
Kanadan Albertassa olleen 
Heidi Pellisen toive matkasta 

maailman ääriin toteutui.

Lionit lähettivät 
nuorisovaihtoon 

168 nuorta tänä kesänä

Suomen Lions-liitto ry lokakuu  5/2017

Valkoisen kepin päivä 
lokakuussa
Maailmassa on noin 
300 miljoonaa näkövammaista

Käpypitsillä 
hyväntekeväisyyttä
Lionstoiminnan kautta harrastuksen 
tuotot hyväntekeväisyyteen

Hyvän Päivää  
juhlitaan 8.10.
Sibeliustalolla vietetään myös  
Punainen Sulka -kampanjan  päätösjuhlaa
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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, 

Lionismia tarvitaan 
jokaiselta lionilta 

Naresh Aggarwal

Oletko koskaan ollut upealla lomalla, jolla teit ja näit paljon? Kun 

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.

LCI



SISÄLTÖ
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Suomi – Finland

Perustettu 20.3.1955

 • JULKAISIJA 
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
p. 010 501 4501

• TOIMITUS
Anna-Kaisa Jansson
Vastaava päätoimittaja
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
p. 010 5014 506, 050 3077 043
anna-kaisa.jansson@lions.fi

Uutisaineistot:
leijonalehti@lions.fi tai toimitus@lions.fi

Bo Ingves
Svenskpråkig redaktör
Fredsgatan 15 C 5, 06100 Borgå 
p. 0400 465 331
bo@teravisions.fi

Kääntäjä (englanti)
Tuulikki Mattila
Pietolankatu 8 H, 23600 Uusikaupunki
p. 02 842 3383

LEOLEHTI
Aino-Maija Laitinen
leolehti@leo-clubs.fi

 5. lokakuuta5/ 2017

Seinäjoen kuvernöörineuvoston seminaarissa aiheena muun muassa LCI 

• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI
p. 010 501 4502, 040 580 2494
maarit.kuikka@lions.fi

• OSOITTEENMUUTOKSET
Leijonien osoitteenmuutokset: 
sihteerin toimesta päämajan 
jäsenrekisteriin MyLCI:hin.
Muiden lehden saajien osoitteenmuutokset: 
Marja Pakkanen, p. 010 501 4505, 
marja.pakkanen@lions.fi

• ILMOITUKSET 
Veli-Matti Wilska
Ilmoitusmyynti T:mi Veli Matti Wilska
Kiipolantie 2
59310 PARIKKALA
p. 040 735 7531
vmwilska@ywc.fi

Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella vmwilska@ywc.fi
kirjeitse osoitteella 
T:mi Veli Matti Wilska 
Kiipolantie 2, 59310 PARIKKALA

Lehden vastuu ilmoituksen
julkaisemissa sattuneessa
virheessä rajoittuu ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen.

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi/lionlehti

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2017 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
n:o 6    07.12.   (aineistopäivä 09.11.)

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan vain 
pyydettäessä. Ilmoitusaineisto kuhunkin nume-
roon on jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin 
ennen lehden viimeistä aineistopäivää.

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO 

• TOIMITUSNEUVOSTO 2017–2018
Puheenjohtaja Lauri Kaira, LC Vantaa/
Pähkinärinne, p. 0400 503 554, N-piiri, 
Mervi Mäki-Neste, LC Alavus/Kuulattaret, 
p. 050 587 6297, F-piiri 
Pirjo Koskenrouta, LC Uusikaupunki/
Merettaret, A-piiri, p. 0505 605 283
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös 
virkansa puolesta kansainvälisen 
hallituksen istuva jäsen, 
ID Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela.

LION-lehti on Lions Clubs Internationalin 
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituksen 
luvalla 20 kielellä: englanti, espanja, japani, 
ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi, flaami, 
korea, portugali, hollanti, tanska, kiina, norja, 
islanti, turkki, kreikka, hindi ja thai. 

 LION-lehti on LCI:n suomenkielinen 
julkaisu.

 8

 9

 35

 38

Kannen kuva: Samuel Yakobus
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LCIF

rantakisojen järjestämiseksi

, joka on kotoi
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LCIF

”Rantakisoissa 
juhlitaan 

Kester 
 ja 
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PUHEENJOHTAJALTA

M

S

A

V

T

S

H

Markus Flaaming
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PÄÄSIHTEERILTÄ

Maarit Kuikka

Hallituksen kokoukset

Kuvernöörineuvoston kokoukset

Vuosikokous

siellä?

Kansainväliset kokoukset
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ion 

Mitkä ovat mielestäsi olleet suurimmat 

vei näön hänen kummastakin silmästään. 

LCIF
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TOIMITUKSELTA

SightFirst ja trakooma

©

silla alueilla?

kanssa, mukaan lukien lion 

gahi

 oli 

Carter

R  

Tarja Halonen

 suomalaisen lionstoi
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Suomeen lokakuussa
 

varain hankinta toimialaa

Ja seuraavana vuorossa on 

Jouko 
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Erkki Honkala

Jorma Rasin
mäki

Seminaarissa useita teemoja

Clara Nilssonin mukaan leojen 

Hannu Saarnilehto

Raija Fors

Maarit Kuikka

Kuvernöörineuvosto kokoontui Seinäjoella
KUVERNÖÖRINEUVOSTO

Rahko kuuntelemassa seminaaria.
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K

Tilanne tällä hetkellä

Kiinteitä kuluja alas 

ASIAA liiton 
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KILPAILUKUTSU
Lions Finland Darts Championships 2017
28.10.2017 klo 12

Kallvikinniementie 35, 00980 Helsinki

Kutsukilpailu kaikille Suomen Lions-liiton jäsenyhdistysten 3-henkisille joukkueille. Samasta 
yhdistyksestä voi osallistua useita joukkueita. Joukkueiseen saa kuulua myös yhdistyksen jäsenen 
perheenjäseniä.

Samassa yhteydessä järjestetään lisäksi avoin sarja, joten mukaan voi kutsua myös yhdistykseen 
kuulumattomia kavereita. Parhaiden joukkueiden lisäksi myös parhaat henkilökohtaiset suoritukset 
palkitaan.

Kilpailumaksu on 90 € / joukkue (30 € / osallistuja)

ilmoittamalla ruokailusta etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Majoitusmahdollisuus

Kilpailu järjestetään

Osallistujilla -
nen tikanheitto. Alan ammattilaiset opastavat lajin saloihin paikan päällä.

Ilmoittautumiset
14.10.2017 mennessä, maksaja-

tietoihin joukkue ja kapteenin nimi.

