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Jääkiekkovalmentaja Jukka Jalonen 
palkittiin Lions-aatteen mukaisesta 
taidostaan löytää hyviä ominaisuuksia 
pelaajistaan ja tukea niitä hyvän 
elämän voimaksi

Monta tapaa tehdä hyvää. SUOMEN LIONS-LIITTO RY
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LEIJONAT KOKOONTUIVAT TALLINNASSA
Europa Forum oli suurin koskaan
Virossa järjestetty Lions-tapahtuma
 
ORKESTER NORDENIN HAKU KÄYNNISTYY
Ensi kesälle valitaan noin 70 taitavaa, nuorta muusikkoa
  
PIENPERHEILLE LUONTOELÄMYKSIÄ
                Punainen Sulka -keräysvaroilla toteutettiin
                       Metsäretki-projekti perheille

Vuoden
Hyväntekijä
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Tervetuloa Lions-järjestöön
lionsklubeihin liittyneet uudet jäsenet 25.9.–24.11.2019

A-PIIRI
LC SOMERO/PARATIISI: 
 Pohjankylä-Palander Miia
LC MARIEHAMN: Jansryd Mattias, 
 Selander Danniel, Sundblom Sebastian
LC PIIKKIÖ: Ketola Jorma
LC TURKU/ANCORA: Kiili Anna-Mari
LC AURA/SISU: Punovuori Sasu
LC TURKU/LINNA: Jokinen Tapio
LC MYNÄMÄKI: Tuittu Mikko
LC YPÄJÄ/KATE: Saastamoinen Kaarina, 
 Moisander Sirpa
LC NAANTALI/TAWAST: Luotonen Jukka
LC PÖYTYÄ: Lahtinen Jyri
LC VEHMAA: Soranko Petri
LC SOMERO: Kurvinen Jani
LC ÅLAND/SÖDRA: Lindholm Staffan
LC KIMITO-KEMIÖ: Launokorpi Jani
LC PAIMIO: Vanhanen Jari
LC NAANTALI: Hämäläinen Petteri
LC KARINAINEN/KYRÖ: Järvinen Riitta
LC UUSIKAUPUNKI/MERETTARET: 
 Mäkirinne Marjo
LC TURKU/CITY: Johansson Erkki
LC NAANTALI/TAWAST: Peltonen Aimo

B-PIIRI
LC HELSINKI/LAUTTASAARI: Kievari Anu
LC HANKO-HANGÖ: Töppärä Arto
LC SJUNDEÅ-SIUNTIO: Miettinen Mikko, 
 Niemi Rauli
LC ESPOO/LAAKSON LILJAT: Laamanen Sari,
 Trumpet Meri, Murto Laura
LC HELSINKI/KONALA: Vuorela Jukka
LC ESPOO/KESKUS: Mujunen Pekka
LC ESPOO/MATINKYLÄ: Viika Leila

C-PIIRI
LC KARKKILA: Vepsäläinen Tero
LC LAHTI/ANKKURIT: Heikkinen Tiina
LC TERVAKOSKI: Kivelä Timo, Hyvönen Reijo
LC RIIHIMÄKI: Salo Seppo, Viitanen Kimmo
LC RIIHIMÄKI/KRISTALLI: Lehtonen Hanna,
 Heiskanen Tiina, Perttunen Mari-Anna
LC LOPPI: Liimatainen Pertti
LC FORSSA/FLORES: Koski Tuija, 
 Hautala Elsa
LC LAMMI: Vilkman Jani, Haltia Tuomo, 
 Saunalammi Harri
LC JÄRVENPÄÄ/AINOT: Hyttinen Nina, 
 Tella Suvi, Laine Kirsi
LC HÄMEENLINNA/BIRGER: Mäkelä Kimmo
LC TUUSULA: Laaksonen Jukka
LC LOPPI/MARSKI: Pietilä Tuomas
LC LAHTI/VELLAMOT: Kalanti Meri
LC LAHTI/VESIJÄRVI: Alm Vuokko
LC ORIMATTILA/LEONAT: Järvinen Tanja, 
 Kokkonen Marjaana

LC JANAKKALA/TURENKI: Lampinen Hannu
LC PADASJOKI: Koivula Petri
LC HÄMEENLINNA/TAWASTI: Aarnio Seppo
LC RIIHIMÄKI/URAMO: Koski Seppo

D-PIIRI
LC HAMINA: Malmi Ari
LC LAPPEENRANTA/SAIMAA: Nissilä Janne
LC IMATRA/VUOKSI: Pohjalainen Tapani
LC KOUVOLA/IRIS: Purtilo Irene
LC LUUMÄKI: Treves Luke

E-PIIRI
LC SIURO: Särkkinen Jarmo
LC VALKEAKOSKI/SÄÄKSMÄKI: 
 Raudask Risto
LC PIRKKALA/PIRKATTARET: Koivunen Mari
LC LÄNGELMÄKI: Helke Lauri, 
 Pasanen Rauno, Kaskela Tauno
LC LEMPÄÄLÄ/SÄÄKSJÄRVI: Niskanen Lea

F-PIIRI
LC SEINÄJOKI/AALTO: Ojala Teija
LC LAIHIA/HELMI: Ekoluoma Hanna
LC LAPUA: Halme Tapani
LC ILMAJOKI: Koskela Harri
LC SEINÄJOKI/BOTNIA: Ahonen Antti
LC LAIHIA/HELMI: Suuriniemi Tanja
LC KASKINEN-KASKÖ: Haglund Tomas

G-PIIRI
LC JYVÄSKYLÄ/AINO: Jaskio Anne
LC MÄNTTÄ/ESTERI: Anttila Marjo, 
 Nieminen Eira
LC KARSTULA/SIRKAT: Vuorinen Kyllikki, 
 Kemppainen Kaija
LC TOIVAKKA: Häyrynen Seppo
LC PALOKKA/WILMA: Lehto Sirpa
LC SAARIJÄRVI/KALMARI: Piispanen Kari
LC VAAJAKOSKI/EWE: Herronen Sirpa
LC MUURAME: Leinonen Rauno
LC ÄÄNEKOSKI/HELMI: Häyrinen Päivi
LC SAARIJÄRVI: Salminen Matti

H-PIIRI
LC JOENSUU/JOKELAISET: Sauvola Raimo
LC JOENSUU/ADAM & EVA: Pesonen Henry, 
 Kukkonen Hannu, Pesonen Raija
LC KONTIOLAHTI/HÖYTIÄINEN: 
 Pennanen Kai-Heikki
LC RANTASALMI: Nissinen Hannu, 
 Asikainen Jukka
LC PARIKKALA/SIIKALAHTI: 
 Matikainen Timo
LC VALTIMO: Saastamoinen Juhani
LC NURMES/PIELINEN: Määttä Teppo
LC SAARI: Tourula Pentti 

I-PIIRI
LC KUHMO/HELENAT: Miettinen Vuokko
LC II: Kantola Kauko
LC SOTKAMO: Ivanov Sergei, Raila Janne
LC OULU/SARAT: Tiuraniemi Marja-Liisa
LC SOTKAMO/VUOKATTI: Huotari Markku

K-PIIRI
LC LEPPÄVIRTA: Happonen Otto
LC KIURUVESI/NIVA: Tikkanen Heikki
LC TUUSNIEMI: Karpansaari Allan, 
 Tirkkonen Timo
LC NILSIÄ/SYVÄRINSEUTU:
  Vartiainen Marko
LC MUURUVESI: Rönkkö Markus

L-PIIRI
LC TORNIO/MAMSELLI: Salmela Heljä
LC TORNIO/PUDAS: Matilainen Jouni
LC KUUSAMO/KITKA: Myllylä Markku

M-PIIRI
LC NAKKILA: Nurmi Pekka, Viljanen Viku
LC NAKKILA/EMMA: Bordi Sanna
LC EURA/PYHÄJÄRVI: Niemi Pasi
LC KIUKAINEN: Hakala Juha
LC NAKKILA/EMMA: Puonti Sanna, 
 Teinilä Tiina
LC RAUMA/FÄNIKK: Valavuo Riitta
LC KIUKAINEN: Uus-Mäkelä Mika

N-PIIRI
LC VANTAANKOSKI-VANDAFORSEN: 
 Nystedt Satu
LC SIBBO-SIPOO: Korhonen Peter, 
 Wallenius Jonas, Grönroos Fredrik
LC TIKKURILA-DICKURSBY: 
 Huttunen Petri Kalevi
LC PORVOO/BLANKA: Holmberg Tanja, 
 Ilkka Milja
LC LOVISA-LOVIISA: Pulliainen Jouko
LC LOVIISA/QUEEN LOVISA: Öhrström Tora, 
 Hollmén Annina
LC HELSINKI/MALMITTARET: 
 Hokkanen Johanna
LC HELSINKI/VUOSAARI: Hamina Sasu
LC HELSINKI/VARTIOKYLÄ: Hyvönen Arto
LC HELSINKI/POHJOIS-HAAGA: 
 Puustinen Anu

O-PIIRI
LC OULAINEN: Rautiola Vesa-Matti
LC YLIVIESKA/HUHMARI: Nivala Juha, 
 Koivumäki Erno
LC TOHOLAMPI: Potila Matti
LC YLIVIESKA/SAVISILTA: Mattila Seija
LC VÖRÅ: Wallin Jan
LC KÄRSÄMÄKI: Halonen Pirjo
LC NIVALA: Laurila-Säisä Tuula
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Kannessa valtakunnalliseksi Vuoden Hyväntekijäksi 2019
valittu Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja 
Jukka Jalonen, joka on itsekin lion. 
Kannen kuva: Pasi Mennander / Suomen jääkiekkoliitto

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

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

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

ILMOITUKSET

Numero 6 / 2019 • www.lions.fi/lionlehti
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www.lions.fi/lionlehti

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

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

Uusi sovellus LION- 
lehden lukemiseen

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

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

entistä useampia mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

LION-lehti ilmestyy printtilehtenä 4 numeroa vuodessa 
ja digilehtenä 6 numeroa vuodessa.
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Ystävällisyys
lämmittää sekä
antajaa että saajaa
MITÄ ON YSTÄVÄLLISYYS? Se on kaikkia niitä asioita, joita lionit 
tekevät: se on palvelua omilla paikkakunnillamme ja niiden ulko-
puolella. 
 Ystävällisyys on kuitenkin yksi niitä sanoja, joiden todelli-
nen merkitys joskus hämärtyy, jos niitä käytetään liikaa. Ystä-
vällisyyttä on jokainen teko, joka parantaa minkä tahansa elävän 
olennon elämää, vaikka edes hetkeksi. Juuri niinhän me toimim-
me jakaessamme ruokaa tai lahjoit-
taessamme omaa aikaamme. Emmekö
yritäkin antaa ihmisille hetken, jol-
loin he voivat tuntea olevansa tärkei-
tä; hetken, jolloin he eivät ole yksin? 
 Ystävällisyys voi olla jotakin hy-
vin pientä: kaupungin kadun varteen 
istutettu puu. Se voi toisaalta olla jo-
takin upeaa: kokonainen lionspiiri 
yhdistämässä voimavaransa raken-
taakseen monitoimitalon, jossa täh-
dätään sukupuolten yhdenvertaiseen 
koulutukseen.  
 Oikein tehtynä ystävällinen teko tuntuu tekijästään hyvältä. 
Väite pitää paikkansa kaikenlaisten ystävällisten tekojen suhteen. 
Varsinkin tähän aikaan vuodesta on tärkeätä muistaa myös se, 
että rahan lahjoittaminenkin on ystävällinen teko. Lahjoittaessasi 
ymmärrät, että on olemassa sellaisia asioita, joiden korjaamiseen 
et itse välittömästi pysty. Sanot: ”Tämä asia on minua suurempi,
ja haluan auttaa.” Yksi parhaista auttamistavoista on lahjoitta-
minen omalle säätiöllesi, Lions Clubs Internationalin säätiölle 
LCIF:lle.
 Kansainvälisenä presidenttinänne haluan toivottaa teille kai-
kille sitä runsautta, joka tulee antamisesta. Lioneina tekemänne 
ystävälliset teot tuokoot teille lämpöä tähän joulunaikaan.•

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

lci:n hallitus 2019–2020
Kansainväliset presidentit 
Presidentti (IP) Dr. Jung-Yul Choi, 
Korea; edellinen presidentti (IPIP) 
Gudrun Yngvadottir, Iceland; 
1. varapresidentti Judge Haynes H. 
Townsend, United States; 
2. varapresidentti Brian E. Sheehan, 
United States; 3. varapresidentti 
Dr. Patti Hill, Canada.

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

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

Oikein tehtynä
ystävällinen 
teko tuntuu 
tekijästään 
hyvältä.

KANSAINVÄLISELTÄ PRESIDENTILTÄ
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T
ohtori Dennis Mukwege pal-
kittiin myös Lions Club Inter-
nationalin vuosikokouksessa 
Milanossa heinäkuussa LCI:n 
vuoden 2019 Humanitaarisella 
palkinnolla. Sen hänelle ojensi 
kauden 2018–2019 kansainväli-

nen presidentti Gudrun Yngvadottir.
 Lionien Humanitaarinen palkinto on 
kansainvälisen järjestön korkein humani-
taarisista ponnisteluista yksityiselle tai yh-
distykselle myönnettävä kunnianosoitus.
 Dr. Mukwege kutsuttiin myös Afrikan 
ensimmäiseksi Kunnialeijonaksi, Honorary 
Lion.
 – Suomalaisella asiantuntijuudella ja 
kehitysavulla on ollut hyvin merkittävä 
rooli rauhannobelistin elämäntarinassa, 
kertoo Suomen vierailua isännöineen kehi-
tysapu- ja lähetysjärjestö Fidan toiminnan-
johtaja Harri Hakola.
 Ja on edelleen. Onhan Suomi sitoutunut 
EU-puheenjohtajuuskaudellaan nostamaan 

Unohdettu kriisi Kongossa
Suomessa vieraili lokakuun 2019 lopussa Lions-palkittu, 
vuoden 2018 Nobelin rauhanpalkinnon saanut kongolainen 
Dr. Denis Mukwege. Hän on kongolainen gynekologi, joka 
hoitaa seksuaalisen sotaväkivallan uhreja pienessä Panzin 
sairaalassa Itä-Kongossa lähellä Ruandan rajaa.
thorleif johansson

kriisitilanteissa ja sodassa toteutuvan sek-
suaalisen väkivallan estämisen yhdeksi hu-
manitaarisen työn painopisteeksi.
 Suomalainen kirurgi Veikko Reinikai-
nen ja erikoissairaanhoitaja Mirja Reini-
kainen lähtivät yli neljä vuosikymmentä 
sitten silloiseen Zaireen, joka oli nykyisen 
Kongon demokraattisen tasavallan alueella.
 Zairessa Reinikaiset työskentelivät Le-
meran vuoristosairaalassa nuoren Mukwe-
gen rinnalla tämän ollessa ensin harjoittelija
ja myöhemmin aloitteleva kirurgi. Denis 
Mukwege onkin kutsunut Veikko Reini-
kaista oppi-isäkseen.
 Vuonna 1999 Reinikaiset tukivat 
Mukwegea, kun tämä ryhtyi perustamaan 
sittemmin kuuluisaksi tullutta Panzin sai-
raalaa.
 Kongon demokraattinen tasavalta itse-
näistyi vuonna 1960 Belgian siirtomaaval-
lan alaisuudesta. Muutama päivä itsenäis-
tymisen jälkeen syttyi sota. Kongon kriisi 
on yksin maailman pisimpään jatkuneista 

humanitaarisista kriiseistä, ja sen kuluessa 
maassa on tapettu kuusi miljoonaa ihmistä.
 YK:n ihmisoikeuskomissaari on laa-
tinut Kongon tilanteesta kattavan niin sa-
notun Mapping-raportin, joka julkaistiin 
2010, mutta yhtään sen suosituksista ei ole 
pantu täytäntöön, Mukwege harmittelee.
 − Haluaisin pyytää suomalaisia muis-
tamaan Kongon kansaa. Me kärsimme ja 
maailma on sulkenut silmänsä! Pyydämme 
teitä avaamaan silmänne, Mukwege vetosi 
Rakas Kongoni! -tilaisuudessa Helsingissä.
 – Enää ei riitä, että teemme työtä leik-
kaussaleissa, meidän pitää saada äänemme 
kuulumaan koko maailmassa. Konfliktin 
syvimpiin syihin pitää puuttua, Mukwege 
julistaa.•

Lue lisää liiton kotisivuilta 
www.lions.fi/ajankohtaista/lions-palkittu_
rauhannobelisti_dr_denis_mukwege_
vieraili_suomessa/.

Tohtori Denis Mukwege on tullut tunnetuksi 
hoitaessaan ja puolustaessaan raiskattuja 
naisia ja lapsia pienessä Panzin sairaalassa 
Itä-Kongossa lähellä Ruandan rajaa.
KUVA: THORLEIF SVENSSON
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Me kärsimme 
ja maailma on 
sulkenut silmänsä.

Meidän pitää saada äänemme 
kuulumaan koko maailmassa. 
Konfliktin syvimpiin syihin pitää 
puuttua, Mukwege julistaa.
KUVA: MUKWEGE FOUNDATION/JEPPE SCHILDER
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Elinehto parempaan elämään
pdg marjo kiviranta

HAITISSA NAISTEN ja heidän lastensa asema 
on kaikkein heikoin. Monet äidit sinnitte-
levät satunnaisilla töillä. Niistä saadut tulot 
riittävät nipin napin ruokaan. Koska suurin 
osa Suomen Lions-kylän äideistä eivät ole 
saaneet vakinaista toimeentuloa, heijastuu 
se lasten päivittäiseen hyvinvointiin ja en-
nen kaikkea heidän koulunkäyntiinsä.
 Niillä kehitysmaiden lapsilla, joilla on 
mahdollisuus käydä koulua, on myös pa-
remmat mahdollisuudet ponnistaa eteen-
päin elämässään. Suomen lionsklubit ja 
lionit, olkaamme mukana koululaisten aut-
tamisessa ja pitäkäämme huolta nimikkoky-
lämme lapsista.
 Summa ei ole suuri, mutta se mahdollis-
taa lapsen koulunkäynnin vuodeksi. Koulu-
avustus annetaan suoraan koululle. Siten 
varmistetaan, että varoja ei käytetä muuhun 
kuin lapsen koulunkäyntiin. Kouluavustus 
on vain 10–13 euroa kuukaudessa. Se ei ole 
paljon, mutta lapselle se on elinehto parem-
paan elämään!•
Lisätietoja: 
PDG Marjo Kiviranta, Suomen Lions-liitto ry:n 
Haitin työn koordinaattori 2010–13, 
marjo.kiviranta@lions.fi, p. 0400 329 111

AJANKOHTAISTA
Koonnut Anna-Kaisa Jansson

Haitin lapset etsivät kummeja
Suomen Lions-kylä rakennettiin Montrouiksen rantakaupunkiin 
suomalaisten lionsklubien lahjoituksilla vuonna 2013. YK:n 
historian tuhoisin maanjäristys innosti lionsklubit auttamaan Haitia.
mika piirto, apua haitille ry

Vetoamme teihin klubit tai yksittäiset 
lionit. Ryhdy auttamaan Montrouiksen 
Suomen Lions-kylän lasta 120 euroa/vuosi 
tai nuorta 150 euroa/vuosi. Välitöntä apua 
koulunkäyntiin tarvitsee tällä hetkellä 
15 lasta. Lahjoituksella maksetaan 
lapsen tai nuoren koulu tai opiskelu.

HAITIN LAPSET HAASTAVAT

M
aanjäristyksen uhrit pakenivat 
2010 kaikkialle Haitin vielä toi-
miviin kaupunkeihin saadakseen 
apua. Jostakin tuntemattomasta 
syystä tuohon pieneen Mont-

rouiksen kaupunkiin päätyi kymmeniä yk-
sinhuoltajaäitejä lapsineen, jossa he pääsivät 
väliaikaiseen telttamajoitukseen.
 Äitien puolisot ja lasten isät olivat kuolleet
maanjäristyksessä. Joukkoon liittyivät myös 
orpopojat Israel ja Ytrener, jotka saivat oman 
kodin lähes kolmen vuoden odotuksen jälkeen.
Kymmenet suomalaiset lionsklubit lähtivät 
mukaan merkittävällä tavalla ja pohjoisen 
LC Pellon klubin lahjoituksella rakennettiin 
peräti kaksi kotia. Liekö pellolaisten muistis-
sa ollut omien kotien tuhoutuminen sodan 
runtelemassa Suomessa 1945. Yhteensä suo-
malaiset lionit ovat lahjoittaneet 12 kotia.

 Haitilaisilla on edelleen paljon ongelmia 
arjessaan. Heillä on vähiten puhdasta vettä 
maailmassa asukasta kohden ja työttömyys 
on noin 70 prosenttia. Kotien rakentamisen 
jälkeenkin Suomen lionit ovat auttaneet ky-
lää monin tavoin maksamalla lasten koulun-
käyntiä, hankkimalla perheille vuohia sekä 
auttamalla vesi- ja saniteettiprojekteissa.
 Suomen Lions-kylän lapset tarvitsisivat
edelleen kipeästi tukea koulunkäyntiin. Osa 
lapsista on kasvanut jo opiskeluikään. Yksi 
äideistä on mennyt naimisiin. Joissakin ko-
deissa asuu yksinhuoltajaäiti sekä toisen su-
kupolven perhe lapsineen.•

Lionit yhteistyöhön Lasten-
klinikoiden Kummien kanssa
SUOMEN LIONS-LIITTO on solminut kump-
panuussopimuksen Lastenklinikoiden 
Kummien kanssa. Sopimus astuu voimaan 
vuoden alusta 1.1.2020.
  Yhteistyö käynnistyy heti valtakun-
nallisella varainkeräyksellä, jonka tavoit-
teena on kerätä ensi vuonna suomalaisen 
lionstoiminnan 70-vuotisjuhlavuoden 
kunniaksi yhteensä 70 000 euroa pienten 
potilaiden hyväksi. Keräys jatkuu vuonna 
2021, jolloin tavoitellaan 30 000 euron ke-
räyspottia, joka nostaisi kokonaispotin yli 
huikean 100 000 euron rajapyykin.
  Keräystuotto kohdennetaan lasten 
syöpätautien tutkimukseen, hoitomene-
telmien kehittämiseen, ja lapsipotilaiden 
tukemiseen sairaaloissa.
  – Kansainvälisen järjestömme LCI 
Forward -ohjelman yksi viidestä päätuki-
alueesta on lapsuusiän syövät. Kumppa-
nuussopimuksemme kautta olemme vah-
vasti toteuttamassa kansainvälisen strate-
giamme toteutumista Suomessa, Suomen 
Lions-liiton toiminnanjohtaja Maarit 
Kuikka sanoo.
  – Olemme äärimmäisen iloisia tästä 
yhteistyön avauksesta lionien kanssa. Yh-
dessä voimme tukea parasta mahdollista 
syöpähoitoa sekä lapsipotilaita Suomessa. 
Lionien sekä Kummien laajan verkoston 
kautta voimme tavoittaa tärkeällä viestil-
lämme kaikki suomalaiset ja tehdä osal-
listumisen pienten potilaiden tukemiseen 
mahdollisimman helpoksi, Lastenklini-
koiden Kummien toiminnanjohtaja Anu 
Rapeli sanoo. 
  Juhlavuoden keräys käynnistyy kevään 
konserttikiertueella viidellä eri paikkakun-
nalla, jossa yliopistolliset lastenklinikat tai
lastensairaalat sijaitsevat eli Helsingissä, 
Tampereella, Turussa, Kuopiossa ja Ou-
lussa. Suomi jaetaan piireittäin näiden 
kaupunkien mukaisesti viiteen isompaan 
yhteispiiriin eli kyseistä klinikkakaupun-
kia lähinnä olevat piirit antavat tukensa 
lähinnä olevan kaupungin klinikalle.  >>>
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Valkoinen maa valaiskoon 
toimintaamme
TÄTÄ KIRJOITTAESSANI maa on juuri tullut valkoiseksi. Valkoinen maa ympäri Suomen
valaisee koko lionstoimintaamme, kun valmistaudumme loppuvuoteen ja mukaviin 
aktiviteetteihimme.
 Joulun alla on perinteisesti ollut runsaasti klubien järjestämiä konsertteja merkkinä
niiden suosiosta. Ensi vuoden voisimme aloittaa vaikkapa kevään konserttisarjalla, 
joka käynnistäisi Lions-juhlavuotemme ja samalla yhteistyömme Lastenklinikoiden 
Kummien kanssa LCI Forward -ohjelman mukaisen
Lapsuusiän syöpä -teeman toteuttamiseksi. Tuleehan
ensi vuonna kuluneeksi 70 vuotta siitä, kun lionstoi-
minta tuli Suomeen ja 60 vuotta siitä, kun Suomen 
Lions-liitto perustettiin.
 Lokakuun alussa toteutui Hyvän Päivä aikaisem-
paa laajemmin ja erinomaisella tavalla piirikuver-
nöörien lähdettyä mukaan päivän suunnitteluun. 
Erityisesti minua liikuntaihmisenä miellytti se suuri

määrä diabeteskävelyitä, 
jotka tällä ensimmäisellä yrittämällä saatiin järjestettyä. 
Tarkka kokonaismäärätieto taitaa vieläkin puuttua, mutta
yli kolmellakymmenellä paikkakunnalla ympäri Suo-
menmaan käveltiin, näyttiin, oltiin yhdessä ja solmit-
tiin kumppanuuksia. Ensimmäisen kerran toteutettuna 
menestys oli melkoinen. Eiköhän ensi kaudella saada 
toinen mokoma lisää paikkakuntia mukaan ja lisää nä-
kyvyyttä.
         Tämän talven liikuntailoksi on tarjolla nuoret- 

teemaamme liittyen mahdollisuus järjestää Hiihto-
liiton kanssa yhteistyössä lasten ja nuorten hiihto-

tapahtumia. Turun KVN:n jälkeen saamme lisä-
tietoa. Tarttuuhan sinunkin klubisi tähän 

mahdollisuuteen?
 Joulukortit ja Lions-arvat ovat jäl-
leen myynnissä. Korttien lähettäminen 
ja arpajaisissa mahdollinen voittaminen 
jo sinänsä tuottavat iloa, mutta on myös 
hyvä muistaa, miksi nämä aktiviteetit 
järjestetään vuodesta toiseen. Niiden 
avulla tuetaan merkittävällä tavalla lii-
ton nuorisotyötä.
    Lopuksi mietelause: ”Kun yksi 
ovi onneen sulkeutuu, toinen avau-
tuu. Usein jäämme kuitenkin tuijot-
tamaan sulkeutunutta ovea niin pit-
käksi aikaa, ettemme huomaa ovea, 
joka on avautunut.” − Helen Keller.•

Kiitos ajastasi palvelulle – 
Tack för tiden du ger

Joulun alla on 
perinteisesti 
runsaasti klubien 
konsertteja.
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aarne kivioja
Puheenjohtaja 2019–2020

Golfaamalla tukea LCIF:lle
TULE TAPAAMAAN lioneita 24.2.−1.3.2020 
Andalucíaan, Espanjaan ja osallistu 7. Lions 
Golf World Cup & European Championship 
-golfturnaukseen, jonka kaikki tuotto käy-
tetään Lions Clubs Internationalin säätiön 
LCIF:n tukemiseen. Tänä vuonna kilpailuun 
osallistuu myös LCIF:n puheenjohtaja, IPIP 
Gudrun Yngvadottir. Kilpailupaikka Barceló
Montecastillo Golf & Sports Resort on aivan 
Jerez de la Fronteran vieressä. 
 Alennushinta on voimassa 31.12. saakka.
Lisätietoja kilpailusta LCIF:n ja Kampanja 100
-aloitteen tukemiseksi www.lionsgolf.es.• 

Lions-arvoilla jo lähes 70 voittoa
NUORISOARVAT ovat parhaillaan myynnissä
ja marraskuun puolivälissä arpoja oli lunas-
tettu jo 812 kappaletta ja niistä oli saatu lä-
hes lähes 70 voittoa. Kahdeksan Jopo-polku-
pyörääkin on löytänyt nuorisoarpojen kautta 
uuteen kotiin. Palkintoina olevia Helkaman 
sähköpyöriä ei ole vielä löytynyt yhdestäkään 
lunastetusta arvasta. Myös pienempiä pal-
kintoja, kuten Jokipiin pellavatorkkupeittoja, 
Beurerin verenpainemittareita ja Victorino-
xin tuotteita on jaettu. Onnittelut voittajille!
 Arpojen myyntiin on hyvää aikaa jäljellä 
31.1.2020 asti.•
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 Suomen Lions-liitto kutsuu lionsklubit 
mukaan toteuttamaan keräystä klubin omalla
tyylillään, osallistuminen voi kertyä rahalah-
joituksesta, konsertin järjestämisestä tai jon-
kin muun oman tapahtuman korvamerkitse-
misestä keräykseen.•

>>> 



10

AJANKOHTAISTA

Avaruuden pääkaupunki kutsuu leijonia
Tervetuloa Suomen Lions-liitto ry:n 67. vuosikokoukseen 
Seinäjoelle 5.–7.6.2020. Seinäjoen seudulla on elämisen 
ja yrittämisen avaruutta, reilusti tilaa hyvälle asumiselle, 
monipuolisille elämyksille, unelmille ja uusille ideoille.
VUOSIKOKOUS / maria loukola, 
vuosikokouksen viestintä- ja markkinointitoimikunnan puheenjohtaja

T
ulevan kesän vuosikokouksen pää-
toimikunta ja Seinäjoen 10 järjestä-
vää klubia toivottavat kaikki leijonat 
perheineen tervetulleiksi nautti-
maan Seinäjoen seudun monipuoli-

sesta tarjonnasta sekä vuosikokouksen mie-
lenkiintoisesta ohjelmasta, päätoimikunnan 
puheenjohtaja Henri Honkala kutsuu.
 Vuosikokous on monelle leijonalle arjen 
keskellä tapahtuvan hyvän tekemisen vuo-
sittainen juhlahetki. Seinäjoella juhlistetaan 
jälleen kerran leijonien hyvän työn lisäksi 
myös suomalaisen lionstoiminnan erityisiä 
merkkipäiviä. 
 Suomen ensimmäinen lionsklubi, LC 
Helsinki-Helsingfors, perustettiin 70 vuotta 
sitten, 14.8.1950. Suomen Lions-liitto perus-
tettiin 24.10.1960 hoitamaan valtakunnallista
yhteistyötä ja tukemaan klubien toimintaa – 
itse asiassa samana vuonna, jolloin tulevaa 
vuosikokousta isännöivästä Seinäjoesta tuli 
kaupunki.

Tervetuloa hyvän palvelun tilitoimistoon! 
Me palvelemme - sijainnistasi riippumatta.

www.tili-vuorisalo.fi   050 471 9817
OLE YHTEYDESSÄ

Yhdessä tekemisen juhlaa
Talkoolaisten rekrytointi Seinäjoen klubeista
on meneillään ja vuosikokouksen yksityis-
kohdista vastaavien toimikuntien työ on 
edistynyt hyvin. Tiettyä erikoisosaamista 
edellyttäviin tehtäviin saadaan tukea myös 
muilta maakunnan klubeilta. Koko alue tar-
joilee myös vuosikokousmatkaajille perhei-
neen lukuisia mielenkiintoisia vapaa-ajan tu-
tustumiskohteita.
 Seinäjoen päätoimikunta on saanut erit-
täin hyviä neuvoja Kalajoen 2019 vuosiko- 
kouksen konkareilta kevään ja syksyn aikana.
Myös Suomen Lions-liiton toiminnanjohtaja
Maarit Kuikka vieraili päätoimikunnassa 
lokakuussa.
 − Kiitos, kun sain vierailla kokoukses-
sanne. Jäi vahva tunne siitä, että asiat ovat 
hyvällä mallilla, Kuikka kommentoi.•

NSR-kokouksen 
ilmoittautuminen käynnissä
POHJOISMAISEN yhteistyöneuvoston 
NSR:n kokous pidetään tällä kaudella 
Glostrupissa, Kööpenhaminan lähellä 
Tanskassa 17.–19.1.2020. 
 Lionstoiminnan pohjoismaisella yh-
teistyöllä on pitkät perinteet. NSR pe-
rustettiin vuonna 1962 yhteistyöelimeksi
Ruotsin, Norjan, Tanskan, Suomen ja Is-
lannin lionien välille kehittämään ja to-
teuttamaan pohjoismaisten leijonien yh-
teistyötä ja yhteisiä projekteja. 
 Ilmoittautuminen tämän vuoden ko-
koukseen on käynnissä. Lähde mukaan 
vuoden 2020 kokoukseen osoitteessa 
www.nsr2020.lions.dk/registration.• 
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Ohjelma ja käytännön järjestelyitä 
koskevat tiedot julkistetaan pala kerrallaan 
osoitteessa www.lionsseinajoki2020.fi.
Hotellikiintiöt avataan varattaviksi 
loppuvuonna 2019 ja ilmoittautuminen 
vuosikokoukseen aukeaa alkukeväällä 2020.

