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Lumettomissa olosuhteissa
on tarjolla myös 
vaihtoehtoinen ohjelma

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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LIONSTOIMINTAA SUOMESSA 70 VUOTTA
Juhlavuosi huipentui juhlawebinaariin 
ja vuoden hyväntekijöiden palkitsemisiin
 
YMPÄRISTÖTIETOISUUDESTA YMPÄRISTÖTEKOIHIN
Leirikoulukokeilu oli yksi leijonien
juhlavuoden ympäristöteko
  
ORKESTER NORDENIN HAKU KÄYNNISTYI
Orkesteri kokoontuu jälleen ensi kesänä Lahteen

Lasten 
Leijonahiihdot
tulevat jälleen

Lionstoiminta Suomessa 70 vuotta
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Teidän panoksenne 
on merkittävä
HYVÄT LIONIT, usein puhutaan siitä voimasta, mitä yhteis-
työ tuo lionien tekemään palvelutyöhön.   
 Järjestössämme on 48 000 klubia ja 1,4 miljoonaa jä-
sentä, joten lioneilla on mahdollisuus vaikuttaa merkittä-
västi maailmassamme. Lionsvuonna 2019–2020 klubim-
me suorittivat yli 820 000 palveluhanketta, joista hyötyi 319 
miljoonaa ihmistä. Saimme sen aikaan tekemällä työtä yh-
dessä.  
 Haluan kuitenkin tässä yhteydessä puhua yksittäisen 
ihmisen voimasta. Juuri nyt, kun maailmamme on vai-
keiden aikojen edessä, on 
helppoa kokea olevansa 
merkityksetön ja ajatella, 
että maailman ongelmat 
ovat liian suuria yhden ih-
misen ratkaistaviksi. Joku 
saattaa kokea olevansa 
liian kiireinen löytääkseen aikaa palvelemiseen tai jollakin 
toisella saattaa olla rajoituksia, jotka vaikeuttavat palvele-
mista halutulla tavalla.  
 Totuus on se, että jokaista tarvitaan. Yksikin ihminen 
voi vaikuttaa. Me kaikki olemme ainutlaatuisia ja tuom-
me maailmaan sellaista, mitä kukaan muu ei tuo. Olemme 
maailman suurin palvelujärjestö, mutta koostumme yk-
silöistä – ihmisistä, jotka ovat astuneet esiin ja sanoneet: 
”Teen kaiken mitä voin.” 
 Juuri se on vaikuttanut merkittävästi.  
 Kiitos ainutlaatuisesta ja merkittävästä panoksestanne 
lionien ja maailman hyväksi.•

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

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

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

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

Yksikin ihminen
voi vaikuttaa.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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Lionit Veikko Mäläskä (edessä) ja Risto Soini ovat tulleet auttamaan Kaasalaisen perhettä aitaprojektissa.

L
ähestyn kauniin harmaata hirsiko-
tia Vaasan Metsäkalliossa. Sää on 
sateinen ja kolea. Tapaan perillä 
lionit Risto Soinin ja Veikko Mä-
läskän Vaasa/Meri-lionsklubista.
He ovat lähdössä maalaamaan aita-
elementtejä. Vaihdamme kuulu-

miset ja klubin jäsenet lähtevät toteuttamaan 
sovittua tehtävää.
 Samaan aikaan hirsikodissa asuvan per-
heen äiti, Anne Kaasalainen saapuu hyvän-
tuulisena paikalle. Olemme lionien ja Annen 
perheen kanssa sopineet tapaamisesta. Py-
sähdymme viihtyisän pihan keskelle juttele-
maan Leijonaemojen ja lionien toiminnasta.

Arjen apua perheelle
Anne Kaasalainen on Leijonaemojen jäsen. 
Alkaa sataa ja siirrymme katetulle terassil-
le. Kaasalaiset ovat hiljattain muuttaneet tä-
hän kaupunginosaan, tähän taloon. Naapurit 
ovat Annen mukaan ystävällisiä ja myötäelä-
viä, vertaistukea.
 Kaasalaisen perhe tarvitsee arjen apua. 
Nyt ajankohtaisena on saada poistettua ko-
din yläkertaan johtavien rappujen narina. 
Tarvitaan myös muutama metri aitaa. Anne 
on kiitollinen avusta, jonka leijonat voivat 
järjestää. Lionsklubissa on ammattitaitoa, 
asianmukaiset työkalut ja ennen kaikkea, te-
kijöillä sydän paikallaan. 
 Leijonaemoilta oli tullut viesti F-piirin 
palvelujohtajalle. Viestissä kerrottiin, että 
Leijonaemojen ja Suomen Lions-liiton yh-
teistyösopimukseen liittyen lionsklubeihin 
voidaan ottaa yhteyttä, kun tarvitaan apua 
perheeseen.
 Palvelujohtaja lähestyi välittömästi 
F-piirin Vaasan lohkopuheenjohtajaa, koska 
Leijonapartion avunpyyntö oli tullut Vaasan 
alueelta. Leijonapartio on yksi Leijonaemo-
jen toimintamuoto, joka tukee vammaisten 
ja pitkäaikaissairaiden lasten perheitä jär-

Leijonilla on sydän paikallaan
Tänä syksynä on käynnistynyt erityislasten vanhempien vertaistuki-
yhdistys Leijonaemojen ja Suomen Lions-liiton välinen yhteistyö. 
Yhteistyösopimus tarjoaa mahdollisuuden haastavissa tilanteissa 
olevien erityislapsiperheiden auttamiseen ympäri Suomen.
raimo sillanpää, md-prc

Lionsklubissa on ammattitaitoa, asianmukaiset 
työkalut ja ennen kaikkea, tekijöillä sydän paikallaan. 

YHTEISTYÖKUMPPANIT
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jestämällä kriisitilanteessa olevalle perheelle 
apua. Lohkopuheenjohtaja käynnisti avustus-
hankkeen.

Nora on infektioherkkä
Anne Kaasalainen on Nora-esikoisen omais-
hoitaja. Pian viisivuotias Nora sairastaa no-
peasti etenevää aivosairautta ja hän on in-
fektioherkkä. Anne perheineen on koronan 
vuoksi eristyksessä, koska hänen miehensä 
on hoitotyössä, jossa tartuntavaara on suuri. 
 Toinen tytär, Nea on 2,5-vuotias. Perhe ei 
voi käydä missään. Jos toinen vanhemmista 
on poissa, ei Nea pääse lainkaan ulos, koska 
häntä ei voida valvoa siellä.
 Nora ei voi olla kovinkaan usein ulkona, 
koska hän vaatii jatkuvaa seurantaa. Hänellä 
on hengitystä avustava laite ja lisäksi muita 
seurantalaitteita. 

Uusi aita helpottaa 
perheen elämää
Nealle on tärkeää ulkoilu ja leikki pihapiiris-
sä. Vanhemmat voivat olla terassilla valvoen 
Neaa, koska Noraa varten on puhelimella 
seurattavissa oleva valvontakamera. Häly-
tyksen tullessa käydään tarkistamassa tilan-
ne ja hoidetaan Noraa.
 Tätä lyhyttä hetkeä varten, jonka Nea on 
ilman valvontaa, ovat lionit lupautuneet te-
kemään turvallisuutta lisäävän aidan. Van-
hemmat pystyvät näkemään lapsensa isoista
ikkunoista. Aidan rakentamiseen on myös 
taloyhtiön lupa. 
 Jotain on jo tehtykin, sisäportaiden nari-
na on saatu niin vähenemään niin, ettei Nora 
herää, kun vanhemmat kulkevat rappusissa. 
Jos Nora herää yllättävään ääneen, voi se ai-
heuttaa hänelle epileptisen kohtauksen. >>>

Leijonaemot ry tukee erityislasten 
vanhempien jaksamista ja hyvinvointia. 
Lionsklubit tekevät vapaaehtoistyötä apua 
tarvitsevien tukemiseksi. Leijonaemot ja 
lionsklubit toimivat yhteistyössä kaikkialla 
Suomessa syksyllä 2020 solmitun 
kumppanuussopimuksen mukaisesti.

LEIJONAEMOT RY

Pikkusisko Nea antaa aika ajoin pusun isosiskonsa Noran poskelle.
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Anne Kaasalaisen perhe sai 
arjen apua lioneilta Leijonaemojen 

Leijonapartion kautta.
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Kummit-yhteistyötä joulumielellä
SUOMEN LIONS-LIITTO, lionsklubit sekä Las-
tenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hy-
vää lasten syöpätautien hoidon, hoitome-
netelmien ja tutkimuksen kehittämiseksi 
Suomessa. 
 Lionsklubit voivat osallistua keräykseen 
pienten potilaiden puolesta juuri omalla ta-
vallaan – näin poikkeusaikana voi tehdä 
oman tempauksen esimerkiksi digitaalisesti 
tai valjastaa vaikkapa kuusimyynnin tuoton 
pienten potilaiden hyväksi.• 

Lue lisää kummit.fi/lions.

Elämää Noran ehdoilla
Perhe elää Noran ehdoilla. On elänyt jo yli 
neljä vuotta. Syvä inhimillisyys ja rakkaus 
näkyy Annen kasvoilta. Aika ajoin on sekä 
kuulijan että kertojan vaikea pidätellä liiku-
tustaan. Vääjäämätön tulee tapahtumaan.
 Nora pystyy kommunikoiman vain sil-
millään. Vanhemmat ovat oppineet luke-
maan Noran mielialoja ja tunteita. Anne-
äiti pystyy näkemään, milloin Nora tarvit-
see sairaalahoitoa. Pahinta on arvaamatto-
mat sääolosuhteet, jotka vaikuttavat myös 
siihen, pääseekö ambulanssi riittävän ajois-
sa perille tai tuleeko sähkökatkoksia. Erityi-
sesti sähkökatkot ovat öisin kohtalokkaita.

Nea rakastaa isosiskoaan
Noran pikkusisko, Nea on tyypillinen kaksi-
vuotias. Vaikka Nora ei pysty leikkimään, 
osaa Nea leikkiä isosiskonsa kanssa ja puo-
lustaa oikeuksiaan. Nean ”se on mun” to-
kaisu Noralle kertoo autenttisesta ja inten-
siivisestä leikistä, jossa on kaksi osapuolta.

Naapuri tuo Kaasilaisille arjen apuna vastaleivottua pullaa.

 Nea haluaa auttaa Noraa, hän kääntää 
leikeissään nukkea kuin hoitajat ja van-
hemmat Noraa. Pikkusisko antaa aika ajoin 
pusun isosiskonsa poskelle. Inhimillisestä 
lämmöstä kertoo myös Nean juttelu Noralle.
Nea rakastaa isosiskoaan.

Hyvää arkea
– Erilaista, mutta hyvää arkea, emme tar-
vitse sääliä. Pieniä asioita ja apua tulee tuiki 
tuntemattomiltakin. Se antaa uskoa ihmi-
seen, Anne Kaasalainen sanoo. 
 – Haluatko pullaa, olen leiponut, huik-
kaa naapuri kesken keskustelumme. 
 Ja tosiaankin, itsekin sairas ja kovia 
kokenut naapuri haluaa ilahduttaa lähim-
mäistään. Sivullinen tuntee lämmön sydä-
messään ja on kiitollinen naapurin eleestä.
Poistun paikalta. Tietoisena siitä, että arjen 
apu on vain symbolista, milloin aita, milloin 
rappuset, milloin vertaistuki. Tärkeintä on 
inhimillisyys ja yhteisöllisyys.• 

>>>

Apua tulee tuiki tuntemattomiltakin. 
Se antaa uskoa ihmiseen.
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PUHEENJOHTAJALTA
matti reijonen

Puheenjohtaja 2020–2021

Varaudumme tulevaisuuteen
LIONSTOIMINTAAMME ON RAJOITTANUT  erilaiset viranomaisten rajoitukset, joten nyt 
on ollut aikaa päivittää vanhoja asioita vastaamaan nykytilaa ja varautua lähitulevai-
suuden toimintaan. Näihin tehtäviin olen pyytänyt mukaan jäsenistömme parhaat 
voimavarat, joilla on vahvin tuntemus asiasta.
 Piirin ja klubin mallisäännöt sekä liiton säännöt 
ja menettelytapasäännöt aloittivat päivityskierrok-
sen. Piirin ja klubin mallisäännöt on jo hyväksytty 
patentti- ja rekisterihallituksessa PRH:ssa ja niiden 
käyttöönotto on aloitettu.
 Tavoitteena on, että kaikilla piireillä ja klubeilla 
on nämä samat säännöt käytössä tämän kauden aika-
na. Suurin muutos on etäkokousten salliminen kai-
kissa kokouksissa. Valtiovallan myöntämä poikkeus-
lupa päättyy 30.6.2021, eikä jatkoaikaa myönnetä, eli
vuosikokouksia ei voida pitää etänä ilman sääntö- 
muutosta. Liiton säännöt ja menettelytapasäännöt 
ovat kommenttikierroksella ja valmistumassa.

 Virtuaalisen vuosikokouksen jatkoksi toteutettiin lii-
ton toimistossa juhlavuoden virtuaalinen juhla. Myös EF 

Symposium oli virtuaalinen, jossa Pohjoismaat esiintyi-
vät yhdessä. Osaston rakentaminen jäi Suomen tehtä-
väksi ja lopputulos oli hyvä. Myös lionien Pohjoismai-
sen yhteistyöneuvoston NSR-kokoukset toteutetaan 
tällä kaudella virtuaalisina, joten virtuaaliset tapaami-
set ovat tulleet jäädäkseen.
      Jäsentilanteemme on vaikuttanut siten, että seitse-
mässä piirissä jäsenmäärä on pudonnut alle piiriraja-

säännön, josta johtuen piirit eivät ole enää hyvässä 
asemassa. Lähihistoria osoittaa, että paran-

nusta ei ole tulossa, vaan päinvastoin. 
Tämän vuoksi käynnistettiin työ-
ryhmä, johon kuuluivat kuvernöö-
rit, puheenjohtaja ja varapuheen-
johtaja, suunnittelemaan piirijaon 
uudistusta, joka tätä kirjoitettaessa 
on kommenttikierroksella.
        Paljon on jo tehty, joiden avul-
la pärjätään pitkälle tulevaisuuteen 
ja seuraavaksi paneudutaan käy-
tännön toiminnan kehittämiseen. 
Siihen tarvitaan kaikkien klubien 
mukaantuloa ja muutoshalua päi-
vittää vanhat toimintatavat uusiksi 
vastaamaan tulevaisuuden klubi-
johtajiemme näkemystä lionstoi-
minnasta.•
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Nyt on ollut 
aikaa päivittää
vanhoja asioita
vastaamaan
nykytilaa.
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Hauska auttaa
MONET LIONSKLUBIT ovat olleet liikkeellä 
Nenäpäivänä auttamassa maailman lapsia. 
Muun muassa LC Virtasalmi järjesti 13.11. 
Nenäpäiväkeräyksen Sale Virtasalmella. Lip-
paan kanssa liikkeellä oli muun muassa 
K-piirin piirikuvernööri Petri Lappi.
 Myös Iisalmi/Porovesi oli mukana Nenä-
päiväkeräyksessä. Klubin jäsenet suoritti-
vat lipaskeräystä samana päivänä Iisalmen 
Prismassa. Klubit huolehtivat erityisesti tällä 
kertaa keräyksen yhteydessä turvaväleistä ja 
käyttivät kasvomaskeja.
 Samoin kirkkonummelaiset lionit ja leot
olivat Nenäpäivänä 13.11. lipaskerääjinä 
Kirkkonummen Citymarketissa ja Prismassa.
 Lionsklubien ja Nenäpäivän yhteistyö on 
muodostunut jo perinteeksi, vaikka Nenä- 
päivä-säätiön ja Lions-liiton välinen sopimus
ei enää olekaan voimassa. Jokainen klubi pys-
tyi osallistumaan oman päätöksensä pohjalta.
Lipaskeräys oli mahdollista järjestää koska 
vain kampanja-ajalla 29.10.–15.11. 
 Lahjoituksilla Nenäpäivä auttaa maail-
man lapsia. Jo pienellä summalla on suuri 
merkitys.•

Virtasalmella lionit järjestivät Nenäpäiväkeräyksen 
paikallisessa Salessa.
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Lisäohjeita tapahtuman järjestämiseen 
löydät Hiihtoliiton laatimista 
ohjeistuksista ja suorituspaikkaohjeista 
tekniikkaradalle www.lions.fi/toiminta/
kumppanuushankkeet/. 

Ilmoittaudu mukaan klubisi kanssa 
järjestämään alueellasi 
omannäköisenne Lasten Leijonahiihdot.

Lisätietoja ja klubien ilmoittautumiset 
kampanjaan IPDG Erkki Lappi, 
p. 0400 557 136, erkki.lappi@lions.fi

OSALLISTU KAMPANJAAN
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AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Lasten Leijonahiihdot tulevat jälleen
Lasten Leijonahiihto -kampanjan tavoitteena on saada 
toteutettua yli 100 tapahtumaa vuosittain. Lumettomissa 
olosuhteissa tarjolla on myös vaihtoehtoinen ohjelma.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

S
uomen Lions-liiton ja Suomen 
Hiihtoliiton yhteistyö lasten ja 
nuorten hiihtoharrastuksen li-
säämiseksi jatkuu talvella 2021.
    Viime vuonna alkaneen yh-
teisen kampanjan tavoitteena 
on järjestää Lasten Leijonahiih-

dot koulujen hiihtolomien aikaan ja kannus-
taa lapsia hiihtämään.
 Koko perheen tapahtumassa on 4−12- 
vuotiaille lapsille tarjolla tekniikkarata ja 

hiihtokilpailu. Hiihtoliitto on tuottanut ta-
pahtuman toteutuskonseptin ja ohjeistuk-
set helpottamaan tapahtuman järjestämistä. 
Klubeilla on kuitenkin mahdollisuus räätä-
löidä oman näköisensä tapahtuma ja päättää 
tapahtumalleen sopiva ajankohta.
 Tavoitteena on, että tapahtumia järjestet-
täisiin pääsääntöisesti hiihtolomien aikaan, 
jotka ovat Etelä-Suomessa viikolla 8, Keski- 
Suomessa viikolla 9 ja Pohjois-Suomessa vii-
kolla 10.
 Lions-liiton puolesta kampanjasta vas-
taava IPDG Erkki Lappi toivoo, että klubit 
ottaisivat Lasten Leijonahiihdot perinteiseksi 
aktiviteetikseen ja tarjoaisivat lapsille liikun-
tatapahtuman.
 − Lumettomuus ei ole enää este tapah-
tuman järjestämiselle, koska Hiihtoliitto on 
luonut myös lumettomiin olosuhteisiin so-
pivan toteutuskonseptin. Monilla klubeilla 
on jo ennestään valmius järjestää vastaavia 
hiihtotapahtumia ja tämä on yksi tapa tehdä 
toisten järjestöjen kanssa yhteistyötä.

Suunnittele oma tapahtumasi
Kampanjassa on mukana noin 800 hiihto-
seuraa ja lähes 900 lionsklubia. Paikalliset 

Sydäniskuri Mietoisiin
pekka heikkilä

MIETOISTEN LEIJONAT hankkivat lähiyhtei-
sön käyttöön defibrillaattorin eli sydänisku-
rin. Laite asennettiin paikallisen kaupan eli 
Pyheen kyläkaupan seinälle, josta sitä myös 
lainataan isompia tilaisuuksia järjestävien ta-
hojen tarpeisiin. 
 Iskurien hankintakampanja on lähtenyt 
liikkeelle A-piiristä kahden LC Littoisten lei-
jonan aloitteesta. Tällä hetkellä Suomessa on 
jo 205 leijonien lahjoittamaa sydäniskuria, 
kertoo hankkeen alkaessa piirikuvernöörinä 
toiminut Mietoisten klubin Risto Paukku.
 Kaikki Suomen defibrillaattorit pyritään 
rekisteröimään ja niiden tarkka sijainti- ja 
saatavuustiedot löytyvät osoitteesta www.
defi.fi. Iskureiden avulla sydän voidaan pa-
lauttaa toimintaan sen pysähtyessä.•

LC Mietoisten presidentti Jouni Punta (vas.) ja 
sihteeri Risto Paukku esittelevät sydäniskuria. 

lionsklubit vastaavat hiihtopäivän kustan-
nuksista ja järjestelyistä, hiihtoseurat tapah-
tuman teknisestä tuesta.
 Tapahtumien suunnittelu, päätökset ja 
järjestelyt kannattaa tehdä nyt hyvissä ajoin. 
Hiihtoliitto tiedottaa yhteistyöstä jäsenseu-
rojaan, joten lionsklubit voivat olla käytän-
nön toteutuksesta suoraan yhteydessä pai-
kalliseen hiihtoseuraan.
 Lionsklubit vastaavat tapahtuman järjes-
tämisen lisäksi muun muassa kaikille osal-
listujille jaettavan palkintomitalin hankki-
misesta. Suomen Lions-liitto on tilannut 
Lasten Leijonahiihto -mitaleita, jotka ovat 
viimeistään vuodenvaihteessa myynnissä 
Lions-verkkokaupassa www.lionsverkko-
kauppa.fi/.•
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Tee hyvää, tunne mielihyvää
ALFATV-KANAVALLA lähetettävien Lions-ohjelmien ja mainoksen tuotanto jatkuu 
sopimuksemme mukaisesti. Marraskuun lopulla on esitetty toimintamme 70-vuotista 
historiaa peilaava pidempi ohjelma, joka näkyy uusintana pariin otteeseen joulukuun 
alkupuolella. TV-ohjelma samoin kuin juhlawebinaarin videot kuvaavat hienosti toi-
mintamme monimuotoisuutta. Monta tapaa tehdä hyvää ei ole vain sanahelinää. 
 YLE on haastatellut aivotutkija ja kasvatustieteiden professori Minna Huotilaista 
Helsingin yliopistosta. Jutussa kerrotaan, että yksi keino tehdä maailmasta empaatti-
sempi paikka ja vahvistaa omaa mielihyväjärjestelmää on toisten auttaminen omien 
rajojen mukaan. Tähän auttamisen ideologiaan pohjautuu Lions-liikkeen toiminta 

sen perustamisesta lähtien. Melvin Jones havaitsi 
yli sata vuotta sitten ympäristössään auttamisen 
tarpeen, ja hänen havaintonsa perusteella on syn-
tynyt globaali auttajien verkosto, jonka toiminta 
on edelleen maailman luotetuinta.
 Satavuotisjuhlan teema ”Missä tarve, siellä 
Lion” pätee vahvasti näinä poikkeusaikoinakin. 
Nyt jos koskaan on taas auttamisen paikka. Luon-

nollisesti auttamista ei tule tehdä oman terveyden kustannuksella. Mutta voimme 
näyttää siinäkin esimerkkiä ja huolehtia siitä, että viranomaissuositukset pannaan 
omassa toiminnassamme täytäntöön.
 Muusikko Kärtsy Hatakka totesi Radio Suomen haastattelussa maaliskuussa 
2020, että korona on luonnon määräämä pakkoloma. Loma on venähtänyt odotet-
tua ja haluttua pidemmäksi, eikä loppu häämötä ennen kuin 
rokote on olemassa ja saatavilla. Tapahtumia, kokouksia 
ja koulutuksia pitää kuitenkin suunnitella normaalisti. 
Mutta samalla on syytä varata pöytälaatikkoon suun-
nitelma tilaisuuden toteuttamisesta digitaalisesti. 
Varmaan aika moni joulujuhlakin pidetään tänä 
vuonna verkon välityksellä.
 Vaikka luonto laittoi meidät pakkolomalle, 
on se samalla antanut meille parastaan leppoisien,
aurinkoisten ja lämpöisten syyssäiden myötä. 
Myös luonnon antimet ovat tänä vuonna olleet 
runsaita. Onkin mielenkiintoista nähdä, millai-
sessa säässä vietämme tämän poikkeusjoulun. 
Sitä valkeaa jouluahan me kuitenkin kai-
paamme.
 Parasta mahdollista joulunaikaa ja 
vuoden vaihtumista kaikille ahkerille 
Lions-auttajille!• 

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja

Nyt jos koskaan 
on taas 
auttamisen paikka.
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TOIMINTAKAUSI 2020–2021

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
21.1. / 11.2. / 18.3. / 22.4. / 
20.5. (optio) / 11.6.

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

VUOSIKOKOUS
• 12.6.2021 Turku

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• NSR, Helsinki (etäkokous) 16.–17.1.2021

• Kansainvälinen vuosikokous 
 Montreal, Kanada 25.–28.6.2021

MESTARUUSKILPAILUT
• Keilaus, helmi-maaliskuu 2021 
 LC Saarijärvi/Palvasalmi

• Lentopallo, 24.–25.4.2021, LC Mynämäki

• Golf, kesäkuu 2021, LC Nilsiä

• Haulikkoammunta, 17.–18.7.2021 
 LC Peräseinäjoki
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Lionsmainontaa AlfaTV:ssä
MARRASKUUSSA saattoi AlfaTV-kanavalta 
nähdä uuden lionstoimintaa esittelevän mai-
noksemme. Ensimmäinen mainosjaksomme 
AlfaTV:ssä sisälsi 30 esityskertaa 2.–11.11. 
Minuutin mittainen mainos pyöri kanavalla 
kolmesti päivässä, etenkin Hyvän Päivä -oh-
jelman mainoskatkoilla.
 Myös lionstoiminnan historiaan ja nyky-
päivään luotaava 45 minuutin erityislähetys 
Hyvän Päivä -ohjelmassa esitettiin 28.11. ja 
sen jälkeen useamman kerran uusintana.•
Jos et ehtinyt näkemään mainosta ja erikois-
lähetystä ruudusta, voit katsoa ne myös 
liiton YouTube-kanavalta.
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AJANKOHTAISTA

Tutustutaan lionstoimintaan 
webinaareissa
JUHLAVUONNA eri teemoista järjestetään ku-
luvan kauden aikana puolen tunnin webi-
naareja, jotka valmistelee ja vetää aihealueen 
vastuuhenkilö. Teeman asiantuntija alustaa 
aiheesta ensimmäiset 20 minuuttia ja loput 
10 minuuttia on varattu kysymyksille.
 Webinaarit järjestetään joka toinen tors-
tai klo 18 GoToWebinar-järjestelmällä. We-
binaarit kootaan tallenteena liiton kotisivuille.
 Laita kalententeriisi jo alkuvuoden päivä-
määrät.•

• 7.1.2021 LCI, ID Heimo Potinkara 
• 14.1.2021 Lions Quest, 
 pj., LQCD Jorma Hokkanen 
• 21.1.2021 Ympäristövideokilpailu 
 Suomen kouluille, 1VGD Mika Pirttivaara 
• 4.2.2021 Palvelu, 
 liiton palvelujohtaja, PDG Taisto Kotila

AIKATAULU

W
ebinaari käynnistyi se-
minaariosuudella, jossa 
aiheina olivat K-piiris-
sä toteutetun jäsenky-
selyn tulosten esittely, 
sääntöuudistuksen ja 
piirijakouudistuksen tä-

mänhetkisen tilanteen läpikäyminen sekä 
Kiusaamisesta terveeseen nettikäytökseen 
Kitenet-hankkeen ja pohjoismaisten nuor-
ten diabetesleirin esittely.

Kokouksen päätöksiä
Varsinainen kokous käynnistyi noin 80 ih-
misen voimin. KVN hyväksyi toimintaker-
tomuksen kaudelta 2019–2020 esitettäväksi 
ja päätettäväksi vuosikokouksessa Turussa 
12.6.2021.
 Kuvernöörineuvosto merkitsi tilinpää-
töksen kaudelta 2019–2020 tiedoksi. Tilin-
päätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myön-
netään Turun vuosikokouksessa 12.6.2021. 
 KVN merkitsi tiedoksi liiton talouden 
tilanteen 1.7.–31.10.2020 ja hyväksyi kau-
den 2020–2021 budjettitarkistuksen ot-
taen huomioon Convention-kulujen sääs-
tön 12 550 euroa. 
 KVN päätti, että toimiston resursseja 
vahvistetaan kevään aikana perustamalla 

Kuvernöörineuvosto kokoontui etänä
Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Tahkovuorella 
järjestettäväksi suunniteltu kuvernöörineuvoston kokous 
järjestettiin 28.11. virtuaalikokouksena.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

talousasiantuntijan tehtävä 60 prosentin 
työajalla. Toimisto- ja taloussihteeri siirtyy 
järjestösihteerin työhön.
 Kuvernöörineuvosto kävi keskustelua 
liiton strategiatyön käynnistymisestä ja 
merkitsi tiedoksi piirijakouudistuksen val-
mistelutilanteen tiedoksi.
 TTS-toimikunnan puheenjohtaja 
VCC Sanna Mustonen antoi selvityksen 
tulevan kauden talouden ja toiminnan 
suunnittelusta.
 KVN päätti, että Kiusaamisesta ter-
veeseen nettikäytökseen Kitenet-hanke 
toteutetaan vuosina 2021–2022. Hanke 
rahoitetaan liiton nuorisotyölle yhteistyö-
hankkeeseen kohdennetuilla Punainen Sul-
ka -varoilla.
 KVN päätti, että MD 107 Suomi myön-
tää kannatustodistuksen 1. varapresidentti, 
PID Douglas X. Alexanderille kansainvä-
lisen järjestön presidentin tehtävään ja PID 
Fabricio Oliveiralle kansainvälisen järjes-
tön III varapresidentin tehtävään.
 KVN päätti tehdä NSR:n council mee-
ting -kokoukseen esityksen vuosittaisesta 
yhteispohjoismaisesta nuorten diabetes-
leiristä, joka toteutettaisiin vuoron perään 
Pohjoismaissa. Lisäksi käytiin laajaa keskus-
telua katastrofirahaston tulevaisuudesta.•
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Toiminnanjohtaja Maarit Kuikka ja puheenjohtaja Matti Reijonen vetivät kokousta virtuaalisesti yhdessä, 
vaikka molemmat toimivat turvallisesti etänä kotoaan. 

