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Uusi palveluohjelma toista 
vuosisataamme varten

Kansleri Bob Corlew

Muutoksen tuulet puhalsivat ollessani nuori 1960-luvulla. Toi-
saalta –  John 

 on sanonut: ”Muutos on elämän laki. Ne, jotka 
-
-

lähdemme eteenpäin uuden palveluohjelman kanssa. Menneisyytemme 

nuorten tukemista ja niiden monien asioiden tekemistä, joita klubit teke-
-

-
dostavat uuden maailmanlaajuisen palvelumme viitekehyksen. 

-

ohjelmia. 

-
-

-
-

-

 tukeminen on yhteisenä kielenä palvelussamme. Tulemme 
-

västä selviytymisen luvut ovat joissakin maissa vain kymmenen pro-

-

Kuva: RN
en.
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RAJU, Vegesna Visakhaparnam, Intia, ARUNA ABHEY OSWAL, Guirat, Intia, TONY 
BENBOW, Vermond, South, Australia, ELISABETH HADERER, Overveen, Hollanti, 
MARKUS FLAAMING, Espoo, Suomi, ELIEN VAN DILLE, Ronse, Belgia, MAGNET LIN, 
Taipei, Taiwan, JAEPUNG YOO, Cheongju, Korea, YASUHISA NAKAMURA, Saitama, 
Japani, LUIZ GERALDO FIGUEIRA, Brasilia, BRUCE A.BECK Palisade, Minnesota, USA, 
JENNIFER WARE, Rapid River, Michigan, USA, NICOLIN CAROL MOORE, Arima, 
Trinidad & Tobago, JOYCE MIDDLETON, Massachusetts, USA, SAM LINDSEY JR, 
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SCARPELLI Genova, Italia, HELMUT MARHAUER Hildesheim, Saksa, PIERRE H. 
CHATEL Montpelier, Ranska, KATSUYUKI YASUI Hokkaido, Japani, RAMIRO 
VELA Nuevo Ledn, Meksiko, YOSHIYUKI SATO Oita, Japani, EUN-SEOUK CHUNG 
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USA, ROBERT M. LIBIN New York, USA, MELVYN K. BRAY New Jersey, USA, JEROME 
THOMPSON Alabama, USA, BILL PHILLIPI Kansas, USA.

lionien ja leojen kiinnostuksen kohteiden ja kykyjen kanssa.  

-
-

taistaa tämänhetkisen humanitaarisen vaikutuksemme. Aikaisempien 

-
maan maailman tarpeita. Toinen palvelun vuosisatamme tulee laajen-

-
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Viime vuosi oli ennätyksel-
-

-
tannuksella ilmaisleikkaukset pää-

-
seenkin kaikki maksulliset.

Sairaalan tuore johtaja, sydän-
 on siis 

-
jien lisäksi hankkimalla sairaalalle 

-
poliklinikka.

Jälkikaihin hoitoon on vuok-
-

teena olevaa täydellistä palvelu-
-

houkutellut maksavia asiakkaita – 

-
tyytyväisyys, niin maksaville kuin 

-

Kävin Ratnapurassa helmikuun 
alussa. Olin tapaamassa kummi-
lapsiamme ja vierailimme sairaa-
lassa samalla 11 muun kummin 

Nethsetha on 

”ilmaiset ateriat.

kanssa. Halusin nähdä, miten vuo-

miljoonan rupeen urakkasopimus 
toteutuu. 

Pari viikkoa ennen vierai luamme 
oli tehty uusi ennätys, 150 leik-
kaus ta päivässä. Tämä ei onnistuisi 

-

-
vat jatkuvaa perehdytystä. Heidän 

-

tavalla.

klo 8 aamulla, jolloin oli jo tehty 60 
leikkausta. Pääsimme seuraamaan 
johtajan pitämää aamuhartausta 

Samaan aikaan alapuolellamme, 
kakkoskerroksessa huhki parikym-
mentä rakennusmiestä, hiukan 
alkeellisin menetelmin ja suoma-

-

Sain helmikuun lopussa sil-
-

-
siin vesieristeet. Mukanani ollut 

kuukaudessa. 

nyt rahoitusta vaille jäänyt hissi 

-
sesta pois, koska meille epäedulli-
nen euron kurssimuutos ja maan 

-
tatason alkuperäistä arviota kor-
keammaksi. 

Voimme olla tosiaan ylpeitä 
omasta ja paikallisten lionien ja 

-
sin kuin pesulankin sairaala tar-

-
laan leikkausliinat, lakanat, pyyh-

-
-

kakunnalla ei ole vastaavaa palve-
lua saatavana. 

PID -
laan jatkorahoitusmahdollisuuksia.
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VARAPUHEENJOHTAJALTA

T -
tansa vuoden toiseen LION-lehteen. Hyvät leijonat, nyt lähdetään 
valmistautumaan tulevaan kauteen.

Kohdallamme nyt kulumassa olevalle kaudelle osuu ikimuistoinen 

vahva, sillä se on kestänyt 30- ja 40-lukujen suuret mullistukset.

-

Meidän on kuitenkin syytä pitää mielessä ne ponnistelut ja uhraukset, 

Suomi kuuluu maailman vauraimpien maiden joukkoon. Nyt on kui-
-

sektoria ja tulevaisuudessa yhä enemmän ja enemmän.

eri toimijoiden vaalikausi on neljästä aina kuuteen vuoteen saakka. 
-

tehtävän on oppinut, se on ohi. Toisaalta yhden vuoden virkakierto on 
-

puheenjohtajaksi valitaan varapuheenjohtaja. Siitä kilpa on käyty jo 
edellisenä vuonna. Varsinainen vaalikamppailu käydään varapuheen-
johtajaehdokkaiden välillä. Meillä on tänä vuonna kolme taitavaa lionia 
ehdokkaana. Kansainväliseksi johtajaksi on kaksi hakijaa.

-

vuosikokouksessa ratkennut, toimitaan, kuten eräs, jo edesmennyt polii-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

velutoiminnassa huomioon.

Lionstoiminnan arvot lähtevät liikkeelle ikiaikaisesta talonpoikaisen 

tärkeitä.

-

se näkyy ja kuuluu. Ja niin sen pitääkin.

Tehdään yhdessä!

Suomen Lions-liiton 
varapuheenjohtaja 
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-

talvisessa säässä.
Koivuniemi on onnellinen mies 

-
tuoreelle LC Lievestuoreen leijonat 
pyysivät hänet jäseneksi mukaan 
klubin toimintaan.

Viime syksynä alkanut Lions-
jäsenyys alkoi hänellä nyt perin 

-
meisiä arpoja myynnissä ja Koivu-
niemi oli siinä yhteydessä ostanut 
yhteensä kolme arpaa.

-

-

osallistuneille
Onnea siis uudelle jäsenelle Reijo 
Koivuniemelle ja kiitokset hänelle 

osallistuneille Leijonille. Valtakun-

Lions-arvan autoarvonnassa tällä kaudella onni 

10.2.2017. 

hyvää tulosta, vaikka samanaikai-
-
-

teja. 

Useita onnellisia 

-

-
-

man jälkeen viime ennätysvuo-
-

tulkoon ennallaan. 
-

rissä ja sen jälkeen tasarinnan 
menestyivät H-, M- ja N-piirit. 
Näistä piireistä palautui myymät-

-

eniten. Lions-arpa on jälleen ohjel-
massa ensi kaudelle valtakunnalli-

-

Johan Finne

-
panjapäivästä, joka on osa Punainen Sulka -keräystä. Kampanjapäivä on 

Kampanjapäivä on osa OPn HIIOP-ohjelmaa, jossa pankki on luvannut 
-

OPlaisten apua lionsklubeille kampanjan loppukirin varainkeräyksessä.
-

-

Harri Ala-Kulju
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Irlannin lionit ovat ryhtyneet 

-

 itseään.
Irlannin 106 I -piirin lionit ovat 

solmineet kumppanuussuhteet 

-
den noidankehä. Lions Clubs Inter-

dollarin Core 4 -apurahan, jonka 

yksinhuoltaja- ja leskiäideille suun-

-
laisten ihmisten taloudellista hyvin-

tai sen alla ja joiden kyvyt ja pää-
-
-

taan.
-
-

-
royrityslainoja yksinhuoltaja- ja 

-
miin osallistuvat naiset ovat luku- 

-

alin sosiaaliluokka. Näiltä naisilta 
-

-

euron laina, jonka he maksavat 

Jotkut naiset ostavat lainarahal-
laan lehmän, jonka maitoa myy-
mällä he saavat jatkuvaa tuloa. 
Jotkut ostavat ompelukoneen saa-

-
jana. Jotkut puolestaan avaavat 
paikkakunnillaan pieniä kauppoja 
ja myyvät välipaloja ja kylmiä juo-
mia. Kaikki nämä mahdollisuudet 

-

toiminnan joka vaiheessa, laina-
-

kien jakamiseen. Molempien mai-
den lioneita toimii neuvoa-anta-

-

budjetoinnissa.
-

 on saa-
nut mikroyrityslainan. Hän asuu 
kahden lapsensa kanssa pienessä 

-
-

on ostanut lainallaan lehmän. Hän 

nopeimmin 

ei ole kunnollista 

musertavan suuri 

ja mahdollisuuksia 
jatkaa 

lukiossa.

”
myy nyt lehmän maitoa ravinnoksi 

siten hankkimaan perheelleen päi-

-
-

lissa, Irlannissa ja Keniassa. Lainoja 

mikrolainaohjelmasta saa 



2/17  LION  9

TOIMITUKSELTA

Päivän yhteydessä palkitaan Leijonien Hyvä teko tai Vuoden Hyväntekijä 
sekä valtakunnallinen Hyväntekijä. 

Kalevi Hietanen Lions Club Lai-

 ja Juha Tapio.
-

den klubin Hyvä teko tai Leijonien Vuoden Hyväntekijää. Palkintoa voi-
-

-

-
-

vapaa-ajan matkat kanta-asiakkaan hinnalla. 

Kokous- ja ryhmämatkavarauksia tarvitset asiakasnumeromme, joka on 
.

 

Lion -

Suomea kansainvälisessä kilpailussa. 
-

-
tää alkuperäisen valokuvan avulla, miten ylpeitä ja sitoutuneita he ovat 

-
sainvälisen tason kilpailuun.

-
-
-
-
-
-

taispiirien kilpailuvalokuvista.

-
-

-

-

-

lisäksi Ranska, Australia ja Brasilia käynnistävät omat verkkojulkaisunsa.

-
sellä lehdellä. Koska tarkkaa julkaisupäivää Suomen ensimmäiselle verk-

-

-
maan monesta tavasta tehdä hyvää.

 painetusta lehdestä siirtyvät nyt siis suoraan verkkojulkai-
-

-

-

-
-

kakaa samaan malliin.”

 kuuluu teille lehden lukuisat avustajat. Jatkamme samaan malliin 
-

-
-

numerosta alkaen olen lisännyt klubien kuulumisten ja muistokirjoitus-

 on käynnissä monella tavalla. LION-lehdessä se näkyy eten-
kin seuraavassa numerossa, joka on normaalia muhkeampi juhlanumero. 
Perinteisen lehden osuus tulee olemaan siinä normaalia pienempi. Tar-
jolla tulee olemaan upea läpileikkaus lionstoiminnan historiasta.

Keväisin terveisin,

Anna-Kaisa Jansson
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K -
juhliin Kuhmo-taloon toivat 
tervehdyksensä Kuhmon kau-

Eila Valtanen, Suo-
men Lions-liiton CC -

 
sekä paikallisten klubien presiden-

-

Juhlan muusta ohjelmasta vas-
tasivat Kuhmon puhallinorkesteri 

Avajaisten jälkeen seminaarin 
puheenjohtajana toimiva CC Heikki 
Hemmilä avasi seminaarin, jonka 

Tilaisuuden ensimmäisessä 
puheenvuorossa ministeri 

-
tauudistusta ja sen tuomia muu-
toksia ja mahdollisuuksia. Hän 

-
toria yhtenä Suomen kasvavista 

-
-

nuorten, varsinkin nuorten mies-

statuksen saavien määrän uhkaa-
vasta noususta.

 kertoi kolmannen sektorin 
roolista rauhan edistämisessä.

-

-

-
-

-
millaan kuin rikkinäinen puhelin, 
jossa totuuden ja valheen välillä ei 
ole raja-aitaa.

Lopuksi hän kuitenkin valoi kuu-
-

-
tymiseen ja sen pysymiseen maa-
pallollamme tulevaisuudessa.

-
vat kuulla Kuhmon yhteislukion 
opiskelijan  aja-
tuksia rauhasta.

Seminaari jatkui europarlamen-
taarikko  puheen-
vuorolla, jonka aiheena oli Kado-

-
-

tava omista haasteistaan. Asenteissa 

-
lissaan nuorten syrjäytymisestä. 
Hänen ratkaisunsa taisteluun 
rauhan asian puolesta oli syrjin-
nän vähentäminen pienentämällä 

-
tuksesta. 

avoimen yhteiskunnan välillä.

