänellä. Hän ta-
jusi, että se ääni, jota hänen oikeastaan piti kuunnella, olikin hänen 
omansa.
 Hän lakkasi yrittämästä olla muiden kaltainen.
 − Oli vapauttavaa olla aito, hän sanoo.
 Uusia ääniä -aloitteen maailmanlaajuisena puheenjohtajana hän 
rohkaisee nyt muita olemaan oma itsensä eikä pyrkimään olemaan 
hänen kaltaisensa.
 Hän kertoo myös uskoneensa erheellisesti, että vain pienissä, kon-
servatiivissa kaupungeissa oli selvä kuilu siinä, miten miehet ja naiset 
käyttäytyivät lioneina. 
 − Hämmästyksekseni se kuilu vallitsee kaikissa kulttuureissa, joka 
paikassa. Monet naiset eivät tienneet, että hekin voisivat olla lioneita. 
He tulivat hankkeisiin ja tekivät töitä kokouksissa, mutta heillä ei ollut 
sanavaltaa klubin asioissa. Jopa vielä nytkin heille on sanottava: ”Te 
voitte johtaa”.  
 − Naiset tarvitsevat mentorointia. Heitä täytyy nykäistä hihasta. 
He eivät jää epäröimään, kun ovat päässet mukaan.
 Jatia ehdottaa, että lionit tekisivät klubeista ja piireistä naisystäväl-
lisiä siten, että kokouksia pidettäisiin iltamyöhäisellä, ja sunnuntaisin 
pidettäisiin kokouksia, joissa perhe voisi olla mukana. Lionien itsensä
tulee näyttää ihmisille, että lionit ovat tosiaankin sekä miehiä että 
naisia. Näiden lionien − miesten ja naisten − tehdessä päivittäin työtä 
palveltavina olevien ihmisten tarpeiden täyttämiseksi Jatia toteaa, että 
meidän tulee ymmärtää toinen toistemme tarpeet.•

esiteltävänä uusia ääniä -aloitteen 
maailmanlaajuinen puheenjohtaja sangeeta jatia

KÄY OSOITTEESSA 
https://weserve.org/newvoices 
saadaksesi lisää tietoa aloitteesta.

LUE PROFIILIT
Innostu ja nauti kaikkia kansainvälisiä 
vaalipiirejä edustavien Uusia ääniä 
-tiiminjohtajien kertomuksista, joissa 
he jakavat ajatuksiaan ja kokemuksiaan 
lioneina. 

JAA OMAT KOKEMUKSESI 
Julkaise oma tarinasi sosiaalisessa 
mediassa ja kerro, miten työsi lionina 
on tukenut naisia jäsenyydessä, johta-
juudessa, palvelussa ja markkinoinnissa. 
Voit saada kutsun ainutkertaiseen 
Milanossa pidettävään seminaarin 
IP Gudrun Yngvadottirin kanssa.   
https://www.facebook.com/groups/
lionsnewvoices/

LÄHETÄ MEILLE SÄHKÖPOSTIA 
Kerro, miten olet itse lähtenyt mukaan 
päästämään naisten potentiaalia  
valloilleen klubeissamme. 
Ota yhteyttä newvoices@lionsclubs.org 

LÄHDE MUKAAN!

Meidän tulee 
ymmärtää toinen 
toistemme tarpeet.

Puheenjohtaja Pirkko Vihavainen osallistui Europa 
Forumissa New Voices -seminaareihin, joissa 
innostus oli suuri ja sali täyttyi ääriään myöten.
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Nuorisovaihto Europa Forumissa
Europa Forumissa nuorisovaihdon osalta nousi 
yksi aihe ylitse muiden, eli EU:n uusi tietosuoja-asetus 
ja sen huomioiminen nuorisovaihdossa.
ari lindell, yced 2017−2020

Suurinta mielenkiintoa 
herätti uusi tietosuojalaki.

E
uropa Forumin yksi upeimmista 
kokemuksista oli avajaisjuhla. Sii-
hen oli panostettu todella hienosti. 
Ohjelma oli monipuolinen ja taidol-
la rakennettu. En ole pitkään aikaan 

missään kokenut niin raikuvia suosionosoi-
tuksia. Tämä hetki tallentui varmasti jokai-
sen läsnä olleen leijonan ja puolison mie-
leen. Siitä korostui yhteisöllisyys parhaiten 
mottona We Serve.

Nuorisovaihdon kokous
Varsinainen teema omalla sektorillani oli 
nuorisovaihdon kokous. Tämä oli kokopäi-
vän kokous tiivistä asiaa. Kokouksesta ei 
voi kesken lähteä pois tai tulla kesken ko-
kouksen mukaan, kuten oli tilanne mones-
sa muussa tilaisuudessa.
 Keskustelussa suurinta mielenkiintoa 
herätti uusi tietosuojalaki, ja sen vaikutus 
nuorisovaihtoon. Lakihan tuli voimaan tänä 

keväänä. Kysymys kuuluu kuka omistaa ne 
tiedot, joita nuorisovaihdossa vaihdetaan, ja 
miten taataan, etteivät ne joudu vääriin kä-
siin – tai pahimmassa tapauksessa julkisuu-
teen jonkun hakkerin toimesta. 
 Hakulomakkeessa on paljon erilais-
ta tietoa nuoresta – jopa sairauksia ja lää-
kityksiä, joten tämän tyyppiset tiedot ovat 
hyvin henkilökohtaisia. Kun tunnemme 
hakuprosessin, miten voimme taata, ettei 
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Europa Forum järjestettiin Makedonian 
Philharmonic-keskuksessa Skopjessa.
KUVA: ARI LINDELL
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nuoren tietoja jää lähettävän klubin, nuo-
risovaihtajan, tai vastaanottavan organisaa-
tion tai isäntäperheen koneille, josta pahim-
massa tapauksessa joku muu löytää ne sieltä. 
 Sama koskee tietysti pienemmässä mitta-
kaavassa isäntäperheitä, joista myös kerätään 
tietoja. Mitä vastaamme, jos nuori tai viran-
omainen tulee kysymään missä kaikkialla  
näitä tietoja on, miten niitä säilytetään, ja 
ennen kaikkea miten niiden turvallisuus on 
varmistettu.
 Niinpä asia on ratkaistu nyt niin, että 
hakulomakkeessa nuori, huoltaja ja klubi alle-
kirjoittaessaan hakemuksen samalla hyväk-
syvät, että nuorisovaihdon organisaatio saa 
käsitellä hänen tietojaan. Nähtäväksi jää mi-
ten asiat jatkossa kehittyvät. Tällä ratkaisulla 

Vuosikokouksen tuotto 
nuorten kesäleirille
ulla karppinen 
OULUSSA viime kesäkuussa järjestetyn 
Suomen Lions-liiton vuosikokouksen 
tuotto oli kulujen jälkeen noin 7 000 euroa.
Se on päätetty antaa kesällä 2020 järjes-
tettävän nuorten kansainvälisen leirin 
perusrahoitukseen. 
 Päätoimikunnan puheenjohtaja Jouko
Lampinen kertoo, että kohteen löytymi-
nen oli helppoa, sillä lionstoiminnan yksi 
tärkeä kohde ovat nimenomaan nuoret.
 Halusimme kohdentaa tukemme 
nuorisoon ja heidän kansainvälistymi-
seensä. Leiritoiminta on osa nuorisovaih-
toa ja leirin lisäksi siihen kuuluu myös 
perheessä oleskelua. Näin sekä Suomeen 
tuleva nuori että perheessä oleva nuori 
pääsevät tutustumaan muihin maihin ja 
niiden kulttuuriin.
 I-piirin piirikuvernööri Jari Hautalan 
mielestä vuosikokousorganisaation tuki 
on hieno ele piirin kaikille 54 klubille.
 Suomen lionsklubit tukevat yhteis-
vastuullisesti järjestettäviä kansainvälisiä 
leirejä ja tällainen vuosikokousorganisaa-
tion tuki auttaa  leirin järjestämistä. 
 Nuorisoleiri kokoaa 17–21-vuotiaita 
nuoria Suomeen vuosittain 140–160. He 
osallistuvat kansainvälisille leireille, joita 
järjestetään 4–5 kesässä.
 I-piirissä eli Perämereltä Venäjän ra-
jalle ulottuvalla alueella nuoria on leirillä 
ja perheissä vuosittain noin 35–40. Edel-
lisen kerran kesäleiri järjestettiin alueel-
lamme kesällä 2017.•
Lisätietoja: Vuosikokousorganisaation 
päätoimikunnan puheenjohtaja 
Jouko Lampinen, p. 0500 586 072

Kansainvälinen Lions-nuorisovaihto-
toiminta alkoi Suomessa vähitellen 
ja sitä alettiin hoitaa organisoidusti 
1960-luvulla, jolloin vuonna 1966 valittiin 
ensimmäinen nuorisovaihtojohtaja.

Viime vuosina Suomesta on lähtenyt 
noin 200 nuorta ja tänne on saapunut 
140–160 nuorta. 

Nuorisovaihto on lionsklubien aktiviteetti. 
Klubit hyväksyvät ja ”lähettävät”nuoren 
vaihtoon ja järjestävät perheoleskelu-
mahdollisuuden Suomeen saapuville 
nuorille. Tavallisesti lähettävä klubi tukee 
nuoren matkaa taloudellisesti erikseen 
sovittavalla määrällä.

TAUSTAA

Youth Exchange Bazaarilla solmitaan sopimuksia.

taataan se, että laki on huomioitu hakemuk-
sissa. 

Mihin tallennat?
Toinen tärkeä asia, joka ehkä jokaisen on 
syytä huomata, että tallentaminen omal-
le koneelle tai esimerkiksi muistitikulle on 
huomattavasti varmempaa kuin pilvipalvelu. 
Pilvipalveluita on markkinoitu kätevänä tal-
lennuspaikkana, jos esimerkiksi oma kone ha-
joaa. Sama koskee tietysti varmuuskopiointia. 
 Kokonaisuutena EF oli mieleenpainuva 
kokemus. Ensi syksynä suomalaisille leijo-
nille avautuu upea mahdollisuus osallistua 
tapahtumaan Suomenlahden eteläpuolella 
Tallinnassa. Tere tulemast!•

Ensi vuonna tavataan Tallinnassa.
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J
o pitkään nuorisovaihdossa toimineet 
Tuula Rantaeskola ja Juhani Kauto-
nen huokaisivat helpotuksesta leirin 
päätöspäivänä. 
 Ohjaus- ja valvontatyö on rankkaa. 

Se sitoo ja määrittelee vastuun lähes ympäri 
vuorokauden leirin aikana. Leirin ennakko-
valmistelutkin ovat oma kuvionsa, kun leiri-
läisille on saatava isäntäperhe järjestymään 
ennen leiriviikkoa. Osallistujia leirillä oli yli 
kahdestakymmenestä maasta. 
 Leiri onnistui hienosti. Majoitus ja ko-
koontumispaikkana toimi Kerimäen Yömyssy.
Siitä ohjelma ja päiväretket suuntautuvat lä-
hiympäristöön. Suomen kesä näytti leiriaika-
na parhaimpansa, kun lämpötila pyöri helle-
lukemissa. 

Metsä, puu ja Punkaharju
Mieleenpainuvinta oli leiriläisten mielestä 
Suomen kaunis luonto ja rauhallisuus, sauna 
ja varsinkin savusauna. Päivittäin tehtiin ret-
kiä muun muassa Punkaharjulle, jossa tee-
moina olivat metsä, puu ja Punkaharju. 
 Opastettu kierros Punkaharjun Karjalan-
kalliolle, siellä soppatykissä valmistettu keitto
ja Lusto – Suomen metsämuseo, kartuttivat 
tietoa Suomen luonnonvaroista. 

Leiriläisille tarjottiin luontoelämyksiä
Kansainvälinen nuorisoleiri Savonlinnassa 28.7.–6.8. sujui 
leirijohtaja Juhani Kautosen ja leirikoordinaattori Tuula Rantaeskolan 
vetäminä 25 vuoden kokemuksella rutiinilla. 
ari lybeck, leirin tiedotussihteeri

Mieleenpainuvinta 
oli leiriläisten mielestä 
Suomen kaunis luonto 
ja rauhallisuus.

Savonlinnan kaupunkipäiviin sisältyi kirkkovenesoutua.

Huosio laavuineen teki liikuntapäivästä elämyksellisen.

 Kerimäki-päivä oli myös ohjelmassa, jossa
nuoret pääsivät tutustumaan kappeliseura- 
kunnan maailman suurimpaan puukirkkoon. 
 Savonlinnan kaupunkipäiviin sisältyi 
kirkkovenesoutua Olavinlinnan läheisyy-
dessä, maisemaristeily Saimaan saarisatoon, 
käynti historiallisessa Olavinlinnassa sekä 
tietenkin ”lörtsyt” ja mustan pannun kahvit 
Sulosaaressa. 
 Yöpymispaikan läheisyydessä sijaitseva 
Huosion kangasmainen maasto lampineen ja 

laavuineen tekivät myös aktiivisesta liikunta-
päivästä elämyksellisen. Israelilaiselle Yotan 
Yehilylle Suomi olikin hyvin mieluisa kohde. 
 – Suomi on kaunis maa, täällä on upeita 

järviä ja metsiä. Monelle kokemukset olivat 
ainutkertaisia, kun joku kertoi olleensa ensi 
kertaa soutamassa tai syönyt suoraan marjoja
metsästä, Yehily kertoi.•
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Taistele diabetesta vastaan
Maailman diebetespäivää vietetään joka vuosi 14.11., 
samalla viikolla kuin lionien maailmanlaajuista palveluviikkoa. 
Liity sinäkin kamppailuun diabetesta vastaan.
koonnut anna-kaisa jansson, viestintäpäällikkö

M
aailman diabetespäivä on insu-
liinin toisen keksijän Frederick 
Bantingin syntymäpäivä. Teema-
päivän taustalla ovat Kansain- 
välinen diabetesliitto IDF ja 

Maailman terveysjärjestö WHO.
 Diabetes on vakava tauti, jota esiintyy 
yhä kasvavassa määrin koko maailmassa. Se 
vaikuttaa kaikkiin ihmisryhmiin tulotasosta 
tai iästä riippumatta – myös lapsiin. 
 Diabetes on krooninen tauti, jossa eli-
mistö ei pysty tuottamaan tarpeeksi insu-
liinia tai se ei pysty käyttämään insuliinia 

• Hankimme lisätietoja diabeteksesta 
 ja tiedotamme paikkakunnalla   
 diabetekseen liittyvistä asioista. 

• Luomme paikkakunnilla ilmapiirin, joka  
 inspiroi ja edistää terveitä elämäntapoja. 

• Lisäämme pääsyä diabeteksen hoitoihin,  
 lääkkeiden saamiseen ja diagnosointiin   
 liittyvien tarvikkeiden hankkimiseen. 

• Lisäämme yhteistyötä ja tukea   
 kansallisen diabetesohjelman 
 ja suunnitelmien toteuttamiseksi.

MITEN VOITTE TAISTELLA
DIABETESTA VASTAAN
Pienetkin palveluaktiviteetit voivat 
vaikuttaa monella tavalla taistelussa 
diabetesta vastaan.

• Järjestäkää aktiviteetti edistämään   
 iltapäiväkerhossa olevien lasten liikuntaa.

• Kutsukaa diabetesta sairastava roolimalli  
 paikalliseen kouluun puhumaan 
 terveistä elämäntavoista.

• Järjestäkää viikoittain kokoontuva   
 kävelyklubi työpaikalla ja jakakaa
 kävelyn jälkeen terveellinen välipala.

• Sponsoroikaa diabeetikoille ja 
 sen esiastetta sairastaville esitys 
 terveellisen ruuan valmistamisesta.

LUE LISÄÄ vinkkejä, tietoa ja käytännön 
harjoituksia diabeteksesta sivuilta 
http://fightdiabetes.lionsclubs.org/fi/ 
ja www.diabetes.fi

TAVOITTEEMME

hyväksi. Glukoosi jää vereen minkä seurauk-
sena voi olla hermo-, elin- tai verenkierron 
vammoja.

Diabetesta torjutaan 
vapaaehtoistyöllä
Lions Clubs Internationalin säätiö vastaa 
maailmanlaajuiseen epidemiaan sitoutu-
malla auttamaan diabeteksen estämisessä ja 
parantamaan diagnoosin saaneiden elämän-
laatua monenlaisten kattavien terveysaloit-
teiden avulla.
 Diabetes nostettiin vapaaehtoistyön 
kohteeksi kansainvälisessä Lions-järjestön 
100-vuotisjuhlassa. Juhlavuonna uusittiin 
kansainvälisen järjestön strategia, ja siihen 
liitettiin viisi palvelualuetta, joista diabetes 
on yksi.
 Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit 
Kuikka kartoittaa taustaa vielä kauemmas 
historiaan ja muistuttaa, että lionit olivat 
työskennelleet diabeteksen puolesta jo tätä 
ennen eri puolilla maailmaa, sillä sairaudella 
on selkeä yhteys Lions-järjestön perinteiseen 
teemaan, näönsuojeluun.
 Myös Suomen lionit ovat panostaneet 
diabeteksen torjuntaan yhteistyössä Suomen 
Diabetesliiton paikallisyhdistysten kanssa.
 – Keväällä 2017 sovimme yhteistyöstä ja 
tiedon vaihdosta Lions-liiton ja Diabetes-liiton
paikallisyhdistysten välillä.

 Piirit ja klubit ovat olleet aktiivisesta dia-
beteksen torjunnassa mukana. Viime keväänä
B- ja N-piirit järjestivät diabeteskävelyn, joka 
osoittautui erittäin suosituksi.
 Lisäksi monet lionsklubit ympäri Suo-
men ovat järjestäneet pitkin syksyä tapah-
tumia tai olleet mukana tapahtumissa, joissa 
on muun muassa jaettu tietoa diabeteksesta, 
mitattu verensokeria ja havainnollistettu piilo-
sokerin määrää elintarvikkeissa.
 – Lionsklubit järjestävät paljon myös 
konsertteja, muotinäytöksiä sekä muita hy-
väntekeväisyystempauksia, joissa esimer-
kiksi lipputulot tai osa niistä saatetaan käyt-
tää paikallisen diabetesyhdistyksen hyväksi, 
Kuikka sanoo.•

”50 % diabetesta sairastavista ihmisistä 
eivät tiedä, että he sairastavat tautia.”
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• virtsanerityksen lisääntyminen 
• jano
• tahaton laihtuminen 
• väsymys

Oireet ovat tyypin 1 diabeteksessa 
yleensä voimakkaita. Tyypin 2 diabeteksen 
oireet voivat olla salakavalia ja jäädä 
siksi huomaamatta pitkäksi aikaa. 

MITEN TUNNISTAT 
DIABETEKSEN
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Partiojohtajille 
Lions Quest -koulutusta 
Lounais-Suomen partiopiirin lippukuntapäivässä 7.10.2018 
järjestettyyn Elämisentaitoja – Lions Quest -koulutukseen 
osallistui 19 ryhmänjohtajana toimivaa partiojohtajaa. 
LIONS QUEST / helena siivonen, vapaaehtoistuen ministeri, 
lounais-suomen partiopiiri ry

P
unainen Sulka -keräyksen tuotta-
min varoin toteutettu koulutus tar-
josi lasten ja nuorten kanssa toimi-
ville ryhmänjohtajille käytännön 
työkaluja ryhmän ilmapiirin avaa-

miseen, nuorten tunne- ja vuorovaikutustai-
tojen vahvistamiseen sekä itseluottamuksen 
tukemiseen. Alun perin luokanopettajille 
suunnattu koulutus on nyt muokattu vastaa-
maan partiolaisten tarpeita.
 Lippukuntapäivän Lions Quest -koulu-
tukseen osallistuivat tarpojaluotsina toimiva 
Albert Vallunen Mietoisten Kolopuutinteistä,
sudenpentuja johtava ja vastaavana akelana 
toimiva Henna Keskikylä Nousiaisten Hen-
rikin lippukunnasta sekä Nuotiotyttöjen 
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Päivä koulutuksessa oli innostava 
ja voimaannuttava.

opittiin, miten erilaisia ryhmiä fasilitoidaan 
niin, että ryhmän jäsenet voivat kehittyä 
elämänhallinnan taidoissa omista lähtökoh-
distaan.
 − Sain vahvistusta sille, miksi partiossa 
teemme asioita tietyillä tavoilla ja ajattele-
misen aihetta siitä, muistammeko aina valita 
tarkoituksenmukaisimmat menetelmät. Sain 
muistutuksen siitä, että toiminta kannattaa 
valita tavoitteiden mukaan, Kainu summaa.
 − Opitut asiat lähinnä täydensivät aiem-
paa osaamista. Omassa työssä koulupsyko-
logina painopiste on ollut yksilötyössä, joten 
oli kiva saada käytännön vinkkejä ryhmien 
kanssa työskentelyyn, niin partiossa kuin 

 Asiaa ja opittavaa olisi varmasti riittänyt 
kahteenkin koulutuspäivään, mutta jo tämä 
päivän kestävä koulutus innosti kokeilemaan 
ja oppimaan lisää, Keskikylä täydentää.
 Myös Kainu on vahvasti koulutuksen 
käymisen kannalla.
 − Suosittelen ehdottomasti. Koulutus so-
pii minusta ihan aloitteleville johtajille, mutta
myös kokeneemmille. Aina oppii uutta, kun 
asioita miettii uudelta kannalta, ja sain uu-
sia vinkkejä siitä, miten toteuttaa asioita ryh-
mässä. 
 − Mielestäni opetettavat menetelmät ja 
asiat ja miksi ne on valittu mukaan, perus-
teltiin myös hyvin. On tärkeää mennä koulu-

Kevään Elämisentaitoja – Lions Quest 
-koulutuksissamme on vielä hyvin tilaa! 
Jos klubillanne on Quest-sponsorivaroja, 
vinkatkaa lähialueenne kouluihin, 
päiväkoteihin ja urheiluseuroihin 
koulutuspäivistämme.