Viimeinen silmälasilähetys 
Sri Lankaan
teija loponen

LIONS-LIITON kellarista rahdattiin 19.11. 
kymmenittäin pahvilaatikoita, joissa oli yh-
teensä lähes 5 000 paria silmälaseja.
 Viimeinen lähetys silmälaseja pakattiin 
Puistolan klubin Pekka Salosen sponsoroi-
miin lentorahtilaatikoihin ja postitetaan Sri 
Lankassa toimivan LC Mampen presidentti
Indika Maduraperunalle, joka huolehtii nii-
den jakamisesta eteenpäin.
 Lionsklubit ympäri Suomen ovat vuosi-
kausia keränneet Sri Lankaan silmälaseja, 

Pekka Salonen, Otfried Blumchen, Rauno Heinonen, 
Rauno Särkijärvi ja Jukka Grönlund pakkaamassa 
silmälaseja.
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Varaudutaan vaihtoehdoilla
YLLÄTTÄVÄN NOPEASTI totumme uuteen normaaliin. Koronapandemia on tuonut mu-
kanaan ennalta-arvaamattomuutta ja kaikkiin suunnitelmiin tehdään jo automaattisesti 
toinenkin vaihtoehto. Jos koronapandemia ehtisi juuri lehahtaa ja tuoda uusia rajoituk-
sia. Onneksi uskalletaan suunnitella ja tehdä kaikenlaista hyvää pandemiasta huolimatta.
 Montrealin vuosikokousta ensi kesälle valmistellaan parhaillaan ja siellä on otettu jo 
suunnitelmiin hybridimalli, jossa osa ihmisistä voi osallistua tarvittaessa etänä.
 Myös Suomen Lions-liitossa ollaan valmiina 
tekemään asiat turvallisuus edellä ja juhlavuo-
den juhlinnat huipentuivat lokakuun lopussa 
juhlawebinaarissa. Vaikka emme päässeet juhli-
maan samaan tilaan, juhlan tuntu oli silti läsnä. 
Lopussa kohotettiin yhdessä maljat, kukin ta-
hoillaan Leijonahengen soidessa taustalla.
 Myös syksyn toinen kuvernöörineuvoston 
kokous Tahkovuorelta siirtyi pandemiatilanteen 
vuoksi jo rutiinilla järjestettäväksi etäyhteydellä.
 Elokuussa pääsimme vielä maskit kasvoilla tapaamaan ihmisiä suomalaisen lions-
toiminnan syntymäpäivänä Helsingin rautatieaseman Asema-aukiolla pystytetyssä lei-
jonanluolassa. Marraskuussa olimme jälleen Helsingissä näkyvillä, nyt etänä Kolmen 
Sepän patsaan aukiolla valotaulumainoksessa Black Friday -ostosviikonlopun yli. Pai-

kalliset leijonat kävivät myös paikan päällä jakamassa 
aukiolla kampanjan aikana juhlavuoden heijastimia.

 Hyvän Päivän -tapahtumia järjestettiin pitkin 
Suomea viikon ajan. Suosituin tapahtuma vaikutti 
edelleen olevan diabeteskävely, joka toimii hyvin 
aikana, jolloin kokoontumiset on hyvä järjestää 
ulkona. Diabetes on myös yksi Lions-järjestön 
pääteemoista ja sen kansainvälinen päiväkin on 
14. marraskuuta.
         Syksyllä olemme käynnistäneet lionstoi-

mintaa esittelevän juhlavuoden webinaari-
sarjan Tuhansien leijonien ja leojen maa, 
jossa on ollut mahdollista tavata turvalli-
sesti etäyhteydellä kahdesti kuukaudessa 
ja Leijonat ja puhtaat vedet -hanke on ko-
koontunut virtuaalisille Nokipannukah-
veille kerran kuukaudessa.
 Leijonat ovat pysyneet hyvin muka-
na muuttuneessa toimintaympäristössä. 
Myös klubit ovat löytäneet monia upeita 
vaihtoehtoisia tapoja toimia, joista voit 

lukea klubien kuulumisista sivulta 43.
     Tärkeintä on, että toiminta jatkuu 
tavalla tai toisella. Näistäkin poikkeuk-
sellisista ajoista selviämme yhdessä ja 
toisiimme yhteyttä pitäen.•

Klubit ovat 
löytäneet monia 
upeita vaihtoehtoisia 
tapoja toimia.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja

KUTSU
KUVERNÖÖRINEUVOSTON

VARSINAISEEN
KOKOUKSEEN

4/20–21
Aika: 

Lauantaina 27.2.2021 klo 15.00–17.00,
Paikka: Lehden mennessä 

painoon vielä avoin. Seuraa jäsensivuja
www.lions.fi/jasenille/kokouksia/

Ilmoittautuminen: 
Seuraa jäsensivuja 

www.lions.fi/jasenille/kokouksia/
Menettelytapasääntömme §10 mukaan 

kuvernöörineuvoston varsinaisiin kokouksiin 
voivat osallistua kaikki lionit ja leot, joilla 
on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja  toiminnanjohtaja 
 

Klubien vuosikokoukset 
voi järjestää etäyhteyksillä
YHTIÖIDEN, osuuskuntien ja yhdistysten ko-
koukset voidaan järjestää etäyhteyksin myös 
jatkossa tällä kaudella.
 Väliaikainen laki sallii etäosallistumisen 
ja asiamiehen käytön vuosikokouksissa kesä-
kuun 2021 loppuun asti, vaikkei sitä ole sal-
littu yhteisön säännöissä.
 Osuuskunnan ja yhdistyksen hallitus voi 
myös väliaikaisen lain nojalla edellyttää en-
nakkoilmoittautumista kokouksiin. Ilmoit-
tautumisen määräpäivä on enintään kaksi 
viikkoa ennen kokousta.
 Lue lisää väliaikaisesta laista oikeusmi-
nisteriön sivuilta www.oikeusministerio.fi.
 Lionstoiminnassa ja aktiviteettien järjes-
tämisessä noudatetaan kansallisia määräyk-
siä ja suosituksia. Tiedottamista kannattaa 
seurata valtioneuvoston ja AVI:n sivuilta.•

jotka on ensin Suomessa puhdistettu, tar-
kastettu ja kunnostettu sekä merkitty niihin 
linssien vahvuudet.
 Silmälasien keräys on jo päättynyt ja nyt 
lähetetyt lasitkin on kunnostettu aiemmin, 
mutta lähetys saatiin onnistumaan vasta nyt. 
Uusia silmälasieriä ei enää vastaanoteta.•
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NSR-tapahtuma järjestetään maksuttomana
Tulevana vuonna tammikuussa NSR-kokous järjestetään
virtuaalisesti useiden eri käyttömahdollisuuksien verkkoalustalla, 
joten osallistuminen on entistäkin vaivattomampaa. 
POHJOISMAINEN YHTEISTYÖNEUVOSTO / tuija vilpunaho, järjestäjätoimikunta

Pääpuhujanamme 
toimii Suomen ainoa 
ammattimainen 
löytöretkeilijä Patrick 
’Pata’ Degerman.

• Tapahtumaviikonloppu 16.–17.1.2020

• Lisätietiedot ja ohjeet ilmoittautumiseen
 löydät verkkosivuilta nsr2021.org

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

ILMOITTAUDU MUKAAN
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M
oninaisten yhteispohjois-
maisten keskustelujen ja 
päätösten lisäksi lionien 
Pohjoismainen yhteistyö-
neuvosto NSR, Nordiska 
Samarbetsrådet on mitä 
mainioin tapa jokaiselle 

meistä laajentaa omaa lionismia ja tutustua 
uusiin samanhenkisiin jäseniin. 
 Vuoden 2021 NSR toteutetaan verkon 
välityksellä 16.–17.1.2021 ja tapahtuma on 
kokonaisuudessaan maksuton. Viikonlopun 
ohjelmasisältö sekä ilmoittautuminen ovat 
osoitteessa www.nsr2021.org täsmentyen jat-
kuvasti aina yhteisiin hetkiimme saakka.

Kohtaamisia samanhenkisten 
kanssa
Pääteemamme on kestävä kehitys, jota tuom-
me esiin eri muodoin. Pääpuhujanamme toi-
mii Suomen ainoa ammattimainen löytöret-
keilijä Patrick ’Pata’ Degerman innostavine 
kertomuksineen sekä teemaan liittyvät semi-
naarit ja vuorovaikutteiset workshopit. 
 Lisäksi ohjelmaan sisältyvät mahdolli-
suudet kohtaamisiin samankaltaiset kiin-
nostuksen kohteet jakaviin uusiin leijonays-
täviin. Oheisohjelmassa on konkreettisia 
tapoja tuoda ja luoda pitkäjänteistä tulevai-
suutta ilon kautta.
 Leijonahenkinen yhteistyö kuvastuu 
myös järjestäjäorganisaatiossa, jossa ovat 
alusta saakka olleet mukana N-piiristä LC 
Helsinki/Finlandia ja B-piiristä LC Espoo/
City sekä LC Helsinki/Timantit kaikki yh-
dessä toivottaen antoisia NSR-päiviä tammi-
kuussa runsaslukuisalla osallistujamäärällä. 
Käythän pikimmiten ilmoittautumassa mu-
kaan!•
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S
ilja Linen 212 metrinen M/S Ga-
laxy vie osallistujat retkelle maa-
ilman kauneimpaan saaristoon 
Maarianhaminan kautta Tuk-
holmaan ja takaisin.
    Retki alkaa Turun satamas-
ta 12.6.2021 aikaisin aamulla. 

Pidemmältä mukaan tulevat voivat varata 
hotellimajoituksen perjantain ja lauantain 
väliseksi yöksi kaupungin laajasta hotelliva-
likoimasta. 
 Laiva lähtee jo ennen aamuyhdeksää, 
joka on syytä huomioida Turkuun saapu-
misessa. Vaikka satamassa on runsaasti py-
säköintitilaa, suosittelemme ruuhkien vält-
tämiseksi hotelleilta tulevia käyttämään 
mahdollisuuksien mukaan yhteiskuljetuksia. 
Laivan lähdön jälkeen voitkin jo sitten ren-
toutua joko yhdeksältä alkavan kokouksen 
mielenkiintoisten asioiden parissa tai hyö-
dyntäen laivan moninaisia palveluita.
 Itse kokous on ohitse Ahvenanmaalle 
saapumiseen mennessä. Maarianhaminassa
on mahdollisuus siirtyä takaisin Turkuun 
lähtevään laivaan, mikäli olet osallistumassa 

Koe ainutlaatuinen vuosikokous kesäkuussa
Turussa kohtaat aina jotain uutta. Vuoden 2016 vuosikokoukseen toimme 
sähköisen äänestyksen ja elektroniset kokouspassit. Vuonna 2021 on 
vuorossa koko tapahtuman muuttaminen konkreettisesti mobiiliksi. 
VUOSIKOKOUS / markku patrikainen, päätoimikunta, tiedotus

juhlallisuudet hoidetaan luonnollisesti tääl-
läkin. Laivalla on totuttu kuulemaan myös 
menevää musiikkia. Tätä tapahtumaa varten 
varmistetaan, että ilta ei jätä esiintyjien osalta 
ketään kylmäksi.
 Tukholmaan saavutaan alkuillasta ja ly-
hyen pysähdyksen jälkeen alkaa paluumatka 
jälleen Ahvenanmaan kautta Turkuun. Ym-
pyrän sulkeutuessa kello on Suomessa 7.00, 
jolloin juhlinta viimeistään on lopetettava.
 Kokouksen kotisivut avautuvat lähiai-
koina. Sieltä löydät vielä tarkempia tietoja 
kaikkiin tapahtumaan liittyviin yksityiskoh-
tiin. Ilmoittautuminen avataan alkuvuodesta 
2021 ja päättyy maaliskuun loppuun men-
nessä. Klubien kokoukseen osallistujat olisi 
siis hyvä olla tiedossa maaliskuun aikana.
 Suomen Lions-liiton 68. vuosikokouk-
sen päätoimikunta toivottaa kaikki leijonat 
ja leot tervetulleiksi.•

Suomen Lions-liiton 68. vuosikokous järjestetään 
maailman kauneimmassa saaristossa.

vain kokoukseen. Galaxyn jatkaessa matkaa 
keskitytään kuuluisaan merelliseen ja run-
saaseen lounaaseen sekä pienryhmien ko-
koontumisiin.

Iltajuhlassa palkitaan
Iltaa kohden alkaa valmistautuminen juh-
lintaan. Luvassa on tietenkin muun muassa 
palkitsemisia, esiintymisiä ja puheita. Tär-
keät perinteiset ja niin sanotut ”viralliset” 
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Juhlavuonna kaikissa painetuissa lehdissä 
esitellään yhteensä 70 tapaa tehdä hyvää. 
Kuvallista kertomusta monista tavoista 
tehdä hyvää on kerätty piireistä ja klubeista 
ja LION-lehden arkiston parhaimmistosta.

16

• KUVA 54: LC Suonenjoki/Soittu järjesti 2017 lapsille puuha-
päivän PuSu-päätöstapahtumana. Bussikyydit toivat lapset 
kaupungista Vanhamäelle. Tapahtuma oli samalla osa HiiOP-
toimintaa. Toiminnoista keppihevosten esterata ja makkaranpaisto 
olivat suosituimmat. • KUVA 55: LC Ilmajoki/Ilkan PUSU-rastit 
järjestettiin Kauhavalla kansainvälisenä suunnistuksen päivänä 
Kauhavan Wisan suunnistajien ja LC Kauhava/Ilmatar ja 
LC Kauhava/Helahoidon yhteistyössä. PUSU-rasteilla ei hikoiltu 
vaan letkeässä tunnelmassa opeteltiin liikkumaan luonnossa 
kartan ja kompassin avulla, harjoiteltiin paikantamista kartalla 
ja maastossa, suunnassa kulkemista ja matkan mittaamista 
luonnossa. Saadulla iltarastituotolla klubit keräsivät varoja 
Punainen Sulka -keräykseen. Kuva: Martti Koivumäki. 
• KUVA 56: LC Ylistaro hankki Etelä-Pohjanmaan ambulansseihin 
80 pehmolelua annettavaksi pienille potilaille turvaa tuottamaan. 
Aktiviteetti on kiertävä, LC Isokyrö aloitti edellisellä kaudella 
antamalla LC Ylistarolle ”viestikapulan”. LC Ylistaro haastoi ja 
LC Seinäjoki/Törnävä vastasi haasteeseen jatkamaan perinnettä. 
• KUVA 57 LC Vihti/Nummela halusi tuottaa lapsille pitkäaikaista 
iloa istuttamalla omenapuun Ojakkalan päiväkodin pihaan. 
Puun istutuspäiväksi valittiin Maailman ympäristöpäivä 5.6., 
josta vain kaksi päivää myöhemmin vietettiin Lions-järjestön 
100-vuotisjuhlaa. Paikalla oli noin 80 lasta ohjaajineen. 
• KUVA 58:  LC Eura järjesti lasten kesäretken Ähtärin eläin-
puistoon. Ohjelmaan kuului muun muassa junassa matkustaminen 
ja villi- ja kotieläinpuiston asukkaiden ihaileminen, jossa myös 
lapsia ihastuttaneet pandat Lumi ja Pyryn asustivat. Retken 
yhteistyökumppaneina toimivat LC Euran ja LC Eura/ Pyhäjärven 
lisäksi myös paikallisia yrityksiä. • KUVA 59: Leijona-ajo on 
vuosittain toteutettu leikkimielinen autosuunnistuskilpailu, jota 
on järjestetty vuodesta 1970. Perheistä ja ystäväporukoista 
muodostuneet joukkueet etsivät Lahdesta kuvavihjeiden 
perusteella rasteja, joista saa kustakin vaikeusasteen mukaan 
pisteitä. Leijona-ajon järjestelyistä vastasivat tällä kertaa
lionsklubit Lahti/Laune ja Lahti/Ankkurit, joiden aktiviteetiksi 
tapahtuma siirtyi toimintansa lopettaneen LC Lahti/Salpausselän 
perintönä. • KUVA 60: LC Rovaniemi/Napapiirin lionit jatkoivat 
perinteistä tapahtumaa syyskuussa Veljeskodin pihalla. Paikalla 
oli kuusi lionia tarjoamassa Veljeskodin asukkaille grillimakkaraa 
ja mehua. Ilma ei ollut enää paras mahdollinen, mutta hyvin 
Veljeskodin asukkaat tarkenivat tulla pihalle nauttimaan 
makkaroista ja mehusta. Kuva: Jorma Alakulppi. • KUVA 61: 
LC Suonenjoki istutti 20.5.2017 UPM:n maalle Suonenjoen 
Koivulanmäelle Itsenäinen Suomi 100 vuotta juhlametsikön, 
joka merkittiin maastoon kyltillä. Klubi on kahdenkymmenen 
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vuoden ajan perustanut keväisin metsäköitä pääasiassa 
kylvämällä ja joskus myös istuttamalla osana klubin 
varainhankintaa. Kuva: Tapio Hautasaari  • KUVA 62: 
LC Varkaus/Koskenniemen perinteisessä aktiviteetissa 
kerätään metalliromua Varkauden alueelta. Kuvassa on 
tuotu keräyslavalle muun muassa sukeltajien naaraamat 
kolme polkupyörää. Romujen hakuapua on tarjottu niille 
henkilöille, joilla ei ole omaa kyytiä tuoda romuja keräyslavalle. 
• KUVA 63: Keväällä 2018 G-piirin Hyvän Päivä -koordinaattori 
Mikko Kauranen LC Jyväskylä/Kuokkalasta päätti, että on aika 
ulkoiluttaa lippuja ja kertoa hyväntekeväisyystoiminnasta. 
Kilometrin pituinen Leijonamarssi järjestettiin Hyvän 
Päivää edeltävänä viikonloppuna Jyväskylässä ja marssi 
oli erittäin onnistunut tapahtuma ja osoitus piirin yhdessä 
tekemisestä. Lioneita puolisoineen oli mukana vajaa 100, 
klubeja noin 20 ja lisäksi mukana oli Leo Club Lohikoski. 
• KUVA 64 LC Porvoo mlk-Borgå lk:n leijonat järjestivät 
Suomen 100-vuotisjuhlavuonna juhlapurjehduksen kauniiseen 
Suomenlahden saaristoon. Purjehdukseen kutsuttiin 
sotaveteraanien jäsenet tukihenkilöineen. • KUVA 65: 
LC Mänttä/Esteri lahjoitti 2018 Miinanhelmen päiväkodin 
lapsille huomioliivit. Jokaiselle ryhmälle tietenkin oma värinsä; 
vihreä, keltainen, punainen, lila tai oranssi. Pinkit liivit olikin jo 
varattu Estereille itselleen. Kuva: Merja Yläjärvi. • KUVA 66: 
LC Rovaniemi/Napapiirin järjesti perinteiset Nappulahiihdot 
tuttuun tapaan Syväsenvaaran koululla. Nappulahiihtoihin 
starttasi 158 hiihtäjää useassa tyttöjen ja poikien sarjassa. 
Myös kannustajajoukkoja oli runsaasti paikalla seuraamassa 
kisoja ja palkintojenjakoa kahvitellen ja makkaroista nauttien. 
• KUVA 67: LC Hämeenlinna/Linnattaret järjesti Diabetespäivän 
8.10.2018 yhteistyössä lionsklubien Hämeenlinna/Aulanko, 
Hämeenlinna/Renko ja Parola/Fredrikat sekä Hämeenlinnan 
Seudun Diabetesyhdistyksen ja Hämeenlinnan Sydänyhdistyksen 
kanssa Hyvän Päivän palveluaktiviteettina. Päivän aikana 
saattoi mittauttaa verensokerin ja verenpaineen, testauttaa 
kuuluuko riskiryhmään ja paikalla oli terveydenhuollon 
ammattilaisia antamassa asiantuntevaa informaatiota. 
• KUVA 68: Limingan Niittykärpät partiolippukunnan 
partiokämppä on LC Liminka/Liminganlahden avustustyön 
suurin voimannäyte. Kokonaisrakentamiskustannus oli 140 000 
euroa, johon saatu EU-rahoitustuki oli merkittävä. Klubi ja 
Arne Ritari -säätiö lahjoittivat rakentamiseen 23 000 euroa. 
Talkootunteja kertyi noin 4 000 tuntia. Kolme maanomistajaa 
vesittivät alueelta omistamansa maa-alueen Heinijärvestä. 
Syntyneestä järvestä tuli kuitenkin liian matala virkistyskäyttöön. 
Ympäristökeskuksella oli menossa Liminganjoen kunnostus-
hanke ja Heinijärvi päätettiin kunnostaa hankkeen rahoituksella 
monivaikutteiseksi kosteikoksi. • KUVA 69: Rovaniemen 
lionit olivat mukana kaksipäiväisillä Arctic Wellbeing 
-messuilla Santasportissa Rovaniemellä. Lionit olivat 
kertomassa diabeteksesta sekä lionstoiminnasta omalla 
Rovaniemen lionsklubien yhteisellä osastollaan ja saivatkin 
aikaan paljon kontakteja sekä lionstoimintaa tunnetuksi. 
Rovaniemeläisiä lioneja oli mukana myös liikenteenohjauksessa 
ja lipunmyynnissä ja järjestivät arpajaiset. Kuva: Jorma 
Alakulppi. • KUVA 70: Lopen kirkonkylälle saatiin ensimmäinen 
maallikkokäyttöön tarkoitettu sydäniskuri eli defibrillaattori 
Lopen lionsklubien aloitteesta. Klubit totesivat, että hankinnasta 
hyötyisivät kaikki kuntalaiset. Osuuskauppa Hämeenmaa 
lähti mukaan rahoitusosuudellaan ja otti vastuulleen niin 
laitteen hankinnan kuin sen ylläpidonkin. Lisäksi hankintaa 
rahoittamaan saatiin SPR:n Lopen osasto sekä Lopen Yrittäjät ry.
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Juhlavuoden vietto huipentui 
juhlawebinaarissa
Suomen Lions-liiton juhlawebinaari 70 vuotta hyviä tekoja 
tuhansien leijonien ja leojen maassa järjestettiin 23.10. 
Teams Livessä. Samalla palkittiin myös vuoden hyväntekijät.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

S
uomalainen lionstoiminta viet-
tää kuluvana vuonna 70-vuotis-
juhlaansa: ensimmäinen suo-
malainen lionsklubi  LC Helsin-
ki/Helsingfors perustettiin 14.8. 
1950. Myös Lions-liitolla on 
oma juhlavuotensa, kun se täytti

60 vuotta YK:n päivänä 24.10.2020.
 Vallitsevan tilanteen vuoksi juhlatilai-
suus järjestettiin etäyhteyksin ja tapahtu-
maan olivat tervetulleita mukaan niin leijo-
nat kuin myös yhteistyökumppanit ja ystävät 
hyvin laajalla skaalalla. 
 Juhlawebinaarissa oli esillä hyviä tekoja 
vuosikymmenten takaa tähän päivään saakka
ja juhlassa palkittiin Hyvän Päivän vuoden 
Hyväntekijät.

 Juhlawebinaarissa nostettiin yhdessä 
malja Leijonahengen soidessa 70-vuotiaalle 
lionstoiminnalle ja 60 vuotta täyttävälle Suo-
men Lions-liitolle.

Hyviä tekoja vuosikymmenten 
takaa
Tervehdyksiä juhlivalle suomalaiselle lions-
toiminnalle ja Suomen Lions-liitolle toivat 
muun muassa ympäristö- ja ilmastoministeri 
Krista Mikkonen, joka oli tyytyväinen siitä, 
että leijonien hyvät teot ovat entistä enem-
män tekoja ympäristön ja ilmaston puolesta.
 Leijonia tervehti myös Sydänliiton pää-
sihteeri Tuija Brax ja Suomen jääkiekko-
maajoukkueen kaikkien aikojen menestyk-
sekkäin päävalmentaja Jukka Jalonen, joka 

Juhlawebinaarin juonsivat Malmin 
Lions-talolta toiminnanjohtaja Maarit Kuikka 
ja puheenjohtaja Matti Reijonen. 
KUVA: ANNA-KAISA JANSSON

18
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T
onttumetsä-tapahtuma uudis-
tuu vuosittain ja on säilyttänyt 
vetovoimansa ja lunastanut si-
jansa paikallisessa, ei-kaupalli-
sessa tarjonnassa lapsiperheille. 
Yleisöä on ollut vuosien varrel-
la yhteensä yli 10 000.

 Tapahtuman tuotto on lahjoitettu Tik-
kurilan seurakunnan Rakenna Joulupuu 
-keräykseen vähävaraisten perheiden elä-
mys- ja ruokalahjakortteihin.
 Palkitsemisen perusteissa mainitaan, 
että perinteinen aktiviteetti poikkeaa eduk-
seen, koska kohderyhmänä ovat lapset, 
tapahtumalla on useita yhteistyökump-
paneita, lapset saavat vastuun kutsun toi-
mittamisesta ja tapahtuma on myös tuotta-
nut elämys- ja ruokakortteja vähävaraisille 
perheille.
 Aktiviteetti on lisäksi huolellisesti ra-
portoitu MyLioniin.

Tukea lasten ja nuorten 
hyvän elämän edistämiseen
Koronatilanteen johdosta Vuoden Valta-
kunnallisen Hyväntekijä -palkinnon saajan 
löytäminen oli tänä vuonna haasteellista.
 Poikkeusaikoina liiton hallitus teki poik-
keuksellisen päätöksen olla valitsematta 
Valtakunnallista Hyväntekijää. Juhlavuo-
den kunniaksi hyväntekijä-nimitykseen 

oli liitetty rahallinen 5 000 euron palkinto, 
joka tuli ohjata lasten ja nuorten hyvän elä-
män edistämiseksi.
 Liiton hallitus päätti kohdentaa palkin-
torahat 5 000 euroa Tukikummit-säätiölle 
käytettäväksi lasten harrastusten tukemi-
seen.
 Tukikummit-säätiön puheenjohtaja 
Harry Harkimo lähetti sydämelliset kiitok-
set lahjoituksesta ja säätiö onnitteli 70-vuo-
tisjuhlaansa viettävää lionstoimintaa sekä 
Suomen Lions-liittoa 60-vuotistaipaleensa 
johdosta.
 – Lionit ovat toimintansa aikana teh-
neet paljon hyvää monella eri saralla ym-
päri Suomea suomalaisten hyväksi. Tuki-
kummit on kiitollinen huomiostanne sekä 
lahjoituksestanne. 
 Suomessa on jatkuvasti yli 65 000 nuor-
ta syrjäytymisvaarassa perheen heikon ta-
loudellisen tilanteen vuoksi. Koronapande-
mian seurauksena tilanne useissa perheissä 
on heikentynyt entisestään – tämä vaikuttaa
suoraan nuoriin ja heidän pärjäämiseensä. 
 Tukikummit-säätiö kerää varoja tavoit-
teenaan estää näiden nuorten putoaminen 
pois harrastuksista, kaveriporukoista tai 
peruskoulun jälkeisistä opinnoista. Tällä 
lahjoituksella Tukikummit voivat auttaa 
useampaa nuorta ja samalla heidän perhei-
tään.•

Joka vuosi 8.10. vietetään lionstoiminnan 
Hyvän Päivää. Hyvän Päivä koskee kaikkia 
vapaaehtoistyöhön sitoutuneita lioneita 
noin 900 lionsklubissa eri puolilla maata.

Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnittää 
huomiota lionien vapaaehtoiseen palvelu-
toimintaan ja tehdä samalla tunnetuksi 
paikallista lionstoimintaa ja kertoa klubien 
monista tavoista tehdä hyvää.

Suomen Lions-liitto julkistaa vuosittain 
Hyvän Päivänä valtakunnallisen Vuoden 
Hyväntekijän sekä omista joukoistaan 
lionien Vuoden Hyväntekijän. Ensimmäisen 
kerran valinnat tehtiin vuonna 2015.

HYVÄN PÄIVÄ

palkittiin viime vuonna vuoden Valtakun-
nallisena Hyväntekijänä.
 Webinaarissa kuultiin myös liiton enti-
sen puheenjohtaja Kosti Rasinperän haas-
tattelu siitä, miten kaikki alkoi ja muisteluita 
alkuajoilta.
 Hyviä tekoja vuosikymmenten takaa tä-
hän päivään saakka kertoivat muun muassa 
Kaisa Leikola Suomen Partiolaisista ja Mi-
kaela Westergård SOS-Lapsikylästä.
 Suomalaisesta lionstyöstä kansainväli-
sestä näkökulmasta kertoi päämajan suo-
menkielinen virkailija Tanja Saarinen. Myös 
kansainvälisen järjestön palkitsemaa lion 
Heli Perätaloa haastateltiin. Hän on yksi Uu-
sia ääniä -aloitteen neljästä maailmanlaajui-
sesta voittajasta 2019–2020.
 Tapahtuman juonsivat liiton toiminnan-
johtaja Maarit Kuikka ja puheenjohtaja Matti
Reijonen.•
Tapahtuman tunnelmaan ja puheenvuoroihin 
pääset mukaan jälkikäteenkin. Tapahtuma 
löytyy liiton YouTube-kanavalta 
https://youtu.be/sl-1DBAQ8fQ.

Liiton entinen puheenjohtaja Kosti Rasinperä kertoi 
muisteluita suomalaisen lionstoiminnan alkuajoilta. 