MD-YC  ajatuksia 

leijonien mahdollisuuksista olla 
rakentamassa rauhanmaailmaa 

K. Vatane
-juhlakokouksen järjestelyistä, ja 
IPCC 

-
-

taa asiaan.
Mielenkiintoisen seminaarin jäl-

-

-

ja tämän jälkeen alkaneeseen ilta-

Suomen Lions-liiton 

kirpeässä pakkasilmassa, 
valkoisten hankien 
keskellä.

juhlaan Hotelli Kainuussa juhlaillal-
lisineen ja orkesteritanssiaisineen, 
johon toi kansainvälisen terveh-

-
tori Naresh Aggarwal. 

Me kuhmolaiset toivomme vie-
raidemme viihtyneen erämaakau-

-
meä, valkoisten hankien talvi on 
jo kääntymässä läpi vuorokauden 
valossa tanssivaksi kesäksi. Terve-
tuloa silloin uudelleen.

KUVERNÖÖRINEUVOSTO
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KUVERNÖÖRINEUVOSTO

-
-

 
tään.

-
-

kilpailukutsun LION-lehteen ilman 
-

jäsenklubeille pilvipalvelua, johon 
klubit voisivat arkistoida keskite-

aloite hylätään.

uuden klubin ensimmäisen vuoden 
-

hylätään.

Punaínen Sulka -keräyksen muut-
-

tapahtumaksi. Keräysaika olisi loka-

hyväksytään.
-

-
-

muutosta torjuvien toimintojen 

-

ja nälän vähentämiseksi. Yhdis-
-

teet hyväksytään.
-
-

aloite hyväksytään.

tukemaan pyrkimyksiä muovijät-

Vuosikokouksen järjestämistä 
-
-

jinä lionsklubit Seinäjoki, Seinä-
-

Valakiat ja Peräseinäjoki. Järjeste-
-

nävä ry. 
Vuosikokouksen järjestämistä 

-

-
-

kouksessa.

puheenjohtajat

-
-

-
 lion Teija Loposen, 

-
 MD-YC , 

 
-

men

, LC Loi-

Kari 
-

-
, LC 

-

teema-aloite ja kaksi vuosikokouspaikkakuntahakemusta. 

Itäranta 1, 80100 Joensuu.

 

puheenjohtajien jatkamisen teh-
tävissään.

 

Lions-liiton strategian

 Toimintasuunnitelma meni jatkoval-
talousarvio lähe-

-

 
-

selle ”Lions – monta tapaa tehdä 

Lions-talon
-

-
tas -

jälkeen ja miten mahdollinen talon 

 jatkamista päätet-
-

Anna-Kaisa Jansson

oli huolissaan nuorten 
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EHDOKKAAT

 ja lionsklubi ovat järjes-

klubeja toiminnallisuuteen. Kun 

-
-

niä pysymään klubissa. Naisten 

-
listumisensa on monipuolistanut 

toimintaamme.
Kannustan lioneita klubivierai-

yhteisten tekemisten ja yhteisten 

tulee näkyä ja kuulua muuallakin 
kuin laulunsanoissa.

-
-

sista. Olen jäsenenä yhdistyksessä, 
-

arvio: ”Menot tulojen mukaan.” 
Tämä on kaikille hyvä ohje nouda-

-

-

olen itse mukana tekemässä. Olen 

johtaminen on edelleenkin tehokas 
tapa saada joukot mukaan.

Meillä lioneilla on takanamme 
kunniakas 100 vuoden historia. 

voivat olla ylpeitä ja iloisia järjes-

Tehdään yhdessä!

 Jukka Kärkkäinen, 55-vuo-
-

moni Lean kanssa meillä on kolme 
aikuista lasta.

-
nut Suomen Lions-liiton hallituksen 

-

Liiton ja sen johdon tehtävä on 
pitää yllä ja edistää innostavaa, 
eteenpäin vievää ilmapiiriä vies-

perusrakenteet, kuten talous, ovat 
kunnossa.

Mihin suuntaamme seuraavalla 
vuosisadalla?

Lupaan käynnistää kehityshank-
keen, jossa maamme kaikki klu-
bit ovat ideoimassa tulevaisuu-

-
kallisiin tarpeisiin, ei konsulteilta 
eikä johdolta. Brändimme ”Monta 
tapaa tehdä hyvää” antaa klubille 

-
teena on vastata tulevaisuuden 

-
jonat maamme vahvimpana palve-

Yksi unelma minulla on. Se, 

-
suuteen.

 tärkeimpiä ja 
kantavia voimia ovat toimivat klu-

-
-

arvostus ja kunnioitus kuuluvat 

Toimintaamme ei kuulu itsekkyys 

jäseniksi ja yhteisklubien perusta-
miset ovat olleet rohkeita ja toi-
mintaamme piristäviä muutok-

on tulevien vuosien toimintamalli. 
Siitä on jo selvä osoitus, kun kauan 
toimineet miesklubit ovat kutsu-
neet naisia mukaan toimintaan. 

Kannustan klubeja toiminnan 
keventämiseen. Klubin hallituksen 
tehtäväksi vastuu asioiden hoitami-
sesta ja perinteiset klubiko koukset 
kehitetään virkistäviksi, sosiaa-

-
-

Lions-liiton yksi tärkeimmistä 
tehtävistä on, luoda ”kentälle” luot-

tamuksellista ja innostavaa hen-
-
-

ton toimintaan. Kipeisiin ratkaisui-
hinkin on toiminnassamme varau-

-

jatkuu tulevillakin kausilla.
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EHDOKKAAT

 johtajan teh-
-

-

-

Kansainvälinen hallitus on käyn-
-

ohjelman. Monissa kansallisissa ja 
kansainvälisissä lionstehtävissä 

-
-

tamista.
Suomen lionsklubeilla on 

-

 Juvalla Saimaan rannalla 
mieheni Markun kanssa hänen lap-
suudenkodissaan.

Kaksikymmentäseitsemän vuot-
ta yläasteen rehtorina toi koke-
musta johtamisesta, verkostojen 

-
kan taloudenpidon ja toiminnan 

aikaa lastenlapsille. Keskellä päi-
vää voi lähteä marjastamaan, sou-

tamaan verkkoja tai hiihtämään. 

-
mintaan.

Meihin luotetaan. Meidän on huo-
-
-

tamaan apua kaipaavia lähimmäisi-
-

ysjärjestyksien tarkistamista. Millä 
hinnalla ja millä voimavaroilla tuo-

Onko totutusta vaikea luopua? Jos 

-

Klubit ja jokainen jäsen ovat toi-
-

ten paikkakuntansa tarpeet, omat 

heille iloa. Piirin ja liiton tehtävä 
-

taminen.

 on minulla 
sukuvikana, kävinhän syntymäs-
säkin Australiassa. Olen maail-
malla nähnyt, miten meitä suo-
malaisia arvostetaan. Meidät tun-
netaan rehellisinä, oikeudenmu-
kaisina, ahkerina ja –  sisukkaina. 

-
noita, vaikka itse niitä usein vähät-
telemmekin. 

Olen etsinyt hyviä ideoita niin 

-

suja. Osa ideoista on jo lennossa, 

Menestyksemme avain on hyvät 

merkitystä. 
Olen pohjalainen. Minkä teen, 

sen teen täysillä. Olen tutustunut 
-

mintaan jo vuosien ajan. Sydän-
täni lähellä ovat kummilapset ja 
silmäsairaalamme. Turvapaikan-
hakijoissa näen mahdollisuuden 
jopa maailmanrauhan edistämi-

Lähi-itään tai jäävät tänne Poh-

idea tasa-arvosta, rehellisyydestä 
ja uskosta ihmisyyteen. 

Olen saanut lionismilta paljon, 

ihmisten hyvyyteen, kaiken sodan 
ja pahan olon keskelläkin. ”Ei paha 
ole kenkään ihminen, vaan toinen 

on rinnassa jokaisen, vaikk’ ei aina 
esille loista.” 

-
-
-
 

-
noin.

Olen osallistunut lukuisiin Kan-
sainvälisiin vuosikokouksiin sekä 

-

toiminut kansainvälisen hallituk-

toimikunnan puheenjohtajana. 

Minulle on syntynyt hyvä kansain-

Toimintamme kantavana poh-
-
-
-
-
-

kalliseen toimintaan. Tulevaisuut-

Serve -palvelulupauksen pohjalta. 

vastaan kansainvälisen johtajan 
tehtävät. 
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V -
jen jälkeen Kajaanin lento-

Navita sai ensikosketuksen lumeen.
Perinteisen kukkakimpun sijaan 

ojensimme heille ”selviytymis-
pakkauksen”, joka sisälsi Suomen 

käsinkudotut, sinivalkoraidalliset 
-

siä suklaita ja -konvehteja sekä ksy-
litolipurukumia.

 oli kutsunut koolle 
-

lyhyen puheen, jonka käänsin suo-
meksi. Sen jälkeen jaoimme ansi-
oituneille lioneille ja puolisoille 

oli mielissään. Hän kysyi minulta 
monia asioita merkeistä. 

Päivällisen jälkeen lähdimme 
ajamaan Kuhmoon. Kuhmossa 

-

-
-

misemme jälkeen lyhyen puheen, 
jonka tulkkasin suomeksi. Varapre-

-

jälkeen hotelliin lepäämään.

Ihmeellinen lumi
Sunnuntaina olimme sopineet 
tapaavamme aamiaisella klo 9.15, 

-

ja kauniista säästä. He olivat näh-
neet peurojakin.

Suomen 
luonnosta

puolisonsa, lion Navita tekivät pikavierailun 

Kajaaniin ja Rovaniemelle helmikuun lopussa.
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-

-
nut leikkipuiston lapsille omalla 
paikkakunnallaan.

Seuraavana aamuna lähdimme-

toimintaan. Lounaan jälkeen 
olimme valmiita Napapiirin ylityk-
seen. 

Hyppäsimme yhdessä Napapii-
rin yli ja menimme suoraan joulu-

monta lasta ja lastenlasta varapre-
-

Poroajelu alkoi pukemalla läm-
-

asteen pakkasessa ja vieraat pää-
sivät ihastelemaan talvisia maise-
mia. Kahvi ja tee sekä takassa loi-

-
lun jälkeen.

-

näkemästä niitä. Näin seuraavaa 

Kaupunginjohtajasta  
uusi leijona

 

vierailupäivänä. Hän kertoi meille 
Rovaniemen historiaa ja nyky aikaa. 

-
johtajalta, tuleeko hän mukaan 
lionstoimintaamme ja tämä vas-

-

Rovaniemen lentoasema kut-
sui pian ja niin kaikki matkalaukut 

-

 puolisoineen, 

-

kansainvälinen johtajamme 
puolisoineen, koska itse 

koneella.

-

veimme vieraat yhdessä puoli-
soni Susannan kanssa lentoase-

ajoimme vielä hyvästelemään hei-
dät lentokentälle, josta varapresi-

-

-
-

Kävimme paljon keskusteluja 
eri asioista matkan aikana ja jat-
kamme niitä, kun tapaamme seu-
raavassa kansainvälisen hallituksen 
kokouksessa Ateenassa. Samalla 

hankkimamme talvilakin, jota hän 

Lumi teki heihin suuren vaiku-
-

sellä taipaleella puissa oleva lumi 

-
lun oppilaiden rauhanjulistekilpai-

-
-

-
-

men jäällä. Lapsia ja heidän van-

-
-

-
leen pienen lumikinoksen päälle 

-

itse asiassa lammen päällä. Vara-

-

Kajaanista matka jatkui L-piiriin 
ja Pudasjärven lyhyen pysähdyk-
sen jälkeen Rovaniemelle, jossa 
oli menossa lohkon kokous. Vara-

 kanssa presiden-
-
-
-

-
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KANSAINVÄLISELTÄ JOHTAJALTA

Ateenassa maaliskuun lopulla 
-

tuksen kokous oli sikäli eri-
-
-

niä mukana puoliso-ohjelmassa ja 
-

välisen hallituksen jäsenten määrä 
kokouksissa puolisoineen on noin 

Bob Corlew ja edellinen presi-
 ojen-

 Melvin Jones -jäsenille ko. rinta-

-

historiansa aikana kansainvälinen 

Tuhkarokon vastustaminen on 

-

-
teja on tällä kaudella tehty maa-

Hallituksen kokouksessa keskus-

-
tus on kutsua aiemmin eronneita 

-
telyssä. Sen hankintaa suositetaan 

-

ulkopuolisillekin.

Dianne ovat matkustaneet tällä 
kaudella jo 45 maassa. Yhteensä 
he ovat matkustaneet varapresi-

maaliskuun viimeisellä viikolla ja 

ensi kaudelle.

laajenee
Varsinaisen kokouksen asioita oli-
vat PR-raha-avustuksen hyväksymi-
nen niin piireille kuin moninkertais-
piireillekin.

-

-
-

 Win-Kun Tam. Toimintaa suunni-

-

-
jat toimivat asian puolesta puhu-

-
sikokouksessa asia esitellään tule-

Leadership-mitalin malliin 
-

mitalin kauden aikana.
Mielenkiintoinen esitys oli 

ja kansainvälisille johtajille esi-

-
-

uudesta kännykkäsovelluksesta ja 
sen nimestä. Tästä oma toimikun-

-
-

mitä klubit ja piirit voisivat tehdä, 

yksi vaihtoehto, klubin omat juh-
lat tai uuden jäsenen kutsuminen 
tuona päivänä.

