
”Unelmani on, että jokainen lion 
palvelee kymmentä ihmistä 

joka kuukausi.”

Presidentti 
Dr. Naresh Aggarwalin 

kausi käynnistyi

Suomen Lions-liitto ry elokuu  4/2017

Vuosikokous 
Joensuussa
Honkala ja Vihavainen 
uudet puheenjohtajat

Lions Quest  
-ohjelma Irakissa
Elämisentaitoja-ohjelma soveltuu 
myös muihin kulttuureihin

Muistokirjoitukset 
uudistuvat
Muistokirjoitustekstit siirtyvät 
kotisivujen muistolehtoon
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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, 

Nostamme palvelumme tasoa 
sinulle lionjäsen

Naresh Aggarwal
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-
-
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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.
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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

 24. elokuuta4/ 2017

Chicagon vuosikongressiin osallistui Suomesta yhteensä 58 suomalaista leijo-
naa. Sivulta 10.

-

• 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

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2017 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
n:o 5    05.10.   (aineistopäivä 07.09.)
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, ja 
asiantuntijoina liiton puheenjohtaja 
Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki sekä 
pääsihteeri Maarit Kuikka 
LC Helsinki/Malmittaret 0500 453 216.

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.
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Menestystarinat 

Kannen kuva: LCI

Heikki Hem
m
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”Miljoonat ihmiset 
ympäri maailman 

toivoa ja lohtua.

-

-

-

puolen vuosisadan pituisessa historiassa 

-
-

-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

LCIF-apurahat 

lionien ansiosta
Chadissa asuva nuori, raskaana oleva Miriam kärsi vakavasta 
trichiasis-silmäsairaudesta, jossa silmäripset kasvaessaan 
kääntyvät silmään päin. Siksi hän ei ollut varma, pystyisikö hän 

-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

-

Paljon on vielä tehtävää

-

-

-

-
-
-

-

-
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PUHEENJOHTAJALTA

Tästä se alkaa

Naresh Aggarwal

puheenjohtaja
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PÄÄSIHTEERILTÄ

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

 

Kuvernöörineuvoston kokoukset

Vuosikokous

Kansainväliset kokoukset

Lions-mestaruuskilpailut

Lions-historian ensimmäinen moninkertaispiirien välinen ystävyyssopimus alle-
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maaseudulla Malesiassa asuvat oppi-

-

-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

Eugene Lee -
-

-
-

-

-

-

Myung-young Kang -

-

-
-

tunnin kävelyyn kouluun 
paljain jaloin
SK Talantang -koulu sijaitsee korkealle kohoavien kumipuiden 

on ollut todella epätavallisen rankka monille oppilaille. 

Jam
ie Konigsfeld

”Lasten ei tarvitse 

-
-

Marja-

-
nen -

Muistokirjoitukset 

-

-

 
-
-

-

-
-

 
20.9. mennessä -

-
-
-
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TOIMITUKSELTA

-
Janne Juvakka 

Maarit Kuikka

-

-

-

-
-
-
-

-
-
-

-

-
-
-
-
-

Järjestövakuutus siirtyi OP Pohjolaan

Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi

-

-
-
-

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-
-
-

Anna-Kaisa Jansson
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ari Rytkönen

-

-

Lions-toiminnan 
juhlintaa 
Chicagossa

Yhteensä 58 suomalaista leijonaa osallistui 

Chicagossa 30.6.–4.7.

-

Torstai 29.6.

-

puolisonsa Raija Forsin
-

-

-
-

-

VUOSIKONGRESSI

Heikki Hem
m

ilä
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-

Perjantai 30.6.
-

-

-

-
ferin -

-

-
-

-

-

VUOSIKONGRESSI

M
aarit Kuikka

M
aarit Kuikka
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-
-

-

 
Ensimmäinen istuntopäivä

-
Al Gore

-
-
-

-

-

-
Lakkana Meepara -

Bob Corlew 

-

-

VUOSIKONGRESSI

M
aarit Kuikka

 LCI

Heikki Hem
m

ilä

Heikki Hem
m

ilä
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-
Naresh Aggarwalin -

-

-

-
-

Jubg-
Yul Choi -

Stan Brock

-
-

Maarit Kuikka

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

 
Toinen istuntopäivä

-
Tuula Väätäine -

-

-
teeri Ban Ki-moon -

-
-

-

 
Kolmas istuntopäivä

-
-
-

VUOSIKONGRESSI

 LCI

 LCI

 LCI
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-
-
-

-
-
-

-
-

-
-

Bill Gatesin

-
-
-

-

-

-

-

Kansainvälisen hallituksen 
päätöksiä

-

-
-

-

-
-

Kansainvälinen hallitus kokoontui juuri ennen 
kansainvälistä vuosikokousta Chicagossa. 

koulutuksen aloitus- ja päätösjuhla sekä 

-
-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-
-

Markus Flaaming 

VUOSIKONGRESSI

Heikki Hem
m

ilä

Susanna Gustafsson
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-

-
-

-

-

-
-
-

-

Blümchen
Munasinghen

-
-
-
-

Markus Flaaming
Erkki Laine -

-
rasuriya

Asoka De Z Gunasekera 

Maarit 
Kuikka 

-

-

Moninkertaispiirien ystävyyssopimus 

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-

-

-

-

-

-

 

Chicagon vuosikokouksen 
valmennusjakso 28.–30.6. 
koostui tänä vuonna neljästä 
osa-alueesta.

”Sinun ei tarvitse 
olla hyvä 

ollaksesi hyvä” (Zig Zaglar)

kuvernööriksi 
Chicagossa

-

-

PALVELU
-
-
-
-
-
-

JULKISUUSKUVA -

-

-

Jari Rytkönen
Suomenkielisen kuvernööriryhmän 

ryhmänjohtaja

VUOSIKONGRESSI
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M -

-

-
-

TOIMINNAN YDIN
-
-
-

-
-

-

”NAMASTE”

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

Toiminnan voima  
UUDET JÄSENET TARKOITTAVAT  ENEMMÄN 
PALVELUA.

-

-

-
-

NAISET JA NUORISO.
-

-

”Jos meitä on 

KANSAINVÄLISEN PRESIDENTIN TEEMA
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kuin mahtava joki
JOKAINEN UUSI JÄSEN AUTTAA MEITÄ PALVE-

-

-

-

-
-

-

KESKITYN JÄRJESTÖMME MOTTOON ”ME 
PALVELEMME.” -

-

Tulevaisuus on nyt
-

-
-

-
-

-

-

-

-
-
-

-

Naresh Aggarwal

MEIDÄN VOIMAMME
-
-

TOISIIMME.
-
-

OTOTOTTOTOTOONONON ””””MEMEMEE 
---
--

PALVELUN  

VOIMA
TOIMINNAN  

VOIMA

1,4 miljoonaa jäsentä  
x   1 tunti palvelua  

73 miljoonaa tuntia palvelua 
/ vuosi

Meidän tulee olla se muutos, 
jonka haluamme nähdä 

maailmassa.