Vuoden hyväntekijät 2020 palkittiin
Lionien Vuoden Hyväntekijäksi valittiin 2020 
LC Vantaa/Vernissa. LC Vantaa/Vernissa on 
15 vuoden ajan järjestänyt ilmaisen Tonttumetsä-
joulutapahtuman Vantaan Tikkurilan arboretumiin. 
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

Palkittu LC Vantaa/Vernissa on jo suunnittelemassa tämän vuoden joulutapahtumaa.
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KUVA 1: LC FORSSA kävi Hyvän Päivänä lah-
joittamassa uuden hienon television, pal-
velukoti Tyykihovin asukkaiden yhteiseen 
käyttöön. Kuva: Janne Tuusa. • KUVA 2: LC 
PUNKALAIDUN/FIINA järjesti 10.10. Hyvän 
Päivän diabeteskävelyn Punkalaitumella. 
Kävelylenkin jälkeen oli mahdollisuus mit-
tauttaa verenpaine sekä tehdä tyypin 2 dia- 
beteksen riskitesti. Tarjolla oli terveellistä 
naposteltavaa. Osallistujien kesken myös ar-
vottiin Fiinan jäsenten lahjoittamia palkin-
toja. Kuva: Tarja Höijer-Brummer. • KUVA 3: 
PIEKSÄMÄELLÄ alueen lionsklubit haastoivat 
ihmisiä 10.10. paikallisen diabetesyhdistyk-
sen kanssa liikkeelle lisätäkseen tietoisuutta 
diabeteksesta ja sen hoitamisesta. Osallistujia
tapahtumassa oli noin 30. K-piirin piiriku-
vernööri Petrin Lapin mukaan alkuläm-
mittelyn jälkeen kävelyn aikana kertyi noin 
8 500 askelta. Kuva: Petri Lappi. • KUVA 4: LC 
VIRTASALMI järjesti 10.10. 1–1,5 kilometrin 
diabeteskävelyn. Tämän jälkeen oli ajankoh-
tainen esitys diabeteksesta. Paikalla oli ter- 
veydenhoitaja ja halukkaat pystyivät mittaut-
tamaan verensokeriarvonsa. Kuva: Werneri 
Lappi. • KUVA 5: LC VANTAA/VERNISSAN lei-
jonanaiset lahjoittivat Koivukylän neuvolan 
terveydenhoitajille 268 neuletta annettavaksi
vastasyntyneille vauvoille. Kymmenkunta 
klubilaista oli neulonut urakalla vauvojen 
myssyjä, sukkia, töppösiä, nuttuja, mekkoja, 
lapasia sekä vaunupeittoja. Myös vauvaper-
heen isompia sisaruksia varten oli neulottu

Monta tapaa tehdä hyvää
Hyvän Päivä -viikolla järjestettiin monenlaisia tapahtumia 
ympäri Suomen. Diabeteskävelyitä järjestettiin runsaasti, 
mutta klubit tarjosivat myös pihansiivousapua, televisio-
lahjoituksen palvelutaloon ja iäkkäiden ulkoiluttamista.

HYVÄN PÄIVÄ

sukkia. Klubilaiset vierailivat Koivukylän 
neuvolassa Suomen Lions-liiton Hyvän Päi-
vänä 8.10. Vernissalaiset ovat jo usean vuo-
den ajan lahjoittaneet vauvojen neuleita Koi-
vukylän neuvolaan. Kuvassa vas. Marjatta 
Kuronen, Sirpa Valtavaara, Riitta-Liisa Seita-
kari ja Anneli Hirvensalo-Anttila. • KUVA 6:
LC KOKEMÄKI/JOKILAAKSON järjestämään 
Hyvän Päivä -kävelyyn osallistui mukava 
joukko reippailemaan Kokemäen silloilla ja 
pururadalla. Lenkin jälkeen maistui herne-
keitto ja leikkimieliseen tietokisaankin oli 
hyvä osallistua. Kuva: Sari Granni. • KUVA 7:
PUNKAHARJULLA Hyvän Päivänä järjestettiin
Voimia vanhuuteen -liikuntapäivä, jossa oli 
mukana 13 LC Punkaharjun jäsentä ja puo-
lisoa. Tapahtuman järjestelyissä olivat mu-
kana Savonlinnan kaupungin liikuntatoimi, 
Itä-Savon sairaanhoitopiiri ja Punkaharjun 
Ystäväpalvelu ry. Tapahtumaan otti osaa 
lähes 50 henkilöä. Kuva: Erkki Jantunen.• 
KUVA 8: LC PORI/SOFIA järjesti 11.10. diabetes-
kävelyn yhdessä LC Merikarvia kanssa Pii-
nukosken luontopolulle Merikarviajoen 
rantaan. Polun varrella oli diabetesaiheisia 
monivalintakysymyksiä. Kävelyn jälkeen 
kävimme kysymykset läpi ja saimme tietoa 
diabeteksesta. Lisäksi 14.10. ulkoilutimme 
Palvelukoti Jokirannan asukkaita M-piirin 
teemalla ”Leijonan lailla palveluun”. • KUVA
9: LC KELLOKOSKI/ANNAT järjestivät diabetes-
kävelyn 10.10. yhdessä LC Kellokosken kans-
sa. Vallitsevasta tilanteesta johtuen emme 

järjestäneet verensokerinmittausta tai -neu-
vontaa, vaan halusimme vain innostaa ih-
misiä liikkumaan. Facebook-päivityksemme 
katsoi lähes 15 000 henkilöä. Aurinkoinen 
syyssää helli osanottajia ja osallistujille tar-
jottiin mehua. Kuvassa taidepolun mehu-
tauolla vaihdettiin ajatuksia ja nautittiin eri-
tyisen lämpimästä syyssäästä. • KUVA 10: LC 
TURKU/SIRIUS järjesti diabeteskävelyn yhdes-
sä LC Turku/Kupittaan kanssa 10.10. Turun 
Ruissalossa. Ennen lähtöä diabeteslääkäri 
Markku Vähätalo antoi tietoiskun diabetek-
sesta. Hän kehotti jokaista hankkimaan äly-
puhelimeensa ilmaisen Google Fit -ohjel-
man, jolla voi seurata kalorikulutusta ja kä-
velykilometrejä. Vakuutusyhtiö If lahjoitti 
kävelijöille huomioliivit ja LC Turku/Sirius
lahjoitti osanottajille kansanmaskit, juo-
man ja energiapatukan. Osallistumismaksun 
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tuotto meni lyhentämättömänä diabetek-
sen hyväksi. Kuvassa PDG Ulla Rahkonen 
ilmoittautuu ja lion Sanna Laiho ottaa il-
moittautumisen vastaa. Taustalla presidentti 
Kaarina Hakala, DC Kirsti Seppälä ja rahas-
tonhoitaja Erja Valtare. Nuorin osanottaja 
oli muutaman kuukauden ikäinen. Teksti: 
Hilkka Mäkelä. • KUVA 11: LC HUITTINEN/  
DORIS järjesti tapahtuman vauvasta vaariin
leikkipuistossa, jonka kummi olemme. Ta-
pahtuma alkoi diabeteskävelyn alkuveryt-
telyllä. Kaikki kävelyyn osallistuneet saivat 
huomioliivin, kävelyreitillä oli 10 kysymyk-
sen tietovisa, diabeteshoitaja teki sokerin-
mittauksia ja kertoi diabeteksesta. Vuok-
rasimme lapsille peleihin ”Askel eteenpäin 
kärryn” ja niillä pelattiin ohjatusti. Järjestim-
me vielä kilpailun puiston uudeksi nimeksi 
ja lopuksi Dorikset tarjoisivat paistamiaan 

lettuja ja mehua! Kerroimme lionstoimin-
nasta ja teimme samalla jäsenhankintaa. 
Kuva: Hilve Reijonen. • KUVA 12: LC MYNÄ-
MÄKI järjesti sähkö- ja elektroniikkaromun 
keräyksen 9.10. Viime vuonna tämä Hyvän 
Päivän SER-keräys tuotti yli 22 000 kiloa ro-
mua ja lähes 20 000 kiloon päästiin tänäkin 
vuonna. Romua otettiin vastaan seurakun-
takodin pihalla vastaan viiden tunnin ajan. 
Kuva: Tommi Lautanala. • KUVA 13: LION 
MAILA HONGISTO organisoi Vantaa/Vernissa 
-klubissa vaatekeräyksen Asunnottomien yö 
-tapahtumaa varten. Keräsimme keskuudes-
tamme lämpimiä vaatteita runsain mitoin ja 
luovutimme ne Vantaan A-killalle osana lio-
nien Hyvän Päivä -tapahtumaa. Asunnotto-
mien yön teema tänä vuonna on Oma koti 
hurjan kallis. A-kilta jakoi vaatteita Asunnot-
tomien yö -tapahtumassa Tikkurilan uudella 

torilla 17.10. Kuvassa lion Maila Hongisto, 
jolla on kyky pistää töpinäksi apua tarvitse-
vien vuoksi. • KUVA: 14 LC KAUHAJOKI/KAT-
RILLIN naisklubin jäsenet yhdessä miestensä 
eli söörien kanssa järjestävät Hyvän Päivä 
-projektina hiekkasankotempauksen. Täy-
timme hiekkamurskeella yli 200 sankoa, jot-
ka toimitimme kotipalvelun jakelupisteiden 
kautta kotona asuville ikäihmisille käytettä-
väksi piha-alueiden hiekoittamiseen syksyn 
liukkaiden kelien tullessa. Tarkoituksena on 
ehkäistä ikäihmisten kaatumistapaturmia. 
Tempausta on toteutettu jo yli 10 vuoden 
ajan ja mukaan on tullut myös LC Kauhajo-
ki, joka on osallistunut sankojen kustantami-
seen jo usean vuoden ajan. Hiekkamurskeen 
saamme lahjoituksena KTK:lta. Teksti: Aune 
Vanhanen.•
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Yhteiskuvassa kansainvälinen hallitus kaudelta 2018–2019 puolisoineen. 
Kuva on otettu Ojai Valley Los Angeles.

T
ulevan Montrealin kansainvä-
lisen vuosikokouksen asiat oli-
vat vahvasti esillä kokouksessa. 
Koronasta johtuen kokoukseen 
osallistujien määrän ennustetta 
laskettiin 16 000:sta 10 000:een 
osallistujaan. Fyysisen kokouk-

sen pitämisen lisäksi varaudutaan niin sa-
nottuun hybridimalliin, jossa kokoukseen 
voi osallistua myös virtuaalisesti. Virtuaali-
sen osallistujan tulee rekisteröityä ja hänellä 
pitää olla sähköpostiosoite.
 Äänestysoikeus on niillä delegaatioilla, 
jotka ovat fyysisesti kokouspaikalla. Jos ko-
kous joudutaan pitämään pelkästään virtuaa-
lisena, niin silloin äänestys tapahtuu virtuaa-
lisena.
 Aikaisen ilmoittautujan eli Early Birdin 
takarajaa laajennettiin tammikuun 8. päivästä
helmikuun 26. päivään 2021 saakka.
 Montrealin kokouksessa tulee päätettä-
väksi kansainvälisen jäsenmaksun korotus 
seitsemällä US dollarilla. Korotus toteutettai-
siin vaiheittain siten, että ensimmäinen ko-
rotus kolme US dollaria tapahtuisi kaudesta
2022 alkaen ja seuraavat kaksi US dollaria 
kausien 2023 ja 2024 alusta. 
 Myös kansainväliseksi johtajaksi pyr-
kivän ehdokkaan kannatustodistuksen tu-
lisi olla päämajassa 60 päivää ennen vuosi-
kongressin alkua nykyisen 30 päivän sijasta 
alkaen kaudesta 2022.

Sähköpostien määrä 
vähentynyt kolmanneksen
Kansainvälinen hallitus myönsi PR-apura-
hat moninkertaispiireille, MD 22 USA, MD 
305 Pakistan, MD 38 USA ja MD 315 Bang-
ladesh. Kokouksessa vahvistettiin kuvernöö-
rielektien kolmepäiväinen koulutusohjelma, 
joka pidetään helmikuussa 2021. Koulutus 
toteutetaan virtuaalisena.
 Lion Auli Hiltunen F-piiristä valittiin 
CA 4 Euroopan varaedustajaksi neuvoa an-
tavan leoklubiohjelman paneeliin kausiksi 
2021−2023.
 Lioness Bridge -ohjelman sääntöä muu-
tettiin siten, että piiriin voidaan toiminta-
vuoden aikana perustaa korkeintaan 10 uutta 

Montrealin vuosikokouksessa 
varaudutaan vaihtoehtoihin
Kansainvälisen hallituksen toimintakauden 2020−2021 ensimmäinen 
kokous pidettiin virtuaalisena 12.–21.10. välisenä aikana. 
KANSAINVÄLINEN HALLITUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018−2021

Lioness-ohjelman kautta perustettua klubia. 
Tämä siitä syystä, että on alueita, joissa on 
erityisen paljon klubeja, joissa on vähän jä-
seniä.
 Nuorisovaihtoleirejä on maailmanlaa-
juisesti tältä kaudelta peruttu 91 prosenttia 
johtuen koronapandemiasta. Tästä syystä ei 
tällä kaudella tulla jakamaan nuorisovaihto-
johtajan TopTen-palkintoja. 
 Päämajasta lähetettävien sähköposti-
määrä on vähentynyt 33 prosenttia verrat-
tuna edellisen vuoden vastaavaan aikaan. 
Tähän on vaikuttanut uusi kuukausittain lä-
hetettävä Digest-viesti, joka kertoo kootusti 
viimeisimmistä leijonauutisista ja tiedoista.
 Tarkistettiin LCI Forward -projektiryh-
män ohjelmaehdotus ja hyväksyttiin stra-
tegian nimeksi One Lion. Ohjelma tulee 

Montrealin kokouksessa tulee päätettäväksi 
kansainvälisen jäsenmaksun korotus.
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pohjautumaan kolmeen pääkohtaan, joilla 
vahvistetaan järjestömme LCI:n ja LCIF:n 
voimaa: luo uusia malleja kasvulle, tavoittei-
den kirkastaminen ja organisaation kehittä-
minen.
 Kansainvälisen varapresidentti Douglas 
X. Alexander on kutsuttu vierailulle Suo-
meen, sekä osallistumaan Turun vuosikokou-
seen ensi kesänä.
 Päämajan jäsensivujen käyttö MyLionin 
ja MyLCI:n osalta on harmillisesti takkuillut 
viime kesästä alkaen. Sivustojen alustoja ja 
ulkoasuja on uudistettu, sekä otettu käyttöön 
uusi jäsenportaali palvelemaan paremmin 
jäsenistöamme. IT-osasto tekee parhaansa, 
jotta pääsemme käyttökatkoista eroon.
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 
huhtikuussa 2021.•



23

Klubeille tukea 
taloudellisiin haasteisiin
KULUNUT VUOSI on ollut erilainen kuin mi-
kään aikaisempi vuosi, sillä koronapandemia 
on vaikuttanut maailmaamme monin tavoin. 
 Tukeakseen lioneita haastavina aikoina 
kansainvälinen hallitus hyväksyi toukokuus-
sa päätöksen, jonka mukaan klubeja ei ero-
teta taloudellisista syistä tai lakkauteta myö-
hästyneiden jäsenmaksujen takia. Päätös on 
voimassa 31. joulukuuta 2020 saakka.
 Tällä hetkellä on ennätysmäärä klubeja, 
jotka eivät ole vielä maksaneet jäsenmaksu-
jaan. Haluamme varmistaa, että olette tietoi-
sia tärkeistä päivämääristä ja toimintatavois-
ta, jotka vaikuttavat klubeihimme. 

Tutustu LCIF:n apuraha-
työkalupakkiin
LCIF:N TARJOAMASSA työkalupakissa voit tu-
tustua eri apurahatyyppeihin ja resursseihin 
ja löytää klubillenne, piirillenne tai monin-
kertaispiirille mahdollisesti sopivan apura-
han nyt tai tulevaisuudessa.
 LCIF tarjoaa laajan valikoiman apuraho-
ja tukeakseen lioneita paikallisesti ja maail-
manlaajuisesti. Vuosikymmenien ajan LCIF 
on osallistunut lionien ponnisteluihin näkö-
kyvyn, katastrofiavun, nuorison ja humani-
taaristen avustustöiden tukemiseksi.
 LCIF auttaa lioneita kasvattamaan vai-
kutustaan näillä alueilla ja samalla laajentaa 
työtä lionien maailmanlaajuisissa palvelu-
kohteissa.
 Tutustu hakijoille tarkoitettuihin resurs-
seihin kansainvälisen järjestön kotisivuilla, 
jotka auttavat LCIF-apurahan hakemisessa ja 
sen hallinnoissa, kun apurahahakemuksenne 
on hyväksytty.•

LCIF-viikkoa juhlitaan 
valokuvakilpailulla
LIONS CLUB INTERNATIONALIN perustajaa 
Melvin Jonesia kunnioitetaan 13. tammi-
kuuta hänen syntymänsä 142. vuosipäi-
vän johdosta, ja olemme todella innois-
samme voidessamme juhlia maailman 
kaikkien lionien kanssa.
 Tänä vuonna haluamme juhlia lioni-
na olemisen merkitystä Kampanja 100:n 
aikana järjestämällä Melvin Jones -valo-
kuvakilpailun LCIF-viikolla.•

• Kilpailu järjestetään 
 22. lokakuuta – 31. joulukuuta 2020

• Äänestyksen ja osallistumisen 
 määräaika on 31. joulukuuta 2020 
 klo 11:59 pm 
 (Yhdysvaltain keskistä aikaa)

• Voittajien nimet julkistetaan 
 17.1.2021.

OSALLISTU KILPAILUUN
Vain yksi osallistuminen henkilöä kohti. 
Voit osallistua lähettämälläsi valokuvalla 
vain yhteen kolmesta kategoriasta. 
Kolme voittajaa saa ilmaisen henkilö-
kohtaisen ilmoittautumisen ja liput 
Melvin Jones -lounaalle Montrealissa, 
Quebecissä järjestettävään Lions Club 
Internationalin 103. vuosikokoukseen.

OSALLISTU KANSAINVÄLISEN 
JÄRJESTÖN KOTISIVUILLA
Perheenjäsenet, ystävät ja 
muut lionit voivat äänestää 
suosikkivalokuvaansa osoitteessa 
https://gleam.io/g/WrR9g. 

Huomaa: Valokuvakilpailun sivulla 
oleva sisältö on saatavilla vain 
englanniksi.

MELVIN JONES -VALOKUVAKILPAILU

  Näin voimme tehdä yhdessä töitä tu-
keaksemme niitä näinä vaikeina aikoina:

• Loka-, marras- ja joulukuun tiliotteet ovat 
sisältäneet varoituksen taloudellisesta erot-
tamisesta, jotta klubit ovat tietoisia eräänty-
neistä maksuista.
• 1. tammikuuta 2021. Klubit erotetaan väli-
aikaisesti, jos yli 120 päivää myöhässä olevat 
maksut ylittävät 20 US dollaria/jäsen tai yli 
1 000 US dollaria. Klubit, jotka on vapautettu 
väliaikaisesta erottamisesta, tulevat saamaan 
laskun tammi-kesäkuun 2021 jäsenmaksuista.
• 1. maaliskuuta 2021. Aiemmin väliaikai-
sesti erotetut klubit lakkautetaan automaat-
tisesti, jos niiden saldoa ei ole maksettu ko-
konaisuudessaan. 
• Maalis-kesäkuu 2021. Lakkautetut klubit 
voidaan aktivoida uudelleen, kun laskut on 
maksettu ja piirikuvernööri on hyväksynyt 
uudelleenaktivoinnin. 
• 8. toukokuuta 2021. Laskutusjakson aika-
na tarkistetaan klubit uudelleen 120 päivän 
maksamattomien saldojen osalta, ja lakkaut-
taminen tapahtuu 29. kesäkuuta, jos maksua 
ei ole vielä saatu.
• DG RECAPS -yhteenvedot lähetetään sään-
nöllisesti joka kuukausi. Piirin tiimin tulisi 
tarkistaa tämä raportti ja ottaa yhteyttä klu-
beihin ja kannustaa niitä hoitamaan maksut 
ennen tämän kalenterivuoden loppua.
  Lähetämme väliaikaisesti erotettujen 
klubien luettelon piirin tiimille ja Maailman-
laajuiselle toimintaryhmälle joka kuukausi 
piirien tukemiseksi. 
 Johtamisellasi ja tuellasi voimme auttaa 
varmistamaan, että klubimme pysyvät hy-
vässä asemassa ja jatkavat tärkeää työtään 
aikana, jolloin lioneita tarvitaan enemmän 
kuin koskaan.•

KUVA: PIXABAY
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L
ion Pat Ryan Kentuckyn osaval-
tiosta esitteli ensin vanhalla va-
lokuvalla oman motiivaattorinsa. 
Virkapukuisen poliisijoukon kes-
kellä seisoi rehevä nainen – eripari-
kengissä. Toisen jalan varpaat oli 
häneltä amputoitu. Tämä poliisi-

laitoksen sihteeri oli Patin mummo, ja hän 
sairasti diabetesta.
 Pat oli itsekin hyvässä lihassa ja pitkäso-
keri lähenteli kahdeksaa. Vaan hänpä ottikin 
itseään niskasta, pudotti sinnillä sata pau-
naa läskiä, ja kaksi pykälää sokeria. Kun hän 
kuuli, että tässä Trumpia äänestäneessä väes-
tössä joka seitsemännellä on sama tauti, hän 
tarttui toimeen. Sen nimeksi tuli Bluegrass 
project, kuinkas muuten.
 Siihen kuului tiedotusta, punnituksia, ve-
renpainemittauksia ja ilmaisia HbA1c-mit-
tauksia, tai kuten Pat sanoi eiwansii. Ja jos 
tämä A1c-pikakoe oli yli 5,7, tuli kutsu DPP- 
ohjelmaan. Osalta kuvattiin myös silmän- 
pohjat. Tavoite on puolittaa sairaustaakka, 

LCIF helpottaa elintasotaudin taakkaa
Maailmanlaajuinen LCI Forward -jäsenkysely tuotti kaksi uutta työn kohdetta: 
lasten syöpä ja diabetes. Viimeisimmässä LCIF-webinaarissa 21.10. 
kerrottiin, mitä pandemian tavoin leviävälle elintasotaudille voidaan tehdä, 
kun asialle alkaa vihkiytynyt vetäjä tukenaan oma säätiömme. 
KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä, pmjf, lcif- ja kampanja 100 -koordinaattori

Lion Pat Ryanin, LC Lexington KY 
silmänpohjakamera näytti kovin 
tutulta, koska näitä tehdään Oulussa. 

Online Oktoberfestin hinnasto.
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joka aiheuttaa jo viiden miljardin US dol-
larin kustannukset 4,5 miljoonan asukkaan 
osavaltiolle. 
 Yhteistyökumppaneiksi tulivat paikal-
linen yliopisto, sairaala ja seurakunta, sekä 

LCIF. Tähän mennessä on ilmaisia HbA1c-
mittauksia tehty 848, silmänpohjia kuvattu 
222 ja uusia diabeetikoita löydetty 175. Ta-
voite on seuraavan kolmen vuoden aikana 
seuloa 100 000 kentuckylaista. 
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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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Kuntoportaat olisivat 
näkyvä hanke tukemaan 
taistelua diabetesta 
vastaan.

D
iabetes on sairaus, joka vaikuttaa 
maailmanlaajuisesti 463 miljoo-
naan ihmiseen. Suomessa lionit 
ja leot ovat lisänneet tietoisuutta 
diabeteksesta tänä vuonna eri-
tyisesti Hyvän Päivän yhteydes-
sä järjestämillään diabeteskäve-

lyillä. 
 Kansainvälinen järjestö LCI kannus-
ti poikkeusaikoina osallistumaan taisteluun 
diabetesta vastaan myös erilaisten lyhyiden 
ja kätevien verkossa suoritettavien aktiviteet-
tien kautta loka-marraskuussa. Aktiviteetit 
edistivät diabeteksesta tiedottamista, ennalta-
ehkäisyä ja hoitoa. Tavoitteena olleeseen 
100 000 minuutin kirjauksiin kampanjalla 
ei ihan ylletty, mutta yli puoliväli tavoitteesta 
silti saavutettiin Maailman diabetespäivään 
mennessä.
 Tutustu LCI:n vinkkeihin kansainvälisen 
järjestön kotisivuilla ja saat lisätietoa kam-
panjan lisäksi diabeteksesta ja tavoista toimia 
sen ennaltaehkäisemiseksi 

Diabetes voi johtaa 
vakaviin tauteihin
Diabetes on krooninen tauti, jossa elimistö 
ei pysty tuottamaan tarpeeksi insuliinia tai se 
ei pysty käyttämään insuliinia hyväksi. Glu-
koosi jää vereen, minkä seurauksena voi olla 
hermo-, elin- tai verenkierron vammoja.
 Diabetes voi johtaa vakaviin tauteihin, 
jotka vaikuttavat sydän- ja verenkiertoelimiin,

Taistele diabetesta vastaan
Maailman diabetespäivää vietetään joka vuosi 14.11., 
samalla viikolla kuin lionien maailmanlaajuista palveluviikkoa. 
Liity sinäkin kamppailuun diabetesta vastaan.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

silmiin, munuaisiin, hermostoon ja hampai-
siin. Useimmissa rikkaissa maissa diabetes 
on suurin sydäntauteja, sokeutta, munuai-
songelmia ja amputaatioita aiheuttava sai-
raus. Sen on arvioitu vaikuttavan 629 mil-
joonaan aikuiseen vuoteen 2045 mennessä.
 Diabetes vaikuttaa kaikkiin ihmisryh- 
miin tulotasosta tai iästä riippumatta – myös 
lapsiin. 
 Lionit palvelevat erilaisia yhteisöjä kaik-
kialla maailmassa: näemme ja tiedämme 
mitä diabetes aiheuttaa näissä yhteisöissä. 
Aiomme yhdessä tehdä asialle jotain. Lionien 
strateginen tavoite on vähentää diabetesta ja 
parantaa sitä sairastavien elämänlaatua.
 Maailman diabetespäivä on insuliinin 
toisen keksijän Frederick Bantingin synty-
mäpäivä. Teemapäivän taustalla ovat Kan-
sainvälinen diabetesliitto IDF ja Maailman 
terveysjärjestö WHO.• 

 DPP onkin minulle tuttu ohjelma, sil-
lä sen pohjana on Suomessa kehitetty di-
eetti- ja liikuntaohjelma, jonka tulos oli 
vuonna 2001 maailmansensaatio. Tähän 
DPS-tutkimukseen osallistuneista pre-
diabeetikoista 58 prosenttia välttyi var-
sinaiselta diabetekselta, verrattuna ryh-
mään, joka sai saman tietopaketin, ilman 
”kädestä pitäen” tapahtuvaa ohjausta. 
 Siinäpä olisi meillekin tekemistä, tie-
täen, että monen ikääntyvän lioninkin 
uhkana on sydäninfarkti, raaja-amputaa-
tio, sokeus tai munuaisvika. Perustetaan 
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joka kylään liikuntaryhmä, yhteistyössä 
diabetesyhdistysten ja terveyskeskusten 
kanssa. Ulkoliikuntaahan ei koronakaan 
estä. Nyt muodissa olevat kuntoportaat 
olisivat myös yksi näkyvä hanke tuke-
maan taistelua diabetesta vastaan.

Rahankeräys voi olla 
hauskaakin
Kuten jo aiemmin olen kertonut, Islannin 
keräystulos on aivan omaa luokkaansa. 
Tutustuin lokakuun viimeisenä perjantai-
na yhteen heidän kuolemattomista ide-
oistaan: Online Oktoberfest! Nyt kun yö-
kerhot on suljettava varhain, emmekä voi 
juhlia face-to-face, voimme juhlia virtu-
aalisesti. Ja se näytti yllättävän hauskalta. 
 Illanvieton kutsuja PCC Kristinn 
Hannesson kertasi ohjelman ja toiminta-
periaatteen, PIP Gudrun Yngvadottir ja 
PID Robert Rettby pitivät lyhyet puheet, 
paikallinen stand up -koomikko piti 
shownsa ja muusikko esitti pari mahtavaa 
sooloa. Sitä mukaan kun promillet nousi-
vat, alkoi íslenska kuulostaa samalta kuin 
meikäläinen davvisámegiella. Lähes kaik-
ki 60 Teamsin linjoilla olevaa osallistuivat 
jutteluun. 
 Olenkin kutsunut koordinaattoreiden 
lisäksi kuvernöörit virtuaaliseen LCIF:n 
pikkujouluun. Ja kuten tapana on, jokai-
nen tuo pukinkonttiin pikkupaketin, tällä 
kertaa se olisi enintään viiden euron hin-
tainen vitsi.• 
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R
akentamassamme Ratnapuran 
silmäsairaalassa tehdään kaihi-
leikkauksia, joista yli puolet on 
vähävaraisten ihmisten näön pa-
lauttamiseksi tehtäviä ilmaisleik-
kauksia.
    Vuonna 2019 sairaalassa leikat-

tiin 3 327 kaihipotilasta. Heistä 44 prosenttia 
oli maksavia potilaita. Näillä maksuilla saa-
tiin leikattua köyhiä potilaita ilmaiseksi 56 
prosenttia.
 Potilaskontakteja on ollut tähän mennes-
sä noin 213 500, harmaakaiheja on löydetty 
21 400. Ilmaisleikkauksia on ollut noin 9 800 
ja maksettuja leikkauksia 9 400. Potilaskäyn-
tejä sairaalassa on ollut yli 153 000 ja seulon-
taleireillä noin 41 000 osallistujaa.
 Nykyisin sairaalassa valmistetaan tarvit-
tavat silmälasien linssit muutamassa minuu-
tissa.

Lionien tuki on suuri apu Sri Lankassa
Sri Lankan Lions-ystävät tukee suomalaisten ja
srilankalaisten lionien kanssa tehtävää yhteistyötä.
SRI LANKA / pdg matti paavola, dc sri lankan lions-ystävät

opisto-opiskelijat yrittävät suorittaa joitakin 
opintoja etänä.
 Jos on kannettava tietokone tai älypuhe-
lin ja jokin toimiva nettiyhteys kotona, voi 
opiskella jonkin verran verkossa tulevien 
kuukausien aikana.
 Pienten koululaisten tilanne on surkea. 

Ratnapuran silmäsairaalassa on ollut noin 9 800 ilmaisleikkausta ja 9 400 maksettua leikkausta.
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Tämä vuosi menee ihan pilalle. Uusi koulu-
vuosi alkaa vuoden alussa. Ei ole tietoa, onko 
viidesluokkalainen uudestaan viidennellä 
luokalla vai siirtyykö kuudennelle ja joutuu-
ko ottamaan lisätunteja selvitäkseen eteen-
päin. Lisätunnit ovat kalliita ja opettajat saa-
vat niistä itselleen hyvin lisätuloja.•

K
U

V
A

: M
A

TT
I P

A
A

V
O

LA

Yksi silmäleikkaus 
maksaa noin 
70–80 euroa.

