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Tervamuistomerkki 
LCI100 perinnetapahtuma

60 vuotta täyttäneen LC Pihtiputaan 
Tervamuistomerkillä kunnioitetaan 
tervahautojen polttoperinnettä.

Kohti PuSu-huipentumaa
Menestystarinoita

Klubien menestystarinat julkaistaan  
Lion-lehdessä. Alkua oli viime lehdessä, 
jatkoa seuraa.

Kuvernöörineuvosto
Pakolaisyhteistyö

Kokkolan kuvernöörineuvoston 
kokouksessa seminaariaiheista 
pakolaiskysymykset kiinnostivat.

Perälauta kiinni 
Jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen vetoaa 

piirikuvernööreihin havainnollisesti 
pitämään jäsentilaston perälaudan kiinni.



Toimituksen näkökulmasta

M
onissa yhteyksissä on korostettu, että kannattaa käydä toisten klu-

bien kokouksissa. Niissä näkee kuinka asiat hoidetaan muualla. 

Ja saapa niistä oppia ja jopa esimerkkejä oman klubin toimintaan.

Minulla on ollut ilo kuulua lionsystävien joukkoon, joka jo kuutena vuo-

tena peräkkäin on tehnyt syksyn ruskaretkiä Lappiin. Ja näihin matkoihin 

on sovitettu vierailu johonkin lionsklubiin. Yleensä on tutustuttu klubiin, 

joka on kiintopistettämme lähimmäisenä. Voin todistaa, että nämä vierai-

lut ovat olleet matkojemme kohokohtia.

Syksyinen luonto alkoi pukeutua värikuvioihin, kun tänäkin syksynä 

suuntasimme auton keulan kohti pohjoista. Tukikohtana oli nyt Salla. Tarkka 

tutkinta osoitti, että lähimmät lionsklubit olivat Kemijärvellä, jonne oli mat-

kaa runsaat 60 kilometriä. Emme säikähtäneet tätä, vaan päätimme lähteä 

Kemijärvelle. Kahdesta klubista valitsimme vanhemman, joka piti kokous-

taan Kiehispirtissä kuukauden toinen keskiviikko. Siis samana iltana kuin 

oma klubimme. 

Kun saavuimme Kiehispirtin pihaan, lioneita virtasi jo kokouspaikalle. 

Meidät otettiin lämpimästi vastaan, kuin olisimme olleet vanhoja tuttuja. 

Sihteeri Mikko Leskelä oli laatinut hienon kutsun, esityslistan ja toiminta-

suunnitelman, jollaiset mekin saimme jo etukäteen. Klubilla on tapana val-

mistella asiat hallituksessa ja toimikunnissa niin hyvin, että aikaa ja innos-

tusta jää rentouttavalle yhdessäololle ja keskusteluille. 

Erikoisen ilahtuneita olimme, että klubiin otettiin tässä kauden ensim-

mäisessä kokouksessa uusi jäsen ja toinen on tulossa. Klubin jäsenmäärä on 

22 ja kauden aikana on tarkoitus lisätä sitä kolmella. Perinteisten vastaan-

ottoseremonioiden jälkeen uusi jäsen esittäytyi ja myös muut klubin jäsenet 

kertoivat jotain itsestään. Saivatpa vieraatkin kertoa omasta toiminnastaan.

LC Kemijärvellä on runsaasti aktiviteettejä. Palvelu- ja varainhankintaa 

toteutetaan myymällä joulukuusia tilaustyönä, järjestämällä joulumyyjäisiä, 

pitämällä joululaulutilaisuuksia vanhusten palveluasumisyksiköissä, järjes-

tämällä jäänlähtöveikkaus ja pitämällä Mäntyvaaran taistelun muistopäivän 

tilaisuuksia. Klubi järjestää myös kotiapua tarvitseville.

Runsasta keskustelua aiheutti uusi piirijakoesitys. Siitä riittää puhetta 

seuraavissakin kokouksissa.

Aika kului kuin siivillä ja pian olikin eronhetki. Olimme viettäneet läm-

pimän illan uusien ystäviemme joukossa. Virkistyneinä ja kokousta muis-

tellen ajelimme majapaikkaamme Sallaan. Olimme kaikki sitä mieltä, että 

kannatti taas käydä klubivierailulla.

Juhlavuosi värittää 
kauden toimintaa

Heinäkuussa alkanut toimintakausi on järjestölle merkittävä. Se on sadas 

kausi ja sille asetetaan paljon toiveita. 100 miljoonan ihmisen palvelemi-

nen on toteutumassa jo tässä vaiheessa ja monet muut hankkeet ovat kehit-

teillä. Perintöprojekti on erittäin kiinnostava ja nyt on jo raportoitu yli 4  000 

projektia. Kolmen tason projektit antavat mahdollisuuksia vaativiinkin suo-

rituksiin. Tärkeimmät ovat tietysti ykköstason projektit, jotka keskittyvät 

omalle paikkakunnalle. 

Punaisen Sulan sekä klubien perinteisten aktiviteettien lisänä juhlavuosi 

tuo klubeihin paineita ja työtä riittää jokaiselle jäsenelle. Mutta niistä sel-

viämme ja siirrymme uudelle satavuotisluvulle ylpeinä ja saavutuksiimme 

tyytyväisinä.

– Jäsenyystoimialan puheenjohtaja (MDC) 2017–2020 
 1. Ideoida keinoja jäsenkasvun edistämiseksi ja klubien 

elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

 2. Opastaa piirien jäsenjohtajia.

 3. Avustaa uusien klubien perustamisessa yhteistyössä 

piirikuvernöörien ja piirien jäsenjohtajien kanssa.

 4. Järjestää opaslionkoulutuksia.

 5. Vastata uusien lionien opastuksesta.

 6. Seurata jäsenrekisteriä.

 7. Toimia yhteistyössä piirikuvernöörien, jäsenjohtajien ja 

koulutustoimialan puheenjohtajan kanssa. 

– Koulutustoimialan puheenjohtaja (MDC) 2017–2020
 1. Tukea piireissä tapahtuvan koulutustoiminnan ylläpitämistä ja 

kehittämistä.

 2. Suunnitella ja kehittää tulevien piirikuvernöörien valmennusta.

 3. Toimia pyydettäessä muiden toimialojen, pääsihteerin, hallituksen 

ja KVN:n koulutusasioiden neuvonantajana.

 4. Vastata koulutusrahan hakemisesta päämajasta.

 5. Toimia yhteistyössä piirikuvernöörien, koulutusjohtajien ja 

jäsentoimialan puheenjohtajan kanssa.

– Korttityöryhmän puheenjohtaja (MDC) 2017–2020
 1. Vastata korttiaktiviteetin suunnittelusta, täytäntöönpanosta, 

markkinoinnista ja tiedottamisesta (mm. korttitaiteilijoiden 

kartoitus ja korttien valinta, painojen kilpailutus ja yhteydet 

painoon, esittelymateriaali ja ohjeistus, korttien postitus, 

korttimyynnin seuranta, tiedotusaineisto liiton viestintävälineisiin).

 2. Vastata piirien PVH-vastaavien tiedottamisesta ja kouluttamisesta 

korttien osalta.

 3. Kehittää edelleen korttitoimintaa.

– Arpajaistyöryhmän puheenjohtaja (MDC) 2017–2018
 1. Vastata arpajaisaktiviteetin suunnittelusta, täytäntöönpanosta, 

markkinoinnista ja tiedottamisesta (mm. arpajaisluvan hakeminen, 

arpojen painatus ja postitus, esittelymateriaali ja ohjeistus, 

arpojen myynnin seuranta, voittojen toimittaminen voittajille, 

tiedotusaineisto liiton viestintävälineisiin).

 2. Vastata piirien PVH-vastaavien tiedottamisesta ja kouluttamisesta 

arpojen osalta.

 3. Kehittää edelleen arpajaistoimintaa.

Kortti- ja arpajaistyöryhmän puheenjohtajat toimivat tiiviissä 

yhteistyössä palvelu- ja varainhankintatoimialan johtajan ja liiton 

toimiston sekä oman varainhankinta-aktiviteetin palveluntuottajien 

kanssa.

Tehtäviä haettavana
Liiton nykyisen jäsenjohtajan, koulutusjohtajan, korttityöryhmän ja 

arpatyöryhmän puheenjohtajien toimikaudet päättyvät 30.6.2017. 

Ensin mainittujen seuraajien toimikausi on 1.7.2017–30.6.2020 ja 

arpatyöryhmän puheenjohtajan 1.7.2017–30.6.2018. 

Suomen Lions-liitto ry julistaa nämä puheenjohtajuudet haettaviksi 

ja valinnat tapahtuvat kuvernöörineuvoston kokouksessa 

Hämeenlinnassa 26.11.2016. Liiton toimialoja ja työryhmiä varten 

on laadittu toimenkuvat, jotka ovat kokonaisuudessaan saatavilla 

liittotoimistosta (toimisto@lions.fi). Toimenkuvissa on määritelty 

kaikkia toimialojen ja työryhmien puheenjohtajia koskevat tehtävät 

(esim. toimintasuunnitelman, talousarvion ja toimintakertomuksen 

teko, tiedottaminen jne.). Lisäksi kunkin puheenjohtajan tehtävänä 

on mm:

Kelpoisuusvaatimuksena näihin kaikkiin tehtäviin on hyvä kokemus 

ko. toimialan tai työryhmän tehtävissä vähintään piiritasolla ja toimien 

edellyttämä kielitaito (ruotsi ja englanti). Kirjallisten hakemusten tulee 

olla liittotoimistossa viimeistään perjantaina 28.10.2016 toimiston 

aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä haettava tehtävä.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Heikki Hemmilä    Maarit Kuikka
puheenjohtaja     pääsihteeri

Vierailu piristää

Raimo Naumanen
päätoimittaja
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 6. lokakuuta

5/ 2016
KANNEN KUVA: Jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen vetosi voimakkaasti pii-

rikuvernööreihin Kokkolan kuvernöörineuvoston kokouksessa 20.8.2016 

jäsenkehityksen puolesta. Hänellä oli mukanaan veneen perälautoja, jotka 

hän jakoi jokaiselle piirikuvernöörille. Tämä oli merkki siitä, että liiton 

jäsentoimikunta toivoo jäsentilastojen perälautojen pysyvän kiinni ja siten 

koko maan jäsenkehityksen kääntyvän noususuuntaan. Nyt tilastot osoit-

tavat edelleen huolestuttavaa laskusuuntaa. Kuva: Raimo Naumanen.

Lion
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Perustettu 20.3.1955

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

• TOIMITUS
Raimo Naumanen
Vastaava päätoimittaja
Rahusentie 9 B
70340 KUOPIO
puh. 017 3641 349, 050 559 5784
e-mail: raimo.naumanen@lions.fi

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 muutok-
set: 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.

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2016 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
n:o 1 11.02. (aineistopäivä 11.01.)
n:o 2 07.04. (aineistopäivä 11.03.)
n:o 3 26.05. (aineistopäivä 29.04.)
n:o 4 25.08. (aineistopäivä 04.08.)
n:o 5 06.10. (aineistopäivä 15.09.)
n:o 6 09.12. (aineistopäivä 10.11.)

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.

Enemmän kuin juhla
Kansainvälinen presidentti 

Bob Corlew sanoo viestis-

sään jäsenkunnalle, että 

Lions Clubs Internationalin satavuotisjuhlasta on 

tilaisuus tehdä enemmän kuin pelkkä juhla. Sata-

vuotishankkeen perintöhankkeet ovat oivallinen 

keino, jolla klubit voivat vahvistaa naut timaansa 

arvostusta ja tehdä pysyvän vaikutuksen. Jo nyt 

on raportoitu yli 4 000 perintöprojektia. …...... 4

Uudet tulijat mahdollisuuksia
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Perälauta kiinni 
Jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen vetoaa 

piirikuvernööreihin havainnollisesti 
pitämään jäsentilaston perälaudan kiinni.

Ouluun odotetaan
2 500 Lions-vierasta ……………………….. 19

Joulukortit ja
arvat ostettavana ……………....………….. 20

OKRA leijonien suurtapahtuma

Oripään lentokentällä järjestettävä OKRA-maa-

talousnäyttely on todellinen leijonien suurta-

pahtuma. LC Oripään toteuttama näyttely kiin-

nosti tänäkin vuonna ja kävijöitä oli yli 83  000 

(kuva). Näytteilleasettajia oli 550. Erikoisteemana 

tänä vuonna oli hevonen ja sitä varten alueelle 

oli rakennettu hevosareena. Näyttelytuloilla kai-

kille Oripään asukkaille on kustannettu terveyden-

huollon perusmaksut. Avustuksia on lisäksi mak- 

settu eri tahoille merkittäviä summia. ……….. 25

Uusia jäseniä …………………………………… 26

LQ-koulutusohjelma  ……………………… 30

Klubien arkea ja juhlaa ……………….. 40–45

Svenska sidor ………………….......…….. 46–55

Leo sivut …………………………. 56–59

Kokkolassa pidetyssä kuvernöörineuvoston 

ko kouk sessa olivat maahanmuuttaja-asiat etu-

sijalla ennen kokousta pidetyssä Lions-seminaa-

rissa. Raudaskylän Kristillisen Kansanopiston vt. 

rehtori Jukka Harvala totesi esitelmässään, että 

uudet tulijat ovat mahdollisuuksia – ei uhkia. 

Kaikki tulijat on kohdattava, eikä ainoastaan olla 

tarkkailijoina. Kohtaamisilla syntyy asennemuu-

tos. Toinen alustaja oli lion Ralf Häggblom, joka 

esitteli LC Jeppon ja maahanmuuttajien yhteis-

työstä. Hänellä oli mukanaan irakilainen nuori 

Elissa Kh Al Rufuat (kuva). …………………. 8–10

PuSun menestys-
tarinat julkaistaan ……………..………. 12–14
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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.

Paras tapa kunnioittaa 
satavuotisjuhlaa

Kansleri Bob Corlew
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Tässä eräänä päivänä kuulin urhei-

luselostajan puhuvan erään suuren 

urheilijan perinnöstä. Pelaaja oli ollut 

all-star vuodesta toiseen ja hän olisi 

todennäköinen Hall of Fame -kunnia-

gallerian jäsen. Selostaja huomautti 

kuitenkin, että urheilijan tulisi voit-

taa nämä mestaruuskisat vahvistaak-

seen perintönsä. 

Kuulemme usein saman sanan 

– perintö. Se on mukana keskustel-

taessa taiteilijoista, vaaleilla vali-

tuista viranhaltijoista ja uudista-

jista. Tavallaan on olemassa jotakin 

suurempaa kuin saavutustemme 

summa. Voimme luoda pysyvän vai-

kutuksen, joka ylittää kaiken tekemi-

semme ja toimii päällyskivenä, näyt-

tävänä huippuna.

Enemmän kuin juhla

Meillä on tilaisuus tehdä Lions Clubs 

Internationalin (LCI) satavuotisjuh-

lasta enemmän kuin pelkkä juhla. 

Meillä on tilaisuus vaikuttaa pysy-

västi omiin paikkakuntiimme. Sata-

vuotisjuhlan perintöhankkeet ovat 

oivallinen keino, jolla klubinne voi 

vahvistaa nauttimaansa arvostusta 

ja tehdä pysyvän vaikutuksen. Se 

on keino, jolla klubinne voi sata-

vuotisjuhlaa juhlistaessaan muistut-

taa omaa yhteisöään sille antamas-

taan tärkeästä panoksesta. 

Yli 4 000 perintö- 
projektia raportoitu

Ympäri maailman klubit ovat otta-

neet tämän hankkeen vastaan innos-

tuneesti. Yli 4  000 perintöprojektia 

on raportoitu LCI:lle MyLCI:n kautta. 

Klubeilla on meneillään pienempiä 

hankkeita, kuten esimerkiksi puis-

tonpenkkien valmistamista tai laa-

jempia hankkeita, kuten klinikoiden 

rakentamista tai kirjaston laajenta-

mista. Monet hankkeet ovat inno-

vatiivisia ja kekseliäitä: esimerkiksi 

Kanadassa Prinssi Edwardin saarella 

Kensingtonin lionsklubi lahjoitti 

koululle oppimisen tehostamiseksi 

tusinan 16-kanavaisia lähetin-/ vas-

taanotinlaiteitta.

Perintöprojektitasoja on kolme, 

joista jokaisella klubilla on mahdol-

lisuus valita mieleisensä ja lähteä 

mukaan:

– Ykköstason perintöprojektit 

nostavat klubin näkyvyyttä omalla 

paikkakunnallaan. Pystyttäkää uusia 

lion-kylttejä, lahjoittakaa puiston-

penkkejä tai patsas tai hankkikaa 

puistoon suihkulähde. 

– Kakkostason perintöprojek-

tit tarkoittavat takaisin antamista 

omalle yhteisölle. Antakaa lahja, 

joka kestää – kunnostakaa puisto, 

rakentakaa jalankulkusilta raskaslii-

kenteisen tien yli, rahoittakaa palve-

luja näkövammaisille tai lahjoittakaa 

paikalliselle järjestölle sen kaipaama 

kulkuneuvo. 

– Kolmostason perintöprojek-

tit ovat laaja-alaisia ponnistuksia. 

Sellaisia ovat esimerkiksi klinikan 

rakentaminen, kirjaston tai koulun 

laajentaminen, sairaalan varustami-

nen tai koulutuskeskuksen kehittä-

minen uuden työn tai elämäntaito-

jen opettamiseen. 

Liittäkää siis satavuotisjuhlinta 

omaan paikkakuntaanne suunnit-

telemalla satavuotisjuhlan perintö-

hanke juhlavuotemme aikana. Teh-

kää satavuotisjuhlastamme unohtu-

maton antamalla omalle paikkakun-

nallenne kestävä lahja, jota eivät 

 lionit eivätkä paikkakuntanne asuk-

kaat koskaan unohda.

Lue lisää perintöprojekteista 

osoitteesta Lions100.org.

Kansainvälinen presidentti Bob Corlew. Kuva: RNen.
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Nuorta voimaa harmaantuvaan joukkoon

Kesä ei tunnu vielä antavan periksi 

syksylle. Koivun lehdetkin ruskistu-

vat vain ruostesienestä, lämpötila 

kun edelleen lähentelee 20 astetta. 

Sieni- ja puolukkasato on runsas, 

vaikka viljat tukehtuivat märkyyteen. 

Leijonat ovat kuitenkin jo palan-

neet kesälaitumiltaan palvelun 

pariin. Monet markkinat, kyläjuhlat 

ja konsertit on jo järjestetty ja varoja 

kerätty suurhankkeeseemme Punai-

seen Sulkaan. Tauluja, paitoja, pins-

sejä ja akryylikuulia on myyty omissa 

ja muiden tilaisuuksissa. Muistitte-

han, että näihin tapahtumiin voi 

pyytää mukaan tunnettuja sulka-

lähettiläitä: on ministeriä, toimit-

tajaa, juontajaa, laulajaa ja viihde-

taiteilijaa. Laitetaan heidät töihin! 

Samoin voimme pyytää apuun edun-

saajiamme, vaikkapa palvelualttiita 

partiolaisia tai leoja. TV-mainok-

set tukevat hanketta ja Otto-auto-

maateillakin on parhaillaan keräys 

menossa. 

Myös 100-vuotisperintöprojek-

teja on suunniteltu ja toteutettu-

kin. Lappset Group Oy on suunni-

tellut mm. oman Lion-malliston leik-

kikenttiä varten. Ja liiton toimikun-

nalla on hankinnassa metallinen 

kyltti, jonka voi kiinnittää vaikka 

puistonpenkkiin tai suurempaan-

kin muistomerkkiin. Me Ylivies-

kassa suunnittelemme mm. puulaji-

puistoa opiksi ja virkistykseksi kylän 

koulukkaille. Klubien projektit ja 

tapahtumat on hyvä ilmoittaa myös  

www.suomifinland100.fi -sivustol le 

valtakunnalliseen 100-vuotisjuhla-

rekisteriin. Näin saamme lisää näky-

vyyttä. Ja vaikka juuri saatiinkin 

maailmanlaajuinen 100-vuotispal-

veluhaaste täyteen, kannattaa omat 

nuorison aktivoinnin, nälän helpot-

tamisen, näön suojelun ja ympä-

ristön suojelun toimenpiteet vielä 

ilmoittaa MyLCI:n rekisteriin.

25-vuotias Lions 
Quest juhlittavana

Kuvernöörineuvosto kokoontui elo-

kuun lopulla Kokkolassa. Toista 

sataa lionia oli paikalla juhlimassa 

mm. 25-vuotiasta Lions-Quest-toi-

mintaa. Paikalla olleet Quest-kou-

luttajat panivat väen ennen iltajuh-

laa sellaiseen vauhtiin, ettei moista 

ole kuunaan nähty. Ei siis ihme, että 

kurssin käyneiden opettajien kasva-

tusasenteissa näkyi mittava muutos 

Tri Markus Talvion tutkimuksessa. 

Mutta ennen juhlaa vakavoiduttiin 

myös kuuntelemaan kahta mieliin 

painuvaa esitelmää: Miten me lionit 

voimme helpottaa Suomessa ole-

vien turvapaikanhakijoiden elämää? 

Yksinkertaisesti ottamalla heihin 

yhteyttä, kutsumalla kotiin, kyläjuh-

liin, pelikentille. Näin varmasti väl-

tetään niitä ongelmia, mitä eteläm-

pänä Euroopassa on nähty. Metsä 

vastaa niin kuin sinne huudetaan, 

sanotaan. 

Leijonatalosta oli pääsihteerillä 

vaihteeksi positiivista kerrottavaa, 

akkunat on uusittu ja alakerran tilat 

vuokrattu. Ja kun vielä viime kau-

den tilinpäätös, alustavan tiedon 

mukaan, päätyisi plussalle, päätti 

kuvernöörineuvosto palauttaa sääs-

tösyistä puoleen tingityn liiton luot-

tamushenkilöiden kilometrikor vauk-

sen, 22 senttiin/km. Vuosikokouk-

sessa käsiteltyyn pakolaisprojek-

tiin ei liitto kuitenkaan vielä lähde 

mukaan, mutta se ei estä yksittäi-

siä klubeja jo toimimasta. Lehden 

ilmestyessä olenkin jo käynyt pai-

kan päällä katsomassa millaisia jäl-

kiä Ruotsin ja Turkin lionit ovat jättä-

neet Adanassa, lähellä Syyrian rajaa. 

Viestintä on uudelleen- 
järjesteltävänä

Kuvernöörineuvosto hyväksyi hal-

lituksen esityksen liiton viestinnän 

uudelleenjärjestelemisestä. Mutta ei 

niin hyvää, ettei jotakin murhettakin. 

Jäsenmäärän lasku pakottaa meidät 

miettimään uudelleen piirien raken-

netta. Ko. toimikunta esitti oman 

ehdotuksensa uusiksi piirirajoiksi, 

jotta kaikilla tulevilla kuvernööreillä 

säilyisi täydet oikeudet. Muissa poh-

joismaissahan nämä kipeät ratkaisut 

on jo tehty. Ellemme nyt saa jäsen-

määräämme nousemaan, on meillä 

kahden vuoden kuluttua ainakin 

yksi piiri vähemmän. Piirihallituk-

sissa on esityksestä jo keskusteltu 

ja myös klubeja tullaan kuulemaan. 

Muistakaamme kuitenkin, ettei hal-

lintorakenne ole tärkeintä, vaan hyvä 

työmme – eikä se ole rajoista kiinni. 

Hyvälle työlle tulikin uusia koh-

teita reilu kuukausi sitten, kun Keski-

Italian vuoristossa sattui jo lyhyen 

ajan sisällä toinen voimakas maan-

järistys. Liiton LCIF-koordinaattori 

lähettikin ohjeet, miten klubi voi 

auttaa. Ja kartuttaa samalla Melvin 

Jones -tiliään. Kotimainen Hyvän 

päivä on 6.10.16 ja seuraava viikko 

on kansainvälinen palvelun viikko, 

jolloin kansainvälinen presidentti 

Corlew kehottaa lioneita tekemään 

työtä näönsuojelun hyväksi. Saim-

mekin juuri aiheeseen sopivan 

yhteistyökumppanin. Vasta valta-

kunnalliseksi levittäytyvä Glaukoo-

mayhdistys ry tarjoaa asiantuntijoita 

puhumaan salakavalasta näkövam-

man aiheuttajasta, silmänpainetau-

dista eli viherkaihista. Klubin tarvit-

see vain varata sopiva tila ja kutsua 

yleisö paikalle. 

Uusia aktiviteetteja? 

Eikä tässä vielä kaikki – tarjoan klu-

beille seuraavan, Hämeenlinnan 

kuvernöörineuvoston kokouksen 

yhteydessä vielä kaksisataa muuta-

kin aktiviteettia pureskeltavaksi. Sii-

täkin huolimatta, että liiton motoksi 

on jo nyt ehdotettu ”Liian monta 

tapaa tehdä hyvää”. Siis aion toteut-

taa kauan haaveillun aktiviteettipan-

kin, minkä pesämunan te itse viime 

syksynä minulle annoitte, jäsenky-

selyn yhteydessä. 

Lions-liittoa syytetään usein liian 

monien aktiviteettien markkinoin-

nista. Mutta liittohan olemme me, 

kaikki lionit, kaikki klubit. Kaikki ”lii-

ton” aktiviteetit on jossain vuosiko-

kouksessa hyväksytty, jonkin yksit-

täisen klubin aloitteesta. Ja aloit-

teistahan kuitenkin vielä valtaosa 

hylätään. Niin kuin Vuokatissa LC 

Kalajoen esitys paperittomien klini-

kan tukemisesta tai Turussa LC Yli-

vieska/Savisillan valtakunnallinen 

puhetaitokilpailu, taikka LC Jep-

pon pakolais aktiviteetti. Myöskään 

LC Vaasa/Familyn esitys sukupuo-

lineutraalista ”lion” puhuttelusta ei 

saanut liittokokoukselta kannatusta. 

Hämeenlinnan KVN keskittyy klubi-

hengen vahvistamiseen ja jäsenviih-

tyvyyden lisäämiseen. Yhtenä kei-

nona siihen kansainvälinen päämaja 

pitää hyvien yhteisten aktiviteettien 

tekemistä. Niillä saadaan paitsi aute-

tuksi apua tarvitsevia, myös hyvää 

mieltä itselle ja hyvää mainetta jul-

kisuuteen – ja sitä kautta nuorta voi-

maa harmaantuvaan joukkoomme. 

Heikki Hemmilä
Lions liiton puheenjohtaja

Lions-liiton puheenjohtaja 

Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.

English Abstract:

Finnish lions clubs are encouraged 

to activate into collecting funds 

for our seventh Red Feather Cam-

paign. Organizing concerts, mar-

kets and selling different items are 

tested means for fundraising, but we 

also have several famous Red Feather 

Ambassadors, from artists to minis-

ter to offer their talents for a good 

purpose. 

The 100 year Legacy Projects can 

also be added into the 100 year cel-

ebration register of our independ-

ent fatherland. Donations to LCIF for 

the Italian earthquake is proposed as 

well as working for the benefit of the 

refugees and asylum seekers in both 

Finland and the Middle East where 

the Swedish lions already are work-

ing. 
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Uusi toimisto – entiset tekijät

PASI SALMU
0400 541 866

pasi.salmu@gmail.com

Suomalaiset klubiasut ja mittapuvut
*Mittaukset esimerkiksi 

klubi-iltoina.

Lions-toimiston henkilöstön tehtä-

vänkuvauksia on uudistettu tavoit-

teena toimiston tuottaman jäsen-

palvelun laadun paraneminen ja asi-

oinnin helpottuminen. Uudistustyö 

on tehty rakennetyöryhmässä, joka 

aloitti työnsä 2014–2015. Työryh-

mässä lähdettiin liikkeelle niistä pal-

veluista, joita toimiston tulee tuot-

taa, minkä jälkeen tehtävät luokitel-

tiin kuudeksi eri kokonaisuudeksi:

– toimistopalvelut

– järjestö- ja jäsenpalvelut

– talouspalvelut

– viestintäpalvelut

– varainhankinta ja aktiviteetit

– Lions Quest

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu toi-

miston johtaminen, joka on liiton 

pääsihteerin tehtävä. Vastuuhenki-

löille on myös määritelty sijaiset.

Vastuuhenkilöt ja työntekijät em. 

palvelukokonaisuuksien osalta ovat:

– toimistopalvelut: 

 myyntisihteeri Tarja Grönholm

Tarjan tehtäväkokonaisuuteen kuu-

luvat mm. asiakaspalvelu ml. puhe-

linvaihde, tarvikemyynti ja siihen 

liittyvä verkkokaupan ohjeistus, 

postitus, toimistotarvikehankinnat, 

kokous- ja koulutustilavaraukset ja 

-tarjoilut, toimiston yleisilmeestä 

huolehtiminen (siivous- ja kiinteis-

töasiat) sekä kansalliset ja kansain-

väliset palkitsemiset ja klubimuista-

miset.

Verkkokauppa-asioissa Tarjaa 

sijaistaa taloussihteeri Marja Pak-

kanen ja Punainen Sulka -kampan-

jan sihteeri Paula Westling. Asiakas-

palveluun ja tarvikemyyntiin on ole-

massa kiertävä päivystysjärjestelmä 

toimiston henkilökunnan kesken. 

Palkitsemisasioissa sijaistaa järjes-

tösihteeri Susanna Gustafsson.

– järjestö- ja jäsenpalvelut: 

 järjestösihteeri 

 Susanna Gustafsson

Susannan tehtäväkokonaisuuteen 

kuuluvat mm. hallinnon kokousten 

valmistelut ja juoksevat asiat, klu-

bien ja piirien neuvonta, jäsenrekis-

teriasiat, toimialojen ja työryhmien 

yleisohjeistus, kansainväliset vierai-

lut Suomessa ja yhteydet kansainvä-

liseen järjestöön.

Susannan sijaisena klubi- ja jäsen-

asioissa toimii taloussihteeri Marja 

Pakkanen. Hallinnon kokousten ja 

kansainvälisten asioiden sekä toimi-

aloja ja työryhmiä koskevien kysy-

mysten osalta sijaisena toimii pää-

sihteeri. 

– talouspalvelut: 

 taloussihteeri Marja Pakkanen

Marjan tehtäviä ovat mm. jäsenmak-

sulaskutus, myyntilaskut ja maksu-

jen perintä, matkalaskujen ja ostolas-

kujen käsittely ja maksu sekä yhte-

ydet kirjanpitoon, liiton taloushal-

lintopalveluita tarjoaviin yrityksiin 

ja pankkeihin. Lisäksi Marja vastaa 

vakuutusasioista ja apuraharapor-

toinnista mm. kansainväliselle jär-

jestölle. Henkilöstöasioista Marja 

huolehtii loma- ja sairaspäiväilmoi-

tukset tilitoimistoon ja hoitaa yhtey-

det työterveyshuoltoon.

Marjan sijaisuus hoidetaan tilitoi-

miston ja pääsihteerin kesken. Klu-

beja koskevissa maksuasioissa voi 

Marjan poissaollessa kääntyä järjes-

tösihteerin puoleen.

– viestintäpalvelut:  

 tiedotussihteeri Kaisa Hartzell 

 (hoitovapaalla elokuulle 2017 

 saakka)

Kaisan äitiysloman aikana tehtä-

vät on osittain ulkoistettu viestin-

tätoimisto Medita Communication 

-nimiselle yritykselle, osittain tehtä-

viä ovat hoitaneet liiton vt. viestintä-

johtaja ja hänen johdollaan kokoon-

tunut viestintätyöryhmä. Kuvernöö-

rineuvosto teki hallituksen esityk-

sestä 20.8.2016 päätöksen palkata 

liittoon osa-aikainen viestintäpääl-

likkö, jonka tehtävissä yhdistyvät 

viestintäjohtajan ja Lion-lehden suo-

menkielisen päätoimittajan tehtävät. 

Tehtävä on tullut hakuun syyskuun 

alkupuolella mm. sähköisessä uutis-

kirjeessä ja liiton www-sivuilla. 

Viestintään liittyvissä kysymyk-

sissä voi toistaiseksi olla yhteydessä 

sp-osoitteella viestinta@lions.fi.

– varainhankinta ja aktiviteetit:  

 palvelu- ja varainhankinta- 

 sihteeri Sari Pirinen (äitiys- 

 lomalla 20.9.2016 alkaen)

Sarin tehtäväkokonaisuuteen kuu-

luvat mm. kampanjat ja aktivitee-

tit niihin liittyvine kumppanuuksi-

neen, verkkokauppa, lupa-asiat ja kil-

pailutus, sopimusasiat, aktiviteettien 

materiaalihankinnat, piirikoordinaa-

tio sekä toimialajohtajan tukeminen.

Sarin äitiysloman alkupuolella 

palvelu- ja varainhankintatoimialaa 

koskeviin kysymyksiin vastaavat 

mm. toimialan työryhmien puheen-

johtajat ja jokaisessa piirissä olevat 

ns. pvh-vastaavat sekä toimialajoh-

taja. Ks. yhteystiedot www.lions.fi – 

Jäsenille – Palvelu ja varainhankinta. 

Syksyn aikana toimistoon palkataan 

myös osa-aikainen sijainen vastaa-

maan ensisijaisesti verkkokaupasta, 

lupa-asioista, viranomaisyhteyk-

sistä ja kilpailutuksista sopimusasiat 

mukaan lukien.

– Lions Quest: 

 koulutussihteeri Jenna Härmä

Jennan perustehtäviin kuuluvat kurs-

sien käytännön järjestelyt, koulutuk-

seen liittyvät materiaalihankinnat, 

sähköisen oppimisympäristön hal-

linta, LQ-ohjelman markkinointi ja 

tiedottaminen sekä toiminnan kehit-

täminen yhteistyössä pääkouluttajan 

ja työryhmän kanssa. 

Lions-toimistossa vierailivat kansainvälisen järjestön tarvikemyynnin pääl-

likkö Noel Mason puolisonsa Debran kanssa 20.9.2016. Päivän aikana kes-

kusteltiin liiton tarvikemyynnin kehittämisestä ja päämajan mahdollisuuksista 

tukea sitä. Kuvassa vasemmalta oikealle pääsihteeri Maarit Kuikka, pääma-

jan vieras Noel Mason, liiton myyntisihteeri Tarja Grönholm ja Debra Mason. 

Kuva: Susanna Gustafsson.
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Jennaa sijaistavat pääkouluttaja 

sekä työryhmän puheenjohtaja ja 

jäsenet erikseen sovittavalla tavalla.

Palvelukokonaisuuksien ulkopuo-

lella on Punainen Sulka -kampanja 

ja sen kampanjasihteeri Paula West-

ling, joka on tavoitettavissa toimis-

tossa kolmena päivänä viikossa (ma–

ke) 30.6.2017 saakka.