Keskustelut muiden toimikun-

Mielenkiintoista kokouksessa 
-

vällisten ja lounaiden yhteydessä. 
Näin sain jo etukäteen kuulla eri 
asioiden suunnan ja siten saatoin 

-
kustelu avaa keskustelumahdolli-
suuksia eri tavalla, kuin keskustelu 
virallisessa kokouksessa.

Muista käsitellyistä ja pääte-

ja seuraavaan lehteen.
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PUNAINEN SULKA

Punaisen Sulan numerot ovat kau-

emme vielä onnistuneet. Nollilla 
tai siinä seutuvilla olevia klubeja on 
liian paljon. Olen kuitenkin kuullut, 

-
-

den lopuksi.
-

anna oikeaa ja reaaliaikaista kuvaa 

Piirien välillä ei ole tullut muu-

-
rinaan Juhani Alanen. Kakkosena 

-
naan  vain yhden pro-

-
-

Urho Karhu on puolestaan onnis-

klubit mukaan lahjoituksiin.

teemakseen ”kolmessa kuukau-
dessa nollasta sataseen” aivan 
kuten autojen kiihtyvyyksiäkin 
ilmaistaan.

Kevään aikana on lähtenyt run-

puolelle maata. Kaikki lahjoitukset 
otetaan kiitollisena vastaan, olipa 
kyseessä ensimmäisen sulkakun-
niakirjan alaraja 100 euroa tai sit-

vaiheessa.
-

miljoonaa euroa on kaukana.

jonkin verran. Paidat menevät 
hyvin kaupaksi, eivätkä ne jää not-
kumaan hyllyille. Joensuun vuosi-
kokouksessa on mahdollista ostaa 

kaikki myydään.
Suuret kiitokset kaikille, jotka 

-

-
ten hyväksi.

puheenjohtaja

-

Sibeliustalossa

Merkkaa kalenteriin.

Saapuneista kuudesta ehdokkaasta valintavuorossa ollut urheilutoimit-
Kaj Kunnas

nimessä helppo tehtävä.

hyväksi, Kunnas kehuu.

ja klubi on jalkautunut vaikka minne.

everybody!

Tommi Virtanen

Saapuneista neljästä ehdokkaasta helmikuun klubiksi valintavuorossa 
 valitsi LC Kirkkonummi-

-

-

-
sominen meidän nuorten suuntaan on niin tärkeää, Liski perusteli valin-
taansa.

hänelle.

PASI SALMU
0400 541 866

pasi.salmu@gmail.com

Suomalaiset klubiasut 
ja mittapuvut

*Mittaukset 
esimerkiksi 

klubi-iltoina.
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PUNAINEN SULKA

-

sai kaupunkioikeudet vuonna 1964 samoihin aikoihin kuin kaupun-

 ja ministeri . 
 ja laulaja 

Jonna Tervomaa.

 kertoo.
-

Sulka -keräystä.
-
-

lämmennyt. Syksyllä olleen television mainoskampanjan aikana toteu-

-

Jari Kantelusta ja lion Timo Tuomista

tyytyväisenä.

Pohjois-Karjalan maakuntakeskus Joensuu sijaitsee Pielisjoen suussa 

miltä kaudelta lie joensuulaisten ja muiden karjalaisten lupsakka ja 
ystävällinen luonne.

-
raanvaraisten asukkaiden kaupunki, LC Joensuun sulkalion -
nen sanoo hymyssä suin.

PKSHP. Lyhenteen takana on Pohjois-Karjalan Sairaanhoitopiirin kun-
tayhtymä.

-
-

nevät  ja .

-

-

tulos.
Klubilla oli kaksi keihäänkärkeä. Toinen oli yrityksille suunnatut 

-
neen hyvin palloja ja paidatkin olivat menestys.

-
-

Timo Nevalaista, Aarno Liitsa-
loa ja .

aitoon karjalaiseen tapaan hymy huulilla.

Kaupunkioikeudet vuonna 1993 saanut Kiuruvesi sijaitsee Pohjois-
Savossa rajanaapureinaan muun muassa Iisalmi ja Vieremä. Asukas-

Kiuruvesi mainostaa itseään Luomu-Suomen pääkaupunkina ja sii-

mies 

 ker-
too.

-

-
-

he esiintyivät PuSu-pinssipalkalla. Sali oli täynnä ja kuulijat tyytyväi-
siä, Kämäräinen jatkaa. 

-
jahtele saman yrityksen eteisessä.

kansalaista ja jonain päivänä raja räpsähtää rikki.

täällä leijonien on ollut hyvä toimia, LC Siikaisten sulkalion Seppo 
 sanoo ylpeänä.

Siikaisilta on ponnistanut korkeuksiin Montrealin olympialaisten 
 ja kirjallisella puolella 

menestynyt  Vares-kirjoineen.
-

Kovin pitkään kunnassa ei oltu ilman kirkkoa.

-

Mäkiselkä muistelee onnistuneita juhlia.

-

-
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PUNAINEN SULKA

suurin itsenäinen kunta kaikkiaan 311 kunnasta. Asukkaita vuoden 
vaihteessa oli 1961. Juupajoen kehityksen kannalta ensiarvoisen tär-
keää oli vanhan Pohjanmaan radan valmistuminen vuonna 1883.

Vuorineuvos Emil Aaltosen omistukseen siirtynyt vuonna 1894 perus-

-
kin Suutarien korkeakouluksi.

-
kalion .

Hänen mielestään LC Juupajoen tavoite ei ole reilu vauraampiin 

-

-

-
-

-
manneet.

Keuruulla toimii kolme klubia ja lisäksi LC Haapamäki lasketaan keu-

on paras klubi, jossa olen itse ollut mukana, Harju kehaisee.
Kun Punainen Sulka -tavoite selvisi klubilaisille, sitä ei jääty pitäksi 

-
-

taiteilija 
vedoksen ja sitä keuruulaiset ovatkin nyt kauppaamassa.

-

paikkeilla. Mikkelissä sijaitsi Suomen armeijan päämaja ja tästä syystä 
-

 ja talouselämän saralta .
-

 kehuu Mikkeliä suu-
-

-
sena. Klubilla keskustelimme suunnitelmista, eikä kukaan nurissut vas-
taan. Meillä tehdään, eikä vain meinata.

kulut.
-

mään rahaa. Joka reissulta joku satanen tulee. Lisäksi meillä on kuit-

Lion  on toiminut vuosia klubin rahastonhoita-

vaihtaa rahuria.
Klubissa on hyvä draivi päällä ja sillä asenteella viedään kevääm-

-
mimään ja pitämään hauskaa.

-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-

-
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LIONS QUEST

LLions Quest -ohjelma tarjoaa 
-

sien rinnalla koulutusta lasten ja 
nuorten kohtaamiseen liikunta-
seuroissa toimiville aikuisille. Perin-

-
-

monet inhimilliset osa-alueet vai-
-

simme tai emme.

eri lajeja, vielä enemmän harras-
-

laisista taustoista tekeviä valmen-
tajia heitä luotsaamassa.

Parhaimmillaan valmentaja voi 
luoda joukkueeseen tai harjoitus-

ryhmään kannustavan tekemisen 
-

-
taan. Oma valmentaja voi olla lap-
selle ainoa aikuinen, johon samais-

Joukkoon kuitenkin mahtuu 

-
lijoista syrjään. 

Liikuntaharrastuksissa käy 
-

minen koulussa voi olla vaikeaa. 
Niinpä urheiluharrastus tarjoaakin 
monelle lapselle kaivatun mahdol-
lisuuden loistaa ja onnistua, jolloin 
valmentajan huomio ja kannustus 

”Urheiluharrastus 
tarjoaa monelle lapselle 

ja onnistua.

oman toiminnan vaikutusta lasten ja nuorten elämään.

voivat tehdä ihmeitä lapsen itse-
tunnolle ja minäkuvalle, joka muu-
ten on vaarassa jäädä huonon kou-
lumenestyksen leimaamaksi. 

Vahvuuksien varaan rakenta-
minen onkin yksi keskeisiä perus-

-
tyy jokin vahvuus, jonka tunnista-

oman itsensä arvostaminen luo-
-

tunnolle ja erilaisuuden hyväksy-
miselle. Lapset tarvitsevat apua 
vahvuuksiensa tunnistamisessa ja 
tähän valmentajilla on oiva mah-

-
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Tue alueesi valmentajia

LIONS QUEST

-

on ilmestynyt. Kalenteri on laa-

-puheenjohtajien kanssa viime 
vuosien kokemuksiin ja klubien toi-
veisiin pohjautuen. Kiitämme klu-

-

Klubin Punainen Sulka -kampan-
jaan keräämästä summasta palau-
tuu klubille osuus paikalliseen 

-

palautus on mahdollista kohden-
-

toja-koulutukseen. Lasten ja nuor-
ten tunne- ja vuorovaikutustaitojen 
vahvistamisen lisäksi klubisi tukee 

-
misentaito-ohjelmaa. 

-

-
-
-
-

taa piirin Quest-vastaavalle tai 

 

-

Quest-vastaavien kuormaa. Ilmoit-
tautuminen ensi kauden koulutuk-
siin on mahdollista jo nyt.

-
kossa. Saapuneet hakemukset 
lähetetään piirien Quest-vastaa-
ville, jotka vievät kyselyt eteen-
päin paikkakunnan klubeille. Osal-

-
jen kurssien lisäksi eri laajuisia 

-

järjestämme koulutuksia koulun 
-

jille. Syitä, miksi esimerkiksi liikun-
taseuroissa toimivien valmentajien 

lehdestä. 

Tutustu uuteen lutuksessa harjoitellaan muun 

antamista.

-
taseurakoulutukseen osallistui 
joukko nuorten ikäluokkien jalka-

-

Jo monia lajiliiton valmentaja-
koulutuksia läpi käyneet valmen-

-

koulutuksissa usein hyvin vähälle, 
-

-

-
den varaan. 

tappioiden ja muiden vastoin-
-
-

rille isoja asioita ja tuovat haasteita 
-
-

tuu usein perustelemaan valinto-

-
joaa valmentajille mahdollisuuden 

-
lia ja toimintaa harjoitusryhmässä 
ja oman toiminnan vaikutusta las-
ten ja nuorten elämään. Koulutuk-
sessa pohditaan ryhmän ja ilma-
piirin rakentumista sekä harjoitel-

-

antamista. Koulutukseen osallistu-
neet valmentajat kokivat koulutuk-

-

valmentajille.
Koulutukseen osallistuneet val-

mentavat olivat sisäistäneet mer-
-

vatkin tekevänsä valmentaessaan 
paljon muutakin kuin vain opet-
tavansa oikeaa rintapotkutekniik-

-
uden lisäksi he pyrkivät kohtaa-
maan lapset, valmistavan heitä elä-

-
sen jalanjäljen. Siinäpä valmenta-
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Tämän vuoden tapaaminen 

15.1 ja tapaamiseen osallis-

-
jien ohjelmakokonaisuudesta vas-

Ulla 
-

Hyvinkään tapaamisen teema oli 

Quest tulevaisuudessa. Aihe on 
hyvin ajankohtainen, koska useas sa 
LQ-maassa uudistetaan opetus-
suunnitelmia, jotka pohjautuvat 

-
tojen vahvistamiseen.

-

vastaava opetushallituksen opetus-
neuvos  avasi seminaa-

opetuksen muutosta. 

tulevaisuuden taitoja, huomioida 
-

sessa ja samalla edistää vuoro-
vaikutustaitoja. Luennon jälkeen 

-

ohjelman soveltuvuudesta eri 
aiheisiin: koulun eri oppiaineissa, 
koulun ulkopuolisessa toiminnassa, 

-

ja terveyden edistämisessä.

-
-

-
laisten kanssa toimimiseen ja kult-
tuurien välisen yhteisymmärryk-
sen lisäämiseen. Hyvinkään tapaa-

misessa saksalaisten kokemuksia 

.
-

ton ylitarkastaja  puo-
lestaan kertoi Suomen pakolais-

-
kartoituksesta, tarpeista ja kotout-
tamisesta sekä valmistavien luok-
kien toiminnasta ennen yleisope-
tukseen siirtämistä. Alustusten jäl-

-

-
-

on ollut liikuntaseuravalmentajien 
-

tapaamisessa osallistujille esitel-

-
teen antamisesta.

johdolla tapahtuvan LQ-ohjelman 
-
-

-

-
-
-

sori  johdolla.
Kokonaisuudessaan tapaami-

nen oli oikein onnistunut. Seuraa-

-
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16.-17.11. Peruskurssi D Lappeenranta
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» Täydennyskurssi = peruskoulutuksen aiemmin käyneille (200 e/hlö)
» Koulun ulkopuoliset kasvattajat = kahden illan koulutus esim. kerho-
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» Liikuntaseuravalmentajat = 2 illan koulutus (248e / hlö)

LISÄTIETOA: www.lionsquest.fi 

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

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

QUEST-SIHTEERI Jenna Härmä, puhelin 010 501 4507

etunimi.sukunimi@lions.fi 

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 2017  -  2018 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioi piiriisi merkityt koulutukset ja vie tietoa eteenpäin 
klubikokoukseen.  