SEINÄJOKI 2020
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Seitsemänkymmentä vuotta 
Hyvää
OLEN JUHLAIHMINEN. Tosin pidän enemmän juhlien suunnittelusta kuin juhlissa ole-
misesta. Näin ollen hykertelen ajatuksesta viettää ensi vuonna suomalaisen lionstoi-
minnan 70-vuotistaivalta ja Lions-liiton 60-vuotisjuhlaa ja päästä miettimään, miten 
juhlia vietettäisiin.
 Juhlien suunnittelu on ottanut ensiaskeleitaan. Huolimatta siitä, että varsinaiset 
merkkitapahtumat ajoittuvat syksyyn 2020, käynnistämme juhlinnan jo alkuvuodesta.
Kun kerran päästään juhlimaan, juhlitaan sitten koko vuosi!
 Kuvernöörineuvosto päätti, että juhlien suunnitteluun muodostetaan työryhmä, 
jota vetää liiton varapuheenjohtaja Matti Reijonen. Liiton työryhmää ollaan parhail-
laan kutsumassa koolle. Olen kuitenkin saanut Matin kanssa jo osallistua Suomen 

ensimmäisen lionsklubin LC Helsinki-Helsingforsin 
johtamaan ryhmään, joka valmistelee klubin merkki-
päivän 14.8.2020 juhlintaa Savoy-teatterissa. Koska 
klubin perustaminen käynnistää suomalaisen lions-
toiminnan, liitto tekee valtakunnallisena toimijana 
yhteistyötä klubin kanssa ja osallistuu 14.8. juhlan 
valmisteluihin.
       Ennen elokuuta julkaisemme jo juhlavuoden logon,
jonka valmistelusta viestintä vastaa. Seitsemääkym-

mentä vuotta juhlistetaan kevään konserttien merkeissä ja 
kuvernöörineuvoston kokouksessa Oulussa helmi-maalis-
kuussa. Piirit ottavat merkkipäivän vieton huomioon, 
ja myös Seinäjoen vuosikokouksessa tapahtuu: muun 
muassa juhlavuoden pinssin suunnitellaan valmistu-
vaksi myyntiin vuosikokouksessa. Viestintä on al-
kanut koota piireistä tarinoita, jotka valottavat sitä 
kaikkea hyvää, jota lionit merkittävinä vapaaehtois-
toimijoina ovat saaneet aikaan menneinä vuosi-
kymmeninä. Lions-liiton 60-vuotispäivä on myö-
hemmin syksyllä YK:n päivänä 24.10. Myös se päivä 
on juhlimisen arvoinen.
 Paljon on kuitenkin vielä tehtävää ennen kuin 
suunnitelmista tulee totta. Juhlavuosi luo mer-
kittävän mahdollisuuden tuoda näkyviksi
monia tapojamme tehdä hyvää ja näin 
kasvattaa lionstoiminnan tunnettuutta ja 
kiinnostusta asiaan. Ehkäpä juhlinta li-
sää myös keskinäistä yhteenkuuluvai-
suuden tunnetta? – Tätä tilaisuutta 
ei kannata menettää. 
 Ennen omaa juhlavuottamme on
aika virittäytyä toiseen juhlaan eli 
jouluun. Se tulee aina yhtä nopeasti ja 
yhtä yllättäen. Mutta onneksi se tulee 
katkaisemaan pimeyttä ja arjen kiireitä.• 

Levollista joulunaikaa kaikille lioneille!

TOIMINNANJOHTAJALTA
maarit kuikka

Toiminnanjohtaja
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Käynnistämme 
juhlinnan jo 
alkuvuodesta.
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TOIMINTAKAUSI 2019–2020

TAPAHTUMAKALENTERI

HALLITUKSEN KOKOUKSET
KEVÄTKAUDELLA
23.1. / 13.2. / 19.3. / 23.4. / 
14.5. (optio) / 5.6.

KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
KOKOUKSET
• 28.2.–1.3. Oulu
• 9.6. Järjestäytymiskokous 2020–2021,
 Seinäjoki

VUOSIKOKOUS
• 7.–9.6. Seinäjoki

KANSAINVÄLISET KOKOUKSET
• 17.–19.1.
 Pohjoismainen yhteistyöneuvosto NSR   
 Glostrup (Kööpenhamina)/Tanska

• 26.–30.6. 
 Kansainvälinen vuosikokous
 Singapore

LIONS-MESTARUUSKILPAILUT
• KARAOKE 8.2., LC Karstula/Sirkat

• SÖKÖ 29.2., LC Kontiolahti

• KEILAILU helmi–maaliskuu, 
 LC Saarijärvi/Palvasalmi

• LENTOPALLO 25.–26.4., LC Mynämäki

• GOLF 13.–14.6., LC Nilsiä

Yhdistyksille Y-tunnus
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PRH on 
uudistanut yhdistysrekisterin tietojärjestelmät
kokonaisuudessaan. Samalla kaikki yhdis-
tykset saivat Y-tunnuksen. 
 Kaikki PRH:n yhdistysrekisteriin merki-
tyt yhdistykset saivat uudistuksessa yritys- ja 
yhteisötunnuksen, Y-tunnuksen, 18.9.2019. 
Samalla luovuttiin yhdistysrekisterinumeron
käytöstä. Jos yhdistyksellä oli 18.9.2019 jo 
aiemmin saatu Y-tunnus, sama tunnus säilyy.
 Y-tunnuksen myöntämisestä ei lähetetä 
erillistä ilmoitusta. Y-tunnus on nähtävissä 
yrityshaussa yhdistyksen nimellä noin kahden
työpäivän kuluttua ilmoituksen jättämisestä.
 Y-tunnus on PRH:n tai Verohallinnon 
yritykselle ja yhteisölle antama tunnus. Siinä 
on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistus-
merkki. Se on muotoa 1234567-8.
 Käy tutustumassa tarkempiin ohjeistuk-
siin ja uudistukseen PRH:n sivuilla www.
prh.fi/fi/yhdistysrekisteri/y-tunnus.html.•
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L
iiton puheenjohtaja Aarne Kivioja 
kyseli avajaissanoissaan, että käy-
däänkö LC Paattisen järjestämää ko-
kousta Aurajoen rannalla ”täl pual 
jokke” vai ”tois pual jokke”. 

 Hän muistutti, että kauden kansainväli-
sen presidentin Dr. Jung-Yul Choin teemana
on diversity eli monimuotoisuus. Jäsenet voi-
vat ja saavat olla erilaisia.
  – Suomessa meillä tämä näkyy niin, että 
klubeilla on erilaisia toimintatapoja ja erilai-
sia mielipiteitä liiton asioista.
 Lounas-Suomen aluehallintoviraston yli-
johtaja Mikael Luukanen muistutti juhlapu-
heessaan, että leijonat tekevät tärkeää työtä. 
Hän pohti myös monia järjestöjä vaivaavaa 
kroonistunutta järjestöjäsenkatoa.
 – Auttamisenhalu ei ole muuttunut, mutta
aikaikkuna sen toteuttamiseen on muuttunut 
ja järjestöjen on sopeuduttava ihmisten eri-
laiseen tapaan tehdä järjestötyötä.
 Lions-seminaarin aloitti Michaela Lind-
ström Viking Lineltä, joka esitteli vuoden 
2021 vuosikokouspaikaksi tulevaa uutta M/S 
Viking Glorya.
 Turun kaupungin ympäristösuojelupääl-
likkö Olli-Pekka Mäki kertoi Itämerihaas-

KVN kokoontui ”täl pual jokke”
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvoston kokouksessa Turussa 
30.11. kuultiin avajaisissa puheiden lisäksi Lions Questin tervehdys 
ja LC Turku/Merettarien yllätysesitys sekä tietenkin Leijonahenki.  
KUVERNÖÖRINEUVOSTO / anna-kaisa jansson, päätoimittaja

KVN hyväksyi toimintakertomuksen 
2018–2019 esitettäväksi ja päätettäväksi 
vuosikokouksessa Seinäjoella 6.6.2020. 
KVN merkitsi tiedoksi liiton talouden 
tilanteen 1.7.–20.11.2019 ja kauden 
2019–2020 budjettitarkistuksen. KVN 
merkitsi tiedoksi, että liiton tilinpäätös 
2018–2019 on ylijäämäinen 34 406 euroa.

TTS-toimikunnan puheenjohtaja 
VCC Matti Reijonen antoi selvityksen 
tulevan kauden talouden ja toiminnan 
suunnittelusta. 

Kaudelle 1.7.2020–30.6.2023 avautuu 
useita luottamustehtäviä, joita 
hoitamaan KVN valitsi seuraavat:

• MD-GST Palvelutoimialan
puheenjohtajaksi 2020–2023 
PDG Taisto Kotila, LC Laukaa 

• MD-GLT Koulutustoimialan 
puheenjohtajaksi 2020–2023
DG Aarno Niemi, LC Rauma/Reimari

• LeoD Leotyöryhmän 
puheenjohtajaksi 2020–2023 
PDG Hannu Saarnilehto, LC Helsinki/Töölö

• YCED Nuorisoleiri- ja -vaihtotyöryhmän 
puheenjohtajaksi 2020–2023  
DG Tor-Erik Backström, LC Nedervetil

• Orkester Norden -vastuuhenkilöksi
(Suomen maakoordinaattori) 2020–2023  
PDG Erkki Voutilainen, LC Valkeakoski

Hakua MD-PRC viestintätoimialan 
puheenjohtajan tehtävään 2020–2023 
jatketaan ja käsitellään seuraavan kerran 
Oulun KVN-kokouksessa 29.2.2020.

KVN hyväksyi liiton viestintästrategian ja 
viestinnän toimintasuunnitelman 2019–2020
sekä liiton kumppanuusstrategian.

KVN hyväksyi Suomen Lions-liiton ja 
Lastenklinikoiden Kummien välisen 
yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on 
kerätä 1.1.2020–31.12.2021 välisenä aikana 
yhteensä 100 000 euroa kohdennettavaksi 
lasten syöpätautien tutkimukseen, hoito-
menetelmien kehittämiseen ja potilaiden 
tukemiseen sairaaloissa Kummien kautta. 

Kansainvälinen järjestö leikkaa 
LION-lehden tukea 1.7.2020 alkaen. 
KVN päätti, että vuonna 2020 lehden 
julkaisumääriin ei tehdä leikkauksia 
ja TTS-toimikunta valmistelee yhdessä 
lehden toimitusneuvoston kanssa esityksen 
siitä, miten lehden julkaisu toteutetaan 
1.1.2021 alkaen.

Kokouksen päätökset kokonaisuudessaan löytyvät 
pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen liiton salasana-
suojatuilta jäsensivuilta kohdasta kokoukset.

KOKOUKSEN PÄÄTÖKSIÄ

teesta, jossa kaikki lionspiirit ja liitto ovat 
myös mukana.
 Leojen kuulumiset toi leojen varapresi-
dentti Joel Stockmakare.
 – Leotoiminta tuo nuorille mahdolli-
suuksia vaikuttaa, kokea ja oppia. Nuoret 
haluavat vaikuttaa ja tehdä maailmasta pa-
remman paikan enemmän kuin koskaan en-
nen. Luodaan nuorille mahdollisuus kokea, 
kuinka pitkälle pienikin hyvä työ vie.
 Kumppanuusjohtaja Veikko Teerioja ker-
toi ensi vuoden alusta käynnistyvästä  kump-
panuusyhteistyöstä Lastenklinikoiden Kum-
mien kanssa.
 Sisätautien erikoislääkäri Hanna Järvinen
Varsinais-Suomen Sydänpiiristä esitteli sydän-
iskuriasiaa ja tietoa sydäniskureiden määräs-
tä ja tarpeellisuudesta.
 Hermanni Salonen Pöytyän Urheilijoista 
kertoi seminaarissa seuransa osallistumisesta
Lasten Lumipäiviin. Lionit ovat tervetulleita
mukaan vapaaehtoisvoimin järjestettäville 
Lumipäiville esimerkiksi pysäköinninohjauk-
seen ja makkaran grillaukseen.•

Lue lisää www.lions.fi/ajankohtaista/
kuvernoorineuvosto_kokoontui_tal_pual_jokke/
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Kuvernöörineuvoston avajaisjuhla käynnistyi juhlavasti. Järjestävän A-piirin piirikuvernööri Heikki Mäki toivoi, 
ettei kokouksessa sorruttaisi pönötykseen, vaan jätettäisiin tilaa keskusteluille.
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Jaa LION-lehden tarinasi
OLETKO HUOMANNUT, että LION-lehdessä julkaistut tarinat voit helposti jakaa eteenpäin 
esimerkiksi oman piirisi, klubisi tai henkilökohtaisen Facebook-tilisi kautta. Näin pääset 
kertomaan juuri sinun klubisi monesta tavasta tehdä hyvää omalle lähipiirillesi. Samal-
la voit houkutella tuttaviasi juuri teidän aktiviteetteihin ja klubin toimintaan mukaan.
 Kun avaat juttusi digilehdessä www.lions.fi/lionlehti, sivun oikeassa yläreunassa on 
keskimmäisenä ikoni, jota napauttamalla löydät suoran linkin kohdasta link to article 
juuri sinun juttuusi.
 Tämä LION-lehden numero on vuoden viimei-
nen printtilehti, jonka pääset lukemaan digilehdestä
kolmessa eri muodossa. Lehti aukeaa digilehtenä, 
jossa jokainen juttu on oma linkkinsä julkaisualus-
talla. Lehden saa myös vaihdettua selailtavaan e-leh-
teen, jossa lehti näyttää aivan samalta kuin painet-
tuna ja sitä pystyy katselemaan sivuittain ruudulta. 
Ominaisuutta voi vaihtaa sivun vasemmasta ylä-
reunasta kohdasta sisällön näyttö tai sivun näyttö. 
Lehden saat myös tallennettua sivun näyttö -tilas-
sa pdf-tiedostoksi sivun oikeasta yläreunasta omalle 
koneellesi.

 Pelkästään digilehtinä ilmestyviä numeroita ei 
taiteta lainkaan ja silloin käytössä on vain sisällön 

näyttö, eikä lehteä voi silloin tallentaa pdf-tiedos-
tona. Kaikki digilehdet säilyvät kuitenkin arkis-
tossa osoitteessa www.lions.fi/lionlehti, joten voit 
helposti palata haluamaasi numeroon tai artik-
keliin. Ensi vuoden kuudesta numerosta numerot
1/20 ja 5/20 ilmestyvät vain digilehtinä.
 Some-kanaville jaettuna juttusi tavoit-

tavat entistä useampia lukijoita ja pääset 
keskustelemaan niistä. Tämän lehden ju-

tuissa esimerkiksi tiedot Hyvän Päivän 
valtakunnallisista tapahtumista on ke-
rätty Facebook-kyselyn kautta. Samoin 
klubien hankkimista sydäniskureista 
on kyselty liiton Facebook-tilin kautta 
ja saadut tiedot on koottu sivulle 15.
      Digilehden ja kotisivujen lisäksi 
kannattaa laittaa seurantaan myös liiton

sosiaalisen median kanavat Faceboo-
kissa, Instagramissa ja Twitterissä. 

Siellä on usein lyhempiä uutisia, 
jotka eivät päädy kotisivuille tai ja-
koja mediassa ilmestyneistä lions-
toimintaa koskevista artikkeleista. 
Liiton some-kanavilta saatat jopa 
saada vinkkejä uusiin tapoihin 
tehdä hyvää.•

Some-kanaville 
jaettuna juttusi 
tavoittavat 
entistä useampia 
lukijoita.
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PÄÄTOIMITTAJALTA
anna-kaisa jansson

Päätoimittaja
Keräystuotolla vaikuttavaa 
nuorisotyötä
teemu hanhineva, aseman lapset ry

LIIKKUVA NUORISOTYÖ on nuorten parissa 
tehtävää työtä, joka vastaa haasteisiin, joita 
pitkät välimatkat, kuntaliitokset ja nuorten 
liikkuminen yhä laajemmilla alueilla ovat 
tuottaneet. 
 Punainen Sulka -keräyksen tuotot mah-
dollistivat Aseman Lapset ry:lle neljännen 
nuorisotyötä liikkuvasti tekevän matkailu- 
auton hankkimisen sekä varustamisen vuonna
2018. Leijonaksi nimetty Wauto eli Walkers-
auto operoi vuonna 2018 Oulussa, Lapissa ja 
saamelaisalueella sekä vuoden 2019 aikana 
Kittilässä, Kemissä ja Pudasjärvellä. Toimin-
nalla tavoitettiin tuhansia alle 18-vuotiaita 
nuoria, joille perinteinen nuorisotilatoiminta
olisi muuten ollut pitkien matkojen takana.
 Liikkumalla siellä missä nuoretkin voi-
daan reagoida nopeasti nuoria kosketta-
viin huolestuttaviin ilmiöihin ja näin muun 
muassa parantaa alueen turvallisuutta.
 Aseman Lasten Walkers-toimintaan pe-
rustuvat Wautot toimivat yhteistyössä paikal-
listen toimijoiden kanssa ja täydentävät pai-
kallisen nuorisotyön osaamista. Walkers-au-
tot ovat pyörien päällä liikkuvia nuorten 
kohtaamispaikkoja.
 Ympäri Suomen liikkuvat neljä Wautoa, 
kutsumanimiltään Kissa, Ilves, Leijona ja Tii-
keri, ovat osa Walkers on Wheels -hanketta, 
jonka loppuseminaari järjestetään Helsingissä
13.12. Walkers-toiminta täyttää kuluvana 
vuonna 25 vuotta. 
 Punainen Sulka -keräystuotoilla on vuo-
den aikana tuettu nuorisotyötä Leijona-Wau-
ton lisäksi myös Vaasassa, Oulussa ja Kajaa-
nissa. Walkers-toimintaa toteutetaan tällä 
hetkellä kiinteästi yhdeksällä eri paikkakun-
nalla, neljällä Walkers-autolla ympäri Suomen
sekä Walkers-bussilla, joka operoi pääkau-
punkiseudulla.• 
Lisätietoja www.asemanlapset.fi

KUVA: JUHO NEVALAINEN



14

Vuoden hyväntekijät palkittiin
Hyvän Päivänä 8.10. eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa 
järjestetyssä tilaisuudessa palkittiin valtakunnalliseksi Vuoden Hyvän-
tekijäksi 2019 Suomen jääkiekkomaajoukkueen kaikkien aikojen 
menestyksekkäin päävalmentaja Jukka Jalonen. Lionien oman vuoden 
hyväntekijän palkinnon sai LC Littoisista PDG Rauno Mikkola, joka on 
suurella sydämellä käynnistänyt valtakunnallisen sydäniskurikampanjan.
anna-kaisa jansson, päätoimittaja

HYVÄN PÄIVÄ

S
uomen Lions-liitto palkitsi vuo-
den hyväntekijät viidettä kertaa 
8.10. järjestetyssä Hyvän Päi-
vässä. Jukka Jalonen on ensim-
mäinen valtakunnallinen pal-
kittu, joka on myös lion. Hän 
on leijona valmentajana, mutta 

hän on lion myös LC Riihimäen jäsenenä. 
Valmentajana hän löytää usein aivan nimet-
tömistä pelaajista sellaisia ominaisuuksia, 
jotka yllättävät kaikki muut.

 Jukka Jalonen ei tarvitse joukkueeseen 
maailmantähtiä, mutta hänen joukkueensa 
synnyttää niitä.
 Tunnustuksen perusteissa mainitaan, 
että hyvien ominaisuuksien löytäminen ja 
niiden tukeminen hyvän elämän voimaksi 
on Lions-aatteen mukaista. Jukka Jalonen on 
halunnut tukea myös valmentajille tuotettua 
Lions Quest -koulutusta.

 − Tämä oli iso yllätys ja olen otettu ja yl-
peä valinnastani. Suomessa on erittäin paljon 
ihmisiä, jotka tämän tunnustuksen olisivat 
ansainneet. Olimme aika vahvasti toisen lei-
jonaporukan kanssa näkyvillä ja vähän alta-
vastaajan asemasta pärjättiin erittäin hyvin 
ja saatiin koko porukka itsestämme paljon 
irti ja jopa voitettiin maailmanmestaruus. Se 
varmaan vaikuttaa siihen, että tässä nyt iloi-
sena seison, Jalonen totesi.
  − Olen ylpeä myös, että olen lion, kohta
15 vuotta. Pyrin olemaan toiminnassa pai-
kalla aina kun vaan olen pystynyt ja olen 
viihtynyt hyvin. Lionstoiminta on äärettö-
män hienoa ja pyyteetöntä työtä niin nuorten

LC Lapinlahden aktiviteettina valmistettava 
pronssinen kolkutin luovutettiin valtakunnalliselle 
Vuoden Hyväntekijälle Jukka Jaloselle. 
Liiton puheenjohtaja Aarne Kivioja ja 
toiminnanjohtaja Maarit Kuikka olivat 
palkitsemassa Hyvän Päivän tilaisuudessa 
eduskunnan Pikkuparlamentissa.
KUVA: ANNA-KAISA JANSSON
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kuin vanhustenkin eteen. Omassa klubissa-
nikin on henkilöitä, jotka laittavat kroppaa 
likoon ja omaa aikaansa ja tekevät pyyteet-
tömästi hyvää.

Tuhat sydäniskuria Suomeen
Sydäniskurikampanjan tavoitteena on saada
Suomeen noin tuhat uutta sydäniskuria. 
Kampanja on yksi Suomen suurimmista 
lionien humanitäärisistä kampanjoista, jolla
on valtava mahdollisuus inhimillisen elä-
män turvaamiseksi.
 PDG Rauno Mikkola lionsklubi Lit-
toisista on aikaa ja vaivaa säästämättä pyy-
teettömästi ja päättäväisesti ajanut tärkeää 
asiaa eteenpäin.

Sydäniskureita on 
hankittu jo yli sata
LC LITTOINEN teki reilu vuosi sitten Suomen 
Lions-liitolle aloitteen hankkeesta, jonka ta-
voitteena on sydäniskureiden eli defibrillaat-
toreiden määrän lisääminen Suomessa. 
 Vuosikokous hyväksyi ponnen, ja nyt 
jokainen klubi voi hankkia edulliseen yh-
teishankintahintaan sydäniskurin omalle 
toiminta-alueelleen, hyväksi näkemäänsä 
kohteeseen.
 Sydäniskureita on hankittu jo yli sata. 
Yhden laitteen tarjoushinta on 976,90 euroa
alveineen. Normaali hinta alveineen on 1 426
euroa. Tarjoushinta sisältää sydäniskurin 
toimituksen sekä käyttökoulutuksen laitteen 
luovutuksen yhteydessä.
 Tilaava klubi lähettää yhteys- ja lasku-
tustietonsa sekä kappalemäärän osoitteeseen 
info@turvallisuuskauppa.com. Laitteiden ti-
lauksia ja myös lisätilauksia on mahdollista 
tehdä koko vuoden 2019 ajan. Aktiviteetin 
taustatukena ja suojelijana toimii kansan-
edustaja Ilkka Kanerva.
 Tehkää hyvä teko hankkimalla sydän-  
iskuri. Myös muut toimijat, esimerkiksi kun-
nat, järjestöt, seurat tai yritykset voivat paikal-
lisen lionsklubin kautta hankkia sen edulli-
seen tarjoushintaan.
 Monet klubit ovat ryhtyneet jo toimeen. 
Facebook-kyselyn mukaan esimerkiksi LC 
Noormarkku on järjestämässä joulukuussa 
hyväntekeväisyyskonsertin, jonka tuotoilla 
on tarkoitus hankkia alueelle pari sydänisku-
ria. LC Vantaa/Komeetat ovat jo hankkineet 
sydäniskurin Korson lukion monitoimita-
loon, eli Lumoon. LC Ylihärmä osti vuonna 
2017 kaksi defiä paikallisiin marketteihin ja 
LC Rusko lahjoitti yhden seurakunnalle. LC 
Tampere/Koivistonkylä on puolestaan Pris-
man kanssa hankkinut sydäniskurin ja LC 
Lempäälä/Sääksjärvi on lahjoittanut yhden 
paikalliseen S-markettiin.•

Lionstoiminta on äärettömän hienoa työtä 
niin nuorten kuin vanhustenkin eteen.

 Liiton puheenjohtaja Aarne Kiviojan 
mukaan Mikkolan esimerkillinen sitkeys ja 
peräänantamattomuus yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi kuvastaa mitä parhaiten 
oikeaa Leijona-henkeä, jonka tarkoituksena
on auttaa kanssaihmisiään parempaan elä-
mään ja jopa antaa mahdollisuuden jatkaa 
sitä.
 Palkittu PDG Rauno Mikkola on tyyty-
väinen sydäniskurihankkeen etenemiseen. 
Hanketta on viety sitkeästi eteenpäin ja yli 
80 klubia on tilannut jo yhteensä yli 100 sy-
däniskuria.
 Tilaisuudessa puhunut kansanedustaja, 
puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka
Kanerva lähti jo ministeriaikanaan sydän-
iskurihankkeen suojelijaksi. Hän kiitteli 
sitä, että Suomesta löytyy yhä järjestöjä ja 
ihmisiä, jotka pitävät kunniassa sitä, että 
läheistä ei jätetä – että ihmisistä pidetään 
huoli ja sydäniskureita hankkimalla teh-
dään monen elämän pelastaminen mah-
dolliseksi.
 − On äärimmäisen tärkeää, että tun-
nustamme sen arvon, jonka vapaaehtois-
toimijat, kuten Suomen Lions-liitto, tuovat 
kantamalla vastuuta yhteisestä hyvinvoin-
nista. Sydäniskurikampanjan toteuttami-
nen on esimerkillistä vastuunkantoa. Kam-
panja on merkittävä humanitaarinen ansio, 
jonka hyöty tulee kokonaisuudessaan mei-
dän kaikkien suomalaisten hyväksi, sydän-
iskurikampanjan suojelija Kanerva totesi.•

Palkittu PDG Rauno Mikkola oli tyytyväinen sydäniskurihankkeen etenemiseen.
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Kansanedustaja Ilkka Kanerva on sydäniskuri-
kampanjan suojelija.
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Myös muut toimijat voivat paikallisen lionsklubin 
kautta hankkia sydäniskurin edulliseen tarjoushintaan.
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H
yvän Päivän tarkoituksena on 
kiinnittää huomiota lionien 
vapaaehtoiseen palvelutoimin-
taan ja tehdä samalla tunne-
tuksi paikallista lionstoimin-
taa ja kertoa klubien monista 
tavoista tehdä hyvää.

 Hyvän Päivän diabeteskävelyitä järjes-
tettiin ainakin Raumalla, Lappeenrannassa,

Hyvän Päivää vietettiin 
valtakunnallisesti
Hyvän Päivän viikon lauantaina 12.10. kymmenillä 
paikkakunnilla ympäri Suomen vietettiin 
Hyvän Päivää järjestämällä diabeteskävelyitä.

anna-kaisa jansson, päätoimittaja

HYVÄN PÄIVÄ

Maailman diebetespäivää vietetään 
joka vuosi 14.11., samalla viikolla kuin 
lionien maailmanlaajuista palveluviikkoa. 
Liity sinäkin kamppailuun diabetesta 
vastaan.

Maailman diabetespäivän taustalla 
ovat Kansainvälinen diabetesliitto IDF 
ja Maailman terveysjärjestö WHO.

Diabetes on vakava tauti, jota esiintyy 
yhä kasvavassa määrin koko maailmassa. 
Se vaikuttaa kaikkiin ihmisryhmiin 
tulotasosta tai iästä riippumatta 
– myös lapsiin. 

Diabetes on krooninen tauti, jossa 
elimistö ei pysty tuottamaan tarpeeksi 
insuliinia tai se ei pysty käyttämään 
insuliinia hyväksi. Glukoosi jää vereen, 
minkä seurauksena voi olla hermo-, 
elin- tai verenkierron vammoja.

TAISTELE DIABETESTA VASTAAN

Kouvolassa, Mikkelissä, Merikarvialla, 
Huittisissa, Harjavallassa, Punkalaitumella,
Köyliössä, Ulvilassa, Jämijärvellä, Lahdessa,
Järvenpäässä, Oulussa, Parikkalassa, Pietar-
saaressa, Kokkolassa, Ylivieskassa, Haapa-
järvellä, Raisiossa, Laitilassa, Uudessakau-
pungissa, Siilinjärvellä, Luumäellä, Parka-
nossa ja Kellokoskella.

16

Raisiossa asiasisältöinen diabetestapahtuma 
järjestettiin yhteistyössä Raision kirjaston 
ja kulttuuripalvelujen kanssa kauniina 
syyspäivänä.
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 Tapahtumien kautta on tarkoitus jakaa 
tietoa diabeteksesta ja samalla kokea liikun-
nan tuomaa mielihyvää. Liikunta on myös 
oiva lääke pitämään verensokerin tasapainos-
sa. Monia tapahtumia oli valmisteltu myös 
yhteistyössä Suomen Diabetesliiton paikallis-
yhdistysten kanssa.
 Lions Clubs Internationalin säätiö vastaa
maailmanlaajuiseen epidemiaan sitoutumalla
auttamaan diabeteksen estämisessä ja paran-
tamaan diagnoosin saaneiden elämänlaatua 
monenlaisten kattavien terveysaloitteiden 
avulla.
 Diabetes nostettiin vapaaehtoistyön 
kohteeksi kansainvälisessä Lions-järjestön 
100-vuotisjuhlassa vuonna 2017. Juhlavuon-
na uusittiin kansainvälisen järjestön stra-
tegia, ja siihen liitettiin viisi palvelualuetta, 
joista diabetes on yksi. Diabeteksen torjumi-
nen ja tiedon levittäminen siitä ovat mukana 
monen piirin tai paikallisen lionsklubin jär-
jestämissä tapahtumissa myös muulloin kuin 
Hyvän Päivänä.
 Suomen lionit ovat panostaneet diabe-
teksen torjuntaan yhteistyössä Suomen Dia-
betesliiton paikallisyhdistysten kanssa. Ke-
väällä 2017 sovittiin yhteistyöstä ja tiedon 
vaihdosta Lions-liiton ja Diabetesliiton pai-
kallisyhdistysten välillä.
 Klubit ovat usein esillä maakunnissa 
järjestetyissä tapahtumissa ja tilaisuuksissa, 
joissa yksi teema voi olla esimerkiksi tietoi-
suuden levittäminen piilosokerista. Myös 
verensokerin mittauttaminen ja yleensä 
diabeteksen esillä pitäminen on koettu kiin-
nostavan yleisöä.•Hyvän Päivää vietettiin 

valtakunnallisesti
Hyvän Päivän viikon lauantaina 12.10. kymmenillä 
paikkakunnilla ympäri Suomen vietettiin 
Hyvän Päivää järjestämällä diabeteskävelyitä.

anna-kaisa jansson, päätoimittaja

KUVA 1: Huittisten lionsklubien diabeteskävely järjestettiin Huittisten seniorimessujen yhteydessä liikuntakeskus Tahto Areenan urheilukentällä. 
Verensokerin mittauksia tehtiin Tahto Areenan messuilla mittava määrä neljän tunnin aikana, sillä messut vetivät yli 1 100 kävijää. 
KUVA 2: LC Kellokoski/Annat järjesti yhdessä Järvenpään Seudun Diabetesyhdistyksen ja muiden Tuusulan lionsklubien kanssa diabeteskävelyn Kellokoskella 
12.10. Diabeteskävelylle lähtivät myös tapahtuman suojelija puolustusministeri Antti Kaikkonen ja Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Aarne Kivioja. Reitin varrella 
oli mahdollisuus ostaa välipalaa, josta saadut tuotot käytetään diabetesta sairastavien lasten ja nuorten piristämiseen pienillä muistamisilla, jotka suunnitellaan 
yhdessä Hyvinkään sairaalan lasten diabetestiimin kanssa. KUVA 3: Luumäellä diabeteskävelytapahtuman järjestivät yhteistyössä LC Ellen, LC Luumäki ja 
LC Ukko-Pekka. Kuva verensokerimittauspisteestä. KUVA 4: LC Parikkala järjesti diabeteskävelyn yhteistyössä sydän- ja diabetesyhdistysten, jalkaterapeutin 
sekä Kuntohoitola Mäkelän kanssa 12.10. kaatosateessa, mikä sai vähäisen väen hakeutumaan telttakatoksen suojiin ennen pikkulenkille lähtöä. 