Sairaala on täysin valmis
Sairaala on jatkorakentamisen osalta täysin 
valmis ja kokonaan maksettu. Uusien tilojen 
värit ovat kauniin kirkkaita, niin että potilaat, 
jotka vuosiin eivät ole nähneet, leikkauksen 
jälkeen näkisivät heti jotain kaunista.
 On unohtumaton hetki olla paikalla, 
kun leikkauksen jälkeen sokean äidin silmil-
tä poistetaan sideharsotaitokset ja hän näkee 
kauniin ympäristön lisäksi ensimmäistä ker-
taa 3-vuotiaan poikansa kasvot.
 ”Immu’s Lift” on Sri Lankassa ensimmäi-
nen konehuoneeton Koneen valmistama hissi.
Sillä kuljetetaan potilaita leikkaussalin ja po-
tilashuoneiden kerrosten välillä. Hississä soi 
koko ajan kaunis rauhoittava musiikki. Po-
tilas, joka ei ole koskaan nähnytkään hissiä, 
ei pelkää.

Korona vaikeuttaa oppimista
Koronapandemian vuoksi maassa on alueit-
tain vaihtelevia ulkonaliikkumiskieltoja. 
Koulut ja muut opiskelupaikat ovat pääsään-
töisesti suljettu. Jotkut peruskoulut yrittävät 
järjestää opetusta 1–2 päivää viikossa, yli-

Sairaala on jatkorakentamisen osalta täysin valmis.
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<<< Betlehemissä asuva 54-vuotias Naima kärsi 
diabeteksesta johtuvasta vakavasta verkkokalvon 
rappeumasta ja oli vaarassa menettää näkökykynsä 
ja mahdollisuutensa huolehtia kymmenestä 
lapsestaan, kunnes hän pääsi SJEHG-sairaalaan 
leikkaukseen, joka mullisti koko hänen elämänsä. 
– Olisin tähän mennessä jo sokeutunut. He pelastivat 
näköni, sanoi Naima.

L
ionit näkevät ne vahingot, jotka ti-
lanteesta koituvat heidän yhteisöil-
leen. LCIF:n SightFirst -ohjelman 
tukemina he muuttavat vallitsevaa 
todellisuutta.
     Lionit ovat lujasti päättäneet pa-
rantaa yhteisönsä terveyttä ja hyvin-

vointia. Heillä on käytössään 426 655 US dol-
larin LCIF:n SightFirst-apuraha ja heillä 
on yhteistyökumppaninaan St. John’s Eye 
Hospital Group SJEHG -hyväntekeväisyys-
säätiö, jonka ylläpitämiin sairaaloihin Pa-

Parantamassa näkökykyä 
ja elämänlaatua Palestiinassa
Silmien hoidon puute, joka usein luetaan köyhyyden ja rajallisten 
terveyspalveluiden syyksi, on aiheuttanut kohtuuttomia 
yksilökohtaisia ja taloudellisia vaikeuksia Palestiinan valtiossa. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie weber

lestiinan terveysministeriö lähettää ensi-
sijaisesti potilaat saamaan silmien hoitoa. 
SJEHG-sairaalat ovat Lähi-Idässä myös ai-
noita silmäsairaaloita, joihin YK:n palestii-
nalaispakolaisten avustusjärjestö UNRWA 
lähettää silmäpotilaita. 
 SJEHG tutkii ja hoitaa vuosittain 128 000 
potilasta ja suorittaa yli 5 000 vaativaa leik- 
kausta. Valitettavasti kysyntä ylittää tarjon-
nan, eivätkä SJEHG-säätiön pääsairaalat 
Itä-Jerusalemissa, Hebronissa, Anabtassa ja 
Gazassa pärjää potilasmäärien hoitamisessa. 

– En halua ajatella, mitä olisi voinut tapahtua, 
sanoi Khawla, joka on Beit Sahourissa, Palestiinassa, 
asuva leskirouva. Khawlalla todettiin verkkokalvon 
irtoaminen, ja hän pääsi kiireelliseen leikkaukseen 
SJEHG-sairaalaan. – Tämä lionien hanke pelasti 
näköni ja monin tavoin myös elämäni.

Yhtä huolestuttavaa on se, että sairaaloissa 
on pula vaativissa ja leikkauksissa tarvitta-
vasta välineistöstä.

Lionit nostavat hankkeen 
näkyvyyttä
Lionit ovat aloittaneet SJEHG-sairaalan kans-
sa LCIF-rahoituksen turvin kaksivuotisen 
hankkeen, jonka tarkoituksena on lisätä pal-
velukapasiteettia sekä hankkia lääketieteellis-
tä välineistöä nostamaan sairaalan vitreoreti-
naalisen, verkkokalvon laserhoidon ja muiden
verkkokalvoon kohdistuvien hoitojen tasoa. 
 Valvoessaan hanketta lionit nostavat sen 
näkyvyyttä paikkakunnillaan ja järjestävät 
varainkeruutapahtumia. Lisäksi ne lionit, 
jotka ovat lääketieteen ammattilaisia, antavat
teknillisiä neuvoja. 
 Hankkeen ansiosta elämänlaatua paran-
tanutta hoitoa saaneiden potilaiden määrä 
lisääntyi yhden vuoden aikana lähes 11 000 
potilaalla, mikä oli 4 000 potilasta enemmän 
kuin ennakolta arvioitiin. 
 Sairaala kehitti ennaltaehkäiseviä ja suo-
jelevia toimenpiteitä pystyäkseen takaamaan 
potilaiden elintärkeiden hoitojen jatkuvuu-
den koronarajoitusten aikana. Lisäksi sairaa-
lat asettivat etusijalle verkkokalvopotilaat, 
joiden näkökyky oli ilman välitöntä hoitoa 
suurimmassa vaarassa huonontua peruutta-
mattomasti.• 
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L
eijonat puhtaan veden puolesta 
-projektissa tehtiin viime kevää-
nä töitä useiden yhteistyötahojen 
kanssa uudenlaisten kouluyhteis-
työmuotojen kehittämiseksi. Yksi 
esiin nousseista ideoista perustui 
ajatukseen avusta, jota kansalli-

nen leijonaverkosto voisi tarjota opettajille 
eri puolella Suomea järjestettävien leirikou-
lujen toteuttamiseksi.
 Pohdittiin, voisiko ympäristökasvatus-
teemaiset toiminnalliset leirikoulut olla tu-
levaisuuden tapa saada ympäristöön liittyvä 
kokemustieto kiertämään sukupolvien välil-
lä. Ideassa nähtiin myös aineksia tuoda leijo-
nat uudella ja energisellä tavalla nuorempien 
sukupolvien tietoisuuteen.

Ympäristötietoisuudesta ympäristötekoihin 

 Tavoitteeksi kehitystyössä muodostui 
luoda opintosuunnitelmaa tukeva yhteistyö-
tapa Suomen lukioiden ja lionsklubien välil-
le sekä tarjota tällä tapaa kestävä ja toimin-
nallinen vaihtoehto perinteisesti ulkomaille 
suuntautuville leirikouluille. 
 Mukaan Kädet tundraan ja tulevaisuuteen
-leirikoulukokeiluun lähti lopulta iso joukko 
eri toimijoita: LC Anar/Inari sekä LC Utsjo-
ki, Ivalon lukio, Kolttakulttuurisäätiö, inarin- 
saamelainen muotoilija Inka Kangasniemi, 
Lumimuutos Osuuskunta, Lapin yliopisto, 
Lapin liitto sekä Otaniemen lukio Espoosta.

Monitieteinen kenttäkurssi
Otaniemen lukiolla on kansallinen kehitys-
tehtävä luonnontieteissä. Idea leirikoulusta 

Inarissa elokuussa järjestetty Kädet tundraan ja tulevaisuuteen 
-leirikoulukokeilu on yksi leijonien juhlavuoden ympäristöteoista. 
Leirikoulukokeilu avaa polkua uudenlaiseen kouluyhteistyöhön.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, hankkeen entinen projektipäällikkö 
ja nykyinen työryhmän sparraaja

Kaksitoista espoolaisnuorta 
Otaniemen lukiosta osallistui 
viikon mittaiseen Kädet tundraan 
ja tulevaisuuteen -leirikouluun.
KUVA: KAROLIINA VILANDER
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sopi lukion opettajien Kirsi Haapamäen ja 
Aki Saariahon haaveeseen toiminnallisesta 
kenttäkurssista, joka tukisi opetussuunnitel-
man monialaisuutta ja kestävän kehityksen 
pilareita. 
 Kenttäkurssin tavoitteeksi asetettiin mo-
nitieteinen ja oppiainerajat ylittävä tapa op-
pia muun muassa biologiaa, maantiedettä, 
filosofiaa, yhteiskuntatiedettä, historiaa ja 
liikuntaa. Kenttäkurssilla haluttiin käsiteltä-
vän myös elinkeinoja, energia- ja liikenne-
kysymyksiä sekä konflikteja ja lainsäädäntöä 
nuorten kokonaisvaltaisen ymmärryksen 
luomiseksi ympäristökysymyksiin.
 Leirin aikana oli tarkoitus tutustua palve-
luoppimiseen Lions Questin avulla ja tehdä 
luontolähtöinen palveluprojekti yhdessä lei-
jonien sekä paikallisen Ivalon lukion opiske-
lijoiden kanssa.
 Palveluprojektikohteeksi oli suunniteltu 
Sevettijärvellä Lumimuutos Osuuskunnan 
vesistökunnostusprojektia sekä lähiyhteisö-
työksi Kolttien perinnetalolla esityslavan 
purkua yhdessä paikallisen lukion opiskeli-
joiden kanssa. Kiristyneet koronarajoitukset 
estivät lopulta sekä vesistökunnostustyön, 
lähiyhteisötyön että lukiolaisten yhteisen 
kohtaamisen, mutta ideaan tullaan vielä pa-
laamaan − mahdollisesti osana jossain toisella
puolen Suomea tehtävää uutta leirikouluko-
keilua tai kansainvälistä nuorisoleiriä.
 Viikon mittainen leirikoulukokeilu, yli 
kaksituhatta kilometriä pitkän matkan taitta-
minen yöjunalla ja bussilla sekä perehtymi-
nen kestävään matkailuun ja Lapin matkai-
lustrategiaan sekä vierailu Lapin yliopistolla 
luontokasvatuksen näkökulmalla olivat kaik-
kinensa hyvä ja opettavainen kokemus kai-
kille. 
 Myös leirinuotiokeskustelut lion Matti- 
Erik Hakkaraisen ja Kaino-puolison kanssa 
elämästä pohjoisessa, antoivat yhdessä saa-
melaismuseo Siidan, kolttakulttuuriin Koltta-
talolla ja -kappelissa tutustumisen ohella 
perspektiiviä etelän ja pohjoisen erilaiseen 
tapaan elää ja olla. 
 Päivän vaellus Kirakkajärveltä Sevettijär-
velle pitkin muinaista Saamenpolkua sekä 
Sovintovaaran patikka syvensivät epäilemät-
tä 12 espoolaisnuoren luontosuhdetta sekä 
antoivat tärkeän sysäyksen tehdä myös mat-
kaa oman sisäisen vastuullisuuden ja koh-
tuullisuus-käsitteen äärelle.

Sukupolvien välistä yhteistyötä
Kädet tundraan ja tulevaisuuteen -ympäristö-
kasvatusleirikoulukokeilun toivotaan olevan 
vasta alkua leijonien ja koulujen väliselle toi-
minnalliselle ympäristöyhteistyölle. Voisiko 
sinun klubisi olla se paikallinen taho, joka 

auttaa opettajaa tuomaan oppilasryhmänsä 
oppimaan luonnossa, ihmisluonnosta?
 Ympäristötietoisuudesta tulisikin siirtyä 
kiireen vilkkaa vaikuttaviin ympäristötekoi-
hin. Sitran mukaan yli 68 prosenttia Suomen 
hiilipäästöistä muodostuu meidän ikiomasta 
kulutuskäyttäytymisestämme. Kestävän yh-

Leirikoulukokeilun toivotaan olevan 
vasta alkua leijonien ja koulujen väliselle 
toiminnalliselle ympäristöyhteistyölle.

teiskunnan ja tulevaisuuden luominen edel-
lyttää sukupolvien välistä yhteistyötä.
 Tulevaisuus ei tule, vaan se tehdään. 
Ikääntyvissä järjestöissä ympäristöpalvelu-
työ tarjoaa luontevan ja vetovoimaisen väy-
län toimia nuorten kanssa ja uudistua vaikut-
tavalla tavalla.•

Leirikoululaisten elämää pohjoisen leiritulilla Inarissa.

Kaino ja Matti-Erik Hakkarainen 
kertoivat elämästä pohjoisessa.

Leirikoulussa oli myös
 rakkautta ilmassa.
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VESINIKSIT      LÄHETÄ OMA IDEASI OSOITTEESEEN PUHTAATVEDET@LIONS.FI

P
ian kunnostustyön jälkeen teh-
tiin tarkastuskäynti. Tulokset 
ovat lupaavia. Kun aikaisempina 
vuosina paikalla on nähty vain 
pari emokalaa, nyt niitä nähtiin 
kymmenkunta. 
     Kunnostetuissa kutusoraikos-

sa näkyi 15 kudettua kutupesää. Nähdyt ka-
lat olivat isoja ja nousseet siis merestä joelle 
kutemaan.  Keväällä toteutettavassa poikas-
laskennassa nähdään sitten lopullinen tulos.

Vesileijonat haastavat klubit 
rakentamaan kutusoraikkoja
Raumanjoella on kunnostettu kutusoraikkoja. Kunnostustyö 
tehtiin vapaaehtoistyönä Vaelluskala ry:n opastuksella. 
Tällä hetkellä Raumanjoelta löytyy yhteensä 23 kutusoraikkoa,
joiden yhteispituus on noin 65 metriä.
PUHTAAT VEDET / riitta valavuo, m-piirin vesileijona ja ympäristövastaava

Mitä tämä sitten vaatii? 
Rahallinen panostus ei ainakaan ole iso. Pai-
kalle tuotiin noin 10 kuutiota soraa eli noin 
20 tonnia. Soran hinta on noin 6–10 euroa/
tonni. Kunnostustyö tehdään pääasiassa äm-
päreillä, välineurheilustakaan ei siis ole kyse.  
 Asiantuntija-apua voi pyytää Vaelluskala 
ry:stä tai paikallisesta ELY-keskuksesta. Mu-
kaan talkoisiin voi pyytää esimerkiksi lähei-
sen koulun tai vaikkapa paikallisia asukkaita. 
Toki lisäksi pitää muistaa kysyä vielä maan-
omistajankin lupa. 

 Uskon, että tällaisesta vapaaehtoistyöstä 
saamme paljon näkyvyyttä ja tunnettuutta, 
turvallista ja mielekästä tekemistä myös ko-
rona-aikana, raikasta ulkoilmaa sekä ennen 
kaikkea paremman ympäristön meille kai-
kille.
 Vesileijonat haastavat siis kaikki klubit 
mukaan talkoisiin!•

Lisätietoa kutusoraikkorakentamisesta:
https://vaelluskala.net/
ja www.facebook.com/Raumanjoki

Vesiniksi-juttusarjassa esitellään käytännön projekti-ideoita. Voit ehdottaa seuraavaan LION-lehteen vesiniksiä jaettavaksi muille klubeille lähettämällä 
idean osoitteeseen puhtaatvedet@lions.fi. Tule mukaan jakamaan ideoita ja rakentamaan entistäkin eloisampaa ja vaikuttavampaa lionstoimintaa.
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Kutusoraikkojen kunnostustyö tehdään pääasiassa ämpäreillä, joten kyse ei ole välineurheilusta.
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Pieni askel ihmiselle
MITÄ VÄLIÄ ON, jos joku pieni kovakuoriainen häviää? Kyllä metsään ötököitä mahtuu. 
Laji sinne tai tänne, ei kai se ole tarkkaa. 
 Suomen vähintään 48 000 lajista noin puolet tunnetaan niin hyvin, että niiden 
uhanalaisuutta on voitu arvioida viimeisimmässä uhanalaisarvioinnissa (https://pu-
nainenkirja.laji.fi/). Näistä lajeista noin 12 prosenttia arvioitiin uhanalaisiksi. Määrä on 
kasvanut, mikä osoittaa, että lajiston uhanalaistumista ei ole onnistuttu pysäyttämään.
 Monimuotoisuus on verkosto, jossa kaikella on 
paikkansa ja tarkoituksensa. Esimerkiksi maailman-
laajuinen pölyttäjäkato on vaikuttanut ravinnontuo-
tantoon. Lisäksi on olemassa sateenvarjolajeja, joita 
suojelemalla suojellaan laajaa kirjoa monia muita la-
jeja. Tällaisten sateenvarjolajien ympärille rakentuu 
Beetles LIFE -hanke, jossa autetaan kahdeksaa hyön-
teislajia ja niiden elinympäristöjä. Hoitotoimet autta-
vat samalla satoja muita lajeja ja turvaavat luonnon 
monimuotoisuutta.
 Metsiä ennallistetaan kohti luonnontilaisen met-
sän rakennetta lisäämällä puuttuvia ominaisuuksia, 
kuten lahopuuta ja palanutta puuta sekä monipuolistamalla ikärakennetta ja lisäämällä 
haavan osuutta. 
 Hankkeen kovia kokeneista ja sankarillisista kohdelajeista kerrotaan taiteen, kas-
vatuksen, median ja leikkimisen avulla. Lajeina ovat ovat punahärö, korpikolva, laho-
kapo, kaskikeiju, havuhuppukuoriainen, mäntyhuppukuoriainen, haavansahajumi ja 
palolatikka, jotka ovat herkkiä metsäluonnon indikaattorilajeja. Ne ilmentävät metsä-
luonnon tilaa ja toimivat luonnonsuojelun mittarina.
 Kun seuraavan kerran katsot sotkuiselta vaikuttavaa metsikköä, jossa on monen 
ikäistä ja lajista puustoa sekä lahoavia runkoja pitkin poikin, ihastele samalla metsän 
tarjoamaa luonnon monimuotoisuutta.•
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö 
heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai EASME ole vastuussa 
aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Sateenvarjolajeja
suojelemalla
suojellaan laajaa
kirjoa monia 
muita lajeja.

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

VESIPOSTIA

raisa tiilikainen, projektipäällikkö, 
beetles life -hanke,  metsähallitus
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KUVA: PIXABAY

Turvallista tekemistä 
korona-aikaan
mika pirttivaara, leijonat puhtaan veden
puolesta -työryhmän puheenjohtaja 

MIHIN ASIAAN me olemme kosketuksissa 
joka päivä? Riippumatta iästämme, taustois-
tamme tai esimerkiksi siitä, missä päin maa-
ilmaa me asumme.
 Tuo asia on ympäristö. Kokemamme 
ympäristö voi olla rakennettua ympäristöä, 
kulttuuriympäristöä tai luontoympäristöä. 
Näistä kaikista löytyy yllin kyllin erilaista te-
kemistä innokkaille leijonille ja leoille. 
 Järjestä vaikkapa pop-up-talkoot ja yl-
läpidä vireää toimintaa ja yhteisöllisyyttä 
muutoin haastavana aikana. Ideoita talkoi-
siin voit saada olemalla yhteydessä esimer-
kiksi kouluihin, kuntaan, maakuntamuseoon 
ja eri järjestöihin tai ideoimalla leijonien ja 
leojen kanssa yhdessä. 
 Tiesitkö, että ympäristöllä on suuri vai-
kutus terveyteen ja hyvinvointiin? Esimer-
kiksi Maailman terveysjärjestö WHO:n 
mukaan maailmanlaajuisesti 24 prosenttia 
kuolemista on linkitetty ympäristöön. Sa-
malla kun temmeltäminen ympäristön ja 
luonnon puolesta tekee hyvää omalle tervey-
delle, se on myös arvokasta toimimista mui-
den terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Mikä 
parasta, korona-aikana ympäristötoimintaa 
voi tehdä aikamoisen turvallisesti noudat-
taen viranomaisohjeita. 
 Laita hyvä kiertämään ja jaa ideasi ja ko-
kemuksesi vaikkapa eri sosiaalisen media 
kanavissa. Kysy vinkkejä Leijonat puhtaan 
veden puolesta -työryhmältä puhtaatvedet@
lionstoimisto.fi
 Autetaan toisiamme auttamaan.•

Anna mielikuvituksellesi tilaa, 
kun mietit uusia ympäristötekoja.
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T
ilaisuus alkoi Kärkölän kunnan 
kiinteistöpäällikkö Jukka Kopo-
sen Huovilan puiston ja sen his-
torian esittelyllä. Samalla pidet-
tiin lettukestejä, kun Kärkölän 
klubin puolisot tarjosivat her-
kullisia lettuja, grillimakkaraa ja 

mehua osallistujille.
 Varsinainen koulutusosuus alkoi piirin
LQ-puheenjohtaja Kari Julkusen avajais- 
sanoilla ja paikallaolijoiden esittäytymisellä. 
Sen jälkeen LQ-kouluttaja Johanna Arho- 
Forsblom kertoi koulutuksen sisällöstä sekä 
sen vaikutuksesta koulutettuihin sekä lapsiin 
ja nuoriin, joiden kanssa he toimivat. 
 Lions Quest -koulutus on tullut Suomeen 
vuonna 1991, ja sen alkuperäinen tarkoitus 
oli huumeongelman ehkäisy. Siitä koulutus 
on laajentunut kattamaan muitakin lapsiin 
ja nuoriin liittyviä asioita, Elämisen taitoja, 
kuten koulutuksen teema suomeksi on. Suo-
messa koulutettuja on tähän mennessä hie-
man yli 20 000 lasten ja nuorten parissa toi-
mijaa. Lions Quest -toimintaa on 155 maassa. 
 Liikuntaseurakoulutuksen merkityksestä
meille kertoi videohaastattelussa Suomen 
jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja 
Jukka Jalonen. Hän on toiminut urallaan 
myös nuorten valmentajana, joten hän ker-
toi vakuuttavasti LQ-koulutuksesta omalla 
kokemuksellaan.

Markkinointiin yhteistyötä
C-piirin piirikuvernööri Nina Moilanen an-
toi LQ-koulutuksen markkinointiohjeita. 
Markkinointia kannattaa tehdä yhteistyössä 
kunnan toimijoiden, esimerkiksi sivistysjoh-
tajan, koulutoimenjohtajan tai vastaavan vi-
ranomaisen kanssa. 
 Tilaisuuteen osallistunut Kärkölän sivis-
tys- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja
Eero Lepola muistutti peruskoulun lisäksi 
myös taiteen perusopetuksen opettajista. He-
kin voivat työssään hyödyntää koulutuksen 
oppeja. Samoin kansalaisopistoihin kannattaa
olla yhteydessä. 
 Peruskoulun puolella opettajien lisäksi
koulutusta kannattaa tarjota myös koulu-
psykologeille ja kuraattoreille. Lepola näki 
koulutuksen erityisen tärkeäksi yläkoulun ja 

Tullaan tutuiksi Lions Quest 
-toimijoiden kanssa
Kärkölän Huovilan puistossa pidettiin lokakuussa C-piirin Lions Quest 
-vastaavien ja 2. varapresidenttien ”Tullaan tutuiksi” -tapahtuma. 
LIONS QUEST / arto määttä

toisen asteen aineenopettajille, joiden opet-
tajankoulutus on suppeampi kuin alakoulun 
luokanopettajien. 
 Yhtenä ongelmana koulutukseen osallis-
tumiselle Eero Lepola näki opettajien työajan 
järjestämisen. Koulutus on opettajille työ-
aikaa, ja sen tapahtuessa virka-aikaan, täytyy 
opettajalle järjestää sijainen. Keskustelun ai-
kana nousi kysymys, että voisivatko leijonat 
vapaaehtoistyönä sijaistaa koulutukseen osal-
listuvia opettajia. Tästä kannattaa keskustella 
paikallisen opetuksen järjestäjän kanssa. 
 Tilaisuuden lopuksi Kari Julkunen eh-
dotti, että keräisimme Lions Quest -toimin-
nalle rahaa klubien joulumyyntituotteiden 
klubien välisellä myynnillä. Monilla klubeilla 
on joulumyynnissä tuotteita, joita voisi hyvin 
myydä laajemminkin klubien kesken. 
 Osa näin saadusta rahasta voitaisiin suun-
nata Lions Quest -toimintaan, eli esimerkiksi 
lahjoittaa koulutus jollekin klubin valitsemalle
toimijalle. LC Kärkölän 2. varapresidentti 
Arto Määttä otti asian hoitamisesta kopin ja 
lupasi olla yhteydessä osallistujiin.•

Yksi ongelma koulutukseen osallistumiselle 
on opettajien työajan järjestäminen.

Lions Quest -kouluttaja Johanna Arho-Forsblom 
kertoi Quest-koulutuksesta ja sen merkityksestä 
lapsille ja nuorille.

Tapahtuman ideoija ja pääjärjestäjä Kari Julkunen (edessä) seuraa Huovilan puiston esittelyä.
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Opettajille
Koulutuksella vaikutetaan opettajien 
koko ammattiuran aikaiseen osaamiseen. 
Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille 
käytännön työkaluja. Opettajien Elämi-
sentaitoja-koulutukselle antama palaute 
on loistavaa. Erityisesti kiitosta saavat 
käytännönläheisyys, sovellettavuus ja 
materiaalit.

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

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

Jukka Jalonen
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Aika Koulutustyyppi Piiri Paikkakunta

ma–ti 1.–2.2. Peruskoulutus O Kokkola
ma–ti 8.–9.2. Peruskoulutus D Kouvola
to–pe 4.–5.3. Peruskoulutus B Helsinki
ma–ti 8.–9.3. Peruskoulutus A Turku
ke–to 10.–11.3. Peruskoulutus C Riihimäki
to–pe 11.–12.3. Peruskoulutus E Tampere
ma–ti 15.–16.3. Peruskoulutus L Kemi
ma–ti 22.–23.3. Peruskoulutus I Oulu
to–pe 25.–26.3. Peruskoulutus F Lapua
ma–ti 12.–13.4. Peruskoulutus H Joensuu
to–pe 15.–16.4. Peruskoulutus N Vantaa

la 23.1. Liikuntaseurakoulutus N Vantaa
la 6.2. Liikuntaseurakoulutus I Oulu
la 13.2. Liikuntaseurakoulutus F Kuortane
la 20.2. Liikuntaseurakoulutus D Kouvola
la 20.3. Liikuntaseurakoulutus A Turku
la 27.3. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki
la 10.4. Liikuntaseurakoulutus O Kalajoki
la 17.4. Liikuntaseurakoulutus L Rovaniemi
ti 20.4. ja ti 27.4. Liikuntaseurakoulutus K Kuopio
ke 21.4. ja ke 28.4. Liikuntaseurakoulutus G Jyväskylä
ma 3.5. ja ma 10.5. Liikuntaseurakoulutus H Savonlinna

KEVÄT 2021

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

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

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

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

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

KOULUTUSTYYPIT

YHTEYSTIEDOT

www.lionsquest.fi

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

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

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

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

ELÄMISENTAIDOT – KESKIÖSSÄ JOKA PÄIVÄ. WWW.LIONSQUEST.FI

Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma
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H
-piirin Lions Quest -puheen-
johtaja Jorma Silander on LC 
Punkaharjun jäsen. Hän on ol-
lut mukana leijonatoiminnassa 
40 vuotta ja hoitanut lähes kaik-
kia klubin tehtäviä muun muas-
sa kahdesti presidenttinä. 

 – Lisäksi olen toiminut sekä lohkon että 
alueen puheenjohtajana ja nyt viimeksi kolme
vuotta H-piirin Quest-puheenjohtajana. 
Omassa klubissani hoidan tällä hetkellä sekä 
koulutus- että nettivastaavan tehtävää.
 – Klubimme on varautunut vuosittain 
kustantamaan yhden kasvattajan koulutuk-
siin. H-piirissämme on ollut erittäin aktii-
visia Quest-toiminnan tiedottajia ja koulu-
tuksiin innostajia. Niinpä koulutuksissa on 
aiemmin ollut kohtuullisen paljon kasvatta-
jia erityisesti Joensuun seudulta. Myös piirin 
johtotehtävissä olevat ovat osallistuneet sekä 
tiedottamiseen että koulutuksiinkin. 
 Nykyinen piirikuvernööri oli aiemmin 
muun muassa piirin LQ-puheenjohtaja. Hän 
on edellisten piirikuvernöörien tavoin pitä-
nyt huolta Quest-toiminnan tiedottamisesta. 
Edellisen toimintakauden koulutukset jou-
duttiin valitettavasti perumaan lähinnä ko-
ronaongelman vuoksi.

Tieto kulkee parhaiten 
henkilökohtaisesti
– Kaudella 2020–2021 toivon, ettei korona 
enää sotke koulutuksia ja kasvattajilla on roh-
keus tulla mukaan. 
 – Toivon myös, että klubit varaavat tar-
vittavat määrärahat ja ovat aktiivisia innos-
tamaan osallistujia sekä peruskoulutukseen 
että liikuntaseurakoulutukseen. Tämä vaatii 
jatkuvaa muistuttamista ja hoksauttamista 
sekä klubien presidenteiltä, koulutusvastaa-
vilta että lohkojen puheenjohtajilta. Klubit 
voisivat liittää LQ-toiminnasta vastaamisen 
vaikkapa pysyvästi 1. tai 2. varapresidentin 
tehtäviin, ellei asiaan ole valittu omaa vastuu-
henkilöä.
 Jatkuvalla tiedotuksella on merkittävä 
osuus koulutusten toteuttamiseksi. Usein tieto
kulkee parhaiten suusta korvaan eli henkilö-
kohtaisesti. Avainasemassa ovat klubien vas-
tuuhenkilöitten lisäksi myös aiemmin koulu-
tuksissa mukana olleet. Heitä voitaisiin käyt-
tää innostajina ja tiedon välittäjinä omissa 
työyhteisöissään ja harrastustoiminnassa. 

