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Euroopan lionit Sofiassa
Syyrian pakolaiset                                   
nousi puheenaiheeksi   

Hyvän päivä
Juha Tapio lionien 
vuoden hyväntekijä

Joensuun vuosikokous
Ruusutarha jo 
viimeistelyä vailla

Unelmien 
joulusää

Suomi sai lumivaipan jo 
marraskuun puolivälissä. 

Riittääkö lumi jouluun? 
Tämä näkymä on vuoden takaa, 
mutta sopisi hyvin joulusääksi.



Toimituksen näkökulmasta

Uusi vuosi – uusin voimin

V
uosi 2016 päättyy muutaman viikon päästä. Samalla päättyy suo-

malaisen Lion-lehden (ennen Leijona-lehti) 61. toimintavuosi. Lehti 

on muuttunut näiden vuosikymmenten aikana melkoisesti. Mutta 

sen tarkoitus; suomalaisen lionismin eteenpäin vieminen ja tehtävä suo-

malaisten lionien tiennäyttäjänä on pysynyt samana.

Aloitin Lion-lehden toimittajana 1.1.2004, alkuun koeajalla ja myöhem-

min päätoimittajana. Tämä on sitten tämän vakanssin viimeinen lehti. 12 

vuotta on pitkä aika. Nämä vuodet olivat kuitenkin antoisaa aikaa. Sain elää 

hyväntekeväisyysjärjestön näköalapaikalla, sain paljon kokemuksia, uusia 

tuttavuuksia ja matkustella. Se oli rikasta aikaa, jota en koskaan unohda. 

Kiitoksen sana kaikille, jotka olivat myötäeläjinä työssäni. 

Lion-lehdet on nidottu vuosittain kirjoiksi. Kirjahyllyni sisältää tämän 

vuosituhannen kaikki lehdet. Kun uppoutuu tutkimaan vuosikirjoja, mie-

leen palaa lukemattomia muistoja, kokouksia, tapaamisia, ihmisiä. Nämä 

asiat olisivat muuten kätkeytyneet unohduksen yöhön. 

Lion-lehti viestintä- 
päällikön työsarkaan

Viimeinen kuvernöörineuvoston kokous Hämeenlinnassa muutti lehden 

organisaatiota. Juuri perustettu viestintäpäällikön osa-aikainen virka sisäl-

tää myös päätoimittajan tehtävät. Kun työhön kuuluvat liiton laajaan vies-

tintään kuuluvat kaikki toimet, uskon tekemistä riittävän. 

Ensimmäiseksi viestintäpäälliköksi on 59 hakijasta valittu 1.1.2017 alkaen 

yhteiskuntatieteiden maisteri Anna-Kaisa Jansson Helsingistä. Hän toimi 

viimeksi Palkansaajajärjestö Pardian palveluksessa tehtävänään ulkoinen ja 

sisäinen viestintä. Hänen vastuullaan olivat mm. monikanavainen sisällön-

tuotanto: jäsenlehti, kotisivut ja some-kanavat. Lisätehtävinä olivat julkai-

sujärjestelmän pääkäyttö ja koulutus sekä graafisen ilmeen ylläpito, kehit-

täminen ja toteuttaminen.

Järjestöviestinnän kokemusta ja taitoa nuorella naisella on paljon. Lions-

liitossa odottaa runsastöinen työsarka, joka viikottain kolmen päivän työ-

jaksona avaa näkymät maailman suurimman palvelujärjestön toimintaan.

Kiitos kaikille

Vuosien työskentelyn aikana olen saanut apua lukemattomilta henkilöiltä. 

Lämmin kiitos kaikille ja menestystä tuleville vuosille. Suurimmat kiitok-

set kuuluvat luonnollisesti lähimmille työtovereille. Ruotsin- ja englannin 

kielten kääntäjät sekä taittaja ovat olleet tässä listassa ensimmäisinä kuten 

Leo-lehden tekijät. Kiitos kuuluu myös pääsihteereille, liiton henkilökun-

nalle, nykyisille ja aikaisemmille liiton puheenjohtajille sekä kansainväli-

sille johtajille ja jokaiselle lionille, joka avustanut minua työssäni. Kiitet-

tävien lukumäärä on suuri, eikä kiitokset ole riittävä palkinto avustanne. 

Kiitos kuitenkin.

Rivijäseneksi siirryttyäni minullakin on aikaa osallistua enemmän palve-

lutyöhön. Sehän on meidän lionien päätehtävä. 

Nyt on aika toivottaa Hyvää Joulun Aikaa ja intoa arvokkaaseen palve-

lutyöhön! Hymyillään kun tavataan ja innostetaan toinen toistamme aktii-

viseen työhön niiden hyväksi, jotka odottavat parempaa huomista.

Raimo Naumanen
päätoimittajapäätoimittajja

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen 
ja seminaariin 4/16–17
Aika: Lauantai 25.2.2017

Paikka:  Kuhmo-talo, Koulukatu 1, 88900 Kuhmo

Ohjelma

Perjantai 24.2.2017

17.00   KVN-info (suljettu tilaisuus)  Hotelli Kainuu

20.00–  Buffet-päivällinen Hotelli Kainuu

Lauantai 25.2.2017

08.30–09.45 Ilmoittautuminen ja tulokahvi Kuhmo-talo, lämpiö

10.00–11.00 Avajaisjuhla Kuhmo-talo, Lentua-sali

11.15–12.30 Seminaari (Teema: Rauha 2017) Kuhmo-talo, Lentua-sali

12.30–13.15 Lounas Kuhmo- talo, Kahvila Juttua

13.15–14.30 Seminaari jatkuu

14.30–15.00 Kahvi Kuhmo-talo, Kahvila Juttua

15.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous Kuhmo-talo, Lentua-sali

18.00–18.45 Kaupungin vastaanotto Kuhmo-talo, Kahvila Juttua

19.00–24.00 Iltajuhla, orkesteritanssiaiset Hotelli Kainuu

  (smokki tai tumma puku, Lions-ansiomerkit) 

Puolisot ja seuralaiset

08.30–11.00 Kuten lionit

11.15–12.30 Lounas

12.30–14.30 Kuhmon luontokeskus Petola, tutustuminen, 

  päiväkahvi ja esitelmä: ”Metsäpeura”

TERVETULOA!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

       Heikki Hemmilä    Maarit Kuikka

       puheenjohtaja         pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 24.–25.2.2017

Ilmoittautumiset, ateriapalvelut sekä puoliso-/seuralaisohjelma pyydetään 

varaamaan 25.1.2017 mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi/jasenille/

kokouksia olevan linkin kautta. Maksut tulee suorittaa 25.1.2017 men-

nessä tilille FI 95 2140 1800 0020 78, saaja LC Kuhmo/Kuhmoniemi.

Ilmoittautumismaksu  Lion 10 €, puoliso/seuralainen 5 €

(pakollinen) 

Perjantai

Päivällinen 26 €/hlö

Lauantai

Tulokahvi 8,50 €/hlö

Lounas  20 €/hlö

Päiväkahvi   9 €/hlö

Iltajuhla, orkesteritanssiaiset 55 €/hlö 

Puoliso-/seuralaisohjelma 20 €/hlö 

(sis. kuljetus, päiväkahvi)

MAJOITUS ja HINNAT

– Hotelli Kainuu, Kainuuntie 84, 88900 Kuhmo, GSM +358 40 684 2444,

puh. +358 8 655 1711 (50 petipaikkaa, hinta 60 €/hlö/1hh/vrk, 

76 €/hlö/2hh standard/vrk, 89 €/hlö/2hh superior/vrk). 

Sisältää runsaan noutopöytä aamiaisen ja iltasaunan.

– Hotelli Kalevala, Väinämöinen 9, 88900 Kuhmo, puh. +358 8 655 4100, 

sales@hotellikalevala.fi (35 huonetta, hinta 79 e/hlö/1hh/vrk, 

44,50 €/hlö/2hh/vrk ja 52,50 €/hlö/2hh superior/vrk). Sisältää iltasaunan, 

wellness-osaston käytön sekä runsaan buffetaamiaisen.

– Hyvinvointi Sampo, Väinämöinen 2, 88900 Kuhmo, 

puh. +358 40 849 1406, (30 petipaikkaa, hinta 65 €/1hh/vrk ja 100 €/2hh/vrk). 

Majoitusvaraukset suoraan hotelleista viimeistään 5.2.2017, 

kiintiö ”KVN”. Majoituskustannukset maksetaan hotelliin paikan päällä.

Lisätiedot: PDG Jorma Soikkeli. +358 400 299 537, jorma.soikkeli@lions.fi 
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 9. joulukuuta

6/ 2016
KANNEN KUVA: Päijänteen rannassa olevan omenapuun katveessa on 

käyty monta tärkeää Lions-neuvottelua ja sen varjossa on vietetty lukuisia 

leppoisia virkistyshetkiä kahvikupin ääressä. Tässä kuvassa se sama ome-

napuu on viime vuoden jouluvalaistuksessa, vihtiläinen joulukuusi vie-

rellään. Joulu on nyt muutaman viikon päässä ja monissa kodeissa arvuu-

tellaan tuleeko luminen joulu vai ei. Marraskuu oli harvinainen lumisatei-

neen, Etelä-Suomikin sai poikkeuksellisen paljon lunta. Kuvatiimi Antti 

ja Jatta Tuomikoski.

Lion
Suomi – Finland

Perustettu 20.3.1955

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

• TOIMITUS
Anna-Kaisa Jansson 
Vastaava päätoimittaja
Elontie 101 b, 00660 HELSINKI
puh. 040 7377 508
e-mail: annakaisa.jansson@gmail.com
https://fi.linkedin.com/in/t

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

Bo Ingves
Svenskpråkig redaktör
Fredsgatan 15 C 5, 06100 Borgå 
gsm: +356 400 465 331
e-mail: bo@teravisions.fi

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

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

• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10, 00700 HELSINKI
puh. 010 501 4502, 040 580 2494
e-mail: maarit.kuikka@lions.fi

• OSOITTEEN MUUTOKSET
Leijonien osoitteen muutokset: 
sihteerin toimesta päämajan 
jäsenrekisteriin MyLCI:hin.
Muiden lehden saajien osoitteen muutokset: 
Marja Pakkanen, puh 010 501 4505, 
e-mail: marja.pakkanen@lions.fi

• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Ilmoitusmyynti T:mi Veli Matti Wilska
Kiipolantie 2, 59310 PARIKKALA
Puh. 040 735 7531
vmwilska@gmail.com

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

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

• ULKOASU
Riitta Yli-Öyrä, puh. 040 705 1680
e-mail: riittaroksu@gmail.com

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2017 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
n:o 1    09.02.   (aineistopäivä 12.01.)
n:o 2    06.04.   (aineistopäivä 09.03.)
n:o 3    24.05.   (aineistopäivä 27.04.)
n:o 4    24.08.   (aineistopäivä 03.08.)
n:o 5    05.10.   (aineistopäivä 07.09.)
n:o 6    07.12.   (aineistopäivä 09.11.)
Toimitukselle lähetetty aineisto palaute-
taan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto 
kuhunkin numeroon on jätettävä mah-
dollisimman hyvissä ajoin ennen lehden 
viimeistä aineistopäivää.

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO 

• TOIMITUSNEUVOSTO 2016–2017
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski, 
LC Helsinki/Floorankenttä, N-piiri, 
p. 0400 450 954 
DC Heimo Turunen, LC Pudasjärvi, 
L-piiri, p. 0400 385 281 
DC Pirjo Koskenrouta, LC Uusikaupunki/
Merettaret, A-piiri, p. 0505 605 283
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös 
virkansa puolesta kansainvälisen hallituk-
sen istuva jäsen, ID Markus Flaaming, 
LC Vantaa/Kaivoksela, liiton puheenjoh-
taja Heikki Hemmilä LC Ylivieska sekä 
pääsihteeri Maarit Kuikka 
LC Helsinki/Malmittaret 0500 453 216.
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin 
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituk-
sen 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 suomenkie-
linen julkaisu.

Lionien merkitys 
pysynyt
Kansainvälinen presidentti 

Bob Corlew sanoo presi-
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100 vuotta tähän päivään asti. He ovat häkellyt-
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LCI:n hallitus 2016–2017

 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti: Robert E. ”Bob” Corlew, 
PO Box 5, Milton  TN 37119 , USA.
Edellisen kauden presidentti: 
DR Jitsuhiro Yamada, 2-4-18 
Shimacho, Minokamo-shi, Gifu, 
Japani.
Ensimmäinen varapresidentti: 
Naresh Aggarwal, 24/5 Sri Ram Road, 
Civil Lines, New Delhi, Intia.
Toinen varapresidentti: 
Gudryn B. Yngvadottir, Ljosamyri 3, 
Gardabaer. Islanti
Kolmas varapresidentti: 
Jung-Yul Choi, 32, Jobang-ro, 
Dong-gu, Busan City,Korea
Yhteydet virkailijoihin Lions Clubs 
International, 300 W. 22nd St, Oak 
Brook, Illinois, 80523-8842, USA.

 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen vuoden johtajat:
K.DHANABALAN, Erode, Intia, 
VILJAY KUMAR 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 MATHEUS, 
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, Hilltop Lakes, 
Texas, USA, N.ALAN LUNDGREN, 
Scottsdale, Arizona, USA.

Toisen vuoden johtajat:
SANJAY KHETAN,  Birgani, Nepali, 
G.S.HORA, Siliguri, Intia, 
GABRIELE SABATOSANTI 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 
Gyenoggi-din,Korea, RODERICK 
”ROD” WRIGHT New Brunswick, 
Kanada, HOWARD HUDSON 
Kalifornia, USA, LEWIS QUINN 
Alaska, USA, RICHARD LIEBNO 
Maryland, USA, ROBERT M. LIBIN 
New York, USA, MELVYN K. BRAY 
New Jersey, USA, 
JEROME THOMPSON Alabama, USA, 
BILL PHILLIPI Kansas, USA.

Lionien merkitys – sama tänään 
kuin aikaisemminkin

Kansleri Bob Corlew
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Järjestön varhaisina vuosina LION-

lehden sivut olivat täynnä juttuja 

kuten ”Lionien tarkoitus”, ”Lionis-

min merkitys” ja ”Lionien arvo”. Pal-

veluun vihkiytyneiden liikemiesten 

klubi oli vielä uusi konsepti ja tuntui 

siltä, että lionien oli saatava itsen-

säkin vakuuttuneiksi siitä, että he 

olivat oikeilla raiteilla. Epävarmuus 

johti lionit kyseenalaistamaan, tuli-

sivatko lionsklubit edes pysymään 

hengissä. ”Elämäni aikana olen 

nähnyt, miten kaikkein korkeimmil-

lakin ihanteilla perustetut järjestöt 

ovat kukoistaneet aikansa ja sitten 

kutistuneet jokseenkin merkitykset-

tömiksi. Tuleeko se olemaan lionis-

min kohtalo? Toivon, että ei”, kir-

joitti piirikuvernööri A. Baker tam-

mikuussa 1922 Cheyennessä, Wyo-

mingissa.

Lionit ovat kestäneet tähän päi-

vään asti. He ovat häkellyttäneet pal-

velullaan. Toverihenki on ollut osa 

jäsenyyttä. Palvelu on ollut kuiten-

kin tärkeintä. ”Toiminta tekee klu-

bin”, kirjoitti Johnstownista, Penn-

sylvaniasta kotoisin ollut kansainvä-

linen presidentti Irving Camp erään 

palstansa otsikoksi vuonna 1927. 

”Näyttäkää minulle klubi, jonka 

jäsenet vain kokoontuvat ja syövät, 

niin minä näytän teille klubin, joka 

on epäonnistunut vastaamaan pal-

velukutsuun, sellaisena kuin se on 

esitetty suurenmoisen, epäitsek-

kään järjestömme periaatteiden yti-

messä”, hän kirjoitti. 

Palvelu tekee lionin

Satavuotisjuhlavuotemme lähes-

tyessä hyvää vauhtia tiedämme nyt, 

että esi-isämme olivat oikeassa. Pal-

velu tekee lionin. On kyse siitä, 

mitä teemme. On kyse siitä, keitä 

olemme. Se ei ole koskaan ollut 

niin ilmeistä kuin parina viime 

vuonna. Olemme asettaneet sata-

vuotisjuhlan palveluhaasteen muo-

dossa tavoitteeksemme 100 miljoo-

nan ihmisen palvelemisen kesäkuu-

hun 2018 mennessä. Olemme pyy-

täneet  lioneita ryhtymään hankkei-

siin nuorten, näkökyvyn, näläntor-

junnan ja ympäristön hyväksi. 

Tavoitteemme saavuttaminen 

on ajoittain huolestuttanut meitä, 

koska Lions Clubs Internationalille 

tulleiden raporttien mukaan klubien 

palveluiden kohteena on vuosittain 

noin kahdeksan miljoonaa henkilöä 

(joskin tiedämme, että todellinen 

lukumäärä on ollut korkeampi). Olen 

ylpeä voidessani kertoa, että saavu-

timme hiljattain tavoitteemme sadan 

miljoonan ihmisen palvelemisesta. 

Olkaa ylpeitä, että kuulutte järjes-

töön, joka toimii upeitten ihanteit-

tensa mukaan, asettaa tavoitteita ja 

ylittää ne. 

Jatketaan  
palvelemista!

Meillä on vielä paljon saavutettavaa. 

On aina vain enemmän apuamme 

tarvitsevia ihmisiä, enemmän mah-

dollisuuksia vaikuttaa ihmisten elä-

mään ja uusia vuoria kiivettäväksi. 

Voimme yhdessä yltää uusiin pal-

velu-ulottuvuuksiin. Siispä jatka-

kaamme palvelemista!

Kansainvälinen presidentti Bob Corlew Suomen vierailunsa aikana. Kuva: RNen.
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Rauhallista Joulua
ja Hyvää Uutta Vuotta 2017

Fridfull Jul och Gott Nytt År 2017

Tšekkiläisen jalkapallotähden mukaan 

nimetty islanninhevonen auttaa emotionaa-

listen tai fyysisten haasteiden kanssa paini-

via lapsia ja aikuisia.

Sveitsiläinen Chur Kora Lions Club keräsi 

varoja hankkiakseen terapiahevosen Auhof 

Chur -maatilalle, joka on omistautunut käyt-

tämään hevosia autismismista, CP-vam-

moista, selkärankavammoista ja käytöshäi-

riöistä kärsivien ihmisten auttamiseen. Liik-

kuvan hevosen lapojen liike on rytmiltään 

ja toistuvuudeltaan samanlaista kuin käve-

levän ihmisen lantion liike, ja sen on todettu 

vaikuttavan rauhoittavasti ihmisiin, joilla on 

edellä mainitun kaltaisia vaikeuksia. 

Klubin ostama 10-vuotias hevonen on 

nimeltään Baroš-Ljon. ”Ljon” on hyvin 

yleinen islantilainen nimi, ja Milan Baroš 

on puolestaan tšekkiläinen jalkapallo-ikoni. 

Hevonen on syntynyt juuri samalla hetkellä 

kun Baroš potkaisi tärkeän maalin. 

Baroš-Ljon maksoi 11  000 frangia (11  020 

US dollaria). Klubin jäsenet hankkivat 6  000 

frangia myymällä makkaroita, kakkuja ja heh-

kuviiniä Churin joulumarkkinoilla ja rahoit-

tivat loput omista taskuistaan. 

Baroš-Ljonilla ratsastetaan kahdesti vii-

kossa hitaasti ja määrätietoisesti maatilan 

vihreillä nurmilla. ”Olemme olleet innostu-

neita Baroš-Ljonista alusta asti”, sanoo maa-

tilalla työskentelevä Brigitte Hürzeler.

Kiltti hevonen haasteellisten ratsastajien tukena

Chur Kora Lions Clubin presidentti Bruno Ruegg seisomassa Baroš-Ljonin vierellä seurassaan lion Jeannette 

Xayaboun (oikealla) ja Auhof Chur -maatilan edustaja Brigitte Hürzeler. 
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Heikki Hemmilä
Lions-liiton puheenjohtaja 

2016–2017

Vapaaehtoisvoimille on kysyntää
Talvi tuli vihdoin koko maahan, 

etelää myöten. Mutta säätilaa tär-

keämpi uutinen Suomessa on, sel-

viääkö Saara Aalto jatkoon Britan-

nian X faktorissa. Viimeisten viik-

kojen suurin uutisaihe on kuitenkin 

ollut USA:n vaalit, joita eräs kom-

mentaattori luonnehti historialliseksi 

käännekohdaksi: Siirryimme totuu-

den jälkeiseen aikakauteen. God 

bless America!

Viime talvinen pakolaisvyöry 

Pohjolaan on toistaiseksi hiljenty-

nyt. Toki edelleen tuhansia Afrikasta 

Eurooppaan pyrkineitä pakolaisia on 

hukkunut Välimerellä ja kauheudet 

Aleppossa ovat saaneet koko maail-

man järkyttymään, YK:n pääsihtee-

riä ja paavia myöten. Euroopan ilma-

piiri pakolaisia kohtaan on kiristynyt 

ja rajoja on suljettu eri maissa, jopa 

aitoja rakentamalla. Inhimillinen 

hätä kuitenkin vain kasvaa. Kun 

niin virallinen EU kuin YK:kin voi-

vat vain katsoa voimattomina vie-

restä, on vapaaehtoisvoimille entistä 

enemmän kysyntää. 

Turkin Adanassa näin itse miten 

Ruotsin ja Turkin lionit paikallisten 

viranomaisten kanssa auttoivat syy-

rialaisia lapsia. Viime joulukuussa oli 

Ruotsissa kerätty 5 miljoonaa kruu-

nua, millä oli hankittu ruokapaket-

teja, vaatteita ja telttoja sekä 11 

kalustettua kouluparakkia. Kaikki 

hankinnat oli tehty Turkista, mikä 

osaltaan lieventää paikallista asen-

neilmapiiriä. Puhdas raha on hel-

pompi viedä rajan yli kuin tavara. 

Kouluparakit oli sijoitettu paikallis-

ten koulujen pihapiiriin ja ne oli-

vat siistejä, samoin oppilaat, jotka 

innolla ottivat vastaan jakamamme 

koulutarvikepaketit. Kun turkki-

laiset ja syyrialaiset lapset olivat 

samoissa luokissa, tulokkaat oppi-

vat nopeammin paikallisen kielen, 

eikä heitä myöskään kiusattu. Mär-

kärupi monen lapsen kasvoilla kyllä 

kieli telttakotien heikosta hygie-

niasta. Opettajat olivat pääosin 

turkkilaisia. Yksi Latakiasta, läheltä 

venäläisten lentotukikohtaa paennut 

opettaja näytti minulle kuvia känny-

kästään: lasten jalkoja ja käsiä pitkin 

pommitetun talon lattiaa. Henkiset 

traumat näillä lapsilla seuraavat var-

masti aikuisuuteen. Päivittäin työs-

säni näen, miten usein lasinen lap-

suus on seuraavankin sukupolven 

kirous. Mekin voisimme osaltamme 

auttaa, ettei näiden lasten näkemä 

ja kokema viha ja väkivalta jää hei-

dän alitajuntaansa normaalin elämän 

malliksi. 

Pakolaiset olivat esillä myös 

So fias sa Euroopan Forumin yhtey-

dessä pidetyssä Pohjoismaisten 

puheenjohtajien tapaamisessa. 

Olimme yhtä mieltä, että seuraava 

NSR-aktiviteetti tulee kohdistaa 

Syyrian ”Unohdetuille lapsille”. 

Kööpenhaminan CC-kokous päät-

tää sitten tukeeko seuraava projekti, 

Kenian aurinkokeittimien jälkeen 

Ruotsin työtä Turkissa vai Norjan 

Libanonissa. Vai löydämmekö jon-

kin uuden projektin, joka sopii vielä 

yhteiseen budjettiimme. 

Byrokratian purku- 
talkoot edistyneet

Byrokratian purkutalkoo on edistynyt 

niin, että Hämeenlinnan kuvernöö-

rineuvosto saa päätettäväkseen esi-

tyksen hallituksen pienentämiseksi 

kahdeksasta jäsenestä viiteen. Tar-

koitus on lisätä klubijäsenten mah-

dollisuutta vaikuttaa sekä hallituk-

sen kokoonpanoon, että päästä itse 

sen jäseneksi. Näin vastataan siihen 

kritiikkiin, että Lions-liiton johto on 

liian etäällä klubeista ja tavallisista 

jäsenistä. Muutokset tietysti pelot-

tavat, mutta uudistuminen on vält-

tämätöntä. Toteuttaminen vain vaa-

tii rohkeutta. 

Toimialoja ja työryhmiäkin tul-

laan myös rukkaamaan kevyem-

miksi ja kymmeniä sääntöpaperei-

tamme tullaan yhdistämään, jotta 

ne olisivat paremmin hallittavia ja 

tarvittaessa löydettävissä. Tässäkin 

työssä on pidettävä mielessä perus-

tehtävämme, apua tarvitsevien aut-

taminen, niin meillä kuin maailmalla. 

Lions-hengen vahvistaminen on 

tämän kauden Kilimanjaro. Uskon, 

että sillä saamme laskevan jäsenkehi-

tyksen suunnan käännetyksi. Mutta 

mistä saada takaisin se menneitten 

aikojen innostus, jolla kehitimme 

uusia, palvelun kohteelle merkityk-

sellisiä ja ajan haasteisiin vastaavia 

aktiviteetteja. Jaksammeko järjestää 

tapaamisiimme houkuttelevia ohjel-

mia, esiintyjiä, tai lähteä vierailuille, 

tutustumaan muiden lionien toimin-

taan, kiinnostaviin kohteisiin, jotta 

saisimme jäsenyydestä myös itselle 

lisäarvoa, kokemuksia, mitä ilman 

klubin jäsenyyttä ei saisi. Toimin-

tamme tulee vastata sitä, mitä jul-

kisuudessa, ja uusille jäsenille ker-

romme. Mehän olemme maailman 

paras palveluklubien järjestö! Toi-

mintasuunnitelman tekeminen, pal-

veluaktiviteettien luominen, varain-

keruukeinojen keksiminen kaikki 

vaativat luovuutta, mutta myös raa-

kaa työtä. Jos haluaa saavuttaa jotain 

suurta, sen eteen on ponnisteltava. 

Mutta se kannattaa. Suurista saavu-

tuksista tulee mahtava olo. 

Iloitkaamme 
aikaansaannoksista

Mutta meidän on opittava iloitse-

maan myös muiden aikaansaannok-

sista. Vaikka oma idea ei aina toteu-

tuisikaan. Olemmehan kaikki kuiten-

kin samalla asialla. Meillä suomalai-

silla on paha tapa kadehtia naapu-

reitamme, heidän taloudellista tai 

muuta menestystään, jopa menes-

tystä hyvän tekemisessä. Epäilen, 

että moni työmyyrä on vuosien 

ahkeroinnin jälkeen hiljaa eronnut 

klubista, jos hänen saavutuksiaan 

ei koskaan ole huomioitu. Vaikka 

tapaamme sanoa: ”Eihän tuo nyt 

ollut mitään, kaikkihan tuollaista 

tekevät, enhän minä minkään palk-

kion takia tätä tehnyt”, me kuiten-

kin sisimmässämme odotamme kii-

tosta. Sanoohan eettinen ohjeis-

tommekin: Ole varovainen arvos-

teluissasi, mutta antelias kiitokses-

sasi. Amerikkalaistyylinen prenikoi-

den jakaminen tuntuu turhanaikai-

selta, mutta se on yksi konkreetti-

nen keino huomioida hyvistä töistä. 

Kunhan myös kohteen valinnassa 

ollaan oikeudenmukaisia ja taustat 

selvitetään. Palkkio tulee antaa sille, 

kenelle se kuuluu. 

Oma isäni teki sankariteon kan-

taes saan haavoittuneen aseveljen 

pois lyijyä viuhuvasta välimaas-

tosta. Hän kyllä vakuutti, että kave-

rin kiitollinen katse oli hänelle riit-

tävä palkkio. Mainitsipa kuitenkin, 

vielä vuosikymmenien kuluttua, 

että mitalin pokkasi toinen, joka vei 

potilaan vain juoksuhaudasta JSP:lle. 

Mutta pienilläkin asioilla voi olla 

joskus suuri merkitys. Muistan läm-

möllä eräänkin kohtaamiseni Toron-

ton metrossa. Viereiselle penkille 

istahti väsyneen näköinen mummo 

ja vilkkaanlainen pikkutyttö, pikai-

nen diagnoosi: ADHD. Tyttö kysyi 

minulta: ”Can I drum for you?” ”By 

no means, yes”. Mutta mummopa 

ärähti heti, kun tyttö alkoi rummut-

taa ikkunalautaa. Istui sitten loppu-

matkan kyyneleitään niellen. Muis-

tan hänen hymynsä vastauksena 

peukutukseeni, ennen kuin he hävi-

sivät ihmisvilinään.

Muistelkaamme, miksi olemme 

lioneiksi ryhtyneet, ja mikä meidät 

on saanut pysymään mukana. Sen 

kun pidämme mielessä, kuulostaa 

meidän Ask one paljon uskottavam-

malta. Ollaan ihmisiksi, niin ulko-

puolisille, mutta myös toisillemme. 

Lions-liiton puheenjohtaja 

Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.

English abstract:

The waves of Mediterranean Tsu-

nami have eased in the North. But 

the humanitarian crisis is worsen-

ing in Aleppo and Basra increasing 

the burden on neighbouring coun-

tries, Lebanon, Jordania, Turkey. I 

managed to witness the magnifi-

cent work of Swedish lions in Adana, 

Turkey. The meeting of Scandina-

vian Council Chairs during Europe 

Forum in Sofia agreed on our next 

joint activity to target on the “For-

gotten Children” of Syria. 

Reviving the Lions spirit will be 

the Kilimanjaro of this period. We 

should appreciate, not envy, as it is 

sometimes the case, our lion friends 

for their success in service. And 

reward them for their good deeds, 

so they will go on, and inspire oth-

ers, too. If we remember what made 

us join the lions, and keeps us going, 

our Ask One will sound much more 

convincing.
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Hallituksen kokoukset

15.12./2.2.2017/27.4./9.6.

Kuvernöörineuvoston kokoukset

25.2.2017 Kuhmo

Vuosikokous

9.–11.6.2017 Joensuu

Kansainväliset kokoukset

Lions Quest Europa Meeting 12.–15.1.2017 Hyvinkää

NSR-kokous 19.–22.1.2017 Reykjavik, Islanti

Pohjois-Kalotti 5.–7.5.2017 Kemi

Kv. vuosikokous 30.6.–4.7.2017 Chicago, Yhdysvallat

Lions SM-kisat

Keilailu, helmi-maaliskuu 2017, LC Lappeenranta/Rakuuna

Pilkki, 8.4.2017, LC Sodankylä

Lentopallo, 6.–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi

Mölkky, 20.5.2017, LC Kausala

Golf, ajankohta toistaiseksi avoin, LC Helsinki/Lehtisaari

Tapahtumakalenteri 2016–2017

Lions-liitto saa uuden viestintäpääl-

likön 1.1.2017. Lion-lehden ja liiton 

viestinnän edustajista koottu valin-

tatyöryhmä on esittänyt hallituk-

selle ja kuvernöörineuvostolle YTM 

Anna-Kaisa Janssonin (41) valin-

taa 59 tehtävää hakeneen joukosta. 

Kuvernöörineuvosto hyväksyi esi-

tyksen kokouksessaan 26.11.2016. 

– Tervetuloa, Anna-Kaisa!

Anna-Kaisa toimii vuoden lop-

puun palkansaajajärjestö Pardian tie-

dottajana. Hänellä on mittava koke-

mus toimittajan työstä mm. Kaup-

palehden, YLEn, Aamulehden verk-

kotoimituksen ja Kalevan palve-

luksessa. Lions-toiminta on tullut 

Anna-Kaisalle tutuksi hänen isänsä 

aktiivisen Lions-työn kautta.

Anna-Kaisan työaika on 60 % 

kokonaistyöajasta. Alkuvuodesta 

tehdään päätöksiä siitä, miten työ-

aika viikolle jaksottuu. Viestintäpääl-

likön tehtävässä yhdistyvät Lion-leh-

den päätoimittajan ja liiton viestin-

nän tehtävät. 

Viestintäjohtajan 
tehtävä haettavana

Kuvernöörineuvosto julkisti haun lii-

ton viestintäjohtajan tehtävään kau-

delle 2017–2020. Viestintäjohtajan 

tehtävänä on mm. viestintätyöryh-

män johtaminen sekä piirien ja klu-

bien avustaminen ja kouluttaminen 

niiden viestinnässä. Lisäksi viestin-

täjohtaja toimii tiiviissä yhteistyössä 

valitun viestintäpäällikön kanssa. 

Hakemukset ja aloitteet Joen-

suun vuosikokoukselle: määräaika 

16.1.2017

Muistutuksena, että hakemukset 

– Lions-liiton puheenjohtajan 

(CC) ja varapuheenjohtajan 

(VCC) kaudelle 2017–2018 sekä

– Suomen ehdokkaaksi 

kansainvälisen johtajan (ID) 

kaudelle 2018–2020 tehtäviin 

Nyt syttyy 
valot tuhannet

Hallitus kiitti liiton pitkäaikaista tilintarkastajaa lion Marja-Leena Turusta 

hyvästä yhteistyöstä hänen lopettaessaan liiton tilien tarkastamisen kau-

den 2015–2016 jälkeen. Kuva: Aarto Mäkinen (Heikki Hemmilän kameralla).

– Vuosikokouspaikkakunnat ja 

järjestäjät vuosille 2020 ja 2021 

sekä

– Klubialoitteet

– Teema-aloitteet kaudelle  

2018–2019

tulee olla liittotoimistossa kirjallisina 

tai sähköpostin liitteenä lähetettyinä 

käsin allekirjoitettuina, skannattuna 

tekstinä viimeistään maanantaina 

16.1.2017 toimiston aukioloaikana 

(klo 9–15.45).

***

Kiittäen kuluneen vuoden yhteis-

työstä ja hyvää joulua toivottaen

Lions-liiton järjestämä 

Ystävänpäivän seminaari ja konsertti 

Ajankohta: Tiistai 14.2.2017 klo 16.30–21.00

Paikka:  Järvenpää-talo 

Seminaarin teemat ja ohjelma

• Nuorten syrjäytymistä koskevat näkökulmat, johtopäätökset ja 

suosituksia

• Punainen Sulka -kampanjan merkittävyys nuorille

• Lions-toiminta 100 vuotta -ohjelman vaikuttavuus 

Seminaarissa esiintyvillä on vankka kokemus ja näkemys kuinka 

pystymme edistämään nuorten elämänhallintaa, luomaan luottamusta 

siihen, että voi vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Syrjäytyminen on 

asia joka liikuttaa meitä, ja me voimme tehdä paljon asian hyväksi. 

Mukana ovat mm.  

• Hjallis Harkimo, Tukikummit-säätiön varapuheenjohtaja 

• Leena Suurpää, tutkimusjohtaja, Nuorisotutkimusverkosto

• Joonas Veijanen, Nuorten asiantuntijaryhmä Meren perustajajäsen 

• Heimo Potinkara, LCI 100-juhlavuoden Suomen koordinaattori

• Heikki Hemmilä, Lions-liiton puheenjohtaja

• Juuso Mäkilähde, sulkalähettiläs 

Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. 

 

Seminaari jälkeen Ystävänpäivä

Esiintyjinä RNO:n tangotentetti ja tangokuningas Kyösti Mäkimattila.

 

Pääsylipun hinta on 32 €/kpl, tilaukset www.lippu.fi

 

Lisätietoja:  

Tuomo Holopainen, 0400 677 293. Otan vastaan myös lipputilauksia.
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Eurooppa Forum n:o 62 oli ensim-

mäistä kertaa Bulgarian pääkau-

pungissa Sofiassa lokakuun viimei-

senä viikonloppuna. Jo ennen viral-

lisia EF:n avajaisia pitivät Pohjois-

maiden puheenjohtajat kokouk-

sensa, samoin kuin mm. Välimeren-

kin yhteistyöalueen edustajat. Sekä 

Suomen IR-ryhmä että NSR:n työ-

valiokunta olivat esittäneet muu-

toksia NSR:n kokouskäytäntöön ja 

budjetointiin, mutta mm. yhteisistä 

projekteista ei haluttu luopua, eikä 

rahoitukseenkaan haluttu muutok-

sia. Kunkin maan maksuosuus säi-

lyi 1.6 eurossa per jäsen. Tulevien 

piirikuvernöörien ns. aluekoulutus 

päätettiin jatkossa pitää Kööpen-

hauerin johtamassa Euroopan laa-

juisessa yhteistyökomiteassa kuin 

Välimeren maidenkin yhteistyöeli-

messä. Norjalla ja Ruotsilla oli jopa 

omat standinsa, missä esiteltiin 

jo toimivia projekteja niin Bekaan 

laaksossa Libanonissa kuin Turkin 

Adanan maakunnassakin. Norjalai-

set ovat auttaneet Libanonissa ole-

via Syyrian lapsia 600  000 dolla-

rilla. Muun muassa ensimmäinen 

 UNICEFin mallin mukainen ”Safe 

 Center” on juuri valmistumassa. 

Siellä lapset saavat leikkiä, ruokailla, 

käydä koulua ja saada terveyden-

huoltopalveluja suojassa varkailta ja 

muilta hyväksikäyttäjiltä. Ruotsi taas 

keräsi viime joulukuussa 5 miljoonaa 

kruunua ja käytti ne Turkissa olevien 

syyrialaisten ruokapakettien, teltto-

jen ja mm. 11 kouluparakin rahoit-

tamiseen. Tulevan joulukuun tavoite 

on 10 miljoonaa. Ruotsissa ovatkin 

sekä valtamedia että yritykset otta-

neet asian omakseen. 

YK:n ja Lions Internationa-

lin yhteistyöstä oli yksi seminaari. 

Moniko tietääkään, että ”meillä” 

on useimmissa YK:n alaisissa järjes-

töissä oma yhteyshenkilö. Sveitsi-

läinen ID Robert Rettby, ensi vuo-

den EF-kokouksen isäntä, kertoi 

UNICEFin School-in-a-Box -projek-

tista. Matka-arkkuun pakattu välttä-

mätön tarpeisto maksaa 400 € ja se 

mahdollistaa jopa 1  000 lapsen kou-

lunkäynnin kenttäoloissa. Englanti-

Euroopan lionit koolla Bulgariassa, 
United to Serve, Yhdessä palvellen
62:s Eurooppa Forum, ensimmäistä kertaa Bulgarian 
 Sofiassa, oli menestys niin ohjelman kuin järjestelyjen-
kin puolesta. Syyrian pakolaiset olivat keskustelujen 
keskipisteenä sekä Pohjoismaisella että koko Euroopan 
tasolla. Skandinavian puheenjohtajat päättivät omas-
sa kokouksessaan, että aurinkokeittimien jälkeisen yh-
teisprojektin tulee koskea Syyrian lapsia, joko Turkissa 
tai Libanonissa, missä Ruotsin ja Norjan lioneilla jo on 
aktiviteetteja käynnissä. 

PID Jouko Ruissalo palkittiin viimeistä kertaa 

Eurooppa Forumin neuvonantajana. 

Gruppa Finlandija.

haminassa, eikä varsinaisen NSR-

kokouksen yhteydessä, kuten tapah-

tui vielä Hönefossissa 2014. Seuraa-

vasta yhteisprojektista Kenian aurin-

kokeitinten jälkeen keskusteltiin. 

Yhteinen kanta oli, että sen tulee 

liittyä Syyrian pakolaiskatastrofiin, 

joko Turkissa tai Libanonissa, taikka 

molemmissa. Hyviä ideoita kaiva-

taan! Suomalaiset aloitteet voi lähet-

tää ID Markus Flaamingille. 

Pakolaisasia oli esillä muutenkin, 

niin saksalaisen ID Helmut Mar-
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lainen PID Howard Lee kertoi, miten 

vaikea on päästä paikan päälle aut-

tamaan kriiseistä kärsiviä, kun enää 

ei edes Punaisen Ristin tai Punai-

sen Puolikuun koskemattomuutta 

kun nioi teta. Jopa syyttömien sivii-

lien terrorisoiminen näyttää tarkoi-

tukselliselta, jos he sattuvat asu-

maan väärällä puolella rintamaa. 

Lee korosti, että avustustyö on siksi 

tehtävä UNHCR:n ja LCIF:n kanssa 

koordinoidusti, jolloin on edes jon-

kinlainen tae avustajien työrauhasta. 

Mm. Turkin LCIF-vastaava, PID Hayri 

Ülgen kritisoi Pohjoismaisten toimi-

joiden omavaltaisuutta. Yksi kriitti-

simpiä tarpeita pakolaisleireillä on 

puhdas juomavesi. Bakteerit ja jopa 

virukset suodattava Lifesaver® on sii-

hen YK:n suosittelema ratkaisu. Jer-

rykannun kokoinen yksikkö tuottaa 

3 litraa puhdasta vettä minuutissa ja 

maksaa noin 160 €, sopiva jopa yksi-

tyishenkilön rahoitettavaksi. Monia 

muitakin projekteja esiteltiin, missä 

lionit mm. auttoivat Euroopassa ole-

via pakolaisia integroitumaan, ker-

toen samalla mitä uudessa maassa 

saa ja mitä ei saa tehdä. Myös Lions 

Questia sovelletaan pakolaislasten 

koulutuksessa. 

Työpaja ”Uusia keinoja houku-

tella järjestöön nuoria jäseniä” oli 

antoisa. Israelilainen PDG Rami 

Efrati ja saksan Manuela Lott kysyi-

vät kaikilta, mikä heidät sai liitty-

mään  lioneihin. Useimmilla syynä oli 

aito halu auttaa. Ja jos heti alussa sai 

kokea, että omille tiedoille ja taidoille 

oli käyttöä, jäsenenä myös pysyttiin. 

Ystävien saaminen ja uudet koke-

mukset olivat kevyempänä vaakaku-

pissa. SOMEn käyttöä markkinoin-

nissa korostettiin. Forumin avajaisia-

kin katsoi suorana lähetyksenä 531 

henkilöä, mutta parin päivän päästä 

videon klikkaajia oli jo 2  300. 

Virallisen kokouksen asialistalla 

ei monia aloitteita ollut. Young 

Ambassador-kilpailun kehittäjää PIP 

Bert Masonia kunnioitettiin nimeä-

mällä kilpailu hänen mukaansa. Tho-

mas Kuti musiikkikilpailun palkinto-

summa korotettiin 10  000 euroon. 

Saksan esityksestä perustettiin EF:lle 

pysyvä WASH-työryhmä (water, 

sanitation and hygiene). Tanskan 

esittämänä lakkautettiin Forumin Neuvoa antava komitea. Sen tehtä-

vät sälytettiin Pitkän ajan suunnitte-

lukomitealle. Esitys äänivallan uudel-

leen jakamisesta ei mennyt läpi. Yksi 

maa – yksi ääni -periaate siis jatkuu 

Eurooppa Forumissa, oli jäseniä sit-

ten yli 1  500 klubillista kuten Sak-

sassa tai viisi kuten Maltalla.

Kokouksen päätteeksi esiteltiin 

Euroopassa ennestään tuntematto-

mat ehdokkaat kansainvälisen kol-

mannen varapresidentin virkaan 

Judge Haynes H. Townsend USA:sta 

ja Fabrizio Oliveira Brasiliasta sekä jo 

meillekin tuttu Salim Moussan Liba-

nonista. 

Kansainvälisen hallituksen jäse-

ninä vuosille 2017–2019 esiteltiin 

Regina Risken Saksasta, William 

Galigani Ranskasta sekä Sandro Cas-

tellani Italiasta. 

Tämänkertaisen Nuoren Lähet-

tilään palkinnon pokkasi Marian 

 Sergiu Oprian Romaniasta projektil-

laan ikäihmisten ATK-taitojen kehit-

tämiseksi. Thomas Kuti -musiikkikil-

pailun voitti sveitsiläinen viuluvir-

tuoosi Antony Fournier. 

Kokouspaikkana oleva Sofian 

Kansallinen Kulttuuripalatsi oli kes-

keisellä paikalla, ja kaikki tilaisuu-

det olivat tässä valtaisassa raken-

Suomen edustus valmiina äänestämään.

Grönlannista lähtenyt 100-vuotissoihtuviesti käväisi Sofiassakin. 

Musiikkikilpailun voittajalla on hymy herkässä.

Pohjoismaisten puheenjohtajien kokous oli varsin sopuisa.

nuksessa. Ja kuten tapana on, jär-

jestäjät olivat nähneet suuren vaivan 

hankkiakseen maan parhaat esiinty-

jät avajaisia ja iltatilaisuuksia viih-

dyttämään. Entisenä kaustislaisena 

mieltäni lämmittivät erityisesti värik-

käät kansallispuvut ja hiotut kan-

santanssiesitykset. Ilahduttavaa oli 

taaskin tavata vanhoja tuttuja ja löy-

tää uusia ystäviä, sekä saada uusia 

 ideoita hyvään työhön. 

English Abstract:

The 62nd Europa Forum, first time 

in Sofia, Bulgaria was a success both 

in program and arrangement. Syrian 

refugee crisis was the most promi-

nent subject of discussion in both 

Nordic as well as European levels. 

The Nordic CC:s decided in their 

own meeting that the next joint 

Scandinavian project after Solar 

Cookers in Kenya shall deal with 

the Syrian refugee children in either 

Turkey or Lebanon where Swedish 

and Norwegian lions, respectively, 

already are at work. 

Heikki Hemmilä
Lions-liiton puheenjohtaja 

2016–2017
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Talousasiat nousivat voimakkaasti 

esille Lions-liiton kuvernöörineu-

voston kokouksessa 26.11.2016 

Hämeenlinnassa. Kauden 2016–

2017 talousarviosta oli käsiteltä-

vänä hallituksen hyväksymät täs-

mennykset ja kassavirtalaskelmat. 

Ne palautuivat takaisin hallitukselle, 

joka 15.12. kokoontuu käsittelemään 

asiaa ja tekee uudet esitykset. Vuo-

sikokouksen hyväksymässä talous-

arvioesityksen loppusummassa on 

kuitenkin pystyttävä. Kuvernööri-

neuvosto päättää asiasta vielä tämän 

vuoden aikana.

Toinen keskustelua aiheuttanut 

asia oli osa-aikaisen viestintäpäälli-

kön rekrytointi. Uusi virka sisältää 

sekä viestintäpäällikön tehtävät että 

Lion-lehden päätoimittajan työn. 59 

hakijasta hallitus esitti yhteiskunta-

tieteiden maisteri Anna-Kaisa Jans-

sonin valintaa tehtävään. Hän on 

palkansaajajärjestön Pardian tiedot-

taja ja omaa viestintäalan korkeakou-

lutuksen lisäksi monipuolisen toi-

mittaja- ja tiedottajakokemuksen. 

Viestintäpäällikkö aloittaa työssään 

1.1.2017 ja työaika on 60 % koko-

naistyöajasta.

Kuvernöörineuvoston kokouk-

sen avajaisjuhlassa C-piirin terveh-

dyksen esitti piirikuvernööri Sinikka 

Uola. Hän totesi C-piirin olevan suu-

rin maamme piireistä, jäseniä on 

2  600 ja klubeja 93. Piirin teemana 

on ”Yhdessä hyvää – lions-hen-

gessä”. Hämeenlinnan kaupungin 

tervehdyksen esitti apulaiskaupun-

ginjohtaja Juha Isosuo. Hän esitteli 

kokouspaikkaa Hämeenlinnan raa-

tihuonetta, joka on perustettu jo 

vuonna 1888. Hän nimesi Hämeen-

linnan elinvoimaiseksi, turvalliseksi 

kasvukäytäväksi. Se on myös tullut 

tunnetuksi lapsiystävällisyydestä ja 

tästä se onkin saanut useita  Unicefin 

palkintoja.

Liiton puheenjohtaja Heikki Hem-

milä toi Lions-liiton tervehdyksen. 

Ohjelmaa kevensi Sibeliusopiston 

muskariryhmä musiikkiesityksillään. 

Johtajana oli Aune Jaanu.

Aktiviteettipankki 
klubien voimavaraksi

Lionshenki-teemalla käyty seminaa-

riosuus alkoi CC Heikki Hemmilän 

ehdotuksella aktiviteettipankista. 

Jäsenkyselyn avulla on kerätty par-

haat ideat yhteen ja ne löytyvät lii-

ton nettisivuilla. Parhaita palveluak-

tiviteetteja on 312, varainkeräysakti-

viteettejä 282, Yhteisöllisyys ja me-

henki 137, klubi-iltojen elävöitys 97 

ja jäsenhankintaideoita 47.

Esimerkkejä palveluaktivitee-

teista: Lapset ja nuoret: Kirje Joulu-

pukille > lahja tulee jouluna oikeasti, 

Ambulanssinallet, Auta lasta – Auta 

perhettä, Koulumummo / Vaarivie-

ras päiväkodissa, Kehitysvamma-

luokan kummi, Lucia-juhla + vierai-

lut laitoksissa ja työpaikoilla, Leikki-

puiston / urheilukisojen päivystys, 

Kehitysvammaisten rauhanjuliste, 

Suojatiepäivystys koulun alkaes- 

sa, Klubijuhlissa nuoret esiintyjät, 

Nuorten työllistäminen (Heinola) 

ja Virtapiiri: Nuorten vanhempien 

vertaistuki.

Nälän lievitys: Hirven kaato ja 

lihojen lahjoitus, Soppakirkko x 2 

vuodessa, Terveyskeskuksen pitkä-

aikaispotilaiden lettukestit, Sotave-

teraanien jouluruokailu, Yksinäisten 

joululounas ja Vähävaraisten joulu-

paketti.

Ympäristön suojelu: Kirkon 

ympäristön siivous, Kulttuurimuis-

tomerkkien hoito, Tienvarsien sii-

vous, Linnunpöntöt, Vanhusten 

pihasiivous ja Roska päivässä.

Muut palvelut: Hankinnat: Defi, 

häkämittari, silmänpohjakamera, 

Remontit, siivoukset vanhuksille, 

vammaisille, Hautojen hoito, Hau-

tajaisten kantoapu, Ystävätoiminta, 

juttuseura, joulukorttien kirjoitus, 

Hiekotushiekka, kenkien nastoitus, 

kuljetuspalvelu, Verenluovutus, Rol-

laattoriralli, Hyvän Mielen Osoitus.

Varainkeräysaktiviteettejä: 

Painotuotteet: Adressit, Kalenterit, 

Joulukortit, Palapelit, Pitäjän vuosi-

historiikki, Joululehti, Syksyn lehti, 

Lions-liitto sai ensimmäisen viestintäpäällikön

Kuvernöörineuvosto puhui jälleen taloudesta

Kaurialan liikennepuiston uudistamista esitteli PDG Jukka Uola, joka sai pii-

rikuvernööri Sinikka Uolalta komeat Liikenneleijona-lakit puistotyöryhmän 

jäsenille vietäväksi. Kuva: RNen.

Kuvernöörineuvoston kokouksen musiikkiesityksistä vastasi Sibeliusopiston muskariryhmä Aune Jaanun johdolla. 

Taustalla näkyy mestari Sibeliuksen pahvinen kuva. Kuva: Heikki Hemmilä.
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Kaskukirja, Värityskirja, Konsertit: 

Lastenlaulukilpailu, SKEBA.

Arpajaiset: Jäittenlähtö, Vappu-

sää, Eka vauva. 

Muuta: Autonpesu, Renkaan-

vaihto, Lumen pudotus, Metsän 

istutus, Siltavero, Tiernamummot, 

Huutokaupat, Hämärän kaupan ilta, 

Halloween-juhla, Itsenäisyys aaton 

konsertti, Keppihevoskisa, Lion-

karting, Porokisa, Missikisat, Muo-

tinäytös, Venetsialaiset, ViiTkatenii-

ton MM ja Vappukraanan aukaisu.