• 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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E
uropa Forumin tärkein ajatus 
on kannustaa osallistujia ajatus-
tenvaihtoon keskenään. Mah-
dollisuus tähän oli rakennettu 
Tallinnassa 3.–6.10. järjestetys-
sä tapahtumassa useiden työpa-
jojen, seminaarien, kokousten ja 

yhteisten iltajuhlien ympärille.

Loistava Europa Forum 2019
”Yksi kaikkien aikojen parhain Europa Forum”, PID Jouko Ruissalo 
ja PID Harri Ala-Kulju totesivat. Tähän ajatukseen yhtyivät monet 
muutkin 1 325 lionia 56 maasta. Suomesta osallistujia oli 120. 
Europa Forum oli suurin Virossa koskaan järjestetty Lions-tapahtuma. 
EUROPA FORUM / pcc tuomo holopainen

 Kaikesta näki, että Europa Forumin 
presidentti PID Kalle Elster tiimeineen toi-
mi yhtenäisesti ja kaikkensa antaen. Jokai-
nen pienikin yksityiskohta oli huomioitu. 
Ei jäänyt epäselväksi, että tavoitteena oli 
toimia niin, että kaikille vieraille jää hyvä 
muisto. Ohjausryhmän puheenjohtajana 
toimi ID Heimo Potinkara.

Virolainen sopraano Elina Nechayeva 
”Kiara” valloitti yleisön avajaisjuhlassa 
ja gaalaillassa. Elina edusti Viroa viime 
kevään Eurovision laulukilpailuissa.
KUVA: EF GALLERY
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 Virallinen avajaisjuhla oli modernissa 
Alexelan konserttitalossa. Valtiovallan ter-
vehdyksen toi Viron pääministeri Juri Ratas.
Kansainvälinen presidentti Dr. Jung-Yul 
Choi kannusti kaikkia Me palvelemme -työ-
hön. Hän uskoo vakaasti, että panostamalla 
monimuotoisuuteen kasvamme lioneina ja 
ihmisinä. Illan ohjelma oli tunteisiin vetoava,
monipuolinen ja viihteellinen. 
 Kansainvälisen presidentin tapaamisessa 
presidentti vaati ponnekkaasti jokaista lionia 
kantamaan vastuuta oman klubin toiminta-
kunnosta ja koko järjestömme tulevaisuu-
desta. Jokaisen lionin lähellä on potentiaali-
sia uusia jäseniä. 

ja ruotsalaiselle Bruno Ahlqvistille. He kaikki
ovat toimineet yli viisi vuotta päämajan ni-
meäminä piirikuvernöörielektien koulutta-
jina. Palkitsemisseremonian kulkua johti ID 
Heimo Potinkara. 

Eettisyys viestinnässä -seminaari
Lions & Eettisyys -seminaarin alustajina olivat
italialaiset PCC Alberto Soci ja PID Massimo
Fabio. He korostivat, että lionstoiminnan 
eettinen ohjeisto on lionstoiminnan kulma-
kivi, joka määrittää uskottavuutemme ja ole-
massaolomme oikeutuksen. Se myös määrit-
tää, kuinka palveluaktiviteetit suunnitellaan 
ja toteutetaan ja kuinka ihmiset kohdataan 
kasvotusten.

Avajaispäivän käynnisti maiden lippuparaati 
halki Tallinnan ydinkeskustan.

 Viron leijonat olivat luvanneet järjestää 
inspiroivan viikonlopun, ja siinä he onnis-
tuivat hienosti. Järjestäjät halusivat muuttaa 
Europa Forumin kulttuuria dialogisemmaksi.
Toivottavasti Tallinnan Europa Forumin 
keskusteluformaatti kantaa myös seuraaviin 
Europa Forumeihin. 
 Europa Forumin perusviestinä oli Market
of Ideas, jonka mukaisesti järjestäjät perään-
kuuluttivat dialogia ihmisten ja maiden vä-
lille yli rajojen. Jokainen, joka halusi löytää 
ainakin yhden hyvän idean kotimaahan tuo-
tavaksi, löysi sen varmasti.

Mieleenpainuvia hetkiä
Europa Forum alkoi torstai-iltana hyvän-
tekeväisyysjuhlalla, jossa oli erinomainen 
mahdollisuus tavata eri maiden osallistujia.
 Aivan uutena elementtinä 28. Europa Fo-
rumissa oli avajaispäivän aloittanut maiden 
lippuparaati halki Tallinnan ydinkeskustan. 
Paraatin johdossa oli kansainvälinen presi-
dentti Dr. Jung-Yul Choi mukanaan edelli-
nen kansainvälinen presidentti Gudrún Yng-
vadóttir, Europa Forum 2019 presidentti 
Kalle Elster ja kansainvälinen johtaja Heimo 
Potinkara. Paraatissa Suomen lippua kantoi 
N-piirin 1VDG Markku Vesikallio.
 Seminaareilla ja työpajoilla oli kolme 
avainteemaa: kiertotalous, terveellinen nuori,
cyber-turvallisuus ja Lions-verkkoratkaisut. 
Päätavoite oli innostaa osallistujia keskuste-
lemaan ja keksimään yhteisiä ideoita ja uusia 
ratkaisuja. 
 Suomalaisia kiinnosti erityisesti Leijonat 
puhtaan veden puolesta -seminaari. Puhujina
oli hankkeen projektipäällikkö Karoliina 
Vilander, 2VDG Mika Pirttivaara ja PDG 
Tiitus Tuohikorpi. Seminaariin osallistui 
noin 40 henkilöä. 

KUVA 1: Europa Forumin presidentti PID Kalle Elster tiimeineen sai valtavat aplodit ja kiitokset erinomaisesti sujuneen Europa Forumin järjestelyistä. 
KUVA 2: Viron pääministeri Jüri Ratas puhui avajaisjuhlassa. Kiitokset puheesta esitti IP Dr. Jung-Yul Choi. KUVA 3: LCI edustaja ID Heimo Potinkara esitti Europa 
Forumin yhteenvedon päätösjuhlassa. KUVA 4: Lippuparaatiin Tallinnan ydinkeskustassa osallistui satoja Europa Forumiin saapuneita. Kuvassa iloinen joukko 
suomalaisia. KUVA 5: PID:t Erkki Laine ja Harri Ala-Kulju vastaanottivat merkittävän Certificate of Appreciation -huomionosoitukset IP Dr. Jung-Yul Choilta.

 − Kerro heille mitä varten lionsklubisi toi-
mii ja pyydä heitä mukaan toimintaan. Näin 
yksinkertaista se on. Ole itse innostunut ja 
viesti Me palvelemme -hengessä. Jäsenhan-
kinnasta on puhuttu jo tarpeeksi. Nyt on aika 
toimia, hän totesi.
 Päivien aikana oli jäsenmäärään ja jäse-
nistön kehittämiseen liittyviä seminaareja. 
Kuinka voi saavuttaa jäsenkasvua Euroopassa 
-seminaarin yksi esiintyjistä oli lion Antti 
Forsell. Seminaarissa paneuduttiin erityisesti
jäsenmäärän kasvutavoitteisiin pääsemiseen 
klubi- ja piiritasolla. 
 Avajaisjuhlassa kansainvälinen presi-
dentti luovutti Certificate of Appreciation 
-huomionosoitukset entisille kansainvälisille 
johtajille Harri Ala-Kuljulle, Erkki Laineelle

 Järjestömme eettisten sääntöjen noudat-
taminen kaikessa viestinnässä on ehdotonta 
ja jokaisen lionin kunnia-asia. Olkoon kyse 
sisäisestä tai ulkoisesta viestinnästä, kasvok-
kain tapahtuvasta viestinnästä, sähköisestä 
tai painetusta viestinnästä. Lions-järjestön 
eettiset ohjeet ovat jokaista lionia sitovia. 
Ole varovainen kritiikin suhteen ja avokäti-
nen kiitoksessa. Pyri rakentamaan tuhoami-
sen sijaan. 
 Nykyisin viestintä on ratkaisevassa roo-
lissa edistämään tavoitteiden saavuttamista. 
Viestinnässä tulee tietää kenelle viestimme, 
mitä viestimme ja kuinka viestintä toteute-
taan. Viestien on oltava rehellisiä, yksiselit-
teisiä, yksinkertaisia ja ymmärrettäviä. >>>

3 4 5

KUVA: EF GALLERY KUVA: EF GALLERY KUVA: HEIKKI HEMMILÄ
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Useita teemoja käsiteltiin
Nelipäiväinen kokous Tallinnassa alkoi maailmanlaajuisen 
toimintaryhmän eli GATin päivällä, jossa käytiin läpi GAT-yhteistyön 
malleja toiminnan tehostamiseksi ja jäsenmäärän lisäämiseksi. 
Teemaklubit tuntuvat olevan päivän sana.
EUROPA FORUM / aarne kivioja, puheenjohtaja

V
arsinaisen Europa Forumin 
luentoaiheista erityisen inno-
vatiivisia olivat virolaisten esi-
tykset heidän cyber-osaami-
sestaan. Sähköinen äänestys 
on käytössä myös valtakun-
nallisissa vaaleissa.

 Nuorisovaihdon ongelmia eurooppalai-
sen ystäviemme kanssa puidessa päädyim-
me siihen, että Suomessa tulee reagoida 
täydellisen hakemuskaavakkeen saapumi-
sen jälkeen aikaisempaa nopeammin. Eli 15 
vuorokaudessa ilmoitamme nuorelle, mille
leirille hän pääsee ja mille lentokentälle 
hän varaa matkalippunsa. Tämä edellyttää 
meiltä uutta asennetta isäntäperheiden han-
kinnassa, johon muun muassa uusi nuo-
risovaihto-ohje meitä opastaa ja velvoittaa.
 Pohjoismaisten puheenjohtajien ko-
kouksessa totesimme muun muassa, että 
Tanskassa tammikuussa 2020 järjestettävän
avoimen NSR-kokouksen pääteemana on 
NSR-toiminnan tulevaisuus.

Europa Forumin kilpailut 
nuorille
THOMAS KUTI -musiikkikilpailuun oli kutsut-
tu osallistumaan vuonna 1995 tai sen jälkeen 
syntyneet nuoret. Jokainen Euroopan jäsen-
maa sai lähettää yhden kilpailijan. Instru-
menttina oli klassinen kitara, ensi vuonna 
instrumenttina on saksofoni. Suomesta ei 
ollut osallistujaa. Kilpailun voitti turkkilai-
nen Özberk Mirac Sarigül. Voittaja sai 5 000 
euron rahapalkinnon.
 Young Ambassador, Nuori lähettiläs -kil-
pailun avulla etsitään, kannustetaan ja tuetaan 
15–18-vuotiaita nuoria, jotka omalla vapaa-
ehtoistyöllään luovat hyvinvointia yhteiskun-
taan. Suomesta ei ollut osallistujaa. Kilpailun 
voitti romanialainen Alexia Marza ja hänet 
palkittiin 3 000 euron rahapalkinnolla.•
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Europa Forumin paraatissa oli satoja osallistujia aivan Tallinnan keskustassa.

 Euroopan Neuvosto kokoontui kol-
meen erilliseen kokoukseen. Ensimmäisessä
käsiteltiin eri maista tulleet ehdotukset. 
Tällä kertaa ehdotuksia oli vain neljä ja ne 
kaikki olivat tulleet Saksasta. WaSH-aloite
meni läpi, siinä luetellaan 2016 peruste-
tun vesiensuojelun työryhmän periaatteita. 
Suomen edustajana työryhmässä on PDG 
Ilkka Siissalo. Europa Forumien järjestelyjä
koskevat kolme aloitetta eivät menneet läpi, 
mutta niitä jatkokäsittelemään valittiin toi-
mikunta. 
 Siispä ensi vuonna tulee varautua sii-
hen, että meillekin esitetään taloudellisia 
seuraamuksia koskevia aloitteita. Todet-
takoon kuitenkin, etteivät kansainväliset 
Lion-säännöt salli sitä, että Lion-jäsenmaita
voitaisiin velvoittaa maksamaan muita 
maksuja kuin kansainvälistä jäsenmaksua.
 Europa Forumin paraatissa oli satoja 
osallistujia aivan Tallinnan keskustassa. Eikö
meilläkin pitäisi olla paraati Seinäjoella?•

Thomas Kuti -kilpailun voitti turkkilainen 
Özberk Mirac Sarigül.

Vastuuhenkilöt tapasivat
Europa Forumin jälkeen LCIF-koordinaat-
torit jäivät pariksi päiväksi pohtimaan Kam-
panja 100:n edistymistä ja sopimaan toimen-
piteistä. Suomen LCIF koordinaattori PCC 
Heikki Hemmilä esitteli Suomessa toteutet-
tuja toimenpiteitä. 
 Nuorisoleiri- ja nuorisovaihtopuheen-
johtajien tapaamisessa keskityttiin nuo-
risovaihto-ohjelman kehittämiseen. Suurin 
haaste on isäntäperheiden löytäminen, kuten 
myös Suomessa. Kaiken kaikkiaan nuoriso-
vaihdon vaihtosopimukset solmittiin edel-
listen vuosien tapaan, mutta useissa maissa 
vaihtomäärät ovat laskusuunnassa. Kokouk-
sessa Suomea edusti toimikunnan puheen-
johtaja PDG Ari Lindell.•

>>>
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Kokouksen avajaisjuhlassa kansainvälinen johtaja Heimo Potinkara sai vastaanottaa virkaatekeviltä 
presidenteiltä 3 Diamond Yellow Gold pinin tekemästään lahjoituksesta LCIF:lle. Kuvassa vasemmalta 
3. VP Patti Hill, 2. VP Brian Sheehan, IP Jung-Yl Choi, IPIP Gudrun Yngvadottir ja 1. VP Haynes Townsend.
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okouksessa keskusteltiin muun 
muassa kansainvälisen järjestön 
LCI:n taloudesta. Säästöohjel-
masta huolimatta LCI:n talous 
on edelleen alijäämäinen. Ko-
kouksessa päätettiin, että seuraa-
vassa vuosikokouksessa Singa-

poressa 2020 esitetään kansainvälinen jäsen-
maksua korotettavaksi 3 US dollaria. Korotus
astuisi voimaan kauden alussa 1.7.2021. 
 Lisäksi esitetään, että 1.7.2022 alkaen jä-
senmaksuun tulisi automaattinen korotus, 
joka perustuisi USA:n kolmen vuoden keski-
arvoiseen inflaatioon. Korotukset rajoittuisi-
vat inflaatioon, jonka minimi on 1,5 prosent-
tia ja maksimi 3 prosenttia.
 LCI Forward -ohjelmasta on viimeinen 
kausi menossa ja nimitettiin työryhmä, jonka
tehtävänä on ohjelman jatkokehittely tuleville
vuosille. Työryhmän kokoonpano on PID 
Joyce Middleton puheenjohtajana ja jäsenet 
ID Mark Lyon, ID Dr. Jose A. Marrero, PID 
Byeong Deok Kim, PID Hastings Eli Chiti ja 
neuvonantajana PIP Brian Stevenson.
 Kansainvälisen presidentin mitalien, Pre-
sidential Awardien määrä kasvatettiin 200:lla 
eli yhteensä 1 825 kappaleeseen ja kansain-
välisten johtajuusmitalien, Leadership Awar-
dien määrä kasvatettiin myös 200:lla yhteen-
sä 1 980 kappaleeseen kausiksi 2019−2020 ja 
2020−2021. Kauden 2021 jälkeen mitalien 
määrä palaa automaattisesti aiemmin käy-
tettävissä olleisiin kappalemääriin.

Digitaalinen oppimiskeskus 
lanseerataan
Hallituksen toimintaohjeita muutettiin koh-
taa, jossa määritetään, että LION-lehden 
päätoimittajien kokous pidetään ”joka vuosi”
korvaamalla se ilmauksella ”kun todetaan 
sen olevan tarpeen”. Pidennettiin Leo-jäse-
nyyden enimmäisikää ja kaikkia siihen liit-
tyviä etuja 30 vuodesta 35 vuoteen. Lisättiin 
toimintaohjeeseen, että Afrikka on perustus-
laillinen alue numero VIII.

 Kokouksessa hyväksyttiin PR-apurahat 
moninkertaispiireille 3231 Intia, J Uruguay, 
LD Brasilia, H Peru, 103 Ranska sekä yksit-
täispiiri 50 Havaiji.
 Samoin hyväksyttiin MD 104 Norjan eh-
dotus perustaa uudentyyppinen virtuaali- 
klubi, nimeltä Lions Club of Norway. Kokeilu 
on kolmen vuoden pilottiohjelma, jonka tu-
loksia tullaan arvioimaan loka-marraskuun 
2022 hallituksen kokouksessa.
 Entinen lohkon puheenjohtaja Amine 
Hacha nimitettiin Irakin tasavallan koordi-
naattoriksi, samoin kun ID Rodolfo Espinal 
Haitin tasavallan koordinaattoriksi. Molem-
pien tehtävä kestää kesäkuun loppuun 2020.

Kansainvälinen hallitus pohti taloutta
Kansainvälisen hallituksen toimintakauden ensimmäinen 
kokous pidettiin 9.–12.10. Jackson Holessa, Wyomingissa, 
Yhdysvalloissa. Kokouksessa oli asialistalla muun muassa 
kansainvälisen jäsenmaksun korotusesitys.
KANSAINVÄLINEN VUOSIKOKOUS / heimo potinkara, kansainvälinen johtaja (id) 2018−2020

LCI Forward -ohjelmasta on viimeinen kausi 
menossa ja työryhmä ryhtyy jatkokehittämään 
ohjelmaa tuleville vuosille.

 Jos klubin jäsenmäärä kasvaa yhdellä 
kertaa 30:llä tai suuremmalla jäsenlisäyksellä,
vaatii se klubin piirin piirikuvernöörin hyväk-
synnän. Moninkertaispiirin (MD) GAT-joh-
tajan (CC) toimikausi muuttuu kolmivuoti-
sesta yhden vuoden mittaiseksi toimikau-
deksi, ja tulee voimaan 1. heinäkuuta 2020.
 Vahvistettiin uuden lionien digitaalisen 
oppimiskeskuksen sovelluksen vaiheittainen 
lanseeraus, joka sisältää uuden GAT-GLT-ra-
portointityökalun. Tavoitteena on, että so-
vellus on kaikkien lionien ja leojen saatavilla 
tammikuussa 2020.
 Seuraava hallituksen kokous pidetään 
2.−5.4.2020, paikkana on Gdansk Puolassa.•
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Vesileijonan 
luontosuhde
Yksi viidestä painopistealueestamme 
ja avustuskohteestamme on ympäristö. 
Maapallo ylläpitää elämää. Olemme 
nähneet, miten hyvin hoidetut luonnon-
varat parantavat ihmisten elinoloja 
ja lisäävät paikkakuntalaisten 
osallistumista ympäristönsuojeluun. 

PUHTAAT VEDET / dg kristiina jäntti

22

Ympäristö on meidän kotimme 
ja me haluamme huolehtia siitä.
KUVA: KAROLIINA VILANDER
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Oivaltamisen polun äärellä voi ihailla luonnonilmiöitä.

Y
mpäristö on enemmän kuin vain
jokin etäinen asia. Se on meidän 
kotimme ja me haluamme huo-
lehtia siitä.
     Syyskuussa on ollut lukuisia 
kestävään kehitykseen liittyviä 
tapahtumia. Maailmanlaajui-

sesti ilmastoasioita pohdittiin YK:n ilmasto-
kokouksessa. Kokouksen julkilausumassa 
luvattiin istuttaa maapallolle 11 miljardia 
puuta, luvattiin käyttää rakentamisessa ym-
päristöystävällistä sementtiä ja 77 maata an-
toi hiilineutraalisuuslupaukset. 27.9. useissa 
suurissa Suomen kaupungeissa koululaiset 
lakkoilivat ilmastonmuutosta vastaan. 

 Valtakunnallista Hävikkiviikkoa vietet-
tiin seitsemättä kertaa 9.–15.9. Viikon tarkoi-
tuksena on nostaa ruoan arvostusta ja ker-
toa ruokahävikin vähentämisen tärkeydestä. 
Suomalaiset kotitaloudet heittävät ruokaa 
vuosittain roskiin 120−160 miljoonaa kiloa. 
Henkeä kohden heitämme vuosittain ruokaa 
pois 20−25 kiloa.

Meidän kaikkien vastuulla
Leijonat puhtaan veden puolesta -hanke jär-
jesti 7.9. yhdessä Itämerihaasteen kanssa 
kaikille avoimen ympäristötiedon kierrätys-
tapahtuman osana Design-viikkoa. Päivän 
aikana pohdittiin muun muassa ihmisen ja 
luonnon suhdetta sekä ympäristökasvatuksen
merkitystä. 
 Otaniemen lukio ja Keinumäen koulu 
esittelivät kouluissa toimivia kestävän kehi-
tyksen ryhmiä. Otaniemen lukiossa on esi-
merkiksi käytössä kampuspyöriä tai kaupun-
kipyöriä. Siellä on järjestetty roskatalkoita, 
kiertotaloustyöpajoja ja nollapäästöpäiviä. 
Kansainvälistä yhteistyötä on tehty Sanghain 
ystävyyskoulun kanssa sääasemaprojektin 
merkeissä. 
 Keinumäen koulu painottaa laaja-alaiseen
osaamiseen. Koulun läheisyyteen on raken-
nettu oivaltamisen polku, jonka äärellä voi 
ihailla luonnonilmiöitä ja kuunnella luon-
non rauhaa.
 Kestävän kehityksen edistäminen on 
meidän kaikkien vastuulla. Henkilökohtai-
silla valinnoilla voimme edetä pienin askelin.

Voimme esimerkiksi lajitella jätteitä, välttää 
muovikassien käyttöä, ostaa ruokaa pienem-
missä pakkauksissa, säilyttää elintarvikkeita
oikein, käyttää julkista liikennettä, kerätä 
roskia luonnosta ja ostaa aineettomia lahjoja.
Laajempiin, vaikuttavampiin ympäristötekoi-
hin voimme ryhtyä yhdessä kumppaneiden tai 
muiden hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa.
 Olemmehan me klubeina ja leijonina mu-
kana rakentamassa kestävämpää maailmaa!•
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Kestävän kehityksen edistäminen on meidän 
kaikkien vastuulla, pohtii B-piirin piirikuvernööri 
Kristiina Jäntti.
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Leijonako ympäristökasvatuksen 
vauhdittajana?
”Kerro minulle ja tulen unohtamaan. Näytä minulle ja saatan muistaa. 
Ota minut mukaan, niin ymmärrän.” – Kungfutse, noin 450 eaa.
PUHTAAT VEDET / karoliina vilander, projektipäällikkö

Kuinka muovista 
on lionstoiminta?
hannu saarnilehto

MIKÄ ON SINUN muovikädenjälkesi ta-
vassasi harrastaa leijonatoimintaa?
 Yritykset ovat alkaneet käyttää teke-
mästään hyvästä kehityksestä ympäristö-
asioissa nimeä kädenjälki vastakohtana ne-
gatiiviselle, lähinnä päästöjen aiheuttamalle
jalanjäljelle, esimerkiksi hiilijalanjälki.
 WWF:n mukaan mikromuovia pää-
tyy yksittäisen ihmisen elimistöön noin 21
grammaa kuukaudessa ja vuodessa jopa 
250 grammaa.
 Jos käsi painaa noin 0,5 kiloa ja kaikki 
muovi jäisi yhteen käteen, olisi puolet kä-
destä jo vuoden kuluttua muovia! 
 Löytäähän muovi sinun kädessäsi oi-
keaan paikkaan?•

L
eijonat puhtaan veden puolesta 
-kuplinnassa leijonat ja leot lähte-
vät lautailemaan tulevana vuonna 
yhdessä opettajien, oppilaiden ja 
sopivien kumppaneiden kanssa 
ympäristökasvatuksen aalloilla. 
      Mutta voiko leijona tai leo toi-

mia ympäristökasvattajana ja jos voi niin 
miten? Mitä ympäristökasvatus ylipäätään 
tarkoittaa? Ympäristökasvatuksen tarkoituk-
sena on tukea meidän kaikkien elinikäistä 
oppimista siten, että yksilöiden tai yhteisö-
jen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat 
ottavat huomioon kestävän kehityksen peri-
aatteita. Lähes 30 vuotta Suomessa toteutettu 
Lions Quest -ohjelma antaa kokemukselliset 
eväät käytännön yhdessätekemisen kautta 
tapahtuvan ympäristökasvatussohjelman to-
teuttamiseen. 

Kerro rakkain ympäristöteemainen 
palveluprojektisi.

Suomen leijonat ja leot ovat palvelu-
projektien huippuasiantuntijoita. 

Suomen lionstoiminnan 70-vuotisjuhla-
vuotena haluamme nostaa esiin 
70 leijonien ja leojen tekemää ympäristö-
projektia, koska jakamalla osaaminen 
lisääntyy ja toiminnan vaikuttavuus 
kasvaa. Palveluoppiminen ei ainoastaan 
ole leijonayhteisölle lajityypillinen tapa 
toimia, vaan myös jotain, mitä maailma 
ja planeettamme tarvitsee ja jonka 
me suomalaiset ympäristöteemaisenkin 
koulutuksen kärkimaana myös taidamme.

Ilmianna projektisi ja ole osa 
yhteistä, vastuullista 70-vuotista 
lionstoiminnan juhlavuotta!

karoliina.vilander@lionstoimisto.fi

LEIJONAT SUOMEN LUONNOSSA
70 VUOTTA -TEMPAUS KÄYNNISTYY
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Ympäristökasvatuksen tarkoituksena on tukea meidän kaikkien elinikäistä oppimista siten, että yksilöiden 
tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot sekä toimintatavat ottavat huomioon kestävän kehityksen periaatteita.
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 Leijonien tuleva ympäristökasvatusohjel-
ma rohkaisee nuoria ja opettajia ympäristön 
parantamiseen sekä aktiiviseen kansalaisuu-
teen syventämällä itse kunkin luontosuhdet-
ta palveluoppimisen periaatteita hyödyntäen.
Palveluoppiminen yhdistää ympäristöop-
pimiseen ihmisyyden syvät tunnelihakset; 
kulttuurista ymmärrystä ja empatiaa, tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja, moniulotteista oppi-
mista ja sisäistä vastuunkantoa itsestä, toi-
sista ja ympäristöstä. Näitä taitoja jokainen 
ihminen tarvitsee pystyäkseen toimimaan 
vastuullisesti yhteisössä, yhteiskunnassa ja 
kaikkialla maailmassa.
 Surffaile tapahtumien aalloilla ja tutkaile
ympäristöoppimisprojektin etenemistä LION- 
lehdestä ja Suomen Lions-liiton Facebook- 
sivuilta.•
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Vesien puolesta kaukana vesistöistä
LUULETKO, ETTÄ VESIÄ SUOJELLAAN vain vesien äärellä? Mitä sinun tekemisilläsi on 
väliä, jos ne tapahtuvat kaukana järvistä, joista ja meristä?
 Maapallo on todella pieni ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Maalaat veneesi pohjan 
myrkkymaalilla, mutta päädytkin syömään sitä itse, kun saat kalaa lautasellesi. Heität 
veteen muoviroskia, joiden osia lopulta nielet itse, kun käyt uimassa.
 Mutta miten ruokahävikkisi vaikuttaa maapallomme luonnon pelastamiseen? Erit-
täin paljon.
 Suomessa kotitaloudet heittävät vuosittain 
roskiin 120−160 miljoonaa kiloa ruokaa. Koko 
Suomen ravintola-alan ruokahävikki on 75−85 
miljoonaa kiloa vuodessa. Näistä luvuista puut-
tuvat vielä kaupan ja teollisuuden ruokahävikit. 
Luvut ovat lohduttomia. Niiden takana on käsit-
tämättömiä määriä TURHAA luonnon saastu-
mista ja TURHAA luonnonvarojen käyttöä.
 Jos saisimme ruokahävikin lähelle nollaa, oli-
si todella merkittävä osa ilmastonmuutoksen vas-
taisesta taistelusta suoritettu. Lisäksi vesistömme 
voisivat paremmin, kun kaikki turha ruuantuo-
tanto jäisi tekemättä.
 Miten sitten vähennät ruokahävikkiäsi? Ta-
poja on monia ja sinun on löydettävä itsellesi 
niistä sopivimmat. Joku ottaa ennen töihin lähtöä
valokuvan jääkaapistaan, jotta töistä tullessaan 
muistaa ruokakaupassa, mitä ruokaa jo on kotona,
ettei osta mitään turhaa.
 Joku varmistaa, että kaikki ylijäämäruoka 
menee jääkaappiin tai pakkaseen ja syödään myö-
hemmin. Joku on puolestaan tarkkana, että ruuan
valmistuksen yhteydessä käytetään raaka-aineet 
todella tarkasti hyödyksi, eikä esimerkiksi pur-
josta jää parhaat vihreät osat käyttämättä.
 Syntyykö sinulta paljon ruokahävikkiä vai oletko jo oman osuutesi tehnyt ja rahasi 
säästänyt roskikselta? Yksi hyvä paikka saada lisätietoa ruokahävikistä ja juuri sinulle 
sopivimmista hävikinvähentämistavoista löytyy Kuluttajaliiton Kuluttaja-lehden netti-
sivuilta osoitteesta www.hävikkiviikko.fi.
 Säästeliästä loppuvuotta!•

Vesistömme voisivat 
paremmin, kun 
turha ruuantuotanto 
jäisi tekemättä.

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

VESIPOSTIA

juha beurling-pomoell
kuluttajaliiton pääsihteeri
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ERYksi Leijonat puhtaan veden puolesta 
-vesiprojektin tämän vuoden tavoitteista 

on luoda Suomeen työhönsä 
sitoutuneiden ympäristöihmisten 

leijonaverkosto. Kuka on juuri 
sinun piirisi ympäristövastaava?

Onko hän leo, leijona vai peräti 
ylisukupolvinen vesileijonaduo? 
Vai haluaisitko juuri sinä tulla 
piirisi ympäristövastaavaksi? 

Ympäristövastaavana olet piirisi 
yhteyshenkilö muun muassa kestävän 

kehityksen sekä vesiensuojelun asioissa 
ja samalla toteutat Lions-järjestön 
yhtä viidestä maailmalaajuisesta 

palveluteemasta.

OLE YHTEYDESSÄ 
piirikuvernööriisi tai 

meihin jo työmme aloittaneisiin 
ympäristövastaaviin ja tule mukaan 

kestävän kehityksen talkoisiin!

Terveisin ympäristövastaavat 
Arto Iwendorff / I-piiri 
Markku Ojala / F-piiri 

Timo Ståhl / C-piiri 
Tiitus Tuohikorpi / B-piiri 
Britta Wiander / A-piiri

WANTED
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E
ivind Gullberg Jensenin joh-
dolla orkesterin pohjoismainen 
näkyvyys vahvistuu entisestään, 
kun nuoret pääsevät työskente-
lemään tämän kunnianhimoisen 
taiteilijan johdolla. Hän on opis-
kellut Jorma Panulan johdolla 

ja johtanut monia kuuluisia eurooppalai-
sia orkestereita, muun muassa Berliiniin 
filharmonikkoja ja Oslon sekä Tukholman 
kuninkaallisia filharmonikkoja.

Kapellimestari valittu 
ensi kaudelle
Orkester Nordenin vuoden 2020 suunnitelmat ovat 
edenneet hienosti siihen pisteeseen, että norjalainen 
lahjakas kapellimestari Eivind Gullberg Jensen on 
kiinnitetty kapellimestariksi tulevalle vuodelle.

