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Lataa itsellesi 
LION Magazine -sovellus. 
Saatavilla Suomessa vuoden 2017 
loppuun mennessä.

 Pääset lukemaan kaikki tarinat 
välittömästi

 Upea interaktiivinen multimedia

 Apple ja Android -laitteissa

Maailman upeimmat tarinat. 
Missä ja milloin tahansa.

La
LIO
Sa
lop

 LION-lehti on nyt muokattu toimimaan 
kaikissa digitaalisissa välineissä. Digitaalinen lehti antaa sinulle entistä useampia 

mahdollisuuksia lukea ja kokea mikä vaikutus palvelullanne on.

Tammikuusta 2018 alkaen LION-lehden 6 vuosittaisesta numerosta 4 numeroa 
ilmestyy sekä printtinä että digilehtenä ja 2 numeroa vain digilehtenä.
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 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti: Naresh Aggarwal, Delhi, India; Immediate Past President 
Chancellor Robert E. “Bob” Corlew, Milton, Tennessee, United States; First 
Vice President Gudrun Yngvadottir, Gardabaer, Iceland; Second Vice President 
Jung-Yul Choi, Busan City, Korea; Third Vice President Judge Haynes H. 
Townsend, Dalton, Georgia, United States.  

 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen vuoden johtajat: Doo-Hoon Ahn, Seoul, South Korea; Sandro 
Castellana, Padova, Italy; Hastings E. Chiti, Lusaka, Zambia; William Galligani, 
Nimes, France; Thomas Gordon, Ontario, Canada; Nicolás Jara Orellana, Quito, 
Ecuador; Ardie Klemish, Iowa, United States; Alice Chitning Lau, Guangzhou, 

China; Connie Lecleir-Meyer, Wisconsin, United States; Virinder Kumar Luthra, 
Patna, Bihar, India; Dr. Datuk K. Nagaratnam, Malacca, Malaysia; Don Noland, 
Missouri, United States; Regina Risken, Giessen, Germany; Yoshio Satoh, 
Chikuma City, Japan; Patricia Vannett, North Dakota, United States; Gwen 
White, North Carolina, United States; Nicolas Xinopoulos, Indiana, United 
States.

Toisen vuoden johtajat:
Bruce Beck, Minnesota, United States; Tony Benbow, Vermont South, 
Australia; K. Dhanabalan, Erode, India; Luiz Geraldo Matheus Figueira, 
Brasílía, Brazil; Markus Flaaming, Espoo, Finland; Elisabeth Haderer, Overeen, 
The Netherlands; Magnet Lin, Taipei, Taiwan; Sam H. Lindsey Jr., Texas, 
United States; N. Alan Lundgren, Arizona, United States; Joyce Middleton, 
Massachusetts, United States; Nicolin Carol Moore, Arima, Trinidad and 
Tobago; Yasuhisa Nakamura, Saitama, Japan; Aruna Abhay Oswal, Gujrat, 
India; Vijay Kumar Raju Vegesna, Visakhapatnam, India; Elien van Dille, Ronse, 
Belgium; Jennifer Ware, Michigan, United States; Jaepung Yoo, Cheongju, 
Korea.

M
arkus Flaam

ing

Amerikkalaisille kiitospäivä merkitsee juhlaa, jolloin kiitetään 
kaikesta saadusta hyvästä. Useimmilla kansakunnilla 

 kuuluu myös kiitollisuudesta kumpuava 
takaisin antaminen. Me palvelemme, koska olemme kiitollisia. 

, ympäri maailman on paljon ihmisiä ilman 

ruokaa. Tilanne on vielä pahempi Afrikassa. Miljoonat ihmiset 
kärsivät jatkuvasta nälästä, joka johtuu kuivuudesta, sodista ja ruoan 
korkeasta hinnasta. 

 “vihreän vallankumouksen“ ansiosta nälkä 

Me olemme lionien avulla saaneet poistetuksi välikäden. Meillä on 
kokonainen armeija vapaaehtoisia; jalkamiehiä, jotka ovat halukkaita 
ja kykeneviä lyömään nälän. 

edellytykset nälän vähentämiseen. Lionit, antakaa siis tukenne 

matalatuloisten perheiden lasten kouluruokailun kustantamisessa. 

. Kuten  on sanonut: “Kaikki 
meistä eivät voi tehdä suuria tekoja. Voimme kuitenkin tehdä pieniä 
tekoja suurella rakkaudella.” Ruokkikaa siis nälkäisiä klubinne tai 
piirinne voimin. Lionit eivät jätä pulaan niin epätoivoisessa pulassa 
olevia ihmisiä. Tänä kiitospäivänä ja tosiaankin joka ainoana 
kuukautena kiitokseni kohteena ovat kaikki 1,4 miljoonaa lionia ja 
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tyvään palveluun, olemme vahvempia kuin 
koskaan ja ystävällisyydellä on merkitystä paik
kakunnillamme ja maailmassa. 

voimme palvella 70 ihmisen tarpeita”, kan

tänään näe nälkää, 70 lasta pääsee ilmaiseen 
näöntarkastukseen koulussa ja 70 ihmistä saa 
näkökykynsä takaisin lionien kustantamassa 
kaihileikkauksessa. Siinä on lionien voima.

Katsaus kuluneeseen kauteen

 syntyy uusi 
perintö.

Diabeteksesta kärsii 420 miljoonaa ihmistä, 

ihmistä. Siksi lionit ympäri maailman kokoavat 
voimansa käydäkseen tämän nykypäivän epi

musta. Diabeteksesta tuli uusi maailmanlaajui
nen palvelukohteemme kansainvälisessä vuo

-

suuden tarkastella saavutuksiamme ja katsoa 

vuosisataan.

-teksensa kurissa.

-

kolminkertaistaa vaikutuksemme

ympäristöön, lapsuusiän syöpään ja uuteen 
maailmalaajuiseen palvelukohteeseen diabe
tekseen. Palveluohjelmamme yhdistää maa
ilman lionit vastaamaan kasvaviin inhimilli
siin tarpeisiin, vahvistaa yhteisöjä ja parantaa 

 

velemme” ja kutsunut maailman lioneita 

Namaste.”

tukiverkoston toimimaan klubinne hyväksi. 
Uusi maailmanlaajuinen toimintaryhmä, joka 

neista ja kokeneista lioneista, työskentelee 

koulutustaan, jäsenistöään ja palveluaan. 

LCIF
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manlaajuinen johtajakoulutusryhmä, maail
manlaajuinen jäsentyöryhmä sekä uusi maail

klubinne toiminnan keskipisteeseen. Maailma

vuonna. MyLion on maailmanluokan mobii
lisovellus, joka tekee lionina palvelemisesta 
hauskaa, nopeaa ja helppoa. Saatamme olla 

Jones olisi ylpeä.

sormenpäissä.

Ystävälliset teot ovat tärkeitä

Ensimmäinen on olla ystävällinen. Toinen on 
olla ystävällinen. Kolmas on olla ystävällinen, 
kirjailija  sanoi. 

sessä maailmanlaajuisessa mainoskampan
jassa, joka kertoo todellisista paikallisista ja 
kansainvälisistä palveluhankkeista. Se näyt

tää maailmalle, mitä saamme aikaan yhdessä. 
Mainokset ovat nähtävillä lentoasemilla, julki
sissa liikennevälineissä ja verkossa, ja ne nos
tavat valokeilaan lionien uskomatonta työtä.

Tänä vuonna LCIF myönsi tavallisen apurahan, 
joka merkitsi poikkeuksellista virstanpylvästä: 
puolen vuosisadan aikana eli perustamises

rahoja yli miljardin US dollaria. Miten monta 
miljoonaa ihmistä on kokenut oman elämänsä 

hojen voima.

Jo 50 vuoden ajan leoklubit ovat innostaneet 

sen voimana. 

-

ja näkövammaisen pojan kasvoille, kun lionit 
-piirillä varustetun suurennuslasin.

LCIF
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PUHEENJOHTAJALTA

Pohjoismaiden lionit ovat tehneet jo vuodesta 1962 
palveluyhteistyötä eri puolilla maailmaa. Näistä 

Nordiska samarbetsrådet.

Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin yhteistyöelimen 

erilaisen yhteisnäkyvyyden aikaan saaminen.

 muodostaa kunkin maan liiton/
kuvernööri neuvoston puheenjohtaja. Ryhmän puheenjohtaja 

Tänä vuonna järjestämisvastuussa on Ruotsi.

 koskevat päätökset tehdään 
neuvoston kokouksessa, jossa kunkin maan äänimäärä riippuu 
kuvernöörineuvoston suuruudesta eli piirikuvernöörien ja 
moninkertaispiirin johtajien yhteismäärästä. Suomella on asioista 

on myös mitä suurimmassa määrin kestävää kehitystä edistävä 

 

Turkkiin ja Libanoniin Syyrian sisällissotaa pakenevia ihmisiä.

 ovat olleet 

Pietarissa, vammaisten nuorten ravintolakoulu Romaniassa ja 

tukea.

kapellimestareina ovat toimineet muun muassa   
ja .

 ja puolisoiden yhteisesiintymiset 

järjestetään myös suuri 

lionia ja puolisoa eri puolilta maailmaa.

he järjestävät ensi tammikuussa kaikkien aikojen edullisimman 

ainoastaan Pohjoismaiden puheenjohtajille. Järjestäjät toivovat 

puolisoille. 

. Lähdetään joukolla liikkeelle! Haastan 

 
 

teille, hyvät lionit ja puolisot, rauhallista joulua ja 
menestystä tulevalle vuodelle.