Lions Quest mukana virtuaalisilla Varhaiskasvatusmessuilla
LIONS QUEST / mari koivisto, lions quest -koulutussihteeri 

ELÄMISENTAITOJA LIONS QUEST osallistui Varhaiskasvatusmessuille 19.–28.10. Messut 
järjestettiin ensimmäistä kertaa verkkoalustalla, jossa kullakin näytteilleasettajalla oli 
oma virtuaalinen osastopaikkansa esitteineen ja videomateriaaleineen. Messuvierailla 
oli myös mahdollisuus chat-keskusteluun osastojen kanssa. Messuosastoilla vierailu 
oli kävijöille maksutonta. Messuilta saimme ainutlaatuista kokemusta poikkeusaikojen 
markkinoinnista. Osastollamme vieraili reilun viikon aikana useita kymmeniä varhais-
kasvatuksen ammattilaisia.•

Lions Quest on vahva satsaus tulevaisuuteen
Lasten ja nuorten ryhmäyttäminen sekä itsetunnon vahvistaminen 
ja syrjäytymisen estäminen auttavat selviytymään elämän haasteista.
LIONS QUEST / mari koivisto, lions quest -koulutussihteeri

 Koulukiusaaminen sekä -väkivalta ovat 
nousseet kipeällä tavalla esiin eräiden ääri-il-
miöiden vuoksi. Niiden kitkemiseen tarvi-
taan yhteiskunnan kaikki hyvät voimavarat; 
kodin ja koulun lisäksi myös vapaaehtoinen 
harrastustoiminta ja niissä toimivat. 
 Kasvattajat tarvitsevat tukea ja käytän-
nöllisiä työkaluja auttaakseen lapsia ja nuo-
ria kasvamaan vastuullisiksi kansalaisiksi. 
Elämisentaitoja-koulutukset ovat tässä mer-
kittävä lisä yhteiskunnan muun toiminnan 
ohella. Lasten ja nuorten ryhmäyttäminen 
sekä itsetunnon vahvistaminen ja syrjäyty-
misen estäminen niin koulussa kuin harras-
tuksissa, auttavat heitä selviytymään elämänsä
haasteista. 
 Elämisentaitoja Lions Quest -koulutus on
sekä upeaa kasvatustyön tukemista, lasten ja
nuorten auttamista, että klubeille helppo tapa
tehdä aktiivista työtä tulevaisuuden hyväksi.•

Klubit voisivat liittää LQ-toiminnasta vastaamisen 
vaikkapa pysyvästi 1. tai 2. varapresidentin tehtäviin, 
ehdottaa H-piirin LQ-puheenjohtaja Jorma Silander.

Kasvattajat tarvitsevat tukea ja käytännöllisiä 
työkaluja auttaakseen lapsia ja nuoria. 
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V
aikka elämä voi olla hiukan pe-
lottavaa näinä päivinä, Lions 
Clubs Internationalin säätiön 
LCIF:n sosiaalisten taitojen ja 
tunnetaitojen oppimisohjelma 
Lions Quest auttaa lapsia mu-
kautumaan.

 Lions Quest opettaa lapsille elämäntai-
toja, joiden avulla lapsista kehittyy iloisia ja 
luottavaisia nuoria, jotka tekevät hyviä valin-
toja menestyksekkään tulevaisuuden raken-
tamiseksi. Lapset oppivat päätöksenteko- ja 
kommunikointitaitoja ja miten sanotaan ei 
huumeille ja alkoholille. He oppivat myön-
teistä käyttäytymistä, kuten tunteiden hal-
lintaa ja empatian osoittamista. Palvelemaan 
oppiminen auttaa lapsia ymmärtämään, mi-
ten tärkeätä on palvella omaa yhteisöään.

Tunnepohjainen hyvinvointi 
kuntoon
Calumet Cityssä, Illinoisissa, USA:ssa opet-
tajat ymmärtävät, että korona on aiheutta-
nut stressiä ja tehnyt Lions Quest -opetuk-
sesta ensiarvoisen tärkeän asian. Siitä syystä 
he varmistavat, että lapsille pidetään Lions 
Quest -oppitunnit. Itse asiassa kouluvuoden 
2020–2021 ensimmäisellä viikolla opettajat 
keskittyivät pelkästään sosiaalisten taitojen 
ja tunnetaitojen opettamiseen. 
 − Ymmärrämme, että tämä pandemia 
on ollut traumaattinen, emmekä voi millään 
odottaa oppilaidemme syöksyvän suoraan 
suorittamaan tavallista koulutyötä, sanoo 
tohtori Tamara Young, joka on koulupii-
rin eritysopetuksen johtaja ja Calumet City 
Lions Clubin jäsen.
 − Meidän oli varmistettava, että lasten 
sosiaalinen ja tunnepohjainen hyvinvointi 
oli kunnossa, ennen kuin aloitimme teoreet-
tisten aineiden kanssa.
 Koska kouluvuosi alkoi etäopiskeluna, 
opettajat pitivät Lions Quest -tunnit videon 
avulla. Tohtori Young on havainnut paran-
nusta koulun ilmapiirissä siitä lähtien, kun 
ohjelma alkoi viime vuonna. Hän toteaa 

Lionit tukena pandemiaan 
sopeutumisessa
Ei pitäisi tulla yllätyksenä, että koronapandemia vaikuttaa tämän päivän 
lapsiin ja heidän koulunkäyntiinsä. Sopeutuminen verkko-opiskeluun, 
uusien elämäntapojen omaksuminen ja epämääräisestä ja näennäisesti 
koko ajan muuttuvasta viruksesta kuuleminen aiheuttaa lapsille stressiä, 
jota he eivät ole kenties koskaan ennen kokeneet. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION / jamie weber

Lions Questin antaneen opettajille työväli-
neitä, joita tarvitaan keskusteltaessa oppilai-
den kanssa vaikeista aiheista. 
 Lions Quest innosti myös järjestämään 
lapsille tapahtumia uuden etäopiskeluvuo-
den alkaessa. Rehtori Regina Huston, joka 
myös on Calumet City Lions Clubin jäsen, 
toimi vetäjänä parkkipaikkatapahtumassa, 
jossa autettiin oppilaita mukautumaan tilan-
teeseen. 
 Ulkoilmatilaisuudessa huolehdittiin so-
siaalisesta etäisyydestä, tarjottiin hot dogeja 
ja pieniä lahjoja kotiin vietäväksi. Tilaisuus 
tarjosi lapsille ja näiden vanhemmille oival-
lisen tilaisuuden tavata lasten opettajia ja 
luokkatovereita. 

 Kun uudet Lions Quest -päiväkirjat olivat
noudettavissa myöhemmin kouluvuoden ai-
kana, koulupiiri käytti tilaisuutta hyväkseen 
ja järjesti juhlat lapsille. Oppilaita pyydet-
tiin tulemaan paikalle pukeutuneina Hal-
loween-asuihinsa ja he saivat uusien päi-
väkirjojensa ja oppimateriaaliensa ohella 
karamellipussit. 
 − Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen 
ottaminen koulumme ohjelmaan on paras 
juttu, minkä olemme tehneet, sanoo tohtori
Young. Tämän päivän maailmassa koulu ei 
ole enää pelkkää teorian oppimista. Siinä on 
kyse myös oppilaidemme sosiaalisesta hy-
vinvoinnista. Lions Quest auttaa tukemaan 
meitä tämänhetkisessä tilanteessa.•

Lions Quest innosti järjestämään lapsille 
tapahtumia uuden etäopiskeluvuoden alkaessa.

Koulupiiri järjesti lapsille juhlat, joissa oppilaat pukeutuivat Halloween-asuihinsa 
ja saivat uusien päiväkirjojensa ja oppimateriaaliensa lisäksi karamellipussit.
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V
iime kesän leiripaikan saaneilla 
on etuoikeus tulevan kesän lei-
reille, mutta osa joutuu eri syis-
tä perumaan paikkansa. Tämän 
johdosta vapaita paikkoja on 
haettavana ensi kesän leireille.
     Hakuaika päättyy nyt poik-

keuksellisesti 31. tammikuuta 2021.
 Suunnitelmissa on leirien järjestäminen 
Suomessa. Järjestelyt ja ohjelmat muotoutu-
vat talven ja kevään aikana, jos pandemia sal-
lii kokoontumiset.
 Sanotaan: ”Mikään ei ole niin paha, ettei 
tuo mukanaan jotain hyvää.”

Nuorisovaihto uskoo tulevaisuuteen
Nuorisovaihto-ohjelma kiinnostaa nuoria tulevana 
kesänä, vaikka viime kesän ohjelma peruuntui.
NUORISOVAIHTO / tor-erik backström, yced md 107

Vapaita paikkoja on haettavana 
ensi kesän leireille.

Uusia toimintatapoja
Kaikkina vuosina, joina olen ollut mukana 
nuorisovaihto-ohjelmassa, on konsepti ollut 
vuodesta toiseen sama. Suomessa ja muualla, 
on jatkettu samaa rataa.
 Nyt on ajateltava koko Lions YCE-ohjel-
man tulevaisuus uudelleen. Miten se saadaan 
toimimaan tässä maailmantilanteessa?
 Loka-marraskuun vaihteessa pidettiin 
epävirallinen Europa Forum, GoToMeeting
-etäkokous. Suomesta osallistui Juhani Kau-
tonen. Kokouksessa ei päästy ratkaisuihin, 

mutta päätettiin seurata pandemian etene-
mistä. Helmi-maaliskuun vaihteessa pide-
tään uusi kokous, jossa selvitetään kesän ko-
koontumissuosituksia Euroopassa.
 Tiedän, että monessa maassa suunnitel-
laan leirejä kesäksi kuten myös meillä lii-
tossa, mutta talven ja kevään aikana selviää, 
millä konseptilla ne toteutetaan.
 Katsomme kuitenkin luottavaisina tule-
vaisuuteen, sillä nuorisotyön, nuorisoleirien 
ja Lions-työn on jatkuttava!•
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O
rkesterin koesoittomateriaa-
lit voi ladata osoitteesta www.
orkesternorden.com. Sivuilta 
löytyvät myös päivitetyt ohjeet 
hakuprosessiin liittyen ja linkki 
sähköiseen lomakkeeseen, jon-
ka täyttämällä saa tunnukset vi-

deokoesoittoon. 
 Videokoesoittolinkit aukeavat tammi-
kuun alussa ja ovat avoinna aina 17.2.2021 
saakka. Videohakumateriaalien perusteella 
orkesterin sektioiden kouluttajat tekevät va-
linnat eri sektioiden kokoonpanosta. Vuon-
na 2021 orkesterissa tulee soittamaan noin 
60–70 muusikkoa. 
 Orkesteri kokoontuu jälleen Lahdessa
ensi kesänä 23.7.–6.8.2021 kymmenen päi-
vää kestävälle leirille ja leirin päätteeksi 
konserttikiertueelle. Orkesterin kiertuepai-
kat ovat vielä tällä hetkellä osittain vahvis-
tamatta. Päivitämme internet-sivuja kier-
tuetietojen kohdalta heti, kun kaikki päivät 
vahvistuvat. 

Orkesterin soittajahaku 
on nyt käynnissä 
Orkester Nordenin vuoden 2021 soittajahaku on avoinna 2.12.2020–
17.2.2021. Orkesteriin voivat hakea 15–26-vuotiaat nuoret muusikot. 
Hakijan täytyy olla Pohjoismaiden tai Baltian maiden kansalainen ja 
hänen täytyy opiskella jossain musiikkioppilaitoksessa näissä maissa.
ORKESTER NORDEN / henna keihäs, orkester nordenin tuottaja

Viime vuoden suunnitelmia 
hyödynnetään
Kapellimestari Eivind Gullberg Jensen on 
lupautunut johtamaan orkesteria, ja ohjel-
mistoon joudumme tekemään vain pieniä 
muutoksia. Kutsu Berliinin Young Euro 
Classic -festivaaleille on voimassa ensi ke-
sänä ja otamme kutsun vastaan toivoen, että 
ensi kesänä kyseiset festivaalit pystytään jär-
jestämään ja matkamme Saksaan on mah-
dollinen.
 Orkester Nordenin toiminta rahoitetaan 
pääosin Pohjoismaisen ministerineuvoston 
tuella, mikä riittää lähinnä orkesterin pe-
rustoiminnan rahoittamiseen ja leirin ku-
luihin. Tämän lisäksi on välttämätöntä saa-
da muuta tukea ja rahoitusta, jotta voimme 
järjestää nuorille ikimuistoisia elämyksiä 
kiertueella. Myös yritysyhteistyö olisi ää-
rimmäisen tärkeää.
 Leirin aikana tarvitsemme vapaaehtoi-
sia muun muassa kahvinkeittoon ja ohjeis-

Orkesteri kokoontuu jälleen 
Lahdessa ensi kesänä kymmenen 
päivää kestävälle leirille.
KUVA: JANI MAHKONEN

ohjelman suunnitteluun ja toivomme aktii-
vista leijonayhteistyötä asian tiimoilta.
 Ensi vuoteen tulee myös hiukan uudis-
tuksia. Taiteellinen tekeminen tulee aina 
olemaan tärkein osa orkesterin toimintaa, 
mutta sen rinnalla haluamme uudistua ja 
osoittaa olevamme ajan hermolla myös 
ympäristöasioissa. Ensi vuonna aloitamme 
yhteistyön Lahden ympäristöpääkaupunki 
-hankkeen kanssa. Lahti on valittu Euroo-
pan ympäristöpääkaupungiksi vuonna 2021 
ja näihin suunnitelmiin olemme innolla 
lähdössä mukaan myös Orkester Nordenin 
kanssa. 
 Orkester Norden on valmiina uuteen 
vuoteen ja uusiin haasteisiin.•
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Orkester Norden 
kulttuurituottaja Henna Keihäs
henna.keihas@lahti.fi, p. 050 383 6551 
www.orkesternorden.com 
www.lions.fi, www.lahti.fi  
Olemme myös somessa!

LISÄTIETOJA
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LION SM-KEILAILU 2020 / JATKO 
Kilpailukutsu

Kilpailuaika: 20.11–20.12.2020
Järjestäjä: LC Saarijärvi/Palvasalmi

Kilpailutapa: 6 sarjaa/eu
Keskiarvotasoitus: 205–155/70 % (ei rekisteröidyt 35 p/sarja)
Kilpailumaksu: 35 euroa (12 euroa lisämaksulla mahdollisuus 

osallistua myös meneillään olevaan erikoiskilpailuun)
Kilpailusarjat: Henkilökohtainen Lion-mestaruus 6 sarjaa 
(ilman tasoituksia), Lions/Lady/Lions -veteraanit 6 sarjaa,

Joukkue 2 x 6 sarjaa, Lions-veteraanit 4 x 6 sarjaa.
Palkinnot: 3 parasta/sarja

Ilmoittautuminen: 
Liikelataamo Saarijärvi p. 050 3398747

www.varaavuoro.com/liikelataamo

Kilpailuajat: 
Meneillään olevan erikoiskilpailun mukaisesti 

ti klo 18.00, ke klo 12.00 ja su klo 12.00.
Muut ajat sovittavissa puhelimitse Liikelataamon kanssa.

Kilpailupaikka: 
Liikelataamo Saarijärvi, Rentontie 7, 43100 Saarijärvi

Lisätietoja 
Kilpailun yhteyshenkilöinä toimivat:

Matti Ikkala p. 040 538 2684, 
Pasi Korhonen p. 045 232 4554, pasi.korhonen@k-rauta.fi

ID-EHDOKAS KAUDELLE 2022–2024
On jälleen moninkertaispiirin 107 eli Suomen vuoro 
asettaa kielitaitoinen ja yhteistyökykyinen ehdokas 

kansainvälisen hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2022–2024.

ID-ehdokkaan, joko DG tai PDG, tulee olla hyvässä asemassa
 olevan lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen ja saada 
ehdokkuudelleen sekä piirinsä että moninkertaispiirin kannatus. 

Kansainvälisen hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset on 
esitetty kansainvälisen järjestön ohjesääntöjen II. luvun 3. pykälässä 

(katso päämajan kotisivut www.lionsclubs.org).

Piirin ehdokas valitaan piirin vuosikokouksessa keväällä 2021 
ja moninkertaispiirin ehdokas liiton vuosikokouksessa 

Turussa 12.6.2021. Valituksi tullut esitellään Europa Forum 
-kokouksessa Thessalonikissa Kreikassa 7.–9.10.2021 

sekä NSR-kokouksessa Islannissa 2022.

Lopullinen valinta ID-tehtävään tapahtuu 
kansainvälisessä vuosikokouksessa New Delhissä 1.–5.7.2022.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään
perjantaina 15.1.2021 toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). 

Kuoreen merkintä ”ID-hakemus”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

LIITON PUHEENJOHTAJIEN
VALINTA KAUDELLE 2021–2022

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 esitys 
ja sen tulee olla liittotoimistossa viimeistään perjantaina 15.1.2021 
toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai 
”VCC”.  

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR
FÖRBUNDET FÖR PERIODEN 2021–2022
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 ord-
förande. Till klubbens förslag till förbundets ordförande bör bifo-
gas klubbens understödsbevis och kandidatens samtycke och för-
bindelse 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. Behörig-
hetsvillkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade i 
§ 16 i förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha 
tillräckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Till-
läggsuppgifter 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
onsdagen 15.1.2021 under kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45).
Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”. 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Matti Reijonen Maarit Kuikka
 Ordförande Verksamhetsledare
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M
uistelmat on kirjoittanut, 
koonnut, markkinoinut ja 
myynyt Lauttasaaren senio-
ritalon asukas Tauno Ham-
mar itse. Muistelmakirjan 
tuoton Tauno on luvannut 
omalle klubilleen LC Hel-

sinki/Lauttasaarelle edellyttäen, että tuotto 

Keräyksiä hyvään tarkoitukseen
Lion Tauno Hammarin toinen muistelmakirja ”Tauno” ilmestyi 
tänä syksynä. Kirjan alaotsikkona on ”Hesarin ja Tölikän kautta 
Laruun” eli Helsinginkadun ja Töölön kautta Lauttasaareen.
antti  tuomikoski

lahjoitetaan edelleen Lauttasaaren seniorita-
lon saunan kiuasremonttiin. Ennakkomyyn-
nin perusteella lahjoitettava summa tulee 
olemaan vähintään 17 000 euroa.
 Ensimmäisen muistelmakirjansa Tauno 
Hammar julkaisi ystävänpäivänä 2014. Sil-
loin kirjan tuotto jaettiin Uuden lastensai-
raalan, 7 200 euroa ja Filippiinien tulvava-

hinkojen, 4 400 euroa kesken. Ensimmäisen 
muistelmakirjan nimi on Kauvattan pojasta 
Stadin kundiksi.
 Tauno on ollut aktiivinen lion 40 vuotta.
Yli puolet jäsenyysajasta hän on ollut LC 
Helsinki/Metsälän jäsen 1980−2002. LC 
Metsälän jäseneksi hänet kutsuttiin siirret-
tyään yrityksensä Metsälään 40 vuotta sitten, 
Tauno oli nimittäin löytänyt Metsälästä yri-
tystoiminnalleen paremmat toimitilat. 
 Sitä ennen, silloin lähes 50-vuotiasta 
Hammaria oli pidetty ”liian vanhana” otet-
tavaksi Lions-jäseneksi. Lähes toisen puolen 
Lions-ajastaan hän on lauttasaarelaisena ollut
LC Helsinki/Lauttasaaren jäsen eli vuodesta 
2002 lähtien. Ja jäsenyys jatkuu edelleen.

Euroopan ensimmäinen
Melvin Jones -klubi
Tauno toimi LC Metsälän presidenttinä 
1991−1992. Ja kuinkas ollakaan, sinä vuonna 
LC Metsälästä tuli Euroopan ensimmäinen 
sataprosenttinen Melvin Jones -klubi eli klu-
bin jokainen jäsen oli Melvin Jones -jäsen. 
 Presidenttikauttaan seuraavan kauden 
päätteeksi Tauno osallistui Lions-liikkeen 
vuosittaiseen kansainväliseen vuosikokouk-
seen eli Conventioniin Minneapolisissa Yh-
dysvalloissa 7.–10.7.1993. Siellä hän sai vas-
taanottaa Melvin Jones -klubille kuuluvat 

Tauno Hammarin Lions-huomionosoituksista seinällä oikealla ylin on vuonna 2011 Vaasan vuosikokouksessa 
ojennettu Ambassador of Good Will Award. Se on kansainvälisen Lions-järjestön korkein huomionosoitus.
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Tauno Hammarin toinen muistelmakirja
Tauno ilmestyi lokakuun puolivälissä.
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Muistelmakirjan tuotto lahjoitetaan 
senioritalon saunan kiuasremonttiin. 

Tule viettämään unohtumaton ja turvallinen  
loma ylellisissä lasi-igluissa Levin . 

kauneimmilla maisemilla!   -
Levin Igluilla voi järjestää myös unohtumattoman .   

kokouksen. Lue lisää www.leviniglut.net

Levin Iglut tarjoaa majoitusta lionsklubien 
  jäsenille erikoishintaan -30% ajanjaksolla  
    10.12.2020 - 25.4.2021
  Varaukset myyntipalvelusta tunnuskoodilla  
Lions puh. 050 313 5637 tai sales@leviniglut.fi

lyhdyt myytiin SightFirstin ja Punaisen Su-
lan -kampanjatuotteina.
 93-vuotiaan taloustirehtööri Tauno Ham-
marin saamista Lions-huomionosoituksista
merkittävin on Vaasan vuosikokouksessa 
12.6.2011 hänelle ojennettu Ambassador of 
Good Will Award. Se on maailmanlaajuisen 
Lions-järjestön korkein ansiomerkki. Toi-
seksi arvokkaimpana Lions-huomionosoi-
tuksena Tauno pitää ehkä nimensä kaiver-
rusta Päämajan kahteen nimitauluun Oak 

 Tänä syksynä Hammaria ilahdutti Laut-
tasaaren säätiön myöntämä pro Lauttasaari
-mitali, joka myönnetään tunnustuksena 
Lauttasaaren hyväksi toimineille yksityisille 
henkilöille tai yhteisöille.

Ex Libris 76 vuoden 
odotuksen jälkeen
Tauno on nuoruudestaan lähtien ollut kirjo-
jen ystävä. Jo 17-vuotiaana hän haavei-
li omasta Ex Libriksestä. Tauno joutui vain 

huomionosoitukset klubilleen LC Metsälälle 
toimitettavaksi. 
 Ja Metsälän klubi on edelleen pitänyt 
lähes kolmekymmenvuotisesta perinteestä 
kiinni: klubin jokainen jäsen on myös Melvin
Jones -jäsen. 
 Hammarin myyntituotteista ehkä eniten 
huomiota Suomen Lions-liiton vuosikokouk-
sissa ovat saaneet yhteensä 550 tallilyhtyä. 
Ne Tauno valmisti vapaa-ajan asuntonsa 
verstashuoneessa. Muiden tuotteiden ohella 

Tyttärentyttären Lakriima Machreichin 
Tauno Hammarille suunnittelema ja piirtämä 
Ex Libris tältä vuodelta.

Brookissa – edellä todettujen menestyksek-
käitten Sight First I ja Sight First II -keräysten
ansiosta 1991−1994.
 Työelämän ansioista Tauno ehkä arvos-
taa erityisesti kahta Yrittäjäristiä. Nimittäin 
kukanpäivänä 1980 heillä kotonaan järjeste-
tyssä yrittäjäjuhlassa oli jaettu ensimmäiset 
Yrittäjäristit. Taunolle ojennettiin Yrittäjäristi
ensimmäisenä. Ja sitten kun 40 vuotta yrit-
täjänä tuli täyteen, niin Tauno sai Yrittäjän 
timanttiristin.

odottamaan omaa Ex Libristään 76 vuotta, 
kunnes tyttärentytär Lakriima Machreich 
suunnitteli ja piirsi sen hänelle tänä vuonna. 
 Leijona kaatamassa keiloja sopii erin-
omaisesti Taunon Ex Libriksen pääkuvioksi, 
sillä lionstoiminta ja keilaaminen ovat olleet 
hänen läheisiä harrastuksiaan vuosikymme-
niä. Ex Libriksen oikeassa laidassa kaupan 
tunnus kuvaa Taunon pitkäaikaista yrittäjä-
toimintaa. Kuvion alalaidassa oikealla olevat 
sulkakynät kuvaavat Taunon kirjallisia har-
rastuksia.•
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Betoni-Jussi
T:mi Juha Kekäläinen 
www.porraspaikkari.fi

Hämeenlinna

HF-Autohuolto Oy 
Riihimäki

Huittisten Ryhmärakentajat Oy
Huittinen

Hautaustoimisto Mänttäri
Kirkkokatu 4, 49400 Hamina

Puh. 0400 313 288

Hovinikkarit Oy 
www.hoviportaat.fi

Kangasniemi

Johan Nyberg
SMS-Kiinteistöpalvelut Oy 

Vaasa

Asianajotoimisto Jurentia Oy 
Puh. 09 288 280
www.jurentia.fi

Auto-Artikkeli Oy
Vantaa

Akva Filter Oy 
Joutsa

Kotimaiset vedensuodattimet

Alajärven Apteekki 
Alajärvi

K-Market Rinne
Pirttikoski

37

Maanrakennus
Weckman Oy

Neuvoton

Kuljetus ja Maansiirtoliike
K. Timonen Oy

Lahti

Juankosken apteekki

Juankoskentie 13, 73500 Juankoski, puh. 017 612 014
Säyneisen Sivuapteekki palvelee ma–pe klo 9–15

Säyneisentie 11, 73770 Säyneinen, puh. 017 610 224
www.juankoskenapteekki.fi

palvelee ma–pe klo 9–18, la klo 9–14,
su ja juhlapyhinä klo 12–15

37

K-Market Rinne
Ruovesi

Martinlaakson Huolto Oy
Vantaa

Valtimon Sähkötyö Oy
Valtimo

M.B. Liikenne Oy
Röykkä

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

Metsä on Leijonalle luonteva ympäristö. 
Löydä omasi laajasta valikoimasta! 

Välitämme metsät, pellot, maatilat, mökit ja tontit.

K-Market Rinne
Pirttikoski

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

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

Ahlainen

Matinkylän Huolto Oy 
Espoo

Laskentapiste Balanssi Oy 
Forssa 

www.laskentapiste.com

Radio- ja TV-huolto                             
Keski-Pohjan Sähkö Oy 

Haapajärvi 
www.kpsahko@kotinet.com

Savelan Pitokartano 
Hausjärvi, Oitti 

puh. 019 783 290, 0500 768 858

                               Paperinkeräys 
Helsinki 

www.paperinkerays.fi

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

asiakaspaLveLU
puh. (09) 8562 7750

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

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

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

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

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

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

yhTeysTieDoT
ToimiPisTeiDeN HyöTypaperi oy

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

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

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

ainesTa UUTeen

Kareiset Oy 
Heinävaara

 Huittisten Ryhmärakentajat Oy 
Huittinen

Hämeen Rakennussähkö Oy 
Hämeenlinna

 Betoni-Jussi                                            
T:mi Juha Kekäläinen 

www.porraspaikkari.fi 
 Hämeenlinna

 Haaviston Kuusi 
Hyvinkää, puh. 0400 694 012 

 www.joulupuu.fi

 Akva Filter Oy 
Joutsa 

Kotimaiset vedensuodattimet

OP Humppila-Metsämaa

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille
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KLUBIEN KUULUMISIA
kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
osoitteeseen toimitus@lions.fi. julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä tai 90 sanaa. tapahtumasta 

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

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  Kuntoutuskeskukseen uusi valokate
Sotien jälkeen oli suuri tarve kuntouttaa sotainvalideja ja muutenkin
tukea veteraaneja. Tätä varten Suomeen perustettiin kuntoutus-
laitoksia ja -koteja. Näihin laitoksiin lukeutuu myös nykyinen 
Haminassa sijaitseva Kymen hoito- ja kuntoutuskeskus Hoiku, 
joka – tosin silloin eri nimellä, aloitti toimintansa vuonna 1988.
turkka kaarto

P
erustamisaloitteen tekijänä oli 
lion Seppo Rautaheimo. Rahoi-
tusta projektille saatiin aikanaan 
lionsklubien Punainen Sulka 
-keräyksestä miljoona markkaa, 
ja samasta lähteestä Sotavete-
raanien Kymenlaakson piiri sai 

140 000 markkaa, jotka se ohjasi heti Hoi-
kun hyväksi.
 Lionsklubien kansainvälinen säätiö LCIF 
antoi yhteensä 200 000 US dollaria. 