ORKESTER NORDEN / henna keihäs, kulttuurituottaja

 Vuoden 2019 kokemukset Eva Ollikai-
sen kanssa olivat todella positiiviset. Us-
komme myös Gullberg Jensenin jatkavan 
tätä innostavaa linjaa nuorten kanssa ja te-
kevän vuodesta aivan 2020 erityisen.

Soittajahaku on käynnissä 
Orkester Nordenin vuoden 2020 soittaja-
haku on avoinna 1.12.2019–13.1.2020. 
Orkesteriin voivat hakea 15–26-vuotiaat 
nuoret muusikot. Hakijan täytyy olla mu-

Uskomme kapellimestari 
Eivind Gullberg Jensenin 
tekevän vuodesta 2020 
aivan erityisen.
KUVA: CAPELLA CRACOVIENSIS 2016 / 
TIBOR-FLORESTAN PLUTO

26

Orkester Norden perustettiin 
Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston, 
Nordiska Samarbetsrådet, NSR:n 
toimintakaudella 1993–1994 Tukholmassa 
Pohjoismaiden neuvoston ja leijonien 
kesken.

Orkesterin kotipaikka oli 15 vuoden ajan 
Ruotsissa, jonka jälkeen se siirtyi viideksi 
vuodeksi Norjaan ja sitten Tanskaan. 
Nyt orkesteri sai uuden kodin Lahdesta 
2019–2023.

Orkester Norden toimii pohjoismaisen 
Lions-organisaation alla. Suomessa 
orkesterin hallinto ja koordinointi 
on Suomen Lions-liitolla. Käytännön 
järjestelyistä ja koordinoinnista vastaa 
Lahden kaupungin kulttuuripalvelut. 
Orkesteritoiminnan päärahoittaja on 
Pohjoismainen ministerineuvosto.

Haku orkesteriin käynnistyy vuoden 
vaihteessa. Pohjoismaiseen orkesteriin 
voivat hakea lahjakkaat, nuoret 
15–25-vuotiaat muusikot Pohjoismaista 
ja Baltian maista.

Lisätietoja: 
kulttuurituottaja Henna Keihäs 
henna.keihas@lahti.fi, p. 050 383 6551 
www.orkesternorden.com 
www.lions.fi, www.lahti.fi 
Olemme myös somessa!

ORKESTER NORDEN
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siikkioppilaitoksen opiskelija joko Pohjois-
maissa tai Baltian maissa. Hakijaksi hyväksy-
tään myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden 
kansalaiset, jotka opiskelevat jossain muussa 
maassa.
 Orkesterin koesoittomateriaalit voi la-
data osoitteesta www.orkesternorden.com. 
Sivuilta löytyvät myös päivitetyt ohjeet ha-
kuprosessiin ja linkki sähköiseen lomak-
keeseen, jonka täyttämällä saa tunnukset 
videokoesoittoon. Videohakumateriaalien 
perusteella orkesterin sektioiden kouluttajat
tekevät valinnat eri sektioiden kokoonpa-
nosta. Vuonna 2020 orkesterissa tulee soitta-
maan noin 70 muusikkoa.
 Orkesteri kokoontuu jälleen Lahdessa 
ensi kesänä 23.7.–7.8.2020 kymmenen päi-
vää kestävälle leirille ja leirin päätteeksi mah-
tavalle kiertueelle. Orkesterin kiertuepaikat 
ovat vielä tällä hetkellä osittain vahvistamatta.
Päivitämme internet-sivuille kiertuetietoja 
heti, kun kaikki päivät vahvistuvat. Tiedossa
on kuitenkin jo esiintymiset 3.8.2020 Lahden
Ristinkirkossa yhteistyössä Lahden Urkuviik-
kojen kanssa ja 6.8.2020 Young Euro Classic 
-festivaaleilla Berliinissä.

Valmiina uusiin haasteisiin
Olemme tänä vuonna erityisen onnekkaita 
saadessamme tehdä yhteistyötä Lahden Urku-
viikkojen kanssa. Urkuviikot on toiminut 
Lahdessa menestyksekkäästi jo vuodesta 
1973. 
 Urkuviikkojen lisäksi olemme saaneet 
kutsun osallistua Young Euro Classic -festi-
vaaleille Berliiniin Saksaan. Young Euro Classic
on maailman tärkein foorumi nuorten kan-
sainvälisten orkestereiden kohtaamisille ja 
eurooppalaisen klassisen musiikin perintei-
den vaalimiselle. Joka kesä ympäri maailmaa 

Vuonna 2020 orkesterissa tulee soittamaan 
noin 70 lahjakasta, nuorta muusikkoa.
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Eivind Gullberg Jensen on opiskellut Jorma Panulan johdolla ja johtanut monia kuuluisia eurooppalaisia 
orkestereita.

Berliiniin saapuvat nuoriso-orkesterit soitta-
vat kahden ja puolen viikon ajan Berliiniin 
Berdar Konzerthausissa. Orkester Nordenin 
esiintyminen festivaaleilla on upea elämys 

monelle orkesterissa mukana olevalle nuo-
relle. 
 Orkester Norden on siis valmiina uuteen 
vuoteen ja uusiin haasteisiin.•

Orkesteri kokoontuu jälleen Lahdessa ensi kesänä 23.7.–7.8.2020 kymmenen päivää kestävälle leirille ja leirin päätteeksi mahtavalle kiertueelle.
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Pienperheille 
luontoelämyksiä
Punainen Sulka -keräyksestä saaduilla tuotoilla 
toteutettiin Metsäretki-projekti Helsingissä 
12.–13. lokakuuta. Projektin suunnitteluun 
osallistuivat Lions Quest, LC Helsinki/Soihdut, 
Partiolippukunta Hespartto ry, Sininauhaliitto 
ja Pienperheyhdistys ry.

28

Herkulliset hampurilaispihvit 
paistuivat ensikertalaisten trangioilla 
mallikkaasti. Itse tehty ruoka on 
aina parasta ruokaa, etenkin 
reippaan ulkoilun jälkeen.
KUVA: PARTIOLIPPUKUNTA HESPARTTO RY
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 Syötyämme meillä oli hiukan aikaa leik-
kiä metsäaiheista muistipeliä ja kerrata joka-
miehenoikeuksia. Pohdinnan kohteeksi tuli 
esimerkiksi: saako metsästä ottaa kaatuneen 
puun mukaansa? Vastaus: ei saa. Kaikki met-
sän puut, pystyssä olevat ja kaatuneet, ovat 
metsänomistajan omaisuutta. 
 Nautimme levähdyspaikalla vielä hetken 
maisemista, ennen kuin hajaannuimme pa-
luumatkaa varten. Paluumatkalla jokainen 
perhe sai tehtäväkseen ottaa kuvia luonnosta 
löytyvistä asioista, kuten jotain sinistä, sieni 
ja kallio. 
 Viikonlopun aikana vanhemmat ja lap-
set pääsivät oppimaan uusia erätaitoja ja saa-
maan luontokokemuksia. Erityistä kiitosta 
sai opeteltavien asioiden käytännönläheisyys 
ja sunnuntain metsäretkellä alkumatkasta 
kuljettu kaunis reitti. Yhdessä harjoittelu ja 
retkeily helpottavat jatkossakin lasten kanssa 
luontoon lähtemistä.•

P
artiolippukunta Hesparton jär-
jestämässä ja Suomen Lions-lii-
ton rahoittamassa koulutusvii- 
konlopussa Pienperheyhdistyk-
sen jäsenet pääsivät tutustumaan 
partioon, oppimaan erätaitoja ja 
miettimään, miten niitä voitaisiin

soveltaa lasten kanssa.
 Viikonloppu alkoi lauantaina Skatan ti-
lalla Uutelassa sateisissa tunnelmissa. Kou-
lutuksen ensimmäiseen päivään osallistui 
kuusi Pienperheyhdistyksen jäsentä ja kou-
lutusta oli vetämässä kuusi hesparttolaista. 
 Aloitimme käymällä läpi osallistujien 
erätaitotaustoja: moni oli osallistunut kou-
lussa suunnistamiseen, osa oli myös liikku-
nut metsässä lapsiensa kanssa aiemminkin 
ja yksi osallistujista oli jopa käynyt aiemmin 
vaeltamassa.
 Aiemmat kokemukset mielessä pitäen 
osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään kier-
tämään erätaitoaiheisia rasteja. Ensimmäi-
sellä rastilla osallistujat pääsivät harjoittele-
maan suunnistusta ja jokamiehenoikeuksia. 
Kun rastit olivat löytyneet, kävimme yhdessä 
läpi oikeat vastaukset jokamiehenoikeuksia 
koskeviin kysymyksiin. Pohdintaa sai aikaan 
esimerkiksi kysymys: saako metsästä poimia 
kiviä perentaa varten? Vastaus: pikkukiviä saa,
mutta isompia ei saa ottaa mukaansa, koska 
ne ovat maanomistajan omaisuutta. 
 Toisella rastilla käytiin läpi, miten pysty-
tetään kupoliteltta ja laavu. Yksi osallistujista
oli etukäteen pystyttänyt kupoliteltan, eikä 
kukaan ollut aiemmin pystyttänyt laavua eli 
kaikki oppivat jotain uutta. Kupoliteltta tai 
laavu on kätevä majoite, kun metsässä on 
tarpeeksi lämmintä nukkua ulkona. 
 Kolmannella rastilla puhuttiin vaellus-
tarvikkeista. Lisäksi keskusteltiin vaelluk-
sille sopivista ruoista, ja aiheesta sai esittää 
vapaasti kysymyksiä. Lauantain huipensi 
trangioilla tehty omenahyve.
 Osallistujat pääsivät harjoittelemaan 
trangian käyttöä sunnuntaille ja esittämään 
kysymyksiä päivän aiheista. Puhuimme 
luontokokemuksistamme ja mietimme, mi-
ten niitä voisi siirtää eteenpäin omille lapsille 
hyödyntäen päivän aikana saatuja oppeja.

Metsäbingoa kävelymatkalla
Sunnuntaina lähdimme kuuden Pienperhe-
yhdistyksen jäsenen, heidän kahdeksan lap-
sensa ja kolmen partiolaisen voimin kohti 
Nuuksiota. Polun reunaan päästyämme jo-
kaiselle osallistujalle jaettiin metsäbingot kä-
velymatkaa varten.
 Lapset pääsivät bongaamaan vanhem-
piensa avustuksella muun muassa puulajeja, 
sammalia ja lintuja. Ensimmäinen bingo tuli 
kymmenen minuutin sisällä ja kävelyn lop-
puun mennessä jokainen oli löytänyt mel-
kein kaikki bingoruudukon kohteet. Niiden 
lisäksi olimme nähneet monta puroa, paljon 
syyssateista nousseita sieniä ja komeita jyr-
känteitä. 
 Kävelymatkan jälkeen nälkä alkoi jo kur-
nia ja kaivoimme trangiat esiin. Linsseistä, 
sipulista, kananmunista ja muista aineksista
loihdimme herkulliset hampurilaispihvit, 
jotka paistuivat ensikertalaisten trangioilla 
mallikkaasti. 

Yhdessä harjoittelu helpottaa jatkossakin 
lasten kanssa luontoon lähtemistä.

Uusia erätaitoja ja luontokokemuksia
elsa latvala, partiolippukunta hespartto ry

PROJEKTI KOOSTUI KOLMESTA ERI OSIOSTA: kolmen tunnin Elämisentaitoja LQ -koulutuksesta, 
Partiolippukunta Hesparton antamasta erätaitojen opetuksesta ja retkestä Nuuksioon. Koulutusosiot toteutettiin 
lauantaina 12.10. Sininauhaliiton tiloissa Skatan tilalla Helsingin Vuosaaressa ja metsäretki sunnuntaina 13.10. 
Koulutettavat olivat Pienperheyhdistyksen jäseniä, jotka kokeilivat saamiaan oppeja Nuuksiossa perheineen. 
Elsa Latvala Partiolippukunta Hespartosta kirjoitti kokemuksesta allaolevan blogikirjoituksen. 
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Viikonlopun aikana vanhemmat ja lapset pääsivät oppimaan uusia erätaitoja ja saamaan luontokokemuksia.
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E
lämisentaitoja Lions Quest -lii-
kuntaseurakoulutuksen ensim-
mäinen ilta pidettiin Helsingissä 
12. marraskuuta. Paikalle oli saa-
punut 18 valmentajaa avoimin 
mielin oppimaan uutta. Mukana 
oli niin joukkuelajien kuin yksilö-

lajien valmentajia, sillä kaikessa valmenta-
misessa on kyse kuitenkin yksilön kohtaa-
misesta.
 Koulutuksessa opetellaan tunne- ja vuoro-
vaikutustaitoja esimerkkien, mallien, harjoit-
telun ja keskusteluiden avulla. Toimintatavat 
tukevat kokonaisvaltaisesti valmentajan ke-
hitystä.
 Useissa lajiliitoissa on jo herätty huomaa-
maan, että pelkät lajitaidot valmentajalla ei-
vät riitäkään siihen, että urheilija kehittyisi 
omalla sarallaan ja hänestä kehittyisi tasapai-
noinen ja terve nuori. Valmentaja tarvitsee 
hyvät vuorovaikutustaidot kohdatessaan lap-
sen ja nuoren urheiluharrastuksessa. 
 Kurssilaiset totesivat tämän itsekin kou-
lutuksessa, kun illalla pohdittiin hyvän val-
mentajan ominaisuuksia. Koulutuksessa pu-
huttiin myös siitä, kuinka valmentaja toimii 
roolimallina ja omalla esimerkillään näyttää, 
kuinka suhtaudutaan kunnioittavasti ja ar-
vostavasti kanssapelaajiin, arvostetaan erilai-
suutta ja opitaan virheistä sekä opitaan iloit-
semaan onnistumisesta, yhdessä.

Ilmapiiri myönteiseksi
Illan koulutuksessa lähdettiin liikkeelle konk-
reettisesti ryhmäytymisestä. Kurssilaiset sai-
vat käytännön työkaluja siihen, kuinka muo-
dostaa ryhmän ilmapiiristä myönteinen. Kun
ilmapiiri on turvallinen, lajitaitojen oppimi- 
nen mahdollistuu ja on helpompaa, kun ener-
giaa ei tarvitse käyttää jännittämiseen. 
 Urheilussa on myös sosiaalinen vastuu. 
Yleisesti ajatellaan, että jos lapsi osallistuu 
järjestettyyn liikuntaan, hän myös automaat-
tisesti oppisi muita elämässä tarvittavia taitoja.
 Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että 
osallistuminen organisoituun liikuntaan 
ei automaattisesti kasvata luonnetta, opeta 
nuorille tunne- ja vuorovaikutustaitoja tai 

Valmentaja toimii roolimallina
Jokaisella lapsella ja nuorella on tarve tulla nähdyksi 
ja kuulluksi jokaikisessä harjoituksessa ja tähän kohtaamiseen 
Elämisentaitoja LQ -koulutus antaa käytännön eväitä.
LIONS QUEST / sirpa kannisto, lions quest -kouluttaja

kasvata heitä vastuullisiksi yhteiskunnan jä-
seniksi. Liikunta ei itsessään kasvata hyvään 
tai pahaan, vaan kyse on siitä, kuinka toiminta
järjestetään (Telema &Laakso 1995). Val-
mentajana toimiminen on siis paljon muu-
takin kuin tietyn lajin opettamista nuorille.
 Liikuntaseurakoulutuksessa tutkittiin 
myös motivaation laatua ja merkitystä. Moti-
vaatio on omaehtoista, kun urheilija tuntee 
alusta lähtien itsensä tärkeäksi, kunnioite-
tuksi ja arvostetuksi joukkueen jäsenenä. 

Kaikessa valmentamisessa on kyse 
yksilön kohtaamisesta.

SIELLÄ ILO SEILAA.

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA
JA SUOTUISIA TUULIA TULEVAAN.
On ollut ilo saada teidät vieraaksemme,
tervetuloa Punaisille laivoille ensi vuonnakin!

Katso etuhintamme lionsklubin jäsenille: 
vikingline.fi/edut/lions

Myös osaamisen ja pärjäämisen kokemukset 
vahvistavat motivaatiota. Valmentajan onkin 
tärkeää osata kuunnella urheilijaa ja antaa 
rakentavaa palautetta. Kun urheilijan moti-
vaatio on omaehtoista, hän sitoutuu toimin-
taan ja samalla hän useimmiten valitsee tur-
vallisen ja terveellisen elämäntavan. 
 Liikuntaseurakoulutuksen toisessa päi-
vässä keskityttiin muun muassa minä-vies-
teihin, kuuntelemisen taitoon ja rakentavan 
palautteen antamiseen.•

Koulutuksessa opetellaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja esimerkkien, mallien, harjoittelun ja 
keskusteluiden avulla.
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Varhaiskasvatusmessuilua 
Finlandia-talolla
ELÄMISENTAITOJA Lions Quest pystytti oman ständinsä Varhaiskas-
vatusmessuille Helsingin Finlandia-talolle 4.10.2019.
 Messuilla vieraili yli 1 200 osallistujaa niin pääkaupunkiseudulta 
kuin muualtakin Suomesta. Ständillämme esittelimme Elämisentaitoja
Lions Quest -peruskoulutusten erinomaista soveltuvuutta myös päivä-
kotien ja esikoulujen kasvattajille. Kohtasimme useita koulutukses-
tamme kiinnostuneita varhaiskasvattajia, jotka vahvistivat käsityk-
semme siitä, että tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen ja vah-
vistaminen on tärkeää aloittaa jo varhaisella iällä.•

Varhaiskasvatuskollegat Elina Kutila (Pilke liikuntapäiväkoti Ilveslinna, Turenki) 
ja Virpi Lukkarla (A-piirin LQ-puheenjohtaja) vertailevat kokemuksiaan.

SIELLÄ ILO SEILAA.

KIITOS KULUNEESTA VUODESTA
JA SUOTUISIA TUULIA TULEVAAN.
On ollut ilo saada teidät vieraaksemme,
tervetuloa Punaisille laivoille ensi vuonnakin!

Katso etuhintamme lionsklubin jäsenille: 
vikingline.fi/edut/lions
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HEI SINÄ OPETTAJA
TAI KOULUTTAJA! 

Lions Quest etsii täydennystä Elämisentaitoja-koulutustiimiin.

OTA YHTEYTTÄ, JOS
• koulutat ja kommunikoit sujuvasti 

sekä ruotsin että suomen kielellä
• innostut tunne- ja vuorovaikutustaitojen 

sekä hyvinvoinnin kehittämisestä
• tunnet omaksesi opettajien 

ja kasvattajien täydennyskouluttamisen

TARJOAMME SINULLE
• koulutuksen tehtävääsi

• lämminhenkisen ja sitoutuneen koulutustiimin
• innokkaita koulutettavia ympäri Suomen

Voit myös vinkata etsinnästämme omalle verkostollesi. 
Jäämme odottelemaan yhteydenottoasi: quest@lions.fi

LISÄTIEDOT
Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelmasta: 

www.lionsquest.fi
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Elämisentaitoja Lions Quest -koulutusohjelma 

KOULUTUSKALENTERI KEVÄT 2020
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_rahoituspaatoksista_ilmoittamiseen/ 

Ottakaa kouluun/päiväkotiin/kuntaan/urheiluseuraan yhteyttä 
kurssipaikan tarjoamiseksi. Markkinointityö kannattaa aloittaa 
jo 2–3 kuukautta ennen koulutuksen alkua. Jos halukasta lähtijää 
ei löydy, vinkatkaa asiasta piirinne Quest-puheenjohtajalle. 
Piirin Quest-puheenjohtajalta tai Lions Questin toimistosta 
voi pyytää markkinointimateriaalia.

Pyytäkää osallistujaa ilmoittautumaan osoitteessa www.lionsquest.fi/
ilmoittautuminen viimeistään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua. 
Ilmoittautuessaan osallistuja 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!

KOULUTUSTYYPIT
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 ammatti-
laisille • 2 iltaa tai 1 päivä • Kaudella 2019–2020 kaikki liikuntaseura-
koulutukset järjestetään osallistujille ja klubeille maksuttomina 
Punainen Sulka -keräyksen tuottamien varojen turvin.

Elämisentaidot – keskiössä joka päivä

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

LQ-koulutussihteeri 
quest@lions.fi
p. 050 400 8775
(ma–pe klo 13–15.45)

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

H-piiri: Jorma Silander 
I-piiri: Tessa Tieksola 
K-piiri: Arja Kekoni 
L-piiri: Terttu Alavuokila 
M-piiri: Kirsti Vuorela 
N-piiri: Johanna Raivio 
O-piiri: Jaana Siermala

AIKA KOULUTUSTYYPPI PIIRI PAIKKAKUNTA
 
PERUSKOULUTUKSET

TAMMIKUU

30.–31.1. Peruskoulutus B Helsinki

HELMIKUU

3.–4.2. Peruskoulutus C Riihimäki
6.–7.2. Peruskoulutus D Vierumäki
10.–11.2. Peruskoulutus E Tampere
13.–14.2. Peruskoulutus M Kokemäki
17.–18.2. Peruskoulutus O Kalajoki
24.–25.2. Peruskoulutus I Oulu
27.–28.2. Peruskoulutus N Vantaa

MAALISKUU

11.–12.3. Peruskoulutus H Savonlinna
16.–17.3. Peruskoulutus A Turku
19.–20.3. Peruskoulutus F Vaasa
26.–27.3. Peruskoulutus K Kuopio
30.–31.3. Peruskoulutus L Rovaniemi

LIIKUNTASEURAKOULUTUKSET

MAALISKUU

21.3. Liikuntaseurakoulutus C Riihimäki
 (maksuton) 

HUHTIKUU

2.4. ja 7.4. Liikuntaseurakoulutus G Jyväskylä
 (maksuton) 
4.4. Liikuntaseurakoulutus D Vierumäki
 (maksuton)
15.4. ja 22.4. Liikuntaseurakoulutus O Kalajoki 
 (maksuton)
20.4. ja 28.4. Liikuntaseurakoulutus H Savonlinna 
 (maksuton) 

TOUKOKUU

6.5. ja 12.5. Liikuntaseurakoulutus K Kuopio
 (maksuton)
23.5. Liikuntaseurakoulutus M Pori 
 (maksuton) 
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www.tili-vuorisalo.fi p. 03 344 1440OTA YHTEYTTÄ

TILITOIMISTO VUORISALO – TAMPERE

Etsitkö tilitoimistoa?
Me tarjoamme Sinulle helppoa 

asiointia ja luotettavaa tilipalvelua.

levinmokkivuokraus.fi 
puh. 010 2811 192 

www.levinmokkivuokraus.fi

Asianajotoimisto Jurentia Oy 
puh. 09 288 280 

www.jurentia.fi

+358 6 5337 377 / info@pmt.fi

Räätälöidyt liike- ja ryhmämatkat 
vuosien kokemuksella.

Tarjouksen pyyntö kannattaa.
Ole yhteydessä!

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

Ky Lakiasiaintoimisto
  Vuorijoki
    Juridisk Byrå Kb

Café 
VIOLA

Keidas keskellä kaupunkia
Kaisaniemenranta 2, Helsinki

www.cafeviola.fi

KUTSU KUVERNÖÖRINEUVOSTON 
VARSINAISEEN KOKOUKSEEN 5/19–20

Aika: Lauantai 29.2.2020 klo 15.00–17.00
Paikka: Break Sokos Hotel Eden, 
Holstinsalmentie 29, 90510 Oulu

 Perjantai 28.2.
 16.00–16.30 Ilmoittautuminen 
 16.30–19.30 KVN-info 
 00.00–20.00 Buffet-illallinen 

 Lauantai 29.2.
 08.30–09.55 Ilmoittautuminen, aamukahvi
 10.00–11.00 Avajaisjuhla
 11.00–12.00 Lounas
  SEMINAARI
 12.00–12.20 Piirihallituksen uudet roolit 
  – haaste johtamiselle
 12.20–12.50 Puhtaat vedet ja ympäristöteot 
  Oulussa ja I-piirissä
 12.50–13.20 Lasten syöpä – vapaaehtoistyön merkitys
 13.20–13.35 Klubien näkyvyys – ratkaisuja piirin tukemana 
 13.35–13.50 Liikettä niveliin – ajatukset lentoon
 13.50–14.15 SLL:n toiminta ja talous 2020–21
 14.15–14.45 Iltapäiväkahvi
 15.00–17.00 KVN-kokous
 15.00–19.00  Kylpylä (ilmainen hotellivieraille) 
 19.45–24.00 Iltajuhla/Tosi kallaasit (70 v., 60 v., 55 v., 50 v.)
  (smokki tai tumma puku, Lions-ansiomerkit) 

Menettelytapasääntömme §10 mukaan kuvernöörineuvoston 
varsinaisiin kokouksiin voivat osallistua kaikki Lionit ja Leot, 

joilla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

ILMOITTAUTUMINEN JA KOKOUSPAKETIT
Sitovat ilmoittautumiset ja varaukset 30.1.2020 mennessä 
Lions-liiton sivuilla: www.lions.fi > Jäsenille > Kokouksia.

Ilmoittautuneille lähetämme laskun. Huom! 30.1.2020 jälkeen 
tehtyihin varauksiin tulee 20 % korotus.

Ilmoittautumismaksu: 10 euroa/hlö. Maksuja ei palauteta 
30.1.2020 jälkeen tehdyistä peruutuksista.

Kokouspaketit: 
Pe: 30 euroa. La: kokous 40 euroa. La: iltajuhla 55 euroa. 

Majoitusvaraukset: Break Sokos Hotel Edenistä. 
www.sokoshotels.fi tai p. 358 20 1234 603. Koodi: BKVN

Hinnat: 1hh 123 euroa/vrk, 2hh 138 euroa/vrk. Hinnat voimassa 
14.2.2020 saakka. Oikeudet hinnanmuutoksiin pidätetään.

Majoitusvaraukset maksetaan hotelliin paikan päällä.
Lisätiedot: DG Hannu Anttonen, 

p. 050 3643156 tai hpsantto@lions.fi

Pöökää ittes Oulun kunnon kallaaseihin kruusattavaksi, 
kelpaa ronkelimmallekin ja on nouhauta.

 Juodaan muutakin kuin sinttua ihan ölövinä.

ID-EHDOKAS KAUDELLE 2021–2023
On jälleen moninkertaispiirin 107 eli Suomen vuoro 
asettaa kielitaitoinen ja yhteistyökykyinen ehdokas 

kansainvälisen hallituksen jäseneksi toimikaudeksi 2021–2023.

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 2020 ja 
moninkertaispiirin ehdokas liiton vuosikokouksessa Seinäjoella 
6.6.2020. Valituksi tullut esitellään Europa Forum -kokouksessa 

Kreikassa 1.–3.10.2020 sekä NSR-kokouksessa Suomessa 15.–17.1.2021.

Lopullinen valinta ID-tehtävään tapahtuu 
kansainvälisessä vuosikokouksessa Montrealissa 25.-28.6.2021.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään
15.1.2020 klo 15.45 mennessä. Kuoreen merkintä ”ID-hakemus”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja
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T
ätä kirjoittaessa nuorisovaihto 
on pääsemässä vauhtiin tällä 
kaudella. Uutuutena on nyt jo-
kaisessa piirissä käyttöön otettu 
sitoutumislomake, jossa klubi 
kirjallisesti sitoutuu vastaan-
ottamaan aina yhtä lähettäjää 

kohden nuoren suhteessa 1:1. 
 Vallitsevaan käytäntöön verrattuna ei 
ole tullut mitään uutta, sillä onhan tuo ohje 
ollut aiemminkin klubeilla tiedossa – se 
vaan on saattanut jäädä hieman taka-alalle. 
Pitäisin aika erikoisena tilannetta, jos tämän 
kunniakkaan asian vuoksi lähtijöiden määrä
laskisi voimakkaasti. 
 Jos näin kävisi jostain syystä, silloin pi-
täisi kysyä, olemmeko klubina oikein ym-
märtäneet, mitä nuorisovaihto on ja toi-
mimmeko oikein tässä toiminnassa?
 Olen iloinen, että Suomen Lions-liiton 
toimintasuunnitelmaan palautettiin piiri-
kuvernööreille koulutusohjelmaan nuoriso-

vaihto. Minusta oli hienoa esitellä nuoriso-
vaihtoa ja keskustella asiasta 1VDG-koulu-
tustilaisuudessa Seinäjoella 27.10. 
 Oli mielenkiintoista havaita, että lähes 
jokaisella piirikuvernöörikurssilla on joku 
henkilö, joka on toiminut myös piirin nuo-
risovaihtotoimikunnan puheenjohtajana. 
Sopii toivoa, että koulutus antaa tuleville 
piirikuvernööreille eväitä ymmärtää nuo-
risovaihdon luonnetta yhä enemmän. Kes-
kustelu aiheesta oli hyvin antoisaa.

Leiripaikoille kysyntää
Kun tarkastelen ensi kesän sopimuksia, on 
tilanne mielenkiintoinen. Meidän leirien 
tilanne on vähitellen menossa siihen suun-
taan, että leireille tulevien nuorten määrää 
rajoittaa mahdollisuus ottaa leiriläisiä.
 Ensi kesänä on neljä leiriä, joista kaksi 
voi ottaa kumpikin 30 nuorta ja kaksi muuta 
leiriä 25 nuorta. Eli tämän perusteella olisi 
110 paikkaa. Kun L-piiri järjestää talvileirin 

Nuorisovaihtoa kehitetään
Nuorisovaihdossa on tällä kaudella käytössä sitoutumis-
lomake, jolla klubit lupautuvat vastaanottamaan yhtä monta 
vaihto-oppilasnuorta kuin he lähettävät ulkomaille.
NUORISOVAIHTO / ari lindell, yced 2017–2020

Mahdollisimman 
monelle pitää 
antaa mahdollisuus 
nuorisovaihtoon.

tammikuussa 2021, toivotaan, että siihen 
myös hakeudutaan. Siellä on 20 paikkaa.
 Europa Forumissa Tallinnassa vaih-
doimme ajatuksia asiasta eri maiden edus-
tajien kesken ja haasteena oli samaan aikaan 
olevat koulut. Leiri on varmasti unohtuma-
ton eksoottinen kokemus.
 Ajatukseni on kehittää ja avata nuoriso-
vaihtoa uusien maiden kanssa. Toivottavasti 
leireillemme jää tilaa myös näille nuorille. 
 Meillä on ollut johtavana ajatuksena 
lähtevien suhteen, että vaihtoon pääsee vain 
kerran. Tätä periaatetta tulemme entistä 
vahvemmin myös vaatimaan tänne tuleville
nuorten suhteen, koska mahdollisimman 
monelle pitää antaa tämä mahdollisuus. 
Tätä ylevää mahdollisuutta kannattaa nou-
dattaa Lions-hengessä.
 Onnea kaikille klubeille etsintään lähte-
vien nuorten suhteen – ja isäntäperhehakuun.
 We serve − olemme palveluksessanne!•

KUVA: PIXABAY
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P
aras tapa avartaa omaa maailman-
katsomustaan on tutustua laajalti 
erilaisiin ihmisiin ja kulttuurei-
hin. Tavallisella turistimatkalla 
aito paikallisuus voi kuitenkin 
helposti jäädä kovin pinnalliseksi
kokemukseksi.

 Nuorisovaihto tarjoaa oivan mahdolli-
suuden päästä lyhyessä ajassa syvemmälle 
vieraan maan elämään kuin tavallisena turis-
tina olisi mahdollista. Vaikka vuosien varrella
maailma on kutistunut, välimatkat lyhen-
tyneet ja matkustaminen arkipäiväistynyt, 
nuorisovaihto tarjoaa silti yhä edelleen eri-
laisen tavan matkustaa. 
 Nuorisovaihto on myös turvallista, sillä 
vaihdokit voivat kaikissa käänteissä turvau-
tua paikallisten lionien apuun. 
 Lionstoiminnassa minua on kiehtonut 
sen monipuolisuus, josta jokainen voi valita 
itselleen sen läheisimmän ja parhaimman ta-
van toimia. Oma Lions-urani on noudatellut 
aika perinteisiä polkuja: ensiaskeleet puoliso-
toiminnassa ja puolison liontehtävien tukena 
sekä pari ruuhkavuosiin ajoittunutta kutsua, 
kunnes kerran oikeaan aikaan esitetty kysy-
mys sai minut myöntymään ja liittymään it-
sekin jäseneksi perustettavaan klubiin. 
 Pitkä harkinta-aika ja sivustakatsominen 
olivat tutustuttaneet toimintaan, joten liitty-
mispäätös oli lopulta melko helppo tehdä. 
 Nuorisovaihtokin oli jo ehtinyt tullut tu-
tuksi, joten virkaura oli helppo aloittaa klubin
nuorisovaihtajana. Syksyllä 2019 aloitin 
M-piirin nuorisovaihtajana ja vuonna 2021 
toimin järjestettävän leirin koordinaattorina. 
 Nyt kuluneet pari kuukautta ovat entises-
tään vankistaneet käsitystäni siitä miten hy-
vin organisoidusta toiminnasta lionsien nuo-
risovaihdossa onkaan kyse.