-
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PÄÄSIHTEERILTÄ

Kuvernöörineuvoston kokoukset

Vuosikokous

Kansainväliset kokoukset

     Norrtälje, Ruotsi

E
’käytävillä kuhisee’.

kokemuksistaan seksuaalisesta häirinnästä. Kirjoitan aiheesta siitä 

vaihtotoiminnassa mukana olevia nuoria, joista osa on alaikäisiä. 

olen naispääsihteeri. Miespuolisetkin lionit ovat olleet minuun 

lähetyksestä aiheutuvat kulut klubilta laskutuslisän ja ylimäärisen 

. Marraskuun alusta viimeinenkin vapaana 

ja hankkeen varsinainen toiminta käynnistyy vuoden alussa. Hanke 

on siis tällä hetkellä paras mahdollinen: talo on täynnä toimintaa.

 lähenee. Vuoden aikana on saatu juhlia 

lionien kanssa, Sri Lankan sairaalahankkeen edistymistä ja monta 

levon aika.

läheistenne parissa!

Heikki Hem
m

ilä
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LCIF

Ktulevat onnistumaan yrityksessään suo
jella indonesialaislapsia saamasta tuhka

rokkoa ja vihurirokkoa.

aivovamman, kuurouden tai sokeuden. Vihu

nynnäisiä vikoja. 

katsomassa, miten tuhannet lapset sairas
tuvat näihin tauteihin joka vuosi. Lions Clubs 

turvin Indonesian Moninkertaispiiri 307:n 

panja.

eli noin 70 miljoonaa lasta. Kampanjan pää

tavanomaiseen rokotusohjelmaan sisältyvän 

siasta vuoteen 2020 mennessä.
Kampanja toteutetaan kahdessa vaiheessa, 

aikana kuudessa maakunnassa Javan saarella. 

rokotuksen piiriin tulivat kaikki nekin lapset, 
jotka eivät vielä käy koulua, yhdeksänkuisista 

Kampanjan toinen vaihe toteutetaan 

nekin lapset, jotka asuvat Javan saaren ulko
puolella sijaitsevissa 28 maakunnassa.

mukana oleva Koesmo on kuvaillut niitä haas
teita, joita paikalliset lionit ovat kohdanneet 

rohkaista väestöä osallistumaan rokotuksiin. 

taiseksi olemassa niin monia uskomuksia ja 

sosiaalista mediaa, verkkosivuja, radiota, semi

Lionit käyvät myös vierailuilla kouluissa, uskon
nollisten johtajien luona ja pakallishallinnossa.

nesiassa. LCIF ja lionit jatkavat työtä yhdessä 
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TOIMITUKSELTA

puheenjohtaja  ja pääsihteeri  tapasivat 

itsenäisyyteen”. Keräyksen tuotolla mm. vahvistetaan nuorten elämän

 

vuoden 2018 alusta. 

tähtää uudelle vuosisadalle.

lisovelluksensa, jonka voi ladata esimerkiksi omaan matkapuhelimeen. 

 

Lkansainväliseen konferenssiin vaihtamaan ajatuksia ja ideoimaan. 

kaikille eri maiden lehdille saadaan tämän vuoden loppuun mennessä 

 kärkijoukoissa viime keväänä numerosta 2.  
 

 käynnistyi lokakuussa, kun kaikki 

on tässäkin kärkijoukoissa ja saamme lehdelle mobiilisovelluksen 

suosikkialustaltasi missä ja milloin vaan haluat. Saat myös ilmoituksen 

siirtyminen verkkoon on suuri edistysaskel ja 
 

vuodelle.

kauden ensimmäisessä kokouksessaan 2.11. myös näitä ensi vuoden 
asioita läpi, kuten myös muita lehden tulevia linjauksia.

 ja lehdessä esitellään taas monta tapaa tehdä 

 lapsuudestani, kuinka paikalliseen lionsklubiin 
kuuluva isäni oli aina joulunaluspäivinä myymässä klubinsa kanssa 

monelle klubille.
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päivänä 

Hyvän Päivän tarkoituksena on kiinnit
tää huomiota lionien vapaaehtoiseen 
palvelutoimintaan ja mahdollisuuksiin 

Tämän vuoden tapahtuma käynnistyi lou
naalla, jonka ohessa yleisö pääsi salonkityy

kia niitä klubeja ja lioneita, jotka osallistuivat 

ajalla vuoden valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi 
2017 hyväntekijä . Lionien 
joukosta vuoden hyväntekijän palkinnon sai 
lion , joka on innostanut mouhijär

ton puheenjohtaja  lisäksi Lah
. 

mintaanne, Myllyvirta sanoi.

lapsikuoro, viime vuoden hyväntekijä, laulaja 
ja lauluntekijä 
jonataikuri 
jat  ja i kertoivat 
menestystarinansa sisukkuudesta.

keräyskumppanien puolesta ja sanoi olevansa 

luovutetaan suomalaisten nuorten hyväksi.

olevilla nuorilla olisi mahdollisuudet hyvään 
elämään.

panjan puheenjohtaja  lisäksi 
LCIF:n puheenjohtaja, IPIP .

Kiitän myös sitoutuneesta pitkäaikaisesta työs

 ja .

Heikki Hem
m

ilä
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Viikkoon sisältyi Hyvän Päivä, jota vie

Tokmannin kauppakeskuksessa. 

hyvää päivää ja ojensimme asiakkaille makei

päivän kunniaksi tarjosimme asiakkaille myös 
pakkauspalvelua sekä kantoapua.

päivän teemalla. Hän palasi takaisin kauppaan 

aikana sotkamolaiset klubit tapasivat yli 700 
ihmistä neljässä kauppakeskuksessa.

kumppaneita ja muita järjestöjä.

kuinka hyvä olo tulee, kun saa toisille toivot

Brother Christmas myös antaa muille 

suuri kiitos kuuluu kaikille yksityisille ihmisille, 

tua ja olen käynyt kertomassa omasta toimin
nastani lionsklubien kokouksissa.

hyvän tekemisen 1.12.2015. Häneen itseensä 
suurimman vaikutuksen ovat tehneet las

 LC Mouhijär
veltä.

S
vuosi.

Keräykseen osallistui eri puolilla Suomea 

nuorten hyväksi tehtävään työhön: Tukikum

tempausselle. Hän on saanut koko seutukunnan innos
tumaan radan rakentamisesta, minkä aikaan
saaminen on merkinnyt uudenlaisen yhdessä 

seutukunnalle.

”maailman suurimmat talkoot”, jossa kaikki 
Mouhijärven koululaiset osallistuivat uuden 
liikuntapaikan rakentamiseen. Hankkeessa 
kertyi tuhansia talkootunteja. Hanke on tuo

Varainjaolla on myös voimakas paikallinen 

taan 831 keräykseen osallistuneen lionsklubin 

tukseen.

Heikki Hem
m

ilä
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Puheenjohtaja, kansleri  saa
pui Suomeen perjantaina 6.10. iltapäi
vällä. Hänen vaimonsa Dianen oli tar

hansa pitkän ja työntäyteisen vuoden jälkeen.
Bob Corlew saapui hyväntuulisena Suo

Lauantaina lähdimme aamuvarhaisella Suo
menlinnaan, joka on maailmanperintölistalla. 

Meillä oli tukena , joka on viral

sin Kauppatorille.
Kauppatorilta matkamme jatkui Hotelli 

Vantaaseen Tikkurilaan. Siellä oli menossa 
PCC 
toreiden tapaaminen. Paikalla oli kuusi koor

lyhyen katsauksen LCIF:ään ja vastasi myös 
kysymyksiin. 

sekä puheenjohtaja  vaimonsa 
kanssa. Keskustelimme paljon ajankohtaisista 
asioista niin järjestön päämajan kuin Suomen
kin olosuhteista. 

Sunnuntaina lähdimme aamulla Riihimäelle 

töön.
Sibeliustalolla Lahdessa puheenjohtajaa oli 

vastassa 500 henkilön juhlaväki, joka valmis

Puheenjohtaja tapasi myös Lahden kaupun
 ja keskustelussa 

järjestön toiminnasta. 

mikuntaa onnistuneesta työstä. Hän onnit
teli myös nuorisojärjestöjä, jotka vastaanot

sen tärkeätä työtä toisten hyväksi. 

yhdessä.

kuksen toimintaan. Iltapäivällä tapasimme 
oikeusministeri , joka oli eri
tyisen kiinnostunut lionstoiminnasta ja mei
dän kohteistamme. 

Puheenjohtaja Corlew antoi oikeusminis
teri Häkkäselle tämän vuoden rauhanjuliste

jälkeen olikin aika suunnata lentokentälle ja 
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L  
kävi 8.10. tutustumassa Järvenpään lion
sien pitkäaikaiseen tukikohteeseen Auer

kulman perhetukikeskukseen ja sen itsenäis

toimintaan siellä.

johtaja . Asukkaan puheen

totesi paikan olevan mitä mainioin. Hän oli 
hyvin tyytyväinen lionsien hankkimiin tarvik
keisiin, joilla asunnossa pääsi itsenäisen elä
män alkuun. Muli on tällä hetkellä töissä Mes
taritoiminnalla ja hän on menossa ensi vuo

Vekaranjärvelle.
Lion  kertoi Auerkulman itse

joka oli Järvenpään kaikkien viiden lionsklu

A
adressien välilehdistä. Kilpailuehdotusten 
tulee olla värillisiä ja kooltaan A4. Kuvan tulee 

det tekemäänsä kuvaan. Adressin perusra

 

liskuun kokouksessa parhaaksi katsomansa 

netsivuilla. Jäsenillä on mahdollisuus äänestää 

äänestyksenä.

kokuun kokouksessa äänestyksen perusteella 

kilpailu

bin ja yhden leoklubin yhteishanke. Auerkul
man yhteishankkeen idean isänä ja vastaa
vana toimi  LC Järvenpää/Jan

ja elokuvailtoja. LC Järvenpää/Ainot ovat puo
lestaan järjestäneet Auerkulmassa ruokakurs

Kurssiin on kuulunut tarvikkeiden haku, ruuan 

siivous. 

tutustumaan Luukas Mulin asuntoon.
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EUROPA FORUM 

Lperustuslaillisiin alueisiin ja jokaisella 

rumi. Eurooppa on yksi näistä seitsemästä 
perustuslaillisesta alueesta. 