Ilmoittauduttaessa ilmoitetaan jäsenyhdistyksen nimi, joukkueen kapteenin nimi, sähköposti ja 
kännykkänumero sekä kahden muun joukkueenjäsenen nimet. Jos samasta yhdistyksestä osallistuu 
useampi joukkue, merkitään jäsenyhdistyksen nimen perään joukkueen numero 

Kilpailun järjestää
kanssa.

Lisätietoja: gorm.oy(at)gmail.com 

TERVETULOA
LIOSN-CLUB HELSINKI VARTIOKYLÄ

PASI SALMU
0400 541 866

pasi.salmu@gmail.com

Suomalaiset klubiasut 
ja mittapuvut

*Mittaukset 
esimerkiksi 

klubi-iltoina.
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E Helen Kellerin kan

Mikko Metson 

Markus Flaamingille sekä 
Veikko Teeriojalle

Johanna Herra
nen
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Herranen kertoo kokemuksiaan Mikko 
Metsolle ja Tero Kiurulle.

”Maailmassa noin 

näkövammaista.

Thorleif Johansson

www.velinmatkat.fi   Puh. 044 718 0008

Ikä ei paina Velin matkoilla, sillä haku vaikka
kotiovelta Tampereen lähialueilta.

Lisää matkoja www.velinmatkat.fi

Velin 
tasokkaat 
matkat!

10pv Villa Aleksanteri Siwan keitaalla, Saharassa 4.11. & 1.2.2018.
3pv  Krakovan sydämelliset joulutorit 26.11.
2pv  Teatterimatka Lappeenrantaan 29.11.
4pv  Kilpisjärven Saana Suomi 100 vuotta juhlavalaistuksessa 3.12.
3pv  Gdanskin joulutorit 14.12.
4pv  Joulu Wienissä 23.12.
8pv  Niilin risteily 12.2.
2pv  Kemin lumilinna ja risteily jäänmurtaja Sammolla 
 17.2. & 21.2. & 23.2.2018
8pv  Pohjois-Kreikka 20.4.
6pv  Mostar-Dubrovnik-Budva-Albania 7.5.
1pv  Mannerheim ooppera Ilmajoella 14.6. & 17.6.2018.
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Rautalampilainen  oppi 

ota katsellessa, automatkalla kuin lentoko

Rautalammilta
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Ulla 

Jari Sinkkonen

nen
 Elämisentaitoja 

LIONS QUEST

koulutuksella, jossa osallistujat pääsi

taja 
 

Jenna Härmä

avajaisista

”Tarve lasten 
ja nuorten 

kasvun tukemiseen on 
ilmeinen.
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LIONS QUEST

”Ohjeenamme 
on ollut kehu 



,V

Aika Kurssityyppi Piiri Paikkakunta

5.-6.10 Peruskurssi N Helsinki

9.-10.10.
Peruskurssi, 
erityisopettajat ja 
oppilaanohjaajat

G Jyväskylä

9.-10.10. Peruskurssi G Jyväskylä

9.-10.10. Peruskurssi H Joensuu

24.-25.10 Peruskurssi A Turku

26.-27.10 Peruskurssi C Kerava

9.-10.11. Peruskurssi L Rovaniemi

9.-10.11. Peruskurssi M Kokemäki

11.11. Täydennyskoulutus M Pori

15.11. Täydennyskoulutus D Lappeenranta

16.-17.11. Peruskurssi D Lappeenranta

16.-17.11. Peruskurssi E Tampere

20.-21.11. Peruskurssi B Lohja

7. ja 15.11. Liikuntaseurakoulutus N, B, C Helsinki

7. ja 15.11. Liikuntaseurakoulutus K Kuopio

8.-9.2. Peruskoulutus N Helsinki

10.2. Täydennyskoulutus H Joensuu

21.-22.2. Peruskurssi O Kalajoki

22-23.2. Peruskurssi K Kuopio

6.-7.3. Peruskurssi B Espoo

15.-16.3. Peruskurssi G Jyväskylä

15.-16.3 Peruskurssi A Turku

19.-20.3 Peruskurssi C Riihimäki

22.-23.3. Peruskurssi I Oulu

22.-23.3. Peruskurssi F Alavus

24.3. Täydennyskoulutus F Alavus

4.4. Täydennyskoulutus N, B, C Helsinki

5.-6.4. Peruskoulutus N Helsinki

17.4. ja 25.4 Liikuntaseurakoulutus I Vuokatti

18.4 ja 26.4. Liikuntaseurakoulutus G Jyväskylä

  KURSSITYYPIT

» Peruskurssi varhaiskasvatukseen ja peruskouluun, 2pv, 410e/hlö
» Täydennyskurssi peruskoulutuksen aiemmin, 200e/hlö
» Koulun ulkopuoliset kasvattajat kuten kerho-ohjaajat,               

nuorisotyön- ja seurakuntien työntekijät, 2 iltaa, 248e/hlö
p j j jp j j j

» Liikuntaseurakoulutus mm. valmentajille ja joukkueenjohtajil-
le, 2 iltaa, 248e/hlö

 YHTEYSTIEDOT:
www.lionsquest.fi
etunimi.sukunimi@lions.fi

PIIRIEN QUEST-PUHEENJOHTAJAT
A:  Virpi Lukkarla, B: Ari Malmio, C: haku auki,                     
D: Kimmo Ruokoniemi, E: Kristiina Marttila, F: Marika 
Haapanen,  G: Eila Pelli, H: Jorma Silander, I: Jari-Jukka Jokela, 
K: Merja Ikonen, L: Terttu Alavuokila,  M: Kalevi Nummijärvi, 
N: Jenni Luomala, O: Jaana Siermala 

PÄÄKOULUTTAJA JA KOORDINAATTORI
Ulla Sirviö-Hyttinen, puhelin 040 850 7241

KOULUTUSSIHTEERI Jenna Härmä, puhelin 010 501 4507 

Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia 
ilmoittautuu. Toteutumisen varmistamiseksi ilmoittautumisia 
toivotaan mahdollisimman aikaisin, kuitenkin viimeistään 
2vko ennen kurssia. Tällöin osallistujille lähetetään kurssin 
vahvistuskirje tai tieto kurssin peruuttamisesta. 

“On helpompaa rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia”
                - Orjuuden vastustaja Frederick Douglass (1818 - 1895)

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
2017 - 2018

 2017  -  2018 

  HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioikaa piiriin merkityt koulutukset ja päättäkää 
koulutettavien määrästä heti ensimmäisessä kokouksessa.