Koulutusten avulla edistämme 
lasten ja nuorten
• sitoutumista koulunkäyntiin
• myönteistä kasvua ja kehitystä
• kiusaamisen ehkäisemistä
• auttamalla oppimista 

Koulutuskalenteri ja -info löytyvät 
osoitteesta www.lionsquest.fi

TIEDUSTELUT: 
Lions Quest -koulutussihteeri, 
quest@lions.fi

LIONS QUEST -KOULUTUKSET
KEVÄÄLLÄ 2019

Jo päivän kestävä koulutus innosti 
kokeilemaan ja oppimaan lisää.
KUVA: JOHANNA ARHO-FORSBLOM

työpaikallakin. Konkreettiset, toiminnalliset 
menetelmät, joita sai itse kokeilla, toimivat 
hienosti ja vaikuttivat ryhmien kanssa hel-
posti toteutettavilta, Keskikylä kertoo.

Työkaluja ryhmänjohtamiseen
− Koulutukseen sisältyi paljon käytännön 
harjoitteita, joista meille aina kerrottiin – tai 
pohdimme yhdessä – minkätyyppiselle ryh-
mälle ne sopisivat ja pitääkö ryhmän jo en-
nalta tuntea toisensa hyvin vai onko kyseessä
aloittelevalle ryhmälle sopiva ”matalan riskin”
harjoitus. Koulutukseen liittyvässä materiaa-
lissa on lisää leikkejä ja harjoitteita eri-ikäi-
sille lapsille ja nuorille, Kainu kertoo.
 − Laajat opettajan materiaalit vaikuttivat 
oikein käyttökelpoisilta ja odotan, että pää-
sen omien ryhmien kanssa kokeilemaan op-
paiden tehtäviä ihan käytännössä, Keskikylä 
hehkuttaa.

Kolminkertainen suositus
− Suosittelisin koulutusta, sillä uskoisin kaik-
kien ikäkausien ryhmänjohtajien saavan jo-
takin irti koulutuksesta. Ehkä eniten voisin 
kuvitella hyötyvän niiden, joiden ryhmissä 
on ujoja, hiljaisia tai itsetunto-ongelmien 
kanssa painivia lapsia, Vallunen pohtii.
 − Ehdottomasti suosittelen koulutuksen 
käymistä, oikeastaan kaikille ryhmänohjaa-
jille. Koulutuksen arvot vastaavat mielestäni 
hyvin partion arvoja ja aatteita − kukapa ei 
haluaisi opettaa omille ryhmäläisilleen elä-
misentaitoja? 

tukseen avoimin mielin, osallistua aktiivisesti 
ja luottaa siihen, että saa uutta vaikka olisikin 
jo kokenut ryhmänjohtaja tai kouluttaja. 
 − Toisaalta koulutuksessa ei vaadita eikä 
edellytetä mitään erityistä ennakko-osaa-
mista, eikä osallistumista siksi tarvitse uu-
den tai nuoren johtajankaan epäröidä. Päivä 
koulutuksessa muiden hyvin motivoitunei-
den kurssilaisten kanssa oli innostava ja voi-
maannuttava.•

tarpojaikäisten sisuryhmän sekä aikuisryh-
mien johtaja Annina Kainu.

Konkretialle kiitosta
Kainu, Keskikylä ja Vallunen kertovat kaikki 
oppineensa uutta koulutuksen aikana.
 − Moniakin asioita, muun muassa käy-
tännön harjoitteita ryhmähengen luomiseen, 
lasten rohkaisemiseen ja siihen, että kaikki 
saavat ryhmässä riittävästi tilaa itselleen, 
Vallunen kertaa opittuja asioita. 
 Kainu taas kertoo oppineen arvojen mer-
kityksestä, ryhmäprosessista, keskustelun fa-
silitoimisesta, oman toiminnan arvioinnin 
merkityksestä ja ajatteluun eli reflektioon oh-
jaamisesta. Hänen mukaansa koulutuksessa 
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U
nelmapäivä on osa Punainen Sulka 
-yhteistyöhanketta ja järjestettiin 
18.9.2018. Edellinen Unelmapäivä 
järjestettiin keväällä 2018 Lappeen-
rannassa.

 Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-
vosto päätti marraskuussa 2014 Ylivieskas-
sa myöntää Punaisen Sulan keräysvaroista 
seitsemän prosentin osuuden käytettäväksi 
nuorten elämisentaitoja vahvistavaan yhteis-
työhankkeeseen. 
 Hanke toteutetaan yhteistyössä Elämisen-
taitoja – Lions Quest -ohjelman, Lasten ja 
nuorten säätiön, Nuorten mielenterveysseura
Yeesi ry:n, Partiolaisten ja Aseman lapset 
ry:n kanssa.
 Yhteistyökumppanit ovat koostaneet viisi
projektia palvelemaan piirien erilaisia tar-
peita. Piiri voi halutessaan valita hankkeista 
projektin tai projekteja, jotka se toivoo yh-
teistyökumppaneiden toteuttavan alueellaan 
Punaisen Sulan tuotoilla.
 Valittavissa olevista projekteista Etelä-
Pohjanmaan ja Pohjanmaan alueet, eli F-piiri 
anoi Yläkoulut ja unelmat. 
 Koulujen valintaan vaikutti F-piirin Lions
Quest puheenjohtaja Marika Haapasen yhteis-

työ Alavuden Yläkoulun vs. rehtori Riitta 
Soukkalan ja Töysän yläasteen rehtori Mir-
jami Kaunismaan kanssa, innostuminen ja 
halukkuus saada Unelmapäivä paikkakun-
nalle sekä Alavuden sivistysjohtaja Antti Ta-
kalan myönteisyys hankkeeseen. Hankkeen 
rattaat alkoivat pyörimään jo keväällä 2017.

Lionsklubien kansainvälisen säätiön 
LCIF:n tukema arviointitutkimus 
Lions Quest -ohjelman vaikuttavuudesta 
on edennyt loppupäätelmiin.

Lions Quest -verkkosivuilta on nyt 
luettavissa tutkimuksen tiivistetty kuvaus 
sekä päätutkijan, FT Markus Talvion ja 
tutkimusjohtajan, Helsingin yliopiston 
kasvatuspsykologian professorin Kirsti 
Longan haastattelu osoitteessa 
www.lionsquest.fi/koulutukset/
vaikuttavuutta_tutkittu_tieteellisesti.

Lions Quest -tutkimuksen omilta 
englanninkielisiltä sivuilta löytyy 
muun muassa tutkimuksen taustatietoutta 
ja professori Longan tieteellinen arvio 
tutkimuksesta osoitteessa 
www.lqevaluation.com.

LISÄTIETOJA:
FT Markus Talvio, 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, 
Helsingin yliopisto, 
markus.talvio@helsinki.fi 
ja Osmo Harju, PDG, Lions Quest 
-työryhmän puheenjohtaja 2012–15, 
osmo.harju@lions.fi

Painopisteet asetettiin elämisentaidoille, 
arvoille, tunteille ja itseluottamukselle.

palautteissa. Tässä koulutuksessa kouluttaja 
Arho-Forsblom asetti painopisteet elämisen-
taidoille, arvoille, tunteille ja itseluottamuk-
selle. 
 Unelmailtapäivässä rehtorit kouluillaan 
toivottivat tervetulleiksi tapahtumaan ja en-
nen Tommy Lindgreniä Haapanen kertoi 

Nuorille mahdollisuus
Alavuden yläkoululaisilla sekä Töysän yläastelaisilla oli mahdollisuus 
kuulla Lasten ja Nuorten säätiöstä Dreamsteri Tommy Lindgrenin 
kokemuksia ja mietteitä unelmista.

LIONS QUEST / marika haapanen, f-piirin lions quest puheenjohtaja

Unelmapäivä järjestettiin toista kertaa, tällä kertaa Alavudella.

Opettajille LQ-koulutus
Edellisellä viikolla molempien koulujen 
opettajat kokoontuivat yhteen saadakseen 
työkaluja Lions Quest pikakoulutuksessa 
unelmapäivää varten. Heitä koulutti Lions 
Quest -kouluttaja Johanna Arho-Forsblom. 
 Opettajien mielenkiinto koulutukseen 
näkyi selvästi, muutama heistä oli käynyt 
kaksipäiväisen peruskurssin.
 Parikeskustelut ja ryhmäprosessit kan-
nustivat olemaan oppilaiden asemassa ja 
kohtaamaan arki erilaisissa arvioinneissa ja 

hankkeesta lyhyesti. Opettajien koulutus- 
päivä sekä oppilaiden unelmapäivä onnistui-
vat kaikin puolin hyvin.• 
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D
reams on nuorten ja lasten säätiö, 
jonka tavoitteena on levittää sanomaa 
unelmista. Tommy Lindgrenin mie-
lestä me kaikki olemme lahjakkaita. 
 Myös englannin kielessä on sana 

”talented” – lahjakas. Sanalla ”talent” on 
monta merkitystä, mutta yksi niistä tarkoit-
taa suuntaa. Oman suunnan, lahjakkuuk-
siemme löytämiseksi meidän on kokeiltava 
ja koeteltava kykyjämme. Minä itse olen sa-
maa mieltä, sillä ellemme tee mitään, emme 
ole mitään. 
 Aseta itsellesi tavoitteita ja haasta koh-
taamaan elämän turmannuolet. Oma identi-
teetti ja oman jutun löytäminen kestää joskus 
aikuisuuteen saakka. 
 Yläkoululaisilta kysytään usein: Mitä 
teet peruskoulun jälkeen? Moni ei tiedä, eikä 
tarvitsekaan. Kenenkään ei pitäisi painostaa 
asian kanssa. Mielestäni vanhempien ei pitäi-
si päättää nuoren tulevaisuudesta, vaan antaa 
tilaa unelmille ja kannustaa nuorta etsimään 
omaa kutsumusammattiaan. Jos useat muut-
kin löytävät töitä, niin miksen minäkin?

 − Teillä on kaikki aika maailmassa. Se, 
miksi haluamme isona ei voi olla vielä selvää. 
Kenenkään tarinahan ei ole kiveen hakattu ja 
elämä on täynnä odottamattomia yllätyksiä, 
Tommy Lindgren sanoi.

Palaute on tärkeää
Tommy aloitti bändissään harrastusmielessä 
ja lopulta hänestä tulikin muusikko, rap-ar-
tisti ja radiotoimittaja. Peruskoulussa hän 
ei olisi voinut ajatellakaan niin hienoa am-
mattia. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka 
mielekkäästä tekemisestä syntyy elämäntyö.
 Epäonnistuminen on meidän pelkonam-
me. Entä jos en ole tarpeeksi hyvä? Entä jos 
mokaan? Jännityksen syynä on usein asian 
merkitys itselle. Tommy itsekin jännittää 
esiintymistä. 
 Minulla on paljon kokemusta jännittämi-
sestä ja sen takana on se samainen epäonnistu-
misen pelko. Kykyjänsä täytyy kokeilla ja oppia 
löytämään se mieluista tapa tehdä asioita. 
 Se, mitä muut sanovat, vaikuttaa itseen. 
On hyvä osata antaa ja ottaa vastaan raken-

tavaa kritiikkiä, jos se on paikallaan, mutta 
myös kehuja. Palaute voi olla tärkeää itsensä 
kehittämisen kannalta. 
 Meillä on unelmia. Annetaan niiden nä-
kyä ja kuulua, etteivät unelmat jäisi vain si-
säisiksi haaveiksi. Arvosanat eivät aina rat-
kaise, mikä kenestäkin tulee isona. Vaikkei 
haaveammattiinsa lopulta pääsisikään, pitää 
voida muuttaa kurssia. Riittää, että tekee par-
haansa. 
 Onhan meitä täältä Alavuden käpyky-
lästä monta maailmalle lähtenyt urheilijoista 
muusikoihin ja taiteilijoihin. Kuuluisuus ei 
ole mikään tavoite, pääasia tehdä sitä, mistä 
pitää, ajattelevatpa muut mitä tahansa. 
 Sitä paitsi, maailma ehtii muuttua. Tu-
levaisuus tuo mukanaan uusia ammatteja. 
Kaikki nykypäivän työt eivät mahda säilyä 
vuosikymmenien päähän. Kuka tietää? Eläm-
me kestävän kehityksen, kehittyvän teknolo-
gian sekä ilmastonmuutoksen aikaa. Mitä on 
vielä edessä?•

Kokeilkaa ja koetelkaa kykyjänne
Dreamsteri, Tommy Lindgren, vieraili tunnin ajan Alavuden yläkoulussa 
puhumassa unelmista, lahjakkuudesta ja tulevaisuudesta.
LIONS QUEST / meri haapanen, 8e, alavuden yläkoulu
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L
a Guajirassa, joka on yksi Kolum-
bian 32 hallintoalueista, asuu Kolum-
bian suurin etninen ryhmä nimeltä 
Wayuu. Viime vuosikymmenen aika-
na lähes 5 000 Wayuu-lasta kuoli ali-

ravitsemukseen. 
 La Guajirassa toimivat lionsklubit halua-
vat helpottaa tätä musertavaa tilannetta ra-
vitsemuskeskusten avulla, joissa lapsille tar-
jotaan säännöllisiä, ravitsevia aterioita. La 
Guajiran lionit ovat keränneet lahjoituksia 
hankettaan varten ja myös varmistaneet apu-
rahan Lions Clubs Internationalin säätiöltä 
(LCIF) keskusten avuksi. 
 Wayuu-kansan sato oli turvattu niin 
kauan kuin he saattoivat luottaa siihen, että 
Ranchería-joen vesi oli käytettävissä heidän 

Lionit ojentavat auttavan käden nälkäisille lapsille
Nälkiintyminen on karmeaa todellisuutta kaikenikäisille 
ihmisille eri puolilla maailmaa. Yli 800 miljoonaa ihmistä 
menee säännöllisesti nukkumaan nälkäisenä. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie konigsfeld

viljelysmaillaan. Vuonna 2011 rakennettiin 
kuitenkin pato, joka nyt johdattelee joen 
naapurikuntiin. Joki virtaa toisaalle muiden 
kotitalouksien käyttöön, viljelysten kaste-
luun ja Kolumbian suurimman hiilikaivoksen
Cerrejón tarpeisiin. 
 Wayuu-kansan, jonka elinkeino oli ollut 
täysin joen varassa, on nyt pakko kävellä yli 
kolme tuntia päästäkseen kaivoille. Kaivo-
vesi on bakteerien saastuttamaa. Ongelmaa 
pahentaa vielä se, että vuodesta 2011 lähtien 
itsepintaisesti jatkunut kuivuus on nyt tu-
hoamassa Wayuu-kansan sadon.

Ravitsemuskeskuksista apua
Lionit ovat reagoineet tähän polttavaan krii-
siin rakentamalla kuusi ravitsemiskeskusta, 

joista kaksi saatiin valmiiksi ja avattiin jou-
lukuussa 2017. Keskukset sijaitsevat lähellä 
paikallisia kouluja. Jokaisessa keskuksessa on 
ruokasali, keittiö, ruoan säilytystilat ja käy-
mälätilat. Paikallishallinto huolehtii toiminta-
kustannuksista, ruoasta ja henkilökunnasta. 
 Näiden ravitsemiskeskusten avaamisen 
jälkeen sadat paikalliset Wayuu-lapset saavat 
tarvitsemansa säännölliset, ravitsevat ateriat 
kasvaakseen vahvoiksi ja terveiksi yksilöiksi. 
Keskukset kannustavat myös koulunkäyn-
tiin, joten yhä useammat lapset pysyvät nyt 
koulussa ja pystyvät täydellä vatsalla kiinnit-
tämään huomionsa opetukseen eikä siihen, 
mistä saa seuraavan aterian.•

Käy osoitteessa LCIF.org/BE100 
katsomassa, miten Kampanja 100 toimii 
saadakseen aikaan sellaisen maailman, 
jossa kukaan ei näe nälkää. 

Lue miten se lisää tarpeellisia voima-
varoja ja infrastruktuuria, joita tarvitaan 
ruoanpuutteen helpottamiseen paikka-
kunnillamme ja ympäri maailman.

KAMPANJA 100

Lapset pystyvät täydellä vatsalla 
kiinnittämään huomionsa opetukseen.
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A
htaasti asutuissa kotitalouksissa 
huono hygienia lisää tautien leviä-
misen helppoutta. Maailman joh-
tava tarttuvan sokeuden aiheuttaja 
trakooma perustuu bakteeritartun-

taan, joka aiheuttaa silmiin ja silmäluomiin 
kutinaa ja ärsytystä. 
 Ugandassa trakooma piinaa kaikeni-
käisiä ihmisiä. Tartunnan uusiutuessa tauti 
johtaa silmien polttavaan kipuun, näön huo-
nonemiseen ja lopulta peruuttamattomaan 
sokeuteen. Ugandan lionit näkevät tämän 
tilanteen läheisillä paikkakunnillaan ja ha-
luavat saada naapuriensa kärsimykset loppu-
maan. He työskentelevät ankarasti hävittääk-
seen taudin, ja Lions Clubs Internationalin 
säätiö (LCIF) antaa heille mahdollisuuden 
tehdä sen. 
 Trakooma aiheuttaa sen, että ihmisen 
silmäluomet kääntyvät sisäänpäin ja silmä-
ripset alkavat raapia silmän sarveiskalvoa. 
Se johtaa lopulta näön heikkenemiseen ja 
voi pahimmillaan tehdä ihmisestä täysin 
ja peruttamattomasti sokean, mikä puoles-
taan heikentää ihmisen terveyttä sekä hä-
nen sosiaalista ja taloudellista tilannettaan. 
Trakoomaleikkaus korjaa silmäluomet ja 
lopettaa siten silmien kivuliaan ja vahingol-
lisen vioittumisen. Säätiömme on toiminut 
Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trustin 
(The Trust) kumppanina vuodesta 2014 läh-
tien. SightFirst-ohjelma on myöntänyt 4,5 
miljoonaa US dollaria The Trustille ja rahoit-
tanut siten yli 22 500 leikkausta Ugandassa ja 
Keniassa.

Ugandassa trakooma piinaa kaikenikäisiä ihmisiä.

Tulevaisuus näyttää selkeältä ja valoisalta 
Taudit pääsevät helposti valloilleen maailmassa sellaisilla alueilla, 
joissa vettä on niukasti ja riittävistä käymälä- ja saniteettitiloista 
on huutava pula. 

LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie konigsfeld

 Myös Ugandan lionit ovat olleet The 
Trustin kumppaneita vuodesta 2014 läh-
tien. He ovat toimineet LCIF-Trust-hankkei-
den voimakkaina puolestapuhujina. He ovat 
ponnistelleet uskomattomasti saadakseen 
ihmiset liikkeelle hakemaan apua trakoo-
maan, hälventääkseen trakoomaleikkaukseen

tarpeeton sokeutuminen. Lioneille on myön-
netty 71 696 US dollarin SightFirst-apuraha 
tukemaan heidän valistustyötään, ihmisten 
liikkeelle saamista ja hoitoleirejä paikkakun-
nilla, kuten Kotitossa ja Agagossa. Lionit 
ovat työskennelleet ahkerasti myös tiedot-
taakseen alueiden johtajille ja paikkakuntien 

Käy osoitteessa LCIF.org/BE100 
katsomassa, miten Kampanja 100 johtaa 
projektia, jonka avulla maailmasta 
hävitetään tarttuva sokeus, vähennetään 
ehkäistävissä olevaa sokeutta ja näkö-
kyvyn huononemista sekä parannetaan 
yleistä elämänlaatua tarjoamalla 
palveluita sokeille ja näkövammaisille.