Kaikki työntekijät vastaavat kysy-

myksiin sähköisestä laskutuksesta, 

verkkokaupan ja jäsenrekisterin käy-

töstä ja huolehtivat oman työalueen 

www-sivujen päivityksestä oman 

toimenkuvansa puitteissa.

Hallituksen kokoukset

20.10./10.11./2.2.2017/27.4./9.6.

Kuvernöörineuvoston kokoukset

26.11.2016 Hämeenlinna

25.2.2017 Kuhmo

Vuosikokous

9.–11.6.2017 Joensuu

Kansainväliset kokoukset

Europa Forum 27.–30.10.2016 Sofia, Bulgaria

Lions Quest Europa Meeting 12.–15.1.2017 Hyvinkää

NSR-kokous 19.–22.1.2017 Reykjavik, Islanti

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

Pääsihteerin tehtävät on määri-

telty liiton menettelytapaohjeessa. 

Keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lii-

ton toimiston johtaminen ja vastuu 

toimiston tuottamista palveluista, 

liiton hallinnon järjestäminen sään-

töjen ja yhdistyslain mukaisesti, vas-

tuu liiton taloudesta ja omaisuuden 

hoidosta hyväksytyn budjetin puit-

teissa, hallinnon kokousten sisältö-

jen valmistelu yhteistyössä puheen-

johtajan kanssa, asioiden esittely, 

kokousten sihteeriys ja päätösten 

täytäntöönpano sekä vastuu liiton 

viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden 

toimivuudesta.

Pääsihteerin sijaisuus määritellään 

tarvittaessa erikseen.

Yhteydet: 

– sähköposti, muotoa 

 etunimi.sukunimi@lions.fi

– puhelin, vaihde 010 510 4501

– alakohtaiset numerot 

 ks. www.lions.fi

***

Iloista ja ikimuistoista Hyvän Päi-

vää 8.10.2016 meille kaikille! Leh-

den seuraavassa numerossa kerro-

taan, kenet tänä vuonna palkittiin 

valtakunnallisena Hyvän Tekijänä 

ja mikä klubi ja lion saivat leijonien 

Vuoden Hyvän tekijä palkinnon.

Akupäälle avattu latu saavutti val-

tavan suosion. Kirjakeräys jouluksi 

rajavartioston miehille tuotti 150 

nidettä. Vaatekeräys ja huutokauppa 

joulun alla. Kämppien vuokraus hiih-

toturisteille. Ongintakilpailuja sekä 

arvauskilpailut Ivalojoen jäiden läh-

döstä.

Muun muassa tällaisia aktiviteet-

teja on mainittu 60 vuoden takai-

sessa, LC Ivalon ensimmäisessä toi-

mintakertomuksessa. Vuosien mit-

taan toimintakertomuksista löytyy 

niin nappulahiihtoja, veteraanike-

räyksiä kuin partiolaisten puusavot-

taakin. Vaskoolihiihtokin kuuluu klu-

bin historiaan siten, että leijonavel-

jet ovat olleet siellä vapaaehtoisina 

talkoolaisina.

– Unohtaa ei sovi sitäkään, että 

olemme jakaneet vuosittain stipen-

dejä koululaisille sekä vuorollamme 

lahjoittaneet pyöräilykypäriä ala-

asteen oppilaille. Toimintamme on 

paikallisella tasolla ollut ensisijaisesti 

lasten, nuorten, vanhusten sekä 

veteraanien ja partiolaisten hyväksi 

tehtyä vapaaehtoistyötä.

Näin totesi Ivalon lionsklubin his-

toriaan perehtynyt Jarkko Kaisanlahti 

klubin 60-vuotisjuhlassa Inarin Kul-

tahovissa.

– Uskallan väittää, että vapaa-

ehtoistoimintamme on vuosien 

saatossa tuottanut Inarille paljon 

hyvää. Samalla se on antanut mei-

dän omaan elämäämme sisältöä, sillä 

vapaaehtoisena toimiessa ei anna 

vain muille, vaan siitä saa valtavasti 

iloa myös omaan elämään, vakuutti 

Kaisanlahti.

55 vuotta sitten Ivalon klubiin 

kutsuttu Timo Hyvärinen muisti 

omakohtaisesti, miten nopeasti 

kansainvälinen Leijona-järjestö oli 

liikkeellä Lapuan patruunatehtaan 

räjähdyksen jälkeen.

– Varojenkeruu käynnistyi välit-

Lions-Liiton entinen puheenjohtaja Harri Forss lyö Kalervo Junttilan Lions-

ritariksi. Junttilan rinnalla seisoo puoliso, lions-lady Riitta.

tömästi ja viikon sisällä oli miljoona 

markkaa kasassa. Tällä summalla 

koulutettiin vuosikymmeniä pat-

ruunatehtaan räjähdyksen jäljiltä 

jääneitä orpoja ja puoliorpoja. Tulin 

-79 piirikuvernööriksi ja siltä ajalta jäi 

mieleeni kuinka hyvin tämäkin avus-

tussysteemi hoitui, hän kertoi.

60-vuotisjuhlassa nähtiin myös 

juhlallinen ritariksi lyöminen. Lions-

Liiton entinen puheenjohtaja Harri 

Forss löi Arne Ritari-säätiön val-

tuuttamana Lions-ritariksi ivalolai-

sen Kalervo Junttilan.

Jaakko Peltomaa

LC Ivalo täytti 60 vuotta
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Kokkolassa 20.8.2016 kokoontunut 

Lions-liiton kuvernöörineuvoston 

kokous sai seminaariosuudessaan rau-

taisen annoksen yhteistyöstä turva-

paikan hakijoiden kanssa sekä tietoja 

heidän elämänsä helpottamiseksi. 

Lion Ralf Häggblom puhui aiheesta 

LC Jeppo ja irakilaiset turvapaikanha-

kijat. Toinen asiantuntijapuhuja oli 

Raudaskylän Kristillisen Kansanopis-

ton vt. rehtori Jukka Harvala. Häggg-

blom vastasi kysymykseen Miten me 

lionit voimme helpottaa Suomessa 

olevien turvapaikanhakijoiden elä-

mää? Hän vastasi, että yksinkertai-

sesti ottamalla heihin yhteyttä, kut-

sumalla kotiin, kyläjuhliin, kesämö-

keille, urheilukentille. Harvala taas 

sanoi, että uudet tulijat ovat mah-

dollisuuksia – eivät uhkia. Harvalan 

puheen lyhennelmä on sivulla 10.

Lion Ralf Häggblom kertoi, että 

yhteistyö LC Jeppon ja turvapaikan-

hakijoiden kesken alkoi vuosi sit-

ten syyskuussa. Klubin osallistu-

mista nopeutti muutamien asuk-

kaiden vastustus maahanmuutta-

jia kohtaan. Toimitimme heille mm. 

vaatteita, taloustarvikkeita (katti-

loita, lautasia) ja muitakin elämiseen 

kuuluvia välttämättömiä tarvikkeita. 

Samalla tutustuttiin heihin.

– Meillä oli myös tulijoille paljon 

opetettavaa. Suomalainen kulttuuri 

poikkeaa niin paljon heidän elämän-

tavoistaan, että esimerkiksi liiken-

neopetus oli välttämätöntä. Myös 

joka päiväisessa elämässä oli paljon 

uutta. Esikerkiksi kaupan kassoilla 

jonotus oli heille tuntematonta, 

samoin kuin tavaroiden punnitus.

– Asuinpaikaksi löytyi entinen 

kunnantalo, jossa pakolaiskeskuk-

sen puolesta heille oli varattu sänky, 

lakanat ja pyyhe. Myös Internet-

yhteys Irakiin on olemassa. Käytössä 

on neljä huoneistoa, asumassa on yli 

kahdestakymmenestä maahanmuut-

tajasta enää 16. 

Turvapaikanhakijat ovat olleet 

hanttihommissa. He ovat osallistu-

neet romunkeräykseen, marjanpoi-

mintaan, perunannostoon, maalaus-

töihin. Töitä on vaikea saada, vain 

muutama on saanut työluvan. 

Turvapaikanhakijoissa on ammat-

timiehiä mm. juristi, timpuri, kam-

paaja, veturinkuljettaja jne. Toiveena 

on saada perhe Suomeen. Tilanne 

tuntuu vaikealle, kun oleskeluluvat 

viipyvät, eikä heillä ole edes pank-

kikorttia.

Häggblomin mukaan turvapai-

kanhakijoiden oloihin voi vaikut-

taa ottamalla heihin yhteyttä, kut-

sumalla heitä koteihinsa, mökeille, 

harrastusten pariin ja viemällä heitä 

eri tilaisuuksiin sekä tutustuttamalla 

lähiseutuun.

Seminaari ”Lions avointen ovien 

Euroopassa” alkoi puheenjohtaja 

Heikki Hemmilän esityksellä ”Kau-

den uudet vuoret”. 

Toisessa osuudessa LQ-puheen-

johtaja Raija Fors esitteli täysi-ikäisen 

Lions Questin. PDG Matti Tieksola 

kertoi kuinka saadaan tuulta Punai-

sen Sulan alle. Lisäksi PCC Heimo 

Potinkara puhui LCI:n 100-vuotis-

juhlavuodesta ja pääsihteeri Maarit 

Kuikka kertoi kuinka talouden tun-

nelissa näkyy valoa.

Kokkola kuuluisa 
tervasta ja laivoista

Avajaisjuhla aloitettiin lippujen 

sisääntulolla ja 125-vuotiaan Neder-

vetil hornorkesterin säestämänä Lei-

jonahengellä. O-piirin tervehdyksen 

esitti piirikuvernööri Torolf Höglund. 

Hän totesi piirin klubien määräksi 55 

ja jäseniä on 1 250.

Kaupungin tervehdyksen esitti 

valtuuston varapuheenjohtaja  Stefan 

Anderson. Hän mainitsi kunin-

gas Kustaa II Adolfin vuonna 1620 

perustaman kaupungin olevan kuu-

luisa tervasta ja laivanrakennuk-

sesta. Se on J.W.Snellmanin lap-

suudenkotipaikka ja siellä on kol-

manneksi suurin satama. Kokkola 

on pohjoisin kaksikielinen kaupunki.

Lions-liiton tervehdyksen toi 

puheenjohtaja Heikki Hemmilä. 

Tilaisuuden juontajana oli ”Wanha 

Kalle”, lion Kaija Jestoi.

Kuvernöörikokoukseen osallistui 

runsaat 100 lionia, puolisoa ja leoa.

Varsinaisen kuvernöörikokouk-

sen aluksi pääsihteeri Maarit Kuikka 

esitteli tuloslaskelman 1.7.2015–

30.6.2016 ja kauden 2016 talouden. 

Kuvernöörineuvosto käsittelee tilin-

päätöksen Hämeenlinnan kokouk-

sessaan 26.11.2016.

Hallituksen esityksestä halli-

tuspaikkojen hakemisessa jatke-

taan entistä käytäntöä, jossa PDG-

paikat tulevat avoimeen hakuun, 

mutta DG- ja 1. VDG-jäsenet valit-

see kuvernöörikurssi. PDG-paik-

kojen hakuajaksi tuli 2.5.2017 klo 

15.45 mennessä. Hallituksen raken-

nemuutoskeskustelu jatkuu ja pää-

tösesitys käsitellään KVN:n kokouk-

sessa Hämeenlinnassa. Piirirahaohje 

sekä piirirahat hyväksyttiin.

Kuvernöörineuvosto paneutui turvapaikan-
hakijoiden elämisen helpottamiseen

LC Jeppon paikallisesta pakolaisyhteistyöstä puhui lion Ralf Häggblom. Mukana olivat myös puoliso, lion Yvonne sekä 

Basrasta kotoisin oleva irakilainen nuori Eissa Kh Al Rufuat. Kuva: RNen.

Kokkolan kaupungintalon Kokkola-saliin saapuneet lionit, puolisot ja leot seu-

rasivat tiiviisti avajaisjuhlan ohjelmaa. Kuva: RNen.
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Syyrian pakolaishanke- 
esitystä ei hyväksytty

Kuvernöörineuvosto päätti, ettei 

Syyrian pakolaishankkeeseen tois-

taiseksi lähdettäisi. Hallitus on päät-

tänyt käynnistää selvitystyön ulko-

asiain ministeriön kehitysyhteis-

työosaston kanssa pitkäaikaisem-

man yhteistyön käynnistämiseksi ja 

kehitysyhteistyömäärärahojen hake-

miseksi. Puheenjohtaja täydensi Syy-

rian pakolaishanketta koskevaa esit-

telyä lisäaineistolla ja esitti, että 

hallituksen esityksestä huolimatta 

hankkeeseen lähdettäisiin mukaan. 

Kuvernöörineuvosto päätti, ettei 

hankkeeseen lähdetä toistaiseksi.

Kokonaisviestintää varten päätet-

tiin palkata osapäiväinen viestintä-

päällikkö, jossa yhdistyvät Lion-leh-

den päätoimittajan ja liiton viestin-

täpäällikön tehtävät. Toimialojen ja 

työryhmien jäsenyydet sekä Lion-

lehden toimitusneuvosto hyväksyt-

tiin. Toimialoja ja työryhmiä koskeva 

ohjeistus sekä puheenjohtajien toi-

menkuvat merkittiin tiedoksi. Halli-

tustyöskentelyn periaatteet ja koko-

usten asiakirjakäytäntö hyväksyttiin.

Yhteistyöstä Pohjoismaiden ja 

Saksan todettiin, että aikaisemmat 

päätökset toimenpiteistä todetaan 

päättyneiksi. NSR-yhteistyötä käsi-

tellään NSR:n työvaliokunnassa kun-

kin Pohjoismaan tekemän selvitys-

työn pohjalta. Asiaan palattaneen 

NSR:n CC- ja NSR-kokouksen yhte-

ydessä ja tulevissa kuvernöörineu-

voston kokouksissa.

MyLCI-työryhmä perustettiin ja 

siihen nimettiin puheenjohtajaksi 

IPCC Jari Rytkönen ja jäseniksi IPDG 

Kari Eväsoja ja DG Aarne Kivioja.

Lion-lehden ruotsinkieliseksi toi-

mittajaksi nimettiin kolmen nume-

ron koeajalla Lion Bo Ingves. Ilmoi-

tusmyynnin hoitaa T:mi Veli Matti 

Wilska.

Ennen kokouksen päättymistä 

annettiin puheenvuorot jäsenjoh-

taja Jukka Kärkkäiselle ja koulutus-

johtaja Antti Forsellille. Jäsenjoh-

taja vetosi piirikuvernööreihin ale-

nevan jäsenkehityksen pysäyttämi-

seksi ja jakoi heille perälaudat. Kou-

lutusjohtaja puolestaan palkitsi DG 

Kari Edelmannin ja DG Aarne Kivi-

ojan kunniakirjoilla osallistumisesta 

Kehitä itseäsi – Johtamistaitoja –työ-

pajaan.

Uusi strategia 
”LCI Forward”

Kuvernöörineuvoston pitkä kokous-

päivä päättyi Kokkolan kaupunginta-

lossa pidettyyn iltajuhlaan. ”Wanha 

Kalle”, lion Kaija Jestoi toivotti vie-

raat tervetulleiksi ja lions-koulutta-

jat kevensivät tunnelmaa Questin 

25-vuotisen toiminnan kunniaksi 

iloisella liikunnalla ennen ruokasa-

liin siirtymistä.

Illan juhlapuhujana oli uusi kan-

sainvälinen johtaja Markus Flaaming. 

Hän totesi, että Lions-järjestön uusi 

strategia nimeltään ”LCI Forward” 

on menossa huimasti eteenpäin. 

Strategia koskee kausia 2016–2021. 

Sen päämääränä on saavuttaa 200 

miljoonan ihmisen humanitaari-

nen palveleminen vuoteen 2021 

mennessä. Strategia perustuu nel-

jään osa-alueeseen: Palvelu, yleisön 

mielipiteen hahmottaminen, klubi- 

ja piiritoiminnan erinomaisuus sekä 

jäsenistön motivointi ja uusien mark-

kinointikohteiden löytäminen. Nämä 

saavutetaan kehittämällä uusia inno-

vatiisia tuotteita, päivittämällä van-

hoja tuotteita, laatimalla strategi-

nen markkinointisuunnitelma sekä 

käynnistämällä laadukkaita ohjel-

mia. Nämä kaikki saavutetaan vain 

ryhtymällä toimenpiteisiin.

ID Markus Flaaming kertoi, että 

kansainvälinen hallitus päätti Fukuo-

kassa, että keskitymme tulevaisuu-

dessa viiteen osa-alueeseen. Näitä 

ovat näkö, nälkä, ympäristö, syöpä 

ja diabetes. Erityisesti lasten ja nuor-

ten diabetes on tärkeä alue. Tulevai-

suudessa saamme työkaluja näille 

alueille, jotta voimme kehittää stra-

tegian suunnittelun osa-alueiden 

mukaista toimintaa.

Flaamingin oma toimikunta on 

markkinointiviestintä. – Se on läpi-

leikkaus kaikista muista toimikun-

nista ja siksi olen tyytyväinen että 

kuulun tähän toimikuntaan. Lions-

järjestömme kehittää nyt ammattitai-

dolla brändiä ja markkinointia. Nuo-

ret ammattimaiset tekijät ovat pää-

Jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen kannusti piirikuvernöörejä aktiiviseen jäsen-

hankintaan luovuttamalla jokaiselle Perälauta-kyltit. Kuva: RNen.

majassa kehittämässä markkinnoin-

nin suunnittelua. Esimerkiksi digi-

taalinen markkinointi ja some ovat 

tulevaisuudessa käytössä kaikessa 

toiminnassamme.

Tilaisuudessa leojen puheenvuo-

ron käytti leopresidentti Camilla 

Ekman.

Lions Quest 25-vuotias

Suomalainen Lions Quest juhli Kok-

kolassa 25-vuotista toimintaansa. Jo 

iltajuhlan alussa questiläiset järjesti-

vät hauskan liikuntaohjelman piireit-

täin. Iltajuhlassa palkittiin pitkäaikai-

sia ja uutteria työntekijöitä. Kunnia-

kirjat saivat 10. kauttaan piirin LQ-

puheenjohtajana aloittava Kalevi 

Lumijärvi, F-piirin puheenjohtaja 

Martti Koivumäki, rehtori, luokan-

opettaja Ulla Lundmark-Savolainen, 

LQ-pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyt-

tinen, luokanopettaja Hanna Kok-

kala, lukion ja yläkoulun opo Maa-

rita Mannelin, luokanopettaja ja tut-

kija Markus Talvio, erityisopettaja 

Johanna Alho-Forssblom ja luokan-

opettaja Sirpa Kannisto.

Seuraava kuvernöörineuvoston 

kokous pidetään Hämeenlinnassa 

26.11.2016.

Kansainvälinen johtaja Markus Flaa-

ming. Kuva: RNen.

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajisto VCC Erkki Honkala, pääsihteeri Maa-

rit Kuikka ja puheenjohtaja Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.

Questin toimikuntapuheenjohtaja Raija Fors ja nuorisojohtaja Jukka Isotalo 

luovuttivat pitkäaikaiselle Quest-kouluttajalle Ulla Sirviö-Hyttiselle kunnia-

kirjan kuvernöörineuvoston iltajuhlassa. Kuva: RNen. 

Raimo Naumanen
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Kokkolan kuvernöörineuvoston 

kokouksen 20.8.2016 seminaa-

riosuuden alkuosan teemana oli 

”Lions avointen ovien Euroopassa”. 

Raudaskylän Kristillisen Opiston vt. 

rehtori Jukka Harvala käytti mielen-

kiintoisen puheenvuoron aiheenaan 

”Yhdessä nutukoiden kanssa”. Kuu-

lijoilleen hän sanoi, että  meidän on 

kohdattava kaikenlaiset tulijat. Koh-

taamalla me rikastumme. Uudet tuli-

jat ovat mahdollisuus ja he voivat 

osaltaan tasapainottaa työväkemme 

ikäjakaumaa. He eivät ole uhkia.

Seuraavassa vt. rehtori Jukka Har-

valan puheenvuoron lyhennelmä.

Viime viikolla minulle soitti viime 

talvena Raudaskylän Kristillisellä 

Opistolla opiskellut Hamzah, joka 

oli huolissaan. Hän halusi varmistaa, 

että hänen ystävänsä hakemus pian 

Opistolla alkavaan maahanmuutta-

jien aikuisten peruskoulutukseen oli 

tullut perille. Puhuimme suomeksi ja 

asiat voitiin selvittää yhteisellä kie-

lellä. Edellisessä lokakuussa hän ei 

osannut sanaakaan suomea. Yhtei-

nen kieli oli löytynyt.

Raudaskylän Kristillisellä Opis-

tolla toteutettiin kahdeksan kuu-

kauden NUTUKKA-koulutus viime 

lokakuusta kesäkuuhun. Suomen 

kieltä ja muita aineita opiskeli 18 

afgaania, irakilaista, somalia ja thai-

maalainen. Opiskelu käsitti äidin-

kielen, matematiikan ja suomalai-

sen kulttuurin opiskelua. Kokemuk-

set olivat myönteisiä monella tapaa. 

Samoja kysymyksiä kuin muiden 

opiskelijoiden kanssa tuli eteen. Ei 

mitään erikoista. Tavallisia nuoriin 

liittyviä kysymyksiä.

Kohtaamalla 
rikastumme

Suomessa on uskallettava siirtyä 

uuteen vaiheeseen. Enää ei olla tark-

kailijoita katselemassa ”niitä”. On 

kohdattava kaikenlaiset tulijat ja oli-

jat. Kohtaamalla rikastumme. Uudet 

tulijat ovat mahdollisuus. He voivat 

osaltaan tasapainottaa työväkemme 

ikäjakaumaa. On otettava selvää hei-

dän taustoistaan ja osaamisestaan ja 

löydettävä henkilökohtainen, yksi-

lölle sopiva polku edetä työharjoit-

teluun tai opiskeluun. Tulijat ovat 

meille mahdollisuuksia, eivät uhkia. 

Kaikilla ihmisillä on samat unelmat 

ja toiveet. Kaikki ovat omilla jaloil-

laan seisovia, itseään kunnioittavia 

ihmisiä, joilla on tarinansa. Se olisi 

kuunneltava. Mielellämme näemme 

pakolaiset autettavina ja sellaisina 

heidän olisi myös pysyttävä. Se 

kapeuttaa meidän näkökulmaamme.

Loukkaannumme jos joku lähet-

tää täältä rahaa kotiin. Eikö Suo-

mesta ole lähdetty Amerikkaan, 

Australiaan ja Ruotsiin rahaa tienaa-

maan. Eikö kaikkien kansojen ihmi-

sillä saa olla samoja unelmia. Kou-

lutettavieni, kohtaamieni ihmis-

ten perusteella uskallan sanoa, että 

99  % tänne tulleista haluaa mak-

saa Suomelle takaisin kokemaansa 

rauhaa ja selkeyttä. 1  % sisältää eri 

tavoilla asennoituvia. Ongelmana 

esimerkiksi kansainvälisillä opiske-

lijoilla on, ettei heitä oteta harjoit-

teluun työpaikoille. Kaikki on kiinni 

asenteesta.

Suahilin kieltä opiskellessa kult-

tuuriin perehdyttäjä opasti: Älkää 

luottako muurien antamaan turvaan, 

koska niiden yli voi aina kiivetä. 

Älkää luottako vihaiseen koiraan 

vartijana, koska vihaisinkin koira voi-

daan myrkyttää. Jos yhteisö teidät 

hyväksyy keskuuteensa, yhteisö var-

jelee teidät. Varjeleeko meidän suo-

malainen yhteisömme kaikki vai ase-

tammeko ehtoja.

Asennemuutos 
syntyy kohtaamisilla

Leijonat voivat klubeina edistää 

asennemuutosta ottamalla maa-

hanmuuttajia koteihinsa vieraile-

maan, harrastuksiin, urheilu- ja kult-

tuuritapahtumiin, ottamalla vastaan 

ihmisen. Lukutaidottominkin tajuaa, 

jos toinen kohtelee häntä kunnioit-

tavasti ja myös sen, jos toinen hal-

veksii häntä. Tarvitsemme maahan-

muuttajien kohtaamista itsemme 

vuoksi, oman ihmisyytemme vuoksi.

”Kun muutoksen tuulet puhal-

tavat, toiset rakentavat muureja, 

toiset myllyjä” kertoo kiinalainen 

sananlasku.

Kumpaa me teemme.

Uudet tulijat ovat mahdollisuuksia – ei uhkia

Pohjois-Pohjanmaan aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen keskellä, takana Jukka Hautala, opiston vuo-

rotteluvapaalla oleva rehtori. Muu väki on AVI:n henkilöstöä ja Ylivieskan kaupungin edustajia. Keskuksena tieten-

kin NUTUKKA-pojat. Kuva: Kalajokilaakso/Anne Mattila.

Vt. rehtori Jukka Harvala puhumassa Kokkolan kuvernöörineuvoston 

 kokouksessa. Kuva: RNen.
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Itäisessä Pennsylvaniassa sijaitseva 

Leaser Lake oli alun perin noin 14 

metriä syvä tekojärvi. Sitten se alkoi 

pikkuhiljaa muuttua eräänlaiseksi 

kummitusjärveksi, kun sen vesi itse-

pintaisesti valui pois. Vuoteen 2001 

mennessä lähes 49 hehtaarin teko-

järvestä oli tullut pelkkää aavemaista 

maisemaa: ruohikkoa, pieniä puita 

ja rippeitä niistä maatilan rakennuk-

sista, jotka vesi nielaisi, kun teko-

järvi täytettiin vedellä 1960-luvulla. 

Järven vuotamisen tyrehdyttämisyri-

tykset epäonnistuivat, ja ympäröivä 

puisto jäi oman onnensa nojaan. 

The Leaser Lake Heritage -säätiö 

(LLHF) paiski töitä vuosikausia saa-

dakseen valtiolta tukea lähes viisi 

miljoonaa dollaria, joka riitti padon 

korjaamiseen ja järven uudelleen 

täyttämiseen. Korjaustyöt saatiin 

valmiiksi vuonna 2015.

Puiston henkiin herättämiseen 

vaadittiin paljon muutakin kuin vain 

järven täyttäminen vedellä. LLH-sää-

tiöllä oli suuria unelmia Leaser Laken 

varalle: Säätiö toivoi voivansa tarjota 

vapaa-ajanvieton mahdollisuuksia 

niille ihmisille, joiden ulottumatto-

massa sellaiset mahdollisuudet oli-

vat. Se halusi, että liikkumisrajoit-

teiset henkilöt voisivat tehdä tutki-

musmatkoja järven rannan poluilla, 

kalastaa kelluvalla laiturilta tai jopa 

istahtaa kajakkiin ja meloa järvellä. 

Ne olivat kuitenkin hinnakkaita unel-

mia.

Säätiön hallituksen jäsen, lion 

Tom Kerr esitteli varainhankinta-

suunnitelman lionystävilleen, jotka 

hänen laillaan olivat innostuneita 

Leaser Lake -virkistysalueen kunnos-

tamisesta. Järvi on monille paikallis-

asukkaille ylpeyden aihe heidän une-

liaalla mutta kauniilla maanviljelys-

alueellaan. 

Suunnitelman tavoitteena oli 

perustaa puisto Americans with 

Disabilities Act -lain eli vammais-

ten syrjinnän kieltävän lain mukai-

sesti. Puiston poluista, piknikpöy-

distä, saniteettitiloista ja pysä-

köintialueesta tulisi helppopääsyi-

siä liikuntarajoitteisille. The Kemp-

ton Lions Club sitoutui keräämään 

varoja kalastuslaituria ja kajakkien 

vesillelaskualustaa varten. LLH-sää-

tiö sitoutui hoitamaan monta muuta 

palapelin osaa. 

Lionit saivat uutta energiaa siitä 

ajatuksesta, että he olivat mahdollis-

tamassa myönteistä, ainutlaatuista 

ulkoilmakokemusta ihmisille, joilla 

oli rajoittunut liikuntakyky. Mitään 

vastaavaa ei ollut tarjolla sadan mai-

lin säteellä Kemptonista.

Kahden vuoden aikana Kemp-

ton lionit naapurikylän Ontelaunee 

Lions Clubin avustuksella hankkivat 

yli 7  000 dollaria. Sillä välin Kerr anoi 

apurahoja Lions of Pennsylvania 

-säätiöltä ja Lions Clubs Internatio-

nalin säätiöltä ja sai kerätyksi 49  500 

dollaria – riittävästi kattamaan kulut 

kalastuslaiturin ja kajakkien vesille-

laskualustan hankkimisesta. 

Lionit ja LLHF toimivat yhteis-

työssä paikallisen valmistajan 

kanssa ja pestasivat ryhmän paikal-

lisia mukautumiskykyisiä kajakinme-

lojia. Urheilijat testasivat prototyyp-

pejä valmistajan tiloissa ja järvellä. 

“Veneiden laskualustan kehitte-

lyprosessin aikana vasta ymmärsin, 

minkälaisia rajoituksia pyörätuo-

liin sidotulla henkilöllä on. Samalla 

oivalsin, miten monia asioita liikun-

takykyiset ihmiset pitävät itses-

tään selvyyksinä”, myöntää Kerr. 

“On todella ilahduttava huomata, 

miten suuresti tämä hanke vaikuttaa 

monen liikuntarajoitteiden kanssa 

painivan ihmisen elämään.”

Hanke vihittiin käyttöön loka-

kuussa 2015. Vihkimisseremonian 

aikana Mike White, jolla on spina 

bifida, rullasi vaivattomasti pyörä-

tuolillaan pitkin laskusiltaa ja lähti 

melomaan järvelle. “Se on vapaut-

tavaa. Yksi parhaimmista tunteista 

on se, että näyttää ja kokee olevansa 

samanlainen kuin muutkin”, sanoo 

White. 

Iloinen Kerr keltaisissa liivis-

sään uhkui ylpeyttä lionien saavu-

tuksesta. “Toivon, että tämä pie-

nen ryhmän toteuttama hanke voi 

toimia perintönä muille pienille klu-

beille niin, että nekin voivat tehdä 

isoja hankkeita.”

Tom Kerr ja Cassandra Rotolo:

Nousuvesi nostaa kaikki kajakit

Mike White käyttää mukautettua kajakinlaskualustaa Leaser Lake -järvellä lion Tom Kerrin seuratessa tilannetta.
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Viime numerossa kirjoitin kesän ylei-

sötapahtumista, mutta kirjoitus oli 

osaltaan ennenaikainen. Tapahtumat 

jatkuivat piireissä aina elokuun lop-

puun asti. B-piirissäkin ollaan kevät-

kaudella ja kesällä oltu menopäällä. 

On pidetty markkinoita, pesty auto-

jen tuulilaseja, järjestetty konsert-

teja ja ties mitä. – Tulossa on vielä 

syksyn aikana PuSu-juoksu ja PuSu-

naamiaiset, piirikoordinaattori Sanna 

Mustonen kertoo.

F-piirin koordinaattori Matti-

Pekka Mäkelä raportoi klubien pitä-

neen konsertteja ja kesäteattereita. – 

Mutta takaiskuna ovat neljän klubin 

lopettamiset ja sulkaleijonien vaih-

tumiset.

Kun nyt on kalenterinkin mukaan 

siirrytty syksyyn, saanen yhdellä 

rysäyksellä kiittää klubeja kevään 

ja kesän aikaisista aktiviteeteista 

mukaan lukien Haminan, Oripään 

ja Porin klubit, joilla oli vastuullaan 

erittäin suuret, mutta hyvin hoide-

tut tapahtumat.

Pieni virhekin viime lehden kirjoi-

tuksessani oli. PuSulla ei suinkaan 

ollut omaa telttaa Porissa, vaan PuSu 

Kohti syksyn PuSu-aktiviteetteja
oli kylässä EHYT:n teltassa. Tästä 

kiitokset yhteistyökumppanimme 

suuntaan.

Uusia porkkanoita 
tulossa

Toimikunta on päättänyt jalostaa 

viimeinen PuSu-kauden uusilla pal-

kitsemisilla, joita ovat neljän perio-

din lahjoitukset ja niistä palkitsemi-

set sekä kuukauden klubin nimeä-

minen. Viime mainitun valitsee Fin-

landia-palkinnon tapaan yksi hen-

kilö ilman valitusoikeutta. Valitsi-

jat ovat meidän mainiot Sulkalähet-

tiläämme, joista ensimmäisen valit-

see syyskuun raporttien perusteella 

urheilutoimittaja Kaj Kunnas.

Klubeille tiedot uusimmista pää-

töksistä tulevat piirikoordinaattorien 

kautta elleivät jo ole tulleetkin.

Menestystarinat julki

Uutta on myös klubien menestys-

tarinoiden julkaiseminen Lion-leh-

dessä. Viime numerossa oli jo yksi 

LC Ylihärmä ja tässä lehdessä tulee 

Sulkalähettiläät Malmilla, vasemmalta Juuso Mäkilähde, Esa Ruuttunen sekä 

Esa Niemi yhdessä pääsihteeri Maarit Kuikan kanssa.

iso joukko uusia tarinoita. Kaikki 

tarinaklubit ovat ylittäneet tavoit-

teensa ja osa reilustikin. Tällaisista 

klubeista on ilo kirjoittaa!

Tämä lehti tulee jäsenille kesken 

kiivaimman Maikkarin PuSu-tois-

tojen ja kaikki tähtää Hyvän Päi-

vän aktiviteetteihin 8.10.16. Seuraa-

vat tietoiskut tulevat YLEn kanavilla 

28.11.–3.12.16. Klubeilla on mainio 

tilaisuus hyödyntää 

tv-näkyvyyttä omissa 

tapahtumissaan. 

Antoisaa PuSua!

Matti Tieksola
puheenjohtaja
PuSu-
toimikunta

LC Kesälahti (H-piiri) 119 %
Kesälahden kunta säilyi itsenäisenä vuoden 2013 alkuun asti, jolloin 

Kiteen kaupungin kanssa tehdyn liitoksen myötä Kesälahti lakkasi ole-

masta itsenäinen kunta. Asukkaita ennen liitosta oli yli 2  300. Poh-

jois-Karjalassa sijaitseva Kesälahden kaupunginosa tunnettiin ennen 

muinoin komeasta v. 1831 rakennetusta puukirkosta, joka kuitenkin 

jatkosodan pommituksissa tuhoutui v. 1941.

 Kiteen kaupungissa toimii kolme lions-klubia, joista kaksi toimii 

emäkaupungin puolella. LC Kesälahti on perustettu vuonna 1964 ja 

mukana on vielä kaksi perustajajäsentä. Klubin Sulkalion on Kalervo 

Jaatinen.