Europa Forumin tarkoituksena on tarjota 

ymmärryksen ja ystävyyden vaihdolle; edistää 
humanitaarista palvelutoimintaa, Lions Clubs 

27.9. ensimmäisen kerran Euroopassa Lions 

M
arkus Flaam

ing
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EUROPA FORUM 

EMontreux’n musiikkitalossa, jossa on jär

rit, jotka sopivat alueiden jatkokoulutuksesta 

erinomaisen hyvin. Tämän koulutuksessa hae

juuden, jäsenyyden ja palvelun toimintoihin.
Montreux’ssa oli alkanut jo muutama päivä 

Tällä tavalla pääsin sisään tällaisen valmen

Europa Forum alkoi torstaina ja osallistuin 

tuksi taulukon, jonka mukaan meillä suoma

meillä on samaan aikaan Ruotsin tai Tanskan 
kanssa. Tätä taulukkoa seurataan kolmen vuo
den välein, jolloin otetaan huomioon jäsen
kunnan kasvu eri maissa ja siitä seuraavat 
uudet mahdollisuudet saada johtajapaikka.

vat johtajat, joita meillä edustaa PCC 
.

IPID  toimi viimeisen kerran 
kokouksessa neuvonantajana. Häneltä vapau
tuvaa paikkaa haki kaksi henkilöä.

Kokouksen tekemiä päätöksiä olivat seuraavat: 

Thessalonikissa.

taista sunnuntaihin.

Kokouksen järjestelyt sujuivat hyvin. Viimei

Kansainvälisten 

van mukaan.

sainväliset johtajat istuntoon. 

tämän toimintakauden lopussa 30.6.2018. 

keuksia haastekampanjoiden raportoinnissa. 
Keskustelua virisi siitä, kuinka uusi viides alue 

 ideoita, kuinka lionit voivat olla diabetestyössä 

nen alue. Tämän talven aikana 100v piirikoor

bin historiassa.

kansainväliset johtajat. Jokainen heistä esit

teli oman komiteansa erityispiirteet ja tehtä
vät. ID  toimii tämän kauden 
”Leadership Development” komitean puheen
johtajana.

Euroopan kolme ehdokasta, PCC -
der Walter Zemrosser Itäval
lasta ja PCC 

heillä oli viralliset puheenvuorot kolmannessa 
Euroopan neuvoston kokouksessa.

LCIF:n puheenjohtaja IPIP 

sikokouksessa 2018 tullaan julkistamaan seu
raava varainkeräyskampanja humanitääristen 

betes, ympäristö, nälkä, pediatrinen syöpä ja 

Tavoite on kerätä 300 milj. USD kolmen vuo

PIP Dr. .

 Turkista.

Foorumin uudeksi jäsenmaaksi hyväksyt

kaa PID 
ansiokasta työtä. Taloudesta vastaavana jatkaa 
PCC  Hollannista. Molem

2018 Makedonian Skopjessa. 

M
arkus Flaam

ing
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Kmissä hän asui lähinnä Montreux’ssa 
Valmont’in klinikalla. Sveitsillä oli Manner
heimin elämässä erityinen merkitys. Jo jat
kosodan aikana maaliskuussa 1943, kun mar

Marsalkan poissa ollessa sodan johto siirtyi 
vt. ylipäällikkö kenraali 

marsalkka tervehtyi vakavasta keuhkokuu

-

kanssa marsalkan muistelmia Montreux’ssa. 

taan yleisesikunnan päällikkönä.
Marsalkka Mannerheim oli Montreux’ssa 

läheisten vuorten rinneteillä kuin paikalli
sissa kahviloissakin. Usein marsalkka poikkesi 

ja leivonnaishuoneella. Huonolla säällä hänet 

sistä Suomeen alkoi Lausannesta 31.1.1951. 

oli mukana myös Mannerheimin tytär, . 

Geneven lentokentälle, kansaa oli kokoontu

Kunniakäynnillä 

muistomerkillä

-

EUROPA FORUM 
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Maailmanlaajuinen toimintaryhmä, 

maailmanlaajuisen johtajakoulutus

Näin luodaan yhtenäinen toimintapa  lionien 

ilmanlaajuinen toimintaryhmä edistää LCI:n ja 
LCIF:n visiota ja innostaa lionien ja leojen pal
velutyötä.

valita toimijat kyseisiin tehtäviin, GMT, GLT, 

jäseniä, jotka hoitavat näitä tehtäviä, ja täytyy 
vain sopia vastuista ja velvollisuuksista näissä 
rooleissa tulevina kausina. 

Nnoin neljäsosa kaikista osallistujista. 
New Delhissä ilma oli todellakin savun 

tellulla tavalla.

Kansainvälisen hallituksen tekemiä päätöksiä:

, jota tukee  
. 

 
.

 

koulutus ulotetaan kaikkiin alueisiin.

johtotehtäviin.

kaikilla virallisilla kielillä: 

varapiirikuvernööreille. Lisäksi seuraavia 
 

näitä henkilöitä ovat piireissä nimetyt koor

tasolla toimivat, kansainvälisen päämajan alai
set neljä henkilöä.

alkaen kansainvälisestä johtajasta aina klu

alueesta; johtajuus, jäsenyys ja palvelu. 
Marraskuun aikana kansainvälinen hallitus 

siis mielenkiintoisia aikoja ja kehotamme jo 

ohjeet päämajan suunnasta tämän osalta tar
kentuvat.

jäsentoiminta toteutuu suunnitellun mukai

kaudesta voimaan tulevalla uudella toimin

massa, minkä mukaan lionit ovat sitoutuneet 
palvelemaan vähintään 200 miljoonaa ihmistä.

 
vuosikokouksen alla. 
Piirikuvernöörikoulun johtajana on 
PID . Vuonna 2019 

vuonna 2018.

vuosikokouspaikkakunta, jota on 

asioista jokaisena istuntopäivänä.

vuosikokouksessa.

30.6.2019 saakka.

jatketaan nuorten aikuisten ohjelman 

teeksi meillä oli iltaohjelmissa ennen illallista 

tornissa Burj Kalifassa ja tutustuminen aavikon 

ihan viimeisenä aamupäivänä ennen paluuta 
vierailla reilun tunnin kauniissa valkoisesta 
marmorista rakennetusta Taj Mahalin mau
soleumissa ympäristöineen. 
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LIONS QUEST

Tukea koulun ja kodin 

Päiväkodin johtajan 

myönteisen asenteen lisääntyminen.
Koko henkilökunta on sitoutunut toteut

lapsiryhmässä on oma nalle, jolla on lasten 
keksimä nimi. Nalle elää mukana päiväkodin 

merkiksi kielen ja tunnesanaston omaksumi
sessa ja ymmärtämisessä, ruokailussa, puke
misessa ja rohkaisten arempia lapsia osallistu
maan ryhmän toimintaan.

’K
koulun välistä vuorovaikutusta sekä innostaa 
ja tukea perheitä, jotka erilaisista lähtökohdis

tulevaisuuden luomisessa. Kasvatusyhteistyön 
tarkoituksena on rakentaa tukiverkosto lapsille 
ja aikuisille yhdistämällä kodin, koulun ja yhtei
sön voimavarat.

Uusi opetussuunnitelma korostaa oppimi

lapsia tärkeisiin, läpi elämän kantaviin teemoi

ja vuorovaikutustaitojen tukemisen ohella on 
tärkeää edistää samoja taitoja myös kasvatus

Kolmeen osaan jaetun oppaan ensimmäi
sessä osassa käsitellään vanhempainiltoihin 
soveltuvia teemoja, joiden näkökulmana on 

hetket’ ole kiinni ajasta tai paikasta. Näkökul
mana tässä osiossa on kodin ja koulun vuoro
vaikutus ja teemoina uuden opetussuunnitel

taa oman lapsen tukemisesta elämäntaitoihin. 

luonteenpiirteitä toivoisit lapsellesi / oppi
Tässä kysymyksiä, joiden äärelle olemme 

rissä, ystävien keskellä jokainen uskaltaa ker
toa ajatuksistaan, tunteistaan ja kokemuksis
taan ja kuunnella toista. Kahvilahetkiin kuuluu 
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LIONS QUEST

P
tammikuun loppuun mennessä, minkä viidestä 

Toistaiseksi valintansa tehneiden piirien 

luovia toimintamuotoja kuten sirkusta, musiik

Toiminnan lähtökohtana on nuoren oman 
äänen ja vahvuuksien esiintuominen sekä nii

mät toteutetaan yhteistyössä nuorisoalan toi

sille.

kiinnostuneet leijonat voivat tarjota nuorille 
neuvoja, apua tai keskustelukumppanin ano

Fanny Haga

uuden varhaiskasvatussuunnitelman ja päivä

Henkilökunnan ja vanhempien palaute ohjel

kelija  mukaan Elämisentai

on kuin satu, jonne aikuiset ovat hypänneet 
mukaan.”

rento ja kotoisa tunnelma ja sellaista turvalli

kohtauspaikkana on vanhemmuus. 

Ann Landersin sanoin: ’Viime kädessä ei ole 
kysymys siitä, mitä teet lastesi hyväksi vaan 

oman itsensä hyväksi.’ 
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V
.