Liikenneturvallisuus

PDG Jukka Uola esitteli Kauria-

lan liikennepuiston uudistamista 

yhtenä Vihervuosi 2016 hankkeista 

Hämeenlinnassa. Aloite puiston 

palauttamisesta paremmin liikenne-

kasvatuskäyttöön soveltuvaksi tuli 

Hämeenlinnan Lions Club Renkolta 

sekä naisklubi Linnattarilta kaupun-

gille vuonna 2015.

Kaurialan uusittu liikennepuisto 

avattiin 2.6. ja liikennepuistoon on 

sijoitettu täydelliset liikennemerkit 

pylväineen, ja lasten käytössä on 

polkuautoja ja potkupyöriä.

Seminaarin muita esityksiä oli 

ID Markus Flaamingin esitys kan-

sainvälisen hallituksen kokouk-

sesta (raportti sivulla 14), leohalli-

tuksen kuulumiset varapresidentti 

Clara Nilssonilta ja pääsihteeri Maa-

rit Kuikan Hyvän Päivän palkitsemi-

set (sivu 12).

Seminaarin toisessa osassa MD-

GLT Antti Forssel esitteli sähköistä 

kokousjärjestelmää ja IPCC Jari Ryt-

könen kauden 2015–2016 toiminta-

kertomusta. Pääsihteeri Marti Kuikka 

selvitteli tilinpäätöstä ja puheen-

johtaja Heikki Hemmilä toi tervei-

set hallinnon yksinkertaistamistyö-

ryhmältä. PCC Tuomo Holopainen 

esitteli puolestaan piirirakennetyö-

ryhmän työskentelyä.

Kalevi Sillanpää 
jäsenyysjohtajaksi

Kuvernöörineuvoston kokouk-

sessa hyväksyttiin liiton tilinpäätös 

30.6.2016 sekä toimintakertomus 

1.7.2015–30.6.206 liitteineen. Liiton 

2016–2017 talousarvion täsmennys 

ja kassavirtalaskelman tilanne palau-

tettiin hallitukselle 15.12. pidettävän 

kokouksen käsiteltäväksi. Kuvernöö-

rineuvosto saa asian käsiteltäväksi 

20.12. kokoukseen.

Jäsenyystoiminnan puheenjoh-

tajaksi valittiin äänestyksen jäl-

keen PDG Kalevi Sillanpää. Muut 

puheenjohtajatehtävät menivät jat-

kohakuun, ilmoitus sivulla 13. Kes-

kustelua herättänyt piirijaon muutos 

ei toteudu tässä vaiheessa ja asiaa 

pohtineen työryhmän työ päätettiin 

lopettaa.

Hallinnon yksinkertaistamisesta 

puhuttiin paljon ja hyväksytyksi tuli 

karsittu nykyinen malli, jossa halli-

tukseen kuuluvat CC, VCC, PDG, DG 

ja yksi VDG. 

NSR-kokous on tammikuussa 

Reykjavikissa ja siinä päätetään seu-

raava NSR-projekti. Kuvernöörineu-

vosto päätti, että Suomi ei tee esi-

tystä NSR-projektiksi ja puheenjoh-

taja saa valtuudet päättää NSR/CC-

kokouksessa, mitä projektia Suomi 

tukee. PID Judge Haynes H. Town-

sendille Georgiasta USA:sta myön-

netään kannatustodistus III varapre-

sidentin tehtävään. Kauden 2017–

2018 ensimmäinen varsinainen 

kuvernöörineuvoston kokous pide-

tään Seinäjoella 1.–3.9.2017.

Liitto jatkaa Liikenneturvan lii-

kennekasvatuksen yhteistyöverkos-

ton jäsenenä ja edustajana toimii 

lion Tauno Laine. Liitolle on han-

kittu GoToWebinar -niminen sähköi-

nen kokous-, koulutus- ja tiedotus-

järjestelmä. Koulutustoimikunta vas-

taa järjestelmän käyttöönottokoulu-

tuksesta. NSR:n taloushallintoa hoi-

tavat IPCC Jari Rytkönen ja Taru Ryt-

Uudeksi jäsenyystoimialan puheenjohtajaksi kaudelle 2017–2020 valittiin PDG 

Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun. Kuva: RNen.

Leojen hallituksen varapresidentti Clara Nilsson sai kuvernöörineuvoston rii-

sumaan takkinsa iloisen esityksensä innostamana. Kuva: Heikki Hemmilä.

Puheenjohtajisto vakavana kuuntelemassa talouskeskustelua. Vasemmalla varapuheenjohtaja Erkki Honkala, puheen-

johtaja Heikki Hemmilä ja pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: RNen.

könen 1.7.2016 alkaen. NSR-koordi-

naatoriksi on valittu PCC Christian 

H. Johansen Norjasta. Suomen edus-

taja NSR:n työvaliokunnan jäseneksi 

tulee valita viimeistään ensi kevään 

aikana. 1.VP Naresh Aggarwal tujlee 

vierailulla 24.2.-1.3.2017.

Ympäristökilpailun voittaja-

työ tulee lähettää liittotoimistoon 

15.1.2017 mennessä. Hakemukset 

vuosikokouspaikkakunnista ja -jär-

jestäjistä vuosille 2020 ja 2021 sekä 

hakemukset ehdokkaiksi kv. johta-

jaksi sekä puheenjohtajiksi kuten 

myös teema- ja klubialoitteet tulee 

olla kirjallisina liittotoimistossa 

16.1.2017 toimiston aukioloaikana.

Seuraava kuvernöörineuvoston 

kokous on 25.2.2017 Kuhmossa. 

LQEM 2017 Lions Quest Europa 

Meeting on 12.–15.1.2017 Hyvin-

käällä.
Raimo Naumanen
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Lokakuun 8. päivää vietetään 

Suomessa lionstoiminnan Hyvän 

Päivänä. Teemapäivän tarkoituk-

sena on tehdä tunnetuksi pai-

kallista lionstoimintaa ja kertoa 

klubien monista tavoista tehdä 

hyvää.

Suomen Lions-liitto nimesi vuo-

den valtakunnalliseksi Hyvänteki-

jäksi 2016 laulaja-lauluntekijä Juha 

Tapion. Tunnustuksen perusteina 

ovat Suomen suosituimpiin lukeu-

tuvan artistin merkittävä julkinen 

tuki lionien vapaaehtoistyölle Punai-

nen Sulka 2017 -kampanjan kautta 

sekä hänen vaikutuksensa inhimil-

listen arvojen ja yhteisen hyvinvoin-

nin puolesta.

Juha Tapio lahjoittaa huomat-

tavan osan Helsingissä järjestettä-

vän konserttinsa tuotosta Punai-

nen Sulka 2017 -kampanjalle. Lau-

laja kiittää tunnustuksesta ja kokee 

sen suurena kunniana, mutta haluaa 

omistaa sen niille lukemattomille 

ihmisille, jotka tekevät siellä vuo-

desta toiseen pyyteettömästi hyvää 

eivätkä koskaan saa julkista tunnus-

tusta siitä. Palkinto luovutetaan kon-

sertin yhteydessä. Vuosi sitten pal-

kinnon sai televisiosta tuttu ”Innos-

tamisen ihmemies” Marko Bjur-

ström.

Kunniamaininta 
paneutumisesta 

nuorten elämäntaitojen 
vahvistamiseen

Suomen Lions-liitto jakaa vuosittain 

Hyvän Päivänä tunnustusta henki-

lölle tai taholle, jotka ovat toimin-

nallaan vahvistaneet yhteistä hyvin-

vointia Suomessa. Liiton kunniamai-

ninnan sai tänä vuonna Jyväskylän 

kaupungin sivistyksen toimialan 

perusopetuspalvelut, joka on Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön tuella tar-

jonnut nuorten elämäntaitojen vah-

vistamiseen tarkoitetun Lions Quest 

-koulutuksen lähes sadalle perusope-

tuksen opettajalle.

– Olemme tyytyväisiä, että useat 

Jyväskylän koulut ovat voineet näin 

kehittää pedagogista ja vuorovai-

kutuksellista osaamistaan oppilai-

den kanssa tehtävässä hyvinvoin-

tia edistävässä työssä, Tuija Rasi-

nen toteaa. Kunniakirjan vastaanotti 

KVN:n kokouksen yhteydessä Jyväs-

kylän kaupungin puolesta suunnit-

telija Pia Bärlund.

 

Vuoden Lionien 
Hyväntekijä  

Kalevi Hietanen

Lionien Vuoden Hyväntekijäksi lion-

saktiivien omasta joukosta valittiin 

Kalevi Hietanen Lions Club Laitila/

Untamoisesta. Hänet palkittiin poik-

keuksellisista ansioistaan Viron vam-

maisten lasten lastenkotien autta-

misessa 20 vuoden aikana. Hieta-

nen on käynyt avustamassa Virossa 

useita lastenkoteja ja vanhaintaloja. 

20 vuoden aikana hän teki yhteensä 

80 avustusmatkaa Viroon. Hietasen 

ehdottaja Vuoden Hyväntekijäksi oli 

Kari Parsama.

 Kalevi Hietanen on hankkinut, 

lajitellut ja toimittanut perille suu-

ret määrät avustustarvikkeita väriky-

nistä ja leluista pyörätuoleihin, eri-

koispolkupyöriin ja moottoroituihin 

sänkyihin.

 – Suurin osa hänen 80 Viron-

matkastaan on suuntautunut Haap-

salun lastenkotiin. Lahjoituksilla on 

ollut suuri merkitys avun vastaan-

ottajille. Ne ovat saaneet kiitosta 

paikallisesti ja tiedotusvälineet ovat 

seuranneet monien avustusmatko-

jen vaiheita, tunnustuksen peruste-

luissa todetaan.

Kalevin palkitseminen tapahtui 

26.11. 2016 Hämeenlinnan KVN:ssä. 

Lion Kalevi muistutti kiitospuhees-

saan palvelutyön aina olevan yhteis-

työtä ja antoi tunnustuksen myös 

puolisolleen arvokkaasta tuesta. 

Hän totesi myös, että viime vuonna 

ensimmäisenä Vuoden Hyvänteki-

jänä palkittu Markku Esko on myös 

samalta seutukunnalta.

 

Ulkoilutusapua, 
kielenopetusta ja 
kirjastopalvelua

Ehdolla tunnuksen saajaksi olivat 

myös PDG Jouko Soukka, LC Juuka/

Ellit, lionit Liisa Hentilä ja Pirkko 

Hiltunen, LC Oulu/Sarat, sekä LC 

Kempele/Sampola.

LC Juuka/Ellin lionit ja puolisot 

ovat vuodesta 2019 lähtien ulkoi-

luttaneet viikoittain Juuan kunnan 

terveyskeskuksen potilaita sekä pal-

velukeskus Kotikallion asukkaita ja 

potilaita. Jouko Soukka johtaa ulkoi-

lutusryhmää yhdessä puolisonsa 

Kaija Siilinin kanssa. Ryhmässä on 

19 lionia ja puolisoa sekä 15 muuta 

vapaaehtoista. Ulkoilutukset ovat 

avun vastaanottajille tärkeitä sosiaa-

lisia ja terveyttä lisääviä tapahtumia.

Liisa Hentilä ja Pirkko Hiltunen 

ovat antaneet kevään 2016 ajan vii-

koittain suomenkielen opetusta Val-

linkorvan pakolaiskeskuksen aikui-

sille asukkaille. He ovat valmistelleet 

opetusaineiston itse ja opettaneet 

kieltä myös käytännön tilanteissa. 

Kielitaito on auttanut maahanmuut-

tajia sopeutumaan uusiin oloihin.

LC Kempele/Sampolan lionit kul-

jettavat kuukausittain asiakkaiden 

tilaamia kirjoja suoraan koteihin ja 

takaisin kirjastoon. Palvelu on aloi-

tettu vuonna 2013. Yhteistyö pai-

kallisen kirjaston kanssa toimii sau-

mattomasti ja avun tarvitsijat voi-

vat jatkaa tärkeää lukuharrastustaan, 

vaikka kirjastossa käynnit eivät olisi 

heille mahdollisia.

Thorleif Johansson ja 
Raimo Naumanen

Hyvän Päivän tunnustuksia hyvinvoinnin vahvistamisesta Suomessa

Juha Tapio vuoden Hyväntekijä 2016

Vuoden valtakunnallinen Hyvänte-

kijä 2016 laulaja-lauluntekijä Juha 

Tapio. Kuva: Antti Tuomikoski.

Lioneiden Vuoden Hyväntekijänä palkittiin aktiivisesta Viroon suuntautuvasta 

avustustoiminnasta lion Kalevi Hietanen LC Laitila/Untamoisen klubista. Pal-

kinnon luovutti liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.

Hyvän Päivän kunniamaininnan henkilöille tai tahoille, jotka ovat toiminnal-

laan vahvistaneet yhteistä hyvinvointia Suomessa sai tänä vuonna Jyväsky-

län kaupungin sivistyksen toimialan perusopetuspalvelut. Lions-liiton puheen-

johtaja Heikki Hemmilä luovutti kunniakirjan suunnittelija Pia Bärlundille. 

Kuva: RNen.
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Val av ordförande för förbundet 
för perioden 2017–2018

Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets års-

möte förbundets ordförande och vice ordförande.

I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till ordförande 

verka vid tidpunkten för valet som förbundets vice ordförande. Till klub-

bens förslag till förbundets ordförande bör bifogas klubbens understöds-

bevis och kandidatens samtycke och förbindelse till att sköta uppdraget.

Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ordförande 

bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. Till klubbens 

förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten fått av sin egen

klubb samt kandidatens samtycke till att sköta uppdraget. 

De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast för 

den uppgift som man söker till i utannonseringen. Behörighetsvillko-

ren för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16 i förbun-

dets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha tillräckliga språk-

kunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggsuppgifter om de 

krav som uppgifterna ställer ges av generalsekreteraren. 

Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten som sek-

reteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda senast måndagen 

16.1.2017 under kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45). Märk kuver-

tet ”CC” eller ”VCC”.

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

   Heikki Hemmilä    Maarit Kuikka

      Ordförande   Generalsekreterare

Liiton puheenjohtajien valinta 
kaudelle 2017–2018

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjohtajan 

ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous. 

Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan täytyy 

toimia valintahetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin esitykseen 

liiton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatustodistus ja ehdok-

kaan suostumus tehtävän hoitamiseen.

Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheenjohtaja vali-

taan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. Klubin esitykseen 

on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatustodistus sekä ehdokkaan 

suostumus tehtävän hoitamisesta. 

Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ainoastaan 

hakuilmoituksessa mainittua tehtävää varten. Puheenjohtajan ja varapu-

heenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty liiton sääntöjen pykä-

lässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee olla riittävä kielitaito ko. 

viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtävien asettamista vaatimuk-

sista antaa pääsihteeri.

Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esitys ja sen 

tulee olla liittotoimistossa viimeistään maanantaina 16.1.2017 toimis-

ton aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai ”VCC”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

    Heikki Hemmilä  Maarit Kuikka

        puheenjohtaja   pääsihteeri

ID-EHDOKAS KAUDELLE 
2018–2020

On jälleen moninkertaispiirin 107 eli Suomen vuoro asettaa kielitai-

toinen ja yhteistyökykyinen ehdokas kansainvälisen hallituksen jäse-

neksi toimikaudeksi 2018–2020.

ID-ehdokkaan, joko DG tai PDG, tulee olla hyvässä asemassa olevan 

lionsklubin hyvässä asemassa oleva toimiva jäsen ja saada ehdokkuu-

delleen sekä piirinsä että moninkertaispiirin kannatus. Kansainväli-

sen hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset on esitetty kansain-

välisen järjestön ohjesääntöjen II. luvun 3. pykälässä (katso pääma-

jan kotisivut www.lionsclubs.org). 

Piirin ehdokas valitaan piirin vuosikokouksessa keväällä 2017 ja monin-

kertaispiirin ehdokas liiton vuosikokouksessa Joensuussa 10.6.2017. 

Valituksi tullut esitellään Europa Forum -kokouksessa Montreux’ssa 

Sveitsissä 28.–30.9.2017 sekä NSR-kokouksessa Norrtäljessä Ruot-

sissa tammikuussa 2018. Lopullinen valinta ID-tehtävään tapahtuu 

kansainvälisessä vuosikokouksessa Las Vegasissa Nevadassa, USA:ssa 

29.6.–3.7.2018.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään maa-

nantaina 16.1.2017 toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen 

merkintä ”ID-hakemus”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

   Heikki Hemmilä Maarit Kuikka

       puheenjohtaja    pääsihteeri

Tehtäviä haettavana 
Lions-liitto ry julistaa haettavaksi seuraavat toimialojen ja 

työryhmien puheenjohtajuudet tulevalle kolmevuotiskaudelle 

eli 1.7.2017–30.6.2020:

1. Koulutustoimialan puheenjohtaja (MDC) 

2.  Viestintätoimialan puheenjohtaja (MDC) 

3.  Palvelutoimialan puheenjohtaja (MDC) 

4.  Leojohtaja (LeoD)

5.  Nuorisoleiri- ja -vaihtojohtaja (YCED)

6.  Orkester Norden -vastuuhenkilö 

7.  Varainhankintatoimialan puheenjohtaja (MDC) 

Kuvernöörineuvosto päätti kokouksessaan 26.11.2016 yhdistää pal-

velu- ja nuorisotoimialat palvelutoimialaksi ja perustaa erillisen toimi-

alan varainhankinnalle.

Liiton toimialoja ja työryhmiä varten on laadittu toimenkuvat, joissa 

on määritelty niiden puheenjohtajia koskevat tehtävät (esim. toimin-

tasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen teko, tiedotta-

minen). Lisäksi heille on laadittu tehtäväkuvaukset. Edellä mainitut 

asiakirjat löytyvät liiton kotisivuilta ”www.lions.fi – Jäsenille – Tehtä-

viä haettavana”, ja ne ovat myös sähköisesti saatavilla liittotoimistosta 

(toimisto@lions.fi). 

Kelpoisuusvaatimuksena kaikkiin tehtäviin on hyvä kokemus ko. toimi-

alan tai työryhmän tehtävissä vähintään piiritasolla sekä toimien edel-

lyttämä kielitaito (ruotsi ja englanti). 

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa koulutustoimialan 

puheenjohtajan osalta viimeistään keskiviikkona 14.12.2016 klo 12 

mennessä ja muiden tehtävien osalta viimeistään tiistaina 10.1.2017 

klo 15.45 mennessä. Kuoreen merkintä haettava tehtävä. 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

          Heikki Hemmilä Maarit Kuikka

           puheenjohtaja     pääsihteeri
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Kansainvälisen hallituksen jäsenet 

saivat hyvän kohtelun Nashvillessä. 

Paikallisten leijonien edustajat olivat 

Nashvillen kentällä Tennesseessä 

vastassa ja veivät meidät hotelli-

huoneeseen saakka, vaikka kello oli 

22. Leijonat olivat hotellin aulassa 

koko kokousviikon ajan ja antoi-

vat auliisti apua erilaisissa pulma-

tilanteissa. Meillä johtajilla oli taas 

tilanne, että opimme hyvin tunte-

maan hotellin erinomaiset kokous-

tilat, mutta kaupungista emme juuri-

kaan saaneet kuvaa. Sen sijaan puo-

lisot pääsivät tutustumaan kaupun-

kiin oman ohjelmansa lomassa. 

Boardin eli kansainvälisen halli-

tuksen kokous alkoi kaikkien johta-

jien ja presidenttien yhteisellä osuu-

della, jossa hyväksyttiin Fukuokan 

kokouksen asiakirjat. Niihin meidän 

tuli tutustua jo etukäteen ja siksi 

kokous sujui nopeasti. Sen jälkeen 

jokainen johtaja meni oman toimi-

kunnan kokoustilaan, jossa aloitet-

tiin ennalta lähetetyn esityslistan 

asioiden käsittely. 

Oma toimikuntani on markki-

nointiviestintä. Se kokoontui tämän 

nimisenä ensimmäistä kertaa, kun 

nimi päätettiin vaihtaa PR-toimi-

kunnasta Markkinointiviestinnäksi 

Fukuokassa pidetyssä hallituksen 

kokouksessa. Mielestäni markkinoin-

tiviestintä laajentaa toimikuntani toi-

mintaa ja se on yhteydessä kaikkiin 

muihin toimikuntiin. Siksi meillä oli 

yhteisiä kokouksia muiden toimikun-

tien kanssa. Toimikuntaamme viitat-

tiin usein ja pyydettiin markkinoin-

titukea muille toimikunnille näiden 

asioiden esittelemiseksi. 

Päätökset 
toimikunnittain:

Markkinointiviestintä (Marketing 

Communications): Tämän vuo-

sisadan avustukset on myönnetty 

Virolle, Puolalle, Israelille, Slove-

nialle ja Bulgarialle jokainen arvol-

taan $  2  500. Digitaalinen LION-

lehti tullaan julkaisemaan jokai-

sessa maassa vuoden 2018 alusta 

alkaen. Vuosi 2017 on digitaalisen 

lehden kokeiluvuosi. Päämajan digi-

taalinen markkinointitiimi etsii par-

haita laitteita ja ohjelmistoja digitaa-

lisen markkinoinnin onnistumisek si. 

Laite- ja ohjelmistoinvestointi on 

neljän vuoden aikana noin $  5,8 milj. 

Näihin investointeihin käytetään 

mm. toisen vuosisadan lähettiläiden 

maksamia summia. Toisen vuosisa-

dan lähettilään arvon, Second Cen-

tury Ambassador, saa maksamalla 

$  5  000. Nyt on jo yli 150 lähetti-

lästä ja yli 300 on antanut suullisen 

lupauksen. Arvoon kuuluu erikoinen 

pinssi, metallinen lähettilään nimi-

kortti, elinikäinen kv. jäsenmaksu 

maksettuna lähettiläälle ja toiselle 

henkilölle, pysyvän tunnustuksen 

esittely päämajassa, $  500 maksun 

maksaminen LCIF-säätiölle. 

Jäsenkehitys (Membership 

Development): GMT-koordinaatto-

reille kehitetään koulutus vahvista-

maan niiden klubien asemaa, joissa 

on alle 20 jäsentä. Kaikille vaalipii-

reille tarjotaan veteraaniohjelma, 

joka jatkuu 30.6.2018 saakka. Sama 

koskee myös sotilaspalvelussa ole-

via. Vuoden 2018 alusta alkaen kaik-

kien uusien klubien perustamishake-

mukset tulee tehdä MyLCI:n avulla. 

GMT-koulutus on kehitetty englan-

tia puhuville lioneille.

Johtajuuskoulutus (Leadership 

Development): IPCC Jari Rytkönen 

on Suomen piirikuvernöörielektien 

kouluttaja Chicagossa 2017. PCC 

Hilde Straumsheim Norjasta on ruot-

sinkielisen ryhmän kouluttaja. DGE-

seminaari järjestetään viiden vuoden 

aikana kokeiluna Chicagossa helmi-

kuusta 2019 alkaen. DGE:t osallis-

tuvat Conventioniin vuodesta 2019 

alkaen päämajan kustannuksella. 

Kansainvälinen vuosikokous 

(Convention): Fukuokan vuosiko-

koukseen rekisteröityi 37  386 osal-

listujaa. Fukuokassa oli 4  122 viral-

lista edustajaa, joista 3  432 äänesti 

vaaleissa. Chicagoon odotetaan noin 

48  000 osallistujaa. Ongelmana vuo-

sikokouksessa on toisen täysistun-

topäivän alhainen osallistujamäärä. 

Siksi kaikkien päivien ohjelmaa 

ollaan muuttamassa niin, että se 

motivoisi osallistumaan myös toi-

sena päivänä. Kokeiluna Chicagossa 

on se, että kolmannen varapresident-

tikandidaatin puhe ja kannatuskul-

kue ovat ensimmäisenä täysistun-

topäivänä. Kansainvälisten johtaja-

ehdokkaiden puhe on ennen ensim-

mäistä täysistuntopäivää paraa-

tin jälkeen. Äänestys on ensimmäi-

sen ja toisen täysistuntopäivän jäl-

keen ja se jatkuu vielä kolmannen 

täysistuntopäivän aamulla. Maalis-

kuun lopussa pidettävässä hallituk-

sen kokouksessa äänestetään vuo-

sien 2022, 2023 ja 2024 Convention-

ehdokkaista, joita on nyt 9. 

Piiri ja klubitoiminta (District 

Kansainvälinen hallitus Nashvillessä

2VP Gudrun Yngvadóttír ja ID Markus Flaaming, Pohjoismaiden Lions-vai-

kuttajat.

Näönseulontaryhmämme Brentwood United Methodist -kirkon päiväkodissa
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Boardin (kv. hallitus) kokoukseen kutsuttiin myös puolisot, mutta 

olimme mukana vain kokouksen avauk sessa. Sen jälkeen meillä oli 

omaa ohjelmaa. Joka päiväohjelma alkoi viimeistään klo 8.30 ja päät-

tyi päivälliseen n. klo 22. ID Markuksella lukemiset jatkuivat vielä 

monesti yöhönkin. Kiirettä piti meillä kummallakin, mutta eri tavalla!

Ensimmäisenä päivänä oli Maailman näköpäivä ja saimme siitä 

heti aluksi tietoiskun. Sen jälkeen matkasimme Tennessee School 

for the Blind -kouluun, jossa tutustuimme näkövammaisten lasten 

ja nuorten koulun toimintaan. Saimme kokea koulun ylpeydenai-

heen – musiikkihuoneen, jonka lattian alle oli asennettu kaiutti-

met. Oli huomattu, että näkövammaiset lapset kokevat musiikin eri 

tavalla, kun musiikki tuntuu koko kehossa. Tämä musiikkiterapia 

vaikuttaa myös myönteisesti lasten keskittymiskykyyn. Siellä maka-

simme lattialla silmät kiinni ja annoimme musiikin virrata kehois-

samme. Tuntui hyvältä! 

Tähän maailman näköpäivään liittyen oli Boardin jäsenille puo-

lisoineen nyt 1. kertaa järjestetty myös aktiviteetti, joka toteutet-

tiin kokouksen päätyttyä ylimääräisenä viimeisenä päivänä. Viikon 

aikana opimme näönseulontalaitteen käytön, ja viimeisenä päi-

vänä meidät kuljetettiin ryhminä paikallisiin kouluihin ja päiväko-

teihin tekemään näönseulontaa. Kaikkiaan tutkimme lähes 250 lasta, 

joista 14 ohjattiin silmätutkimuksiin. Päältäpäin ei mitenkään voi-

nut nähdä, että pienen prinsessan tai prinssin silmissä olisi jokin 

vika, mutta laite paljasti mahdollisen ongelman. 

Luentojen ym. lisäksi saimme tutustua opastetuilla vierailuilla 

Nashvilleen ja sen ympäristön historiaan. Hauskin kokemus oli line 

dance -tunti Nashvillen Wildhorse Saloonissa! Antoisaa oli myös 

tutustua muihin puolisoihin ja mielenkiintoista kuulla heidän tavois-

taan ja kulttuureistaan.

Pitkä kotimatka ei viikolla haitannut, mutta viikonloppuna nukut-

tiin sitten kahtena yönä 12 tuntia putkeen. Vaikuttiko kuuluisa jet 

lag, vaiko todella kiireinen matkaviikko – mene ja tiedä?

Susanna Gustafsson
ID-puoliso

 

Kansainvälisen 
johtajan matkassa

& Club Service): Itä-Euroopan 

maille nimettiin koordinaattorit. 

Ohjemateriaalia on ajankohtaistettu 

klubitason virkailijoita varten.

Pitkän tähtäimen suunnittelu 

(Long Range Planning): Yli 5  000 

perintöprojektia on jo nimetty. 

Yli 276  000 uutta lionia on tullut 

mukaan huhtikuusta 2015 alkaen. 

Lasten ja nuorten diabetes tulee 

olemaan viidentenä kulmakivenä 

uudessa strategiassa (LCI Forward) 

nuorison sitouttamisen, näön suo-

jelun, nälänhädän lieventämisen ja 

ympäristön suojelun lisäksi.

Palveluaktiviteetit (Service 

Activities): Tavoitteena on pal-

vella vuoden 2021 loppuun men-

nessä 200 miljoona ihmistä vuoden 

aikana. Tällä hetkellä on palveltu jo 

yli 100 milj. ihmistä. Leojen toiminta 

täyttää 60 vuotta 5.12.2017. 

LCIF: LCIF:n toiminta täytti 50 

vuotta tänä vuonna. Ensimmäisen 

neljänneksen aikana on saatu lah-

joituksia $  15,75 milj. Yhteensä 

LCIF on jakanut avustuksia noin $ 

293,13 milj. Tämän toimintakauden 

tavoite on saada lahjoituksia $  45 

milj. Johdon suosittelema ehdo-

kas 3. varapresidentiksi ensi kesänä 

on PID Haynes Townsend, Georgia, 

USA. Muitakin ehdokkaita on, mutta 

monet ilmoittivat Sofiassa pidetyssä 

Eurooppa Forum -kokouksessa tule-

vansa mukaan vaaleihin vasta 2018.

Seuraava kansainvälisen hallituk-

sen kokous on Ateenassa 24.3.2017 

alkaen. 1VP Naresh Aggarwal tulee 

Kuhmossa pidettävään kuvernööri-

neuvoston kokoukseen. 

Markus Flaaming
kansainvälinen johtaja 2016-2018

Lion-lehti muuttuu vuoden 2018 

alusta osittain digitaaliseksi siten, 

että kaksi numeroa kuudesta ilmes-

tyvät ainoastaan digitaalisina. Ensi 

vuonna kaikki kuusi numeroa pai-

netaan siis kuten tähänkin saakka.

Suurin mullistus tulee olemaan 

mobiiliversio, joka tuo lehden jutut 

jokaisen Android- ja iPhone-puheli-

men ruudulle helposti luettavassa 

muodossa.

– Lions-järjestön on oltava siinä, 

missä ihmisetkin. Kaipaamme jär-

jestöön mukaan lisää nuoria ihmi-

siä, ja nyky-yhteiskunnassa heidän 

pääviestintävälineensä on älypuhe-

lin, LCI:n viestintäpäällikkö ja Lions 

Magazinen toimitussihteeri Chris 

Bunch sanoi digilehden kansainvä-

lisessä koulutustilaisuudessa Berlii-

nissä lokakuussa. 

Isommille näytöille suunnattu 

näköislehti jää sellaisenaan henkiin, 

mutta varsinainen digilehti on aivan 

erinäköinen ja mukautuu automaat-

tisesti eri alustoille ja eri kokoisille 

näytöille.

– Lehden tekotapa ei sinänsä 

muutu, koska lehteä toimitetaan ja 

taitetaan kuteen tähänkin saakka, 

Bunch toteaa. 

Kun lehden taitto on valmis, 

sama pdf-versio josta lehti painetaan 

lähetetään LCI:n palveluntarjoajalle, 

joka poimii tekstit ja kuvat suoraan 

sähköiseen julkaisujärjestelmään. 

Prosessi vie arviolta 4–5 työpäivää. 

– Tämä palvelu ei maksa kansalli-

sille Lions-järjestöille mitään ylimää-

räistä, Bunch painottaa.

Uusia toimintatapoja

Sanjeev Ahuja, LCI:n markkinointi- 

ja jäsentoimintaosaston johtaja sekä 

Lions Magazinen päätoimittaja pai-

nottaa, että LCI on muutenkin alka-

nut miettiä järjestön tulevaisuutta 

uudella tavalla.

– Tällä hetkellä saamme vuosi-

tasolla 200  000 uutta jäsentä vuo-

dessa, mutta saman verran myös 

lopettaa. Tällä hetkellä kehitämme 

yhteistyössä Boston Consulting 

Groupin kanssa tapoja houkutella 

uusia jäseniä toimintaan mukaan. 

Digilehti antaa uusia kosketuspin-

toja ihmisiin ja on yksi tapa pysyä 

kehityksessä mukana, hän sanoo. 

Teoriassa Lion-lehden digitalisoi-

tuminen ei muuta sen toimitusrutii-

neja. Käytännössä näytöllä luetta-

vien juttujen pitäisi kuitenkin olla 

nykyisiä painettuja juttuja tiiviimpiä. 

– Siten digitalisoiminen voi vai-

kuttaa myös painetun lehden sisäl-

töön, koska digijulkaisu lähtökohtai-

sesti tehdään samasta materiaalista, 

Bunch sanoo.

Digilehden palveluun liittyy myös 

tilastointi- ja analysointityökalu, 

jonka kautta pääsee näkemään mm. 

mitä sivua on luettu eniten, minä 

päivänä lehteä on luettu jne. 

– Se voi antaa osviittaa siitä, 

minkä tyyppisiä juttuja jäsenistö yli-

päätään haluaa lukea, Ahuja sanoo.

Vaikka Lion-lehden digi-julkaisu 

alkaa toden teolla vasta vuonna 

2018, ensi vuonna harjoitellaan jo 

toden teolla. 

– Suomen ensimmäinen digilehti 

julkaistaan koeluontoisesti huhti-

kuussa 2017. Vasta silloin näemme 

toden teolla miltä se näyttää ja tun-

tuu, Lions-liiton pääsihteeri Maarit 

Kuikka sanoo. 

Teksti ja kuva: 
Bo Ingves

Lion-lehti 
digitalisoituu

Digitalisoituminen herättää mietteitä. LCI:n viestintäpäällikkö Chris Bunch 

ja Japanin Lion-lehden edustaja Takaji Koshiba keskustelee digilehden strate-

gioista Berliinin kansainvälisessä koulutustilaisuudessa lokakuussa.
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Tsernobylin jälkimainingeissa 

vuonna 2002 aloitettu yhteispoh-

joismainen NSR-projekti vanhan 

lastentarhan remontoimiseksi syö-

pälasten kuntoutuskeskukseksi saa-

tiin viimein maaliin. Tämän ”Minsk 

City Family Centerin” vihkiäisissä oli 

edustajat neljästä pohjoismaasta, 

Islannista kansainvälinen varapresi-

dentti Guðrún Yngvadóttir miehensä 

Jon Bjarnin kanssa. 

Kaiken kaikkiaan 14 vuotta kes-

tänyt ja monia vaiheita sisältänyt 

hanke oli osoitus erityisesti kah-

den henkilön, norjalaisen projektin 

vetäjän PDG Erik Evangin ja Mins-

kin Slava Scherban sinnikkyydestä 

ja sitoutuneisuudesta. Huomat-

tavan heikkoon kuntoon päässyt 

rakennus jouduttiin lähes purka-

maan, jotta siihen saatiin kestävät 

ja terveelliset rakenteet, ja mm. lisä-

tyksi kolmas kerros. Lopullinen val-

mistuminen viivästyi vielä viidellä 

vuodella, koska paikallisviranomai-

set eivät antaneet lupaa laitoksen 

avaamiseen milloin minkäkin veruk-

keen nojalla. Hintalappu oli lopulta 

miljoona euroa. 

Muistopuut muistoksi

Kauniissa syyssäässä sai satapäi-

nen avajaisjuhlaväki nauttia paikal-

listen kansantanssijoiden ja laula-

jien esityksistä. Muistopuut istutet-

tiin ja tutustuttiin laitoksen eri toi-

mintoihin. Lopuksi pidettiin semi-

naari, missä kerrattiin laitoksen his-

toria ja kuultiin niin Minskin kau-

pungin apulaispormestarin kuin 

sosiaaliministeriön edustajan ter-

veiset. Norjalainen Einar Lyngar ker-

toi vielä kokemuksistaan Syyrian las-

ten avustamisesta Libanonissa. Jou-

lun alla 2013 hän näki Al Jazeeran 

uutisista kuinka lapset tepastelivat 

paljain jaloin lumihangessa Libano-

nin kukkuloilla.

Muutamalla puhelinsoitolla 

hän sai Norjan piirikuvernööreiltä 

lu pauk sen hätäavusta ja jo 44 tun-

nin kuluttua hän oli itse jakamassa 

kenkiä ja vaatteita paikallisen lion-

tuttunsa kanssa. Seuraavana syk-

synä saivat Bekaan laakson lap-

set vielä 16 rekkalastia kansalaisilta 

kerättyjä vaatteita. Vertaansa vailla 

oleva tempaus, ja erinomainen esi-

merkki, miten yksikin lion voi saada 

ihmeitä aikaan.

Rakennusprojektin aikana ei pai-

Pohjolan leijonat 
Valkovenäjän 

syöpälasten apuna

Scandinavian Lions  
help Children with 
Cancer in Belarus

A joint Nordic project started in the 

aftermath of Chernobyl in 2002 to 

renovate an old kindergarten to a 

rehab center for children survived 

from cancer had finally came to 

an end. There were representants 

from four Nordic countries to cel-

ebrate the inauguration of ”Minsk 

City Family Center”, including Sec-

ond International Vicepresident 

Guðrún Yngvadóttir with spouse 

Jon Bjarni.

Kansainväliset vieraat keskuksen pääovella. 

Guðrún Yngvadóttir ja Erik Evang pui-

den istutuksessa. 

Lasten taideterapiatuokio. 

Projektin aikana harmaantuneet Slava Scherban ja Erik Evang palkittiin Kv 

presidentin johtajuusmitalilla. 

NSR-projekti vanhan lastentarhan remontoimiseksi syöpälasten kuntoutus-

keskukseksi käynnistyi näin huonoista olosuhteista.

kalla ole käynyt Suomen lioneja, 

vaikka hankkeeseen olimme mekin 

rahoittajina osallistuneet, päävastuu 

oli Norjalla. Tanskasta vihkiäisiin oli 

tullut PDG Knud Løkkegaard ja Islan-

nista Kv. varapresidentti Guðrún 

Yngvadóttir miehensä Jon Bjarnin 

kanssa. Norjalaisia olikin sitten iso 

joukko, mm. projektin johtaja PDG 

Erik Evang puolisoineen, Valkovenä-

jän koordinaattori lion Einar Lyngar 

sekä piirikuvernööri Ole Bjørn Hasli. 

Paikalla olivat myös kaikkien Valko-

venäjän viiden klubin presidentit. 

Teksti ja kuvat: Heikki Hemmilä
Lions-liiton puheenjohtaja 

2016–2017
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– Teet mitä tahansa, niin usko sii-

hen vahvasti ja tee sitä täysillä. Palk-

kio tulee ennemmin tai myöhemmin.

Näin vakuuttaa Niemi Palvelut 

Oy:n yrittäjä Esa Niemi, yksi Punai-

nen Sulka -kampanjan sulkalähetti-

läistä.

Ja hän todella tietää, mistä 

puhuu. Hän kun on yksi niistä nel-

jästä veljeksestä, jotka syntyivät kes-

kelle pienyrittäjyyttä.

Isä Kalevi osti vuonna 1981 

pakettiauton ja alkoi tehdä pieni-

muotoisia muuttoja iltaisin ja viikon-

loppuisin. Muuttokeikkoja oli päivit-

täin pari, mutta kiireaikoina samalle 

päivälle osui kolmekin keikkaa. Ja 

perheen neljä poikaa auttoivat isää 

minkä omilta töiltä ehtivät.

Samaan aikaan Aune-äiti otti 

kotona vastaan tilauksia ja merkitsi 

ne sinikantiseen ruutuvihkoon.

Alunperin aikomuksena ei ollut 

kasvattaa yritystä miksikään suur-

yritykseksi, vaan päämääränä oli 

oma työllistyminen ja mahdollisuus 

olla ja toimia verraten vapaasti. Toi-

sin kävi. Asiakkaita tuli lisää ja lisää. 

Tänään niemiläisiä on toista tuhatta 

ja muuttolaatikoitakin yli 100  000!

Yrittäjyyttä ja urheilua

Esa Niemi aloitti yritystoiminnan 

pyörittämisen reilusti parikymppi-

senä.

– Vauhdikkaan nuoruuden jäl-

keen oli aika valita, mitä tekisi isona. 

Erilaisten sattumien kautta tie kulki 

yritystoimintaan ja myös urheilun ja 

liikunnan pariin.

Jälkimmäinen on johtanut mm. 

Suomen Judoliiton puheenjohtajan 

vastuuseen vuosina 2013–2015 sekä 

nykyisiin Kansainvälisen Judoliiton 

sekä Euroopan Judounionin komis-

saarin tehtäviin.

Niin yrityselämässä kuin urheilus-

sakin Esa Niemi on saanut olla pal-

jon nuorten kanssa tekemisissä.

– Ne ovat täydentäneet toisiaan, 

ja matkan varrelle on mahtunut pal-

jon hienoja hetkiä ja hienoja ihmisiä, 

Niemi toteaa.

– Urheiluseurassa on yleensä 

luonnostaan nuoria mukana, ja 

urheilun vapaaehtoistoiminta on 

erittäin tärkeää koko yhteiskunnan 

kannalta.

– Lisäksi osallistuminen suurta-

pahtumien järjestelyihin on tukenut 

liiketoimintaa, mutta myös nuorten 

ja vähän vanhempienkin vapaaeh-

toistoimintaa. Mukaan on mahtunut 

mm. kahdet Yleisurheilun EM-kisat 

ja yhdet MM-kisat, neljät jääkiekon 

MM-kisat, hiihdon MM-kisat, kesä-

olympialaiset, judon EM-kisat sekä 

uutena tapahtumana SM-viikko…

Vuonna 2014 solmittiin Stadion-

säätiön kanssa Helsingin Olympia-

stadionin uudistamishankkeeseen 

liittyvä nelivuotinen yhteistyösopi-

mus, jolla mahdollistetaan logisti-

set palvelut Stadion-säätiön muille 

yhteistyökumppaneille. 

Niemi Palvelut Oy on tukenut 

vuosien varrella monia lapsia ja nuo-

ria lähellä olevia hyväntekeväisyys-

hankkeita. Se osallistui esimerkiksi 

Uuden Lastensairaalan projektiin ja 

oli mukana tämänkin vuoden Nenä-

päivässä.

Nyt Esa on lähtenyt sulkalähet-

tilääksi.

– Kun pyydettiin ja perusteltiin, 

miksi keräys on tärkeä, niin ei voinut 

oikein vastata muuta kuin ”kyllä”, 

hän myhäilee. Mutta myös vakavoi-

tuu:

– Lisäksi viime aikoina on tullut 

vastaan useitakin hankalassa tilan-

teessa olevia. Sitäkin kautta on näky-

nyt, että avun tarpeessa olevia on 

Suomessa paljon, hän toteaa.

– Ja harmittavasti tuntuu, että 

joka puolelta vain leikataan resurs-

seja ja euroja. Toivottavasti päättä-

jiltä löytyy viisautta, etteivät leik-

kaukset kohdistu väärään suun-

taan ja maksun paikka tulee nuor-

ten osalta sitten jälkikäteen, Esa 

Niemi toivoo.

Teksti: 
Thorleif Johansson

Esa Niemen viesti nuorille:

Vahva usko 
omaan tekemiseen palkitsee

– Matkan varrelle on osunut paljon hienoja nuorten kohtaamisia niin yri-

tyselämässä kuin urheilussakin, Niemi Palvelut Oy:n yrittäjä Esa Niemi toteaa.

Vuonna 2012 alkoi television Jim-kanavalla 40-osainen ”Muuttajat”-realityoh-

jelma, jossa seurattiin niemiläisten toteuttamia tavallisten suomalaisten muut-

toja. Netti-tv Ruudulla se esitettiin kaudella 2015. Kuva: Ruutu.
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Hartaasti odotetut Punaisen Sulan 

mainokset näkyivät MTV3:n puo-

lella lokakuun alussa. Ammattilais-

ten tekemä puolen minuutin spotti 

toistettiin kaikkiaan 52 kertaa viikon 

aikana. Tavoitteena oli tehdä PuSu 

tunnetuksi yhden kampanjahui-

pun alla ja Hyvän Päivänä pidettyjä 

lionsklubien aktiviteetteja voitiinkin 

toteuttaa ansiokkaasti.

Seuraavat television puolella 

nähtävät PuSu-tietoiskut tulivat 

Ylen kanavilla marras-joulukuun 

taitteessa viikon ajan. Tietoiskut 

päättyivät lauantaina 3.12, joka oli 

samalla vuoden viimeinen kampan-

jahuippu. PuSu-toimikunnan jäsen ja 

Helsingin Narinkkatorin tapahtuman 

järjestelyistä vastaava PDG Veikko 

Teerioja toivoi ja odotti suurta ylei-

sömäärää paikalle ja kaikkien seutu-

kunnan leijonien osallistuvan jolla-

kin tasolla tapahtumaan. Päivä hui-

pentui erinomaisen laulajan ja Sul-

kalähettilään Juha Tapion konsert-

tiin Hartwall Areenalla. Kuinka jou-

lukuinen lauantai onnistui, on leh-

den ilmestymisen aikaan jo tiedossa.

Tavoitteet saavutettu  
43 klubissa

Hyvän Päivään mennessä asetetun 

tavoitteen on suorittanut 43 klubia. 

Eniten tavoitteen täyttäneitä klubeja 

löytyy G-piiristä – peräti kahdeksan. 

G-piirin koordinaattorina toimii Ilkka 

Sainio, jonka pitämiä koulutustilai-

suuksia on kehuttu. F-piiri ja Matti-

Pekka Mäkelä tulee toisena seitse-

mällä yli 100 %:n klubillaan. Aikaa 

on runsaasti muillakin saada tavoit-

teet täyteen.

Keräyssaldo kesän jäljiltä ei ole 

merkittävästi liikahtanut ylöspäin. 

Aktiviteetteja kuitenkin tehdään 

kaikkialla, mutta tilitykset odotut-

tavat. Lokakuun lopun saldo osoit-

taa yhteensä lukemaa 1,5 miljoonaa 

euroa. Toimikunta ei pysty seuraa-

maan reaaliaikaisesti tilannetta eikä 

voi tehdä nopeita suunnanmuutok-

sia, jos PuSu-raha makaa klubien 

tileillä. 

 Tapahtumia kentällä kuitenkin 

on paljon. C-piirin koordinaattorin 

Markku Ilmarisen mukaan marras- 

PuSu-näkyvyyttä kuvaruudussa

PuSu-toimikunnan jäsen Reima Mäkelä esittelee uutta hittituotetta PuSu-jel-

lonaa, joka tulee sopivasti joulumyyntiin. Vierellä PID Harri Ala-Kulju. 

ja joulukuu ovat konserttien aikaa, 

mutta tuotteiden myynti ei ole ollut 

toivotun kaltaista. Konsertteja pide-

tään ympäri maan runsaasti PuSun 

hyväksi ja tästä on kiittäminen aktii-

visia klubeja

 Syyskuun klubin valitsija urhei-

lutoimittaja ja sulkalähettiläs Kaj 

Kunnas suoritti ansiokkaasti teh-

tävänsä. Kunnaksen valinnasta on 

juttu ohessa. Lokakuun valinta on 

laulaja Juha Tapion käsissä, mutta 

valinta ei ehtinyt mukaan lehteen.

Rauhallista Joulun aikaa kaikille!

Matti Tieksola
puheenjohtaja

Punainen Sulka-toimikunta

LC Lapinlahti (K-piiri) 134 %
 Taiteesta tunnettu Halosen suku on lähtöisin Lapinlahden kunnasta. 

Niinpä taidevalimon sijainti kunnassa on tuonut sinne tukun maan-

kuuluja teoksia valettavaksi kuten Kolmen sepän patsaan ja Man-

nerheimin ratsastajapatsaan. Myös armoitettu kävelijämestari Sari 

 Essayah suuntasi lapikkaansa Lapinlahdelta EU:n kautta Helsinkiin. 

Suurin työnantaja on Valio.

– Meillä on nyt noin 10  000 asukasta, kun Varpaisjärvi liitettiin 

Lapinlahteen vuoden 2011 alusta, paikallisen lions-klubin Sulka-lion 

Pentti Ruuskanen kertoo tuoreeltaan hirvimetsältä.

Kuntaliitoksen myötä Lapinlahdella toimii yhteensä neljä klubia, 

joiden välillä yhteistyötä on Ruuskasen mukaan tehty. – Me olemme 

jakaneet kunnan yritykset tuotemyyntiä ajatellen. Ei samalla asialla 

useasta klubista kannata käydä tyrkyttämässä viiden euron tarraa. 

Kahdenkymmenenyhdeksän jäsenen LC Lapinlahti selvitti  nopeasti 

tavoitteensa ja on nyt lukemissa 134 %. – Sattui mukavasti kun sekä 

piirin jäsenjohtaja ja piirikuvernööri vierailivat syksyllä kokouksessa ja 

otimme kaksi uutta jäsentä mukaan, Ruuskanen naurahtaa.

Klubi on myynyt ahkerasti eri PuSu-tuotteita ja hyvän tuloksen 

Ruuskanen kertoo tulleen paitamyynnillä, joita on mennyt kaupaksi 

runsaasti. – Teimme yhteistyötä erään kaupan kanssa, saimme sieltä 

tilat ja pääsimme paikalliseen lehteenkin. Ja kauppa kävi.

Sulka-lion Pentti Ruuskanen kehuu klubinsa jäsentä Martti Tuo-

vista hyvistä suhteistaan paikallisiin yrittäjiin. – Entisenä autokaup-

piaana Martti tuntee kaikki ja tekee samalla erinomaista PuSu-kauppaa. 

Ja muutenkin, jos tekijää tarvitaan, niin aina hän on valmis. Ladyille 

myös suuri kiitos aktiivisuudesta.

Konsertteja LC Lapinlahti ei tänä vuonna järjestä niitä kun on niin 

paljon ennen Joulua. – Mutta Joulunavaus yrittäjien kanssa pidetään 

ja keväällä jatkuu tuotemyynti, Pentti Ruuskanen lupaa.

LC Oulu/Sillat (I-piiri) 129 %
Suuria kuntaliitoksia kolmen vuoden takaa, asukkaita yli 200  000 ja 

nyrkkiä valtuuston puheenjohtajana lyö pöytään Los Angelesin olym-

piakävijä Juha Hänninen, siinä pikainen Oulun kaupungin esittely. Sen 

lisäksi mainittakoon että liitoksen jälkeisessä kaupungissa toimii kak-

sikymmentäyksi lions-klubia ja että Oulu toimii vuoden 2018 vuosi-

kokousisäntänä.

Oululaisista klubeista Punainen Sulka -keräyksessä on kivunnut kor-

keimmalle LC Oulu/Sillat, joka on päässyt tulokseen 129 %. – Yhden 

sulan malliklubistatus ei ole enää kaukana ja siihen me pyrimme, Sul-

kalion Väinö Kauppi vakuuttaa.

LC Oulu/Silloissa on Kaupin mukaan enemmän tekijämiehiä kuin 

pelkästään kokouksissa viihtyviä. Kädentaitoja löytyy alalle kuin alalle 

ja sellaisia töitä he tekevät mieluusti. – Rakennushommat ovat lempi-

puuhaa, Kauppi hehkuttaa.

PuSu-tavoitteen selvittyä jäsenet pitivät sitä suurena. – Meillä kuten 

varmaan monessa muussakin klubissa, osa on passiivisia eri syistä. 

Aktiivisten tekijöiden määrä meillä on yli kymmenen. Tavoitteen täyt-

tymisessä auttoivat meidän yhteistyökumppanit, joille saimme akryy-

lipalloja kaupan paljon.

Siltalaiset olivat maaliskuun avauksen yhteydessä lippaiden kanssa 

liikkeellä kuten myös Hyvän Päivänä. Kauppi piti kansalaisten tie-

tämystä kampanjasta lokakuussa huomattavasti parempana kuin 

keväällä. – Kiitos television mainoskampanjan ja Oulussa olleiden 

runsaiden lehtikirjoitusten, yleisö tiesi PuSusta huomattavasti enem-

män kuin maaliskuussa.