KAMPANJA 100

Ugandan lionien erinomaisen toiminnan ja säätiömme tuen ansiosta silmäleikkaus on tehty 
yli 150 potilaalle Kotitossa ja Agagossa.

liittyviä uskomuksia ja rauhoittaakseen poti-
laita oikeanlaisen informaation avulla. Lionit 
jakavat tietoa ja mainostavat tulevia tapahtu-
mia erilaisissa paikoissa kuten kirkoissa, to-
reilla, monenlaisissa yhteisöllisissä kokoon-
tumisissa ja radiossa. Karamojassa erään 
radio-ohjelman aikana soittajat toivat  esiin 
kysymyksiä kuten ”Levittääkö se trakoomaa, 
jos tervehtiessä kättelee toista?”. He ilmaisi-
vat huolensa siitä, että potilas voisi sokeutua 
kokonaan leikkauksessa. Lioneista ja piirin 
viranomaisista muodostettu radioryhmä va-
listi kuulijoita asiasta ja levitti edelleen sanaa 
siitä, että tällä leikkaushoidolla ehkäistään 

vaikutusvaltaisille henkilöille lionien huma-
nitaarisesta työstä toivoen voivansa laajentaa 
LCIF-Trustin trakoomanhävittämishank-
keita.
 Ugandan lionien erinomaisen toiminnan 
ja säätiömme tuen ansiosta silmäleikkaus on 
tehty yli 150 potilaalle kahdella hiljattain 
perustetulla leirillä Kotitossa ja Agagossa.  
Paikkakunnilla ollaan myös pääsemässä irti 
uskomuksista, ja leikkauksesta kieltäytymi-
nen on merkittävästi vähentynyt. Ugandan 
tulevaisuus alkaa näyttää selkeältä ja valoi-
salta.•

K
U

V
A

: L
C

I



34

Kokonaisuus ratkaisee
tuomo holopainen, 
pcc, lions-liiton puheenjohtaja 2014–2015 

OLEN MONTA KERTAA ihmetellyt, miksi kentän ääni ei kuulu liiton 
johtoon saakka, vaikka kaikki luottamushenkilöt, jotka valitaan pii-
rien tai liiton johtotehtäviin, ovat jäsenistön valitsemia ja ovat klu-
beissaan toimivia lioneita. Väitän, että heillä täytyy olla hyvä kentän 
tuntemus. Vastuutehtäviin nousevien odotetaan kykenevän otta-
maan huomioon kokonaisuuden. Yksittäisten, vahvojenkin mielipi-
teiden varaan ei voi rakentaa organisaation menestystä. Kokonaisuus 
ratkaisee.
 Lionstoiminta on monimuotoista ja vapaaehtoisuuteen perustu-
vaa, mutta vapaaehtoisuus ei riitä silloin, kun lion hakeutuu joko liiton

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

MIELIPIDE

Onko vielä leijonahenkeä?
olli katila, lc lappeenranta/rakuuna

VIIME AIKOJEN suurin ja kiivain tunteitakin herättävä puheenaihe 
Suomessa lienee Lions-talon kohtalo, ainakin asioista kiinnostunei-
den leijonien keskuudessa. On ollut surullista huomata, kuinka tun-
teet pyrkivät viemään järjen sijaan päätöksen tekoa. Joillakin on hen-
kilökohtaisia tunnesiteitä taloon ja se on ymmärrettävää, mutta se ei 
toki saa olla järkevien päätösten esteenä. Toimintamme tulee päivit-
tää kaikilta osilta tähän päivään ja meidän tulisi hyväksyä se, ettei 
tappiollinen leijonatalo ole osa tätä päivitystä.
 Ihmetystä herättää myös puolesta ja vastaan olevien tietämättö-
myys esimerkiksi siitä, että kyseessä onkin talo eikä kiinteistö. Puhu-
mattakaan Lions-liiton säännöistä. Vuosikokouksissa on tehty sään-
töjen vastaisia päätöksiä, myös tässä asiassa.
 Nyt onneksi Oulun vuosikokouksen päätöksen, vaikkakin vir-
heellisen, mutta sittemmin lainvoimaiseksi todetun mukaisesti talo 
laitetaan myyntiin. Huhut ylimääräisen liittokokouksen vaatimisesta 
kuulostavat talon puolestapuhujien viimeiseltä ponnistukselta talon 
puolesta. Nyt olisi tilaa järjen käytölle, meillä kaikilla. Toivottavaa oli-
si, että asian vatvominen loppuisi ja molemmat tahot, myynnin puo-
lesta ja vastaan olevat tyytyisivät Oulun vuosikokouksen päätökseen.
 Murheellisinta asiassa on mielestäni ollut eräiden leijonien käyt-
täytyminen käsiteltäessä taloasiaa eri tilaisuuksissa. On unohtunut 
hyvät käytöstavat ja ennen kaikkea on toimittu vastoin rakentavaa 
leijonahenkeä. Nyt kun asia on saatu päätökseen, niin olisi oikea aika 
koota rivit ja puhaltaa yhteiseen hiileen. Keskitytään jatkossa oikeisiin
asioihin ja kehitetään lionstoimintaa kiinnostavuuden lisäämiseksi 
kaikilla tahoilla. Näin saamme toiminnan turvattua jatkossakin ja 
uusia toimijoita ikääntyvien leijonien rinnalle.
 Leijonahenkeä kaivaten!•

tai piirin johtotehtäviin. Silloin tehtävän kunniallinen hoitaminen 
vaatii 100-prosenttista sitoutumista, Lions-periaatteiden tinkimä-
töntä noudattamista, vastuunottoa, kokonaisuuden hahmottamista 
ja luottamuksen rakentamista jäsenistön keskuuteen. Keskinäinen 
luottamus tehtävässä onnistumiseen on kaiken A ja O. Luottamuksen
tärkeimpiä rakennusaineita ovat avoimuus ja Lions-periaatteiden 
kunnioittaminen. Viime vuosina on tuntunut siltä, että avoimuus ja 
keskusteluyhteys jäsenistön ja johdon välillä on heikentynyt, vaikka 
sitä juhlapuheissa peräänkuulutetaankin.
 Vapaaehtoisia johdetaan innostamalla ja arvostamalla. Tekemistä 
riittää kaikille nykyisille ja uusille jäsenille.•

SUOMEN LIONS-LIITON 
SÖKÖMESTARUUS 2019

ratkaistaan 23.2.2019 Liperissä. 

Aika: Kokoontuminen kello 9.00–9.30. Pelit alkavat kello 10.00
Paikka: Liperinsalon kylätalo, Niinikkosaarentie 71, 83100 Liperi

Laji: SÖKÖ eli avopokeri
Sarjat: Lionit henkilökohtainen kilpailu

Joukkuekilpailu (3 pelaajaa/joukkue)
Joukkuemestaruus ratkaistaan alkuerien tulosten perusteella.

Osallistumismaksu 45 euroa/lion, sisältää aamukahvin, lounaan sekä 
päiväkahvin. Jälki-ilmoittautuneet 50 e /lion, keräilyerämaksu 5 e /lion

Joukkuekilpailusta ei erillistä maksua.

Palkinnot: Kiertopalkinnot henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa.
Erikseen palkitaan 3 parasta joukkuetta ja henkilökohtaisen 
finaalin 3 parasta mitalein. Finaalissa myös esinepalkintoja.

Lisäksi parhaan ja heikoimman pelin palkinnot.
Lisäksi arvontapalkintoja ja huutokauppa.

Ilmoittaudu maksamalla osallistumismaksu 45 e/lion 
LC Liperin tilille FI13 5234 2020 0673 62 15.2.2019 mennessä.

Joukkueet ilmoitettava erikseen: 
tarmo.nenonen@kolumbus.fi tai 0500 577 173.

Tervetuloa sökövieraaksi Liperiin!
Turnauksen tuotto käytetään lyhentämättömänä nuorten hyväksi.

LC LIPERI
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LION SM-KARAOKE 2019 
MESTARUUSKILPAILUT

Pihtipudas 2.2.2019 
Herkkuravintola Takkatupa, (Rupontie 1 Pihtipudas) klo 14.00 alkaen. 

SARJAT
N, M

Sarjojen voittajat pääsevät suoraan 
Kiuruveden Iskelmäviikon semifinaaliin heinäkuussa 2019.

ILMOITTAUTUMINEN JA TIEDUSTELUT
Ilmoittautumiset 18.1.2019 mennessä 25 euroa/henkilö.
Jälki-ilmoittautuminen (18.1. jälkeen) 40 euroa/henkilö.
Maksu: LC Pihtipudas Emmit, FI03 5345 0820 0211 71, 

OKOYFIHH, viesti: Karaoke/nimi, klubi.
Sen jälkeen vahvistus puhelimitse tai sähköpostilla.

Kaija Aikioniemi, p. 0400 927 693, kaijaaikioniemi@gmail.com, 
Pirjo Järvelin, p. 040 534 2144, pirjo.jarvelin@fenerko.fi tai 

Eija Kiljala, p. 045 133 0343, eija.kiljala@gmail.com

Kappalevalikoima (noin 4 000) saatavissa sähköpostitse linkkinä.

Majoitusvaraukset: Hotelli Niemenharju, 
Harjukatu 2, 44800 Pihtipudas (400 m päässä kilpailupaikasta). 

Varaukset p. 020 786 6370, Info@niemenharju.fi

Kilpailun jälkeen karaoketanssit.
Tervetuloa leijonat laulamaan Pihtiputaalle!

LIITON PUHEENJOHTAJIEN
VALINTA KAUDELLE 2019–2020

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous.
  Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan 
täytyy toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin 
esitykseen liiton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatusto-
distus ja ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamiseen. 
 Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheen-
johtaja valitaan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. 
Klubin esitykseen on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatus-
todistus sekä ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta. 
 Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ai-
noastaan hakuilmoituksessa mainittua tehtävää varten. Puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty 
liiton sääntöjen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee 
olla riittävä kielitaito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtä-
vien asettamista vaatimuksista antaa pääsihteeri.
 Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esi-
tys ja sen tulee olla liittotoimistossa viimeistään tiistaina 15.1.2019 
toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai 
”VCC”. 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR
FÖRBUNDET FÖR PERIODEN 2019–2020
Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets 
årsmöte förbundets ordförande och vice ordförande. 
 I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till 
ordförande verka vid tidpunkten för valet som förbundets vice 
ordförande. Till klubbens förslag till förbundets ordförande bör 
bifogas klubbens understödsbevis och kandidatens samtycke och 
förbindelse till att sköta uppdraget. 
 Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ord-
förande bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. 
Till klubbens förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten 
fått av sin egen klubb samt kandidatens samtycke till att sköta upp-
draget. 
 De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast
för den uppgift som man söker till i utannonseringen. Behörighets-
villkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16
i förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha till-
räckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggs-
uppgifter om de krav som uppgifterna ställer ges av general- 
sekreteraren. 
 Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten
som sekreteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda 
senast tisdagen 15.1.2019 under kansliets öppethållningstid (kl. 
9–15.45). Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”. 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Pirkko Vihavainen Maarit Kuikka
 Ordförande Generalsekreterare

Haku RLLI-työpajaan on alkanut
varpu ylhäinen, md-glt 

RLLI – Regional Lions Leadership Institute -työpaja perustuu pääma-
jan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin, mutta järjes-
tetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna.
 Työpajasta saa eväitä myös työelämään ja muihin tilanteisiin, 
joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen taitoja. Valmennuksen ai-
heet ovat pääosin yleisellä tasolla, joten tiedot ovat sovellettavissa eri 
ympäristöissä. Koulutus on avoin kaikille leijonille ja täysi-ikäisille 
leoille, jotka ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten johtajuustaitojensa
kehittämisestä. 
 Kauden 2018–2019 RLLI-työpaja järjestetään kaksiosaisena 
19.–20.1.2019 ja 23.–24.2.2019 Hotelli Haagassa, Nuijamiestentie 
10, 00320 Helsinki. Hakuaika alkaa 1.11.2018 ja päättyy 20.12.2018. 
Hakija sitoutuu osallistumaan työpajaan molempina viikonloppuina 
ja maksamaan kurssin omavastuuosuuden 240 euroa. Koulutukseen 
otetaan 50 lionia ja opiskelupaikat on jaettu piirien jäsenmäärän suh-
teessa.
 Luokkahuoneluentojen lisäksi kurssiohjelmaan kuuluu yhteisiä 
harjoitteita ryhmissä sekä etätehtäviä. Kurssin tavoitteena on myös 
tutustua uusiin leijonaystäviin iloisissa ja kehittävissä tunnelmissa. 
 Lisää RLLI:stä ja hakulomakkeen löydät liiton kotisivuilta Jäse-
nille-osioista www.lions.fi/jasenille/koulutus/rlli/. Muistathan, että 
Jäsenille-osioon tulee kirjautua ja jatkaa sieltä navigointia koulutuksen
sivuille ja siellä kohtaan RLLI. 
 Kurssille valitut ja kurssimaksun suorittaneet saavat kutsun, oh-
jelman ja materiaalin hyvissä ajoin ennen kurssin alkua. Odotamme 
hakemustasi.•
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LC kokoontumispaikat kiittävät Lion-väkeä 
yhteistyöstä toivottaen 

Hyvää Joulua ja Hyvää tulevaa vuotta 2018!
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www.imatrankylpylä.fi

Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

Gyldenintie 6 
00200 Helsinki

puh. 020 7424 260
casamare@ravintolakolmio.fi
www.ravintolacasamare.com

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

Tee joka päivästä erityinen.

puh. 03 51921    www.ellivuoriresort.fi

Ellivuorentie 131  38130 SASTAMALA

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille

Akva Filter Oy
Joutsa

Kotimaiset vedensuodattimet

Alajärven Apteekki
Alajärvi

Arolan Höyläämö
Vampula

www.arolanhoylaamo.fi

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa
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www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

 Asianajotoimisto                     
Moisander & Vainio Oy 

 Savonlinna

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti  
Sauvo

Insinööritoimisto                                 
Eero Kellberg Oy 

 Seinäjoki

 
Siilinjärvi

 
Siilinjärvi

Kuljetus Lintunen                                       
LL-Company Oy 

Talluskylä

Tuupovaaran Sähkö                               
T:mi Esko Tolonen 

 Tuupovaara

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila 

www.mm-mykra.fi

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

                       Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa

Onnittelemme 
20-vuotiasta 

Lions-Questiä!
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Rakennuspalvelu 
Aimo Järvinen Oy, 

Turku

Optimiasunnot Oy, LKV
Turku

Foxjet Oy Ab
 -raskaan kaluston maalaamo

www.foxjet.fi

Late-Rakenteet OY
Turku

Leinolat Oy
Vaasa

Sähköliike Matti Rantala Oy
Vammala

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa

Sisä-Savon Pipe &
Welding Service Oy

Varkaus

Virhydro Oy
Virrat

Liperin Juurespakkaamo Oy
Ylämylly

MM-Mittaus Oy
Ylämylly

Rakennuspalvelu Jyri Uotila Oy 

myssy
www.myssyfarmi.f i

myssy farmi

värit: pantone 2905 ja 2727
Auto-Artikkeli 

Vantaa

Arolan Höyläämö 
Vampula 

www.arolanhoylaamo.fi

Vampulan Tili ja Isännöinti Oy 
Vampula

Metsätyö Pa-Ko 
Ylikiiminki 

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

taimikon- ja pensasaitojen hoito.

Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy
Joensuu, Outokumpu, Polvijärvi, Liperi

www.pietarinen.fi

Asianajotoimsto Jurentia Oy
puh. 09 288 280
www.jurentia.fi

Asianajotoimisto Lauri Ylikylä
Turku

Auto-Artikkeli Oy
Vantaa

Betoni-Jussi
T:mi Juha Kekäläinen
www.porraspaikkari.fi

Hämeenlinna

Euran Hydrauliikka
ja Metallirakenne Oy

Kauttua

52

Tukemme uudistuneelle LION-lehdelle ja menestystä vuodelle 2018

APR-Rakennustyö Oy
Outokumpu

Haapajärven Hasa-yhtymä Oy
Haapajärvi

Pielaveden Sähkötalo Oy
Pielavesi

Johan Nyberg 
SMS-Kiinteistöpalvelut Oy

Vaasa

Kymen 
Rakennussuunnittelu Oy

Kuusankoski

PK-Osat Ky
Ruovesi

OP-Ypäjä

Oksasen Puutarha Oy
Paattinen

www.oksasenpuutarha.fi

Suvikummun Tila 
Jukka Kokkola

Karvoskylä, Nivala

Ravintola Hakuninmäki 
Pyydyskatu 1, 29200 Harjavalta

puh. 0400 731 571 
posti@ravintolahakuninmaki.fi

Euran Hydrauliikka 
ja Metallirakenne Oy

Kauttua

Valtimon Sähkötyö
Valtimo

52
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Hovinikkarit Oy
www.hoviportaat.fi

Kangasniemi

Johan Nyberg
SMS-Kiinteistöpalvelut Oy

Vaasa

Kaarinanseudun Hautaustoimisto
Kaarina, puh. 02 2432 779, 0500 169 701

www.kaarinanseudunht.fi

KareiSet Oy
Heinävaara

Kauppalan Tila
Ville Hirvonen

Rääkkylä Hämeenlinna

Kivimäen Tila
Heikki Kivimäki

Pukkila

Kodinkoneliike Merioksa
Orivesi

Kome Oy
Haapajärvi-Iisalmi-Rautalampi-Mikkeli

www.kome.fi

Konekorjaamo Riikonen Oy
Konepaja/korjaamo – Teräspalvelukeskus

Helatie 19-21, Joensuu, puh. 0400 576 541
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Invataksi Veijo Hirvonen 
Joensuu, puh. 0400 650 262                     

Turvallista palvelua 1994 alkaen.

Kome Oy 
Haapajärvi-Iisalmi-Nummela-Rautalampi-Mikkeli 

puh. 0400 947 777

Martinlaakson Huolto Oy  
Vantaa

Taksi Mauno Huttunen 
Vesanto 

puh. 0400 671 802

Nakkilan Sihuma Oy  
Nakkila

Kuljetus Sallinen 
Savonlinna 

 
Valtimon Sähkötyö 

Valtimo

Tili- ja konsulttitoimisto                          
Matti Sillantaka Ky 

Nummela 

T:mi Timo Torssonen 
Salahmi  

Koneurakointi                                    
Marko Savolainen 

Rautavaara  

Moniurakointi Heikkilä Oy 
Uro   

Raskaskonehuolto                                
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Lionstoimintaa jo sata vuota
 Onnitelumme ja tukemme!

Kuljetus Sallinen
Savonlinna

Kymen
Rakennussuunnittelu Oy

Kuusankoski
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Lieksan Viherkeskus ja
Hautauspalvelu Oy

Simo Hurtan katu 10, 81700 Lieksa
puh. 013 521 298

Maanrakennus Mykrä Oy
Ulvila

www.mm-mykra.fi

Metsävaris Oy
Rautalampi

Nurmelan Hereford
Pekka Kokkonen

Iisalmi
www.hereford.fi/nurmelahereford

Oksasen Puutarha Oy
Paattinen

www.oksasenpuutarha.fi

Yhteistyössä:

www.nhk.fi

Tervetuloa tutustumaan!
Pihaton avoimet ovet Hanna ja Niko Mähösen Koivurannan tilalla  
Maaningalla perjantaina 5.10.
Ovet auki kello 10 – 14. 

Osoite: Haatalantie 1097, 71775 Tuovilanlahti
Lisätiedot: Simo Jokinen 046 859 0112 tai simo.jokinen@nhk.fi

Esittelyssä mm:
•  UUTUUS Lely Astronaut A5 -lypsyrobotti

•  Lely Juno 100 -automaattinen rehunsiirtäjä
•  Lely Compact cooler

•  Bufferi 500

nhk.fi    03 628 661    facebook.com/nhkgroup

Puutarha Kivimäki
Paattinen – Tortinmäki

 Rakennus-Remontti-Räsänen
Juupajoki

Satmatic Oy
Ulvila

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

Lion-perheille ja yhteistyökumppaneille
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Nakkilan Sihuma Oy 
Nakkila

Valtimon Sähkötyö 
Valtimo

 
Siilinjärvi

KareiSet Oy 
Heinävaara

Bistro-Tuote Oy 
Naantali, puh. 02 2778 555 

www.bistro-tuote.fi

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila 

www.mm-mykra.fi

Auto-Artikkeli Oy 
Vantaa

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi 

www.rinteenkulma.fi

Huittisten Ryhmärakentajat Oy 
Huittinen

Somman
hautauspalvelu

www.pajunkukka.fi

Ylihärmän Säästöpankki 
Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava, 
Alahärmä, Lapua, Seinäjoki

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi 

Puh. 03 335 2314

Suvikummun Tila
Jukka Kukkola
Karvoskylä, Nivala
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Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille
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T:mi Timo Torssonen
Salahmi
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TMW Trading Oy 
Helsinki

Vattuniemen Kiinteistöhoito Oy 
Tallbergin puistotie 9, 00200 Helsinki 

puh. 09 692 6613 
www.huolto24.fi

 PL 46, 85101 Kalajoki 

Puh. 08 469 5500 

www.topi-keittiot.fi

JVR-Rakenne Oy 
Lievestuore 

www.jvr-rakenne.fi

Nakkilan Sihuma Oy 
Nakkila 

www.sihuma.fi                                                

Raskaskonehuolto                               
Vesa Raikunen Oy 

Pori – Kokemäki

Kuljetus ja Maansiirtoliike        
K.  Timonen Oy 

Lahti                                  

Haapasaari Works Oy 
Salo

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Tuupovaaran Sähkö                                
T:mi Esko Tolonen 

Tuupovaara

Perniön Metsäpojat Oy 
Perniö                                                               

PK-Osat Ky 
Ruovesi

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy 
Korkeakoski

Lionstoimintaa jo sata vuotta
 Onnittelumme ja tukemme!