Ja kun meitä on enemmän, maailman 
ongelmat pienenevät.

1,4 miljoonaa jäsentä
x   $2 per viikko 

$145 miljoonaa per 
vuosi

40% maailman 
väestöstä elää 

köyhyydessä. Me 
voimme muuttaa 
tämän tilanteen.

MEIDÄN VOIMAMME
Palvelemme yhdessä apua tarvitsevia ihmisiä.

KANSAINVÄLISEN PRESIDENTIN TEEMA
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-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-
Maarit Kuikka -

-

-

-
-
-
-

-

-
-
-

-

-

Joensuun 
vuosikokouksessa 

vastaan 9.–11.6. Jo kaupunkiin 

yli menevässä banderollissa tervetulleiksi 
ja pitkin katuja ajoi busseja, joissa 

VUOSIKOKOUS

-
-
-

-

-

-
-

-
-
-
-

-

-

-

Pekka K. Vatanen 
puheenjohtaja 
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-
-

-
-

Vahva suomalainen lionstoiminta
-
-

-

Anu Vehviläinen
-
-

-
-

64. vuosikokous käynnistyi
-

-
Taru 

Rytkönen
-

Pirkko Vihavainen

-
kara

-

-

-
-

-
-

VUOSIKOKOUS
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VUOSIKOKOUS

 
1. JÄSENYYS (GMT)  

Jäsenjohtaja (MDC) 2017 – 2020 Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun  
 
2. KOULUTUS (GLT) 

Koulutusjohtaja (MDC) 2017 – 2020 Varpu Ylhäinen, LC Vantaa/Vernissa 
 
3. VIESTINTÄ (PR-C) 

Viestintäjohtaja (MDC) 2017 – 2020 Teija Loponen, LC Helsinki/Malmittaret 
 

 LION-lehden toimitusneuvosto, pj. Lauri Kaira, LC Vantaa/Pähkinärinne 
 
4. PALVELU (GST) 

Palvelujohtaja (MDC) 2017 – 2020 Jukka Isotalo, LC Oulu/Raatti 
 

Monivuotiset työryhmät 
 Lions Quest 2015 - 2018, pj. Raija Fors, LC Ylivieska/Savisilta 
 Vastuu on meidän 2017 – 2018 vastuuhenkilö MDC Jukka Isotalo, LC 

Oulu/Raatti 
 Leotoiminta 2017 – 2020, pj. Kari Eväsoja, LC Helsinki/Malminkartano 
 Nuorisoleiri ja –vaihto 2017 - 2020, pj. Ari Lindell, LC Loimaa/Tähkä 
 Sri Lankan kummilapsitoiminta, pj. Eero Arvo, LC Hamina 
 Orkester Norden, vastuuhenkilö Erkki Voutilainen, LC Valkeakoski 

 
5. VARAINHANKINTA 

Varainhankintajohtaja (MDC) 2017 – 2020 Torsti Ruokoski, LC Kankaanpää 
 
6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (IR) 

Kansainvälisen toiminnan johtaja (MDC) 2016 - 2018 Markus Flaaming, LC 
Vantaa/Kaivoksela 
 

 Vastuuhenkilöt: 
 LCIF-koordinaattori 2015 – 2018 ja Alert-toiminta, Heidi Rantala, LC 

Tampere/Siilinkari 
 NSR-OC-jäsen 2017 – 2022, Tapani Rahko, LC Järvenpää/Jean Sibelius 
 Baltic Sea Lions, Sanna Siissalo, LC Espoo/City 
 Special Olympics, Matti Tieksola, LC Oulunsalo  

 Sri Lankan Lions-ystävät, pj. Ilkka Siissalo, LC Espoo/City 
 
7. HALLINTOA TUKEVA TYÖ 

 Toiminnan ja talouden suunnittelu, pj. VCC Pirkko Vihavainen, LC Juva/Luonteri  
 Taloushallinnon kehittämisprojekti, pj. Tauno Laine, LC Espoo/Olari 
 Entisten johtajien verkostot (ID, PID:t ja PCC:t), pj. Heikki Hemmilä, LC Vimpeli 
 Tieto- ja viestintätekniikka, pj. Jari Salonen, LC Riihimäki 
 LCI 100 vuotta/MD 107 juhlatoimikunta, pj. Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune 
 Sääntötyöryhmä, pj. Jouko Ruissalo, LC Helsinki/Mellunmäki 
 LC Helsinki/Metsälä 
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LIONS QUEST

Koulun piha voi olla yksinäinen paikka
Omana itsenään hyväksytyksi 
tuleminen vahvistaa itsetuntoa ja 
heijastuu myös oppimistuloksiin. 

M
-
-

-

-
-

-
-

-

 
-

O
skari Sarkim

a

O
skari Sarkim

a
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LIONS QUEST

Simaza Alkhalil
-
-

-
-
-
-
-

Epävarmuus näkyy arjessa
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-

-

-

 

Omien taitojen vahvistamista

-

-
-

-

-

-

-

-
-

hyvin vastaan Irakissa
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-
-

-
-

-
-
-
-
-

-

PEDAGOGINEN KORKEAKOULU

MITÄ TUTKITTU:

MITEN TUTKIMUS TOTEUTETTIIN:

-
-
-

LIONS QUEST

-

-
-
-
-

Elämisentaitoja 
-ohjelmalla on 
vaikutusta

muassa kokivat luokan ilmapiirin parantuneen ja 

-

-

-

MITÄ TUTKITTU: -

MITEN TUTKIMUS TOTEUTETTIIN: -

-
-

KORKEAKOULU 

MITÄ TUTKITAAN:

MITEN TUTKIMUS TOTEUTETTIIN: -

”korostui 
kokemukset 
työmenetelmien 



,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

N
-

-
-

-

-
-
-

suuren kiitoksen uurastuksestaan. Klubeilla on ollut lukematon määrä erilaisia 

-

-

Erkki Rautavaa haastatellessa tuli ilmi 

-
-

-

-

-
-

-

Ossi Eloholma

-

-

-

puheenjohtaja
Punainen Sulka toimikunta
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PUNAINEN SULKA