Koulutuksessa kätynnistyi Ullan merkit
tävä elämäntyö Suomen opetusalan kasvat

Ullan muokkaama ja suomalaiseen koulu

raan tajuntaan ja sai suuren suosion opetus
hallituksessa ja opetusalalla sekä myöskin 
lionstoiminnassa. 

nitelma 2016 toteutumista. Voidaan sanoa, 

on edelleen ajankohtainen. Huikeat puoli mil
joonaa lasta ja nuorta ovat saaneet elämän
taitoja vahvistavaa opetusta ja kasvatusta. Kii
tos Ullan.

naisuudessaan. 

voimaisuus huokui hänestä. Hän oli valovoi
mainen esiintyjä. Hän havainnoi ympäriltään 

kirjoitusvirheitä. Kielenhuoltotoimisto on tul

aikaa perusteellisiin ja perusteltuihin kirjoituk
siin ja paneutui kasvatusalan uusimpiin tutki

tasolle, tajunnan tasolle.

heisistä ja selkeistä materiaaleista. Joskus kir
joitustyö vei jopa liikaa aikaa ja myös ener

myös lomaa ja taukoa kirjoitustyöstä. Hänen 

innolla. 

tunut ilmeensä ja liikehdintä sai hyvälle tuu
lelle ja myös itse innostumaan. Kuka muu olisi 

ten vetäjäksi. 

ilon uuden luomisessa. 

peukku pystyssä ja rohkaiseva hymy huulilla. 

suukko tulee myös meidän viimeisestä tapaa
misesta sairaalassa mieleeni.

Ulla oli viisas. Hän oli lukenut paljon. Antoi 

yhteyksiä. Hän ei kääntänyt takkiaan, oli luja, 
jämäkkä ja pysyi sanojensa takana vaikeissa
kin paikoissa. 

omalla mallitoiminnallaan ja käytöksellään 

ja innostunut: olin tullut kuulluksi ja arvoste

eteenpäin ja antoi turvaa.
Ulla oli suuri ihminen. Ensimmäisessä Lions 

malla: 

lee silmillään.”

uranuurtaja 
on poissa

LIONS QUEST
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Malmin peruskoulussa.

Vantaalla, jossa toimin pääasiassa erityisluo

-

Työpäiväni ovat hyvin vaihtelevia ja moni
naisia. Ryhmääni kuuluu kymmenen erilaista 
murrosikää lähestyvää lasta, joilla on erilaisia 
haasteita. Heidän kanssaan työskentely on 

koulutus sisältäisi, koska omaa kokemusta

-
 oli loistava vetäjä, samoin kaikki 

Erityisen paljon kiinnostuin palveluoppimi

sessiin aion jatkossa vieläkin enemmän kiinnit

kaikenikäisten ihmisryhmien kanssa toimiville 

Helsinki/Pohjoinen maksoi koulutuksemme ja 
heillä lähetänkin suuret kiitokset tästä.

koulutus”

Peruskoulutus Helsinki
10.2. la Täydennyskoulutus Joensuu
10.2 la Täydennyskoulutus Pori 

Peruskoulutus Kalajoki
Peruskoulutus Kuopio
Peruskoulutus Espoo

13. ja 24.3. Liikuntaseurakoulutus Kuopio
Peruskoulutus Jyväskylä
Peruskoulutus Turku 
Peruskoulutus Riihimäki
Peruskoulutus
Peruskoulutus Alavus

24.3. la Täydennyskoulutus Alavus
4.4 ke Täydennyskoulutus Helsinki 

Peruskoulutus Helsinki
17. ja 25.4 Liikuntaseurakoulutus
18. ja 26.4. ke ja to Liikuntaseurakoulutus Jyväskylä 

LIONS QUEST
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PUNAINEN SULKA

Ltuma, jossa niin kutsuvieraat, katsojat, 
pusulaiset kuin lahjoitusten saajat puhu

jonista ja Lady Rosita Kuitusesta olivat näke
määnsä, kuulemaansa ja kokemaansa tyyty
väisiä.

tään 100 %:n klubeja oli lähes 200. Toimikunta 

kypsän ja raikkaan puheen.

, kansansuosikki, 
laulaja  sekä komeaääninen ooppe
ralaulaja .

Kampanjan lopputulos oli noin 2,92 miljoo
naa euroa. Summaa Suomen tasavallan pre

päätöspalaverinsa. Paikalla oli kaikkiaan 17 
leijonaa, jotka toivat omissa puheenvuorois

palaverista ja eri osallistujien omat kommen

lalle tulevia keräyksiä ajatellen.
Tässä lehdessä on viimeiset neljä menestys

kannet kiinni. 
Haluan lausua lopuksi suuret kiitokset klu

panjan onnistumisen näinkin hyvin. Toimikun

ovat selviytyneet annetuista tehtävistään erin

loppukirissä etsitään 

yksi työpäivä vapaaehtoistyöhön vuoden 
2017 aikana ja osalla on tämä mahdollisuus 

on myös mahdollisuus päästä mukaan tähän 
kampanjaan.

tehtävä voi olla tunnin, parin tai päivän mit
tainen. Katso ohjevideo vapaaehtoistehtävän 

kampanjan loppukirin varainkeräyksessä.

kumpuaa ilosta”

taja Kaj Kunnas.
Hänellä ja puolisolla on takana rankka aika 

terveyshuolineen. Mikä saa niiden jälkeenkin 

lut pommeja eikä tuhokaasuja, niin kyllä se 
siitä ilosta ja kiitollisuudesta kumpuaa, hän 

edes vähän tasaisempi ja kaikille saataisiin 
ihmisarvoiset olot. Jos sitä pystyy edes vähän 

niin siitä tulee hyvä mieli.
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tonsa naapurikunnista.

lia, LC Kokemäki/Jokilaakson lionismista innostunut sulkalion 
 sanoo.

mäeltä löytyy myös kappeli, jossa piispa Henrikin sanotaan yöpy
neen ennen kohtalokasta kohtaamista Lallin kanssa.

Vuonna 2004 perustetussa klubissa kaikki jäsenet ovat naisia, 

tään lippailla.

nat ja isänpäivä menivät ohi. Vasta kevään korvilla tärppäsi mies

jakin meni kaupaksi.

kauniita.

sahastaan, kun niitä nykyään on enää kaksi toiminnassa. Ruove

1881. Tunnetuin Ruovedeltä lähtöisin oleva henkilö lienee 

, joka samoin on kotoisin Ruovedeltä. Kunta on tun

.

mela kertoo.

 paljastaa.

lari jatkaa.

yhtenäiskoulun vanhempain yhdistykselle koulukiusaamisen vähen

Suomen nuorisoa, Salmela lausuu lopuksi.

tarilaisten omistukseen siirtyneen Finlaysonin tehtaiden menesty
misen seurauksena.

toiminnasta, useista museoista kuten Vapriikki. Urheilun puolelta 

Moni asia meillä pyörii  ympärillä, lion Jarkko 
Jännes
län ohella.

Ahkeria ja aikaansaavia ovat myös sulkalion  ja 

muistamme avajaisten hienosta taikuriohjelmasta.

Hän ei kaihda mitään hommaa, ei ruumiillista työtä, eikä taitoa ja 

Mäkelä kehuu.

palkintoja. Iso osa LC Tampere/Kaakinmaan suuresta saldosta on 

Mäkelän mukaan vaikka mitä, yhdessä touhuten.

selle puolelle Ukkohallaan.
Alueen läpi virtaa Kiiminkijoki, jonka suurin ja samalla Kainuun 

edelleen useitakin Suomen ennätyksiä hallussaan pitävä juoksija 
Markku Kukkoaho on lähtöisin. Pääministeri Juha Sipilä on käynyt 

nanjohtaja Seppo Rajala on klubin kantavia voimia.

piaan 

sulka lion  kehuu.

lemään.

teen omalla painollaan.

mannit laulajineen esiintyivät ilmaiseksi, ihmiset olivat hyvällä tuu

PUNAINEN SULKA
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kamppailuun 
diabetesta 
vastaan

 

des kampanja.
Diabetesta sairastavien määrä kasvaa maailmassa yhä nopeammin 

vammoja.

kokuussa 2017. Keskeisintä yhteistyön alkuvaiheissa on jakaa molem

tarvitsevat. Diabetesliiton mukaan heidän on mahdollista järjestää eri

mien järjestämisistä paikallistasolla.

diabetesta vastaan. Ideoikaa paikkakuntanne tarpeiden mukaan.

olevien lasten liikuntaa.

puhumaan terveistä elämäntavoista.

kävelyn jälkeen terveellinen välipala.

terveellisen ruuan valmistamisesta.

”Diabetes on kuudenneksi 

naisten kuolinsyy.”

”kuolee diabeteksen 
seurauksena joka vuosi.”

”

Pixabay

Kuvernöörineuvoston kokousta edelsi seminaariosuus, jossa käsi

tamallin on tarkoitus olla käytössä seuraavan toimintakauden alkaessa 
1.7.2018.

 kertoi.

maan 25.5.2018 alkaen.

työryhmän puheenjohtaja  kertoi.

Ensi toukokuuhun mennessä jokaiselta jäseneltä on saatava kirjalli

VCC 

Vuosikello laaditaan maaliskuun loppuun mennessä.

Kuvernöörineuvoston
kokous ensimmäistä 
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Kutsu kuvernöörineuvoston 

: Sokos Hotel Garden Tapiola, Tapionaukio 3, 02100 Espoo ja 

.

 
 

palveleva kyberlion

09.30 Avajaisjuhla

13.10  Palveleva lion kybermaailmassa, rinnakkaisseminaari

varaamaan ennakkoon 

 

BKVN” varausta tehdessä. 

 Porarinkatu 1 A, 02650 Espoo.