07.11.2018, 14.23

Page 49 of 68https://edockerfiles.com/de6d32a2-88a9-11e7-b379-00155d64030a/print.html
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www.tili-vuorisalo.fi p. 03 344 1440OTA YHTEYTTÄ

TILITOIMISTO VUORISALO – TAMPERE

Etsitkö tilitoimistoa?
Me tarjoamme Sinulle helppoa 

asiointia ja luotettavaa tilipalvelua.

levinmokkivuokraus.fi 
puh. 010 2811 192 

www.levinmokkivuokraus.fi

Asianajotoimisto Jurentia Oy 
puh. 09 288 280 

www.jurentia.fi

+358 6 5337 377 / info@pmt.fi

Räätälöidyt liike- ja ryhmämatkat 
vuosien kokemuksella.

Tarjouksen pyyntö kannattaa.
Ole yhteydessä!

Linnankatu 61, Turku
+358 (0)440 570 054
www.vuorijoki.net

Ky Lakiasiaintoimisto
  Vuorijoki
    Juridisk Byrå Kb

Café 
VIOLA

Keidas keskellä kaupunkia
Kaisaniemenranta 2, Helsinki

www.cafeviola.fi
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TURUN 
KAUPUNGINTEATTERIN
SYKSYN AVAUS!

TURUN 
KAUPUNGINTEATTERIN
SYKSYN AVAUS!

bRoAdWaY-mUsIkAaLI

mIkKO kOuKIoHjAuS

ENSI-ILTA 15.9.
Liput ma-to 39€, pe-la 45/40/37 €  
P. Myynti: 02 262 0030  teatteri.turku.fi

STiNg
MUSIIKKI JA SANOITUS

lOgAN
jOhNTEKSTI

yOrKeY
bRiAN MUSIIKIN

SOVITUS

mAtHeS
rOB

Lionstoimintaa 100 vuota, kunnat ja kaupungit onnitelevat

Onnittelemme 100-vuotiasta Lions-järjestöä!

 TAIDEKAUPUNKI    MÄNTTÄ-VILPPULA 

100-vuotiasta 
onnitellen!

ASIKKALAN KUNTA

Enonkosken kunta 
onnittelee 100-vuotiasta 

Lions-toimintaa!

Loviisan kaupunki onnittelee! 

Lovisa stad gratulerar!

Standaarit
Liput ja Viirit

Kangasmerkit
Nuottitelinestandaarit

39
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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.

1  Leijonamarssi on palannut
Leijonamarssi Hyvän Päivän hengessä Jyväskylän Kauppakadulla 
oli osoitus onnistuneesta piirin yhdessä tekemisestä. Ajatuksena oli 
ulkoiluttaa lippuja ja kertoa vireästä hyväntekeväisyystoiminnasta.

jari rytkönen

Marssijat Jyväskylän Kirkkopuiston kohdalla. 

1

E
dellinen vuosikokouksen yhteydessä 
suoritettu marssi on ollut Jyväskyläs-
sä viimeksi vuonna 2012. Tämäkin 
marssi suoritettiin Jyväskylän Pavil-
jongin pihapiirissä, jolloin todellinen 

marssi, jolla Lion-järjestö on näkynyt suurel-
le yleisölle, on ollut Hämeenlinnassa 2011.
 Keväällä 2018 piirin 107-G virkailija- 
valintoja tehdessä lpj Mikko Kauranen LC 
Jyväskylä/Kuokkalasta valittiin seuraavan 
kauden alueen puheenjohtajaksi ja myös pii-
rin Hyvän Päivän koordinaattoriksi.
 Tästä lähti hänen ajatuksensa Leijona-
marssista.
 − Kyllä nyt on aika ulkoiluttaa lippuja ja 
kertoa vireästä hyväntekeväisyystoiminnas-
tamme, Kauranen toteaa sanomalehti Keski-
suomalaisen haastattelussa.
 Ajankohdaksi valikoitui Hyvän Päivää 
edeltävä lauantai.
 Niin G-piirissä kuin varmasti kaikissa 
muissakin piireissä tulee aika ajoin keskus-
teluissa esille ”kaipuu vanhaan”, todelliseen 
Leijonamarssiin. Toki asiaa ei voi yleistää 
eikä nykyinen vuosikokouksen päätetty ai-
kataulu ainakaan suoraan mahdollista mars-
sin järjestämistä.
 Kaurasen esittäessä ajatuksensa piirihal-
litukselle, tuntui monesta läsnäolleesta var-
maan samalta kuin itsestäni ”Onkohan tämä 
järkevä ajatus? Kääntyykö se itseämme vas-
taan, jos osallistujia on ehkä 10 klubista, kus-
takin yksi tai korkeintaan kaksi jäsentä.”
 Kauranen ei tunnetusti antanut periksi
vaan toteutti kaikki tarvittavat järjestelyt, 
hoiti luvat, esiintyjät yhdessä muun muassa 
Markku Koiviston, LC Jyväskylä/Lohikoski ja 
Jouni Huotarin, LC Jyväskylä/Harju kanssa.

 Kokonaisuutena marssi oli erittäin on-
nistunut tapahtuma, osoitus piirin yhdessä 
tekemisestä. Meitä lioneita puolisoineen oli 
mukana vajaa 100, klubeja noin 20 ja erityi-
sesti kiitos piirin Leo Club Lohikoskelle mu-
kana olemisesta.
 Leijonamarssi soi koko kilometrin mit-
taisen marssin yliopiston kirjastolta keskus-
tan Kompassiaukiolle ajan sekä nauhoitettuna
että laulettuna.
 Matkan varrella kaupungilla, niin kävellen
kuin autoilla liikkeellä olleita henkilöitä 
marssiamme seurasi arviolta 200–300 hen-
kilöä.

 Kompassiaukiolla kerroimme odotuksiin
nähden suurellekin yleisölle ohjelman lo-
massa lion-asiaa, piirikuvernööri Mauri 
Koskela toi piirin tervehdyksen, entinen piiri-
kuvernööri Kari Edelmann kertoi diabetek-
sesta ja Lion-järjestön diabetesohjelmasta 
sekä PCC Jari Rytkönen avasi lionstoimin-
taa yleisellä tasolla.
 Kiitokset kaikille järjestelyissä sekä mars-
silla mukana olleille. Ensi vuonna tavataan 
entistä suuremmalla joukolla. Samalla kor-
jaamme pienen marssilla olleen protokolla-
virheen ja Suomen lipulla ovat viralliset ai-
rueet saattajina.•
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2

Parasta vuositapaamisessa oli kuulumisten vaihto 
ja leijonahengen ylläpitäminen.

3 4

2  Klapurissa talkoovieras
antti kallio

LC-JURVAN Klapurin majalle saapui 19.9.2018 
syksyistä kökkäporukkaamme tervehtimään 
klubimme perustajajäsen Toivo Antila poi-
kansa Ilarin saattelemana ja Asko Sarvelan 
rohkaisemana.
 Toivo saavutti viime keväänä kunnioi-
tettavan 90 vuoden iän. Korkeasta iästään 
huolimatta Toivon juttu luisti mukavasti esi-
merkiksi Matti Mikkilän ja Heikki Ala-Nik-
kolan kanssa.
 Toivotamme perustajajäsenellemme 
edelleen terveyden lahjaa. Tulevista tapaa-
misista sovittiin jo paikalla.•
Kuvassa LC-Jurvan perustajajäsen Toivo Antila 
Matti Mikkilän ja Heikki Ala-Nikkolan kanssa.
Kuva: Antti Kallio

3  Motoriikka-kiipeilyteline 
Sippolan koululle
timo joukanen

LC KAIPIAINEN osallistui lahjoittajana Sippo-
lan koulun pihalle rakennettuun motoriikka-
kiipeilyrataan.
 Klubin osuus on 2 000 euroa. Rata on nyt 
valmis ja käyttö on runsasta. Lapset kiittävät.  
Yhdessä saamme enemmän. Missä tarve, 
siellä Lion -teema toteutui jälleen.

 Klubin kausi on käynnistynyt muutenkin 
vilkkaana. 6-tien varteen, Uttiin rakennamme
jo uutta mainostaulua.•

4  Kuvernöörikurssi 
2004–2005 Pellossa
seppo söderholm

KAUDEN 2004–2005 piirikuvernöörit ko-
koontuivat 19 henkilön voimin iloiseen vuo-
sitapaamiseen Pelloon heinäkuun lopussa. 
Isäntänä oli ”Lapin keisaripari” Armas ja 
Ulla Kristo. Tapaaminen alkoi Kristojen ko-
titalosta, joka on yksi neljästä Lapin sodassa 
Pellossa säilyneestä talosta. Talon pelasti to-
dennäköisesti sijainti aivan Tornionjoen ran-
nassa, jonka vastarannalla on Ruotsi. Saksa-
laiset luulivat talon kuuluvan Ruotsille.
 Yövyimme hotelli Pellonhovissa ja vie-
railimme Pellopuun tehdasalueella sekä Puo-
lukkamaan porotilalla. Matkalla sivuutimme
Eero Mäntyrannan metsäpuiston, jossa 
olympiavoittaja aikoinaan harjoitteli.
 Tie etelästä jokivartta pitkin Pelloon on 
todella kaunis ja isäntäparin vieraanvaisuus 
oli hyvä osoitus Lapissa asuvien ystävällisyy-
destä. Vastalahjaksi istutimme kaksi tyrni-
pensasta Kristojen pihamaalle.

 Vaikka ajomatkaa useimmille kertyi yh-
teensä yli 1 500 kilometriä, niin tapaaminen 
oli sen arvoinen. Parasta tässäkin 13. kertaa 
järjestetyssä vuositapaamisessa oli kuulu-
misten vaihto ja leijonahengen ylläpitämi-
nen. Jäimme innolla odottamaan seuraavaa 
kokoontumista Alavudella.•
Kuvassa kauden 2004–2005 piirikuvernöörit 
puolisoineen Mäntyrannan patsaalla.

5  Suunnistuksen SM-kilpailut 
Tampereella
matti koski

LIONS/ROTARY-suunnistuksen SM-kilpailut 
pidettiin 18.8. Tampereen Linnainmaan sali-
bandyhallin AutoCenter Areenan toimiessa 
kilpailukeskuksena. Rastit olivat Mannerhei-
minkallion kartalla ja jokainen kilpailija kävi 
Mannerheimin patsaalla, jossa oli yksi rasti. 
 Osanottajamäärä vaan jäi kovin vähäi-
seksi. Kilpailijoita eri sarjoissa oli yhteensä 
22. Kilpailun järjestäjänä toimi LC Tampere/
Kaukajärvi yhdessä Tampereen Rotaryklubin
kanssa. Kilpailunjohtajana ja ratamestarina 
toimi lion Matti Koski. >>>
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6

Pakinkylän leijonat ovat tehneet partiomajalla 
talkootyötä 2 000 tuntia.

8
 Kilpailun tuotto 300 euroa lahjoitettiin 
monenlaista järjestelyapua tarjonneen suun-
nistusseura Kooveen nuorisotoimintaan. 
Palkintojenjakotilaisuuden yhteydessä so-
vimme jo seuraavien kisojen järjestäjät. Ne 
ovat 2019 LC Hämeenlinna/Tawasti ja 2020 
LC Lapua/Simpsiö.•

6  Päämiesvierailujen 
turvallisuuskoordinaattori
antti tuomikoski

AKTIIVINEN LEIJONA Juha Sinkkonen on si-
viilissä poliisi. Hän kuuluu maahamme tul-
leitten valtionpäämiesten turvallisuudesta 
vastaaviin suomalaisiin avainhenkilöihin 
turvallisuuskoordinaattorina. Kesällä Juha 
oli turvaamassa USA:n presidentin Donald 
Trumpin Suomen vierailua 15.–16.7.2018. 
 Sinkkonen kertoo, että yhteydet hoide-
taan aina hyvissä ajoin molempiin osapuo-
liin, jos kaksi valtionpäämiestä vierailee Suo-
messa samanaikaisesti.
 Presidentti Trump halusi kuvan itses-
tään yhdessä suomalaisen turvallisuuskoor-
dinaattorin eli ylikonstaapeli Juha Sinkko-
sen kanssa. Kuva luovutettiin Sinkkoselle 
Yhdysvaltain suurlähetystössä järjestetyssä 
tilaisuudessa elokuussa 2018. Vastaavan kal-
tainen kuva luovutettiin muillekin vierailun 
turvallisuudesta vastanneille avainhenkilöille.

 Juha aloitti leijonauransa LC Helsinki/
Roihuvuoressa 1998 ja on nyt jäsenenä jäsen-
määrältään maamme suurimmassa klubissa 
LC Helsinki/Idässä. Meneillään olevalla kau-
della hän toimii N-piirin piirihallituksessa 
lohkon puheenjohtajana.• 

Kuva: Antti Tuomikoski

7  55 vuotta lionstoimintaa
hannu-pekka kivistö

LC JALASJÄRVEN presidentti Jussi Järvelällä 
oli kunnia luovuttaa 9.10.2018 ansiomerkki
55 vuotta kestäneestä palvelutoiminnasta 
veli Matti Toivakalle.
 Matilla on ylivoimaisesti eniten ykkös-
sijoja klubin jokakeväisissä pilkkikisoissa ja 
jokaisessa veljesillassa pidettävässä tietokil-
pailussa.• 

8  Jättihanke valmistui
olli aulio

LC HELSINKI/PAKINKYLÄN monivuotinen 
jättihanke Kaskipartion partiomaja Siuntiossa

otettiin käyttöön 1.9.2018. Maja on moni-
vuotisen työskentelyn tulos.
 Maja on kookas. Siinä on kerrosalaa 153
neliötä ja nukkumapaikkoja parvella on 
30:lle. Pakinkylän leijonat ovat tehneet näinä
vuosina majalla talkootyötä 2 000 tuntia. Pa-
kinkylän klubi ja AR-säätiö ovat yhdessä lah-
joittaneet majan tekoon yli 50 000 euroa.
 Klubi on pitkään tehnyt yhteistyötä kaski-
partiolaisten kanssa. Lippukunnan jäsenet 
vanhempineen ovat myös tehneet talkoo-
työtä ja keränneet varoja. Yhdessä leijonien 
kanssa he ovat myyneet joulukuusia vuosien 
ajan Pakilassa.
 Avajaispäivän kutsuvierastilaisuudessa 
LC Pakinkylän presidentti Lasse Halme ja 
AR-säätiön hallituksen jäsen Sini Eloholma
ojensivat leijonien lahjoituslaatat seinään 
kiinnitettäviksi. PDG Ossi Eloholma muis-
teli, kuinka ”näitten vuosien aikana olemme 
saaneet toteuttaa palvelutyötämme konk-
reettisesti ja pitkäjänteisesti”.•
Kuva: Antti Tuomikoski

9

7

>>>
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11

Pelkosenniemen lionit talkoilivat sankarihaudan 
vanhan orapihlaja-aidan uuteen kasvuun.

12

9  Eduskuntataloon 
tutustumassa
ari korpela

LC KAUHAJOKI, LC Kauhajoki/Aro, LC Pän-
täne ja LC Katrillin väki käväisivät päiväret-
ken Eduskuntatalolla vierailulla. Retken jär-
jesti LC Kauhajoki. 
 Meitä opasti Eduskuntatalossa kauhajoki-
nen kansanedustaja Lasse Hautala sekä edus-
kunnan puhemies Paula Risikko. Kuuntelim-
me myös eduskunnan kyselytunnin annin. 
Oli kiva yhteinen retki ”pääkallonpaikalle”.•
Kuva: Sakari Suomisto

10  Talkoolaiset juhlivat 
vuosikokousta
matti tieksola

OULUN VIIME KESÄN onnistunutta vuosiko-
kousta muisteltiin ja juhlittiin suurella jou-
kolla lokakuussa. Talkoolaisia vuosikokous-
järjestelyissä oli mukana lähes 280 ja heistä 
yli puolet pääsi mukaan juhlistamaan mu-
kavaa tapahtumaa Radisson Blu hotellissa 
Oulussa. Tervetulotoivotuksen esittäneen 
päätoimikunnan puheenjohtajan Jouko 
Lampisen jälkeen nähtiin liki 200 kuvan 
kooste neljän vuoden aikaisista järjestelyta-
pahtumista sekä itse kokousviikon iloisista 
hetkistä Ouluhallilla.

 Kehuja keränneen aterioinnin jälkeen il-
taa jatkettiin runsailla huomionosoituksilla, 
joista pääsi osallisiksi niin siivouksesta, kul-
jetuksista, turvallisuudesta, järjestyksen val-
vonnasta, liikenteenohjauksesta ja monesta 
muusta osa-alueesta vastanneita henkilöitä 
ja saipa päätoimikunnan jäsenetkin jotain 
kotiin vietävää.
 Korkeimman kunnianosoituksen sai oi-
keutetusti puheenjohtaja Jouko Lampinen, 
jolle liiton päättävät tahot myönsivät III 
-ruusukkeen ansiomerkin.•
Kuvassa VK2018 talkoolaisten loppukaronkan 
osanottajia juhlistamassa onnistuneita 
vuosikokousjärjestelyjä.
Kuva: Matti Tieksola

11  Talkoot sankarihaudoilla
matti hulkko

PELKOSENNIEMEN LIONIT tempaisivat 17.5. 
talkoilemalla seurakunnan väen ja seurakun-
tamestari Jorma Korhosen johdolla sankari-
haudan vanhan orapihlaja-aidan uusimisen
uuteen kasvuun. Villiintyneen orapihlaja- 
aidan varret katkaistiin 15 senttimetrin kor-
keudelta, niistä varsista aita uusiintuu seu-

raavaksi kesäksi. Seurakunnan naiset huo-
lehtivat talkooväen kestityksestä.•

12  LC Kaipiainen aktiivisena
timo joukanen

LC KAIPIAINEN JÄRJESTÄYTYI klubin vuosi-
kokoukseen 12.10. Polven Juustolassa, Save-
rolla. Kokouksessa käsiteltiin vuosikokous-
asiat ja hyväksyttiin alkaneen kauden toi-
mintasuunnitelma ja talousarvio.
 Alkanut kausi on klubin 45. toiminta-
vuosi. Juhlavuoden ansiosta klubi näkyykin 
entistä aktiivisemmin omalla toimialueellaan. 
 Klubi tullee avustamaan ja tukemaan 
paikallisia aktiivisia toimijoita. Perjantain 
ensimmäiseksi lahjoitukseksi muodostuikin 
Kaipiaisten nuorisoseuran saama 500 euron 
tukiavustus lapsi- ja nuorisotyöhön.
 Klubipresidenttinä kaudella 2018–2019 
on Esko Sorsa, sihteeri Juha Raippo ja rahas-
tonhoitajana Timo Joukanen.
 Lauantaina 13.10. klubilla oli aktiviteetti-
talkoot, jolloin valmistui viides mainostaulu. 
Kaikki taulut sijaitsevat klubin toimialueel-
la Kouvolan itäpuolella, 6-tien varrella Utin 
ABC-aseman molemmin puolin.•

10
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13  Lahjoitus 
lapsisyöpäpotilaille
rauni-eliisa wasell

LION Matti Harjunmaa on ollut LC Huittis-
ten 100-prosenttinen jäsen 1.10.1989 alkaen. 
Klubin presidentti hän oli kaudella 1998–
1999. Hän osallistuu klubinsa aktiviteettei-
hin hyvin aktiivisesti.
 Toukokuussa Harjunmaan täyttäessä 70 
vuotta hänen syntymäpäivälahjatoiveena oli, 
että kartutetaan tiliä, jolta varat sitten siirre-
tään klubille hyväntekeväisyyteen lahjoitet-
tavaksi.
 LC Huittinen/Matti Harjunmaa ja puoliso
Terttu Harjunmaa lahjoittivat koko summan 
Satakunnan Syöpäyhdistys ry:n kautta lapsi-
syöpäpotilaille 1.10.2018, Matti Harjunmaan 
leijonauran 29. vuosipäivänä. Lahjakirjan 
vastaanotti Syöpäyhdistyksen syöpäsairaan-
hoitaja, työnohjaaja Eija Elo.
 Suomen Lions-liiton toimintasuunnitel-
massa tällä kaudella kansainvälisen palve-
lutoiminnan yksi osa-alue on lasten syöpä, 
joten senkin suhteen lahjoituskohde oli ajan-
kohtainen.
 Kiittäessään Elo kertoi, kuinka syöpä-
hoidot eristävät lapset harrastuksista, kaveri-
piiristä ja koulusta pitkiksikin ajoiksi. Lapsi-
potilaille järjestetään kuitenkin monenlaista 
omaa virkistystoimintaa. Joskus lapsia vie-
dään elokuviin vain heille järjestettyihin näy-

töksiin ja myös muun muassa eläintarhamat-
koja on tehty. Lahjoituksesta on apua ja iloa 
monelle lapselle.•
Kuvassa vasemmalta Terttu Harjunmaa, 
Eija Elo ja Matti Harjunmaa.
Kuva: Rauni-Eliisa Wasell

14  Kuvernöörikurssi 1995–96 
Hyvinkäällä
matti tieksola

YLI KAHDENKYMMENEN vuoden takaiset ku-
vernöörit ovat paria välivuotta lukuun otta-
matta jaksaneet kokoontua tapaamaan toi-
siaan ja keskustelemaan suomalaisesta lions-
toiminnasta. 
 Viime elokuussa vuonna 1995 Seoulissa 
virkaan astuneet kuvernöörit saivat kutsun 
saapua Hyvinkäälle PDG Matti Paavolan ja 
lady Ullan kotiin. Kutsua noudatti seitsemän 
paria ja ilolla pantiin merkille, että silloinen 
CC Harri Ala-Kulju ladynsä Sirkun kanssa 
ehtii vuodesta toiseen tulla mukaan.
 Ohjelma oli leppoisa ja keskusteluille ti-
laa antava. Toki kaksi vierailuakin tehtiin. 