LC Virtasalmi (K-piiri): 180 %

-
Esa Utriainen

Erkki Lapin
-

-

-
-

Soile Yli-Mäyryn

-
-

LC Urjala (E-piiri): 102 %

-
-
-

Väinö Linna

Erkki Rautava

-

-
-

Pekka Toriseva -

-

Juha-Pekka Närvänen ovat 

-

-
-

painen Elise Luovula -
-

-

-
-

Seija Suorsan Kristel Gillberg-Larionovin

-

-

-

LC Mariehamn: 102 %

-

-

-

-
-

-

-
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PUNAINEN SULKA

-
Elias Kaskinen

-

Ilkka Sainio 

-
Päivi Mäkinen

-
-

-

-

-

Sanna Mustosta -

-

-
-

-
-

-
-

Euromääräisten lahjoitusten TOP-10
 

 Jukka 
Rintalan -

-

 

-
-
-

 Päivi Mäki-
nen Eetu Lampi

Toni Piispanen

 

-

-

Teija Loponen

Sibeliustalossa
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-

-

-

-
-

-

-
-

-
-

-
-

-
-
-

-

-
-

-

-

-

Teija Loponen

JUHLAVUOSI

muhkeaa leijonapatsasta.

 Teija Loponen

-

Lionsien juhlavuosi jatkuu

Pekka K. Vatanen
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Antakaa 

kokemusten levitä

-
-

-
-
-

-
-

risovaihto ei toimi ilman perheiden 

-

-

-

-

-
-
-

Ari Lin-

Pirkko Kokkonen

-

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-
-

-

-
-

Nimikkopuut muistometsään
-
-

-
-
-

-
-

-
-
-

-

Jukka Salmi

Nuorisoleiri jää elämään 

Katja Kaunism
aa

Lore Peeters

NUORISOVAIHTO
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UUDET JÄSENET

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
A-piiri

LC SALO-USKELA: 
 

LC LOIMAA: 
 

LC MIETOINEN: 

LC YLÄNE: 
LC PIIKKIÖ: 

 
B-piiri
LC EKENÄS: 

 
C-piiri

 

 
D-piiri
LC LUUMÄKI:  

 
 

 

LC SIMPELE: 
LC JUVA: 
LC RISTIINA: 

 

LC MYLLYKOSKI: 
LC JOUTSENO: 
LC LAPPEENRANTA: 

LC JAALA: 

 

E-piiri
LC SUODENNIEMI: 

 

LC RUOVESI: 

LC IKAALINEN: 

LC URJALA:  
F-piiri 

LC ISOJOKI: 
LC PERÄSEINÄJOKI: 

LC ÖVERMARK-YTTERMARK: 
LC YLISTARO: 
 
G-piiri

LC KINNULA:  
 

LC KUOREVESI: 

LC KIVIJÄRVI: 
LC SYSMÄ:  

LC TOIVAKKA: 

 

LC RANTASALMI:  

 

LC RÄÄKKYLÄ: 

 
I-piiri

 

LC VAALA: 

 
K-piiri
LC SIILINJÄRVI: 
LC KIURUVESI: 

L-piiri
LC MUONIO: 

LC TERVOLA: 
LC SIMO:  

 

LC POSIO: 
LC ROVANIEMI: 

 

LC KEMINMAA: 
LC YLITORNIO: 
 
M-piiri

LC JÄMIJÄRVI: 

LC KIIKKA: 
LC LUVIA: 

LC KOKEMÄKI: 

LC RAUMA: 
LC SÄKYLÄ: 

LC KIIKOINEN: 

LC JÄMIJÄRVI: 

 
N-piiri
LC PORNAINEN: 

 

LC LOVISA-LOVIISA: 

 
O-piiri
LC VETELI: 

LC PIETARSAARI: 

LC KANNUS: 
LC KALAJOKI: 
LC YLIVIESKA: 
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PAAVO LAINE

LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2017

SALLI PARIKKA WAHLBERG

JAANA AALTO

Jouluilta
Salli Parikka Wahlberg

Jouluyö
Jaana Aalto

Joulupukki
Raija Riihimäki

RAIJA RIIHIMÄKI

MINNA LEHVÄSLAIHO
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Joulun iloisia yllätyksiä
Minna Lehväslaiho

100-vuotiaan leijonan joulu
Salli Parikka Wahlberg

Talitiaiset rannalla 
Paavo Laine

Lions-Joulukortit
2017

Lions-joulukorteilla tuemme oman klubin toimintaa ja työtämme lasten ja nuorten hyväksi. 
Muistamalla ja ilahduttamalla ystäviämme aidolla joulukortilla saamme itsekin hyvän joulumielen.

www.lionsverkkokauppa.fi
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Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja 
nuorten hyväksi tehtävää työtä!
...ja klubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien nuoriso-
leireihin, leotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaan, Orkester Nordenin ja 
muuhun NSR-toimintaan. Lisää tietoa työstä ja toiminnastamme nuorten ja 
lasten hyväksi www.lions.fi.

Ohjehinnat 
(kortit myydään kymmenen kappaleen erissä, 
personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl )
Postikortit 10 kpl 9 €

Taittokortit 10 kpl 15 €

Personoidut kortit 100 kpl 2 € / kpl

Alle 100 euron tilauksista 5 € käsittelymaksu, 
sillä jokaisesta tilauksesta maksetaan pakkaajalle ja toimittajalle.

Tervehdysteksti on: 
Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Fridfull Jul och Gott Nytt År

Korttien tilaaminen
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät 
yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta 
www.lionsverkkokauppa.fi. 

Verkkokauppaan kirjaudutaan KLUBIN sähköpostiosoitteella
(löytyy vuosikirjasta) ja salasanalla, joka on klubin kotimainen numero 
nelinumeroisena seuraavan mallin mukaisesti:
Klubi: LC Posio
Käyttäjätunnus: posio@lions.fi
Salasana: LC-0238LC
…eli klubin kotimainen numero (löytyy vuosikirjasta) nelinumeroisena 
ja eteen LC- ja numeron jälkeen LC (huom. isoilla kirjaimilla LC).

Älkää vaihtako tätä oletussalasanaa, sillä lionsverkkokauppaa 
voi käyttää toisetkin klubinne jäsenet muihin tilauksiin.

Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja suurempienkin tilausten tulee 
olla korttikohtaisesti 10 jaollisia. Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville 
kahden viikon kuluessa tilausten saapumispäivästä. 

Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä sähköpostitse matti.malkia@lions.fi
tai erillisellä paperilomakkeella, joka lähetetään osoitteella 
Matti Mälkiä Soudunjärventie 2, 97900 Posio tai Vieno Jantunen,
Punerijärvenpolku 25,  14810 Tuulos,  sähköpostitse vieno.jantunen@lions.fi. 