» Ilmoittakaa päätös piirin Quest-puheenjohtajalle tai 
osoitteessa www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen   

» Ottakaa kouluun/päiväkotiin/kuntaan yhteyttä kurssipaikan
tarjoamiseksi.  Jos halukasta lähtijää ei löydy, vinkatkaa asiasta
piirinne Quest-puheenjohtajalle

» Ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee maksajan. Lasku 
koulutuksesta lähetetään ilmoituksen mukaan. 
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PUNAINEN SULKA

ja 

Nimekkäitä tekijöitä 
samalla lavalla 

nut  saapuu jakamaan palkinnon ja 

on Sami Jauhojärvi

Sauli Niinistön suojele

Juha 
 ja 

Jukka Rintalan

sunnuntaina 

Sibeliustalossa
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Ossi Saviniemi

, kultapainija 
Ukkola ja laulaja Kaija Kärkinen

lion 

Hanhiniem Toivo Kuula

Maurits Niemistä

PUNAINEN SULKA
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Keshanin

Ihana sauna

SRI LANKA
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Ranjith

Ossi Vuorinen

Sri Lankan kummit 

Eero Arvo

 ja 

Antero Kokkonen

Aarto Mäkinen

LC Oulu/Hannat

Eero Arvo

SRI LANKA
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JUHLAVUOSI

leikkitelineen

Jari Sinkkonen
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Talkoolaisten 

historiaa 
seinään

Tarja Halonen
Juha Eskelinen

 mielenkiintoinen 

Raimo Naumanen

JUHLAVUOSI



26  LION  5/17

NUORISOVAIHTO

 ja Fran 

Matkan kohokohta

Suomen koulujärjestelmä  

Elämää kesän ajan 

maailmaa
”
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NUORISOVAIHTO

tutustuminen 

P

LC Hämeenlinna/Liinut

minnasta?

sasi?



Kerro Klubien kuulumisia -palstalla tei-

-
-

9 riviä tai 90 sanaa. Tapahtumasta saa 

28  LION  5/17

KLUBIEN KUULUMISIA

Ylioppilaskunnan laulajat konsertoi Nurmijärvellä
Ylioppilaskunnan Laulajat (YL) on vuonna 1883 Helsingin yliopiston 

-

-
koon konsertoimaan. 

Levähdys- ja retkipaikka Loimijoen rantaan
Kurjenkaaren sillan vieressä voi nyt istahtaa ihailemaan Loimijoen laakson 

-
-
-

Marko Virtanen kertoo.

-

kustannukset ovat hieman vaille 3 000 euroa. 
-

-
-

Sari Mustajok
kuusi -kampanjaan osallistuminen sopii oikein hyvin klubin toiminta-

-

-
-

haleijonana toiminut Ritva Nepponen kertoo.
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KLUBIEN KUULUMISIA

Charter Night -juhla rokaten

sää oli kuin enteellinen uuden klubin perustamistaival: lunta tuprusi tai-

-
-
-

saada vahvat tukijoukot mukaansa: kummeina Olli Linjala
-

Kaisa ja Lauri Vainio ja silloisen kauden piiriku-
vernöörinä toiminut 

Tero Salomaa 
totesivat.

-
Rinna Ikola-Norrbacka. Hän 

-

-
kola

Susanna Siren

-

-

-

Lionismi ja autot rinnan Riihimäellä

-

-
-

-
-

liä uuden omistajansa. 
Harri Kylmälän mukaan palaute sekä 

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

Lahjoitusvarat saajille kasseina
-

-
-
-

kasseja yksinasuville miehille ja perhekasseja monilapsisille perheille 

klubi on saanut vuokraamalla itse valmistamiaan keskiaikaisia asuja. 
Lokakuussa varoja kartutetaan lisää järjestämällä keskiaikaiset Ruusu-
linnan syömingit.

Hollolan neljä lionsklubia ovat toimineet yhdessä perheille ja nuorille 
-

nuorten toimintaan.
-

nuorille. Klubien yhteisistä talviriehan tuotoista sekä klubien omista 

-
koselle -

-

-

-
-

-
-
-
-

kin suurmiesten Unto Monosen ja Rauli ”Badding” Somerjoen haudat. 
Tiekirkko-opastoiminta sopii myös klubilaisten ja puolisoiden yhteisak-

kuopiolaisten klubien koko päivän hyväntekeväisyystapahtumaan.

-

ja -merkin lion Eila 
Ruotsalainen Ritva Naumanen ja Raimo Ruotsalainen
mm. pitkäaikaisten jäsenten ja puolisoiden merkit. 
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

kauden alkamisesta. Kolminkertaisen juhlan kunniaksi piirikuvernöörien 

Kalle Elster

-
ton puheenjohtaja Erkki Honkala osallistui puolisonsa Katriinan kanssa 

-
käaikaisten ystävien kanssa käydyt keskustelut Lions-toiminnasta ja maa-
ilman menosta muutenkin. Lions-toiminta on kivaa.

Kauppa kävi Mikkelin Kalamarkkinoilla

Rauman
. Lasten 

laiturilta ongintakisaan riensi sata lasta.. Ohjelmassa oli muun muassa 

-

-

koululaiselle tämä oli ensi askel monia vuosia kestävään opiskeluun. 

-

-

-

-

valvomaan ja opastamaan pienten koululaisten ensimmäisen koulupäi-
-

-

Tunnilleen kahta viikkoa myöhemmin samat nurkat tulivat televisiosta 
tutuksi murheellisissa merkeissä. Hotellimmekin näkyi kymmenet kerrat 

-
-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

Istuin- ja levähdyskivi Rautalammille

-
-

-
nen

Urho Karhu maa-

-
van paikan ja kirkkoneuvosto hyväksyi asian kokouksessaan. Kunnan 
rakennusvalvonta myönsi kivipenkille toimenpideluvan ja kunta huo-

-
-

-
-
-

 kertoo.
-
-

sistä metsäradoista.

-
kea kivaa kisaa ja lauluesityksiä.

-

-
-

vanhustyön tukemiseen.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-

-

myös puolisot osallistuivat omalla kirpputorillaan myyden omia vaat-
teitaan.

-
-

Kimmo Tiilikaisen erityisavustaja .

-

yleisömenestyksen ja sen myötä hyvän taloudellisen tuoton. 

-
-
-
-

dsoneiden  ja -
-

lujen oppilaat tulivat paikalle.
-

Kausalasta ja -

-
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-
-
-

Heikki Hem-
milä Sinikka Uola.

Vesa Leikas -
-

-
kaiden turvaksi.