Koe lähiympäristön rikkaudet
Nuorisovaihdon kaikki puolet ovat tulleet tu-
tuiksi omalla kohdalla: olen sekä lähettänyt 
lapsiani maailmalle että vastaanottanut per-
heeseemme ulkomaisia vieraita.
 Isäntäperheenä toimiminen on avannut 
omiakin silmiä näkemään lähiympäristön 
rikkaudet. Aivan liian helposti sitä sortuu 

Erilainen tapa matkustaa
M-piirin tänä syksynä aloittanut nuorisovaihtovastaava 
on parissa kuukaudessa vakuuttunut siitä, että lionien 
nuorisovaihto on erittäin hyvin organisoitua toimintaa.
NUORISOVAIHTO / päivi koivuniemi, 107m ycec

nuorten kokemuksia uusia vaihtoja ja leirejä 
suunniteltaessa? 
 Isäntäperheasia on muodostumassa isoksi
ongelmaksi, ei vain yksin meillä vaan myös 
muissa maissa ja se saattaa jopa uhata koko 
nuorisovaihtotoiminnan olemassaoloa, mi-
käli asialle ei nopeasti tehdä jotakin.
 Liian usein nuorisovaihdossa keskity-
tään vain täältä lähteviin nuoriin, vaikka ai-
van yhtä iso ja oleellinen osa vaihtoa ovat vas-
taanottaminen ja isäntäperheinä toimiminen.
Se tarjoaa oivan mahdollisuuden esitellä suo-
malaista elämää ja kulttuuria muualta saapu-
ville nuorille ja luoda jopa elämänpituisia 
ystävyyssuhteita.•

vähättelemään omaa ympäristöään ja varsin-
kin näin maalla asuva kokee, ettei täällä ole 
yhtään mitään, vaikka totuus on aivan muuta.
Meillä on kaunis vihreä luonto, raikas ilma ja 
puhtaat uimavedet ja välillä on hyvä tulla ra-
vistelluksi näiden rikkauksien suhteen.
 Viime kesänä ajomatka suomalaisen 
metsän halki tuntui itsestäni kovin tylsältä 
ja yksitoikkoiselta, mutta vieressäni istuneelle
hollantilaispojalle sekin oli elämys ja sai hä-
net haaveilemaan moottoripyöräretkestä 
Suomeen.
 Nuorisovaihdon perusta on vastavuoroi-
suus ja sen kehittämiseen haluaisin itsekin 
kiinnittää entistä enemmän huomiota. Mi-
ten voimme hyödyntää vaihdossa olleiden 

Nuorisovaihto tarjoaa oivan mahdollisuuden päästä 
lyhyessä ajassa syvemmälle vieraan maan elämään.

Nuorisovaihto on turvallista, koska vaihdokit voivat kaikissa käänteissä turvautua paikallisten lionien apuun.
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SightFirst antaa uutta 
elämää Burkina Fasoon
LCIF:n SightFirst-ohjelma on palauttanut ja suojellut näköä 
miltei 30 vuoden ajan ja vaikuttaa edelleen 102 maassa. 
Tämä erityislaatuinen ohjelma kehittää kattavia silmien-
hoitomenetelmiä ja tuo apua huonojen palveluiden 
varassa eläville ihmisille. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LCIF / jamie konigsfeld

Käy osoitteessa lcif.org/campaign100 
katsomassa, miten Kampanja 100 antaa 
lioneille mahdollisuuden olla mukana 
vähentämässä ja poistamassa tarttuvaa 
sokeutta, vältettävissä olevaa sokeutta 
ja näkövammaisuutta sekä parantaa 
sokeiden ja näkövammaisten yleistä 
elämänlaatua.

LCIF:n SightFirst-ohjelman, paikallisten 
lionien ja Yhden dollarin lasien ansiosta 
vähemmän onnekkaissa oloissa elävät 
ihmiset kuten François, Idrissa ja Constan 
saavat nyt takaisin itsenäisyytensä.

KAMPANJA 100

Idrissa on pelkkää hymyä 
valmistaessaan erikoisuuttaan, 
avocadoleipää.
KUVA: LCIF
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François
François pystyi näkemään selvästi vain 25 
senttimetrin päähän. Silti tämä 65-vuotias 
mies lähti aamulla kello neljältä ajamaan 
moottoripyörällään 45 kilometrin matkan  
klinikalle. Tie oli kivinen ja vaarallisessa 
kunnossa. Hän joutui muutamaan onnetto-
muuteen matkan aikana ja seurasi muiden 
moottoripyöräilijöiden vanavedessä tietääk-
seen minne mennä. 
 Vaikka François olisi kaivannut kipeästi
silmienhoitoa, se oli liian kallista hänen ky-
lässään. Eräänä päivänä eräs ystävä kertoi 
uudesta klinikasta, jossa paikalliset voisivat 
saada silmienhoitoa, vaikka siihen ei olisi va-
raakaan. François teki pitkän ja vaivalloisen 
matkan klinikalle, jossa optikko tutki hänen 
näkönsä ja määräsi oikeanlaisen silmälasi-
reseptin. François sai ostaa silmälasit 5 000 
Länsi-Afrikan CFA-frangilla eli noin kym-
menellä US dollarilla. Kun hän laittoi ne ne-
nälleen, hän hymyili ja kertoi optikolle, että 
pystyi näkemään kaiken ihan täydellisesti.
 François lähti ajelemaan moottoripyöräl-
lään kotiin, eikä hänen tarvinnut tällä kertaa 
seurata ketään.

Idrissa
Joka aamu herättyään Idrissa lähti omaan 
bistroonsa. Hänen erikoisuutensa oli avocado-
leipä, jossa oli tuoreen patongin päällä to-
maattia, sipulia ja avokadoa. Sen voimalla 
monet hänen naapurustossaan asuvat aloit-
tivat päivänsä. Idrissa rakasti työtänsä. Oli 
vain yksi iso ongelma. Idrissan näkö oli to-
della surkea. Vaikka hän oli 30-vuotias me-
nestyvän yrityksen omistaja, ei hänellä ollut 
varaa silmälaseihin.

 Idrissa on aiemmin tehnyt kaikkea yri-
tyksensä toimintaan liittyvää työtä, mutta 
hän ei voi enää viedä moottoripyörällään 
voileipiä asiakkailleen, vaan hänen on tur-
vauduttava kuljetusasiassa veljensä apuun.  
 Tällä välin Idrissan naapurustossa alkoi 
kuulua juttua uudesta klinikasta. Hänen vel-
jensä kuuli klinikasta ja kertoi Idrissalle, että 
nyt olisi mahdollista päästä ilmaiseen näön-
tarkastukseen ja saada kohtuuhintaiset sil-
mälasit. Idrissa lähti klinikalle, jossa hänelle
tehtiin ensimmäinen silmätutkimus. Kun 
hän laittoi ostamansa silmälasit nenälleen, 
hänen elämänsä muuttui silmänräpäyksessä.
Hän ryhtyi taas kuljettamaan asiakkaille voi-
leipiä, pistäytyi heidän luonaan, sai uusia 
asiakkaita ja kasvatti yritystään. Idrissa tun-
tee olevansa uusi ihminen ja toivoo muiden-
kin saavan saman kokemuksen. 

Constan
Constan menetti täysin näkönsä neljä vuotta
sitten. Hän kärsi glaukoomasta, silmäsairau-
desta, joka ei useinkaan oireile ennen kuin 
se on jo edennyt pitkälle. Kun Constanin 
silmäsairautta oli muutaman kerran hoidet-
tu huonosti, hän sokeutui. Vuonna 2019 ei 
29-vuotiaalla Constanilla ollut työpaikkaa 
eikä hän pystynyt elättämään itseään, kunnes 
SightFirst perusti lähistölle silmäklinikan.
 Klinikalle tarvittiin henkilöä, joka voisi 
valmistaa silmälaseja, ja Constan sopi hyvin 
siihen rooliin. Constan on nyt vastakoulu-
tettuna palkattu silmälasien valmistajaksi ja 
hän ansaitsee elantonsa tekemällä silmälaseja,
jotka muuttavat tuhansien ihmisten elämää.•

S
ightFirst-hanke sisältää koulu-
tusta silmienhoidon ammatti-
laisille ja alan johtavalle henki-
löstölle sekä ajanmukaistaa jo 
valmiina olevien silmienhoito-
menetelmien infrastruktuuria. 
     Hanke helpottaa sokeiden ja 

näkövammaisten ihmisten pääsyä koulutuk-
seen ja kuntoutukseen sekä lisää tietoisuutta 
silmien terveyden tärkeydestä. 
 LCIF:n, lionien ja kumppanien tuen 
avulla SightFirst keskittää voimansa silmien-
hoidon haasteisiin: niihin sisältyy sekä yk-
sinkertaisia taittovirheitä että monimutkaisia 
bakteerien aiheuttamia tulehduksia, kuten 
esimerkiksi trakooma. SightFirstin tukijat 
mahdollistavat sen, että lionit voivat pysäyt-
tää vältettävissä olevan sokeuden.

Lionit saavat aikaan muutoksen
Maailmanlaajuisesta sokeudesta voidaan eh-
käistä arviolta 80 prosenttia. Sokeiden rita-
reina lionit ottavat tämän tilastotiedon sydä-
menasiakseen ja tekevät työtä parantaakseen 
niiden ympäri maailmaa asuvien ihmisten 
elämää, jotka ovat vaarassa menettää näkö-
kykynsä. 
 Burkina Fasossa kaksivuotinen SightFirst 
-hanke tarjoaa silmienhoitoa alueilla, jossa 
silmienhoitoon pääseminen on taloudellisten
mahdollisuuksien ulottumattomissa. 
 LCIF:n myöntämän 110 746 US dollarin 
apurahan turvin lionit ja paikallinen järjestö
One Dollar Glasses, Yhden dollarin lasit pys-
tyttävät neljä klinikkaa, joissa potilaiden 
näkö seulotaan maksutta. Lisäksi silmälaseja
on kaupan halvempaan hintaan kuin paikal-
lisissa marketeissa tai niitä jaetaan jopa il-
maiseksi varattomille. Vuonna 2018 alkaneen 
hankkeen odotetaan tutkivan 124 000 ihmi-
sen näön ja jakavan 26 400 paria silmälaseja.

Hanke on ensimmäisen vuoden aikana 
muuttanut monen ihmisen elämää. 

François uusine silmälaseineen. Constan tekemässä keskittyneesti silmälaseja.
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Halusimme antaa toivoa lapsille, jotka kasvavat 
ilman vanhempiaan.
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Käy osoitteessa lionsclubs.org/
campaign100 katsomassa, miten LCIF 
ja Kampanja 100 mahdollistavat sen, 
että lionit voivat palvella nuorisoa 
eri tavoin: parantaa nuorten pääsyä 
laadukkaaseen koulutukseen ja 
elintärkeisiin terveyspalveluihin, avata 
heille laajoja mahdollisuuksia sosiaaliseen 
elämään ja harrastustoimintaan sekä 
tarjota myönteisiä koulutusohjelmia. 

KAMPANJA 100

Lionit toivat mukanaan uusia kenkiä, urheiluvälineitä, koulu- ja keittiötarvikkeita ja ruokatavaroita orpokodin 
lapsille.
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L
ionit ovat sitoutuneet auttamaan 
nuoria ja ryhtyvät toimimaan. Ko-
reassa lionit ovat käyttäneet Lions
Clubs Internationalin säätiön 
LCIF:n piirien ja klubien yhteisö-
vaikutusapurahaa DCG siihen, 
että he ovat henkilökohtaisesti 

vieneet yksinkertaisia, mutta tuiki tarpeelli-
sia tarvikkeita Vietnamissa sijaitsevan orpo-
kodin lapsille. 
 Mái Ấm Từ Tâm -orpokodissa ei ole va-
raa sellaisiin ylellisyyksiin kuin kenkiin – 
vielä vähemmän urheiluvälineisiin.
 – Lapset eivät pysty olemaan lapsia ja 
leikkimään, sanoo Hyun-Jun Lee, joka on 
korealaisen Han Seo lionsklubin presidentti. 
 – Heidän lahjoituksena saamansa kengät 
ovat jo alun perin vanhoja, ja niitä on käytet-
tävä pitkään.

Mahdollisuus auttaa 95 lasta
Lionit huolestuivat niistä rajoituksista, joiden
kanssa lasten on elettävä. He olivat tietoisia

Kasvaminen ilman vanhempia on jo itsessään kyllin ankaraa. 
Vielä pahempaa on, kun orpokoti ei pysty tarjoamaan kaikkea sitä, 
mitä lapset tarvitsevat ollakseen terveitä ja onnellisia. Vaikka lapsista 
huolehtivat hoitajat olisivat kuinka rakastavia, ei huono-osaisilla alueilla 
sijaitsevilla orpokodeilla yksinkertaisesti riitä tarpeeksi annettavaa lapsille. 
LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LCIF / jamie konigsfeld

kasvavat ilman vanhempiaan, jakaa muuta-
man parin kenkiä ja pitää hauskaa yhdessä 
heidän kanssaan, Lee sanoo.
 – Opettajat ja lapset olivat niin iloisia ja 
kiitollisia runsaista ja odottamattomista lah-
joituksista, joita olimme pystyneet hankki-
maan heitä varten.
 Piirien ja klubien yhteisövaikutuksen 
apuraha (DCG) mahdollisti ilon tuottamisen 
Mái Ấm Từ Tâm -orpokodin lapsille. Ainut-
laatuisesti suunniteltu ohjelma mahdollistaa 
sen, että klubit ja piirit saavat apurahaa jopa 
15 prosenttia niiden nimeämättömien lahjoi-
tusten määrästä, joita ne ovat määrätyn lions-
vuoden aikana lahjoittaneet LCIF:lle. Se on 
arvokas keino puuttua paikkakunnan erilai-
siin tarpeisiin. Lionit voivat esimerkiksi aut-
taa sairasta lasta, istuttaa puita paikalliseen 
puistoon tai ostaa ravitsevaa ruokaa nälkäi-
sille paikkakuntalaisille.•

Katso lisätietoja osoitteessa lionsclubs.org/grants.

siitä, ettei lapsilla ollut kunnollisia kenkiä eikä
mahdollisuuksia pelata pallopelejä ja päästää 
mielikuvitustaan valloilleen. Lionit päättivät 
tehdä jotakin asian hyväksi: he keräisivät va-
roja ja hakisivat LCIF-apurahaa, jonka avulla 
he voisivat vaikuttaa näiden lasten elämään.
 Palveluhengen innoittamina 15 Han Seo 
lionsklubin jäsentä pakkasi mukaansa suu-
ren lastin tavaraa ja aloitti matkanteon. He 
lähtivät Incheonista, Koreasta ja matkustivat 
yli 3 000 kilometriä määränpäänään Ho Chi 
Minh City Vietnamissa. 
 He toivat mukanaan uusia kenkiä, ur-
heiluvälineitä, koulu- ja keittiötarvikkeita ja 
ruokatavaroita 95 lapselle. Lapset olivat rie-
muissaan, sillä nyt he voisivat pelata jalka-
palloa, koripalloa, lentopalloa ja sulkapalloa. 
Purettuaan tavaralastinsa lionit pelasivat las-
ten kanssa. 
 – Me valitsimme käyntikohteeksemme 
tämän orpokodin auttaaksemme edes hiu-
kan. Halusimme antaa toivoa lapsille, jotka 

LCIF-apurahalla iloa huono-osaisille lapsille
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L
CI Forward -kampanjan tavoite-
han on palvella 200 miljoonaa ih-
mistä joka vuosi. Lisäksi 2015 jä-
senkyselyn vastauksena otimme 
hoitaaksemme kaksi uutta haastet-
ta: diabetes ja lasten syöpä. Suomi 
on näiden molempien diagnosoin-

nissa ja hoitamisessa maailman huipulla, jos 
kohta sairastuvuudessakin. Entisetkin haas-
teet jatkuvat: hätäapu, näönsuojelu, lasten ja 
nuorten auttaminen, nälän voittaminen ja 
tuhkarokon hävittäminen.
 Tuhkarokosta me lääkärit saimme juuri 
lisätietoa. Amerikkalais-suomalais-hollanti-
lainen tutkimus osoitti, että tuhkarokkotar-
tunnan jälkeen veressä kiertävistä bakteerien 
ja virusten vasta-aineista häviää keskimäärin 
40 prosenttia, jopa vuosien ajaksi. Se sopii 
yhteen aiemmin havaittuun herkkyyteen 
saada hankalia jälkitauteja jopa vuosia jäl-
keenpäin. Tuhkarokkorokotuksen jälkeen 

Muuta maailmaa
Muuta maailmaa yksi paikkakunta kerrallaan. Näin kehottaa 
Kampanja 100:n uusi markkinointiesite. Sitä vartenhan me olemme 
tähän järjestöön liittyneet. Myös suomenkielinen mottomme on 
Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle. 
Eihän tämä ole meiltä unohtunut?
KAMPANJA 100 / pcc heikki hemmilä pmjf, lcif- ja kampanja 100 -koordinaattori

vastaavaa immuunivajetta ei kehittynyt, 
vaikka kieltämättä osa lapsista saa kuumei-
sen ihottuman viikon päästä rokotuksesta. 
Tutkijat kysyivät jopa, pitäisikö tuhkarokko-
tartunnan jälkeen uusia kaikki sairastumista 
ennen annetut rokotukset, jotta päästään sa-
manlaiseen suojaan kuin sitä ennen.
 EU:n alueella oli viime vuonna 12 000 
tuhkarokkotapausta. Kuolemaan näistä johti 
35, eli lähes kolme tuhannesta. Suomessakin 
tartuntoja todettiin 15, ja sama jatkuu niin 
kauan kuin meilläkin on rokottamattomia 
ihmisiä ja maailmalta tuodaan viruksia joko 
maahanmuuttajien tai turistien mukana.

Suurimmat lahjoittajaklubit 
(US dollaria)

Helsinki/Pakinkylä 7 662,60
Järvenpää/Jean Sibelius 7 000,00
Espoo/Keskus 6 470,00
Helsinki/Kontula 5 039,12
Ylivieska 4 947,18
Lempäälä 4 809,61
Kirkkonummi-Kyrkslätt 4 800,00
Paltamo 4 000,00
Helsinki/Töölö 3 761,00
Vantaa/Kaivoksela 3 655,00
Vantaa/Vernissa 3 125,00
Rovaniemi/Napapiiri 3 115,62
Posio 3 000,70
Kvarnbo 3 000,00
Helsinki/Revonsalmi 3 000,00

Lisäksi 90 klubia on lahjoittanut 
vähintään 1 000 US dollaria 
eli hankkinut yhden tai kaksi Melviniä.

SUURIMMAT LAHJOITTAJAKLUBIT

Jäsenkeskiarvoltaan parhaat klubit
(yli 200 US dollaria)

Ylivieska 494,70
Espoo/Keskus 269,60
Vantaa/Kaivoksela 243,70
Paltamo 210,50

Lisäksi 20 klubia ylitti 100 US dollaria/jäsen.

PARHAAT KLUBIT KESKIARVOLTAAN

Maailmanlaajuisesta 300 miljoonan US dollarin 
tavoitteesta on koossa 125 miljoonaa.

 Pari viikkoa sitten saatiin positiivisiakin 
rokoteuutisia. Kaksi kolmesta pahimmasta 
poliovirustyypistä, tyypit 2 ja 3, on nyt hä-
vitetty maailmasta. Ja ykköstyyppiäkään to-
dettiin enää muutamia kymmeniä tapauk-
sia Afganistanissa ja Pakistanissa. Onneksi 
olkoon rotarit! Polio muuten tuli mieleeni, 
kun katsoin dokumenttia simpanssitutkija 
Jane Goodallista. Tutkimustyönsä kuluessa 
hän joutui avuttomana katsomaan, kun lähi-
kylästä levinnyt polioepidemia tartutti koko 
apinayhteisön. Oli säälittävä katsella hänen 
karvaisten ystäviensä raahaavan perässään 
velttona roikkuvia jalkoja, tai yrittävän kii-
vetä puuhun yhdellä kädellä.

Kampanja puolivälissä
Nyt kun kampanja on puolivälissä, on maa-
ilmanlaajuisesta 300 miljoonan US dollarin 
tavoitteesta koossa 125 miljoonaa. Suomen 5 
miljoonan US dollarin tavoitteesta on saavu-
tettu 380 000 US dollaria. Yli puolet klubeista 
ei ole vielä antanut senttiäkään. Itse olen on-
nellinen voituani vapauttaa peräti kahdeksan 

paikkakuntaa tuhkarokosta, ja kannan siitä 
syystä ylpeänä Melvin-pinssiäni, vaikka olen 
sen ensimmäisenkin itse ”ostanut”.
 Kaikki mukaan! Jos klubin aktiviteettiti-
liltä ei irtoa satastakaan, pankaa hattu kiertä-
mään. Parannamme maailmaa, paikkakunta 
kerrallaan.• 

Ole rohkea – Ole Melvin! Var modig – Var Melvin!

Katso kaavio piirikohtaisista tuloksista 
liiton kotisivuilta www.lions.fi/
toiminta/kansainvalinen_toiminta/
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LION SM-KARAOKE 2020 
MESTARUUSKILPAILUT

Karstula 8.2.2020
Matkailukeskus Wanhat Wehkeet 

(Erämäentie 368, Karstula) klo 14.00 

Sarjat: naiset, miehet
Sarjojen voittajat pääsevät suoraan 

Kiuruveden Iskelmäviikon seniorisemifinaaliin kesällä 2020.

Ilmoittautuminen ja tiedustelut: 
Ilmoittautumiset 24.1.2020 mennessä 25 euroa/hlö.
Jälki-ilmoittautumiset (24.1. jälkeen) 40 euroa/hlö.
Maksu: LC Karstula/Sirkat FI67 5114 02200 30078

Viestikenttään: kilpailijan nimi ja klubi.
Sen jälkeen vahvistus puhelimitse tai sähköpostilla.

Riitta Lähdemäki, p. 044 047 1124, rlahdemaki@hotmail.com
Terttu Möttönen, p. 040 744 4021, terttu.mottonen@gmail.com

Kappalevalikoima saatavissa sähköpostitse.

Majoitusvaraukset: 
Wanhat Wehkeet p. 0400 542 029, 

wanhatwehkeetkarstula@gmail.com
Käytettävissä myös WW:n suosittu, ympärivuotinen 

karavaanarialue. Kilpailun jälkeen karaoketanssit.

Leijonat, tervetuloa laulamaan
 ja pitämään hauskaa Karstulaan!

SUOMEN LIONS-LIITON
SÖKÖMESTARUUS 2020 

-TURNAUS
Järjestäjä: LC Kontiolahti

Aika: 29.2.2020 klo 9.00–9.30. Pelit alkavat klo 10.00.
Paikka: Kontiolahti, Jääkärintie 20

Ajo-ohje: www.justek.fi/lions/
Laji: SÖKÖ eli avopokeri

Sarjat: Henkilökohtainen ja 1–3 pelaajan joukkuekilpailu.
Joukkuekilpailun tulos ratkaistaan alkuerien tulosten perusteella.

Osallistumismaksu: 45 euroa/lion,
sisältää aamukahvin, lounaan ja päiväkahvin.

Jälki-ilmoittautuneet: 50 euroa/lion. Keräilyerämaksu: 5 euroa.

Palkinnot: Kiertopalkinto henkilökohtaisessa ja joukkue-
kilpailussa. Lisäksi palkitaan 3 parasta joukkuetta ja henkilökohtaisen 

finaalin 3 parasta mitalein. Finaalissa lisäksi esinepalkintoja. 
Päivän parhaan pelin palkinto sekä perinteinen ”luuseri”-palkinto.

Ilmoittautuminen sähköpostilla juhani.alakangas@gmail.com 
ja maksamalla osallistumismaksun LC Kontiolahden tilille 

FI26 5165 0740 0029 28 viimeistään 21.2.2020.
Ilmoita myös joukkueiden kokoonpano.

Tervetuloa!
LC YLISTARO

Yhteydenottoihin vastaa Aimo Kontturi, p. 040 9134 887

LIITON PUHEENJOHTAJIEN
VALINTA KAUDELLE 2020–2021

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjoh-
tajan ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous.
  Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan 
täytyy toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin 
esitykseen liiton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatusto-
distus ja ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamiseen. 
 Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheen-
johtaja valitaan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. 
Klubin esitykseen on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatus-
todistus sekä ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta. 
 Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ai-
noastaan hakuilmoituksessa mainittua tehtävää varten. Puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty 
liiton sääntöjen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee 
olla riittävä kielitaito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtä-
vien asettamista vaatimuksista antaa pääsihteeri.
 Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esi-
tys ja sen tulee olla liittotoimistossa viimeistään keskiviikkona 
15.1.2020 toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen mer-
kintä ”CC” tai ”VCC”. 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 puheenjohtaja toiminnanjohtaja

VAL AV ORDFÖRANDE FÖR
FÖRBUNDET FÖR PERIODEN 2020–2021
Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets 
årsmöte förbundets ordförande och vice ordförande. 
 I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till 
ordförande verka vid tidpunkten för valet som förbundets vice 
ordförande. Till klubbens förslag till förbundets ordförande bör 
bifogas klubbens understödsbevis och kandidatens samtycke och 
förbindelse till att sköta uppdraget. 
 Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ord-
förande bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. 
Till klubbens förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten 
fått av sin egen klubb samt kandidatens samtycke till att sköta upp-
draget. 
 De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast
för den uppgift som man söker till i utannonseringen. Behörighets-
villkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16
i förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha till-
räckliga språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggs-
uppgifter om de krav som uppgifterna ställer ges av general- 
sekreteraren. 
 Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten
som sekreteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda 
senast onsdagen 15.1.2020 under kansliets öppethållningstid (kl. 
9–15.45). Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”. 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF
 Aarne Kivioja Maarit Kuikka
 Ordförande Verksamhetsledare
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kerro palstalla teidän tavasta tehdä hyvää. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona (kuvan resoluutio 300 dpi)
osoitteeseen toimitus@lions.fi. julkaistavien tekstien pituus voi olla enintään 1 000 merkkiä tai 90 sanaa. tapahtumasta 

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

Monta tapaa tehdä hyvää.

1  Hevosia ja leijonia Marjatta-koululla 
Marraskuisena perjantaiaamuna saattoi moni Marjatta-koulun 
naapurustossa Helsingin Haagassa asuva tai siellä liikkuva 
hieraista silmiään: hevosia ja poni rattaineen koulun pihamaalla! 
Mitä olikaan tapahtumassa?
outi syvänperä

P
ääkaupunkiseudun lionsklubien B- 
ja N-piirin jo lähes 30 vuotta sitten 
perustama, Vermon raviradan yh-
teydessä toimiva lionien Vermo-toi-
mikunta oli päättänyt kustantaa 

Karlvikin Ratsastuskoulun toteuttamana 
ratsastus- ja poniajeluaamupäivän Marjatta- 
koulun oppilaille. 
 Komeat hevoset Alma, Helmi ja Omar 
sekä Hans-poni kärryineen ilostuttivat niin 
oppilaita, koulun henkilökuntaa kuin paikalla
olleita leijoniakin. 
 Oli ilo nähdä, miten innokkaan rohkeasti
jopa eskarilaiset istuivat ison hevosen seläs-
sä. Turvallisuuden takasivat hevosen taluttaja
sekä vierellä kulkevat aikuiset. Yhtä hauskaa 
tuntui olevan myös ponin kärryssä matkaa-
villa. Useimmiten ei tyydytty vain yhteen 
kierrokseen, vaan päättäväisesti vaadittiin li-
sää! Hieman erilainen koulupäivä!
 Marjatta-koulu on kannatusyhdistyksen 
ylläpitämä, valtionapua saava yksityinen stei-
ner- ja hoitopedagoginen erityiskoulu. Se on 
tarkoitettu kaikille erityistä tukea tarvitseville
pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. 
Opetus on ryhmämuotoista erityisopetusta 
luokka-asteille 1–9. Koulussa on myös esi-
luokka sekä lisäopetusluokka, 10. luokka. 
Koulussa on tällä hetkellä 86 oppilasta. 
 Opetuksessa painottuu toiminnallisuus, 
taiteellisuus ja itse tekeminen. Koulu on pe-
rustettu syksyllä 1972 ja oman kouluraken-
nuksen se sai vuonna 1998 Helsingin Haa-
gasta Poutuntieltä.

www.ratsastus.fi/lajit/pararatsastus/tukimah-
dollisuuksia/lions-tuki/. 
 Varoja tukitoimintaan toimikunta kerää 
Vermon raviradalla vuosittain järjestettävällä
perhetapahtumalla.•

Hans-poni kärryineen ilahdutti niin oppilaita, koulun henkilökuntaa kuin paikalla olleita leijoniakin.
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 Lionien Vermo-toimikunta myöntää 
hakemuksesta avustuksia erityisryhmien 
ratsastuksen aloittamisvaiheeseen. Tukiha-
kemuksen voi tehdä Suomen Ratsastajainlii-
ton kotisivujen hakulomakkeella. Lisätietoa

Turvallisuuden takasivat hevosen taluttaja 
sekä vierellä kulkevat aikuiset.

1
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2  Merihenkiset ideoivat 
saaristolaistapahtuman
risto lindroos

NAANTALIN pienvenesatamassa vietettiin 
3.8.2019 saariston perinnepäivää, jonka ta-
pahtuman LC Naantali käynnisti uudelleen 
kolme vuotta sitten. Kaunis kesäpäivä oli 
houkutellut paikalle runsaasti väkeä ihaile-
maan upeita puuveneitä ja niiden kilpapur-
jehdusta. 
 Päivään liittyi useita oheistapahtumia, 
kuten sukelluskaluston esittelyä, purjekan-
kaan tekoa ja veneiden entisöintiä. Myynti-
kojuissa oli tarjolla aiheeseen liittyviä tuotteita.
Klubi järjesti myös onnistuneet arpajaiset, 
jossa päävoittona oli pienoispurjevene. 
 Yleisön jaksamisesta huolehdittiin myy-
mällä klubin teltasta muun muassa lohikeit-
toa, makkaraa, kahvia ja munkkeja. 
 LC Naantali oli uskaltautunut järjestä-
mään paljon työtä vaatineen päivän, kun klu-
biin oli saatu neljän vuoden aikana 10 uutta 
veljeä. Juuri nämä merihenkiset veljet ideoivat
saaristolaistapahtuman. Päivän tuotosta saivat
osansa meripelastusseura ja nuorisotyö. Pien-
venesatamalle luovutettiin sydäniskuri.•
Kuvassa LC Naantalin edustajat luovuttamassa 
defibrillaattoria vierasvenesataman edustaja 
Miska Pekkolalle. Eturivissä klubin presidenttitrio 
Timo Raitmaa, Veli-Matti Kyrölä ja Tino Lampinen.