Riihimäen Lasimuseo ja viereinen Metsästys-
museo saivat kuvernööreistä kiinnostuneita 
esittelyjen kuuntelijoita.
 Suuret kiitokset kaikille osanottajille ja 
erityisesti järjestelyvastuun ottaneille Matti 
ja Ulla Paavolalle onnistuneen tapahtuman 
toteuttamisesta. Ensi vuonna kohtaammekin 
Lapualla.•
Kuvassa kuvernöörikurssi 1995–96.
Kuva: Matti Tieksola

15  Päihdevalistusta 
yläastelaisille
sirkka saari

LC ULVILA/AURORA kustansi Punainen Sulka
-keräyksen tuotolla Ulvilan Yhteiskoulun 
kahdeksasluokkalaisille, opettajille ja van-
hemmille päihdevalistusta lokakuun alussa
2018. Melissa Sukanen EHYT ry:stä piti 
tunnit oppilaille ja niillä tehdyistä kyselyistä 
ja keskusteluista hän kertoi vanhemmille ja 
opettajille iltatilaisuudessa.
 Aihe kiinnosti, sillä varatut istuinpaikat 
täyttyivät. Kyselyn tulosten mukaan nuoret 

13

15

Lahjoituksesta on apua ja iloa 
monelle lapsisyöpäpotilaalle.

14
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17

18

Sydäniskurin hankinnasta hyötyvät 
kaikki kuntalaiset.

16
ovat hyvin selvillä päihteiden käytön haitoista,
mutta silti jonkin verran käyttävät niin tu-
pakkatuotteita kuin alkoholiakin. Tärkeintä 
elämässä ovat ystävät ja perhe, vanhempien 
ja kaikkien aikuisten toivotaan puuttuvan 
nuoren päihteiden käyttöön ja lopettamiseen 
toivotaan tukea. Vanhemmille tärkein viesti 
oli se, että tietäkää missä nuorenne on, kei-
den kanssa ja mitä tekemässä.•
Kuva: Sirkka Saari

16  Alakoululaisille 
näkyvyyttä
arto kumpulainen

LC KELLOKOSKI jakoi jo perinteiseen tapaan 
Kellokosken ekaluokkalaisille oppilaille tur-
valiivit 1.11.2018.
 Heijastinliivit ovat saaneet hyvän vas-
taanoton ja iloksemme olemme huomanneet 
niitä käytettävänkin pimenevissä syysilloissa.
 Oppilaat ottivat jälleen suurella innolla 
turvaliivit vastaan ja lupasivat käyttää liivejä 
aina pimeässä liikkuessaan.•
Kuvassa myös lion Marko Pesonen, 
joka on hoitanut Kellokosken leijonien 
liikenneturvakampanjaa useana vuonna. 

17  Keväinen lasten 
Vapputapahtuma 2018 
jukka p. lakka

LC KOUVOLA/IRIS ja LC Kouvola/Ritarit luo-
vuttivat kevään 2018 vapputapahtuman tuo-
ton 1 066,35 euroa Seiskan Sovittelijat ry:lle. 
Summalla tuetaan yhdistyksen vapaaehtois-
sovittelijoiden tekemää tärkeää koulusovit-
telua. Seiskan Sovittelijat ry sovittelee koulu-
kiusaamistapauksia.•
Kuvassa LC Kouvola/Iris ry:n presidentti Maarit Räty, 
Seiska Sovittelijat ry:n puheenjohtaja Sylva Ekstam 
ja LC Kouvola/Ritarit past. presidentti Jukka P. Lakka.
Kuva: Mainonnan suunnittelutoimisto 
Sepeteus Oy, Matti Vesala

18  Sydäniskuri Lopelle
sisko savolainen

LOPEN KIRKONKYLÄLLE saatiin ensimmäi-
nen maallikkokäyttöön tarkoitettu sydänis-
kuri eli defibrillaattori syyskuun puolivälissä 
Lopen lionsklubien aloitteesta.
 Vuosikokouksen jälkeen aloin selvittää 
Lopen sydäniskuritilannetta, LC Loppi/Maija-

stiinojen presidentti Ritva Nepponen kertoo.
 Totesimme, että hankinnasta hyötyisivät 
kaikki kuntalaiset, LC Loppi/Marskin presi-
dentti Jarmo Laukkanen summailee.
 Kun LC Lopen presidentti Veikko Kaar-
tinen otti yhteyttä Osuuskauppa Hämeen-
maahan, asia lähti etenemään nopeasti. 
Laitteen sijoittamiselle keskeiselle paikalle 
kirkonkylälle, S-marketin tiloihin näytettiin 
vihreää valoa.
 Osuuskauppa Hämeenmaa lähti mu-
kaan rahoitusosuudellaan, ja otti vastuulleen 
niin laitteen hankinnan kuin sen ylläpidon-
kin. Lisäksi hankintaa rahoittamaan saatiin 
SPR:n Lopen osasto sekä Lopen Yrittäjät ry.
 Paikallinen aktiivisuus laitteen hankin-
taan oli ratkaisevaa, kiittää asiakkuusjohtaja 
Jaana Järvenselkä Osuuskauppa Hämeen-
maasta.•
Kuvassa projektissa mukana olleet Kaija Nylund 
ja Eija Saksala SPR:n Lopen osasto, asiakkuusjohtaja 
Jaana Järvenselkä Osuuskauppa Hämeenmaa, 
Jarmo Laukkanen Lopen Yrittäjät ry ja LC Loppi/
Marski, Ritva Nepponen LC Loppi/Maijastiinat 
ja Veikko Kaartinen LC Loppi.
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19 20

Päivän aikana sai mittauttaa verensokerin 
ja verenpaineen sekä testauttaa 
kuuluuko riskiryhmään.

19  Leijona-ajo keräsi 
perheet ja ystävät yhteen
ilkka kauppila

MARRASKUUSSA AJETTIIN jo 49. Leijona-ajo 
Lahdessa. Leijona-ajo on vuosittain toteu-
tettu leikkimielinen autosuunnistuskilpailu. 
Perheistä ja ystäväporukoista muodostuneet 
joukkueet etsivät Lahden kaupungista kuva-
vihjeiden perusteella rasteja, joista saa kusta-
kin vaikeusasteen mukaan pisteitä. 
 Leijona-ajon järjestelyistä vastasivat tänä 
vuonna ensimmäistä kertaa kaksi lahtelaista
lionsklubia LC Lahti/Laune ja LC Lahti/
Ankkurit, joiden aktiviteetiksi tapahtuma 
siirtyi toimintansa lopettaneen LC Lahti/Sal-
pausselän perintönä. Tapahtuma on Salpaus-
selkä-klubin ideoima ja kehittämänä tapah-
tuma, jota se on järjestänyt vuodesta 1970 
lähtien. Salpausselän klubin jäsenet antoivat 
arvokasta tukea ensikertalaisille tämän ta-
pahtuman järjestämisessä. Osallistujien jou-
kossa oli henkilöitä, jotka olivat olleet mukana
jo 70-luvulla.
 Tänä vuonna kisaan osallistui 91 auto-
kuntaa. Sarjojen voittajat saivat kiertopal-
kintopokaalit. Voittajat saivat myös valita 
ensimmäisenä runsaasta palkintopöydästä 
itselleen mieleisen palkinnon. Mikä parasta, 
palkinnon sai jokainen osallistunut joukkue.
 Tapahtuman tuotto lahjoitetaan lions- 
periaatteen mukaisesti lyhentämättömänä 

lahtelaisen nuorisotyön hyväksi järjestäjien 
yhdessä määrittelemään kohteeseen.• 

Kuvassa Lions-leijonan kanssa kuvaan 
päässyt ryhmä Hunters oli panostanut 
yhtenäiseen kilpailuasuun. 

20  Diabetespäivästä 
tuli heti perinne
tiina vahtokari

LC HÄMEENLINNA/LINNATTARET järjesti yh-
teistyössä lionsklubien Hämeenlinna/Aulan-
ko, Hämeenlinna/Renko ja Parola/Fredrikat 
sekä Hämeenlinnan Seudun Diabetesyhdis-
tyksen ja Hämeenlinnan Sydänyhdistyksen 
kanssa Diabetespäivän 8.10.2018 klo 12-18 
Hämeenlinnassa kauppakeskus Goodmanissa.
Päivä oli Linnattarien ja yhteistyökumppa-
neiden Hyvän Päivän palveluaktiviteetti.
 Päivän aikana saattoi mittauttaa veren-
sokerin ja verenpaineen, testauttaa kuuluuko 
riskiryhmään ja paikalla oli terveydenhuol-
lon ammattilaisia vastaamassa kysymyksiin 
ja antamassa asiantuntevaa informaatiota.

 Ihmisiä alkoi jonottaa jo hyvissä ajoin 
ennen ständin avautumista ja päivän aikana 
kävikin noin 550 henkilöä asioimassa. Heistä
338 mittautti verensokerinsa ja muutamia 
henkilöitä ohjattiinkin heti tarkempiin tut-
kimuksiin.
 Ilahduttavasti tapahtuma houkutteli 
myös nuoria paikalle. 
 Tapahtuman jälkeen Linnattaret ja yh-
teistyökumppanit päättivätkin heti, että maa-
ilman Diabetespäivänä 14.11.2019 olemme 
taas välittämässä tietoa diabeteksesta, sen 
hoidosta ja ennaltaehkäisemisestä.•
Kuvassa Linnattarien presidentti 
Tiina Vahtokari käytti tilaisuutta hyväkseen 
ja mittautti oman verensokerinsa.

21  Diabetesdialogi 
kuukausikokouksessa
eija lamminen

LC ULVILA/AURORAN marraskuun kuukausi-
kokouksessa Porin perusturvakeskuksen ter-
veydenhoitajat Tuula Leino ja Outi Mäkelä 
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2322
pitivät diabeteksesta dialogiesityksen.
 Kaksi hyvää ystävää tapasivat ja kes-
kustelivat, miten hoitavat diabetesta. Kolme 
asiaa pitää muistaa: ravinto, liikunta ja kol-
manneksi lääkkeet. Lisäksi vielä on hyvä pi-
tää kirjaa sokeriarvoista. 
 Mielenkiintoisessa esityksessä sai hyvää 
ja asiallista tietoa, miten hoitaa itseään, jot-
ta sokeriarvot pysyisivät hallinnassa. Tuula ja 
Outi rohkaisivat dialogillaan käymään kes-
kustelua ja kysymään asioista, jotka mietityt-
tävät. Siksi on olemassa apuna vertaistuki.•
Kuva: Leena Seppänen 

22  Neuleita päihde- ja 
mielenterveyskuntoutujille
rauni-eliisa wasell

LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSON jäsenissä on 
monta innokasta neulojaa.
 Klubilaisemme neuloivat pipoja, tump-
puja ja sukkia päihde- ja mielenterveyskun-
toutujille. Tuotteet on lahjoitettu 23.10.2018 
KFC-Knit For Charity -ryhmän kautta Po-
rin Taitelijakotiin, jossa on 72 asuntoa. Näis-
sä asunnoissa joko asutaan lopun elämää tai 
harjoitellaan itsenäistä asumista ja muute-
taan aikanaan omilleen. Toinen lahjoitus-
kohde oli palvelukoti Veturi, jossa on 32 
asuntoa. Näissä asunnoissa opetellaan itse-
näistä asumista yleensä noin 1–5 vuoden 
ajan ennen omilleen muuttoa.

 Yhteensä tämän aktiviteetin aikana val-
mistui 10 pipoa, 6 kaulahuivia, 5 tumput ja 
35 paria sukkia. Klubilaiset, jotka eivät neu-
loneet, ovat lahjoittaneet lankoja neulojille.
 Koska innostusta neulomiseen vielä riit-
tää, aloitimme seuraavan projektin. Neulom-
me muun muassa peittoja, sukkia ja pipoja 
Satakunnan keskussairaalan keskosten osas-
tolle. Siihenkin keräykseen ovat jo ensim-
mäiset tuotteet valmistuneet.•

23  Puoliso-ohjelma 
KVN-kokouksessa
rauni-eliisa wasell

SUOMEN LIONS-LIITON kuvernöörineuvoston
kokous pidettiin Mikkelissä elokuussa. LC 
Mikkeli/Naisvuoren leijonat järjestivät puo-
lisoille omaa ohjelmaa kokouksen ajaksi. 
 Ensimmäinen vierailukohde oli Kyyh-
kylän Kuntoutuskeskus, jonka asukkaille ja 
henkilökunnalle vierailun järjestäjät toivat 
kakkuja. Saimme jokainen viedä annoksen 

kakkua sekä kahvia tai teetä asukkaina ole-
ville sotainvalideille. Keskustelimme asuk-
kaiden kanssa. Yksi asukkaista kertoi asu-
neensa vuodesta 1984 Kyyhkylässä. Hän oli 
hyvin tyytyväinen, kun saa asua siellä elä-
mänsä loppuun saakka. 
 Kuntoutuskeskuksen lähellä olevassa 
Navettagalleriassa katselimme Ritva Nur-
men kierrätysmateriaalista tekemää taidetta. 
Mielikuvitus varmaan on vain rajana, mitä 
kaikkea voi tehdä kierrätysmateriaalista. Kä-
vimme myös Kyyhkylän Kartanon alueella ja 
puutarhapuistossakin.
 Tutustuimme myös Mikkelin satamassa 
olevaan lasten Leijona-puistoon ja ketkäpä 
muut kuin Mikkelin leijonat ovat olleet mu-
kana tässäkin hankkeessa. 
 Oli hieno päivä – varsinkin sinne kun-
toutuskeskuksen asukkaiden luokse jäi aina-
kin minun sydämeni.•

Aktiviteetin aikana valmistui 
10 pipoa, 6 kaulahuivia, 5 tumput 
ja 35 paria sukkia.
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Perinteeksi muodostuneet seinäkalenteri-
talkoot kestivät jälleen pari päivää.

24  Huomionosoitus 
hyvästä työstä
ari korpela

LC KAUHAJOKI/ARO huomioi klubikokouk-
sessa Pekka Paloniemeä hyvin hoidetusta 
Punainen Sulka -keräyksen järjestelystä.•

25  Junasukkia vastasyntyneille 
pienokaisille
marja-terttu ruohomäki

SUOMEN 100-VUOTISJUHLAVUONNA 2017 LC 
Ulvila/Auroran lionit kutoivat kymmeniä sini-
valkoisia sukkia luovutettavaksi vastasynty-
neille. Syyskuussa sain ilmoituksen, että nyt 
taas tarvittaisiin lämmintä keskussairaalassa 
syntyville vauvoille. 
 Sairaalasta sukat olivat kerta kaikkiaan 
lopussa. Kaikille synnyttäville äideille pyri-
tään antamaan sukat, kun kaikki äidit eivät 
ole tietoisia siitä, kuinka paljon lämmintä 
vauvat kaipaavat. Ahkerat auroralaiset ha-
lusivat jälleen auttaa ja näin kutimet käteen 
ja valmistui 30 paria sukkia, muutama peitto 
ja pipo. Satakunnan keskussairaalassa syntyy 
vuosittain melkein 2 000 vauvaa. Talvikin 
tekee tuloaan, joten on tärkeää pitää vauvat 
lämpiminä.•
Kuva: Virpi Äijö

26  Melvin Jones -tunnustuksia 
Rovaniemellä
LC ROVANIEMI/NAPAPIIRIN vuosikokous pi-
dettiin 11.10.2018 Rovaniemellä poikkeuk-
sellisen juhlallisesti. Juhlallisimpana koho-
kohtana kokouksessa oli kolmen aktiivisen 
klubilaisen palkitseminen Melvin Jones -jä-
sentunnustuksella. Klubiin saatiin myös pe-
räti kolme uutta innokasta jäsentä samalla 
kertaa, jolloin klubin jäsenmäärä kasvoi nyt 
30 henkilöön.
 Vuosikokous aloitettiin uusien jäsenten 
esittelyllä ja vastaanotolla sekä juhlallisilla 
klubi- ja kummilupauksilla. Uudet jäsenet 
ovat Jarmo Harju, Tapio Viitala ja Markku 
Lindroos.
 Paikalla oli myös L-piirin piirikuver-
nööri Tuomo Romakkaniemi puolison lion 
Marjo Romakkaniemen kanssa kertomassa 
vuosikokousväelle L-piirin kuulumisia sekä 
muita ajankohtaisia asioita. 
 Kolmen uuden Melvin Jones -jäsentun-
nustuksen saaminen saman klubin lioneille 
samalla kertaa on melko harvinaista, ainakin
L-piirissä. Arvostetun Melvin Jones -jäsen-
tunnustuksen saivat klubin ansioituneet lionit

Jukka-Pekka Alasuutari, Timo Niva ja Seppo
Jänkälä. Palkinnot luovuttivat piirikuver-
nööri Tuomo Romakkaniemi klubipresi-
dentti Pekka Maijalan kanssa.• 

Kuvassa Melvin Jones -jäsentunnustuksen 
saaneet lionit vasemmalta Jukka-Pekka Alasuutari, 
Timo Niva ja Seppo Jänkälä. 

27  Seinäkalenteritalkoot 
Rovaniemellä
helena tuulaniemi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRIN perinteeksi muo-
dostuneet seinäkalenteritalkoot pidettiin 
Pölkky Metsän toimistolla. Talkoot kestivät 
jälleen pari päivää 25.–26.10.2018. Talkoo-
tunteja tuli klubille kaiken kaikkiaan yh-
teensä 70 tuntia. Seinäkalenteritalkoot ovat 
LC Rovaniemi/Napapiirin toiseksi suurin ja 
merkittävin talkootyö joulumyyjäisten lisäksi.
 Kalenteriin myydään erikokoisia mai-
noksia yrityksille. Seinäkalenterin taustapahvi
on painettu Oulussa Erwekon painossa ja 
varsinainen kalenteri Painatuskeskus Fin-
landissa Rovaniemellä. Kalentereita valmis-
tui reilut 1 100 kappaletta. 