– Kun saimme Punaisen Sulan toimikunnalta klubimme tavoit-

teen, klubiveljet kysyivät minulta saadaanko se täyteen. Sanoin koko-

uksessa että saadaan me, Kalervo Jaatinen muistelee ensimmäistä 

kokousta koskien PuSua.

 LC Kesälahden tavoite 4788 euroa täyttyi jo keskellä kesää. Uuteen 

kauteen klubi lähtee lukemista 119 %.

– Klubissa on 30 veljeä, tosin parhaimmillaan on ollut yli 40. Viime 

kaudella saimme kaksi uutta jäsentä. Tahtotila klubissa on korkea. 

Ei ole ollut mitään ongelmia. Keskityimme akryylipallojen myyntiin, 

niissä on hyvä tuotto, Jaatinen jatkaa.

 Hän itse on ollut tuloksellinen myyntimies – akryylipalloja Jaati-

nen itse on myynyt parisenkymmentä. – Aktiviteetteja ei ole pidetty 

PuSun hyväksi. Olemme panostaneet kampanjan alkuun, mutta kat-

sotaan mitä uusi kausi tuo.

LC Vilppula (G-piiri) 132 %
Pirkanmaalainen kunta Vilppula vietti rauhallista, mutta vireää itse-

näistä elämää 5  300 asukkaineen aina vuoteen 2009 asti. Kyseisenä 

vuonna Vilppulan kunta lakkautettiin ja se yhdistyi Mänttään. Ny kyään 

Mänttä-Vilppula-nimellä kulkevassa kaupungissa on asukkaita lähes 

11  000. Molempien historiaan ovat vaikuttaneet paperi- ja metsäteol-

lisuus lähinnä Serlachiuksen suvun ansiosta.

Kaupungissa toimii kaikkiaan viisi klubia, joista vilppulalaisia on 

kaksi – v. 1971 perustettu LC Vilppula ja v. 1989 perustettu LC Vilp-

pula/Koski. Ensin mainitun klubin sulkaleijonalla Juha Seppälällä on 

kerrottavana hauska tarina, kuinka ryhtyi leijonaksi.

– Isäni oli aikanaan LC Vilppulan jäsen ja minä olin Lähi-idässä rau-

haa turvaamassa. Meillä ei ollut siellä kirjoja juuri ollenkaan, niin vih-

jaisin asiasta isälle eikö klubi voisi hankkia meille lukemista. Ei kulu-

nut kuin kaksi viikkoa, kun saimme hirveän määrän kirjoja luettavak-

semme, Juha Seppälä muistelee.

Liekö perinteet vaikuttaneet siihen että häntä pyydettiin mukaan 

ja hetken miettimisen jälkeen Juha Seppälä suostui jäseneksi eikä ole 

katunut.

– Meillä on harvinaisen yhtenäinen ja aktiivinen klubi. Kuukausiko-

kousten läsnäoloprosentti on varovasti arvioiden 95 % kuukausi toisen 

jälkeen. Meillä ollaan mukana rennosti ja hyvillä fiiliksillä!

Juha Seppälälle lankesi oitis myös Sulkalionin virka eikä hän aikail-

lut toimissaan. Äkkilähtönä mentiin joulukadulle makkaraa ja akryyli-

palloja myymään. Klubi osti myös kolme taiteilija Soile Yli-Mäyryn tau-

lun vedosta. – Lahjoitimme yhden Kolhon kirjastoon, yhden Vilppu-

lan kirjastoon ja yhden Vilppulan vanhainkotiin. Ihmiset voivat niitä 

siellä ihailla.

– Meille asetettu tavoite hyväksyttiin välittömästi. LC Vilppula/

Kosken kanssa pidämme vielä keväällä yhteisen konsertin, Juha Sep-

pälä paljasti suunnitelmiaan.
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LC Eura/MuiNaiset (M-piiri) 132 %
Vajaan 13  000 asukkaan Euran kunta sijaitsee Satakunnassa 50 km:n 

päässä Porista. Viimeisimmässä kuntaliitoksessa v. 2009 Kiukainen sai 

kutsun tulla mukaan kehittämään yhdessä Euraa. Elinkeinoelämä kun-

nassa on vilkasta.

Kanta-Eurassa toimii kolme lions-klubia; vuonna 1956 perustettu LC 

Eura, v. 1970 perustettu LC Eura/Pyhäjärvi ja viimeisin tulokas v. 2008 

perustettu melkein 30 naisleijonan LC Eura/MuiNaiset. Viime mainittu 

on kunnostautunut Punaisen Sulan kampanjassa lukemiin 132 % ollen 

vankasti maan TOP-kympissä.

– Ihmettelimme ensin meille asetettua tavoitetta hetken verran, 

mutta sitten aloimme töihin. Päätimme keskittyä tuotteiden myyntiin, 

klubin Sulkalion Marja Rantanen kertoo.

LC Eura/MuiNaiset on hyvä esimerkki yhteistyötä muiden paikkakun-

nan klubien kanssa tekevästä yhdistyksestä. Myös LC Kiukaisen kanssa 

on pidetty hedelmällinen yhteistyöpalaveri.

– Yhteistyötä on pakko tehdä. Ei kaikkien klubien pidä juosta saman 

yrityksen perässä. Tällä alueella sentään toimii kuntaliitoksen jälkeen 

kaikkiaan seitsemän klubia, Marja Rantanen paljastaa.

Klubin tahtotila on korkea, hanke hyvä ja kohteet oikeat. Rantanen 

kehuu akryylipallojen myynnin helppoutta. Hän itse on myynyt niitä 

jo yli 1 000 euron edestä. – Tein etukäteismyyntiä paljon palloilla. Tau-

luja sen sijaan ei ole mennyt yhtään kaupaksi. Sanottakoon kuitenkin 

että minulla on hyvä aisapari PuSussa, nimittäin Pirkko Vähäaho, Marja 

Rantanen kehaisee lopuksi.

LC Hämeenlinna/Liinut (C-piiri) 174 %
Hämeenlinnan kaupunki ei paljon esittelyjä kaipaa, sen verran tun-

nettu se on ja arvostetun kaupungin maineen se on hankkinut vuosien 

ku luessa. Yli 68  000 asukkaan kaupungissa on kahdeksan aktiivista klu-

bia, joista Punaisen Sulan keräystilastoissa kärjessä on v. 2010 perus-

tettu LC Hämeenlinna/Liinut. Klubin perustajajäsen Tarja Salomäki toi-

mii Sulkalionin ominaisuudessa vastuullisena suunnitelmien toteutta-

jamoottorina.

– Meillä on erittäin hyvä henki klubissamme. Jokainen on mukana 

omilla voimillaan ja hyvässä hengessä, Tarja Salomäki kertoo.

LC Pudasjärvi (L-piiri) 156 %
Pudasjärven kaupunki sijaitsee Pohjois-Pohjanmaan maakunnan poh-

joisosassa Iijoen halkoessa kaupungin keskustaa. Viime aikoina Pudas-

järvi on tullut kuuluisaksi maailman suurimmasta hirsikoulustaan, 

joka otettiin käyttöön meneillään olevan lukuvuoden alussa. Myös 

Syötteen kaksi laskettelukeskusta tuovat mainetta kaupungille. Asuk-

kaita on tällä hetkellä noin 8  200, kun ihmisiä 50–60-lukujen tait-

teessa oli jopa 16  000.

LC Pudasjärvi on toinen kaupungin klubeista ja on tehnyt kovan 

tuloksen kesän tilastoon – peräti 156  % asetetusta tavoitteesta.

– Maaliskuussa käynnistimme keräyksen ensimmäisellä toimikun-

nan kokouksella. Päätimme keskittyä pienemmän akryylipallon myyn-

tiin, mutta toki pinssit ja tarrat kuuluivat tilauksiin, klubin Sulkalion 

Juha Timonen kertoo.

 Klubissa Timosen mukaan suurimman myyntityön on tehnyt 

Antti Pesälä, joka oli hankkinut ostajan myös Asfalttihelmelle, joka 

– kuten tunnettua – on taiteilija Soile Yli-Mäyryn kampanjalle suun-

natun taulun nimi.

– Kaikki klubin jäsenet ovat osallistuneet omalla panoksellaan 

myyntityöhön. Myyntityö jatkuu akryylipallojen ja pinssien osalta 

kampanjan loppuun, hyvähenkisen klubin Sulkalion Juha Timonen 

lausuu lopuksi.

LC Utajärvi (I-piiri) 130 %
Utajärven kunta sijiatsee ennen niin vilkkaan tervareitin Oulujoen var-

rella reilut 50 km Oulusta. Kunta on tyypillinen pirteä ja aktiivinen 

maalaiskunta, joka on kokenut väestötappioita väkirikkaimmasta vuo-

desta 1952, jolloin kylän raitteja kulutti yli 8  600 kuntalaista. Nykyi-

nen väkimäärä on vajaa viisituhatta alhaisempi.

Utajärvi tunnetaan myös ennakkoluulottomista tapahtumista, joita 

kunnassa järjestään myös LC Utajärven toimesta. Kuten väkiluvun 

kasvun kannustus. 

– Me maksamme jokaiselle syntyvälle lapselle rahaa, LC Utajärven 

Sulkalion Erkki Partanen huudahtaa ja kannustaa kuntalaisia syntyvyy-

teen. Lapsiraha on ollut jo vuosien ajan yksi hienoista aktiviteeteista.

Kesäisin LC Utajärvi muuttaa nimensä viikon ajaksi Mutajärveksi, 

kun PCC Asko Merilän kartanon pihamailla pelataan mutajalkapalloa.

LC Utajärven jäsenmäärä on 26 kun kunnan toisessa klubissa LC 

Utajärvi/Asp jäsenmäärä on hivenen pienempi. – Tämä on mukavan-

kokoinen yhtenäinen klubi, Erkki Partanen vakuuttaa.

Klubi on panostanut aluksi tuotemyyntiin hankkimalla PuSu-pai-

toja ja pinssejä sekä jäsenille että yleisölle. – Minä myin neljä akryy-

lipalloa ja muut kaksi – niillä on hyvä kasvattaa saldoa. Tämä on kui-

tenkin niin pieni kunta, ettei tauluille löydy ostajia.

Kun yleensä PuSu-toimikunnan laskema tavoite koetaan klubeissa 

liian suureksi, ei Sulkalion Erkki Partanen klubilleen asetettua tavoi-

tetta kauhistele. – Pikkasen puuttuu vielä malliklubistatuksesta, mutta 

se me yhdessä hankitaan, Erkki Partanen lupaa lopuksi.

LC Parkano (E-piiri) 109 %
Pirkanmaan maakunnassa v. 1977 kaupunkioikeudet saanut Parkano 

on yli 6  700 asukkaan teollisuuskaupunki.  Metalliteollisuus on hal-

linnut liike-elämää, mutta myös metsäteollisuudella on vankat perin-

teet.  Parkanosta löytyy kolme puunjalostusyritystä, yksi toimiva saha 

ja useita metallialan yrityksiä.  Parhaimmillaan Parkanossa on ollut 

noin 8  500 asukasta.

Parkano tunnetaan myös rautatiestään ja siitä että asema sijaitsee 

viisi kilometriä kaupungin keskustasta, ainoan paikallisen Lions-clu-

bin LC Parkanon Sulkalion Tuomo Herrala valistaa.  Klubi on perus-

tettu jo vuonna 1963, joten perinteitä riittää.

Klubissa on 22 jäsentä, mutta Herrala kehuu puolisojen voimakasta 

panosta auttamistyössä.

– Me puhallamme yhteen hiileen aina.  Nuorison auttamiseen täh-

tääviä aktiviteetteja on ollut paljon, mainittakoon vaikka partiolaiset.  

Lokakuussa meillä on iso aktiviteetti Ladyjen kanssa ja siitä tuotto käy-

tetään Punaiseen Sulkaan, Tuomo Herrala kertoo.

Kun tavoite 6  918 euroa viime vuonna saatettiin klubin tietoon, 

kokouksessa ainoastaan todettiin että ”kädet pois taskusta ja aletaan 

töihin”. – Tavaraa on kaupiteltu kaiken aikaa. Akryylipallo on hyvä 

tuote.  Autokaupan ajoilta minullakin suhteet ovat säilyneet ja kaup-

poja on syntynyt, Tuomo Herrala sanoo haastattelun päätteeksi.

LC Hämeenlinna/Liinut päätti yhteistuumin kerätä tavoitteen täyteen 

etupainotteisesti päästäen siten paineet pois loppusuoralta.

– Lahjoitimme 1 500 euroa ennen kampanjan alkua. Jokainen osti 

PuSu-pinssin ja -tarran alkajaisiksi. Myyntituotteiksi tilasimme paitoja 

ja koruja, mutta myös lipaskeräyksiä on ollut aina myyntien yhteydessä.

 Työtunteja on tähän mennessä kertynyt noin sataviisikymmentä. Elo-

kuussa oli vielä yhteistyössä LC Tuuloksen kanssa PuSu-tapahtuma, jossa 

tanssittiin ja huudettiin klubilaisten lahjoittamia tavaroita, jumpattiin ja 

pelattiin, syötiin ja pidettiin hauskaa.

– Vaikka ajankohta ei ollut paras mahdollinen, plussan puolelle pääs-

tiin, Sulkalion Tarja Salomäki paljastaa päätteeksi. 
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LC Somero (A-piiri) 129 %
Varsinais-Suomen maakunnassa sijaitseva Someron kaupunki sai oikeu-

tensa v. 1993. Yli 9  000 asukkaan kaupunki tunnetaan monista kuu-

luisuuksistaan, joita Somero on maailmalle lähettänyt. Vanhempi väki 

muistaa seiväshypyn ME-miehen Someron Esan Pentti Nikulan sekä 

mainion adjutantin ja leijonan Kauko Nyströmin. Myös legendaariset 

muusikot Rauli ”Badding” Somerjoki ja MA Numminen ovat Some-

ron kasvatteja.

Nikulan hakiessa varhaisia askelmerkkejään perustettiin kunnan 

ensimmäinen klubi LC Somero v. 1957. Toinen klubi LC Somero/Para-

tiisi perustettiin v. 2002.

– Meillä on aika suuri klubi, lähes 50 jäsentä. Ikähaarukkamme on 

laaja vanhimman jäsenen ollessa jo 85 vuotta ja nuorimman kolmikymp-

pinen, klubin Sulkalion Eino Lindström taustoittaa.

Klubin kuukausittaisissa tapaamisissa käydään Lindströmin arvion 

mukaan 85 %:sti paikalla, mutta paikkausmadollisuuksia on runsaasti 

tilapäisen poissaolon apuna.

– Kun saimme tietää tavoitteemme, niin korkealtahan se tuntui. 

Teimme myös yhteistyötä LC Somero/Paratiisin kanssa. Myyntivaltte-

jamme ovat olleet akryylipallot, joita paras ”myyntimiehemme” Lady 

Rostita Kuitunen on myynyt ainakin 4  000 euron edestä. Klubiko-

kouksessa teimme myös päätöksen että jokainen ostaa 100 eurolla tuot-

teita, Lindström kertoo.

 Varsinaisia aktiviteetteja PuSun hyväksi ei vielä ole ollut, mutta 

harkinnassa sellaisetkin ovat. – Nyt meillä on hyvänolon tunne päälle, 

mutta toisaalta eihän 1-sulan malliklubikaan ole kuin 21 %:n päässä, 

hän heittää arvoituksellisesti.

Jalkapalloseura KuPS on kutsuttu 

Punainen Sulka -seuraksi ja valta-

kunnalliseksi lähettilääksi.

– Niissä merkeissä KuPS tulee 

haastamaan kaikki Veikkausliigassa 

ja A  ja B-juniorien pääsarjoissa 

pelaavat seurat Punainen Sulka 

-keräykseen omilla paikkakunnil-

laan yhdessä paikallisten lionsklu-

bien kanssa.

Näin kertoi yleisölle Helsingin 

Sonera-stadionilla 15.8.2016 pela-LC Brändö-Kumlinge (A-piiri) 128 %
LC Brändö-Kumlinge med 13 medlemmar är en liten klubb med sin bas 

i två av Finlands minsta kommuner. Det sammanlagda befolkningsun-

derlaget är knappa 800 personer. Men man säger ju att ”litet är vackert”. 

Så kan man tänka också i Röda Fjädern sammanhang. Klubben var den 

första att anmäla sig som en ”tre fjäders” modellklubb vilket innebär 

att klubben förbundit sig till att samla in 2,5 gånger sitt beräknings-

mässiga insamlingsmål.

Man är på god väg med 2  600 euro och klubbens president Anders 

Henriksson garanterar att den summan ännu fylls på med minst 3  000 

euro. Den årliga fisketävlingen är den källa som man öser ur. I år sam-

lade tävlingen 55 båtlag med 156 fiskare, uppger föregående års presi-

dent Bengt Granlund. 

Klubben har också visat framfötterna i tidigare Röda Fjädern-insam-

lingar. Vid den första medelinsamlingskampanjen som var gemensam 

för lionsklubbarna i Norden, Röda Fjädern i Norden, överskred klubben 

sitt mål 4,7 gånger och samlade in nästan 93  000 mark (15  600 euro). 

Inom Lionsland Åland och den egna zonen har man också gått in 

för gemensamt Röda Fjädern-engagemang. Inkommande november, 

19.11, ordnar man t.ex. en Röda Fjädern Gala i Mariehamn där alla fem 

klubbar i zonen får sin del av intäkterna som sedan förs över till Röda 

 Fjädern-kampanjen.

Veikkausliigan Kuopion 
Palloseura haastaa muut seurat

KuPS:n legendaarinen pääkuuluttaja Ilkka Hiltunen kertoo Sulka-haasteesta 

yleisölle ennen ottelua. Kuva: Antti Tuomikoski.

tun HJK-KuPS ottelun alkuhetkillä 

LC Kuopion jäsen ja pääsarjan pit-

käaikaisin kuuluttaja Ilkka Hiltunen, 

jonka rauhallista ääntä kuunneltiin 

26 vuotta aina vuoteen 1996 asti.

KuPS:in haasteen ojensi Punainen 

Sulka -viestiviirin muodossa jouk-

kueen kapteeni Petteri Pennanen.

Ottelun aikana KuPS:in F-juniorit 

keräsivät Punainen Sulka -keräyslip-

paisiin varoja nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi.

Teksti: Thorleif Johansson

Sulka-haasteen antanut KuPS voitti 15.8.2016 HJK:n lisäajalla maalein 2–3.  

Ottelun jännittävyyttä lisäsi se, että KuPS teki neljän lisäaikaminuutin aikana 

kaksi maalia, tasoitusmaalin ja voittomaalin. Kuvassa Kuopion Palloseura Oy:n 

pääomistajaa, toimitusjohtaja Ari Lahtea onnittelivat IPCC Jari Rytkönen (etu-

alalla oik.) ja Lions-liiton palvelujohtaja Tauno Laine.  Taustalla myhäilee Jorma 

Ollila. Kuva: Antti Tuomikoski.

MM-kisalipuilla tuet Punaista Sulkaa
Lahdessa järjestetään 22.2.–5.3.2017 hiihdon MM-kilpailut seitsemännen kerran. Ensi keväänä tapahtu-

massa yhdistyvät kilpailujen huippujännitys sekä viihdekokemus. Kilpailujen rinnalla tango on nimittäin 

vahvasti mukana. Sen mahdollistaa yhteistyö Seinäjoen Tangomarkkinoiden kanssa.

Kannattaa siis osallistua Lahden MM-kisoihin yhtä hyvin hiihdon kuin musiikinkin vuoksi! Ja kisalippu 

kannattaa ostaa Punaisen Sulan -sivuilta (www.punainensulka.fi), sillä jokaisesta sen kautta ostetusta 

lipusta Punainen Sulka saa 15%, jolla tukea nuorten hyvää elämää. Vinkki: klubisi voi vuokrata vaikka 

bussin ja tehdä päivän kisamatkan, nauttia hiihdosta, musiikista, tangosta…
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Aiemmilla sukupolvilla elämä valin-

tojen osalta oli helpompaa. – Ei ollut 

niin paljon vaihtoehtoja, Mäkilähde 

muistuttaa.

Nyt on, liikaakin.

– Siksi älkää antako oman kase-

tin hajota kohtuuttomien paineit-

ten alla. Jos ottaa ne liian vakavasti, 

niin se johtaa pahimmillaan syrjäy-

tymiseen.

– Sen sijaan tehkää rauhassa 

omaa juttuanne ja miettikää, mitä 

haluatte. Mutta olkaa aktiivisia.

Juusolla on viesti myös varttu-

neella sukupolvelle:

– Vaikka omassa perheessä kaikki 

on hyvin ja suhteet nuoriin kun-

nossa, niin meidän pitäisi hieman 

katsella ympärille ja pitää huolta niis-

täkin nuorista, joiden perheissä van-

hemmasta syystä tai toisesta eivät 

jaksa huolehtia nuorista. Ja siihen on 

kyllä kaikenlaisia keinoja.

– Pitäisi kuunnella nuoria ja roh-

kaista heitä, sillä siellä on paljon tosi 

fiksua ja hyvää porukkaa.

 

Juuson  
ääni- ja kuvapolku

Palaamme nuoriin. Juuso sanoo:

– Pitää unelmoida asioista. Tär-

keintä on löytää oman kiinnostuk-

sensa kohde ja oma polkunsa, jota 

kulkea.

Hän itse on tästä esimerkki. 

Tällä hetkellä hän on Suomen tun-

netuimpia radioääniä ja televisio-

juontajia. Häntä on nähty ja kuultu 

lukuisissa tuotannoissa, esimerkiksi 

kuusi vuotta YleX:n nuorisokana-

vassa sen profiilihenkilönä tai vuo-

sia MTV:n ”Suomen surkein kuski” 

-ohjelmassa.

Taustalla on vankka ammattilai-

suus. Ja oma kiinnostus.

– Joskus lukioikäisenä, ehkä 

16-vuotiaana Jämsässä vanhem-

pien poikien kanssa autoilla ajel-

lessa tuli kuunneltua radiota, ja 

vaikkei minulla mitään idoleita ollut, 

niin alkoi tuntua, että se voisi olla 

ammatti. Minulla kun oli taipumuk-

sia kaikenlaisen esiintymisen suun-

taan.

Lukion jälkeen Juuso hakikin vies-

tinnän opiskelupaikkaa yliopistosta. 

Ei onnistunut ensimmäisenä eikä toi-

senakaan keväänä. Niinpä hän meni 

Voionmaa-opistoon.

– Siellä pääsin kokeilemaan 

radio- ja TV-juttuja, ja silloin vah-

vistui, että kyllä tämä on minun jut-

tuni. Tuntui, että tässä minä pärjään, 

Juuso sanoo nyt.

Opiston jälkeen opinnot jatkuivat 

Metropoli-ammattikorkeakoulussa. 

Jossakin vaiheessa Juuso pääsi lui-

kahtamaan työelämään.

Viime vuoden lopussa hän siirtyi 

itsenäiseksi yrittäjäksi.

– Kyse ei ollut loppuun pala-

misesta, mutta selvää on, että jos 

radiota tekee täydellä sydämellä ja 

täysipäiväisesti viisi päivää viikossa, 

ja päälle tulee vielä telkkarikeikkoja 

ja muuta, niin elämä alkoi olla aika 

hurjaa.

– Rakkaus ohjelmien tekemiseen 

vei paljon aikaa. Radiosta tuli elä-

mäntapa. Ja toistenkin radio-ohjel-

mia kuunteli ikään kuin ammattilai-

sen korvin.

Mutta elämäntilanne muuttui. 

Tuli perhe ja sen mukanaan tuomat 

vastuut. Järjestystä piti laittaa vähän 

uusiksi.

Juuso on ollut YleX:stä poissa 

hieman yli puoli vuotta eikä kadu 

päätöstä. – Nyt pystyn olemaan eri 

tavalla perheen arjessa.

Mutta jos hän olikin kuusi vuotta 

tiukasti kiinni radiossa, niin aika-

moista on meno nytkin. – On kyllä, 

mutta olen siirtynyt projektista toi-

seen aika joustavasti, Mäkilähde 

arvioi - selvästi tyytyväisenä teke-

määnsä ratkaisuun.

Täällä me hänet näemme

Juuso Mäkilähde näkyy televi siossa 

monissa ohjelmissa. – Vaikka uskon, 

että radiossakin vielä olen, hän 

vakuuttaa.

Televisioon Mäkilähde on teh-

nyt kolme kautta ”Suomen surkein 

kuski” -ohjelmaa. Nyt syyskuussa 

on MTV:llä alkanut ”Suomen sur-

kein nikkari” -sarja, jossa surkeim-

mat tee-se-itse-miehet ja -naiset 

kisailevat.

Syksyn MTV:n uutuussarjoja on 

”Sinulle on postia”. Siinä ihmiset 

ovat kirjoittaneet jollekin läheiselle 

tai itselle tärkeälle ihmiselle kirjeen. 

– Kirjeet ovat perinteisiä, koska niillä 

saadaan henkilökohtaisempi tun-

tuma kuin digitaalisilla viesteillä, 

Mäkilähde toteaa.

Kirje viedään perille ja siinä yhtey-

dessä järjestetään kaikenlaisia yllä-

tyksiä ja juttuja vastaanottajalle.

– Aika lailla liikuttavia juttuja on 

tullut vastaan, Mäkilähde kertoo. –

On ollut kiva nähdä ihmisten reak-

tioita, kun heidät yllätetään tällai-

sella kirjeellä.

Lokakuusta 2015 Mäkilähde on 

toiminut myös urheilumaailmaa kos-

kettavassa Yle TV2:n ”Villi kortti” 

-sarjassa panelistina.

Aika paljon on siis menossa. – 

Toivotaan, että ihmiset kestävät täl-

laisen täyslaidallisen, Juuso hymäh-

tää.

Äiti antoi vinkin

Juuso Mäkilähde on Punainen Sulka 

-lähettiläs. – Siitä saan kiittää äitiä, 

hän kertoo. 

Äiti on LC Kaarina/Katariinat 

-lionsklubin jäsen, ja hän vinkkasi 

pojalle Punaisesta Sulasta. Vinkki 

osui. – Aihe kuulosti erittäin tär-

keältä, eikä ollut vaikea lähteä 

mukaan, Juuso toteaa.

Syksyn aikana Juusolla on paljon 

erilaisia näkyvyyspaikkoja. Niiden 

yhteydessä hän pyrkii omalta osal-

taan viemään Punaisen Sulan vies-

tiä eteenpäin.

– Ja kaikki te, jota järjestätte eri-

laisia Punaisen Sulan aktiviteetteja: 

ottakaa yhteyttä! hän innostaa.

Juuso on valmis tulemaan omien 

aikataulujensa mukaan esimerkiksi 

erilaisiin tapahtumiin juontajaksi.

– Mutta aivan kaikkiin 2017 

hyvään tekoon en ehkä kuitenkaan 

ehdi mukaan, hän naurahtaa.

Silti hän uskoo voivansa vetää joi-

takin pienempiä tapahtumia aina sil-

loin tällöin.

– Vaikka olisi PuSu-tanssit Kem-

peleellä, niin olisi kiva käydä heit-

tämässä sellainenkin keikka, Juuso 

heittää. – Sillä pienistä puroistahan 

Punaisen Sulan tulos muodostuu.

Juusoa niin kuin muitakin Punai-

nen Sulka -lähettiläitä voi pyytää 

klubien järjestämiin tilaisuuksiin  

www.lions.fi -sivuilla olevalla lomak-

keella täältä:

http://www.lions.fi/jasenille/

punainen_sulka_2017/

yhteydenottolomakkeet/

sulkalahettilaat_

yhteydenottolomake/

Teksti: Thorleif Johansson

Juontajatähti Juuso ”Mäkkäri” Mäkilähde nuorille:

Älkää antako kasetin hajota
Nuoriin kohdistuu kovia tulevaisuuden paineita. Jo 
varhain pitäisi tietää, mitä isona haluaisi. 
– Älkää ottaako siitä paineita, sanoo tunnettu radio- ja 
televisiojuontaja Juuso ”Mäkkäri” Mäkilähde. 
– On koko elämä aikaa tehdä asioita, joten ei kannata 
panikoitua, jos ei vielä yläasteella tiedä, mitä elämältä 
haluaa, hän muistuttaa.

Juuso oli järjestämässä entisessä kotipaikassaan Jämsässä liikennetapahtumaa, 

jossa myös leijonat olivat mukana. Tässä Juuso poseeraa yhdessä Anni Hovi-

lehto-Revon (LC Jämsä/Lyylit) kanssa.
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Otsikossa oleva teksti teki japani-

laiseen muotoilija-suunnittelijaan 

Akira Minagawaan erityisen vaiku-

tuksen, kun hän ensimmäisen ker-

ran vieraili Suomessa 30 vuotta sit-

ten. Nuo sanat ovat Soile Yli-Mäy-

ryn, jonka taiteeseen hän tutus-

tui taidekirjallisuuden kautta Rova-

niemellä. Minagawaa haastatteli Hel-

singin Sanomat, kun hän osallistui 

Helsinki Design Weekiin syyskuun 

alussa. 

Soile Yli-Mäyry teki yhteistyötä 

leijonien kanssa v. 1999 Pohjo-

lan Punaisessa Sulassa. Tuolloin 

hänen kahta ”Unikivi” teostaan 

myytiin grafiikkana yli 500 kpl. Se 

tuotti ikäihmisille ja sotiemme vete-

raaneille yli 2  500  000 mk (425  000 

€). Yli-Mäyryn tuki oli kampanjalle 

hyvin merkittävä.

Kun 10 vuoden tauon jälkeen 

aloitimme uuden Punainen Sulka-

kampanjan itsenäisen Suomen ja 

Lions-järjestön 100-vuotisjuhlan 

kunniaksi, Soile Yli-Mäyry suostui 

pyydettäessä epäröimättä uudel-

leen keräyskumppaniksemme tuke-

maan kampanjaa taiteellaan.

Tällä kertaa hän teki meille 

”Asfalttihelmi” teoksen, joka hyvin 

sopii teemaamme ”nuorten hyvän 

elämän puolesta”. Ensimmäinen 

300 kpl:n erä on myynnissä ja toi-

nen taulu on jo varattu.

Kuka on   
Soile Yli-Mäyry? 

Kun edellisestä yhteistyökerrasta on 

jo yli 15 vuotta, on luonnollista, että 

kuulemme välillä kysymyksen, kuka 

Soile Yli-Mäyry on?

Pyysin häntä itseään vastaamaan.

”Olen kuvataiteilija ja valtiotietei-

den tohtori Helsingin yliopistosta 

vuodelta 2011. Opiskelin Stuttgar-

tin taideakatemiassa Saksassa vuo-

sina 1972–75. Rahoitin kalliin aka-

temiaopiskeluni restauroimalla Ras-

tattin kaupungin barokkilinnan veis-

toksia. Aloitin näyttelytoiminnan 

Stuttgartista 1975, jonka jälkeen 

olen pitänyt n. 300 yksityisnäyt-

telyä 30:ssä maassa. Esimerkiksi 

museo näyttelyt Shanghain taide-

museossa Kiinassa vuosina 1997–

2006 kahden vuoden välein, Kiinan  

taidemuseossa Pekingissä 2005 ja 

2008, Sao Paulossa Pinacoteca-Mu-

seossa 2003 sekä Saitaman taide-

museossa Tokiossa  jne. 

Vuonna 2006 edustin tukholma-

laista galleriaa Miamin taidemes-

suilla, josta Berengon lasi studion 

omistaja Adriana Berengo Venet-

sian Muranosta löysi maa lauk-

seni ja ehdotti yhteistyötä tehdäk-

seni lasiveistoksia. Siitä alkoi yhteis-

työ. Noin 10 vuotta olen käynyt 

tekemässä lasiveistoksia Muranossa 

vähintään kahdesti vuodessa. Venet-

siasta on muodostunut minulle toi-

nen henkinen koti. 

Vuonna 1993 ostin perikun-

nalta synnyinkylästäni Kuortaneen 

Kuka vain voi tulla taiteilijaksi, 
mutta taidetta ei voi tehdä kuka tahansa

Palettiveitsellä tehdyt värikkäät taulut ja massiivilasiveistokset ovat Soile Yli-Mäyryn ilmaisuvälineet, jotka kiinnos-

tavat yleisöä ympäri maailmaa.
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Mäyrystä tilan, jonne suunnitte-

lin vanhan navetan pohjalle taidehal-

lin ja kesäateljeen. Ensi vuonna pide-

tään taidehallin 25. kesänäytte-

lyn avajaiset.  Olen rahoittanut taide-

hallin omilla teoksilla ilman kunnan, 

maakunnan tai valtion tukea. Kesäi-

sin taidehallissa on kolme opasta. 

Mäyryssä myös työskentelen kesä-

studiossani.

Samana vuonna 1993 ostin 

myös Orimattilan keskustasta 

Erkontie 8:sta entisen Sellgre-

nin linnan, joka on toiminut jo 23 

vuotta ”Soile Yli-Mäyryn taidelin-

nana”.  Se on rakennettu 1895 ja 

edustaa uus gotiikkaa suunnitteli-

jana tunnettu kirkkoarkkitehti Josef 

Stenbäck.  Samaisessa linnassa on 

kuvattu myös suomalainen elokuva 

SÄRKELÄ ITTE. Taidelinna toi-

mii myös kotinani ja sijaitsee n. 15 

min. päässä talviateljeestani Lah-

dessa. 

Taidelinna on avoinna ympäri 

vuoden sunnuntaisin 12–17  ja 

muulloinkin  sopimuksen mukaan. 

”Haudassa on aikaa olla 
harmoninen”

Tällä hetkellä näyttelykalenterini 

on varattu jo vuoteen 2018. Nyt 

valmistaudun jälleen lasiveistostyö-

matkalle Venetsiaan ja näyttelymat-

koille Dubaihin, Singaporeen, ja New 

Yorkiin maaliskuussa 2017. New 

Yorkissa aloitin näyttelytoimin-

nan jo vuonna 1989. Tuleva näytte-

lyni on 16. näyttelyni  NYC:ssä. 1989 

aloitin myös Tokiossa ja seu-

raava näyttelyni on huhtikuussa 

2017. Se on jo 31. näyttely pel-

kästään Japanissa. Sitten seu-

raa vielä Kööpenhaminassa Museo-

näyttely ja sen rinnalla gallerianäyt-

tely ennen 25. kesänäyttelyni avajai-

sia Taidehallissa Mäyryssä kesäkuun 

alussa 2017. 

Olen todella onnellinen, että olen 

pieneen maalaiskylään Mäy-

ryyn syntyneenä taiteilijana voi-

nut luoda oman taidepolkuni maa-

ilmalle kovalla työllä ja sinnikkyy-

dellä Olen luottanut intuitiooni ja 

visiooni taiteessa ja kulkenut visioi-

tani kohti määrätietoisesti jo lapsuu-

destani lähtien. Elämäni motto on 

ollut: ”MUURIT OVAT YLITTÄ-

MISTÄ VARTEN, eikä TÄNNE  

NUKKUMAAN OLE TULTU”. Sitä 

paitsi haudassa on aikaa olla har-

moninen. 