» Tehkää päätös 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, voit vinkata vapaasta 
koulutuspaikasta piirisi Quest-puheenjohtajalle

» Ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee klubin maksajaksi. Lasku 
koulutuksesta lähetetään ilmoituksen mukaan. 

IPäivitetty koulutuskalenteri ja ilmoittautuminen kurssille löytyvät  
verkkosivuilta www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen. 

Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia ilmoittautuu. 
Toteutumisen varmistamiseksi ilmoittautumisia toivotaan mahdollisimman
aikaisin. Viimeinen ilmoittautumispäivä on kaksi viikkoa ennen kurssia, 
jolloin osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin 
peruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.



24  LION  2/17

VUOSIKOKOUS

100 hyvää lionstekoa -laskuri 
Joensuun vuosikokouksen 

-
see väheneviä vuorokausia Lions-
liiton 64. vuosiko koukseen ja ainut-

Kokousviikonlopun käynnisty-
misen H-hetkeen on LION-lehden 
ilmestyessä 6.4. jäljellä enää 65 
päivää. Silloin on vielä noin kolme 

joukkoon, jotka kokoontuvat Joen-
suuhun historiallisiin tuplasatajuh-
liin.

Joensuun alueen leijonilla on 
valmisteluissa täysi tohina päällä 

-

-
tyksellinen koko piirille ja kaikki jär-
jestelyissä olevat leijonat ja puoli-

-
man vuosikokouksen ja Lions 100 
-juhlan. Saapuvat vieraamme, lei-
jonat ja leot, täydentävät ponnis-
telumme suureksi juhlaksi.

 
juhlivia leijonia

tunnetut taitelijat, muun muassa 

Juhani Aho ja 
-

jalasta sävellyksiin ja kuvataitee-
 kiersi 

Karjalaa ko koa malla kaikille rak-
kaan Kalevalan. Näillä ajatuksilla 
lähdimme rakentamaan ohjelma-

-
tapahtumista sunnuntain Karjalai-
seen messuun ja ortodoksisen kir-

Areenalla on Lions-liiton toimi-

lisäksi ”Karjalainen kauppakatu”, 
jonne olemme kutsuneet maakun-

Perjantain leijonailtamien teema 
on karjalaiseen henkeen toteutet-

-

Illan lomassa näytetään lionstoimin-

Puolisojen on mahdollista tutus-
-
-

hin, jotka kertovat Pohjois-Karja-
-

jalan alueiden historiasta. Kes-
kustan puutaloissa sijaitsee mat-

-

kiertoajelu ja vierailu Leijona Ruu-
supuistossa.

Joensuun juhlistaja
Bob 

Corlewin estyessä osallistumasta 
vuosikokoukseen, Suomeen saa-
puu hänen sijastaan edellisen kau-

Dr. 
. Saimme tämän 

peruuntumisesta vasta maaliskuun 

Yamada nähdään muun muassa 
toritapahtumassa ja Ruusupuiston 
avajaisissa. Perjantaina hän ojentaa 

-
lan keskussairaalalle joensuulais-

-
kuu Punainen Sulka -keräyksen lop-
puhuipennuksen merkeissä.

Lisäksi Dr. Yamada vihkii kansal-
-

teen, Ruusupuiston avatuksi. Joen-
-

yhteensä noin 900 ruusukasvia.

Seminaarissa  

Seminaari käynnistyy perjantaina 
klo 15 mielenkiintoisilla johtaja-
tehtäviin hakeneiden kandidaat-

-
tailuja kokouspäivän äänestyksiin. 
Seminaarin järjestäjä on Suomen 

toukokuun LION-lehdessä.

-

-
sesta vuosikokouspaikalla, valta-
kirjojen tarkastuksesta, kokous-
passeista, äänestyksestä ja muista 
yksityiskohtaisista ohjeista tarkem-
min seuraavassa LION-lehdessä 

Joensuu2017vuosikokous

 M
otora
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VUOSIKOKOUS

-

mennessä osallistumispassin varanneille ja maksaneille on hinta 
-

-
-

tekee korjauksen jäsenrekisteriin. 

-

unohtunut?”.

Ilmoita itsesi ja puolisosi
-

mään. Kullekin osallistujalle on mahdollista valita vain yksi vaih-
toehtoinen osallistumispassi. Lisäksi voidaan valita halutut lisä-

-
suna tai laskulla. Näin kullekin osallistujalle voidaan tehdä halu-

-
-

suuden sisääntulon yhtey dessä.
Kukin lion voi siis tehdä itse oman ja lisäksi erikseen mahdol-

-
-

seuralaisensa. Jokaiselle ilmoitetulle tulostetaan oma lasku ja 

-
tyssä kohdassa sen matkapuhelimen numero, jolla aiot äänes-

-
-

Vuosikokouksen aikaan Joensuussa on kaksi muutakin tapah-

-

tehdään suoraan hotelliin.

Joensuun Areenalle. Kuljetukset Areenalle ja takaisin hotellei-
hin kuuluvat passien hintoihin. Tarkemmat aikataulut julkaistaan 

Joensuussa
-

 
§ 9 mukaan.

-

-
-

ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen ja leot.

  puheenjohtaja          pääsihteeri

i Joensuu
-

som vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollsutd-
-
-

-
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LC-Kankaanpää-Kuninkaanläh-

Isoäidin kuoltua Rushikasta huo-

siirtyi isän siskon perheeseen, jossa 
hän asuu edelleen. Vastaavanlaisia 
tarinoita Sri Lankassa on paljon.

Lapsen koulun käynnin hoita-
miseen maksetaan kerran kuu-
kaudessa 10 euroa vastaava 
summa maan valuutassa. Lukio-
laiselle summa on 15 euroa ja yli-
opistossa opiskelevalle 30 euroa. 
Lisäksi muistamme lasta syntymä-
päivinä ja jouluna. Joka vuosi kum-
meille toimitetaan viralliset rapor-

kehityksestä.
LC-Kankaanpää-Kuninkaanlähde 

-

palloilu- ja leikkikentäksi. Lisäksi kai-

-
Teuvo 

hänet iäkkään isoäidin hoitoon vaikeisiin olosuhteisiin 
 kanssa tutustuen toi-

tammi-helmikuussa järjestetään 
-

sitapaamiset, joissa lasten esityk-
sissä tuli mieleen ajatus ”yksi hetki 

-
tyen ja minkälainen kohtalo siellä 
taustalla kullakin lapsella on”.

Kummilapsiasiaa ladyjemme 

onnekas saadessani olla mukana 
tässä kummilapsitoiminnassa.

Tutustuimme Rushikaan per-
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-
jen orpokodissa Matarassa totea-

-
neen oikeaan paikkaan. Mat-
kamme aikana saimme mieleen-
painuvia kokemuksia ja totesimme, 
miten hyvin meillä Suomessa asiat 
ovat.

-
-
-
-

misissa jokaisen lapsen koulume-

haastatellaan ja valokuvataan. Mie-
-

nisoitu.
-
-

kan päällä muutaman kuukauden 

-
-
-

siin. Ainakaan Suomesta lähetet-
tyjen  lionien kummilapsiavustus-

-

kontrollin vuoksi.

”Lapsille 

varten.”

, meille 

viime keväänä lääkärin tutkintoon. 

vastavierailulle, kor vaukseksi niistä 
monista kerroista, kun olemme 

-
vänpäivän aamuna olimme Lions-
liiton toimistolla pukemassa sinne 
varaamiani talvikamppeita. Pää-

kävimme avaamassa Järvenpään 
Punainen Sulka -seminaarin. 

Ylivieskassa tulevalle pediatrille 
-

kus ja Oulussa yliopistosairaalan 
lastenklinikka, kurssikaverini kun 

-
sorina. Ranuan eläinpuisto ja pai-
kallinen paliskunta antoivat kuvan 
Pohjolan talvisesta luonnosta ja 
Lapin peruselinkeinosta.

Kummilapsi Katuwanasta Kalajoelle
Joulupukki, lion muuten hänkin, 

sai vierailustamme muistoksi CC:n 

 ja , joka ystäväl-
-

ville. Lyhyestä ulkomaan keikasta 
jäi mieleemme loppumaton määrä 

lihapullat.
Viimeisenä viikonloppuna 

kävimme vielä Kalajoella pilkillä, 
Sivakkanevalla hiihtoretkellä ja 
makkaraa paistamassa ja Rah-

-
samme avantoonkin. Ylivieskan 
leijonalaavulla paistoimme Aila 
ja  kanssa räiskä-
leitä jo hiukan haikeissa tunnel-

Tapaamme taas ensi talvena.

 
 ja piirisihteeri 

Kithsiri puolisonsa, lion Samanth Kithsiritsin kanssa. Kyseessä oli ensim-
mäinen kerta, kun istuvat puheenjohtajat Suomen ja Sri Lankan välillä 

Maa-
.

-
vyystoiminta. Ystävyystoiminnan kolmas osapuoli on Saksasta piiri 
D111-OS.

jatkoivat vielä Saksaan.
-

-
mailla ikinä.

Suuren kiitoksen tästä vuosia kes-
-

sevat Anneli ja 
 sekä 

 ja . Vuoriset 
ovat olleet paikan päällä pisim-

tullaan tarvitsemaan jatkajia, joten 

Asuinolosuhteet siellä toimivilla 
-

koko ajan. Monelle kaikkiin muka-
-

haasteellista.
-

kassa vierailevan lionskummin 

Jokaiselle lapselle tehdään tal-

kummilapsitapaamisissa käsiparit 
ovat tarpeen.

sen enemmän saa. Pienelläkin lah-
joituksella Sri Lankassa saadaan 
paljon hyvää aikaiseksi.
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UUDET JÄSENET

A-piiri
Salo Pasi

 

Isotalo Juha

Levomäki Marja

 Virta Mikko
Koskinen Sirkka-Anneli

B-piiri
Holopainen Veijo
LILJAT: Lanu Anne

Vauhkonen Tuula

Lohikoski Marja-Liisa
Lundell Päivi

Saastamoinen Shabila
Piiri Jarmo

C-piiri

Manninen Kaisu

Pirhonen Päivi, Heinonen Rita
Toivonen Markku

Laitala Pirjo, Seuranen Raija
Harjunpää Jouko

Tero Johanna

Vaherkoski Hilkka
Hirvonen Pasi

Mykkänen Pirkko

Pohjala Jaakko
Tienhaara Leila

D-piiri

Väkevä Jouni
Pylkkänen Aaro, Nykänen Osku

Nykänen Arto

Alastalo Rauno
Laakkonen Mikko

Kaarto Turkka
Lehmus Sari

E-piiri
Naskali Sari

Pohjola Kaija
Ojala Henri

Lautaoja Jouko
Rulja Jussi

Kantola Jani

F-piiri
Koivunen Sari

Latvala Jani

Ritola Heli

Harjulampi Leila
Hämäläinen Mikko, Hämäläinen Toini

H-piiri
Harinen Kalevi, Paakkunainen Timo

Väisänen Mikko, Salmi Tomi

Ylitalo Timo

I-piiri
Inkala Jussi, Pantsar Sonja

Suomalainen Raili
Arolaakso Ari

Heikkinen Jouni

K-piiri

Räsänen Pekka

Jääskeläinen Seppo
Hyvärinen Heikki

L-piiri
Kuivalainen Marika, Rantanen Pirkko

Pesonen Tuomo
 

Suopajärvi Seija

Moilanen Jukka
Pesonen Tapani

M-piiri

 

N-piiri

Hämäläinen Terhi
Santavuori Mikko

Kivinen Mikko
Bedda Petra
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Kansainvälisen vuosikokouksen edustajien nimeäminen

Klubin numero: _____________________________________________________________________________________________________

Klubin nimi: ____________________________________________________________________________________________________ 

Millä kielellä edustaja haluaa vaalilipun: _____________________________________________________________________________________

Valtuuden antava klubivirkailija: Klubisihteeri

Virkailijan jäsennumero:  __________________________________________________________________________________________________ 

Virkailijan allekirjoitus: ____________________________________________________________________________________________________

1

3
4
5
6

8
9

10

jäsenmäärään kansainvälisen 

vuosikokousta edeltävän kuukauden 
ensimmäisenä päivänä. Katso 

XVII – Jäsenyys, Hallituksen 

*Jokaisella klubilla on oikeus yhteen 

 

Katso oikealla*

11

13
14
15
16

18
19
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C-piirin kansainvälinen nuorisoleiri pidetään Lammin Kaunisniemessä 
29.7.–6.8.2017. Nature and Music 2017 – Kansainväliselle nuorisoleirille 

Eurooppalaiset leiriläiset saapuvat 15.7 ja Euroopan ulkopuolelta 8.7. 
Nuoret asuvat leiriä edeltävän ajan suomalaisissa perheissä. Tätä varten 

Samalla voit parantaa kielitaitoasi ja saada elinikäisiä ystäviä. Vastavuo-

ystävyyteen.
Leirin vastuuklubina on LC Lammi ja muina järjestäjinä ovat LC Hämeen-

 

Leirin johtajana toimii Tarja Salomäki LC Hämeenlinna/Liinut. Koordi-
Jenni Reunanen ja Heta Koskue. 