Korttien laskutus
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut klubeissa. Suomen 
Lions-liitto laskuttaa 50 % korttien ohjehinnasta klubeilta. Liiton saama osa 
ohjataan nuorten turvallisen elämän rakentamiseen ja syrjäytymisen ehkäise-
miseen. Klubien saama osuus käytetään lasten ja nuorten hyväksi tehtävään 
työhön.

Lisätietoja 
Matti Mälkiä

korttityöryhmän puheenjohtaja

matti.malkia@lions.fi 

040 766 6650

Vieno Jantunen

vieno.jantunen@lions.fi

040 578 3631

Suomen Lions-liitto

010 501 4500

Varainhankintatoimiala 
puheenjohtaja
Torsti Ruokoski

torsti.ruokoski@lions.fi 

040 5362 600
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Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm) / Ryhmämyynti (03) 752 6000 
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474 / 

Väinö Linna 
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA
Kansallinen suurteos kahtena itsenäisenä näytelmänä
DRAMATISOINTI Ari-Pekka Lahti / OHJAUS Juha Malmivaara
OSA 1 vuodet 1884-1918 / ENSI-ILTA 5.10.2017
OSA 2 vuodet 1918-1951 / ENSI-ILTA 15.11.2017

LIPUT 32 € / 29 € / 23 €
lauantaisin voimassa peruslippu 32 €
yhdistelmälippu molempiin osiin 51 € / 45 € / 36 €
hinnat sis. palvelumaksun

Kysy ryhmämyynnistä tarjousta yli 30 hengen ryhmälle!

p. 03 344 1440OTA YHTEYTTÄ

TILITOIMISTO VUORISALO – TAMPERE

Etsitkö tilitoimistoa?
Me tarjoamme Sinulle helppoa 

asiointia ja luotettavaa tilipalvelua. PASI SALMU
0400 541 866

pasi.salmu@gmail.com

Suomalaiset klubiasut 
ja mittapuvut

*Mittaukset 
esimerkiksi 

klubi-iltoina.

Kiitos 

Tack

 

vuosikokouksessa.  



Kerro Klubien kuulumisia -palstalla tei-

-
-

9 riviä tai 90 sanaa. Tapahtumasta saa 
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Rauhanhanke Lempäälästä
-

Tarja Väyry-
sen 4.4.2017 Lempäälään pitämään esitelmän rauhasta.

-

-
suus ja naisten asema.

-
kua rauhaan.

sitä varten Facebook-ryhmän Rauhalliset. Tervetuloa mukaan!

-

-
-

-
-

taisella  ystävän laululla. Monipuolisen ohjelman 
 suomentama Uudelleen jos luokses tulla voisin.

solisteina lauloivat  ja -
täjänä toimi 
perustajajäsen .

-

-
nan mestaruuksista.

-

-
-

lon lentopallon harrastajien toimesta.

 kera.
Uola ojensi klubin toiminnassa edelleen mukana olevalle neljälle 

-

KLUBIEN KUULUMISIA
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

 sekä 
poika  sekä E-piirin edel-

 sekä -

 aiheesta Venäjän ja lännen geo-

-

-

-

 sekä lady 
lion .

-
-
-
-

-
pupuolella Vehmaan Lammin talolla. 

-
jajäsentä .

jolloin puoliso 
-

-

-

-
-

-
-

nollinen paikka on siellä. Kumpikin puuntaimi sai kaiverretun laatan ker-
tomaan mistä on kysymys. 

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

Lion -
-
-
-
-

-

-
-
-

. Klubin jäsenten ja ladyjen lisäksi 
. Tilaisuuden 

-
-

aikaisten jäsenten palkitseminen Lions kunniamerkein. 
 ja 

perustajajäsen 

Lions-Club Kalakukon edustajat toivat hyvää mieltä ja toiminnallista 
-

hyvään kaikkien toimijoiden eduksi.
-

-
kon edustajana.

-
-

-
mella eläneen korpikirjailija 

-

-
-

 sai tou-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
-
-

leijoille yhteiskunnan uhkakuvista.

-
-

-
-

-
-
-

tapaan.

sillä olimme samalla kyydillä menossa Karviaan. Kyllä kokoussalkkuani 

-

olla mukana palkitsemassa aikaansaavia jäseniä klubistamme.

-

-

-
-
-

-
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-

-
-
-
-
-

toja lahjoituksiin.

KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-

-
-

-

kuuluvia laivoja.

-
siaan.

-

-

-
den puheenjohtaja -

-
nen 

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-

-
-
-

-
 tervetuliaistoivo-

-

Tilaisuuden kohokohtana oli  ja 

taan. -

-

-
tus- ja vapaa-ajan toiminnoille.

mukana.
 runsaat luo-

mukset ja hänen lennokas kädenjälkensä näkyi upeissa asuissa. 

-

-

-
kipäivää noin sadan juhlijan voimin.

Lions-liiton pääsihteeri -

-

-
nen johtaja  sekä Lea 

 ritareiksi. Klubi sai monia tervehdyksiä eri lionsklubeilta ja 
-

pendin Vantaan Turvakodille.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
-

-
lämme.

-

-
ekka Vataja. 

 ja -
nele Vataja.

-
-

 -
-

joonan sodanaikaisista riveistä ei ole kuin muutama veteraani enää ker-
tomassa raskaan ajan muistoja.

-

koulun seinältä.
  psykologisesta sodankäynnistä.

-
kantajina toimivat lionit  ja .

-

-
reen pikkukirkon. Esityksen kirkon rakentamisesta toi esille lion 

hankkeen toteutuksesta. 
-
-

paljon lapsia. 
-

-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-

leijonien lahjoitusvaroilla.

-

toivat tervehdykset Lions-liiton VCC  
sekä CC .

 LC Kurikka ja  LC 
. 

 ja . Yhden ruusukkeen 

 ja lisäksi liiton ansiotähden saivat  ja -

-
tään metalliromua Varkauden alueelta. Tässä on tuotu keräyslavalle mm. 

-

Tänä keväänä noin kolmen kuukauden aikana olemme keränneet 
metalliromua noin 14 tonnia.
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kaupunginhallituksen puheenjohtaja .

-
-
-

KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-

-

-
tunen  ja Lions-liiton 

  
sekä Pekka .

LC Kaipiainen sai toisen Lions-Ritarin. Klubiveli -
-

toimii  ja rahastonhoitajana 

-

-

-
saaren lisäksi Nurmijärven lähipoliisi  loi katsauksen paikal-

-

joka puolestaan kohdentuu nuorisoon.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
-

-

-

-
daarinen 

-
rikko 

-

-
sesta vastasi veli 

-
joituksista.