Marraskuussa on tulossa ravipeijaiset, mutta Kaupin mukaan 

keväälle ei ole vielä suunniteltu PuSu-aktiviteetteja. – Mutta nuori-

son hyväksi tehtävä työ motivoi meitä paljon, Sulkalion Väinö Kauppi 

painottaa lopuksi.
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LC Artjärvi-Lapinjärvi-Myrskylä 
(N-piiri) 95 %

 

Mikä ihmeen klubi tämä on? Kolmen kunnan yhteinen klubi vai kuinka, 

lion Pentti Rantala? – Kyllä näin on. Artjärvi kuuluu Orimattilaan ja 

kaksi muuta ovat itsenäisiä kuntia. Me siis toimimme kolmen pitäjän 

alueelle, klubin jäsenjohtaja ja Sulka-lion Pentti Rantala selvittää kes-

ken hallituksen kokouksen. Jos vain kaikissa muissakin klubeissa olisi 

näin leppoisa tunnelma kuin LC A-L-M:ssa, niin jo vain tulosta tulisi.

Lahden liepeillä sijaitsevassa Orimattilassa, johon Artjärvi liitettiin 

vuonna 2011, on asukkaita noin 16  000. Naapurikunnissa Lapinjär-

vellä puolestaan noin 2  700 sekä Myrskylässä vajaa 2  000 asukasta. 

Kun Myrskylästä puhutaan, on ilman muuta mainittava 4-kertainen 

olympiavoittaja Lasse Viren.

– Meillä oli tavoitteen määrittelyhetkellä 1.7.15 yli 30 jäsentä, mutta 

nyt on kato käynyt. Tosin saamme ensi kuussa kolme uutta jäsentä, 

Pentti Rantala kertoo iloisena ja tuntien hienoista ylpeyttä rinnassaan 

onhan jäsenmäärän kasvussa aina myös jäsenjohtajalla näpit pelissä 

mukana.

LC A-L-M ei ole aivan vielä päässyt tavoitteeseen, mutta matkaa on 

vain 300 euroa ja rapiat päälle. Sen Rantala lupaa suorittaa PuSulle. 

– Kun tavoite tuli julki, me raavimme päätä ja puujalkaa että miten 

ihmeessä me saamme sen hankituksi. Onneksi me olemme tehneet sei-

näkalenteria useana vuonna ja päätimme ohjata kalenterituoton Punai-

selle Sulalle. Mainoksilla katamme kulut ja kalenteri jaetaan ilmaiseksi 

asukkaille. Painosmäärä on noin 3  500, Sulka-lion Pentti Rantala valis-

taa.

Tuotemyyntiä klubi ei ole juurikaan harrastanut. Toki jäsenet ovat 

ostaneet pinssejä, tarroja ja paitatilaus on lähdössä piakkoin. 

– Kun 100 % tulee täyteen niin voimme sanoa että se on siinä! 

Emme ole suunnitelleet joulun alle tapahtumia eikä edes keväällekään. 

Katsotaan mitä uusi vuosi tuo tullessaan, lion Pentti Rantala sanoo ja 

jatkaa jutustelua hallituksen kokouksessa.

LC Helsinki/Töölö (B-piiri) 136 %
Helsingin tiedot eivät mahdu lyhyeen tilaan sen verran isoon kaupun-

kiin liittyy historiaa, taidetta, urheilua ym. Esittely jäisi joka tapauk-

sessa torsoksi. Mutta missä Helsinki oikein sijaitsee? Matkaa Turkuun 

lähes 170 km, Tampereelle samoja metrejä, Kajaaniin 560 km ja Joen-

suuhun 440 km. 

Kaupungissa on 66 lions-klubia, jotka kuuluvat sekä B- että N–pii-

riin. Molemmat piirit ovat olleet yleensä valtakunnallisissa keräyksissä 

aivan kärkipäässä eikä ole epäilyksiä ettei niin kävisi nytkin. Yhteistyö 

tapahtuu lohkojen ja alueiden sisällä ei niinkään piirien välillä. Parhaana 

Punaisen Sulan tilastoissa esiintyy B-piirin LC Helsinki/Töölö, joka 

on lokakuun alun tilastoissa sijalla 11 otsikossa mainitulla tuloksella. 

– Hyväntekeväisyysmarkkinoilla tuntuu olevan kilpailua, koska 

samaan aikaan on meneillään useita vastaavia kampanjoita, joilla kai-

killa on sinänsä hyvät kohteet. Punainen Sulka on kuitenkin niin perin-

teikäs, että sitä tuemme ilolla, LC Helsinki/Töölön Sulka-lion Eero Hut-

tunen sanoo painokkaasti.

Klubin jäsenistä tavoite tuntui aluksi suurelta, mutta lokakuussa 

2015 omaksi tavoitteeksi asetettiin jopa korkeampi kuin toimikunnan 

asettama. –Kaikki sitoutuivat, ottivat pinssejä ja tarroja myyntiin. Kaksi 

jäsentä osti kauniin taiteilija Soile Yli-Mäyryn taulun vedoksen kotinsa 

seinälle. Me halusimme rynnistää heti alussa kovalla panoksella niin, 

että kaudelle 2016–17 saatamme mennä ”vapaana tavoitestressistä”, 

Eero Huttunen kertaa klubinsa strategiaa.

Huttusen mukaan taulut ja akryylipallot menivät odotettua parem-

min kaupaksi, sen sijaan tarrat ja pinssit jäivät usein myymättä. – 

Lipaskeräyksissä olemme huomanneet että vitosen sujauttaa helpom-

min lippaaseen kuin ostaa tarran.

Joulukuun Narikkatorille LC Helsinki/Töölö on tulossa innolla 

mukaan. Jäseniä tapaa niin infossa kuin lipaskeräyksessä. – Keväällä 

tulee vielä joku isompi tapahtuma niin että saamme malliklubistatuk-

sen. Se on tavoitteemme, Sulka-lion Eero Huttunen vakuuttaa. 

LC Pälkäne (E-piiri) 149 %
Pälkäneläisellä kunnanjohtajalla Janita Koivistolla on viriili 6  700 asuk-

kaan kunta johdettavanaan. Ja mikä johtaessa, kun aktiivisuutta löy-

tyy alalla kuin alalla. Vajaa 50 km Hämeenlinnasta sijaitseva Pälkäne 

otti suojiinsa vuoden 2007 alusta viereisen Luopioisen kunnan. Kuu-

luisia pälkäneläisiä löytyy iso liuta – mainittakoon luistelun olympia-

mitalisti Toivo Salonen ja näyttelijä Mikko Leppilampi.

Vanhan Pälkäneen puolella toimii yksi Lions-klubi ja kuntaliitoksen 

jälkeen klubeja on kaksi LC Pälkäne ja LC Luopioinen.

– Meillä on aktiivinen 33 miespuolisten leijonien klubi ja lisää jäse-

niä on tulossa, LC Pälkäneen Sulka-lion Teemu Ahola kertoo. Aholan 

oma leijonaura on vasta edennyt neljänteen kauteen ja Aholan aktii-

visuutta muut klubilaiset kehuvat.

LC Pälkäne päätti panostaa heti kampanjan alussa täysillä. – Kävin 

erinomaisen PuSu-koulutuksen piirikoordinaattorimme Ilkka Sainion 

johdolla ja klubikokouksessa sanoin muille ettei meille määrätty tavoite 

ole homma eikä mikään. Kaikki lähtivät mukaan ja siitä täytyy klu-

bimme leijonia kiittää, Ahola jatkaa.

Kampanjan painavin valttikortti on ollut Äijäsinappi, josta klubi 

teki luonnollisesti virallisen PuSu-tuotteen. Vuosien kokemus Äijäsi-

napin valmistuksessa ja markkinoinnissa on luonut hyvän maineen 

ja taatun asiakaskunnan.

– Yrityksiin meillä on erinomaiset suhteet ja olemmekin saaneet 

lahjoituksia paljon. Yksi 500 euron lahjoituskin on vielä tulossa.

LC Pälkäne on tällä hetkellä yhden prosentin päässä malliklubis-

tatuksesta ja Teemu Aholan mukaan se kyllä hankitaan. – Olemme 

myös kartoittaneet omasta kunnasta palautusrahoille kohteita, pää-

tökset kuitenkin tehdään myöhemmin, hän lausuu lopuksi.

LC Korsnäs (F-distriktet) 169 %
Företagarkommunen Korsnäs med ca 2  200 invånare är tvåspråkig 

och numera en internationell kommun med ca 9,5 % av befolkningen 

av utländsk härkomst bestående av arbetskraftsinvandrare och kvot-

flyktingar. Korsnäs är känd för sin företagsamhet och för den unika 

Korsnäströjan.

Lions Club Korsnäs grundades 1967 och fyller alltså 50 år inkom-

mande vår. Klubben har 18 medlemmar som aktivt går in för att stöda 

barn och ungdom och så klart alla som är i behov av stöd.

Då det gäller Röda Fjädern-insamlingar berättar klubbens president 

Anita Ismark att man alltid funnits i toppen på resultatlistorna. Då 

det gäller Röda Fjädern 2017 ville man visa att man kunde nå upp till 

tidigare resultat. Under ledning av klubbens fjäderlion Lis-Britt Söder-

gran tog man resolut itu med aktiviteten och kunde senaste maj notera 

att man samlat ihop 5875 euro vilket motsvarar 169 % av det beräk-

ningsmässiga målet. 

De insamlade medlen har samlats in genom att bl.a. sälja pins och 

akrylbollar men det största bidraget kom in via den annonsbilaga som 

man kunde ge ut tillsammans med den kommunala lokaltidningen 

KorsnäsNytt. Tidningen utkommer i en upplaga på 1  200 och delas 

ut till alla hushåll och företag i kommunen.

En genomgång av KorsnäsNytt, som i år utkommer med 8 num-

ror, visar att LC Korsnäs i den har en utmärkt budskapsspridare. Här 

utannonserar klubben sina begivenheter och evenemang men även 

informerar kommuninvånarna om sin verksamhet.

En bra synlighet ger förtroende och bidrar säkert till att klubben 

kan uppvisa sådant resultat som den gör. Något för andra att ta efter.
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LC Reisjärvi (O-piiri) 120 %
 

Urheiluihmiset yhdistävät Reisjärven kuntaan ja sen tunnetuimpaan 

seuraan Pilkkeeseen legendaarisen keihäänheittäjän ja olympiakävijän 

Aimo Ahon. Hän onkin 2  900 asukkaan kunnan tunnetuin henkilö. 

Kunnan suurimmat työnantajat ovat puolestaan kemian teollisuutta 

edustava Elecster ja puunkorjuun osaaja Honkaperä Forest.

– Reisjärvi on maatalousvaltainen pieni kunta, jossa on kuiten-

kin vireää yritystoimintaa. Turismista meitä ei niinkään tunneta, kun-

nan ainoan lions-klubin LC Reisjärven Sulka-lion Kari Sorola keroo.

Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan rajamailla sijaitseva Reis-

järvi menetti viidesosan asukkaistaan suurten nälkävuosien aikana 

1860-luvulla, mutta nousi vaikeuksista voittoon ja 1950 väkiluku 

kohosi yli 5  000.

– Kyllä meidän klubimme on vireä. Keskiarvoläsnäoloprosentti on 

yli 90 % ja lokakuussa se oli tasan 100 %. Lisäksi otimme kaksi uutta 

jäsentä syyskuussa, Sulkalion Sorola jatkaa.

Klubi järjesti keväällä messut, jonka tuotoilla selvittiin hyvään vauh-

tiin kampanjassa. Kari Sorola on tottunut tekemään itse töitä eikä hän 

nytkään ole paljoa delegoinut muille PuSu-tehtäviä. Hän on myynyt 

14 akryylipalloa ja muita PuSu-tuotteita. Ei hän kuitenkaan ota itsel-

leen kunnia klubin hyvästä tuloksesta.

Teen kylläkin mieluusti itse töitä, mutta ovat muutkin olleet aktii-

visia. Lipaskeräyksiä on myös tehty. Lisäksi Ladyille kiitos korumyyn-

nistä. Kun tavoite annettiin meille, niin ei sitä sen kummemmin ihme-

telty. Päätettiin ottaa räväkkä alku pikastarttihankkeineen, Kari Sorola 

korosti.

LC Reisjärvi tunnetaan kunnassa hyvin kansalaisten keskuudessa 

eikä leijonatyön tekeminen ole hankalaa. – Useiden vuosien aikana 

asukkaat ovat oppineet tuntemaan meidät. Avustusten jakaminen tuo 

mukanaan sopivaa sympatiaa. Niin, ja kyllä me vielä se malliklubista-

tuskin hankitaan, Sulkalion Kari Sorola lupaa lopuksi.

LC Taivalkoski (L-piiri) 122 %
Mikä on Kalle Päätalon kotikunta? Se on varmaan monelle tuttu kysy-

mys, sillä hänet ja tuotantonsa tunnetaan aika tarkkaan jokaisessa 

lukutaitoisessa taloudessa. Päätalo lienee Taivalkosken kuuluisin ja 

tunnetuin asukas. Matkaa VT20:n pikitietä pitkin Oulusta Kuusa-

moon päin tulee noin 150 km ja matkaa Kuusamoon on vielä 60 km. 

Joskus muinoin yli 6  000 asukkaan kunta on kokenut väestötappioita 

monen muun tapaan ja nykyään raittia kuluttaa noin 4  200 asukasta.

– Metsästäjiä meiltä löytyy paljon, LC Taivalkosken presidentti ja 

PuSu-asiamies Risto Tyni heittää piipustaan heti alkajaisiksi.

Kunnan suurin työllistäjä on konepaja Telatek, jolta liksaa saa peräti 

100 työntekijää. Kuusamon Pölkyn omistuksessa oleva Uleån saha 

työllistää myös runsaasti paikallisia.

– Sitten meillä on vielä Call-Center, joka työllistää noin 80 paikal-

lista, Tyni kertoo. 

Punainen Sulka otettiin klubissa vastaan hieman ristiriitaisin tun-

tein. – 5  390 euroa tuntui kovalta meille, mutta kun pilkoimme sen 

osiin, niin kaikki alkoi näyttää mahdolliselta. Jokainen sitoutui PuSuun 

ja päätimme panostaa heti alkuun, Tyni jatkaa. Hän kehuu myös pai-

kallisten yrittäjien asennetta kampanjaa kohtaan.

Klubi toteutti monenlaisia aktiviteetteja, hyödynsi totta kai Kalle 

Päätalon nimeä, päivysti kunnan päätorilla eri tapahtumissa ja myi 

PuSu-tuotteita.

– Minulle oli yllätys että saimme myös kaksi Soile Yli-Mäyry tau-

lua kaupaksi. Kun varasin ne, oletin että emme saa niitä enää kovan 

kysynnän johdosta – olin väärässä. Akryylipallot ovat myös menneet 

hyvin kaupaksi. Jokijärvellä pidämme lisäksi pöllin parkkuun MM-kisat-

kin ja tuotto menee Punaiselle Sulalle, presidentti Risto Tyni jatkoi.

Risto Tynin leijonaura ei ole vielä karttunut useilla vuosilla, mutta 

on hän omaksunut lyhyessä ajassa hyvin periaatteet. – Tunnen asian 

omakseni ja sen suhteen motivaatiota riittää.

Kuvassa on kuitti-/rahankeräyslaatikko, 

jollaisia on satoja eri puolilla Suomea. 

Jokaisessa pitää olla keräyslupa näkyvissä 

ja jos mainostetaan Punaista Sulkaa 

keräystuotto pitää myös sinne tilittää. 

Kuvan laatikko on LC Helsinki/Töölön 

ja siinä on asiat kunnossa.

LC Lieto (A-piiri) 134 %
Lähdetäänpä faktoista liikkeelle. Kun sanotaan että kunta on perus-

tettu jo v. 1331, Aurajoki pilkkoo peltoja, Tarvasjoki otettiin mukaan 

vuoden 2015 alusta, liki 20  000 asukasta, kuntaa johtaa Esko Poikela, 

kunnassa on maineikas urheiluseura Liedon Parma, niin tässä tuli mai-

nituksi Varsinais-Suomessa Turun naapurustossa olevan Liedon mel-

kein keskeisimmät ominaisuudet.

Ne keskeisimmät ovat tietenkin toimivat lions-klubit eli LC Lieto, 

LC Lieto/Ilmatar ja LC Lieto/Loukinainen sekä kuntaliitoksen tuoma 

LC Littoinen. Vahvimmaksi ainakin toistaiseksi on osoittautunut LC 

Lieto, joka jyllää komeissa PuSu-lukemissa 134 %.

– Lietoon on muuttanut paljon uusia asukkaita ja väkilukumme 

on ollut nouseva jo yli 30 vuotta. Turusta saamme koko ajan uusia 

kansalaisia, LC Liedon Punainen Sulka-asiamies Ismo Takala kertoo.

Klubi on Takalan mukaan hyvin toimiva, mutta uusia ja nuoria 

jäseniä kaivataan. Takalakin on ollut jo kaksi kertaa presidentti, kuten 

moni muukin. 

– Kun tavoitteemme tuli tietoon, niin tuntuihan se suurelta. Pää-

timme kuitenkin että homma hoidetaan kotiin kunniakkaasti. Ehdot-

tomasti tuottoisin aktiviteettimme on ollut Mikkelin päivän markkinat. 

Tuotoilla olemme aikaisempina vuosina pystyneet avustamaan eri jär-

jestöjä ja nyt tuotto ohjattiin Punaiseen Sulkaan, Ismo Takala lausuu.

LC Liedolla on ollut tuotemyyntiä, mutta aika nihkeästi kansalai-

set ovat niitä ostaneet. – Aivan itsestään tarrat, pinssit ja paidat eivät 

mene kaupaksi, niitä pitää varta vasten myydä. Tauluja emme ole saa-

neet yhtään kaupaksi, mutta akryylipalloja kylläkin, hän jatkaa.

LC Lieto on harvoja klubeja, jotka ovat hyödyntäneet jäsentensä 

merkkipäiviä tuloksellisesti. Niitä kannattaa Takalan mukaan markki-

noida. – Lisäksi meillä on tulossa keväällä konsertti, jossa soittaa pai-

kallinen veteraanisoittokunta.
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Jäsenasiaa

Koska olet ilmoittanut haluavasi 

liittyä tähän klubiin ja Lions-klu-

bien Kansainväliseen Järjestöön, 

pyydän, että vastaat kysymyksiin 

sanalla ”lupaan”. Pyydän, että suo-

sittaja vastaa kysymyksiini sanalla 

”lupaan”.

Näillä sanoilla sujuu juhlava sere-

moniamme uuden jäsenen liittyessä 

klubiimme. Tämä asia on tuttu meille 

kaikille leijonille. Mielestäni se, että 

meistä itse kukin suusanallisesti klu-

bin jäsenten kuullen lausuu sanan 

”lupaan”, on erittäin vahva ja sitova 

asia. Kukapa meistä sanansa söisi. 

Pidän tätä lupausta tärkeänä osana 

toimintakulttuuriamme ja ehdotto-

masti säilyttämisen arvoisena.

Mitä uusiin jäseniin tulee, 

olemme ottaneet viimeisten seit-

semän kauden aikana 1543–1883 

uutta jäsentä vuosittain. Minun mie-

lestäni se on erinomaisen hyvä saa-

vutus. Nostan hattua kaikille Suo-

men Lions-klubeille hienosti suori-

tetusta jäsenhankinnasta. Tämän 

lisäksi se kuvastaa ihmisten arvos-

tavan toimintaamme ja olevan kiin-

nostuneita tulemaan mukaan.

Huolimatta hyvin sujuvasta 

uusien jäsenten hankinnasta jäsen-

LC Helsinki / Metsälä vietti 40-vuo-

tissyntymäpäiväänsä 29.10.2016 

Helsingin Yrityslinnan NewCo Cafén 

tiloissa. 

N-piirin ja Suomen Lions-liiton 

tervehdyksen juhlaan toi 1. varapii-

rikuvernööri Timo Auranen. Juhlapu-

heessa saatiin kuulla Suomen leojen 

hallituksen puheenjohtajan Camilla 

Klubin lupaus
määrämme on laskusuunnassa, on 

ollut jo yli 20 vuoden ajan. Syy sii-

hen on luonnollisesti se, että vielä 

enemmän on niitä ihmisiä, jotka luo-

puvat jäsenyydestä. 

Jos viidestä eronneesta olisimme 

saanut yhden pysymään riveis-

sämme, jäsenmäärämme olisi ollut 

koko ajan kasvava. Varovasti arvioi-

den meillä olisi nyt noin 31  000 

jäsentä.

Syitä päätökseen erota klubista ja 

järjestöstämme on varmasti lukuisia. 

Voin arvailla niistä muutamia: Elä-

mäntilanteen muuttuminen, kylläs-

tyminen, pettyminen, muut kiinnos-

tuksen kohteet. Yleisimmin esitetty 

eroamisen syy on kiireinen elämän-

vaihe. Toisinaan tämä on varmasti 

totta, mutta silloinkin esimerkiksi 

ulkojäsenyyden käyttäminen voisi 

olla hyvä ratkaisu eroamisen sijasta. 

Useimmin kiire on varmasti kaikille 

osapuolille harmittomin tekosyy, 

jotta kukaan ei pahastuisi. 

Jos lionstoiminta ei ole vastan-

nut odotuksia ja toiveita, on helppo 

ymmärtää, että seurauksena on pet-

tyminen ja kyllästyminen. Tämä voi 

johtua joko siitä, että odotukset ovat 

olleet epärealistisia tai toiminta ei ole 

Neljän klubin yhteistyöllä lahjoitettiin joulumieltä Ensi- ja turvakodin asuk-

kaille.

Klubin 73. ja 74. Melvin Jones -jäsenyyden saivat lady Arja Jämsén ja lady 

Carita Uronen.

ollut luvatun kaltaista. Tähän asiaan 

meillä on mahdollisuus itse vaikuttaa.

Rekrytointivaiheessa pitää 

jäsenehdokkaalle tehdä tiettäväksi 

klubin ja järjestön toimintatavat 

periaatteet, samoin kuin jäsenen 

vastuut ja velvollisuudet. Yleensä 

esittelemme itsemme positiivisessa 

valossa, tietysti. Tässä vaiheessa on 

hyvä laittaa käsi sydämelle ja katse 

peiliin, onko joskus tullut luvatuksi 

liikoja? Pääseekö klubissa oikeasti 

toteuttamaan niitä asioita, joita 

uutta jäsentä rekrytoitaessa tuli 

luvattua?

Jos luvattiin, että on mahdolli-

suus konkreettisesti auttaa paikka-

kunnan tai muun maailman apua 

tarvitsevia tai on mahdollisuus vai-

kuttaa klubin toimintaan ja saada 

uusia ystäviä, näin täytyy myös 

tapahtua. Jos lupauksista ei pidetä 

kiinni, suomalainen äänestää jaloil-

laan. Huolehditaan, ettei näin pääse 

tapahtumaan.

”Klubi pitää, minkä lupaa”.

Jukka Kärkkäinen
jäsenjohtaja

PDG Torsti Koskisesta Suomen viides Pro Ritari

Lions-ritarin arvo myönnettiin lion Lars Eklundille ja Pro Ritari no 5 on PDG 

Torsti Koskiselle.

Ekmanin mietteitä nelikymppisistä. 

Rennoissa tunnelmissa sujunut ilta 

sisälsi paljon musiikkia ja vauhdik-

kaan katsauksen menneisiin vuosi-

kymmeniin.

Yksi illan kohokohdista olivat pal-

kitsemiset. Ahkerat ja ansioituneet 

leijonat ja ladyt saivat ansaitsemansa 

huomion uurastuksestaan. Klubin 

73. ja 74. Melvin Jones -jäsenyydet 

oli myönnetty lady Carita Uroselle ja 

lady Arja Jämsénille. Illan leppoisana 

isäntänä häärinyt Lars Eklund vaka-

voitui hetkeksi, kun hänelle myön-

nettiin Lions-ritarin arvo. Ritariksi 

lyönnin suoritti PDG Jukka Kärkkäi-

nen ja adjutantteina toimivat PDG 

Torsti Koskinen ja 1 VDG Timo 

Auranen. Lassesta tuli näin klubin 

20. ritari. 

Sokerina pohjalla oli Torsti Kos-

kisen nimitys klubin ensimmäiseksi 

ja Suomen viidenneksi Pro Ritariksi. 

Varsinaisia juhlalahjoituksia ei 

tänä vuonna tehty, vaan kertyneitä 

varoja ohjataan Punainen Sulka 

-keräykseen.
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Yksi upeimmista juhlavuoden perin-

töprojektikohteista on ensi kesän 

vuosikokouksessa avattava Lei-

jona Ruusupuisto. Avajaisista tulee 

vuosikokouksen päätoimikunnan 

puheenjohtaja Pekka K. Vatasen 

mukaan juhlallinen ja hieno tapah-

tuma.

– Ensi keväänä laitetaan istutus-

ryhmäkohtaiset ruusulajikkeiden ja 

lahjoittajien nimikyltit vielä paikoil-

leen, sitten on kaikki valmista, Pekka 

K. Vatanen iloitsee.

Leijona Ruusupuistohankkeessa 

on mukana 14 Lions klubia ja siitä 

koordinoi LC Joensuu/Pielisjoen 

tämän kauden presidentti Terho 

Kettunen.

Ruusupuistoon tuli yhteensä 131 

eri lajikkeen ruusuja noin 900 kap-

paletta. Ruusuryhmissä on viidestä 

yhdeksään yksittäistä ruusukasvia. 

Ruusujen lahjoittajia on 131.

Hankkeen rahoittamiseksi ryh-

dyttiin myymään ns. nimikkoruu-

suja eli halukas sai ostaa/lahjoittaa 

yhden ruusulajiryhmän. Idea herätti 

suurta kiinnostusta ja kaikille ryh-

mille löytyi maksaja. Enemmällekin 

olisi ollut kysyntää. 

– Alussa asiaa markkinoitiin lei-

jonille ja klubeille ja sieltä on pää-

osa nimikkoruusun ottajista. Pääosin 

he ovat Joensuun seudulta ja oman 

H-piirin alueelta, mutta myös ympäri 

Suomea. Kun tietoisuus levisi, tuli 

mukaan muitakin yksityishenkilöitä 

ja yhdistyksiä, yrityksiä, yhteisöjä, 

Pekka K. Vatanen kertoo.

Idea heräsi jo 2010

Ruusupuistoajatus heräsi 2. alueen 

2. lohkon klubien piirissä 2010 luvun 

alussa. Silloin pohdittiin, että Joen-

suuhun tulisi saada Lions puisto. 

Idea nousi uudelleen esille 2013 LC 

Joensuu/ Justiinan toimesta. Alku-

vuonna 2014 LC Joensuu/Pielisjoki-

klubista Jarkko Kemppi ryhtyi aja-

maan asiaa eteenpäin. 

Puistoidea esitettiin kaupungille 

huhtikuussa 2014, joka hyväksyi aja-

tuksen ja esitti alueeksi Penttilänran-

taa Pielisjoen varressa, mihin se nyt 

tulikin. 

Kaupungin oma budjetti hankkee-

seen on 110  000 euroa, jolla puis-

toon tehtiin pohjatyöt, käytävät ja 

nurmialueet. Ne veivät noin puo-

litoista vuotta. Klubeille jäi ruusu-

jen hankkiminen ja istuttaminen. 

Ruusupuistoon lähtivät mukaan 

kaikki Joensuun alueen 13 klubia 

sekä Polvijärvi. Kustannusarvioksi 

nousi noin 14  000 euroa, johon saa-

tiin Arne Ritari säätiön tukea 3  450 

euroa. 

Kaikkien 14 klubin jäsenet ovat 

olleet istutus- ja aitaustalkoissa aktii-

visesti mukana, kertoo päätoimikun-

nan viestintätoimikunnan vetäjä 

Helinä Kalaja.

Joensuun kaupungin tekninen 

johtaja Anu Näätänen kertoo kai-

ken sujuneen projektissa hienosti.

– Erityisen iloinen olen siitä, 

että tässä hankkeessa lähdettiin tar-

peeksi ajoissa liikkeelle ja ymmärret-

tiin, että esimerkiksi pohjatyöt vie-

vät oman aikansa. Ruusupuiston 

paikka on erinomainen, sitä ympä-

röi uusi rakennettava asuinalue ja jo 

nyt puistossa riittää liikkujia. Asuk-

kaat saivat leijonien ansiosta puis-

ton etuajassa, mainitsee Näätänen.

Kukintaa läpi kesän

Joensuun kaupungin eläkkeellä oleva 

puutarhuri Kai Ahmio teki puisto- ja 

istutussuunnitelman. Puistoon valit-

tiin Joensuun kasvuvyöhykkeelle 

sopivat ruusut niin, että kukintaa 

on koko kasvukauden ajan. 

Ruusut on toimittanut Oulujoen 

Taimisto ky Muhokselta. Sieltä aktii-

visesti mukana ollut Matti Kulju ker-

too, että kaikki ruusut ovat omalla 

tavallaan erikoisruusuja.

– Mukana on paljon löytöruu-

suja, jotka on nyt saatu pelastet-

tua ja ovat tallessa ruusupuistossa. 

Kaikki puistossa olevat ruusut ovat 

omajuurisia, Kulju valistaa.

Suunnittelutyön lisäksi aikaa 

on kulunut noin 400 tuntia, ovat 

mukana olleet laskeskelleet.

Ruusupuiston sopimus kaupun-

gin kanssa on allekirjoitettu helmi-

kuussa 2015 ja se on voimassa 5 

vuotta, jonka jälkeen sopimus jat-

kuu toistaiseksi. Leijonat pystyt-

tävät ja purkavat ruusupensaiden 

jänisaidat kolmen vuoden ajan, lei-

jonien hoitovelvollisuus kestää viisi 

vuotta, jona aikana käydään muu-

taman kerran vuodessa kitkemässä 

rikkaruohoja.

Kun suurin urakka on takana, on 

hyvä kysyä, millaisia tunteita siitä 

jäi?

– Tunteet menevät ylpeyden ja 

helpottuneisuuden vuoristorataa, 

olemme ylpeitä siitä mitä kolmas 

sektori voi saada aikaan yhteistyöllä 

päättäjien kanssa. Leijonamielellä 

ottaisimme haasteen vastaan uudes-

taan, vakuuttaa Pekka K. Vatanen.

Ruusupuiston avajaiset pidetään 

vuosikokouksen yhteydessä perjan-

taina 9.6.2017 iltapäivällä. Ohjel-

massa on lyhyet puheenvuorot kau-

pungin ja klubien puolelta. Myös 

kansainvälinen presidentti Bob Cor-

lew on avajaisissa mukana.

Teija Loponen

Joensuun Ruusupuisto 
viimeistelyä vaille valmis

Välillä evästeltiin ja tutkittiin istutuskarttoja, jotta ruusut päätyvät oikeisiin kohtiin. Kuva Helena Sihvola.

Ensimmäiset ruusut ehtivät jo kukkimaan. Kuva Pekka K. Vatanen.
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Lions 100 vuotta -juhlavuoden perintöprojekteihin on nyt saatavilla laadukas 

puupohjainen lahjoittajalaatta. Laatta on kuin piste i:n päälle klubien arvok-

kaissa perintöprojektikohteissa. Lisäksi lahjoituslaatta, joka voi olla muun-

kinlainen kuin tämä Liiton tilaama malli, on edellytys sille, että kohteen voi 

merkitä perintöprojektiksi MyLCI:in.

Laatassa on valmiina kohokuvioinen Lions-merkki, jonka alle klubi voi 

tilata haluamansa tekstin. Tila riittää kertomaan lahjoituskohteen nimien, 

vuosiluvun sekä lahjoittavan klubin/klubien nimet.

Laatan hinta klubille yksittäiskappaleena tilattuna on 216 euroa + alv 

24 % = 267,84 euroa + toimituskulut. Lions 100 v toimikunta on maksa-

nut laatan muottivalun. Lahjoituslaatan voi tilata nyt näppärästi liiton net-

tikaupan kautta.
TL

Perintö projekteille 
tyylikäs lahjoittajalaatta

100-vuotis juhla lehti 
kaipaa vanhoja kuvia

Löytyisikö Sinun albumeistasi valokuvia menneiden vuosikymmenten 

klubitempauksista, kuten vaikkapa hiihtokisoista tai kämppien rakenta-

misista, vuosikokousten ohjelmista tai vanhoista Punaisen Sulan keräyk-

sistä?

Pönötyskuvia tai ”virallisia” kuvia klubien perustamisista emme kai-

paa, vaan tekemiseen ja toimintaan sekä erilaisiin auttamishankkeisiin 

liittyviä valokuvia.

Valokuvat voi skannata ja lähettää sähköpostilla, tai postittaa alku-

peräiset paperikuvat lisäten niihin omistajan yhteystiedot palauttamista 

varten.

Kuvien yhteyteen pitäisi myös liittää klubin nimi, tapahtuman nimi, 

mahdollisesti kuvassa esiintyvien ihmisten nimet (sekä kysyä heiltä lupa 

kuvan julkaisuun) ja kuvausvuosi sekä kuvan ottajan nimi.

Kuvia käytetään ensi vuoden toukokuussa ilmestyvässä Lion-lehden 

100-vuotisjuhlanumerossa kuvituksena.

Historiakuvien lisäksi kaipaamme perintöprojektihankkeisiin liitty-

viä kuvia.

Skannatut kuvat voi lähettää osoitteella teija.loponen@lions.fi ja 

paperikuvat: Teija Loponen, Vanha Tapanilantie 52, 00730 Helsinki. 

Paperikuvat palautetaan kevään aikana lähettäjilleen.

Tehdään yhdessä upea satavuotisjuhlanumero!
TL

Järjestömme täyttäessä 100 vuotta 

juhlimme sitä Joensuun vuosikoko-

uksessa ensi kesäkuussa. Kokous-

tilaan Joensuun Areenaan järjes-

tetään mittava näyttely satavuoti-

sesta historiastamme. Haluamme 

kertoa Teille Leijonat virstanpyl-

väistä 100-vuotisella taipaleella ja 

kertoa suurista saavutuksistamme 

palvelutyössämme.

Suomen lionismi on 66-vuotias ja 

olemme kaikki ylpeitä saavutuksis-

tamme, jotka on tunnustettu koko 

järjestömme piirissä. Lionismiin 

kuuluu katsoa aina tulevaisuuteen 

menneisyyttä unohtamatta. Koko 

järjestön nyt täyttäessä 100 vuotta, 

voimme me suomalaiset ylpeinä kat-

soa taaksepäin erikoisesti saavutuk-

siamme vuodesta 1950 tähän päi-

vään.

Pyydämme nyt Teidän apuanne 

valokuvien ja materiaalien keräämi-

sessä näyttelyymme. Jos Sinulla tai 

perheelläsi on tallessa valokuvia mer-

kittävistä tapahtumista tai esineitä 

suurista aktiviteeteista olemme kiin-

nostuneita lainaamaan niitä näytte-

lyyn. Esineet tai valokuvat palaute-

taan halutessa näyttelyn jälkeen. 

Olemme erityisen kiinnostuneita 

erikoisesti seuraavista aiheista: 

Punainen Sulka, Arne Ritari ja Arne 

Ritari säätiö, Lions-Quest, ulkomai-

set avustusprojektimme, Suomi Joh-

toon, Campaign SightFirst, Lions-

mestaruus-kilpailut, Leot, ulkomaille 

perustetut klubit.

Halutessasi tällä tavoin aut-

taa näyttelyn kokoamisessa, ota 

yhteyttä allekirjoittaneisiin jolloin 

voimme selvittää, onko materiaalisi 

sopivaa näyttelyyn. Materiaali lähe-

tetään osoitteella:

Suomen Lions-liitto ry/100 vuotta 

Kirkonkyläntie 10

00700 Helsinki 

Ossi Eloholma puh. 0400 446 810

sähköposti ossi.eloholma@kolumbus.fi

Jorma Laurila puh 040 537 3830

sähköposti jorma.laurila@kolumbus.fi

Erwin Ahonen puh. 040 750 1743

sähköposti 

erwin.ahonen@saunalahti.fi 

Vetoomus Leijonille!

100-vuotisjuhlien näyttelytyöryhmä poseeraa ”Liiton Arkin” edessä Vasem-

malla Jorma Laurila, keskellä Ossi Eloholma ja oikealla Erwin Ahonen. (Liiton 

Arkki oli 90-luvulla käytetty koottava ja siirrettävä näyttelyseinäke, joka oli 

mukana Europa Forumeissa ja NSR:ssä).

Lions postimerkki julki 20.1.2017
Lions-järjestö täyttää 100 vuotta ja järjestömme tekemää hyvänteke-

väisyystoimintaa kunnioitetaan kahden kotimaan ikimerkin pienoisar-

killa, jonka on suunnitellut Klaus Welp. 

Merkkejä ideoidessaan Welp tutustui lionstoimintaan liiton toimis-

tossa tutkien vanhoja lehtiä ja muuta historiamateriaalia. Hän pää-

tyi ikuistamaan merkkeihin kansainvälisen järjestön pinssejä ympäri 

maailman.

Lions-merkkien painos on 100  000 pienoisarkkia. Se tulee myyntiin 

20.1.2017. Ikimerkkiarkissa on kaksi 1. luokan arvoista postimerkkiä.

Teija Loponen
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Alkukesästä perustettu Lions Club 

Huittinen Doris vietti 17.9. Char-

ter Night -juhlaa Kivikylän Hul-

lussa Lenkissä. Lions Club Vam-

pula on kummiklubi ja klubin pre-

sidentti Tapio Nieminen piti terve-

tuliaispuheen. Piirikuvernööri Raimo 

Gröhn toi uudelle klubille M-piirin 

tervehdyksen ja onnittelut. ”Nais-

ten kaikenlainen osaaminen ja mer-

kitys tuntuu kaikessa joka päivä. Hei-

dät on luotu jäseniksi lionien palve-

lujärjestöön ja kaikkeen, mitä jär-

jestö heiltä osaa pyytää. Dorikset 

ovat arvokasta joukkoa Lions-toi-

minnassa.” 

Huittisten kaupungin tervehdyk-

sessä kaupunginjohtaja Jyrki Pel-

tomaa kiitteli klubin nimivalintaa 

onnistuneeksi. Dorishan on osa 

huittislaisuutta ja näkyvästi esillä 

kaupunkikuvassa. Edellisen kauden 

Lions-liiton puheenjohtaja Jari Ryt-

könen kertoi leijonatyön merkityk-

Naapuriklubien yhteistyöllä
saatiin apua nuorelle
Emilio Eklund on 12-vuotias aktiivinen nuori Kristiinankaupungin Tiukan 

kylästä. Käsi- ja jalkavamma estävät tavanomaisen liikkumisen ikäistensä 

joukossa kylällä. Helpotusta liikkumiseen saatiin sähköavusteisesta kolmi-

pyörästä, jonka LC Kristinestad-Kristiinankaupunki ja LC Lappfjärd-Lapväärtti 

hankkivat yhteistyössä ja luovuttivat iloiselle omistajalleen.

Klubit nro 3 ja 116 toimivat nykyisen Kristiinankaupungin alueella. Lions 

-toiminnalla on siis pitkät perinteet alueellamme. Aktiivisten klubien edel-

linen yhteishanke oli Geriatrisen tuolin hankinta De Gamlas Hem ry:n pal-

veluasumisyksikölle. Klubiemme leijonat toivottavat Emiliolle pitkäaikaista 

iloa pyöräilymahdollisuudesta.
Teksti Jaakko Honkaniemi

Juhlien Joensuu 
– 100 v. – Yhdessä

www.lionsvuosikokous2017.fi -sivut auenneet 

Euroopan suurimman Lions-tapahtuman valmistelut ovat hyvällä mallilla. 

Verkkosivut aukeavat joulukuun alkupuolella ja Joensuuhun tulevat vieraat 

voivat tutustua siihen, mitä tässä vaiheessa on jo valmiina. Leijonailtama- 

(Suomi 100v.), 100 v. -juhlagaala- ja puoliso-ohjelma ovat viimeisiä tarkas-

teluja vaille toteutettavissa ja pian täydentyvät myös mm. yleisötapahtu-

man, Leijona Ruusupuiston avajaiset, seminaarin ja toki myös 64. vuosiko-

kouksen ohjelma. 

Hotellien varausjärjestelmät otetaan käyttöön sivujen avautuessa. Yhteis-

työ kaikkien hotellien kanssa on sujunut hyvin, yöpymishinnat ovat hotel-

lien normaalia tasoa.

Ruokailun onnistumisen takaa paikallinen, suuriin tapahtumiin erikoistu-

nut yrittäjä ja menut sisältävät mm. karjalaisia herkkuja lähiruuasta.

Kuinka erinomaisesti onnistuvaa ja elämyksellistä vuosikokoustapahtu-

makokonaisuutta on rakennettu ja edelleen rakennetaan, löytyy osoitteista 

www.lionsvuosikokous2017.fi ja facebook: Joensuu 2017 vuosikokous – 

Joensuu 2017 årsmöte. Sivuja kannattaa seurata useamminkin, sillä järjes-

täjäklubissa sekä koko H-piirissä koetaan kunnia-asiaksi järjestää tilaisuus, 

jollainen voidaan järjestää seuraavan kerran vasta sadan vuoden kuluttua.

FC Loviisan suurhanke – tekonurmi-

kenttä – on valmistunut ja sen ava-

jaisia vietettiin Rauhalan liikunta-

puistossa lokakuun puolessa välissä.

FC Loviisa on juniorijalkapalloi-

luun erikoistunut seura (perust. 

1992), jossa on yli 300 jalkapallon 

harrastajaa useissa ikäluokissa.

Mittavan hankkeen tarkoituksena 

on ollut rakennuttaa Rauhalan hiek-

kakentän tilalle moderni tekonurmi-

kenttä vuoden 2016 aikana.

Muuttamalla kenttä tekonurmi-

kentäksi luodaan Loviisan seudun 

lapsille ja nuorille viihtyisä ja tur-

vallinen alue, jossa jalkapalloa voi-

daan harrastaa laadukkaalla alus-

talla lähes ympäri vuoden. Uusi 

kenttä tuo mukanaan myös muka-

van vapaa-ajan viettopaikan koko 

perheelle. Rahoittaakseen hankkeen 

Uusi naisklubi juhli

Dorikset yhteiskuvassa. Ylhäältä Johanna Gustafsson, Soile Vahela, Katariina 

Koivisto, Hilve Reijonen, Katri Haapanen, Pirkko Juntunen ja Anja Hale’n. 

Takarivissä Maarit Säilä, Pirkko Ojanne, Hilkka Haapaniemi, Maarit Nieminen, 

Helena Mäkelä, Anne Bland, Emilia Bland, Hanna Arve-Talvitie, Päivi Koivu-

niemi, Taina Hietalahti, Katri Koota, Saija Laurila, Eija Sampolahti. Kuvasta 

puuttuvat perustajajäsenet Anita Säilä ja Piia Leppämäki. Kuva: Samu Toi-

vonen.

sestä koko maailman, mutta myös 

oman paikkakunnan laajuisessa mer-

kityksessä. Viime kauden valtakun-

nallinen teema ”Lions – Monta tapaa 

tehdä hyvää” kuvastaa toimintaa ja 

järjestöä erinomaisesti. Rytkönen 

kehotti Dorista uutena klubina etsi-

mään se ”meidän juttu” ja mietti-

mään mitkä ovat tämän klubin pal-

velutyön kohteet ja toimintamuodot.

Illan kohokohta oli kuitenkin 

perustamiskirjan allekirjoitus. Dorik-

set yksitellen allekirjoittivat perus-

tamiskirjan ja ottivat vastaan opas-

lioneilta jäsentodistuksen ja lionien 

perustamismerkin. Tämän jälkeen 

klubin presidentti Hilve Reijonen 

otti vastaan perustamiskirjan piiri-

kuvernööri Raimo Gröhniltä. Kiitos-

puheessaan presidentti Hilve Reijo-

nen kiitti kunniasta liittyä tähän erin-

omaiseen järjestöön, jossa kaikki 

yhdessä pystytään auttamaan apua 

tarvitsevia. 
Rauni-Eliisa Wasell

Valokuvassa vasemmalta Tony Westerlund (LC Lapväärtti, presidentti 2015–

2016), Tony Eklund (Emilion isä), Emilio Eklund, Håkan Antfolk (LC Kristii-

nankaupunki, presidentti 2016–2017). Kuva: Eva-Stina Antfolk. 

FC Loviisa – 
keinonurmikenttä

Leijonat 
tukemassa 
nuorisoliikuntaa

FC Loviisa on tarjonnut eri yhtei-

söille, yrityksille ja yksityisille osal-

listua hankkeen toteutukseen. Lovii-

san Leijonat tukevat hanketta 5  000 

euron panoksella.

Tavoite on toteutunut. Mukana 

avajaisissa oli myös LC Loviisan gril-

liryhmä.

LC LOVISA-LOVIISA / Ossi Luoma
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Marjaanalle maskotti
Rion paraolympialaisten keihäänheiton hopeamitalisti Marjaana Heikki-

nen vieraili LC Vehmersalmen klubi-illassa 3.10. käydessään kotona van-

hempiensa luona Vehmersalmella. Klubi lahjoitti Marjaanalle muistoksi 

pehmoisen Leijona-maskotin tuleville kilpailumatkoille. 

Edessä Marjaana Heikkinen maskotteineen ja hopeamitaleineen, 

takana vasemmalta klubin sihteeri Jaana Koistinen, keskellä 3.10. klu-

biin otetut uudet jäsenet Marko Miettinen ja Riitta Junnila, oikealla klu-

bipresidentti Marja-Liisa Pekkarinen. Kuva: Hannu Lintunen.

Kuudenkymmenen Melvin Jones 

-timantin omistaja taloustirehtööri 

Tauno Hammar on lahjoittanut 

Lions-liivinsä Suomen Lions-liitolle.  

Lahjoituksen otti vastaan 14.10.2016 

pääsihteeri Maarit Kuikka.  Timantit 

eivät vielä kuuluneet lahjoitukseen.

Liivissä on kymmeniä Lions-pins-

sejä eri puolilta maailmaa.  Siinä on 

kangasmerkkiin kirjailtu, kuinka 

kantajalla on edellä mainitut 60 

MJ-timanttia.  Vuosikymmenien 

ku lues sa kantaja siis on lahjoittanut 

61  000 US-dollaria Lions-järjestön 

säätiölle LCIF:lle.  Summa on tiettä-

västi suurin suomalainen yksityis-

henkilön nimiin osoitettu lahjoitus-

summa LCIF:lle.

Hammarin aiemmassa klubissa, 

LC Helsinki/Metsälässä, jokainen 

jäsen on myös Melvin Jones -jäsen.  

Muitten mukana Hammar oli yhtenä 

hankkimassa silloisen klubinsa kai-

kille jäsenille MJ-jäsenyyttä.  LC Met-

sälä oli ensimmäinen ”100 % Mel-

vin Jones Fellow Club” Euroopassa.  

Hammar lahjoitti 
Lions-liivinsä Liitolle

Lion Tauno Hammarin lahjoittaman 

Lions-liivin vastaanotti pääsihteeri 

Maarit Kuikka.

Metsälän klubi on pitänyt kiinni 

sadan prosentin MJ-perinteestä sen-

kin jälkeen, kun Hammar vuonna 

2002 siirtyi nykyiseen klubiinsa LC 

Helsinki/Lauttasaareen.

Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski

LC Kärkölä vietti perustamisensa 

50-vuotisjuhlia 12.11.2016 Sälinkään 

Kartanossa. Tilaisuus aloitettiin hil-

jaisella hetkellä kunnioittaen aiem-

min viikolla menehtyneen LC Kärkö-

län veljen poismenoa.

Paikalle saapuneet kutsuvieraat ja 

LC Kärkölän veljet ja leidit vastaan-

otti klubin presidentti Timo Ståhl 

puolisonsa Pirjon kanssa. Tilaisuu-

den musiikista vastasi Kärkölän Peli-

mannit johtajanaan Matti Kuusisto, 

joiden säestyksellä myös laulettiin 

Leijonamarssi. Tervetulopuhees-

saan presidentti Timo Ståhl toivotti 

kaikki tervetulleiksi ja viihtymään 

juhlaillassa. Piirin 107 C tervehdyk-

sen juhliin toi piirikuvernööri DG 

Sinikka Uola.

Juhlapuheessa Kärkölän kunnan-

johtaja Seppo Hulden toi esille Lions-

toiminnan merkitystä maailmanlaa-

juisesti sekä LC Kärkölän pyytee-

töntä toimintaa kärköläläisten nuor-

ten ja jo varttuneempien avustami-

sessa. Kunnanjohtaja tarjosi ojenta-

van käden laajemmasta yhteistyöstä 

vuonna 2017, jolloin Suomen itse-

näisyyden 100 v. juhlien lisäksi juh-

litaan Kärkölän kunnan 150-vuotista 

taivalta itsenäisenä kuntana.

Juhlan kohokohtana oli LC Kär-

kölän ensimmäisen Arne Ritari -sää-

tiön ritarin ritariksi lyöminen. LC 

Kärkölä oli tehnyt Arne Ritari -sää-

tiölle anomuksen veli Antti Sipilän 

ritariksi lyömisestä. Anomus palau-

tui hyväksyttynä, joten paikalla ole-

vat DG Sinikka Uola ja Arne Ritari 

-säätiön puheenjohtaja Jukka Uola 

upealla tavalla löivät LC Kärkölän 

Antti Sipilän klubin ensimmäiseksi 

ritariksi. Ritari Antin vaimo Eeva sai 

myös oman kunniamerkin ja kuki-

tettiin.

Samassa yhteydessä Leidien kun-

niamerkit luovutettiin 50 v. juhlavuo-

den First Lady Pirjo Ståhlille, rahas-

tonhoitaja Merja Jokiselle ja sihteeri 

Anneli Kulmalalle kukkien kera. DG 

Sinikka Uola toi kansainvälisen pre-

sidentin muistamisen veli Jorma Joki-

selle 35 vuoden ja veli Keijo Seppä-

selle 20 vuoden leijonajäsenyydestä. 

LC Kärkölän 50-vuotisen historii-

kin esitti veli Ilkka Kari, joka oli his-

toriikin myös rakentanut. Esitys kir-

voitti monen mieleen vanhemmatkin 

tapahtumat. Näistä riitti loppuiltana 

keskustelua. Kolmen klubin perusta-

jajäsenen puolisoa oli myös saapu-

nut juhlaan.

Kahvipöydän antimien lomassa 

LC Kärkölän rahastonhoitaja Matti 

Torkkeli paljasti klubin 50-v. juhlan 

kunniaksi myöntämät lahjoitukset. 

Lahjoitukset LC Kärkölä oli myön-

tänyt seuraavasti; Kärkölän Kärpät 

partiotoiminta 2  500 euroa, Kär-

kölän Yhtenäiskoulun sähköinen 

opetusmateriaali 2  500 euroa, Päi-

jät-Hämeen keskussairaalan lasten-

osasto 250 euroa ja Kärkölän His-

toriakirjan hankintaan 1 000 euroa.

Loppuilta kului ”siivillä” haus-

kojen muisteluiden ja tanssin mer-

keissä. Ilmeistä ja puheensorinasta 

päätelleen kaikilla oli todella muka-

vaa, joten jääkäämme odottelemaan 

seuraavia vuosijuhlia, ehkä jo kym-

menen vuoden kuluttua.