-

-
Heikki Koiviston ja puoliso Sinikan

-

-
-

tuneita. Lähistön voimalaitos kalaportaineen teki kaikkiin suuren vai-
kutuksen turbiinien korvia vihlovien hurinoiden lisätessä tunnelmaa.

-

-
-

tyivät.

-
-

 ja sihteeri .

Sydänkohtauksen elvytyslaite Salon torille
-

-

-

-

KLUBIEN KUULUMISIA



Palstalla julkaistaan poisnukkuneiden jäsen-
-

korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.
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MUISTOKIRJOITUKSET

 

Olavi Iivonen

Erkki Lähdesmäki Folke Nyberg

Suomi  
1939–1945

Selviytymistarina

i
S

uo
m

i
1

9
3

9
–1

9
4

5

Olli Kleemola (toim.)

Kirjassa on runsaasti veteraanienKir
uistoja, sotavuosien politiikkaa jam
oliittisia uhkapelejä sekä sotavuosien po
rilaisia ilmiöitä sotalapsista sotilaidener

puhdetyöharrastuksiin. Kirjassa onp
328 sivua ja 72 kirjoitusta. Artikkelit 3
ulkaistu Sotaveteraani-lehdessä.ju

Kirjoittajina mm. Marianne Junila,K
Olli Kleemola,  Mika Kulju,O
Jari Leskinen, Ohto Manninen, 
Timo Soikkanen, Ari Uino, 
Anssi Vuorenmaa, Esko Vuorisjärvi. 

Suomen Sotaveteraaniliiton 
60-vuotisjuhlavuoden kirjan 
on toimittanut valtiotieteen
tohtori Olli Kleemola. 

Kirjan hinta 30 euroa + postikulut

Selviytymistarina
Suomi 1939-1945

Tiedustelut ja tilaukset: 09 6126 2015 tai 09 6126 2016

Verkkokauppa palvelee osoitteessa: www.sotaveteraanit.fi

Isänpäivälahjavihje
Isänpäivälahja j

TILAAMALLA TÄMÄN KIRJAN TUET SOTAVETERAANILIITON TYÖTÄ VETERAANIEN HYVÄKSI!ILAAMALLA TÄMÄN KIRJAN TUET SOTAVETERAA
Rauno Salmikivi Toivo Olavi Vainio
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Nakkilan Sihuma Oy 

Nakkila

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

            Kangasniemi 

  www.puule.fi

Mustola Group Ky 

Tampere

Kustavin Asentajat Ky 

Kustavi

 

www.metsatilat.fi/lansisuomi, p. 0400 636 643

Kiinteistösaneeraus Oy 

Vantaa

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO
VUORI OY

 
Huvilakatu 14 L2, 04400 Järvenpää 

Puh. 020 781 1490, gsm +358 (0)50 502 3679

Tekniset Huittinen 

Huittinen 

Puh. 02 566 089

Raussi-Yhtiöt Oy 

Sippola

Grilliravintola Herkkules 

Porvoo

Satmatic Oy 

Ulvila

Tukemme sotaveteraanien 
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TMV Trading Oy 

Helsinki

K-Market Rinne

Kodinhuolto Huopalainen 

Rantasalmi 

Ilmalämpöpumput 

Puh. 040 5599 678, www.huopalainen.fi

Mäntymaan Kukka ja Taimi 

Kangastie 3, 54500 Taavetti 

Puh. 050 490 3173

www.satumai.fi      Kirkkokatu 6     Kempele      050 5384843

Tilipalvelu Oy Hai-Rent Ab 

Klaukkala 

Puh. 040 5251 115

Asianajotoimisto Lauri Ylikylä 

Turku

Kivimäen Tila                                        

Heikki Kivimäki 

Pukkila

 
Marintie 7, 92140 Pattijoki 

Puh. 08 266 160, www.keittiokeidas.fi

Juankosken apteekki

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

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

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

T:mi Tervosen 
Koti- ja Pitopalvelu

Keskustie 9, 44801 PIHTIPUDAS 
Puh. 040 574 2599

Taksiyrittäjänä 
vuodesta 1997 
lähtien.

Myös koulukyydit ja asiointivuorot kuuluvat palveluihini.

Parketti Herala Oy 
Vikinraitti 3, Lempäälä Sääksjärvi

p. 040 584 9962

Lauta- ja mosaiikkiparketit, korkkilattiat, laminaatit ym. 
Myös asennukset, puulattioiden hionnat, 

sävytykset ja lakkaukset. 
Ilmainen arviointi kohteessa.

Palveleva asiantuntijaliike
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INTERNATIONELLA PRESIDENTEN HAR ORDET

 

plenarsessionen.

diabetes. 

-

Gabriele 

Corinne Bloemendal -

minskande antalet medlemmar.
-

-
bala arbetsteamets arbete.

upp det globala arbetsteamets ärenden och delta i ledningskommit-

Markus Flaaming

Det globala arbetsteamet inledde arbetet
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

K

 

resurserna.

Lingen annan ansökte om arrangörsskapet.
-

pinen -

-

-

sysslade med. 
-

och biblioteket.

-
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

under hösten: 19.10/9.11

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

Lions mästerskapstävlingar

PRisikko

sina egna evenemang under kvällar och veckoslut.

-
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RÖDÄ FJÄDERN

L -

-
domsarbete.

-

-

landslaget. 
-

ning och resten är historia: Piispanen har 

 

-

-

K -

-
-

-

LC Sibbo-Sipoos imponerande rad med sex 

Hemligheten bakom hur man ökar en 
-

-
lig miljö.

-

-
samheten och se hur den kunde passa i deras 

-

-

mot utslagning bland ungdomarna.

-
-
-

 och  

barnkörmusik.

av 
som inspireras av den kan kolla in hans pop-

Teija Loponen

-

 

Det godas dag 
i Sibeliushuset

-

-

kan vi göra utan betunga enskilda medlemmar 
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Erkki Hon-
kala 

-

självständigt land.
-

sade han.

-
land 100-jubileet. Han hade blivit intervjuad 

-

-

-

-

-

Stadens hälsning

verksamhet och historia.
-

direktör . Han gratulerade 

-

-

-
guvernör 

-

-

Clara Nilsson

-

-

-

-

-

-

Tuomo Holopainen

8 oktober.
Hannu Saarnilehto presenterade dia-

-
-

Raija Fors presenterade Lions Quest 

-
reterare Maarit Kuikka -

samt resultaträkningen och balansräkningen 

-

-

möte i november ska ges en detaljerad utred-
-

-
rad utredning över hur utbildningen utvecklas 

GUVERNÖRSRÅDET
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iabetes är en sjukdom man inte kan 

-

-
domen. 