Jalat maassa 
 taiteessa ja tieteessä

Siinä olen yrittäjä niin kuin yrittä-

jät yleensä ovat, eli riskien otto on 

oleellinen ominaisuus yrittämisessä. 

Jo varhain vaatimattomassa per-

heessäni, jossa äidinkieleni oli viit-

tomakieli molempien vanhempieni 

ollessa kuuromykkiä, oli luonnol-

lista että huoli huomisen leivästä 

oli arkipäivää. Opin myös, että toi-

meentulon eteen pitää tehdä töitä, 

eivätkä värituubitkaan lennä tai-

vaalta, vaan ne on hankittava ja kat-

sottava, millä saan värini maksettua. 

Ei siinä korkealentoiset ajatukset tai 

viisastelut taiteesta paljon auta. 

Niinpä varmistin toimeentuloni heti 

akatemian opintojen jälkeen auskul-

toimalla viittomakielen opettajaksi, 

kun en ollut varma tulenko taiteel-

lani toimeen. 1980-luvun lopulle asti 

toimin Lahdessa viittomakielen opet-

tajana ja oikeudessa viittomakielen 

tulkkina. 

1980-luvulla myös ’nollauduin’ 

taiteilijana ja jäin henkisesti sekä fyy-

sisesti yksin Suomen  taidekentässä. 

Ratkaisuksi ja ulospääsyksi muodos-

tui lähteä opiskelemaan Helsingin yli-

opiston valtiotieteelliseen tiedekun-

taan. Valtiotieteestä tulikin minulle 

henkireikä ja luovuuskurssi, pääsin 

ulos umpikujasta ja lähdin lopulli-

sesti omille teilleni taiteilijana. 

Samalla löysin ilmaisuväli-

neeni palettiveitsen ja koko väripa-

letin takaisin sekä luomisen ilon, 

mikä näkyy teoksissani 1990- luvun 

alun jälkeen. 

 Kun työ ateljeessa ei suju, 

niin siirryn tutkimushuoneeseen 

ja kirjoitan paljon. Näin lataan 

samalla akkuja. Tärkeä osa päivää 

ovat kävely- tai pyöräilyretket joka 

päivä. 

Tärkeä osa elämääni ovat pitkät 

näyttelymatkat eri maihin. Suoras-

taan rakastan pitkiä yksinäisiä len-

toja, jolloin on aikaa tehdä uusia 

luonnoksia pieneen matkakirjaan.

Olen kaiken taiteellisen toi-

mintani rahoittanut omilla teok-

silla. Investoin myös paljon lasiveis-

toksiin. Siitä on muodostunut maa-

lauksilleni vaikuttava, uusi ulottu-

vuus. Minusta on tullut ns. taide-

rajoitteinen. 

Voiko elämältä enempää pyytää, 

kun on löytänyt ilmaisuvälineen 

palettiveitsen, joka alistuu nyt täy-

dellisesti tahtooni ja pystyy toteut-

tamaan kaikki ideani. Akatemia-ajan 

muotokuvamaalarista on nyt keh-

keytynyt ihmiskuvaaja, jolloin teok-

sieni kautta luon siltaa siihen maa-

ilmaan, jonka ihmisen kokemus elä-

mästä kätkee sisäänsä. Tuohon maa-

ilmaan ei ole kännykkä- eikä  net-

tiyhteyttä. Tästä maailmasta kertoo 

iso viimeaikojen teema MUURATTU 

KIRJE. Tämä teema on tavoitta-

nut taideyleisön eri maissa kult-

tuuritaustasta riippumatta oli-

vatpa he buddhalaisia tai sintolai-

sia Japanssa, konfutselaisia, taolai-

”Asfalttihelmi”-taulu on hieno tapa kerätä lahjoituksia Punaiselle Sulalle. Se 

on kaunis ja arvokas taideteos omistajalleen.

sia, maolaisia tai ateisteja Kiinassa 

taikka  juutalaisia tai muslimeja tai 

hinduja tai kristittyjä. Voin siis ’kes-

kustella’ eri yleisöjen kanssa teosteni 

avulla. Tästä kaikesta olen kiitollinen 

elämälle ja iloinen työtä tehdessäni. 

Usein ajattelen: ”tämänkin teoksen 

sain vielä tehdä, luoda!!!” 

Yhteistyö leijonien 
kanssa 

Olen luonnollisesti iloinen, että 

olen saanut mahdollisuuden tois-

tamiseen olla yhteistyössä leijo-

nien kanssa. Tärkeätä on nyt, että 

voin omalta osaltani olla kartut-

tamassa nuorisotyöhön tarkoitet-

tua tukea!! Olen jo edellisellä ker-

ralla saanut paljon hyvää palau-

tetta, kun tuotto meni vanhusten 

hoitoon. Toivon vain, että teokseni 

saa nyt hyvän vastaanoton ja pal-

velee uutta sukupolvea. He tarvit-

sevat todellakin tukea tässä globaa-

lissa levottomassa maailmassa. Toi-

von samalla, että nuoriso säilyt-

täisi valoisan uskon tulevaisuuteen 

kaikista ympäristö – ja poliittisista 

uhkista huolimatta. Tätä tulevaisuu-

den uskoa voimme me leijonien työn 

kautta antaa uudelle uljaalle suku-

polvelle! 

Harri Ala-Kulju
Punainen Sulka 2017
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Maailman haavoittuvimmat lap-

set asuvat nyt Syyriassa. Laajasti 

medias sa näytetty kuva pojasta, 

joka pelastettiin talonrauniosta Syy-

rian Aleppossa, on siitä todisteena. 

Ei ihme, että niin moni pakenee – ja 

hengissä pakoon päässeet tarvitse-

vat apuamme.

Lionit auttavat! He auttavat 

pakolaisperheitä ja heidän lap-

siaan ”Unohdetut lapset” -projek-

tissa, joka nyt ottaa toisen askeleen 

antaakseen lapsille takaisin uskon 

inhimillisyyteen. Sodan jaloista 

paenneet lapset pääsevät nyt kou-

luun Adanan pakolaisleirillä Tur-

kissa, lähellä Syyrian rajaa. Lasten 

koulunkäynti on projektin keskei-

nen tavoite, mutta myös ruoka- ja 

hygieniapakkausten jakelu pakolais-

perheille jatkuu. 

Kouluun pääseminen 
tuo elämänhalun

Kouluun pääseminen auttaa lapsia 

saamaan takaisin elämänhalunsa ja 

luottamuksensa aikuisiin ihmisiin. 

Lapset ovat hyvin haavoittuvaisia ja 

sopeutuvat vaikeisiinkin oloihin. Jos 

he eivät saa käydä koulua, missä he 

saavat myös järkevää tekemistä, he 

turhautuvat. Heistä kehittyy aika-

pommeja. Heitä on helppo houku-

tella äärijärjestöjen riveihin. Koulu 

tuo heille myös iloa muuten toivot-

toman arjen keskelle, sanoo PDG 

Åke Nyquist, ”Unohdetut lapset” 

-keräyk sen projektipäällikkö.

Jo nyt on projektiin kerätyillä 

rahoilla hankittu koulumoduuli, 

jossa yhteensä 64 lasta voi käydä 

koulua, aamu- ja iltavuoroon jaet-

tuna. Pakolaisleirillä arvioidaan asu-

van 150  000 lapsiperhettä. Koulu-

rakennusten lisäksi hankitaan sani-

teettitelttoja sekä paremmin varus-

teltuja telttoja, missä kokonainen 

perhe voi asustaa. Tähän asti pako-

laiset ovat kasanneet itselleen suo-

jia mistä hyvänsä saamastaan mate-

riaalista.

Lionit maksavat koulumoduulit ja 

teltat. Paikallisviranomaiset toimitta-

vat kouluihin opettajat ja muut leirin 

palvelut, mukaan lukien jätehuollon. 

Adanassa lionit ovat auttaneet jo 

vuoden ajan. Leif ja Nilgün Niord 

huolehtivat yhdessä turkkilais-

ten lionien kanssa, että apu menee 

sitä tarvitseville. Leif ja Nilgün ovat 

Adanassa jakaneet ruoka- ja hygie-

niapaketteja jo tuhannelle pakolais-

perheelle. Samaa työtä he jatkavat 

muuallakin Turkissa, missä pako-

laiset oleskelevat ilman järjestettyä 

pakolaisleiriä. Turkissahan on myös 

viranomaisten pystyttämiä, hyvin 

varusteltuja pakolaisleirejä, mitä he 

mielellään esittelevät ulkomaalaisille. 

Mutta näiden leirien ulkopuolella 

on suuri joukko ihmisiä, näkymät-

tömissä tai spontaaneilla leireillä, 

joita ei johda kukaan. Siellä pako-

laiset ovat oman onnensa varassa. 

Tällainen on muun muassa Adanan 

alueella.

Olosuhteet siellä ovat surkeat, 

ihmiset unohdettuja ja haavoittu-

via. Heidän kasvoiltaan välittyy 

viesti: ”Kukaan ei välitä meistä”, 

Åke toteaa. 

Kunnes aivan vasta, kun  lionit 

tulivat apuun. Olemme saaneet 

runsaasti kiitosta jopa paikallisvi-

ranomaisilta, jotka ovat jokseenkin 

voimattomia tulevan pakolaisvirran 

edessä. 

”Katsokaa, ruotsalaiset lionit, 

kristitystä maasta, yhdessä turkki-

laisten lionien kanssa antavat meille 

takaisin itsekunnioituksemme”, kuu-

lee avunsaajien suusta. 

Apu menee, niin kuin aina, 

 lionilta lionille. Ruotsalaiset lionit 

keräävät rahaa, joka lähetetään Leif 

ja Nilgün Niordille ja Turkin lioneille, 

jotka ostavat sillä ruokaa ja hygie-

niatarvikkeita paikan päältä ja jaka-

vat ne tarvitsijoille. Adanan alueella 

toimii useita lionsklubeja. 

Ei auteta Turkkia 
– autetaan pakolaisia

Kuluvana syksynä, lokakuun kym-

menes, alkaa jo toinen pakolaiske-

räys, joka jatkuu vuoden loppuun. 

Ruotsin lionsklubien ja yksittäisten 

lionien tavoite on kerätä vuosittain 

10 miljoonaa kruunua, jolla autetaan 

150  000 lapsiperhettä kolmen vuo-

den ajan, heinäkuuhun 2019 saakka. 

Apu kohdistuu edelleenkin lasten 

koulunkäyntiin sekä ruuan ja hygie-

niatarvikkeiden jakeluun perheille. 

Keräysaika on siis 10.10.–

31.12.2016. Sen jälkeen samanlai-

set keräyk set vuosina 2017 ja 2018, 

tavoitteena 10 miljoonaa kruunua/v, 

toteaa Åke Nyquist. 

Mitä tulee Turkin viimeaikai-

siin tapahtumiin, on hyvä muistaa, 

että Lions-järjestö on poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumaton. Tässä 

ei auteta Turkkia, vaan pakolaisia ja 

heidän lapsiaan. Pakolaiset nyt vain 

sattuvat olemaan Turkissa. 

Maud Nordell

Koulunkäynti antaa pakolaislapselle elämän-
halun ja toivon paremmasta tulevaisuudesta
Lähellä Syyrian rajaa, Turkin Adanassa, ovat ruotsalaiset lionit autta-

neet sotaa paenneita lapsia jo vuoden ajan rakentamalla kouluja, telt-

toja ja toimittamalla ruoka- ja hygieniapaketteja. Ruotsalais-turkki-

laisen lions-pariskunnan Leif ja Nilgün Niordin panostuksella oli rat-

kaiseva merkitys alkuun pääsyssä.

Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja 

Mattias Öberg ja projektipäällikkö 

Åke Nyquist kävivät viime keväänä 

Adanan pakolaisleirillä, missä Leif 

ja Nilgün Niord jakoivat ruoka- ja 

hygieniapaketteja. Heillä oli tuomi-

sina myös leikkikaluja lapsille. Eni-

ten heitä koskettivat lasten ilmeet, 

sekä ennen, että varsinkin avun saan-

nin jälkeen. 

Tältä näyttää koulumoduuli sisältä, perällä Leif ja Nilgün Niord turkkilais-

ten lionien kanssa.

English Abstract

Swedish lions have been helping ref-

ugee children in Adana, South-East-

ern Turkey for already one year. Leif 

and Nilgün Niord, a Swedish-Turkish 

lions couple was active in contact-

ing local lions clubs to convey the 

aid from Swedish lions to the needy 

families near the Syrian border. Over 

thousand food and hygiene packets 

have been donated that support one 

family for one month. Tents have 

been donated and a school barrack 

have been built to enable education 

for the “Forgotten Children”.

Syyrialainen lapsi sammuttamassa 

janoaan kesän kuumuudessa.

Tänä syksynä toteutetaan 

”Unohdetut lapset” -keräys n:o 2.

Ruotsin lionien tavoite on 

10 miljoonaa kruunua

Keräysaika on 10.10.–31.12.2016

Keräys toistetaan 2017 ja 2018 

samalla 10 miljoonan 

tavoitteella.

Yhteensä arvioidaan autettavan 

150  000 pakolaisperhettä 

lapsineen

Keräys N:o 1 syystalvella 2015 tuotti 

5 miljoona kruunua, jolla projektin 

johtajat Leif ja Nilgün Niord ovat jo 

hankkineet n. 1  000 syyrialaiselle 

pakolaisperheelle ruoka- ja hygie-

niapaketteja ja koulun, sekä esikou-

lun Istanbuliin.
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Viime toimintavuoden aikana suori-

tettiin keräys, jonka tuotolla on tar-

koitus suorittaa loppuun sairaalan 

keskeneräinen rakentaminen. Itse 

keräys onnistui hienosti ja me saa-

vutimme tavoitteen, 120  000  €. Kui-

tenkin keräyksen siirtyminen vuo-

della eteenpäin aiheutti odottama-

tonta kustannusnousua.

Kun arkkitehdit antoivat vih-

doinkin hinta-arvionsa, joka ylitti 

huomattavasti alkuperäisen hinta-

arvion, huomattiin, että jotain pitää 

vielä jättää pois. Me emme pysty 

maksamaan enempää, kuin mitä 

meillä on tarkoitukseen kerätty 

rahaa. Ja se on ilmoitettu varsin sel-

västi heille.

Alun perin oli tarkoitus pyytää 

tarjouksia julkisella tarjouspyyn-

nöllä. Kun kustannusnousu oli 

näin merkittävä, niin päädyttiin sii-

hen, että pyydetään tarjous sairaa-

lan alkuperäiseltä rakentajalta. Ensin 

he kieltäytyivät antamasta tarjousta, 

kunnes PID Asoka Gunasekera soitti 

rakentajan ylimmälle johdolle ja sit-

ten luvattiin antaa tarjous.

Tätä kirjoitettaessa odotetaan 

edelleen rakentajan tarjousta ja mitä 

me saamme kerätyillä varoilla. Kun 

asiat selviää, niin niistä tullaan kerto-

maan tämän lehden tulevissa nume-

roissa. 

Tässä vaiheessa vielä suurkii-

tokset kaikille keräykseen osallistu-

neille sekä henkilö- ja klubilahjoitta-

jille. Sairaalan seinälle tuleva lahjoit-

tajataulu tehdään viimeisenä eli ei 

kannata hermostua siitä, ennen kuin 

rakennustyö on valmis.

Sairaalan toiminta  
on menestys

Itse sairaala on toiminut menes-

tyksellisesti. Kun katsotaan lukuja 

viiden vuoden ajalta, niin sillä on 

noin 100  000 potilaskontaktia. Sai-

raala aloitti toimintansa 18.8.2011 

ja käytettävissä on potilasluvut 

tämän vuoden kesäkuun loppuun. 

Sairaalassa on vastaanottokäyn-

tejä 60  698. Paikalliset lions klubit 

ovat järjestäneet yhdessä sairaalan 

kanssa 159 seulontaleiriä, joilla on 

ollut 28  010 potilasta. 

Harmaakaihia on löydetty 8  722 

potilaalta ja harmaakaihileikkauksia 

on 6  462 kpl. Jonossa on noin 2  000 

potilasta. Ilmaisleikkauksia on ollut 

3  749, maksettuja leikkauksia 2  682 

ja muita 31. Ilmaisleikkauksia pystyt-

tiin tekemään alkuvaiheessa paljon, 

kun mukana oli myös UM:n rahaa. 

Nyt kun UM ei ole enää mukana, 

toimii sairaala alueella toimivan ylei-

sen lions-tavan mukaan. Tarkoittaa 

sitä, että sairaala pysyy taloudelli-

sesti pystyssä maksavien potilaiden 

vastaanotto- ja leikkaustuotoilla. 

Siksi tulevassa leikkaussuhteessa 

pyritään siihen, että molempia poti-

lasryhmiä on 50–50  %. Intias sa toi-

mii noin 180 lions-silmäsairaalaa 

tällä tavalla. 

Ratnapuran silmäsairaalan 
täydennysrakentaminen odotuttaa vielä 
– sairaalalla yli 100 000 potilaskontaktia

Sairaalan keräystulos 6.9.2016

Piiri Summa % tavoit. Maks. LC

107-A 12 000 € 150 45

107-B 18 273 € 228 54

107-C 14 795 € 185 51

107-D 4 025 € 50 30

107-E 6 655 € 83 42

107-F 8 150 € 102 46

107-G 6 262 € 78 33

107-H 6 130 € 77 42

107-I 8 537 € 107 47

107-K 9 010 € 113 40

107-L 7 030 € 88 33

107-M 5 955 € 74 38

107-N 8 430 € 105 38

107-O 9 757 € 122 49

DG:t* 1 724 €

VK Tku 1 613 €

Yhteensä 128 346 € 114,59 588

Jokaisen piirin tavoite oli 8 000€

*DG:t+puolisot 2011–12 704,20 €, DG:t+puolisot 2004–05, 500 €, 

DG:t+puolisot 2013–14, 520 €

Tarvittaessa annan lisätietoja 

 asiasta kiinnostuneille.

Maksukorjauksia: Eräs Lion 107-O 

piiristä on maksanut sairaalalle hei-

näkuussa 1  000  €. LC Toijala/Akaa 

maksoi viimeisen osamaksun elo-

kuussa eli yht. 505  €. LC Järvenpää 

on maksanut 500  € syyskuussa. 

LC Brändö-Kumlinge on maksanut 

yhteensä 700 €.

 Erkki Laine
Erkki.laine@lions.fi 

0400 414 0386

Ouluun odotetaan noin 2 500 Leijona-kokoustajaa 
kesäkuussa 2018
Oulussa kesäkuussa 2018 järjestettävän Suomen Lions-liiton vuosiko kouksen 

pääyhteistyökumppaneiksi ovat tällä hetkellä lupautuneet Oulun kaupunki, 

Kaleva Oy, Oulun Osuuspankki ja Osuuskauppa Arina.  

Kokouksen markkinoinnista ja viestinnästä vastaavan toimikunnan 

puheenjohtajan, Olavi Tapanisen, mukaan noin 2  500 kokousosallistujaa 

jättää kaupunkiin melkoisen määrän rahaa. ”Puhutaan jopa 2,5 miljoonasta 

eurosta. Mukana olevat yritykset ja muut organisaatiot tukevat järjestely-

jämme, joiden tavoitteena on oululaisen ja alueellisen osaamisen ja tuo-

tannon yhteensovittaminen ja esittely sekä kansainvälisille että kotimaisille 

kokousvieraille kaikessa tekemisessämme”, kertoo Tapaninen. 

”Kokouksen odotetaan osallistujia myös Pohjoismaista ja muualta Euroo-

pasta. Oulu on logistisesti hyvä kokouspaikka ja tänne on siinäkin mielessä 

helppo houkutella kansainvälisiä vieraita”, lisää järjestelyistä vastaavan pää-

toimikunnan puheenjohtaja Jouko Lampinen.  

Varsinaisen vuosikokouksen lisäksi viikonlopun aikana järjestetään pie-

noisseminaari hyvinvointi-teemaan liittyen. Kansainvälisille vieraille esitel-

lään myös oululaista hyvinvointiteknologista osaamista. 

Suomen Joulukuusitukku Oy
Puh. 0500 590 699
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Lahjaksi läheiselle, 

lapselle, lapsenlapselle – 

klubipalkinnoksi, työpaikalle, 

harrastuksiin.

Löytyy monta tapaa tuottaa hyvää 

mieltä ja löytyy monta hyvää ideaa 

hyödyntää Lions-arpoja klubitoimin-

nassa. Syyskausi on tapahtumien 

aikaa ja klubit kokoontuvat, saavat 

klubivierailijoita ja järjestävät yleisö-

tapahtumia. Mitä antaisit muistoksi? 

– haluaisitko muistaa myös ystävääsi 

tai läheistäsi? Hienoja myyntiartikke-

leita myyjäisiin ja tapahtumiin mui-

den tuotteiden rinnalle.

Autoarvontakoodin rekisteröi-

mällä voi jokaisella arvalla osallistua 

vielä autoarvontaan. Myös pikavoit-

toarvalla!

Pikavoittoina on edelliskausien 

tapaan suomalaisia tuotteita, säh-

köavusteisia Helkama-polkupyöriä, 

suosikiksi nousseita Jopo-polkupyö-

Nyt on taas aika tilata joulukortit. 

Klubeille on syyskuussa lähetetty 

mallikortit ja esitteet tämän vuoden 

2016 Lions-joulukorteista. Korttien 

kuvat ja tiedot löytyvän myös edel-

lisestä, elokuun Lion-lehdestä sekä 

Lions-vuosikirjan sivuilta ja Lions-

liiton sivuilta www.lions.fi, mistä 

pääsee myös suoraan verkkokaup-

paamme www.lionsverkkokauppa.fi 

Päätökset korttien tilaamisesta 

tehdään tai on jo tehty klubien 

kokouk sissa ja tapaamisissa, mutta 

muistattehan tiedustella tilaukset 

myös niiltä leijonilta, jotka eivät jos-

tain syystä olleet paikalla kokouk-

sessa tai tapaamisessanne.

Lions-joulukortteja voivat käyt-

tää myös muut kuin me leijonat. 

Kortit ovat oiva myyntituote erilai-

sissa tapahtumissa ja tempauksissa 

kuten joulutoreilla.   Monet klubit 

tekevätkin korttimyynnissä yhteis-

työtä koulujen kanssa ja luovutta-

vat tuon 50  % klubeille palautetta-

van osuuden koululaisten luokkaret-

kien hyväksi. Lions-joulukorteilla on 

”Monta tapaa tehdä hyvää”.

Kaikki kuusi korttimallia on saa-

tavana postikorttina, taittokorttina 

Haluaisitko sinä ystävältäsi joulutervehdyksen 
tekstiviestinä vai aitona joulukorttina?

tai personoituna korttina. Taittokor-

tin mukana tulee Lions-logolla varus-

tettu kirjekuori. 

Joulukortit kannattaa tilata 

ajoissa, jotta ne ehti myös jakaa 

klubin jäsenille ja postittaa ajoissa. 

Lionsverkkokauppaan saapuneet tila-

ukset toimitetaan viimeistään kah-

den viikon kuluessa. Postin punai-

set postituskuoret pitää lähettää vii-

meistään 14. joulukuuta, jolloin voi 

käyttää vielä halvempaa jouluposti-

merkkiä.

Aito joulukortti ilahduttaa saajaa 

enemmän kuin pelkkä tekstiviestiter-

vehdys. Suomessa lähetään vuosit-

tain lähes 40 miljoonaa joulukorttia, 

niin myös tulevana jouluna. Toivon, 

että siinä määrässä olisi mahdolli-

simman paljon meidän omia Lions-

joulukortteja.  Miksemme siis tukisi 

tänäkin vuonna oman klubimme 

nuorisotyötä ja myös Lions-liiton 

nuorisotyötä, lähettämällä kauniita 

ja tasokkaita Lions-joulukortteja.

Lions-Joulukorteilla 

– Hyvää Joulumieltä.

Matti Mälkiä
Joulukorttityöryhmän pj.

LIONS-JOULUKORTIT 
2016

Lions-joulukorteilla: • Tuet oman klubisi toimintaa ja yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi•  Ilahdutat ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesiwww.lionsverkkokauppa.fi

Lions-arvat kaudella 2016–2017

riä ja Jokipiin pellavatuotteita sekä 

paljon muita voittoja.

Laita siis arvat liikkeelle myyn-

tiin, osta päältä omasi ja hyödynnä 

moniin erilaisiin tarkoituksiin.

Nyt kannattaa hyödyntää yhtei-

nen Arpa-aktiviteettimme täysi-

määräisesti. Arpojen tuotto menee 

Lions-nuoriso- ja NSR-aktiviteettien 

hyväksi, minkä lisäksi voitot teke-

vät saajansa iloiseksi. Kannattaa siis 

ottaa täysi hyöty mahdollisuuksista 

ja keksiä niitä klubissa lisää.

Teksti ja kuvat: 
Esa Ojapalo, Arpatyöryhmän pj.

Sujauta arpa kirjekuoreen vaikkapa 

Lions-kortin kaveriksi ja välitä hyvää 

mieltä kirjeellä.
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”Lapset ovat luonnostaan uteliaita 

tutustumaan ympäristöönsä. Kai-

killa lapsilla tulee olla mahdollisuus 

turvalliseen, hauskaan ja uusia tai-

toja kartuttavaan tilaan. Arvo-virike-

tila vastaa tähän tarpeeseen. Täällä 

esteettömyys ja saavutettavuus on 

otettu päähuomion kohteeksi. Kaikki 

on mietitty viimeistä yksityiskohtaa 

myöden siten, että näkövammaisuus 

ei rajoita menoa – päinvastoin! Lap-

set voivat leikin lomassa vahvistaa 

motoriikkaansa, rohkeuttaan ja itse-

luottamustaan.” 

N-piirin klubit tempaisivat 58 klu-

bin yhteishankkeena uuden viriketi-

lan näkövammaisten lasten kuntou-

tuskäyttöön. Opetusministeri Sanni 

Grahn-Laasonen avasi tilan elokui-

sena tiistaina Iiris-keskuksessa Hel-

singissä.

– Näkövammaisille lapsille tar-

koitettu viriketila on hyvä esimerkki 

erityisryhmälle kohdistetusta oppi-

mishankkeesta, jonka kaltaisia myös 

ministeriö on käynnistänyt, minis-

teri Grahn-Laasonen totesi puhees-

saan. On hienoa, että leijonat ovat 

tunteneet asian läheiseksi ja anta-

neet omaa aikaansa, osaamistaan ja 

taloudellista tukea lasten toimintaky-

vyn kehittämiseksi, ministeri jatkoi.

Tila on saanut nimensä edesmen-

neen LC Helsinki/Pakilan lionin Arvo 

Karvisen mukaan. Lion Arvo toimi 

myös Näkövammaisten keskuslii-

ton puheenjohtajana. Tilan avauk-

sen yhteydessä paljastettiin kun-

niataulu, jossa kerrotaan toteutuk-

sesta puolet rahoittaneiden klubien 

nimet. Toisen puolen rahoitti Arne 

Ritari -säätiö.

Lapset tärkeitä

Leijonien nyt hankkima viriketila 

liittyy sekä sijainniltaan että ideal-

taan aikaisemmin osittain samojen 

klubien toteuttamaan kuntoutuspi-

haan. Näkövammaisten lasten kun-

touttaminen on työtä syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi, kertoi kuntoutusoh-

jaaja Arja Marila avajaistilaisuudessa.

– Alle kouluikäisten lasten työ 

on leikin kautta oppimista ja tämän 

tukemiseksi Näkövammaisten kes-

kusliitto järjestää lapsille ja heidän 

perheenjäsenilleen suunnattuja val-

mennuskursseja Arja jatkoi. Leijo-

nien hankkeiden tulokset tukevat 

eri puolilta Suomea tulevia valmen-

nettavia, hän lisäsi.

Kouluun siirryttäessä 90 % näkö-

vammaisista lapsista menee tavalli-

seen peruskouluun, kertoi Näkövam-

maisten keskusliiton puheenjohtaja 

Sari Loijas. 

– Koulutus heijastuu myös työl-

listymiseen, joka edellyttää perus-

koulun jälkeistä toisen asteen kou-

lutusta, puheenjohtaja Sari jatkoi. 

Siinä vaiheessa näkövammaisten 

osallistuminen vähenee, hän ker-

toi. Myöhemmin tämä saattaa joh-

taa vakavampiin psyykkisiin seuraa-

muksiin, Sari kertoi lisäksi. 

Leijonat 
näkövammaisten 

ritareina

Ensi vuonna 100 vuotta täyttävä jär-

jestömme on perustamisestaan läh-

tien pitänyt näkövammaisia kans-

saihmisiämme ensisijaisena palvelu-

kohteenaan. Asian vahvisti myöntei-

nen vastaus tunnettuun Helen Kel-

lerin vetoomukseen vuonna 1927 

kaikille maailman Lions-klubeille ja 

-jäsenille ryhtyä näkövammaisten 

näkeviksi ritareiksi. Vuonna 1947 

kansainvälinen Lions- järjestö otet-

tiin YK:n yhteistyökumppaniksi vas-

taamaan tarpeettoman sokeuden ja 

sen syiden poistamisesta maailman 

laajuisesti. Suomessa olemme osal-

listuneet kansainvälisiin Sight First- 

yhteishankkeisiin ja tukeneet näkö-

vammaisia Punainen Sulka -kampan-

joissa hankituin varoin. Monet Lions-

klubit tekevät paikallisesti merkittä-

vää työtä näkövammaisten hyväksi.

Tässä N-piirin klubien hankkeessa 

piirin työryhmä on toiminut hank-

keen kantavana voimana. Edellä 

mainitun lion Arvon klubiveli Jorma 

Lahti-Nuuttila on tehnyt merkittä-

vän panoksen aluksi Arvon tukena 

ja myöhemmin täysin omatoimi-

sesti. Edellinen piirikuvernöörimme 

Veikko Teerioja, LC Helsinki/Kruunu-

haka, osallistui näkövammaisten las-

ten kuntouttamisen hyväksi tehtä-

viin hankkeisiin jo ennen kuvernöö-

rikauttaan. Piirikuvernöörin tuki oli 

arvokas apu viriketilan aikaansaami-

sessa. IPDG Veikon klubitoveri Iris 

Hjelm oli pääjärjestäjä Iiris-gaalaillan 

järjestämisessä hankkeiden rahoitta-

miseksi. Piirin työryhmän nykyinen 

vetäjä Arja af Heurlin, LC Vantaa/

Helsinge on innostanut klubeja osal-

listumaan ja erityisesti eräiden nais-

klubien panos on kiitettävä. Lisäksi 

vuorollaan moni muukin on antanut 

arvokasta apuaan, jonka paras kor-

vaus on oma tietoisuus työnsä mer-

kityksestä.

Tuloksellista yhteistyötä

Arvo-viriketila on järjestyksessä kol-

mas hanke, jonka N-piirin klubit ovat 

yhteisvoimin toteuttaneet. Ensim-

mäinen oli kuntoutuspiha, johon 

klubien yhteisen rahoituksen lisäksi 

saatiin osarahoitus AR-sää tiöltä. 

Avauksen suoritti presidentti Tarja 

Halonen. Seuraava oli lasten oppi-

miskeskus, jonka avasi ministeri 

Paula Risikko. Siihen saatiin puolet 

rahoituksesta kansainvälisen pää-

majamme kautta Lions Clubs Inter-

national -säätiöltä. Arvo-viriketilan 

avasi ministeri Sanna Grahn-Laaso-

nen, puolet rahoituksesta tuli AR- 

säätiöltä. Kun teemme yhteiskun-

nallisesti merkittävää palvelutyötä, 

saamme myös merkittävät yhteis-

kunnalliset päättäjät mukaan. Näyt-

tävä toteutus ja paikallisuuden ylit-

tävä merkitys syntyy pienistä klu-

bikohtaisista puroista, jotka sitten 

”tuplataan” järjestörakenteemme 

mahdollistamin keinoin.

Kun 58 klubia lähtee liikkeelle 

jokainen kohtuullisen pienellä 

panoksella ja leijonien suomalai-

nen järjestörakenne kaksinkertaistaa 

tuloksen, voimme hyvällä syyllä väit-

tää tehneemme tuloksellista yhteis-

työtä. Kun tähän vielä lisätään kan-

sainvälisen järjestövoiman (LCIF) 

kaksinkertaistava vaikutus, voimme 

tarvittaessa saada aikaan todella 

isoja asioita. 58 kertaa vähän on 

aika paljon. Suomalaisen ARS:n kak-

sinkertaistava vaikutus siihen, niin 

tulos on paljon. Kun tämä vielä kak-

sinkertaistetaan kansainvälisen sää-

tiömme LCIF:n avulla, tuloksena on 

hurjan paljon. Näin se toimii. Leijo-

nissa on palveluvoimaa. 

Markku Talvio
LC Vantaa/Pähkinärinne

Viriketila Arvo avattiin juhlallisesti

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen puhuu 58 lahjoittajaklubin kunniataulun edessä. AR-säätiön avulla klubien panos 

kaksinkertaistui. Kuva: Antti Tuomikoski. 
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Lähes 30 vuotta naislioneita
 

Naiset hyväksyttiin Lions-järjestön jäseniksi vuonna 1987.

Suomen ensimmäinen naisklubi LC Helsinki/Viapori perustettiin vuonna 1988. Nyt naisklubeja on 167.

Lioneiden kokonaismäärä Suomessa on 23  768, josta naisia on 4  691 eli 19,7 %.

Lions-liiton tavoitteena on nostaa naisjäsenten osuus 25 prosenttiin vähentämättä miesjäsenten määrää.

Juankosken apteekki

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

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

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

T:mi Tervosen 
Koti- ja Pitopalvelu

Keskustie 9, 44801 PIHTIPUDAS 
Puh. 040 574 2599

0400 424 043 / Kari Virtanen

www.marteliusoy.fi

www.salaojitushelsinki.fi

Kysy lisätietoja ja
pyydä arviointikäynnille!

Kartanonkatu 4, Forssa
Heimolinnankatu 14, Loimaa

NÄE HYVIN
Kokonaisvaltaista näönhuoltoa parhailla kotimaisilla tuotteilla!
Näöntutkimukset, kuivasilmäisyystutkimukset, piilolinssit jne.
Varaa aika 020 769 8950/ Forssa ja 020 769 8954/ Loimaa, 
hoidetaan näkeminen kuntoon!

Taksiyrittäjänä 
vuodesta 1997 
lähtien.

Myös koulukyydit ja asiointivuorot kuuluvat palveluihini.