-

-
man lionit tekivät sen yhdessä lasten kanssa. Lapset olivat innokkaina 

puun juurelle.
 

-

-

-

varainhankintaa.
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-
-

-

marketeissa.

-

-

ja rahastonhoitajaksi .

-
-
-

-
vuotena perustetun klubin jäsen.

-

-

-
mana. Keppihevosten esterata ja makkaranpaisto olivat suosituimmat. 

-
  ja lady  

  ja lady  -
nen ja lady   ja lady Lea

 -
-

-
-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
-

-

pehmoleluja jaetaan. 
-

-

-
-

tyjä varoja mahdollisimman monia palvelevaan tarkoitukseen eli lääkäri-
autotoiminnan tukemisen. Lääkäriautoyhdistys toimii pääosin lahjoitus-

-

-

-
herra 
vuonna 1713 kadonneen Lapinsalmen rantamaisemassa sijainneen kir-
kon pienemmän kellon piirustusten mukaiseksi. LC Lapinsalmen perin-

Ritarileijona -
-

tuspaikka yli nelimetriselle kellotapulille.

-

-
-
-
-

loossa kuuluisaan taisteluun. Matkamme oppaana oli FT -
-

tekniikka ja palvelut pitkäaikaista puolustustaistelua varten. 
Leijonaveljet saivat matkalla aimo annoksen tämän päivän Eurooppa-
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-

-

-

-

itsenäisyyden juhlakuusi 2017 leikkikentän viereiseen puistoon.

KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-
-
-

-

-
-
-
-
-

 ja lady 

-

-
den puolesta. 

-

-
-



48  LION  4/17

KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
-

ollut 
-

mänä matkaan urheilukentän kiersivät esikoululaiset omassa kisassaan. 

-

Leijonahengen sanat kaikuvat kirkkaina ja arvokkaina Rautajärven ran-
nalla seisovan hotelli Ellivuoren juhlasalissa. Noin 20 kilometrin päässä 

-

viedään vähävaraisia lapsia kesäretkelle Linnanmäelle. -
jalle ja 

  ja  
 Vasaralle

-
den tukemiseen. 

Esiintyjiksi järjestäjät olivat saaneet vuoden 2010 Tangokuninkaan 
-

 
  sekä  

 ja .
-

taja -

-

-
lustusvoimain lippujuhlan päivänä muistolaatan paljastus Mannerheim-

-
tun ja 

”Tällä 

-

. 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja -
jestäjiä arvokkaasta ritarimme huomioimisesta.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

-

-
-
-
-

naista keräsi neljä säkillistä roskia.
-

-
puoliseen historiaan.

ohjelmassa oli rantasauna ja sen jälkeen maistuva iltapala kauniissa ran-

-

-

Vaasassa.
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-
-

korkeintaan 9 riviä tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

LC Kylmäkoski
s. 29.3.1949
k. 14.1.2017 

s. 23.1.1932
k. 4.2.2017 

d. 20.4.2017
k. 3.2.2017

d. 3.2.2017

Linnéors
k. 14.2.2017

LC Kokkola-Koko

k. 19.2.2017
s. 21.9.1933
k. 6.4.2017 k. 17.2.2017

d. 21.2.2017 i Vasa

en aktad och omtyckt med-
-

-

som medlem i den nya klubben. 

-
-

-

äkta lejon.

-
-

-

uuteen klubiin. 
-

-

-
nan puheenjohtaja 1990 Vaasassa. 

-
-

lapsenlapset perheineen. Me kaikki klubissamme kai-
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k.11.6.2017
LC Luumäki
s. 10.12. 1929
k. 6.1.2017

Linnéor

d. 14.1.2017 

s. 30.4.1940
k. 19.2.2017

s. 7.6.1916

s. 30.6.1932
k. 1.12.2016

LC Vimpeli
s. 21.1.1949
k. 11.3.2017

LC-Nivala

k. 1.1.2017d. 3.4.2017

LC Mellilä

k. 6.10.2016
k. 12.2016

LC Mäntsälä
k. 7.2.2017s. 9.7.1947s. 30.6.1937

k. 26.7.2016
s. 21.3.1933 s. 3.1.1923

k 14.2.2017 

LC Lieksa
s. 29.12.1934
k. 7.2.2017

MUISTOKIRJOITUKSET
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k. 4.7.2016
LC Lempäälä

k. 11.6.2017
s. 22.4.1931 k. 14.6.2017 s. 3.3.1943

k. 29.1.2017

LC Lieksa

k. 30.11.2016

s. 10.7.1927
k. 23.2.2016 k. 19.1.2016

k. 14.4.2017
LC Vehmersalmi
s. 16.2.1936
k. 4.4.2017

k. 24.11.2016

MUISTOKIRJOITUKSET
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Vattuniemen Kiinteistöhoito Oy 

Tallbergin puistotie 9, 00200 Helsinki 
puh. 09 692 6613 
www.huolto24.fi

TMV Trading Oy 

Helsinki

Raskaskalustohuolto                                

Vesa Raikunen Oy 

Pori–Kokemäki

Nakkilan Sihuma Oy  

Nakkila

Valtimon Sähkötyö 

Valtimo

APR-Rakennustyö Oy 

Outokumpu

LC-KORPILAHDEN JÄSEN PALVELUKSESSASI SURUN KOHDATESSA
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå 

Marjamäki 
Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 

Hautaustoimisto Mänttäri 
Kirkkokatu 4, 49400 Hamina 

Surun kohdatessa 
palveluksessanne www.vaalankukka.palvelee.fi

VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU
Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250



WE 
SERVE

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

N
 

hjälpinsatser.

 

 

 

 

 när jag reser runt i världen. Med vänlig lionhälsning.

V -

-

-
-
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET

arbeta!

  i Chicago var en imponerande 

scen och spelade en kavalkad av sina gamla hits.

  valdes Lions-veteranen doktor 

 

 

 

omedelbart.

 

ungdomsutbyte!
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Å

utbildningsutrymmet.

 

  problemen är enligt 

 

 

är ny.

GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET



4/17  LION  57

RÖDÄ FJÄDERN

-

-

-

-
-

-
-

-

-
-

-

-

och Årets goda gärning.

-

-
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T
-

ansvarsperson  en omläggning 
-

 

-

-

-

 

-
-

ningen inom vilken det har gjorts 40 miljo-
-
-

INTERNATIONELLA KONGRESSEN
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-
tet av perioden.

 under led-

.
-
-
-
-

 

-

-

-

-

via nätverket.