-
-

-

-

-

-

-

-
ning under vilken deltagarna kunde bekanta 

-

Uppvärmningen visade igen hur bra 
-
-

de olika distrikten använder Quest och om 

kunde utvecklas. 

-
gare och sponsorerande klubbar medan det 

-

hemmet och i samband med hobbyer. 
-

-

mellan skolorna och hemmen.

-
-

-

-

-
hundvästen.

-
mans med tränarna och andra deltagare med 

-

-

-

av sin hund gav ny energi



44  LION  5/17

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-
-

-

et kan väl ses som en helt naturlig sak 

-
-
-

-

klubbar och lionmedlemmar. Kampanjens kick-

-

en stor synlighet.

Tydligt budskap

-
-

amatörmässig basis. 
-
-

-
-

medlemmar. 

-
-

-

samarbetspartners.

-

-

Bo Lindberg



5/17  LION  45

södra del svämmade över sina bräddar.

-

-

-

Keshani studerar medicin och hon hade 

översvämningen. 

-
-

Hon och hennes mor är verkligt behagliga 

-

-

hade med oss en kasse med matvaror som 

Lionskoordinatorn hade beräknat hjälpbeho-
vet och gjort en kostnadskalkyl enligt vilken 

-
skrider. 

Koordinatorn hade gjort en grundlig utred-
ning över de uppkomna skadorna och kost-

-

-

-
den.

-

-
-

handelskammare. 

-

-

barnlös ung student men det ordnade sig slut-

när synen blev sämre med byggnadsarbeten. 

-

har jag kunnat studera.
-
-

rare.

-

-

hon.

-
-

SRI LANKA
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-

-
gram under sju av dagarna.

-

-

-
ret och programmet – responsen gav nästan 
enbart berömliga betyg. 

Bastun fräste

-

och samvaro vid kvällsbrasan.

-

-

unga som var intresserade av det mesta som 
-

-
beta och ta ansvar.

-

-
-

-
digt en väg mot en vidsyntare värld.

Tarja Salomäki
lägerchef

UNGDOMSUTBYTE
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-
-

lokala lionsklubbens möte.

-
ringar i naturen och simning. 

-
-

-
domarna.

nya vänner.

Finska skolsystemet  
intresserade

-
-

-
der och sagolikt vackra landskap.

jag observerade hur intresserade man var av 

-

-

bästa somrar.

UNGDOMSUTBYTE
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LEOLEHTI  

5/2017
Hallituksen suusta

Leolehdessä 4/2017 sivulla 67 kerrotaan, että 
vuosikokouksessamme vieraili 2VP Jung-Jul Choi, mutta 
ko. henkilö kuvassa on edellinen kv. presidentti (IPIP) ja 
LCIF:n puheenjohtaja Dr. Jitsuhiro Yamada Japanista.

Suomen Leojen hallituksessa 
mukana oleminen on ensikoske-
tukseni hallitustoimintaan, ja yhtenä 
tavoitteenani onkin oppia hallitus-
käytännöistä. Lähdin mukaan halli-
tukseen, koska haluan tukea leotoi-
mintaa, oppia uutta, olla osa mah-
tavaa yhteisöä sekä tutustua uusiin 
ihmisiin. Uutena jäsenenä hallituk-
seen saapuminen tuntui aluksi hie-
man hämmentävältä, mutta samalla 
myöskin erittäin innostavalta. Tun-
sin itseni lämpimästi tervetulleeksi 
ja sain ilokseni huomata, kuinka 
helppo on tulla osaksi leoporuk-

kaa. Mielestäni parasta leotoimin-
nassa onkin, kuinka yhteiset hyvän 
tekemisen tavoitteet sekä avoin 
mieli, tuovat ihmisiä yhteen. Leo-
klubissa, sekä myös hallituksessa 
mukana oleminen tarkoittaa uusia 
kokemuksia, ystäviä sekä mahdol-
lisuuksia osallistua hyvien tekojen 
toteuttamiseen. 

Itse leoklubitoimintaan sekä Leo 
Club Oulu/Kempeleen perustami-
seen lähdin mukaan, koska halusin 
uuden harrastuksen sekä osallistua 
erilaisten hyväntekeväisyystapah-
tumien järjestämiseen. Uskon, että 

Kokous ja muu ohjelma pidettiin 
Sokos Hotel Lakeuksen tiloissa. 
Paikalla oli Lions-liiton johto sekä 
jokaisen leijonapiirin piirikuvernöö-
rit. Heidän lisäksi paikalla oli useita 
entisiä piirikuvernöörejä ja muita 
leijonia. Aloitimme päivän avajais-
juhlalla, jossa kuulumiset kertoi-
vat Seinäjoen kaupunginjohtaja 
sekä kokousviikonlopun järjestävä 
klubi LC Peräseinäjoki. Avajaisjuh-
lan jälkeen oli ohjelmassa semi-
naari, jossa oli esitykset neljältä 
aihealueelta: leot, diabetes, Punai-
nen sulka -kampanja sekä Lions 
Quest. Seminaarin ja lounaan jäl-
keen oli vuorossa itse kuvernööri-
neuvoston kokous. Kokouksessa 
käsiteltiin muuan muassa Lions-lii-
ton tilinpäätös kaudelta 2016–2017, 
Lions Quest -koulutukseen liittyvää 
tilannetta ja tulevaisuutta sekä etä-
kokousten järjestämiseen liittyviä 
haasteita ja mahdollisuuksia.

Aamupäivällä pidetyssä semi-
naarissa yksi aihealue oli leot, 
johon liittyen pidimme Claran 
kanssa 15 minuutin esityksen leo-
toiminnasta Suomessa. Kauden 
teemana on näkyvyyden paran-

taminen ja tähän liittyen tieduste-
limme leijonilta heidän sosiaalisen 
median käyttöään, sillä leoilla toi-
minnan mainostaminen ja tiedotta-
minen kulkee pitkälti Facebookin, 
Instagramin ja Snapchatin kautta 
seuraajille ja muulle yleisölle. Ker-
roimme myös leijonille yleisimmät 
faktat leoista ja eniten toteutetta-
vista aktiviteeteista. Lisäksi otimme 
esille leijonien esikuvan joista leot 
voivat ottaa oppia. Tähän kuulu-
vat muun muassa Lions-brändin 
tunnettavuus, käytettävissä olevat 
resurssit sekä yhteinen koko maan 
kattava aktiviteetti, kuten Punai-
nen sulka. Lopuksi kannustimme 
toisiamme yhteistyön lisäämiseen, 
muun muassa klubivierailujen, tilai-
suuksien kahvitusten ja aktiviteet-
tien osalta.