3  Turvaliivejä koululaisille
bjarne mårtensson

LC HAMINA lahjoitti 35 turvaliiviä Aseman 
koululle Haminassa. Koulu käyttää liivejä, 
kun koululaiset liikkuvat kaupungilla esi-
merkiksi ulkoliikuntapaikoille ja muihin 
koulun ulkopuolisiin kohteisiin.
 Liivien hankintaan käytettiin 100 vuotta 
Haminaa kuvina -kirjan myynnistä saatuja 
aktiviteettivaroja.•
Kuvassa liivit luovutettiin 17.9. ja paikalla 
olivat (vasemmalta) Jouni Setälä, Matti Sahala 
ja past. presidentti Ari Sottinen. Rehtori Johanna 
Ristola vastaanotti liivit oppilaiden kanssa.
Kuva: Leena Elonen

4  Kausi käyntiin
antti kallio

KULUVAN KAUDEN toimintaa käynnisteltiin 
26.9. Jurvassa. ZC Leena Alaniska LC Jalas-
järvi/Liisoista oli iloinen, kun kokouskutsua 
olivat noudattaneet lohkon kaikki klubit kii-
tettävästi. Samoin esitti tyytyväisyytensä LC 
Jurvan kauden presidentti Jarmo Juntunen. 
Hän esitteli vieraille Klapurin viihtyisää ma-

jaa. Lady Arjan järjestämän kahvihetken jäl-
keen kävimme katsomassa majan ympäris-
töä myös. Sää suosi ja Säläisjärvi kimmelsi 
ilta-auringossa. Itse kokous sujui rakentavassa
hengessä. Paikalla oli yhteensä 19 lionia. 
 Lohkon seuraavista tapaamisista sovit-
tiin. Suuntaamme Ilmajoelle ja Jalasjärvelle. 
Toivokaamme yhtä hyvää osanottoa niihin 
kokouksiin.•

5  Laululla iloa päivään
ROVANIEMEN RONJAT aloittivat jälleen laulu-
tuokiot palvelukotien asukkaille. Asukkailla 
on mahdollisuus kuunnella tai osallistua itse 
laulamalla.
 Kultainen nuoruus, Ranskalaiset korot, Sä 
kuulut päivään jokaiseen ja muut tutut laulut 
saivat hymyn huulille ja välillä myös silmät 
kostumaan. Katseet valpastuivat ja monet tu-
livat lauluun mukaan. Musiikki ja laulu anta-
vat energiaa ja myös rentouttavat.
 Palvelutehtävät ovat tärkeä osa toimin-
taamme; hyvää mieltä kaikille osapuolille!•
Kuvassa vasemmalta Merja Lämsä, Tuula Pekkala, 
Marika Kuivalainen, Marika Mustajärvi, 
Riittaliisa Joutsen, Johanna Lohtander 
ja edessä Henna Nurminen.

Palvelukotien asukkailla on mahdollisuus kuunnella 
tai osallistua itse laulamalla laulutuokioon.
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 Aktiviteetti tuotti myös klubeille hyvin 
euroja, joten rahaa tuli, mitä jakaa eri kohtei-
siin. Aktiviteettitoimikunnan puheenjohtaja 
Tapani Ojala toimi hienosti asian tiimoilta 
yhteistyössä kaupungin kanssa.•

8  DG-kurssi 1995–96 
Lapualla
matti tieksola

YLI KAHDENKYMMENEN vuoden takainen 
DG-kurssi on kokoontunut alusta alkaen 
säännöllisesti eri puolilla Suomea. Viime ke-
sänä kutsu kävi Lapualle, jossa PDG Leo ja 
Lady Saara Halosilla on kakkosasunto. Ei 
sen puoleen, että asunnolla olisi vietetty aikaa.
Ei suinkaan, vaan meille oli järjestetty Lapu-
an keskustasta mainiot majapaikat seurakun-
nan rakennuksista.
 Paljon oli katsottavaa itse kaupungissa-
kin, mutta kiinnostavin oli ilman muuta La-
puan patruunatehdas ja valitettavan tuhoisa 
onnettomuus kaikkine tietoineen. Kuuluisan 
Simpsiövuoren huipullakin käytiin.

7

Muutimme ruoka-aineiden sokerimäärät sokeri-
paloiksi ja täytimme karamellipussin niin monella 
sokeripalalla kuin pussin karamelleissa on sokeria.

5
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6  LC Raahe/Fantilla 
diabeteskampanja
lenita reivonen

TYYPIN 2 DIABETEKSEN syntymisen ehkäisyyn 
voidaan yrittää vaikuttaa muun muassa ter-
veellisillä elämäntavoilla. Kauppojen hyllyt 
notkuvat kaikenlaisia herkkuja, joiden sokeri-
ja kalorimäärät ovat isoja. Mietimme, voi-
simmeko vaikuttaa siihen, että välipalavalin-
nat olisivat terveellisempiä.
 Suunnittelimme taulun, jonka toinen 
puoli maalattiin vihreäksi ja toinen punai-
seksi. Liimailimme punaiselle puolelle epä-
terveellisten välipalojen käärepapereita ja 
vastaavasti vihreälle puolelle terveelliset 
vaihtoehdot. Ruoka-aineiden sokerimäärät 
muutimme sokeripaloiksi ja asian havain-
nollistamiseksi täytimme muun muassa ka-
ramellipussin niin monella sokeripalalla kuin
pussissa oli sokeria karamellin muodossa.
 Taulua kierrätettiin kevään aikana kou-
luilla ja päiväkodeissa. Sokerimäärät olivat 
hämmästyttäneet kovasti oppilaita. Opetta-
jille annettiin tietopaketti, jossa kerrottiin 
diabeteksesta ja terveellisistä elämäntavoista 
ja liikunnan merkityksestä terveydelle.
 LC Raahe/Fantti oli mukana marras-
kuisessa diabetesviikon yleisötapahtumassa. 
Osallistuimme diabeteskävelytapahtumaan. 
Samalla toimme esille klubimme toimintaa.

 Taulun olemme luovuttaneet paikalliselle 
diabetesyhdistykselle, joka on käyttänyt sitä 
omissa tilaisuuksissaan.•

7  Ruokamessut
ari korpela

KAUHAJOEN KAUPUNKI antoi lionsklubeille 
toimeksiannon toteuttaa aktiviteetin Ruoka-
messuille syyskuun alussa. LC Kauhajoki/ 
Aro ja LC Kauhajoki yhdessä kokosivat-
myyntiloosseja isoon telttaan näytteilleaset-
tajia varten sekä piha-alueelle levyalustoja, 
joihin sitten myös myyntipaikat asetettiin.
 Kokoaminen kesti 1,5 viikkoa ja purku 
kaksi päivää. Tunteja kertyi LC Kauhajoki/
Arolta 357 ja osallistujia oli kahdeksantoista.
Kokoaminen aloitettiin sovitusti aina kello 
8.00 ja lopetimme 13.00.
 Toinen porukka teki sitten ”iltatuurin”. 
Aamusta olimme me eläkeläiset valmiudessa.
Klubihenki oli hyvä molemmilla klubeilla 
ja sehän on hienoa aina, kun yhdessä toimi-
taan. Ensi vuonna toteutamme aktiviteetin 
myös pyynnöstä.

4

6



44

KLUBIEN KUULUMISIA

>>>
 Maailmaa parannettiin, yhteisiä hetkiä 
vietettiin, leon vetämä Lapua-aiheinen tieto-
kilpailukin käytiin läpi ja ennen kaikkea nau-
tittiin toistemme seurasta. Paikalla oli yh-
teensä seitsemän DG-pariskuntaa. Ensi kesänä
kutsu käy Kuortaneelle, jossa isäntäparina 
toimii PID Harri ja Sirkku Ala-Kulju.
 Lopuksi kysymys Lapuan patruunateh-
taasta: ”Kuka oli ensimmäinen suomalainen 
ampuja, joka voitti maailmanmestaruuden 
Lapuan patruunoilla?”• 

9  Ruokalahjakortteja 
vähävaraisille
lenita reivonen

LC RAAHE/FANTTI leipoo joulun alla saaristo-
laisleipiä ja myy niitä paikkakuntalaisille. 
Leivillä saaduilla tuloilla annetaan ruokalah-
jakortteja raahelaisille vähävaraisille lapsi- 
perheille. K-Citymarket Raahe on mukana 
tässä jouluaktiviteetissa.•

10  Joulukortteja 
vanhuksille
lenita reivonen

RAAHELAINEN yhtenäisklubi LC Raahe/Fantti
vierailee vuosittain joulun alla paikallisessa
vanhusten palvelukodissa Hopeataurissa. 
Tilaisuudessa kirjoitetaan asukkaiden tutta-

ville joulukortteja ja lauletaan joululauluja. 
Lionsklubin maksamia kortteja lähtee noin 
150 postin kautta ympäri Suomea ja jopa ulko-
maillekin.•

11  Kangasnimen leijonat
puhtaan veden puolesta
jouko häkkinen

LC KANGASNIEMI on tukenut stipendeillä pai-
kallisia nuoria koko olemassaolonsa ajan, yli 
50 vuotta. Parina keväänä klubi on järjestänyt
kevään uusille ylioppilaille iltapäiväristeilyn 
Puulalla, Etelä-Savon maakuntajärvellä. 
 Keväällä 2019 YO-risteily Puulalla järjes-
tettiin Leijonat puhtaan veden puolesta -tee-
malla. Risteily aloitettiin luennolla Puulasta. 
Aloitusluennon jälkeen ylioppilaat lähtivät 
lipumaan Puulan selkävesille, missä nautit-
tiin pientä purtavaa. 
 Tavoitteena oli osoittaa nuorille, kuinka 
tärkeää elämälle puhdas vesi on sekä kuinka
kaunis ja arvokas on heidän kotiseutunsa. 
Samalla toivoen, että jollekin voisi puhtai-
den vesien vaalimisesta tulla jopa elämänura.
 LC Kangasniemi pitää tärkeänä kaikkia 
toimia puhtaiden vesien puolesta. Klubi tekee
monenlaista yhteistyötä koululaitoksen kanssa
vesistötietoisuuden lisäämiseksi. Kangasnie-
men leijonat ovat myös haastaneet järvinaa-
puriklubit tekoihin puhtaan Puulan puolesta. 
Klubin jäsenistä Tuomo Halmeslahti ja Jouko

Häkkinen kastettiin vesileijoniksi kesällä 
2019 Ruovedellä.•
Kuvassa osa Kangasniemen lukion 22:sta 
kevään 2019 ylioppilaasta lähdössä risteilylle 
lion Seppo Lappalaisen (takana) Puula Toursin 
aluksella.

12  LC Huittinen/Doris 
lahjoitti sydäniskurin
hilve reijonen

LC HUITTINEN/DORIS sai näkyvyyttä paikallis-
mediassa sydäniskurin lahjoittamisesta Huit-
tisten liikuntakeskus Tahto Areenalle ja veren-
sokerin mittauksista.
 LC Huittinen/Doriksen järjestämässä 
sydäniskurin opastuksessa kävi 80 henkilöä 
ja jokaisella oli mukanaan yksi tai kaksi ka-
veria, eli mittava määrä.
 Huittisten viisi lionsklubia toteuttivat 
diabeteskävelyn seniorimessujen yhteydessä
urheilukentällä. Kävelemässä oli noin 40 
henkilöä. Verensokereita mitattiin yli 200:lta 
messuvieraalta.•
Kuvassa Hilve Reijonen puhumassa, 
sydäniskuria luovuttamassa past. presidentti 
Maarit Säilä ja vastaanottamassa 
kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa.

8 11
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13  LC Harjavalta/Huovi 
50 vuotta
LC HARJAVALTA/HUOVI juhli 50-vuotista toi- 
mintaansa 12.10. Klubi on perustettu 7.10. 
1969. Juhlaa kunnioittivat läsnäolollaan 
Suomen Lions-liiton VCC Matti Reijonen 
ja 107 M -piirin DG Aarno Niemi ladyineen 
sekä joukko yhteistyökumppaneita ja kutsu-
vieraita. Juhlassa myönnettiin kaksi Melvin 
Jones Fellow -jäsenyyttä ja lyötiin kaksi Arne 
Ritari -säätiön ritaria. Lisäksi huomioitiin 
klubin jäseniä erilaisin ansiomerkein. Esi-
merkiksi perustajajäsenille Pauli Heinoselle,
Jaakko Suontaustalle ja Matti Seilolle oli 
anottu 50- vuotisansiomerkkit. 
 Vuosipäivän kunniaksi klubi on saanut 
käyttöönsä oman Emil Cedercreutz -museon
myöntämän nimikkosiluetin. Ensimmäiset 
numeroidut siluettitaulut luovutettiin juhlas-
sa Matti Reijoselle, Aarno Niemelle ja Harja-
vallan kaupungille. Toimintansa aikana LC 
Harjavalta/Huovi on antanut erilaisia lahjoi-
tuksia yhteensä lähes 700 000 eurolla.
 Oman ja kaupungin juhlavuoden kun-
niaksi klubi onnitteli 150-vuotiasta Harjaval-
taa istuttamalla juhlakuusen Viuhka-aukiolle 
15.11.•
Kuvassa Melvin Jones Fellow -jäsenet
Timo Palomäki (vas.) ja Simo Salminen (oik.) 
sekä keskellä ritarit Jari Mäntyvaara ja 
Matti Hautala ladyineen.
Kuva: Jaakko Suontausta

14  Havuja hautausmaalle
jari lähdemäki

HAVUJEN TOIMITTAMINEN hautausmaalle 
-aktiviteetti sai alkunsa jo syksyllä 2005, kun 
silloiseen presidenttiin otettiin pohjoisesta 
yhteyttä, että voisiko klubimme viedä havuja 
hautausmaalle tarjolle. Sellainen palvelu oli 
pohjoisessa jo käytössä. Ajatuksena oli siis, 
että kauempaa tulevien ei tarvitsisi tuoda niitä
tullessaan. 
 Silloinen presidenttimme esitteli tämän 
aktiviteetin ja meillä oli havuja jaossa jo loka-
kuussa. Tuolloin tehdyt Myrskylän telineet 
uusittiin nyt. Artjärven ja Lapinjärven teli-
neiden uusiminen tulee varmaan myös pian 
ajankohtaiseksi. 
 Telineitä teimme kaksi kappaletta, toinen 
vanhan ja toinen uuden hautausmaan puo-
lelle. Värit valittiin samat kuin kirkon värit.
Telineihin saimme myös lahjoituksia eli 
Koukjärven Höyläämö Oy lahjoitti paneelit 
ja Veikko Vilkman Ky maaleja.
 Telineet asennettiin 5.10. ja niitä oli näh-
tävästi jo kaivattukin, koska joka päivä saim-
me viikon ajan käydä niitä täyttämässä. Kiire 
oli, koska haudat laitetaan pyhäinpäiväksi ja 

talvikuntoon. Klubillamme on myös paljon 
muuta yhteistyötä seurakuntien kanssa, tar-
joamme esimerkiksi arkunkantoa.• 

Kuvassa (vasemmalta oikealle)
 Asko Virén, Pertti Mattsson, sihteeri Kai Schulz, 
Jari Lähdemäki ja presidentti Tom Höström. 
Kuvasta puuttuvat veljet Kaj Sjölund ja 
Mika Kyyhkynen, jotka osallistuivat myös 
näiden telineiden rakentamiseen.
Kuva: Marja Lähdemäki

15  Pyhäinpäivän aktiviteetti
LC IKAALISTEN perinteinen kynttilöiden sy-
tytys sankarihaudoille on ollut ohjelmassa jo
toistakymmentä vuotta. Seurakunnan tiedon
mukaan Ikaalisten kirkon vieressä on 324 
sankarihautaa. Maassamme on 630 san-
karihautausmaata. Lisäksi kaatuneita on 
haudattu luovutetuilla alueilla sijaitseville 
kenttähautausmaille. Sotavankileireillä me-
nehtyneiden muistomerkkejä on usealla pai-
kalla entisen Neuvostoliiton alueella.
 Tänä vuonna klubi kutsui mukaan ta-
pahtumaan Ikaalisten Reserviläiset ja Ikaa-
listen Reservin Upseerit. Paikalla oli runsaat 

14 15
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LC Ikaalisten perinteinen kynttilöiden sytytys 
sankarihaudoille on ollut ohjelmassa 
jo toistakymmentä vuotta.
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20 henkeä. Myös perheenjäseniä oli ilahdut-
tavasti paikalla. Ikaalisten kokoisella paikka-
kunnalla on tärkeää olla avoin yhteistyölle eri
tahojen kanssa. Vuorovaikutuksesta hyötyvät 
kaikki osapuolet ja eri tilaisuuksiin on mah-
dollisuus saada runsaammin osanottajia.•

16  Queen Lovisalla juhlat
anne sokka-tuomala

LC LOVIISA/QUEEN LOVISA juhli 10-vuotis 
Charteriaan 26.10.2019 Österstjernanin hal-
lissa Loviisassa. Iloisia juhlijoita oli yhteensä 
42. N-piirin onnittelut esitti piirikuvernööri 
Jenni Luomala. Onnittelupuheineen liittoa 
edusti puheenjohtaja Aarne Kivioja. Nämä 
ja muut onnittelut vastaanotti klubin presi-
dentti Nina Lehtola.
 Juhlivan klubin perustamista muisteli 
kummiklubi Porvoo/Blankan edustaja Leena 
Kuismanen. Leenalla on omakohtaisia muis-
teluita perustamisvaiheista.
 Illan huipennukseksi perustajajäsen 
Gunnel Laukas lyötiin Arne Ritari -killan 
jäseneksi. Juhliva klubi halusi muistaa Gun-
nelia hänen pitkäjänteisestä työstään klubin 
hyväksi. Ritariksi lyönti oli uskottu Pro Ritari 
Antti Tuomikoskelle, LC Floorankenttä.•
Kuvassa ritariseremonian jälkeen Gunnelilla 
oli Suomen kuninkaalle tehdyn kruunun replika 
päässään. 
Kuva: Jatta Tuomikoski

17  Ämpärihaasteella 
siivotaan ympäristöä
SUOMEN LEOT ovat haastaneet lionit ympäri 
Suomen ämpärihaasteeseen. Tavoitteena on 
kerätä ämpärillinen roskaa ympäristöstä ja 
jakaa kuva ”saaliista” sosiaalisessa mediassa 
tunnisteella #ämpärihaaste.
 LC Pello otti haasteen vastaan ja hotelli
Pellonhovin eteen kokoontui tusina lionia ta-
voitteena siistiä kylän keskustaa tai kotika-
dun ympäristöä. 
 Ämpärit osoittautuivat pian kovin mi-
tättömiksi roskankeruuastioiksi ja useimmat 
turvautuivat jätesäkkeihin. Tunnin työn jäl-
keen saalista oli kertynyt lähes täysi peräkär-
ryllinen. Uskomatonta kyllä, tien reunoilta 
löytyi jopa vanhoja auton renkaita valssei-
neen!
 Turhaan ei Tornionlaaksoa myöskään 
tunneta nuuskakairan nimellä, sillä jo muu-
taman sadan metrin matkalta tien reunalta 
saattoi löytää kymmeniä nuuska-askeja. Toi-
nen ihmetystä herättänyt asia ovat punaiset, 
muoviset aurauskepit, jotka lojuvat enemmän 
tai vähemmän palasina joka tien varressa.

 Lionit jakavat erilaisia avustuksia ja sti-
pendejä tuhansien eurojen edestä joka vuosi.
Yksi järjestön varainkeruumuodoista on 
jätepaperin keruu. Siksi lionit toivovatkin 
kaikkien pellolaisten tuovan jätepaperinsa 
Opintien varressa sijaitsevaan paperivaras-
toon. Tällä tavalla jokainen voi osallistua hy-
väntekeväisyystyöhön.•
Kuvassa kerääjät ja tunnin työn tulos: 
peräkärryllinen roskia ja muuta kaatopaikkajätettä.

18  Diabetespäivän tempaus
ari korpela

LC KAUHAJOKI/AR0, LC Kauhajoki ja LC 
Kauhajoki/Katrilli tempaisivat yhteistuumin 
maailmanlaajuisena diabetespäivänä jaka-
malla lomakkeita tyypin 2 diabeteksen arvo-
jen mittaamiseen.•
Kuvassa Vesa Malkamäki, Kaija Kulmala
ja Markku Vanhanen. 
Kuva: Ari Korpela

KLUBIEN KUULUMISIA
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Ämpärit osoittautuivat pian kovin mitättömiksi
roskankeruuastioiksi ja useimmat turvautuivat 
jätesäkkeihin.
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19  LC Kouvola/Iris 
matkatoimiston vieraana
margetta ala-krekola

LC KOUVOLA/IRIS toteutti yritysvierailun loka-
kuun kokouksen yhteydessä survival-hen-
gessä, koska ainoastaan sihteeri tiesi yri-
tyksen, mihin olimme menossa tai parem-
minkin kuka oli meitä noutamassa, mutta 
hänkään ei tiennyt matkan määränpäätä.
 Isäntänä toimi Bussimatkatoimisto Ky-
men Charterline Oy:n hallituksen puheen-
johtaja Petri Reunanen. Kellon ollessa 17.55 
näkyi bussin keula ja keltainen ajopeli pysäh-
tyi ottamaan kyytiinsä matkalaiset.
 Reunanen selosti, että olemme nyt bussi-
matkatoimiston oikeassa työpaikassa, tämä 
on meidän varsinaista työtä, olla ratin takana.
Bussin ohittaessa Kouvolan matkakeskuksen 
ja nokan ollessa kohti itää, kuljettaja tiedus-
teli, onhan kaikilla passit mukana. 
 Lopulta mutkien jälkeen selvisi kuiten-
kin matkan määränpää, Utin Ilmakillan en-
tisestä kasarmirakennuksesta kunnostama 
kiltatalo ja siellä oleva 100-vuotisnäyttely. 
 Matka oli sujunut lomamatkan tavoin 
iloisesti jutustellen ja nyt perillä ilmakillan 
edustaja teknikko kapteeni evp. Keijo Sorjo-
nen toivotti tervetulleeksi ja kertoi ilmakillan 
synnystä ja lentohistoriasta Utissa. Kierrok-
sen jälkeen joimme kahvit kera sotilaskoti-
munkkien. Videolta näimme vielä, kuinka 

Utin Ilmakillan jäsenet siirsivät MI-8 helikop-
terin Kouvolan asuntomessuille kuluneena 
kesänä.
 Kotimatkalla Reunanen totesi, ettei aina 
tarvitse mennä kotiseutua kauemmas näh-
däkseen jotakin ainutlaatuista.
 Kaikki te, jotka ette päässeet tälle charter-
matkalle, voitte päästä keltaisten autojen 
kyytiin 2022 vuosikokouksen aikana, kun 
saavutte tänne Kouvolaan kokoustamaan.•
Kuvassa Ilmakillan edustajan Keijo Sorjosen 
kanssa helikopterin edessä Irikset. 
Kuva: Leila Lehtola

20  Heviä asiaa – 
tekoja ja musiikkia
aija jokilammi

LC NURMIJÄRVI/ROCK starttasi syyskauden 
hevisti, niin musiikin kuin aktiviteettienkin 
osalta. 
 Klubi järjesti lokakuussa yhteistyössä Nur-
mijärven seurakunnan kanssa Antti Railion 
konsertin Klaukkalan kirkossa. Antti Railio

tuli aikanaan tunnetuksi Voice of Finland 
-voittajana ja sittemmin Raskasta Joulua
-kiertueen tähtenä. Railion voimakas hevi-
laulajan ääni haastoi korkean kirkkosalin 
akustiikan sävelten kaikuessa ”korkealla ja 
kovaa”, kuten eräskin kuulija luonnehti.
 LC Nurmijärvi/Rock on profiloitunut 
konserttien järjestäjänä osana hyväntekeväi-
syysvarainkeruuta ja hevilaulajan konsertti oli 
konserttitarjonnassa ensimmäinen laatuaan.
 Heviä oli myös tämän vuoden Asunnot-
tomien yö -keräys, johon klubi osallistui nyt 
toista kertaa. Tänä vuonna lämpimien asus-
teiden lisäksi klubi keräsi myös hygieniatar-
vikkeita. 
 Maassamme on vuodesta 2002 alkaen 
vietetty YK:n kansainvälistä päivää köyhyy-
den poistamiseksi Asunnottomien yön mer-
keissä. Tämän vuoden keräyksen teemana 
oli Varjojen naiset, jolla haluttiin nostaa esiin 
asunnottomat naiset. Asunnottomien autta-
minen on klubin arvojen mukaista ihmislä-
heistä toimintaa, Lion-teemalla We Serve.•
Kuva: Aija Jokilammi

Tänä vuonna klubi keräsi asunnottomien yöhön 
lämpimien asusteiden lisäksi myös hygieniatarvikkeita.
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21  Suunnistusmestaruudet 
ratkottiin
teppo valtonen

SUOMEN LIONS-LIITON ja Rotareiden suun-
nistusmestaruudet ratkottiin perinteisesti yh-
teisellä tapahtumalla Hämeenlinnan Aulan-
golla 24.8. LC Hämeenlinna/Tawasti isännöi 
kilpailijoita Aulangon ulkoilualueella samaan 
aikaan kun kuvernöörineuvosto kokousti 
Vantaalla.
 Ratamestaritoiminnasta vastasi klubim- 
me perustajajäsen ja moninkertainen Lions- 
suunnistusmitalisti, Kalevi Kuusisto. Kilpai-
lun mukavat radat saivat monelta suuntaa 
kiitosta, ja polkurikas Aulanko näytti luonnon
kauneutensa, ja myös mäkensä, mutta saat-
toipa tuoreeseen Sibelius-metsäänkin katsella
reitiltä.
 Kilpailun johtaja, klubimme presidentti
Pekka Nenonen oli tapahtumaan tyytyväinen.
Hämeenlinnan Tarmon suunnistusjaosto 
hoiti tulospalvelun loistavasti. Kisan tuottoa 
ohjataan tästä avusta seuran nuorisotyöhön.
 Kilpailussa leijonia oli paikalla 21, joka 
on suunnistavista leijonista valitettavan vä-
hän. Nyt leivottiin suunnistusmestareita 13 
leijonasarjassa. Tulokset löytyvät LC Hä-
meenlinna/Tawastin kotisivujen kautta.•
Kuvassa palkinnon Pekka Nenoselta saavat 
vasemmalla M65-mestari Tapio Vuolle
LC Alastarosta ja kakkonen Markku Holstila 
LC Janakkala/Turengista, takana sihteeri 
Pekka Ahonen ja monitaituri Hannu Salo.

22  LC Porvoo/Borgoensis 
tukee vanhemmuutta
jorma rinta

LC PORVOO/BORGOENSIS päätti vajaat kym-
menen vuotta sitten panostaa nuorten syr-
jäytymisen estämiseen. Hankkeen rahoitta-
miseksi painatettiin vuosikalenteri ja nyt on 
valmistunut vuoden 2020 kalenteri myyntiin.
Kalenterin teema on moni-ilmeinen Porvoo, 
jonka tarkoituksena on osoittaa, että Por-
voossa on paljon ja erilaista nähtävää. 
 Asiantuntijoiden mukaan vaikuttavin 
keino on tukea vanhemmuutta siten, että 
turvallinen lapsuus toteutuu.
 Olemme ottaneet viestistä vaarin ja lah-
joitamme joka vuosi kalenterin tuoton, noin 
10 000 euroa Porvoon neuvolatoiminnalle, 
jossa tiedetään perheiden olosuhteet. Lah-
joituksen avulla yli 50 lapsiperhettä saa vuo-
sittain tilapäistä kodinhoitoapua. Kalenteri-
myynnin avulla Porvoon neuvolatoiminta 
on saanut meiltä tähän tarkoitukseen yh-
teensä 70 000 euroa.
 Tavoitteenamme on myös saada aikaan 
enemmän yhteistyötä muiden kolmannen 
sektorin toimijoiden kanssa.•

KLUBIEN KUULUMISIA

23  Kunnianosoitus 
Viitalan haudalla
matti paavola

LC LAHDEN perustajajäsenen sekä kunniajä-
senen, entisen kansainvälisen johtajan Aimo 
N. K. Viitalan Lions-ura on maamme mitta-
vin. Jouluaattona 24.12.2018 hän siirtyi täältä 
puolehen ylhäisen maan. Hän oli leijonaiäl-
tään maailman vanhin. Viitala oli kuollees-
saan 91-vuotiaana ollut lion yli 65 vuotta.
 Siirryttyään LC Helsinki/Hakaniemeen, 
hän kävi aina mahdollisuuksiensa mukaan 
klubimme syyskuun kokouksessa.
 Tänä syksynä aloitimme syyskuun ko-
kouksen muistamalla veli Aimoa kokoon-
tumalla hänen haudalleen ennen kuu-
kausikokousta. Klubin presidentti Juhani 
Hinkkanen ja PDG Matti Paavola laskivat 
haudalle leijonavärisen kukkalaitteen. Lion 
Kari Vedenpää piti kauniin puheen perustaja-
jäsenemme muistolle.
 Syvää kaipausta tuntien kiitämme veli 
Aimoa hänen lionismin hyväksi tekemästään
arvokkaasta työstä. Tunnemme häntä koh-
taan kiitollisuutta ja suurta kunnioitusta. 
Hän on saanut Lions-uransa kunniakkaaseen
päätöksen. Me jatkamme hänen työtään.• 

Kalenterimyynnillä Porvoon neuvolatoiminta on 
saanut tilapäiseen kodinhoitoapuun 70 000 euroa.

21
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palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsentemme kuva, klubi, syntymä- ja 
kuolinaika. varsinaiset muistokirjoitukset julkaistaan suomen lions-liiton 
kotisivuilla olevassa muistolehdossa www.lions.fi/media/lion-lehti_kertoo_
lionstoiminnasta/muistolehto/. lähetä teksti word- ja valokuva jpg-tiedostona 
(kuvan resoluutio 300 dpi) osoitteeseen toimitus@lions.fi. kotisivuilla 
julkaistavien tekstien pituus voi olla korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

Hannu Koivumäki 
LC Lapua/Simpsiö
s. 19.9.1954
k. 26.6.2019

Seppo Haapaniemi
LC Oravais
f. 16.10.1942
d. 13.6.2019 

Jyrki Kalervo 
Huhtinen
LC Tuusniemi
s. 19.3.1944 Vihti
k. 29.7.2019 Kuopio

Eino Eugen 
Hellman
LC Oulu/Avain
s. 24.9.1931 Kannus
k. 12.7.2019 Oulu

Valio Lahti
LC Humppila
s. 1.10.1925
k. 1.7.2019

Reino Leppiniemi
LC Pori/Pohjoinen
s. 9.3 1954
k. 14.9.2019

Jukka Peura
LC Kauhava/Helahoito
s. 18.4.1946 Jalasjärvi
k. 10.7.2019 Kauhava

Matti Pulliainen
LC Mikkeli/Savon-Jousi
s. 7.4.1941 Juva
k. 11.10.2019 Mikkeli

Mauri Pykäläinen
LC Joensuu/Pielisjoki
s. 26.12.1934
k. 10.5.2019

Heikki Lindroos
LC Järvenpää
s. 15.6.1935 Helsinki
k. 18.6.2019 Järvenpää

Jussi Rantanen
LC Kustavi
s. 6.7.1968
k. 7.9.2019

Pertti Antero 
Husgafvel
LC Parkano
s. 18.7.1932 Viipuri
k. 9.5.2019 Parkano

Kari Niemi
LC Hämeenlinna/Wanaja
s. 22.10.1932 Hyvinkää
k. 1.6.2019 Hämeenlinna

Mikko Uuno Uolevi
Isotalo
LC Viljakkala
s. 25.8.2019 Viljakkala
k. 25.8.2019 Ylöjärvi

Olavi Karttunen
LC Kuopio/Päiväranta
s. 7.5.1931
k. 18.4.2019

Viljo Petter ”Ville” 
Pentikäinen
LC Nilsiä/Syvärinseutu
s. 1.11.1948 Nilsiä
k. 11.8.2019 Nilsiä 

Kalevi Rintamaa 
LC Harjavalta/Huovi
s. 14.3.1935
k. 24.7.2019

Reino Sihvola
LC Joensuu/Jokelaiset
s. 5.7.1945
k. 15.8.2019

Harry Simons 
LC Vörå
f. 26.10.1941
d. 5.5.2019

Jouko Talasterä
LC Pori/Pohjoinen
s. 12.7.1941
k. 25.10.2019

Jaakko Tuomela
LC Pori/Pohjoinen
s. 30.8.1946
k. 14.1.2019

Aimo Tuominen
LC Tampere/Ratina
s. 28.11.1936
k. 24.7.2019

Bengt Wiklund 
LC Munsala
f. 22.1.1942
d. 26.8.2019

Erkki Ylitalo
LC Somero
s. 17.2.1929 Marttila
k. 24.6.2019 Somero

Bengt-Johan Borg
LC Kimito-Kemiö
f. 17.4.1938
d. 19.1.2019

Reijo Haapala
LC Orivesi
s. 22.11.1959 Längelmäki
k. 30.3.2019 Orivesi
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Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy 
Joensuu, Outokumpu, Polvijärvi, Liperi

www.pietarinen.fi

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

Hovinikkarit Oy 
www.hoviportaat.fi

Kangasniemi

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

Hämeenlinna

HF-Autohuolto Oy 
Riihimäki

Huittisten Ryhmärakentajat Oy
Huittinen

Arolan Höyläämö 
Kellberg

www.arolanhoylaamo.fi

Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa

6/16  LION  29

www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

 Asianajotoimisto                     
Moisander & Vainio Oy 

 Savonlinna

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti  
Sauvo

Insinööritoimisto                                 
Eero Kellberg Oy 

 Seinäjoki

 
Siilinjärvi

 
Siilinjärvi

Kuljetus Lintunen                                       
LL-Company Oy 

Talluskylä

Tuupovaaran Sähkö                               
T:mi Esko Tolonen 

 Tuupovaara

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila 

www.mm-mykra.fi

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

                       Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa

Onnittelemme 
20-vuotiasta 

Lions-Questiä!
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Rakennuspalvelu 
Aimo Järvinen Oy, 

Turku

Optimiasunnot Oy, LKV
Turku

Foxjet Oy Ab
 -raskaan kaluston maalaamo

www.foxjet.fi

Late-Rakenteet OY
Turku

Leinolat Oy
Vaasa

Sähköliike Matti Rantala Oy
Vammala

Arvo Kokkonen Oy
Vantaa

Sisä-Savon Pipe &
Welding Service Oy

Varkaus

Virhydro Oy
Virrat

Liperin Juurespakkaamo Oy
Ylämylly

MM-Mittaus Oy
Ylämylly

Rakennuspalvelu Jyri Uotila Oy 

myssy
www.myssyfarmi.f i

myssy farmi

värit: pantone 2905 ja 2727
Auto-Artikkeli 

Vantaa

Arolan Höyläämö 
Vampula 

www.arolanhoylaamo.fi

Vampulan Tili ja Isännöinti Oy 
Vampula

Metsätyö Pa-Ko 
Ylikiiminki 

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

taimikon- ja pensasaitojen hoito.