 

INTERNATIONELLA KONGRESSEN
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V
periods president 

 

-

har anlagts av stadens 13 Lionsklubbar samt 

vid invigningen.
-
 

-

-

-

samt deras makar och är därmed Europas 

 

-

moderator.

-

-

-

-
ser.

-

den utvecklingen.

VCC 

-

-

-

-

-

här jubileumsevenemanget!

ÅRSMÖTE
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-
-

-

-

där medlemsklubbarna kunde arkivera 
klubbverksamhetens elektroniska doku-
ment godkändes inte.

-
-
-

-
-

kändes inte.

-

-

-
ringen godkändes.

-
des.

 

-

ÅRSMÖTE
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-

-

-

 

Erbil är en av världens äldsta bebodda städer. 

-

-
mans med skolans arbetstagare och elever. 

-
-

metoder.

-
-

dag.

kunna hantera sina känslor och kommunicera 
-

-
nen ska orka kämpa vidare.

 

-

-
rade hur inlärningen av skolans akademiska 

-

-
-
-

-

-

-

LIONS QUEST
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-
-

sultaten i skolorna.
-

-

-

-

-

-

-

men roligt!

de bekanta sig med livet norr om polcirkeln.
 

-

-

-
-

ansträngande.
-

-

speciellt kommunens ungdomsverksamhet. 
-

-
-
-

utan er hjälp.

-

-

uppe ungdomsutbytesverksamheten.
-

-
-

-

en ensam 
plats

Lappland ramade 

-

UNGDOMSUTBYTE
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LEOLEHTI  

4/2017

Vietimme uuden Suomen Leo-
jen hallituksen kanssa hallitus-
ten vaihtokokouksen Siuntiossa 
Helsingin länsipuolella. Pidimme 
markkinointiaiheisen ideariihen, 
jossa pohdimme tämän kauden 
markkinointia ja jäsenrekrytointia 
mahdollisimman monesta näkö-
kulmasta. Riihessä tuli esille muun 
muassa näkyvyyden lisäämiseksi 

vapaaehtoistoimintamessut (Maa-

Paluu leomaisuuteen
Kirjoittanut: Aino-Maija Laitinen, Leolehden päätoimittaja

T erveiset uudelta kaudelta 2017–2018! Arnold Schwarzeneggerkin totesi ”I’ll be 
back”, niin kävi minullekin parin vuoden hallitustauon jälkeen. Neljä vuotta aktii-

visena osana leohallitusta vaati veronsa ja hyydytti sen verran, että olen pitänyt 
hiljaiseloa parin vuoden ajan. Minua pyydettiin nyt jälleen mukaan, ja otan haas-
teen innoissani vastaan erityisesti, koska tehtävä on minulle vieras ja haastava. 
Hallituksen PR-asiat ja markkinointi ovat nyt hellässä huomassani! Tule siis haus-
kojen markkinointi-ideoidesi kanssa juttelemaan! Kaikki vinkit otetaan vastaan ja 
toteutetaan mahdollisuuksien mukaan!

Miten näkyvyyttä lisätään? Sitä ei 
lisätä yhdessä yössä eikä yhden 
kauden aikana, vaan se on pitkäai-
kainen prosessi. Näkyvyyttä lisätään 
eri sosiaalisten kanavien avulla, 
mutta myös erilaisten markkinointi-
materiaalien  ja aktiviteettien kautta. 

yksittäiset Leot ovat avainasemassa 
markkinoidessamme toimintaamme.

-
aalisessa mediassa (esim. omien 

pienistä aktiviteeteista, joita teette 
sekä mukavista illanistujaisista. 
Tehdessänne aktiviteetteja, mai-
nostakaa niitä lähi alueen sanoma-
lehdissä ja erilaisissa sosiaalisen 
median kanavissa.

Näkyvyyden lisääminen ja jäsen-
hankinta liittyvät toisiinsa, kun ihmi-
set tietävät toiminnasta, he kiinnos-
tuvat liittymään leoihin. Pyytäkää 
rohkeasti ihmisiä tutustumaan toi-
mintaamme. Toivoisin että jokainen 

-
kin rekrytointi- tai vapaaehtoistoi-
minnan messuilla. Suomen Leojen 
hallitukselta voi hakea taloudellista 
tukea messuihin osallistumiseen.

Jokainen leo on tärkeä pala 
markkinoitaessa leoja Suomessa. 
Jos sinulla on joku hyvä markki-
nointi idea, niin ilmoita siitä meidän 
PR-sihteerillemme Aino-Maija Laiti-
selle. Jokainen idea voi olla jonkun 
suuren alku!

Hallituksen suusta

juoksutapahtumat sekä sopivasta 
aiheesta keskustelevan paneelin 
organisoiminen. Keskustelimme 
myös mahdollisuudesta näkyä ja 
kuulua paikallisilla radiokanavilla ja 

-
radioissa. Mahtavintahan olisi toki 
päästä vaikka MTV:n uutisten lop-
pukevennykseen!

Markkinointimateriaaleja ajatel-
tiin kasvattaa kangaskasseilla, hei-

jastimilla ja haalarimerkeillä. Jäsen-
rekrytointiajatuksissa pohdittiin eri-
tyisesti nuorisovaihtoa, lukioita ja 
IB-kouluja, joissa kurssikokonai-
suuksina on myös hyvän tekemi-
sestä saatavat opintosuoritukset 

-
jen ja yliopistoiden fuksiaisia ja ras-
tiratoja sekä mahdollista rekrytoin-
tikilpailua. 

Jos näistä joku inspiroi tai kek-
sit jonkin täysin uuden markki-

nointi- tai mainostamisajatuksen, 
ota yhteytä sähköpostitse tai Face-

kauden ajan! Lisäksi toivomme 
tukea markkinoinnin toteuttami-
seen. Tästä lisää keskustelemme 
kauden aikana erityisesti Leot Suo-

kuulu ryhmään, otathan myös tähän 
liittyen yhteyttä!

Kirjoittanut: Clara Nilsson, 
Suomen Leojen hallituksen presidentti 2017–2018

Mukavaa alkanutta kautta 20172018! Suomen Leojen hal-
lituksen kausi polkaistiin käyntiin heinäkuun puolessa 

välissä, kun pidimme hallitusten vaihtokokouksen Siuntiossa. 
 Tämän kauden hallitus on mukava sekoitus kokemusta ja 
uutta innokkuutta. Suomen Leojen tämän kauden teema on 
”Lisää näkyvyyttä” ja tulemme tällä kaudella panostamaan 
markkinointiin. 

Suomen Leojen hallitus 2017–2018.

Lisätään näkyvyyttä 
– yhdessä.