Saimme leojen esitykseemme 
liittyen hyvää palautetta ja yhteis-
työstä lisäämisestä oli puhetta 
useam man henkilön kanssa. 
Vaikka yhteistyön lisäämisestä on 
ollut puhetta jo useamman vuoden 
ajan, niin leojen näkyvyys ja tie-
tous leoista ei ehkä ole ollut riittä-
vää leijonien keskuudessa. Näky-

osana hallitusta. Uskon, että pää-
semme toteuttamaan monia onnis-
tuneita tapahtumia ja pystymme 
yhteistuumin tuomaan Leo toimin-
nalle lisää näkyvyyttä. Pian jär-
jestettävät Suomen Leojen koulu-
tuspäivät tuovat varmasti muka-
naan uuttaa virtaa ja motivoitu-
nutta energiaa syksyn Leo toimin-
taan sekä Oulussa, että muualla 
päin Suomea. 

Mukavaa alkanutta syksyä kaikille 
ja nähdään leotapahtumissa! 

vyyden parantaminen sosiaalista 
mediaa hyödyntäen tuo varmasti 
lisää seuraajia leotoiminnalle. 
Lisäksi leojen nettisivujen uusimi-
nen saadaan toivon mukaan val-
miiksi syksyn aikana, niin se täy-

kirjoittanut: Maria Mäkinen, OIL-piiripresidentti, Leo Club Oulu/Kempele

Hei kaikki ja terveisiä Oulusta! Minun nimeni on Maria Mäkinen ja 
toimin ensimmäistä kautta piiripresidenttinä O-, I- ja L-piireissä. 

Aloitin Leo toiminnassa keväällä 2016, kun Leo Club Oulu/Kempele 
perustettiin. Toimin clubissamme sihteerinä.

juuri erilaisten tapahtumien järjestä-
misestä ja ideoinnista, sekä myös 
kokouksiin osallistumisesta on hyö-
tyä myös tulevalla opettajan ural-
lani. Toiminnassa pääsee kehittä-
mään esimerkiksi omia esiintymis-
taitojaan, luovuuttaan sekä kykyä 
ottaa vastuuta ja organisoida eri-
laisia aktiviteetteja. leotoiminnassa 
pääsee tekemään jotakin merkityk-
sellistä, mutta ennen kaikkea myös 
pitämään hauskaa!

Odotan innolla tämän vuoden 
aktiviteetteja sekä kokouksia, niin 
omassa clubissani, kuin myös 

KVN-kokous Seinäjoella 2.9.2017
teksti: Teemu Laitinen, Suomen Leojen hallituksen varapresidentti

Syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna olin Suomen 
Leojen hallituksen presidentin Clara Nilssonin ja 

leojohtaja Kari Eväsojan kanssa kuvernöörineuvoston 
kokouksessa Seinäjoella. 

Presidentti Clara, vapapresidentti Teemu ja leojohtaja Kari kuvernöörineuvoston 
kokouksessa.

dentää sosiaa lisen median kanavat 
näkyvyyden osalta. Saimme tästä 
Seinäjoen käynnistä hyvät lähtö-
kohdat kaudelle ja toivottavasti 
leotietoi suuden leviäminen helpot-
tuu jatkossa!
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Suomen Leot

Mukana jorailemassa diskopallon alla oli yli 600 mummoa ja pap-
paa. Päivän aikana heitä tanssitti kolme eri dj:tä, Sami Saari ja 
Meiju Suvas. Kaikilla osallistujilla oli hymy herkässä pois lähtiessä, 
ja he sanoivat, että tämä oli yksi heidän parhaista päivistään pit-
kään aikaan. Tällaisia tapahtumia pitäisi järjestää  useammin, vähin-
tään kerran kuussa. Monelle Tavastia toi nuoruuden muistot takai-
sin, ja yksi pappa oli löytänyt sieltä edesmenneen vaimonsa ja tuli 
nyt katsomaan, jos löytäisi sieltä uuden puolison.

Jyväskylänalueen leijonat ovat jo 
kahdeksan vuotta tehneet mehun-
puristusaktiviteettia syksyisin. 
Tässä varainkeruuaktiviteetissa 
ihmiset voivat tuoda mehupuris-
tamolle omia omeniaan ja mak-
sua vastaan talkootyöllä leijonat ja 
leot puristavat omenoista mehua ja 
pastöroivat mehun asiakkaan näin 
halutessa. Työstä saadut rahat jae-
taan osallistuneiden talkoolaisten 
klubeille tehtyjen työtuntien mukaan 
ja rahat käytetään, mihinkäs muu-
hunkaan, kuin aktiviteetteihin. 

Töitä tehdään tarpeen mukaan 
kahdessa vuorossa seitsemänä 
päivänä viikossa, työvuorojen 
tarve määräytyy omenanpuristus-
tilausten mukaan. Viime vuosina 
määrä on liikkunut 55 000 kg tun-
tumassa.  Kyseessä on siis iso pon-
nistus, mutta se on sen arvoista. 
Aamuvuoro laittaa koneet kasaan 
ja mehuntekoprosessin pyörimään, 

Pieni omena taipuu moneksi, kun 
niitä laitetaan yhteen puristusko-
neeseen tarpeeksi monta. Samoin 
pieni leo tai leijona taipuu moneen 
työhön, kun yhteen mehupurista-
moon laitetaan tarpeeksi monta.

Mummodisko 
Tavastialla
kirjoittanut: Clara Nilsson, Leo Club Espoo/Downtown

Kolmen pääkaupunkiseudun klubin leoja 
oli mukana Tavastialla järjestetyssä 

Mummodiskossa. Disko oli Siskot ja Simot 
-yhteisön järjestämä disko. Leot hoitivat 
tapahtumassa narikkaa ja pääsivät rupattelemaan 
mummojen ja pappojen kanssa. 

Omenat tuovat leot ja 
leijonat yhteen syksyisin

Uusilla koneilla mehunpuristaminen 
helpottuu ja nopeutuu. 