Akva Filter Oy 
Joutsa

Kotimaiset vedensuodattimet

Alajärven Apteekki 
Alajärvi
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Kome Oy 
Haapajärvi-Iisalmi-Rautalampi-Mikkeli

www.kome.fi

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila

www.mm-mykra.fi

Lammin Kiinteistökeskus Oy 
Lammi

www.lamminkiinteistokeskus.fi

Masara Oy 
Nousiainen

HämeenlinnaHämeenlinna

Kodinkoneliike Merioksa 
Orivesi

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

www.kaarinanseudunht.fi

KareiSet Oy 
Heinävaara

Johan Nyberg
SMS-Kiinteistöpalvelut Oy 

Vaasa

Jarkon Rakennuspalvelu Oy 
Järvenpää
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Tee joka päivästä erityinen.

puh. 03 51921    www.ellivuoriresort.fi

Ellivuorentie 131  38130 SASTAMALA

Majoitus-, juhla- ja kokouspalvelut Joensuussa

Santa’s Hotel Santa Claus
Korkalonkatu 29
96200 Rovaniemi
+358 16 321 3227
rovaniemi@santashotels.fi

www.santashotels.fi

Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

p. 050 0552 397
www.parolanrosolli.fi

Lionien kokoontumispaikat onnitelevat lioneita

Aidosti Erilainen

Kaarretie 4  60510 Hyllykallio puh. (06) 4217700, www.hotellifooninki.com

Otsolantie 20,31640 Humppila
p. 03 4240 800

otsolanhovi@otsolanhovi.fi

Mustola Group Ky
Tampere

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

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

Oksasen Puutarha Oy 
Paattinen

www.oksasenpuutarha.fi

Tilipalvelu Oy Hai-Rent Ab 
Klaukkala

Puh. 040 5251 115

Ravintola 
Helsingin Suomalainen Klubi

Kanresta Oy Petri Väänänen  
050 400 6013

Suvikummun Tila
Jukka Kukkola 
Karvoskylä, Nivala

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
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Nakkilan Sihuma Oy 
Nakkila

Valtimon Sähkötyö 
Valtimo

 
Siilinjärvi

KareiSet Oy 
Heinävaara

Bistro-Tuote Oy 
Naantali, puh. 02 2778 555 

www.bistro-tuote.fi

Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila 

www.mm-mykra.fi

Auto-Artikkeli Oy 
Vantaa

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi 

www.rinteenkulma.fi

Huittisten Ryhmärakentajat Oy 
Huittinen

Somman
hautauspalvelu

www.pajunkukka.fi

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

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi 

Puh. 03 335 2314

Suvikummun Tila
Jukka Kukkola
Karvoskylä, Nivala

38
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Rakennus-Nappula Oy
Järvenpää

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 
lionsperheille ja yhteistyökumppaneille
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Motionspark genom samarbete
Solen tittade lämpligt fram vid invigningen av hela familjens motionspark, 
Lion Park i Jakobstad den 10 juli. Parken är skapad i samarbete mellan LC Jakobstad 
och LC Malm och den överlämnades till staden Jakobstad vid invigningen.

bo ingves

PÅ SVENSKA

redaktör bo ingves / bo@teravisions.fi

Många sätt att göra gott.
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M
otionsplatsen ligger i det popu-
lära rekerationsområdet Gam-
la hamn ungefär en kilometer 
från stadens centrum. Projektet 
initierades hösten 2018 av LC 

Jakobstads dåvarande president Christer 
Backlund. Med sig fick man broderklubben 
LC Jakobstad Malm och som ansvarig däri-
från pensionerade byggmästaren Lars-Erik 
Lövdahl.
 – Målet för motionspunkten var att den 
skulle passa för hela familjen. Därför skaffa-
des förutom motionsredskap även tre gungor 
samt bänkar anpassade för barnfamiljer, sä-
ger Guy Björklund som är president för LC 
Jakobstad den här perioden. 
 Han berättar att redskapen placerades i 
anslutning till Gamla hamnområdet därför 

att det är stadens mest populära fritidsområde
och används året runt. 
 – Jag har en båt i hamnen och kör ofta 
förbi parken. Det har alltid funnits folk som 
gjort något på redskapen eller varit med bar-
nen i gungorna, säger Björklund.

Talkoandan på topp
Planeringen av motionspunkten skedde i 
samarbete med staden Jakobstad. Redskapen
i trä skaffades från Lappset Group Oy och 
plockades ihop av lionsbröder från båda 
klubbarna. 
 – Det var ett idogt skruvande innan alla 
delar satt på sina rätta platser. Samtidigt var 
det ett jätteroligt projekt som gav klubbarna 
ett internt lyft med många medlemmar in-
volverade. Sammanlagt jobbade vi över 400 

timmar med projektet, berättar parkens ini-
tiativtagare Christer Backlund.
 Björklund berättar att redskapen monte-
rades med talkokrafter i utrymmen som sta-
den lånade. Själva redskapen finansierades 
dels med egna pengar och dels med hjälp 
av bidrag från Arne Ritari-stiftelsen och de 
Strengbergska stiftelserna. Som lite trivia kan 
nämnas att Strengbergs tobaksfabrik grun-
dades i staden 1762 och som mest hade 1 600 
anställda 1908.
 – Det lönar sig att satsa på god kvalitet 
vilket också innebär att redskapen kostade en
hel del. De sammanslagna kostnaderna för 
projektet med redskap, anläggningsmaterial 
och arbete kan uppskattas till cirka 20 000 
euro om allting hade köpts. Det hade blivit 
en lite för stor munsbit åt oss utan sponso-
rerna, bland vilka det också finns en privat 
lionsmedlem och ett lokalt betongföretag 
som donerade betongen för fundamenten,  
säger Björklund. 

Samarbete mellan flera parter
Förutom att projektet genomfördes i gott 
samarbete mellan Lionsklubbarna var även 
stadens bolag för underhålls- och stödtjäns-
ter Alerte samt stadens idrottsbyrå med i 
projektet. 
 – Vi är glada att vi fått delta i projektet 
genom att stå till tjänst med transporter, till-
fällliga utrymmen och annat som behövs. Vi 
har också fått det viktiga och hedersamma 
uppdraget att sköta underhållet av Lion Park, 
säger Alertes vd Håkan Forss.
 Staden stod även för planeringen av själ-
va parken och stod till tjänst med en gräv-
maskin som behövdes då formarna för fun-
damenten byggdes.
 – Vi hade tillgång till grävmaskinen en 
bestämd dag och just den dagen ösregnade 
det. Då var vi rejält trötta när jobbet äntligen 
var slutfört, skrattar Björklund.•

Idrottsdirektör Tove Jansson inviger motionsanläggningen tillsammans med LC Jakobstads past president 
Christer Backlund och stadens trädgårdsmästare Jan-Ole Bäck.
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VAD ÄR GODHET? Det är allt det som Lions gör: att 
hjälpa på vår egen ort och på andra håll. 
 Godhet är ändå ett ord vilkets verkliga innebörd 
kan fördunklas om det används för ofta. Godhet är 
varje åtgärd som förbättrar en levande varelses liv, 
om ens för en stund. Just så fungerar vi ju när vi de-
lar ut mat eller ger av vår egen tid. Försöker vi inte ge 
människor en stund då de kan känna sig betydelse-

fulla; en stund då de inte är ensamma?
      Godhet kan vara något mycket litet 
som att plantera ett träd vid en gata. Det 
kan också vara något grandiost: ett helt 
lionsdistrikt som tillsammans bygger ett 
allaktivitetshus som siktar mot jämbördig 
utbildning för båda könen.
      En god gärning känns bra även för 
den som gör den. Det påståendet stämmer 

gällande alla slag av goda gärningar. Framför allt vid 
denna tid på året är det viktigt att komma ihåg att det
är en god gärning också att donera pengar. Då du ger
en donation förstår du att det finns saker som du inte 
själv omedelbart kan korrigera. Du säger: ”Den här 
saken är större än jag och jag vill hjälpa. Ett av de bästa
sätten att hjälpa är att donera till din egen stiftelse, 
LCIF, Lions Clubs International.
 I egenskap av internationell president vill jag 
önska er allt det överflöd som kommer av att hjälpa. 
Låt de goda gärningar ni gör i egenskap av lejon vär-
ma er så här inför julen.•

INTERNATIONELLA PRESIDENTEN

En god gärning 
känns bra även för 
den som gör den. 
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Godhet värmer både 
givare och tagare

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

Ekonomin på agendan 
för internationella styrelsen
På den internationella styrelsens 
första möte under verksamhetsperioden 
behandlades bland annat ett förslag att 
höja den internationella medlemsavgiften.

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

L
CI:s ekonomi var ett centralt tema på mötet
som hölls i Jackson Hole i Wyoming i USA, 
för trots pågående sparprogram visar LCI:s 
ekonomi fortsättningsvis minustecken. På 
mötet beslöts att styrelsen föreslår för den 

internationella kongressen i Singapore 2020 att 
den internationella medlemsavgiften höjs med tre 
dollar. Förhöjningen skulle träda i kraft den den 
1 juli 2021. 
 Dessutom föreslås att medlemsavgiften från 
och med 1.7.2022 automatiskt skulle höjas lika 
mycket som den genomsnittliga inflationen under
tre år i USA, minst 1,5 procent och högst 3 procent.
 Den sista perioden av LCI Forward-program-
met har startat och det utnämndes en arbetsgrupp 
med uppgift att vidareutveckla programmet för de 
kommande åren. Arbetsgruppens sammansätt-
ning är PID Joyce Middleton som ordförande och 
som medlemmar ID Mark Lyon, ID Dr. Jose A. 
Marrero, PID Byeong Deok Kim, PID Hastings 
Eli Chiti och som rådgivare PIP Brian Stevenson.
 Under perioderna 2019–2020 och 2020–2021 
delas det ut flera internationella utmärkelser än 
hittills. Det delas ut 200 fler Presidential Award, 
alltså den internationella presidentens utmärkel-
ser och ledarskapsmedaljer, Leadership Award, 
så att antalet under de två perioderna är 1 825 

FO
TO

: L
C

I



55
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aarne kivioja
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Låt den vita marken lysa 
upp vår verksamhet
NÄR JAG SKRIVER detta har marken just blivit vit. Den vita marken över hela Finland 
lyser upp Lions-verksamheten då vi gör oss färdiga för slutet av året med sina roliga 
aktiviteter. 
 Inför julen arrangerar många klubbar traditionellt konserter, vilket är ett tecken 
på deras popularitet. Nästa år kunde vi starta med exempelvis en serie vårkonserter. 
Det kunde inleda Lions jubileumsår och vårt samarbete med Barnklinikernas Faddrar
för att förverkliga LCIF Forwards tema gällande barn-
cancer. Nästa år är det 70 sedan Lions startade i Fin-
land och 60 år sedan Finlands Lionsförbund grundades.
 I början av oktober förverkligades Det Godas Dag 
bredare än tidigare och på ett förträffligt sätt då di-
striktsguvernörerna deltog i planeringen av dagen. Jag 
är en motionsmänniska och tyckte om det stora antalet 

diabetespromenader som 
genomfördes. Det exakta
antalet fattas ännu men 
det motionerades i alla 
fall på över 30 orter i 
Finland, vilket på sam-
ma gång som vi var tillsammans och knöt partner-
skap även visade upp Lions. Med tanke på att det var 
första gången evenemanget ordnades i större omfatt-

ning var det en stor framgång. Månne vi inte nästa
säsong kan fördubbla antalet orter och få ännu 

mera publicitet.
     Som motionsevenemang för vintern finns 

möjlighet att tillsammans med Skidförbun-
det ordna skidevenemang för barn och 

unga. Det finns mera information tillhan-
da efter guvernörsrådets möte i Åbo. Nog 

tar väl även din klubb fasta på den här 
möjligheten?
   Julkorten och Lionslotterna säljs 
igen. Det ger en glädje i sig att skicka 
julkort och delta i lotteriet men det är 
också viktigt att komma ihåg att de här 
aktiviteterna genomförs år efter år för 
att stöda förbundets ungdomsarbete.   
     Till slut ett ordspråk ”När en dörr 
av lycka stängs, öppnas en annan, men 
ofta blir vi och stirra på den stängda 
dörren så länge att vi inte ser den som 
har öppnats för oss.”•
Tack för tiden du ger

Inför julen 
arrangerar 
många klubbar 
traditionellt 
konserter.
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respektive 1 980. Efter de här två perioderna 
minskar antalet medaljer automatiskt till de 
tidigare mängderna. 

Digital kompetensplattform
Styrelsen ändrade skrivningen i verksam-
hetsdirektivet att tidningen LIONs chefre-
daktörer samlas ”varje år” till ”när det anses 
behövligt”. Den högsta åldern för Leo-Lions 
höjdes från 30 till 35 år. Verksamhetsdirekti-
vet utökades med att Afrika är grundlagsom-
råde nummer VIII.
 Norges (MD 104) förslag att grunda en ny
typ av virtuell klubb, Lions Club of Norway, 
godkändes. Försöksperioden är tre år varef-
ter resultatet utvärderas.
 Om en klubbs medlemsantal stiger med 
mer än 30 på en gång krävs det godkännande 
av klubbens distriktsguvernör. Verksamhets-
perioden för multipeldistriktens GAT-ledare 
(CC) förkortas från tre till ett år från och 
med 1.7.2020.
 Det fastslogs att en ny app för en digital 
kompetensplattform för Lions-medlemmar 
stegvis ska börja införas. Appen innehåller 
också ett nytt GAT-GLT-rapporteringsverk-
tyg. Målsättningen är att appen finns tillhan-
da för alla lion och leos i januari 2020.
 Den internationella styrelsens nästa 
möte hålls 2–5.4.2020 i Gdansk i Polen.•

Under mötets öppningsceremoni fick ID Heimo 
Potinkara (tredje från höger) motta en 3 Diamond 
Yellow Gold pin av de tillförordnade presidenterna 
för en donation han gjort till LCIF. På bilden 
till vänster 3 VP Patti Hill, 2 VP Brian Sheehan, 
IP Jung-Yl Choi, IPIP Gudrun Yngvadottir och 
1 VP Haynes Townsend.
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Strålande Europa Forum 2019
Ett av tidernas bästa Europa Forum, konstaterade PID Jouko Ruissalo 
och PID Harri Ala-Kulju. Av samma åsikt var också många andra av 
de 1 325 lion från 56 länder som deltog i mötet, 120 av dem från Finland. 
Det var Estlands största Lions-evenemang genom tiderna.

EUROPA FORUM / pcc tuomo holopainen

E
n målsättning för arrangörerna av 
Europa Forum var att öka dialo-
gen mellan deltagarna och därför 
var Europa Forums grundbudskap 
Market of Ideas. Forumet inleddes 

på torsdag kväll med en välgörenhetsfest 
som gav ett ypperligt tillfälle att träffa andra
länders deltagare.
 Under öppningsceremonierna nästa dag
var en flaggparad genom Tallinns centrum 
ett nytt element. Paraden leddes av den 
internationella presidenten Dr. Jung-Yul 
Choi och förra periodens president Gud-
rún Yngvadóttir, Forumets president Kalle 
Elster och internationella direktorn Heimo 
Potinkara, som var styrgruppens ordförande.
I paraden bars Finlands flagga av N-distrik-
tets 1 VDG Markku Vesikallio. 

Alla ska dra sitt strå till stacken
Seminarierna och verkstäderna hade tre 
huvudteman: cirkulär ekonomi, ungdomar 
samt cybersäkerhet och Lions nätlösningar.
Avsikten var att inspirera deltagarna att dis-
kutera och finna nya gemensamma idéer 
och lösningar.
 De finländska deltagarna var framför 
allt intresserade av seminariet Lions för 
rent vatten, som drog ett fyrtiotal lejon. Ta-
lare var projektchef Karoliina Vilander, 
2VDG Mika Pirttivaara och PDG Tiitus 
Tuohikorpi.

 Den officiella öppningsfesten gick av 
stapeln i det moderna konserthuset Alexela.
 – Berätta åt alla du träffar hur din klubb 
fungerar och bjud in dem i verksamheten. 
Det hänger på alla lion att dra sitt strå till 
stacken och engagera andra människor i 
verksamheten. Så enkelt är det. Vi har talat 
tillräckligt om medlemsanskaffningen, nu 
är det tid att agera, uppmanade den interna-
tionella presidenten Choi i sitt öppningstal.
 Under öppningsfesten överräckte han 
utmärkelsen Certificate of Appreciation 
till de tidigare internationella direktorerna 
Harri Ala-Kulju, Erkki Laine samt Bruno
Ahlqvist från Sverige. De har alla i över 
fem års tid fungerat som distriktsguvernör-
selekternas utbildare på uppdrag av huvud-
kontoret. Belöningsceremonins parad led-
des av ID Heimo Potinkara.

Lionsetiken på agendan
Som inledare för seminariet Lions & Etiken
fungerade PCC Alberto Soci och PID 
Massimo Fabio från Italien. De betonade
att lionsverksamhetens etiska regler är 
hörnstenen som bestämmer hur trovärdiga 
vi är i omvärldens ögon.
 Därför är det viktigt att de etiska regler-
na alltid följs, oberoende av om det gäller 
intern eller extern kommunikation, möten 
mellan fyra ögon, elektronisk eller tryckt 
information. Alla Lions-medlemmar binds 
av de etiska direktiven. Var försiktig då det 
gäller kritik och frikostig då det gäller tack. 
Försök att bygga upp i stället för att riva ner.
 Efter forumet stannade LCIF-koordi-
natorerna kvar ett par dygn för att fundera 
över Kampanj 100 och komma överens om 
åtgärder. Finland LCIF-koordinator Heikki
Hemmilä presenterade vad som gjorts i 
Finland.•

Fokus på ungdomsutbytet
EUROPA FORUM / aarne kivioja, ordförande

DET FYRA DAGAR långa Europa Forum i 
Tallinn inleddes med det globala arbets-
teamets (GAT) dag. Under den gick man 
igenom GAT-samarbetsmodellerna för att 
effektivisera verksamheten och öka med-
lemsantalet. Temaklubbar verkar vara da-
gens modell.
 Bland det egentliga Europa Forums äm-
nen var de estniska lejonens föreläsningar 
om deras cyberkompetens. I landet röstar 
man till exempel digitalt. 
 När vi diskuterade ungdomsutbytespro-
blemen med våra europeiska kolleger kom vi

Hundratals lion deltog i Europa Forums parad alldeles i centrum av Tallinn. 
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Sopranen Elina Netšajeva ’’Kiara’’ erövrade 
publiken under öppningsfesten och 
galakvällen. Elina representerade Estland 
i Eurovisionens sångtävling  i fjol.
FOTO: EF GALLERY
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Sjuttio år av att göra gott
JAG ÄR EN FESTMÄNNISKA, fast jag tycker mera om att planera fester än att delta i 
dem. Därför känns tanken på att den finländska lionsverksamheten firar 70 år och 
Lionsförbundet 60 år nästa år riktigt rolig, eftersom det innebär att jag får fundera på 
hur jubileerna ska firas. 
 Festplaneringen har tagit sina första steg. Oberoende av att de egentliga märkes-
händelserna infaller på hösten 2020 börjar vi firandet redan i början av året. Låt oss 
festa hela året när vi en gång börjat!
 Guvernörsrådet har bestämt att det för festplaneringen bildas en arbetsgrupp som 
leds av förbundets viceordförande Matti Reijonen. Arbetsgruppen håller som bäst 

på att samlas ihop. Jag har ändå redan tillsammans 
med Matti fått delta i en grupp som förbereder Fin-
lands första Lionsklubbs, LC Helsinki-Helsingfors, 
märkesdag den 14.8.2020 i Savoy-teatern. Eftersom 
det var startskottet för Lionsverksamheten i Finland 
samarbetar förbundet med klubben och deltar i för-
beredelserna för klubbens fest.
      Före augusti presenterar vi jubileumsårets logga. 
De sjuttio åren firas i form av en serie vårkonserter 

och på guvernörsrådets möte i Uleåborg i februari-mars. 
Distrikten beaktar märkesdagen, och bland annat på 
årsmötet i Seinäjoki borde bland annat jubileumsårets 
pins vara färdiga till försäljning. 
 Förbundets kommunikation har börjat samla 
in historier från distrikten som belyser allt det goda 
som Lions i egenskap av en betydande frivilligorga-
nisation har fått till stånd under de gångna årtion-
dena. Lionsförbundets 60-årsdag infaller senare på 
hösten under FN-dagen 24.10. Även den dagen är 
värd att firas.
 Det återstår dock ännu mycket att göra innan 
alla planer förverkligas. Jubileumsåret ger en stor 
chans för oss att föra fram våra många sätt att 
göra gott och på det sättet göra lionsverksam-
heten kändare och därigenom öka intresset 
för den. Kanske firandet också ökar den in-
bördes känslan av samhörighet? Den här 
chansen lönar det sig inte att förlora.
 Innan vårt eget jubileumsår inleds 
gäller det att ställs sig in på en annan 
fest, julen. Den kommer alltid lika 
plötsligt och överraskande, men ger 
ett avbrott i mörkret och vardags-
brådskan.•

Med önskan om en lugn jultid 
åt alla lion! 
 

VERKSAMHETSLEDAREN
maarit kuikka

Verksamhetsledare

Festplaneringen 
har tagit sina 
första steg.

FO
TO

: A
N

TT
I K

A
LA

K
IV

I /
 M

O
SA

 F
O

TO

57

EVENEMANGSKALENDER

STYRELSEMÖTEN
23.1 / 13.2 / 19.3 / 23.4 / 
14.5 (option) / 5.6

GUVERNÖRSRÅDETS MÖTEN 
• 28.2–1.3 Uleåborg
• 9.6 konstituerande möte för perioden 
 2020–2021 på årsmötet i Seinäjoki

ÅRSMÖTE
• 7–9.6 Seinäjoki

INTERNATIONELLA MÖTEN
• 17–19.1 Nordiska samarbetsrådet NSR,   
 Glostrup (Köpenhamn)/Danmark

• 26–30.6
 Internationella årskongressen, Singapore

LIONS MÄSTARSKAPSTÄVLINGAR
• KARAOKE 8.2, LC Karstula/Sirkat

• SÖKÖ 29.2, LC Kontiolahti

• BOWLING februari–mars 2020
 LC Saarijärvi/Palvasalmi

• VOLLEYBOLL 25–26.4 
 LC Mynämäki  

• GOLF 13–14.6, LC Nilsiä 

PERIODEN 2019–2020

fram till att Finland borde reagera snabbare 
då det inkommer en fullständig ansökan. 
Det innebär att vi inom 15 dygn ska med-
dela den sökande till vilket läger han eller 
hon godkänns och till vilken flygplats biljet-
ten ska bokas. Det här förutsätter en ny in-
ställning gällande värdfamiljer, en sak som 
tas upp i det nya ungdomsutbytesdirektivet 
som vi ska följa.
 Europarådet sammanträdde tre gånger. 
Under det första mötet behandlades initiati-
ven från de olika länderna. Den här gången
var antalet förslag endast fyra och de kom 
alla från Tyskland. WaSH-initiativet godkän-
des – i det räknas upp principerna för den 
2016 grundade vattenskyddsarbetsgruppen. 
Finlands representant i arbetsgruppen är 
PDG Ilkka Siissalo. Initiativen gällande ar-
rangerandet av Europa Forumen godkändes 
inte men det valdes en kommitté för att be-
handla dem vidare.
 Det innebär att vi måste bereda oss på att 
det framförs initiativ som innebär ekonomiska
följder nästa år. Här vill jag i alla fall påpeka
att de internationella Lions-reglerna inte 
godkänner att Lions-medlemsländer tvingas 
betala andra avgifter än den internationella 
medlemsavgiften. 
 Europa Forum-paraden i centrum av 
Tallinn hade hundratals deltagare. Borde inte 
också vi ha en parad i Seinäjoki?•
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De vida viddernas stad 
kallar till årsmöte
ÅRSMÖTET / maria loukola, ordförande 
för årsmötets kommunikations- och 
marknadsföringskommitté

VÄLKOMNA TILL Finlands Lionsförbunds 67 
årsmöte i Seinäjoki 5–7.6.2020. I trakten 
kring Seinäjoki finns det gott om utrymme 
för liv och företagande,  boende, mångsidiga 
upplevelser, drömmar och nya idéer. 
 Huvudkommittén för inkommande 
sommars årsmöte och de 10 arrangerande 
klubbarna i Seinäjoki önskar alla lejon med 
familj välkomna att njuta av det mångsidiga 
utbudet i Seinäjoki-regionen och årsmötets 
intressanta program, säger huvudkommit-
téns ordförande Henri Honkala.
 Årsmötet är för många lejon en av årets 
höjdpunkter. I Seinäjoki firas än en gång inte 
bara det fina jobb som Lions gör utan även 
den finländska lionsverksamhetens specifika 
märkesdagar.
 Finlands första lionsklubb, LC Helsinki/
Helsingfors grundades för 70 år sedan den 14 
augusti 1950. Tio år senare grundades Fin-
lands Lionsförbund för att sköta samarbetet
inom landet och för att stöda klubbarnas 
verksamhet – det är faktiskt samma år som 
Seinäjoki blev stad.

Omfattande samarbete
Rekryteringen av frivilliga från klubbarna i 
Seinäjoki pågår som bäst och de kommittéer 
som svarar för årsmötets detaljer har arbetat
planenligt. För vissa uppgifter som kräver 
specialkompetens får vi också hjälp av andra 
klubbar i landskapet. Området erbjuder också
mycket intressant att se och göra för delta-
garna och deras familjer.•

C
hefstränare Jukka Jalonen är det 
första lejonet som belönats med 
den nationella utmärkelsen Årets 
Välgörare. Han är ett lejon som 
tränare och ett Lion i LC Riihimäki.

Som tränare finner han i helt okända spe-
lare egenskaper som överraskar alla andra.
 Jukka Jalonen behöver inga världsstjär-
nor i sitt lag men laget föder världsstjärnor.
 I motiveringarna till utmärkelsen nämns
att det hör till Lions-andan att finna goda 
egenskaper och stöda dem för ett gott liv. 
Jukka Jalonen har också gett sitt stöd till 
Lions Quest utbildningen riktad till tränare. 
 – Det här var en stor överraskning, 
och jag är stolt över utmärkelsen. Det finns 
många människor i Finland som hade va-
rit värda den här utmärkelsen. Vi var i alla 
fall ganska synliga med ett annat lejongäng 
som ur en underdogposition kämpade sig 
till världsmästare. Det bidrog säkert till att 
jag nu står här glad i hågen, säger Jalonen.
 – Jag är också stolt över att jag varit 
medlem i Lions i snart 15 år. Jag försöker 
vara närvarande alltid då det är möjligt och 
jag trivs bra. Lionsverksamheten är ett ot-
roligt fint och altruistiskt arbete såväl bland 
ungdomar som bland åldringar. I min egen 
klubb finns det personer som satsar mycket 

Årets välgörare belönades
Under Det godas dag den 8.10 belönades Finlands ishockeylandslags genom 
tiderna mest framgångsrika chefstränare Jukka Jalonen till Årets Välgörare 
i ett evenemang i Lilla Parlamentets Infocentrum i Helsingfors. Lions eget pris 
som årets välgörare gick till PDG Rauno Mikkola från LC Littoinen, som 
med ett stort hjärta startade den nationella defibrillatorkampanjen.

DET GODAS DAG / anna-kaisa jansson, chefredaktör

tid och kraft på att utan krav på motpresta-
tioner göra gott. 

Tusen defibrillatorer till Finland
Målsättningen med defibrillatorkampanjen 
är att få ungefär tusen nya defibrillatorer till 
landet. Den är en av de största humanitära
kampanjerna i Finland och den har en väldig
möjlighet att rädda många människors liv.
 PDG Rauno Mikkola från LC Littoinen 
har utan att spara tid eller ansträngningar 
osjälviskt och bestämt kört den viktiga sa-
ken framåt. 
 – Hans förtjänstfulla seghet för att nå ett
gemensamt mål och hjälpa sina medmänn-
iskor visar på en verklig lionsanda, sade 
förbundets ordförande Aarne Kivioja.•

Lionsklubbarna har redan skaffat 
drygt 100 defibrillatorer till ett special-
pris på 979,60 euro inklusive moms. 
Normalpriset är 1 426 euro. 

Beställningar kan göras 
till årets slut på adressen
info@turvallisuuskauppa.com.

NU TILL SPECIALPRIS

En portklapp i brons som gjorts av LC Lapinlahti överlämnades till årets Nationella välgörare Jukka Jalonen.
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Närmare detaljer om programmet och de 
praktiska arrangemangen publiceras bit för 
bit på adressen www.lionsseinajoki2020.fi. 
Hotellkvoterna öppnas för bokning i slutet 
av 2019 och anmälningen till årsmötet i 
Seinäjoki öppnas på våren 2020.

SEINÄJOKI 2020



59

Förändra världen
Förändra världen en ort i taget. Så uppmanas det i den nya 
marknadsföringsbroschyren Kampanj 100. Vårt motto är också 
att vi ska efterlämna ett bättre hemland till följande generationer.
Det är en orsak till att vi anslutit oss till organisationen.  

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

M
ålsättningen med LCI Forward är
att betjäna 200 miljoner männis-
kor varje år. Som svar på medlems-
enkäten 2015 tog vi oss dessutom 
an två nya utmaningar: diabetes 

och barncancer. Finland hör till världstop-
pen inte bara då det gäller att diagnostisera 
och sköta de här sjukdomarna utan också då
det gäller mängden insjuknade. Även de 
gamla utmaningarna fortsätter: katastrofhjälp,
synfrågor, att hjälpa barn och ungdomar, att 
övervinna svält och att utplåna mässling.
 Gällande mässling har vi läkare nyli-
gen fått ny information. En amerikansk-fin-
ländsk-holländsk forskning visar att i med-
eltal 40 procent av bakteriernas och virusens 
antikroppar kan försvinna för till och med 
åratal efter ett fall av mässling. Det passar 
ihop med de tidigare observationerna att det 
finns ökad risk för besvärliga följdsjukdomar 
till och med flera år efter själva sjukdomen. 
Efter en vaccination mot mässling utvecklades
inte samma immunitetsbrist. Forskarna frå-
gade till och med om man efter ett mässling-
fall borde förnya alla vaccinationer för att nå 
samma skydd som före mässlingen.