4/17  LION  65

Suomen Leot

Minä olen Clara Nilsson
Downtownin jäsen ja tämän kauden Suomen 

Leojen hallituksen presidentti. Olen ollut 11 
vuotta mukana leoissa, ja nyt alkaa minun 
kuudes kauteni hallituksessa, ja samalla vii-
meinen leovuoteni. Lähden tähän kauteen 

täynnä intoa ja ideoita (niin hyviä kuin kehi-

markkinointiin. 

Olen Teemu Laitinen
Downtownin jäsen. Olen ollut leo vuodesta 2012 ja 

-
-

ripresidenttinä kahden kauden ajan. Tällä kau-
della toimin Suomen Leojen varapresident-
tinä, joka on askel vastuullisempaan suuntaan 

mutta otan haasteen innolla vastaan! Olen pääs-
syt kokemaan leourani aikana monia hienoja hetkiä 

niin aktiviteettien kuin erilaisten tapahtumien parissa ja 
nautin jokaisesta päivästä kun pääsee tekemään hyviä juttuja muka-
vien ihmisten kanssa. Pyrin oppimaan tällä kaudella mahdollisimman 
paljon nykyiseltä presidentiltä Claralta, jotta olen ensi kaudella valmis 
johtamaan organisaatiota. Haasteen voimalla eteenpäin!

Olen Kati Forsman ja nyt 
starttailemassa toista hallitus-
kautta SLH:n riveissä ja rahas-
tonhoitajan virassa. Päädyin 

-

kun olin Lions-nuorisovaihdon 
yhteydessä kuullut leojen ole-

oli minulle opettelua. Nyt toi-
von, että minulla on muiden 
SLH:n jäsenten kanssa aikaa 
keskittyä kehittämään ja muut-
tamaan toimintaamme!

Olen Kati Jaatinen Keski-
-

GKH-piiripresidentin tehtä-
västä, uusista tuttavuuksista ja 
hallitustyöskentelystä jo edel-
lisenä kautena ja siksi halu-
sin jatkaa. Uskon, että tuleva 
kausi tuo tullessaan myöskin 
paljon aihetta hymyyn ja iloon! 
Piiripresidentin toimen ohella 
vaikutan vahvasti omassa pai-

-
painottelen vapaa-aikaani lii-
kunnan, taiteiden ja järjestö-
töiden kesken.

Hei, olen Markus Kuosma-
nen, toisen vuoden leo ja 
ensimmäisen vuoden halli-
tuslainen. Päädyin toimin-
taan alun perin mukaan kave-
rin kautta, ja se imaisi minut 

meillä toiminta on hyvin aktii-
vista. Siviilielämän puolella 
tasapainoilen insinööriopinto-
jen ja töiden välillä. Tulevan 
vuoden tavoitteeni ovat halli-
tuskäytäntöjen oppiminen ja 

Olen 22-vuotias opiskelija Vaa-

ollu mukana neljä vuotta, joista 

Tällä kaudella toimin AMF-piiri-
presidenttinä. Tavoitteeni on 
tuoda piireissä lisää leotietoi-
suutta leijonille.

Minä
Do

L
v
k
m

tä

markkino

Olen 
Do

r
d
ti

m
syt k

niin akt

Nimeni on Maria Mäkinen ja toimin ensim-
mäistä kautta piiripresidenttinä O-, I- ja L-pii-
reissä. Olen kotoisin Liedosta ja opiske-
len Oulun yliopistossa kansainvälisellä luo-
kanopettajalinjalla. Aloitin Leo toiminnassa 

hienoa päästä mukaan Suomen leojen hallitukseen 
ja odotan innolla tulevaa vuotta.

-

-
a 

ukseen 

Moi kaikki! Olen Aino-Maija Laitinen, 24-vuo-
tias mikkeliläinen diplomi-insinööri (pakko mai-

aloittanut leotoiminnan vuonna 2011, kun 
-

taan ja liityin myös heti Suomen Leojen 
hallitukseen. Olin neljä vuotta hallituksessa 
mukana, minkä jälkeen jäin hieman tauolle 

ja Leolehden päätoimittajaksi suurien saap-
paiden täyttäjäksi. Nyt taas uudella innolla ja 

ilolla hallituksessa mukana, uusia kujeita harjoit-
telemassa PR-sihteerinä. Otan lämmöllä kaikki markki-

nointivinkit vastaan! Tehdään leot tällä kaudella näkyväksi!
Tervehdys! Nimeni on Olli Partanen ja toimin 
tulevalla kaudella Suomen ILO:na. Minusta 
tuli leo vuonna 2015, koska olin jo pitkään 
tahtonut päästä tekemään jotain hyvää ja 
yleishyödyllistä. Leotoiminnan kautta olen 
tavannut paljon upeita ihmisiä ja olen saa-
nut tehdä jotain merkityksellistä jonkun toi-
sen hyväksi. Kulissien takana teen ammatikseni 
kokintöitä Helsingissä. Vapaa-ajan harrastuksiini kuulu-
vat kitaran soitto, lenkkeily ja matkailu. Odotan innolla tulevaa 
leovuotta ja uusia tuttavuuksia!

Moikka! Olen Eveliina Seppänen, turku-

SLH:n sihteeri tällä kaudella. Nautin mm. 
aamukahvista, ihmisistä, vaeltamisesta 
luonnossa ja elämässä, vuodenajoista, 
elokuvista, siististä keittiöstä, uuden oppi-
misesta, swing-tansseista ja vaikutus-

mahdollisuuksista. Toivon meille kaikille 
ilahduttavaa Leo-kautta!
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Viiden päivän aikana saimme tutus-
tua leoihin ja leijoniin eri puolilta 
maailmaa. Ystävystyimme leoi-

-
ween sekä Arizonasta Japaniin! 
Kuulimme hyvin erilaisia tarinoita 
heidän tekemästä hyväntekeväi-
syydestään ja leotoiminnasta. 
Heräsimme samalla siihen, kuinka 
hyvin meillä Suomessa asiat ovat. 

vankilassa asuvia lapsia.

Koulutuksen sisältö ja materiaalit oli suunniteltu leijonille, mutta ne sovel-
tuivat hyvin myös leoille. Tulemme hyödyntämään näitä koulutuksen mate-
riaaleja myös tulevaisuudessa leoille. 

Yksi viikonlopun mieleenpainuvimmista harjoituksia oli, kun jokainen 
-
-

sestä, kuten puheen rakennetta, puhujan kehonkieltä ja kontaktia yleisöön. 
Tämä on erittäin hyvä taito, toimi sitten missä tahansa tehtävissä leojär-
jestössä ja työelämässä.