 Niinpä Hoiku saatiin rakennetuksi, ja 
se on edelleen sotainvalidien ja veteraanien 
veljeskotilistalla. Nykyisin kuitenkin suuri 
osa hoitopaikoista on myös muiden kuntou-
tusta tarvitsevien käytössä. 
 Kuluvana vuonna talon sisäpihalla ole-
van valokatteen todettiin olevan uusimisen 
tarpeessa. 
 Valokatteen uusimistehtävään tarttui LC 
Hamina. Tarvikkeet kustansi Kastek, ja ra-
kennustelineet ynnä muut vastaavat lainasi 

Juha Klami. Talkooryhmä muodostui kuin 
itsestään, ja työhön ilmoittautui heti pätevät 
viisi leijonaa: Eero Arvo, Timo Kallio, Heimo
Rikkinen, Ari Sottinen sekä Mauri Viitanen.
 Työ tarjosi haastetta, sillä vaikka katoksen 
pinta-ala oli vain 42 neliötä, niin rakennel-
man muodot ja käyttöön tulevat uudet, kapeat 
muovipalkit vaikeuttivat tehtävän sujumista.
 Talkoolaiset työskentelivät kahdessa ryh-
mässä, joista toinen porukka keikkui ylhäällä 
katetta kokoamassa, ja toinen maan pinnalla 
palkkeja sahaamassa ja hoitelemassa tarvik-
keiden ja työkalujen siirtymistä alhaalta ylös 
ja ylhäältä alas.
 Kukaan ei pudonnut katolta, eikä kukaan 
sahannut raajojaan poikki. Aivan ilmeisesti 
tekijät olivat ennenkin olleet rakentamassa 
yhtä ja toista.
 Työn jälki oli kerrassaan kelvollista, ja 
urakka tuli valmiiksi perjantaina 2.10.2020.•
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2  Kahden painehaavapatjan 
lahjoitus 
ritva luomala-björkskog 

LC KÄLVIÄ/LUCINA toteutti marraskuussa 
2019 onnistuneen kirkkokonsertin, jonka 
tuotolla oli tarkoituksena saada hankittua 
kotona tapahtuvaan saattohoitoon mootto-
roitu painehaavapatja. Patjojen avulla voi-
daan ehkäistä pitkäaikaissairaalle henkilölle 
helposti syntyviä painehaavoja sekä helpottaa
hoitotyötä. 
 Konsertti oli menestys ja saimme myös 
yrityksiä Kälviältä ja Kokkolasta tukemaan 
konserttia lahjoituksilla. Arne Ritari -säätiöltä
saatu apuraha mahdollisti lopulta kahden 
painehaavapatjan lahjoittamisen. 
 Soiten kotisairaalalle lahjoitettu, kotona 
tapahtuvaan saattohoitoon tarkoitettu paine-
haavapatja oli ensimmäinen, ja silloin ainoa 
moottoroitu painehaavapatja Soitella. 
 Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa toi-
sen patjan luovutustilaisuudessa johtajayli-
lääkäri Pirjo Dabnell sanoi, että lahjoituksella
pystytään auttamaan yksittäisiä potilaita ja 
lieventämään heidän kipujaan. Painehaava-
patjan avulla voidaan ennaltaehkäistä haa-
vojen syntymistä, ja parantaa potilaan elä-
mänlaatua ja lisäksi säästää hoitohenkilöstön 
työtä sekä lääke- ja sidetarpeita. 
 Lahjoitus tuo hyvää mieltä, jonka arvo ei 
ole rahassa mitattavissa, totesivat kotisairaa-
lan ja palliatiivisen osaston edustajat.•

3  Lioneilla ja rotareilla yhteiset 
suunnistusmestaruuskilpailut
MESTARUUSKILPAILUT pidettiin Lapuan 
Simpsiönvuoren maastossa 15.8. Samoissa 
maastoissa on järjestetty vuosina 1979 ja 2007
Jukolan viesti eli maasto on varsin vaativaa. 
Erityistä kiitosta kilpailijat antoivat ratames-
tari Juha Nivukoskelle, joka oli sijoittanut 
rastit peitteiseen maastoon siten, että kilpai-
lijan oli tultava tarkasti rastille ennen kuin 
leimauspaikka näkyi. Nivukoski on Lapuan 
Virkiän suunnistusjaoston kokenut ratames-
tari. Kilpailun valvojana toimi Martti Koivu-
mäki LC Ilmajoki/Ilkasta.
 Käytännön järjestelyistä vastasivat LC 
Lapua ja LC Lapua/Simpsiö. LC Lapuan jä-
seniä oli erittäin kiitettävästi mukana kilpai-
lukeskuksen rakentamisessa ja itse kilpailu-
tapahtumassa toimihenkilöinä. LC Lapua/
Fröökynät hoitivat kiitettävästi ruokailun ja 
kahvituksen. Kilpailun johtajana toimi Ilpo 
Pajula LC Lapuasta ja järjestelyjen väsymät-
tömänä ”primus motorina” ja tiedottajana 
toimi Reino Niskanen LC Lapua/Simpsiöstä. 
 Tulospalvelun hoiti Lapuan Virkiän 
suunnistusjaosto rutinoituneella ammatti-
taidolla.
 Mestaruuskilpailut avasi 107 F-piirin pii-
rikuvernööri Raimo Sillanpää korostaen lei-
jonien ja rotarien merkitystä yhteiskunnalta 
katveeseen jäävien alueiden auttamisessa.  
 Hänen mukaansa tämäkin kisa on oiva 
esimerkki yhteistyön merkityksestä. Nämä 

kilpailut on järjestetty leijonien ja rotarien 
yhteisinä vuodesta 2012 lähtien, jolloin pito-
paikkana oli Kurikka.
 Tulokset www.lions.fi/jasenille/tietoja_
jasenille/lions-mestaruuskilpailut/.•
Kilpailujen lähtöpaikalla oli sähköinen tunnelma, 
sillä kilpailijat saivat kartat haltuunsa minuutin 
ennen lähtöä.

4  Sovellus näyttää 
Haapajärven palvelut 
LC KANTAPUHDON kehittelemä HAA-APP, 
Haapajärven palvelut yhteen kokoava sovel-
lus julkaistiin vuoden kehitystyön jälkeen 
lokakuussa. Nyt appi on kaikkien ladattavis-
sa App Storessa ja Googlen Play Kaupassa.
 LC Kantapuhdon presidentti Jouni Nis-
kanen kertoo, että tähän pisteeseen pääsemi-
nen oli tärkeä etappi, mutta työ sovelluksen 
parissa ei tule koskaan valmiiksi. Sovellukseen 
pyritään lisäämään uutta tietoa jatkuvasti. 
 Sovellukselle on kuvattu mainosvideo, 
jonka tarkoituksena on hakea näkyvyyttä, 
jotta ihmiset osaisivat ladata sen.
 Poikkeusolojen aikana moni on havah-
tunut etsimään lähialueelta retkeilypaikkoja, 
joihin voisi tehdä vaikka päiväretken lasten 
kanssa. HAA-APP antaa tietoa myös retkeily-
kohteista, joista tietoa on usein vaikea löytää.
 – Sovelluksessa on oma retkeilykohta, jo-
hon on lisätty makkaranpaistopaikat, kodat, 
lintutornit ja luontopolut. Retkeilevä Haapa-
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LC Kaipiainen hankki vuoden xylitolipastillit 
toimialueensa päiväkoteihin.

>>>

järvi -hanke on parhaillaan käynnissä, joten 
retkeilykohteet paranevat koko ajan, Niska-
nen täsmentää.
 Retkikohteiden lisäksi sovelluksesta löy-
tyy monipuolisesti niin kaupan alan palve-
luita kuin muitakin paikallisia yrityksiä.
 – Julkaisuvuonna tarkoituksenamme on 
osoittaa, miten sovellus toimii, jotta yritys-
ten olisi helppoa lähteä siihen mukaan, Nis-
kanen sanoo.
 Mobiilisovellus toteutettiin yhteistyössä 
LC Kantapuhdon sekä Leader Keskipisteen 
kanssa. Kohdetta tuettiin Manner-Suomen 
maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020.
 Sovelluksesta saadut tuotot klubi lahjot-
taa sataprosenttisesti hyväntekeväisyyskoh-
teisiin.• 

Kuva: LC Kantapuhto

5  Kypäriä ja turvaliivejä 
ekaluokkalaisille
timo kulmala

LC KAUHAJOKI/ARO luovutti 13 kypärää Aron 
koulun ekaluokkalaisille syyskuussa. Perinne 
on alkanut jo kaudella 1996–1997, joten lah-
joituksia on annettu jo 24 kertaa. Yhteensä 
kypäriä on lahjoitettu noin 400 kappaletta, 
koska määrä on vaihdellut eri vuosina oppilas-
määrän mukaan.
 Isojoen Konehalli IKH on tullut mukaan 
lahjoitustapahtumaan jakamalla myös kai-
kille ekaluokkalaisille turvaliivit. Turvalii-

veihin on painettu hienosti myös oppilaan 
etunimi. Myös tämä Isojoen Konehallin tur-
valiivien jako on muodostunut perinteeksi, 
joka on jatkunut jo noin viidentoista vuoden 
ajan.•
Kuvassa kypäriä luovuttamassa Aron koululla 
syyskuussa vasemmalla opettaja Riitta Saaristo 
ja oikealla opettaja Päivi Metsänranta. Toinen 
oikealla IKH:n edustaja Sari Kujanpää. Klubimme 
presidentti Vesa Malkamäki on takana oikealla 
ja sihteeri Timo Kulmala vasemmalla.
Kuva: Päivi Lahti-Kuusisto

6  Hirvensalmen leijonat 
kunniatehtävässä
juhani manninen

VUOSIA JATKUNUT saattopalvelu LC Hirven-
salmessa sai syyskuun lopulla todellisen 
kunniatehtävän monien aiempien joukossa, 
saattaa haudan lepoon viimeinen hirvensal-
melainen tunnuksen omaava sotaveteraani 
Matti Ruhanen. 
 Olemme saaneet olla saattamassa useita 
veteraaneja matkan varrella, kaikkien saatto-
jen ollessa aina arvostettuja kunniatehtäviä. 
Mutta tämä kunnan viimeisen veteraanin 
hautaan saatto tuntui erityisen voimallisesti 

mukana olleisiin. Samalla tehtävä oli viimei-
nen veteraanisaatto ja voitiin todeta kaikkien 
paikallisten veteraanien siirtyneen tuonpuo-
leiseen. 
 Siihen samalla päättyy myös osa Suo-
men historiaa paikallisten veteraanijärjestö-
jen muuntautuen vuorollaan perinneaikaan 
– näin myös Hirvensalmella.•
Kuvassa Hirvensalmen leijonat saattamassa 
sotaveteraani Matti Ruhasta viimeiselle matkalle.
Kuva: Pepe Hölttä

7  LC Kaipiainen hankki 
xylitolia päiväkoteihin
LC KAIPIAINEN huolehtii alueen päiväkotilas-
ten hampaista. Klubi hankki vuoden xylitoli-
pastillit toimialueensa päiväkoteihin. 
 30 kiloa Herra Hakkarainen -xylitolipas-
tilleja jaetaan Kouvolan alueelle; Kaipiaisten, 
Sippolan ja Utin päiväkotilapsille. 
 Aina hoitopäivänä, ruokailun jälkeen 
lapsi saa oman Herra Hakkaraisen hygieeni-
sestä annostelijasta.
 Pastillit luovutettiin elokuun viimeise-
nä päivänä päiväkodeille. Utin päiväkodissa 
pastillit vastaanotti varhaiskasvatusyksikön 
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johtaja Tiina Hänninen. Kuvassa myös LC 
Kaipiaisista presidentti Sami Suoknuuti ja 
jäsen Helmut Wiemers.•

8  Komeettojen lämpimät 
käsityöterveiset
LC VANTAA/KOMEETAT on korsolainen nais- 
klubi, joka on neulonut ja virkannut erilaisia 
tuotteita sekä lahjoittanut niitä tarvitseville. 
Alueen neuvoloihin on lahjoitettu vauvoille
sukkia, tumppuja, myssyjä ja villapeittoja. 
Jorvin sairaalan vastasyntyneiden osastolle 
on lahjoitettu myssyjä. 
 Korson seurakunnan diakoniatyön kautta
on tarvitseville mennyt villasukkia ja villa- 
peittoja. Lisäksi olemme muistaneet alueen 
vanhuksia ja veteraaneja sukka- ja peittolah-
joituksilla. Olemme tehneet villasukkalah-
joituksia myös muun muassa lastensuojelun 
perheille ja turvakotiin. Sukkia ja Äiti Teresa 
-peittoja on syntynyt satamäärin.
 Suurin lahjoitusmäärä käsitöitä on vuo-
sien varrella ollut muutaman tuhannen kau-
lahuivin neulominen HYKS:n syöpäosastolle 
tsemppaamaan rintasyöpäpotilaita. Samaan 
osoitteeseen olemme virkanneet myös syto-
myssyjä. 
 Käsillä tekeminen muiden iloksi on pal-
kitsevaa jo sinällään, mutta olimme todella 
ilahtuneita, kun tänä syksynä saimme lah-
joituksen saajalta henkilökohtaiset kiitokset 
kuvan kera. Korson neuvolan kautta lahjoi-

tetut villatossut lämmittivät pikkuprinsessan 
jalkoja ristiäisissä.•
Kuva: Hannu Salminen

9  Terveyskävely Jalasjärvellä
anu leinonen

LC JALASJÄRVI/LIISAT järjesti syyskuun lo-
pussa kaikille suunnatun Terveyskävelyn yh-
teistyössä Jalasjärven diabeteskerhon ja LC 
Jalasjärven kanssa.
 Syksyisen mukava sää suosi osallistujia, 
joita olikin lähtenyt paljon liikkeelle, yksin 
tai koko perheen voimin. Ohjatun alkuver-
ryttelyn jälkeen kukin kiersi omaan tahtiinsa 
urheilukenttää tai pururataa. Juha Mieto oli 
mukana jututtamassa osallistujia ja toi myös 
esiin hyötyliikunnan tärkeyttä: ”Se pistää ai-
neenvaihdunnan ja -ääreisverenkierron liik-
keelle”.
 LC Jalasjärvi/Liisojen presidentti Raija 
Virnala toi esiin, että Terveyskävelyn kal-
taisilla tapahtumilla saadaan herätettyä tie-
toisuutta ennen kaikkea taudin ennalta-
ehkäisystä. Kävelyn merkitys korostuu nyt 
myös koronan aikana, sitä voi harrastaa yk-
sin tai yhdessä.

 Makkaraa oli tarjolla kävelyn jälkeen ja 
kaikki osallistuivat myös runsaiden arpajais-
palkintojen jakoon.•
Kuvassa Juha Miedon ympärillä tapahtuman 
järjestämiseen osallistuneita vasemmalta 
Raija Virnala LC Jalasjärvi/Liisoista, Timo Haapolahti 
LC Jalasjärvestä, Heikki Maja Jalasjärven diabetes-
kerhosta ja hyvinvointivalmentaja Jenni Latvala 
sekä juonnosta vastannut Lauri Mäntykoski.

10  Skeittiparkki Mietoisiin
pekka heikkilä

LC MIETOINEN toteutti paikallisten nuorten 
suuren haaveen – upean skeittiparkin Tavas-
tilan vanhalle koripallokentälle. Hankkee-
seen saatiin Leader-rahoitusta ja sitä olivat 
klubin lisäksi toteuttamassa myös paikalli-
nen kyläyhdistys, urheiluseura ja MLL. Kent-
tä palvelee niin skeittaajia, skuuttaajia, rulla-
luistelijoita kuin BMX-pyörällä temppuilevia.
 Hanke lähti käyntiin jo helmikuussa 
2020, kun paikalliset lapset ja nuoret pääsivät 
ramppien suunnittelutyöhön. Siinä heitä aut-
toi ammattiskeittaaja ja -skuuttaaja. Kentän 
reunalle tulevat istutukset suunnitteli horto-
nomi. Skeittirampit lainasi paikallinen yritys 
vastikkeetta viideksi vuodeksi. Ne on aseteltu
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niin, ettei kentälle synny risteäviä reittejä, ja 
aloittelijoiden ja aktiiviharrastajien rampit 
ovat eri puolilla. Hankkeessa mukana ollei-
den järjestöjen yhteisiä talkootyötunteja syn-
tyi reilut 300.
 Skeittiparkin yhtenä keskeisenä tavoit-
teena on lisätä lasten ja nuorten liikuntaa 
sellaisella tavalla, joka heitä itseään innostaa. 
Samalla kylälle syntyi liikuntapaikka, jonne 
pääsee helposti ilman vanhempien tarjoa-
maa autokyytiä.
 Lapset ottivat skeittiparkin heti omakseen 
ja uusia harrastajia on tullut paljon mukaan. 
Uuden parkin avajaiset järjestettiin elokuun 
lopussa ja paikka kuhisi niin nuorempaa kuin 
vanhempaakin väkeä. Tilaisuuden vetonaula-
na oli helsinkiläinen Finscooter-tiimi, jossa 
skuuttavat muun muassa lajin huiput Oiva 
Lehtonen, Kert Ounapuu ja Kassu Palén.•
Kuvassa Oiva Lehtonen tekee volttia skuutilla. 
Kuva: Saara Huovinen

11  Lionstoimintaa 
Luvialla 50 vuotta
mikko heinonen

LC LUVIAN 50-vuotisjuhlasta oli tarkoitus 
tehdä isohko tapahtuma, johon kutsutaan 
vieraita muista klubeista, Lions-organisaa-
tiosta sekä muita yhteistyökumppaneita. Se, 
minkä nimeä ei nyt viitsi enää mainita, muutti
suunnitelmat. Juhla pidettiin kuitenkin klubin

sisäisenä, juhlallisena, mutta pienimuotoise-
na. Saimme mukaan myös kaksi uutta lionia, 
joten siitäkin olimme iloisia.
 Juhlassa meillä oli myös ilo palkita kol-
me 50 vuotta mukana ollutta perustajajäsen-
tä. PDG Ossi Lahtinen, lion Yrjö Aho ja lion 
Ismo Anttila ovat edelleen aktiivisesti muka-
na klubin kaikessa toiminnassa.•
Kuvassa vasemmalta lion Ismo Anttila, 
klubin kummisetä lion Antti Tuominen, 
PDG Ossi Lahtinen ja lion Yrjö Aho.

12  Hyvä kiertämään 
lahjoituksella
johanna berlin

JYVÄSKYLÄSSÄ VIETETTIIN 28.9.2020 juhla-
vaa kahvihetkeä, kun LC Jyväskylä/Kuokka-
lan sekä LC Jyväskylä/Jyvässeudun edustajat 
tulivat lahjoittamaan Jyvälän Setlementille 
11 kannettavaa tietokonetta. Mukana lahjoi-
tuksessa oli myös LC Jyväskylä/Lohikoski.
 Tietokoneita toivottiin Jyvälän kansa-
laisopiston Polkuja työelämään -hankkeen 
osallistujien käyttöön vanhentuneiden ko-
neiden tilalle. Laitelahjoitus palvelee laajasti 
Jyvälän toimintaa, sillä tietokoneita tullaan 

käyttämään kansalaistoiminnan ryhmissä, 
eri hankkeiden koulutuksissa ja ohjauksissa 
sekä setlementin muussa toiminnassa.
 Lionsklubi hankki vähän käytetyt ja kun-
nostetut tietokoneet Ketään ei jätetä rannalle 
(KEJR) ry:ltä, jonka Jalo-hankkeessa pure-
taan, kierrätetään ja kunnostetaan sähkö- ja 
elektroniikkalaitteita. Hanke tarjoaa kun-
touttavaa työtoimintaa etenkin 18–29-vuo-
tiaille pitkäaikaistyöttömille.
 Jalo-hankkeen pajalla työskentelee 4–5 
palkatun työntekijän lisäksi 30–40 kuntout-
tavan työtoiminnan työllistämää, joista jopa 
puolet sijoittuu kuntouttavan jakson jälkeen 
uudestaan työelämään.
 Lionsklubin lahjoituksella tuettiin siis 
samalla kertaa kahta työllistymistä tukevaa 
hanketta ja järjestöä!•
Kuvassa Jyvälään lahjoitettujen tietokoneiden 
edessä poseeraavat LC Jyväskylä/Jyvässeudun 
Antti Knuuttila ja Markku Anttila, Jyvälän 
Setlementin toiminnanjohtaja-rehtori 
Helena Huovila, LC Jyväskylä/Kuokkalan 
Mikko Kauranen, Matti Ahokas ja Tapio Sivonen, 
sekä LC Jyväskylä/Jyvässeudun Markku Ikkala.

Skeittiparkin yhtenä keskeisenä tavoitteena 
on lisätä lasten ja nuorten liikuntaa.
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13  Villasukkalahjoitus 
Mäntykotiin
hannu lehtonen

INNOKAS KUTOJA Raili Ryyppö sai vihiä, että 
somerolaisessa tehostetun palveluasumisen 
yksikössä Mäntykodissa olisi toiveita saada 
villasukkia asukkaiden käyttöön. Ryypöllä 
oli sukulaissuhteidensa kautta yhteys LC So-
meroon ja klubin puolisotoiminnasta vastaa-
vat Lions Ladyt tarttuivat asiaan.
 Raili Ryyppö lupasi kutoa sukat ja Lions 
Ladyt hankkivat villalangat. Kun Ryypölle 
tuodut langat oli kudottu, hän jatkoi vielä 
omistaan sen verran, että kaikkiaan 19 villa-
sukkaparia oli vietävissä Mäntykodin asuk-
kaille turvaamaan jalkojen lämpimänä 
pysyminen. Lions Ladyt kiittävät Railia 
lämpimästi tästä suurenmoisesta hyvänteke-
väisyysavusta.
 Mäntykodissa on 12 asukaspaikkaa ym-
pärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitse-
ville, muistisairaille sekä liikuntarajoitteisille 
henkilöille. Lisäksi yksikössä on kuusi inter-
vallipaikkaa.•
Kuvassa Someron Lions Ladyjen lahjoittamien 
villasukkien luovutustilaisuudessa olivat mukana 
edessä istuva Mäntykodin asukas Liisa Yli-Hingistö 
ja takarivissä vasemmalta hoitaja Jenna Aarnisaari, 
Lions Ladyjen edustajat Silja Kaija ja Raija Lagerroos, 
sekä sukkien kutoja Raili Ryyppö. Luovutetut 
villasukat ovat pöydällä. Kuva: Hannu Lehtonen

14  LC Punkaharju lukenut 
jo 25 vuotta äänilehteä
anne ora

KLUBIMME ÄÄNILEHTIVASTAAVAN Raimo 
Laamasen mukaan ensimmäiset äänilehdet 
luettiin C-kaseteille vuonna 1995. Paikallisen 
Puruvesi-lehden lukeminen alkoi hyvin hen-
kilökohtaisesta tarpeesta, kun Raimon äiti ei 
enää nähnyt lukea. Klubilaiset ovat lukeneet 
äänilehteä siitä lähtien keskeytyksettä vähän 
eri kokoonpanoilla. 
 Vuonna 2008 äänilehden luku siirtyi tie-
tokoneelle. Varmaan lähitulevaisuudessa tie-
tokone jää pois ja lukeminen tapahtuu suo-
raan nettiin. 
 Klubilaisia on koulutettu aina, kun luku-
ohjelmaan on tullut päivityksiä. 14 sitoutu-
nutta klubilaista, lioneja ja puolisoita, lukee 
tällä hetkellä äänilehteä. Yhden lehden luke-
miseen kuluu 3–4 tuntia. Etelä-Savon Näkö-
vammaisten äänilehtipaketilla on noin sata 
tilaajaa. Äänilehden lukeminen on hyvän 
mielen merkityksellistä palvelutyötä, mikä 
istuu mainiosti ”We serve” − ”Me palvelem-
me” -mottoon.•
Kuva: Anne Ora

15  Lahjoituksia seurakunnalle
harri niemenmaa

LC KAUHAJOKI/ARO luovutti Kauhajoen seu-
rakunnalle lion Juha Äijön muistorahaston 
tuoton 27.10. ja lisäksi klubi lahjoitti Kauha-
joen seurakunnalle rahaa Joulupuu-keräystä 
varten.
 Luovutus tapahtui seurakunnan virasto-
talolla. Klubin edustajia olivat lion Heikki 
Yli-Korhonen (vasemmalla) ja presidentti
Vesa Malkamäki (toinen vasemmalta). 
Muistorahaston tuotto oli 510 euroa ja lisäksi
klubi lahjoitti Joulupuu-keräystä varten 300 
euroa. Vastaanottajina olivat Kauhajoen seu-
rakunnan diakonit Anna-Kaisa Heikkilä 
(toinen oikealta) ja Heli Laitakari (oikealla).•

16  Hypistelymuhveja ikäihmisille
sirpa havu

ESPOO/AURORAT lionsklubin presidentti 
Sirkku Ala-Kulju luovutti kassillisen hypis-
telymuhveja ryhmäkoti Hopeakuun asukkai-
den käyttöön Espoon Olarissa.
 Aurorat on naisklubi, jonka jäsenet ovat 
ahkeroineet muun muassa kutomalla hy-
pistelymuhveja lahjoitettavaksi esimerkiksi 
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muistisairaille. Muhvien sisälle on ommeltu 
käsien toimintaa aktivoivia nappeja. Muh-
veista löytyy myös tekijän etunimi. Hypis-
telymuhvit auttavat muistisairaita palautta-
maan mieleen muistoja ja ne rauhoittavat, 
kun käsillä on tekemistä.
 Palveluvastaava Katja Konttinen Hopea-
kuusta kertoo, että Hopeakuu koostuu nel-
jästä ryhmäkodista, joissa on 63 asukasta. Li-
säksi palvelutalossa on 48 asukasta.
 – Hoitajiltamme edellytämme vankan 
ammattitaidon lisäksi esimerkiksi suomen 
tai ruotsin kielen hallintaa, jotta asukas voi 
kommunikoida omalla äidinkielellään. Ha-
luamme asukkaan kokevan olonsa turval-
liseksi. Teemme yhteistyötä Espoon kau-
pungin kanssa, joka ohjaa meille asukkaita. 
Henkilökuntaa on yli 100.
 Konttinen uskoo asukkaiden ilahtuvan 
hypistelymuhveista. Niistä saa myös lämpöä 
ranteisiin. Hopeakuun omistaa Espoon Eläke-
kotisäätiö.•
Kuva: Sirpa Havu

17  Pieksämäellä lahjoitettiin 
viisi sydäniskuria
pirjo riipinen

ON TODELLA UPEAA olla mukana lahjoitta-
massa nämä viisi sydäniskuria oman paikka-
kunnan käyttöön. Tosin olisi hyvä, jos näitä 
ei tarvitsi käyttää. Mutta jos näillä saa yhden-

kin ihmishengen pelastettua, ovat ne tehtä-
vänsä täyttäneet, sanoi piirikuvernööri Erkki 
Lappi luovutustilaisuudessa kesäkuussa.
  Pieksämäen Seudun Sydänyhdistyksen 
puheenjohtaja Mari Tamminen sanoi lahjoi-
tuksen olevan huomattava Pieksämäellä, sillä 
paikkakunnalla on ennestään rekisteriin il-
moitettuja laitteita noin 20 kappaletta.
 Sydäniskureiden sijoituspaikat ovat Parta-
harjun toimintakeskus ja Sale-myymälät 
Jäppilässä, Kontiopuistossa, Naarajärvellä ja 
Virtasalmella. Rekisteröidyt iskurit Suomessa
löytyvät nettiosoitteesta www.defi.fi.
  Iskurit lahjoittivat LC Pieksämäki/Kes-
kusta, LC Pieksämäki/Maalaiskunta ja Maa-
laiskunnan ladyt, LC Pieksämäki/Pieksättä-
ret ja LC Virtasalmi. LC Pieksämäki/Keskus-
ta ja LC Pieksämäki/Pieksättäret saivat han-
kintaansa avustusta Arne Ritari -säätiöltä.•
Kuvassa luovutustilaisuudessa vas. presidentti 
Tuula Ahtiainen, presidentti Timo Kinnunen, 
DG Erkki Lappi, presidentti Jari Lappi, 
lady Tuula Kinnunen, Mari Tamminen ja 
Raili Väänänen Pieksämäen Seudun 
Sydänyhdistyksestä, presidentti Ari Avikainen 
ja 1. varapresidentti Pirjo Hynninen. 
Kuva: Pirjo Riipinen

18  Viestejä veteraaneille
hilve reijonen

LC HUITTINEN/DORIS on hurahtanut näin 
poikkeuksellisena aikana muistamaan eri 
tahoja korteilla! Osallistuimme Posti Oy:n 
yhteistyössä veteraaniliittojen kanssa järjes-
tämään korttikampanjaan, jossa muistimme 
sotiemme miehiä ja naisia.
 Kirjoitimme tervehdyksiä 320 veteraa-
nille ja sotiemme naiselle. Postitimme ne 
kirjekuoressa Postille toimitettavaksi edel-
leen kyseisille järjestöille jaettavaksi edelleen 
jäsenilleen itsenäisyyspäiväksi.•

19  A-piiri sai uuden klubin 
toimikauden alussa
hilkka mäkelä

JOUKKO INNOKKAITA leijonahenkisiä ihmi-
siä allekirjoitti klubin perustamisasiakirjan 
Logomossa 1.7. Turussa. Klubin presidentti 
on Kaarina Hakala ja sihteerinä toimii Jar-
mo Mäntynen. Raha-asioita hoitaa Erja Val-
tare. Klubin jäsenet ovat 1940–1980-luvulla 
syntyneitä naisia ja miehiä.
 Toiminnan suunnittelu sai alkunsa 11.6. 
Jäsenet, toimintasuunnitelma, talousarvio ja 

Osallistuimme korttikampanjaan, jossa 
muistimme sotiemme miehiä ja naisia.

17
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19
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KLUBIEN KUULUMISIA

säännöt olivat valmiit 29.6. Piirikuvernööri 
Markku Karlsson sai ensi töikseen tukea in-
nokkaita jäseniä.
 Klubi pyrkii palvelemaan Lions-kent-
tää laajasti. Etäyhteysmahdollisuus on otettu 
huomioon sääntöjä laadittaessa. Kauden tee-
mana on ILO: yhdessä iloisesti eteenpäin.
 Klubi kirjattiin päämajassa 22.7. ja juh-
lakokous pidettiin 14.8. suomalaisen lions-
toiminnan 70-vuotissyntymäpäivänä. Ko-
kouksessa olivat läsnä uudet jäsenet ja melko 
runsas a-piiriläisten joukko.
 Juhlakokouksessa PDG:t Ulla Rahkonen 
ja Reino Laine, klubin kummit, jakoivat tie-
toa muun muassa lionstoiminan historiasta, 
velvollisuuksista, yhdessä olemisesta ja pal-
velemisesta. DG Markku Karlsson korosti 
puheessaan sitä, että aina on asetettava ta-
voite toiminnalle, jolloin toteutuminen on 
lähempänä kuin ilman tavoitetta. 1VDG Eija 
Kesti lahjoitti presidentille hyödyllistä tietoa 
sisältävän kansion. 
 Charter-juhla oli tarkoitus pitää liiton 
60-vuotispäivänä 24.10., mutta koronan 
vuoksi tilaisuus jouduttiin siirtämään. Uusi 
klubi on toiminut koronasta huolimatta aktii-
visesti ja kokoukset on pystytty järjestämään. 
Lippu, viiri ja roll-up ovat jo hankittuina.•
DG Markku Karlsson ja charterpresidentti 
Kaarina Hakala. Juhlakokouksen Sirius-kakku 
herätti suurta ihastusta.