Jokaisella talkoolaisella on 
oma hommansa, leo Oona oli 
pastörointivuorossa.

kirjoittanut: Oona Ståhle, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Omenasta on moneksi – Jyväskylässä sen 
ympärille on muodostunut varainkeruuaktiviteetti 

ja yhteisöllisyyden kasvattaja klubien kesken. Pieni 
hedelmä on tuonut leijonaklubit ja leoklubin yhteen 
tänäkin syksynä.

iltavuoro jatkaa tästä ja hoitaa 
illalla koneiden siivoamisen. Uudet 
koneet helpottavat niin puristusta 
kuin siivoamistakin, koska vaikka 
omenamehu on herkullista, on sen 
tekeminen hyvin sotkuista puuhaa. 
Niin aamu- kuin iltavuorossa keski-
össä on kuitenkin mehunpuristus ja 
talkoohenki.  

12 vuoden leourani aikana olen 
nähnyt monia rahankeruuaktiviteet-
teja ja harvassa on näin avoin, läm-
min ja yhteisöllinen tekemisenmei-
ninki. Aktiviteettia hallinnoi ja kan-
nattelee kourallinen konkarileijo-
nia ja muut auttavat parhaansa 
mukaan. Lopputuloksena on pit-
kiä työpäiviä, paljon yhdessäoloa 
ja tutustumista työntouhussa sekä 
tyytyväiset asiakkaat, jotka saavat 
pihoillaan lojuvat omenanraadot 
hyötykäyttöön. Samalla rahalla, 
jolla asiakas saa herkullista mehua 
kotiinsa, autettua omaa yhteisöään. 
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Alankomaiden orgatiimi oli järjes-
tänyt meille tapahtumarikkaan ja 
toiminnantäyteisen viikon, jonka 
teema ”Gewoon Oranje / Simply 
Orange” inspiroitui Alankomai-
den kansallisväristä. Leo Europa 
 Foorumiin sisältyi perinteisten leo-
seremonioiden ohella kaupunki-
käyntejä, työpajoja, 2 palveluaktivi-
teettia sekä lionsien ja leojen 100- 
ja 60-vuotisjuhlat. Myös vuoden 
2018 Leo Europa Forumin orga-
tiimi antoi esimakua tulevan vuo-
den tarjonnasta.

Kaupunkikäynneillä leojen oli 
mahdollisuus tutustua mm. Ams-
terdamin tai Rotterdamin suurkau-
punkien nähtävyyksiin, leipoa perin-
teisiä keksejä Hattemin kylässä 
tai siirtyä betonikaduilta Hoge De 
 Veluwen kansallispuistoon pyöräi-
lemään. Zwollen keskiaikaisen kau-
pungin nähtävyyksiä pystyi katse-
lemaan jalkapelillä tai vaihtoehtoi-
sesti jokea pitkin kelluvalla kumilau-
talla seilaten. Allekirjoittanut pääsi 
nauttimaan purjehtimisesta van-
halla kalastusveneellä  Harderwijkin 
vesistössä. 

Työpajoja oli tarjolla jokaiseen 
makuun. Leot saattoivat osallistua 
mielen- ja ajanhallinnan kurssille, 
kansainvälisen Leo4Green-aktivi-
teetin workshoppiin, lehmien ilta-
lypsyyn, salsatunnille tai jopa DJ:n 

peruskurssille. Jotkut leot pääsivät 
valmistamaan ammattilaisten opas-
tuksella aitoa hollantilaista juustoa 
kotiin viemisiksi. Henkilökohtaisesti 
pidin paljon kurssista, jossa tunnis-
tettiin ja kartoitettiin henkilökohtai-
sia luonteenpiirteitä Carl Jungin 
teorian pohjalta. Moni osallistunut 
leo koki oppineensa kurssilla jotain 
uutta itsestään.

Ensimmäisessä palveluaktivitee-
tissa leot järjestivät päivän eläintar-
hassa lapsille, joiden elämää var-
jostaa vaikeat ja usein väkivaltaiset 
kotiolosuhteet, huumeet tai heitteil-
lejättö. Heidän etuaan ajavan pai-
kallisjärjestön nimi on ”Kadonneet 
lapset”, eli ”Het Vergeten Kind”. Päi-
vän aikana lapsille oli tarjolla eri-
laista toimintaa: kasvomaa lausta, 
aarteenmetsästystä ja kiertelyä 
eläintarhassa. Lapsia oli monen 
ikäisiä, nuorimmat olivat vain 3-vuo-
tiaita ja vanhimmat olivat jo aikui-
suuden kynnyksellä. Aurinkoista 
päivää eläintarhassa saapui pai-
kalle viettämään lähes 200 lasta ja 
nuorta. Toisessa palveluaktivitee-
tissa leot pelasivat jalkapalloa fyy-
sisesti tai psyykkisesti kehitysvam-
maisten lasten kanssa. 

Ensimmäisen palveluaktivitee-
tin jälkeen leot viettivät illan eläin-
tarhan ravintolatiloissa ja juhlisti-
vat paikallisten lionien kanssa lei-

jonien 100-vuotista sekä leojen 
60-vuotista taivalta. Paikalla oli 
arvovieraana Lions Clubs Inter-

Yngvadóttir (MD 109 Islanti) sekä 
André Jurres, entinen toimitusjoh-
taja/puheenjohtaja Essent Belgiu-
missa, KPN:ssä ja Belgacomissa. 
André piti juhlien avajaispuheen 
globaalin energiatalouden tulevai-
suudesta ja esitti oman näkemyk-
sensä kehityksemme suunnasta. 
Hänen mukaansa energiatasapai-
non saavuttamiseksi maapallolla 
vaatii sekä nykyisten tottumus-
ten ja käytäntöjen muokkaamista, 
sekä uusien innovaatioiden hyö-
dyntämistä. Ensimmäinen Andrén 
nimeämä hyvä käytäntö, minkä 
jokainen voi aloittaa, on lihansyön-
nin reilu vähentäminen. 

Elämyksellisen viikon päät-

Leo Europa Forum 2017
- Gewoon Oranje

kirjoittanut: Olli Partanen, ILO

T erveiset Alankomaista! Vuoden 2017 LEF järjestettiin leijonien ja leojen 
juhlavuonna tuulimyllyjen ja puukenkien luvatussa maassa, kauniissa Ermelon 

pikkukaupungissa. Tapahtumaan saapui suuri määrä osallistujia, yhteensä noin 
240 leoa, yli 20 eri maasta. Suomen delegaatio oli myös kooltaan suurempi kuin 
vuosiin: 16 leoa eri puolelta suomea osallistui tämän vuoden LEFiin! 