-

Tule isäntäperheeksi kesällä
Talvilomat alkavat olla takana suu-
rimmalla osalla. Näin kesän kyn-
nyksellä katse kääntyy tuleviin lei-

-
perheisiin. 

isäntäperheitä sinne tarvitaan.
Kesän neljälle muulle leirille 

isäntäperheajat ovat pääosin vas-
taavat eli heinäkuun loppupuolella 
ennen leiriä ja Lapin leirin jälkeen 
13.7.–3.8. Suurin osa nuorista saa-
puu Euroopasta, jolloin he viipyvät 
perheessä kaksi viikkoa, kauko-
mailta tulevat ovat kolme viikkoa. 
Japanilaiset jäävät muutamaksi 
päiväksi vielä leirin jälkeen, muut 

-
kiksi nuoren sukupuolesta, iästä ja 
mahdollisesta perheajasta. Isäntä-

-
-

On hyvä, jos perhe pystyy 
-
-

nen. Kovin lyhyt aika on saapuvan 
nuoren kannalta hankalaa, jos hän 
joutuu vaihtamaan paikkaa usein. 
Jos perheessä ei ole enää omia 
nuoria kotona, on hyvä ratkaisu 

on seuraa toisistaan. Tai kaksi per-

nuoren ja perheet voivat vuorotella 
päiväohjelmien järjestämisestä.

Vaihtoon hakeutuvia nuoria oli 
tavallista vähemmän, joten paikka 

-
pia vuosia helpommin, vaikka paik-
kojen tarjonta on vähentynyt. Nuo-

erilaista kesää. Vaikka moni nuori 
olisi matkustanut paljonkin, poik-
keaa leirillä ja perheessä oleskelu 
normaalista lomamatkasta täysin.

YCED Pirkko Kokkonen

Kokemuksia 
myös perheille

-
toiminnan kulta-aikaa, jolloin vii-
meisimmätkin kauden toiminta-
suunnitelmaan ennalta sovitut klu-

Lähes yhtä tärkeää on ensi kau-
-
-

tamiseksi klubi- ja piiritasolla sekä 

niin klubin vaalikokouksessa, toi-

yhteydessä kuin piirien vuosiko-
kouk sissa, koko piirin toiminta-
suunnitelman ja piirin ensi kauden 

-
-
-

nitelmat on oltava klubeilla sel-
-

toiminta voi klubitasolla toteutua 

Kansainvälisen Lions-toiminnan 
ja itsenäisen Suomemme tuplajuh-
lavuonna toimintamme näkyy vah-

Nuorisojohtajan kevään 
tärpit klubeille
Toimintakauden viimeinen 
neljännes on käsillä ja kauden 2016-

klubilla vielä ennalta suunniteltuja 

-
-

pahtuma oli laskiaissunnuntaina 
Oulun Nallikarissa, kun  alueen 
klubien yhteisen ”100 visiota Lei-
jonien Suomesta -lumenveistota-

-
-

Nyt nappaa

kohdentaminen apua tarvitseville 
nuorille alkaa realisoitua ensi kau-
den aikana. Toteutusmalleja on 
monia ja tässä muutama ”tärppi” 
klubin toimintasuunnitelmaan 

-yhteistyöhanke (7% keräystuo-
toista). Hankkeessa on mukana 

olla esimerkiksi ”Metsäretki” tai 
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 Lionien päivän -tapahtuma pidet-
-

van 850 osallistujamäärän vuoksi 
-

kokouksen salissa, joka on koko 

Tapahtumaa järjestämässä ollut 

-

-
-

tassa varsinaisen päämajan ruo-
hoalueella.

Vierailun teemana oli terveys ja 
-

massa oli toinen toistaan osaavam-
-

nia ja leoja. Kaikki puhuivat hieman 

sama: yhdessä olemme enemmän. 
Leijonat ovat olleet mukana 

YK:n toiminnassa mukana alusta 
-

leot ovat sitoutuneet YK:n syksyllä 
-

kaikkien puheenvuorojen aiheet 

-
-

-
sakin ajankohtaisesta pakolaiskrii-
sistä ja mitä leijonat voivat tehdä 

kuinka hienoja asioita leot tulevat 
tekemään tulevaisuudessa, Spe-

puheenjohtaja, leijona Dr.
Shriver totesi.

Shriver oli pääpuhujana tunteel-
linen ja taitava esiintyjä. Kun tapah-
tuman pääpuhujan suusta kuulee 

-
luvansa porukkaan.

leoja arvostetaan maailmalla suu-
-

tapahtuman järjestelyihin sekä sen 
-

luun. Näinhän sen kuuluu ollakin, 

yhtenä perheenä paremman huo-
misen eteen.

-
-

ympärille tai ainakin käydä vie-
railulla YK:n rakennuksessa. Lop-
pujen lopuksi sehän sijaitsee kan-
sainvälisellä maaperällä, eli taval-
laan kaikki sinne menevät ovat 
kotonaan.

Lue lisää tapahtumasta tämän 
lehden sivulta 66.

York ensimmäistä kertaa lähempänä kuin koskaan. 
Niinpä matkasin ainoana suomalaisena lionperheen 
jäsenenä maaliskuisena viikonloppuna YK:n 
päämajaan osallistuakseni Lionien päivään.

-

Pääroolissa ovat meidän omat 

-koulutusohjelma, Vastuu on mei-
-

kampanja sekä kansainvälinen nuo-
risovaihto. Lisäksi meillä on omia 

muun muassa Sri Lankan kummi-
lapset ja Orkester Norden. Nämä 

-
mintasuunnitelmaan.

-

-

-

oman toiminta-alueensa nuorten 
hyväksi.

Nyt klubin ensi kauden presi-

-
nen Sulka -keräystuotot saadaan 

nuorten hyväksi.

Quest puheenjohtaja -
silta.

Muista palveluhaaste
-
-

juhlan erityistunnustuksen lions-

-
-
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Nimekkäät alustajat pani-
vat kuulijoiden aivonysty-
rät hyrräämään. Miten voi-

simme vieläkin paremmin ennal-
taehkäistä nuorten syrjäytymistä?

-

-
Leena 

 totesi.
Suurpäällä on pitkäaikainen 

-

Turvatalojen johtajana. 
Nuorisobarometrin mukaan 

nuorten kokemus siitä, kuuluvatko 
he suomalaiseen yhteiskuntaan ja 
onko heillä siinä arvokas paikka, 
on laskenut. Samalla on laskenut 
yhteenkuuluvuudentunne ja koke-

-
taa. Kun nuorilta kysytään, mistä 
syrjäytyminen johtuu, he nostavat 

Suurpään mukaan eriarvoisuus 

perheilleen. Tutkimusten mukaan 
-

kuromaan erilaisista taustoista tule-

vien eroja umpeen. Suomessa asu-
vat nuoret eivät jatkossa ehkä kos-

tai asemaa kuin suuret ikäluokat.
Tämä voi olla nuorille paitsi 

asia.
Suurpään mukaan nuorista 

-

”menetetystä sukupolvesta”, kuten 
julkisessa keskustelussa on joskus 
väläytelty.

Suomalaisilla nuorten yhteiskun-
-

o on tasavallan pre-
 perusta-

-
sen varapuheenjohtaja ja kansan-

-

syrjäytymisvaarassa olevien nuor-
ten asemaan.

-

 
on toimia ilman hallintokuluja, ja 

-
voimin.

-
sille ja nuorille hankitaan varus-
teita opiskeluun ja harrastuk-

noin kolmella miljoonalla eurolla. 

-
raisille koululaisille. 

Harkimo mukaan on hienoa, 

olla mukana Punaisessa Sulassa.

Nuorten tarinat  
ovat erilaisia

tarinansa ja unelmansa. 
Joonas Veijanen -

taisiin kokemuksiin perustuvan 
tarinan selviytymisestään. Tarina 

-
väksi miten tärkeitä ystävät ovat, 

-

-

-

jaryhmä Meren jäsen. Hän tekee 

paikan, jossa on saanut olla oma 
itsenä. Ystävät ja kaverit ovat olleet 

-
nut voimaa, henkistä kasvua ja oma 

. Lionstoiminnan 

ja palveluhaasteineen todistaa, 
-

noja ennaltaehkäistä nuorten syr-
-

mään omat vahvuudet.

-
 tarjosi-

vat kuulijoille tunnelmallisen illan. 
-
-

kaksi runokirjaa ja musiikki-kappa-
leiden väliin esitetyt runot sopivat 
päivä ja illan teemoihin kuin nenä 
päähän.

Lions-liiton järjestämässä Ystävänpäivän seminaarissa helmikuussa.  
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NSR-kokouksessa Reykjavikissa 
-
-

neita. Minulla oli puolisoni kanssa 

Suomen tervaskantoja. 
LC Taivalkosken perustajajäsen 

 asuu tätä nykyä 

jalat ja pää pelaavat vielä hyvin. 

metsänhoitaja muisteli, kuinka 

LC Suonenjoen kunniajäsen 
 asui kotonaan tyt-

tärensä ja vävynsä kanssa. Jalat 
-

mori oli tallella ja ympärillä oli 

ulkomaidenkin matkamuistoja 
oltuaan nuorena urheiluvalmen-

-

Molemmat sankarit saivat sekä 

Suomen Lions-liiton puheenjoh-
tajan viirit, pinssit ja kunniakirjan.

suomalaiset lionit

N-piirin Lions 100 -piirikoor-
 

omasta toiminnastamme. Jos sai-
simme kaikki ”nukkuvat” klubit 

-
kin luvuilla ylivoimainen Suomessa 

-
rinsä klubeja.

-

-

-
joituksensa eteenpäin ja voidak-

-
vän lahjoituslaatan, jossa kerrotaan 
teko, sen kohde sekä teon toteut-
taneen klubin nimi. 

Monenlaisia 

olla jokin uusi idea ja arvokas lah-

joitus. Toisaalta pienempikin lah-
joitus voi saada aikaan ison ilon. 

-

-
mulle ja Malmin sairaalalle.

-
hautausmaalla on 168 sankari-
hautaa. Vantaan kaupunki, seura-

-
tavat kunniakäynnin seppeleen-
laskuin itsenäisyyspäivänä. Hiek-

-

-

lumesta. Seuraavana päivänä pois-
-

teen osallistuu lukuisia N-piirin IV-
alueen klubeja,  kertoo.

-
-
-

lauluja Vantaan Suopursun palve-
lutalossa jo lähes 50 vuoden ajan. 
Samalla vanhuksille on viety pai-

-

-
joamat Joulukahvit. 

Leijonanharja nousi 

-

ovat saaneet mahtavan pulkka-
mäen talviseen ilonpitoon. Nimi 
Leijonanharja syntyi koululaisille 

itse pulkkamäen rakentaminen sii-

talkootunteja. 

-
-
-

takoulutukseen ja mäen vieressä 
sijaitsevan Campo-hallin kävijät 

-
siin,  kertoo.

Klubi toivoo Leijonanharjan 
lisäävän lasten, nuorten ja aikuis-

ja alueen asukkaiden yhteenkuu-

 alueella.

Teija Loponen
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TMW Trading Oy 

Helsinki

Vattuniemen Kiinteistöhoito Oy 

Tallbergin puistotie 9, 00200 Helsinki 

puh. 09 692 6613 

www.huolto24.fi

 PL 46, 85101 Kalajoki 

Puh. 08 469 5500 

www.topi-keittiot.fi

JVR-Rakenne Oy 

Lievestuore 

www.jvr-rakenne.fi

Nakkilan Sihuma Oy 

Nakkila 

www.sihuma.fi                                                

Raskaskonehuolto                               

Vesa Raikunen Oy 

Pori – Kokemäki

Kuljetus ja Maansiirtoliike        

K.  Timonen Oy 

Lahti                                  

Haapasaari Works Oy 

Salo

Grilliravintola Herkkules 

Porvoo

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

Tuupovaaran Sähkö                                

T:mi Esko Tolonen 

Tuupovaara

Perniön Metsäpojat Oy 

Perniö                                                               

PK-Osat Ky 

Ruovesi

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy 

Korkeakoski
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Pielaveden Sähkötalo Oy 

Pielavesi

Kaivuu- ja Maatalousurakointi         

Juho Pietilä 

Loimaa  

Euran Hydrauliikka ja         

Metallirakenne Oy 

Kauttua

Pieksämäen Rautarakenne Oy  

Naarajärvi

Kauppalan Tila                                     

Ville Hirvonen 

Rääkkylä

Alajärven Apteekki 

Alajärvi

Oksasen Puutarha Oy 

Paattinen 

www.oksasenpuutarha.fi      

Rakennus-Nappula Oy 

Järvenpää

Nurmelan Hereford                           

Pekka Kokkonen                       

Iisalmi 

www.hereford.fi/nurmelahereford

Lemettilän Tila                                      

Kalle Mattila                                        

Haukivuori

Kymen Rakennussuunnittelu Oy  

Kuusankoski

Suvikummun Tila                               

Jukka Kukkola                                 

Karvoskylä, Nivala   

Johan Nyberg                                           

SMS-Kiinteistöpalvelut Oy   

Vaasa 

 

Marintie 7, 92140 Pattijoki 

Puh. 08 266 160, www.keittiokeidas.fi

 

Haapajärven Hasa Oy 

Haapajärvi 

Helsingin Lipputehdas Oy                            

Helsinki
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            OP Ypäjä

Jarkon Rakennuspalvelu Oy 

Järvenpää

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

Joe DiPietro
LOVE ME TENDER
Rock´n roll musikaali Elvis Presleyn rakastetuilla hittibiiseillä
OHJAUS Ilkka Laasonen
ENSI-ILTA 2.9.2017

LIPUT arkisin 44 € / 41 € / 27 € / lauantaisin 50 €
ENNAKKOTARJOUS RYHMILLE voimassa 22.5. asti  
Esityksiin 9.9.- 30.9. liput 36 € (väh. 30 hengen ryhmä)
Hinnat sis.palvelumaksun

Syksyn ohjelmistossa myös:
TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA OSAT 1 & 2
MERKKIPÄIVÄ
TATUN JA PATUN SUOMI

Ennakkotarjous 

ryhmille!