Tapio Kulmala

Antti Sipilästä LC Kärkölän
ensimmäinen Lions-ritari

Piirikuvernööri Sinikka Uola löi lion Antti Sipilän Kärkölän klubin ensimmäi-

seksi Lions-ritariksi. Ritari Antin vaimo Eeva sai myös oman kunniamerkin 

ja kukitettiin.
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Cap & Trans Niemi Oy/                                

I ja T Niemi Ky 

Ahlainen

Matinkylän Huolto Oy 

Espoo

Laskentapiste Balanssi Oy 

Forssa 

www.laskentapiste.com

Radio- ja TV-huolto                             

Keski-Pohjan Sähkö Oy 

Haapajärvi 

www.kpsahko@kotinet.com

Savelan Pitokartano 

Hausjärvi, Oitti 

puh. 019 783 290, 0500 768 858

                               Paperinkeräys 

Helsinki 

www.paperinkerays.fi

Kareiset Oy 

Heinävaara

 Huittisten Ryhmärakentajat Oy 

Huittinen

Hämeen Rakennussähkö Oy 

Hämeenlinna

 Betoni-Jussi                                            

T:mi Juha Kekäläinen 

www.porraspaikkari.fi 

 Hämeenlinna

 Haaviston Kuusi 

Hyvinkää, puh. 0400 694 012 

 www.joulupuu.fi

 Akva Filter Oy 

Joutsa 

Kotimaiset vedensuodattimet
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Kustavin Asentajat Ky 

Kustavi

 TM-Serving Oy                        

Taksiliikenne Timo Melto 

 Joutseno

Konekorjaamo Riikonen Oy 

Konepaja/korjaamo – Teräspalvelukeskus 

Helatie 19-21, Joensuu, puh. 0400 576 541

Somman
hautauspalvelu

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w..ppppppppapapp jjjuj nknknknkukukukukukkkkkkkkkkakkakakakak fi.fi.fi.fi.fi.fi.fifikk kkkk fififiwwwwwww.w.p.papajajujununknkukukukkkkaka.a.fi.fi

Palvelutaksi Timo Ahola 

Kauhava

Euran Hydrauliikka ja          

Metallirakenne Oy 

 Kauttua

Hovinikkarit Oy 

 www.hoviportaat.fi 

Kangasniemi

                             Timo Pere Oy 

Kokemäki

Automaalaamo S. Nyström Ky 

Koria 

Asianajotoimisto                            

Markku Potinkara 

Kuusankoski, puh. 0400 550 002 

Lammin Kiinteistökeskus Ky 

Lammi 

www.lamminkiinteistokeskus.fi 

JVR-Rakenne Oy 

Lievestuore 

www.jvr-rakenne.fi

                                  LVI-Työ                  

Iso-Kouvola Oy 

Kivistöntie 5, Mynämäki

Enertest Oy 

Mynämäki
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Nakkilan Sihuma Oy 

Nakkila 

www.sihuma.fi

Valtasen liikenne Oy 

  Oripää 

www.valtasenliikenne.com

Sähkö-Uitti Oy 

Orivesi 

Puh. 03 335 2314

APR-Rakennustyö Oy 

Outokumpu

Laatokan Lankku Oy/puutavaraa 

Parikkala 

www.laatokanlankku.fi

Pielaveden Maaseudun            

Kotipalvelu ja Kuljetus

Hautaustoimisto-Begravningsbyrå    

Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 

 puh. 0400 562 216 

Grilliravintola Herkkules 

Porvoo

Topteam IT Oy - Jotta sinä voit keskittyä omaan työhösi topteam.fi

Haavikon Kenkä Ky 

Rovaniemi

Bistro-Tuote Oy 

Rymättylä, puh. 02 2778 555 

www.bistro-tuote.fi

Kauppakeskus Rinteenkulma 

Rovaniemi 

www.rinteenkulma.fi

HF-Autohuolto Oy 

 Riihimäki

Haapasaari Works Oy 

Salo
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www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

 Asianajotoimisto                     

Moisander & Vainio Oy 

 Savonlinna

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti  

Sauvo

Insinööritoimisto                                 

Eero Kellberg Oy 

 Seinäjoki

 
Siilinjärvi

 

Siilinjärvi

Kuljetus Lintunen                                       

LL-Company Oy 

Talluskylä

Tuupovaaran Sähkö                               

T:mi Esko Tolonen 

 Tuupovaara

Maanrakennus Mykrä Oy 

Ulvila 

www.mm-mykra.fi

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

                       Arvo Kokkonen Oy 

Vantaa

Auto-Artikkeli 

Vantaa

Arolan Höyläämö 

Vampula 

www.arolanhoylaamo.fi

Vampulan Tili ja Isännöinti Oy 

Vampula

Metsätyö Pa-Ko 

Ylikiiminki 
Stihl-moottorisahojen myynti ja huolto 

pihapuiden kaadot, sähkölinjojen raivaus,                
taimikon- ja pensasaitojen hoito.



LC kokoontumispaikat kiittävät Lion-väkeä 
yhteistyöstä toivottaen 

Hyvää Joulua ja Hyvää tulevaa vuotta 2017!
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Puh. 03 534 2491

www.puotilankartano.fi

info@puotilankartano.fi
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LC Ilomantsi vietti 60-vuotisjuhlaansa 

12.11.2016 Parppeinpirtillä, jossa kut-

suvieraina olivat DG Leo Ryynänen 

ja lady Merja sekä PCC Harri Forss 

ja lady Raija, naapuriklubien edusta-

jia sekä LC Ilomantsin jäseniä puo-

lisoineen. Juhlan tunnelma oli arvo-

kas, lämminhenkinen ja kodikas, mitä 

edesauttoi osaltaan Parppeinpirtin 

lämmin ja paikallishenkinen olemus. 

Juhlapäivän viettäminen aloitettiin 

kunniakäynnillä Ilomantsin sankari-

haudoilla ennen juhlaa.

LC Ilomantsin presidentti Pekka 

Ikonen toivotti vieraat tervetul-

leeksi, ja piirikuvernööri Leo Ryynä-

nen kiinnitti pitämässään juhlapu-

heessa huomiota siihen, miten LC 

Ilomantsissa on sisäistetty palvelu-

järjestön ajatus, joka näkyy tehtyjen 

aktiviteettituntien määrässä. Talkoo-

työ ja rahallinen avustus ovat aina 

järjestön periaatteen mukaisesti pyy-

teetöntä, vastinetta ei pyydetä teh-

dystä avustuksesta. Kunnanjohtaja 

Markku Lappalainen kiitti klubia sen 

tekemästä työstä vanhusten ja vete-

raanien hyväksi, josta esimerkkeinä 

avustaminen vanhusten ulkoilemi-

sessa ja polttopuiden tekeminen. 

Kunnan resurssien kannalta LC Ilo-

mantsi on hyvä yhteistyökumppani 

palvelutyöllään.

Lion Sakari Penttinen on hoitanut 

klubin arkistoa ja koonnut sen histo-

riaa, josta materiaalista lion Hannu 

Ehrukainen tiivisti ja esitti yleisölle 

lämminhenkisen ja vaiherikkaan tari-

nan klubin perustamisvaiheista näi-

hin päiviin. Heillä molemmilla on 

takanaan pitkä ja aktiivinen jäse-

nyyshistoria klubissa. Juhlassa hei-

dät yllätettiin, kun piirikuvernööri 

Leo Ryynänen ojensi Hannu Ehru-

Nuoret solistit tekivät LC Kuopio/

Kalakukon 35-vuotiskonsertista juh-

lan ja rakkauden ylistyksen. Melvin 

Jones Jarmo Puukko, tenorit Ossi 

Jauhiainen ja Veli-Pekka Varpula 

sekä pianisti Heikki Mononen ovat 

olleet konserttien tekijöinä jo kuu-

den vuoden ajan.

Nyt LC Kalakukon juhlavuoden 

kunniaksi konsertoitiin upeassa Kuo-

pion Musiikkikeskuksessa. Rakkau-

den kohteita edustivat sopraano Piia 

Rytkönen ja laulaja Kristiina Brask. 

LC Kalakukko oli halunnut tukea ja 

tuoda esiintymismahdollisuuksia 

isoilla areenoilla nuorille pohjoissa-

volaisille kyvyille

Konsertissa he osoittivat olevansa 

odotusten arvoisia. Konsertti tarjosi 

LC Ilomantsi juhli 
60-vuotistaivalta

Kuvassa vasemmalta DG Leo Ryynänen, Melvin Jones -jäsen Hannu Ehrukai-

nen, Lions-ritari Sakari Penttinen, PCC Harri Forss ja presidentti Pekka Ikonen.

kaiselle hänelle myönnetyn kan-

sainvälisen Melvin Jones -jäsenyy-

den ja Suomen Lions -liiton entinen 

puheenjohtaja Harri Forss löi Sakari 

Penttisen Arne Ritari -killan ritariksi. 

Juhlan ohjelmassa esiintyi myös Ilo-

mantsin Mieslaulajien vahvistettu 

kvartetti, ja virallinen osuus päät-

tyi Karjalaisten lauluun. Juhla jatkui 

illallisen ääressä seurustellen ja klu-

bin vaiheita muistellen.

LC Ilomantsi mukana 
muistomerkkitöissä

LC Ilomantsin 60-vuotisjuhlavuoden 

merkeissä klubi on osallistunut Ilo-

mantsi-Seuran vetämän hankkeen 

Ilomantsin Öykkösenvaaran sota-

historiallisen muistomerkin viimeis-

telytöihin. Muistomerkki on 21. Pri-

kaatin taistelupaikka, johon Maase-

län kannakselta alkanut Neuvosto-

liiton suurhyökkäys pysähtyi hei-

näkuun lopulla 1944 suomalais-

ten voittoon jatkosodan viimeisenä 

suurtaisteluna. Veteraanien aloit-

teesta Ilomantsin kunnan ja kym-

menien yhteisöjen pääasiassa vapaa-

ehtoistyönä esittelykuntoon raken-

tamaa näyttelytilaa viimeisteltiin 

kesän aikana lattian kiveyksellä, ja 

näyttelyalueelle rakennettiin tarpeel-

linen puusee/halkoliiteri. Näihin töi-

hin klubin lionit osallistuivat useaan 

otteeseen, ja kesän päätteeksi myös 

rakennustyöt saatiin valmiiksi ja lisä-

rakennus käyttökuntoon.

LC Kuopio/Kalakukko 35 vuotta

LC Kuopio/Kalakukon 35-vuotiskonsertin esiintyjät kukitettuina. Edessä 

oikealla konsertin isä Jarmo Puukko. Kuva: Mauno Peltola.

jokaiselle jotakin: tummaa mieskuo-

rolaulua, tenoreitten komeita rakkau-

dentunnustuksia, sopraanojen herk-

kään vastetta tunnustuksiin, ooppe-

raa, ikivihreitä. Loppupuolella kap-

pale Africa yllätti svengillään. Ala-

van kirkkokuorokin innostui tulkit-

semaan tätä musiikkigenreltään peh-

meää rokkia.

Kattaus oli runsas ja monipuoli-

nen, lähes hengästyttävä. Korkeata-

soinen harrastaja-sinfoniaorkesteri 

Tahdistin soi upeasti, johtajanaan 

Harri Hyppölä.

Loppulauluna sankaritenorien 

Ossi Jauhiaisen ja Veli-Pekka Var-

pulan laulama ”Niin paljon kuuluu 

rakkauteen” sitoi yhteen konsertissa 

kuullut rakkauskertomukset. Konser-

tin loputtua illan pimeyteen vaelta-

valla konserttiyleisöllä oli nähtävissä 

kiitollinen ja tyytyväinen hymy. Ja 

kun konsertin tuottokin menee vam-

mais- ja nuorisotyöhön!

Tapio Nurmi

Kaksi peräkkäistä Suomen YK-nuorisodelegaattia ovat molemmat leoja
Vuoden 2017 YK-nuorisodelegaa-

tiksi on valittu 25-vuotias espoo-

lainen Ilmi Salminen. Hän aikoo 

keskittyä kautensa aikana erityi-

sesti nuorten osallistumiseen ja 

nuorten oikeuksiin sekä rauhan 

ja turvallisuuden teemoihin. 

Tänä vuonna 2016 YK-nuoriso-

delegaattina Suomesta on toimi-

nut Sonja Huttunen (Leo Club Jär-

venpää) ja ensi vuoden delegaatti 

on Ilmi Salminen, Leo Club Espoo/

tain Suomen Nuorisoyhteistyö – 

Allianssi ja Suomen YK-liitto.

YK-delegaatin paikasta oli kiin-

nostunut lähes parikymmentä haki-

jaa. Delegaatin kausi alkaa tammi-

kuussa ja kestää huhtikuuhun 2018.

Salminen viimeistelee diplomi-insi-

nöörin tutkintoa Aalto-yliopistossa ja 

opiskelee oikeustiedettä Helsingin Yli-

opistossa, erityisenä mielenkiinnon-

kohteena kansainvälinen oikeus. Hän 

on toiminut pitkäjänteisesti nuorten 

Downtownin jäsen. Näin suomalai-

set leot ovat perättäisinä vuosina 

valittu vastuulliseen tehtävään. Sal-

minen on Suomen 19. YK-nuoriso-

delegaatti ja delegaatteja on valittu 

jo vuodesta 1997 lähes joka vuosi. 

Delegaatti edustaa suomalaisia nuo-

ria YK:n yleiskokouksessa osana 

Suomen valtuuskuntaa ja tekee koti-

maassa YK-asioihin liittyvää tiedo-

tus- ja koulutustyötä. Valinnan YK-

nuorisodelegaatista tekevät vuosit-

osallisuuden ja vaikuttamismahdolli-

suuksien sekä koulutuksen puolesta 

erityisesti kansallisessa ja kansainvä-

lisessä partioliikkeessä sekä ylioppi-

laskuntatoiminnassa, mutta myös 

muissa järjestöissä.

Salminen arvostaa delegaatin 

työtä. Se on yksi maamme keskei-

simmistä paikoista edistää nuorten 

vaikutusmahdollisuuksia. Useiden 

järjestöjen lisäksi Salmista esittivät 

delegaatin tehtävään Suomen leot.
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Aika
Kurssityyppi/
kohderyhmä

Vastuupiiri Paikkakunta

SYYSLUKUKAUSI

27.9. ja 5.10. Liikuntaseuravalmentajat K Kuopio

22.-23.9. Peruskurssi C Järvenpää

26.-27.9. Peruskurssi A Turku

6.-7.10. Peruskurssi N Helsinki

10.-11.10. Peruskurssi K Iisalmi

12.-13.10. Peruskurssi G Jyväskylä

31.10.-1.11. Peruskurssi E Tampere

1.-2.11. Peruskurssi M Pori

3.-4.11. Peruskurssi C, B Lohja

7.-8.11. Peruskurssi L Rovaniemi

8.-9.11 Peruskurssi O Kalajoki

9.11. Täydennys G, K Varkaus

10.-11.11. Peruskurssi K Varkaus

14.-15.11. Peruskurssi D, C Kouvola

16.11. Täydennys D Kouvola

17.-18.11. Peruskurssi B Espoo

KEVÄTLUKUKAUSI

18.1 ja 24.1 Liikuntaseuravalmentajat N, B Helsinki

9.-10.2. Peruskurssi N Helsinki

13.-14.2. Peruskurssi H Joensuu

16.-17.2. Peruskurssi K Kuopio

23.-24.2. Peruskurssi I Oulu

28.2. ja 8.3.
Koulun ulkopuoliset
kasvattajat

B Pusula, Lohja

Pvm auki Liikuntaseuravalmentajat I Vuokatti

6.-7.3. Peruskurssi B Espoo

13.-14.3.
Peruskurssi 

(englanninkielinen)
G Jyväskylä

14.3. ja 22.3. Koulun ulkopuoliset
kasvattajat M Huittinen

16.-17.3. Peruskurssi A Turku

20.-21.3. Peruskurssi C, D Lahti

27.-28.3. Peruskurssi F, M Kauhajoki

3.4. Täydennys N, B, C Helsinki

4.-5.4. Peruskurssi N Helsinki

10.-11.4.
Peruskurssi 

(ruotsinkielinen)
N, B Porvoo

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 2016 -  2017 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioi piiriisi merkityt koulutukset ja vie tietoa eteenpäin
klubikokoukseen.  

» Tehkää päätös tällä kaudella koulutettavien määrästä heti en-
simmäisessä klubikokouksessa.

» Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.   

» Ottakaa kouluun yhteyttä kurssipaikan                           
tarjoamiseksi mahdollisimman pian. Liitosta on lähetetty 
kouluille tietoa koulutuksesta. 

» Ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee klubin maksajaksi ja 
liitto lähettää klubille laskun koulutuksen jälkeen.

KURSSITYYPIT

Peruskurssi = varhaiskasvatuksen, alakoulun ja yläkoulun  opettajille, 
koulunkäynninohjaajille ja muille koulun kasvattajille  suunnattu kak-kk
sipäiväinen koulutus (410e/hlö)

Koulun ulkopuoliset kasvattajat = nuorisotyön, seurakuntien,  ur-rr
heiluseurojen yms. kasvattajille tarkoitettu yhteensä 10 oppitunnin 
pituinen ja kahteen eri iltaan sijoittuva koulutus (248e / hlö)

Täydennyskurssi = peruskoulutuksen aiemmin käyneille (200e/hlö)

2. aste = ammatillisten oppilaitosten ja lukion opettajille suunnattu 
kaksipäiväinen koulutus (410e/hlö)

Liikuntaseuravalmentajat = Liikuntaseuratoiminnassa mukana 
oleville eriytetty koulutus (248e/hlö).

Hinnat sisältävät alv:n.

YHTEYSTIEDOT

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen,
puhelin 040 850 7241

QUEST-SIHTEERI Jenna Härmä, puhelin 010 501 4507 

KOULUTTAJAT Johanna Arho-Forsblom, Sirpa Kannisto, Hanna 
Kokkala, Maarita Mannelin, Ulla Lundmark-Savolainen, Ulla Sirviö-
Hyttinen ja Markus Talvio

etunimi.sukunimi@lions.fi (poikkeus: ulla.savolainen@lions.fi)

ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tapahtuu verkkosivuilla olevalla
ilmoittautumislomakkeella. Sivuilta löytyy myös päivitetty koulu-
tuskalenteri: www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen

KOULUTUKSET TOTEUTETAAN, mikäli riittävä määrä 
osallistujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä
viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin 
osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin 
peruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.
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Aurinkorannikon suomalaisen kou-

lun henkilökunta sai kaksipäiväi-

sessä Lions Quest -koulutuksessa 

työkaluja oppilaiden elämäntaitojen 

tukemiseen ja ryhmäyttämiseen. 

Aurinkorannikolla nyt ensimmäi-

sen kerran järjestetyn koulutuksen 

rahoitti Aurinkorannikon leijonat.

Syys-lokakuun vaiheessa pide-

tyssä koulutustilaisuudessa Aurinko-

rannikon suomalaisen koulun opet-

tajat, koulunkäynninohjaajat sekä 

seurakunnan päiväkerhon edustaja 

saivat käytännön työkaluja oppi-

laiden myönteisen käyttäytymisen 

tukemiseen sekä toimivien oppilas-

ryhmien rakentamiseen. 

Koulutus tähtää siihen, että opet-

tajilla on keinot luoda kouluille tur-

vallinen, yhteisöllinen ja kannustava 

ilmapiiri, jossa oppilaat voivat hyvin 

ja sen ansiosta myös oppimistulok-

set paranevat. 

– Ryhmäytymiseen liittyvät 

asiat ovat meillä tärkeitä läpi luku-

vuoden. Aurinkorannikon suoma-

laisessa koulussa jokainen opetus-

ryhmä  muuttuu lukuvuosittain ja 

-kausittain, lukiossa jopa jaksoittain,  

taustoittaa koulun rehtori Maarit 

Paaso. 

Painotus 
vuorovaikutustaidoissa

Kahden päivän aikana kasvatusalan 

ammattilaiset kävivät Lions-liiton 

pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttisen 

johdolla läpi erilaisia toimintaan ja 

kokemukseen perustuvia työtapoja, 

jotka ovat omiaan vahvistamaan 

koululaisten itseluottamusta sekä 

tunne- ja vuorovaikutustaitoja.

– Oppilaat oppivat tunnista-

maan, nimeämään, ymmärtämään 

sekä näyttämään tunteensa. Samalla 

he oppivat säätelemään omaa käyt-

täytymistään, Ulla Sirviö-Hyttinen 

kiteyttää. 

Koulutus on hyödyllinen myös 

tunne- ja vuorovaikutustaitojen tär-

keyttä korostavan uuden opetus-

suunnitelman näkökulmasta.

Suojaa 
riskikäyttäytymiseltä

Ulla Sirviö-Hyttisen mukaan Aurin-

korannikon ulkosuomalaisessa kou-

luympäristössä oppilaiden hyvin-

voinnin kannalta on keskeistä, että 

opettajat ymmärtävät heidän koke-

muksiaan, msyös epävarmuutta, 

uuden kulttuurin keskellä ja pysty-

vät luomaan turvallisen ja avoimen 

ilmapiirin. 

– Ympäristössä, jossa on erilai-

nen kulttuuri ja ehkä myös arvot, 

lapset ja nuoret tarvitsevat vielä 

enemmän suojaavia tekijöitä riski-

käyttäytymisen ehkäisemiseen, hän 

tarkentaa. 

– Toivottavasti osallistujat saivat 

myös välineitä uuden opetussuunni-

telman toteuttamiseen, Ulla Sirviö-

Hyttinen lisää. 

Opettajat hyötyvät

Palaute koulutuksesta oli tämän leh-

den painoon mennessä vielä saa-

matta, mutta kouluttajalle jäi tapah-

tumasta myönteinen hytinä. 

– Jo toisena päivänä koin osallis-

tujien olemuksista ja kommenteista 

positiivista palautetta.

Helsingin yliopiston tekemän tuo-

reen evaluointitutkimuksen mukaan 

opettajat selvästi hyötyvät LQ-kou-

lutuksesta. Koulutuksen käyneet 

opettajat pitävät tulosten mukaan 

ohjelman tavoitteita tärkeämpinä ja 

kokevat olevansa pätevämpiä edis-

tämään niitä kuin ennen koulutusta. 

Koulutusta lähes  
100 maassa

LQ Elämisentaitoja -koulutus järjes-

tettiin Aurinkorannikolla nyt ensim-

mäistä kertaa. 7  000 euroa maksa-

neen koulutuspaketin kustansi ja 

tilasi suomalaiselle koululle Lions 

Club Torremolinos Suomi. 

– Tiesimme, että koulutusta 

pidettiin täällä erittäin tarpeelli-

sena. Sen hankinnasta tehtiin pää-

tös jo kaksi vuotta sitten, mutta nyt 

päästiin toteutukseen, kertoo Aurin-

korannikon Leijonien edustaja Tarmo 

Mattila, jonka presidenttikaudella 

tukipäätös tehtiin. Lions-liitto tar-

joaa LQ-koulutusta 5–25-vuotiaitten 

kanssa työskenteleville kasvattajille. 

25 vuotta sitten käynnistet-

tyä Lions Quest -koulutusta anne-

taan tällä hetkellä yli 90 maassa, ja 

mate riaalia päivitetään vuosittain. 

Suomalaiset lionsklubit ovat otta-

neet ohjelman rahoittamisen osaksi 

vapaaehtoistyötään.

Suomessa menetelmän käyttöön 

on koulutettu tähän mennessä lähes 

20  000 kasvattajaa. Lisäksi sitä sovel-

letaan muun muassa urheiluvalmen-

nuksessa. 
Teksti: Tiina Piha

LQ-koulutuksesta opettajille välineitä
vuorovaikutuksen tukemiseen

Aurinkorannikon suomalainen koulu. Etualalla keskellä kouluttaja 

Ulla Sirviö-Hyttinen.

Elina Snicker
HARMONY SISTERS
Musiikkinäytelmä sisaruudesta, unelmista ja todellisuudesta
Päärooleissa Raisa Vattulainen, Petriikka Pohjanheimo ja Maiju Saarinen

Ohjaus Saana Lavaste / ENSI-ILTA 28.1.2017

LIPUT 32 € / 29 € / 23 € / www.lippu.fi alk. 20,50 €
hinnat sis. palvelumaksun

Kevätkauden ohjelmistossa myös mm.
musikaalikomedia Housut pois

Kysy ryhmämyynnistä tarjousta yli 30 hengen ryhmille! 
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474 / 
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LC Haukipudas/Kello on vuosittain 

mahdollistanut kahdelle opettajalle 

Lions Quest -koulutuksen Haukipu-

taalla ja Kellossa. Koulutuksen jäl-

keen opettajat on kutsuttu klubi-

iltaan kertomaan kokemuksistaan 

koulutuksesta ja mahdollisuuksista 

käyttää opittua koulun oppitun-

neilla.

Kutsuessani kauden 2015–2016 

Lions Quest -koulutuksen käyneet 

kaksi opettajaa Kiviniemen koulusta 

klubi-iltaamme niin he kutsuivatkin 

klubimme koululle seuraamaan millä 

tavalla Lions Quest -oppeja hyö-

dynnetään oppitunneilla. Kivinie-

men koulu on kehittämässä koulun 

arvoja yhteistyössä oppilaiden van-

hempien ja oppilaiden kanssa. Kivi-

niemen koulun arvoja ovat jo aiem-

min koulun vanhemmat miettineet 

vanhempainillassa. Koulun arvoiksi 

on sovittu: Turvallisuus, vastuul-

lisuus, hyvinvointi ja ilo, moninai-

suuden kunnioittaminen, vuorovai-

kutus ja osaaminen.

 Koulun rehtori Seija Länden ker-

toi että koulun arvojen halutaan 

näkyvän koulun käytännön arjessa 

joka hetki. Yhteisten arvojen ympä-

rille on Kiviniemen koulussa ideoitu 

koulun pihalle yhdessä taiteilija 

Anna Koivukankaan kanssa ruori, 

joka on samalla paitsi taideteos, 

myös leikkipaikka. Ruorin sakarat 

kuvaavat koululle yhdessä määritel-

tyjä arvoja. Ruorin keskiössä kaikkia 

yhdistävinä arvoina ovat: Teemme 

yhdessä, mahdollistamme ja palve-

lemme. Koulun sisätiloihin on myös 

tulossa konkreettinen arvoruori.

Mielipide esiin 
peukuttamalla

Seurasin kahden luokan oppituntia, 

jossa oppilaat pohtivat mitä turval-

lisuus, joka on yksi valittu koulun 

arvo, tarkoittaa heidän koulussaan. 

Menetelmänä Lions Quest- kurssin 

käyneet kaksi opettajaa käyttivät 

Lions Quest mukaista työryhmiin 

jakoa ja mielipiteen annoin peukut-

tamalla. Luokan oppilaat jaettiin vii-

den oppilaan ryhmiin ja jokaiseen 

ryhmään valittiin kirjuri ja apukirjuri. 

Kirjuri kirjasi ryhmän mielipiteen ja 

varakirjuri varmisti että kaikki mieli-

piteet ehdittiin kirjata paperille.

Mielipiteen ilmaisu kerrottiin 

nostamalla peukku ylös. Kirjurin 

annettua luvan peukuttaneelle niin 

hänen mielipiteensä kirjattiin pape-

rille ja peukku laskettiin alas. Peu-

kun sai nostaa ylös niin monta ker-

taa kuin halusi kertoa mielipiteensä. 

Kun kaikki ryhmät olivat keränneet 

ryhmän mielipiteet niin ne käytiin 

oppitunnin lopuksi yhdessä lävitse. 

Opettaja keräsi paperille kirjatut mie-

lipiteet vieden ne koululla olevaan 

arvojen koriin. Kaikki annetut mieli-

piteet tullaan myöhemmin käymään 

läpi ja hyödyntämään arvojen suun-

nittelussa. Arvojen suunnittelu kou-

lulla jatkuu.

Yhteistyöstä on 
jo pitkät perinteet

Lions-klubillamme ja kouluilla on 

pitkä perinne yhteistyöstä Haukipu-

taalla Lions Questin ja nuorisovaih-

don puitteissa. Koulutuksessa opet-

tajia valmennetaan ja rohkaistaan 

käyttämään toiminnallisia ja koke-

muksellisia työtapoja, joilla vahvis-

tetaan mm. lasten ja nuorten itse-

luottamusta sekä tunne- ja vuorovai-

kutustaitoja.

Ohjelmasta on saatu hyviä vink-

kejä, joita voi soveltaa eri tilanteissa 

ja oppitunneilla kertoi Lions Quest 

koulutukseen osallistunut Kivinie-

men koulun opettaja. Lions Quest-

yhteistyö Kiviniemen koulun kanssa 

tulee jatkumaan. Kuluvalla kaudella 

ohjelmaan voi kouluttautua kaksi 

opettajaa, joista toinen on Kivinie-

men koulusta ja toinen Martinnie-

men koulusta. Haluamme olla näin 

mukana tukemassa nuoria ja opetta-

jia heidän tärkeässä työssään.

Hannu Liljamo
presidentti ja nuorisovastaava

Lions Quest, elämisentaidot opetuksen 
tukena Kellon Kiviniemen koulussa

Kiviniemen koulun ”arvoruori”. Kuva: Hannu Liljamo.

Kiviniemen koulun ”pihan arvoruori”, kuvanottaja Rantapohja/AH.
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Tänä kesänä sain upean mahdolli-

suuden osallistu Lionsien kesävaih-

toon ja lähteä Kanadaan noin kuu-

kauden ajaksi. Ennen matkaa olin 

hyvin innoissani, mutta myös her-

mostunut. Tämä olisi ensimmäinen 

matkani ilman perhettäni ja olin läh-

dössä eri maanosaan! Jännitys hel-

potti kuitenkin jo turvatarkastuk-

sesta päästyäni kun pääsin jaka-

maan fiiliksiä muiden Kanadaan läh-

tevien suomityttöjen kanssa. Lennot 

sujuivat hyvin, ja pian olimmekin jo 

 Pearsonin lentokentällä.

Kanadassa ollessani asuin kah-

dessa eri isäntäperheessä. Ensimmäi-

nen perheeni asui pienessä kaupun-

gissa nimeltä Brantford, joka sijait-

see hieman yli tunnin ajomatkan 

päässä Torontosta. Dent ja Arlene 

näyttivät minulle sekä turkkilaiselle 

host-siskolleni, Ecelle, mm. puheli-

men isän Alexander Graham Bellin 

vanhan kodin sekä Gretzky cente-

rin, joka vannoutuneelle suomalai-

selle jääkiekkofanille oli tietty unoh-

tumaton  näky.

Toinen perheeni asui “Kana-

dan kuninkaallisessa kaupungissa”, 

Guelphissa. Perheeseen kuuluivat 

vanhemmat Russ ja Charlene sekä 

kaksi koiraa: Riley ja Cloey. Minun ja 

Ecen onneksi pihalla oli myös uima-

allas, sillä matkamme aikana lämpö-

tila oli lähes joka päivä 30° celsius-

asteen paremmalla puolella. Guelph 

tunnetaan Kanadassa kauniina ja 

vihreänä yliopistokaupunkina, ja sitä 

se todella onkin. Koska Russ ja Char 

kävivät myös töissä, saimme myös 

nähdä heidän ystäviään sekä muuta-

maa muuta vaihtaria. Kävimme mm. 

shoppailemassa isossa outlet ostos-

keskuksessa, ROM-museossa Toron-

tossa sekä jalkapallopelissä (tarkoit-

taen siis amerikkalaista jalkapalloa, 

jonka säännöistä minulla tai host-

siskollani ei ollut aavistustakaan). 

Aika kului kuin siivillä, ja ennen kuin 

huomasimmekaan oli jo aika pakata 

laukut ja lähteä leirille.

Leirille lähtöaamuna olimme sis-

koni kanssa hyvin hermostuneita. 

Olimme tavanneet muutamia vaihta-

reita matkan aikana, mutta tunnelma 

oli silti jännittynyt. Hieman alle tun-

nin ajomatkan jälkeen olimme kui-

tenkin perillä leirikeskuksessa ja 

sanoimme hyvästit perheellemme 

viikon ajaksi. Tulisimme vielä takai-

sin perheidemme luokse neljäksi päi-

väksi leirin jälkeen.

Leirin aikana pääsin tutustu-

maan 15 nuoreen 15 eri maasta. 

En olisi ikinä viikon alussa uskonut 

että meistä tulisi niin tiivis ryhmä ja 

hyviä ystäviä. Vaikka tulimme kaikki 

hyvin erilaisista kulttuureista ja läh-

tökohdista, tulimme heti ensim-

mäisestä päivästä asti hienosti toi-

meen, enkä voisi enää kuvitella elä-

määni ilman muutamia ihania ystä-

viä, joihin tutustuin leirin aikana. 

Ohjelmaa oli tarpeeksi, mutta ei lii-

kaa. CN torni, melominen, Niagaran 

putoukset, baseballottelu Brantfor-

dissa, öinen kierros Walmartissa 

ja jäätelö puoli yhdeltätoista illalla 

Dairy Queenista. Tulen ehdotto-

masti muistamaan tämän kesän 

ikuisesti!

En osaa eritellä mikä matkassa oli 

parasta, mutta suosittelen kesävaih-

toa lämpimästi kaikille, jotka haluai-

sivat saada uusia ystäviä ja tutustua 

vieraan maan kulttuuriin ja kieleen. 

Toivon, että pääsen matkusta-

maan Kanadaan uudestaan lähitule-

vaisuudessa, jotta pääsisin tervehti-

mään host-perheitäni sekä muita 

uusia ystäviäni Kanadasta. Lopuksi 

vielä suuri kiitos Vartiokylän Lions 

Clubille matkan tukemisesta ja käy-

tännön asioista hoitamisesta. 

Alexandra Aarnio

Seikkailuni Kanadassa 25.6.–23.7.2016

Ryhmämme katsomassa baseball-peliä Brantfordissa.

Minä ja host-siskoni AJ (Ece Kelem-

cisoy) Port Doverin rannalla.

Host-vanhempani ja -siskoni leirin ensimmäisenä päivänä (Char Hubbell, Russ 

Dwyer & Ece Kelemcisoy)

Minä, AJ sekä host-perheemme hyvät ystävät Lynda (Lynda Irvine) ja Don 

(Don Irvine) katsomassa jalkapallo-ottelua Hamiltonissa.
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Ensi kesän nuorisovaihtomatkojen hakuaika on parhaillaan menossa. Klu-

bien osalta hakuaika päättyy 15.12.2016, jolloin kaikki hakemukset täy-

tyy olla piirin nuorisovaihtojohtajalla. Olen vakuuttunut, että jälleen 

löydämme innokkaita ja avoimin mielin uusiin kulttuureihin suhtautu-

via nuoria lähetettäväksi eri maihin.

Jos vaihtoon lähteminen vaatii rohkeutta ja itsenäisyyttä, tarjoaa se 

myös ikimuistoisia kokemuksia, kuten oheisesta Alexandran jutusta 

voitte lukea.

Samalla kun klubit hakevat vaihtoon lähteviä nuoria, kannattaa etsiä 

ensi kesäksi isäntäperheitä. Tänä tai aikaisempana vuonna vaihdossa 

olleiden nuorten perheiltä on hyvä tiedustella, voivatko he vastavuoroi-

sesti tarjota Suomeen saapuvalle nuorelle majoitusta. Perheitä tarvitaan 

muissakin piireissä kuin niissä, missä pidetään leiri.

Talvivaihtoa on perinteiseen tapaan Australiasta ja Malesiasta, tänä 

talvena on viisi nuorta tulossa. Malesiasta saapuu 21-vuotias nuori mies 

joulukuuksi ja Australiasta neljä 17–18-vuotista neitosta, jotka viipyvät 

Suomessa pari kolme viikkoa joulukuussa.

Tämän kesän vaihto oli suunnilleen entisen kokoinen. Lähtijöiden 

määrä Suomesta oli n. 200 nuorta 39 eri maahan sekä USA:ssa 22 osa-

valtioon. Leirejä pidettiin Suomessa normaalit 5 kpl ja osallistujia oli 

138 nuorta samoin 39 maasta. Vain yksi tyttö oli pelkästään perhema-

joituksessa.

Hyvää joulun odotusta
YCED Pirkko Kokkonen

Ajankohtaista 
nuorisovaihdosta

PASI SALMU
0400 541 866

pasi.salmu@gmail.com

Suomalaiset klubiasut 
ja mittapuvut

*Mittaukset 
esimerkiksi 

klubi-iltoina.

Sri Lankan silmäsairaala
Sri Lankassa on syksyn aikana tehty laskelmia jatkorakentamisen suh-

teen. Pari kertaa on tarjottu liian suuria lukuja. Kuitenkin, kun meillä 

on kerättynä 120.000€, niin isompaan ei voida lähteä. 

Tämän lehden mennessä painoon, näyttää siltä, että tulen allekir-

joittamaan 5.12.2016 rakennussopimuksen ja rakentaminen alkaisi 

tammikuussa 2017.
Erkki Laine

silmäsairaalan hankevastaava
0400 414386

LC Sastamala Linda teki matkan 

Gdanskiin Puolaan lokakuun vii-

meisenä viikonloppuna. Matkalla oli 

mukana 14 lionsia ja matkalla meitä 

oli yhteensä 25 henkilöä.

Matkalle lähdimme Turusta, josta 

oli suora lento Gdanskiin. 

Puolaan saavuttuamme lähdimme 

tutustumaan Marlborkin linnaan. 

Linnan tunnelmallisessa ravinto-

lassa nautimme maukkaan lounaan 

ja sen jälkeen oppaan johdolla tutus-

tuimme vaikuttavaan ja mittasuhteil-

taan massiiviseen linnarakennuk-

seen. Linna tuhoutui osin toisessa 

maailmansodassa, mutta se on res-

tauroitu taidokkaasti vanhaa kun-

nioit taen. Linnassa käy vuosittain 

yli 500  000 vierailijaa.

Lauantaina tutustuimme Gdans-

kin vanhaan kaupunkiin ja Sopotin 

kaupunkiin. Päivän aikana vierai-

limme myös Gdanskin Oliwa kated-

raalissa, jossa saimme kuulla mahta-

van urkukonsertin. Katedraalin ulko-

puolelta ei voi aavistaa, miten kau-

nis se on sisältä. 

Matkamme kohokohta oli kuiten-

kin olla LC Gdansk/Amber vieraina 

loisteliaassa Villa Evassa.

Illan aikana saimme kokea vie-

raanvaraisuutta ja lämmintä yhteis-

kuuluvaisuutta. On sykähdyttävää 

huomata, miten me leijonat toi-

mimme samojen periaatteiden ja 

tavoitteiden mukaisesti. Tuemme 

toiminnallamme apua tarvitsevia ja 

meillä on hankkeita, jotka tuovat iloa 

ja parannuksia kohderyhmilleen. Lei-

jonamarssin sanat konkretisoituivat 

tuossa illassa. 

 Teksti ja kuvat: 
Marja-Leena Tikka

LC Sastamala/Linda teki 
matkan Puolaan Gdanskiin

LC Gdansk/Amber presidentti Beata Oworuszko ja LC Sastamala/Lindan pre-

sidentti Leena Toivonen vaihtavat klubivierailun muistamisia. Vieressä lion 

Monika Rehakka LC Sastamala/Linda, hän toimi matkamme aikana myös tulk-

kina. 

Ryhmäkuvassa LC Gdansk/ Amber ja LC Sastamala/Lindan  lioneita puolisoi-

neen juhlaillallisella. 
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Juhlassa tervehdyssanat lausui klu-

bin presidentti Pekka Vainio. PCC 

Tuomo Holopainen piti juhlapu-

heen painottaen paikallisen leijona-

työn merkittävyyttä. Klubin histori-

asta kertoi lion Kimmo Sirén. Histo-

riikissa hän kertoi mm. klubin perus-

tamisvaiheista. Klubin perustajajä-

seniin kuului mm. I.K. ”Iffu” Vai-

nio, joka toimi Suomen Lions-liiton 

Lions Club Porvoo-Borgå on tehnyt
hyväntekeväisyystyötä 60 vuotta

Lions-ritariksi lyötiin Kimmo Sirén. Kuvassa vasemmalta lady Lisbeth Fors-

blom, presidentti Pekka Vainio, lady Helena Sirén, Lions-ritari Kimmo Sirén, 

PCC Tuomo Holopainen ja lion Kaija Holopainen. Kuva: Joni Villanen.

Melvin Jones -jäsenyydellä palkittiin Matti Sund. Lady-ansiomerkin sai hänen 

ladynsä Kirsti Sund. Kuvassa vasemmalta: lady Lisbeth Forsblom, presidentti 

Pekka Vainio, lady Anne Sokka-Tuomala, lady Kirsti Sund, Melvin Jones -jäsen 

Matti Sund, PCC Tuomo Holopainen ja lion Kaija Holopainen. Kuva: Joni Vil-

lanen.

Suomen vanhimpiin lionsklubeihin kuuluva Lions Club 
Porvoo-Borgå vietti juhlavasti 60-vuotisjuhlaansa 
29.10.2016. Juhlapäivä alkoi kunniakäynnillä sankari-
hautausmaalla. Iltajuhlaa vietettiin ravintola Iriksessä.

ensimmäisenä liittosihteerinä vuo-

desta 1965 vuoteen 1974. Lions-lii-

ton tervehdykseen juhlaan toi PCC 

Tuomo Holopainen ja N-piirin ter-

vehdyksen 2.VDG Heikki Tuomala. 

Monet lähialueen lionsklubit toivat 

juhlaan onnittelutervehdyksensä.

Musiikista vastasi Skidiskaba 

2016 voittaja Olivia Halttunen säes-

täjänään siskonsa Julia, Ocarina-

nuorisokuoro ja kvartetti, joka lau-

loi juhlan naispuolisille vieraille 

serenadeja juhlan päätteeksi. Juon-

tajana juhlassa toimi lion Patrick 

Koskinen. Tilaisuudessa palkittiin 

useita klubin jäseniä aktiivisesta 

palvelutyöstä. Lions-liiton ansio-

merkit saivat lions-ritari Erkki Nie-

minen ja lions-ritari Kari Kangas. 

Melvin Jones -jäsenyydellä juhlassa 

palkittiin Matti Sund ja lady-ansio-

merkillä hänen ladynsä Kirsti Sund. 

PCC Tuomo Holopainen löi juhlassa 

lions-ritariksi Kimmo Sirénin.

Lions Club Porvoo-Borgå järjes-

tää vuosittain useita aktiviteettejä, 

joilla tuetaan etenkin paikkakunnan 

lapsia ja nuoria. Nykyisistä aktivi-

teeteistä mainittakoon ”Auta lasta 

– auta perhettä” -keräys isäin- ja 

äitienpäivän aattoina, joulukuusten 

myynti Taidetehtaan pihalla, vähä-

varaisten perheiden lahjakortit jou-

luna ja Skidiskaba-lastenlaulukil-

pailu. Vuosittain Lions Club Por-

voo-Borgå kerää ja myöntää tukea 

alueelle, valtakunnallisesti ja kan-

sainvälisesti 15  000–20  000 euroa.

Kahden klubin tanssi-ilta Punaiselle Sulalle

Letkajenkka tempaisi mukaansa. 

Kuva: Jari Jylppö.

LC Helsinki/Kontuja ja LC Helsinki/

Mellunmäki järjestivät yhdessä iloi-

set Punainen Sulka -iIltamat Ravin-

tola Kaisaniemessä Helsingissä 

24.9.2016. Ohjelmassa esiintyi Joo-

nas Myllyveräjä tuottaen suurta iloa 

erinomaisella imitointitaidollaan. 

Juhlaväen nautittua maukkaan 

aterian Tanssiorkesteri Sonja ja 

Omat Pojat sai leijonat ystävineen 

harrastamaan mieluisaa liikuntaa 

niin innolla, että tanssilattialla letka 

kiemurteli riemullisesti jopa pöytien 

välissä. Juhla tuotti runsaat 1  600 

euroa Punainen Sulka -keräykseen.
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15.9.–8.11.2016

A-piiri

LC Paattinen: Jami Toivonen

LC Dragsfjärd: Roger Hakalax

LC Naantali: Mika Jalovaara

B-piiri

LC Espoo/City: Tomi Kiuru

LC Hanko-Hangö: Maria Remes, Marko Honkanen

LC Helsinki/Maininki: Marjo Kytö, Ritva Hietala

LC Karjalohja-Sammatti: Jarkko Huhta-aho

LC Karis-Karjaa: Hilkka Lindqvist

LC Sjundeå-Siuntio: Marko Kolehmainen

LC Espoo/Suvituuli: Arja Nurmi

LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Tomi Ronkainen

C-piiri

LC Järvenpää/Ainot: Tuija Haapala

LC Vihti/Nummela: Anna Lemmetty

LC Tuusula: Pekka Korhonen

LC Vihti/Hiidenvesi: Marko Konttinen

LC Jokela: Mika Järvi

LC Hämeenlinna/Linnattaret: Satu Hakkarainen

LC Orimattila/Viljamaa: Jani Pirhonen, Vesa Teräs

LC Järvenpää Vennyt ja Jussit: Sirpa Vanhala, Ulla-Riitta Kara

LC Tuusula/Hyrylä: Sylvia Appelberg

LC Tuusula: Toni Luode, Marko Ketvel, Petri Tonteri

LC Hämeenlinna/Wanaja: Toivo Rantasuo, Risto Kotala

LC Janakkala/Idat: Pirkko Kostamo

D-piiri

LC Joutseno: Pekka Lukkari

LC Mikkeli: Pekka Jyrkinen

LC Kouvola/Honka: Juha Aaltonen, Petri Patjas

LC Lappeenranta/Rakuuna: Henri Tonder

LC Lappeenranta/Weera: Satu Vikman, Susanna Suomalainen

LC Myllykoski: Kaleva Huitila

LC Lappeenranta/Raja: Pekka Jokinen

LC Heinola/Tähdet: Minna Pirkola

LC Kotka/Keisarinna: Virpi Kukkola

LC Heinola: Tommi Lehtinen, Harri Kuivalainen

E-piiri

LC Tampere/Siilinkari: Kirsi Maarva

LC Tampere/Wivi Lönn: Marja-Liisa Kuokkanen, Päivi Virtanen

LC Suodenniemi: Antti Leppänen, Erkki Helavuori

LC Parkano: Markku Gratschew, Päivi Anttila, Teija Korppila

LC Tampere/Hämeensilta: Nina Kaarlenkaski

LC Ylöjärvi/Helmi: Maritta Moisio, Eija Haverinen

LC Tampere/Metsäveljet: Kai Toivonen

LC Urjala/Linnattaret: Maarit Rimpinen

LC Hämeenlinna/Kyröttäret: Pirkko Keskitalo-Kanervisto

LC Tampere/Näsinneula: Marjo Heinonen

LC Mouhijärvi: Reijo Seppänen

LC Orivesi: Jari Estola

LC Längelmäki: Seppo Knuuttila

F-piiri

LC Alavus/Kuulattaret: Päivi Mäkelä

LC Laihia/Helmi: Minna Niemi

LC Övermark-Yttermark: Gustav Kvarnemo

LC Kristinestad-Kristiinankaupunki: Göran Eklund, Fredrik Segervall

LC Kurikka/Jennyt: Kirsi Ylisaari

LC Vähäkyrö: Teemu Pekkarinen

LC Vaasa/Family: Tanja Koivisto

G-piiri

LC Mänttä: Petri Kivinen

LC Hankasalmi: Juha Nieminen, Tuomo Liimatainen

LC Muurame: Jari Raulo, Jani Kylmälahti, Ari-Pekka Siekkinen

LC Vilppula: Kari Savolainen

LC Karstula: Jorma Ruuska, Lasse Latvala

LC Jyväskylä/Jyvä: Anssi Järvenpää, Seppo Haukka

LC Saarijärvi/Kalmari: Pasi Nikara

H-piiri

LC Liperi/Leonilla: Sirpa Naumanen

LC Rääkkylä: Yrjö Eronen

LC Kiihtelysvaara: Markku Korhonen

LC Kerimäki/Puruvesi: Juhani Muhonen

LC Kontiolahti/Ursulat: Pirjo Turunen

LC Joensuu/Kanteletar: Johanna Kuikka

LC Joensuu/Carelian: Juha Sivonen

I-piiri

LC Kuhmo/Kuhmoniemi: Timo Jalkanen

LC Kajaani/Linna: Riitta Lindholm, Pasi Mäkelä

LC Kempele/Aurora: Heli Tertsunen

LC Oulu: Heikki Karppinen

LC Kuhmo/Helenat: Eine Lundberg, Riitta Huotari

LC Muhos: Maria Piirala, Juha Piirala

LC Raahe/Fantti: Leena Helander

LC Vaala: Mikko Kilpeläinen

K-piiri

LC Juankoski: Mika Rosberg, Reijo Maljanen

LC Vesanto: Markku Lindi, Essi Kosonen

LC Kuopio/Canth: Anne Rantonen, Anneli Tuomainen, Jonna Sirkkiä, 

Merja Palm-Salotaipale

LC Joroinen: Henry Hakala, Mauri Pitkänen, Jaana Onikki, Jaana Holma

LC Rautalampi: Jouni Juhala

LC Vehmersalmi: Marko Miettinen, Riitta Junnila

LC Siilinjärvi/Sandels: Petri Hartikainen

LC Kiuruvesi: Jari Peltola

LC Kaavi: Pasi Pitkänen

LC Varpaisjärvi: Teuvo Voutilainen

LC Kuopio/Siskotyttö: Mari Kokolahti

L-piiri

LC Rovaniemi/Ronjat: Mervi Ojala, Johanna Lohtander, Anne Sandberg

LC Rovaniemi/Napapiiri: Aimo Jolanki

LC Kemijärvi: Tapio Kostamo

LC Sodankylä/Sompio: Pekka Sipola

LC Rovaniemi/Petronella: Kaisu Huhtalo, Raija Kivilahti

LC Muonio: Sami Halmekivi

LC Pudasjärvi: Katri Virtanen, Ilpo Virtanen

LC Kittilä/Levi: Satu Rajala, Pekka Rajala

LC Rovaniemi/Pöyliö: Tommi Venäläinen

LC Anar-Inari: Markku Arrela

M-piiri

LC Rauma/Fänikk: Hassan Idtaib

LC Pori/Meri-Pori: Raimo Kaipiainen

LC Nakkila: Harri Hoglund, Jouni Sasi

LC Punkalaidun/Fiina: Seija Uusi-Kouvo, Mervi Moilanen
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LC Rauma/Ruori: Vesa Rosenqvist, Aleksi Reini

LC Pori/Katariina: Silja Iltanen, Helena Nygren

LC Lauttakylä: Kalle Jarttu

LC Huittinen: Jarkko Hakasuo, Jussi Lammela, Jaakko Kauppinen,  

Antti Kourunen, Juha Suomela

LC Rauma/Kanali: Aino Haveri

LC Kiikoinen: Aimo Koskinen, Reijo Kiiskinen

LC Pori/Charlotta: Marika Paunu-Laakso

LC Huittinen/Doris: Mervi Virtanen

LC Pori/Karhu: Antti Tiisanoja

LC Siikainen: Asko Huhtamäki

LC Ulvila: Kalle Wahlroos

N-piiri

LC Porvoo/Borgoensis: Jarmo Kostian

LC Helsinki/Pro Humano: Heli Elise Hellevi Rinne

LC Helsinki/Puistola: Harri Martikainen, Heikki Rausmaa, Timo Bengs, 

Timo Mikkola

LC Helsinki/Itä: Kari Salo, Hannu Ahonen, Ilkka Sademies

LC Vantaa/Vernissa: Riina Laurila

LC Helsinki/Keskuspuisto: Mirva Jumppanen

LC Vantaa/Avia: Mari Hämäläinen, Tanja Forcythe-Reid

LC Loviisa/Queen Lovisa: Eija Ahlfors, Anette Koivisto, Jonna Hällsten

LC Porvoo-Borgå: Samu Karvala

LC Helsinki/Revonsalmi: Seppo Kangaspunta

LC Vantaankoski-Vandaforsen: Tero Haikonen

LC Vantaa/Komeetat: Eija Hellström

LC Vantaa/Hakunila: Tero Saarinen

LC Helsinki/Kruununhaka: Marja-Liisa Hassi

O-piiri

LC Reisjärvi: Tero Savela, Marko Paalavuo

LC Jeppo: Kerstin Grahn, Jonas Back

LC Haapavesi: Jarmo Mustapää

LC Jakobstad-Pedersöre-Linneor: Gunilla Dahlin

LC Kaarlela: Kari Wiik

LC Kälviä/Lucina: Elina Riippa

LC Kalajoki/Kallattaret: Minna Vähäjylkkä

LC Pori/Meri-Porin Yyterin Kylpy-

lähotellissa vietettyyn lämminhen-

kiseen 40-vuotisjuhlaan 24.9.2016 

osallistuivat oman väen lisäksi 

lukuisa joukko leijonaystäviämme 

läheltä ja kaukaa. Ennen juhlaa klu-

bin lionit ja puolisot kävivät kukka-

tervehdyksellä Reposaaren sankari-

haudoilla sekä perustajapresidentin 

Kurt Pettersson – Fernholmin hau-

dalla.