tyes sä moni leo oli löytänyt uusia 
ystäviä ja oppinut lisää leojen ja lei-
jonien toiminnan suomista mahdol-
lisuuksista. Päätösseremonian jäl-
keen Alankomaiden orgatiimi ojensi 
ohjakset LEF 2018-isäntämaalle 
Unkarille. Tulevan vuoden tapah-
tumasta he paljastivat jo sen ver-
ran, että puitteet ovat varsin keski-
aikaiset ja majoitus tulee olemaan 
aidossa linnassa! Unkarin leot toi-
vottavatkin kaikki lohikäärmeen 
metsästäjät tervetulleiksi seuraa-
vaksi tammikuun Leo Europa Pre 
Forumiin 26.–28.1.2018. Toivotta-
vasti nähdään siellä!
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Suomen Leot

Kevään ja kesän toimintaan on 
mahtunut paljon hämmennyksen 
hetkiä, kun ei ole ollut aiempaa tie-
toutta toiminnasta. Toiminta huu-
taa uusia ideoita ja myös ihmisiä 
toteuttamaan nämä ideat. Vaikka 
vuosijuhlasta jäikin kytemään se 
hienoinen ja hauras liekki sytyt-
tää leotoiminta uuteen liekkiin, on 

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Tiia Utriainen

+358 400 641403

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2017

Lehti 1/17: 05.01. (ilmestyy 09.02.)
Lehti 2/17: 02.03. (ilmestyy 06.04.)
Lehti 3/17: 20.04. (ilmestyy 24.05.)
Lehti 4/17: 27.07. (ilmestyy 24.08.)
Lehti 5/17: 31.08. (ilmestyy 05.10.)
Lehti 6/17: 02.11. (ilmestyy 07.12.)

Seuraavan lehden  
deadline:

02.11.2017
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

edessä kuitenkin vielä pitkä taival, 
jotta saamme toimintamme van-
kalle pohjalle. Tuo taival vaatii leo-
toiminnalle ominaista yhteen hiileen 
puhaltamista ja kovaa työtä, mut-
tei hauskan pitoakaan pidä unoh-
taa. Toiminnan maine rentona ja 
mielekkäänä yhdessä tekemisenä 
on avain toiminnan kukoistukseen. 

Uudet klubit tervehtivät Suomen Leoja
Joensuu varovaisen toiveikkaana 
puhaltamassa toimintaansa vauhtiin
kirjoittanut: Juho Kettunen, klubipresidentti, Leo Club Joensuu

Kesäkuun alun auringonpaiste ja lämpimähköt kelit, joista saimme nauttia Joensuun vuosikokouksen aikaan, 
alkavat pikkuhiljaa kääntyä syksyn hämäryyteen. Vaikka kesän lämpö alkaa olla jo poistumaan päin, jäi 

vuosikokousviikonlopusta kuitenkin Joensuuhun kytemään leotoiminnan liekki, joka odottaa roihahtamistaan 
täyteen toimintaan. Vuosikokouksen mittakaavoissa oleva tapahtuma antoi paljon perspektiiviä leo- ja lions-
toiminnan laajuuteen. Monipuolinen ja iloinen joukko ihmisiä, johon olin uutena jäsenenä helppo lähteä mukaan.

Terveisiä Turusta!
kirjoittanut: Eveliina Seppänen, Leo Club Turku

T urkuun perustettiin leoklubi 20.4.2017, ja kausi 
polkaistiin käyntiin kymmenen leon voimin elokuun 

puolivälissä. Iloksemme olemme saaneet senkin jälkeen 
uusia jäseniä, ja meillä on innokas porukka tekemässä jo 
ensimmäisestä kaudestamme ikimuistoista.

Kauden tavoitteena meillä on saada toiminta kunnolla käyntiin Turussa 
ja lisätä tietoutta olemassaolostamme täällä. Meillä on suunnitteilla omia 
aktiviteetteja Turun alueella, mutta osallistumme osaltamme myös kan-
sallisiin aktiviteetteihin kuten Hyvänmielenpäivään ja pääsiäismunajahtiin.

Haluamme toivottaa kaikki leotoiminnasta kiinnostuneet ”tält ja tois 
puolt jokke” tervetulleeksi mukaan klubin toimintaan.

Klubin toimintaa voi seurata Facebook-sivultamme @leoclubturku. 
Turun leot toivottavat kaikille hyvää syksyä ja hyvää, ilahduttavaa 

kautta!
Leo Club Turun jäseniä klubitapaamisessa.
Leo Club Turun jäseniä klubitapaamisessa

On ollut erittäin antoisaa tehdä 
töitä, kun on ollut vahva tukijoukko 
taustalla. Kun uusilla ihmisillä on 
homma hanskassa ja hanskat 
hukassa, on kuitenkin Lions kon-
kareiden isälliset ja äidilliset otteet 
olleet korvaamattoman tärkeitä. 
Heidän ansiostaan toimintaa on 
käynnistetty jo sille tasolle, mitä se 

on nyt. Meillä on täällä idässä hyvä 
porukka, jonka kanssa on hyvä läh-
teä puhaltamaan tähän hiileen. 

Tästä on hyvä jatkaa kohti syk-
syä. Oikein antoisaa syksyä kai-
kille ja lämmittäköön vuosikokous 
 viikonlopun muisto pimeneviä syys-
iltoja.



Juhlaan mukaan ja esiintymään ovat lupautuneet sulkalähettiläämme Juha Tapio, Esa
Ruuttunen ja Päivi Mäkinen.  Mukana ovat myös olympiavoittajat Sami Jauhojärvi ja Toni
Piispanen. Ihmeitä esittää leijonataikuri Eetu Lampi. Lahden konservatoriosta tulee mukaan 
lapsikuoro ja pianisti Josh Baker. Kansainvälistä hyväntekeväisyyttä edustaa edellisen kauden 
kansainvälinen presidentti LCIF Chairman Bob Corlew puolisonsa Diannen kanssa.

PäiväHyvän
SIBELIUSTALOSSA LAHDESSA 

VIIHDY KANSSAMME!

• Ovet avautuvat yleisölle klo 12 ja sulkeutuvat klo 20

Tule ja tee syysretki Lahteen joko yksin, ystäviesi 
kanssa tai koko klubin voimalla! Ottakaa mukaan uusia 
potentiaalisia leijonaehdokkaita näkemään ja kokemaan 
Hyvän Tekemistä!

Paikkojen varaus tapahtuu seuraavasti: 
• Lähetä sähköpostilla  yhteystietosi ja haluamasi paikkalippujen määrä sekä tiedot 

• Heimo vastaa sähköpostilla lähettämällä pankkitilin numeron, viitenumeron ja maksettavan summan: 

• Kun olet maksanut maksun, Heimo vahvistaa paikat ja postittaa liput, tai saatte ne paikan päältä.
• Väliaikatarjoilu kannattaa tilata 