TURVALLINEN KUMPPANI YRITYKSELLESI JO YLI 25 VUOTTA

Jokikatu 31, 06100 Porvoo

puh. 0400 590 147

ma–to 10–18, pe 10–17, la 10–14

www.paperipilvi.com

Taide- ja askartelutarvikkeiden erikoisliike

Paperipilvi

Parketti Herala Oy 
Vikinraitti 3, Lempäälä Sääksjärvi

p. 040 584 9962

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

sävytykset ja lakkaukset. 
Ilmainen arviointi kohteessa.

Palveleva asiantuntijaliike

Tervetuloa Hyvän Mielen Myllypuron apteekkiin!

Palvelemme ark. 8–20 ja lau. 9–17 Myllypuron Ostarissa.

SYYSEDUT:
C- FACIAL
Kirkastava, aurinkovaurioita korjaava  
C-vitamiinikasvohoito  -15 %

HYDRA FACIAL
Puhdistava kuoriva laitehoito. Eroon 
ihon epäpuhtauksista ilman kipua!

Hoidon yhteydessä saat 
kulmien- ja ripsien kestovärjäyksen 
puoleen hintaan, etusi 15€

 

RADIOFREKVENSSI TRI POLLAR
Ihoa kiinteyttävä laitehoito -15%

MÖKKEILYT ON MÖKKEILTY

ALOITA AKTIIVINEN IHONHOITO NYT

TINA’S HOITOLA
 OSTOSKESKUS ,ALATASO

 09 - 586 3774 tai 0500 892 844
www.tinaskauneushoitola.fi 
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LC Tuusulan jäsenten merkkipäivien 

ja poisnukkuneiden muistamiset on 

jo vuosien ajan ohjattu klubin rahas-

toon, josta on voitu tukea erityisesti 

syöpää sairastavia nuoria ja heidän 

perheitään. Avun kohteita on löyty-

nyt yhteistyössä paikallisten sosiaa-

lityötekijöiden kanssa.

Klubin hallitukset ovat etsineet 

erilaisia tapoja, joissa jäsenet ja puo-

lisot voivat henkilökohtaisesti osal-

listua avustavina käsinä apua tarvit-

seville. Lahjoitusten lisäksi toimin-

nan kohteina ovat erityisesti olleet 

alueen ikäihmiset ja heidän arkisten 

tarpeidensa avustaminen ja tukemi-

nen. Kohteina ovat olleet osallis-

tuminen veteraanien ja invalidien, 

sekä heidän puolisoidensa kulje-

tuksiin, heille tärkeisiin tilaisuuk-

siin; vanhusten ja liikuntarajoitteis-

ten tapaaminen ulkoilun merkeissä 

ja vuosittain yhdessä paikallisen seu-

rakunnan kanssa järjestettävä pikku-

joulujuhla puurotarjoiluineen. Myös 

paikalliset koululaiset ovat lukukau-

den alussa saaneet tutustua keltai-

siin lions-liiveihin pukeutuneisiin 

suojatie päivystäjiin. 

LC Tuusulan lionin, sotakam-

reeri Matti Kulmalan 75-vuotisjuhla 

huipentui muistamisten luovutus-

tilaisuudessa Järvenpään Rintama-

veteraanien majalla 17. elokuuta. 

8  500 euron lahjoitus luovutettiin 

 VETRES Keski-Uusimaalle jaetta-

vaksi  alueella toimiville sotainvali-

dien, rintamaveteraanien ja sotave-

teraanien osastoille ja yhdistyksille. 

Jokainen alueen veteraani tai leski 

saa summasta osansa palvelusete-

leinä. Hän voi näin ostaa itselleen 

juuri sellaista palvelua, jonka kokee 

itselleen tärkeäksi. 

VETRES Keski-Uusimaa on Jär-

venpään, Keravan ja Tuusulan 

 alueella toimiva yhteistoiminta-

organisaatio.

Muistamiset avustusrahastoon

Sotakamreeri Matti Kulmalan 75-vuotisjuhlan muistamiset luovutettiin VETRE 

Keski-Uusimaalle. Kuvassa VETRESIN Antti Simola ja PDG Matti Kulmala. 

Kuva: Veikko Karhumäki.

Kauppakatu 9, 62900 Alajärvi Puh. 06-557 6385 • 0400 820 298

Osaava. Luotettava. Riippumaton.
Auktorisoitu tilitoimisto

Taloushallintoliiton jäsen/jäsentoimisto.

111111111111111111111111111555555555555555555555%%%%%%%%%%%%%%%%%%  aaaaaaaaaaaaaalllllllllllllleeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnuuuuuuuuussssssssttttttttttttttaaaaaaaaaaaaaaaa
PutPutPPuPP tiptippajaajan n 

sisissisisisssiissustustustttusuustu usvusvusvus erkerkerkerkkokkokokaupaaupu paapaapaaaannn n n n
kupkupkupkupppponkonkonkonkonkikoikoikoik odiodioo llallaa ”L”L”LLLLiionioniononioi s” s”s””

TarTarTarTara jououousss os oon vn vvnn vvoimoimmoimoimmassassassssssssaaa aaaa 
vvuovuovuovuvuv dendendenennn 2020202 16166 loploploplopoppuupppuupuupuupp n jn n nn ja aaaaa

koskoskossskkekeekeekee nononon rmarmarmar alialialiiiihhhinhihininnntaitaitaitaiisisisiiaiii  
tuououootteitaitiitaitit .

Puttipajan sisustusverkkokauppa: puttipaja.fi/verkkokauppa

facebook.com/Puttipaja

instagram.com/puttipaja

Puttipaja toimii Vaajakoskella ja tekee yhteistyötä LC Vaajakosken Ewen kanssa.

Uskollinen Punaisen Sulan 
tukija Sipoossa
LC Sipoo/Pornainen on aloittanut PuSu-keräyksen vauhdilla. Tavoitteesta 

puuttuu enää neljännes. Pienen odottelun jälkeen presidentti ja PuSu-asia-

mies Pertti Kilpinen saattoivat luovuttaa uskolliselle tukijalle Silverprintille 

ensimmäisen akryylipallon, joka laitettiin aiempien kolmen akryyliteoksen 

vierelle.
Täydennetty akryylipallokokoelma.

Café 
VIOLA

Keidas keskellä kaupunkia
Kaisaniemenranta 2, Helsinki

www.cafeviola.fi

Pitopalvelu S. Mälkiä    
040 533 7910    

 
Hiirihaukankuja 11 
02620 Espoo



Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön
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Megatro Talotekniikka Oy 

Uusikaupunki

Konekorjaamo Riikonen Oy 

Konepaja/korjaamo – teräspalvelukeskus 
Helatie 19–21, Joensuu, puh. 013 897 988

                OP Kiihtelysvaara

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

                                       Kangasniemi 
www.puule.fi

Euran Hydrauliikka Oy 

Kauttua

Jannelan Puutarha Oy 

Pori

Raskaskalustohuolto                         

Vesa Raikunen Oy 

Pori – Kokemäki

Rakennus-Nappula Oy 

Järvenpää

PuSu-tili merkkipäivä-
muistamisella

 

Meillä useimmilla varttuneilla leijonilla ja puolisoilla on tavaraa yli oman tar-

peemme. Merkkipäivän osuessa kohdalle vaihtoehtona on pyytää sukulai-

sia ja ystäviä tukemaan Suomen nuoria Punaisen Sulan kautta.  Näin helpo-

tamme heidän lahjanvalintaongelmaansa, kartutamme klubimme PuSu-sal-

doa ja saamme itsellemme hyvän ja juhlavan mielen. Jo tällä tavoin toteute-

tuissa merkkipäivissä tuotto Punaiselle Sulalle on ollut jopa tuhansia euroja.  

Ikääntyminenkin on ”yksi tapa tehdä hyvää”!
Pusuleijona, myyntiin jouluksi verkkokaupassa.

Pusuleijona, myyntiin jouluksi verkkokaupassa.
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Oripään lentokentällä järjestettävä 

nelipäiväinen OKRA-maatalous-

näyttely alkoi tänä vuonna heinä-

kuun 6. päivä. OKRA järjestettiin 

jo 19. kerran, sillä joka toinen vuosi 

järjestetty maatalousnäyttely alkoi 

pienenä konehuutokauppana Ori-

pään keskustassa vuonna 1980. Nyt 

näyttelyssä oli melkein 550 näytteil-

leasettajaa suurista yleiskonemyy-

jistä, kuten Hankkijasta, pienempiin 

erikoistuneisiin, kuten Muhokselta 

asti tulleeseen Lypsykonehuolto 

Mälliseen. Tämän lisäksi näytteillä 

oli kaikkea muutakin maatalouteen 

liittyvää. Omat osastonsa oli esimer-

kiksi Valiolla ja lähialueen eri muna-

tuottajilla, ja jonkin verran paikalla 

oli myös muiltakin messuilta tuttua 

toimintaa, kuten jäätelön- ja lakrit-

sinmyyntiä. Tämänvuotisen näytte-

lyn erikoisteemaksi oli valittu hevo-

set, ja hevosten esittelyä varten oli-

kin OKRA-alueelle rakennettu oma 

hevosareena, jossa riitti ohjelmaa 

kaikille neljälle päivälle. Lähellä 

Turussa järjestettyjen Kuninkuus-

ravien kanssa tehty yhteistyö näkyi 

näyttelyssä. Näyttelyalue oli jo vuo-

den 2014 tapaan niin suuri, että 

näyttelyssä liikkuivat myös pienten 

traktorien vetämät messujunat, joilla 

pääsi kulkemaan suuret etäisyydet 

rasittamatta jalkoja.

Yli 83 000 kävijää

Vuoden 2016 näyttely selvästi kiin-

nosti yleisöä, ja tiet paikalle ruuh-

kautuivat avajaispäivänä heti aamu-

päivällä. Tunnelma ei kuitenkaan 

jonoista latistunut ja ruuhkaisena 

keskiviikkona paikalle saapui yli 

20  000 ihmistä. Torstain viileämpi 

sää hieman verotti kävijämäärää, 

mutta perjantain ja erityisesti lau-

antain suuret yleisömäärät nostivat 

kokonaiskävijämääräksi yli 83  000. 

Pienelle Oripään kunnalle (asukas-

luku n. 1 400) OKRA on merkittävä 

panostus, ja voidaankin sanoa, että 

melkein koko kunta on näyttelyä jär-

jestämässä. Lisäksi naapurikunnat 

Pöytyä ja Loimaa näkyvät voimak-

kaasti näyttelyssä.

Näyttelyn järjestämisestä vastaa 

Lions Club Oripää, jonka talkoot 

näyttelyn valmistelemiseksi alkoivat 

jo huhtikuussa. Sitä ennen näyttely-

päällikkö Jukka Isotalo ja näyttelyn 

kenttäpäällikkö Jussi Isotalo, kum-

pikin Lions Club Oripään jäseniä, 

olivat tehneet jo valtavan määrän 

talkootyötä näyttelyn aikaansaami-

seksi. Näyttely on kuitenkin nyky-

muodossaan jo niin suuri projekti, 

että aivan pelkästään talkoovoimin 

ei enää Lions Club Oripääkään pär-

jää. OKRA:lla oli yksi työntekijä pal-

kattuna useaksi kuukaudeksi hoita-

maan laskutusta ja tiedotusta, ja 

Oripään klubin lisäksi OKRA:ssa on 

töissä useita paikallisia yhdistyksiä. 

Yhdistyksille tämä on keino varain-

hankintaan, ja voidaankin sanoa 

osan yhdistyksistä saavan merkittä-

vän osan toimintansa rahoituksesta 

OKRA-näyttelystä. Näihin yhdistyk-

siin kuuluu paikallisia urheiluseu-

roja, marttoja, reserviläisiä, kyläyh-

distyksiä ja partio-osastoja. Myös 

lukuisia naapurikuntien Lions-klu-

beja on ahkerasti mukana järjestä-

mässä näyttelyä. Tänä vuona näyt-

telyssä töissä oli useita Pöytyän ja 

Loimaan klubeja. Kokonaisuudes-

saan Lions-panostus näyttelyn 

aikaansaamiseksi lasketaan tuhan-

sissa työtunneissa.

Jättiavustukset

Näyttelystä saatavat rahat käytetään 

näyttelyalueen parantamisen lisäksi 

tukemaan alueen yhdistystoimintaa 

ja erilaisina avustuksina Oripään 

asukkaille. Vuoden 2014 näyttelyn 

jälkeen Oripään Lions Club on jaka-

nut avustuksina noin 90  000 euroa. 

Kaikille oripääläisille on kustannettu 

näyttelystä saaduilla rahoilla terve-

ydenhuollon perusmaksut. Sotave-

teraaneja on avustettu palvelusete-

lein, joilla on voinut ostaa siivous- 

tai muita tarpeellisia palveluita. Kou-

lulaisille on maksettu retkiä ja kou-

lutuksia, ja kaikki kunnan koululai-

set ovat saaneet Lions Clubilta oman 

pyöräilykypärän ennen kuin aloitta-

vat koulutiensä. Näiden lisäksi ori-

pääläisillä yhdistyksillä on mahdol-

lisuus tehdä avustusanomus Ori-

pään Lions Clubille. Näitä ylimää-

räisiä avustuksia on sitten pitkälli-

sen harkinnan jälkeen välillä myön-

netty. Näiden lisäksi jouluna kunta-

laiset saavat nauttia Lions Club Ori-

pään organisoimista jouluvaloista 

ja joulunaloitusjuhlasta, johon saa-

puu joulupukin lisäksi myös mel-

kein koko kunta. Joululahjana kun-

nan vähävaraisille on annettu lähi-

kauppaan lahjakortit.

Vuoden 2016 Okran jälkeen kai-

kille näyttelyyn osallistuneille, tal-

koolaisille, näytteilleasettajille ja 

muillekin mukana olleille järjestet-

tiin kiitokseksi suuri viihdekonsertti 

tämän vuoden näyttelyä varten 

rakennetussa OKRA-hallissa, jossa 

näyttelyn aikaan olivat esillä pie-

net sisäosastot. Elokuun alussa jär-

jestetty konsertti oli tietenkin ilmai-

nen, ja siinä esiintyivät mm. Mika 

Pohjonen ja Pentti Hietanen.

OKRA on leijonien suurtapahtuma

Hevosteemaan liittyen Sinebrychoff lähetti paikalle myös kuuluisat panimohe-

vosensa, jyllanninhevoset Ludvigin ja Fredrikin. Kuva: Markus Ylijoki.

Näyttelyaluetta oli 25 hehtaaria ja näyttelyssä oli mahdollista nostattaa itsensä 

(hyvin turvallisesti tietenkin) 70 metrin korkeuteen ihan ilmaiseksi. Kuva: 

Markus Ylijoki.

Näyttelypäällikkö Jukka Isotalo sai 

Hankkijalta perinteisen Hankkija-lip-

piksen numeroidun kunniaversion. 

Kuva: Markus Ylijoki.

Kiitoskonsertissa on päästy jo kukitusvaiheeseen. Artistit vasemmalta: orkes-

terinjohtaja Tessa Virta, Ari Rasilainen, Mika Pohjonen, Ulla Burger, Pentti 

Hietanen ja Hanna Kronqvist. Kuva: Markus Ylijoki.
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Hyvät lionit ja leot,

Hyvät ystävät,

Toimintajärjestyksen mukaisesti minulla on isäntäkomitean ja kaikkien piirin 

130 Bulgaria lionien puolesta ilo kutsua lionit ja leot Euroopasta ja  muualta 

maailmaa osallistumaan 62. Lionien Eurooppa Forumiin, joka pidetään 27.–

29. lokakuuta 2016 Sofiassa, Bulgariassa.

Forumin presidenttinä toivotan teidät tervetulleiksi Sofiaan – yhteen 

Euroopan kaikkein vanhimmista kaupungeista täynnä upeaa historiaa, kult-

tuuria ja arkeologiaa. Useimmille teistä tämä saattaa olla ensimmäinen vie-

railu pääkaupungissamme, joten kaikki bulgarialaiset lionit ja erityisesti 

Eurooppa Forum 2016:en isäntäkomitea ovat tehneet parhaansa, jotta pää-

sette kokemaan tyypillistä bulgarialaista vieraanvaraisuutta ja saatte hyviä 

muistoja.

Meillä on sellainen visio, että tämän Forumin tulisi olla erilainen; yhteis-

kunnalle ja muille humanitaarisille järjestöille avoin Forum, täynnä viihdettä 

ja sosiaalisia tapahtumia.

Te kaikki Forumiin osallistuvat pääsette osallistumaan perinteiseen isän-

täiltaan, jossa teitä odottavat monet yllätykset, laulut ja tanssit. Gaalaillal-

lisella saatte nauttia keittiömme hienoista aterioista, maistaa bulgaarialai-

sia viinejä, nauttia musiikkiohjelmastamme ja muotinäytöksestä, jossa esi-

tellään perinteisiä bulgarialaisia asuja ja kansallispukuja. 

Tässä eivät ole mukana uuden klubin LC Nurmijärvi/Rockin jäsenet, 

koska ovat liittyneet jo aiemmin, mutteivät toimittaneet klubin 

papereita ajoissa, siksi eivät tule tähän hakuun mukaan, 

ovat siis liittyneet 25.5.2016.

A-piiri

LC Turku/Ancora: Raija Hynninen

LC Naantali/Tawast: Tapani Alqvist

LC Turku/Aninkainen: Hannu Wikman

LC Lieto/Ilmatar: Päivi Harttunen

LC Karinainen/Kyrö: Jarkko Jokinen

B-piiri

LC Helsinki/Helsingfors: Ari Kuutschin

LC Helsinki/Pitäjättäret: Riitta Mäenpää

LC Tapiola: Ari Huczkowski

C-piiri

LC Lahti/Ahtiala: Pauli Saarinen

LC Lahti/Kariniemi: Jari Leppäkoski

D-piiri

LC Otava/Helmi: Maija Manninen, Jaana Strandman

E-piiri

LC Sastamala/Annastuuna: Leena Kukkonen-Lahtinen, Heli Heiskala

LC Tampere/Näsinneula: Elina Kurikka

LC Tampere/Kaukajärvi: Ilmari Karjalainen

F-piiri

LC Laihia/Helmi: Johanna Kantola

LC Seinäjoki/Törnävä: Simo Heinonen

G-piiri

LC Hankasalmi: Paavo Kärkkäinen

LC Vaajakoski/Ewe: Päivi Puura, Eija Summanen

LC Jyväskylä: Eero Sorri

H-piiri

LC Joensuu/Carelian: Matti Turunen

I-piiri

LC Oulu/Sillat: Mikko Haulos

LC Raahe/Fantti: Kari Nyman, Pirjo Nyman

LC Pattijoki: Pekka Häyrynen

K-piiri

LC Tervo: Miika Raitakivi, Arvo Alajoki

LC Kuopio/Kalakukko: Sami Gabbouj

LC Siilinjärvi: Jorma Häkkinen

LC Kuopio/Kallavesi: Kalle Mönkkönen

L-piiri

LC Kittilä: Paavo Martikainen

LC Pudasjärvi/Hilimat: Katja Särkelä

LC Rovaniemi/Ounasjoki: Raimo Jääskö

M-piiri

LC Huittinen/Doris: Saija Laurila, Anita Säilä, Pirkko Ojanne

LC Kokemäki/Jokilaakso: Eeva-Liisa Moisio

O-piiri

LC Kälviä/Lucina: Ritva Luomala-Björkskog, Heli Myllykangas,

LC Toholampi/Tohottaret: Svetlana Pavlova, Heli Kellosalo

LC Haapajärvi: Sampo Eero

LC Kaustinen/Kreetat: Kaija Tunkkari

Forumin aikana jokaiselle tarjoutuu tilaisuus osallistua bulgarialaisten ruo-

kien valmistukseen ja/tai ottaa ensiaskelia bulgarialaisissa kansantansseissa. 

Arvokas paikka varataan ”musiikki-instrumenttien kuningattarelle” – Her 

Majesty Violin!

Juhlikaamme Sofiassa maailmanlaajuisen lionismin satavuotisjuhlaa ja 

sen osana Bulgarian lionismin 25-vuotisjuhlaa.

Osoittakaamme yhdessä oikeasti empatiaamme niitä ihmisiä kohtaan, 

jotka tarvitsevat apuamme, ja yhdistäkäämme ponnistelumme paremman 

Euroopan hyväksi. 
 PDG Petar Malamov

 Eurooppa Forum 2016 presidentti

LIONIEN EUROOPPA FORUM 2016 SOFIASSA
Uusi tilaisuus todella palvella yhdessä

Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
7.8.–15.9.2016
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Myös 1. luokan oppilailla oli tur-

vallisuusajattelu jo kohdillaan, sillä 

heille on heti kouluvuoden alussa 

pidetty turvallisuuteen liittyviä tun-

teja, kertoi luokan opettaja Eija Fält ja 

jatkoi liivien tulevan todella hyvään 

tarpeeseen. Lasten keskuudessa tie-

dettiin hyvin että ilman turvaliiviä 

ei näy ja että sitä pitää käyttää tur-

vallisuuden takia.”KIITOS” lausuivat 

ykkösluokkalaiset kuorossa lopuksi 

ja poistuivat hyvässä järjestyksessä 

koulutehtäviensä pariin.

Mia Yrtti Pornaisten taksi autoi-

lijoista pitää lasten turvaliivejä 

todella hyvänä ajatuksena. Hänellä 

onkin tapana näyttää koulukyytiläi-

sille miten kaukaa pysäkillä turvalii-

vit päällä olevat erottuvat. Toivotta-

vasti tästä lähin kaikilla olisi nämä 

päällään. Tässä myös kodin tuki ja 

opastus on erittäin tärkeä osa turval-

lisuusajattelua. Ja vanhemmat voi-

sivat hyvinkin toimia esimerkkeinä 

lapsilleen varsinkin pimeällä ulkona 

liikkuessaan, päättää Mia.

Teksti ja kuvat: Vesa Mikkolainen

Pornaisten koululaisille 
näkyvyyttä koulutielle
Lasten aloitettua jälleen syksyisen koulutiensä päättivät LC Pornaisten jäsenet 

ja Pornaisten taksiautoilijat kantaa oman kortensa kekoon turvaamaan pie-

nimpien lasten koulutietä. Pornaisten leijonat päättivätkin lahjoittaa kaikille 

kunnan ekaluokkalaisille huomioliivit. Taksi autoilijoiden kohderyhmänä oli-

vat kunnan esikoululaiset. Pornaisten perusopetuksen johtajana toimiva reh-

tori Marjo Rissanen otti liivit vastaan yhdessä kaikkien muiden koulujen reh-

torien kanssa. Hän kiitti lahjoittajia tästä varsin merkittävästä tuesta lasten 

liikenneturvallisuuden parantamiseksi. LC Pornaisten puolesta liivit luovutti 

klubin presidentti Maritta Pietilä, joka kertoi LC Pornaisten pyrkivän kohden-

tamaan varainkeruuaktiviteeteista saadun tuoton kunnan omille kohderyh-

mille, erityisesti nuorille ja vanhemmalle väelle.

Kuvassa vasemmalta rehtori Jouko Viitanen Parkkojan koululta, rehtori Marjo 

Rissanen Pornaisten Yhtenäiskoululta, klubin presidentti Maritta Pietilä ja reh-

tori Rene Kaajava Mika Waltarin koululta.

Iloiset Mika Waltarin koulun eska-

rilaiset Pornaisten taksiautoilijoiden 

lahjoittamat liivit yllään.

Mika Waltarin koulun 1. luokka LC Pornaisten lahjoittamat liivit yllään.

Mika Waltarin koulun eskarit 

ja ykkösluokkalaiset vastaanotti-

vat liivinsä hymyillen kilpaa syys-

auringon kanssa. Esikoululaisten 

opettaja Päivi Ollila kertoi lasten jo 

innolla odottaneen liivien saamista. 

Ja hyvin on turvallisuusajattelu 

jo iskostunut pienimpienkin mie-

liin; sen lisäksi että ”liivit näyttävät 

hyviltä” oli jo tiedossa että ”Liivejä 

on pidettävä pimeällä ja kun menee 

lenkille” tiesi Jasper. ” Ei näy suoja-

tiellä, jos ei ole liiviä” oli myös varsin 

hyvin osunut toteamus. ”Ja metsäs-

säkin kannattaa pitää” kuului kolmas 

kommentti. Eskarilaisten kirmatessa 

kuvan otosta takaisin koulutyöhön 

kuului iloisesta joukossa vielä: ”Me 

ollaan työmiehiä…”
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Aurinkoisena, mutta myrskyisenä elokuun lauantaina DG-kurssi 2011–12 

tapasi Kuopiossa. Meitä oli 18 henkilöä (8 PDG:tä puolisoineen vahvistet-

tuna liiton puheenjohtajalla puolisoineen).

Kokoontumisajo suoritettiin Leena ja Pekka Järvelän kotiin, jossa vietet-

tiin hiljainen hetki kurssimme poisnukkuneen PDG Pekka Sarvannon muis-

tolle. Jynkästä siirryttiin Kuopion satamaan parituntiselle Kallavesiristeilylle. 

Vaikka oli tuulinen sää ja lähikunnissa oli tosi myrskyistä, risteily sujui tosi 

leppoisissa merkeissä.

Yhteistä iltaa vietettiin Vanhan Sataman ravintolassa iloisissa merkeissä 

ja sovittiin seuraavan tapaamisen järjestäjäksi G-piirin Pertti Jämsen. Liiton 

puheenjohtaja Heikki Hemmilä muistutti kauden tavoitteista ja kertoi muka-

via juttuja puolisonsa Raijan kanssa tekemistään vuorten valloituksista. Kan-

sainvälisen presidentin Bob Corlewin teemakin on uusien vuorten valloitus, 

joten seuraamme mielenkiinnolla puheenjohtajamme tulevia ponnisteluja.

Sunnuntaiaamuna osa ryhmästä tapasi vielä Puijon tornissa, josta ihail-

tiin Kuopion ympäristön vesistöä monine saarineen. Kiitos kaikille mukana 

olleille ja tapaamisiin vuoden kuluttua 
Leena ja Pekka K-piiristä

C-piirin DG Sinikka Uola ja N-piirin 

DG Aarne Kivioja tekivät 7.8.2016 

kuvernöörivierailun Padasjoella 

sijaitsevalle itseoppineen, edes-

menneen naivistitaitelija Enni Id’n 

(1904–1992) mökille. Vierailun isän-

tänä toimi LC Padasjoen presidentti 

Jouni Niemi ja emäntänä Enni Id 

-projektin vetäjä Pirjo Rinne.

LC Padasjoella ja Enni Id’llä oli tii-

vistä yhteistyötä taiteilijan eläessä. 

Siihen liittyen Id oli testamentannut 

osan töittensä aineettomista oikeuk-

sista LC Padasjoelle. Klubi käyttää 

näitä oikeuksia mm. yhteistyössään 

Padasjoen Taideyhdistyksen kanssa. 

Osassa Id’n töistä tehdyissä posti-

korteissa on ©LC Padasjoki -mer-

kintä osoituksena klubin oikeuksista 

niihin tauluihin.

Kuvernöörivierailua seuraavana 

Kuvernöörivierailu 
naivistitaiteilijan mökille

Kyläyhdistyksen sihteeri Pirjo Rinne (oik.) ja LC Padasjoen presidentti Jouni 

Niemi esittelivät naivistitaiteilija Enni Id’n taiteilijamökkiä kuvernööreille 

Sinikka Uola ja Aarne Kivioja.  Kissat olivat usein hänen aiheinaan.  Kuvas-

sakin takaseinällä on kaksi kissataulua ja kuvan etualalle on liitetty kissataulu.

Enni Id’n maalaus vuodelta 1973 ”Hämäläinen ruokapöytä”.  Pöydällä on myös 

raamattu, taiteilijan nimittämänä ”sielun höylä”.  Vapaa-ajan padasjokelaiset 

lion Matti Sollamo (LC Vantaankoski-Vandaforsen) ja lady Raija Sollamo ovat 

ostaneet taulun taiteilijalta 1970-luvulla.  Taulu ei ole koskaan ollut näytte-

lyissä eikä ollut muutenkaan esillä julkisuudessa. 

päivänä Padasjoen kahdella koululla 

julkistettiin kaksi suurikokoista Id’n 

kissa-aiheista taulua. Viime talvena 

Lions-club oli kehystänyt ja lasitta-

nut ne. 

Taiteilijamökkiä ylläpitää Kellosal-

men-Seitniemen-Virmailan kyläyh-

distys ry ja sillä on osa aineetto-

mista oikeuksista. Kyläyhdistys on 

saanut mökin kunnostukseen mm. 

EU-avustuksia. 

Mökki on sisältä todellinen näh-

tävyys. Taulujen lisäksi naivistitaitei-

lija maalasi sisältä myös seinät ja lat-

tiat, kaapit ja kalusteet. Kattoa Id ei 

maalannut omalla taiteellaan, koska 

hänellä piti olla esteetön yhteys tai-

vaaseen. 

 
Teksti ja kuvat: 

Antti Tuomikoski

Kuvernöörikurssi Kallaveden risteilyllä perinteisellä Koski-laivalla, mukana 

myös liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä puolisonsa Raijan kanssa.

DG-kurssin 2011–12 
tapaaminen Kuopiossa

Ronjien syyskausi 
vauhdikkaasti käyntiin

LC Rovaniemi/Ronjat työnsä ääressä Ronjaurantin ravintolassa. Kuva: Har-

riet Urponen.

Napapiirillä nähtiin vauhdikasta 

menoa, kun Santa’s Future Cup 

-rallisprint-kausi huipentui kau-

den viimeisessä osakilpailussa 26.–

27.8.2016 Kilpailussa oli mukana 

170 autoa. L-piirin energinen nais-

leijonaklubi Ronjat osallistui tapah-

tumaan toista kertaa. 

Ronjat talkoilivat lipunmyyjinä 

ja liikenteenvalvojina sekä pyöritti-

vät Ronjaurant-ravintolaa, jossa oli 

esillä myös Punainen Sulka -lipas. 

Kaksipäiväisen tapahtuman 

aikana keli ehti vaihtua auringon-

paisteesta loppukesän myrskyyn ja 

lensipä Ronjaurantin katoskin ker-

ran tuulen mukana. Kylmä ilma ei 

kuitenkaan lannistanut kisatunnel-

maa ja yleisöä palveltiin hymyssä 

suin. Sulka-lippaaseen tipahteli lah-

joituksia tiuhaan tahtiin samalla kun 

Ronjauranti n ravintolan tuotosta 

kertyi mukavasti rahaa hyvänteke-

väisyyteen.
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Juhlitaan ilolla! Järjestetään karne-

vaalit, naamiaiset tai muu iloinen 

tapahtuma, kutsutaan sinne yhteis-

työkumppanit, liitetään niihin vaik-

kapa perintöprojektien julkistus tai 

ison palvelutempauksen paljasta-

minen.

Ellei klubinne tai piirinne tämän 

kauden toimintasuunnitelmaan 

kuulu vielä 100-vuotisjuhlia, kan-

nattaa sellaisen järjestämistä ehdot-

tomasti harkita seuraavalle syksylle.

Tuplasatavuotissynttäreitä järjes-

täessä voi apua pyytää myös maa-

100-vuotias ansaitsee juhlat

Suomi 100 ja Lions 100, 
kaksi mahtavaa syytä juhlia

kuntien Suomi 100 vuotta alue-

koordinaattoreilta. Suomen Lionsit 

ovat yhteistyökumppanina Suomi 

100 vuotta -ohjelmassa ja voimme 

vapaasti yhdistää nämä kaksi mer-

kittävää satavuotisjuhlaa. Isommista 

tapahtumista kannattaa ehdotto-

masti ilmoittaakin Suomi 100 -alue-

koordinaattorille ja ne saattavat 

saada sijansa myös heidän orga-

nisaationsa viestinnässä. Näissä 

tapahtumissa voimme myös käyt-

tää Suomi 100 -logoa oman Lions 

100 -logomme rinnalla.

Lisäapua viestintään

Otat yhteyttä oman alueesi Suomi 

100 -aluekoordinaattoriin ja kerro 

hankkeestanne tai juhlastanne sekä 

yhteyshenkilönne tiedot. Aluekoor-

dinaattorit huolehtivat alueellisesta 

Suomi 100 -viestinnästä ja järjestä-

vät mahdollisesti erilaisia tilaisuuk-

sia hankkeiden toteuttajille. 

Suomi 100 vuotta yhteistyöllä 

klubit ja piirit voivat saada lisää 

näkyvyyttä, tukea ja apua viestin-

täänsä sekä tapahtuman järjestelyi-

hin omassa maakunnassaan. 

Aluekoordinaattorien 

yhteystiedot löytyvät täältä: 

http://suomifinland100.fi/info/

Oletko muuten käynyt Suomi 100 

vuotta sivuilla? Sieltä löytyy myös 

Punainen Sulka 2017 -sivusto! 

Meillä on mahdollisuus saada Suomi 

100 -sivuille muitakin omia isoja 

tapahtumiamme, siitäkin kannattaa 

kysyä toiminta-alueenne aluekoordi-

naattorilta.

Teija Loponen

Lions klubit ovat vuosikymmenet 

antaneet erilaisia lahjoituksia omilla 

paikkakunnillaan. Lions 100 juhla-

vuonna nämä hyvän tekemiset voi-

vat saada lisähuomiota, jos niitä 

toteutetaan perintöprojekteina.

Perintöprojekteja voidaan toteut-

taa kolmella eri tasolla. Jotta hyvä 

työ voidaan raportoida perintöpro-

jektina, se edellyttää pysyvän jäl-

jen jättämistä myös lahjoituslaa-

tan muodossa. Laatassa kerrotaan 

teko, sen kohde sekä teon toteutta-

nut klubi.

Eritasoisilla perintöprojekteilla 

voi siis jättää pysyvän jäljen omalle 

paikkakunnalle, tehdä hyvää ja saada 

mainiota mainetta klubilleen.

Jo nyt esimerkiksi LC Lovisa-

Loviisa on toteuttanut 1. tason 

perintöprojektina neljän puistonpen-

kin lahjoituksen, Suolatorin kaivo/

pumpputalon restauroinnin, sekä 

Rantapuiston majakan hionnan ja 

maalauksen.

2. tason perintöprojektina he 

toteuttivat Lovisa-Loviisa-tekstin 

tuhannella samettiruusulla linja-

autoasemalle ja kolmostason perin-

töprojektina heillä on tavoitteena 

hankkia Loviisan sairaalaan 13 

taulutv:tä, 10 rollaattoria, 1 pyörä-

tuoli ja yksi kipupumppu sekä poti-

lasnosturi Eleanora -hoitokotiin.