Tervehdyspuheen sinivalkoisin 

värein koristellussa juhlahuoneessa 

piti klubin presidentti Jarmo Kivistö, 

joka puheessaan mm. ”komensi” 

juhlaväen viettämään hiljaisen het-

ken pois nukkuneiden klubin jäse-

nien muistoksi. Juhlapuheen juh-

lassa piti PCC Kosti Rasinperä. Kan-

nustavassa ja pitkän lionskokemuk-

sen sävyttämässä puheessaan hän 

muistutti meitä palveluhengen tär-

keydestä ja vastuun merkityksestä 

kaikessa.

Kehittämispäällikkö Timo Aro 

toi juhlaan Porin kaupungin terveh-

dyksen. Piirin 107-M tervehdyksen 

esitti piirikuvernööri Raimo Gröhn. 

15-vuotiaat tytöt Milla Mettälä ja 

Susanne Seppälä lauloivat kolme 

kaunista laulua, heidät palkitiin 

klubin stipendillä. Ansiomerkkien 

jaossa lion Matti Niekka palkittiin 

Melvin Jones -jäsenyydellä. Palkitse-

misen suoritti PCC Kosti Rasinperä 

ja klubin presidentti Jarmo Kivistö.

Lionsritariksi nimettiin piirikuver-

nööri Raimo Gröhn. Ritariksi lyön-

nin suoritti PDG Ossi Lahtinen avus-

tajinaan Lions-ritari, PDG Raimo Jär-

vinen ja Lions-ritari Tapio Hacklin. 

Perustajajäsenen 40-vuotismerkin 

saivat lionit Viljo Sankari ja Esko 

Silmu. Yhden ruusukkeen ansiomer-

killä palkittiin Melvin Jones -jäsenet 

Matti Blomster ja Mauno Vuorinen.

Palkitsemisien jälkeen uusi 

 Melvin Jones -jäsen Matti Niekka 

esitti referaatin laatimastaan his-

toriikista, jonka jälkeen juhla hui-

pentui Pihlavan Laulajien lauluesi-

tyksiin. Heidän lauluistaan erityi-

sesti jäivät mieleen Suomen Laulu 

ja Pihlavan valssi. Lopuksi laulettiin 

kaikki yhdessä Satakunnan laulu ja 

tilaisuus päättyi juhlavasti.

Kiitos kaikille osallistumisesta, 

erityisesti Teille vieraat, toitte iltaan 

juhlatunnelman. Juhlan saldo jaet-

tavaksi eri kohteisiin mm. nuoriso-

työhön, veteraaneille Lions Questiin 

ym, noin 6 000 euroa. 

 Raimo Järvinen

LC Pori/Meri-Pori 
juhli 40. vuottaan

Melvin Jones -jäsenyydellä palkittiin lion Matti Niekka. Palkitsemisen suorit-

tivat PCC Kosti Rasinperä ja presidentti Jarmo Kivistö.

Lions-ritariksi lyötiin piirikuvernööri Raimo Gröhn. Ritaroijana oli PDG Ossi 

Lahtinen ja todistajina Lions-ritarit Raimo Järvinen ja Tapio Hacklin.
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Suomen Lions-liiton SM-PILKKIKILPAILUT 
SODANKYLÄSSÄ 8.4.2017 klo 12.00-15.00
SARJAT: 
Yleinen sarja: alle 60-vuotiaat miehet, yli 60-vuotiaat miehet yleinen sarja: 
alle 60-vuotiaat naiset, yli 60-vuotiaat naiset, Leot ja pennut alle 16 vuotta. 
Joukkuekohtaiset sarjat (enintään 3 henkilöä / joukkue). 
Kilpailun yhteydessä pidetään myös 107L- piirin kisat. 

OSANOTTOMAKSUT: 
Miehet ja naiset 15 € / henkilö. Joukkuemaksu 30 € / joukkue. 
Leot ja pennut 10 € / henkilö. 
107L-piirin kisoihin lisämaksu on 10 € / henkilö ja joukkuemaksu 20 € / joukkue.
Osanottomaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille:
Lions Club Sodankylä ry FI79 1233 3000 1045 22. 

ILMOITTAUTUMISET: 
Viimeistään 24.3.2017 (kirjallisesti): Mika Nikula, Loukastie 13, 99600 SODANKYLÄ.  
Sähköpostilla:  mika.mikki.nikula@gmail.com 
Jälki-ilmoittautumiset la 8.4.2017 klo 9.00–11.00 kilpailukeskuksessa. 
Jälki-ilmoittautumisesta peritään 50 % korotus osanottomaksuihin. 
Kilpailuaika on klo 12.00–15.00. Kilpailualue sijaitsee Luoston Ahvenlammella. 

MAJOITUS :
Kilpailualueen vieressä Lapland Hotel Luostotunturi www.laplandhotels.com tai 

Majoitus hotellissa alk. 120 €/2hh/vrk, sis. aamiaisen ja kylpylän käytön.
Majoitus kelomökissä alk. 140 €/vrk, sis. hotelliaamiaisen, siivouksen ja liinavaatteet.
Perjantaina hotellilla tanssit ja yökerhossa karaoke. Lauantaina Keloravintolassa 
tanssit ja hotellilla bilebändi sekä yökerhossa karaoke.

MUUTA:
Perjantai iltana pilkitään myös yleiset Löysät pois -iltapilkit jossa hyvät tavarapalkin-
not. Ilmoittautuminen jäällä tuntia ennen kisaa.
SM-pilkki kilpaillaan lauantaina MartinPilkin yhteydessä.  MartinPilkkiin voi osallistua 
ostamalla 20€ arvan tai kilpailulipukkeen. Arvonnassa mm. kaksi Toyota henkilöau-
toa.  Arpoja rajallinen määrä.

TIEDUSTELUT KILPAILUISTA Mika Nikula puh. 0400 718 575 
TERVETULOA PILKKIMÄÄN! 
LC-Sodankylä

Pekka Kauko LC Sastamala/Vammalasta voitti Lions-liiton shakkimestaruu-

den Askolassa pelatussa turnauksessa. Toiseksi kilvassa tuli Tommy Öberg 

LC Ekenäsistä ja kolmanneksi Pekka Wilska LC Hamina/Bastionista.

Joukkuekilpailun voitti LC Ekenäs. Joukkueessa pelasivat Leif Ekberg ja 

Tommy Öberg. Toiseksi joukkuekilvassa tuli LC Ylihärmä pelaajinaan Raimo 

Holm ja Paavo Mulari ja kolmanneksi LC Sastamala/Vammala pelaajinaan 

Pekka Kauno ja Istvan Vilagi.

Turnaus pelattiin 1.10.2016 Askolassa Prestbackan kartanossa LC Askolan 

toimiessa isäntänä. Kartano tarjosi hyvät puitteet koko päivän kestäneelle 

turnaukselle, joka pelattiin siten, että kaikki pelaajat kohtasivat toisensa lau-

dan ääressä. Arpaonni ei siten vaikuttanut tulokseen. 

Kilpailun tuomarina toimi Lauri Hagelberg Lahdesta.

Teksti: Jouni Vilkki

Kärkölässä järjestettiin 30.9.–1.10.2016 traktorikynnön SM 2016 -kilpailut. 

Kilpailujen järjestelytoiminnat aloitettiin jo syksyllä 2015. SM-kisoista vas-

tasi SM-Kyntö ry ja muusta järjestelystä Kärkölän ja naapurikunnan Haus-

järven yhdeksän eri yhdistystä, joiden joukossa Lions Club Hausjärvi/Lukot 

ja LC Kärkölä. Tapahtuma keräsi runsaan yleisömäärän molemmille kisa-

päiville. SM-kyntöjen lisäksi tapahtumassa oli useita alan näytteille asetta-

jaa, näytöksiä ja usean kymmenen vanhan traktorin ja kuorma-auton näyt-

tely joka huipentui perjantaina ja lauantaina vanhojen traktorien paraatiin.

Leijonat ja leidit vastasivat tapahtumassa lähinnä pysäköinnistä ja pysä-

köintimaksujen keräämisestä. Pysäköintimaksu, joka oli vaatimaton viisi 

euroa, sisälsi sisäänpääsyn ja ohjelmalehtiset koko autokunnalle. Tapah-

tuma saatiin läpivietyä paria sadekuuroa ja reippaita tuulia lukuun otta-

matta hienossa syksysäässä.

LC Hausjärvi/Lukot ja LC Kärkölä kiittävät vielä erikseen leijoniaan ja lei-

dejä arvokkaasta panoksesta tapahtuman läpiviennissä. Tapahtuman rahal-

linen tulo jaetaan osallistuneiden yhdistysten kesken. Klubit saavat tuoton 

käytettäväkseen hyväntekeväisyyteen lahjoitusten ja avustusten muodossa. 

Tapio Kulmala

Lions-shakkimestari 2016 Pekka Kauko kultamitali kaulassaan. 

Kuva: Matti Vuorinen.

Pekka Kauko shakkimestariksi

Traktoriparaati SM-kyntökilpailujen kunniaksi.

Traktorikynnön SM 2016 Kärkölässä

Kilpailuaika 13.3.–16.4.2017.

Järjestäjä  LC Lappeenranta/Rakuuna.

Kilpailutapa  6 sarjaa am (ei uusintoja). 
Keskiarvotasoitukset 205–155 /70 % (rekisteröimättömät 35 p/s). 

Kilpailumaksu  40 €.

Kilpailusarjat: 1 x 6 s lions-mestaruus ilman tasoituksia
 1 x 6 s lions / ladyt / lion-veteraanit
 2 x 6 s lions / lions-veteraanit
 4 x 6 s lions

Palkinnot: Kolme (3) parasta / kilpailusarja.
Huom! Ilmoittautumislomake ohjeineen löytyy internetistä

Täytetty lomake palautettava 15.2.2017 mennessä 
osoitteeseen: 
Mika Vento
Huhtiniemenkatu 6 B 21, 53810 Lappeenranta tai

Jälki-ilmoittautujat voivat kysellä mahdollisia vapaita paikkoja 16.2.2017 
jälkeen suoraan Mika Vento puh. 050 544 4160 tai sähköpostilla

Kilpailuajat:  pe klo 11.00 ja 16.45 
 la–su klo 11.00 ja 13.00

Muut ajat sopimuksen mukaan.
Kilpailu tapahtuu samanaikaisesti veteraanien SM-kilpailujen kanssa.

TERVETULOA KEILAAMAAN LAPPEENRANTAAN

LION SM-KEILAILU 2017
KILPAILUKUTSU
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Juhlamatkan toteuttamisen sieme-

net kylvettiin jo keväällä. Lions Club 

Köyliö täytti 50 vuotta ja sitä juhlit-

tiin piirin vuosikokouksen merkeissä. 

Kokouksen Iltajuhlassa oli vieraana 

mm. Lions-liiton puheenjohtaja Jari 

Rytkönen ja piirikuvernööri Antti Rai-

taniemi sekä luonnollisesti iso joukko 

piirinklubien lioneja puolisoineen. 

Ladymme vastasivat juhlan mainiosti 

sujuneesta kahvi- ja ruokatarjoilusta 

sekä upeasta ilallisesta, jonka klubi-

veljet tarjoilivat pöytiin. Kiitokseksi 

ladyjemme uurastukselle ja tarjotak-

semme itsellemmekin pienen hetken 

arjesta irrottautumiseen päätimme 

tehdä Charter Night -juhlamatkan 

Tallinnaan 24.–25.syyskuuta.

Matkaan lähdettiin aamuvarhai-

sella kellon viisareiden osoittaessa 

vietto, keksi lion Pentti pitää tällä 

kertaa maksuttoman Visan. Kysy-

mys kuului: Mikä on juhlaan osal-

listuvan joukon keski-ikä desimaa-

lin tarkkuudella? Lion Tarmo T osui 

oikeaan vastatessaan 60,3 vuotta. 

Ei uskoisi, että noinkin nuorekkaan 

porukan keski-ikä alkaa jo kuuto-

sella. Sattuipa mukaan myös eräs 

ladystamme, jonka ikä oli täsmäl-

leen keski-iän mukainen. Vaihtelu-

väli oli 54,4–64,8 vuotta, josta kes-

kiarvo 60,5 vuotta on hyvin lähellä 

oikeaa vastausta. Asiaankuuluvan 

palkinnon, cocktail-juoman, Pentti 

tarjosi voittajalle.

Uusiin seikkailuihin ja 
aktiviteetteihin valmistautuessa 

Lion Simo Nummi, 
tiedotussihteeri

Lions Club Lempäälän perustava 

kokous pidettiin Lempäälän Nuori-

soseuratalolla noin 60 vuotta sitten 

11.9.1956. Niinpä olikin paikallaan, 

että tuossa samaisessa talossa LC 

Lempäälä vietti hieman myöhästy-

neitä 60-vuotisjuhliaan 29.10.2016.

Perinteiseen tapaan klubin edus-

tajat laskivat seppeleet Lempää-

lään ja Vesilahteen perustajajäsen-

ten haudoille. Klubin perustaja-

jäseniä ei ole enää elossa, viimei-

sin heistä Yrjö Raaska nukkui pois 

kunnioitettavassa 101 vuoden iässä 

vuonna 2014. Päivän ohjelma jat-

kui lahjoitusten luovutuksella. Lah-

joituksia jaettiin kaikkiaan 20 yhtei-

sölle 21  330 €:n edestä. Edellä mai-

nitusta lahjasummasta vastasivat 

puolisot 3  900 €:n summalla. Lahjoi-

tuksia saivat partiolaiset, palokunta 

nuoret, lempääläläiset urheiluseu-

rat, Lempäälän alueen omaishoita-

jat, erityislasten perhekerho, TAYS-

vastasyntyneiden teho-osasto, Nur-

menkulman Seurakuntatalo Siilo, 

Lempäälän Nuorisoseura, Lempää-

län Reserviläiset sekä lanka-avus-

LC Köyliö 50-vuotisjuhlamatkalla Tallinnassa

LC Köyliön 50-vuotisjuhlamatkalle osallistuneet Tallinnan TV-tornin juurella. LC Köyliön kuoro kohotti juhlan tunnelmaa juomalauluin lady Minna Nie-

misen johdolla.

Lions Club Lempäälä täytti 60 vuotta

03.50. Matkanjohtajan tontille saa-

vuttua pidettiin matkabaarin viralli-

set avajaiset. Matkanjohtaja luovutti 

seurueen presidentin komentoon ja 

kuohuviinilasien tyhjentämisen jäl-

keen jokainen sai autoon noustes-

saan käteensä Fölipotun, jonka Ti-Ur 

baarin baarimestari Timo L oli loih-

tinut piirikokouksen jälkeenjääneistä 

mehuista. 

Perillä majoituimme hotelli Met-

ropoliin, mutta ennen iltaa ehdittiin 

tutustua vanhankaupungin torielä-

mään ja arkkitehtuuriin. Osa päätti 

suunnata ostoskeskuksiin.

TV-tornin taikaa

Illanviettopaikka sijaitsi televisiotor-

nin 22. kerroksessa ja 175 metrin kor-

keudessa maanpinnasta. Tunnelma 

oli valmiiksi korkealla ja vain vahvis-

tui nähtyämme ravintolan upeat tilat 

ja kauniin kattauksen. Kun kaikki oli-

vat rauhassa asettautuneet pöytiin 

presidentti Jari Virtanen puhui kau-

niisti klubihengestämme ja hyvin 

toimivasta yhteistyöstä. 

Perustajajäsenemme Juhani Kaa-

tonen ei päässyt itse osallistumaan 

juhlaan, mutta oli toimittanut presi-

dentin mukaan terveiset. 

Koska klubissamme on paljon 

jäseniä, joille musiikkikorva on kiin-

nittynyt kiitettävästi oikealle korkeu-

delle, kuultiin Leijonahenki jälleen 

kerran komeasti laulettuna. Saimme 

kuulla myös upean kuoromme esittä-

mät juomalaulut lady Minnan johta-

mana. Koska kyseessä oli klubi-illan-

tus Tampereen Yliopistollisessa sai-

raalassa v. 2017 syntyville vauvoille 

tehtäviin pipoihin. Suurin yksit-

täinen lahjoitussumma luovutet-

tiin Lempäälän Ehtookodolle, jonka 

uima-altaalle hankittiin vammaisnos-

turi. Juhlapäivä huipentui Nuoriso-

seuratalolla järjestettyyn iltajuhlaan, 

jossa oli paikalla 90 juhlavierasta. 

Lions Club Lempäälä tunnetaan 

erittäin vireästi toimivana klubina. 

Lempäälän kuntalaisten keskuu-

dessa klubi tunnetaan erityisesti 

järjestämistään Nurmen lavan tans-

seista kesäperjantaisin. Tanssien 

tuotto mahdollistaa klubille Suo-

men oloissa poikkeuksellisen mer-

kittävän avustustoiminnan. Vii-

meisten 10 vuoden aikana klubi on 

lahjoittanut noin 215  000 € erilai-

siin tarkoituksiin. Noin kolmannes 

avustuksista on kohdistunut nuori-

sotyön ja liikuntaharrastusten edis-

tämiseen, noin 15 prosenttia van-

hus- ja vammaistyöhön, ja veteraa-

neiden tukemiseen, kymmenkunta 

prosenttia lasten hyväksi ja saman 

verran kulttuurin tukemiseen. Lop-

Lahjoitusten saajat yhteiskuvassa.

puosa on pääosin kanavoitu lionsjär-

jestöjen kautta eri puolella maailmaa 

avun tarpeessa oleville. Rahallisten 

avustusten lisäksi klubi on mukana 

esim. SPR:n nälkäpäiväkeräyksessä 

sekä Pelastusarmeijan Joulupatake-

räyksessä. Lapsiperheille on  useana 

vuonna järjestetty kesäinen lasten 

tapahtuma Nurmen lavalla, jossa 

osanotto on ollut runsasta. Palvelu-

päivänä käymme tervehtimässä van-

huksia Himmin kodossa. Klubi on 

myös vuosittain järjestänyt jouluna-

jan kirkkokonsertin, jonka tuotto on 

pääosin käytetty Lempäälän sotave-

teraanien tukemiseen. Tänä vuonna 

konsertti, jossa joululauluja tulkitsee 

Leif Lindeman, on Pyhän Birgitan kir-

kossa perjantaina 25.11. 

LC Lempäälän puolisot ovat mer-

kittävällä panoksellaan mukana aivan 

kaikessa klubin toiminnassa ottaen 

mm. osaa kaikkiin klubikokouksiin. 

Tällä hetkellä klubissa on 38 jäsentä 

ja puolisot mukaan lukien noin 70 

aktiivista toimijaa. Ilman puolisoiden 

merkittävää tukea monet klubin akti-

viteeteista olivat mahdottomia jär-

jestää. Niinpä juhlissakin muistet-

tiin puolisoita monella tapaa.
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Hyviä asioita 60 vuotta koko kylälle

Lions Club Ylitornio aloitti toimintansa viidentenä klubina Lapissa vuoden 

1956 joulukuussa. Tuolloin lioneiden tarjoamaa apua tarvittiin monenlais-

ten toimintojen käynnistymiselle ja tukemiseen.

Lauantai 3.9.2016 oli Ylitorniolla yhtä 60-vuotisjuhlaa päivä- ja iltajuh-

lien muodossa. Asiaan kuuluvan arvokkuuden mukaisesti klubia onnitel-

tiin, pidettiin puheita ja nautittiin musiikkiesityksistä. Juhlapuheen piti Suo-

men Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä.

Klubin perustajia oli 12 ja heistä on elossa vielä nykyisin Helsingissä 

asuva Paavo Isomaa. Tällä hetkellä toimivia jäseniä klubissa on 40 ja aiko-

jen saatossa avustusmuodot ja kohteet ovat eläneet ja mukautuneet ajan 

henkeen. 

Monipuoliseen juhlahistoriikkiin oli hyvän kuvan tiivistänyt klubin laa-

jasta toiminnasta lion Timo Leinonen. Omien 40 lionsvuoden lisäksi his-

torian dokumentit kertoivat mm. että alkuaikojen avustuskohteina olivat 

perinteiset partio, urheiluseurat, koulut, Oulun yliopiston oppilasasuntola, 

kirkonkylän luistinrata, rintamamiehet, syöpäyhdistys, ja rajaseudun ystä-

vät. Toteutettiinpa syksyllä 1968 myös Lauri Impiön pääarkkitehtina ideoima 

”pottusouvi ”, jossa Ylitornion kunnan alueelle jaettiin 17  000 kg perunoita.

Rahalähteenä ovat olleet jäänlähtöveikkaus, paperinkeräykset, lehtiti-

lauksien hankinta, jäärata-ajot, tervanpoltto ja vetouistelukisat. Lentoken-

tän aidanteosta alkoivat puiden istutukset ja raivaukset. Lisäksi tulivat pihan 

siivoukset, pullojen keruu ja viimeksi linnunpönttötalkoot.

Pääaktiviteetiksi klubille kuitenkin muotoutui nyt jo 32 vuotta ilmesty-

nyt Ylitornion Joulu. Lehden avulla klubi on samalla tallentanut yli 1 300 

sivua Ylitornion historiaa. 

Juhlassa palkitut yhteiskuvassa mukana 50-, 40- ja 30-vuotismitalin saaneet sekä Arne Ritariksi ”lyöty” lion Jorma Koivisto ja Melvin Jones -jäsenyyden saa-

nut Raimo Myssylä. Kuva: Jorma Pietiläinen.

Lion Jorma Koiviston ritariksi lyömisen suoritti Lions-liiton puheenjohtaja 

Heikki Hemmilä PDG Armas Kriston toimiessa todistajana. Kuva: Jorma Pie-

tiläinen.

Huomionosoituksina juhlassa Jorma Koivisto sai Arne Ritari- ja Raimo 

Myssylä Melvin Jones -ansiomerkin Lions-liiton puheenjohtaja Heikki Hem-

milän ojentamana. Avustuksina jaettiin juhlan kunniaksi noin 5  000 eurolla 

stipendejä yhdeksälle taholle.
Kari Heikkilä
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Te ette taida tietääkään, että tämä hiekoitussepelin jako on maan paras 

aktiviteetti, ilmoitti I-piirin piirikuvernööri Aarto Mäkinen tutustuessaan 

LC Puolangan akviteettiin lokakuun alussa.

– Teillä on Suomen paras aktiviteetti, joka on surutta saatava maail-

malle. Vaatimattomuus ei ole aina hyve, kun on kyse hyvästä palvelusta. 

Antakaa tämän idean näkyä ja palaa mediassa.

Piirikuvernööri Mäkinen tutustui LC Puolangan jokasyksyiseen aktivi-

teettiin, jossa viedään hiekoitussepeliä ämpärillinen veteraanien, ikäihmis-

ten ja liikuntarajoitteisten ovenpieliin.

Piirikuvernööri tunnusti, että lionien palvelutoiminta on kaikista tär-

keintä, koska palvelun tarvetta on kotiseudulla ja koko maassa.

Askolasta idea tuli Puolangalle

Lion Raili Vilonen muutti kymmenkunta vuotta sitten Askolasta Puolan-

galle ja hän toi tullessaan idean hiekoitussepelin jaosta. Hyvä idea otettiin 

heti klubin toimintaohjelmaan.

LC Puolangan presidentti Hannu Hyyryläinen kertoi, että joka syksy 

ennen talven liukkaita jaetaan noin 300 sepelisankkoa.

Muoviämpärit ostetaan tingittyyn hintaan paikallisesta K-marketista, 

kun lahjoittajaa ei ole vielä löytynyt. Hiekoitussepelin lahjoittaa Ylä-Kai-

nuun Jätehuolto.

Sepelimurske on varastoituna Puolangan Ryhdin talon piharakennuk-

seen. Lionit täyttävät sepelillä muoviämpärit, lastaavat ne peräkärryihin ja 

jakavat tavaran tiettyihin osoitteisiin. 

Puolangan seurakunnan diakoniaväki vie sepeliä syrjäkylille. Talkoissa 

on nähty myös koululaiskuljetus ja kauppa-auto. Sepelin täydennysvarasto 

on Puolangan Shellin pihassa.

Estetään luunmurtumia

Sepeli tulee hyvään tarpeeseen, kun pihat ovat liukkaita, vakuuttivat Reijo 

Moilanen ja Aulis Väyrynen Puolangan Metsätyömieskodissa. Entisten met-

sätyömiesten kodissa on lähes 30 asukasta.

Sepelisangon otti ilomielin vastaan myös Mielikki Honka kotitalonsa 

portailla. Hiekoituskampanjallaan Lions Club Puolanka haluaa ehkäistä ikä-

ihmisten liukastumisia, luunmurtumia ja vaikeita kaatumisvammoja.

Sopivia kohteita on kartoitettu eri tavoin. Leijonat toivovat, että mahdol-

lisimman moni onnistuu saamaan sepelisangon. Jaossa on satoja ämpäreitä, 

mutta jos vanha sanko on tallessa, niin siihen voidaan kaataa täydennystä.

Tyhjän sangon voi laittaa portaille tai kuistille näkyviin, jotta jakelijat 

voivat sen täyttää.

Piirikuvernööri Aarto Mäkinen Puolangalla:
Maan paras aktiviteetti on hiekoitussepelin jako

Hiekoitussepeliämpärit odottavat noutajaansa.

Aulis Väyrynen on asunut yhdeksän vuotta Puolangan Metsätyömieskodissa. 

Sepelisankon luovutti piirikuvernööri Aarto Mäkinen.

LC Puolangan presidentti Hannu Hyyryläinen ojensi hiekoitusämpärin myös 

vierailevalle piirikuvernööriparille Aarto ja Airi Mäkiselle Sotkamosta.

Mikäli joku hiekoitussepeliä haluava ei ole saanut maksutonta sepeli-

sankkoa, sitä voi pyytää soittamalla numeroon 040  563  5769 tai 

040  730  1751.

Teksti ja kuvat Mauno Hyyryläinen
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Leijonat ympäristöasialla
Lions Club Kuopio/Snellman 30 vuotta

Pöytyän leijonat
hautojen hoitajina

LC Asikkala/Kanavan viettäessä 25-vuotisjuhlaansa elokuun lopussa PK 

Sinikka Uola toi tilaisuuteen lionspiirin lahjana alppiruusun multapaket-

teineen. Toivomuksena oli, että ruusu istutettaisiin sellaiseen paikkaan, 

josta sen hyvin moni näkisi, ja samalla se toimisi klubimme ympäristöak-

tiviteettina.

Selvittelyn jälkeen paikka löytyi Peruspalvelukeskus Oivan Vääksyn toi-

mintakeskuksen eli entisen poliisilaitoksen pihalta. Istutus tapahtui keski-

viikkona 21.9. klubin presidentin Kirsi Tevajärvi-Pärssisen ja past presiden-

tin Anu Laakson johdolla. Toimintakeskuksen eli Sinivuokon asukkaat sai-

vat antaa ruusulle nimen ja se on nyt Amalia Leijonanharja. 

Tavoitteena on, että Amalia Leijonanharjan nimi- tai syntymäpäiviä vie-

tettäisiin kerran vuodessa kahvin, makkaranpaiston ja yhdessäolon mer-

keissä Sinivuokon pihalla. Asukkaiden kerrotaan jo kovin odottavan ensi 

vuoden makkarakestejä.

Pöytyän leijonat puhdistivat lauantaina 15.10. 2016 Pöytyän hautausmaan 

134  sankarivainajan hautakivet sekä hautausmaalla olevan sankaripatsaan. 

Sankaripatsaan on suunnitellut syntyjään pöytyäläinen kuvanveistäjä Aarre 

Aaltonen. Patsas kuvaa aseensa laskenutta soturia istuttamassa rauhanpal-

mua. Perimätiedon mukaan patsaan mallina olisi ollut paikkakuntalainen,  

sodassa kaatunut sotilas.

Vierailut veteraanien luona

LC Pöytyän jäsenet vierailevat myös tänäkin vuonna jo kolmantena perät-

täisenä jouluna sotiemme veteraanien, invalidien ja leskien luona viemällä 

pienien joulupaketin, mutta kuitenkin erityisesti seurustelun merkeissä.

Teksti ja kuva Jarmo Sinisalo

Lauantaina 8.10.2016 vietti Lions Club Kuopio/Snellman 30-vuotisjuhlaa. 

Päivä alkoi klubin veljien ja ladyjen yhteiskäynnillä klubin perustajan Erik 

Aravirran ja hänen puolisonsa lady Tellervon haudalla. 

Iltapäivällä ohjelmassa oli juhlavuoden lahjoitusten luovuttamiset. Vel-

jet lahjoittivat Kin-ball pelipallot 34:lle Kuopion alakoululle. Lahjoituksen 

vastaanottivat perusopetuspäällikkö Sari Ihalainen ja koululiikunnan ohjaaja 

Lari Kilpeläinen. He olivat hyvin iloisia klubin lahjoituksesta ja kertoivat, 

että lapset tulevat pitämään tästä yhteisöllisestä pelistä ja se tullaan otta-

maan koulujen liikuntatuntien ohjelmaan. Kin-ball on hyvä joukkuepeli, 

koska siihen pääsevät mukaan kaikki liikuntataitoihin katsomatta ja jossa 

kaikkien panoksella on merkitystä. Keväällä 2017 Lions club Kuopio/Snell-

man tulee järjestämään Kin-ball -turnauksen Kuopion alakouluille.

Ladyt puolestaan lahjoittivat 1  000 euroa Ensikotiyhdistys Ry:lle pöy-

tien ja tuolien hankintaan. Ensikotiyhdistyksen hallituksen jäsen Seija Lintu 

otti lahjoituksen vastaan ja kertoi, että pöydät ja tuolit tulevat todella tar-

peeseen.

Samassa tilaisuudessa klubi vastaanotti juhlavuoden huomionosoituk-

sia. Kuopiolaisista Lions clubeista olivat paikalla LC Kuopion presidentti 

Tuomas Oinonen sekä LC Kalakukon presidentti Risto Turunen, jotka esit-

tivät tervehdyksensä ja onnittelunsa 30-vuotiaalle klubille.

Iltajuhlan käynnistyi Leijonan Henki -yhteislaululla, jota säesti Hamina-

lahden eräpuhaltajat. Klubin presidentti Arto Koskela piti tervehdyspuheen, 

jossa hän kuvaili klubin historiaa ja visioi myös tulevaa. Juhlavan tilaisuu-

den kohokohta oli klubin 1. presidentin Seppo Martiskaisen huomiointi. 

K-piirin Arne Ritari-säätiön puheenjohtaja, PDG Martti Törrönen löi hänet 

klubin ensimmäiseksi ritariksi. 

Klubin perustajajäsenet (Jouko Jäske, Martti Hämynen, Jarkko Kekäläi-

nen, Seppo Martiskainen, Martti Räikkönen ja Veli-Pekka Toivanen) sai-

vat kansainvälisen presidentin myöntämän Chevron-palkinnon 30 vuoden 

täyttymisestä lions-jäsenenä. Klubi palkitsi perustajajäsenet lisäksi juhla-

merkillä sekä pitkäaikaisen rahastonhoitajan Pekka Varosen rahastonhoi-

tajan palkinnolla.

PDG Kalervo Kumpulainen piti tilaisuudessa juhlapuheen. Piirikuvernööri 

Reijo Lyttinen puolestaan esitti tervehdyksensä. Erinomaisen juhlaillallisen 

jälkeen klubin sihteeri Pekka Sipilä luki saapuneet adressit. Juhlan virallinen 

osuus päättyi yhdessä laulettuun Savolaisen lauluun. Tämän jälkeen alkoi 

vapaamuotoinen seurustelu ja tanssit. Klubi oli näin saanut arvokkaan ja 

lämminhenkisen juhlavuoden tilaisuuden. 
Veli-Pekka Toivanen

LC Asikkala/Kanavan 25-vuotislahja, alppiruusu, löysi paikkansa Peruspal-

velukeskus Oivan Vääksyn toimintakeskuksen pihasta. Ruusu ristittiin Ama-

lia Leijonanharjaksi.

Snellmanin ladyt luovuttivat 1  000 euroa Ensikotiyhdistykselle. Vastaanot-

tajana ensikotiyhdistyksen hallituksen jäsen Seija Lintu vasemmalla, ladyista 

luovuttajina toimivat Eeva Jäske, Marja-Leena Kekäläinen sekä Anneli Mar-

tiskainen.

Kin-ball pelipallot luovutettiin 34:lle Kuopion alakoululle. Luovuttajana pre-

sidentti Arto Koskela (vasemmalla) ja lahjoituksen vastaanottivat perusope-

tuspäällikkö Sari Ihalainen ja koululiikunnan ohjaaja Lari Kilpeläinen. 

Pöytyän leijonat puhdistivat sankarihaudat sekä vasemmalla näkyvän san-

karipatsatsaan.
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Kauralyhteitä hyvään tarkoitukseen

Kankaanpään ”leijonat” lasten asialla

Seitsemän ”melviniä”
yhdistymisen kunniaksi

LC Yläne rakensi
hevosille aitauksen

Ikaalisten Kilvakkalassa Teräväisten pellolla kävi kuhina, kun LC Ikaalisten 

leijonat kokoontuivat kauralyhdetalkoisiin. 

Ensin kaura leikattiin sirpillä ja viikatteella. Sitten kerättiin kaurat kas-

oiksi, jotka sidottiin lyhteiksi. Lopuksi lyhteet siistittiin, selosti Matti Jär-

venpää kauralyhdetalkoiden työvaiheita. Lyhteet päätyvät talven mittaan 

myyntiin, ja tuotot menevät nuorisotyön hyväksi. Projekti on osa leijonien 

Punainen Sulka -hyväntekeväisyyskeräystä, jonka suojelija on presidentti 

Sauli Niinistö. Lyhteitä tehtiin nyt 110.

Leijonaveljet innostuivat työn lomassa suunnittelemaan työn ilon jaka-

mista jatkossa laajemmallekin yleisölle. – Kauralyhdetalkoiden ympärille 

voisi järjestää tapahtuman, johon kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan. 

Järjestäisimme paikalle hevosen ja niittokoneen, niin tapahtuma olisi oikein 

perinteisen oloinen, visioi LC Ikaalisten varapresidentti Janne Asell.

Kankaanpään lionsklubit viettivät kansallista lionien hyvän päivää viikolla 

40. Leijonaklubit ottivat tänä vuonna kohteekseen erityisesti nuoret. Klu-

bit järjestivät taikuriesityksen Kankaanpään perusopetuksen eskari-ikäisille, 

sekä ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille. Kankaanpääsali täyttyikin iloi-

sista lapsista, kun taikuri Timo Tiilikainen viihdytti hauskoilla tempuillaan. 

Lisäksi jaettiin veteraaniheijastimet ensimmäisen luokan oppilaille. Hei-

jastimien myyntituotolla tuetaan kunniakansalaistemme asumista omassa 

kodissaan mahdollisimman pitkään sekä turvataan pienten koululaisten 

liikkumista syksyn pimeässä. Heijastimien jaon yhteydessä annettiin lap-

sille myös pieni liikenteen ”tietoisku”, eli kerrottiin heijastimen käytön tär-

keydestä.

Kankaanpään perusopetuksen kolmasluokkalaiset saivat oppaan turvalli-

seen netin käyttöön. ”Vastuu on meidän”-oppaan tarkoituksena on auttaa 

perheitä kohtaamaan internetin käyttöön liittyviä haasteita.

Kankaanpäässä toimii neljä lionsklubia (LC-Kankaanpää, LC Kankaan-

pää/Helmi, LC Kankaanpää/Keskusta ja LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde). 

Klubit toimivat kauden aikana myös paljon yhteistyössä keskenään. Jokai-

sesta klubista onkin jäseniä yhteistyötoimikunnassa, joka vuosittain suun-

nittelee ja johtaa yhteiset aktiviteetit. Kuluvalla kaudella näitä yhteisiä akti-

viteetteja on suunnitelman mukaan yhdeksän.

LC Espoo /Albergan viimeisessä tilaisuudessa toukokuun lopussa ennen 

liittymistä LC Espoo/Leppävaaran kanssa myönsi DG Kari Eväsoja seitse-

mälle pitkäaikaiselle klubin jäsenelle Melvin Jones -plakaatit. Uusi yhdisty-

nyt klubi tottelee siis nimeä LC Espoo/Leppävaara-Alberga . Näin LC Espoo/

Leppävaara otti vastaan Albergan jäsenet.

Vanhusten mielen virkistykseksi LC Yläne rakensi hevosille puisen aitauk-

sen. Hevosten hoitajina toimivat Heli ja Matti Säteri.

LC Ikaalisten leijonaveljet Janne Asell (vasemmalla), Matti Järvenpää (kes-

kellä) ja Pauli Rantala (oikealla) ahkeroivat kauralyhteitä nuorisotyön 

hyväksi.

Seitsemän uutta Melvin Jones -jäsentä kurkistelevat iloisina liittymistilaisuu-

dessa. Oikealla presidentti Mauri Tsutsunen.
Kuvassa ikäihmiset ihastelemassa komeita hevosia ja tapahtumaa seurasivat 

Hevosurheilun- ja paikallislehden toimittajat.

Kuvassa lionit takarivissä vasemmalta lukien: Olli Mustaniemi LC Kankaan-

pää/Kuninkaanlähde, Eve Toivola LC Kankaanpää/Helmi ja Jorma Pohjus LC 

Kankaanpää.
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LC Kärkölä turvaa koulutietä 

LC Kärkölä päätti keväällä 2016 olla jälleen mukana syksyn ensimmäisen 

koulumatkan turvaamisessa. Jo edellisvuoden tietojen ja kokemusten perus-

teella oli turvaajilla tiedot Järvelän taajaman vaarallisiksi todetuista koh-

teista, joita koulaiset käyttävät koulumatkoillaan. Yhdessä koulun ja LC Kär-

kölän toimesta päätettiin jälleen turvata nämä vaaarallisiksi todetut teitä 

ylittävät suojatiet ja keskustan liikenneympyrä. Myös Hämeen poliisilaitos 

lupautui omalta osaltaan valvomaan ensimmäisen koulumatkan sujuvuutta. 

16.8.2016 klo 8.20 miehitettiin LC Kärkölän toimesta koulumatka välillä 

S-Market – Kouluntie (Vuokkoharjun koulu). Samoin koulusta paluu ilta-

päivän alussa turvattiin samalla koulumatkaosuudella. LC Kärkölän huo-

mioliiveillä varustetut leijonat ja ladyt risteyksissä ja liikenneympyrässä kiin-

nittivät autoilijoiden huomion, joten kiitettävästi autoilijat antoivat suoja-

teillä liikkuville pienille kulkijoille oikeuden ja mahdollisuuden turvalliseen 

koulumatkaan, kiitos tästä autoilijoille. Viimeiset ekaluokkalaiset saatettiin 

suojateillä kotimatkalle klo 14 jälkeen.

Koulumatkalla tavattujen oppilaiden vanhempien ja opettajien antama 

palaute LC Kärkölän tempauksesta oli vilpitöntä kiitosta. Samoin toivottiin 

tempauksen jatkuvan myös vuonna 2017 ensimmäisenä koulupäivänä. Päi-

vän paras anti oli esikoululaisten ja vähän vanhempien Vuokkoharjun oppi-

laiden hymy. Nämä hymyt muuttivat muuten pilvisen ja sateisenkin päi-

vän kesäisen aurinkoiseksi.
Tapio Kulmala

LC Kuopio/Kallavesi jatkoi aktiivista retkitoimintaa Lions-työn hyväksi kult-

tuuri- ja kirkkomatkalla, joka suuntautui aina Rukajärven taistelupaikoille 

saakka. Retken vetäjänä LC Kuopio/Kallaveden rahastonhoitaja Veli Mänty-

nen.  Retki suuntautui myös Pohjois-Karjalaan, jossa mm. Lieksan kirkossa 

LC Virtasalmen täyttäessä 50 vuotta noin kaksi ja puoli vuotta sitten, tar-

josi klubin perustajajäsen PDG vuosimallia 1980–81 Pekka Teerijoki klubil-

leen lahjaksi kaikki kuvernöörivuotenaan lahjaksi saaneet eri K-piirien  klu-

bien viirit. Kotihyllyä 35 vuotta koristaneet viirit tarvitsivat jo uuden ja 

arvoisan kodin. Ei henkilökohtaisia viirejä voi kirpputorillakaan kaupata, 

eikä jälkipolvikaan tunne yhteyttä niihin. Totaalinen tuhoaminen ei myös-

kään ole kunniallista. LC Virtasalmi, nykyisin Pieksämäen vanhin lions-

klubi, otti lahjan vastaan kiitollisin mielin. Klubilla on ”aarrekaappi” enti-

sen kunnantalon aulassa. Sen sisällä on vuosikymmenien ajan säilytetty 

klubin saamia juhlapäivälahjoja. 

Syntyi ajatus, että saadut klubiviirit asetetaan muiden lahjojen sekaan 

kertomaan kaikille talossa käyville vieraille Lions-liikkeen laajuudesta. Aja-

tus sai yksimielisen kannatuksen, kunnes vaikeudet alkoivat. Kukaan lei-

jonaveljistä ei tiennyt missä aarrekaapin avain on. Ei auttanut muu kuin vii-

rit sullottiin silloisen varapresidentti Petri Lapin haltuun ja aloitettiin kadon-

neen avaimen etsintä. 

Ensin ”kovisteltiin” kaikkia klubiveljiä.  Mitään ei löytynyt. Sitten käy-

tiin kaikkien entisten presidenttien ja sihteerien taskuilla ja pöytälaatikoilla. 

Mitään ei löytynyt. Eräs leijonista muisti, että entisen Virtasalmen kunnan 

muuttomiehet olivat vieneet avaimen. Mitään ei löytynyt, vaikka muutto-

miehiäkin hiostettiin. Mikä nyt neuvoksi? Mikäpä muukaan kuin lukkoseppä. 

Porat esille, ja pian aarrearkun lasi ovet aukenivat ja PDG Pekka ja nykyi-

sin lohkon pj:nä toimiva Petri saivat lahjaviirit sovitetuksi muiden ”mui-

naismuistojen” joukkoon ja kaappi suljettiin. Hienolta näytti. ”Apunai-

sina” toimivat kiitettävästi PDG lady Hilkka ja Petrin lady Tatjaana. Uusiin 

lukkoihin hankittiin kolme avainta. Ehkäpä tulevaisuudessa ”aarrekaappi 

aukeaa helpommin”.
 P T.

Huomioliiveillä varustetut leijonat ja ladyt risteyksissä ja liikenneympyrässä 

kiinnittivät autoilijoiden huomion, että tiellä on pieniä kulkijoita. 

Klubin retkeläiset Lieksan kotiseutumuseon talonpoikaispirtin portailla. 

Kuva: Esko Koistinen. 

Kuvassa 

vasemmalla 

perustajajä-

sen PDG Pekka 

Teerijoki ja vie-

ressä lohkon 

puheenjohtaja 

Petri Lappi.

Kadonnut kaapin avain
LC Virtasalmen ongelma 

LC Kuopio/Kallavesi
retkeili Rukajärvellä

Karttakuva taistelualueista selvensi kuvaa Suomen kohtalonhetkistä. 

Kuva: Esko Koistinen.

ihasteltiin taiteilija Eeva Ryynäsen veistosta Enkelit, Lupaukset täyttyvät – 

Nyt Betlehemiin. Samalla käytyiin myös Nurmeksen kirkossa.

Retkeläiset tutustuivat sodan ajan taistelupaikkoihin Rukajärvellä ja sai-

vat mielenkiintoisen historiakatsauksen kenraali Raappanan elämäntyöstä 

isänmaamme hyväksi. 

Kenraalimajuri Erkki Johannes Raappana tunnetaan parhaiten korpiken-

raalina, upseerina, joka johti 14. divisioonaa puolustustaisteluissa  Ruka-

järvellä vuonna 1941. Vuosina 1941–1944 Rukajärven suunnalla taisteli jat-

kosodassa täydennysjoukot mukaan lukien kaikkiaan 35  000 miestä.  Ruka-

järven rintamalla toimi lisäksi noin 1 000 lottaa.
 Teksti: Veli Mäntynen
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Bingo elävöittää kokouksia

Ronjat keramiikkaopissa 

Hulinaa ja herkkuja 
Mäntsälän syysmarkkinoillaYhdistysten välistä 

yhteistyötä Juankoskella

Oi sitä naurun määrää, joka oli LC Ulvila/

Auroran kuukausikokouksessa läsnä, kun 

idearikas sihteeerimme kertoi: ”Tänään 

pelaamme bingoa kokouk sen yhtey-

dessä.”

Ehkäpä kaikkia puheenvuoroja ja teke-

misiäkin seurattiin tarkemmin, kun jokai-

nen halusi bingorivin täytyttyä huutaa: 

”Bingo!” Kokouksen jälkeen totesimme 

yhdessä, että tämä hyvä laitetaan kier-

tämään ja kerromme tästä muillekin. 

Tästä testatusta ideasta voi jokainen 

lionsklubi ottaa kopin! 

Teksti ja kuva: Virpi Äijö

Lions Club Mäntsälä järjesti syyskuun viimeisenä lauantaina jo perinteeksi 

vakiintuneet Mikkelinpäivän markkinat paikallisella seurojentalolla. Vuosit-

taiset markkinat ovat yksi Mäntsälän klubin tärkeimmistä varainhankinta-

keinoista. Kävijöille ne puolestaan tuovat piristystä syyskiireiden keskelle.

Markkina-aamuna seurojentalon pihapiirissä käy kuhina. Pikkulapset ihai-

levat pitkää lakritsikojua ja pohtivat harkiten, mitä metrilakuja pussiinsa 

valitsevat. Vähän kauempana nainen hypistelee käsintehtyjä lasikoruja. 

Pajuniemen lihakojulla maistiaisista nauttivat niin asiakkaat kuin heidän 

koiransakin. – Suosituinta on vanhanajan nokipalvi palana ja hyvänä kak-

kosena tulee perinteinen saunalenkki. Monethan syövät saunalenkkiä kyl-

mänä, niin se on kuulemma erityisen hyvää, kertoo Pajuniemen lihakojun 

myyjä mäntsäläläisten suosikkituotteista.

Markkinatapahtumalla on Mäntsälässä pitkät perinteet, eivätkä edes jär-

jestäjät ole varmoja, kuinka monensia markkinoita tänä vuonna vietetään. 

– Aivan tarkkaan en muista, kuinka kauan markkinoita on järjestetty, 

mutta lähemmäs 35 vuotta kuitenkin. Myyjistä valtaosa on ollut täällä aiem-

min, mutta tänä vuonna mukana on aiempaa enemmän uusia kauppiaita, 

kertoo Lions Club Mäntsälän Pentti Hiltunen. 

Lions Club vuokraa myyntipaikat kauppiaille ja huolehtii tapahtuman 

markkinoinnista paikallisessa mediassa. Paikkavuokrista kerätyt tulot käy-

tetään paikallisesti, tänä vuonna muun muassa Mäntsälän lukiolaisten kir-

jahankintoihin. Klubilaisten mukaan kävijöitä on vuosittain suunnilleen 

yhtä paljon, tosin tänä vuonna viileä sää saattaa näkyä kävijämäärässä. 

Viileää tai ei, tapahtuma houkuttelee tälläkin kertaa innokkaita mäntsä-

läläisiä. Eläkeläiset tapaavat tuttujaan ja lapset kiskovat vanhempia karkki-ja 

lelukojujen suuntaan. Erityistä ihailua ja ihmetystä herättävät torin laitaan 

saapuneet kankaiset hämähäkit, possut ja kilpikonnat. Nämä sisustuseläi-

met ovat Kärdi Kappin käsialaa. Kapp on valmistanut eläimiä yli kymme-

nen vuotta, ensin lahjaksi ja sittemmin myytäviksi. 

– Päätin kokeilla eläinhahmojen myyntiä markkinoilla ja totesin että se 

toimi. Sisustuseläimet ovat itsetehtyjä ja niihin on käytetty sohvateollisuu-

den ylijäämäpaloja sekä huonekalukankaita, Kapp kertoo.

LC Rovaniemi/Ronjien ensimmäinen syysretki suuntautui klubin syntysi-

joille eli Posiolle. Tuolloin, toukokuussa 2014 Posion Barents-konferenssin 

yhteydessä puettiin sanoiksi se, jolle oli ollut jo kauemmin tilaus, toiselle 

rovaniemeläiselle naisklubille. Kaksivuotiaassa LC Rovaniemi/Ronjissa on 

tällä hetkellä 36 jäsentä, ja tänä syksynä on klubiin liittymässä neljä uutta 

naisleijonaa.

Retken teemana oli luonnollisesti keramiikka, koska oltiin Pentikin koti-

kunnassa. Yhteistyössä Himmerkin ja Kirikeskuksen isännän Reijo Lanton 

kanssa järjestettiin keramiikkakurssi Ronjille. Opettajana oli Pentikilläkin 

töissä ollut korealainen keraamikko Min Kyoung Kim, tuttavallisesti Miki. 

Nykyään hänellä on Posion Kirintövaarassa oma keramiikkastudio. Miki 

puhuu suomea ja hänestä suomenkieli on söpö kieli.

Mikin opastuksella kokeilimme erilaisia tekniikoita, kuten nipistely-

tekniikka, makkaratekniikka ja pitsitekniikka. Kokeilimme myös dreijaa ja 

opimme, että savella on muisti. Alunperin olimme suunnitelleet tekevämme 

suureellisia teoksia kuten hedelmäkulhoja. Todellisuudessa taideteoksemme 

kutistuivat puurokupeiksi ja kissan vesiastioiksi. Osasta kupeista tuli lauta-

sia. Ilkikurisesti mietimme uniikkien taideteosten tulevaisuutta. Niitä voisi 

käyttää joululahjoina, arpajaispalkintoina tai voisimme järjestää vaikkapa 

myyntinäyttelyn. 

Kurssin lomassa ehdimme vaellella Riisitunturin kauniissa kansallispuis-

tossa ja shoppailla Pentikillä. Tukikohtana meillä oli Himmerkin sviitti.

Merja Lämsä

LC Juankoski osallistui Juankosken Kulttuurihistoriallisen seuran kanssa 

historiallisesti arvokkaan Ruukkialueen raivaustalkoisiin Hyvän päivänä 

8.10.2016. Ruukki on perustettu kuvassa näkyvälle alueelle vuonna 1746. 

Juantehdas oli Itä-Suomen ensimmäinen teollisuuslaitos.