25 26
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 Kalentereita jaetaan tuttuun tapaan mai-
noksen laittaneille yrityksille sekä klubin 
omille jäsenille.•
Kuva: Jorma Alakulppi

28  Rovaniemen lionit 
yhteistyössä messuilla
helena tuulaniemi

ROVANIEMEN LIONIT Rovaniemen lionit oli-
vat mukana kaksipäiväisillä Arctic Wellbeing 
-messuilla Santasportissa Rovaniemellä 6.–
7.10.2018.
 Rovaniemeläiset lionit olivat kertomassa 
diabeteksesta sekä lionstoiminnasta omalla 
Rovaniemen lionsklubien yhteisellä osastol-
laan ja saivatkin päivien aikana paljon aikaan 
kontakteja sekä lionstoimintaa tunnetuksi.
 Rovaniemeläisiä lioneja oli mukana 
myös liikenteenohjauksessa ja lipunmyyn-
nissä. Leijonat järjestivät myös arpajaiset, 
joihin osallistui 167 henkilöä. 
 Rovaniemen eri lionsklubit olivat yhteis-
työssä esittelemässä lionien toimintaa myös 
Kelekkamessuilla 3.–4.11.2018 Lappi Aree-
nalla.
 Klubien pisteessä esiteltiin lionien toi-
mintaa Haku päällä -kampanjan merkeissä 
ja lisäksi oli myös arvontaa, johon osallistui 
reilusti yli 200 henkeä. Paikalla olivat jaka-
massa tietoutta lionsklubien hyväntekeväi-

syystoiminnasta lionit Pekka Maijala LC Na-
papiiri ja Pirjo ja Jarmo Rastas LC Lainas.•
Kuvassa messuilla Liisa Isomaa, 
piirikuvernööri Tuomo Romakkaniemi
sekä Mika Huuskonen.
Kuva: Jorma Alakulppi

29  Veljeskodilla grillaamassa 
jorma alakulppi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRIN lionit jatkoivat 
perinteistä tapahtumaa syyskuussa Veljesko-
din pihalla. Paikalla oli kuusi lionia tarjoa-
massa Veljeskodin asukkaille grillimakkaraa 
ja mehua. Ilma ei ollut enää paras mahdolli-
nen, mutta hyvin Veljeskodin asukkaat tar-
kenivat tulla pihalle nauttimaan makkaroista 
ja mehusta. 
 Makkaroita oli varattu reilut 60 ja kaikki
meni. Grillitapahtuma on jo vuosien ajan 
kuulunut klubimme aktiviteetteihin ja tar-
koitus on edelleen jatkaa tulevina vuosina.•
Kuvassa Napapiirin lionit vasemmalta 
Jukka-Pekka Alasuutari, Jussi Timonen-Nissi, 
Anna-Maarit Jokelainen, Riitta Järvinen ja 
klubipresidentti Pekka Maijala makkaran-
paistossa Veljeskodilla Rovaniemellä.
Kuva: Jorma Alakulppi

30  Rovaniemen lionit 
Kuninkuusraveissa
helena tuulaniemi

LC ROVANIEMI/NAPAPIIRIN lionit toimivat 
monenlaisissa talkootehtävissä Rovaniemellä
28.–29.7. Kuninkuusraveissa 2018. Lionit 
toimivat muun muassa järjestysmiestehtä-
vissä raviradan porteilla ja muualla alueella, 
myyjinä kahviossa ja pubissa sekä muissa tal-
kootehtävissä aamukahdeksasta iltakahdek-
saan molempina päivinä. Talkoisiin osallistui 
toistakymmentä LC Rovaniemi/Napapiirin 
innokasta lionia sekä myös muiden klubien 
lioneja oli runsaasti mukana yhteisissä mit-
tavissa talkoissa.
 Petronellat aloittivat uuden toimintakau-
tensa heinäkuussa Rovaniemen Kuninkuus-
raveissa. Päivien aikana he tekivät 265 teho-
kasta naistyötuntia ravivieraiden iloksi.
 LC Rovaniemi Ronjien iloinen talkoo-
porukka osallistui myös Kuninkuusraveihin 
28.–29.7. Suomenhevosten Kuninkuusravei-
hin 2018 osallistui yli 51 000 vierasta. Ronjat 
antoivat oman panoksensa työskentelemällä 
järjestysmiehinä ja VIP-teltassa.•
Kuva: Jorma Alakulppi

30

Lionit tarjosivat Veljeskodin asukkaille 
pihalla grillimakkaraa ja mehua.
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31

33

32

34

31  Nuorisomessut 
Mänttä-Vilppulassa 
veikko partanen

MÄNTTÄ-VILPPULAN viisi klubia järjestivät 
9.5.2018 Punainen Sulka -keräyksen tuotoil-
la nuorisomessut paikallisille, noin 13–19 
-vuotiaille nuorille. Suunnittelussa oli mu-
kana klubien jäseniä, opettajia ja oppilaita. 
Messut järjestettiin Mäntän koulukeskuksen 
liikuntasalissa, Vilppulan nuorille oli järjes-
tetty bussikuljetukset. Alueen 16 toimijaa 
esittelivät monipuolista toimintaansa noin 
400 nuorelle. Nuoret kiersivät pisteillä kerä-
ten leimoja, ja niitä vastaan sai rannekkeen 
iltajuhlaa varten. 
 Iltajuhlassa esiintyivät paikallinen räp-
duo False, Tino Palmroth, Kormus sekä 
Eveliina, joka kehui yleisölleen, että tämä 
oli hänen paras keskiviikkokeikkansa ikinä. 
Myös talkooväki biletti bändien tahtiin, eikä 
siitä huolimatta järjestyshäiriöitä esiintynyt. 
Opettajilta ja oppilailta saadut kiitokset läm-
mittivät talkooväen mieliä pitkään, niin pit-
kään, että melkein unohtui kirjoittaa tämä 
juttu. Suuri kiitos kaupungille, talkooväelle 
ja kaikille sponsoreille!•

32  LC Vantaa Komeetat 
20 vuotta
KOMEETTOJEN 20-vuotischarter juhlittiin 
12.10.2018 Vanhassa Bäckbyssä liki 70 juh-
lijan voimin. Tunnelma oli katossa ja ohjel-
massa oli sekä juhlavaa että rentoa meinin-
kiä. Juhlassa palkittiin myös kaksi Komeettaa 
Melvin Jones -jäsenyydellä. Hyvä ruoka ja 
iloinen tunnelma siivittivät juhlijat seuraa-
valle hyvän tekemisen vuosikymmenelle. 
Kuvassa istuvat etualalla klubin perustajajä-
senet.
 Komeetat järjestivät 4.11.2018 perintei-
sen viihdekonsertin Korson Lumossa. Liki 
900 kuulijaa sai nauttia Johanna Kurkelan ja 
Johanna Iivanaisen sykähdyttävästä esityk-
sestä. Klubi pystyy tuotoilla tekemään todella 
paljon hyvää apua tarvitseville!•

33  Esterien oma liivijengi
tiina ratalahti

LC MÄNTTÄ/ESTERI lahjoitti aurinkoisena 
kevätpäivänä 2018 Miinanhelmen päiväko-
din lapsille huomioliivit. Jokaiselle ryhmälle 

tietenkin oma värinsä; vihreä, keltainen, pu-
nainen, lila tai oranssi. Pinkit liivit olikin jo 
varattu Estereille itselleen.• 

Kuvassa Miinanhelmen päiväkodista 
johtaja Mervi Eerikäinen keskellä ja 
Estereistä Tiina Salin-Selkee, Piia Tenkula, 
Janna Tarkkanen ja Katarina Katajamäki. 
Kuva: Merja Yläjärvi

34  Teerilahden leirialueelle 
rakennuksia
veikko partanen

LC VAAJAKOSKI rakensi ja lahjoitti Vaajan 
Valppaille Teerilahden leirialueelle kaluste- 
ja puuvajan sekä wc-rakennuksen. Biokäy-
mälä käsittää tavallisen ja liikuntarajoitteisille
oman tilan.•
Kuvassa rakentajat ja lahjoituksen saajan 
edustajat wc-rakennuksen edessä. Vasemmalta 
Pentti Laine, Timo Nättinen (työnvetäjä), 
lippukunnanjohtaja Satu Huhtala, Riku Suutari, 
Veikko Partanen, Jarkko Ahtikari, Juhani Etelälahti, 
Petri Koskinen ja Vesa Sironen.

31
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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.

Keijo Eskola
LC Juupajoki
s. 15.6.1955 Juupajoki
k. 27.5.2018 Juupajoki

MUISTOKIRJOITUKSET

Veli-Pekka 
Kylliäinen 
LC Kouvola/Lukko
s. 4.6.1938 Helsinki
k. 14.3.2018 Kouvola

Pekka Juhani 
Asunmaa
LC Alavus
s. 14.2.1939
k. 5.6.2017

Martti Luukkonen
LC Nuijamaa
s. 18.9.1944
k. 26.8.2018

Ville Olavi Watia
LC Jyväskylä/
Viitaniemi
s. 17.8.1930 
k. 29.5.2018 

Matti Aulis Kalervo
Isokangas
LC Alavus
s. 8.11.1938
k. 16.5.2018

Leena Holländer
LC Kuopio/Canth
s. 16.7.1946 Kuopio
k. 28.12.2017 Kuopio

Risto Korhonen
LC Keikyä
s. 23.11.1921
k. 3.2.2018

Eero Koski
LC Piikkiö
s. 30.1.1942
k. 8.2.2018

Matti Ilmari 
Mustajärvi
LC Tampere/Härmälä
3.8.1948 Hämeenkyrö
31.7.2018

Raimo Ilmari 
Partanen
LC Jyväskylä/Viitaniemi
s. 13.12.1939 
k. 23.6.2017

Jouko Ranki
LC Kotka
s. 11.4.1924
k. 4.7.2018

Heikki Johannes 
Salo
LC Espoo/
Leppävaara-Alberga
s. 17.1.1941 Helsinki
k. 22.7.2018 Espoo

Seppo Salo
LC Juupajoki
s. 3.8.1947 Kärkölä
k. 22.4.2018 Mikkeli

Olavi Stenfors
LC Helsinki/Vallila
s. 18.7.1946
k. 31.5.2018

Eleazar Wieliczko-Krutkiewicz
LC Helsinki/Pohjois-Haaga
s. 13.12.1928 Budapest
k. 9.10.2018 Helsinki

hannu kuitunen, lc helsinki/pohjois-haaga

ELEAZAR WIELICZKO-KRUTKIEWICZ, tuttavallisem-
min Eljas, menehtyi sairaskohtaukseen 9.10.2018. 
Hän ehti toimia 47 vuotta LC Helsinki/Pohjois-Haa-
gan jäsenenä. Pitkän leijonauransa aikana Eljas toimi
muun muassa piirikuvernöörinä, Arne Ritari -sää- 
tiön hallituksessa sekä sen puheenjohtajana ja piirin 
toimialajohtajana. 
 Hän edisti aurinkokeittimien levittämistä muun 
muassa Antalian ja Tampereen Europa Forumeissa 
sekä Preston-illassa ja oli perustamassa lionsklubeja 
Venäjälle ja Viroon.
 Ansioistaan hänet on palkittu Melvin Jones -jä-
senyydellä, vieläpä 4 timantilla, sekä Lions-ritariksi 
lyömisellä. Hän on saanut myös International Presi-
dent’s Certificate of Appreciationin. Hän tunsi useita
kansainvälisiä presidenttejä, myös Gudrun Yngva-
dottirin. 
 Budapestista lähtenyt ja siviilissä kauppiaana ol-
lut Eljas toimi koko ajan suurella sydämellä opas-
taen, johtaen ja vaikuttaen päätöksiin. Ainaisjäse-
nenä hän osallistui aktiivisesti niin klubikokouksiin 
kuin aktiviteetteihin aina kun omaishoitajana toi-
mimiselta ehti. 88-vuotias leijonaritari näytti näin 
meille nuoremmille mallia hyväntekeväisyydestä. 
 Jäämme kaipaamaan Eljasta, hänen neuvojaan 
ja rakentavaa otettaan.•

Jukka-Pekka 
Kauhanen
LC Jäppilä
s. 14.4.1962 Ylitornio
k. 8.8.2018 Joroinen

Veikko Juhani 
Kamila
LC Jurva
s. 12.1.1945
k. 16.6.2018

Tapani Torppa
LC Järvenpää/
Jean Sibelius
s. 11.9.1953
k. 14.8.2018
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Rakkaudella
Lämmin kiitos yhteistyöstä 
kuluneena vuonna!
Käytä hyväksesi etusi Punaisilla laivoilla.
Katso vapaa-ajanmatkojen edut lionsklubeille ja lioneille:
vikingline.fi/edut/lions

Vikingline.fi 
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PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.

Lusthus och bilbatterier
Lions Club Oravais överlämnade vid sitt oktobermöte en donation på 2 500 
euro till stöd för inköp av en PET-CT-röntgen till Vasa centralsjukhus. Summan 
utgörs av intäkterna från klubbens insamling av bilbatterier i regionen.

bo ingves 

K
lubbens president under förra peri-
oden, Vilhelm Joupers, berättar att 
det var en av klubbens nyare med-
lemmar, Anders Bergman, som 
kläckte idén med bilbatterierna.

 – Han driver en bilverkstad och visste att 
det finns en marknad för bilbatterier. För att 
få hantera dem måste man dock ha licens, 
vilket han har. För ett ton bilbatterier får man 
ungefär 500 euro, säger Joupers. 
 Bergman överlåter fortsättningsvis alla 
batterier han byter ut till Lions insamling. 
Förutom de bilbatterier som tas emot vid 
verkstaden, åkte klubben i våras dessutom ut 
till personer som anmält att de har använda 
batterier stående.
 – Som mest hämtade vi från ett enda ställe
37 batterier av en person som sysslar med så 
kallade varmansbilar, säger Joupers. 
 Han betonar att det är verklig win-win 
när problemavfall samlas bort samtidigt som 
klubben får intäkter för det. 

 – Inför röntgendonationen hade vi sålt 
ungefär fem ton batterier och jag kan rekom-
mendera den här aktiviteten även för andra 
klubbar. Vi fortsätter ännu med insamlingen
men nu går det redan trögare eftersom bat-
terierna börjar ta slut i regionen. Den sjätte
containern är i alla fall på gång, säger Joupers.

Lusthus i sommarvärmen
Klubben ordnade i år också för andra gången
ett lotteri med ett lusthus som första pris. 
Huvudvinsten vanns i år av Lenita Sandås.
 – Vi byggde elementen av råmaterial vi 
fått som donationer och de rymdes precis i 
två släp, berättar Joupers som är en erfaren 
byggare.
 Det kunde ha varit ett litet äventyr när 
klubben levererade och monterade lusthuset
ute i den österbottniska skärgården. Leve-
ransen gick nämligen. till familjen Sandås 
sommarställe på Bastuholmen på Vesterö i 
Maxmo, men som tur var är det väg ända fram.

Leendet sitter löst. Efter väl förrättat värv är det 
lätt att posera framför det nästan färdiga lusthuset 
som utgjorde huvudvinsten i LC Oravais lotteri. 
Från vänster Bjarne Andersson, Vilhelm Joupers,
Mikael Sandås med hunden Kasper, Torbjörn 
Backlund, vinnaren Lenita Sandås, Roy Bergman 
och Christer Höglund. 

Tunga saker. Vilhelm Joupers, Christer Höglund, Torbjörn Backlund och Anders Bergman från LC Oravais 
bär insamlade bilbatterier till en förvaringslåda. 

 Lusthuset byggdes upp i somras i soligt 
och varmt väder under ledning av Torbjörn 
Backlund och Joupers, som konstaterar att 
monteringen i praktiken är en lika dyr del 
som själva lusthuset. 
 – Alla delar passade perfekt från grun-
den till taket. Vi blev väl trakterade med mat 
och dryck och passade även på att ta tillfället 
i akt till ett bad i havet som var nästan 25 gra-
der varmt, säger Joupers. 

Intäkterna ren vinst
Joupers passar på att tacka alla sponsorer 
som deltog med material till lusthuset och 
med de övriga vinsterna. 
 – Vi sålde närmare 850 lotter. Intäkterna 
kunde nästan helt användas till välgörenhet 
eftersom donationerna täckte så gott som allt 
material och alla vinster, säger Joupers.   
 Precis vid intervjun med honom hade 
klubben igen varit aktiv på orten i samband 
med världsdiabetesdagen.
 – Vi har en läkare och en sjuksköterska 
som medlemmar och de ställde upp för att 
ordna med kostnadsfri socker- och blod-
trycksmätning i en lokal butik i Oravais.•
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HEJ ALLA LION, det är lätt att känna en viss 
oro då man läser nyheterna i dag. Det ver-
kar vara så mycket fel i världen och så många 
människor som behöver hjälp. Ibland ser vi 
instinktivt bort.
 Men Lions gör tvärtom. Vi möter frimo-
digt nya utmaningar och vet att det inte finns 

någon uppgift som är för stor 
för oss. Vi inser att små, vänli-
ga gester kan mångfaldigas och 
bilda stora vågor av hopp till 
människor som behöver hjälp – 
och som även känns bra i våra 
hjärtan.
       Jag är otroligt stolt över vår 
globala reklamkampanj Vänlig-

het har betydelse, därför att jag tror den åter-
speglar vad Lions är och varför vi gör vad vi
gör. Vi ser enskilda personer som behöver 
hjälp och agerar för att hjälpa. Vi gör det där-
för att vi vet att genom att göra livet enklare 
för en enskild person återspeglas det på när-
samhället, landet och hela världen. 
 Jag önskar er alla en trevlig jul och hopp-
as att ni också gör något omtänksamt för nå-
gon som behöver er omtanke. På det sättet 
blir jultiden lite varmare och lite ljusare för 
någon, tack vare er vilja att hjälpa.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

Små, vänliga gester kan 
mångfaldigas och bilda 
stora vågor av hopp.

gudrun yngvadottir
Internationell president, 
Lions Clubs International
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Europaforum 
är en enande 
tillställning
EUROPA FORUM / heimo potinkara, 
internationell direktor, id 2018–2020

D
et 64:e Europaforum hölls 25–27 
oktober i Moder Teresas födel-
sestad Skopje i Makedonien. Te-
mat för forumet var ”Awareness 
and Empathy” (Medvetenhet och 

empati) och ungefär 900 lejon var på plats i 
den vackra men ganska nedgångna staden.
 I Europarådet (Council) deltog 32 offi-
ciella delegater från lika många länder och 
på mötet fattades följande beslut: Republi-
ken Serbien godkändes som nytt medlems-
land och Kroatien valdes till arrangörsland 
för Europaforum 2021. 
 Några tillägg och preciseringar gjordes i 
Forumets regelverk och förfarandesätt. Den 
europeiska datasäkerhetsarbetsgruppen be-
fullmäktigades att utreda EU:s dataskydds-
förordning. Bakgrunden är att man vill 
se till att överförandet av medlemmarnas 
uppgifter till länder utanför EU är i enlig-
het med förordningen och att uppgifterna 
ges i samma form i alla EU-länder. Arbets-
gruppens utredning får inte medföra extra 
utgifter för medlemsländerna och resultatet

Vänlighet ligger i lejonens gener
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ORDFÖRANDEN

Stöd din nästa
ETT VÄLKÄNT CITAT i Nalle Puh lyder ”Kom ihåg: Du är modigare än du tror, starkare 
än du vet, och smartare än du förstår.”
 Ger vi på samma sätt som Nalle Puh energi till våra nästa? Är vi inspirerande, 
uppmuntrande och stödjande? Vi behöver alla ibland en annan människa som finner 
sådana kunskaper eller styrkor hos oss som vi inte själva har märkt. Det finns också 
stunder då vi behöver stöd för att orka tro på oss själva och en bättre morgondag.
 Julen närmar sig. Någon njuter av julförberedelserna. En annan blir stressad när 
den inte hinner skaffa gåvor till alla släktingar eller göra den traditionella och obli-

gatoriska besöksrundan. Jag funderar över vad 
som är viktigast för mig 
och vad som ger den 
största glädjen åt 
min familj och 
vänner. Är det 
att få en massa
saker? Eller är 
det sist och slut-

ligen gemensam tid. Eller kanske någon liten gest 
som till exempel ett varmt bröd till grannen. 
En stund hos en ensam nästa.
 Inför julen skickar vi julhälsningar till 
våra släktingar och bekanta över hela Fin-
land. De kanske har ett lejons hjärta men 
är inte ännu lejon. Varför ger vi inte också
dem en möjlighet att ansluta sig till Lions 
på sin egen ort? Ett lejon kan kontakta ett 
annat lejon för att ge rekommendatio-
ner. Det kan löna sig att tänka på.
 Ett hjärtligt tack till alla lejon, ma-
kar och makor, leor, kontorspersona-
len samt våra samarbetspartner för 
det jobb ni gjort under hösten för att 
hjälpa era nästa och för att skapa en 
bättre framtid!
 Med önskan om en glad, ljus och 
fridfull jul och ett gott nytt år 2019 till 
er och era närmaste.•

Vi hjälper – med hjärtat!