LC Heinola ja Vierumäki järjestävät yhdessä 

Punainen Sulka -hyväntekeväisyysgolfkilpailun 

Vierumäen Cooke-kentällä 2.6.2017 klo 14.00.

Sitova ilmoittautuminen 15.5. mennessä sähköpostitse osoit-
teeseen golfposti@vierumaki.fi. Viestikenttään nimi, seura, 
sarja, tarkka tasoitus sekä maininta Punainen Sulka Golf.

Kilpailumaksu 65 €/osallistuja suoritetaan kilpailuun saavut-
taessa viimeistään klo 13.00 mennessä caddiemasterille.  
Maksu sisältää keittoruokailun Golfpaviljongilla pelin jälkeen.  
Startti tapahtuu yhteislähtönä klo 14.00.

Palkinnot
Paras SCR-tulos ja sarjojen 3 parasta palkitaan.  
Lisäksi on erityispalkintoja.

Majoitus
Voit tiedustella majoitusta hintaan 59 €/hlö Vierumäen  
myynnistä, puh. 010 5777 012.

Pelimuodot ja sarjat
A-sarja: miehet/naiset hcp 0–18,0 lyöntipeli HCP
B-sarja: miehet/naiset hcp 18,1–36,0 pistebogey

Tiedustelut 
Kilpailunjohtaja Jarkko Joonala, puh. 0440 215444,  
jarkko.joonala@hotmail.com

Tervetuloa tekemään hyvää golfin avulla  
ja nauttimaan yhdessäolosta!

Punainen Sulka 
-hyväntekeväisyysgolf

La 22.7.2017 klo 10.00 skeet 75 k tasoituksin
Su 23.7.2017 klo 10.00 1-trap 75 k tasoituksin

Panelian Metsästysseuran ampumaradalla
Osoite:  Taanonkulmantie 36, 27430 Panelia

Harjoittelumahdollisuus pe 21.7.2017 klo 15.00–20.30

Sarjat: N, M, Y50, Y60, Y70 ja joukkueet, 
palkintoina mestaruusmitalit peruskilpailun tuloksin ilman tasoituksia.

Päivän yhteistulosten perusteella: 
75 k tasoituskilpailussa tavarapalkinnot ja la/su yhteistuloksesta pokaali.

Osallistumismaksu
40 € laji ja joukkue 40 €

Lauantaina trap-harjoitukset ja illan ”erikoinen”

Ilmoittautumiset 9.7.2017 mennessä

Lisätietoja Antti Soini 044 526 1837
 Olavi Soini 0440 720 137

Osanottomaksut LC Kiukaisten tilille:
FI42 5156 2820 0126 87

TERVETULOA

LC KIUKAINEN

Majoituksesta ja yhteisestä iltaruokailusta 
neuvoteltu edullinen leijonahinta Hotelli Hiittenharju Harjavalta.

LC Kiukainen järjestää

SUOMEN LIONSLIITON
SM-HAULIKKOKILPAILUT
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KLUBIEN KUULUMISIA

Kerro Klubien kuulumisia -palstalla tei-

-
-

9 riviä tai 90 sanaa. Tapahtumasta saa 

107-N piirin klubien edustajille.

-
-
-

keskustelua.

-
-

-

 johdolla ladyt 
-

teellistä ohjelmaa.

-

vuodeksi haltuunsa hyvästä yhteistyöstä.

sosiaali ohjaaja .
-
-

ajan. Klubi keräsi varoja hyväntekeväisyyteen jouluviikolla järjestämillään 

Lions Club Naantali-Raisio organisoi yhteistyössä Mannerheimin Lasten-
-
-

-
-

lin Nuorkauppakamari.

-

-



38  LION  2/17

KLUBIEN KUULUMISIA

LC Teiskon 

klubiveljeä varmistamassa kovaa alustaa jalkojen alle sekä kyydityksen 

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-



2/17  LION  39

KLUBIEN KUULUMISIA

LC Naantali-Raision vireä naisklubi on hiljentynyt joulun sanomaan 
-

 ja Janina kuuluvat 

-

-

-
-
-

Me kaikki klubilaiset yhdymme mielihyvin LC Naantali-Raision presi-
 toteamukseen.

onnen ja rauhan sydämiimme.

-

-

-
teita. Klubilaiset hankkivat ja paketoivat lahjat ja sosiaalitoimien perhe-
työntekijät veivät ne perheisiin.

iloa lapsille ja perheille.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
mälän kanssa.

-
-
-

taehkäistä perheväkivaltaa.
-

tomyymälän kevätsiivoukseen ja markkinatapahtumiin ohjaamalla liiken-
-

omaisia vainajan saatossa haudan lepoon.

-

-
kallisille vähävaraisille perheille lasten harrastustoiminnan tukemiseen. 

 
ja johtava diakoni 

-

-
-

Harri Forss -
 ladyineen ja muut naapu-

riklubien edustajat ja lähes kaikki oman klubin jäsenet ladyineen.

. Klubin 
 ja kuvaesitystä kommentoi ikinuori 

ja ainoa enää mukana oleva perustajajäsen .

-
-
-
-

-
vat seurakseen uusia nimiä. Rahoituksessa leijonan osan antoi Leijona 

-

edelleen LC Nokia/Pirkan veljille.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
kalan päiväkodeille.

-

-

-
jan saamisen riemua jatketaan niiden kokoamisella eri päiväkodeissa.

-
-
-

kin oman klubin väkeä Ähtäristä.
Lauri 

Vainio ja puheen jälkeen oli vuorossa ansiomerkkien jako. Klubi sai histo-

 löi ritariksi . Piirikuvernööri 

Klubissa toimii edelleen viisi perustajajäsentä. Ladytoiminnasta pal-

-

-
punginjohtaja  sekä eduskunnasta kansanedustaja Han

. Musiikkiesityksistä vastasivat  ja 
-

. Pro Kiuruvesi -palkinnon sai Kiuruveden Urheilijat. Klubi 
-

-

-

läsnäolollaan muun muassa Paiden kaupunginjohtaja 
.

-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-
keen PCC  antoi katsauksen Lions-toiminnasta.

Viimeisenä ohjelmanumerona kyrötär 
. Koivisto on toisen maail-

-
-

-

kalustetalkoissa yhdessä oppilaiden vanhempien kanssa. Koululla oli noin 
-

johtajina ja opastajina päivän aikana.

ja kalusteita. Koulun rehtori -

-
laan peruskoulun lisäksi myös muun muassa neuvola ja kirjasto. Koulun 

-
-
-

.

.
ja piano.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-

-
vannan ja Tampereen historiaa.

-
nööri 
Jorma Huura LC-Tampere/Kaukajärven klubista puolisoineen sekä run-

-
systä.

-
dissa. -

 Tolkis skolanista ja kolman-
neksi  Keskuskoulusta.

. Porvoon Musiikkiopis-
-

 Kvarnbackens skolanista. Lau-
-

dit Keskuskoulun 
 ja .

 palkitsi laulukilpailun 
perustajan  ja kilpailun pitkäaikaisen vastuuhenkilön 

 mitalilla.

-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-
-

Pääsihteeri 

kanssa. Lisäksi kuulimme  kokemuksista kehitysyhteistyöstä 
Mosambikissa.

-

-

klubiimme. 
-
-
-

pianon hankkimisesta asukkaiden iloksi. Paikallisista klubeista LC Ääne-

-

-

-

-
-

-
bimme kuudenneksi Lions-ritariksi.
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

-

-
-

mään kanssamme musikaalinen aikamatka. Limingan seurakuntatalon 
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

kaikkiaan noin miljoona euroa ja tehneet kymmeniä tuhansia tunteja 
-

-

-
lapaikassaan Lentosotakoulun upseerikerholla.

-

-

-
minta on antanut tähän mennessä jo noin 70 kauhavalaisnuorelle ainut-
laatuisen mahdollisuuden.

-

-
-

-
tusvälineenä.

-
-

 ja lady  kutsuun vas-
tasi puolet kurssista ja elokuun ensimmäisen puoliskon komeita päiviä 
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KLUBIEN KUULUMISIA

-

joka toimi kilpailukeskuksena.
-

-

-
-

kiputaalla hiihtoa järjestävälle urheiluseuralle.
-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

nanmaalla toimivilta lionsklubeilta sekä Lionsien kansainväliseltä sää-
-

Kerätyillä varoilla Tyksin Keskola saa nyt tarvitsemansa erikoiskeskos-

-

-

-
-
-
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Palstalla julkaistaan muistokirjoituk-
sia jäsentemme poismenosta. Lähetä 

-
-

taan 9 riviä tai 90 sanaa.

MUISTOKIRJOITUKSET

-
joella.

-

-
joukkueen lukkarina.

-

-
-
-

-

kesämökkinä toimi junan vaunu.

-
laitumella.

-
-

-
-

lions.

-
-

-

Tikkakoskella. 

jäsenhankinnan merkitystä.
-
-
-
-

-
säntoista lastenlasta.

-

vuoden ikäisenä.

aivan talvisodan alla. 
-

-
mälläni oli käsikirjoitus. Yhtenä asiana siinä oli toimiminen vammaisten 

-

-
rehtorina.

-

-
-

-

-

-

-
hetsdagen och de stupades dag.

-

LC Piikkiön pitkäaikainen jäsen kunnallisneuvos 
-
-
-

saran katkaisivat vain armeija ja opiskelutalvet Tam-
pereella. 

-
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MUISTOKIRJOITUKSET

-
-
-

-
kustelija on keskuudestamme poissa.

täältä puolehen ylhäisen maan.

-
-

-

-
-

-

-

ensimmäinen Lions-ritari. Piiri antoi Pro Lion 1 tunnuksen ja oma klubi 
-

-

-
kissa klubimme Lions-viroissa sekä oli joka vuosi 

-
markkinoiden järjestelytoimikunnassa. President-

-
-

-

-

-

valmiiksi Varkauden kauppakoulussa hän siirtyi töi-
-
-

vakuutuksen toimitusjohtajana eläkkeelle siirtymi-

-
-

-

-

lastenlasta.

LC Kiuruveden jäsen Lauri Kemppainen nukkui pois 

-
-

räisenä virkailijana Maanviljelysseuran asutustoimi-

-
-

Kiuruvedelle. Töitä löytyi Metsänhoitoyhdistyksestä. Muutaman vuoden 

hän viihtyi aina eläköitymiseensä saakka.

-
-

set vuodet klubin ainaisjäsenenä.

-

-
-

miessaan hän oli tärkeä yhteyshenkilö kunnan koululaitoksen ja kunnan 
kolmen lionsklubin välillä muun muassa alakoululaisten pyöräilykypärä- 

Luonteenomaista Keijolle oli valmistella asiat huolella etukäteen. 
-

-

-

-

-
monsa kertoman mukaan hänellä oli kylässä käydessä aina mukana ruu-

-
-

ystävien ja klubiveljien joukko.
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MUISTOKIRJOITUKSET

-

-

-
-

-

myymällä niitä melkein saman verran kuin muut veljet yhteensä. Risto 

-

-
biveljet olemme hänelle kiitollisia monista yhteisistä hetkistä ja vuosista.

-
-
-
-
-

puheenjohtajuus.

ritarikunnan ritarimerkillä.
-
-
-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-
-

lanteissa.

-
-

railuilla.
-

-

-

-

-
-

koukkaajana hänen sydäntään oli lähellä sotaveteraanit. Toinen painopiste 
oli nuorison harrastustoiminta. Masa oli luova ja ideoiva toimija klubissa.

-
-

pesäpallo. 
Me veljet opimme tuntemaan Masan vastuuntuntoisena ja huumorin-

tajuisena monitoimimiehenä. Masasta jää mieliimme kaunis muisto. Klu-

hän toimi sihteerinä yhden kauden ja oli useita vuo-
sia hallitus työskentelyssä mukana. 

-
-

-
veluja.

-
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-

-
nesviljelyyn.

jossa koki menestystä. Kun maanviljelys kaupungin keskustassa tuli vai-

-
samme.

-

sukulaiset ja suuri ystävien joukko.