Näistä lahjoituksista kannattaa 

myös tiedottaa paikkakunnan tiedo-

tusvälineille ja kutsua heidät perin-

töprojektien lahjoitustilaisuuksiin.

Monet klubit ovat jo vuosikausia 

toteuttaneet vastaavia hankkeita, 

jotka voidaan nyt juhlavuoden mer-

keissä raportoida perintöprojek-

teina. Muistakaa ilmoittaa perintö-

projektista MyLCI:n palvelutoimin-

tailmoituksella kohdassa Yhteisö- 

ja kulttuuriaktiviteetit. Klubit voi-

vat ansaita erityisen lippumerkin ja 

jotkut projektit esitellään LCI:n verk-

kosivulla, sosiaalisessa mediassa ja 

LION-lehdessä.

Jatketaan jälkien jättämistä!

Suolatorin kaivo/pumpputalon res-

taurointi on myös LC Lovisa/Lovii-

san perintöprojekti.

LC Lovisa-Loviisa on toteuttanut  

1. tason perintöprojektina neljän 

puis tonpenkin lahjoituksen. 

Kaksi vuotta sitten lionit haastettiin auttamaan yli sataa miljoonaa ihmistä 

satavuotisjuhlakautemme loppuun mennessä vuonna 2018. Nyt tuo 100 mil-

joonan tavoite on saavutettu. Suomessa ylitimme kesäkuun loppuun men-

nessä tänä vuonna miljoonan ihmisen palvelemisen rajan. Kiitos  upeasta 

tuloksesta. Elokuun lopun tarkka luku on 1 110 390!

Kampanja jatkuu vielä vajaat kaksi vuotta ja uskon, että 2 miljoonan 

rajan ylittäminen on meille realistista ja hyvä tavoite. Jäsenhaastekampanja 

on kestänyt 17 kk ja uusia Centennial jäseniä olemme saaneet sinä aikana 

1  945. Vastaavana aikana uusia Centennial klubeja on perustettu yhteensä 

13. Tämän vuoden alusta aloitettu perintöprojekti kampanja on myös lähte-

nyt hienosti käyntiin. Ensimmäisenä 8 kk aikana on perintöprojekteja toteu-

tettu yhteensä 75 kpl:tta eri puolille maata.

Varsinainen juhlavuosi 2017 lähestyy hyvää vauhtia. Liitolla ja piireillä 

on suunnitelmat käynnissä ja niistä kerrotaan myöhemmin. Toivon, että 

klubit myös viettävät omia 100-vuotisjuhlallisuuksia. Onhan vuosi 2017 

meille ainutlaatuinen järjestömme ja Suomen viettäessä 100-vuotisjuhlia 

monin eri tavoin.
Heimo Potinkara, PCC

100-vuotisjuhlatoimikunnan pj.

Tarkempaa tietoa 

perintöprojekteista löytää 

suomenkielisiltä Lions 100 sivuilta: 

http://lions100.lionsclubs.org/FI/

index.php

Teija Loponen/
100-vuotisjuhlatoimikunta

Onnittelut miljoonan ihmisen 
palvelemisesta!
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Aika
Kurssityyppi/
kohderyhmä

Vastuupiiri Paikkakunta

SYYSLUKUKAUSI

27.9. ja 5.10. 
jälkimmäinen
päivä voi vaihtua

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

9.-10.2. Peruskurssi N Helsinki

13.-14.2. Peruskurssi H Joensuu

16.-17.2. Peruskurssi K Kuopio

23.-24.2. Peruskurssi I Oulu

1.3. ja 8.3. 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.  

» Vie tietoa eteenpäin klubikokoukseen.  

» Tehkää päätös tällä kaudella koulutettavien määrästä TT

heti ensimmäisessä klubikokouksessa.

» Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.   

» Ottakaa kouluun yhteyttä kurssipaikan                           

tarjoamiseksi alkusyksyllä. Liitosta lähetetään 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 kasvatta-

jille  suunnattu kaksipäiväinen koulutus

Koulun ulkopuoliset kasvattajat = nuorisotyön, seurakuntien, 

urheiluseurojen yms. kasvattajille tarkoitettu yhteensä 10 op-

pitunnin pituinen ja kahteen eri iltaan sijoittuva koulutus

Täydennyskurssi = peruskoulutuksen aiemmin käyneille

2. aste = ammatillisten oppilaitosten ja lukion opettajille suun-

nattu kaksipäiväinen koulutus

Liikuntaseuravalmentajat = Liikuntaseuratoiminnassa mu-

kana oleville eriytetty koulutus

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 koulutuskalenteri: 

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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Perjantaina 4.3.2016 koitti kauan 

odottamamme hetki, kun matkamme 

kohti Tansaniaa alkoi. Meitä oli kol-

mekymmentä innokasta matkusta-

jaa. Matkaseuruettamme johti reh-

tori Jari Nahkanen ja hänellä apuna 

lisäkseen oli kaksi valvojaopettajaa, 

Marja Iskanius sekä Johanna Mäki-

nen – kaikki kokeneita Tansanian 

kävijöitä. Meitä nuoria matkaanläh-

tijöitä oli 20 ja lisäksi mukaan lähti 7 

huoltajaa. Olimme työskennelleet jo 

yli vuoden verran ahkerasti opinto-

matkaamme varten. Reissua edeltä-

vän vuoden aikana meillä oli monen-

laisia työtehtäviä: muun muassa sii-

voamista, tapahtumien järjestämistä 

ja myyntityötä. Ja nyt, maaliskuun 

keväisenä perjantai-iltana meidän 

oli aika vain heittäytyä mielet avoi-

mina kohti uusia seikkailuja ja koke-

muksia. 

Ensimmäisenä reissupäivänäm me 

ohjelmassamme oli kyläjuhla 

 Nkoarangan kylässä. Päivän aikana 

teimme tuttavuutta paikallisten 

ihmisten kanssa, kuulimme puheita 

ja kauniita lauluesityksiä sekä pää-

simme myös itse esiintymään. Juh-

lan päätteeksi nautimme kyläläis-

ten valmistaman juhlalounaan. 

Nkoarangan kylä, jossa vietimme 

ensimmäisen päivämme, on saa-

nut paljon avustusta haapajärvi-

siltä tahoilta koulutuskeskuksen ja 

kirjaston rakentamista varten. Kir-

jasto, jonka pääasiassa Haapajär-

ven yläaste ja lukio ovat rakennut-

taneet, on Pohjois-Tansanian ainut 

vapaassa käytössä oleva kirjasto. Kir-

jaston rakentamista ja viimeistelyä 

varten saatiin merkittävä lahjoitus 

Lions Club Haapajärveltä. LC Haa-

pajärvi halusi olla tukemassa han-

ketta, joka on paitsi haapajärvisläh-

töinen niin myös toimintaperiaat-

teiden mukainen. Leijonaveljet oli-

vat kokouksessaan täysin yksimieli-

siä auttamisen halusta ja tarpeesta.

Taksvärkkirahoilla 
kouluun materiaalia

Nkoarangan kylän lisäksi huris-

telimme yhtenä päivänä bus-

silla vierailulle syrjässä sijaitse-

vaan  Ngarenanyukin kouluun. Sekä 

 Nkoarangan että Ngarenanyukin 

kouluun lahjoitimme paljon tar-

peellisia materiaaleja, jotka oli han-

kittu muun muassa Haapajärven ylä-

asteen taksvärkkirahoilla. Koulut sai-

vat lahjoituksena runsaasti opiske-

lutarvikkeita, cd-soittimen, vahvis-

timen, kaiuttimet sekä työvälineitä 

opettajille. 

Kolmantena reissupäivänämme 

pakkauduimme safariautoihin ja 

lähdimme kohti Tarangiren kansal-

lispuistoa. Siellä pääsimme bon-

gailemaan savannin kauniita kas-

veja ja hienoja eläimiä. Näimme 

muun muassa kymmenien norsu-

jen lauman, mikä oli vaikuttava 

kokemus. Safari jatkui Tarangirestä 

 Ngorongoron kraateriin, jossa mai-

semat olivat henkeäsalpaavan kau-

niit.  Ngorongorossa näimme pal-

jon eläimiä: seeproja, leijonia, vir-

tahepoja, puhveleita ja erilaisia 

antilooppeja. Ngorongorosta siir-

ryimme Serengetin kansallispuis-

toon. Sadekausi alkaa Tansa niassa 

maalis-huhtikuussa, ja se toikin 

omat haasteensa loppusafarillemme. 

Matkalla  Ngorongorosta Serenge-

tille automme jäivät kiinni keskelle 

savannia ja pimeä laskeutui  nopeasti 

yllemme. Taitavien safarikuskien ja 

hyvän yhteishengen ansiosta pää-

simme muutaman tunnin jälkeen 

majapaikkaamme väsyneinä ja likai-

sina, mutta helpottuneina ja yhtä 

mieleenpainuvaa kokemusta rik-

kaampina. Seuraavana aamuna edel-

lisen illan seikkailusta toipuneena 

tutkimme vielä hieman Serengetin 

pohjoisosaa ennen kuin palasimme 

takaisin Makumiraan, jossa olimme 

yöpyneet jo ennen safaria. 

Loppulomasta saimme naut-

tia muutaman päivän ajan Sansi-

barin kuumuudesta ja kulttuurista. 

Tutustuimme oppaiden johdolla saa-

ren historiaan ja paikkoihin. Merkit-

tävä osa Sansibarin historiaa on saa-

rella käyty orjakauppa. Vierailimme 

orjaluolissa, jotka herättivät meissä 

monenlaisia ajatuksia. Kulttuurikyl-

vyn lisäksi ehdimme myös nautti-

maan Sansibarin paratiisisaaresta 

uimisen ja auringonoton merkeissä.

Ikimuistoinen matkamme antoi 

monipuolisen kuvan Tansaniasta; 

sen ihmisistä, kulttuurista ja luon-

nosta. Se antoi uusia näkökulmia tar-

kastella elämäämme koti-Suomessa 

sekä avarsi maailmankatsomus-

tamme. Joka päivä parin viikon ajan 

saimme nähdä ja oppia uusia asioita 

uudesta kulttuurista, itsestämme ja 

toisistamme. 

LC Haapajärvi 
auttamassa Päiväntasaajan tuolla puolen

Lion Jari Nahkanen luovuttaa kyläläisten kiitoskirjeen lion Ari Tuulenkarille.

Lapsi Arushan alueella.
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Yhteistyö jatkuu

Jatkossakin on tarkoitus jatkaa 

yhteistyötä Tansanian suuntaan. 

Toimintaperiaate muuttuu hieman 

ja jatkossa matkoja ei ole tarkoitus 

tehdä enää kouluajalla vaan kesälo-

malla ja enemmän yksityisluontoi-

sesti. Toki edelleen oppilaita huol-

tajineen matkoille lähtee. Vuosia kes-

tänyt Adult Education Center- kou-

luprojekti on tullut nyt päätepistee-

seen ja heillä on nyt mahdollisuus 

tulla toimeen omillaan. Tarkoitus 

on suunnata seuraaviksi vuosiksi 

voimavarat Maruvangon yläkou-

lulle. Koulu sijaitsee lähimmästä 

päätiestä yli 20 kilometrin matkan 

päässä. Koululla on 200 oppilasta, 

joista 126 on tyttöjä. Tällä hetkellä 

suurin ongelma koululla on se, että 

tytöillä ei ole omia majoitustiloja niin 

kuin monilla kouluilla on. 

Kun koulumatka on enimmillään 

27 kilometriä ja se taitetaan pääsään-

töisin jalkaisin, joutuvat varsinkin 

tytöt koulumatkoillaan monenlaisiin 

vaikeuksiin. Tällä hetkelläkin monet 

tytöt olivat koulumatkaraiskauksien 

Lions-kilpi kirjaston seinään.

takia raskaana. Tansaniassa raskaana 

oleva tyttö erotetaan koulusta – oli 

syy mikä tahansa. Jotta oppilaiden ei 

tarvitsisi arkipäivisin kulkea pimeällä 

kotiin, tulisi koululle rakentaa tyttö-

jen majoitustila. Tämä on ensisijai-

nen avustuskohde. Sähköttömässä 

koulussa on monia muitakin haas-

teita kuten se, että 68 % oppilasta 

ei läpäise loppukoetta eivätkä näin 

ollen saa päättötodistusta. Tämä 

koulu on yksi heikoimmista kou-

luista oppimenestykseltään ja myös 

yksi Suomen lähetysseuran kanssa 

yhteistyötä tekevä koulu. 

Valmistelut seuraavaa kesäkuun 

alussa vuonna 2018 tehtävää mat-

kaa varten alkoivat jo tämän vuo-

den elokuussa. Noin kolmenkymme-

nen opiskelijan, huoltajan ja opetta-

jan ryhmä tekee 1,5 vuotta kovasti 

töitä rahoittaakseen matkan ja kerää 

yhdistyksiltä ja yrityksiltä tyttöjen 

asuntolaan varoja. Toimintaperi-

aatteisiin on kuulunut tähän asti –

ja kuuluu tästä eteenpäinkin – että 

rahana ei anneta mitään muuta kuin 

paikalliset kirvesmiesten ja muurarei-

den palkat sekä kuljetuskustannuk-

set. Kaikki tarvikkeet ostetaan pai-

kanpäältä paikallisilta toimijoilta. 

Näin euroakaan ei mene väärin tas-

kuihin.

Veli Jari Nahkanen on pitänyt 

edellisestä matkasta esityksen Lions 

-kokouksessa ja samalla on keskus-

teltu jo seuraavan projektin tukemi-

sesta. Haapajärven Lions ry on aut-

tamisen ytimessä.

Teksti: Veli Jari Nahkanen

opiskelijat: Kreeta Kärkkäinen, 
Helka Aitto-Oja ja 
Helka Romppanen

Kuvat: Jari Nahkanen ja 
Aleksi Knaappila

Jo neljännentoista kerran DG-kurs-

silaiset 2001–02 kokoontuivat vuo-

tuiseen tapaamiseen, nyt elokuun 

toisena viikonvaihteena. Tällä ker-

taa järjestelyvuorossa oli PDG-pari 

Heikki ja Kaija Kuivinen, kutsun käy-

dessä Seinäjoelle.

Tervetuliaishalauksien jälkeen 

nautittiin maittava lounas ja val-

mistauduttiin kiertoajeluun nykyi-

sen Seinäjoen kaupungin alueella.

Ensimmäisenä kohteena oli jo 

odotetustikin Suojeluskunta- ja Lotta 

Svärd-museo Alvar Aallon suunnit-

telemassa vuosina 1924–26 raken-

netussa Etelä-Pohjanmaan suojelus-

kuntapiirin talossa. Museon pihalla 

toivotti Pentti Papinahon tekemä 

Suojeluskuntalainen-patsas vieraat 

tervetulleiksi taloon, missä silloi-

nen suojeluskuntapiirin päällikkö 

Matti Laurila asui yläkertaa aina kuo-

lemaansa saakka vuoteen 1983.

Matka museolta jatkui Pohjan-

maan lakeuksia pitkin Ylistaron 

vuonna 1852 käyttöön vihittyyn 

Suomen kolmanneksi suurimpaan 

Komiaan kirkkoon, missä on 2  500 

istumapaikkaa kolmessa eri kerrok-

sessa. Urkumusiikin hartauden täy-

dentämänä pidimme tunteikkaan 

muistohetken kurssimme edesmen-

neelle PDG Taru Mattsonille.

Ylistaron keskustassa, vapaana 

virtaavan Kirkkokosken rannalla, 

DG-kurssi 2001–02 Seinäjoella

Kyröjoen kansallismaisemassa sijait-

seva suojeltu Kriikun mylly ja myl-

lytupa-ravintola oli seuraava kohde 

maittavine kahvitarjoiluineen. 1870-

luvun lopulla valmistunut vesimylly 

kolmikerroksine rakennuksineen on 

edelleen perustajasuvun Kriikun 

omistuksessa. Myllyssä jauhettiin 

aikoinaan viljaa sekä leipäjauhoiksi 

että ryyneiksi.

Alueen Vapaussodan tapahtu-

miin liittyen ja sen muistoksi las-

kettiin vierailun yhteydessä kukka-

set Ylistarossa Eljas Ilkan suunnitte-

Kurssilaiset Raataja-muistomerkillä. Kuva: Reijo Oksanen.

lemalle 1918 Vapaussodan sankarien 

muistomerkille.

Raataja -muistomerkin äärellä 

ihailimme rakennettua Malkakosken 

patoa, mikä nostaa Kyröjoen veden-

pintaa padon yläpuolella noin kolme 

metriä padon vaikutuksen ulottuessa 

lähes 40 kilometriä aina Koskenkor-

valle saakka. 

Yhteinen päivällinen sekä edel-

listapaamisen jälkeen merkkivuosia 

täyttäneiden muistamiset ja vuotuisia 

kuulumisia kertoillen ilta painui lep-

poisasti hämylleen hotellin uumeniin.

Sunnuntai-aamun erohalauksin 

todettiin seuraavan tapaamisen ole-

van tulevan vuoden elokuun puo-

lessa välissä kaikille ”Vain elämää” 

tv-ohjelmassa tutuksi tulleessa Satu-

linnassa Hirvensalmella.

Viikonvaihteen tapaamisessa mu - 

kana olleet antavat lämpimät kiitok-

set ja halaukset järjestelyistä sekä 

upeista muistoista ”lakeuksilta”  

Heikille ja Kaijalle – ISO KIITOS!

 
Juhani Manninen
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Vuokatin vaaramaisemiin 16.4. 

kokoontunut I-piirin väki sai kuullak-

seen uuden piirikuvernöörin Aarto 

Mäkisen visioita tulevalle kaudelle. 

Mäkinen toivoi, että klubeissa poh-

dittaisiin niiden eettisiä arvoja. 

– Leijonien kesken on nykyään lii-

kaa kähinää. Liian helposti arvostel-

laan toisia. 

Tarve eettisten arvojen pohdin-

taan tuli Mäkisen mukaan esiin viime 

syksyn pakolaiskriisin kohdalla. 

Osa leijonista on ollut innokkaasti 

mukana vapaaehtoistöissä turvapai-

kanhakijoiden auttamiseksi, osa taas 

kokee sen itselleen vieraaksi.

Piirikuvernöörinä Mäkinen ker-

toi painottavansa sitä, että piirin 

palvelutarjottimesta löytyy monen-

laista aktiviteettiä, joista voi valita. 

Kaikkien ei tarvitse olla mukana kai-

kessa, vaan jokainen leijona tai klubi 

voi osallistua niihin aktiviteetteihin, 

jotka kokevat omikseen.

– Tärkeintä on, että tekeminen 

on kivaa. Pakolla ei synny hyvää. 

I-piirin motto tulevalla kaudella 

onkin: Olemme mahdollisuuksien 

omistajia. 

– Leijonatoiminnassa tulee kes-

kittyä mahdollisuuksiin, ei velvolli-

suuksiin, Mäkinen painotti.

Kauniin elokuisen lauantai-iltapäivän 20.8.2016 aikana käytiin Ilmajoen San-

tavuorella Nuijasotien maastoissa leijonien suunnistuskisat yhdessä rotarien 

kanssa. Osanottajia oli kumpaisestakin liitosta yhtä paljon, mutta enempi-

kin olisi maastoon sopinut.

Järjestelyistä huolehtivat LC Ilmajoki, LC Ilmajoki/ Ilkka ja Rotariklubi Ilma-

joki. ratamestarina toimi Aulis Hahtola. Radat olivat sopivan lyhyitä, mutta 

suunnistuksellisia korkeuserojen hallitessa maastoa. Rastiliput näkyivät sel-

keästi rastiympyrässä ollessa.

Ensi vuonna todennäköisesti vastaavat kisat pidetään Kankaanpäässä pai-

kallisen LC Kankaanpään isännöimänä.

Tuloksia:

H50: 1) Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki 2) Risto Pihlajamäki 

         3) Hannu Pienimäki

H55: 1) Timo Ala-Kanto LC Töysä

H60: 1) Jorma Toopakka LC Töysä

H65: 1) Pentti Hämäläinen LC Kankaanpää 2) Ilpo Pajula LC Lapua

H70: 1) Erkki Aaltonen LC Kurikka 2) Reino Niskanen LC Lapua

H80: 1) Pertti Laurila LC Hämeenlinna

D60: 1) Raija Savolainen LC Kurikka

D65: 1) Alli Elomaa LC Töysä

Martti Koivumäki

Lapset toiminnan  
keskipisteenä

Piirikuvernöörikaudellaan Aarto 

Mäkinen tulee muistuttamaan klu-

beja aktiivisesti leijonatoiminnan 

kansainvälisyydestä. 

– Tavoite on saada piirin klubeille 

tai leijonille vähintään kymmenen 

uutta kummilasta.

Lapsiin liittyy myös uuden yhtei-

sen aktiviteetin luominen Las-

ten olympialaisista. Viime vuonna 

yhden klubin pienimuotoisesti 

toteuttamassa tapahtumassa Mäki-

nen näkee paljon mahdollisuuksia. 

Ensimmäiset Lasten olympialai-

set pidetään jo kesäkuussa, ja tavoite 

on, että niin Kainuussa, Oulussa 

kuin Raahen seudullakin olisi omat 

olympialaisensa.

Mäkisen toimintasuunnitelman 

mukaan kaikki piirin kolmosluokka-

laiset saavat myös ensi vuonna Vas-

tuu on meidän -oppaat. Rauhanjulis-

tekilpailussa Mäkisen oma klubi, LC 

Sotkamo, on ollut piirissä voitokas 

jo monena vuonna. 

– Voisimme välillä jäädä ihan 

mielellämme hopealle tai vaikka 

pronssille, joten ottakaahan tämä 

aktiviteetti mukaan omaan toimin-

Leijonatoiminta on mahdollisuuksia, 
ei velvollisuuksia

I-piirin kuvernööritrio puolisoineen: sotkamolaiset Airi ja Aarto Mäkinen, oulu-

laiset Leena ja Seppo Saarela sekä liminkalaiset Saila ja Jari Hautala tuuletti-

vat virallisen valinnan jälkeen. Kuva: Elsi Salovaara.

H50 sarjan voittaja Jaakko Korkonen LC Peräseinäjoki (oik.) esittelee reitin-

valintojaan kisajärjestäjä Martti Koivumäelle.

taanne, Mäkinen kannusti pilke sil-

mäkulmassa piirikokouksen väkeä.

Päivitystä  
organisaatioon

Aarto Mäkinen toi esiin myös sen 

tosiseikan, että lionsit on yksi Suo-

men suurimpia eläkeläisjärjestöjä. 

Happea vanhaan organisaa stioon 

Mäkinen aikoo hakea sillä, että 

jokaiseen klubiin valittaisiin jäsen-

lion, joka huolehtisi jäsenten viih-

tyvyydestä ja uusien jäsenten han-

kinnasta. 

Uutuus on piirin organisaatioon 

tuotu kehittämisestä vastaavan luot-

tamustoimi. Ensimmäisenä tehtävän 

ottaa vastuulleen LC Iin Erkki Tas-

kila. Nuoria leijonia opastaa mukaan 

Leo-johtaja Vesa Ojanperä LC Siika-

joesta. Myös Leo-johtajan tehtävä 

on piirissä uusi.

Piirin lehden, TervaLeijonan, roo-

lin Aarto Mäkinen näki yhä enem-

män lionstoiminnan ulkopuolisille 

suunnattuna lehtenä, jossa pönö-

tys on minimissä. – TervaLeijonan 

avulla voimme tavoittaa uusia poten-

tiaalisia leijonia.

Elsi Salovaara

SM-suunnistuskisat Ilmajoella
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Raimo Airamaa

LC Helsinki/Pakinkylän aktiivinen jäsen Raimo Airamaa 

menehtyi pitkäaikaiseen sairauteen 22.4.2016. Hän oli 

syntynyt 19.11.1940 Pusulassa. Kotonaan hän sai pereh-

tyä maatalon töihin. Pääosan työelämästään hän toimi 

Raisio Yhtymän palveluksessa myyntipäällikkönä pääkau-

punkiseudulla. Tehtävässään hän tutustui eräässä K-kau-

passa tulevaan puolisoonsa Britaan, jonka kanssa häitä 

vietettiin 1970. Raisio Yhtymän jälkeen Raimo jatkoi työ-

uraansa puolisonsa tukena tämän K-Market Koivukylässä, josta Airamaat siir-

tyivät eläkkeelle työntäyteisten vuosien jälkeen.

Raimo oli ystävällinen, lähimmäisiään arvostava ja rakentavan avarakat-

seinen henkilö. Hänen sydäntään lähellä olivat oman perheen ohella Lions-toi-

minta ja Helsingin NMKY, joissa hän saattoi toimia vapaaehtoistyössä erityi-

sesti nuorison hyväksi. Raimolla oli myös kristillinen vakaumus. Klubitoimin-

nassa hän ehti olla muutamaa päivää vaille 30 vuotta. Raimon ideasta alkoi 

klubissa joulukuusien myynti yrityksille ja yhteisöille. Toinen häneen vahvasti 

henkilöitynyt aktiviteetti on ollut Äitienpäivätempaus Paloheinässä, mistä hän 

viime vuosiin asti kantoi huolta haluten tietää, olivatko kaikki asiat muistettu 

ottaa huomioon. Ansioistaan Raimo palkittiin sekä Melvin Jones-jäsenyydellä 

että Ritari-killan jäsenyydellä. 

Perheen kesämökkivieraat saivat säännönmukaisesti nauttia Raimon pais-

tamista räiskäleistä, joiden herkullisuus tunnettiin laajalti. Raimoa jäivät kai-

paamaan puoliso Brita ja kaksi poikaa perheineen, muut sukulaiset sekä ystä-

väjoukko. 

Karl Backman

LC Pyhtää-Pyttiksen jäseneksi vuonna 1978 kutsuttu Karl 

Backman kuoli 21.6.2016. Hän oli syntynyt Pyhtäällä 

21.9.1933. Sairauskohtaus syksyllä 2015 halvaannutti 

jalan ja käden. Kuntouttaminen ei palauttanut raajo-

jen toimintaa. Elinvoimat hiipuivat. Kaipaamaan jäi-

vät Inge-vaimo ja lapset perheineen.

Kallen klubijäsenyys sattui ajankohtaan, jolloin klubi 

oli vakiinnuttamassa toimintaansa. Joulukuusiaktivi-

teeteissa Kalle järjesteli paikallistuntemuksellaan hyvät kuusenottoalueet. Saa-

ristomarkkinoilla hiillossilakoiden aktiviteetti oli osaksi Kallen ideoima. Klu-

bin vastuulliset hallintotehtävät Kalle hoiti luonnollisina toimina. Inge-lady 

oli aina mukana klubin toimissa. Kumpikin oli täysin omaksunut lionismin 

idean. Kotona isä puhui ruotsia, äiti suomea. Isä Henrik oli Kallen puheessa 

aina Heikki. Se oli arvonanto äidin suomenkielisyydelle. Lions-järjestön aut-

tamisen ajatus sopi Kallen ja Ingen ajatusmaailmaan. Vähemmistön asiat oli-

vat Kallelle läheisiä myös kunnanhallituksen puheenjohtajana ja monien lau-

takuntien jäsenenä.

Kalastajakodissa Kalle oppi tekemään työtä. Hän ei pelännyt työn raskautta 

eikä yrittäjän vastuita. Hän murskasi kalliota kompressoriporallaan taikka teki 

lautoja kenttäsahallaan. Kallen saha ja höylä jalosti harmaalepät paneeleiksi. 

Hän oli vaatimattoman ylpeä siitä, että tasavallan presidentin virka-asunnon 

saunaosastoon pantiin Kallen höyläämät leppäpaneelit. Kevään maanpuolustus-

juhlassa Kalle istui vaimonsa Ingen kanssa sotaveteraanien arvovieraana. Hän 

muisti lapsena saamansa kokemuksen, kun Munapirtti sotatoimialueena tyh-

jennettiin asukkaista.

Ilkka Hakkarainen

Ilkka Hakkarainen kuoli 85-vuotiaana heinäkuun vii-

meisenä päivänä 2016. Ilkka oli syntynyt Siikaisissa, josta 

muutti kauppiasvanhempiensa kanssa Honkajoelle. Yli-

oppilaaksi Ilkka kirjoitti Kankaanpäässä ja opiskeli sekä 

Tampereella että Helsingissä. Perheen hän perusti Tam-

pereelle. Lähes koko työikänsä Ilkka työskenteli Nokian 

Paperin (nyk. Oy SCA Hygiene Products Ab) palveluk-

sessa.

Musikaalinen ekonomi soitti viulua ja lauloi pienestä pitäen aina siihen asti, 

kunnes ankara neurologinen sairaus sammutti ensin soitto- ja sitten laulutaidon 

kuin myös puheen. Laulumiehenä Ilkka kuului elämänsä aikana useaan eri kuo-

roon, vaikkakin tärkein kuorokoti oli yli 50 vuoden ajan Mieskuoro Laulajissa. 

Ilkka esiintyi myös yksin soittaen tai laulaen ja veti monet yhteislaulutilaisuu-

det Tampereen vanhan kirjastotalon puistossa. Musiikin ohella Ilkka hiihti ja 

juoksi ja oli innokas penkkiurheilija. 

LC Tampere/Ratinan perustamisesta tulee parin vuoden päästä kuluneeksi 50 

vuotta. Klubin perustajajäsen Ilkka Hakkarainen osallistui aktiivisesti klubin 

toimintaan. Hän toimi klubin alkutaipaleella erilaisissa vastuullisissa tehtävissä, 

mm. hallituksen jäsenenä runsaan kymmenen vuoden aikana. Klubin president-

tinä Ilkka oli kaudella 1973–1974. Klubimme jo harventunut, ikääntyneiden 

Lions-veljien ja -leidien joukko muistaa hänet monipuolisesti lahjakkaana ystä-

vänä. Ilkan musikaalinen lahjakkuus ilmeni paitsi Leijonakuorossa, myös klu-

bikokouksissa. Usein Ilkka otti mukaansa jonkin instrumentin, ja kokoukset 

saivat musikaalista iloa ja vaihtelua. Ilkkaa jäivät kaipaamaan puoliso Riitta, 

lapset perheineen, sukulaiset sekä laaja ystävien ja harrastustovereiden joukko.

Heikki Halinen

LC Lappeenranta/ Kanavan pitkäaikaisen jäsenen Heikki 

Halisen elämä päättyi ankaran sairauden murtamana 

73 vuoden ikäisenä 3.6.2016. Hänet oli kutsuttu LC 

Elimäen jäseneksi vuonna 1972. Muutettuaan vuonna 

1979 syntymäseudulleen Lappeenrantaan Heikki jatkoi 

palvelutyötään Kanava-klubissa toimien klubin president-

tinä 1985–86. Heikki kirjoitti ylioppilaaksi Lappeenran-

nan Lyseosta vuonna 1961 ja KarJP:ssa suoritetun varus-

miespalvelun jälkeen opiskeli lääkäriksi Helsingin yliopistossa. Valmistuttuaan v. 

1969 Heikki palveli kunnan- ja terveyskeskuslääkärinä Suomussalmella ja Eli-

mäellä, Kaukaan tehtaitten työterveyslääkärinä sekä Terveystalon yleislääketie-

teen erikoislääkärinä eläkkeelle siirtymiseensä saakka v. 2005. 

Heikki oli vastuuntuntoinen ja pidetty lääkäri, jota oli helppo lähestyä. 

Hänellä oli Luojan antamat lahjat kuunnella ja palvella. Klubin aktivitee-

teissa Heikille ei mikään ollut vierasta. Uskollisesti hän kuljetti veteraaneja, 

mittasi päiväkerhon vaarina verenpaineita tai veisti kaarnalaivoja ja pajupil-

lejä lapsille. Omalla hiljaisella tavalla Heikissä näkyi jo seurakunnan poikaker-

hossa, partiossa ja urheiluharrastuksessa saadut elämäneväät. 

Perhe, puoliso Pirjo, lapset ja lastenlapset olivat Heikille keskeisen tärkeitä. 

Hän tuki ja kannusti kaikkia läheisiään. Kesäpaikka Luumäellä oli jo 40 vuo-

den ajan tärkeä levon, luonnonläheisyyden ja yhdessäolon paikka. Omaisten 

ohella myös klubiveljet ja monet ystävät kouluajoilta saakka muistavat Heik-

kiä kaipaavin, mutta myös lämpimin ja kiitollisin ajatuksin ”Täältä puolehen 

ylhäisen maan”.

Seppo Heikkilä

LC Kangasala/Harjulan pitkäaikainen jäsen Seppo Heik-

kilä menehtyi 17.6.2016 nopeasti edenneeseen sairau-

teen kesäkuussa. Hän oli syntynyt 14.10.1944. Häntä jäi 

suremaan koko klubi, päätellen siitä, että hautajaiskirk-

koon oli kokoontunut klubi puolisoineen mukaan luettuna 

monta klubistamme jo irtaantunutta veljeä.

Seppo kutsuttiin klubiin maaliskuussa 1984. Hän 

joutui heti E-piirin piirisihteeriksi ja rahastonhoitajaksi 

Pentti A. Jokisen kuvernöörikaudella 1985–1986. Klubin sihteerinä hän oli 

kaudella 1989–1990. Klubin Vuoden Leijona Seppo Heikkilä oli vuonna 1989. 

Presidenttinä hän oli kaudella 1993-1994 ja toistamiseen kaudella 2009–2010. 

Hän oli mukana klubimme ulkomaan toiminnoissa Virossa ja Sri Lankassa, jossa 

hän osallistui ystävyysklubimme Hambantotan perustamiseen. Arne Ritari-jäse-

nyyden hän sai vuonna 2014. 

Ammatiltaan hän oli yksityisyrittäjä. Yrittäjänä hän keksi ja kehitti jatku-

vasti uutta. Milloin kotiompelutettiin pesäpalloräpylöitä, milloin tehtiin kun-
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toutuksen apuvälineitä. Viime vaiheessa hän perusti autotarvikeliikkeen, joka 

on valittu ketjunsa vuoden menestyjäksi 2010-luvulla. Yritys työllistää Seppo 

Heikkilän kolme poikaa perheineen. 

Klubissa hän oli koko jäsenyysaikansa aktiivinen, aikaansaava ja ideoiva 

puuhamies. Laajat kansalaispiirit tunsivat hänet mahtava seuramiehenä, josta 

tietysti klubilaisetkin saivat nauttia. Hänen tarinoissaan toden ja mielikuvi-

tuksen raja oli kuulijan itse arvioitava. Hänen otteensa leijonatoimintaan oli 

rento, tehokas ja epämuodollinen. Hän oli aina ylpeä ”retkusiiven” toiminnasta. 

Häntä jäivät suremaan ystäväjoukon lisäksi puoliso Tuula ja heidän kolme poi-

kaansa perheineen. Klubiveljille hänestä jäi positiivinen muistijälki. Klubiin 

jäi hänen kokoisensa aukko.