Är vi inspirerande, 
uppmuntrande 
och stödjande?
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pirkko vihavainen
Ordförande 2018–2019

Republiken Serbien 
godkändes som 
nytt medlemsland.

binder inte de enskilda länderna. Dessut-
om förutsattes att arbetsgruppen arbetar 
tillsammans med tjänstemännen i det in-
ternationella huvudkontoret.
 Musiktävlingen för unga musikanter 
vanns av Gladys Avignon från Frankrike. 
Tävlingens instrument var flöjt. De unga 
ambassadörernas tävling vanns av Darren 
McDonald från Irland.

 Nästa år hålls Europaforum i Tallinn. 
Dit är det lätt att resa för oss finländare så 
nu har du en god chans att träffa andra eu-
ropeiska lejon och delta i det mångsidiga 
seminarie- och programutbudet.•
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J
ag hade tillsammans med övriga koor-
dinatorer och LCIF:s tjänstemän jour 
vid kampanjens monter där vi mark-
nadsförde kampanjen och ”sålde” Lion 
Share nålmärken. Redan genom att 

skriftligen lova donera 50 dollar fick man en 
”enstjärnig” pins med sig. För 100 dollar fick 
man två stjärnor och för 200 dollar tre stjär-
nor.
 Vid Kampanj 100-seminariet berättade 
stiftelsens ordförande Naresh Aggarwal att 
resultatet för förra perioden var 54,6 miljo-
ner dollar. Tillsammans med utfästelser på 
12,8 miljoner dollar har redan 22,5 procent 
av insamlingsmålet på 300 miljoner dollar 
nåtts. Insamlingshastigheten är olika på oli-
ka håll vilket var att vänta utgående från tidi-
gare insamlingar.
 Under den pågående perioden hade man 
i Europa samlat in 350 000 dollar vid slutet 
av september vilket är 6 procent av periodens 
målsättning. Resultatet i Finland, 13 795 dol-
lar utgör 2,7 procent av insamlingsmålet.
 Två tredjedelar av resultatet kommer från 
tre länder i Fjärran östern; Taiwan, Sydkorea 
och Japan: 23 procent av medlemmarna do-
nerar i genomsnitt 300 dollar per år.

Flera månadsdonatorer målet
I Europa öppnar endast var 200 medlem sin 
plånbok och donerar i genomsnitt 140 dollar. 
I Europa är det främst klubbarna som done-
rar, 37 procent av dem har i genomsnitt do-
nerat över 800 dollar, i praktiken alltså för att 
skaffa ett Melvin Jones Fellow medlemskap.
 Målsättningen är nu att öka antalet pri-
vata månadsdonatorer. Det låter otroligt att 
många lejon donerar till andra organisatio-
ner men inte till vår egen stiftelse, som bevis-
ligen är den mest tillförlitliga hjälpförmedla-
ren. 
 Vi betalar själva vår administration vilket 
i andra organisationer kan äta upp en stor del 
av donationsmedlen. Det innebär att då de 
lokala klubbarna distribuerar hjälpen är en 
dollar som doneras till LCIF en dollar också 
hos målet. Borde vi inte hålla fanan högt och 
lejonsvansen i vädret? Hjälpen till utveck-
lingsländerna gynnar i slutändan även oss. 
När vi har utrotat mässlingen i världen hotar 
den inte längre heller oss. När freden kom-
mer till länder i krig mår den internationel-
la handeln och ekonomin bra. Vi har ju våra 
metoder för det.
 Håll svansen högt upp, Lions!•

Kampanjens arbetsgrupp korrigerade först svansarnas ställning på kontorslejonen. I bild PID Harri Ala-Kulju, 
ID Heimo Potinkara, MD-PRC Teija Loponen och pMJF Heikki Hemmilä.

Kampanj 100 i full gång
Lions genom tiderna mest ambitiösa insamlingskampanj 
presenterades synligt på Europaforum i Skopje.

pmjf heikki hemmilä, koordinator för lcif och kampanj 100

Fungerande sökning
teija loponen, branschledare 
för kommunikation, md-prc

MEDLEMSKAMPANJEN Sökning på gång 
har startat bra. I 32 klubbar har medlems-
antalet ökat med minst två personer. 
 De klubbarna har med all rätt fått sitt 
namn i Hedersgalleriet som finns på hem-
sidan. Mycket är dock ännu ogjort och det 
faller bort flera medlemmar än det kom-
mer nya, delvis beroende på åldersstruk-
turen.
 Arbetsredskapen för kampanjen Sök-
ning på gång har kontinuerligt utvecklats 
och får fritt användas av klubbar och di-
strikt. De finns på hemsidans medlems-
sektion. Sökning på gång-visitkort och 
logotyper finns både på svenska och på 
finska. En sak som är på kommande är en 
Sökning på gång-reflex. 
 I verktygsbacken finns också en 
checklista på vad klubbarna kan tänka på 
för att utveckla sin verksamhet så att den 
håller kvar gamla medlemmar och lockar 
nya. 
 Har din klubb haft ett bra medlems- 
anskaffningsevenemang? Om så är fallet, 
berätta om det med en kort text och bil-
der på adressen teija.loponen@lions.fi. Vi 
kommer att föra in de här berättelserna i 
verktygsbacken.•

Sökning på gång är förbundets initiativ till 
att aktivera verksamheten i klubbarna.
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EVENEMANGSKALENDER

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

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN
1–3.3.2019 Björneborg

9.6.2019 Konstituerande möte 
2019–2020, Kalajoki

ÅRSMÖTE
7–9.6.2019 i Kalajoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
18–19.1.2019
Nordiska samarbetsrådet NSR, 
Gardermoen/Norge

5–9.7.2019 
Internationella årskongressen,
Milano/Italien

LIONS MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
KARAOKE, 2.2.2019 
LC Pihtipudas/Emmit

BOWLING, 25.2.2019 
LC Kuusankoski

GOLF, 28–29.6.2019 
LC Vantaa / Kaivoksela

HÄNDELSER 2018–2019

Kalajokis stranddyner 
kallar till årsmöte
heidi o’gorman

FINLANDS LIONSFÖRBUNDS 66:e årsmö-
te arrangeras vid de berömda sanddynerna 
i Kalajoki, den 7–9 juni nästa sommar. För 
arrangemangen svarar LC Kalajoki, LC Kala-
joki/Kallattaret och LC Himanka, som hälsar 
alla lejon med familjer välkomna. 
 Kalajokis sanddyner hör till Finlands po-
puläraste sommarresemål och därför finns 
det kapacitet att arrangera ett så här stort 
arrangemang. Mötesplatsen, inkvarteringen 
och all behövlig service ligger nära varandra 
alldeles intill det fantastiska havslandskapet. 
Årsmötets tema är därför ”Ett rent hav – Ett 
rent land”.
 Huvudkommitténs ordförande Anne 
Anttiroiko-Takala berättar att arrangemang-
en redan är i full gång och i kompetenta hän-
der. Som mötesplats fungerar Event Park 
Arena som ligger logistiskt sett välbeläget.
 Eftersom Kalajoki är populärt på som-
maren lönar det sig att reservera inkvarte-
ring i god tid. Ett högklassigt program utlo-
vas även för medresenärer. Dessutom finns 
det mycket att göra på egen hand i regionen.
 Tilläggsinformation om program och an-
nat som gäller årsmötet finns på www.lions-
kalajoki2019.com/sv/hemsida/. Sidan upp-
dateras kontinuerligt när detaljerna klarnar. 
 Om du har frågor kan du kontakta ar-
rangörerna på tfn 046 921 1080. Turistin-
formation finns på www. visitkalajoki.fi och 
övernattning kan bokas på adressen kalajoki-
keskusvaraamo.fi/majoitus eller per telefon 
på nummer 08 469 4449.•

Årsmötets huvudkommitté önskar alla välkomna till Kalajoki nästa sommar.

Koldioxidneutral 
världskongress 
i Milano
EUROPA FORUM / pcc heikki hemmilä 

TYSKA LEOS har modigt börjat motarbeta 
klimatförändringen genom att erbjuda oss 
möjlighet att kompensera koldioxidutsläppen
för flygresan till världskongressen i Milano.
De har utvecklat en räknare för flygets ut-
släpp och ett genialt sätt att kompensera 
dem: genom att skaffa effektiva köksspisar 
till fattiga familjer i Indiska Västbengalen. De 
minskar koldioxidutsläppen till hälften från 
det normala och brinner dessutom med klar 
låga. Som biprodukt uppstår träkol som kan 
säljas till exempelvis metallindustrin.
 Matlagningen för en person producerar 
1 600 kg koldioxid per år i Indien. Flygresan 
mellan Helsingfors och Milano tur och retur 
orsakar utsläpp på drygt 1 000 kg. Utsläppen 
kan kompenseras redan genom att skaffa ett 
enda kök á 31 euro. Du kan se ditt eget kol-
fotspår och vad det kostar på adressen www.
lions.de/climateprotection.
 Genialt, inte sant! Dessutom besparas fa-
miljen från lungcancer och rökhosta (COPD). 
Samtidigt sparas skog och familjen får till-
läggsinkomster genom att sälja koksen.•

Den lokalt i Indien tillverkade ”minikoks-
anläggningen” av rostfritt stål och med dubbla 
väggar. Inne i spisen brinner träflisor med liten 
låga och producerar trägas som med hjälp av 
sekundärluft skapar en rent brinnande låga. 
Resterna är ren kol.
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D
et är fråga om en hel symfonior-
kester med 70 till 100 musiker 
i åldern 17–25 år från Norden 
och Baltikum. Orkestern utbildar 
framtidens yrkeskunniga orkes-

termusiker och fortsätter att värna om det 
nordiska kulturarvet.
 Orkester Norden grundades perioden
1993–1994 i Stockholm och fungerade de 15 
första åren i Sverige med stiftelsen Svenska 
Rikskonserter som värd. År 2008 kom man 
överens om ett arrangemang enligt vilken 
orkestern ambulerar i de nordiska länder-
na för fem år i taget. Efter Sverige fungera-
de orkestern i Kristiansand i Norge och nu 
senast i Aalborg i Danmark. Från och med 
början av 2019 flyttar orkestern till Lahtis i 
Finland där lionsförbundet och Lahtis stad 
är värdar för orkestern i fem års tid.
 Då orkestern startade var Esa-Pekka 
Salonen den första kapellmästaren. Andra 
finländare som dirigerat orkestern är Su-
sanna Mälkki, Okko Kamu, Petri Saraste, 
Jorma Panula, Leif Segerstam och Tuomas 
Ollila. Av musikerna har finländarnas an-
del varit över en fjärdedel. Alla utbildarna 
är toppar inom sina genrer och kommer 
från hela Norden.
 Finlands Lionsförbunds Orkester Nor-
den-arbetsgrupp har skött förberedelserna
inför orkesterns flytt tillsammans med 

Danmark och projektorganisationen i 
Lahtis. Lionsförbundet svarar för orkes-
terns ekonomi men programmet planeras 
och genomförs i Lahtis.
 Musikerna väljs varje vår via ett ansök-
ningsförfarande. De samlas på sommaren i 
värdstaden för ett övningsläger och håller 
premiärkonserten där som avslutning på 
lägret. Lägret och turnén kostar ingenting 
för deltagarna. De lokala Lionsklubbarna 
har stått för de lokala musikernas resekost-
nader.
 Ansökningsperioden startar i januari 
2019 och pågår under februari. Lägret ord-
nas i månadsskiftet juli-augusti och turnén 
går av stapeln i augusti. Premiärkonserten 
är i Sibeliushuset i Lahtis. Turnéerna omfat-
tar beroende på det ekonomiska läget från 
fem till tio konserter som traditionellt ord-
nas i Norden och Baltikum.
 I början finansierades orkestern av 
Lionsklubbarna men tack vare sin höga 
klass har den fått understöd även av Nord-
iska Ministerrådet de senaste åren. Under-
stöd söks även av olika stiftelser.
 Orkester Norden är en högt rankad 
symfoniorkester som ger unga musiker en 
strålande chans att få spela under en topp-
dirigent. Hemorten är nu alltså Lahtis för 
de följande fem åren.•

Orkester Norden 
flyttar till Lahtis
Det nordiska samarbetet har långa traditioner och Orkester Norden är 
det Nordiska Samarbetsrådet NSR:s största och långvarigaste projekt. 

lionsförbundets orkester norden-arbetsgrupp, 
pdg erkki voutilainen och pid tapani rahko

Ungdomsutbytet 
på Europaforum
ari lindell, yced 2017−2020

FÖR UNDOMSUTBYTETS DEL steg ett ämne 
över de andra, och det gällde hur Europas 
nya datasäkerhetsförordning påverkar 
ungdomsutbytet.
 Personligen tycker jag att den påkos-
tade och mångsidiga öppningsfesten var 
en av de finaste upplevelserna på Europa-
forum. Jag har inte på länge någonstans 
upplevt så rungande applåder och garan-
terat kommer alla närvarande att komma 
ihåg festen länge. 
 Gällande min egen sektor träffades 
ländernas ungdomsutbytesansvariga un-
der en hel dag. Till skillnad från många 
andra evenemang under forumet kunde 
man inte avlägsna sig från det här mötet 
eller komma mitt under mötet.
 Den nya dataskyddsförordningen var 
det hetaste ämnet och frågan löd: Vem 
äger de data som utbyts gällande ung-
domsutbytet och hur säkerställs att de inte 
kommer i fel händer.
 I ansökningsblanketten finns en hel 
del personliga uppgifter om den unga, 
som till exempel uppgifter om mediciner 
och sjukdomar. Hur kan vi garantera att 
uppgifterna inte blir kvar på sändarklub-
bens, de utbytesansvarigas, mottagarens 
eller värdfamiljens dator, där någon i vär-
sta fall kan finna dem.
 Samma sak gäller i mindre omfatt-
ning värdfamiljerna om vilka det också 
samlas uppgifter. Vad svarar vi om den 
unga eller myndigheterna frågar på vilka 
alla ställen uppgifterna finns, hur de spa-
ras och framför allt hur de är skyddade.
 Problemet är nu löst så att den unga, 
förmyndaren och klubben med sina un-
derskrifter samtidigt godkänner att ung-
domsutbytesorganisationen får hantera 
uppgifterna. På det sättet uppfylls lagens 
påbud men får se hur saken utvecklas.
 Den andra viktiga saken som alla bor-
de beakta är att det är betydligt säkrare att 
spara uppgifterna i den egna datorn eller 
en minnepinne än i molnet. Molntjäns-
terna marknadsförs som ett behändigt 
datalager om exempelvis den egna datorn 
går sönder. Samma gäller givetvis säker-
hetskopiering på annat sätt.•
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S
jukhusets översköterska Maritta 
Lindholm tackade lejonen för det 
blomsterhav som väntar nästa vår. 
Hon sade att för de sjukaste patien-
terna spelar gårdsplanen utseende 

en stor roll. Finlands Lionsförbunds ordfö-
rande Pirkko Vihavainen sade att det var en 
glädje att sätta lökarna och göra gott. 
 – Det är också en glädje att belöna årets 
välgörare som förbundet nu utsett för fjär-
de gången under den landsomfattande Det 
Godas Dag, sade hon.
 Till årets nationella välgörare 2018 ut-
nämnde Lionsförbundet Maiju Voutilainen. 
Hon verkar som videobloggare under namnet
Mansikkka.
 Vloggaren Maiju Voutilainen gick år 
2016 med i Yles och mentalhälsoorganisa-
tionernas gemensamma  Sekasin-kampanj 
riktad till ungdomar och berättade offentligt 
i sin blogg hur hon själv lidit av depression 
och ångest. Videon sågs över 80 000 gånger 
och fick stor betydelse för många unga.
 Enligt Vihavainen har Mansikkka gjort 
välgörenhet för den kommande generationen.
 – Lejonens hjärtan klappar just för barn 
och ungdom, sade hon.   
 Mansikkka tackade för priset och beto-
nade hur skönt det är att se att hennes arbete 
märks och har en betydelse. 
 Voutilainen är också en av hjältarna i det 
nya verket Sankaritarinoita tytöille (ja kaikille
muille). Ungefär: Hjälteberättelser för flickor 
(och alla andra). I boken finns 60 starka hjälte-

Det Godas Dag berör över 22 000 till 
frivilligarbete knutna Lions i cirka 
900 Lionsklubbar från olika delar av 
landet. Avsikten med Det Godas Dag 
är att fästa uppmärksamhet på Lions 
frivilliga serviceverksamhet och på 
samma gång göra den lokala Lions-
verksamheten känd och berätta om 
klubbarnas många sätt att göra gott.

DET GODAS DAG

Med gott i sinnet
Under Det Godas Dag den 8 oktober planterades mellan 
regnskurarna nästan 300 blomsterlökar vid sjukhuset i Malm.

anna-kaisa jansson, informationschef

berättelser om modiga finländska kvinnor, 
som tagit egna stigar och åstadkommit nå-
gonting betydelsefullt.
 Bloggare och vloggare kan påverka ung-
domarna i hög grad. I motiveringarna för 
utmärkelsen värdesätts att de tar ansvar för 
stora frågor och kan få sina följares liv att 
vända till det bättre.

Värdefullt arbete
Till årets lionvälgörare utsågs lionspresident
Sirpa Laine från lionsklubben Turku/Lucia. 
Genom sina färdigheter i handarbete har 
hon inspirerat hela klubben i att göra och 
skaffa så kallade hurtighetspris till barn som 
behandlas på infektionsavdelningen vid Åbo 
universitetscentralsjukhus.
 – Alla vet hur hårt det är för barn att tas in
på sjukhus och då kan hurtighetsprisen kom-
ma väl till pass som tröst, sade Vihavainen.
 Laine tackade för priset å hela klubbens 
vägnar och konstaterade att man tillsam-
mans är stark. Sedan 2014 har ungefär 500 
barn fått hurtighetspriset av klubben som 
också har donerat leksaker och andra saker 
till avdelningens offentliga utrymmen.
 – Det är vår klubbs lycka att vi har fått 
göra det här och kunna locka andra med i 
verksamheten också, sade hon.

Plantering av blomlökar på gång utanför sjukhuset i Malm under Det Godas Dag. Från vänster leo 
Joel Stockmakare, Jukka Holopainen LC Pihlajamäki, kommunikationsdirektör Teija Loponen, ordförande 
Pirkko Vihavainen, Jussi Rinta-Filppula LC Pihlajamäki, Eila Lohilahti LC Malmittaret och Liisa Jansson.

Vloggaren Maiju Voutilainen alias Mansikkka 
berättar i sin videoblogg hur hon själv lidit av 
depression och ångest och hur man som ung 
person kan gå en positivare framtid till mötes. 

Lejonens hjärtan 
klappar just för 
barn och ungdom.

 Finlands Lionsförbund belönade också 
med hedersomnämnande Tanzanias tysta 
välgörare, Toini Niskanen. Niskanen kom-
mer från Äänekoski och har genom att hål-
la lopptorg finansierat skolor och brunnar 
i Tanzania. Sedan lopptorgets verksamhet 
övertagits av andra har Toini börjat organi-
sera fadderbarnsverksamhet och för närva-
rande finns cirka 40 faddrar som hjälper till 
med barns skolgång och skoluniformer.•
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    Hon är ordförande 
för och Finlands re-
presentant i samar-
betsnätverket Baltic 
Sea Lions som sam-
manför lejonen i om-
rådena kring Öster-
sjön.
     – Vi har genom åren 

deltagit i olika välgörenhetsprojekt. Under 
min ordförandeperiod vill jag aktivera ar-
betet kring vårt gemensamma hav. Inom 
Lions finns experter från så många olika 
branscher att vi har stora möjligheter till att 
skapa konkreta åtgärder för att skydda vatt-
nen, säger Siissalo.

Långsiktigt 
nätbyggande
Rena stränder och an-
svarsfull konsumtion 
är två viktiga teman 
för klubbarna i distrikt 
107-A, till vilken hör 
klubbarna i Egentliga- 
Finland och på Åland. 

Britta Wiander är ordförande för distrik-
tets kommitté för hållbar utveckling som 
grundades 2016.

E 
tt exempel på ett lejon som aktivt 
arbetar för miljön är PDG Sanna 
Siissalo från LC Espoo/City. Hon 
började intressera sig för vatten-
skydd då hon i sitt arbete som pro-

visor på Apotekarförbundet har undersökt 
hur läkemedel förs ut i vattendragen.
 – Vi har i förbundet arbetat aktivt för 
att oanvända läkemedel ska förstöras på ett 
ansvarsfullt sätt. Den kompetens jag fått i 
arbetet utnyttjar jag också i Lionsverksam-
heten där jag inom ramen för Lions för 
rent vatten planerar samarbetsformer med 
bland annat Apotekarförbundet, säger Siis-
salo.