Lions hjälper 
barnklinikerna
FINLANDS LIONSFÖRBUND har knutit ett sam-
arbetsavtal med Barnklinikernas Faddrar. 
Avtalet träder i kraft i början av 2020.
 Samarbetet inleds med en nationell in-
samling med målsättningen att samla in 
70 000 euro under 2020 för att samtidigt fira 
att den finländska lionsverksamheten fyller 

 I EU insjuknade cirka 12 000 personer 
i mässling i fjol och av de insjuknade dog 
35 människor. I Finland hade vi 15 fall och 
det fortsätter så länge vi har ovaccinerade 
människor och det kommer in virus i landet 
genom antingen inflyttare eller turister.
 För några veckor sedan kom de goda ny-
heterna att två av de tre värsta formerna av 
polio har utraderats från världen och att en-
dast några tiotal fall av den tredje typen på-
träffats i Afghanistan och Pakistan. Gratula-
tioner till rotary för detta!

De klubbar som donerat mest:
(dollar)

Helsinki/Pakinkylä 7 662,60
Järvenpää/Jean Sibelius 7 000,00
Espoo/Keskus 6 470,00
Helsinki/Kontula 5 039,12
Ylivieska 4 947,18
Lempäälä 4 809,61
Kirkkonummi-Kyrkslätt 4 800,00
Paltamo 4 000,00
Helsinki/Töölö 3 761,00
Vantaa/Kaivoksela 3 655,00
Vantaa/Vernissa 3 125,00
Rovaniemi/Napapiiri 3 115,62
Posio 3 000,70
Kvarnbo 3 000,00
Helsinki/Revonsalmi 3 000,00

Dessutom har 90 klubbar donerat 
minst 1 000 dollar och därmed 
skaffat en eller två Melvin.

DE KLUBBAR SOM DONERAT MEST

det lätt att delta i stödet av de små patienterna,
säger Anu Rapeli, verksamhetsledare för 
Barnklinikernas Faddrar. 

Vårkonserter
Jubileumsårets insamling startar med en serie
vårkonserter på de fem olika orter det finns 
barnkliniker på, alltså i Helsingfors, Tam-
merfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg. Utgå-
ende från de här städerna delas distrikten in 
i fem större samdistrikt så att de närmast lig-
gande distrikten hjälper den klinik som ligger
närmast.
 Finlands Lionsförbund bjuder in lions-
klubbarna att delta i insamlingen på valbart 
sätt. Man kan delta i form av en donation, 
genom att arrangera en konsert eller något 
annat evenemang som öronmärks för insam-
lingen.•

70 år. Insamlingen fortsätter 2021 då målet 
är 30 000 euro.
 Insamlingens avkastning riktas till forsk-
ning och utveckling av behandlingsmetoder 
kring vård av barncancer samt till att stöda 
barnen i sjukhusen.
 – Ett av de fem huvudstödsområden i den
internationella organisationens LCI Forward-
program är just barncancer. Genom vårt sam-
arbetsavtal deltar vi nu starkt i att förverkliga 
den internationella strategin i Finland, säger 
lionsförbundets verksamhetsledare Maarit 
Kuikka.
 – Vi är otroligt glada över det här sam-
arbetet med Lions. Tillsammans kan vi stö-
da både den bästa möjliga cancervården och 
barnpatienter i Finland. Genom Lions och 
Faddrarnas breda nätverk kan vi nå alla fin-
ländare med vårt viktiga budskap och göra 

Mässling öppnar 
porten för 
följdsjukdomar.

 När nu kampanjen är halvvägs har det av
det globala målet på 300 miljoner dollar 
samlats in 125 miljoner. Av Finlands mål på 
fem miljoner dollar har vi nått 380 000 dollar. 
Över hälften av klubbarna har inte ännu gett 
en cent. Därför vill jag uppmana alla klubbar 
att delta!•
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Under ledning av Eivind Gullberg 
Jensen lär år 2020 bli ett speciellt 
år för Orkester Norden.
FOTO: CAPELLA CRACOVIENSIS 2016 / 
TIBOR-FLORESTAN PLUTO

U
nder ledning av Eivind Gullberg 
Jensen förstärks orkesterns nord-
iska synlighet ännu mera än ti-
digare då de unga musikerna får 
arbeta under ledning av denna 

ambitiösa konstnär. Han har studerat un-
der Jorma Panula och dirigerat flera kända 
europeiska orkestrar, bland annat Berliner-
filharmonikerna och de kungliga filharmo-
nikerna i Stockholm och Oslo.
 Upplevelserna med Eva Ollikainen i år 
var verkligt positiva. Vi tror att Gullberg Jen-
sen fortsätter på samma uppmuntrande lin-
je så att år 2020 blir något riktigt speciellt.

Ansökningstiden pågår som bäst
Ansökningstiden för musiker som vill del-
ta i Orkester Norden 2020 är 1.12.2019–
13.1.2020. Till orkestern kan söka unga 
musiker i åldern 15–26 år. Den sökande 
måste antingen studera vid ett musikinstitut

Kapellmästaren vald för nästa säsong
Planeringen gällande Orkester Norden för år 2020 har löpt som smort 
och den nya kapellmästaren är vald: det är den begåvade norrmannen 
Eivind Gullberg Jensen som engagerats för nästa säsong.

ORKESTER NORDEN / henna keihäs, kulturproducent
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i Norden eller Baltikum eller om det är fråga 
om en nordisk eller baltisk medborgare stu-
dera musik i något annat land.
 Orkesterns auditionsmaterial kan lad-
das ned på adressen www.orkesternorden.
com. På sidan finns också uppdaterade di-
rektiv för ansökan och en länk till en elek-
tronisk ansökningsblankett som ger till-
gång till videoauditionen. Utgående från 
videoauditionerna väljer de olika orkes-
tersektionernas utbildare ut musikerna. År 
2020 kommer cirka 70 musiker att spela i 
orkestern.

Redo för nya utmaningar
Orkester Norden samlas igen i Lahtis nästa 
sommar 23.7–7.8.2020 till ett tio dagar långt 
läger och en turné som avslutning på lägret.
 Turnéorterna är inte ännu fastslagna i 
sin helhet. Internetsidorna uppdateras di-
rekt då alla dagar är spikade. Redan nu 

vet vi att orkestern uppträder i Ristinkirk-
ko i Lahtis i samarbete med Orgelveckor-
na i Lahtis den 3 augusti samt på festivalen 
Young Euro Classic i Berlin den 6 augusti.
 Orgelveckorna har arrangerats med 
stor framgång sedan 1973 medan Young 
Euro Classic är världens viktigaste forum 
för unga internationella orkestrar och för 
att värna den europeiska klassiska musiken. 
Varje år kommer unga orkestrar till Berlin 
för att under två och en halv vecka spela i 
Berdar Konzerthaus i Berlin. Att få uppträ-
da här blir en fin upplevelse för musikerna i 
Orkester Norden.•

Till orkestern kan söka 
unga musiker i åldern 
15–26 år.
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Ungdomsutbytet utvecklas 
När det här skrivs håller periodens ungdomsutbytesaktiviteter på att ta fart. 
I år har vi tagit i bruk en blankett med vilken klubbarna uttryckligen lovar 
att ta emot lika många ungdomar som de sänder utomlands.

UNGDOMSUTBYTE / ari lindell, yced 2017–2020

I
år har vi tagit i bruk en blankett med 
vilken klubbarna uttryckligen lovar att 
ta emot lika många ungdomar som de 
sänder utomlands. 
    Det är i sig ingen stor skillnad mot 

tidigare men vi vill nu lyfta fram den här 
uppmaningen om att lika många ungdomar 
ska komma in som reser ut – principen har 
bara glömts bort. Jag tycker det vore under-
ligt om antalet utresande skulle minska på 
grund av detta.
 Om så skulle ske är det orsak att fråga
om man som klubb riktigt har förstått vad 
ungdomsutbyte är och om man agerar rik-
tigt i den här frågan. Jag är glad över att ung-
domsutbytet på nytt ingår i distriktsguver-
nörernas utbildningsprogram. Jag tyckte 
det var fint att få presentera och diskutera 
ärendet på 1VDG:s utbildningstillfälle i 
Seinäjoki i slutet av oktober.
 Det var intressant att se att det på nästan
varje distriktsguvernörskurs finns någon 
som även fungerat som ordförande för 
ungdomsutbyteskommittén. Jag hoppas att 
de kommande distriktsguvernörerna kom-

mer att förstå bättre hur ungdomsutbytet 
fungerar. Vi hade en riktigt givande diskus-
sion kring ämnet.

Lägerplatser efterfrågas 
Gällande på avtalen för nästa sommar är 
läget intressant. Nästa sommar arrangeras 
fyra läger av vilka två kan ta emot 30 och 
de två andra 25, alltså totalt 110 ungdomar. 
När dessutom L-distriktet arrangerar ett 
vinterläger för 20 deltagare i januari 2021 
hoppas vi på sökande också för det. Under
Europa Forum i Tallinn diskuterade jag med
ungdomsansvariga från andra länder och det
framgick att utmaningen gällande vinter-
lägret var att skolorna pågår samtidigt på 
många håll. 
 Jag försöker utveckla ungdomsbytet 
och öppna samarbete med nya länder. Nu 
hoppas jag att det finns rum på lägren också
för ungdomar från de här länderna.
 Gällande utresande ungdomar har vi 
principen att man endast en gång får delta. 
Den här principen kommer vi att starkare 
än tidigare kräva också gällande ungdomar
som kommer till Finland eftersom så många
som möjligt borde ges möjlighet till ung-
domsutbyte. 
 Jag önskar alla klubbar lycka till både 
i sökandet efter utresande ungdomar och i 
jakten på värdfamiljer.
 We serve – till er tjänst!•

Ett annat sätt att resa
UNGDOMSUTBYTE / 
päivi koivuniemi, 107m ycec

DET BÄSTA SÄTTET att få en vidare syn på värl-
den är att bekanta sig med olika människor 
och kulturer. Ungdomsutbytet ger en ut-
märkt möjlighet att på en kort tid komma 
djupare in i ett främmande lands liv än det 
är möjligt under en vanlig turistresa. Det är 
också ett tryggt sätt att resa eftersom det all-
tid finns en lokal lionsklubb som kan hjälpa.
 Jag blev bekant med Lionsrörelsen via 
min make och gick slutligen själv med i en ny 
klubb. Jag hade redan tidigare bekantat mig 
med ungdomsutbytesverksamheten så det var 
lätt att börja som ungdomsutbytesansvarig i 
klubben. Hösten 2019 fick jag förtroendet att 
bli M-distriktets ungdomsansvariga och år 
2021 fungerar jag som lägerkoordinator.
 Som ny ungdomsutbytesansvarig i M-di-
striktet har jag under mina två månader vid 
rodret blivit imponerad över hur strukture-
rad och välorganiserad verksamheten är.

Förringa inte din närmiljö
Jag känner till alla sidor av ungdomsutbyte: 
jag har både skickat ut mina barn och varit 
värd för ungdomar från andra länder. Då vi 
fungerade som värdfamilj öppnades samti-
digt mina ögon för hur mycket närmiljön 
hade att ge. Man förringar för lätt sin egen 
miljö, framför allt när man bor på landet som 
jag, fast den kan vara hur spännande som 
helst i någon annans ögon.
 Det kändes till exempel för mig mono-
tont och tråkigt när vi förra sommaren kör-
de längs en typisk finländsk skogsbekantad 
landsväg tillsammans med en pojke från 
Holland, men upplevelsen fick honom att 
drömma om en motorcykeltur i Finland.
 Ungdomsutbyte är att ge och ta, och 
jag vill koncentrera mig på att utveckla den 
principen. Hur kan vi utnyttja de erfarenhet-
er som våra gäster haft när vi planerar verk-
samheten och lägren?
 Att få tillräckligt med värdfamiljer håller 
på att bli ett stort problem inte bara hos oss 
utan också i andra länder. Det kan till och 
med hota hela ungdomsutbytesverksam-
heten om inte saken snabbt kan åtgärdas.
 Allt för ofta verkar det som om man i 
ungdomsutbytet koncentrerar sig enbart på 
utresande ungdomar fast det är en lika vik-
tig sak att ta emot inresande ungdomar. Jag 
vet av egen erfarenhet att det är roligt att pre-
sentera Finland och vår kultur för ungdomar 
från andra länder och till och med skapa livs-
långa vänskapsband.•Ungdomsutbytesverksamheten behöver värdfamiljer för att fungera effektivt.
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Så många som möjligt 
borde ges möjlighet 
till ungdomsutbyte.
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Världsdiabetesdagen firas varje år 
14.11, alltså under samma vecka 
som Lions internationella servicevecka, 
i arrangemang av Internationella 
diabetesförbundet IDF och Världshälso-
organisationen WHO.

Diabetes är en allvarlig sjukdom som 
florerar i allt högre grad i hela världen 
i alla ålders- och socialklasser. 
Det är fråga om en kronisk sjukdom 
där kroppen inte kan producera 
tillräckligt med insulin eller inte kan 
tillgodogöra sig insulinet. Det innebär 
att glukosen blir kvar i blodet, vilket 
kan leda till skador på bland annat 
blodkärl och nerver. 

De klassiska diabetessymptomen är 
törst, behov av att kissa oftare och större 
mängder, viktnedgång och trötthet. 
Insjuknandet i typ 1-diabetes ger tydliga 
symptom medan symptomen är mer 
otydliga i typ 2-diabetes, då blodsockret 
kan stiga långsamt under lång tid. 

KAMPEN MOT DIABETES

A
vsikten med Det Godas dag är att 
fästa uppmärksamheten på Lions 
frivilliga hjälpverksamhet och 
samtidigt göra den lokala lions-
verksamheten känd genom att 

berätta om klubbarnas många sätt att göra 
gott.
 Diabetesvandringar arrangerades åt-
minstone i Raumo, Villmanstrand, Kouvo-
la, St. Michels, Sastmola, Huittinen, Harja-
valta, Punkalaidun, Köyliö, Ulvila, Jämijärvi,
Lahtis, Järvenpää, Uleåborg, Parikkala, Ja-
kobstad, Karleby, Ylivieska, Haapajärvi, 
Reso, Laitila, Nystad, Siilinjärvi, Luumäki, 
Parkano och Kellokoski.
 Genom evenemanget vill man berätta 
om diabetes och få folk ut och röra på sig. 
Motion är också ett bra sätt att hålla blod-

Motionsevenemang mot diabetes 
Det Godas dag firades den 12 oktober på tiotals orter 
runt om i Finland genom diabetesvandringar.

DET GODAS DAG / anna-kaisa jansson, chefredaktör

Anmälningen till NSR-mötet 
har inletts
DET NORDISKA samarbetsrådet NSR:s möte 
hålls denna säsong i Glostrup, nära Köpen-
hamn i Danmark 17–19.1.2020
 Lionsverksamhetens nordiska samarbe-
te har långa traditioner. NSR grundades år 
1962 som ett samarbetsorgan mellan lejon i 
Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island 
för att utveckla det nordiska samarbetet och 
förverkliga gemensamma projekt. 
 Anmälningen till den här periodens möte
har startat på adressen www.nsr2020.lions. 
dk/registration.• 

LC Kellokoski/Annat arrangerade tillsammans 
med den regionala diabetesföreningen och 
de övriga Lionsklubbarna i Tusby en diabetes-
vandring i Kellokoski 12.10. Bland deltagarna 
fanns evenemangets beskyddare, försvarsminister 
Antti Kaikkonen och Finlands Lionsförbunds 
ordförande Aarne Kivioja. 

Motion är ett utmärkt sätt att hålla blodsockret 
i balans.
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Föreningar fick FO-nummer
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN PRH har 
förnyat föreningsregistrets informationssys-
tem i sin helhet 18.9.2019. Samtidigt fick alla 
föreningar ett FO-nummer. Om föreningen 
redan hade ett FO-nummer har det inte änd-
rats. Det skickas ingen skild anmälan om be-
viljandet av FO-numret. Närmare uppgifter 
finns på adressen www.prh.fi.•

Stöd LCIF genom att golfa
KOM MED och träffa lionsmedlemmar från 
olika länder i Andalusien i södra Spanien 
24.2–1.3.2020 inom ramen för golfturne-
ringen Lions Golf World Cup & European 
Championship. Med turneringens intäkter
stöds Lions Clubs Internationals stiftelse 
LCIF.
 I år deltar även LDIF:s ordförande, IPIP 
Gudrun Yngvadottir, i tävlingen. Tävlings-
platsen Barceló Montecastillo Golf & Sports 
Resort ligger alldeles invid Jerez de la Fron-
tera. 
 Deltagaravgiften fås till nedsatt pris om 
anmälningen görs på detta års sida. Tilläggs-
uppgifter om tävlingen finns på adressen 
www.lionsgolf.es.•

sockret i balans. På många håll samarbeta-
de klubben med Finlands Diabetesförbunds
lokalavdelning. Samarbetet med diabetes-
förbundet har löpt sedan 2017.
 Stiftelsen Lions Clubs International 
Foundations svar på den internationella 
epidemin är genom att hjälpa i arbetet mot 
diabetes och att genom olika hälsofräm-
jande initiativ förbättra livssituationen för 
dem som fått diagnosen.
 Diabetes togs med som ett mål för fri-
villigarbetet då den internationella orga-
nisationen under sitt 100-årsjubileumsår 
tog med fem serviceområden. Arbetet mot 
diabetes pågår givetvis i klubbarna och di-
strikten också under andra tider än enbart 
under Det Godas dag, genom bland annat 
allmänna blodsockermätningar.•
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LEOLEHTI
SUOMEN LEOT / www.leo-clubs.fi / JUTUT JA JUTTUVINKIT: AINO-MAIJA LAITINEN, LEOLEHDEN VASTAAVA, leolehti@gmail.fi / LEOJÄSENREKISTERI: EVELIINA SEPPÄNEN, leojasenrekisteri@gmail.com

20196
HALLITUKSEN SUUSTA

VARAPRESIDENTIN TERVEISIÄ
Hallituksen suusta -palstalla kerrotaan ajankohtaisia 
kuulumisia jonkun Suomen Leojen hallituksen jäsenen 
äänellä. Tällä kertaa vuorossa on Leo Club Vantaan 
edustus Joel Stockmakare, joka toimii leohallituksessa 
varapresidenttinä.
joel stockmakare, suomen leojen hallituksen varapresidentti

KAUDEN ENSIMMÄINEN puolikas alkaa olla 
pian koluttu läpi, ja kauden aikana on tapahtunut
jo paljon. Viimeisimpänä nostaisin esille Hyvän-
mielenpäivän aktiviteetin, johon osallistui 11 
klubia viidestätoista aktiivisesta eri puolilla Suo-
mea. Hieno saavutus kokonaisuudessaan! Suomen
suurimmassa leopiirissä, BND-piirissä, jonka piiri-
presidentin virassa toimin hallituksen varapre-
sidentin pestin ohella, kaikki klubit osallistuivat 
aktiviteettiin.
 BND-leopiirissä on ollut paljon tohinaa koko 
syksyn ajan. Vanhat klubit ovat jatkaneet arvo-
kasta työtään totuttuun malliin, ja uudet klubit 
ovat ottaneet uuden kauden haasteet vastaan 
hienosti. Syksyn valopilkkuna on ollut uuden 
alun kokenut Vantaan leoklubi, joka on aktiivi-
sesti toiminut läpi syyskaudella, ja klubi on myös 
tuplannut jäsenmääränsä. Leopiiriin perustettiin 
viime kaudella kolme uutta klubia ja piirissä on 
jo useita vireillä olevia klubiprojekteja. Yksi näistä
on Leo Club Porvoo/Pomega, joka muutaman 
kauden hiljaiselon jälkeen on löytänyt riveihinsä
uusia jäseniä. Heistä osa oli tutustumassa toi-
mintaan Leo Club Helsingin siiven alla Hietanie-
men hautausmaalla Hyvänmielenpäivän tapah-
tumassa. Leotoiminta ja mahdollisuus vaikuttaa 
omalla paikkakunnallaan on siis lähellä nuorten 
sydäntä, ja leot ovatkin hyvässä noususuhdan-
teessa.
 Suomen Leojen hallitus kokousti 18.–20. 
marraskuuta Siuntiossa hyvässä hengessä. Vii-
konlopun aikana tehtiin hyviä päätöksiä ja vietiin 
projekteja eteenpäin pöytäkirjan ulkopuolellakin. 
Hallituslaiset puhaltavat yhteen hiileen ja asioita 

19.9. Syysmässyt – 
hyvä startti kaudelle
elias mäkinen, leo club muurame

LOHIKOSKEN LEOKLUBI kutsui Muuramen 
leot viettämään yhteistä kauden starttia. Jyväs-
kylän kaksio täyttyi tuoreen ja lämpimän pitsan 
tuoksusta kauniina syyspäivänä. 
 Paras yksittäinen sana kuvaamaan illanvie-
ton, tai itse asiassa koko leojen toimintaa on 
lämpö. Leot ovat erittäin lämminsydämisiä ja 
vieraanvaraisuus oli käsinkosketeltavaa. Muura-
men klubista osa oli ensimmäistä kertaa leojen 
tapahtumassa ja he lähtivät sieltä hyvin mielin 
ja uusien kavereiden kera kotiin. 
 Kävimme yhdessä fiiliksiä ja odotuksia läpi 
tulevasta kaudesta toisiamme innostaen. Söim-
me pitsaa, läppä lensi ja pelailimme osallistavia 
pelejä. Kaikki saavat enemmän leojen tehdessä 
yhteistyötä yli klubirajojen.•

on mielekästäkin viedä eteenpäin yhteistuumin. 
Suuri kiitos kuuluukin kollegoille, yhteisö on yksi 
tärkeimmistä elementeistä leotoiminnassa aina 
klubitasolta kansainvälisiin tapahtumiin! Paljas-
tettakoon myös, että hallitukselta löytyy muutama
”ässä hihasta” kevätkaudelle, mistä tulemme 
toivottavasti piakkoin teitä tiedottamaan. Pysykää
langoilla, parhaiten se toimii seuraamalla Suo-
men Leojen sometilejä Facebookissa ja Instagra-
missa!•

Joel Stockmakare
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Hyvänmielenpäivänä hautausmailla 
Hyvänmielenpäivä on leojen vuotuinen perinneaktiviteetti. 
Se järjestetään usein pyhäinpäivänä, jolloin leot haluavat 
lohduttaa ja lämmittää hautausmailla kävijöiden mieliä. 
Tänä vuonna Hyvänmielenpäivän järjesti kahdeksan leoklubia 
ympäri Suomea. 

1 LEO CLUB HELSINKI: Pyhäinpäivä oli täyn-
nä maukkaita keksejä, lämmintä mehua ja paljon 
hyvää mieltä Hietaniemen hautausmaalla. Yksi 
leoilun parhaita puolia on se, että voi omalla 
toiminnallaan ilahduttaa muita. Samalla tulee 
myös itselle hyvä mieli. Pienilläkin teoilla on suuri
merkitys!• 

2 LEO CLUB LAPPEENRANTA: Leo Club Lap-
peenrannan ensimmäinen Hyvänmielenpäivä 
sujui viluisissa, mutta antoisissa merkeissä Risti-
kankaan hautausmaalla. Ihmisiä riitti pöytäm-
me ympärillä lähes koko ajan sekä positiivista 
palautetta suorastaan satoi. Saimme hymyn mo-
nen huulille ja pisteellä vierailleiden kiitollisuus 
oli äärimmäisen palkitsevaa. Odotamme jo ensi 
vuoden Hyvänmielenpäivää innolla!•  

3 LEO CLUB JÄRVENPÄÄ: Järvenpään leot 
jakoivat ilmaista lämmintä mehua ja itse leivot-
tuja pipareita Järvenpään hautasmaalla. Aktivi-
teetin kohokohta klubilaisille oli, kun paikallinen 

nainen toi pussillisen neulomiansa villasukkia, 
jotka hän toivoi klubin lahjoittavan eteenpäin.•

4 LEO CLUB JOENSUU: Hautausmaalla vie-
railijat olivat yllättyneitä ja iloisia Joensuussa 
kolmatta kertaa olevasta hyvänmielenpäivästä. 
Useammalla oli jäänyt hanskat kotiin ja lämmin 
mehu lämmitti sopivasti käsiä.• 

5 LEO CLUB MALMI JA LEO CLUB VANTAA: 
Yhteistyössä on voimaa! Malmin ja Vantaan leot 
leipoivat pipareita Hyvänmielenpäivän aktivi-
teettiin yhteistuumin Hakunilassa.• 

6 LEO CLUB JYVÄSKYLÄ/LOHIKOSKI: Jy-
väskylä/Lohikosken leot järjestivät lauantaina 
2.11. Jyväskylän vanhalla hautausmaalla palvelu-
tempauksen. Sillä ilahdutettiin ja jaettiin hyvää 
mieltä ilmaisen mehun ja omatekoisen piparin 
muodossa. Mukana tänä vuonna oli viisi klubi-
laista. Vaikka keli oli hieman huono ja taivaalta 
tuli välillä lunta, loskaa ja vettä, moni kävijä löysi 
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Reflexträdets 
återvändo
sofia blomqvist, leo club vaasa

I OKTOBER dök det igen upp ett reflexträd i 
Vasa. Trädet var strategiskt utvalt på en plats 
där det rör sig mycket folk; bredvid Brändöbron 
nära campusområdet. Det var Leo Club Vasa som 
stod bakom idén och genomförandet. I trädets 
grenar hängdes det upp reflex med ”Suomen 
Leot” -logo på, samt en skylt som uppmanade 
förbipasserande till att ta en reflex för att själva 
synas i mörkret eller till att hämta dit och hänga 
upp extra reflex hemifrån för andras bruk. Reflex-
trädet var en hit i år igen och reflexen tog snabbt 
slut. Förhoppningsvis hakar Vasaborna snart på 
och hjälper trädet att få nytt liv med nya reflex.• 

Pienellä vaivalla paljon 
apua – heijastinpuu
elias mäkinen, leo club muurame

LEOT YMPÄRI SUOMEA ovat nimenneet puita 
lapuilla heijastinpuiksi. Idea on yksinkertainen: 
Laitetaan puuhun lappu, jossa kehotetaan tuo-
maan heijastimia ja ottamaan, mikäli tarvitsee 
niitä. Haastetaan kaikki alueen asukkaat ja yri-
tykset tuomaan heijastimia puuhun. Ihannetilan-
teessa puu alkaa elää omaa elämäänsä, mutta 
jos ei, niin voi leot kontaktoida itse paikallisia 
yrityksiä.
 Oheisella tekstillä Muuramen klubi lähti 
haastamaan kuntalaisia paikallisessa Facebook- 
ryhmässä. Facessa toivottiin heti lisää puita eri 
puolille kuntaa ja kiiteltiin kovasti: Näkyykö lap-
sesi autoilijoille? Muuramen Leoclub pisti heijas-
tinpuut pystyyn. Haastamme Muuramen yritykset 
ja kotitaloudet tuomaan ylimääräiset heijastimet 
näihin puihin Muuramen kunnantalon eteen. Jos 
vastaus ensimmäiseen kysymykseen herättää 
enempi huolta kuin iloa, saat vapaasti napata 
heijastimia omaan käyttöön. Tehdään Muura-
mesta yhdessä vähän näkyvämpi paikka.•

tiensä leojen luokse jutustelemaan. Lämmin 
mehu ja piparit tekivät hyvin kauppansa ja 
mehutermareita piti käydä täydentämässä 
pariinkin otteeseen. Hautausmaankävijöistä 
osa oli odottanut leoja, sillä meistä oli muo-
dostunut muille perinne. Joulun ensimmäiset 
piparit ja lämmin ihmiskohtaaminen – siitä 
oli monen kävijän pyhäinpäivä tehty.• 

7 LEO CLUB VAASA: Vaasan leot jakoi sa-
teesta huolimatta lämmintä mehua ja piparia 
joka ilahdutti ja lämmitti hautausmaan kä-
vijöitä. Itseleivotut piparit olivat monelle tä-
män vuoden ensimmäiset.•

8 LEO CLUB OULU/KEMPELE: Leo Club 
Oulu/Kempele oli pyhäinpäivänä Oulun hau-
tausmaalla klo 16–18 tuomassa iloa ihmisten
iltaan. Lämmin mehu teki pakkaskelillä kaup-
pansa, ja itseleivotut piparit saivat kehuja. 
Lumi leijaili hiljakseen haudoille, jotka täyt-
tyivät kynttilöistä illan pimetessä. Tunnelma 
oli rauhaisa ja jouluja toivoteltiin jo.•

8
7
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LEOLEHDEN AINEISTO-DEADLINE 
VUONNA 2020

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

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

Diabetestapahtuma 
Lappeenrannassa
elli komppa, leo club lappeenranta

LAPPEENRANNAN Leo Clubimme osallistui 
Lappeenrannan lionsklubien ja Lappeenrannan
Seudun Diabetesyhdistys ry:n järjestämään 
diabetestapahtumaan lauantaina 12.10. Tapah-
tumassa leot jututtivat ohikulkijoita, kutsuivat 
heitä verensokerimittaukseen ja jakoivat lipuk-
keita, jotka oikeuttivat kulholliseen hernekeittoa.
Leot kertoivat leotoiminnastaan, josta klubin pre-
sidentti Josefiina Granqvist myös piti esitelmä-
muotoisen puheen. 
 Jaoimme pisteellä vierailleille edellisenä päi-
vänä täyttämiämme diabetestietoisuuskasseja, 
jotka sisälsivät muun muassa diabetesarviointi-
lomakkeen, lions-esitteitä sekä lappeenrantalaisia
Marianne-karkkeja. Suomen Punaisen Ristin pi-
riste-/riksatoiminta oli myös tapahtumassa mu-
kana ja me pääsimmekin kokemaan vauhdik-
kaan riksa-ajelun. Sateesta huolimatta tapahtuma
oli antoisa.•

Lions Europa Forum, Tallinna 
Syyskuun alku oli kansainvälisten kohtaamisien aikaa. 
Suomesta lähti leoja lionien Europa Forumiin Tallinnaan ja 
itsekin pääsin nauttimaan yli-innostumisen tunteesta. Uudet ja 
vanhat kohtaamiset hienosti järjestetyssä tilaisuudessa saavat 
ihmisen käymään hyvällä pöhinällä viikkokausiksi. Mahtavan 
yhteenkuuluvuuden tunteen lisäksi käteen jäi nippu mielenkiintoisia 
yhteystietoja, uusia ideoita ja paljon uusia mahdollisuuksia. 
kati jaatinen, suomen leojen hallituksen presidentti

VIIKONLOPUN AIKANA opin kyberturvalli-
suudesta, tulevaisuuden projekteista ja jo aikaan-
saaduista toimista. Olikin erittäin hienoa pääs-
tä kuulemaan millaisia projekteja maailmalla on 
järjestetty ja mitä kansainvälinen suuri perhe ai-
koo seuraavaksi. 
 Yksi idea jäi minulle etenkin lämmöllä mie-
leen ja toivoisinkin, että sen toteuttaminen olisi 
mahdollista leojen ja lionien yhteisvoimin. Nimit-
täin pulloviestin kuljettaminen pohjoisesta Suo-

Kati ja Venäjän leot nauttimassa toistensa seurasta yhteistyön alkutaipaleella.

mesta eteläiseen Suomeen, josta sen matka jat-
kuisi Viroon ja aina Thessalonikiin (seuraavaan 
LEF:iin). 
 Jotakin yllättävääkin matkalla tapahtui, sillä 
tutustuin leoihin, jotka olivat Venäjältä. En aiem-
min tiennyt, että Venäjällä on leotoimintaa, jo-
ten tapaaminen oli suuri iloinen yllätys! On to-
dennäköistä, että yhteistyötä heidän kanssaan 
syntyy tulevaisuudessa ja Pietarin välille syntyy 
leoliikettä.•

Leo Club Lappeenrannan edustus 
diabetestapahtumassa.

APPLY NOW FOR SUMMER 2020!

  
Eivind  
Gullberg Jensen
conductor 

23.7.–7.8.2020  
Lahti, Finland

www.orkesternorden.com

@orkesternorden
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Toivotamme 
kaikille jäsenillemme, 

jokaiselle lionsperheelle ja leolle 
sekä yhteistyökumppaneillemme 

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 

2020
 

Fridfull Jul 
och Gott Nytt År 

2020
tillönskar vi 

alla våra medlemmar, 
varje lionsfamilj och leo 

samt våra samarbetspartners.

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

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

KUVA: PIXABAY