Viikonlopun keskustelut toivat myös hyvin esiin, kuinka samankaltai-
sissa tilanteissa leot ja leijonat painiskelevat.  Jäsenrekrytointi, aktiviteettien 
kehittäminen ja motivaation ylläpitäminen vaativat molemmilla huomiota. 

Leot palasivat kotiin takataskussaan suusia johtajuustaitoja ja useita 
uusia leijonatuttavuuksia.

Kirjoittanut: Miikka Harju, Leo Club Vaasa

-
najahdin. Jahdin suunnittelu alkoi jo helmikuussa, jolloin varasimme Onki-
lahden toimintapuiston käyttöömme ja teimme mainokset tapahtumaa var-

-

-
vat meille kahden päivän radiomainoksen Radio Vaasaan. Samojen leijo-
nien ansiosta saimme Vaasan Prismalta 250 Kinder-munan lahjoituksen.

Alkuperäinen 1 € osallistumismaksu sisälsi kaksi munaa, lämpimän 
mehun sekä mahdollisen kasvomaalauksen. Tapahtumassa piilotimme 
puistoon suklaamunia, ja jokainen osallistuja sai etsiä kaksi munaa kol-

eli yhteensä noin 50 lasta. Saimme ilahduttaa lapsia ja vanhempia entistä 
enemmän luvatessamme 3 suklaamunaa lapselle, kun kävi ilmi, että munia 
jää yli. Mukana riehassa oli myös vasta nimetty maskottimme Lulu-Leo, 
joka leikitti lapsia ja loi lisää iloista mieltä. Jäljelle jääneet suklaamunat lah-
joitimme juuri ennen pääsiäistä Vaasan keskussairaalan lastenosastolle, 
jossa suklaamunat otettiin iloisesti vastaan.

Lions International 
Convention Chicago
Kirjoittanut: Senni Hautala, Leo Club Helsinki/Itäväylä

T änä kesänä kaksi reipasta leoa, Senni Hautala, Leo Club 
Helsinki/Itäväylästä, ja Clara Nilsson, Leo Club Espoo/

Downtownista, osallistuivat Lions International Conventioniin. 
Tänä vuonna leijonat juhlivat 100-vuotista taivaltaan leijona-
toiminnan kotikaupungissa Chicagossa. Conventioniin osal-
listui yhteensä noin 50  000 leoa ja leijonaa ympäri maailmaa.

Palveluaktiviteetissa koottiin ruokapakkauksia, jotka annettiin apua tarvitseville per-
heille.

Iloiset Clara ja Senni ylpeinä leoina.

Tapahtumassa oli useita moti-
voijia puhujia, kuten YK:n entinen 
pääsihteeri Ban Ki-Moon ja monia 
muita. Osallistuimme koulutuksiin, 

-
toimintaan sekä leojen toimintaan 
kansallisesti. Clara myös osallistui 
palveluaktiviteettiin tekemällä avus-
tusruokapakkauksia.

Leijonien ja leojen kansainvälisiä 
tapahtumia järjestetään vuosittain 
ympäri maailman. Suosittelemme 

lämmöllä kansainvälisiä tapahtumia 
-

nien kansainvälinen kokous odot-
taa meitä Las Vegasissa. Toivotta-
vasti mahdollisimman moni leo pää-
see lähtemään!

Kysy lisää Senniltä ja Claralta 
heidän hulvattomasta matkastaan. 
Las Vegas – city of angels odottaa 
sinua!

Viva Las Vegas!

Pääsiäismunajahdissa 
Vaasassa

Johtajuuskoulutukseen osallistuneet leot.

RLLI-Johtajuuskoulutus

Munajahdin osallistujia ja leoja sekä Lulu-Leo.

Kirjoittanut: Clara Nilsson, Leo Club Espoo/Downtown

Keväällä 2017 neljä leoa Helsinki/Itäväylästä ja Espoo/
Downtownista osallistui vatleijonien järjestämään johta-

juustaitojen työpajaan. Koulutus oli kahden viikonlopun mit-
tainen ja järjestettiin Helsingissä Hotelli Hagassa. 
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Leojen vuosikokous
Joensuussa 
9.-11.6.2017
Leojen vuosikokous pidettiin tänä vuonna leijonien vuosikokouksen yhtey-
dessä Joensuussa. Vuosikokous oli erittäin onnistunut! Kiitos järjestäjille! 
Ohessa kuvamateriaalia kokouksen kulusta ja iltajuhlasta.

Vuoden leoksi valittiin Markus Kuosma-
nen Leo Club Espoo/Downtownista.

Vuoden virkailijaksi valittiin Kati Jaatinen Leo Club Jyväskylä/Lohikoskesta. Kati toimi 
kaudella klubin presidenttinä.

Vuoden klubi oli Leo Club Vaasa. Klubi on uusi, mutta innostuksella ja oikealla asen-
teella pääsee pitkälle.

Vuoden tulokas on Miikka Harju Leo Club Vaasasta. Miikan jutun voit myös lukea 
tästä lehdestä!

Aktiviteettipalkinnon sai Leo Club Helsinki/Itäväylä kissakotiaktivieetistaan.

Leo Club Joensuu ja Leo Club Turku 
huomioitiin uuden klubin kannustuspal-
kinnoilla, piknikvilteillä. Antoisia piknik-
hetkiä uusille klubeille!

Lyhtypalkinto annettiin Leo Club Vantaalle valaisemaan klubin tietä.

Kokouksessa oli mukana myös arvovaltaisia vieraita. 
Toinen kansainvälinen varapresidentti Jung-Yul Choi 
Busanista osallistui leojen vuosikokoukseen. 



VALTAKUNNALLINEN HYVÄN PÄIVÄN JUHLA 
LAHDEN SIBELIUSTALOLLA 8.10. KELLO 12–

Ohjelmassa Valtakunnallisen Vuoden Hyväntekijän 
palkitseminen, Punaisen Sulan päätösjupalkitseminen, Punaisen Sulan päätösjuhla + 
leijonien keräämän PuSu-tuoton jakaminen sekä 
leijonien Hyvän teon tai hyväntekijän palkitseminen.

Metsäsalissa muotitaiteilija Jukka Rintalan asujen

Esiintymässä mm. laulajat Juha Tapio, Esa Ruuttunen
ja Päivi Mäkinen, taikuri Eetu Lampi 
sekä Lahden konservatorion nuoret.
Juhlassa mukana myös olympiavoittajat Sami Jauho-
järvi ja Toni Piispanen. Liput 

Heimo Potinkara 
tai 

Lippupalvelu,
katso sisäsivu

8.10.PäiväHyvän
2–