LC Vehkalahden jäsen Pekka Nieminen menehtyi 

-

-
-

-
-

-
siin Mölkky- mestaruuskilpailuihin. Pekka oli joukkueen kantavia voimia.

-

-
heineen ja laaja ystävien joukko.

-
-
-

-

-

erinomainen kokki.

-

-

-

-
della muistamaan todella laaja ystäväpiiri eri puolilla maata.

-

-
-

-
-

hänen ajankäytössään.

ja ystävät.

-

-

-

jatkuivat aina viime vuosiin saakka.

-

-
-
-

avioitui ja perheeseen syntyi kolme tytärtä.

-

-
-

-

sekä muut sukulaiset ja ystävät.

MUISTOKIRJOITUKSET
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MUISTOKIRJOITUKSET

LC-Vilppulan perustajajäsenen poismenosta saapui 

-

-

-
-

-

-

-
-
-
-

pitäjään Vilppula-seuran.

sukulaisten ja ystävien joukko.

-
uransa hän teki Tele-laitoksen palveluksessa eri teh-
tävissä ja esimiehenä.

-
ten F-piirin toimintaan.

-

urheilu. Viime vuosina hän osallistui vanhusneuvoston toimintaan ollen 
-

-

poikana. 
-

-
-

daspalvelupäällikkönä Veitsiluodon Kemijärven tehtaalla ja myöhemmin 
-

-

-
-

-
-

dempyöräilyä vaimonsa kanssa. 
-
-
-

-
koski nukkui pois äkillisen sairaskohtauksen myötä 

-
-

-
-

oman yrityksen ohella lukuisten muiden yritysten kirjanpidon.

oikeudenmukaisuus ja rehellisyys kaikessa mihin hän ryhtyi.
-

-

ja klubiveljet.

-
rena miehenä yhdessä veljensä kanssa perustamas-

-

elämänsä kaksi asiaa olivat ylitse muiden perhe ja yritys.

ystävien joukko.

-

-
-

-

-
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Hautaustoimisto - Begravningsbyrå 
Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 

Hautaustoimisto Mänttäri 
Kirkkokatu 4, 49400 Hamina 

Kantolan Hautaustoimisto 
Kemintie 15, 95420 Tornio 

puh. 040 7388 470

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu  Oy 

Simo Hurtan katu 10, 81700 Lieksa 

Kukka ja Hautauspalvelu Päivänsini 
Martinpolku 23, 41800 Korpilahti 

 

Kaarinanseudun Hautaustoimisto 
 

Surun kohdatessa palveluksessanne

LC-KORPILAHDEN JÄSEN PALVELUKSESSASI SURUN KOHDATESSA

www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

Hautakivien erikoisliike
Hautakivet laatutakuulla koko maahan.
Yksilöllinen suunnittelupalvelu.

www.muistoksi.fi

H
H
Y

MUISTOKIRJOITUKSET

-

asui koko ikänsä.

-

padasjokelaiskuoroissa. Myös reserviupseeritoi-

-

-

-
-
-
-
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INTERNATIONELLA PRESIDENTEN HAR ORDET

F -
-

-
-

-

-
nas intressen och kompetens.   

-

-

-

-
-

-

-
-

100 personer.

vilka andra ärenden som diskuterades.
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VICEFÖRANDEN HAR ORDET

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

här missionen. 

-

och servicverksamhet. Även den digitala miljön ska beaktas.

-

-
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-

-

-

och en öppen poliklinik. 
-

med hur det entreprenadavtal jag 
-

verkligas.

-

Mellanväggarna var redan murade 

-
husdirektören mig bilder där väg-
garna hade putsats och badrum-

-

-
-

lämna dem ur entreprenadavta-

-

Vi kan vara verkligt stolta över 

-
nansiering.
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ÅRSMÖTE

-

i staden. Utbudet av logi och rums-

-
let. 

-

närmar sig.

och kringevenemangen sköts 

elektroniskt via sidan www. 

-
-

num och lösenord. Varje deltagare 

du vill delta i.

individuella smartkort som ger 
-

-

saken. 

-
ciell mötesdeltagare ska du uppge 

-
-

tet. Röstningen sker precis som i 

-

och Karelen medan lördagens 

-

-
ciella programmet arrangeras det 

-

 
.

-

torgevenemanget och öppnar 

och dessutom andra blommande 

-

-
-

-
dern-insamlingens slutcrescendo.

-

-

-

-

klubbarna och allt mötesmaterial 
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GUVERNÖRSRÅDET

Mötesdeltagarna i Kuhmo-huset 
hälsades välkomna av stadsdirek-
tör -
dets CC -

 samt pre-

-
nat och 
Kuhmo/Kuhmoniemi.

 

minister 
-

ändringar och möjligheter som den 

-

vilka chanser digitaliseringen ger 
branschen.

-

-

sanning och lögn. Men som en glo-

Under seminariets andra del 
talade europarlamentariker 

-

Kyllönen sade sig vara speciellt 
oroad över ungdomarnas utslag-

utbildningen. 
 berät-

Jari 

-

behandlade bland annat ärenden 
-

mötet.

 

-
-
-

-

-
rande. 

LC Lappeenranta/Rakuuna 

en molntjänst där medlemsklub-
barna kunde arkivera klubbverk-
samhetens elektroniska dokument. 

en ny klubb skulle halveras under 

-
barn. 

Röda Fjädern-insamlingen ändras 
-

den skulle vara oktober. 

-
värden antas som lionsvärden. 

-

-

-
-
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GUVERNÖRSRÅDET

minska hungersnöden. 

-
rare. 

-

Nurmo/Valakiat och Peräseinäjoki. 
-

ansvaret.

-

 

lion

 

 LC 

-
-

sina poster.

Verksamhetsplanen och budgeten 
-

-

skulle temat användas under tre 

-
-

används.
-
-

av medlemmarna. 

 

-

-

Lion -
-
-
-

-

 

-
görare.

valet görs. 
-

-
-
-
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KANDIDATER

-

-

-
kat verksamheten.

-

-

-

medlem i en klubb som har en kort 

Mina vänner karakteriserar mig 

-

läkare och tandläkare. Tillsammans 
med min hustru Lea har jag tre 

-

varit medlem av Finlands Lions-
-

-
ledare.

-

-

sekel? 
-

lingsprojekt där alla klubbar i Fin-

-

-

-
rade medlemmar som trivs i klub-

-

-

verksamhet.
Kvinnornas inträde som med-

-
dandet av blandklubbar har varit 

-

-
jat godkänna kvinnor som medlem-

ökar den sociala samhörigheten. 

-
-

-
-

-

-

de kommande perioderna.
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KANDIDATER

-

-

-

Lionsklubbarna i Finland har 

-

Markku i hans barndomshem. 
-

-
verk samt hur man passar ihop en 
stram budget med verksamheten. 

-

-

-
-

Till vilket pris och med vilka resur-
ser producerar vi de verksamheter 

Klubbarna och varje medlem är 

uppmuntra klubbarna. 

-
ländare värderas. Vi är kända som 

-

undervärderar. 

-

-

-

-

människan. 

och vill nu i min tur ge. Trots krig 
-

heten hos människorna. 

 

-
-

-
-

utbildning.
-

 europeiska och nordiska möten. 

-
-

kontaktnät. 

verksamhetsprinciper som har 
-
-
-

-

-

-
nell direktor. 
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-

-

-
 och 

 som var en av deltagarna.
President  och de övriga klubbmedlemmarna hälsade den 

Cipriano Dorta 

-
-

Vicepresident 
Navita

Kajana och Rovaniemi.

-

som distriktsguvernör 

-
-

Lappset.

-
des med vicepresidentens egen 

allt kanske de snötäckta träden 

-

-

-
-
-
-

ort.
-
-

-
met en tur med rensläde och 

om norrskenet i tur men tyvärr 

-

i New York.

-
-

med mig en vintermössa som vice-
presidenten önskade sig.
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RÖDA FJÄDERN

Röda Fjäderns insamlingssaldo 

-
tet av perioden.

-

-

-

Finland.
-

dera över sin roll i laget eller trä-

-

-

-

som barnet kan jämställa sig med 

kanske negligerar en del av sina 
adepter.

-

centrera sig i skolan. För dem kan 

-
nen är en av de centrala grunderna 

som människa ser sina egna styr-

sig själv.
-

över utbildningen som gav nya 

tränarskap. 

i normala tränarutbildningar tang-

-
dern-insamlingen.

-
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LEOLEHTI  

2/2017

Puheenvuoroani lähdin muodosta-
maan ajatuksella, mitä minä ja leot 
voisimme antaa naisleijonille. Leo-
toiminnan suurin anti ja paras asia 
on mielestäni ehdottomasti nopeasti 
muodostuva ystävyys. Olen saa-

nut voimakkaasti kokea kuuluvani 
 joukkoon, vaikka ryhmän jäsenet 
voivat olla hyvinkin erilaisia ja eri-
ikäisiä. 

Ystävyys ja yhteen kuuluvuu-
den tunne saavat aikaan sen, että 

Leoterveiset Kouvolasta 
leijonanaisten 
virkistyspäivästä!
Kirjoittanut: Aino-Maija Laitinen

Aurinkoiset terveiset Mikkelistä! Olin saanut suuren kunnian 
mennä puhumaan D-piirin leijonanaisten virkistyspäivään 

4.3.2017. Minulle oli varattu puolen tunnin puheenvuoro pää-
sihteeri Maarit Kuikan naisten johtajuudesta kertovan puheen 
ja paikallisen näyttelijän välissä. Yllättäen minua hieman jän-
nitti, koska muut esiintyjät olivat kokeneita, ja minulla puoles-
taan hieman taukoa leo puheiden pidosta.

on mukavaa tehdä aktiviteetteja 
ja muita juttuja yhdessä. Yhdessä 
tekeminen on erityisen hauskaa, 
ja aktiviteettien tekeminen yhteis-
työssä ja yhdessä hääräten on usein 
riemukasta. Aktiviteettien valinnassa 
leot kiinnittävätkin usein erityishuo-
miota siihen, että aktiviteetit ovat 
konkreettista tekemistä. Mainioita 
esimerkkejä ovat Hyvänmielen-
päivän hautausmaamehutarjoilut, 
tässä lehdessä esiintyvä kissakoti-
aktiviteetti ja leijonien kanssa yhteis-
työssä tehtävä Auta Lasta, Auta Per-
hettä. 

Lisäksi puheessani halusin pai-
nottaa, että klubien perustamiseen 
kannattaa panostaa. Leo klubit 
ovat ihana tapa tukea nuorten kas-
vua vastuullisiksi ja pyyteettömiksi 
aikuisiksi. Leotoiminta opettaa 
monia  asioita, ja vaikka klubi ei olisi-
kaan pitkäikäinen, opitut asiat eivät 
unohdu! Leoklubia perus taes sa ei 
kannata pelätä epä onnistumista, 
vaan heittäytyä mukaan hauskaan 
leojoukkoon. Leot opettavat, että 
ystävyys ei ole kiinni lähtökohdista, 
ja yhdessä tekeminen on mielettö-
män hauskaa!

Leojen Talvipäivät järjestettiin 24.2.–26.2.2017 Oulussa. Jär-
jestäjä clubina toimi Leo club Oulu/Kempele. 

Oulun aurinkoisilla talvipäivillä päästiin nauttimaan hyvästä 
ruuas ta, mahtavasta seurasta sekä iloisesta tunnelmasta. Tal-
vipäivillä oli ohjelmassa mm. Aina yhtä odotetut olympialaiset, 
Charter-juhla yhdessä LC Kempele-Sampolan ja LC Kem-
pele-Auroran osallistujien kanssa sekä tietysti myös haus-
koja teemajuhlia. Talvipäivien olympialaisten voiton vei Leo 
club Espoo/Downtown, joten ensi vuoden talvipäivät järjes-
tetään Espoossa! 

Leo Club Oulu/Kempele haluaa kiittää kaikkia osallistujia 
mahtavasta viikonlopusta sekä clubimme ensimmäisen vuo-
sipäivän muistamisesta.
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Suomen Leot

1.  Leo Club Espoo/Downtown on saanut uuden jäsenen, Iisan!
 
2.  Vaasa sai kaksi uutta jäsentä, tervetuloa Jonathan ja Enni

 
3.  Vaasan leot kävivät kertomassa leoterveiset F-piirinkokouksessa 

Tuurissa.

4.  Espoo/Downtown oli tutustumassa sokeaan poikaan, jota he aikovat 
tavata kuukausittain ja tehdä asioita hänen kanssaan.

Leo Club Jyväskylä/Lohikosken 
vuosijuhla 4.2.2017
Kirjoittanut: Vilma Kaipainen Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Leo Club Jyväskylä/Lohikosken 
kevät on alkanut juhlatunnelmissa, 
sillä klubimme täytti juuri 45 vuotta. 
Suomen vanhimman yhtäjaksoi-
sesti toimivan leo-klubin syntymä-
päivä sai ihmiset liikkeelle ympäri 
maan. Iltajuhla toi yhteen Leot ja 
Leijonat ystävyyden ja yhteistyön 
elkein. Illan virallinen osuus sisälsi 
maukkaan illallisen ja viihdyttä-
vää ohjelmaa. Lisäksi muistimme 
juhlassa klubimme pitkäaikaista 
jäsentä, Satu Pamiloa, joka on luo-
nut järjestössämme ihailtavan pitkän 
ja rikkaan uran. Juhla koostui ins-
piroivista puheista, vanhojen muis-
telusta, naurun pirskahduksista ja 
lämpimistä kohtaamisista. Tunnel-
man loivat tietysti paikalla olleet 
ihmiset, leot ja leijonat – yhdessä. 