Erkki Hänninen

LC Saarijärven jäsen, pankinjohtaja Erkki Hänni-

nen nukkui pois pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana 

88-vuotissyntymäpäivänsä aattoiltana 15.5.2016. Agro-

nomi Erkki Hänninen toimi elämänsä aikana yhteiskun-

nallisesti varsin laaja-alaisesti aina pankkitoiminnan yti-

mestä kulttuuriin tai metsäteollisuuden rakennemuutok-

sesta sairaanhoitopiirien kehittämiseen. Hänelle tärkeää 

oli Saarijärven kunnallispolitiikassa toimiminen ja var-

masti tärkeintä suuri kotiseuturakkaus ja kotiseudun kulttuurin vaaliminen ja 

sen kehittäminen. Näistä ansioistaan Erkki palkittiin pitäjänneuvoksen arvo-

nimellä sekä valinnalla Saarijärven Paavoksi. Erkkiä jäivät ikävöimään hänen 

perheensä 4 lasta puolisoineen, 10 lastenlasta ja 11 lastenlastenlasta. 

Erkki kutsuttiin klubin jäseneksi 1961. Hän toimi klubin presidenttinä 1966 

–1967 ja osallistui aktiivisesti lionstoimintaan, josta hänet palkittiin Melvin 

Jones-jäsenyydellä. Klubi jää kaipaamaan armoitettua jutunkertojaa, kokouk-

siemme virkistäjää ja juhlia riemastuttanutta ”Hässälän isäntää”. 

Alpo Jääskeläinen

LC Kiteen leijonavuosiltaan vanhin jäsen, ainaisjäsen ja 

Melvin Jones -veli Alpo Jääskeläinen siirtyi ajan rajan 

taakse 4.5.2016. Alpo syntyi 1933 Kiteenvaarassa, joka 

jäi Moskovan rauhassa rajan väärälle puolelle. Hän muisti 

hyvin molemmat evakkoon lähdöt, olihan hän toisella ker-

taa jo 11-vuotias. Kotipaikka jäi vain muutaman kilo-

metrin päähän rajalta, mutta saavuttamattoman kauas.

 ”Ihmisellä on vain yksi koti, muut ovat asuinpaik-

koja.” Näin Alpo näkemystään luonnehti. Kaipuu synnyinkotiin pysyi sydä-

messä, mutta uuden kodin hän perusti 1957 Mirjansa kanssa Kiteen Taipaleen 

kylän koululle. Siellä hän oli toiminut opettajana jo vuodesta 1954. Tässä kou-

lussa hän teki koko varsinaisen elämäntyönsä vuoteen 1993 saakka. Peruskou-

lun alkuaikoina hän toimi samalla myös lääninkouluttajana.

Yhtä uskollisesti kuin koulutyössään Alpo toimi myös LC Kiteen jäsenenä vuo-

desta 1964 aina kuolemaansa asti, koko ajan 100-prosenttisena leijonaveljenä. 

Presidenttinä hän oli 1969–70 ja kävi sen jälkeen läpi kaikki lions-virat alueta-

solle saakka. Vakava sairaus vei hänet kuoleman rajalle jo viitisen vuotta sitten, 

mutta välillä hieman toivuttuaan hän oli kokoontumisissa aktiivisesti mukana. 

Esikuvallisen Alpo-veljen muisto säilyy mielissämme pysyvästi.

Tauno Kaukonen

LC Kiikan pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen Tauno Kau-

konen poistui keskuudestamme 86-vuotiaana 9.3.2016. 

Hän oli syntynyt 5.9.1929 Kiikassa. Pitkän työuransa 

Tauno teki laukkualan yrittäjänä. Tauno Kaukosesta tuli 

leijona 1963 ensimmäisenä klubiimme kutsuttuna jäse-

nenä. 100% jäsenenä hän toimi vuosien aikana lähes kai-

kissa klubimme tehtävissä. Tauno oli klubissamme hiljai-

nen puurtaja ja erityisen tärkeitä hänelle olivat jokavuo-

tiset joulukynttilöiden sytytystilaisuudet sankarihaudoilla. Lion-aate ja siihen 

kuuluva palvelualttius oli hänen sydämenasiansa koko lions-toiminnan ajan. 

Iän karttuessa Tauno oli loppuvuosina klubimme etuoikeutettu jäsen. Veli 

Taunoa jäivät kaipaamaan kaksi poikaa perheineen sekä LC Kiikan klubivel-

jet ja ladyt.

Pertti Kolari

LC Lappeenranta/Rajan arvostettu jäsen Pertti Kolari 

menehtyi 60-vuotiaana vaikeaan sairauteen Lappeen-

rannassa 21.6.2016. Pertti oli arvostettu ja loppuun asti 

aktiivinen veli, mitä osoittaa myös hänelle myönnetty Mel-

vin Jones -jäsenyys. Useimpien klubivirkojen lisäksi veli 

Pertti toimi piirisihteerinä ja lohkonpuheenjohtajana. 

Hän oli klubin arkisto- ja varastovastaava sekä vuosia 

yksi kalamarkkinoiden keskeisistä puuhamiehistä. Klubi 

jää kaipaamaan innokasta ja idearikasta veljeään.

Pertti työskenteli lähes kaksi vuosikymmentä Lappeenrannan teknillisessä yli-

opistossa eri tukitehtävissä ja lopuksi kuolemaansa asti Etelä-Karjala -instituu-

tin johtajana. Pertti kirjoitti toistakymmentä kirjaa ja satakunta tieteellistä jul-

kaisua. Koulutukseltaan hän oli filosofian tohtori. Luumäeltä syntyjään olevana 

Pertti taisteli sitkeästi Luumäellä sijaitsevan P.E. Svinhufvudin kotimuseon säi-

lyttämisen puolesta, mikä varmistui vain vähän ennen hänen kuolemaansa.

Raimo Leskinen

LC Kuopio/Veljmies klubin monikymmenvuotinen aktii-

vijäsen Raimo Leskinen siirtyi ajasta ikuisuuteen. Raimo 

Veikko Leskinen syntyi 9.4.1936 ja kuoli 26.4.2016. 

LC Veljmies -klubin jäseneksi Raimo tuli toimintamme 

alussa. Klubimme ensimmäinen kokous pidettiin tammi-

kuussa 1976, seuraavassa kokouksessa helmikuussa ehdo-

tettiin uudeksi jäseneksi Kuopion Lyseon opettajaa Raimo 

Leskistä. Maaliskuun kokouksessa hänet hyväksyttiin ja 

charterjuhlassamme huhtikuussa hän oli mukana, niin alkoi ”Tosi Leijonan” ura.

Veli Raimo oli yksi varmimpia osallistujia kaikkiin aktiviteetteihimme. Kan-

sainvälisen laivaleirin järjestelyissä hän oli klubimme pääedustajana organisaa-

tiossa. Parin valtakunnallisen vuosikokouksen ollessa Kuopiossa, hän oli mukana 

erilaisissa tehtävissä. Presidenttikautensa ja monet muut virkansa hän hoiti hie-

nosti, toimien monien vuosien ajan tilintarkastajana sekä monissa muissa toi-

missa. Vappukonserttimme järjestelyissä hän oli korvaamaton, koska hän tunsi 

tarkoin Kuopion Lyseon tilat ja niiden mahdollisuudet.

Klubimme yhtenä aktiviteettina on ollut parinkymmenen vuoden ajan 

Rakenna ja Asu-messuilla vastuu ”Muksulan” hoidosta. Raimo oli mukana järjes-

täen erilaisia liikuntaohjelmia lapsille, tuoden usein mukanaan myös tyttärentyt-

tärensä järjestämään erilaisia ohjelmia lasten viihdykkeeksi. Klubimme syksyisiin 

ja keväisiin luontoretkiin ja tapahtumiin hän oli varma osallistuja, lisäksi jou-

lukuusiaktiviteettimme kuusenhakuretket olivat hänelle mieluisia tapahtumia.

Muutamia vuosia sitten vakava sairaus vei hänet kuukausiksi sairaalaan, josta 

seurauksena oli pitkiä tiedottomuuden kausia. Toivuttuaan kamppailusta Raimo 

kävi vielä syksyllä 2014 joissakin klubikokouksissa. Loppusyksyllä hän soitti 

ja kertoi, että hän haluaa olla mukana ainakin 40-vuotisjuhlaamme saakka. 

Veli Raimon voimien heiketessä, kävimme syksyllä 2015 muutamien veljien 

kanssa tervehtimässä ja viettämässä viihtyisää muistelmien iltapäivää hänen 

kotonaan. Hetki oli varmaan molemmin puolin mieluinen, koska hyvästelles-

sämme hänen silmänsä kostuivat, kuten myös meidän tervehtijöiden. 40-vuo-

tisjuhlaan 23.4.2015 veli Raimo ei enää jaksanut osallistua, hän lähetti ter-

veisensä meille juhlijoille.

Toukokuun klubikokoukseemme saimme suruviestin, että Veli Raimo on 

iäksi poistunut keskuudestamme, vaikka tuon puhelimessa antaman lupauk-

sensa pitäen hän olikin jäsenemme juhlaan saakka.

Matti Marjosalo

Lionsveli Matti Juhani Marjosalo nukkui pois 7.8.2016 

kotonaan Helsingissä vaikeaan sairauteen. Hän oli syn-

tynyt 19.5.1946 Helsingissä. Matti työskenteli työural-

laan henkilöstöpäällikkönä Lemminkäinen Oyj:ssä. Lions 

Club Helsinki/Konalaan hän liittyi vuonna 1988 muu-

tettuaan Espoon Uusmäkeen. Hän toimi presidenttinä 

kaudella 96–97, ZC 98–99 ja CS 00-01. 

Matti toimi ahkerasti eri järjestöissä ja oli mm. vapaa-

muurari. Matkailu oli hänellä harrastuksena. Matin muistamme ahkerana akti-

viteetteihin osallistujana.
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Niilo Muotka

LC Muonion perustajajäsen, kunnallisneuvos Niilo 

Muotka poistui joukostamme lyhyen sairauden jälkeen 

Muonion terveyskeskuksessa 17.6. 96-vuotiaana. Niilo 

toimi klubissa aktiivisesti eri tehtävissä. Niilo osallistui 

vielä helmikuussa klubin 50 -vuotisjuhliin.

Hän oli syntynyt Muoniossa 15.10.1919 perheeseen, 

jossa oli lapsia kaikkiaan yhdeksän. Muotka toimi Kansal-

lis-Osake-Pankin johtajana vuosina 1949–1981 ja lisäksi 

pitkään vakuutusyhtiö Pohjolan asiamiehenä.

Niilo Muotka toimi Muonion kunnanhallituksen puheenjohtajana vuodesta 

1949 yhtäjaksoisesti 23 vuotta. Kunnanvaltuuston jäsenenä hän toimi 1957–

1984. Muotkalle myönnettiin 1979 kunnallisneuvoksen arvonimi. Vapaa-ajal-

laan Muotka harrasti runsaasti liikuntaa ja luonnossa liikkumista ja kalastusta. 

Hiihtokilometrejä kertyi parhaimmillaan useita satoja, mitä Muotka piti pit-

kän ikänsä salaisuutena. Niilo Muotkaa jäivät kaipaamaan lapset perheineen ja 

hyvin laaja ystävien joukko. Perustajajäsenen Niilon muisto säilyy klubissamme.

Kalevi Ourama 

Heinäkuun 14. päivä ei valjennut kesäisen päivän odo-

tukseen. Saimme kuulla suru-uutisen ystävämme Kalevi 

Ouraman poismenosta hänen uuvuttuaan taistelussa pit-

käaikaista sairautta vastaan. 

Kalevi oli yhteiskunnallinen vaikuttaja sanan varsi-

naisessa merkityksessä. Varhain alkaneen kokoomustoi-

minnan kautta hänelle aukeni tie Lohjan kunnallispo-

litiikkaan. Mittavaa luottamusmiesuraa kesti lähes vii-

sikymmentä vuotta, kun lasketaan aika ensimmäisestä verotus- ja taksoituslau-

takunnan jäsenyydestä viimeisimpään kaupungin omistaman yhtiön hallituk-

sen jäsenyyteen. Väliin mahtuu mm. vuosia kestänyt kunnallisvaltuustojäsenyys.

Lionstoiminta oli Kaleville erittäin tärkeä osa elämää. Se oli enemmän kuin 

harrastus. Kalevin Lions-ura kesti yli 40 vuotta. Hänet otettiin LC Lohja/Har-

jun jäseneksi 12.3.1974. Hän toimi oman klubinsa presidenttinä 81–82, loh-

kon puheenjohtajana 92–93, aluepuheenjohtajana 93–94 ja sekä B- piirin pii-

rikuvernöörinä 2002–2003. Kalevia huomioitiin useilla ansiomerkeillä mer-

kittävästä lions-urastaan. Hän oli klubinsa ainaisjäsen, Melvin Jones Fellow ja 

lions-ritari.

Kalevin merkitys Länsi-Uusimaalaiselle lionstoiminnalle on suuri. Hän oli 

aktiivisesti perustamassa uusia klubeja ja piti yllä ja kehitti klubien elinvoi-

maista toimintaa. Hän oli kummina ainakin 16 oman klubinsa jäsenelle, mui-

den klubien jäsenhankinnan lisäksi. Kalevia jäivät kaipaamaan lukuisien vel-

jien ja ystävien lisäksi hänen kolme lastaan perheineen. 

Raimo Parkkila

LC Tuusulan jäsenkunta koki suuren menetyksen lion 

Raimo Parkkilan menehdyttyä raskaan sairasjakson jäl-

keen 5.4.2016. Raimon lions-ura alkoi 1991 ja hänestä 

saimme esimerkillisen ja ahkeran jäsenen. Palveluaktivi-

teetit saivat hänestä uskollisen osallistujan, oli sitten kysy-

mys joulukuusien noudosta tai myymisestä, kirkkovenesou-

dusta tai jääveikkausarpojen myymisestä. Hänen valmiu-

tensa lähteä mukaan, silloin kun apua tarvittiin, oli sata-

prosenttinen. Rakennusalan yrittäjänä hänen antamansa aineellinen ja kulje-

tuksiin liittyvä tuki oli klubin aktiviteeteille huomattava. Klubi palkitsi hänen 

pyyteettömän aktiivisuutensa Lions Ritarin -nimellä ja arvolla.

Rakennusmestari Parkkilalle tuli tutuksi vuosikymmenien kuluessa Suomen-

maan rakentaminen. Tutuiksi tulivat myös Neuvostoliiton rakennushankkeet. 

Hän toimi tuotantojohtajana vuonna 1985 perustamassaan rakennusliike Paa-

vola & Parkkila Oy:ssä. Yrityksen merkittävin rakennuskohde oli vuosia kestä-

nyt Suomen Kansallismuseon entisöinti Helsingissä. Vuonna 1997 yritysjärjes-

telyin perustetussa Rakennus Numera Oy:ssä hän toimi eläkkeelle jäätyään hal-

lituksen puheenjohtajana viime vuosiin saakka.

Ystävän ja lion-veljen sanoin: ”Raimo oli yksi parhaista miehistä. Hänestä 

löytyi sitä pohjalaista sitkeyttä ja talonpoikaisjärkeä, jota tämä kotimaamme kai-

paisi nytkin.” Raimoa jäävät kaipaamaan puoliso ja tytär, sekä lukuisa joukko 

läheisiä ja ystäviä.

Veikko Perämaa

LC Brändö-Kumlinge har förlorat en trogen klubbmed-

lem då Veikko Perämaa avled den 2 juni 2016. Han var 

född den 7 augusti 1937 och kom med i klubben 1992. 

Broder Veikko såg inga hinder att deltaga i klubbens akti-

viteter trots att han först måste i båt och sedan ta färja för 

att komma till möten och aktiviteter i sin skärgårdsklubb. 

I klubbens största aktivitet, Brändö Fisketävling, deltog 

han med outtröttlig energi så länge krafterna räckte. Han 

hade många olika befattningar i klubben och var dess president 1999-2000. För 

sina goda insatser inom klubben tilldelades han Melvin Jones år 2007. 

I slutet av fortsättningskriget sändes Veikko som 6-åring tillsammans med sin 

1,5 år äldre syster till Sverige som krigsbarn. Veikko fick ett bra fosterhem på 

Gotland dit även hans syster hämtades. I två år blev de på Gotland innan de 

fick resa hem till Finland igen. 

Veikko utbildade sig till skeppsbyggnadsingenjör och kom 1965 med sin familj 

till Kumlinge; först till Varpskär och sedan till Bärö som blev hans hem alla år 

förutom under vintrarna då de bodde i Vanda och nu senare i Mariehamn.

Veikko var en riktig Lion och medmänniska. När något praktiskt skulle göras 

ställde han alltid upp och utförde sitt arbete, tack Veikko. Familjen stod honom 

nära  och barnbarnen hade stor betydelse för honom. Han sörjs närmast av hustru 

Maria, dottern Christa sönerna Mats och Per-Johan och barnbarnen.    

Sami Säynäslahti

LC Kustavin pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen, veli Sami 

Säynäslahti nukkui pois 25.5.2016 viisikymmentävuo-

tiaana. Sami liittyi klubiin 1.4.1994 ja toimi kaikissa 

klubin Lions-viroissa. Presidenttinä hän toimi kaudella 

2004–2005. Sami oli aktiivisesti mukana kaikissa tal-

koo- ym. hankkeissa ollen aina iloinen ja positiivinen 

vaikuttaja. Hän oli aina eturivissä kohottamassa klubin 

Lions-henkeä.

Elämäntyönsä Sami suoritti taksiautoilijana sekä maanviljelijänä. Sami tun-

nettiin kaikkialla Kustavissa ystävällisenä ja avuliaana, aina iloisena ”Harrikka-

miehenä”. Samia kaipaamaan jäivät LC Kustavin veljien ohella puoliso, lapset 

sekä suuri joukko ystäviä.

Tuukka Tuominen

LC Tuusulan pitkäaikainen jäsen Tuukka Tuominen 

menehtyi lyhyeen sairauteen 16.4.2016 Tuusulassa. Klu-

bin presidenttinä hän toimi kaudella 1988–1989. Lions-

joulukortit tulivat hänen välittäminään vuosien ajan 

tutuiksi lukuisille perheille ja yritysten asiakkaille ja nosti-

vat klubimme myynnin parhaitten joukkoon koko maassa. 

Luovuta isänmaasi onnellisempana nousevalle sukupol-

velle auttaen ja palvellen oli periaate, jota hän noudatti 

vuosikymmeniä kestäneen lions-uransa ajan. Hänet tunnettiin ystävällisenä ja 

kohteliaana miehenä, joka huomioi aina toisen ihmisen. Hän ei koskaan kään-

tänyt selkäänsä, vaan yritti auttaa. Hänelle myönnettiin arvostettu Melvin Jones 

-jäsentunnustus.

Järvenpääläisen Mäkelän autoyhtiöiden toimitusjohtajana hän maassamme 

ensimmäisten joukossa lähti kaatamaan raja-aitoja autokaupassa, ottamalla hoi-

dettavakseen usean eri automerkin edustuksen ja myynnin yrityksessään. Eläkeiän 

saavutettuaan hän jatkoi yhtiöiden hallituksen puheenjohtajana, ja hänen poi-

kansa ottivat vetovastuun autoliikkeissä. Luottamustoimet autoalalla ja amma-

tillisen koulutuksen parissa olivat osa hänen vuosia jatkunutta toimintaansa eri 

järjestöjen parissa. 

Klubilaisten, ystävien ja yhteistyökumppanien joukoissa Tuukan valoisa muisto 

jää elämään. Häntä kaipaavat puoliso Kirsti ja pojat perheineen, sekä lukuisa 

joukko läheisiä.

Lars-Erik Wiren

LC Turku/Kupittaan veljet saivat 31.7.2016 yllättä-

vän suruviestin. Veli Lars ”Lasse” Wiren oli menehtynyt 

no peasti kehittyneen sairauden uuvuttamana. Muistamme 

Lassen esimerkillisenä leijonana. Lassella oli monia rak-

kaita harrastuksia, joihin hän paneutui täydellä sydämellä. 

Yksi niistä oli leijona-toiminta, jossa Lasse oli mukana 

yli kolmen vuosikymmenen ajan vuodesta 1982 lähtien. 
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LC-KORPILAHDEN JÄSEN PALVELUKSESSASI SURUN KOHDATESSAPILAHDEN JÄSEN PALVELUKSESSASI SURUN KOHDATPILAHDEN JÄSEN PALVELUKSESSASI SURUN KOHDATPILAHDEN JÄSEN PALVELUKSESSASI SURUN KOHDAT

Surun kohdatessa 
palveluksessanne

Aika: La 4.2.2017 klo 10.00 alkaen
 järjestäytyminen alkaen klo 09.00

Paikka: Heinävaaran koulu, Heinävaara
 Isäntäläntie 1, 82110 Heinävaara

Laji: SÖKÖ eli avopokeri

Sarjat: Lionit, henkilökohtainen
 Lionit, joukkuekilpailu (3 pelaajaa)

Maksu: joka sisältää ruoan ja kahvin
 40,–/henkilö, joukkueilta ei erillistä maksua

Palkinnot: Kiertopalkinnot henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa
 LC Kiihtelysvaaran hankkimat palkinnot:

 * joukkuekilpailussa palkitaan kolmen parhaan 
    joukkueen jäsenet mitaleilla ja tavarapalkinnoilla

Päivän paras peli palkitaan perinteisesti.

Tavarapalkinnot ja arpajaispalkinnot ovat arvokkaita. 
Porakoneita, golfbäg mailoineen, lahjakortteja yms.

Ilmoittautuminen: 
27.1.2017 mennessä maksamalla 40,–/hlö
LC Kiihtelysvaaran tilille FI28 5047 0740 0019 81
Ilmoita myös sähköpostilla, faxilla tai puhelimitse osallistujat ja joukkueet

Yhdyshenkilö:
 p. 0400 572 098,   fax 010 257 6699

Suomen Lions-liiton 

SM-Sököturnaus
Kiihtelysvaarassa lauantaina 4.2.2017 

Järjestäjä: LC Kiihtelysvaara

LC Asikkala/Kanavan ensimmäinen 

presidentti ja Suomen ensimmäinen 

naispuolinen piirikuvernööri Anja 

Kuittinen kertoi 25-vuotisjuhlassa 

muutamin esimerkein, mitä olemme 

saaneet aikaan. Kaikki se tuntui 

hyvältä ja kunniakkaalta. Olemme 

ylpeitä varainhankinnasta, avustus-

kohteista, omaa paikkakuntaamme 

elävöittävistä tapahtumista ja työs-

tämme erilaisten ihmisten parissa.

Itse halusin kertoa, mitä minulle 

ihan henkilökohtaisesti on merkin-

nyt olla alusta lähtien mukana tässä 

toiminnassa. Olen kokenut tärkeiksi 

kaikki ne tilanteet, joissa olemme 

voineet auttaa omalla paikkakun-

nallamme, Suomessa ja maailmalla. 

Työn merkitsevyys on pitänyt minut 

mukana – ja hyvät ystävät. Nimen-

omaan meidän naisten keskinäinen 

ystävyys on hienoa. 

Jotkut saattavat ajatella, että 

hyvän jakaminen kuuluu vain niille, 

joilla on paljon rahaa. Näinhän ei ole 

– antaa voi myös aikaa ja omaa osaa-

mistaan. Meidänkin porukassamme 

on melkoisesti erilaista osaamista 

ja halua sen käyttämiseen hyviin 

tavoitteisiin.

Ja jos pitää tärkeänä koko elämän 

mittaista oppimista, leijonatoiminta 

on työuran jälkeenkin mitä mainioin 

areena harjoitella toinen toistensa 

arvostamista, kavereiden kohotta-

mista ja omia kykyjään erilaisissa 

tehtävissä. Tässä toiminnassa oppii 

myös arvioimaan sitä, mikä on tar-

Tuona aikana Lasse on toiminut klubissa lähes kaikissa mahdollisissa viroissa, 

joissakin niistä useammankin kerran. Lisäksi hän oli erittäin aktiivisesti mukana 

15 vuoden ajan 107 A-piirin piirihallituksen toiminnassa. Lasse muistetaan 

henkilönä, jolla oli aina aikaa leijonatoiminnalle. Yksi Lassen mieluisimmista 

tehtävistä oli Tiedotus- ja PR-toiminta, jossa hän toimi sekä klubi- että piirita-

solla. Lassella on erinomainen kyky kirjoittaa ytimekkäitä tarinoita Lions-klu-

bien tapahtumista ja aktiviteeteista. Erityisen lähellä Lassen sydäntä oli kou-

luihin ja nuoriin kohdistuvat aktiviteetit, joita klubilla on ollut vuosien aikana 

useita sekä Punainen Sulka-keräykset. Niistä löytyy lukemattomia määriä valo-

kuvia ja tarinoita todistamassa leijonatoiminnan tärkeyttä sekä Lassen suuren-

moista panostusta vapaaehtoistyöhön. 

Lasse muistetaan elävänä Lions-tietopankkina. Hänen hallussaan oli usko-

maton määrä Lions-tietoa, muistissa hyvässä järjestyksessä. Lasse osasi myös luo-

vuttaa tarpeen mukaan ja oli aktiivisesti mukana kehittämässä klubin toimin-

taa kevyempään, vähemmän byrokraattiseen suuntaan. Lions-uransa aikana 

Lasse palkittiin lukuisilla ansiomerkeillä ansiokkaasta työstä leijonatoiminnan 

hyväksi. Näitä ansiomerkkejä ovat mm. LCIF Melvin Jones -jäsenyys (2007), 

I ruusukkeen ansiomerkki (1997), II ruusukkeen ansiomerkki (2011), LCIF 

Medal of Merit (2006) sekä 1 ja 2:n Punaisen sulan ansiomerkit (2000, 2007).

Lions Club Turku/Kupittaan veljet tuntevat Lassen poismenon suurena mene-

tyksenä. Lassea kaipaamaan jäivät omaisten ja klubiveljien lisäksi suuri ystä-

väjoukko.

LC Asikkala/Kanava 25 vuotta
peeksi. Työtä riittää, mutta jokaisen 

on saatava osallistua siihen omien 

voimiensa ja oman kulloisen elämän-

tilanteensa mukaan ilman, että työ-

panoksia hirveästi vertaillaan kes-

kenään. Tämähän on vapaaehtois-

työtä. 

Aila Tyrni
Yksi klubin perustajajäsenistä

LC Asikkala/Kanavan juhlivia jäseniä – eturivissä klubin tiedottaja Marjo Vir-

tanen, klubin ensimmäinen presidentti Anja Kuittinen, nykyinen presidentti 

Kirsi Tevajärvi-Pärssinen, juhlassa MJ-jäsenyyden saaneet Marjaana Pylkkä-

nen ja Annikki Kallio sekä klubin sihteeri Sinikka Taavila.



38  LION  5/16

– En olisi entisessä elämässä kuvi-

tellut, että istun Neste Rallissa 

soratien reunalla järjestysmiehenä 

ja kivet vain lentää pään yli. Se oli 

hauska reissu, rautalampilainen LC 

Rautalampi/Malvin presidentti Irma 

Hintikka nauraa.

Hintikka on klubin ensimmäinen 

naispresidentti. Tehtävä alkoi heinä-

kuun alussa.

– Käytiin tosiaan naapuriklubin 

kanssa järjestysmiestöissä rallitai-

paleella Kuhmoisissa, ja saatiin siitä 

klubeille pieni summa rahaa. Mie-

lenkiintoisia projekteja, hän kertoo.

Neste Ralli on ollut Rautalammin 

klubien aktiviteettina jo kauan. Jär-

jestysmiestöiden lisäksi tehtäviä on 

ollut muun muassa parkkipaikoilla 

lipunmyynnissä ja tienylityspaikko-

jen valvonnassa.

Rautalammilla on kaksi klubia, 

joista LC Rautalampi on perinteinen 

miesklubi ja LC Rautalampi/Malvi on 

yhtenäisklubi, jossa on myös nais-

jäseniä.

Malviin liittyivät ensimmäiset 

neljä naisjäsentä vuonna 2013, ja 

myöhemmin on tullut kaksi lisää.

Leijonajärjestössä on paljon nais-

klubeja, mutta yhtenäisklubit ovat 

harvinaisempia. Jokainen klubi voi 

päättää asian itse. 

– Kaikissa klubeissa ei ole puoli-

sotoimintaa, mutta sitäkin meillä on, 

Hintikka kertoo.

Irma Hintikka haluaa rohkaista 

naisia mukaan leijonatoimintaan. 

Ei ole tehtävää, joka 
ei sopisi myös naisille

– Ei ole mitään sellaista tehtävää, 

mikä ei sopisi myös naisille. Joskus 

voi olla fyysisesti raskaampia teh-

täviä vaikka taimien istutusta met-

sässä, mutta miehet voivat tehdä 

ne. Kerron mielelläni klubin toimin-

nasta vaikka pestuumarkkinoilla, 

jossa meillä on oma teltta.

Myös puolisotoiminta on moni-

puolista.

– Puolisot tekevät omia juttu-

jansa, ja heillä on omat rahansa, 

ja he tekevät hyvää tulosta. Puoli-

sot ovat aika pitkälle itsenäisiä, eikä 

presidentti johda heitä, Hintikka 

selittää.

Irma Hintikka oli kahvila–ravin-

tola–pitopalveluyritys Piilopirtin yrit-

täjänä 15 vuotta. 

– Sitten alkoi ikää olla päälle 60, 

ja työ on fyysisesti rankkaa ja päivät 

pitkiä. Etsin uutta omistajaa ja löy-

sinkin. Jäin oloneuvokseksi, ja olin 

vapaalla reilun vuoden, kun vuonna 

2013 minut pyydettiin leijonien jäse-

neksi. 

Järjestö oli Hintikalle uusi, ja toi-

minnassa on ollut paljon opittavaa. 

Kaikki naisjäsenet otettiin vastaan 

niin, että tehtäviä jaettiin tasapuoli-

sesti sekä naisille että miehille. 

– Kaikilla oli heti tekemistä. Me 

naiset emme olleet hiljaisia kuunte-

luoppilaita, Hintikka toteaa.

Seuraava naispresidentti aloittaa 

kahden vuoden kuluttua.

Presidentin tehtävä on vuoden 

kerrallaan, ja järjestö kouluttaa teh-

tävään.

– Luotin myös siihen, että 

omasta klubista edellinen presidentti 

on tarvittaessa tukena ja turvana. 

Koko klubissa on hyvä ilmapiiri ja 

turvallinen olo. Keneltä tahansa voi 

kysyä neuvoa.

Presidentti huolehtii muun 

muassa esityslistat hallituksen 

ko kouk siin ja kuukausittaisiin klu-

bikokouksiin ja huolehtii, että asiat 

tulee hoidettua. 

– Joka vuosi tavoitteena on 

jäsenmäärän kasvu, ja on sovittu tie-

tyt aktiviteetit. Klubi on tiimi, jossa 

yksi on vuoden ajan vetovastuussa, 

että kaikki toimii.

– Minulle annettiin ohjeeksi, 

että tee omasta kaudesta omannä-

köisesi. Voin tuoda uuden aktivi-

teetin tai vaikka viedä kokouksia eri 

paikkoihin.

Punainen Sulka 
päällimmäisenä

Toiminnassa päällimmäisenä on 

valtakunnallinen Punainen Sulka 

-keräys, jolla kerätään tänä vuonna 

varoja syrjäytyneille nuorille.

Tavoitteena on saada ensi kesän 

puoliväliin mennessä viisi miljoonaa 

euroa valtakunnan tasolla.

15–29-vuotiaista nuorista syrjäy-

tymisuhan alla on 50  000. Keräys-

tuotto ohjataan avustusjärjestöjen 

kautta nuorten hyväksi.

– Yhdestä nuoresta taloudel-

linen menetys yhteiskunnalle on 

1–1,5 miljoonaa euroa. Tavoitteena 

on opettaa nuorille elämänhallintaa 

ja vahvistaa mielenterveyttä. Jokai-

nen mielenterveyteen laitettu euro 

tulee takaisin viisinkertaisena, Hin-

tikka kertoo.

– Pestuilla esitellään Punaisen 

Sulan tavoitteita. Myös omalle klu-

bille kerätään varoja, sillä isoja pro-

jekteja on edessä. 

Suomi täyttää ensi vuonna sata 

vuotta, kuten myös Lions-järjestö. 

Juhlavuoden kunniaksi on Rauta-

lammin klubeilla suunnitteilla raken-

nusprojekti yhdessä kunnan kanssa. 

Urheilukentän laidalle on tarkoitus 

tehdä uudet pukuhuonetilat. Lei-

jonat osallistuvat hankkeeseen sekä 

rahallisesti että talkootyöllä.

Veteraanien ja lottien palvelemi-

nen kuuluu klubien jatkuvaan toi-

mintaan. 

– Teemme monenlaista veteraa-

nien palvelutyötä. Olemme esimer-

kiksi kustantaneet veteraaneille jou-

lulounaan. Yhdessä muiden järjestö-

jen kanssa olemme hankkineet lyh-

dyt sankarihaudoille. Viemme kynt-

tilät lyhtyihin itsenäisyyspäivänä ja 

jouluna.

Anne Hakkarainen

Irma Hintikka rohkaisee naisia 
ryhtymään leijonajäseniksi

Irma Hintikalla on pitkä kokemus yrityselämästä ja esimiestyöstä. Siitä on hyö-

tyä myös leijonatoiminnassa. Kuva: Paikallislehti Sisä-Savo/Anne Hakkarainen.
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Hakaniemen Lions Club järjesti 9. 

kerran Helsingin kouluille asessori 

Torsti Koskisen nimeä kantavan kir-

joituskilpailun, johon saivat osallis-

tua kaikki Helsingin yläkoulujen ja 

alakoulujen kuudensien luokkien 

oppilaat. Osallistujien määrä on kas-

Oululainen naivistitaiteilija, lion Lea 

Pihkala on maalannut koko ikänsä, 

mutta ammattimaisemmaksi har-

rastus muuttui 1960-luvun alussa. 

Naivistinen tyylisuunta osoittau-

tui hänelle ominaisimmaksi pian ja 

ensimmäinen yksityisnäyttely oli 

1967.