Ei aamupalatarjoilua.  

Pixabay

KUVERNÖÖRINEUVOSTO

nen. Jatkuvuuden lisäämiseksi yhteistyötä eri kuvernöörikurssien välillä 

Terveiset kansainvälisen hallituksen kokouksesta toi ID -

lisessä vuosikokouksessa.
Lue lisää kansainvälisen hallituksen kokouksen päätöksistä sivulta 19.

KVN hyväksyi hallituksen esityksen tarkennetuksi talousarvioksi kau

den 2019 alussa. KVN hyväksyi hallinnon siirtoa valmistelevan työryh
män jäsenet.

ja millä aikataululla. 
Kuvernöörineuvosto hyväksyi työryhmän selvityksen sekä hallituk

sen esityksen säästöistä ensi kauden alusta. 
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tajan ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous. 

tyy toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin esi

tus ja ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamiseen. 

distus sekä ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta. 

”VCC”. 

 

 puheenjohtaja pääsihteeri

VUOSIKOKOUS

Teemamme on Maija Poppanen Leikkimaa, paljastaa Nina 
 

Useista kirjoista, elokuvista ja musikaalista tutun taianomaisen lasten

Sen myötä halutaan kannustaa myös nuoremman ikäluokan leijo
nien osallistumista vuosikokoukseen. Vuosikokouksen järjestelytoimi

kesälomareissulle, onhan kokouksen ajankohtana ensimmäinen viikon

tuntui luontevalta. 

, kertovat. 

kuun lopussa ja silloin kaikki kokoushinnat ovat selvillä.
Hannat on toiminut lasten ja nuorten parissa järjestämällä muun 

muassa lastenjuhlia. Viime vuosina ollaan oltu mukana Ravintolapäi
vässä vohvelikahvilaa pitämällä. 

-
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JUHLAVUOSI

K
lähes parisataa kunakin iltana.

paikka

johtaja 

sainväliselle järjestölle antamaan, koskee klu

taan mukaan palvellut henkilöt, palvelun vai

Vajaan kahden ja puolen toimintakauden 

Uusiä jäseniä tuolla aikavälillä on saatu 

Hienoa työtä kaikilta!

2 129 ja tasoa 3 39.
Piireistä perintöprojekteissa ovat kunnos

haasteen uusin, viides kampanja on diabe

tem pauksista tulee myös muistaa raportoida 

ja antoi kunniaa sotaveteraaneille.

Alustuksiin voi tutustua tarkemmin 

 Markus Rapo, Tilastokeskuksen yliaktuaari

 Tomi Henriksson, Vantaan asumisasioiden päällikkö

 Ilkka Niiniluoto, Tieteen akateemikko

  

LC Vantaa/Hämeenkylä LC Vantaa/Kaivoksela
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NUORISOVAIHTO

 

Seminaarin aluksi järjestömme 1. varapre
 oli tapaa

massa meitä, ja toi päämajan terveh

Se on pohja, jolla järjestöämme luodaan tun
netuksi. Nuorisovaihto on myös yksi kanava 
jäsenhankintaan.

Seminaarissa nousi esille tärkeitä asioita, 

nen suositus, ja asiaa täsmennetään tulevissa 
EF:ssa.

Kolmas varsin tärkeä esille tullut asia oli vara
henkilöiden nimeäminen. Mitä tehdään, 
kun jostain kohdemaasta ei saada vastausta 
useam mankaan kyselyn jälkeen. Tämä huono 
asioiden hoito ei ole eduksi kenellekään. Kun 
nuorisovaihdossa on lukuisia leirejä, ja nuo

siä, niin silloin ”suma seisoo”.

vuoksi joku on estynyt tai kykenemätön hoi
tamaan asioita. Meillä Suomessa asia on jär

ei tarvitse erikseen palata.

Toinen varsin perusteellinen keskustelu käsit

joudu vääriin käsiin.

käsitellään monessa paikassa, eikä ole yhte

päätyä vääriin käsiin. Kuka siis viime kädessä 

S
Saksalaisesta koulusta ylioppilaaksi. 

oli laajan ohjelman, pätevien järjestäjien sekä 
noveriin. Hannoverin lentokentältä minut haki 
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SRI LANKA

A
lopulla tarkemmin kertomaan sairaalasta Suo

 

van matkan järjestääkseen Colombossa Suomi 
100 vastaanoton srilankalaisille.

vielä heinäkuun loppuun mennessä, niin pää

tauluunsa. 

poikki samaan aikaan PIP  -
rasuriyan kanssa. Paikalla noin 100 henkilöä 

santansseista.

Ensimmäiset kaksi päivää kuluivat rennoissa 
merkeissä tutustuen kaupunkiin ja muihin 
osallistujiin, sekä virallisessa seminaarin ava

7.8. alkoi ohjelmamme oikein toden teolla. 

lapöytään, jonka jälkeen osallistuimme pieni

tuamme lounaan jatkoimme ohjelmaamme 
helikopterimuseossa. Mieleenpainuvimmat 
ohjelmat olivat parlamentaarikko -
manin

tyminen.

telemiä nähtävyyksiä. Näihin kierroksiin kuu

Jälkimmäisessä kävimme paluumatkalla oltu
amme Berliinissä kaksi päivää seminaarin lop
pupuolella. Kuitenkin kaikki hyvä loppuu aika
naan, niin loppui myös tämä seminaari. 25.8 

tukijoiden kanssa seminaarin juhlallisissa mer
keissä. 

silmäsairaalan 

sesta ja muisteli vanhoja aikoja, jolloin hän 
joutui vierailemaan Sri Lankassa lähes kuu

Itse asiassa tämä oli sairaalassa jo toinen 

hän silloin näki alakerran 500 neliön raakabe

tuneen alakerran alkuosassa.
Tilaisuuteen osallistui Suomesta, IPCC 

 , PDG  , puo
lisoni Kaarina ja minä itse.

kien piirien vaihtojohtajien varahenkilönä ja 

varahenkilönä.

sopimusten tekemiseen, josta käytämme 

keskenään vaihtosopimuksia tulevalle seu
raavalle kesälle. Muutamien maiden kanssa 

on hyvä.

veneessä”, eikä ketään pidä kohdella huo

taa nimenomaan tämä sopimuskierros, kun 
kesällä 2018 on vain 4 leiriä, jonne voidaan 

vien määrää.
Kaiken kaikkiaan matka sujui hyvin, ja nuori

sovaihdon osalta voimme olla tyytyväisiä sopi
muksiin. 

Heikki Hem
m

ilä



UUDET JÄSENET
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Rantanen Tuula,  
Kempas Aila

Mäkinen Akseli, Porrassalmi Heli
Ekholm Peter

Kumpulainen Jouko
Hirvensalo Marika

Karjalainen Pia

B-piiri
Lehtonen Eero

Heilakka Jarmo: Junninen Timo
Peura Tuula,  

Hahkio Jouko
Nummelin Tarmo; Karppinen Reijo

Kalliala Juho

Nieminen Tuula, Riola Tuija
Pehu Seija, Vesterinen Anu

Ikäheimonen Lauri
Hiukkanen Vesa

Suutari Toni
: Salminen Vesa

Hirvonen Kai
Kaurén Kimmo

Sihvola Sanna

Krook Kirsi
Nurmi Sonja

Suuronen Anu
Kaariste Reijo

Vahovuori Petri

Prinssi Paula
Koppanen Markku

Salo Sakari

D-piiri
Hirvonen Paavo
Henry Eriksson, Tomi Mäntynen

Parta Henry
Korhonen Hannu

Kiuru Marko
Joonala Jarkko

Suhonen Johanna
Myllys Maarit,  

Multaharju Sirpa
Peltola Veikko

Kähkölä Vesa
Lakka Kari

Seppälä Risto
Häkkinen Ville

Järvinen Vuokko
Ikonen Sari

E-piiri
Haapajoki Tauno, Haapajoki Sirpa, 

Lohiniemi Terhi,  
Heikkonen Tuija

Paavilainen Anna
Kallio Janne

Koivu Petri
Havukainen Tuula

Miesmäki Mika
Männistö Soili

Suodenjoki Nina, Koukkari Tarja
Niemitalo Jouko

Järvinen Harri, Rinne Taito
Ritola Sari, Mäkelä Teija,  

Virnala Raija
Lappi Teresa, Saari Sinikka

Vanhatalo Johannes

Vehmas Liisa
Lindell Emilia

Rantakoski Kai

Raninen Hannu
Kankainen Tony, Lämsä Jari

Tiiro Kauko
Toivola Heli

Honkamäki Timo
Pola Tuomo

Keränen Raimo

Hirvonen Jarmo
Eteläpää Päivi

Nevalainen Jarkko
Romakkaniemi Raimo

Balerina Martha
Soini Tuomo

Tanskanen Timo

Huhtala Juha, Huhtamäki Heikki, Peltoniemi Maija
Mahosenaho Juhani

Komminaho Hanna
Saranlinna Susanna

Hautamäki Lasse, Nousiainen Harri
Kallio Juha

Pieskä Kari, Heiskanen Ali

Kärnä Risto
Ranto Mauno

K-piiri

Riekkinen Jyrki

Savolainen Raija Kaija
Heikkinen Tomi

 
Miskala Sauli

Vatanen Mervi
Saastamoinen Jaana,  

Keinonen Minna
Shemeikka Erkki

Palomäki Arto

Niskasaari Päivi
Alatalo Seppo

Viitala Taneli
Vuorinen Jouni

Virtanen Ari

Nousiainen Auli, Vartama Jaana
 

Väisänen Marika, Hämäläinen Kaarina, Luoma Marita
Järvenkallas Mika

Vähätalo Tapio
Nurminen Marko

Haavisto Ari
Turpeinen Jari

Luhta Tarja

N-piiri
 

Herranen Lasse
Tikander Bertel, Kekkonen Jari,  

Lounamaa Markku

 

Nortamo Ari

Mäki Juhani

Koivula Ria, Levo Minna
Lähdemaa Niko

Hämäläinen Sami

Kokkonen Riku

Heinola Jarmo
Ruotsalainen Juha

Uusia klubeja
/ Ellen  

LC Luumäen liitännäisklubi. Naisklubissa 23 siirtojäsentä.



Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2018
Fridfull Jul och Gott Nytt År 2018

Toivotamme kaikille jäsenillemme, jokaiselle lionsperheelle ja leolle
sekä yhteistyökumppaneillemme

Finlands Lionsförbund rf.

Hyvää joulua!
Itämeren iloisin laivasto tarjoaa elämyksellisiä risteilyjä ja reittimatkoja. 
Käytä hyväksesi etusi Punaisilla laivoilla.

Katso vapaa-ajanmatkojen edut lionsklubeille ja lioneille:
vikingline.fi/edut/lions

Vähän 
enemmän 
tunnetta

Joulupöytä 
on katettu! 
Tervetuloa!

Pixabay



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

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w.pppppppapapppp jjjj nknknknknkukukukukukkkkkukkkkkkkkakakakkakaka fi.fi.fi.fi.fi.fififikk kkkkk fifififiwwwwwww.w.p.papajajujununknkukukukkkkaka.a.fi.fi

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

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi 

Puh. 03 335 2314
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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

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



36  LION  6/17

Ensiluokkaista avustustyötä 

Lion Sakari Vanjoki
-

-

-
-

-

-
-

-

Lauri 

-

Hannu Kuitunen

SARJAT: Yleinen sarja: alle 60-vuotiaat miehet, yli 60-vuotiaat miehet
 Yleinen sarja: alle 60-vuotiaat naiset, yli 60-vuotiaat naiset
 Leot ja pennut alle 16 vuotta
 Joukkuekohtaiset sarjat (enintään 3 henkilöä/joukkue)

OSANOTTOMAKSUT:
Miehet ja naiset 20 eur/henkilö. Joukkuemaksu 40 eur/joukkue. Leo ja pennut 15 eur/henkilö.
Osanottomaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille;
Lions Club Jaala ry FI71 5751 1040 0006 12

ILMOITTAUTUMISET:
Viimeistään 31.01.2018 (kirjallisesti) Reijo Valkeapää Siikavantie 95, 47710 Jaala
Sähköpostilla: reksi.valkeapaa@gmail.com
Jälki-ilmoittautumiset la 03.03.2018 klo 08.00–09.00 kilpailukeskuksessa.
Jälki-ilmoittautumisesta peritään 50% korotus osanottomaksuihin.
Kilpailuaika on klo 10.00–14.00. Kilpailualue sijaitsee Kouvolan Pyhäjärvellä Jaalassa. Opastus 
kilpailupaikalle Kallioistenniementie 155A:n Kouvolan sekä Heinolan suunnalta kantatie 46:lta.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Lions-liiton pilkkimestaruuskilpailun sääntöjä LISÄYKSELLÄ: 
Myös moottorikäyttöinen kaira sallittu.

MAJOITUS: Kilpailukeskuksessa mahdollisuus majoitukseen. 
 Yhteiset WC:t sekä suihkut. 10€/vrk/henkilö. Omat liinavaatteet.

RUOKAILU: Kilpailukeskuksessa mahdollisuus ruokailuun (aamiainen/lounas). 
 Ruokailutarpeesta kerro ilmoittautumisen yhteydessä.

TIEDUSTELUT KILPAILUSTA Reijo Valkeapää 040 162 2553 ja Aimo Rautiainen 0400 552 469.

T E R V E T U L O A KOUVOLAN PYHÄJÄRVELLE JAALAAN!!!!

K I R E I T Ä S I I M O J A O D O T E L L E N

LC JAALA   LC KUUSANKOSKI/VOIKKAA
www.Lions Club Jaala www.Lions Club Kuusankoski/Voikkaa

Suomen Lions-liiton 

SM-PILKKIKILPAILUT
Kouvolan Pyhäjärvellä Jaalassa 

la 3.3.2018 klo 10.00–14.00

-

-
-

-

-

-



-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
jan ympärille.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-
-

-
-

-

Kuvassa Kalevi Kilpi, Markku Ilmarinen ja Pekka Ahonen, organisoi-
-

roilla tyylikkäät talon asut päällänsä.

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-
-

-
-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-

-

-

-

-

-

-
-
-
-

-
Oskari Eirola 

ja 

-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-
 ja puolisonsa -

-

-

-
-

-
-

-

Kuvassa vasemmalta Heikki Haapakoski, Mikko Alatolonen, Hannu 

-

-

liikenteenohjaukseen ja lapsiparkkiin.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

ron Kirkonmäen koulun rehtorille Markku Sarénille.

-
-

sihteeri Olavi 
-
 



42  LION  6/17

KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

johtaja -

-

-

-

keräysalueelle.

-

-

-
-

-

-
-
-
-

puistosta ja naisten sarjan -

Olli Rannisto

-

-
-

Kuvassa oikealta Alf Norrgård, Aarne Ketola ja Mauno Kuusisto. 
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-

-
-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-
-

-

-
-
-

-
tumassa.

-

 

-

-
-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-

-
-
-

-

-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

 ja Tiina 
Eliisa Lintula

-

-

-
-

-

-

kuntalaisten kanssa.

-

-

(kuvassa oik.) ja laulajana  (vas.)

-

vaara (kolmas oik.)
-

-
-
-

-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-
-
-

Sauli Niinistön

-

-
-
-

-

ja  Lions-

-
-

-

-
 oli 

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-

 
-

-

-
-

Kari Rajala -
hoitaja -
aluejohtaja -

-
-

-

-

-
-

-
-

 muis-

-
-

-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

OMAN ELÄMÄNSÄ
 POMOILLE.

Y R I T Ä .

M E N E S T Y . 

V A U R A S T U .

finlandiagroup.fi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

mukaan.



LC kokoontumispaikat kiittävät Lion-väkeä 
yhteistyöstä toivottaen 

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

Vain 10min Kuopion torilta! 
www.kunnonpaikka.com

KYLPYLÄHOTELLI

Gyldenintie 6 
00200 Helsinki

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

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



-
-

MUISTOKIRJOITUKSET
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Fjalar Frilund

-

-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-
-
-
-
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MUISTOKIRJOITUKSET
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Sarjat:  M, N
Sarjojen voittajat pääsevät suoraan Kiuruveden Iskelmäviikon 

Ilmoittautumiset 20.1.2018 mennessä

Ilm / tied. 

Majoitusvaraukset: 

Kilpailujen jälkeen karaoketanssit

Tervetulloo laalamaan mualaiskaapuntiin!

LION
SM-KARAOKE 2018
mestaruuskilpailut

Kiuruvesi 3.2.2018  Hot.rav.Peltohovi
klo 14.00 alkaen

Tävlingstid/Kilpailuaika:  13.3–25.3.2018 

Järjestäjä/Arrangör:  LC Karleby 

Kilpailutapa/Tävlingsform:  6 s.eu (ei uusintoja/ej förnyelser) 

Keskiarvotasoitus/ 205–155 / 70 %
Medeltalrespit:   (ei rekisteröidyt/ej registrerade 35 p/s) 

Kilpailumaksu/
Tävlingsavgift: 40 €

Kilpailusarjat/Serier: henk.koht./Individuell. 6 s. Lions-mestaruus/
 mästare ilman tas./utan respit 
 6s. lions/lady/lions-veteraanit/veteraner
 joukkue/lag 2 x 6 s. 
 lions-Veteraanit/veteraner 4 x 6 s. lions 

Palkinnot/Priser:  Kolme parasta/sarja.  Tre bästa / serie. 

Ilmoittautuminen/ viimeistään/senast 28.2
Anmälningar:  Kokkolan keilahalli/Karleby Bowlinghall 
 puh/tel +358 (0)50 308 7500

Kilpailuajat/Tävlingstider:  to klo/kl 18.00 pe/fre. klo/kl 12.00 ja/och 14.00 
 la/lö ja/och su/sön.  kl 11.00 ja/och 13.00 
 Muut ajat/Andra tider 
 sopimuksen mukaan/enligt överenskommelse.

Lion SM/FM 
Keilailu/Bowling 2018

Kilpailukutsu/Tävlingsinbjudan

MUISTOKIRJOITUKSET



WE 
SERVE

PRESIDENT DR. NARESH AGGARWAL, 2017-2018
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INTERNATIONELLA PRESIDENTEN HAR ORDET

-
-

-

-
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Heikki Hem
m

ilä

 
 

 
 

 

 

-

-

-

Kaarina
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

V Heikki Hem
m

ilä
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RÖDÄ FJÄDERN

-
-

-

Esa 

-
-

Erkki 
Honkala
virta

-

 
-

-
-

-

-
-

-

P

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
-

-
-

i Finland
-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

av 
-

Ruissalo -
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LIONS QUEST

E -
-
-

-

-

-

-
-

-

olika typer av hem.

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-
 

 

-

-

-
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UNDOMSUTBYTE

En annorlunda 

-

-
-

-

-

-
-

Guðrún 
-

 

-

-
-

-

-

 

-

-

-

 

-
-

-
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L -

-

-
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-
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-
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-
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-

-
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-

-
-
-

-
-

-

på god väg.
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LEOLEHTI  

6/2017

Hallituksen suusta

Järvenpään klubi kävi 
taas ilahduttamassa vanhuksia 
bingon merkeissä 
Kirjoittanut: Camilla Ekman, Leo Club Järvenpää

Leo Club Järvenpää kävi lokakuussa tutussa 
järvenpääläisessä vanhainkodissa pitämässä kovasti 

toivottua bingoa. 