Yhteistyötä on tehty aikaisemminkin. Viime syksynä leijonat tekivät 

seuralle polttopuita, millä lämpiää 1880-luvulla rakennettu ns. Soittokun-

nan talo. Leijonat pitävät tekemiensä polttopuiden lämmössä hallituksen 

ko kouk set. Samassa rakennuksessa kokoontuu myös musiikkileikkikoululai-

set sekä 130-vuotista historiaansa juhliva Juantehtaan Soittokunta.

Bingorivin täyttäminen vaati tark-

kuutta kokouksen seurannassa. 

Ronjat kokeilemassa keramiikkatyössä makkaratekniikkaa. 

Kuva: Vuokko Jokela.

Historiallisesti arvokkaan Ruukkialueen raivaus kuului LC Juankosken Hyvän 

päivään 8.10.

Veikeitä eläimiä ihas-

televat myös nuoret 

mäntsäläläiset Elli Här-

könen ja Maija Luoto. 

Serkusten markkina-

päivään kuuluu paitsi 

pehmoeläimillä rat-

sastusta, myös metri-

lakujen ostoa ja lettu-

kojussa herkuttelua.
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Lukiolaisia mukana leijonien 
hyväntekeväisyyshankkeessa

Neljännesvuosisata Vaasan
Silakka- ja siikamarkkinoita

Taavetin lukion ensimmäisen luokan oppilaat osallistuivat syyskuun puoli-

välissä LC Luumäen aktiviteettiin, jolla kerätään varoja hyväntekeväisyyttä 

varten. Kyseessä oli lionsklubin aurauskeppitalkoot, jonka tuotto käytetään 

hyväntekeväisyyteen klubin päätösten mukaisesti.

Lionsklubin leijonaveljet tekivät kahtena iltana vesureilla aurauskeppejä, 

joihin lukiolaiset kiinnittivät heijastintarroja ja niputtivat valmiit aurauske-

pit 50 kappaleen nippuihin. Aurauskeppejä syntyi yli 1 600 kappaletta, joka 

määrä ylitti leijonien odotukset.

– Näitähän syntyi selvästi enemmän kuin viime vuoden talkoissa, sanoi 

keppitalkoissa työnjohtajana toiminut lion Yrjö Kovasiipi ja kiitti ahkeria 

nuoria avusta.

Aktiviteettiyhteistyö lionsklubin ja koulun välillä syntyi opettajakunnan 

aloitteesta. Taavetin lukion rehtori Pekka Hyvärinen kertoo idean virinneen 

opettajainkokouksessa ja leijonat ottivat asiassa kopin.

– Tämähän on uuden opetussuunnitelman mukaista, että koulu tekee 

yhteistyötä järjestöjen kanssa, Hyvärinen totesi.

– Ajatus lähti alun perin siitä, että tarvitseeko koulun joulujuhlan olla 

lukion opiskelijoilla se perinteinen. Joulun hengen mukaista on, että anne-

taan jotain ja tässä tapauksessa opiskelijoille tuli tilaisuus antaa omaa työ-

panostaan vapaaehtoista hyväntekeväisyystyötä tekevän lionsklubin akti-

viteettiin mukaan. Jos näin pystytään auttamaan välillisesti, niin sehän on 

joulun sanoman mukaista, rehtori Hyvärinen sanoo.

Kysymykseen, saako tällainen koulun ulostulo jatkoa, Pekka Hyvärinen 

ei osaa heti vastata.

– Kerätään nyt kokemuksia ensin, kokeillaan erilaisia asioita.

Lukion viidestätoista ykkösluokkalaisesta lähes kaikki osallistuivat leijo-

nien aktiviteettiin Toikkalan kylällä lion Raimo Sarvilahden mailla. Ensim-

mäisenä iltana mukana oli yhdeksän nuorta, joista yksi oli poika ja loput 

tyttöjä. Toisena iltana aktiviteettiin osallistui neljä poikaa.

Teemu Hirvikallio kertoi, että ehdotus aktiviteettiin osallistumisesta tuli 

opettajilta oppilaskunnan hallitukseen. Ehdotukseen sisältyi myös ”täky”.

– Kun koko luokka osallistuu tällaiseen hyväntekeväisyysprojektiin, 

saamme koulun joulujuhlapäivän vapaaksi. 

– Onhan tämä ihan hieno homma, vaikka ei ensin ajateltukaan että tämä 

olisi hyväntekeväisyyttä, pojat kommentoivat. Itse työstä pojat totesivat 

sen olevan leppoisaa hommaa, helppoa tarranauhan pyöritystä keppeihin.

– Kiitos kaikille lukiolaisille, jotka olitte mukana aktiviteetissamme. Siitä 

oli iso apu, sillä näin saimme enemmän aikaa aurauskeppien tekemiselle, 

kun heijastintarrojen kiinnitys oli teillä, LC Luumäen presidentti Juhani Par-

tanen kiittää nuoria.
Teksti ja kuva: Juhani Partanen

LC Vaasa/Meri klubin perustajajäsen, jo edesmennyt veli Kalevi Jännes, 

keräsi parin veljen ryhmän ideoimaan Vaasasta puuttuvaa mereen ja kalaan 

liittyvää markkinatapahtumaa. Se tulisi olemaan vuotuinen tapahtuma, 

jonka tuotto jaettaisiin oman paikkakunnan tarpeisiin 

Hyvänä tapahtuman esikuvana toimi Raumalla järjestettävät kalamark-

kinat, josta ydinryhmä kävi ottamassa neuvoja ja silakan hajun ideointiin. 

Syntyi nimi Vaasan Silakka- ja siikamarkkinat. Vain muutaman hassun kort-

telin päässä, vilkkaalta Vaasan torilta, on sisäsatama eli oivallinen markkina-

paikka, jonka laituriin voi kalastuspaatitkin ajella. Ideariihi pystyyn, yhteyk-

siä Vaasan Kaupungin päättäjiin, paikallisiin kalastajiin ja hihat käärittynä 

sanoista tekoon suurella innolla. 

Yllättävän suuri työ oli innostaa kalastajia mukaan. Heitä haalittiin jopa 

Uudenkaupungin läheltä Pyhämaasta. Innokkaan rakentamisen, odotta-

misen ja synnytystuskien jälkeen projektimme näki syksyisen päivänva-

lon. Tapahtuma onnistui yli kaikkien hurjimpienkin odotusten. Onnistumi-

sen edellytys oli ennenäkemättömän näyttävä markkinointi. Teimme oman 

Silakkalehden, joka jakeluineen rahoitettiin siihen myydyillä mainoksilla. 

Jakelu oli joka kotiin ja alue todella suuri. Yhteistyö paikallisen Radio Vaa-

san kanssa ja suhteet Vasa Bladetin ja sanomalehti Vaasan (nyk. Pohjalai-

nen) toimittajiin. 

Tärkeää onnistumisen kannalta oli tietenkin se, että tilaisuus rakennet-

tiin yleisön ja myyjien ”ehdoilla” eli miten he viihtyisivät mahdollisimman 

hyvin ja myyjät tienaisivat kulujen lisäksi mahdollisimman hyvän palkan. 

Yksinkertaisesti, kun on yleisöä, joka viihtyy ja ostaa, saadaan myyjiä ja 

varmistetaan myös jatkuvuus. Strategiamme onnistui yli odotusten. Tapah-

tuma sai ”suurtapahtuman” leiman kaikissa meille tärkeissä tiedotusväli-

neissä ja eritoten yleisön mielissä. Jopa YLE teki valtakunnallista ohjelmaa 

suorana markkinoilta Nämä elintärkeät seikat taattiin valtakunnallisesti tun-

netuilla esiintyjillä. Samaa kaavaa on käytetty myös jatkossa. Eräänä vuo-

tena saatiin jopa Harri Hermanni Holkerin silakkakommentit valjastettua 

mukaan markkinointiin.

Vaasan Silakka- ja Siikamarkkinat on nykyisin käsite. Sisäsataman 

”remontin” myötä saamme tuleville markkinoille entistäkin näyttävämmät 

ja toimivammat puitteet. Klubimme omat myyntituotteet, jotka valmis-

tamme itse, ovat legendaarinen siikasoppa suoraan omasta soppatykis-

tämme ja savustuspöntöistämme kuumana myytävät savusiiat. Leideillä 

on omat suositut tuotteensa ja myyntipöytänsä. 

Kahden markkinapäivän ajan ovat kynnelle kykenevät leijonaveljet sekä 

leidit työn tohinassa, tehden ja viihtyen niin omien kuin asiakkaidenkin 

parissa. Jokaisella klubilla on mahdollisuus tehdä omalla paikkakunnal-

laan toimintaansa tunnetuksi, luoda pysyviä perinteitä ja jäädä myöntei-

sellä tavalla historiaan. Siinä on yksi tehokas tapa turvata Lions -toimin-

nan jatkuvuus.
Olli Linjala 

LC Vaasa/Meri, perustajajäsen
Heijastintarroja kiinnittelivät Esko Simola, Tuomas Huuhko, Antti Uski ja 

Teemu Hirvikallio.

LC Vaasa/Meri klubin vuotuinen suurtapahtuma on vetänyt kansaa koolle 

neljännesvuosisadan ajan. 
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Jälleen erinomaisia
kalan painon tietäjiä

Vuosittain Vääksyssä järjestettävä Mobilisti-ilta on ajan mittaan saavut-

tanut suuren suosion, ja heinäkuinen tiistai-ilta kerää Kanavan puistoon 

satoja ajoneuvoharrastajia laajalta alueelta. Mobilisti-ilta -tapahtumaa jär-

jestää jo kolmatta vuotta Lions Club Asikkala/Päijänne. Seuraava mobilisti 

– ilta järjestetään 4.7.2017.

Mobilisti-ilta on koko 15-vuotisen historiansa ajan ollut ilmaistapahtuma, 

mutta halukkaat ovat voineet lahjoittaa vapaaehtoisen pääsymaksun pose-

tiivari Markku Savijärjen keräykseen. Kertyneet varat on lahjoitettu lyhen-

tämättömänä Lastenklinikan sydänosastolle, jossa hoidetaan koko Suomen 

sydänsairaita lapsia. Osastolla on potilaita vastasyntyneistä aina 18-vuo-

tiaisiin asti. Menneenä kesänä Lions Club Asikkala/Päijänne teki lisälah-

joituksen ja tuplasi posetiivarin keräykseen saadun summan. Tämänker-

taisessa lahjoituksessa oli mukana myös mm. Päijät-Hämeen Mobilistien 

järjestämän valtakunnallisen retkeilyajon eli Päijät-Häme Ajon yhteydessä 

kerätyt varat. Yhdistämällä useamman lahjoituksen kertymä saatiin hankit-

tua kerralla useampi laite.

Mobilisti-illan ja Päijät-Häme Ajon edustajat kävivät 1.9.2016 Lastenkli-

nikalla luovuttamassa lahjoituksen. Osastolle hankittiin kaksi lääkeannos-

telijaa eli infuusiopumppua sekä verisuoniskanneri.

Infuusiopumput ovat elintärkeitä erityisesti aivan pienten potilaiden lää-

keannostelussa; osastolle hoidetaan aivan vastasyntyneitä vauvoja, joille 

lääkkeiden minimaalisten pienien määrien tasainen annostus olisi ilman 

näitä laitteita lähes mahdotonta. Yksi pikkupotilas saattaa tarvita hetkelli-

sesti jopa neljää laitetta yhtä aikaa ja niistä on jatkuva pula.

Verisuoniskannerin avulla vähennetään pienten sydänpotilaiden kipua 

oleellisesti, kun suoni löytyy takuuvarmasti kertapistolla.

Vaikka lahjoitusvaroin hankitut laitteet ovat kooltaan varsin pieniä, puhu-

taan isoista summista; nämä kolme laitetta olivat yhteensä noin kymme-

nentuhannen euron lahjoitus. 

Teksti ja kuvat: Lea Lahti

Oli hyvä, että kysyimme ensin mitä asukkaat haluaisivat, sanoo Lions Club 

Pori/Pori Pohjoisen presidentti Jouko Talasterä. Vastaus yllätti monet. Mutta 

maalla asuneet tietävät, että maitolaituri tuo pelkästään mukavia muistoja 

mieliin. Porin Diakonialaitoksen puistoisen kävelylenkin varrelle pystytet-

tiin siis maitolaituri.

Eikä maitolaituria voi vihkiä käyttöönsä kuka tai mikä tahansa missi!

Anita Hirvonen, kaikkien maitolaitureitten prinsessa, sanoi puheessaan, 

että sai ensimmäisen suudelmansa maitolaiturilla. Ja, että opetteli laula-

maan ottamalla tyhjästä tonkasta kannen pois, ja sinne syvyyksiin kailot-

tamalla. Siitä tuli sellainen kuin oikea kaikupohjainen ääni!

Teksti: Johnny-Kai Forssell

Mobilisti-illan lahjoitus sydänlapsille 

Maitolaituri ilahduttamaan asukkaita

Lahjoitustilaisuudessa vasemmalta 

osaston ylilääkäri Jaana Pihkala, pose-

tiivari Markku Savijärvi, osastonhoi-

taja Riikka Laine,  apulaisosastonhoi-

taja Leena Suhonen, LC Asikkala/Päi-

jänteen presidentti Risto Pollari sekä 

Päijät-Hämeen Mobilistien puheenjoh-

taja Antti Vähälä. 

Maitolaitureitten 

prinsessa Anita 

Hirvonen vihkii, 

presidentti 

Jouko Talasperä 

tarkkailee. Kuva: 

Rasmus Forssell.

LC Kuopio/Päivärannan perinteinen aktiviteetti sammen painon arviointi 

kiinnosti jälleen Kalaryssäyksen kävijöitä Kuopiossa. Akvaariossa uinut outo 

kala pysähdytti useamman messuvieraan kurkistamaan leijonien telttaan.

Varkaudesta tuotu sampi painoi tällä kertaa 902 grammaa. Kaksi henkilöä 

oli arvannut painoksi 900 grammaa ja voittaja jouduttiin arpomaan. Onni 

suosi Marja Juvosta ja hän sai 300 euron lahjakortin. 10 seuraavaa arvaajaa 

osuivat 18 gramman sisälle. Muut voittajat olivat Hilja Hoffren, Silja Timo-

nen, Juha Koponen, Kari Ikonen, Rolf Runonen, Kauko Närhi, Matti Par-

viainen, Kerttu Räty, Sauli Raninen ja Mico Heikkinen.

Presidentti Kirsti Kumpulainen (oikealla) onnittelee voittajaa, Marja Juvosta. 

Hän erehtyi vain 2 grammaa kalan painon arvioinnissa. Kuva: Eero Kumpu-

lainen.

Turvaksi koulutielle
LC Kauhajoki/Aro  ja IKH lahjoittivat jälleen nimikkokoululleen uusille oppi-

laille pyöräilykypärät. Isojoen Konehalli lahjoitti puolestaan oppilaille turva-

liivit. Aron aktiviteetti on toteutunut jo viidentoista vuoden ajan.

Luovutustilaisuudessa presidentti Stefan Weckström, sihteeri Timo Kulmala 

ja IKH:n edustaja  Erja Ala-Heikkilä sekä iloiset oppilaat opettajansa kanssa. 

Kuva: Reetta Pitkäkoski.
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Mynämäessä ensimmäisen luokan aloittavat koululaiset ovat useiden vuo-

sien ajan saaneet pyöräilykypärät turvakseen, lahjoittajatahot ovat hieman 

vaihdelleet. Nyt olivat ensimmäistä kertaa asialla yhteistyössä Lions Club 

Mynämäki ja Lions Club Mietoinen.

Mynämäen klubi sponsoroi kypärät kanta-Mynämäen alueen kouluille, 

Mietoisten klubi Mietoisten alueen kouluille. Kaikkiaan kunnassa aloitti kou-

lutiensä tiistaina 91 ekaluokkalaista, ja kaikkien pyörällä liikkuvien päässä 

pitäisi tästä lähtien näkyä ainakin nyt saatu vihreä kypärä, ellei sitten käytä 

omaa aiemmin hankittua.

– Toivon että myös käytätte kypärää, sillä pääasia on tärkeä ja sitä kan-

nattaa vaalia. Jos vahinko sattuu, niin ei sitten päälle satu mitään, muis-

tutti Timo Sunnari Mietoisten klubista Laurin koululla tiistaina pidetyssä 

luovutustilaisuudessa.

Rehtori Matti Kompuisen kysymykseen, käytättekö kypärää, viittasikin 

suurin osa ekaluokkalaisista.

Kompuisen eteen on uransa aikana kertynyt useampiakin esimerkkejä 

tilanteista, joissa kypärä on varmuudella pelastanut koululaisen päävam-

malta. Esimerkiksi kerran toi yksi kuudesluokkalainen hänelle näytille kypä-

rän, joka oli mennyt aivan rikki, mutta kypärän ansiosta tyttö itse oli sel-

vinnyt pienillä kolhuilla.

Hämeenlinnalaisen Lions Club Birgerin jäsenet pistivät syyskuussa päiväksi 

autopesulan pystyyn Hatusen Liikenteen tiloissa Parolassa. Hyväntekeväi-

syystempauksen reilun 500 euron pesutulot saatiin lahjoitettua lyhentä-

mättömänä eteenpäin, sillä Hatunen tarjosi pesuaineet ja muonitti asiak-

kaat höyryävällä hernekeitolla.

Lions Club Birgerin presidentti Minna Kortekangas lahjoitti Hämeenlin-

nan lastensuojelulle 750 euron arvosta lastenvaatelahjakortteja. Autonpe-

sutempauksen lisäksi lahjoitukseen käytettiin Lions Club Birgerin pullon-

palautuskuittikeräyksen tuloja. Klubilla on keräyslaatikot Tiiriön Citymar-

ketissa, Idänpään S-marketissa ja Kauppakeskus Goodmanin S-marketissa.

Hyväntekeväisyyskeräyksen kohteena ovat Hämeenlinnan seudun lap-

set ja nuoret.
Teksti ja kuva: Petriina Punkari-Mäkiaho

LC Nurmo aloitti näkyvästi Punainen Sulka -kampanjansa järjestämällä 

huutokaupan Seinäjoki Areenalla 8.10. Hyvän päivän tapahtumana huu-

tokauppa onnistui odotusten mukaisesti. 

 Yksityiset ja yritykset osallistuivat huutokauppaan lahjoittamalla run-

saasti sekä uutta että vanhaa tavaraa. Huutokaupan vetonaulaksi saatiin 

käytetty auto Fiat Punto vm/2003 ja uudet talvirenkaat huutajan valinnan 

mukaan. Lisäksi liikkeet lahjoittivat runsaasti uutta tavaraa mm. polkupyö-

rän, urheiluvaatteita, erilaisia keittiötarvikkeita, kahvinkeittimiä jne. Myös 

runsaasti vanhaa tavaraa kerääntyi myyntiin klubiveljien ja yksityisten lah-

joittamana mm. tauluja, monenlaista käyttötavaraa ja antiikkiakin. Huu-

tokaupan meklarina toimi Kari Salovaara tunnetulla meklarin kokemuksel-

laan. Kaikki tavarat saatiin myytyä ja osa mitä ostajat eivät halunneet siir-

tyivät meklarin jatkokäsittelyyn. Klubiveljet ja Sulka-koordinaattori Pentti 

Huotari, joka teki suuren työn tapahtuman onnistumiseksi, olivat tyyty-

väisiä huutokaupan lopputulokseen.

 LC Nurmo sai tapahtumalla kerättyä tavoitteestaan lähes puolet. Ensi 

vuoden puolelle on vielä suunnitteilla järjestää konsertti PS keräyksen 

hyväksi. RR

LC Nivala/Pidisjärven perustajajäsen lion Teuvo Viita-aho sai merkittävän 

tunnustuksen Sotainvaliidien Veljesliitolta. Elokuussa Nivalassa pidetyssä 

Keski-Pohjanmaan piirin kesäjuhlassa hänelle myönnettiin kultainen ansio-

merkki tekemästään työstä sotaveteraanien hyväksi.

Vuodesta 1985 saakka veli Teuvo on vastannut veteraanien ja heidän 

puolisoidensa kuljetuksista Nivalassa järjestettäviin itsenäisyyspäivän juh-

liin sekä muihin veteraanien tilaisuuksiin. Toiminnan alussa veteraanien 

määrä oli Nivalassa n. 400 ja silloin kuljetuksiin tarvittiin 8–10 autoa. Teu-

von organisoimana klubin veljet osallistuivat Nivalan alueelta heidän kul-

jetuksiinsa klubihengessä veloituksetta.

Vaikka veteraanien rivit harvenevat, yli 30 vuotta kestänyt perinne jat-

kuu edelleen, niin kauan kun kuljetuksille on tarvetta. Tällä hetkellä Niva-

lassa on n. 30 sotaveteraania.
Kari Tenhunen

Kypärät turvaamaan 
Mynämäen ekaluokkalaisia

Lapsille vaatelahja-
kortteja autoja pesten

LC Nurmon Sulka-
huutokauppa onnistui

Veteraanityölle 
tunnustusta

Mynämäen Laurin koulun ekaluokkalaiset kerääntyivät tiistaina liikuntapuis-

ton laidalle ottamaan vastaan Lions Clubien lahjoittamat vihreät pyöräily-

kypärät. Taustalla vasemmalta Mynämäen klubista Heikki Sillanpää ja Matti 

Vira ja Mietoisten klubista Matti Kauppila ja Timo Sunnari sekä Laurin kou-

lun rehtori Matti Kompuinen.

Innokkaat LC Hämeenlinna/Birgerin jäsenet pesemässä autoja Parolassa.

LC Nurmon huutokaupassa oli tunnelmaa. Meklarina toimi Kari Salovaara.
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Vennyillä ja Jusseilla sulka-
tanssit Järvenpäässä

Lieksan klubeilla yhteinen vuosijuhla

LC Tornio/Pudas 
40 vuotta

LC Lieksan 60-vuotisjuhlaa ja LC Lieksa/Brahean 50-vuotisjuhlaa vietettiin 

yhdessä 9.4.2016. Juhlapäivän ohjelmaan kuului kunniakäynti sankarihau-

doilla, pääjuhla Kulttuurikeskuksessa ja juhlaillallinen ravintola Puustel-

lissa. Ennen pääjuhlaa nuorempi klubi lahjoitti paikallisille lasten ja nuor-

ten parissa toimiville yhdistyksille 4  900 euroa. Suomen Lions-liiton enti-

nen puheenjohtaja Tuomo Holopainen piti innostavan juhlapuheen. Piirin 

tervehdyksen ja onnittelut toi DG Kyösti Suomalainen.

Juhlassa lyötiin ritareiksi Esko Lappi LC Lieksa ja Matti Hokkanen LC 

Lieksa/Brahea. Ritariksilyönnin suoritti PDG Harri Forss. Pielisen-Karjalan 

musiikkiopiston huilutrio ja tanssiryhmä Effect kevensivät juhlaa esityk-

sillään.

LC Tornio/Pudas vietti 40-vuotisjuhliaan 15.10.2016. Juhlapäivän ohjelmaan 

sisältyi päivällä käynnit edesmenneiden klubin lioneiden haudoilla sekä 

tilaisuus paikallisten nuorten harrastajien muistamisen merkeissä yhteensä 

noin 5 000 euron stipendein. 

Iltajuhlassa Tornion Park-Hotellissa juhlapuheen piti Suomen Lions-lii-

Järvenpäässä tanssittiin 22.10.2016 perinteiset Pusu-tanssit, joita klubi jär-

jestää pari kertaa vuodessa. Tanssipaikkana oli niin ikään tuttu ja turvalli-

nen Seuratalo, joka muutaman vuoden takaisen remontin yhteydessä sai 

entisajan tunnelmallisen kohennuksen. Illan kehutut pöytä- ja seinäkoris-

telut olivat klubin kädentaitajan valmistamia.

Illan aikana oli mahdollisuus nauttia kanttiinista Brunbergin suukkoja, 

tuoretta pullaa sekä tietty vanhanajan tyyliin höyryäviä makkaroita. Loppu-

illasta arvottiin myös suukko- ja tuotepakkauksia sekä lahjakortteja.

Tanssittajina toimi tälläkin kertaa lioneista koostuva Raimo Turtiainen ja 

Tanssiorkesteri Pojat. Musiikki oli monipuolisen letkeää ja tempaisi mukana 

olleet tanssin pyörteisiin. Tanssi-illat ovat todella toivottuja ja oli kiva huo-

mata, että joukossa oli monia jo tutuksi tulleita pareja.

Punainen Sulka -keräykseen kilahti tälläkin kertaa sievoinen summa.

Terttu Sihvola-Rauttu

Lieksan klubien vuosijuhlassa PCC Harri Forss lyö ritariksi Matti Hokkasen. 

Taustalla odottaa vuoroa Esko Lappi puolisonsa Riitan kanssa.

Tanssiorkesteri Pojat Timo Oittinen (LC Järvenpää/Jean Sibelius) (vas.), 

Raimo Turtiainen (LC Uramo) ja Juhani Salmela.

Lion-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka oli vuosi-

juhlan juhlapuhujana. Kuva: Simo Loman. LC Torni/Pudas palkitsi suuren joukon ansioituneita jäseniään 40-vuotisjuhlassa. Kuva: Simo Loman.

ton pääsihteeri Maarit Kuikka. Juhlassa muistettiin ansiomerkein klubin 

lioneita sekä ladyjä. Melvin Jones -jäsenyyden saivat Kari Strand ja Jouni 

Liiti. Klubin vaiheita katseltiin lion Simo Lomanin DVD-versioksi kokoaman 

kuvakertomuksen välityksellä. DVD:n myynnistä koostuvat tulot ohjataan 

Punainen Sulka -keräykseen. (KH)
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27.1.1966 kokoontui Nastolan Uudessakylässä 18 perustajajäsentä piiriku-

vernöörin ja kummiklubin, Lions Club Orimattilan, edustajien kanssa perus-

tamaan Nastolaan ensimmäistä Lions Clubia. Edelleen pienen ja vähitel-

len ikääntyvän 22-jäsenisen klubin toiminnassa on mukana 2 perustajajä-

sentä. Enimmillään klubin jäsenmäärä on ollut 38 henkilöä. Klubia perus-

tettaessa oli jäsenien keski-ikä 42,3 vuotta ja vuonna 2016 jo 63,1 vuotta. 

Lions Club Nastola on perinteinen miesklubi, mutta puolisot ovat tärkeä 

osa toimintaa kuukausitapaamiset mukaan lukien. 14.5.2016 Taidekeskus 

Taarastissa pidetyssä 50-vuotisjuhlassa oli puolisoiden panos merkittävä 

juhlatoimikunnan lisäksi juhlan järjestelyissä ja läpiviennissä.

Juhlavuotena klubi suuntasi avustuksia Sri Lankan silmäsairaala-projek-

tiin, Pikkupelimannien ulkomaan-matkaan, palvelukeskus Timontalon tele-

visiohankintaan, opettajan Lions Quest- koulutukseen, lukion ja yläasteiden 

stipendeihin ja puolisotoiminnasta kansalaisopiston stipendeihin. Vuosi-

juhlassa avustuksia jaettiin Irti huumeista ry:lle huumeiden vastaiseen työ-

hön 1  000 euroa ja Nastolan Terä ry:lle 200 euroa lasten suunnistuskoulun 

kuluihin. Lisäksi varattiin Palvelukeskus Linnunlaululle 1  000 euroa myö-

hemmin kohdennettavana.

Palvelukeskus Linnunlaulu on Nastolassa uudehko palveluasumiseen ja 

kuntouttavaan toimintaan erikoistunut yksikkö, jonne klubin lahjoitusva-

roin hankittiin ja 21.10.2016 luovutettiin 7 kappaletta kotimaista valmis-

tetta olevia pyörätuolipotilaiden lämpöpusseja. LC Nastolan puolisot osal-

listuvat palvelukeskuksen potilaiden ulkoiluttamiseen.

Ajelin Annen kanssa synkkänä syysiltana Längelmäen Hiukkaalle, Maivian 

pitotaloon. Siellä oli alkamassa oli LC Längelmäen tilaisuus, jossa toivo-

tettaisiin tervetulleeksi uusi jäsen, minut, ja Anne ladyksi. Kun menimme 

sisään juhlavalaistuun taloon, meidät ohjattiin sivuhuoneisiin vaihtamaan 

vaatteita. 

Pirtissä saimme nähdä, että kaikilla toisillakin oli yllään vanhanaikai-

set renkien ja piikojen asut. Olimme aikamatkanneet vuoteen 1892, silloi-

seen Nikkilän suureen taloon, pestuumarkkinoille. Tästä alkaen leijonat ja 

ladyt olivat ammattiensa mukaisia renkiä ja piikoja, joita isäntä ja emäntä 

sekä pehtoori ja talousmamselli tervehtivät, kestitsivät ja pestasivat  clubin 

tehtäviin. 

LC Nastola juhli 50. vuottaan

Näin minusta tuli lion

Ensimmäiset lämpöpussit kokeiltavana. Tarja Kaplas, Raila Oksanen, presi-

dentti Kari Poutiainen, Sirpa Väänänen ja Pauli Komonen luovutustilaisuu-

dessa Palvelukeskus Linnunlaulun edustajien Hilja Huolin ja Lauri Kukkosen 

kanssa 21.10.2016.

LC Längelmäen uusi jäsen Seppo Knuuttila ja lady Anne Kauppi sekä kummi-

pariskunta Sami Joutsela ja Päivi Korpisaari pukeutuneina 1800-luvun hen-

gen mukaisiin rengin ja piian asusteisiin.

Välillä pistäydyttiin sujuvasti tulevaisuudessa eli vuodessa 2016, jol-

loin meidät esiteltiin uusina jäseninä ja toivotettiin tervetulleiksi mukaan 

toimintaan, mistä kiitos vielä kerran. Oli hauska huomata, kuinka monta 

tuttua renkiä ja piikaa pöytien ääressä istui ja miten sujuvasti hämäläinen 

keskustelu illan mittaan kulki.

Mikäs oli ollessa aikamatkalla, kun pöydät notkuivat perinneherkkuja: 

kaskinauriita, kotijuustoa, ylikypsää possua ynnä palan painikkeeksi sahtia 

ja jonkin verran muutakin. Ilmankos paikalle osunut laulava ja soittava kul-

kumies havitteli jäävänsä Maivian naisväen hoteisiin pitemmäksikin aikaa. 

Merkillisesti entiset ja nykyiset ajat lomittuvat. Kun pestuuväki hartaana 

kuunteli Heikki Rönnin esittämää, Toivo Kärjen ja Reino Helismaan hai-

keata kappaletta Kulkurin iltatähti, mieleeni tuli samasta Nikkilän talosta 

1880-luvulla maailmalle joutunut Aleksander Wallin (1853–1905). Hän 

jätti jälkeensä laajan, 600-sivuisen päiväkirjan. Siinä hän on kuvannut seik-

kaperäisesti elämän arkista kulkua Hiukkaan kylällä ja muuallakin Längel-

mäellä sekä ennen muuta palavaa rakkauttaan Amanda Juhontyttäreen. 

Aika matka!
Seppo Knuuttila

uusi lion

Aikamatkalle valmistautuvat Erkki Ouni, Pekka Laurila ja Markku Hannula 

rengin puvuissa valmistautumassa pestattaviksi.



Täältä puolehen ylhäisen maan

Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
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Gustav Björkgren

Mångårige medlemmen i LC Karleby Gustav Björkgren 

avled den 17 april 2016, mitt uppe i en vardag full av 

uppdrag. Gustav var född den 16 december 1935. Han blev 

medlem i klubben 1971 och deltog aktivt i dess verksam-

het livet ut. Perioden 1985-86 var han klubbens president. 

Gustav valde läraryrket liksom hustrun Doris. Efter 32 år 

som lärare och rektor vid Villa skola gick han i pension.

Gustav var samhällsaktiv och lockades av politiken. 

Han satt i fullmäktige på 1970- och 1980-talet, både före och efter den utma-

nande kommunsammanslagningen. Gustav hade många fritidsintressen. I sina 

krafts dagar spelade han tennis, åkte skidor och trivdes i skog och mark. Han 

var också en flitig korsordslösare, sjöng i kör tillsammans med frun. Gustav 

var en gladlynt person, han var social och tyckte om att diskutera. Gubbdagi-

set besökte han när tid fanns. När hans fru insjuknade i Parkinson fungerade 

han som närstående vårdare. En uppgift som han såg som en självklarhet livet 

ut. Frid över hans minne!

Jukka Eskola

Everstiluutnantti Jukka Eskola nukkui pois kesällä pit-

kään jatkuneen sairauden murtamana. Jukka Eskola oli 

Turku-Aura LC:n aktiivinen jäsen. Leijonat muistavat 

hänet innostuneena keskustelijana ja Jukka myös kuun-

teli aina toisia ihmisiä. Usein Jukka valmisteli nopeasti 

esityksen, jossa oli aina suurta mielenkiintoa.

Jukka Eskolan elämä koostui isänmaan palvelemisesta. 

Hänellä oli mielenkiintoinen sotilasura, mutta maanpuo-

lustushenkisyys säilyi eläkkeelläkin harrastuksissa ja työnä vapaaehtoisessa maan-

puolustustyössä. Me leijonat muistamme Jukan voimakkaana ja mielenkiintoi-

sena persoonana ja sotilaana. 

Erkki Haapala

LC Ilmajoki/Ilkka sai keskellä kesää 3.7.2015 suruvies-

tin, klubiveli Erkki Haapala menehtyi pitkäaikaisen ja 

vaikean sairauden murtamana. Erkki oli syntynyt Ilma-

joella 27.7.1946. Hänet kutsuttiin LC Ilmajoki/Ilkan 

jäseneksi 1988. Erkki toimi 100 % tarmokkuudella klu-

bin eri tehtävissä, mm. presidenttinä 2002-2003. Punai-

nen Sulka- keräyksessä kaudella 2006-07 hän toimi Ilma-

joen kolmen klubin keräyspäällikkönä.

Hän teki pitkän ja ansiokkaan elämäntyön yrittäjänä perustamassaan Erma-

Kate Oyssä. Erkin kädenjälkiä voi ihailla mm. Helsingissä ja Tampereella. Erkki 

tunnettiin klubissa lämminhenkisenä ihmisenä, hänellä oli aina hyvää sanot-

tavaa veljille. Hän osallistui kaikkiin toimiin innolla. Erkkiä voi hyvällä syyllä 

luonnehtia kannustavaksi ihmiseksi, joka eli läsnä siinä hetkessä. Hänen lempi-

harrastuksiaan olivat leijonatoiminnan lisäksi yrittäjätoiminta, mökkeily, kok-

kaaminen, soitinrakennus ja paappana oleminen. Erkki laskettiin 16.7.2015 

haudan lepoon Ilmajoen kirkkomaahan puolisonsa Sirkan viereen. Ekiä jäivät 

kaipaamaan omaisten lisäksi klubiveljet ja muut ystävät ja tuttavat.

Topias Haapanen

LC Joroisten jäsen Olavi Topias Haapanen menehtyi vai-

keaan sairauteen 30.6.2016. Topias oli syntynyt Kalajo-

ella 30.9.1950 ja kuoli Joroisissa. Topias toimi puolisonsa 

kanssa Joroisissa ravintola-alan yrittäjänä 20 vuotta Topi-

aksen toimiessa ravintola Seurasalin toimitusjohtajana. 

Eläkkeelle hän ja puolisonsa jäivät vuonna 2011 kah-

denkymmenen yrittäjävuoden jälkeen.

Topias oli persoonallinen, kaikille ystävällinen, ihmis-

läheinen, toiset kanssaihmiset huomioonottava, kaikkia tasapuolisesti kohteleva, 

rauhallinen henkilö ja lionsveli. Topias kutsuttiin LC Joroinen/Joron jäseneksi 

1983. Presidenttinä hän oli toimikausina 1987-88 ja Joroisten klubien yhdis-

tymisen jälkeen LC Joroisten presidenttinä toimikauden 2006-07 sekä sihtee-

rinä toimikausina 2014-15 ja 2015-16. 

Topias oli aktiivinen leijona ja osallistui innolla kaikkiin klubin järjestämiin 

tilaisuuksiin, aktiviteetteihin ja varainhankintoihin. Topiaksen toiminta leijo-

nissa jätti kaikkiin veljiin ja mieliin pysyvän jäljen ja mukavia muistoja. Jokai-

sessa kokouksessa Topias toimi ideoimansa ”viljatuotteen” arpojana. Arvontape-

rinne jatkuu! Topiakselle mieluisiin harrastuksiin kuuluivat lionstyö, retkeily ja 

mökkeily perheen ja lastenlasten kanssa, metsästys, metsänhoito, liikunta- ja mat-

kailu. Suuri ystävien joukko muistaa Topiasta lämmöllä ja kunnioittaa hänen 

muistoaan. Topiasta kaipaavat puoliso, lapset ja 7 lastenlasta.

Timo Hakamaa

LC Kauhajoen jäsen, ammattivalmentaja ja erityisopet-

taja Timo Hakamaa menehtyi 22.9.2016 pitkäaikaisen 

sairauden murtamana 54-vuotiaana Kauhajoella. Timo 

oli pelaajana ja päävalmentajana koripallossa Suomen 

pääsarjatasolla. Kauhajoella koripallo-oppinsa saanut 

Timo pelasi SM-sarjaa vuosina 1985-1989 Salon Pal-

loilijoissa ja 1993-1994 Forssan Alussa. Hän pelasi pää-

sarjaurallaan 132 ottelua 10,0 pisteen ottelukohtaisella 

keskiarvolla. Päävalmentajauran Hakamaa aloitti kaudella 1995/1996, jol-

loin hän johti Forssan Alun SM-sarjan puolivälieriin. Myöhemmin hän ehti 

valmentaa karkkilalaista Högfors Teamia/Team Componentaa, Namika Lah-

tea ja Kauhajoen Karhua. 

Päivätyön Hakamaa teki Kauhajoen yläkoulun. Vaikka hän ehti olla klubissa 

vain vajaa 6 vuotta, ehti hän olla monessa mukana. Hän hoiti huolella rahas-

tohoitajan vaativaa pestiä kaksi vuotta, jolloin klubi julkaisi Kauhajoen luon-

toa ja kulttuurimaisemaa esittelevän kirjasarjan päätösteoksen, Kauhajoen Kult-

tuurimaisemien kirjan. Aikaansaavaa Timoa jäivät kaipaamaan vaimo, lapset, 

veli, lukuisat ystävät ja klubiveljet.

Keijo Happonen

LC Iisalmen etuoikeutettu jäsen, Keijo Happonen, Savon Voiman eläkkeellä ollut 

yhteyspäällikkö on pysyvästi poissa keskuudestamme. Hän menehtyi mieliharras-

tuksensa takia. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo ja aikuiset lapset perheineen.

Keijo liittyi vuonna 1973 LC Iisalmeen. Hän pääsi toteuttamaan hyvän-

tahtoisuuttaan lionsjärjestön puitteissa. Samana vuonna pidettiin ja perinteeksi 

muodostuneet huutokaupat Pohjolan kadun pihalla. Sinne myös Happoset oli-

vat lahjoittamassa joutavaa tavaraansa. Saatu kohtalainen rahasumma lahjoi-

tettiin Sotainvalidien järjestölle. Huutokauppaa pidettiin aina vuoteen 1988. 

Keijo on ollut mukana yli 40 vuotta myös joululahjoja jakamassa tai muuten 

auttamassa osaltaan vähävaraisia. Juhla- ja urheilutoimikunta olivat hänelle 

mieluisat. Hänen järjestämiään olivat lentopalloharjoitukset, Charter-iltajuh-

lat ja muut juhlinnat. 

Perhe oli huumorintajuiselle Keijolla tärkeä, samoin luonto. Keijo oli myös 

lionien ja heidän puolisoiden näkökulmasta rehti mies. Hän ei tuonut itseään 

esille ja ei käyttänyt järjestön periaatteellista hyväntekeväisyyttä hyödykseen, vaan 

oli vilpittömästi toimimassa lionsklubinsa tavoitteiden suuntaan ja avun anta-

misessa läheisille sekä järjestön määräämiin avustuskohteisiin. 

Jukka Heikkilä

LC Mietoisen perustajajäsen Jukka Heikkilä menehtyi 

Juhannusaattona 24.6. vaikean sairauden murtamana. 

Jukka syntyi 3.4.1949 Mietoisten Kurinan kylässä maan-

viljelijäperheeseen. Keskikoulun jälkeen hän valmistui 

maanviljelysteknikoksi Tuorlan Maanviljelyskoulussa. 

1978 kotitilan pito siirtyi Jukalle. Maanviljelyksen ohella 

Jukka teki maanrakennustöitä omalla kaivinkoneellaan.
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Veli Jukka kävi läpi kaikki klubin hallinnolliset virat toimien presidenttinä 

1997-1998. Jukka oli vaatimaton ja itseään korostamaton seurallinen klubiveli. 

Tarvittaessa häneltä löytyi kuitenkin jämäkkä mielipide klubin asioihin. Monissa 

klubin aktiviteeteissa Jukalla oli keskeinen rooli hänen ollessa aina valmis tule-

maan apuun monipuolisten työkoneidensa kanssa. Veli Jukkaa jäivät kaipaa-

maan lady Irmeli, lapset perheineen sekä laaja ystävien ja klubiveljien joukko.

Eero Hirvonen

Lions Club Taivalkosken perustajajäsen, opettaja Eero 

Kalevi Hirvonen nukkui pois 1.10.2016 Taivalkoskella. 

Hän oli syntynyt Saaren pitäjässä 20.12.1935. Elämän-

työnsä hän teki opettajan tehtävässä Taivalkosken Jurmun 

koulun johtajaopettajana v. 1958 alkaen ja päättyen v. 

1995 eläkkeelle siirtymiseen saakka

Eero Hirvonen viihtyi luonnossa harrastaen metsäs-

tystä, kalastusta ja marjastusta. Hän oli perustamassa Jur-

mun Riistamiehet ry:tä. Lions Clubiin hän toimi eri tehtävissä ja hänelle on 

myönnetty Melvin Jones Fellow -jäsenyys. Eeroa jäivät kaipaamaan lapset per-

heineen sekä ystävät ja klubiveljet.

Tapani Hytönen 

LC Savonrannan pitkäaikainen jäsen Tapani Hytönen 

syntyi Rantasalmella 26.12.1938 ja kuoli Savonrannalla 

1.10.2016 pitkäaikaisen sairauden murtamana. Hän oli 

metsätalousinsinööri ja toimi monien puutavarayhtiön 

palveluksessa vuosikymmenten ajan. 

Tapani oli LC Savonrannan jäsen vuodesta 1970 läh-

tien hoitaen vuosien varrella lähes kaikkia klubin tehtä-

viä. Hän oli mm. klubin presidentti vv. 1978 -1979 ja 

ZC vv. 1979-1980 sekä RC vv. 1982-1983. Hän perehdytti ja koulutti monet 

klubin uudet jäsenet lionismiin ja klubin toimintaan Pyyveden rannalle rakenta-

mallaan loma- asunnolla, missä myös monet klubin jäsenet saivat nauttia hänen 

vieraanvaraisuudestaan. Tapani oli aina ystävällinen ja valmis auttamaan apua 

tarvitsevia. Hän sai Melvin Jones ja Arne Ritari -jäsenyydet ansiokkaasta leijona 

toiminnastaan. Tapani harrasti Lions-toiminnan lisäksi metsästystä, kalastusta, 

rakentamista sekä puutöitä tehden mm. soutuveneen, jollan, kitaran ja jouhi-

kon. Tapania jäivät kaipaamaan puoliso, lapset ja sukulaiset sekä leijonat puo-

lisoineen ja lukuisat ystävät. 

Jukka Liira

LC Turku/Brahe-Maarian pitkäaikainen sihteeri, evers-

tiluutnantti Jukka Liira menehtyi 7.9.2016 vaikeaan 

sairauteen. Jukka syntyi 9.8.1943 Kotkassa ja valmis-

tui upseeriksi kadettikoulusta 1966. Hän aloitti uransa 

Uudenmaan rakuunapataljoonassa ja sen jälkeen palvelu 

jatkui Päällystöopistossa. Hän Sotakorkeakoulusta vuonna 

1979. Ura jatkui Turun ja Satakunnan sotilaspiireissä. 

Vuonna 1988 Jukka määrättiin Porin prikaatiin patal-

joonan komentajaksi ja myöhemmin esikuntapäälliköksi. Siviiliin siirryttyään 

Jukka toimi lääninhallituksen projektipäällikkönä, neuvonantajana Viron puo-

lustusvoimissa sekä Turun yrityssuojeluyhdistyksen toiminnanjohtajana.

Aktiivisena ja osallistuvana henkilönä Jukka oli monessa yhdistyksessä kan-

tavana voimana. Niin myös LC Brahe-Maariassa, jossa hän toimi presidenttinä 

1987-1988 ja 2002-2004 sekä lohkon puheenjohtajana 2007-2009. Sen jäl-

keen hän toimi pidettynä ja huumorintajuisena sihteerinä kuolemaansa saakka.

Jukka siunattiin 13.10.2016 Turun Ylösnousemuskappelissa sotilaallisin kun-

nianosoituksin runsaslukuisen saattojoukon läsnäollessa. Jukkaa jäivät kaipaa-

maan lady Marja-Liisa ja tytär perheineen sekä laaja lionsveljien, upseeritove-

reiden ja ystävien joukko.

Osmo Kalpala

Osmo Kalpala menehtyi pitkäaikaisen sairauden murtamana 12.9.2016 

Espoossa. Hän oli LC Helsinkiki/Lauttasaaren perustajajäsen. Nuori klubi toimi 

ripeästi perustajajäsenten kuten Osmo Kalpalan toimesta. Aktiivinen Kalpala 

osallistui 10 vuoden aikana klubin hallitukseen, oli presidentti 1964-65, loh-

konpuheenjohtajana 1965-66 ja alueenpuheenjohtajana 66-67. Hän teki aloit-

teen klubin lipusta ja kannatti sankarihautapatsashanketta. Kalpalan luonnetta 

ja toimintoja kuvasi hänen voimakas osallistumistahto ja esimerkillään näyttä-

minen. Näitä haasteita olivat voimistelu, kenttälajit ja alppihiihto sekä urhei-

luautoilu, joista saavutuksista hänet tunnetaan koko maassa. 

Menestyksellistä esimerkkiä hän näytti myös Lions-Järjestön ja Lions-Liiton 

tehtävissä, joihin hallinnollisiin virkoihin hänet valittiin kuten; piirikuvernöö-

rin virka 1968-69, ja liiton puheenjohtajan virka 1969-70. Valtakunnallisista 

tehtävistä parhaiten hänet tunnetaan Leo -toimikunnan puheenjohtajana vuo-

teen 1972 asti. Piirikuvernööriaikanaan hän perusti 9 uutta lionsklubia ja 2 

Leo-klubia. Erityistä oli myös, että Kalpala osallistui 50 vuoden aikana kaik-

kiin klubin kokouksiin ja sai 50 vuoden 100 % -osallistumistunnuksen.  

Kansainvälisiä tehtäviä kuvaa useat käynnit kansainvälisissä foorumeissa ja 

kokouksissa. Osmo Kalpalalle oli tärkeää klubien voimistuminen ja vahvistumi-

nen kotimaassa kuin myös ulkomailla. Tehtävän eteenpäin viemiseksi perustet-

tiin Jäsenmäärän lisäämistoimikunta, jonka puheenjohtajaksi kutsuttiin Osmo 

Kalpala 69-70.Tunnetuimmaksi kansainväliseksi toiminnaksi hänelle merkit-

tiin, että hänen aloitteesta syntyi Suomen ensimmäinen Lions-juniori -klubi eli 

X-klubi, jonka säännöt päämaja hyväksyi 14.1.1965. Nuorisoklubi oli ensim-

mäinen laatuaan Suomessa ja sen säännöstö muodostui Lions Internationaalin 

viralliseksi pohjaksi maailman laajuiselle Lions-juniori-työlle, nimeltään Leo-

toiminta. 

Klubin jäsenten työ kansainvälisissä asioissa sai tunnustuksen kansainvälisen 

Inhimillisyyskunniamerkin välityksellä ja se lankesi Kalpalalle. Klubi palkitsi ja 

myönsi Kalpalalle seuraavat jäsenyydet; Perustajajäsen, Kunniajäsen, Ainaisjä-

sen, Lions-ritari ja Melvin Jones -jäsenyys. Osmo Kalpala ilmoitti kirjallisesti 

erostaan, kun hän oli palvellut yli 50 vuotta. Ainaisjäsenyys päättyi 12.9.2016. 

Kunnioittavasti LC Helsinki /Lauttasaari ry:n klubilaiset.

Sakari Kettunen

Y.A.Korhonen

LC Sotkamon jäsen Yrjö Artturi Korhonen sai iäisyyskut-

sun 20.5.016. Hän oli 100-prosenttinen lion ja viimeinen 

toiminnassa mukana oleva perustajajäsen. Lions-työssä 

hän ehti olla yli 50 vuotta. Klubin presidenttinä Yrjö 

oli kaudella 1971-72. DG hän oli kaudella 1976-66 ja 

DCC kaudella 1977-78. Lisäksi hän oli Lions-ritari ja 

sai lukuisia huomionosoituksia mm. Golden Pen –mita-

lin kirjoituksistaan ja tekemästään työstä, jonka voi sanoa 

hänelle olleen toinen elämäntyö.

Varsinaisen elämäntyönsä hän teki autoalalla. Isänsä kanssa tehtiin aluksi 

työtä puutavaran ja rahtiliikenteen parissa, mutta sitten hankittiin myös linja-

autoja. Hän perusti kolmen ystävänsä kanssa Kainuun Liikenne Oy:n ja toimi 

sen toimitusjohtajana. Yrjöä jäivät kaipaamaan lapset Raija, Heikki, Anna-Liisa 

ja Soilin sekä lapsenlapset, lionveljet sekä suuri ystävien joukko.

Esko Korjala 

Veli Esko liittyi LC Kouvola/Salpauksen veljeskaartiin 

1973. Hän oli itsenäistynyt varhain menetettyään van-

hempansa jo nuorena. Elämän työssä hän teki sotilaana ja 

jäi eläkkeelle everstiluutnanttina. Klubitoimintaan Esko 

toi uutta aktiviteettia metsäalan harrastuksen kautta. 

Puiden istutukset tulivat veljille tutuiksi. Presidenttinä 

hän innovoi aktiviteetteja, kun verokalenterin teko lop-

pui. Esko oli esimerkkinä nuoremmille veljille tinkimät-

tömällä velvollisuuden tunnollaan. Sairaus vei voiton Eskosta 13.10.2016 87 

vuoden iässä. Lady Paula ja tytär Riikka perheineen jäi kaipaamaan puolisoa, 

isää ja isoisää.

Nils Kotka

I september inledde Lions Club Gamlakarleby sitt 

månadsmöte med en tyst minut. Vi hedrade minnet av 

vår trogna klubbmedlem, broder Nils ”Nisse” Kotka, som 

avlidit den 3 juni.Nisse var född den 16 november 1923 

i Kotkamaa by, i dåvarande Karleby. Sitt arbetsföra liv 

jobbade han som egenföretagare inom skinn och hudbran-

schen. På sin fritid var Nisse aktiv inom flera föreningar. 

Redan i slutet av 1950-talet var han med i Gamlakar-

leby fågel- och naturvänner rf och hans intresse för naturen, och speciellt fåglar, 

höll i sig genom hela livet. 

1971 antogs Nisse som medlem i LC Gamlakarleby. Under åren som lion skötte 

han de flesta befattningar inom klubben och var dess president 1976-1977. Han 

var en av klubbens sex bröder som tilldelats Melvin Jones Fellowship för sina 

insatser inom lionsrörelsen. Den Nisse vi kände var artig, försynt och han full-
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följde sina åtaganden med stor noggrannhet. Han var en uppskattad broder som 

aktivt deltog i klubbens aktiviteter ända till slutet. Lionsbröderna i LC Gamla-

karleby sörjer klubbens äldsta broders bortgång.