Lägg ut näten tillsammans
I Finlands första aktivitetstävling med vatten som tema utmanas 
lions och leos att kläcka idéer för att förbättra vattnens kvalitet 
såväl inom lejongemenskapen som externt. 

johanna lassy-mäntyvaara och marianne valta samt projektteamet
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 Hon berättar att Håll skärgården ren r.f. 
från första början har fungerat som en sam-
arbetspartner i verksamheten. 
 – De genomförda talkona har märkts ut 
på den riksomfattande talkokartan. Samti-
digt som stränder har rensats har lejonens 
arbete blivit synligt, säger Wiander. 
 Det andra samarbetsprojektet distriktet 
aktivt arbetar med gäller utbildningskvällar 
med temat hållbar utveckling. De hålls till-
sammans med lärare och andra sakkunniga. 
 – Nätverken byggs på lång sikt och det 
är viktigt att verksamheten är givande så att 
klubbarna vill komma med, säger Wiander.

Regnvattenstig 
i Esbo
Margretebergsparken 
är Finlands första och 
största permanenta ut-
ställningspark för träd-
gårds- och grönanlägg-
ningssektorn. Parken 
ligger i Träskända, 
Esbo och omfattar 7 

hektar. Parken har utmanat Lionsklubben 
i norra Esbo till att planera och förverkliga 
en utbildningsstig som berättar om vattnets 
omlopp i naturen.
 Vattnets och vattendragens betydelse för 
naturens välfärd betonas i parken, där det 
som bäst byggs ett informationscentrum 
gällande hur dagvatten kunde användas i 
praktiken och inte endast ledas ner i kloa-
kerna.
 – Det är ingen självklarhet nu längre att 
vattnet alltid kommer att räcka till. Med vår 
egen verksamhet vill vi ge information om 
hur man kan skydda vattnenm, säger par-
kens verksamhetsledare Märta Angervuori. 
 Hon berättar att parken redan länge har 
samarbetat med LC Espoo/Pohjoinen.
 –  I vårt projekt med arbetsnamnet Regn-
droppens väg tror jag att klubben har mycket 
att ge eftersom medlemmarna har kompe-
tens från många olika branscher. Det är roligt
att samarbeta med Lions, som är en pålitlig
samarbetspartner och som överlag gör 
mycket gott i samhället, säger Angervuori.•

Naturen och våra vatten 
berör alla finländare.

REGERINGENS SPETSPROJEKT

Finlands Lionsförbund och Finlands mer 
än 20 000 lions förverkligar under åren 
2018–2020 regeringens spetsprojekt 
“Lions för rent vatten” som finansieras 
av miljöministeriet. Inom projektet gör 
man tillsammans med  övriga i samhället 
vattengärningar och utmanas att verka 
tillsammans för jordklotets bästa i 
framtiden.

Projektets beskyddare är Lions Clubs 
Internationals internationella president 
Gudrun Yngvadottir.

I centrum för projektet står världens första 
aktivitetstävling med vatten som tema, 
Lions Lab, Lions miljödag och samarbete 
med skolor. En målsättning är att starta 
opp världens första vattenlejonätverk där 
lions och leos från olika åldersgrupper 
verkar tillsammans för jordklotets bästa. 
Avsikten är att de nya samarbetsformer 
som uppstår ska spridas internationellt.

Bakom idén står lion Mika Pirttivaara 
och PDG Tiitus Tuohikorpi som 
inspirerades av vattentemat.

– Naturen och våra vatten berör alla 
finländare. Finland är ett av världens 
aktivaste länder då det gäller vattenskydd 
och därför är det naturligt att Lions i 
Finland kan vara en föregångare för andra 
länder. Vi har så mycket kompetens och 
många aktörer i vår organisation att goda 
idéer har alla chanser att omvandlas till 
konkreta åtgärder, säger Pirttivaara.

Tävlingen inleddes den 1 november 2018 
och tävlingsbidrag kan lämnas in ända 
till den 31 mars 2019 i tre serier: 
Lions serie, serien för samarbetsprojekt 
med läroinrättningar och samarbetsserien. 

En specialitet för tävlingen är Lions Lab 
i vilket de bästa idéerna och teamen 
får delta och där de får stöd av experter. 

TILLÄGGSUPPGIFTER 
om tävlingen och Lions arbete för 
renare vatten finns på sidan 
https://puhtaatvedet.lions.fi/sv/hem/.

ILLUSTRATION: PEKKA PIIPPO

Årsmötets avkastning 
till ungdomsläger
ulla karppinen

ÅRSMÖTETI ULEÅBORG gick på plus unge-
fär 7 000 euro. Den summan ges nu som 
grundplåt till finansieringen av det inter-
nationella ungdomslägret i Finland som-
maren 2020.
 Huvudkommitténs ordförande Jouko 
Lampinen berättar att det var lätt att be-
stämma vart pengarna skulle gå eftersom 
ungdomarna är en viktig målgrupp för 
Lions.
 – Lägerverksamheten är en del av 
ungdomsutbytet i vilket också ingår in-
kvartering hos en värdfamilj. På det sättet 
kan ungdomar som kommer till Finland, 
och givetvis vice versa, bekanta sig med 
andra länder och kulturer, säger han.
 I-distriktets distriktsguvernör Jari 
Hautala säger att årsmötesorganisatio-
nens stöd är en fin gest till alla 54 klubbar 
i distriktet.
 – De finländska Lionsklubbarna stö-
der gemensamt de internationella lägren 
och ett sådant här stöd hjälper verkligt 
mycket i lägerarrangemangen, säger han.
 Det arrangeras årligen 4–5 internatio-
nella ungdomsläger i Finland som drar un-
gefär 150 ungdomar i åldern 17–21 år hit.
 – I vårt distrikt som sträcker sig från 
Bottenhavet till den ryska gränsen har vi 
varje år ett fyrtiotal inresande. Ett läger 
arrangerades på vårt område förra gången
2017.

Gammal aktivitet
Det internationella Lions-ungdomsutbytet
startade stegvis i Finland och 1966 valdes 
den första ungdomsutbytesledaren. De 
senaste åren har Finland haft ungefär 200 
utresande ungdomar, vilket alltså är klart 
mera än antalet inresande på ungefär 150.
 Ungdomsutbytet är en klubbaktivitet, 
det är med andra ord klubbarna som väljer
dem som reser ut. Klubbarna stöder van-
ligtvis resorna ekonomiskt med ett belopp 
som klubbarna själva bestämmer om.•
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Sök till ledarskaps-
utbildning 
varpu ylhäinen, md-glt

LIONS REGIONALA ledarskapsinstitut RLLI
(Regional Lions Leadership Institute) till-
handahåller utbildning som är utformad
för att utveckla lionmedlemmarnas ledar-
färdigheter. Nästa kurs arrangeras i januari
och februari.
 Utbildningen baserar sig på det inter-
nationella kontorets material men är an-
passad för finländska förhållanden. Trä-
ningens teman är huvudsakligen på en 
allmän nivå och kan därför användas i 
olika miljöer. Utbildningen är öppen för 
alla lejon och fullvuxna leos som är in-
tresserade av att utveckla sin personliga 
ledarskapsförmåga.
 RLLI-kursen för perioden 2018–2019 
arrangeras i två delar 19–20.1.2019 och 
23–24.2.2019 i Hotel Haaga, Klubbekrigar-
vägen 10, 00320 Helsingfors. Ansöknings-
tiden startade 1.11.2018 och slutar 20.12. 
2018. Den ansökande förbinder sig till att 
delta i workshopen under båda veckoslu-
ten och att betala kursens självriskandel 
på 240 euro. Till utbildningen antas 50 
lion och platserna fördelas enligt distrik-
tens medlemsantal.
 I tillägg till föreläsningar hör till kurs-
programmet gemensamma övningar i 
grupp samt distansuppgifter. Kursens än-
damål är också att göra det möjligt att be-
kanta sig med andra lion under två roliga 
och utvecklande veckoslut.
 Mera uppgifter om RLLI finner du 
på de finska medlemssidorna under fli-
ken koulutus/rlli. Du kan på svenska be-
kanta dig med kursen och materialen på 
adressen https://www.lionsclubs.org/sv/
resources-for-members/resource-center, 
men kursen går i Finland på finska.
 De som valts till kursen och betalt av-
giften får en inbjudan, programmet och 
materialet i god tid innan kursstarten.•  

LIONS-ORGANISATIONENS 65:e Europaforum 
arrangeras i Tallinn 3–6.10.2019 med temat 
Idémarknad – Market of Ideas. Det kommer 
att bli en minnesvärd och medryckande upp-
levelse för europeiska lions. Evenemanget 
har ordnats tre gånger i Finland (1963 i Hel-
singfors, 1980 i Åbo och 2009 i Tammerfors).
 Under Europaforum paraderar lion med 
makar och makor samt leos från nästan 30 
länder längs värdstadens gator, deltar i se-
minarier och möten samt njuter av evene- 
mangets övriga stora programutbud.
 Forumet ger en god möjlighet för fin-
ländska lions att träffa Lions-vänner från 
Estland. Många klubbar har en vänklubb i 
Estland och i andra europeiska länder. Nu är 
det ett lysande tillfälle att träffa alla dem, så 
låt oss fara till Tallinn i stor trupp och visa att 
Finland är ett stort Lionsland.
 Om du registrerar dig före 31.3.2019 får 
du ett komplett paket för endast 595 euro per 
lion och 545 euro för maka eller make.

Paketet innehåller:
• Övernattning tre nätter på Sokos Hotell  
 Viru (forumets officiella hotell). 
• Stadsrundtur. 
• Tre luncher. 
• Registreringsavgiften. 
• Inträde till torsdagens iuppvärmningsfest  
 för välgörenhet. 
• Nationernas flaggparad i centrum av 
 Tallinn och seminarieprogram samt 
 Europaforums öppning och 
 Get Together & Host kvällsfest. 
• Lördagens seminarier och chans att 
 träffa den internationella presidenten. 
• Europeiska Rådets öppningsfest, 
 möt och galamiddag. 
• Söndagens möten och avslutningsfest.

Europa Forum 2019 
www.europaforum2019.ee 

Thomas Kuti-musiktävlingen och
Young Ambassador – 
tävlingen för Unga ambassadörer
www.lions.fi/toiminta/europa_forum_2019/

MERA INFORMATION

Arrangörskommitténs 
ordförande Kalle Elster, PID, 

önskar finländska lions och leos 
välkomna till Estland nästa höst. 
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Europaforum 2019 i Tallinn
EUROPA FORUM / pcc tuomo holopainen

Du kan också själv skapa ditt program ge-
nom att välja vad du vill delta i. Det arrange-
ras förmånliga rundturer och besök på olika 
ställen. 

Mångsidigt program
Lions European Music Competition (LEMC) 
grundades 1980 på initiativ av lion Thomas 
Kuti från Frankrike. Evenemanget hålls varje 
år under Europaforum. Varje år väljer man 
ett nytt instrument som tilldelas ett pris. Nästa
år är tillägnad den klassiska gitarren.
 Dessutom arrangeras tävlingen för unga 
ambassadörer som uppmuntrar och stödjer 
unga människor som aktivt är involverade i 
serviceaktiviteter. Samtidigt träffas de europe-
iska ansvarspersonerna för ungdomsutbyte.
 Europeiska Rådets möten simultantolkas 
till finska och svenska.

Anmälning och betalning
Du kan anmäla dig på www.europaforum 
2019.ee. Om du väljer ett paket som arrang-
ören planerat kan du betala med bankkort 
eller bankgiro. Programmet och infon om 
Europaforum kompletteras kontinuerligt på 
sidan www.europaforum 2019.ee.•
Tilläggsinformation:
Tuomo Holopainen, PCC
Tfn 0400 677 293, 
tuomo.holopainen@lions.fi
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HYVÄNMIELENPÄIVÄ

Hyvää mieltä jaettiin 
ympäri Suomea 
hautausmailla

6

PERINTEIKÄS mehun ja herkullisten piparei-
den tarjouilu järjestettiin Jyväskylän vanhalla 
hautausmaalla tänäkin vuonna. Keli oli keskisuo-
malaiseen tapaan vähän vetinen ja kostea, mutta
se ei vaikuttanut meidän mielialaamme. Moni 
haudalla kävijäkin sai päivään iloa ja hyvää 
mieltä, kun kuuma mehu alkoi lämmittämään 
käsiä. Tapasimme ihmisiä, joille meidän leojen 
aktiviteetti oli tuttu perinne ja yksi päivän ko-
hokohdista. Myös moni ihasteli sitä, että nuoret 
tekevätä tälläistä toimintaa vilpittömyydellä ja 
täysin ilmaiseksi.•

Max Mäkelä ja Miikka Harju edustavat Hyvänmielenpäivänä hautausmaalla Jyväskylässä.Joensuun tunnelmia Hyvänmielenpäivänä.
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Hyvänmielenpäivä on leojen vuotuinen perinne, 
jota on juhlittu jo kymmeniä vuosia. Leojen yksi 
päätehtävä on tuottaa hyvää mieltä ja auttaa muita. 
Hyvänmielenpäivänä pyritään levittämään 
iloista mieltä hautausmaan kävijöille.

Leo Club Helsinki/Itäväylän 
Hyvänmielenpäivän tunnelmia.

Vaasan klubi oli jälleen mukana tuomassa lämpöä ja hyvää mieltä, tällä kertaa Vaasan hautausmaalla! Säät suosivat ja mehua meni niin paljon, ettei mukeja jäänyt yli.

HYVÄNMIELENPÄIVÄ

<<  Myös Espoossa nautittiin hyvää mieltä tuovasta kuumasta mehusta ja pipareista.
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HELSINKI/ITÄVÄYLÄN LEOT kokoontuivat 
vuosittaisen tapansa mukaan keräämään ros-
kia Töölönlahden rannalla sunnuntaina 23.9.18. 
Kannoimme kortemme kekoon World Cleanup 
Day -päivän hengessä. Sen ideologia maailman 
siistimisestä ja puhtaana pitämisestä ulottuu jo 
150 maahan. Tärkeään tehtävään saimme lisä-
käsiä Espoon ja Vantaan Leoklubeista, jolloin 
meitä oli yhteensä vajaa kymmenen. Ympäristö 
helli meitä kauniilla, aurinkoisella ja lämpimäl-
lä säällä. Tällainen aktiviteetti vaatii ainoastaan 
roskapusseja ja hanskoja. Kyykkiminen on hyvää 
liikuntaa ja oli meillä käytössä roskapihtejäkin, 
joilla sai tehokkaasti pienimmätkin roskat. Sa-
malla pystyimme lisäksi nauttimaan raikkaasta 

ja ilmasta ja vaihtamaan kuulumisia. Kaikkea 
sitä ihmiset jättävätkin luotoon, kun roskiksiakin 
oli aivan lähettyvillä. Kummallisimpia esimerkke-
jä olivat makuupussi, patja, reppu ja rannekello.  
 Töölönlahdella oli paljon myös ulkoilijoita. 
Törmäsimme esimerkiksi turistiryhmään, ulko-
maalaiseen tubettajaan ja luonnonsuojelijaan.  
 Kaikki olivat kiinnostuneita tekemisistäm-
me ja turistiryhmä otti innokkaasti meistä kuvia 
ja halusivat myös itse kuviin. Ehkä päädyimme 
myös Youtube-videolle. Parin tunnin siistimisen 
jälkeen menimme nauttimaan hampurilaisista 
Töölönlahden lähellä sijaitsevaan Woolshediin.•

Roskia keräämässä Töölönlahdella
vikke sorvisto, leo club helsinki/itäväylä

Helsingissä kerättiin roskia usean klubin edustajien voimin. Mukana ainakin Leo Club Helsinki/Itäväylä ja Leo Club Espoo/Downtown. 



66

LEOLEHDEN 
AINEISTODEADLINE

VUONNA 2019
NUMERO 1: aineistopäivä 6.1.
NUMERO 2: aineistopäivä 25.2.
NUMERO 3: aineistopäivä 20.4.
NUMERO 4: aineistopäivä 27.7.
NUMERO 5: aineistopäivä 16.9.
NUMERO 6: aineistopäivä 4.11.

Kari Eväsjoki, Emilia, Olli Partanen, Max Mäkelä, Teemu Laitinen, Kati Jaatinen ja Juha Penttinen.

Finlandia-
maratonviesti
kati jaatinen, 
leo club jyväskylä/lohikoski 

SUOMEN LEOT keräsivät joukkueen hauskaan, 
mutta kuntoa vaativaan tehtävään. Tehtävänä oli 
maraton yhteisvoimin. Juoksijat koostuivat pää-
osin leojen hallituksesta, mutta saimme myös 
upeita juoksijoita hallituksen ulkopuolelta. Juok-
sussa oli kahdeksan 5 kilometrin osuutta ja kuusi 
juoksijaa. Kovimmat kaksi juoksijaa ”pääsivät” 
suorittamaan lisäkierroksen, juosten joukkueelle 
10 kilometrin matkan. Maratoniin valmistaudut-
tiin harjoittelulla ja koska tapahtuma järjestettiin 
Jyväskylässä, paikalliset kolme juoksijaa tekivät 
matkan itselleen tutuksi yhteisharjoitteluin. Kisa-
päivänä ihmisluontoa haastavissa keliolosuh-
teissa joukkue juoksi hienosti kuudensiksi ja sai 
runsaasti näkyvyyttä. Yhteistyöllä saavutettu sija 
toi upean tunteen kisaajille ja toiveena onkin 
tulevana vuonna juosta aika vielä nopeammin! 
Toivottavasti mukaan innostuu lähtemään myös 
lisää leijonia.•

Elina Laakso ja somekoulutus.

Koulutuspäivät
kati jaatinen, 
leo club jyväskylä/lohikoski

KOULUTUSPÄIVÄT järjestettiin Keski-Suomessa
Vesalan leirikeskuksessa 12.–14.10.2018. Tapah-
tuman organisoi paikallinen Leo Club Jyväskylä/
Lohikoski ja suurena apuna keittiössä olivat ah-
kerat Ainot, jotka varmistivat, että ruoka oli mitä 
maittavinta runsaissa määrin. Leoja paikalle oli 
tullut ympäri Suomea, niin konkareita kuin aivan 
uusiakin kasvoja. Koulutuspäivien tarkoituksena
oli kouluttaa jäsenistöä klubivirkoihin, opettaa 
sosiaalisen median käytössä ja tutustuttaa jär-
jestöön. Koulutusten ohella oli runsaasti yhteistä 
tekemistä, kisailua ja yhtenä kohokohdista pää-
puhuja Alexander Wilskan oman leotarinan 
kerronta.

 Koulutuspäivät oli rakennettu kauden tee-
mana tomivaa ympäristöystävällisyyttä myötäil-
len. Se näkyi kisailuissa, palkinnoissa ja tietenkin 
ohjelmassa. Skypen välityksellä leoille saatiin pu-
humaan Tiitus Tuohikorpi ja Mika Pirttivaara
Puhtaat vedet -hankkeesta. Hankkeen kautta 
haastettiin leoja tekoihin puhtaampien vesien 
puolesta aktiviteettikilpailun muodossa. Tämän 
kilpailun tarkoituksena on saada aikaiseksi yh-
teistyössä leijonien kanssa puhtaampi tulevai-
suus meille kaikille. Monet nuoret ovat ympäristö-
tietoisia ja on kaikkien etu, että tietoa saadaan 
jaettua ja hyödynnettyä vielä paremmin.• 

LEOJEN
SOMEVINKKI

SOME eli sosiaalinen media käsittää Face-
bookin, Instagramin, Twitterin ynnä muita 
keskustelukanavia, joissa yksilö, instanssi 
tai ryhmä voi jakaa tietoa ja kommunikoida 
muiden kanssa. 
 Leot hyödyntävät sosiaalisen median 
kanavista Facebookia, Instagramia ja Snap-
chatia. Somekanavia valitessasi muista aina 
pohtia, missä kanavissa kohderyhmäsi on. 
Muista myös puhua suoraan kohteellesi, 
niin et vaikuta etäiseltä. Jos yrität tavoittaa 
kaikki, et vakuuta ketään!•
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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. 
 Liiton toimistossa on kaksi rolluppia lainattavana sekä yksi 
paremmin ulkokäyttöön sopiva winder. Materiaalit on tuotettu 
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.
 På förbundets kansli finns 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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Toivotamme kaikille jäsenillemme, 
jokaiselle lionsperheelle ja leolle 
sekä yhteistyökumppaneillemme 

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 

2019
 

Fridfull Jul 
och Gott Nytt År 

2019
tillönskar vi alla våra medlemmar, 

varje lionsfamilj och leo 
samt våra samarbetspartners.

Suomen Lions-liitto ry  Finlands Lionsförbund rf
Arne Ritari -säätiö  Arne Ritari-stiftelsen

Lions-liiton toimisto on kiinni joulunaikaan viikot 52 ja 1.

KUVA: PIXABAY