Olemme tehneet tätä aktiviteettia 
useiden vuosien ajan samaisssa 
vanhainkodissa, muutamia kertoja 
vuodessa. 

Tänä vuonna kysyimme van-
hainkodilta, että mitä he toivoisivat 
meidän tekevän vanhusten kanssa, 
olimme miettineet joitain uusia jut-
tuja vaihteeksi. Vanhainkodin työn-

tekijät kuitenkin kertoivat että bingo 
on monen vanhuksen odottama 
juttu, joten päätimme sen tälläkin 
kertaa vetää. 

On hienoa nähdä ilo vanhus-
ten kasvoilta kun bingo alkaa ja 
ensimmäiset bingot huudetaan. 
Monet eivät välttämättä kuule tai 
näe niin hyvin, mutta klubilaisten 

Kirjoittanut: Aino-Maija Laitinen, 
Suomen Leojen hallituksen PR-sihteeri

Haluan kertoa teille, mistä minulle 
iski markkinointi-innostus. Valmis-
tuin keväällä 2017, ja jäin työttö-
mäksi kesän ajaksi. Työttömyys oli 
raastavaa, koska haluan tehdä ja 
hösätä koko ajan. Oli kamalaa, että 
tekemistä piti keksimällä keksiä. 
Samanaikaisesti stressi oli kova, 
kun työtä ei meinannut löytyä. Syk-
syllä hain TE-toimiston rekrykoulu-
tukseen, jonka aiheena oli kaupal-
lisuus. Pääsin kuin pääsinkin koulu-
tukseen viimeisten joukossa!

Alussa olin erittäin skeptinen sen 
suhteen, mitä hyötyä koulutuksesta 
minulle olisi, vasta valmistuneelle 
tuotantotalouden diplomi-insinöö-
rille. Ensimmäinen koulutuspäivä 
kuitenkin romutti heti kaikki ennak-
koluuloni. Tämä on rautaista asiaa! 
Leoihin kaikki linkittyy taas sillä 
tavalla, että työpaikassani on van-
hakantainen ilmapiiri, jossa uudis-
tukset jännittävät. Niinpä ratkaisin 
oman haasteeni siitä, miten pääsen 
harjoittelemaan opittuja asioita sillä, 
että siirsin opit leotoimintaan.

Päätin heinäkuussa, että tämän 
kauden teen ”sata lasissa”. Teen 
kaiken mahdollisen, jotta visio siitä, 
että kaikki suomalaiset nuoret tun-
tevat tämän kauden jälkeen sanan 
leo, toteutuu. Siksi tämä palo  leojen 
markkinointiin.

Tällä kaudella haluan kokeilla 
kaikkea, mikä budjetin rajoissa 
onnistuu. Onneksi järjestö on 
mukautuva, ja asioita saadaan 
onnistumaan pienilläkin rahoilla. 

Uudistimme radikaalisti sosiaa-
lista mediaa tekemällä sille suun-
nitelman, joka toki vielä muotoutuu 
versioihin 2.0 ja 3.0 ja niin edel-
leen. Toivon, että leotoiminta saisi 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, 
mutta myös perinteisissä kana-
vissa. TV:tä katsoo edelleen moni. 

Yritetään ajatella tätä asiakas-
lähtöisesti. Ei ole järkeä räiskiä 
markkinointia sinne ja tänne sen 
enempää miettimättä. Kuka mei-
dän asiakkaamme on? Mistä hän 
on kiinnostunut? Mitä hän haluaa 
kuulla ja lukea? Samalla opetetaan 
toisiamme ja opitaan toisiltamme. 
11.12. on webinaari leoille ja leijo-
nille. Siellä jatketaan markkinoinnin 
teemoilla. 

Markkinoinnin sydämessä ja 
onnistuneessa myynnissä avai-
mena on halu auttaa. Järjestöl-
lämme se asia on jo hallussa. Miten 
me saamme siirrettyä halun auttaa 
myös toiminnastamme viestimi-
seen? Olen varma, että voimme 
auttaa uusia jäseniä löytämään 
huippujärjestön, jossa hekin saa-
vat auttaa. 

Koulutus oli siis mahtava. Nyt 
haluan auttaa tätä järjestöä. Haluan 
kuunnella asiakkaitamme, mahdol-
lisia uusiä jäseniä. Apuna käytän 
brändiä, sisäistä yrittäjyyttä, posi-

-
leja sekä ostopolkuja. Koska niitä 
tarvitaan, jotta viestintämme tavoit-
taisi kohteemme ja saisi haluamaan 
myös jäseneksi.

Uudet leohupparit 
Vaasassa

Kirjoittanut: Elina Tikkanen, Leo Club Vaasa

V iime keväänä kokouksessamme vieraili entisen 
Leo Club Wasan vanhoja jäseniä. Heiltä saimme 

idean hankkia klubillemme omat hupparit, joita voisi 
käyttää klubia edustettaessa ja nostattamaan klubimme 
yhteishenkeä. Pari klubin jäsentä alkoikin innokkaasti 
suunnitella tulevia huppareita ja niiden ulkoasua. pp j

avustuksella he ovat nauttineet 
kovasti bingoilusta! 

Myös me nautimme kovasti bin-
gosta! Aktiviteetti on erittäin helppo 
toteuttaa eikä paikalle tarvitse 
kovin montaa ihmistä. Bingoko-
neen puuttuminenkaan ei ole este, 
kun sen voi itse askarrella. Monesti 
olemme ostaneet keksejä ym. pal-

kinnoiksi, tänä vuonna annoimme 
kinder munia. Vanhukset innostuivat 
kovasti keräämään bingoja, jotta he 
saavat kerättyä yhden kindermunan 
kullekin lapsenlapselleen. 

Kannustamme myös muita 
klubeja bingoilun hauskaan 
maailmaan! 

Kesän tullen asiassa ei kuitenkaan 
oltu päästy vielä pitkälle, mutta kun 
lehdet puissa alkoivat vaihtaa väriä 
ja kirpeät tuulet puhaltaa Vaasassa, 
virkosi asian suunnittelu uudelleen. 
Nyt piti pitää kiirettä, jotta hupparit 
saataisiin mahdollisimman  nopeasti 
valmiiksi, ja nopeastihan siinä toi-
mittiinkin. Koko Leo Club Vaasa 
osallistui hupparidesignin suunnit-
teluun, ja lopputulosta ei voi kuin 
ihastella! Tilaus toimitettiin ripeästi 
eteenpäin, ja sitten tehtäväksi ei 
jäänyt muuta kuin odotella. 

Valitettavasti hupparit eivät ehti-
neet mukaan järjestömessuille, 
joissa klubimme oli edustamassa 
ja kertomassa toiminnastamme, 

mutta pitkän odotuksen jälkeen 
saapui vihdoin viesti: ”Hupparit ovat 
valmiita”! 

Nyt koko klubimme voi pukeu-
tua omiin klubihuppareihin ja edus-
taa erilaisissa tapahtumissa, myös-
kin kansainvälisesti. Klubihupparit 
tuovat myös parempaa näkyvyyttä 
Vaasan leojen pitäessä niitä kou-
luissa, kaduilla ja työpaikoilla. Hup-
parit ovat myös oiva väline mark-
kinoida leotoimintaa muillekin, ja 
onhan leojen parempi markkinointi 
myös koko leojärjestön tavoitteena 
tänä vuonna. Hupparit osuivat siis 
kaikin puolin hyvään saumaan, ja 
ehkä niitä nähdään muillakin klu-
beilla vielä tämän kauden aikana.
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Hyvällä mielellä 
ympäri Suomea 
Hyvänmielenpäivänä
Hyvänmielenpäivä on leojen kansallinen aktiviteetti, jossa 

levitetään hyvää mieltä ja lämmintä mehua hautausmailla 
pyhäinpäivänä. Tänä vuonna Hyvänmielenpäivä järjestettiin Oulussa, 
Vaasassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Turussa, 
Vantaalla ja Espoossa.

-

Jyväskylässä järjestettiin pyhäinpäivänä perinteikäs mehun 
ja pipareiden tarjoilu pienessä tihkussa klubilaisten voimin. 
Päivä oli jälleen hymyntäyteinen ja tunteikas, sillä moni hau-
dalla kävijä oli ilahtunut pienestä eleestämme. Moni kävijä iloitsi 
jälleennäkemisestä ja kiitti toiminnastamme.

Jyväskylä/Lohikosken klubin sponsoriksi lähti tänä vuonna 
Seppälän Prisma. Prisman johtajana toimiva Mikko Junttila 
halusi tukea paikallisten leojen tärkeää toimintaa ja lahjoitti lah-
jakortin tarvikkeiden ostamiseksi. Klubi kiittää tuesta ja siitä, 
että sai olla tänäkin vuonna tuomassa hyvää mieltä pimene-
viin iltoihin. – Kati/Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Kuuma mehu läm-
mitti koleana päivänä 
Turussa Katariinan 
hautausmaalla.

Turun leoja.
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Suomen Leojen koulutuspäivät 
Seinäjoella 15.-17.9.2017
Teksti: Teemu Laitinen, Suomen Leojen hallituksen varapresidentti

Syyskuun kolmantena viikonloppuna järjestettiin Suomen 
Leojen koulutuspäivät Venestalolla Isokoskella. 

Paikka sijaitsee noin kymmenen kilometrin päässä 
Seinäjoelta. Viikonloppuun mahtui monenlaista ohjelmaa, 
kuten koulutuksia, muihin tutustumista ja teemabileitä ja 
ennen kaikkea yhdessäoloa. Iso kiitos Leo Club Vaasalle 
tapahtuman järjestämisestä!