Pekka Laaksonen

Maaliskuun lopulla saimme kuulla, että pitkäaikainen 

Leijona-veljemme ja Melvin Jones -jäsen Pekka Laaksonen 

on kuollut 18.3.2016 lyhyen ja ankaran sairauden murta-

mana. Hän syntyi Messukylässä17.9.1928 ja opiskeli säh-

köinsinööriksi Tampereen teknisessä oppilaitoksessa. Pisim-

män työuran Pekka teki jyväskyläläisen ARE-yhtiön pal-

veluksessa vuodesta 1959 eläkkeelle siirtymiseensä saakka 

vuonna 1986. Lukuisten kotimaan työkohteiden lisäksi 

hän työskenteli eripuolilla Neuvostoliittoa olleissa ARE-yhtiön sähköurakoiden 

johtotehtävissä. Yksi tunnetuimmista työkohteista oli Viru-hotellin sähkötöiden 

johtaminen Tallinnassa. Viimeisimpiä työkohteita oli Kostamuksen rakentami-

seen liittyvät sähköistämistyöt työvoimapäällikkönä ARE:n ja Hankkijan Elcon-

tactors-yhteisyrityksessä.

Lions-toiminnan Pekka aloitti 1976 Jyväskylä/Äijälän perustajajäsenenä ja 

ehti siis olla tasan 40 vuotta leijonana. Jäätyään eläkkeelle Pekka muutti puoli-

sonsa Mairen kanssa Suolahteen ja liittyi 1989 LC Suolahden veljespiiriin. Pekka 

oli yksi aktiivisimmista klubiveljistä alusta alkaen toimien aktiviteeteissa lähes 

elämänsä loppuun saakka. Hän toimi klubin presidenttinä, lohkon- ja  alueen 

puheenjohtajana sekä oli klubin yhteyshenkilönä Viron kahteen Suomi-poikaan 

klubin kummitoiminnan alusta lähtien. Lionsansioista Pekalle myönnettiin Mel-

vin Jones -jäsenyys. Isänmaallista klubiveljeä jäävät kaipaamaan omaisten lisäksi 

laaja lions-ystävien joukko.

Antti Malinen

LC Kerimäki/Puruveden perustajajäsen ja Kerimäen 

mieslaulajien perustaja, ja pitkäaikainen laulaja, Antti 

Malinen nukkui pois 26.1.2016. Antti syntyi 1922 Keri-

mäen Kumpurannassa. Antti kertoi joskus jotain lapsuus-

ajoistaan ja sanoi, ettei ollut itsestäänselvyys, että olisi 

ollut edes joka päivä ruokaa. Se piti hankkia ankaralla 

työllä jo pienestä pitäen. Mutta Antti selvisi siitä ajasta 

ja oli 1941 valmis 19-vuotiaana lähtemään taisteluun 

itsenäisen Suomen puolesta. 

Lions-toiminnassa Antti oli mukana melkein 40 vuotta. Hän oli klubin perus-

tajajäsen ja aktiivisesti mukana toiminnassa aivan viime vuosiin. Monissa jär-

jestöissä Antti oli taustavaikuttajana, mutta yksi harrastus oli ylitse muiden – 

mieskuorolaulu. 

Ehkäpä juuri Kannaksen etulinjan taistelut muovasivat Antista vastuullisen, 

isänmaallisen, oikeudenmukaisen, rehellisen ja kaiken tämän lisäksi humoris-

tisen miehen, joka omilla resursseillaan vaikutti kerimäkeläiseen maailmanku-

vaan yli 90 vuotta. 

Poikansa Pekka sanoi osuvasti, että isä Antti oli työnarkomaani. Siksi var-

maan oli suhteellisen helppo ottaa vastuu Irjan kanssa v. 1969 nykyisin Keri-

mäen Kukkapalveluna toimivasta yrityksestä, jota poikansa Matti jatkaa vai-

monsa Päivin kanssa. 

Rintamalla kuullut Isänmaalliset kappaleet jäivät Antin mieleen niin vah-

vana, että vuonna 1947, silloin 25-vuotiaana, Antin päätös oli kypsynyt val-

miiksi. Kerimäelle pitää perustaa mieskuoro. Antin viimeiseksi viralliseksi esiin-

tymiseksi jäi 27.4.2009 ollut kansallinen Veteraanijuhla Kerimäellä, jossa lau-

loimme mm. kappaleen Veteraanin Iltahuuto. Senkin takia oli paikallaan lau-

laa kirkossa Antille Veteraanin Iltahuuto ja saattaa hänet viimeiselle matkal-

leen kohti uusia laulumaita tapaamaan vanhoja veteraanituttuja ja odottele-

maan rakkaita omaisiaan. 

Jukka Suomalainen

Kauko Mikkonen

LC Heinäveden jäsen Kauko Mikkonen kuoli yllättäen 

17.3.2016. Hän oli syntynyt 6.8.1942 Heinäveden 

Timonmäellä kauppiasperheeseen. 

Siellä hän myös teki koko elämäntyönsä pienviljeli-

jän, kauppiaan, metsäkoneurakoitsijan poikana ja oppi 

ymmärtämään ohjatun työnteon tärkeyden ja antoi esi-

merkillään tavan miten viedä yritystä kannattavasti 

eteenpäin. Kauko sai vanhimpana veljeksistä isältään metsäkoneurakointiyri-

tyksen johdettavakseen. 

Kauko oli myös ahkera lion. Hän kävi kokouksissa säännöllisesti ja toimi 

ahkerana jäsenhankkijana. Lionstoiminta oli Heinävedelläkin ukkoutumassa ja 

kunta muuttotappiokunta. Klubi oli näin vaikeuksissa. Kauko tiedosti tämän ja 

oli aina valmiina etsimään ja hankkimaan omaan klubiin uusia jäseniä. Presi-

dentin tehtävät hän hoiti kaudella 2002-2003. Hallituksessa ja muissa toimi-

kunnissa ja aktiviteeteissa hän toimi ahkerasti. Kauko oli myös hyvin isänmaal-

linen, eikä työkään estänyt häntä osallistumasta kertausharjoituksiin. Kauko oli 

vieraanvarainen ja ystävällinen.

Ossi Keinänen, klubikaveri

Jaakko Mäkisalo

Valoisan kesäajan kulkiessa kohti syksyä LC Äänekoski/

Kotakennään jäsen Jaakko Mäkisalo menehtyi sairaus-

kohtaukseen 18.8.2016. Hän oli syntynyt Jalasjärvellä 

4.12.1942.

Hän oli selväsanainen pohjalaismies, joka osallistui 

ahkerasti klubin aktiviteetteihin. Varsinkin rakentami-

nen ja rakennusten korjaustoiminta olivat hänen lem-

piaktiviteettejään.

Klubin presidenttinä hän toimi kolme eri kautta. Eteneminen lioneissa kulki 

lohkon ja alueen puheenjohtajuuksien kautta piirikuvernöörin tehtävään saakka. 

Hänellä oli sekä Melvin Jones-, että Arne-Ritari -killan jäsenyys.Hän oli klu-

bin asiantuntija lionien monivivahteisessa etikettiasioissa eli häneltä kysyttiin 

millaisia kunniamerkkejä missäkin tilaisuudessa käytetään ja kuinka erilaisiin 

juhlatapahtumiin kuuluu pukeutua.

Työuransa hän teki puolustusvoimain palveluksessa. Eläkkeelle päästyään hän 

jatkoi maanpuolustustyötä reserviläistoiminnassa. Myös sotiemme veteraanien 

avustamiseen hän osallistui aktiivisesti. Jaakkoa jäi kaipaamaan puoliso ja tytär 

perheineen sekä joukko lionsystäviä.

Antti Määttänen

LC Kiskon pitkäaikainen jäsen, Antti Määttänen nuk-

kui ikiuneen kotonaan 15.6.2016. Hän oli syntynyt 

23.6.1933 Kanneljärvellä ja päätyi kuten moni muu 

siirtolainen sodan jälkeen Kiskoon.

Avioiduttuaan Antti asettui viljelemään vaimonsa 

Leilan kotitilaa. Tästä muodostui hänen elämänuransa 

vaikka arkeen mahtui paljon muutakin. Anttiin luotet-

tiin ja hänet valittiin useisiin luottamustehtäviin. Sue-

zin kriisi 1956 ja sen jälkihoito suomalaisine rauhanturvaajineen, vei Antin 

puoleksi vuodeksi Siinain niemimaalle, silloisen komentajan kenraali Siilas-

vuon autonkuljettajaksi.

 Lions Club Kiskon jäseneksi Antti Määttänen tuli 1.7.1975. Hän toimi 

klubin presidenttinä kahdesti, kaudella 1982-83 ja 1996-97. Lohkon puheen-

johtajana hän toimi kaudella 1983-84 ja alueen puheenjohtajana hän oli kau-

della 1984-85. Antti oli Lions-ritari päivämäärällä 21.5.2003. Tämä kaikki 

kertoo hyvin arvostetusta ja aktiivisesta LC Kiskon jäsenestä, joka jättää ison 

aukon klubin jäsenistöön ja jota muistamme positiivisena. Anttia jäivät kai-

paamaan lady Leila, kaksi aikuista tytärtä perheineen sekä laaja joukko ystäviä.

Heikki Nevala

LC Pielaveden jäsen Heikki Väinämö Nevala pois-

tui ajasta iäisyyteen vaikean sairauden murtamana 

14.10.2016. Heikki toimi klubin eri tehtävissä ja osal-

listui aktiivisesti klubikokouksiin ja aktiviteetteihin.

Heikki oli syntynyt 9.8.1943 Peräseinäjoella. Häntä 

jäivät suremaan kaksi poikaa, Mikko ja Pekka perhei-

neen. Aktiivisen työelämänsä Heikki suoritti osastopääl-

likkönä Pielaveden Osuusmeijerin palveluksessa sekä osal-

listui Pielaveden Sampon ja oman asuinkylänsä Säviän yhteisiin rientoihin. Klu-

bin jäseneksi Heikki liittyi v. 1978. Aktiivisena leijonana hänelle myönnettiin 

Melvin Jones Fellow -jäsenyys.
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Reino Okkonen

Saimme suruviestin, LC Kuopio/Veljmiehen monikym-

menvuotisen aktiivisen jäsenen Reino Okkosen siirtymi-

sestä ajasta ikuisuuteen. Veli Reino oli syntynyt Rautavaa-

ralla 16.5.1932 ja hän kuoli 8.7.2016. Lions-toimintaan 

hän tuli mukaan 1967 Tainion klubin perustajajäsenenä. 

Näin ollen Lions-vuosiltaan hän oli tämän hetken vanhin 

jäsen, toiminta aika peräti 49 vuotta.  Veljmies-klubiin 

hän tuli muutettuaan Kuopioon 1982. Veli Reino oli 

ahkerasti mukana klubin kaikissa aktiviteeteissä, mihin vain miestä tarvittiin, 

aina valmis toimimaan. Presidenttinä hän toimi kauden 1990–91. Punainen 

sulka keräyksessä 1990 Reino oli yksi palkituista kerääjistä. Hän oli 100-pro-

senttinen jäsen loppuun saakka.

Reinon elämäntyö liittyi luontoon ja erityisesti metsään. Hän toimi monissa 

yhtiöissä metsä-alan esimiehenä. Tämä heijastui myös klubin toimintaan. Lin-

nunpönttöjen sorvaus ja levitys oli 1989 klubiaktiviteetti, jossa Reino oli yhtenä 

aktiivisimpana sekä ainespuiden hankinnassa että koko touhussa. Joulukuuset 

haettiin monena vuotena Reinon tiedustelemasta paikasta joulun alun myyntiä 

varten. Marjastus oli lempipuuhaa, siinä saimme monena syksynä olla mukana 

lakka-, mustikka-, vattu- ja puolukkaretkillä. Luonto, metsä, hiihto, juoksulen-

kit, historian harrastus ja perinteen kunnioitus olivat Reinon elämän kantavia 

voimia loppuun saakka.

Martti Patrikainen

LC Ilomantsia kohtasi suruviesti 1.8.2016, kun pitkä-

aikainen jäsen Martti Ilmari Patrikainen nukkui pois 

joukostamme läheistensä hellässä huomassa. Martti oli 

syntynyt 3.10.1946 Tohmajärvellä, ja karjalaistaustai-

sessa perheessä kasvaneen nuoren miehen palo opintielle 

oli kova. Jyväskylän yliopistosta Martti sai kahdet mais-

terin paperit, ja sotilasarvoltaan hän oli kapteeni. Elä-

mäntyöstään pääosan hän hoiti elinkeinoasiamiehen teh-

täviä, ensin Polvijärvellä, sitten Pyhäselässä ja viimeisimmät työvuodet Joensuun 

seudun kehittämisyhtiö JOSEK:issa. Hän luki paljon, ja monipuoliset liikun-

taharrastukset sekä vaellukset lapissa olivat mieluisia Martille. Myös ortodoksi-

suus oli hänelle hyvin tärkeä ja rikas osa elämää.

Martti toimi LC Ilomantsissa lähes kuusi vuotta ja oli leijona yli 30 vuotta. 

Leijonatyöhön hän oli hyvin sitoutunut aina kuolemaansa saakka. Martti toimi 

presidenttinä 2013-2014. Marttia jäivät kaipaamaan lady Tarja, lapset ja las-

tenlapset, sukulaiset sekä laaja ystäväjoukko. Ollos iäti muistettu.

Lauri Pietarinen

Pitkäaikainen LC Liperin jäsen ja Melvin Jones -veli Lauri 

”Lassi” Pietarinen on poissa. Hän syntyi 4.10.1940 ja 

nukkui pois vuosien sairauden uuvuttamana 19.3.2016. 

LC Liperin jäseneksi hän tuli vuonna 1973. Moninaisine 

taitoineen hän kuului klubin kantaviin voimiin kaikissa 

aktiviteeteissa. Lauri tunnettiin, hänen osaamisensa tie-

dettiin ja hän oli valmis auttamaan.

Rakensivatpa Liperin leijonat partiolaisille laavua, 

pystyttivät taajaman kupeeseen lintutornia tai rakensivat pitkospuista vaellus-

reittiä, yhteinen nimittäjä aktiviteeteissa oli Lauri Pietarinen. Klubin ja kotiseu-

tuyhdistyksen hankkeissa hän halusi olla ammattivälinein mukana ja huolehti 

siitä, ettei työn jälki jättänyt sanomisen sijaa. Yhtä lailla hän oli toteuttamassa 

klubin taloudelle tärkeitä hankkeita: palvelukalenteria, verokalenteria ja sökö-

turnauksia, itsekin innokkaana pelimiehenä. Laurille ominaista olivat ennak-

koluuloton tarttuminen asioihin, auttamisen halu, kilpailuhenkisyyskin. Hän 

oli hyvä esimerkki siitä, kuinka elämänviisaus ja sielun sivistys kehittyvät vuo-

sien myötä aivan viimeisiin hetkiin saakka. Hän halusi olla 100-prosenttinen.

Leijonat ei ollut Laurin ainoa harrastus. Vähintään yhtä lailla lähellä sydäntä 

oli kotiseututyö. Tekijänä hän oli Liperi-Seuran kantavia voimia. Lauri oli myös 

lentäjä ja mobilisti, jonka pajassa yli kymmenen vanhaa ajoneuvoa sai uuden 

elämän. 

Hemmo Piirainen

LC Sotkamon pitkäaikainen jäsen, lion Hemmo Piirai-

nen poistui joukostamme vaikean sairauden murtamana 

28.1.2016. Hän syntyi 4.1.1929 Sotkamossa ja ehti olla 

klubin jäsen 50 vuotta. Klubin presidenttinä hän oli kau-

della 1983-84 ja lohkon puheenjohtajana 1987-88. Klu-

bin toimintaan hän osallistui 100 %:n lionina ollen isois-

sakin aktiviteeteissa täysin mukana, mm. erään sotave-

teraanin asunnon kunnostamisessa ja nuorisoseuran toi-

mitalon remontissa. Alan ammattimiehenä hän oli keskeisenä toimijana akti-

viteettien onnistumisessa.

Elämäntyönsä hän teki rakennusurakoitsijana, perustaen kahden ystävänsä 

kanssa Rakennusliike Kairake Oy:n Sotkamoon. Hemmoa jäivät kaipaamaan 

vaimo Anja sekä lapset ja lasten lapset sekä suuri ystävien joukko.

Juhani Rajatie

LC Oulu/Avaimen jäsen Juhani Rajatie siirtyi tästä ajasta 

ikuisuuteen 18.10.2016. Tieto hänen poismenostaan tuli 

meille yllätyksenä, mutta olimme kuitenkin hyvin tietoi-

sia häntä kohdanneesta vaikeasta sairaudesta. 

Juhani oli syntynyt 6.9.1938 ja Lions-järjestössä hän 

ehti olla mukana yli 50 vuotta, josta suurimman osan LC 

Ylikiimingin klubissa, johon hän liittyi vuonna 1970. Yli-

kiimingissä hän toimi kunnanjohtajana aina eläkkeelle-

siirtymiseensä saakka. Klubiimme Juhani liittyi 2009 ja hän oli aktiivisesti ja 

innokkaasti mukana toiminnassa, josta myönnettiinkin hänelle Melvin Jones-

jäsenyys vuonna 2012. Sairaudesta johtuen hän sai klubissamme etuoikeutetun 

jäsenen aseman lokakuussa 2015. 

Me veljet opimme tuntemaan Juhanin vastuuntuntoisena, ystävällisenä ja 

osaavana veljenä, joka oli vointinsa mukaan aina valmis antamaan panok-

sensa klubin aktiviteeteissä. Juhanista jää mieliimme kaunis muisto. Klubivel-

jet ja ladyt kunnioittavat kiitollisuudella Juhanin muistoa. 

Eero Rauhala

LC Raahe/Kreivin perustajajäsen, kunnallisneuvos 

Eero Rauhala (78 v.) menehtyi yllättäen nukkuessaan 

27.2.2016. Hän syntyi Ylivieskassa ja opiskeli Vaasassa, 

missä hän työskenteli viisi vuotta Strömbergillä ennen 

muuttoaan Raaheen vuonna 1965. Työpaikka oli Rau-

taruukilla, josta hän sähkötarkastajan tehtävistä siirtyi 

eläkkeelle 65-vuotiaana jatkaen vielä sähkötarkastuk-

sia ja koulutuksia yrittäjänäKunnallispolitiikan jätetty-

ään hänet valittiin Sähköurakoitsijaliiton perustaman kunnossapitoyhdistyksen 

ensimmäiseksi puheenjohtajaksi ja vetäjäksi. 

Vuonna 1973 perustetun klubin perustajajäsenenä Lions-toiminta oli myös 

lähellä hänen sydäntään. Hänen muistinsa oli hämmästyttävä. LC-tilaisuuk-

sissa monet värikkäästi kerrotut runot ja tarinat saivat kuulijat hyvälle mie-

lelle. Klubimme presidenttinä hän toimi kolmeen otteeseen. Aktiviteettitoimi-

kunnan keulahahmona jokavuotinen perhetapahtuma, joulukuusien hakemi-

nen sähkölinja-alueelta Raahen hiihtomajan läheisyydestä, oli suosittu lionien 

ja heidän tuttavien piirissä. Eeroa jäivät kaipaamaan vaimo Irja ja tyttäret 

Minna ja Hanna perheineen. 

Olof Rosenlund

LC Turku-Åbon aktiivisena jäsenenä liittymisestään 

vuonna 1989 ja elämänsä loppuun asti toiminut Olof 

Rosenlund nukkui pois 17.6.2016 pitkän sairauden jäl-

keen.

Veli Olle osallistui vielä 15.6.2016 klubin myymään 

kesäteatterinäytökseen, jossa LC Piikkiön veljet ja perheen-

jäsenet näyttelivät. Vuonna 1942 syntynyt Veli Olle toimi 

presidenttinä kautena 1994-95 ja lukuisissa muissa klu-

bin tehtävissä. Olle vastasi 20 vuotta ja vielä viime kesänä lastenkodissa asu-

vien lasten kesäretken kaikista järjestelyistä. Hän oli järjestämässä vuodesta 2013 

alkaen Maarian kirkossa järjestettävää joulukonserttia. Veli Olle ehti osallistua 

vielä 30.11. pidettävän konsertin esiintyjien hankkimiseen ja muihin järjeste-

lyihin. Åbo Akademista geologia pääaineena loppututkinnon suorittanut Olle 



6/16  LION  57

toimi Outokumpu Oy:n geologina muun muassa Vihannin ja Otanmäen kai-

voksilla. Turkuun palattuaan hän toimi yritysjohtajana eläkkeelle asti. Harras-

tuksia olivat erityisesti kuorolaulu ja musiikki. Vaimon kuoltua vuonna 2014 

kaipaamaan jäivät klubiveljien ohella lapset Anita, Maria ja Gösta perhei-

neen ja sisaret. Perheessä jatkuu jäsenyys pojan liityttyä klubiin vuonna 2015.

Hannu Sopanen

LC Imatra/Vuoksen aktiivinen jäsen muusikko, säveltäjä, 

soitonopettaja ja kapellimestari Directos musices Hannu 

Sopanen menehtyi vakavaan sairauteen 25.8.2016. Hän 

oli syntynyt Lappeenrannan Lauritsalassa 15.12.1943. 

Hannun vuosikymmeniä kestänyt muusikkoura alkoi 

isän ostamalla kanteleella. Tämän kansallissoittimen tai-

dot hän hankki Eero Somerkosken oppitunneilla. Toinen 

pääsoitin trumpetti löytyi Hannun kuunneltua radiosta 

maailmankuulujen Luis Amstrongin ja Eddie Carvertin soittoa.

Vuonna 1967 Hannu Sopanen valmistui Sibelius Akatemiasta trumpetin soi-

ton opettajaksi. Opintojen jälkeen hän siirtyi Kuopioon, missä toimi kaupungin-

orkesterin ykköstrumpetistina 1967-1974. Tämän jälkeen ura jatkui Imatralla 

seurakunnan soittokunnan johtajana ja opettajana (1974-1984) sekä Imatran 

kaupungin musiikinjohtajana (1984-1999).

Musiikin saralla kaikkiruokaisena itseään pitänyt Hannu Sopanen teki mit-

tavan työn Big Band festivaalien taustavaikuttajana. Hän mm. kuului työryh-

mään, jonka tehtävänä oli valmistella vuonna 1978 perustettua suomalaisten 

big bandien kattojärjestöä Suomen Big Band-yhdistystä. Pitkän uransa aikana 

hänet on palkittu ansioistaan musiikin parissa tehdystä työstä. Näistä mainit-

takoon Suomen Muusikkojen liiton myöntämä ensimmäinen tunnuspalkinto 

vuonna 1978 sekä Suomen Big Band yhdistyksen Count Basie- mitali no 5 

vuonna 1988. Director Musices- arvonimen hän sai vuonna 1994.

Hannu oli myös aktiivinen ja esimerkillinen lion 40 vuoden ajan. LC Imatra/

Vuoksen jäseneksi hän liittyi keväällä 1976. Hän ehti toimia kaikissa klubin 

johtotehtävissä ja oli aina valmis osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin. Laaja 

ystävien, muusikkojen ja musiikinoppilaiden joukko saattoi Hannua hänen vii-

meiselle matkalleen Imatralla 24.9.2016. Raija puolison, kahden lapsen ja kol-

men lapsenlapsen sekä lähisukulaisten ohella Hannua jäivät kaipaamaan laaja 

ystävien joukko.

Aimo Suojanen

LC Ilmajoki/Ilkan perustajajäsen Aimo Suojanen meneh-

tyi 12.5.2016 lomamatkalla. Paluulennolla Turkista koti-

maahan iäisyyskutsu yllätti yläilmoissa kuvaannollisesti 

pojan käsivarsille. 

Aimo Suojanen oli syntynyt 26.11.1949 Ilmajoella. 

Aimo teki elämäntyönsä eri rakennusliikkeiden palve-

luksessa laskentatehtävissä, rakennuttajana ja valvojana. 

Vakava sairaus keskeytti työuran ennenaikaisesti. Aimo 

Suojanen oli LC Ilmajoki/Ilkan perustajajäsen vuodesta 1984 alkaen.

Hänen valoisa luonteensa loi klubiin eloa, johon liittyi rakennusmiehelle 

tyypillinen toimeliaisuus, tehtävät piti hoitaa ajallaan ja hyvin. Aimo osallis-

tui kaikkiin klubin toimintoihin innolla ja antoi 30 vuotta jatkuneilla tammi-

kuun Kopales-leireillä. Sairaus keskeytti Aimon osallistumisen, mutta toipumi-

nen toi hänet mukaan toimintaan kuolemaan asti. 

Kauko Tuomi

Kesällä tuli tieto Kauko Tuomen poismenosta. Diplomi-

insinööri Kauko Tuomi toimi Lions Club Turku Aurassa 

vuodesta 1963 lähtien. Aluksi hän oli jäsenenä, sitten sih-

teerinä, rahastonhoitajana ja presidenttinä. Ura jatkui 

lohkon puheenjohtajana ja piirikuvernöörinä. Aktiivi-

semman kauden jälkeen Kauko toimi vielä Lionsien nuo-

risovaihdon piirissä.

Perhe oli Kaukolle kaikki kaikessa. Hän rakasti tilai-

suuksia, joissa kaikki perheenjäsenet olivat koolla ja yhdessä. Me leijonat muis-

tamme hänet miehenä, joka otti vastuuta ja oli valmis uusiin merkittäviin teh-

täviin leijonien piirissä. Kauko Tuomi oli isänmaataan rakastava mies.

Pertti Tuunainen 

LC Toijala/Akaan klubin monikymmenvuotinen aktiivi-

jäsen Pertti Tuunainen syntyi 17.11.1931 ja siirtyi ajasta 

ikuisuuteen vaikean sairauden murtamana 28.6.2016. 

Pertti Tuunainen kutsuttiin LC Tuusniemen jäseneksi 

vuonna 1968. Insinööritehtävät veivät hänet Paraisten 

kautta Toijalaan ja LC Toijala/Akaan jäseneksi. Aktii-

viseksi jäseneksi hän siirtyi vuonna 1974. Presidenttinä 

hän oli klubissa kaudella 1981-1982. Pertti oli arvos-

tettu ja aktiivinen veli jonka johdosta hänelle myönnettiin Melvin Jones -jäse-

nyys vuonna 2013.

Päivätyönään Pertti suunnitteli teollisen rakentamisen koneita ja laitteita, 

Elematic OYJ:ssä. Hän osallistui myös tarvittaessa projekteihin ja koeajoihin 

tilaajien tehtailla, koti- ja ulkomailla. Aktiivisena veneilijänä meri ja järvet 

kiehtoivat häntä. Venematka Itä-Suomesta Saimaan kanavan kautta Paraisille 

oli muistiin jäänein kokemus. Perttiä jäivät kaipaamaan Tuula puolison lisäksi 

laaja klubi- ja ammattiveljien joukko.

Jouko Wesanterä

LC Kirkkonummi-Kyrkslätt’n pitkäaikainen jäsen, Jouko 

Wesanterä, nukkui pois heinäkuun lopulla. Hän oli synty-

nyt 12.4.1928. Jouko Wesanterä teki elämäntyönsä Hel-

singin kaupungin palveluksessa vakaajana ja jäi tästä 

virasta eläkkeelle vuonna 1988. Jouko oli vanhimpia klu-

bimme jäseniä ja liittyi lionstoimintaan jo vuonna 1971 

saavuttaen ennen poismenoaan 45 vuoden merkkipaa-

lun leijonana. Klubin presidenttinä Jouko toimi kaudella 

1978-1979 ja hänelle myönnettiin Melvin Jones Fellow -arvo vuonna 2005. 

Joukon harrastuksena oli metsänhoito ja erityisesti tammien jalostaminen. Klu-

bin 40-vuotisjuhlan yhteydessä klubi istutti Joukon kasvattaman tammen tai-

men Kirkkonummen kirkon luokse ja vuonna 2015 klubin täyttäessä 50 vuotta 

tammen viereen pystytettiin muistokivi muistuttamaan kirkon pitkästä histori-

asta sekä ajasta Neuvostoliiton vuokra-alueena. 

Arvi Vuorialho

LC Taivalkosken perustajajäsen Arvi Rafael Vuorialho 

kuoli 25.8.2016. Hän oli syntynyt Suomussalmella Jun-

tusrannan kylässä Ruhtinaansalmella 5.11.1921 opetta-

jan perheeseen. Sodan päätyttyä hän opiskeli metsätekni-

koksi ja toimi työuransa Metsähallituksen palveluksessa 

metsätyömailla kasöörinä ja johtajana sekä erilaisissa 

metsänarviointitehtävissä. Käsistään taitavana miehenä 

hän kutoi erilaisia koristeita, kontteja, koreja, kukkia ym. 

puupäreestä, kahvipakkauksien kuorista ja pakettien sidenauhoista. Hän oli tai-

tava metsästäjä ja perhokalastaja. Viimeisimmän hirven hän ampui 87-vuo-

tiaana. Hän piti päiväkirjaa, jonka muistiinpanoja hyödyntäen kirjoitti elä-

mänsä kohokodista kirjan 90-vuotiaana Ruhtinaansalmelta kirkonkylän her-

raksi. Kirja valmistui vuonna 2013, ja hän lahjoitti kirjan tuoton Lions  Clubin 

Taivalkosken hyväksi. 

Arvi Vuorialho tunnettiin rauhallisena ja oikeudenmukaisena esimiehenä, 

jolle vähempiosaisen huomioiminen oli tärkeää. Arvi Vuorialhoa jäivät kaipaa-

maan vaimo, poika ja tytär perheineen, klubiveljet, ystävät ja tuttavat.

Erkki Väisänen

20.10.2016 kesken kirkkaan päivän kohtasi LC Vaalaa 

suruviesti lion Erkki Väisäsen siirtymisestä ajasta ikui-

suuteen. Erkki oli syntynyt 2.7.1931 Utajärvellä. Lions 

-ritari Erkki oli tunnollinen leijona, 33 vuotta 100% 

jäsenyyttä. Hänelle myönnettiin 2015 yhden ruusukkeen 

ansiomerkki. Erkki toimi aktiivisesti vuorollaan kaikissa 

klubin virkailijatehtävissä ja mm. presidenttinä kah-

desti kausina 1987-1988 ja 2003-2004. Monet onnit-

telukäynnit saivat Erkin runon onnittelupuheeksi. Päivätyönsä hän teki Oulu-

joki oy:n voimalaitoksilla ja vielä eläkepäivillään lukemattomilla omakotita-

lojen sähköistystyömailla. LC Vaalan remontoidessa sotiemme veteraanin talon 

Erkki hoiti sähkötyöt. Lions-harrastuksen lisäksi Erkki oli aktiivisesti mukana 

Oulujokilaakson näyttämöyhdistyksessä. Lion Erkkiä jäivät kaipaamaan puo-

liso Leila, kolme lasta, lapstenlapset ja sisaret perheineen sekä muut sukulaiset 

ja laaja ystävien joukko.
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Vad Lions betyder 
– Samma sak i dag som tidigare

Kansler Bob Corlew
Lions Clubs Internationals 

president

Under Lions tidiga historia på 1920-

talet var tidningen LION Magazine 

fylld med historier som ”Syftet med 

Lions,” ”Vad Lionism betyder” och 

”Värdet med Lions.”

En klubb med affärsmän som 

ägnade sig åt hjälpverksamhet var 

fortfarande ett nytt koncept, och det 

var som om lionmedlemmarna var 

tvungna att övertyga sig själva att de 

var på rätt väg. Osäkerheten gjorde 

att lionmedlemmarna ifrågasatte om 

Lions Clubs ens skulle överleva.

”Under min livstid har jag sett 

organisationer som bildats med de 

högsta ideal som gällde just då, för 

att sedan falla bakåt och bli jämfö-

relsevis obetydliga. Är det vad som 

kommer att hända med vår  Lionism? 

Det hoppas jag verkligen inte,” skrev 

distriktsguvernör A. Baker från 

 Cheyenne, Wyoming, i januari 1922.

“Det var hjälparbete 
som var viktigast”

Men Lions höll sig på banan. Man 

höll fast vid hjälparbetet. Kamrat-

skap var en del av medlemskapet. 

Men det var hjälparbete som var vik-

tigast. ”Aktiviteter präglar klubben” 

stod det i rubriken på en ledare år 

1927 av internationella presidenten 

Irving Camp från Johnstown, Penn-

sylvania. ”Om en klubb bara träffas 

och äter tillsammans, då har man 

miss lyckats att syssla med hjälpar-

bete som det står skrivet i vår fina, 

osjälviska  organisations principer,” 

skrev han.

När vi nu snabbt närmar oss vårt 

hundraårsjubileum år 2017, vet vi att 

våra föregångare hade rätt. Hjälpar-

bete är det som definierar en lion-

medlem. Det är vad vi gör. Det är så 

vi är. Det har aldrig varit tydligare 

än under de senaste åren. Vi satte 

upp ett mål att hjälpa 100 miljoner 

människor till 30 juni 2018. De fyra 

kampanjerna har varit Engagera ung-

domar, Syn till alla, Lindra hungers-

nöd och Skydda vår miljö.

Vi undrade om vi skulle nå det 

målet för klubbarna hade normalt 

rapporterat till Lions Clubs Inter-

national att man hjälpt 8 miljoner 

människor per år (men vi visste 

att den verkliga siffran var större). 

Det är med stor glädje jag kan 

berätta att vi i september nådde 

vårt mål att hjälpa 100 miljoner 

människor. Ni kan vara stolt över 

att ingå i en organisation som lever 

upp till sina fantastiska ideal.

Vi ses i Chicago

Precis som våra medlemmar gjorde 

förr sätter vi hjälparbete främst. Men 

i motsats till dem är vi trygga i för-

vissningen att vi kommer att finnas 

kvar under lång tid framöver! Jag vill 

tacka er alla för era insatser, och jag 

hoppas att vi ses på vår 100:e inter-

Lions Clubs Internationals president Robert “Bob” Corlew. Foto: RNen.

nationella kongress i Chicago 30 juni 

– 4 juli 2017.

Tidningen Lion digitaliseras
Lion-tidningen blir i början av 2018 

delvis enbart digital så att två 

nummer av sex utkommer endast 

i digitalt format. Ännu under 2017 

trycks alltså alla sex nummer på 

samma sätt som hittills.

Mobilversionen, kommer att vara 

den största omvandlingen. Med 

den kan man med Android- och 

 iPhone-telefoner läsa artiklarna i ett 

format som är lättläst på telefonskär-

marna.

– Lions-organisationen måste 

vara där människorna finns. Vi 

behöver mera unga personer som 

medlemmar och i dagens samhälle 

är smarttelefonen deras huvudsak-

liga kommunikationsmedel, sade 

LCI:s kommunikationschef och 

Lion Magazines redaktionssekrete-

rare Chris Bunch på ett internatio-

nellt utbildningsseminarium i Ber-

lin i oktober. 

Faksimilversionen för större skär-

mar blir kvar som den är i dag, men 

den egentliga digitaltidningen ser 

helt annorlunda ut och anpassar 

sig automatiskt för olika system och 

skärmar av olika storlek.

– Tidningen görs på samma sätt 

som hittills, inklusive ombrytning 

och redigering, säger Bunch.

Då tidningen är ombruten skickas 

samma pdf-version både till trycke-

riet i Finland och till LCI:s tjänste-

leverantör i USA, som sedan plockar 

in text och bild direkt i det elektro-

niska publikationssystemet. Proces-

sen för ett nummer räcker uppskatt-

ningsvis 4–5 arbetsdagar.

– Den här tjänsten kostar inte de 

nationella Lions-förbunden något 

extra, betonar Bunch.
 

Nytänkande behövs
Sanjeev Ahuja, ansvarig för LCI:s 

marknadsförings- och medlem-

sverksamhet och Lion Magazines 

chefredaktör, betonar att LCI också 

på andra sätt har börjat fundera över 

organisationens framtid i nya banor.

– För tillfället får vi årligen in 

cirka 200  000 nya medlemmar, men 

samtidigt slutar ungefär lika många. 

Vi utvecklar därför tillsammans med 

Boston Consulting Group nya sätt 

att få flera medlemmar med i verk-

samheten. Digitaltidningen ger nya 

kontakytor till människorna och är 

ett sätt att gå i takt med utveck-

lingen, säger han.

I teorin förändrar Lion-tidning-

ens digitalisering inte redaktionsru-

tinerna. I praktiken borde dock artik-

lar som läses på skärmen vara mera 

kompakta än många av de artiklar 

som i dag finns i den tryckta tid-

ningen.

– På det sättet kan digitalise-

ringen också påverka den tryckta 

tidningen, eftersom digitalversionen 

görs utgående från samma material, 

säger Bunch.

Till digitaltidningen hör också 

ett statistik- och analysverktyg som 

bland annat visar när artiklar läses 

och vilka artikeltyper som är de 

populäraste.

– Det kan ge tips om vilka typer 

av artiklar medlemmarna över huvud 

taget vill läsa, säger Ahuja.

Fast Lion-tidningens digitala 

publicering startar på allvar först 

2018 börjar man redan 2017 öva för 

det som komma skall. 

– Den första digitaltidningen i 

Finland publiceras på försök i april 

2017. Först då ser vi hur den på rik-

tigt ser ut och känns, säger Lions-för-

bundets generalsekreterare Maarit 

Kuikka.
Text: Bo Ingves
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Ordförandens spalt

Det finns efterfrågan på frivilliga krafter

Heikki Hemmilä
Lions-förbundets ordförande 

2016–2017

Äntligen kom vintern till hela lan-

det, ända ner i söder. Men viktigare 

än vädret än nyheterna om huruvida 

Saara Aalto gått vidare i X Factor UK. 

De senaste veckornas största nyhets-

ämne har dock varit presidentvalet i 

USA som av en kommentator rubric-

erats som en historisk vändpunkt: vi 

förflyttades till tiden efter sanningen. 

God bless America!

Den förra vinterns flyktingström 

till Norden har för tillfället still-

nat. Men fortsättningsvis drunknar 

tusentals människor som försöker 

fly från Afrika till Europa i Medelha-

vet och hemskheterna i Aleppo har 

upprört hela världen, inklusive FN:s 

generalsekreterare och påven.

Inställningen gentemot flykting-

arna har skärpts i Europa och grän-

ser har stängts i olika länder till och 

med genom att bygga stängsel. Den 

mänskliga nöden fortsätter dock att 

växa. När både det officiella EU och 

FN endast hjälplösa kan se på hän-

delserna från sidan råder det allt 

större efterfrågan på frivilliga krafter.

I Adana i Turkiet såg jag själv hur 

Sveriges och Turkiets lions i samar-

bete med de lokala myndigheterna 

hjälpte syriska barn. I december i 

fjol hade man i Sverige samlat in fem 

miljoner kronor med vilka det hade 

införskaffats kläder och tält samt 11 

möblerade skolbaracker. Alla inköp 

gjordes i Turkiet vilket hjälpte till 

att göra närområdet mera välvilligt 

inställt. Det är lättare att föra rena 

pengar över gränsen än saker.

Skolbarackerna placerades på de 

lokala skolornas gårdar och de var 

prydliga. Det samma kan sägas om 

eleverna som ivrigt tog emot de skol-

tillbehörspaket vi delade ut. Då tur-

kiska och syriska barn gick i samma 

klass lärde sig nykomlingarna snabb-

are det lokala språket. De blev inte 

heller mobbade. Svinkopporna i 

barnens ansikten indikerade dock 

att hygienen i tälthemmen inte var 

den bästa.

Lärarna var huvudsakligen tur-

kiska. En lärare som flytt från ett 

område nära en rysk flygbas i 

 Latakien visade mig bilder i sin 

mobiltelefon: fötter och händer av 

barn på golvet i ett bombat hus. Flyk-

tingbarnen lider säkert hela sitt liv av 

psykiska traumor.

I mitt arbete ser jag dagligen hur 

en besvärlig barndom har blivit även 

den följande generationens förban-

nelse. Vi kan också hjälpa till så att 

inte det hat och våld de här barnen 

har sett och upplevt stannar kvar i 

deras undermedvetna som en modell 

för ett normalt liv.

Flyktingproblematiken diskute-

rades också då de nordiska ordfö-

randena träffades i samband med 

Europa Forum i Sofia. Vi var eniga 

om att den följande NSR-aktiviteten 

skall riktas mot Syriens ”glömda 

barn”. CC-konferensen i Köpen-

hamn fattar sedan beslut om huru-

vida det nästa projektet efter solkö-

ken till Kenya gäller Sveriges jobb i 

Turkiet eller Norges i Libanon. Eller 

finner vi något nytt projekt som pas-

sar vår ännu tillsvidare gemensamma 

budget.

Byråkratin minskar

Målsättningen att minska byråkra-

tin har framskridit så långt att ett 

ärende på guvernörsrådet i Tavaste-

hus är förslaget att minska antalet 

styrelsemedlemmar från åtta till fem. 

Avsikten är att förbättra klubbmed-

lemmarnas möjligheter att påverka 

styrelsens sammansättning som och 

att själva bli valda.

Det är ett sätt att svara på kriti-

ken att ledningen för Lions-förbun-

det är för fjärran från klubbarna och 

de vanliga medlemmarna. Föränd-

ringar väcker givetvis rädsla men 

en förnyelse är nödvändig. Men det 

krävs mod att genomföra föränd-

ringen.

Branschernas och arbetsgrup-

pernas hierarki ska också bli lättare; 

tiotals regelpapper kombineras för 

att vara lättare att hantera och vid 

behov att finna. Även i det här arbe-

tet måste vi komma ihåg vårt grund-

uppdrag, att hjälpa de som behöver 

hjälp både i hemlandet och i världen.

Den här säsongens Kilimanjaro är 

att stärka Lions-andan. Jag tror att 

det är en metod att svänga den sjun-

kande medlemskurvan. Men hur ska 

vi få tillbaka den geist som fanns tidi-

gare och som skapade nya aktiviteter 

som var betydelsefulla för mottaga-

ren och som motsvarade den tidens 

utmaningar?

Orkar vi organisera intressanta 

program till våra möten eller besöka 

andra klubbar eller intressanta mål, 

evenemang som ger också oss själva 

tilläggsvärde och upplevelser som 

man inte kan få utan att vara med-

lem?

Vår verksamhet borde motsvara 

det som vi säger i offentligheten 

och till våra nya medlemmar. Vi är 

ju världens bästa klubborganisation 

som finns till för att hjälpa. Att upp-

göra verksamhetsplaner, skapa servi-

ceaktiviteter och hitta på insamlings-

sätt kräver förutom kreativitet även 

hårt jobb. Den som vill skapa något 

stort måste kämpa. Men det lönar 

sig. Stora framgångar ger en mäk-

tig känsla.

Låt oss vara glada  
över vad vi gjort

Men vi måste också lära oss att 

glädja oss över vad andra gör även 

om inte den egna idén hade förverkli-

gats. Vi arbetar ju alla för samma sak. 

Vi finländare har en ovana att vara 

avundsjuka på våra grannar, deras 

ekonomiska eller andra framgångar, 

till och med deras framgångar då det 

gäller att göra gott.

Jag misstänker att många fli-

tiga medlemmar efter åratal av hårt 

arbete har utträtt ur sina klubbar i 

all tysthet då deras insatser inte har 

noterats. Fast vi brukar säga att ”det 

där var ingenting, alla gör ju det, jag 

gör det inte för att få någon belö-

ning”, väntar vi oss alla i vårt inner-

sta något tack.

Vårt regelverk uppmanar ju oss 

faktiskt att vara försiktig med kritik 

men frikostig med beröm. Det kan-

ske verkar lite väl amerikanskt att 

dela ut olika medaljer men det är ett 

konkret sätt ta hänsyn till det goda 

arbete som någon gjort. Men då gäl-

ler det att vara rättvis i valet av mot-

tagare och att bakgrunden utreds. 

Belöningen ska ges till den som är 

värd den.

Min far gjorde ett hjältedåd då 

han i kriget bar en sårad vapenbroder 

bort från kulregnet på gränsområdet. 

Han försäkrade att mannens tack-

samma blick var en tillräcklig belö-

ning. Men ännu efter flera decennier 

nämnde han att medaljen gavs till en 

annan, som endast förde patienten 

från löpgraven till sjukstugan.

Men även små saker kan ibland 

betyda mycket. Jag minns med 

värme ett möte i metron i Toronto. 

På bänken bredvid mig satt sig en 

mormor som såg trött ut och en 

livlig liten flicka. Diagnosen var 

snabbt gjord: ADHD. Flickan frå-

gade av mig: ”Can I drum for you?” 

”By no means, yes”. Men mormo-

dern snäste genast till då flickan bör-

jade trumma på fönsterbrädet. Sedan 

satt flickan resten av resan och höll 

igen tårarna. Jag kommer ihåg hen-

nes leende som svar på mitt ”tum-

men upp” innan de försvann i män-

niskohavet.

Vi borde tänka på varför vi gått 

med i Lions och vad som har fått 

oss att stanna kvar. När vi håller det 

i minnet låter vår slogan Ask one 

betydligt trovärdigare. Låt oss alltså 

bete oss väl både gentemot utomstå-

ende och mot varandra.

Lions-förbundets ordförande 

Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.
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Nu tändas tusen ljus

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Förberedelserna inför Europas största 

Lions-evenemang går planenligt. 

Nätsidorna har öppnat i början av 

december och de som tänker komma 

till Joensuu kan bekanta sig med det 

som är färdigt i detta skede.  Lejon-

soarë (Finland 100 år), 100-årsjubi-

leumsgalan och partnerprogrammet 

är klara frånsett de sista granskning-

arna. Snart blir också programmet 

för det publika programmet, öpp-

ningen av Lejonrosenparken, semi-

nariet och programmet för det 64:e 

årsmötet klara.  

Hotellens bokningssystem tas i 

bruk då sidorna öppnas. Samarbe-

tet med hotellen har löpt bra och 

övernattningspriserna är på hotel-

lens normala nivå.

Samarbetet med en lokal företa-

Lions-förbundet får en ny kommu-

nikationschef 1.1.2017. En valkom-

mitté bestående av representanter 

för Lion-tidningen och förbundets 

kommunikationsverksamhet föreslår 

för styrelsen och guvernörsrådet att 

välja SVM Anna-Kaisa Jansson (41) 

till förbundets nya kommunikations-

chef. Antalet sökande till posten var 

59. Guvernörsrådet godkände försla-

get på sitt möte 26.11.2016. – Väl-

kommen, Anna-Kaisa!

Anna-Kaisa fungerar året till slut 

som informatör på löntagarorganisa-

tionen Pardia. Hon har en bred erfa-

renhet av journalistik på bland annat 

Kauppalehti, YLE, Kaleva och Aamu-

lehtis webbredaktion. Lions-arbetet 

har blivit bekant för Anna- Kaisa 

genom hennes fars aktiva insatser 

för Lions.

Anna-Kaisas arbetstid är 60 % av 

helhetsarbetstiden. I årets början fat-

tas beslut om hur arbetstiden förde-

las över veckan. En förändring jäm-

fört med tidigare är att kommunika-

tionschefen samtidigt är Lion-tid-

ningens chefredaktör. 

Det är guvernörsrådet som offici-

ellt utser kommunikationsdirektören 

som bland annat ska leda kommuni-

kationsarbetsgruppens arbete samt 

bistå och utbilda distrikten och klub-

barna i kommunikationsfrågor. Dess-

utom samarbetar kommunikations-

direktören tätt ihop med den valda 

kommunikationschefen. 

Styrelsen tackade lions långvariga revisor, lion Marja-Leena Turunen, för ett 

gott samarbete när hon slutade revidera förbundets räkenskaper efter säsongen 

2015–2016. Foto: Aarto Mäkinen.

Tiden för ansökningar och ini-

tiativ till årsmötet i Joensuu går ut 

16.1.2017.

Som påminnelse ska ansökningarna 

till

– Lions-förbundets ordförande 

(CC) och viceordförande (VCC) 

för säsongen 2017–2018 samt

Styrelsemöten

15.12./2.2.2017/27.4./9.6.

Guvernörsrådets möten

25.2.2017 Kuhmo

Årsmöte

9.–11.6.2017 Joensuu

Internationella möten

Lions Quest Europa Meeting 12.–15.1.2017 Hyvinge

NSR-möte 19–22.1.2017 Reykjavik, Island

Nordkalotten 5–7.5.2017 Kemi

Int. årsmötet 30.6–4.7.2017 Chicago, USA

Lions FM-tävlingar

Bowling, februari-mars 2017, LC Lappeenranta/Rakuuna

Pilkning, 8.4.2017, LC Sodankylä

Volleyboll, 6–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi

Mölkky, 20.5.2017, LC Kausala

Golf, tidpunkten är ännu öppen, LC Helsinki/Lehtisaari

Händelsekalender under 
verksamhetsperioden 2016–2017

Festernas Joensuu – 100 år Tillsammans 

Jubileumsårsmötessidorna
har öppnats

gare som är specialiserad på stora 

evenemang garanterar att målti-

derna kommer att lyckas. Menyerna 

innehåller bland annat karelska läck-

erheter som görs av närproducerad 

mat.

På adressen 

www.lionsvuosikokous2017.fi och 

facebook: Joensuu 2017 vuosiko-

kous – Joensuu 2017 årsmöte ges en 

bild av hur lyckat och fyllt av mång-

sidiga upplevelser årsmötet kommer 

att bli. Det lönar sig att följa med 

sidorna med jämna mellanrum efter-

som den arrangerande klubben och 

hela H-distriktet ser som sin heders-

sak att arrangera ett evenemang som 

nästa gång kan arrangeras först efter 

100 år.

– till Finlands kandidat för 

uppdraget som internationell 

direktor (ID) för säsongen  

2018–2020

– Årsmötesorterna och 

arrangörerna för årsmötena 2020 

och 2021 samt

– Klubbmotioner

– Temainitiativ för säsongen 

2018–2019        

ska vara på förbundets kontor 

antingen i skrift eller som e-postbi-

laga med en undertecknad och skan-

nad text senast måndagen 16.1.2017 

under förbundets öppettider (kl. 

9–15.45).

***

Met ett tack för samarbetet under 

det gångna året och med önskan 

om en God Jul
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På Lionsförbundets guvernörsråd 

i Tavastehus i slutet av november 

begravdes planerna på omorgani-

sering av distrikten samtidigt som 

debatten gick het om hur förbun-

dets budgetunderskott för adminis-

trationen ska åtgärdas. 

Som inledning på seminariet pre-

senterade Lionsförbundets ordfö-

rande Heikki Hemmilä den aktivi-

tetsbank som han med hjälp av för-

bundets förre kommunikationsledare 

Thorleif Johansson samlat ihop utgå-

ende från idéer från klubbarna.

– Vi har fått cirka 3  000 svar som 

kommer att ge klubbarna goda idéer 

till aktiviteter, sade han. 

Framtiden kunde vara räddad om 

alla klubbar skulle ha samma energi 

som Leo-organisationens vicepresi-

dent Clara Nilsson visade i sitt med-

ryckande anförande om rikedomen 

i mångfald. Som en följd av att hon 

fick seminariedeltagarna att stiga 

upp och ta av sig kavajerna disku-

terades det under lunchen vid flera 

bord om det här med slips och kavaj 

är lite förlegat.

Till Årets välgörare 2016 utnämn-

des lion Kalevi Hietanen från LC Lai-

tila/Untamoinen som i 20 års tid har 

samlat in, sorterat och levererat en 

massa biståndsartiklar till framför allt 

ett barnhem i Hapsal i Estland.