20  Muista vanhusta postikortilla
hilve reijonen

LC HUITTINEN/DORIS käynnisti ”Muista van-
hustenviikolla vanhusta postikortilla” -kam-
panjan yhteistyössä Huittisten ja Vampulan 
kirjastojen sekä Huittisten vanhustenhuol-
lon kanssa. Toimitimme postikortteja ja ky-
niä kirjastoihin. Kirjastot keräsivät kirjoite-
tut postikortit suljettuihin laatikoihin ja me 
toimitimme kortit vanhustenhuoltoon, joka 
jakoi ne vanhusten viikolla 5.–11.10. vanhuk-
sille eri yksiköihin. Kortteja kirjoitettiin lähes 
300 kappaletta jaettavaksi vanhuksille.•

21  Konsertti 
syöpälapsipotilaiden hyväksi
hilve reijonen

HYVÄNTEKEVÄISYYSKONSERTTI Vampulan 
kirkossa 15.11. pienten syöpälapsipotilaiden 
hyväksi onnistui erinomaisesti, sillä kirkkoon

tuli melkein yleisötilaisuuden maksimimäärä 
kuulijoita.
 Konsertissa lauloi Henri Jokinen, joka 
kruunattiin vuoden 2019 tangonuoreksi valta-
kunnallisessa, Suomalaisen Tangon Satumaa 
ry:n järjestämässä kilpailussa. Henri Jokista 
säesti Antti Särösalo ja ääni- ja valomiehenä 
toimi Hannu Rosi.
 Tunnelmallisessa valaistuksessa oli ilo ja 
nautinto kuunnella vahvaäänistä nuorta so-
listia.
 Presidentti Maarit Nieminen kertoi terve-
tulopuheessaan, että lionsklubit sekä Las-
tenklinikoiden Kummit tekevät yhdessä hy-
vää lasten syöpätautien hoidon, hoitomene-
telmien ja tutkimuksen kehittämiseksi Suo-
messa.•

22  Seniorituoleja 
vanhuspalveluun
päivi appelberg

LC LOPPI/MAIJASTIINAT päätti keväällä muis-
taa Lopen kunnan vanhuksia ja otti yhteyttä 
kunnan vanhuspalveluun. Heillä olikin tar-
peellisia hankintoja odottamassa rahoitusta, 
joten siihen sopi loistavasti MaijaStiinojen 
mukaantulo. Yhdessä ARS-säätiön kanssa 
rahoitettiin Toimelan yksikköön lahjoitetut
neljä seniorituolia. Lisäksi MaijaStiinat 
hankki Salmelan toimipisteeseen 55-tuumai-
sen television. 

 Koronan muutettua montaa asiaa van-
hustenhoidossakin, oli viralliset lahjoitus- 
seremoniat jätettävät alkukesästä väliin, 
mutta kuvassa on kuitenkin hankitut tuolit 
odottamassa lopullista sijoitustaan hoito-
yksikössään. Syksyn varainkeräysvarat käy-
tetään vastaavasti lasten ja lapsiperheiden 
hyväksi, kuten joululahjojen ja -ruokien 
hankkimisen avustamiseen yhdessä kunnan 
perhetyön ja seurakunnan kanssa.•

23  Seppeleitä pyhäinpäiväksi
helinä kainulainen

KORONA-AJAN varainkeruuaktiviteettina LC
Kellokoski/Annat valmistivat seppeleitä py-
häinpäiväksi. Ajan henkeen kuului, ettei tal-
koita järjestetty, vaan jokainen valmisti ha-
luamansa määrän seppeleitä myyntiin omassa
kodissaan. 
 Markkinointi tapahtui Facebookissa, jos-
sa oli valokuvia jäkälä-, tuija- ja havuseppe-
leistä. Ostajat saivat varata seppeleitä kom-
mentoimalla. Seppeleiden luovutus tapahtui 
kahtena iltapäivänä ja sen hoiti yksi jäsenis-
tämme. Tällä järjestelyllä pystyimme toimi-
maan täysin koronaohjeistuksen mukaisesti. 
 Kaikki seppeleet tulivat myydyksi ja 
tuotto lahjoitetaan Kellokosken diakonia-
työn kautta yksittäisten lasten ja nuorten 
harrastustoiminnan mahdollistamiseen.•

>>>
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Toivo Antila
LC Jurva 
s. 28.4.1928 Laihia 
k. 16.12.2019 Jurva

Pertti Hartikainen
LC Kouvola/Lukko 
s. 27.10.1939 Helsinki 
k. 24.9.2020 Kouvola

Rauno Järvinen
LC Otava 
s. 30.5.1944 
k. 30.11.2019

Murat Kurkan
LC Luumäki 
s. 8.2.1978, Silvan, Turkki 
k. 27.7.2020 Luumäki

Esko Laakso
LC Vantaa/Simonkylä 
s. 1.5.1930 Tampere 
k. 22.4.2020 Vantaa

Päivi Elisa Laine
LC Ypäjä/Kate 
s. 14.12.1959 
k. 24.9.2020

Raija Mattila
LC Tuusula/Hyrylä 
s. 2.11.1949 
k. 22.3.2020

Simo Merne
LC Turku/Aninkainen
s. 5.11.1933 
k. 7.4.2020

Ari Rautiainen
LC Vahto 
s. 19.1.1965 Jyväskylä 
k. 19.2.2020 Vahto

Asta Sarjala
LC Helsinki/Viapori 
s. 21.1.1939 
k. 18.9.2020

Gideon Miramo
LC Helsinki/Hietalahti 
s. 27.2.1947 
k. 6.10.2020

Kimmo Juhani Ranta
LC Mynämäki
s. 3.7.1956 Kalanti
k. 11.12.2019 Mynämäki

Ulf Knutar
LC Nykarleby
f. 10.10.1947 Nykarleby lkm.
d. 14.8.2020 Nykarleby

Raimo Koskivirta
LC Joensuu/Pielisjoki 
s. 5.9.1935 
k. 16.8.2020

Lars Kuntze
LC Turku/Aninkainen
s. 7.11.1941 
k. 12.3.2020

Jorma Juhani Laurila
LC Kauhajoki 
s. 4.4.1948 Kemijärvi 
k. 29.5.2020 Kauhajoki

Osmo Olavi Lidman
LC Vähäkyrö 
s. 14.5.1939 Vähäkyrö 
k. 10.7.2020 Vähäkyrö

Eero Lindström
LC Naantali 
s. 31.5.1931 
k. 11.8.2020

Aarne Lasse Pesonen
LC Pelkosenniemi
s. 18.5.1932 Kiihtelysvaara
k. 10.8.2020 Pelkosenniemi

Hannu Pihlamaa
LC Muhos 
s. 1.5.1944 Tampere 
k. 14.9.2020 Muhos

Toivo Johannes 
Mäki-Filppula
LC Kauhajoki 
s. 27.2.1938 
k. 2.3.2020

Pekka Wälläri
LC Vantaa/Koivukylä
s. 31.10.1943
k. 28.6.2020

Hilkka Tapio
LC Kaarina/Katariinat 
s. 27.5.1948 
k. 10.8.2020

Ahti Mustonen
LC Espoo/Keskus
s. 2.5.1941 
k. 7.9.2020

Eläinlääkäri ja aktiivi lion, PCC Jussi Isotalo me-
nehtyi lyhyen sairauden uuvuttamana läheisten 
läsnä ollessa. Kaipaamaan jäivät puoliso Helena ja 
lapset perheineen sekä suuri joukko sukulaisia ja 
ystäviä. Jussi Isotalo tuli mukaan lionstoimintaan 
31-vuotiaana, 59 vuotta sitten. Hän toimi kuver-
nöörineuvoston puheenjohtajana kaudella 1986–
1987, jolloin muun muassa päätettiin Leijona-talon 
rakentamisesta ja talo rakennettiin. Jussi Isotalo oli 
Melvin Jones -jäsen ja Arne Ritari -killan jäsen.•

jukka isotalo, lc oulu/raatti

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

MUISTOKIRJOITUKSET

PCC Jussi Isotalo
LC Kälviä  
s. 20.6.1930 
k. 1.11.2020
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Kuljetus ja Maansiirtoliike
K. Timonen Oy

Lahti

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila

www.mm-mykra.fi

Loimaan Kaukolämpö Oy
Loimaa

Martinlaakson Huolto Oy
Vantaa

Mäntsälän Renkaat Oy
Mäntsälä

Kodinkoneliike Merioksa 
Orivesi

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV
Kuhmoinen

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

www.kaarinanseudunht.fi

KareiSet Oy 
Heinävaara

www.niemi.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

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille
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You’re doing av great job!
Aktiviteten Hjälp barn – hjälp familj fick så här under coronakrisen nyligen 
så positiv respons i Sibbo att det är skäl att på nytt presentera insamlingen.  

bo ingves

PÅ SVENSKA
Många sätt att göra gott.

Busskur och björkar 
i Närpes
PÅ INITIATIV AV LC Närpes har de elever
som går i Mosebacke skolcentrum och 
inte anlitar de ordinarie skolbussarna nu 
tak över huvudet när de väntar på bussen. 
Den 10 oktober reste klubben nämligen 
en busskur vid hållplatsen som medlem-
marna färdigställt under hösten i yrkes- 
akademins utrymmen.
 – Kuren har länge varit efterlängtad på 
Mosebacke där det finns både grundsko-
la, gymnasium och yrkesakademi. Spar-
banksstiftelsen och en del företag i Närpes 
sponsorerade bygget och själva lade vi fast 
ett sextiotal timmar i bygget, säger Göran 
Sundqvist som var en av klubbmedlem-
marna som var med under dagen.
 Det andra projektet under dagen 
gällde plantering av björkar längs vägen 
mellan Mosebacke och Närpes centrum. 
Sträckan är cirka en kilometer och totalt 
planterades 24 björkar. 
 – Ungefär tolv lionsmedlemmar var på 
plats och jobbade parvis med tanke på rå-
dande Corona-restriktioner. Olika företag 
hade också i det projektet deltagit i kost-
naderna och därmed underlättat finansie-
ringen av projektet, säger Sundqvist.•

I
fjol gjorde klubben sitt bästa resultat nå-
gonsin med närmare 12 butikskärror fyll-
da med olika varor som butiksbesökarna 
skänkt. I år var det klart färre kunder i 
butiken men resultatet blev ändå fina 9 

kärror. 
 LC Sibbo-Sipoos president Thomas 
Lindqvist berättar att precis som under tidi-
gare år var det många sådana som själva inte 
verkade ha så stark ekonomi själva som fyll-
de på i vagnarna. 
 – Det tycker jag visar insamlingens styrka;
den är väldigt demokratisk och konkret, vil-
ket är fint, säger Lindqvist. 
 Dagens höjdpunkt för honom var då en 
kvinna som var i butiken med sina ungefär 
ettåriga tvillingar frågade om insamlingen 
och pratade bort en stund. 
 – Hon sade rent ut att hon hade sex barn 
och att om hon inte fått mathjälp från kom-
munen när hennes två första barn var små så 
hade de nog fått gå hungriga vissa dagar. Då 
det nu gick bra för henne ville hon gärna i sin 
tur hjälpa. Resultatet blev att hon hämtade en 
hel kasse med varor. Det är sådana exempel 

som gör att det känns fint att höra till Lions, 
säger Lindqvist. 

Hjälp föder hjälp
En annan händelse som visar på Lions styr-
ka var då en man med invandrarbakgrund 
kom in till butiken tillsammans med sin dot-
ter och frågade Peter Korhonen, som hade 
passet just då, vad som pågick. 
 – Jag förklarade konceptet och berättade
att alla varorna delas ut till behövande ge-
nom kommunens försorg. Efter kanske en 
halv timme kom han tillbaka med två fullsat-
ta kärror, log och sade ”you’re doing a great
job” och lämnade kärrorna åt oss. Det lär ska 
vara den överlägset största donationen vi fått 
genom åren i den här aktiviteten, säger Kor-
honen.
 Han funderade efteråt på vad som hade 
hänt och vad som kunde vara bakgrunden 
till generositeten.  
 – Min tolkning är att han på riktigt för-
stod betydelsen av den hjälp som vi på det 
här enkla sättet kan förmedla till behövande, 
säger Korhonen.•
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LC Närpes björkkommando med Göran Sundqvist
(till vänster) och Krister Nordberg.

Med eller utan mask är folk lika villiga att hjälpa behövande familjer som tidigare konstaterar från vänster 
Calle Eklund, Kjell Wikström, Peter Korhonen, Jonas Wallenius, Hans-Eric Christiansson och Mikael Forsström 
från LC Sibbo-Sipoo.
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VI TALAR OFTA OM den samlade kraften i 
Lions hjälparbete.
 Vi består av mer än 48 000 klubbar och 
1,4 miljoner medlemmar. Det innebär att 
Lions har möjlighet att påverka i världen. 
Under Lionsåret 2019–2020 utförde våra 
klubbar mer än 820 000 serviceprojekt som 
gav hjälp åt 319 miljoner människor. Det 
gjorde vi genom att arbeta tillsammans.
 Men i dag vill jag tala om individens 
makt. I de prövande tider som världen står 
inför är det lätt att känna sig obetydlig och 
att tro att världens problem är för stora för 
en person att lösa. Kanske du känner dig för 
upptagen för att ha tid att hjälpa eller kanske 
du har begränsningar som gör det svårt att 
hjälpa på det sätt du vill.
 Sanningen är att vi behöver varenda en. 
En person kan göra skillnad. Vi är alla unika 
och ger världen något som ingen annan gör. 
Vi är världens största serviceorganisation, 
men vi består av individer – människor som 

har stigit upp och sagt: ”Jag 
ska göra vad jag kan.”
 Det är just det som gör 
skillnaden.
 Tack för din unika insats 
till världens och Lions bästa.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN
FO
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Er insats är 
betydelsefull

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

Årsmötet i Montreal 
kan bli hybridmodell 
Den internationella styrelsens första möte 
under verksamhetsperioden 2020–2021 
hölls virtuellt 12–21.10.2020. 

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

F
rågorna gällande det internatio-
nella årsmötet i Montreal diskute-
rades aktivt. På grund av coronavi-
ruset minskades det högsta antalet 
deltagare i mötet från 16 000 till 

10 000. Förutom ett fysiskt möte förbe-
reds också en så kallad hybridmodell där 
man kan delta i mötet även virtuellt. De 
virtuella deltagarna måste registrera sig 
och ha en e-postadress.
 De delegationer som är fysiskt närva-
rande på möteslokalen har rösträtt. Om 
mötet måste hållas helt virtuellt sker också
omröstningarna virtuellt.
 Tidsfristen för tidiga anmälningar 
förlängdes från den 8 januari till den 26 
februari 2021.
 Vid årsmötet i Montreal ska fattas be-
slut om en höjning av den internationella

medlemsavgiften med 7 dollar. Höjningen 
skulle genomföras i tre etapper så att den 
första höjningen på 3 dollar gäller från bör-
jan av perioden 2022, medan avgiften höjs 
med två dollar i början av perioderna 2023 
och 2024. 
 Godkännandet av en kandidat som kan-
diderar till internationell direktor bör vara på
huvudkontoret 60 dagar före årskongressens 
inledning i stället för nuvarande 30 dagar. 
Förändringen träder i kraft från perioden 
2022.

Antalet e-postmeddelanden 
minskade med en tredjedel
Den internationella regeringen beviljade PR-
bidrag till multipeldistrikten MD 22 USA, 
MD 305 Pakistan, MD 38 USA och MD 315 
Bangladesh. Mötet bekräftade det tre dagar 

Den internationella styrelsen perioden 2018–2019 med makar/makor. 
Bilden är tagen i Ojai Valley i Los Angeles.
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ORDFÖRANDEN
matti reijonen
Ordförande 2020–2021

Vi är förberedda inför framtiden
LIONS VERKSAMHET HAR BEGRÄNSATS av olika myndighetsrestriktioner så nu har det 
varit dags att uppdatera gamla saker för att återspegla den nuvarande situationen och 
förbereda sig på den närmaste framtiden. För dessa uppgifter har försökt få med de 
bästa medlemsresurserna, alltså dem som är mest kunniga i frågan.
 Distriktets och klubbens modellregler, 
liksom förbundets regler och procedurer, har 
uppdaterats och är redan godkända av Patent- 
och registerstyrelsen (PRH) och arbetet på att 
genomföra dem i praktiken har inletts.
 Målet är att alla distrikt och klubbar ska 
ha börjat använda dessa samma regler under 
den här säsongen. Den största förändringen 
är att distansmöten kan tillåtas gällande alla 
möten. Den tillfälliga lag som nu tillåter det-
ta förfarande löper ut den 30 juni 2021. Ingen 
förlängning kommer att beviljas vilket innebär 
att årsmötena inte kan hållas på distans utan en regeländring. Förbundets regler och 

procedurer håller på att diskuteras och färdigställas.
 Som uppföljning på det virtuella årsmötet förverkliga-
des en virtuell jubileumsfest på förbundets kansli. Även 
EF Symposium var virtuellt och de nordiska länderna 
agerade som en helhet. Finland ansvarade för avdel-
ningens konstruktion och slutresultatet var gott. Även 
det nordiska samarbetsrådet NSR:s har genomförts på 
distans, så de virtuella mötena är här för att stanna.
       Vårt medlemsantal har inte stigit under de senaste 
åren, tvärtom, och nu har antalet medlemmar i sju 

distrikt fallit under distriktsgränsregeln vilket 
innebär att de inte längre är i en bra posi-

tion. Därför har det inrättats en arbets-
grupp bestående av guvernörerna, 
ordföranden och vice ordföranden, 
som planerat distriktens omform-
ning. I skrivande stund är förslaget 
på kommentarsrunda.
     Mycket har redan gjorts för att vi
ska klara oss i framtiden och nästa 
steg är att fokusera på att utveckla 
den praktiska verksamheten. Detta 
kräver att alla klubbar kommer med 
och att det finns en önskan om för-
ändring så att gamla rutiner kunde
uppgraderas till dagens krav och 
återspegla våra kommande klubb-
ledares framtidsvisioner.•
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Nu är det dags 
att uppdatera 
gamla rutiner 
för att återspegla 
dagens läge.
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långa utbildningsprogrammet för guvernör-
selekterna som kommer att hållas virtuellt i 
februari 2021. 
 Lion Auli Hiltunen från F-District valdes
till ställföreträdande representant för distrikt 
CA 4 Europa i den rådgivande panelen för 
leoklubbprogrammet för perioderna 2021–
2023.    
 Lioness Bridge-programmet ändrades 
så att man inom ramen för det kan grunda 
högst tio nya klubbar under verksamhets-
året. Detta beror på att det finns områden 
med ett stort antal klubbar som har endast få 
medlemmar.
 Globalt sett har 91 procent av ungdoms-
utbyteslägren ställts in denna period på 
grund av coronaviruspandemin. Av denna 
anledning kommer det inte att delas ut några
TopTen utmärkelser till ungdomsutbytesle-
darna den här säsongen. 
 Antalet e-postmeddelanden som skickats
från huvudkontoret har minskat med 33 pro-
cent jämfört med motsvarande period året 
innan. Detta har påverkats av det nya månat-
liga ”Digest”-meddelandet som samlar infor-
mation om de senaste nyheterna och den se-
naste informationen om lionsverksamheten.
 Projektgruppen LCI Forwards program-
förslag reviderades och strategin godkändes 
med namnet ”One Lion”. Programmet kom-
mer att baseras på tre huvudpunkter som 
stärker styrkan i våra organisationer LCI och 
LCIF: att skapa nya modeller för tillväxt, att 
klarlägga målsättningarna och att utveckla 
organisationen.

Montrealmötet kommer 
att besluta om en höjning 
av den internationella 
medlemsavgiften.

 Internationella vice presidenten Douglas 
X. Alexander har bjudits in på besök till 
Finland och att närvara vid årsmötet i Åbo 
nästa sommar.
 Huvudkontorets medlemssidor har ty-
värr delvis strejkat gällande MyLion och 
MyLCI sedan förra sommaren. Plattformar-
na och layouterna på sajterna har gjorts om 
och en ny medlemsportal har införts för att 
bättre betjäna våra medlemmar. IT-avdel-
ningen gör sitt bästa för att bli av med service-
avbrotten.
 Nästa styrelsemöte kommer att hållas i 
april 2021.•
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L
ionsverksamheten i Finland firar 
70-årsjubileum i år: den första finska 
Lionsklubben LC Helsinki/Helsing-
fors grundades den 14 augusti 1950. 
Lionsförbundet fyllde å sin sida 60 år 

på FN-dagen den 24 oktober 2020.
 På grund av den aktuella situationen ar-
rangerades festligheterna på distans på bred 
front för såväl lejon, partners som vänner. 
Under webbseminariet visade goda gär-
ningar från gångna årtionden fram till nu-
tid och dessutom belönades Årets Välgörare. 
Det höjdes också en gemensam skål för den 
70-åriga lionsverksamheten i landet och för 
Lionsförbundets 60 år.

Goda gärningar från 
årtionden sedan
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen 
förde fram statsmaktens hälsningar. Speciellt 

Jubileumsåret kulminerade 
i ett festwebbseminarium
Den 23 oktober firade Finlands Lionsförbund ett jubileumswebbseminarium 
i Teams Live för att fira 70 år av goda gärningar i de tusentals lejonens 
och leornas land. Samtidigt belönades Årets Välgörare.

anna-kaisa jansson, chefredaktör

nöjd var hon med att de goda gärningar som 
lejonen gör i allt högre grad gäller miljö- och 
klimatfrågor.
 Lejonen fick en hälsning också av Fin-
lands Hjärtförbunds generalsekreterare Tuija 
Brax och den mest framgångsrika förbunds- 
kaptenen för Finlands ishockeylandslag 
Jukka Jalonen, som i fjol tilldelades utmär-
kelsen Årets välgörare.
 Under webbseminariet hörde också en 
intervju med förbundets tidigare ordföran-
de Kosti Rasinperä om hans minnesbilder 
kring hur det hela började. Kaisa Leikola 
från scouterna i Finland och Mikaela Wester-
gård från SOS Barnbyar berättade om goda 
gärningar som Lions gjort genom årtiondena.
 Tanja Saarinen, finskspråkig tjänsteman 
på huvudkontoret i Chicago, berättade om 
det finländska lionsarbetet ur ett internatio-
nellt perspektiv. Vi hörde också en intervju 

Jubileumsseminariet leddes från Lions-huset 
i Malm av verksamhetsledare Maarit Kuikka 
och ordförande Matti Reijonen. 
FOTO: ANNA-KAISA JANSSON
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Gör gott och njut
LIONS PROGRAM OCH ANNONSER som sänds på AlfaTV kommer att fortsätta att 
produceras i enlighet med vårt avtal. I slutet av november visades ett längre program 
som berättade om vår 70 år långa verksamhet och den kommer att visas i repris ett 
par gånger i början av december. Tv-programmet, liksom videorna från jubileums-
webinariet, illustrerar mångfalden i vår verksamhet. Det är inte bara tomma ord när 
vi säger att det finns många sätt att göra gott. 
 YLE har intervjuat hjärnforskaren och professorn i pedagogik Minna Huotila 
vid Helsingfors universitet. I intervjun sägs ut att ett sätt att göra världen till en mera 

empatisk plats och att själv få njutning är att hjälpa an-
dra inom ramen för sin egen förmåga. Lionsrörelsen 
har byggt på just denna hjälpideologi ända sedan Lions 
grundades. För över 100 år sedan upptäckte Melvin Jones
behovet av hjälp i sin omgivning och ur den upptäckten 
har det utvecklats ett globalt hjälpnätverk som fortfaran-
de hör till de mest pålitliga i världen.
       Temat för hundraårsjubileet ”Där det finns behov, 
där finns Lions” gäller även i dessa exceptionella tider. 
Nu mer än någonsin finns det behov av hjälp igen. Na-

turligtvis bör det inte ske på bekostnad av den egna hälsan. Men även här kan vi vara 
ett föredöme och se till att myndigheternas rekommendationer beaktas i våra egna 
åtgärder.
 Musikern Kärtsy Hatakka sade i en intervju i Radio 
Suomi i mars 2020 att coronaviruset är en påtvingad se-
mester som naturen har infört. Semestern har dra-
git ut på tiden längre än man väntat och önskat, 
och slutet skymtar inte innan det finns ett vaccin 
tillgängligt. Evenemang, möten och utbildningar 
måste dock planeras normalt. Men samtidigt är 
det skäl att planera för hur det kan genomföras 
digitalt. Jag är säker på att en hel del julfester kom-
mer att hållas online i år.
 Även om naturen satte oss på tvångsledighet, 
har den samtidigt gett oss ett soligt och varmt hös-
tväder. Även naturens håvor har varit rikliga i år. 
Det ska bli intressant att se hur vädret är på ju-
len. Men egentligen skulle vi behöva en vit jul.
 Jag önskar alla flitiga Lions hjälpare en 
fridfull jul och ett gott slut på året.•

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Nu mer än 
någonsin 
finns det behov 
av hjälp igen.

HÄNDELSEKALENDER

PERIODEN 2020–2021

STYRELSEMÖTEN
• 21.1 / 11.2 / 18.3 / 22.4 / 
 20.5 (option) / 11.6

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

ÅRSMÖTE
• 12.6.2021, Åbo

INTERNATIONELLA MÖTEN
• NSR, Helsingfors (distansmöte),   
 16–17.1.2021

• Internationella årskongressen, 
 Montreal, Kanada, 25–28.6.2021

MÄSTERSKAPSTÄVLINGAR
• Bowling, februari–mars 2021 
 LC Saarijärvi/Palvasalmi

• Volleyboll, 24–25.4.2021, LC Mynämäki

• Golf, juni 2021, LC Nilsiä

• Hagelgevärsskytte, 17–18.7.2021 
 LC Peräseinäjoki
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Förbundets tidigare ordförande Kosti Rasinperä 
berättade om sina hågkomster från lionsverksam-
hetens tidiga år. 
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med prisbelönta lion Heli Perätalo, en av de 
fyra globala vinnarna i initiativet Nya röster 
2019–2020.
 Som värd för evenemanget fungerade för-
bundets verksamhetsledare Maarit Kuikka 
och ordförande Matti Reijonen.•
Du kan se seminariet i efterhand förbundets 
YouTube-kanal på adressen 
https://youtu.be/sl-1DBAQ8fQ.
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S
ilja Lines 212 meter långa M/S Ga-
laxy tar med deltagarna på en ut-
flykt genom världens vackraste 
skärgård via Mariehamn till Stock-
holm och tillbaka igen.

 Mötesresan startar i Åbo hamn den 12 
juni 2021 tidigt på morgonen. Behöver du 
övernattning för natten mellan fredag och 
lördag har staden ett brett hotellutbud. 
 Fartyget avgår före kl. 9 på morgonen vil-
ket bör beaktas. Även om det finns gott om 
parkering i hamnen rekommenderar vi att de 
som övernattar på hotell om möjligt använ-
der gemensamma transporter till hamnen 
för att undvika trängsel. Efter att fartyget har 
avgått kan du koppla av antingen genom att 
följa med det intressanta mötet som börjar 
kl. 9.00 eller genom att utnyttja fartygets oli-
ka tjänster.
 Själva mötet är över när vi anländer till 
Åland. I Mariehamn går det att återvända 
till Åbo om du bara deltar mötet. När Galaxy 
fortsätter sin färd kommer fokus att ligga på 

Upplev ett unikt årsmöte i juni
I Åbo stöter man alltid på något nytt. Vid årsmötet 2016 
var vi först med elektronisk omröstning och elektroniska 
mötespass. År 2021 är det dags att göra hela evenemanget 
till ett verkligt mobilt evenemang. 
ÅRSMÖTET / markku patrikainen, huvudkommittén, information

den berömda och rikliga lunchen och möten 
i små grupper.

Utmärkelser och program 
på kvällsfesten 
Mot kvällen börjar förberedelserna inför 
själva festen. På programmet står naturligt-
vis utdelning av utmärkelser, uppträdanden, 
tal och så vidare. De viktiga traditionella och 
så kallade ”officiella” festligheterna går också 
av stapeln då. På kryssningsfartygen hör det 
till att lyssna på god musik och under detta 
evenemang är det säkert att kvällens artister 
inte lämnar någon kall.
 Fartyget anlöper Stockholm tidigt på 
kvällen och efter ett kort stopp börjar åter-
resan. Fartyget är tillbaka i Åbo kl. 7.00 på 
söndag morgon.
 Mötets hemsida öppnar inom kort. Där 
hittar du mer detaljerad information om eve-
nemanget. Registreringen öppnas i början av 
2021 och avslutas i slutet av mars. 
 Huvudkommittén för Finlands Lionsför-
bunds 68:e årsmöte önskar alla välkomna till 
mötet.•
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M/S Galaxy för mötesdeltagarna via Mariehamn till Stockholm. Mötet är avslutat då fartyget anlöper 
Mariehamn och den som vill kan därifrån ta ett annat fartyg tillbaka till Åbo.

Årets Välgörare 2020 
belönades
LC Vantaa/Vernissa valdes till 
Lions välgörare 2020. I 15 år har 
klubben arrangerat det kostnadsfria 
julevenemanget Tonttumetsä 
(ung. Tomteskogen) i Arboretum 
i Dickursby i Vanda.

anna-kaisa jansson, chefredaktör

E
venemanget förnyas årligen och 
har behållit sin dragkraft och lo-
kalt. Totalt har evenemanget ge-
nom åren haft över 10 000 besö-
kande.

 Intäkterna från evenemanget har do-
nerats till Dickursby församlings insam-
ling Rakenna Joulupuu (bygg ett julträd) 
som samlar ihop till presentkort åt behö-
vande familjer.
 I tilldelningskriterierna anges att den 
traditionella verksamheten skiljer sig po-
sitivt ur mängden eftersom målgruppen 
är barn, evenemanget har flera samar-
betspartners, barnen har ansvaret för att 
inbjudan levereras och att evenemanget 
också har gett medel till att stöda behö-
vande familjer med upplevelser och mat-
kort.
 Dessutom har aktiviteten noggrant 
rapporterat till MyLion.