Joensuun 
leotapaaminen 
Kerubilla 10.1.2017
Kirjoittanut: Kati Jaatinen, 
Suomen Leojen hallituksen GKH-piiripresidentti

Lähdimme Juha Penttisen kera Jyväskylästä tapaamaan Joensuun lei-
jonia ja tulevia leoja lämminhenkiseen infotilaisuuteen. Paikalla oli run-
saasti väkeä, ja ikähaitari oli mittava. On ollut hienoa seurata leijonien työtä 
Joensuun leoklubin parissa. Leijonat ovat kokeneet erittäin tärkeäksi leo-
jen toiminnan ja nähneet suuresti työtä nukkuvan klubin herättämiseen. 
Uskomme, että työ kantaa hedelmää. Kiitos teille tilaisuudesta, vieraan-
varaisuudesta sekä hienosta työstä, jota teette.

Sähkeet
1,4

2,3
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Leijonien päivä Yhdistyneissä Kan-
sakunnissa on järjestetty vuodesta 
1978 mutta tänä vuonna päivää 
päästiin viettämään koko raken-
nuksen isoimmassa ja vaikuttavim-
massa salissa: samassa missä YK:n 
yleisistunnot järjestetään. Paikalle 
oli saapunut 850 leoa, leijonaa sekä 
vierailijoita, eli kansainvälisen presi-
denttien Bob Corlewn ja Al Brande-
lin sanoin ”tulevia leijonia”. Tapah-
tuma oli mielenkiintoinen, tunteita 
herättävä, informatiivinen sekä vai-
kuttava. Suurin syy tähän oli osuva 
ja ajankohtainen teema ”terveys ja 
mukaan ottaminen” sekä siitä puhu-
maan valitut loistavat ja monipuoli-
set puhujat.

Tapahtuman järjestäminen on 
suuri ponnistus leijonien pääma-
jan työtekijöille, ja leoista hyvää 
huolta viikonlopun aikana piti Emily 
 Burnett, joka on yksi leoklubi ohjel-
man työntekijöistä päämajassa. Aut-
taviksi käsiksi leoista huolta pitä-

Yhdessä kansallisuudesta 
välittämättä

Kirjoittanut: Oona Ståhle, leoklubiohjelman neuvoantava panelisti, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

mään tapahtuman aikana Emily 
sai muutaman panelistin päämajan 
leoklubi ohjelman neuvoa antavasta 
paneelista, jossa olen itse saanut 
vaikuttaa kohta kaksi vuotta. Omalla 
vastuullani oli enimmäkseen leojen 
Snapchat kanavat päivittäminen  
(@leoclubs, alahan seurata!).

Special Olympics suomalaisten 
leojen näkyvämmäksi yhteistyö-
kumppaniksi? 
Special Olympics ei ole Suomessa 
hirveän tunnettu järjestö, itse kuulin 
siitä ensimmäisen kerran osallistu-
essani leijonien kansainväliseen 
kokoukseen Honolulussa 2015. Kui-
tenkin se on maailman johtava kehi-
tysvammaisten liikunta- ja urheilu-
järjestö ja leijonien yhteistyökump-
pani vuodesta 2001 mm. ”Mission: 
Inclusion” -kampanjan kautta. YK-
tapahtumaviikonlopun aikana sain 
mahdollisuuden osallistua katso-

jossa leot pelasivat Special Olym-
pics joukkuetta vastaan. Tapahtu-
man yksi pääpuhujista oli Special 
 Olympics urheilija Mina Emad Fer-
nan Bahgat, joka kilpailee Alanko-
maiden joukkueessa, mutta on alku-
perin pakolainen. Mina kertoi, kuinka 
hänet on urheilun kautta hyväksytty 
yhteiskunnan tasa-arvoiseksi jäse-
neksi ja hänen elämällään on tar-
koitus. Hänen elämänohjeensa on 
inspiroiva kenelle tahansa: ”I can,  
I want, I do it now!”

Pakolaiset mukaan 
klubitoimintaan!
Päivän päätti paneelikeskustelu 
pakolaisuudesta, joihin Minan ja 
muutaman muun lisäksi saksan ILO, 
leo Deborah Herlan, jolla on paljon 
kokemusta pakolaisten kanssa toi-
mimisesta. Mieleeni Deborahin vai-
kuttavista sanoista jäi erityisesti se, 
kuinka välttämättömän avunannon 
aika on nyt ohi ja seuraava askel 
on yhteiskuntaan integroiminen. 
Hänen klubinsa on kutsunut pako-
laisia mukaan leotoimintaan ja ensi 
kaudella klubipresidenttinä toimii 
ensimmäistä kertaa pakolaistaus-
tainen leo!  

Paneelissa niin ikään edustanut 
lion Tulin Tanrikut Turkista kertoi esi-
merkin, kuinka on tehnyt vuosikausi 
töitä maahanmuuttajien ja pakolais-
ten kanssa, joista Turkki on saanut 
valtavanosan hoitaakseen. Kun 
joku tarvitsee apua, sitä tarjotaan 
hänelle, taustaan tai tulevaisuuden 
näkymiin katsomatta. Kaikki tarvit-
sevat yhtäläiset mahdollisuudet, 
koska ikinä ei voi tietää, mitä tästä 
ihmisestä tulee. Tulin kertoi, kuinka 
yksi hänen ruokkimansa ja vaatetta-
mansa nuori pakolaispoika tuli häntä 
vastaan monia vuosia hänen avun-
antonsa jälkeen. Se oli tv-haastat-
telu ja entinen pakolainen oli siirty-
nyt pääministeriksi maahan, johon 
oli asettunut asumaan. 

Olisiko sinun klubillasi kanttia kut-
sua pakolaisia mukaan toimintaan, 
näyttää heille, kuinka leot ovat ystä-
viä kansalaisuudesta riippumatta ja 
kuinka tässä järjestössä kenellä 
tahansa on mahdollisuus tulla par-
haaksi versioksi itsestään?

Mukana viikonlopussa oli leoklubi ohjel-
man neuvoa antavasta paneelista leo 
Suomesta ja Malesiasta, leijona Min-
nesotasta sekä päämajassa leoasioiden 
parissa työskentelevä Emily Burnett.

Tiesitkö?
– Leijonat olivat mukana perustamassa YK:ta vuonna 1945
– Lions Internationalilla on ollut oma vierailupäivä YK:n 

päämajassa 39 vuotta
– YK:n päämaja sijaitsee kansainvälisellä maaperällä, joten kaikki 

tapahtumaan osallistuneet olivat kotimaassaan!
– Special Olympics on Leijonien ja YK:n yhteinen 

yhteistyöjärjestö. 

Y hdistyneet Kansakunnat ja sen New Yorkissa sijaitseva 
päämaja on nimensä mukaisesti yhdistynyt: Päämaja on 

kaikille avoin ja erittäin vaikuttava niin ulkoa, sisältä kuin aja-
tuksenakin. Päämajassa päätetään rauhasta ja sen eteen tehtä-
vistä toimista. Leijonat ovat olleet mukana tässä työssä alusta 
asti ja tästä syystä 850 leijonaa ja leoa kokoontui YK:n pääma-
jaan 39. kerran maaliskuussa 2017.

Special Olympics joukkue sekä vastapelureina olleet New Yorkilaiset leot sekä tule-
via ja menneitä leijonein kansainvälisiä preidenttejä ja johtajia. 

Leijonien päivä Yhdistyneissä Kansa-
kunnissa oli osallistujamäärältään isompi 
kuin koskaan aikaisemmin ja järjestettiin 
ensimmäistä kertaa YK:n yleisistuntosa-
lissa. 
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Suomen Leot

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:

20.04.2017
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

”Mini-Leoissa kantava ajatus on 
kasvattaa lapset pienestä pitäen 
mukaan lionstoimintaan sekä antaa 
mahdollisuus olla osa jotain suurem-
paa kokonaisuutta”, todetaan Tam-
pere Köyhien Ritareiden sivuilla. 
Projekti sai alkunsa, kun LC Tam-

Talvirieha
Kirjoittanut: Teemu Laitinen, Leo Club Espoo/Downtown

Leo Club Espoo / Downtown osal-
listui lauantaina 11.2.2017 Espoon 
Tapiolassa järjestettävään Talvi-
rieha-tapahtumaan. Järjestimme 
kauppakeskus Ainoan leikkipai-
kassa pipojen tuunauspisteen, jossa 
lapset pääsivät halutessaan tuu-
naamaan piponsa erilaisilla koris-
teilla. Pipopajalla kävi päivän mit-
taan tasaisesti lapsia ja he laittoi-
vat omaan pipoonsa jos jonkinlaisia 
kuviota joko liimaamalla tai neulo-
malla. Samalla kun  Downtownin leot 
auttoivat lapsia välineiden ja koris-
teiden kanssa, niin saimme palau-
tettua mieliimme myös omat askar-
telutaitomme. Moni meistä oli nimit-
täin askarrellut edellisen kerran 
peruskoulun aikana, joten oli kor-
kea aika palautella mieliin opittuja 
taitoja! Aktiviteetti oli helppo toteut-
taa; tarvitsimme ainoastaan askar-
teluvälineet sekä pisteen jossa 
pidimme pajaa tapahtuman ajan. 
Suosittelemmekin klubeja osallis-

Kissakotiaktiviteetti 
Helsingissä
Kirjoittanut: Senni Hautala, Leo Club Helsinki/Itäväylä

Leo club Helsinki/Itäväylä osallistui 
Euroopan laajuiseen  LEo4Green 
aktiviteetin toteuttamalla pienen 
aktiviteetin eläimille. Klubilaisemme 
menivät Helsingin eläinsuojeluyh-
distyksen HESY:n kissakotiin aut-
tamaan eläinten hoidossa. Puh-
distimme useita kissojen ja pupu-
jen koteja. Kissat ovat kissako-
dissa kodittomia ja odottavat omaan 
kotiinsa pääsyä. Saimme myös leik-
kiä kissoja totuttaen heitä ihmisiin 
sekä kuntouttaa liikunnalla. HESY 
toimii pelkästään lahjoituksilla ja 
suurella vapaaehtoisten avulla 
muutamien työntekijöiden ohella. 
Rakastuimme kissakotiin silmittö-
mästi ja aiomme palata auttamaan! 
Ehkä joku päivä joku klubilaisista 
adoptoi onnekkaan kissan uuteen 
omaan kotiin!

Mini-Leo-projekti Tampereella
Kirjoittanut: Aino-Maija Laitinen

Talviriehassa tuunattu pipo.

tumaan paikkakuntansa vuosittai-
siin yleisötapahtumiin ja suunnitte-
lemaan oma aktiviteettipiste, jossa 
voi toteuttaa omanlaisensa aktivi-
teetin lasten ja aikuisten iloksi. Luo-
vuudella ei ole rajoja! Senni ja kissa.

LC Tampere Köyhät Ritarit on aloittanut tänä vuonna pro-
jektin, jossa pyritään aktivoimaan leijonatoimintaan koko 

perhe aikuisten leijonien sijasta. Perheen lapset, eli Mini-Leot, 
saavat osallistua aktiviteetteihin ja oppia näin leijonatoimin-
nan arvoihin jo pienestä pitäen. 

pere Köyhät Ritarit havainnoi, että 
leijonien keski-ikä kasvaa jatkuvasti 
ja tätä kehitystä on vaikea pysäyt-
tää. 

Mini-Leoilla on nyt käynnisty-
mässä ensimmäinen aktiviteetti, 
joka pidetään 3.4.2017. Aktiviteetti 

on lastenvaate- ja -tarvikekeräys, 
jonka tuotto ohjataan Mini-Leotoi-
mintaan sekä tamperelaisen lasten-
kodin hyväksi. Osa kerätyistä vaat-
teista ja tarvikkeista toimiteteaan 
Viipurin kautta venäläisille lapsille. 
Keräys toteutetaan yhteistyössä 
tamperelaisen Vadelmatarha-tapah-
tumakeskuksen kanssa. Lisäksi 
Mini-Leoilla on suunnitteilla toinen 
aktiviteetti, jossa kohderyhmänä 
ovat vähävaraisten perheiden lap-
set. 

Voisivatkohan leot ja Mini-Leot 

tehdä yhteistyötä keskenään? Mini-
Leo-projekti on mainio tapa innostaa 
lapsia hyväntekeväisyystoimintaan 
mukaan. Toivottavasti nämä Mini-
Leot jatkavat mukaan myös leotoi-
mintaan ennen mahdollista leijoniin 
liittymistään. 

Lisätietoja projektista löydät LC 
Tampere Köyhien Ritareiden sivuilta 
http://e-clubhouse.org/sites/
tamperekr/page-7.php. 
Yhteyshenkilönä Mini-Leo
-projektissa on Viivi Nuottajärvi.



Hanki pala lionien historiaa