Budgetunderskott väckte debatt

Jyväskyläs satsning på Lions Quest-utbildningar för stadens lärare belönades 

med Lions nationella hedersomnämnande. Servicechef Pia Bärlund tog emot 

utmärkelsen av förbundets ordförande Heikki Hemmilä och generalsekrete-

rare Maarit Kuikka (till höger). Foto: Bo Ingves

Årets välgörare är Kalevi Hietanen från LC Laitila/Untamoinen. Till vänster 

förbundets ordförande Heikki Hemmilä. Foto: Bo Ingves

Leoorganisationens vicepresident Clara Nilsson fick i sin engagerande häls-

ning seminariedeltagarna att stiga upp och ta av sig kavajerna. Foto: Bo Ingves

Lions nationella hedersomnäm-

nande gick till Jyväskylä stads utbild-

ningsväsende som har gjort det möj-

ligt för nästan 100 av stadens lärare 

att gå Lions Quest-utbildningen.

Ingen ny 
distriktsindelning

I bistra tider är alla kostnadsinbespa-

ringar viktiga. Som ett led i att effek-

tivera mötesverksamheten och sam-

tidigt spara pengar kommer Lionsför-

bundet att gå in för webbmöten all-

tid då det är motiverat och möjligt. 

– Möten på webben innebär min-

dre resande och därmed lägre kost-

nader för förbundet, sade MD-GLT 

Antti Forsell som ansvarar för ibruk-

tagandet av systemet.

Medlemsflykten var ett orosmo-

ment som togs upp i flera repriser 

under seminariet. En arbetsgrupp 

har grunnat över en ny distriktsin-

delning som skulle hålla distrikten 

livskraftiga. 

Under guvernörsrådets möte 

visade det sig att inget distrikt ville 

ändra de nuvarande gränserna enligt 

förslaget. Däremot kan gränsande 

distrikt själva gå in för ändringar, 

påpekades det.

Ett jakande beslut av guvernörsrå-

det var däremot att Anna-Kaisa Jans-

son anställs som kombinerad kom-

munikationschef och chefredaktör 

från början av 2017 med en arbets-

tid på 60 %.

Till ny medlemsledare för 2017–

2020 valdes PDG Kalevi Sillanpää, 

LC Punkalaidun.

Budget med hål

På grund av bland annat det sjun-

kande medlemsantalet och utgifter 

för förbundets hus i Malm har bud-

geten för förbundets administration 

för 2016–2017 visat sig vara orea-

listisk. Det beräknade underskot-

tet var vid mötestidpunkten cirka 

70  000 euro. 

Budgethålet gav så många och 

långa inlägg och förslag på guver-

nörsrådet att det bestämdes att sty-

relsen sammanträder på ett extra 

möte 15.12.2016 för att presentera 

en noggrann plan på hur budgethå-

let kan lappas. Guvernörsrådet sam-

manträder sedan 20.12.2016 för att 

fatta beslut i saken. 

Text: Bo Ingves
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Flyktingarna från Syrien var i cen-

trum för diskussionerna såväl på 

nordisk som på europeisk nivå. De 

nordiska ordförandena bestämde 

på sitt eget möte att den följande 

gemensamma aktiviteten efter de 

soldrivna köken till Kenya skall rik-

tas mot Syriens ”glömda barn”, 

antingen i Turkiet eller Libanon, där 

Sveriges och Norges Lions redan är 

aktiva.

Europa Forum nr. 62 arrangerades 

för första gången i Bulgariens huvud-

stad Sofia under det sista veckoslu-

tet i oktober. Redan innan EF offici-

ellt öppnades höll de nordiska län-

dernas ordförande sitt möte i likhet 

med bland annat representanterna 

för samarbetsområdet kring Medel-

havet.

Diskussioner i god anda

Såväl Finlands IR-grupp som NSR:s 

arbetsutskott har föreslagit änd-

ringar i NSR:s mötespraxis och bud-

getering, men ingen ville slopa de 

gemensamma projekten eller ändra 

finansieringen. Varje lands andel 

behölls vid 1,6 euro per medlem.

Det beslöts att de kommande 

distriktsguvernörernas så kallade 

områdesutbildning hålls i Köpen-

hamn i fortsättningen i samband 

med NSR-mötet, på samma sätt som 

gjordes ännu i Hönefoss 2014.

Det följande samprojektet efter de 

soldrivna köken i Kenya diskutera-

des. Den gemensamma åsikten var 

att projektet ska gälla flyktingkata-

strofen i Syrien, antingen i Turkiet 

eller i Libyen eller i båda länderna. 

Goda idéer behövs! Initiativ från Fin-

land kan skickas till ID Markus Flaa-

ming. 

Flyktingfrågan diskuterades också 

i övrigt både i den europeiska samar-

betskommittén under ledning av ID 

Helmut Marhauer från Tyskland och 

i samarbetsorganet för länderna kring 

Medelhavet. Norge och Sverige hade 

till och med en var sin utställning 

som presenterade de nuvarande pro-

jekten i Bekaa-dalen i Libanon och i 

Adana i Turkiet.

Norge har understött syriska barn 

i Libanon med 600  000 dollar. Bland 

annat det första ”Safe Center” enligt 

modell av UNICEF håller just på att 

färdigställas. Där får barnen leka, äta, 

gå i skola och få hälsovård i skydd 

för tjuvar och andra människor som 

utnyttjar dem. Sverige samlade i 

december i fjol in fem miljoner kro-

nor som användes till att finansiera 

matpaket, tält och bland annat 11 

skolbaracker. Målsättningen för 

december i år är 10 miljoner kronor. 

I Sverige har såväl medierna som 

företagen tagit saken till sina hjärtan.

Koordinerat samarbete 
behövs

Ett seminarium gällde samarbetet 

mellan FN och Lions International. 

Hur många visste att ”vi” har en 

egen kontaktperson i de flesta orga-

nisationer som är underställda FN? 

ID Robert Rettby från Schweiz, som 

arrangerar EF-mötet nästa år, berät-

tade om UNICEF:s School-in-a-Box 

-projekt. Sakerna som packas i en 

kappsäck kostar 400 euro och möj-

liggör att upp till 1000 barn kan gå i 

skola i krisområden.

PID Howard Lee från England 

berättade hur svårt det är att kunna 

komma på plats för att hjälpa de 

som lider av kriserna då inte ens 

Röda Korset eller Röda Halvmånens 

immunitet längre respekteras. Terro-

risering av oskyldiga civila verkar till 

och med ske med vett och vilja om 

de bor på fel sida om gränsen.

Lee betonade att hjälparbe-

tet måste göras koordinerat mel-

lan UNHCR och LCIF så att man 

kan garantera att hjälparbetarna får 

arbeta ens någorlunda i lugn och 

ro. Bland annat Turkiets PID Hayri 

Ülgen kritiserade de nordiska aktö-

rernas egenmäktighet.

Rent dricksvatten är ett av de 

mest kritiska behoven i flykting-

lägren. Lifesaver® som filtrerar bort 

bakterier och till och med virus är 

en lösning som FN rekommenderar.

En enhet i storleksklass med en 

Jerrykanna producerar tre liter friskt 

vatten i minuten och kostar ungefär 

160 euro. Det innebär att den läm-

par sig som donation till och med för 

privatpersoner.

Även många andra projekt pre-

senterades. Lions har bland annat 

hjälp flyktingar i Europa att bli inte-

grerade i sina nya länder och sam-

tidigt berättat vad man får och inte 

får göra i det nya landet. Även Lions 

Quest används i flyktingbarnens 

skolgång.

Nya medlemmar behövs

Verkstaden ”Nya sätt att locka unga 

medlemmar till organisationen” var 

givande. PDG Rami Efrati från Israel 

och Manuela Lott från Tyskland frå-

gade alla vad det var som fick dem 

att ansluta sig till Lions. Orsaken var 

för de flestas del en äkta lusta att 

hjälpa. Och om man direkt i början 

upplevde att det fanns användning 

för den egna kunskapen och kom-

petensen hölls man kvar som med-

lem. Att få nya vänner och upplevel-

ser vägde inte lika tungt.

Betydelsen av sociala medier i 

marknadsföringen underströks. Den 

direkta utsändningen från Forum-

ets öppning hade 531 åskådare men 

efter ett par dagar hade redan över 

2  300 personer klickat på videon.

Det fanns inte många motioner på 

den officiella möteslistan. PIP Bert 

Mason som har utvecklat Young 

Ambassador-tävlingen hedrades 

med en tävling som bär hans namn. 

Europas Lions möttes i Bulgarien
Europa Forum arrangerades för första gången i 
Bulgarien, i Sofia, och det 62 forumet var en framgång 
med tanke både på programmet och arrangemangen.

PID Jouko Ruissalo premierades för sista gången som Europa Forums rådgivare.

Gruppa Finlandia.
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Lyckad insamling för barnfamiljer i Sibbo

Prissumman i musiktävlingen Tho-

mas Kuti höjdes till 10  000 euro.

På Tysklands initiativ grundades i 

EF en bestående WASH-arbetsgrupp 

(water, sanitation and hygiene). På 

Danmarks förslag lades Forumets 

rådgivningskommitté ned. Uppgif-

terna överfördes på Långsiktspla-

neringskommittén. Förslaget om att 

omfördela rösterna godkändes inte. 

Principen ett land – en röst fortsät-

ter alltså i Europa Forum, oberoende 

av om landet har 1 500 klubbar som 

Tyskland eller fem som Malta.

Nya kandidater

Som avslutning på mötet presen-

terades två i Europa okända kandi-

dater till posten som tredje inter-

nationella president, Judge Haynes 

H. Townsend från USA och Fabri-

zio Oliveira från Brasilien samt den 

för oss redan bekanta Salim  Moussan 

från Libanon.

Som medlemmar i den interna-

tionella styrelsen för åren 2017–

2019 presenterades Regina Risken 

från Tyskland, William Galigani 

från Frankrike samt Sandro Castel-

lani från Italien. 

Priset som Ung ambassadör gick 

till Marian Sergiu Oprian från Rumä-

nien för hans projekt att förbättra 

seniorernas IT-kunskaper. Thomas 

Kuti musiktävlingen vanns av fiol-

virtuosen Antony Fournier från 

Schweiz.

Mötesplatsen i Sofia var det 

Nationella Kulturpalatset som var 

centralt beläget. Alla tillställningar 

arrangerades i denna gigantiska 

byggnad. Som seden är hade arrang-

örerna gjort sitt allt för att få landets 

bästa artister att uppträda på öpp-

ningen och på kvällstillställningarna.

Som före detta Kaustbybo värm-

des mitt hjärta speciellt av de färg-

granna nationaldräkterna och de väl 

inövade folkdansuppträdandena. Det 

var roligt att träffa gamla bekanta 

och få nya vänner och nya idéer för 

det goda arbetet.

Heikki Hemmilä
Lions-förbundets ordförande 

2016–2017

Calle Eklund förklarar Lionskampan-

jen Bistå ett barn – bistå en familj för 

Mikael Lindholm som efter sin butiks-

runda gav sitt bidrag till insamlingen.
Ingegerd Wahlman lämnar med positivt sinnelag sitt bidrag till Lions insam-

ling för barnfamiljer i behov av hjälp. Till vänster Calle Eklund.

Bistå ett barn – bistå  
en familj 

En Lionsaktivitet för att hjälpa 

exempelvis barnfamiljer i lokala 

skyddshem och familjer i behov 

av hjälp.

Kunder som kommer till butiken 

ombeds köpa en extra vara och 

donera den.

Undersökningar visar att den som skänker bort saker blir lyckligare. 

Det innebär att Nickby i Sibbo var fullt av lite lyckligare människor 

då Lions Club Sibbo-Sipoo arrangerade sin varuinsamling för behö-

vande familjer inom ramen för Lions projekt Bistå ett barn – bistå en 

familj lördagen den 12 november. 

Insamlingen ingick i Lions kam-

panj ”Bistå ett barn – bistå en 

familj”.

– Det har varit en verklig upple-

velse att se hur folk vill hjälpa också 

på nära håll. Det här är uttryckligen 

en lokal kampanj där varorna går till 

behövande i den egna kommunen, 

säger lionen Thomas Lindqvist och 

Mikael Forsström.

En av dem som lämnade sitt 

bidrag var Ingegerd Wahlman.

– Det känns bra att så här kon-

kret kunna hjälpa barnfamiljer i när-

heten, sade hon.

Text och foto: Bo Ingves
ror med allt från kexpaket och kon-

server till fina leksaker och blöjor.

Sakerna slussades på kommunens 

försorg omedelbart vidare till behö-

vande familjer i Sibbo. När Marjo 

Karppinen, servicechef för barn, 

unga och familjer, tog emot varu-

berget var hon uppenbart rörd över 

butikskundernas givmildhet.

– Det är ett jättefint initiativ av 

Lions. Med de här varorna kan vi 

fylla ett direkt behov som finns bland 

kommunens familjer, sade hon.

Under fyra timmars tid fyllde kun-

der i lokala S-Market åtta butikskär-
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Då “Minsk Family Center” nyligen 

invigdes deltog representanter från 

fyra nordiska länder. Från Island del-

tog den andra internationella vice-

presidenten Guðrún Yngvadóttir 

med maken Jon Bjarni.

Det 14 år långa och komplicerade 

projektet var framför allt ett bevis på 

uthållighet och trofasthet hos två 

personer, den norska projektledaren 

PDG Erik Evang och vitryska Slava 

Scherba från Minsk.

Byggnaden var i början i ett 

mycket dåligt skikt och man var 

nästan tvungen att riva den för att 

kunna skapa ett hållbart och hälso-

samt trevåningshus. Det slutliga fär-

digställandet fördröjdes i ytterligare 

5 år eftersom de lokala myndighe-

terna förhindrade öppnandet genom 

att ställa olika slags villkor på byg-

get. Projektet kom slutligen att kosta 

omkring en miljon euro.

Den hundrataliga festpubliken 

fick en solig höstdag njuta av lokal 

folkdans och musik. Minnesträd 

planterades och vi fick bekanta oss 

med institutets olika funktioner. Till 

sist hölls ett seminarium där Erik 

berättade om projektets jobbiga 

historia och viceborgmästaren samt 

socialministeriets representant häl-

sade oss.

Norrmannen Einar Lyngar berät-

tade till slut om sina erfarenheter i 

projektet “De glömda barnen”. Inför 

julen 2013 tittade han på Al Jaze-

eras nyheter där syriska flyktingbarn 

gick barfota i snön på de libanesiska 

kullarna.

Med några telefonsamtal fick 

han löfte om nödhjälp från Norges 

distriktsguvernörer och efter bara 44 

timmar var han på plats och delade 

ut varma kläder och skor tillsammans 

med sin lokala lionsvän. Och föl-

jande höst fick barn i Bekaadalen 16 

lastbilar fulla med kläder som sam-

lats in i Norge. En ojämförbar aktivi-

tet och ett exempel på hur en enskild 

man kan skapa mirakel.

Ingen från finländska Lions hade 

besökt bygget i Vitryssland under 

byggnadsskedet men vi har delta-

git i finansieringen. Huvudansvaret 

var hos Norge. Från Danmark deltog 

PDG Knud Løkkegaard i invigningen 

och från Island kom den internatio-

nella vicepresidenten Guðrún Yng-

vadóttir med sin man Jon Bjarni. Den 

största gruppen kom från Norge, 

bland annat PDG Erik Evang med 

maka, projektets koordinator Einar 

Lyngar och distriktsguvernör Ole 

Bjørn Hasli. Från Vitryssland deltog 

Nordens lions hjälper 
cancersjuka barn 
i Vitryssland

De internationella gästerna vid huvudingången till institutet.

2. VIP Guðrún Yngvadóttir och PDG Erik Evang planterar minnesträd.Konstterapistund för barn.

Slava Scherban och PDG Erik Evang som grånat klädsamt under projektets gång 

belönades med Internationella Presidentens Ledarskapsmedalj.

bland annat alla landets klubbpresi-

denter.

Heikki Hemmilä
Lionsförbundets ordförande 

2016–2017

I efterdyningarna av Tjernobyl startades år 2002 ett 
NSR-projekt för att bygga om en gammal barnträdgård 
till en rehabiliteringsanstalt för cancersjuka barn. Nu 
har projektet äntligen slutförts.
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Den åttonde oktober ordnade 

Lions Club Nykarleby Älvor en 

välgörenhetskonsert i Nykarleby. 

I konserten deltog lokala körer 

och musiker. Konserten ordna-

des inom ramen för Röda Fjädern 

kampanjen 2017 där Finlands pre-

sident Sauli Niinistö fungerar som 

insamlingens beskyddare.

Den 8 oktober 2016 firade man inom 

Lions Det godas dag. Avsikten med 

temadagen är att påminna om frivil-

ligarbetets betydelse för välfärden. 

Samma dag ordnade LC Nykarleby 

Älvor en välgörenhetskonsert i St. 

Birgittakyrkan i Nykarleby.

I konserten deltog Church Hill 

Boys från Vörå, Nykarleby dam-

kör, Håkan Streng, Heléne Nyberg 

och Nykarleby manskör. I samband 

med konserten höll också kyrkoherde 

Lars-Johan Sandvik från Nykarleby 

församling en andakt.

Körerna hade varierande reper-

toar. Church Hill Boys sjöng bl.a. 

”Veteranens bön” och ”Det enda 

Lördagen den 12 november firade 

Lions Club Jeppo sitt 50 års jubi-

leum, på dagen 50 år efter charterfes-

ten. Ordföranden för Finlands Lions-

förbund, Heikki Hemmilä höll fest-

talet. Distriktsguvernör Torolf Hög-

lund framförde distriktets hälsning 

och även grannklubbarna uppvak-

tade. Fadderklubb är LC Nykarleby.

På festen tilldelades Per-Erik Lind-

gren Melvin Jones Fellow och Ralf 

Häggblom förtjänsttecken med en 

heraldisk ros. Förtjänsttecken till 

chartermedlemmar delades ut till 

Paul Björkqvist, Johannes Forss, 

Boris Lindén, Sven Simons och Johan 

Stenfors och Long term attendance 

märken fick Sven Simons (50 år), 

Viking Back (30 år) och Stig Fors-

gård (20 år).

Impulsen att grunda en Lions-

klubb i Jeppo kom från Munsala 

och Nykarleby där Lions redan tidi-

gare hade inlett sin verksamhet. År 

2006 ändrades klubbens stadgar 

så att också kvinnliga medlemmar 

kunde antas i klubben. Det beslu-

Lyckat lotteri i Oravais
Matts Norrgård i Kimo var glad vinnare till ett lusthus i ett lotteri som 

arrangerats av LC Oravais. Eftersom lusthuset var byggt i samma by gick 

det enkelt att flytta det ett par kilometer, så Norrgård fick huset levere-

rat till sin tomt lördagen den 8 oktbober.

Lusthuset hade tillverats av klubbmedlemmarna under ledning av 

president Torbjörn Backlund i hans egna utrymmen.

Den andra huvudvinsten i lotteriet var en en veckas resa till fjällen i 

Hemavan i Sverige. Den vanns av Tom Forslund.

Dessutom lottades flera mindre vinster ut i lotteriet som inbringade 

totalt 5  700 euro.

– Vi är verkligt nöjda över lotteriets resultat och vill tacka alla Ora-

vaisbor och andra som deltagit i lotteriet. Vinsten delas i sin helhet ut 

till välgörande verksamhet så alla kan känna sig nöjda, säger klubbens 

president Torbjörn Backlund.

Konsert för välgörenhet
som bär” med Håkan Streng som 

solist. Nykarleby damkör sjöng 

”Alta Trinita ’beata”, ”Gabriellas 

sång” med Mikaela Wickman som 

solist och Povel Ramels ”Underbart 

är kort” med Margaretha Johansson 

som solist.

Håkan Streng hade specialskri-

vit material för konserten med bl.a. 

sångerna ”Älvor finns” och ”Stöd 

unga till självständighet”. Heléne 

Nyberg sjöng huvudsakligen musik 

av Thomas Enroth, bland annat ”Den 

du är” och ”I tystnaden”. Nykarleby 

Manskör avslutade konserten med 

”Beatrice”, med Folke Lindgren som 

solist, ”Kärlekens Lov” och ”Ode”, 

en gammal sång från 1800-talet.

Konserten var välbesökt och 

intäkterna tillföll Röda fjädern kam-

panjen på nationell nivå och för del-

tagande i DUV:s lägerverksamhet på 

lokal nivå. LC Nykarleby Älvor vill 

rikta ett varmt tack till alla som del-

tog.

Text: Britt-Marie Knuts och 
Nina Granberg

Ögonsjukhuset i Sri Lanka
I Sri Lanka har det under hösten gjorts beräkningar angående fortsättnin-

gen på byggandet. Ett par gånger har det erbjudits för stora summor. Men 

när vi har samlat in 120 000 euro kan vi inte gå med i några stora projekt.

När den här tidningen går i tryck ser det ut som om jag kommer att 

underteckna ett byggavtal den 5 december 2016 och att bygget inleds 

i januari 2017.
Erkki Laine

projektansvarig för ögonsjukhuset
0400 414386

Chartermedlemmarna dekorerades. Fr. vänster presidenten Vivan Nygård Back, 

Paul och Karita Björkqvist, Johannes Forss, DG Torolf Höglund, Christina och 

Sven Simons, Barbro och Johan Stenfors samt CC Heikki Hemmilä. Charter-

medlemmen Boris Lindén var inte närvarande. Foto: Sven Simons.

Heléne Nyberg och Nykarleby manskör hörde till artisterna på en välgören-

hetskonsert som arrangerades av LC Nykarleby Älvor i oktober. Foto: Greta 

Wiklund.

Lions Club Jeppo 50 år
tet var en vitamininjektion för verk-

samheten och i förlängningen en för-

utsättning för klubbens fortbestånd.

Hundratals  
aktiviteter

De medel som samlats in via klub-

bens egna aktiviteter har huvudsakli-

gen delats ut till hjälpbehövande i 

Jeppo. Både föreningar och också 

enskilda personer eller familjer med 

ekonomiska eller andra problem har 

på detta sätt kunnat nås av en hjäl-

pande hand. Största bidragsmotta-

gare under årens lopp har varit Jeppo 

Ungdomsförening.

Stipendier till skolorna har kunnat 

delas ut varje år. Jeppo Ungdoms-

orkester, Jeppo Idrottsförening, Jepo-

kryddona, Röda Korset, pensionä-

rerna och Sparvboet har även ihåg-

kommits. Totalt har klubben haft 

cirka 350 aktiviteter under åren som 

gått.

Texten är en förkortning av Sven 

Simons artikel.
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De lokala lejonens representan-

ter mötte på flygfältet i Nashville 

i Tennessee och förde oss ända 

till hotellrummet fast klockan var 

10 på kvällen. Lejonen hade jour i 

hotellet under hela den vecka som 

mötet pågick och hjälpte gärna då 

det uppstod problem. För deltagarna 

var läget det att vi lärde oss känna 

hotellets förträffliga mötesutrymmen 

men av staden fick vi inte se mycket. 

Våra makar fick däremot bekanta sig 

med staden inom ramen för sitt eget 

program.

Programmet var lett hela tiden. 

Det enda kravet var att vi var i hotel-

lets aula 15 minuter innan avfärd till 

nästa punkt.

Mötet inleddes med att alla ledare 

och presidenter hade en gemensam 

del under vilken dokumenten från 

mötet i Fukuoka godkändes. Vi hade 

bekantat oss med dem redan på för-

hand och därför gick mötet snabbt. 

Därefter gick varje ledare till sin egen 

kommittés konferensrum där vi bör-

jade behandla den föredragningslista 

som vi fått på förhand. 

Jag hörde till kommittén för mark-

nadskommunikation. Det var första 

gången den sammanträdde under 

det här namnet. Enligt ett beslut 

från styrelsemötet i Fukuoka har 

namnet ändrats från PR-kommit-

tén. Enligt min åsikt breddar termen 

marknadskommunikation kommit-

téns verksamhetsområde och kopp-

lar ihop den med de övriga kommit-

téerna. Därför hade vi gemensamma 

möten med de övriga kommittéerna. 

De andra kommittéerna hänvisade 

ofta till vår kommitté och bad om 

marknadsföringsstöd.

Besluten per kommitté:

Marknadskommunikation 

(Marketing Communications)

Hundraårsjubileets anslag till Est-

land, Polen, Israel, Slovenien och 

Bulgarien godkändes. Alla anslag 

var värda 2  500 dollar. Den digitala 

LION-tidningen kommer att utges i 

varje land från början av 2018. Under 

2017 testas den digitala tidningen i 

praktiken.  Huvudkontorets team för 

digital marknadsföring letar efter den 

bästa apparaturen och de bästa pro-

grammen för att garantera att den 

digitala marknadsföringen lyckas. 

Under fyra års tid uppgår investe-

ringarna till cirka 5,8 miljoner dol-

lar. Till dessa investeringar används 

bland annat de summor som beta-

lats in av det andra seklets ambas-

sadörer. Det kostar 5  000 dollar att 

få titeln Andra seklets ambassadör, 

Second Century Ambassador. Det 

finns redan över 150 ambassadörer 

och över 300 har gett ett muntligt 

löfte. Till titeln hör en speciellt pins, 

ambassadörens namnskylt i metall, 

livstids medlemskap för ambas-

sadören och en annan person, en 

bestående erkänsla i huvudkontoret 

och en donation på 500 dollar till 

LCIF-stiftelsen.

Medlemsutveckling 

(Membership Development)

För GMT-koordinatorerna utveck-

las en utbildning för att stärka ställ-

ningen för de klubbar som har färre 

än 20 medlemmar.  Alla konstitutio-

nella områden erbjuds veteranpro-

gram fram till 30.6.2018. Samma sak 

gäller personer i militärtjänst. Från 

början av 2018 måste alla nya char-

teransökningar skickas in via MyLCI. 

GMT-utbildningen har utvecklats för 

lion som talar engelska.

Ledarskapsutveckling 

(Leadership Development)

IPCC Jari Rytkönen är Finlands 

gruppledare på DG-Electsemina-

riet i Chicago 2017. PCC Hilde 

Straumsheim från Norge är grupp-

ledare för den svenskspråkiga grup-

pen. DGE-seminariet ordnas från och 

med 2019 i Chicago under en pilot-

period på fem år. Huvudkontoret 

betalar DGE-seminariets deltagarav-

gifter från och med 2019. 

Det internationella årsmötet 

(Convention)

Årsmötet i Fukuoka hade 37 386 

registrerade deltagare. På plats var 

4  122 officiella representanter av 

vilka 3  432 röstade i valen. Till Chi-

cago väntas ungefär 48  000 delta-

gare. Ett problem på årsmötet är det 

låga deltagarantalet under plenum 

dag två. Därför kommer programmet 

att ändras för alla dagar så det moti-

verar deltagande också på den andra 

dagen. I Chicago hålls den tredje 

vicepresidentkandidatens tal och 

understödsmarschen under plenum 

dag ett.  De internationella ledarkan-

didaterna håller sina tal före plenum 

dag ett efter paraden. Omröstning-

arna hålls efter plenum dag ett och 

två och fortsätter ännu på morgonen 

under plenum dag tre. I styrelsemö-

tet som hålls i slutet av mars röstas 

om Convention-kandidaterna för år 

2022, 2023 och 2024. Nu finns det 

nio kandidater.

Distrikts- och klubbadministra-

tion (District & Club Service)

Det utnämndes koordinatorer för län-

derna i Östeuropa. Instruktionerna 

för tjänstemän på klubbnivå har upp-

daterats.

Den internationella styrelsens möte i Nashville

2VP Gudrun Yngvadóttír och ID Markus Flaaming representerade Norden.

Synscreeningsgruppen i Brentwood United Methodist-kyrkans daghem.
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Långtidsplanering 

(Long Range Planning)

Över 5000 bestående projekt har 

redan fastställts. Över 276  000 nya 

lion har kommit med sedan april 

2015. Barn- och ungdomsdiabe-

tes är den femte servicekampanjen 

i den nya strategin (LCI Forward) 

utöver att få med ungdomar, syn-

vård, arbete mot hungersnöd och 

miljöskydd.

Serviceaktiviteter 

(Service Activities)

Målsättningen är att före utgången av 

2021 hjälpa 200 miljoner människor 

på ett år. För tillfället har vi redan 

hjälpt över 100 miljoner människor. 

Leoverksamheten fyller 60 år den 5 

december 2017.

LCIF

LCIF:s verksamhet fyllde 50 år i år. 

Vi firar vår organisations 100-årsjubileum på årsmötet i Joensuu i 

juni nästa år.  På mötesplatsen i Joensuun Areena ordnas en omfat-

tande utställning över vår hundraåriga historia. Vi vill berätta om 

viktiga milstolpar under vår 100-åriga färd och om stora framgångar 

i vårt servicearbete.

I Finland har Lions funnits i 66 år och vi är alla stolta över våra 

bedrifter som är kända i hela organisationen. Till lionismen hör att 

alltid se framåt utan att dock glömma historien. När hela organisa-

tionen nu fyller 100 år kan vi finländare med stolthet se tillbaka spe-

ciellt på våra bedrifter från och med 1950.

Nu ber vi om er hjälp med att samla foton och annat material för 

utställningen. Om du eller din familj har bilder från viktiga evene-

mang eller saker från stora aktiviteter är vi intresserade att låna dem 

till utställningen. Sakerna återlämnas efter utställningen.

Vi är särskilt intresserade av följande saker: Röda Fjädern, Arne 

Ritari och Arne Ritari stiftelsen, Lions-Quest, våra utländska bistånds-

projekt, Finland till ledningen, SightFirst, Lions mästerskapstävlingar, 

Leo-verksamheten och klubbar som grundats i utlandet.

Om du vill och kan hjälpa oss att sammanställa utställningen kan 

du kontakta oss undertecknade så ser vi om materialet är lämpligt för 

utställningen. Material kan sändas på följande adress:

Finlands Lions-förbund rf/100 år        

Kyrkobyvägen 10

00700 Helsingfors      
     

Ossi Eloholma tfn 0400 446 810, 

e-post ossi.eloholma@kolumbus.fi

Jorma Laurila tfn 040 537 3830, 

e-post jorma.laurila@kolumbus.fi                
       

Erwin Ahonen tfn 040 750 1743, 

e-post erwin.ahonen@saunalahti.fi 

Under det första kvartalet har det 

inkommit donationer för 15,75 mil-

joner dollar. Totalt har LCIF delat ut 

cirka 293 miljoner dollar. Målsätt-

ningen för den här verksamhetspe-

rioden är att få in donationer för 45 

miljoner dollar.

Ledningens förslag till tredje vice-

president nästa sommar är PID Hay-

nes Townsend, Georgia, USA, ID 

2009-2011. Det finns också andra 

kandidater men många meddelade 

under Europa Forum i Sofia att de 

ställer upp först 2018.

Den internationella styrelsens 

nästa möte hålls i Aten med start 

den 24 mars 2017.

1VP Naresh Aggarwal deltar i 

guvernörsrådets möte i Kuhmo. Där 

kan ni höra hans tankar inför den 

kommande perioden.

Markus Flaaming
internationell ledare 2016–2018

På resa med 
den internationella 

ledaren
Till den internationella styrelsens möte kallades också makarna men 

vi deltog endast i mötets öppning. Därefter hade vi eget program. Pro-

grammet startade varje dag senast kl. 8.30 och avslutades med middag 

ungefär kl. 22. För ID Markus fortsatte pluggandet flera gånger ännu på 

natten. Vi hade bråttom båda två men på olika sätt.

Under den första dagen var det Världssyndagen och vi fick informa-

tion om den. Därefter kördes vi till Tennessee School for the Blind där vi 

bekantade oss med vad synhandikappade barns vardag. Skolans stolthet 

var musikrummet med högtalare under golvet. Man har märkt att syn-

handikappade barn upplevde musiken på ett annat sätt då den kändes 

i hela kroppen. Den här musikterapin påverkar också barnens koncen-

trationsförmåga positivt. Där låg vi på golvet med ögonen slutna och 

lät musiken strömma genom kropparna. Det kändes bra!

I samband med syndagen ordnades nu för första gången en aktivi-

tet för styrelsemedlemmarna med makor under en extra dag efter det 

att mötet hade avslutats. Under veckan lärde vi oss använda en syns-

creeningsapparat och under den sista dagen fick vi göra synscreen-

ingar i de lokala skolorna och daghemmen. Totalt undersökte vi näs-

tan 250 barn av vilka 14 slussades vidare till synundersökning. Till det 

yttre kunde man inte se att det var något fel på ögonen men appara-

ten visade att det fanns ett potentiellt problem.

Vid sidan av föreläsningar fick vi under guidade besök bekanta oss 

med Nashville och dess historia.  Den roligaste upplevelsen var en lek-

tion i line dance i Nashvilles Wildhorse Saloon! Det var också givande 

att bekanta sig med de övriga makarna och intressant att höra om deras 

seder och kulturer.

Den långa hemresan störde inte under veckan men på veckoslutet 

sov vi sedan under två nätter 12 timmar i sträck. Var det jet lagen som 

drabbade oss eller var det följderna av en verkligt programfylld vecka 

är svårt att säga.
Susanna Gustafsson

ID-maka

Ett upprop till 
Lejonen!

100-årsjbileets utställningsarbetsgrupp poserar framför ”Förbundets ark”. 

Till vänster Jorma Laurila, i mitten Ossi Eloholma och till höger Erwin Aho-

nen. (Förbundets ark var en mobil utställningsvägg som var med i Europa 

Forumen och NSR på 1990-talet.)
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1.  Vaasaan perustettiin 
pitkän tauon jälkeen klubi 29.10. 
Perustajajäseniä on yhteensä 19!

2.  Leo Club Järvenpää kävi pitämässä bingoa paikallisen palvelutalon 
asukkaille lokakuussa. Palkintoja oli juuri sopivasti, koska kaikki 
osallistujat voittivat jotakin.

3.  Jyväskylä/Lohikosken klubiin on liittynyt kaksi uutta jäsentä. 
Tervetuloa Mari Ylönen ja Flora Bärlund!

4.  Järvenpäässä järjestimme hyvänmielenpäivän pyhäinpäivänä 
Järvenpään hautausmaalla, jossa olimme jakamassa pipareita ja 
lämmintä mehua. Ihmiset ilahtuivat lämpimästä mehusta viileänä 
pakkaspäivänä, mutta kyllä lämmin mehu maittoi leoillekin pakkasen 
nipistellessä varpaita.

5.  Hyvänmielenpäivänä myös Leo Cub Vaasa, Jyväskylä/Lohikoski, 
Vantaa ja Helsinki/Itäväylä olivat jakamassa mehua hautausmaalla. 

6.  Koulutuspäivät pidettiin 21.–23.10.2016 Helsingin Herttoniemessä.

LEOLEHTI  

6/2016

Hallituksen suusta

Sähkeet

Mahtavia uutisia Länsi-Suomesta! Hetki siitä puhuttiin ja vihdoin Vaasaan 
saatiin klubi perustettua. Keväällä aloimme jälleen herätellä ajatusta leoklu-
bista ja kävimme muutamissa Vaasan leijona klubeissa kertomassa leoista 
sekä keräsimme innostuneita kavereita. Syksyllä pyörät lähtivät kunnolla 
pyörimään, kun menimme Vaasan IB-lukioon kertomaan leoista ja saimme 
sieltä innostuneita mukaan ensimmäiseen kokoukseen kaksikymmentä. 
Vaasa oli myös hyvin edustettuna lokakuussa järjestettäville koulutuspäi-
ville missä uudet leot olivat hakemassa innostusta ja oppimassa enem-
män leotoiminnasta.

Lauantaina 29.10. oli odotettu päivä, jolloin pidimme perustamiskokouk-
sen Sokos Hotel Royalissa. Kokoukseen osallistui 17 uuden klubin jäsentä, 
Leo-D puolisoineen, Slh:n edustaja sekä taustaklubin LC Vaasa/Merin edus-
tajat. Virallisen osuuden jälkeen tutustuimme paremmin toisiimme ja samalla 
lisäsimme yhteishenkeä. Nyt olemme tiivis, Suomen suurin, klubi valmiina 
järjestämään mahtavia aktiviteetteja. Klubissa on paljon  ideoita ja intoa ja 
emme malta odottaa, että pääsemme järjestämään uusia tapahtumia ja 
kertomaan toiminnastamme uusille ihmisille!

Neljä vuotta sitten yritin perus-
taa klubia Vaasaan, mutta aika ei 
ollut oikea. Vaasaan oltiin perusta-
massa afrikkalaista leo-klubia, jossa 
olisi vain afrikkalaisia nuoria enkä 
minä suomalaisena sopinut jouk-
koon. Nyt syksyllä, kun muutin pois 
Vaasasta Helsinkiin, niin Vaasa sai 
uuden leo-klubin. Vaikka on hieman 
 haikeaa, että en päässyt tähän upe-
aan  klubiin, niin olen erittäin iloinen, 
että uusi klubi on vihdoinkin perus-
tettu.

Muutettuani Helsinkiin ajatte-
lin, että vihdoinkin minulla on mah-
dollisuus osallistua aktiivisemmin 
leo-klubin toimintaan. Järvenpää 
on kuitenkin aika kaukana Helsin-
gistä, joten aloin miettimään klu-
bin vaihtamista. Keskustelin tästä 
hallituksen presidentin, Camillan 
kanssa. Hän sanoi, että Espoo/

Leo Club Vaasa 
perustettu

kirjoittanut: Clara Nilsson, Suomen Leojen hallituksen varapresidentti

Olen ollut kymmenen vuotta mukana leoissa, joista nyt 
on menossa viides vuosi hallituksessa. Tämä syksy on 

antanut minulle paljon uutta leo-rintamalla. Olin viisi edellistä 
vuotta etäjäsenenä Järvenpään klubissa. Asuin silloin 
Vaasassa, eikä siellä ollut omaa klubia. Ainoa asia, joka piti 
minut etäjäsenenä leoissa oli, että olin mukana hallituksessa. 
Hallitusviikonlopuista sain aina todella paljon energiaa!

Downtown voisi olla minun ikäi-
selleni leolle juuri oikea klubi. Olen 
ollut mukana muutamassa Espoon 
kokouksessa ja nautin paluustani 
aktiivijäseneksi klubitoimintaan. 
 Aktiviteettien ideointi  ja toteuttami-
nen on sellainen asia, joka innostaa 
ja antaa energiaa tähän toimintaan. 
Parasta Espoossa on se, että vaikka 
se on pieni klubi, niin yksi henkilö 
ei tee kaikkea itse, vaan kaikki  
tehtävät jaetaan tasaisesti jäsen-
ten kesken.

On aina ihanaa haaveilla isoista 
aktiviteeteistä, mutta on tärkeätä 
myös tehdä pieniä helppoja aktivi-
teettejä. Aktiviteettien lomassa viet-
tää hauskoja klubi-iltoja ja nauttia 
mukavien ihmisten seurasta. On 
hyvä muistaa, että yhteishenki ja 
ihmiset ovat tämän järjestön kan-
tava voima!

Kirjoittaja: Leo Club Vaasa
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Suomen Leot

mättä ehdi tutustua edes toisiinsa. 
Päivän ohjelmaan kuului piirtämistä, 
pehmoleluilla leikkimistä ja legopa-
likoilla rakentelua. Osa lapsista oli 
niin pieniä, että he tarvitsivat van-
hempansa mukaan tuokioon. Lei-
keissä edettiin lasten ehdoilla. 
Välillä joltakin pääsi itku, kun väsy-
mys tai nälkä kasvoi liian suureksi. 
Leikkipäivään osallistuneet perheet 
kokivat lauantai-iltapäiväisen.

Asumisyksikön perheet ovat 
monikansallisia ja valtaosa per-
heistä ovat maahanmuuttajia. Leik-
kipäivään oli varattu kolme tuntia.

Lasten leikkipäivä Kilpolassa
kirjoittanut: Olli Partanen, Leo Club Helsinki/Itäväylä

Lapsilähtöisen väkivaltatyön tavoit-
teena Asumisyksikkö Kilpolassa 
on tukea lasta selviämään perhe-
ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvistä 
kokemuksista, antaa tuetusti tilaa 

hänen tunteilleen sekä suuntautu-
maan tulevaisuuteen. Lapset saa-
vat tarpeidensa mukaista yksilöl-
listä tukea tilanteessaan. Vanhem-
pien halutessa heitä ohjataan van-

hemmuuskeskusteluissa tukemaan 
ja kuulemaan lastaan ikätasoisin 
keinoin.

Päivän ideana oli antaa asumis-
yksikön lapsille mahdollisuus viet-
tää aikaa yhdessä leikkien ja pelien 
merkeissä ja samalla suoda heidän 
vanhemmilleen mahdollisuus suorit-
taa omia askareitaan, kuten siivota, 
laittaa ruokaa tai käydä ostoksilla. 
Aluksi monia lapsia ujostutti lähteä 
mukaan leikkiin, sillä paikalla oli pal-
jon uusia ja vieraita kasvoja. Asu-
misyksikön asukit vaihtuvat melko 
usein, eivätkä talon perheet välttä-

Leo Club Helsinki/Itäväylä päätti osallistua Euroopan laajuiseen Leo4G-
reen aktiviteetin ”water” alueeseen keräämällä roskia rannikolta. Syksyi-
senä sunnuntai aamuna Leoja Helsingistä, Espoosta sekä Vantaalta osal-
listui talkoisiin Töölönlahden rannalla. Ranta viivaa kierrettiin ahkerasti put-
saten roskat mukana! Hymyissä suin, leo liivit päällä herättäen uteliaita kes-
kustelijoita putsasimme hyvin erilaiset roskat mukanamme. 

Aktiviteetista tuli erittäin hyvä mieli sekä hyvä olo keholle ulkoilusta! 
Aktiviteetti oli erittäin helppo toteuttaa sillä se vaati ainoastaan jätesäk-
kejä, kumihanskoja sekä hyvää mieltä! Leo Club Helsinki/Itäväylä approves!

Lauantaina 16.10.2016 Leo club Helsinki/Itäväylä järjesti 
lasten leikkipäivän Kilpolan asumisyksikössä. Leikkipäi-

vään osallistui 6 clubimme jäsentä, jotka leikittivät ja jututti-
vat lapsia ja heidän vanhempiaan asumisyksikön lastenhuo-
neessa. Talon asukkaat ovat usein väkivaltaisista kotioloista 
tai muista syistä eronneiden perheiden vanhempia ja lapsia. 
Asumis yksikön asunnot on tarkoitettu turvakotijakson jälkei-
selle tuetulle asumisjaksolle.

Teko Itämerelle
kirjoittanut: Senni Hautala, Leo Club Helsinki/Itäväylä
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Hyvänmielenpäivänä 
hautausmaalla

kirjoittanut: Laura Sipilä, Leo Club Vaasa

Järjestimme ensimmäisen aktiviteettimme, Hyvänmielenpäivä-tapahtu-
man, pyhäinpäivänä 5.11. Mustasaaren uuden hautausmaan parkkipai-
kalla. Jaoimme siellä yhdessä leivottuja piparkakkuja, lämmintä mehua sop-
patykistä sekä tietenkin hyvää mieltä kaikille heille, jotka tulivat hautaus-
maalle muistamaan läheisiään. Pääsimme myös käyttämään ruotsin kieltä. 
Moni kävijä yritti etsiä kolehtia johon antaa rahaa, mutta kerroimme, että 
hymy heidän kasvoillaan on meille riittävä palkkio!  Aktiviteetti sujui koko-
naisuudessaan siis erittäin hyvin, ja toivommekin, että saamme muodos-
tettua siitä perinteen Vaasaan.

Mehun ja pipareiden jakamista pyhäinpäivänä hadulla kävijöille 5.11 jyväskylässä. 
Kuvassa klubilaistemme lisäksi Annemari Päivärinta ja Linnea Saari. 

Järvenpäässä järjestimme Hyvänmielenpäivän pyhäinpäivänä Järvenpään hautaus-
maalla, jossa olimme jakamassa pipareita ja lämmintä mehua. Ihmiset ilahtuivat läm-
pimästä mehusta viileänä pakkaspäivänä, mutta kyllä lämmin mehu maittoi leoillekin 
pakkasen nipistellessä varpaita.

kirjoittanut: Vilhelmiina Koskela, Leo Club Oulu/Kempele

All Saints’ Day, 5th of November in Finland, Leo Clubs nationally organised 
Hyvänmielenpäivä – The day of a good atmosphere. Leo Club Oulu/Kem-
pele was one of them. The idea is that the Leo Club goes to the cemetary, 
and serves cookies and hot juice in order to cherish people who come to 
cemetary to memorize their loved ones. This time of the year is usually 
quite cold, so people loved the fact that the juice was hot and the cookies 
self-made. The activitate was very easy to organize: all we needed was a 

and a candle to lighten up when the weather gets dark. Also, baking cook-
ies (or actually gingerbreads) together with our club members was very 
fun thing to do. With a little things like this, we can make eveyone’s days 
just a little bit better.

Leo Club Espoo/Downtown viettämässä Hyvänmielenpäivää Honkanummen hautaus-
maalla. Kuvan otti Elina Iskala. Leo Club Oulu/Kempele viettämässä Hyvänmielenpäivää.
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Suomen Leot

Suomen Leojen koulutuspäivillä Hir-
venpään majalla 21.–23.10.2016 
opimme yleisesti leotoiminnasta 
sekä klubien ja hallituksen eri 
viroista. Saimme myös uusia  ideoita 
aktiviteettien järjestämiseen. Uutena 
leona koulutuksista ja keskusteluista 
sain ammennettua tärkeää tietoa 
tulevaa leouraani varten. Ehdotto-
masti parasta oli kuitenkin mahta-
viin uusiin tyyppeihin tutustuminen 
ja yhteenkuuluvuuden tunne vaikka 
tapasin suurimman osan ensim-
mäistä kertaa!

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 010 501 4505

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:

05.01.2017
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

Kohta alkaa olla aika, jolloin uuden 
moninkertaispiirin leojohtajan haku 
käynistyy eli oma kolmivuotis kauteni 
on loppusuoralla. Tehtävä on ollut 
erittäin mielenkiintoinen sekä haas-
tava. Olen saanut toimia nuorten 
(12–30-vuotiaiden) kanssa ja nähdä 
heidän kasvunsa nuorista aikuisiksi 
ja kehityksen vastuullisina toimi-
joina. Jokainen päivä on erilainen 
ja koskaan ei tiedä mihinkä kysy-
mykseen joutuu vastaamaan.

Moneen otteeseen olen joutunut 
perustelemaan leijonille miksi meillä 
pitää olla leoja. Leot ovat meidän 
leijonien kansainvälinen nuoriso-
ohjelma eli he ovat meidän oma 
aktiviteettimme. Järjestömme nosti 
vähän aikaa sitten leot omaksi osas-
toksekseen kansainvälisessä järjes-
tössä muiden nuoriso-ohjelmien jou-
kosta. Eikö tämänkin pitäisi merkitä, 
että meidän on panostettava leoihin. 
Samalla kun panostamme heihin, 

panostamme tulevaisuuteen niin 
nuorten hyvinvointiin kuin uusiin 
mahdollisiin jäseniin, leijonina.

Mitä sitten tehtävän kuvaan 
kuuluu; hän toimii yhdessä leojen 
kanssa niin paikallisesti, kansalli-
sesti kuin kansainvälisesti, valvoo 
leojen etuja leijonamaailmassa, 
viestittää ja lisää leijonien tietoutta 
leoista, osallistuu mahdollisimman 
usein leojen erilaisiin tapahtumiin, 
järjestää piirien leo-johtajille koulu-
tusta jne.

Paljon on erilaisia tehtäviä, aikaa 
se vie runsaasti, mutta jokainen 
hetki on sen arvoinen ja antoisa. 
Myös itse oppii koko ajan uusia asi-
oita sekä tapaa nousevaa sukupol-
vea ja pääsee aitiopaikalta ihaile-
maan heidän innokkuuttaan ja inno-
vatiivisuuttaan sekä ennen kaikkea 
rohkeuttaan tarttua uusiin haastei-
siin.

Leojohtajien ja-neuvojien koulutuksessa
kirjoittanut: Lauri Vainio, moninkertaispiirin leojohtajakirjoittanut: Matias Suonpää, leoneuvoja, LC Hämeenlinna/Birger

Aurinkoisena lokakuun lauantaina 
kokoontuivat leijonapiirien leojoh-
tajat koulutukseen Helsingin Mal-
mille. Moninkertaispiirin Leojohta-
jan Lauri Vainion kutsuun oli vas-
tannut myöntävästi viisi leojohta-
jaa ja osallistujamäärässä oli kas-
vua edellisvuodesta huimat 150%. 
Edustetut leijonapiirit aakkosjär-
jestyksessä olivat C-, G-, H-, I- ja 
N-piirit. Hedelmällistä keskuste-
lua herättänyttä koulutusta vetivät 
myös SLH:n puheenjohtaja Camilla 
Ekman ja varapuheenjohtaja Clara 

Nilsson. Meille leojohtajille tarjot-
tiin monipuolista tietoa muistin vir-
kistämiseksi sekä hyödyllisiä vink-
kejä vastaisuudessa varalle. Toi-
saalta leojohtajien joukoista löytyi 
leijonia varsin monipuolisella ja eri-
laisella taustalla, jopa entisiä leoja 
vuosikymmenien takaa viime vuo-
situhannelta. Toivottavasti Suomen 
Leojen ja Leijonien yhteistyötä saa-
daan taas syvennettyä ja kumman-
kin jäsenkehitys positii viseksi. Ovat-
han Leot Leijonien oma nuorisoakti-
viteetti ja samalla myös tulevaisuus.

kirjoittanut: Jenna Lehti, 
Leo Club Vaasa

kirjoittanut: Maria Lång, 
Leo Club Vaasa

Uutena Leona koulutuspäivät olivat 
hyvin hyödylliset. Koulutuspäivien 
jälkeen olen paljon viisampi Leon 
ja Lion toiminnasta ja olen saanut 
paljon hyödyllistä tietoa sekä ideoita 
tapahtumiin mitä voidaan omassa 
klubissa ja paikkakunnalla järjes-
tää.  Olen saanut mahdollisuuden 
tutustua uusiin mukaviin ihmisiin, 
joita toivon näkeväni myös muissa 
yhteisissä järjestettävissä tapahtu-
missa ja aktiviteeteissa

Suomen Leojen 
Koulutuspäivät 
21.–23.10.2016

 

kirjoittanut: Saara Eronen, Leo Club Vantaa

Suomen Leojen koulutuspäivät 2016 pidettiin 
Helsingin Herttoniemessä Hirvenpään Majalla. 

Tapahtuman järjesti uusi tulokas, Leo Club Vantaa, 
klubin presidentin, Joel Stockmakaren, johdolla.

Perjantai 21.10. keskittyi suurimmaksi osaksi uusiin leoihin tutustumi-
seen ja tutustumisleikkeihin. Järjestimme leikkejä, joihin kaikki innok-
kaina osallistuivat ja nauttivat toistensa seurasta. Tutustuminen jatkui 
myöhemmin kevyen illanvieton parissa.

Lauantain 22.10. aamu alkoi reippaalla Leo-kaaos leikillä, jonka jäl-
keen pidettiin SHL:n virkailija- ja klubikoulutus. Luonaan jälkeen Senni 
Hautala piti oman koulutuksensa leojen toiminnasta. Ilta jatkui Hallo-
ween teemaisella juhlinnalla ja hauskaa pitäen.

Sunnuntaina 23.10. Senni Hautala aloitti päivän kevyellä aamu-
hetkellä ja hauskoilla leikeillä. Tämän jälkeen olikin koulutuspäivien 
viimeinen klubikoulutus. Päivä lopeteltiin sisätilojen siivoamisella ja 
halauksilla.
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