Under LC Vantaa/Vernissas evenemang Tonttu-
metsä kan man bland annat stöta på Lucia. 
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Finlands Lionsförbunds 
68:e årsmöte kommer att hållas i 
världens vackraste skärgård.
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I 
I LCIF:s senaste webbseminarium den 
21 oktober berättades vad det går att 
göra åt en välfärdssjukdom som sprider 
sig som en pandemi, tack vare att det 
finns en hängiven ledare som får stöd av 

vår egen stiftelse. 
 Lion Pat Ryan från delstaten Kentucky 
introducerade först sin egen motivator med 
ett gammalt foto. Mitt i en uniformerad po-
lisstyrka stod en frodig kvinna – i opar skor. 
Tårna på den ena foten hade amputerats. Po-
lissekreteraren var Pats mormor som hade 
diabetes.
 Pat var själv frodig och det långa sock-
ervärdet närmade sig åtta. Men han tog sig 
själv i nacken och gick ner i vikt och fick 
samtidigt bättre sockervärden. När han fick 
veta att var sjunde i den här befolkningen 
som röstade på Trump led av samma sjuk-
dom vidtog han åtgärder. Det kallades Blue-
grass-projektet, hur annars.
 I det ingår information, vägning, blod-
trycksmätningar och gratis HbA1c-mätning-
ar, eller som Pat uttryckte saken eiwansii. Om 
detta A1c snabbtest var över 5,7 kom en kal-
lelse till DPP-programmet. På en del scanna-
des också näthinnorna. Målet är att halvera 
denna sjukdom som redan i nuläget kostar 5 
miljarder dollar i en delstat med 4,5 miljoner 
människor.
 Som samarbetspartner fick man med det 
lokala universitetet, sjukhuset och försam-
lingen, samt LCIF. Hittills har det gjorts 848 
kostnadsfria HbA1c mätningar, 222 ögon har
scannats och 175 nya diabetiker har upp-

LCIF tar krafttag mot diabetes
En världsomfattande LCI Forward-medlemsundersökning 
gav två nya arbetsmål för Lions: barncancer och -diabetes.

KAMPANJ 100 / pcc heikki hemmilä, pmjf, lcif och samordnare av kampanj 100

täckts. Målet är att under de kommande tre 
åren screena 100 000 Kentuckybor. 
 DPP är bekant också för mig eftersom 
det bygger på ett kost- och motionsprogram 
som utvecklats i Finland. Programmets re-
sultat var en världssensation 2001. Av de 
prediabetiker som deltog i studien kunde 58 
procent undvika att insjukna i diabetes, jäm-
fört med en grupp som fick samma informa-
tionspaket men utan handfast vägledning. 
 Här skulle vara något för oss att göra då 
man vet hur många äldre lejon som hotas av 
hjärtinfarkt, amputation, blindhet eller njur-
svikt. En motionsgrupp kunde inrättas i varje
by i samarbete med diabetesföreningarna 
och vårdcentralerna. Motion utomhus hindras
inte av coronaviruset. De konditionstrappor 
som nu är på modet skulle också vara ett syn-
ligt projekt i kampen mot diabetes.

Penninginsamling kan vara kul
Som jag redan har sagt är Islands insamlings-
resultat i en klass för sig. Den sista fredagen 
i oktober bekantade jag mig med en av de-
ras odödliga idéer: Online Oktoberfest! Nu 
när nattklubbarna måste stänga tidigt och vi 
inte kan fira öga mot öga, kan vi i stället fira 
virtuellt. Och det såg förvånansvärt roligt ut. 
 Kvällen inbjudare PCC Kristinn Han-
nesson rekapitulerade programmet och hur 
det fungerar, PIP Gudrun och PID Robert 
Rettby höll korta tal, en lokal stand-up ko-
miker höll en show och en musiker spelade 
några häftiga solon.• 

Varje år den 8 oktober firas Lions 
Det Godas Dag. Den riktar sig till 
alla lion som är engagerade i frivillig-
arbete i landets cirka 900 Lionsklubbar. 

Syftet med Det Godas Dag är att 
uppmärksamma Lions frivilligarbete 
och samtidigt göra de lokala 
Lionsklubbarnas aktiviteter kända 
och berätta om de många sätt 
som klubbarna gör gott på. 

Finlands Lionsförbund utnämner 
Årets nationella välgörare på 
Det Godas Dag och samtidigt väljs 
Lions Årets Välgörare. Utnämningen
gjordes första gången 2015.

DET GODAS DAG

Lion Pat Ryans, LC Lexington KY, ögonscanner såg väldigt bekant ut. Sådana görs i Uleåborg.

Stöd för att främja ett bra liv 
för barn och ungdomar 
På grund av coronavirusläget var det ut-
manande att utse Årets Välgörare och för-
bundets styrelse fattade det exceptionella 
beslutet att inte välja en nationell välgöra-
re. För att fira jubileet donerades i stället
5 000 euro till stiftelsen Tukikummit för 
att användas till barn- och ungdomsarbete. 
 Stiftelsens ordförande Harry Harkimo
skickade ett hjärtligt tack för donationen 
och stiftelsen gratulerade Lionsrörelsen 
och Lionsförbundet.
 – Lions har genom åren gjort mycket
gott i Finland och jag är glad över att Tuki-
kummits verksamhet fick ett kännbart eko-
nomiskt stöd av organisationen, sade han.
 Över 65 000 ungdomar löper ständigt 
risk att marginaliseras i Finland på grund 
av familjens dåliga ekonomiska situation. 
Coronaviruspandemin har ytterligare för-
svårat situationen i många familjer vilket 
direkt inverkar på ungdomarna välbefin-
nande.
 Stiftelsen Tukikummit samlar in peng-
ar i syfte att förhindra denna marginali-
sering och att hjälpa ungdomar att delta 
i hobbyer eller börja studera efter grund-
skolan. Med donationen kan Tukikummit
hjälpa flera ungdomar på en gång och 
därmed samtidigt deras familjer.•
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Orkestern kommer att träffas 
igen i Lahtis nästa sommar 
för ett tio dagars läger.
FOTO: JANI MAHKONEN
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Ansökningstiden till orkestern 
har startat
Ansökningstiden till Orkester Norden för år 2021 pågår från 2.12.2020–
17.2.2021. Unga musiker mellan 15 och 26 år kan söka till orkestern. 
Den sökande måste vara medborgare i Norden eller Baltikum och 
studera vid en musikskola i någon av dessa länder. 

ORKESTER NORDEN / henna keihäs, producent för orkester norden

O
rkesterns auditionsmaterial kan 
laddas ner från adressen www.
orkesternorden.com. Webbplat-
sen innehåller också uppdaterade 
instruktioner om ansökningspro-

cessen och en länk till ett elektroniskt for-
mulär, som ger autentiseringsuppgifterna 
för en videotestspelning. 
 Videotestlänkarna blir aktiva i början 
av januari och är öppna till den 17.2 2021. 
Baserat på videoansökningsmaterialet väl-
jer utbildarna musikanterna till orkesterns 
olika sektioner. År 2021 spelar cirka 60–70 
musiker i orkestern. 
 Orkestern sammanstrålar igen i Lahtis 
nästa sommar från den 23 juli till den 6 au-
gusti 2021 för ett tio dagar långt läger och en 
konsertturné som avslutning på lägret. Det 
är ännu inte helt klart var orkestern kom-
mer att uppträda. Hemsidan uppdateras 
gällande turnéinformationen så snart alla 
konserter är bekräftade.

Årets planer kommer att utnyttjas
Dirigenten Eivind Gullberg Jensen har gått 
med på att dirigera orkestern och vi kom-
mer bara att behöva göra smärre ändringar
i repertoaren. Inbjudan till Young Euro 
Classic-festivalen i Berlin är i kraft för nästa 
sommar och vi kommer att acceptera inbju-
dan i hopp om att festivalen kan arrangeras 
nästa sommar och att vi kan resa till Tysk-
land.
 Orkester Nordens verksamhet finansie-
ras huvudsakligen med stöd av Nordiska 
ministerrådet, vilket räcker till för att finan-
siera orkesterns basverksamhet och kostna-
derna för lägret. Utöver detta är det nödvän-
digt att få annat stöd och annan finansiering 
så att vi kan anordna minnesvärda upplevel-
ser för ungdomarna då de är på turné. Sam-
arbetet med företag är också av yttersta vikt.
 Under lägret behövs frivilliga bland an-
nat för kaffekokning och för att planera pro-

grammet och vi hoppas på ett aktivt lejon-
samarbete i frågan.
 Det kommer också att ske vissa föränd-
ringar nästa år. Det konstnärliga arbetet 
kommer alltid att vara den viktigaste delen
av orkesterns verksamhet men vid sidan av
det vill vi förnyas och visa att vi hänger med
i utvecklingen även gällande miljöfrågor. 
Nästa år kommer vi enligt planerna att 
samarbeta i miljöfrågor med Lahtis som 
har valts till Europas miljöhuvudstad 2021. 
 Orkester Norden är redo för ett nytt år 
och nya utmaningar.•

Orkester Nordens kulturproducent
Henna Keihäs
henna.keihas@lahti.fi 
tel. 050 383 6551 
www.orkesternorden.com www.lions.fi 
www.lahti.fi 
Vi finns också i de sociala medierna!

MERA INFORMATION
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Ungdomsutbytet 
tror på framtiden
UNGDOMSUTBYTE /
tor-erik backström, yced md 107

UNDOMARNA ÖNSKAR söka till ungdomsut-
bytesprogrammet nästa sommar fast den se-
naste sommarens program blev helt inhiberat.
 De ungdomar som hade fått en plats på 
förra sommarens läger har förtur för kom-
mande sommar, men en del måste av olika 
orsaker annullera sin plats. Därför finns det 
ett antal lediga platser  till nästa års sommar-
läger. Ansökningstiden utgår undantagsvis 
under denna period därför den 31 januari 
2021.
 Vi planerar att hålla läger i Finland nästa 
sommar, men hur programmet och arrang-
emangen ser ut beror på hur pandemin ut-
vecklas. 
 Man brukar säga att ”ingenting är så då-
ligt att det inte för nånting gott med sig”. Un-
der alla år som jag har varit involverad i ung-
domsutbytesprogrammet har konceptet varit 
oförändrat i Finland och ute i världen. Man 
har med andra ord kört i samma hjulspår.
 Nu måste vi tänka på framtiden för hela 
Lions ungdomsutbytesprogram och fundera 
på hur vi skall få det att fungera när världen 
ser ut som den gör.
 I månadsskiftet oktober-november hölls 
ett inofficiellt Europa Forum i form av ett Go- 
to-meeting möte, i vilket Juhani Kautonen 
hade möjlighet att delta som Finlands repre-
sentant. Under mötet kom man inte fram till 
någon lösning på det hela, utan man ser hur 
pandemin utvecklas. Sen har vi ett nytt möte 
i månadsskiftet februari-mars och besluter 
då vilken linje och vilka rekommendationer 
som gäller för nästa sommar ute i Europa.
 Jag vet att många andra länder också pla-
nerar läger nästa sommar konceptet för dem 
klarnar under vintern och våren.
 Vi ser i alla fall ljust på framtiden, för 
ungdomsarbetet, ungdomslägren och Lions-
arbetet måste fortsätta!•

D
iabetes är en sjukdom som drab-
bat 463 miljoner människor värl-
den över. Lions och Leos har ökat 
medvetenheten om diabetes i år, 
särskilt under de diabetesprome-

nader de organiserade i samband med Det 
Godas Dag.
 Under dessa exceptionella tider upp-
muntrade den internationella organisatio-
nen LCI också att man deltog i kampen 
mot diabetes i olika korta online-aktivite-
ter i oktober och november. Aktiviteterna 
främjar informationsspridande kring samt 
förebyggande och behandling av diabetes. 
Kampanjen nådde inte riktigt målet på 
100 000 minuter, men mer än hälften av 
målet hade dock uppnåtts vid tidpunkten 
för Världsdiabetesdagen.
 Kolla in LCI:s tips på den internatio-
nella organisationens hemsida och lär dig 
mera om diabetes och sätt att förhindra 
sjukdomen.

Diabetes kan leda till 
allvarliga sjukdomar
Diabetes är en kronisk sjukdom där krop-
pen inte kan producera tillräckligt med 
insulin eller inte kan dra nytta av insulin. 
Glukos blir kvar i blodet, vilket kan resul-
tera i nerv- eller organskador eller blodcir-
kulationsstörningar.

 Diabetes kan leda till allvarliga sjuk-
domar som påverkar hjärt- och blodcirku-
lationssystemet, ögon, njurar, nerver och 
tänder. I de flesta rika länder är diabetes 
den största orsaken till hjärtsjukdomar, 
blindhet, njurproblem och amputationer. 
Diabetes beräknas påverka 629 miljoner 
vuxna år 2045.
 Diabetes påverkar alla människogrup-
per oavsett inkomstnivå eller ålder – inklu-
sive barn. 
 Lions finns över hela världen och vi ser 
och vet vad diabetes orsakar på olika ställen.
Vi ska göra något åt saken tillsammans. 
Lions strategiska mål är att minska före-
komsten av diabetes och förbättra livskva-
liteten för de människor som lider av sjuk-
domen.
 Världsdiabetesdagen firas på Frederick
Bantings födelsedag. Han upptäckte in-
sulinet tillsammans med Charles H. Best 
och James Collip 1921. Bakom temadagen
ligger Internationella diabetesförbundet 
IDF och Världshälsoorganisationen WHO.•

Bekämpa diabetes
Den internationella diabetesdagen firas varje år den 14 november, 
samma vecka som Lions globala hjälpvecka arrangeras. 
Gå också du med i kampen mot diabetes.

anna-kaisa jansson, chefredaktör 

• ökad urinutsöndring 
• törst
• oavsiktlig viktminskning 
• trötthet.

Symtomen vid diabetes av typ 1 är oftast 
starka. Symtomen på diabetes av typ 2 
kan vara lömska och därför gå obemärkta 
förbi under en lång tid. 

HUR IDENTIFIERAR MAN DIABETES?
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Årsmöten på distans möjliga 
till och med den 30 juni 2021
BOLAG, ANDELSLAG och föreningar kan på 
grund av coronaepidemin ordna sina mö-
ten på distans och genom att medlemmar-
na anlitar ett ombud fram till slutet av juni 
nästa år. Den temporära lagen trädde i kraft 
den 3 oktober.
 I de uppdaterade modellreglerna för 
klubbarna ingår distansmöten, men efter-
som klubbarna förmodligen inte ännu hun-
nit uppdatera sina regler kan mötena enligt 
lagen i alla fall hållas på distans fast det inte 
är tillåtet enligt stadgarna. 
 Ett andelslags och förenings styrelse 
kan också med stöd av den temporära la-
gen kräva förhandsanmälan till mötena. 
Den sista anmälningsdagen får vara högst 
två veckor före mötet.
 Läs mer om den tillfälliga lagen på jus-
titieministeriets webbplats oikeusministe-
rio.fi.
 Det bör dock noteras att till exempel 
klubbens årsmöte måste ha en fysisk adress 
om någon vill närvara på plats inom ramen 
för de aktuella begränsningarna.
 Lions aktiviteter och aktiviteter organi-
seras i enlighet med nationella bestämmel-
ser och rekommendationer. Det lönar sig att 
följa med informationen på regeringens och 
regionförvaltningsverket AVI:s hemsidor.• 

Inför julen kan du också 
hjälpa barnklinikerna
FINLANDS LIONSFÖRBUND, lionsklub-
barna och Barnklinikernas Faddrar 
samarbetar för att utveckla vården, be-
handlingsmetoderna och forskningen 
rörande barncancer i Finland.
 Lionsklubbarna kan delta i insam-
lingen å de små patienternas vägnar på 
sitt eget sätt – under den exceptionella 
perioden kan du till exempel skapa ett di-
gitalt evenemang eller varför inte använ-
da intäkterna från julgransförsäljningen 
till förmån för de små patienterna.•
Läs mer kummit.fi/lions.

Lions Quest-möte skapade 
gemenskap och gav idéer
LIONS QUEST / arto määttä

C-DISTRIKTETS Lions Quest-ansvarspersoner 
samt andra vicepresidenterna i distriktet höll 
ett gemensamt möte i den engelskinspirerade 
parken i Huovila i Kärkölä i oktober för att 
lära känna varandra.
 Efter en presentation av parkens historia 
och distriktets LQ-ordförande Kari Julku-
nens öppningsord, berättade LQ-utbildaren 
Johanna Aho-Forsblom om utbildningens 
innehåll och vad den gett pedagogerna som 
gått utbildningen och därigenom de barn 
och ungdomar de arbetar med.
 Jukka Jalonen, förbundskapten för det 
finländska ishockeylandslaget berättade i en 
videointervju om utbildningens betydelse i 
idrottsföreningarna. Han har under sin kar-
riär arbetat som tränare även för juniorlag 
och kunde trovärdigt berätta om LQ utbild-
ningen utgående från sina egna erfarenheter.
 C-distriktets guvernör Nina Moilanen 
betonade att marknadsföringen av utbild-
ningen bör bedrivas i samarbete med kom-
munala aktörer som utbildningsdirektören, 

• 7.1.2021 LCI, ID Heimo Potinkara 
• 14.1.2021 Lions Quest, 
 ordförande, LQCD Jorma Hokkanen 
• 21.1.2021 Miljövideotävling för
 finländska skolor, 1VGD Mika Pirttivaara 
• 4.2.2021 Service, 
 förbundets serviceledare PDG Taisto Kotila

Lionsaktiviteter presenteras 
på webbseminarier
UNDER JUBILEUMSÅRET kommer det att ord-
nas en halv timme långa webbseminarier 
kring olika teman under pågående period. 
De förbereds och leds av den person som an-
svarar för ämnet i fråga. En expert på temat 
berättar om saken under de första 20 minu-
terna medan de återstående 10 minuterna re-
serveras för frågor.
 Webbseminarierna hålls varannan tors-
dag kl. 18 med systemet GoToWebinar.
 Webbseminarierna kommer att finnas 
som inspelningar på förbundets hemsida där 
de är lätta att lyssna på eller varför inte in-
kluderas i klubbens mötesprogram som en 
20-minuters introduktion till ett visst ämne.
 Skriv in datumen för seminarierna i årets 
början och vad de handlar om i din kalender.•

Kari Julkunen (längst framme) följer med presentationen av parken i Huovila. 
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skoldirektören eller någon annan motsva-
rande tjänsteman. 
 Eero Lepola, ordförande i Kärköläs bild-
nings- och välfärdsnämnd påminde om att 
även ämneslärare i högstadiet och på andra 
stadiet har nytta av utbildningen, eftersom 

de har en smalare pedagogisk utbildning än 
klasslärarna i grundskolan. Under debatten 
uppstod frågan om huruvida Lions medlem-
mar kunde fungera som inhoppare för en lä-
rare som deltar i utbildningen eftersom den 
kräver en vikarie.•

TIDTABELL
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PERINTEISEN HYVÄNMIELENPÄIVÄN jär-
jestäminen toi erityisen paljon hyvää mieltä tä-
hän poikkeukselliseen vuoteen. Espoossa ja Hel-
singissä Hyvänmielenpäivään valmistauduttiin 
edellisenä päivänä piparitalkoiden merkeissä. 
Maskit ja kertakäyttökäsineet tulivat monella 
tutuksi leipoessa, onhan nyt hyvä olla erityisen 
huolellinen tässä asiassa. Monissa klubeissa teh-
tiin vielä viime hetken hankinnat, jotta kaikki 
olisi kunnossa seuraavaa päivää varten.
 Espoossa Hyvänmielenpäivä sujui lähes pe-
rinteiseen tapaan. Klubi oli saapunut aamulla 
hautausmaalle, kun huomasi kertakäyttömukien 

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

20206
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Kupponen mehua ja kasa pipareita 
lämmittivät mieltä pyhäinpäivänä
Hyvänmielenpäivää vietettiin perinteiseen tapaan pyhäinpäivänä. 
Leot ympäri Suomen kokoontuivat hautausmaille jakamaan 
ohikulkijoille lämmintä juotavaa ja itseleivottuja pipareita. 
Aktiviteetti on toteutettu jo usean vuoden ajan.

leot ympäri suomen

Hyvänmielenpäivän tunnelmointia ympäri Suomen. Hyvänmielenpäivä järjestettiin tänä vuonna 
kahdeksassa kaupungissa! Kuvassa Helsingin leot.

Joensuun leot.

Lappeenrannan leot.
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Jyväskylän leojen mieltä lämmitti erityisesti erään rouvan kohtaaminen. Piparia, glögiä ja hyvää mieltä! 
Kuvassa Kirkkonummen leot.

Oulussa vietettiin Hyvänmielenpäivää iltasaikaan.

Menoa ja hyvää mieltä ei puuttunut klubilaisilta 
Vantaalla!

unohtuneen matkasta. Onneksi hätä ei ollut tä-
män näköinen, vaan nokka käännettiin kohti ko-
tia ja haettiin mukit matkaan. Glögiä ja pipareita 
meni ennätyspaljon edellisvuosien tahtiin, joten 
tapahtuma oli oikein onnistunut.
 Vantaan leot järjestivät Honkanummen hau-
tausmaalla Hyvänmielenpäivän aktiviteetin. Klu-
bi oli varautunut koronatilanteeseen maskein, 
muovikäsinein, käsidesein sekä pussittamalla pi-
parit. Hygienia ja turvavälit olivat huomioitu kaik-
kien klubien aktiviteetissa. Hautausmaalla ihmi-
set kiittelivät leojen mehu- ja piparitarjonnasta, 
ja päivään mahtui useita iloisia kohtaamisia.
 Lappeenrannassa lauantai näyttäytyi viileä-
nä säänä. Myös Oulussa oltiin varauduttu vesisa-
teeseen, mutta siltä onneksi vältyttiin. Viileästä 
säästä huolimatta ihmiset tulivat rohkeasti jut-

telemaan, ja piparit maistuivat monille. Oulussa 
pienimmät lapset olivat erityisen innoissaan me-
husta ja makeasta piparista. Hyvänmielenpäivä 
oli Oulun leoille kauden ensimmäinen aktiviteet-
ti, ja se oli hyvä muistutus siitä, että pandemian 
keskellä voi myös tehdä hyviä asioita.
 Leo Club Jyväskylä/Lohikosken päivän pa-
ras hetki koettiin, kun eräs rouva tuli katsomaan 
nuoria hyvän mielen tuojia. Rouvan sydäntä oli 
jo aamulla lämmittänyt ajatus siitä, että leot ovat 
jälleen piristämässä hänen ja monen muun päi-
vää hautausmaan kulmalla. 
 Kuten sanottu, Hyvänmielenpäivä tuo hyvää 
mieltä muille. On hyvä muistaa, että pienilläkin 
teoilla on suuri merkitys. Hymyn ja kiitoksen saa-
minen tällaisissa aktiviteeteissa antaa kiitosta ja 
saa myös itselle hyvän mielen.• 

>>>
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mikko salmi, leo club vaasa & 
sonja paavola, leo club rauma

LEO CLUB VAASA kävi lokakuun hämärtyvässä 
illassa viemässä heijastimia vilkkaan kävely- ja 
pyöräilykadun päähän Palosaaren ja keskustan 
välille. Ideana oli viedä puun oksille heijastimia, 
jotta kuka tahansa heijastinta tarvitseva voi ottaa
puusta omansa. Heijastimien ripustamiseen osal-
listui viisi leoa. Klubi toivoo, että heijastimet 
tuovat näkyvyyttä sekä pimeydessä kulkeville 
ihmisille että Leo Club Vaasalle. Suuri osa ripus-
tetuista heijastimista oli jo löytänyt viikossa uu-
den omistajan.
 Raumalla heijastinpuuidea lähti siitä, kun 
klubi otti yhteyttä Rauman kaupungin asiakas-
palvelupisteeseen Pyyrmaniin. Pyyrmanin hen-
kilökunta oli jakanut klubin ehdotusta heijastin-
puusta eteenpäin eri toimijoille ympäri kaupungin.
Viimein klubi sai myöntyvän vastauksen idean 
toteuttamiseen, ja Rauman Wihertoimi toimitti 
puun kaupungintalon edustalle. Tähän klubi kävi 
ripustamassa heijastimet kansainvälisenä heijas-
tinpäivänä 1.10. Heijastimet ovat käyneet hyvin 
kaupaksi, ja niitä on käyty täydentämässä useam-
paan kertaan.•

Heijastinpuu Raumalla.

Heijastinpuu Vaasan Palosaaressa.

Heijastimilla näkyvyyttä

Hyvää mieltä 
verenluovutuksesta
karlos hynninen, 
leo club jyväskylä/lohikoski

LEO CLUB JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKEN akti-
viteetteihin on perinteisesti kuulunut verenluo-
vuttaminen. Tänäkin vuonna klubi on pitänyt 
perinteestään kiinni ja käynyt luovuttamassa 
verta klubilaisten voimin toukokuussa ja syys-
kuussa. 
 Nyt poikkeusaikana on ensiarvoisen tär-
keää, että terveet ihmiset jatkavat verenluo-
vuttamista. Verenluovutukseen pääsee tällä 
hetkellä vain ajanvarauksella ja luovutuksen ai-
kana on huolehdittava hyvästä käsihygieniasta 
sekä turvaväleistä. 
 Verenluovutuksesta on jäänyt aina hyvä 
mieli Jyväskylän leoille, ja he tulevat jatkamaan 
aktiviteettia tulevaisuudessakin.• 

Leo Club Jyväskylä/Lohikoski käy luovuttamassa verta joka vuosi.
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE VUONNA 2021
• NUMERO 1: aineistopäivä 3.1. (digilehti). • NUMERO 2: aineistopäivä 21.2.

• NUMERO 3: aineistopäivä 18.4. • NUMERO 4: aineistopäivä 25.7.
• NUMERO 5: aineistopäivä 12.9. (digilehti). NUMERO 6: aineistopäivä 31.10.

HALLITUKSEN SUUSTA

INNOLLA KOHTI
KEVÄTTÄ
markus kuosmanen,
leo club espoo/downtown

JA NÄIN ON SYKSY vierähtänyt taas talveen. 
Suomen leojen hallitukselle tämä on merkin-
nyt jo pitkälle edennyttä kautta. Viimeisin halli-
tuksen kokous pidettiin Espoossa, missä puolet 
osallistujista oli etäyhteyden päässä. Esityslista 
oli pitkä, mutta kokous sujui jouhevasti, vaikka 
asiaa oli paljon. Kokouksessa saatiin vahvistus 
muun muassa uudelle heijastintilaukselle. Talvi-
kauteen tarvitaan näkyvyyttä, ja heijastinpuu on 
hyvä tapa tulla nähdyksi niin leojen kuin myös 
muiden ulkonaliikkujien osalta.
  Tapahtumat tältä vuodelta on nyt pidetty, 
sillä koulutuspäivät järjestettiin verkossa. Ensi 
vuonna on luvassa jonkin verran juhlallisuuksia, 
chartereita. Hallitus odottaa innolla, mitä kevät 
tuo tullessaan, ja toivottaa kaikille lehden luki-
joille mukavaa joulun odotusta.•

Siivoamalla maailma 
paremmaksi
senni hautala, leo club helsinki

LEO CLUB HELSINKI oli syyskuussa auttamas-
sa Helsingin ensikoti ry:tä. Klubin jäsenet kävivät 
järjestelemässä sekä siivoamassa avopalveluyk-
sikkö Pesän keittiön, joka on avohoidossa käy-
vien ihmisten käytössä. Avopalveluyksikkö on 
koko perheen vuorovaikutus- ja päihdekuntou-
tusta vauvaa odottaville perheille sekä perheil-
le, joilla on kuntoutuksen alkaessa alle 3-vuotias 
lapsi. Viisihenkinen tiimi meni innokkaana autta-
maan tärkeää työtä tekevää järjestöä. Järjestön 
työntekijät olivat erittäin kiitollisia saamastaan 
avusta sekä tekemästämme työstä. Klubi tulee 
varmasti myös jatkossa auttamaan heitä tarpei-
den mukaan.• 

Iloinen poppoo siivoustyön jälkeen.

Auta lasta 
– autat koko perhettä
ella-maija nissilä, leo club vaasa

VAASAN LEOT järjestivät Auta lasta, Auta per-
hettä -keräyksen Vaasan Prismassa perjantaina 
18. syyskuuta. Aktiviteetin tarkoituksena on saada
kaupassa asioivat ihmiset ostamaan yhden yli-
määräisen tuotteen ja lahjoittamaan sen Vaasan 
vähävaraisille perheille. Kerättyä tavaraa kertyi
yhteensä 11 laatikollista. Lahjoitukset olivat 
muun muassa hygieniatuotteita, pilaantumatto-
mia kuivaruokia ja lasten leluja. Tuotteet toimitet-
tiin Hope Ry:n toimistoon, jossa ne myöhemmin 
lajiteltiin ja jaettiin niitä tarvitseville perheille.•

Vaasan leot saivat lahjoitettua monipuolista 
tavaraa vähävaraisille perheille.
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Rakennus-Remontti-Räsänen
Juupajoki

Suvikummun Tila
Jukka Kukkola 
Karvoskylä, Nivala

3838

Cap & Trans Niemi Oy/
I ja T Niemi Ky

Ahlainen

Loimaan Kaukolämpö Oy
Loimaa

Mikko Tauriainen Ky
Sukeva

OP Hailuoto

OP Maaninka

Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Riihimäki

Timo Pere Oy
Kokemäki

TM-Serving Oy/Taksiliikenne
Timo Melto
Joutseno www.foifoto.fi

ONNEA JA MENESTYSTÄ LIONS-TYÖHÖN

www.roifoto.fi

T:mi Tervosen
Koti- ja Pitopalvelu 

Keskustie 9, 44801 PIHTIPUDAS

Puh. 040 574 2599

Pielaveden Maaseudun
Kotipalvelu ja Kuljetus

Kangasniemi
www.puule.fi

38

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

34  LION  6/17

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

38

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille

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

OP Ypäjä
Pekan Puu ja Metsätyö

Ilmajoki 
Puh. 050 330 4105

Ongelmapuiden poistot, polttopuutoimitukset

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille
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Toivotamme kaikille jäsenillemme, 
jokaiselle lionsperheelle ja leolle 
sekä yhteistyökumppaneillemme 
Rauhallista Joulua 
ja Hyvää 
Uutta Vuotta 2021 
Fridfull Jul 
och Gott 
Nytt År 2021
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 53.
KUVA: PIXABAY