Viikonlopun vietto alkoi perjantai-
iltana paikalle saapuen. Pidimme 
Suomen Leojen hallituksen kokouk-
sen, jossa käsiteltävänä oli ajan-
kohtaisten asioiden lisäksi kauden 
teemaan, näkyvyyden parantami-
seen, liittyvät aiheet. Lisäksi valit-
simme delegaatiojohtajan ensi vuo-
den Unkarin Leo Europa  Forumiin. 
Jatkoimme illemmalla pienem-
mällä porukalla keskustelua näky-
vyydestä epävirallisissa merkeissä 
illanvieton ohella. Perjantai-iltaan 

kuului myös teemabileet, joissa tee-
mana oli 2000-luku. Koulutuspäi-
villä oli mukana monia uusia leoja, 
joten järjestimme leojen tutustumis-
leikkejä. Näiden avulla oppii hyvin 
uusia kasvoja ja nimiä.

Lauantaipäivä oli pyhitetty erilai-
sille koulutuksille. Aamupäivällä oli 
vuorossa yhteiset osuudet, joissa 
käsiteltiin leo- ja leijonatietoutta. 
Lisäksi saimme puhujaksi ansioi-
tuneen leijonan ja entisen leon, 
Antti Forsellin. Hän kertoi oman 

Koulutuspäivien key note speakerina oli entinen leo Antti Forsell LC Helsinki/Finlan-
diasta. Antin puhe innosti ja myös itketti.

Kouluttautumassa.

Yhteiskuvassa Suomen Leot.

tarinansa siitä mitä tämä palvelu-
organisaatio on antanut hänelle 
ja miten hän on sitä myöten voi-
nut antaa takaisin uusille leoille ja 
leijonille tietämystään ja näkemys-
tään toiminnasta ja laajemminkin 
elämästä. Antin pitämästä osuu-
desta saamme varmasti kaikki 
lisää virtaa toiminnan tueksi ja ins-
piraatiota elämän tielle. Iltapäi-
vällä pidettiin virkailijakoulutukset 
eri klubivirkoja varten (presidentti, 
sihteeri, rahastonhoitaja). Lisäksi 
Clara, Jenni ja Kati pitivät johtaja-
koulutuksen, jossa käytiin läpi joh-
tamisen ominaisuuksia ja esimerk-
kejä leotoiminnassa, kuten aktivi-
teettien järjestämisessä. Lauantai-
iltana oli ohjelmassa Leo Club Vaa-
san 1-vuotischarter-juhlat. Juhlien 
teemaksi oli valittu Hollywood Red 
Carpet, joten pukeudu sellaiseksi 
jossa kävelisit punaisella matolla. 
Illallisen lisäksi oli vuorossa puheet, 

joissa otettiin esille Vaasan klubin 
ansioitunut taival ensimmäisenä 
toimintavuotenaan. Saimme char-
ter-juhliin arvovaltaisia vieraita lei-
jonista, kun paikalle saapui Lions-
liiton puheenjohtaja Erkki Honkala, 
F-piirin piirikuvernööri Jaakko Pas-
sinen sekä muita leijonia. Ilta oli 
antoisa ja saimme nauttia pöydän 
antimista ja hyvästä seurasta.

Sunnuntaina oli kotiinlähdön 
aika. Saimme viikonlopusta hyvän 
alun kaudelle ja monia uusia 
 ideoita toimintaan uusilta ja van-
hemmilta leoilta; se on koulutus-
päivien parasta antia joka kerta! 
Toivon mukaan varsinkin uudet 
leot pääsivät näkemään leotoimin-
nan ja hyvän tekemisen laajuuden. 
Suunta on tasaisen varmasti ylös-
päin ja olemme toiminnan sekä 
näkyvyyden osalta hyvin ajan her-
moilla. Nähdään Talvipäivillä tam-
mikuussa jälleen isolla leojoukolla!Tutustumisleikkejä.



6/17  LION  67

Suomen Leot

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Eveliina Seppänen

p. 050 435 9766

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2018

Lehti 1/18: 11.01. (ilmestyy 15.02.)
Lehti 2/18: 01.03. (ilmestyy 05.04.)
Lehti 3/18: 26.04. (ilmestyy 31.05.)
Lehti 4/18: 02.08. (ilmestyy 06.09.)
Lehti 5/18: 13.09. (ilmestyy 18.10.)
Lehti 6/18: 08.11. (ilmestyy 13.12.)

Seuraavan lehden  
deadline:

11.01.2018
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

Leoämpäreitä jakamassa
Kirjoittanut: Clara Nilsson, Leo Club Espoo/Downtown

Kaupat houkuttelevat asiakkaita avajaisiinsa usein ilmaisilla ämpäreillä, 
ja joskus niissä on jotain sisällä. Ämpärit ovat erittäin suosittuja, ja 

ihmiset voivat tuntikausia jonottaa, että saavat näitä. 

Mietimme klubin kanssa, että 
ha luam me olla mukana tämän 
aikakauden trendissä ja tehdä 
oma ”leoämpärimme”, jota jaetaan 
apua tarvitseville. Halusimme lah-
joittaa nämä ämpärit vähävaraisille 
nuorille. 

Päätimme, että täyttäisimme 
ämpärin siivousvälineillä, ja itse 
ämpärin voi myös käyttää hyödyksi. 
Kun nuoret muuttavat pois kotoa, 

Leojohtajien koulutus Malmilla
Kirjoittanut: Clara Nilsson, Leo Club Espoo/Downtown

Paikalle pääsi kolme innokasta 
leojohtajaa C-, D- ja H-piiristä. Päi-
vän agendalla oli kertoa yleisesti 
leoista, miten perustaa leoklubi, 
keskustelua leijona-leosuhteista ja 
tämän kauden tavoitteista. Päivä 
oli erittäin antoisa sekä leojohtajille 
että leojen edustajille, ja aika sujui 
leppoisan keskustelun ja ideoiden 
parissa. Leojohtajat toivoivat aktii-
vista kommunikaatiota, ja että klu-
bit ottaisivat yhteyttä ja kutsuisivat 
heitä klubikokouksiin ja aktiviteet-
teihin. Leojohtajien yhteystietoja voi 
kysellä leojen piiripresidentiltä. 

Olemme tällä kaudella puhuneet 
paljon näkyvyyden lisäämisestä. 
Keskustelut ovat usein koskeneet 
ulkoista näkyvyyttä, mutta yhtä tär-
keä on sisäinen näkyvyys leijonien 

heillä on usein paljon kustannuksia, 
ja siivoustarvikkeet eivät ole haus-
kin ostos, mutta pakollinen. 

Otimme yhteyttä Espoon kau-
pungin sosiaalitoimistoon, ja he 
innostuivat ideasta. He järjestivät 
lokakuussa vähävaraisille nuorille 
infotilaisuuden koskien asumista ja 
siivousta. Monella info-tilaisuuteen 
osallistuneista ei ole paljon tietoa 
kodinhoidosta. Kiitokseksi osallistu-

misesta nuoret saivat meidän leo-
ämpärimme. 

Tämä oli erittäin helppo ja mukava 
aktiviteetti. Suosittelemme tätä 
aktiviteettia lämmöllä muillekin klu-
beille. Yksi mahdollisuus hankkia 
siivoustarvikkeita on kysyä kau-
poista tai siivoustarvikkeiden toi-
mittajilta, jos he voisivat sponso-
roida ämpärien sisältöä. 

Kausi on hienosti polkaistu käyntiin, ja piireissä on taas 
monta uutta leojohtajaa aloittamassa kauttaan. Jotta 

yhteistyö leojen ja leojohtajien välillä sujuu mutkattomasti 
kauden aikana, pidimme heille lokakuussa päivän mittaisen 
koulutuksen Malmilla. 

ja leojen välillä. Koulutuksessa 
käsittelimme, miten voisimme vah-
vistaa leojen ja leijonien välistä 
yhteistyötä. Tulimme siihen lop-
putulokseen, että aktiivisella vies-
tinnällä ja yhteydenpidolla molem-
piin suuntiin vahvistamme suhteita. 
Yksi ehdotus oli, että leot vieraili-
sivat leijonaklubien kokouk sissa ja 
aktiviteeteissa. Innostuin ajatuk-
sesta, ja olen jo kirjannut kalente-
riini monta vierailua leijonaklubien 
kokouksiin. 

Täten haastan kaikki Suomen 
Leot ja leoklubit vierailemaan leijo-
naklubien kokouksissa, aloittakaa 
taustaklubien kokouksista! 

Tulette huomaamaan, kuinka 
hauskoja ja antoisia kokouk set 
ovat. 

LEOJEN JA LEIJONIEN YHTEINEN 
MARKKINOINTIWEBINAARI

Mihin markkinointia tarvitaan? 
Kenelle markkinoidaan? Häh, siis miten?
Aiheina webinaarissa:
– brändi, imago ja sen kehittäminen
– markkinoinnin työkalut (sosiaalinen media)
– onnistuneella markkinoinnilla jäseniä
– asiakaslähtöisyys

Webinaari pidetään verkossa 
12.12.2017 klo 18. 
Seuraa ahkerasti Facebookia ja osallistu!



Vain yksi voi 
olla tällainen

JOENSUU  |  HELSINKI  |  TAMPERE  |  NURMES
p. 010 230 8400 |  www.punamusta.com

Jotkut nyt vain ovat sellaisia, että tietävät muita paremmin 
mitä haluavat. Haluavat erottua ja hoitaa hommansa muita 
paremmin. Meidän painotalollamme on rutkasti juuri sellaista 
draivia, joka tuo sinulle kunniaa.

Painotuotteet Suurkuvatulostus Sähköiset julkaisut
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