Vapaana taiteilijana Pihkala on 

toiminut vuodesta 1981. Hänen töi-

tään on ollut esillä varsin usein koti-

maisissa näyttelyissä, mm. Naivis-

tit Iittalassa -näyttelyssä vuodesta 

1996 alkaen ja oululaisessa Neliö-

Galle riassa yli 20 kertaa. Myös 

ulkomailla hänen töitään on voi-

nut ihailla Unkarissa, Espanjassa, 

 Italiassa ja Sveitsissä, josta taitei-

lija sai palkinnon ”modernin primi-

tiivisen taiteen” -kilpailussa. – Lea 

Pihkalan töitä on Oulun, Raahen 

ja Valkeakosken kaupungeilla, Suo-

men Gallupilla, Suomen mielenter-

veysseuralla ja ulkomailla Museu 

d’Art Naifissa Espanjassa. Hänen 

Lavatanssit-taulunsa koristaa Rol-

Asessori Torsti Koskisen 
kirjoituskilpailu 9. kerran

Puistolanraitin ala-asteen oppilas 

Arttu Puoliväli esittelee iloisena sti-

pendin lisäksi palkinnoksi saamaansa 

kunniakirjaa sekä kirjapalkintoa. 

Kuva: Pekka Rantakari.

Ryhmäkuva kirjoituskilpailun oppilaista. Kuva: Pekka Rantakari.

Lion Lea Pihkalan taidetta 
kuudelta vuosikymmeneltä esillä Oulussa

ling Stones -yhtyeen  bassokitaristi 

Bill Wymanin kotia!

Lea Pihkala on arvostettu taitei-

lija paitsi Oulussa myös koko Suo-

messa – menneenäkin kesänä hänen 

töitään on ollut esillä Varkaudessa 

ja Iittalan naivistinäyttelyssä, jonka 

uunituoreessa taiteilijamatrikkelissa 

on esiteltynä myös Lea. Hänen värik-

käät ja yksityiskohtia vilisevät maa-

lauk sensa nostavat hymyn huu-

leen jo nimillään: ”Martta ja Reiska 

mykkäkoulussa”, ”Unto ulkoruo-

kinnassa”, ”Minä vien, sinä viki-

set!”, ”Morsian kierrätyksessä”, 

”Kylähullu kuutamolla”. Ne kerto-

vat tarinan usein menneestä maail-

masta, naisesta, miehestä tai kum-

mastakin, joskus kokonaisesta kylä-

kunnasta. Yhdistävänä tekijänä on 

aina huumori. Heleät, kirkkaat värit 

saavat taulun loistamaan silloinkin, 

kun kuvassa ei paista aurinko tai 

kumota kuu. 

Näyttelyn taustaorganisaationa 

ja käytännön toteuttajana on ollut 

Lion Lea Pihkalan (kuvassa keskellä) naivistinäyttely avattiin Oulussa 6.9.2016. 

Tervehdyspuheet pitivät klubin presidentti Mirja Halonen (oik) ja näyttelyn 

organisoija Lion Liisa Hentilä (toinen oik). Kuva: Marja-Leena Kärkkäinen.

oululainen lionsklubi LC Oulu/ 

Sarat.

Lea Pihkala on piirin ensimmäisen 

naisklubin, LC Oulu/Sarat, perustaja-

jäsen. Lion Liisa Hentilä, myös perus-

tajajäsen, kertoo, että Lea on toimi-

nut aktiivisesti klubissaan ja tuke-

nut klubin toimintaa. ”Lea on lah-

joittanut taulujaan lukuisiin aktivi-

teettitilaisuuksiin ja arvontoihin, ja 

niitä arpoja on ollut helppo myydä! 

Saroilla on ollut mahdollisuus myös 

ikiomiin joulukortteihin Lean avulla. 

Lea on kertonutkin, että monta tapaa 

tehdä hyvää sopii mainiosti hänen 

tavalleen olla hyvän tekemisessä 

mukana.”

Teksti: Liisa Hentilä ja 
Ulla Karppinen

vanut vuosi vuodelta. Tänä keväänä 

yläkouluista kilpailuun otti osaa 11 

koulua, 21 opettajaa lähetti kilpai-

luraadille 137 kirjoitelmaa. Alakou-

luista osallistui 12 koulua, 13 opet-

tajalta tuli 75 kirjoitelmaa. Alakou-

lujen kuudensien luokkien oppi-

laille oli annettu 10 aihetta ja ylä-

koulujen oppilaille 16 otsikkoa. Kun 

suomi toisena kielenä (S2) kirjoitta-

jia oli hyvin runsaasti, niin tehtiin 

näistä kirjoittajista oma sarjansa. 

Lisäksi huumekoira Nuuskusta kir-

joitti niin moni oppilas hyviä tari-

noita, että hekin saivat kilpailla kes-

kenään omassa sarjassaan. Alakou-

lujen oppilaista palkittiin 10 parasta 

rahapalkinnolla, kunniakirjalla ja kir-

japalkinnolla. Yläkoulujen oppilaista 

palkittiin samoin 12 parasta. Suomi 

toisena kielenä kirjoittavista palkit-

tiin seitsemän oppilasta ja huume-

koira Nuuskusta kirjoittaneista pal-

kittiin kuusi. 

Vaikka kirjoitelma nimetään aihe-

piiriltään huumeiden vastaisena kir-

joituskilpailuna, niin aiheet korosta-

vat ennen kaikkea, miten jokainen 

voi parhaiten välttyä käyttämästä 

huumeita (ennalta ehkäisevää huu-

metyötä). Oppilaat olivat valinneet 

hyvin tasaisesti kirjoituksensa aiheet 

annetuista otsikoista. ”Harrastus, 

josta en luovu” oli saanut useam-

pia kirjoittajia, mutta erityisen moni 

kirjoitti otsikosta: ”Isovanhempien 

merkitys minulle”(Mitä ajatuksia 

sinussa herättää paavi Franciscuksen 

sanat: ”Isovanhemmat ovat yhteis-

kuntamme aarre”.

Parhaita kirjoitelmia valitta-

essa kiinnitettiin huomiota sisäl-

lön  asiallisuuteen ja johdonmu-

kaisuuteen, tekstin asemointiin, 

hyvään suomen kielen taitoon sekä 

taitavaan välimerkkien käyttöön. 

 Arvioinnissa korostettiin omakoh-

taisuutta enemmän kuin lähdekirjo-

jen tietojen luettelemista; joidenkin 

kirjoitelmien sisällön koskettavuus 

meni oikeakielisyyssääntöjen edelle.

Palkintojenjakotilaisuuteen, joka 

pidettiin Senaattikiinteistön moni-

toimitilassa, kutsuttiin kaikki palki-

tut oppilaat opettajineen brunssille. 

Kun em. tilaisuudessa kilpakirjoituk-

sen johtaja esitti, että ensi vuonna 

10. kilpailu voi olla viimeinen, niin 

opettajat esittivät toivomuksen, että 

kirjoituskilpailua jatkettaisiin, koska 

Hakaniemen Lions Clubin kilpailu on 

ainoa vuosittainen kirjoituskilpailu 

Helsingin kouluille. Kilpailua arvos-

taa myös Helsingin kaupunginjoh-

taja Jussi Pajunen, joka on lupautu-

nut kilpailun suojelijaksi.

Risto Rantakari
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Lions Club Pihtipudas 60 vuotta

Erilaista PuSuilua

Lions Club Pihtipudas täytti 60 vuotta 28.3.2016. Tärkein juhlavuoden 

tapahtuma oli Hyvän päivänä 8.10.2015, jolloin luovutimme seurakun-

nan nuorisotilaan biljardi- ja pingispöydät sekä Pihtipudas-salille saliban-

dykaukalon. Koululaiset ottivat innolla vastaan salibandykaukalon avaus-

ottelulla ja kaukaloa käyttää noin 600 pelaajaa. Arne Ritari -säätiö oli tär-

keä rahoittaja hankkeessa.

Marraskuussa Pentti Hietasen perheen Joulun hengessä konsertti täytti 

Pihtiputaan kirkon ääriään myöten täyteen kun lähes 500 kuulijaa oli pai-

kalla. Konsertti oli suurin juhlavuoden tapahtuma.

Vakiintuneen tavan mukaan Pihtiputaan klubit järjestivät tammikuussa 

leijonien kirkkopyhän, jossa messun toimitti pastori, lion Erkki Lavanti lei-

jonien avustamana. Messun jälkeen laskettiin havuseppele klubin perusta-

jajäsenen Reino Varhan haudalle ja näin haluttiin muistaa kaikkia poisnuk-

kuneita klubimme leijonia ja puolisoita.

Maaliskuussa järjestetty juhlavuoden klubitapaamisessa oli paikalla 80 

henkeä. Palkitsemisten lisäksi tapaamisessa julkistettiin Pihtiputaan Lions 

Clubin 60-vuotishistoriakirja. Kuvakirjassa on 60 sivua ja 260 kuvaa klu-

bin 60-vuotisesta toiminnasta.

Koko juhlavuoden tärkein ja arvokkain tapahtuma oli huhtikuussa, Pihti-

putaalla järjestetyn G-piirin vuosikokouksen yhteydessä, iltajuhlassa julkis-

Armoitettu tietäjä ja näkijä, ennustajaeukko Kellarimäen Ylva saapui Ulvi-

lan keskiaikaisille Hansamarkkinoille LC Ulvila/Auroran teltalle 6.–7.8.2016. 

Viidellä penningillä (5€) sai heittää Ylvan kuuluisat arpakuutiot ja niiden 

silmäluvuista Ylva kertoi ehkäpä mieluisia asioita ja neuvojakin. Ennustuk-

sista saadut rahat annettiin Punainen Sulka -keräykseen.

Heinäkuussa 2016 ensimmäistä kertaa järjestetyillä Lounaisrannikon 

Automaatiomessuilla oli kävijöitä noin tuhat. Näillä messuilla LC Ulvila/

Aurora piti kahvilaa, jonka tuotto annettiin Punainen Sulka -keräykseen. 

Messut olivat mitä mainioin tapa tuoda esille Lions-toimintaa ja Punainen 

Sulka-keräystä. Olihan kävijät pitkälti robotiikkaan kiinnostuneita lapsia ja 

nuoria. Parhaimpia hetkiä oli seurata heidän intoa ja keskusteluja.

Tervamuistomerkki on 

LC Pihtiputaan LCI100 

perinnekohde.

Lionsritarit Jonny Paananen ja Ari Kahilainen ja puolisot Helena ja Ulla.

Leijonien kirkkopyhän yhteydessä kunniakäynti Reino Varhan haudalla.

Kellarimäen Ylva. Kuva: Virpi Äijö.

tettu Ari Kahilaisen ja 

Jonny Paanasen Lions-

ritarinimitykset. Juhla-

puheen piti pääsihteeri 

Maarit Kuikka.

Toukokuun klubita-

paamiseen Rapeikon 

tervahaudalla kokoon-

tui 80 henkeä liikun-

nan merkeissä. LCI100 

-juhlavuoden perinne-

hankkeena paljastettiin 

Tervan muistomerkki, 

jolla halutaan kunni-

oittaa vuosisatoja kes-

tänyttä tervahautojen 

polttoperinnettä.

Pekka Arkilahti
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Heikki Matilaiselle
Melvin Jones -jäsenyys

LC Mellilän historiassa
merkittäviä aktiviteetteja 

LC Imatra/Tainio tukee
seuran junioritoimintaa

Äitienpäiväjuhla
Turun Tuomiokirkossa

LC Eura palkitsi lion Heikki Matilaisen Melvin Jones- jäsenyydellä klubin 

hyväksi tehdystä pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta Lions-toiminnasta. Tun-

nustukseen liittyvän laatan sekä rintamerkin luovuttivat uudelle ”melvi-

nille” klubin presidentti Kari Kaukkila ja lion Eino Hirvelä.

Imatran Golf ja LC Imatra/Tainio aloittavat kaksivuotisen junioritoiminnan 

tukiprojektin. LC Imatra/Tainio tukee toimintaa, joka ehkäisee nuorison syr-

jäytymistä. Tarkoituksena on saada nuoret kiinnostumaan ohjatusta sekä 

suunnitelmallisesta harrastuksesta.

Yhteisen projektin tavoitteena on myös saada lajin pariin uusia harras-

tajia, jotka parhaimmillaan löytäisivät itselleen elinikäisen harrastuksen.

Lions-järjestö juhlii tänä vuonna 100-vuotista toimintaansa ja järjestön 

toiminta on monelle tuttua. Klubin jäsenet tekevät omalla ajallaan hyvän-

tekeväisyyttä, kuten jakamalla stipendejä ja avustuksia. Imatran  Golfin 

tukiprojektin suuruus on 2  000 euroa vuodessa. Koko projektin suuruus 

on siis 4  000 euroa. LC Imatra/Tainion toiminnassa on mukana muutamia 

seuran jäseniä.

Tukiprojekti tulee näkymään kahden vuoden aikana mm. entistä laaduk-

kaampana rekrytointimateriaalina. Tukea käytetään myös ympärivuotisen 

toiminnan turvaamiseen. Merkittävää on myös junioreille hankittavat jouk-

kuepaidat. Golf tunnetaan vahvasti yksilölajina, mutta seurassa halutaan 

suunnata toimintaa enemmän yhdessä tekemiseen. Jatkossa on ryhmä golfa-

reita, jotka kannustavat toisiaan ja jokainen tuntee olevansa yksi joukkueen 

jäsenistä. Joukkue ja joukkuehenki näkyvät usein joukkuepaidan muodossa.

Mellilän Lions Clubin toiminnan 50. vuosi lopetettiin juhlallisesti lion 

Aimo Mäen kutsumaan kuukausikokoukseen. Kuten klubille tuli myös lion 

Aimolle 50 lionsvuotta täyteen. 

Kokouksessa presidentti Pekka Lintula ojensi lion Aimolle ”pitkään toi-

mineen lionin ansiomerkin”. Vapaamuotoisessa kokouksessa virallisten 

asioiden jälkeen keskusteltiin klubin alkuajan aktiviteeteistä. Niistä kaksi 

lion Aimon presidenttikaudella liittyivät tiivisti toisiinsa. Klubi sai lahjoi-

tuksena Kansallis-Osake-Pankin vanhan pankkikiinteistön. Kyseinen kiin-

teistö purettiin ja saatu rakennusmateriaali myytiin huutokaupalla. Saadut 

varat lahjoitettiin Pappilan riihen purku- ja rakennustöitä varten Museorii-

heksi kirkon lähelle. 

Museoriihi oli melliläläisten yhteishanke. Rahoituksessa oli mukana klu-

bin lisäksi Mellilän kunta ja paikalliset pankit. Myös jääkiekkokaukalon teko 

Mellilään oli suuri aktiviteetti tukeista kaukalon laidoiksi asti. Kaukalon 

avajaisjuhlasta muodostui suuri yleisömenestys. Esiintymässä oli lionveli 

Eemeli eli viihdyttäjä Esko Toivonen.

Kokouksen lopuksi presidentti Pekka Lintula kiitti lion Aimoa kokousjär-

jestelyistä ja toivotti lioneille hyvää kesää. 

Olli Pitkänen

LC Turku/Pohjola järjesti äitienpäiväjuhlan Turun Tuomiokirkossa äitienpäi-

vänä 8.5.2016. Klubin tärkeimmät aktiviteetit ovat lukuisten pienempien 

ohella yhteistoiminta Runosmäen vanhainkodin kanssa sekä ohjelmalli-

nen ilta Hippoksentien Invalidien palvelutalossa. Kaikkein näyttävin tilai-

suus on Turun Tuomiokirkossa jo seitsemättä kertaa järjestetty äitienpäi-

väjuhla. Tapahtuma on saanut paljon kiitosta niin seurakunnalta kuin sen 

ulkopuolelta. Onhan Tuomiokirkko ainulaatuinen paikka äitienpäiväjuhlalle.

Juhlan tervetulotoivotuksen lausui klubipresidentti Aulis Randell ja kau-

pungin tervehdyksen kaupunginhallituksen puheenjohtaja Olli A. Manni. 

Juhlan aikana palkittiin kuusi ansioitunutta äitiä, joista vanhin oli 97-vuo-

tias. Ehdotuksia palkittavista äideistä saimme yhteiskunnallisilta järjestöiltä 

ja toimijoilta, sekä myös Turun kaupungilta. Ansioituneille äideille luovu-

tettiin LC Turku/Pohjolan ja Turun kaupungin teettämät mitalit.

Juhlan juontajana toimi lion Jouko Laakso. Juhlassa esiintyi Mynämäen 

Mieskuoro johtajanaan Kristiina Raudanen, ja tilaisuuden hartausosan piti 

pastori Tiina Honkasalo. Hän myös lausui juhlasanat ”Sana äideille”. Urku-

rina toimi Elina Pelkonen ja juhlan lopuksi laulettiin yhteislauluna suvivirsi. 

Päätössanat äitienpäiväjuhlalle lausui lion Jouko Laakso.

Kansainvälinen presidentti Robert Corlew on verrannut leijonatoimin-

taa vuorten ylittämiseen. Nyt jäämme odottamaan seuraavaa tapahtumaa, 

niitähän leijonilla riittää.
Jarmo Grönros

Kunto Lehto

Tunnustuksen kiitospuheiden kera luovuttivat lion Eino Hirvelä (vas) sekä 

klubin presidentti Kari Kaukkila.

Mellilän klubilaiset yhteiskuvassa 50-vuotisjuhlakokouksen aikana.

Äitienpäivän juhlassa palkitut ansioituneet äidit.
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Hyvän harrastuksen apuraha

Rajantakaista hautojen hoitoa

LC Kauhajoki/Aro palkitsi

Suomen Poika LC Tuusulan vieraana

LC Kuusamo/Pohjanakat jakoi kauden viimeisessä kuukausitapaamisessaan 

stipendejä kuusamolaisille eri harrastuksia harrastaville nuorille. 

Pohjanakat juhli tänä vuonna 20. toimintavuottaan. Juhlavuoden kun-

niaksi yhdistys asetti hakuun ns. Hyvän harrastuksen apurahan. Apurahaa 

saivat hakea kaikki kuusamolaiset nuoret oman harrastuksensa kustannuk-

siin, poissuljettuna lisenssi-, kilpailu- tai jäsenmaksut. Apurahana jaettavat 

varat Pohjanakat keräsivät juhlavuoden kunniaksi järjestetyn Rakkauden-

tunnustus isänmaalle -esityksellä. Esitys oli suosittu ja veti helmikuussa 

Kuusamotalon täyteen. 

 Apurahaa haettiin sekä kulttuuri- että liikuntaharrastuksiin kuten eri-

laisten urheiluharrastusten kausikortteihin ja varuste-/välinehankintoihin, 

kuvataidetarvikkeisiin sekä leirimaksuihin ja kilpailujen matka- ja majoi-

tuskuluihin. 

Tällä hetkellä Pohjanakoilla on menossa Suomen tulevan juhlavuoden 

kunniaksi sukkien kudonta-projekti. Tavoitteena on kutoa 100 sukkaparia. 

Sukat tullaan lahjoittamaan paikallisiin hoiva- ja palveluyksiköihin, joiden 

kanssa on tehty yhteistyötä ja niiden asukkaat ovat tulleet tutuiksi vuo-

sien aikana. Sukkaprojekti sai keväällä vauhdikkaan lähdön ja tällä kutomis-

innolla 100 paria tulee ylittymään kevyesti.

LC Kauhajoki/Aaro lopetteli kauttaan Jalasjärvellä Pihlajan Kievarissa, jossa 

hyvän ruuan ja ohjelmiston lisänä jaettiin jäsenille 100  %:n läsnäolomer-

kit ym. merkit. Timo Kulmala sai jo ennemmin Kauhavalla pidetyssä gaa-

lassa Lions Ritarin arvon ja Kari Pöyrylle klubi haki Melvin Jones -jäsenyy-

den aktiivisesta toiminnastaan klubissa.

LC Imatran veljet hoitavat kesäisin rajan taakse jääneen Jääsken hautaus-

maata. Rajanylitykset sujuvat vaivatta, vaikka mukana on ruohonleikkuria 

ja muuta välineistöä. Mielenkiintoista aktiviteettia odotetaan jännityksellä 

vuosi toisensa jälkeen.

Suomen Poika Edgar Sinisalu oli LC Tuusulan vieraana, Puolustusvoi-

mien Lippujuhlan päivänä 4.6.2016. LC Tuusulan veljet tekivät toukokuun 

alussa vierailun Etelä-Viroon, Vöryn maakuntaan. Matkan mielenkiintoisin 

tapahtuma oli Metsäveljien kohtaloihin tutustuminen. Matkalla oli yhtenä 

oppaana virolainen Suomen Poika ja metsäveli Edgar Sinisalu. Sinisalu ker-

toi omasta kohtalostaan, että hän tuli Suomeen vuoden 1943 lopulla tais-

telemaan Suomen vapauden ja Viron kunnian puolesta, kuten muutkin yli 

3  300 virolaisesta. Taisteli JR 200 joukoissa ja palasi elokuussa 1944 koti-

maahansa Viroon. (Wikibediasta voit lukea lisää.) Taisteli Neuvostoliiton 

joukkoja vastaan saksalaisten joukoissa. Myöhemmin Edgar pidätettiin ja 

tuomittiin kaksikin kertaa vankeuteen, ensimmäisellä kertaa hän luki vää-

rää kirjallisuutta ja toisella kertaa hänet ilmiannettiin osallistumisestaan 

taisteluihin ja metsäveljeydestä. Molemmilla kerroilla tuomiot olivat 5 + 

25 vuotta. Edgarin tuomiot kuitenkin lyhenivät Viroon 70-luvulla tulleen 

armahdusten perusteella.

Edgar oli kuntoutuksessa veteraaneille tarkoitetussa Oulunkylän kuntou-

tussairaalassa, josta LC Tuusulan veljet hänet hakivat tutustumaan Ilmator-

juntamuseoon ja Lotta Svärd- museoon. Hän oli kyllä käynyt aikaisempien 

kuntoutusten aikana tutustumassa molempiin. Nyt oli hyvä ottaa ”napsut” 

Marskin kunniaksi tykin luona, jolla ammuttiin yhdeksän kunnialaukausta, 

kahdella muulla ammuttiin 10. Marski haudattiin 4.2.1951 Hietaniemeen 

sankarivainajiensa viereen (ei sankarihautaan). Tuusula oli Edgarille muu-

tenkin tuttu, kun hän oli ollut Jokelassa koulutuksessa ennen rintamalle 

lähtöä. Jokelassa hänelle oli opetettu mm. suomenkieltä, jota hän puhui-

kin sujuvasti. Virkeä, yli yhdeksänkymmenen vuoden ikäinen Ergar tuli jo 

seuraavalla viikolla Joensuuhun veteraanien kokoukseen.

Apurahaa jaettiin yhteensä 55 nuorelle. Kuvassa on osa apurahojen saajista 

ja heidän edustajistaan. 

Imatran leijonat hoitamassa hautoja Jääsken hautausmaalla. 

Vasemmalta presidentti Jari Malkamäki, sihteeri Ari Korpela ja palkitut Timo 

Kulmala ja Kari Pöyry. Kuva: Aarne Ketola.

C-piirin veteraanivastaava, sotakamreeri Matti Kulmala, ottaa Edgarin kanssa 

Marskin ryyppylaseista ”napsut” Marskin kunniaksi. 
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Lähihistoriaa Haapakosken ruukilla

Kauppa kävi Kalamarkkinoilla

LC Suonenjoki/Soittu teki kesäkuussa vierailun Pieksämäen Haapakosken 

ruukille. Haapakoski on yksi Savoon perustetuista masuuneista, joissa jalos-

tettiin lähijärvistä nostettua järvimalmia. Useat vastaavat ruukit ovat lopet-

taneet kun räjähdysaineet keksittiin ja otettiin käyttöön kallioperäisen rau-

tamalmin louhinta. Haapakoski on perustettu vuonna 1842 Pieksänjärvestä 

Rautalammin Koskeloveteen laskevaan Haapajokeen. Joessa oleva koski-

paikka hyödynnettiin ja vesivoima antoi käyttöenergiaa kankiraudan tako-

miseen. Myöhemmin koskeen rakennettiin oma voimala sähkövirran tuot-

tamiseen.

LC Suonenjoki/Soitun retkeläiset ryhmäkuvassa Ruukin tehtaalla. Kuva: 

Pentti Salo.

Tehdasrakennuksista osa on peräisin 1800-luvulta. Kuva: Pentti Salo.

Tehdas valmisti raskaita vesijohtoalan tuotteita ja laitteita kuten vesijohto-

venttiilit ja palopostit ja putket pystyvaluna esim. kunnille ja teollisuuslai-

toksille.

Alkuvaiheessa rauta lastattiin proomuihin ja kuljetettiin vedenjakajan läpi 

kaivetun kanavan kautta Saimaalle ja edelleen Venäjälle sota-aseiden ja rau-

tateiden raaka-aineeksi. Savon radan valmistuminen ja oma pistoraide tar-

josi myöhemmin joustavan kuljetusreitin tehtaan tuotteille.

Haapakoski pystyi masuunivaiheen jälkeen muuttamaan tuotantoa val-

miin raudan valimo- ja konepajatuotantoon. Tehdas valmisti raskaita vesi-

johtoalan tuotteita ja laitteita kuten vesijohtoventtiilit ja palopostit ja put-

ket pystyvaluna esim. kunnille ja teollisuuslaitoksille. Tuotanto jatkui aina 

2000-luvulle saakka.

Tehdastuotanto loi ympärilleen vilkkaan kyläyhteisön. Tapahtumia jär-

jestettiin tehtaan omistamalla Seurojen talolla. Talolla tanssittiin, katsot-

tiin elokuvia, järjestettiin juhlia ja muita kulttuuririentoja Nykyisin perin-

teitä vaalii samassa talossa kyläyhdistys Ruukki ry.

Ruukkimiljöö on säilynyt erittäin hyvin. Tehdasrakennuksista osa on 

1800 -luvulta ja siksi se on määritelty valtakunnallisesti tärkeäksi kohteeksi. 

Alkuperäinen masuuni on osin sortunut, mutta se korjattiin lähes alkupe-

räiseen asuun museoviraston toimesta.

Klubilaisille jäi mieleenpainuva muisto ruukkivierailusta. Oppaana toimi 

nykyinen tehdasisäntä Jari Väänänen.

Kyläyhdistys Ruukki järjestää kylätalolla tilaisuuksia ja opastettuja ret-

kiä tehdasalueelle.
Kari Nenonen

Laituriltaonginnan MM-kisoissa oli mukana peräti 106 lasta. Palkitut etu-

rivissä.

LC Mikkeli/Päämajan järjestämät Kalamarkkinat vetivät elokuisena viikonlop-

puna 15  000 ihmistä Mikkelin satamaan. Aurinkoisessa säässä väki nautti 

muikku- ja lohilounaita. Kassiin kertyi monenlaisia kalatuotteita. Paikalle 

oli matkannut sata kauppiasta eri puolilta Suomea ja Virosta. 

 Laituriltaonginnan MM-kisat kiinnostivat perheen pienimpiä. Mukana 

kisassa oli peräti 106 lasta. Kuusi parasta palkittiin ja jokainen onkija sai 

mitalin ja Osuuskauppa Suur-Savon lahjoittaman ruisleivän.

 Kaupunginjohtaja Timo Halonen korosti kaupunkilaisten osuutta Mikke-

lin menestyksessä. – Mikkelin suurin vahvuus ovat itse mikkeliläiset. Myös 

kaupungin maineen luominen lähtee kaupunkilaisista. Luonto ja oppilai-

tokset ovat myös Mikkelin vahvuuksia. Parannettavaakin löytyy. Saimaa 

pitäisi nostaa Mikkelissä paremmin esiin. Maankuulu järvi ulottuu tänne, 

mutta missään sitä ei mainosteta.

– Kalalla on monta ulottuvuutta. Kalastus tuottaa iloa harrastajalle. 

Myös jännitystä ja onnistumisen iloa. Kalaruokien nauttiminen puolestaan 

tuo terveyttä ja hyvinvointia, painotti Mikkelin Kalamarkkinat avannut pre-

sidentti Aarre Kunnas LC Päämajasta. 

 Kauppiaat olivat tyytyväisiä myyntiin. Parhaiten tavara vaihtoi omis-

tajaa perjantaina. Monilla teltoilla oi jonoja heti tapahtuman avauduttua. 

Kaikki ovat tulossa uudelleen mukaan ensi vuonna.
Aarre Kunnas
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LC Orimattila/Viljamaan 50-vuotisjuhlassa 7.5.2016 lyötiin Lions-ritariksi 

lion Heikki Kivimäki eikä lion Mauri Lindström, kuten Lion-lehdessä 4/2016 

kuvatekstissä mainittiin. Lindström toimi juhlallisen tilaisuuden ritariksi 

lyöjänä. 

Heikki Kivimäki Lions-
ritariksi Orimattilassa

LC Kemijärvi tuo
kotiapua tarvitseville

Euralaiset klubit lahjoittivat 
Euran uimahalliin vammaisille

 lapsille suihkutuolin 

 LC Oulu/Kuivasjärvi juhli perustamistaan

Euran kunnan kasvatus- ja opetuslautakunnalle tuli aloite vaikeavammai-

sen lapsen suihkutuolista Euran uimahalliin. Uimahallissa on ollut suihku-

tuoli, joka on tarkoitettu aikuiselle. Koska suihkutuoli on spesiaalivarusta 

– lahjoitus tuli tarpeeseen.

Suihkutuolin ansiosta uimahalli pystyy paremmin palvelemaan asiak-

kaita, tavoitteenahan on palvella kaikkia uimahallinkäyttäjiä huippu-urheili-

jasta vaikea vammaiseen. Esteettömyyteen on uimahallissa kiinnitetty muu-

tenkin huomiota. Tämä mahdollistaa pienen vaikeasti vammaisen lapsen 

uimahalli käynnit, niin päiväkodista kuin koulustakin. Vaikeavammaisen 

lapsen kuntoutus toteutuu nyt paremmin uimahallissa, koska suihkutuo-

lilla päästään altaan viereen suihkutiloista, eikä lasta tarvitse kantaa siir-

totilanteissa.

Lahjoituksen takana ovat Euran Lions klubit: LC Eura, LC Eura/Pyhäjärvi, 

LC Eura/MuiNaiset, LC Kiukainen ja LC Honkilahti.
Johanna Perttu

LC Kemijärven uusi toimintakausi alkoi 14.9. aktiivisesti: uudeksi aktivitee-

tiksi otettiin ”Kotiapua tarvitseville”. Tällainen työ on moninaista, mutta 

yleisimmin se käsittää taloustöitä, joita ikäihmiset eivätkä sairaat pysty 

tekemään. Tällaisia ovat mm. lehtien haravoinnit, lumityöt, maalaukset jne. 

Illan huipentumana oli uuden jäsenen vastaanotto. Klubiin liittyi ”paluu-

muuttajana” Jouko Viita-aho.

Klubi-illan kiinnostavin keskustelu käytiin kuitenkin suunnitteilla ole-

vasta piirijaosta, jossa I-piiri jäisi pois ja pohjoisen klubit kuuluisivat L- ja 

O-piireihin. Hanketta esitteli varapiirikuvernööri Eino Majava, jonka mukaan 

uusi piirijako astuu voimaan 1.7.2018. Piirijakoesitys on kauden aikana 

esillä klubeissa ja piireissä. Lopullisen päätöksen tekee liiton vuosikokous.

Kemijärven klubin palvelu- ja varainhankinta-aktiviteettejä ovat mm. jou-

lukuusien tilausmyynti, joulumyyjäisten järjestäminen, joululaulutilaisuu-

det vanhusten palveluasumisyksikössä,Mäntyvaaran taistelun muistopäi-

vän tilaisuus ja jäänlähtöveikkauksen järjestäminen. Klubin teemana tälle 

kaudelle on: ”Auttaen yhdessä”.

Syyskuisena lauantai-iltana entinen Lions Club Oulu/Kuivasjärvi juhli uutta 

itsenäistä klubiaan charter nightin merkeissä Hotelli Lasaretin Merikoski-

salissa. Tilaisuudessa nautittiin mm. japanilaisesta Sanshin-esityksestä ja 

Leijonaräpistä – perinteitä unohtamatta. Klubin tämän kauden presidentti 

Seppo Salonen kiitti isäntä- ja kummiklubeja LC Oulu/Pateniemeä sekä LC 

Oulu/Terwaa avusta toiminnan alkuvaiheessa. Lisäksi hän totesi: “Avus-

tustyö tuo myös auttajalle mielihyvää.”

 Paikalle oli saapunut myös mm. Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

Heikki Hemmilä, joka ojensi perustamisasiakirjan klubin presidentille. 

Dynaamiseen, nuorekkaaseen ja kansainväliseen Lions Club Oulu/Kui-

vasjärveen kuuluu reilu parikymmentä naista ja miestä, joiden ikäjakautuma 

on alle 40-vuotiaista ylöspäin. Klubin toiminta-alue on pääasiassa Kuivas-

järvi, Kaijonharju, Kuivasranta, Aaltokangas ja Ritaharju. Lionstoiminta on 

kansainvälinen palvelujärjestö, joka täyttää tulevana kautena 100 vuotta. 

Lisätietoja ja yhteydenotot: 
Seppo Salonen Heidi Kemppainen 

seppo.salonen@mail.suomi.net kemppainenhj@gmail.com

LC Kemijärven presidentti Petri Pörhö toivottamassa uutta jäsentä Jouko Viita-

ahoa tervetulleeksi klubiin. Oikealla kummi, varapiirikuvernööri Eino Majava 

ja vasemmalla klubisihteeri Mikko Leskelä. Kuva: RNen.

Suihkutuolin ympäröimänä (vas.) kunnan edustaja Pia Malja, LC Eura/Mui-

naisista Sari Uoti ja Johanna Perttu. Takarivissä (vas.)kunnan edustaja Jouko 

Koivunen, LC Eurasta Kari Kaukkila, LC Eura/Pyhäjärvestä Timo Nummelin, 

LC Kiukaisista Kari Katila, LC Honkilahdesta Jaakko Wärri ja LC Eura/Pyhä-

järvestä Seppo Koivula.

Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtaja Heikki Hemmilä ojentaa perustamis-

asiakirjaa Lions Club Oulu/Kuivasjärven presidentille Seppo Saloselle. Kuva: 

Marika Haapakoski.
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Konsertit järjestetään Espoon kulttuurikeskuksen Tapiola-salissa. Konserttiin 

mahtuu noin 760 katsojaa. Lipun ostaja voi valita Tiketti.fi:ssä lippua hank-

kiessaan tukensa kohteeksi joko yhden tämänvuotisista hyväntekeväisyys-

hankkeista tai jonkun lippuja myyvistä koululuokista ja urheilujoukkueista.

 

Lions Club Tapiolan 
hyväntekeväisyyskonsertit 

– muistoja ja vinkkejä
Lions Club Tapiola on järjestänyt 20 vuoden ajan hyväntekeväisyyskon-

sertteja eri tukikohteiden hyväksi. Nyt järjestettävä konsertti kerää rahaa 

Punainen Sulka -keräykseen ja esiintyjänä on itse Ricky-Tick Big Band & 

Julkinen Sana.

2016 mainosta jaetaan paperiversiona ilmoitustauluilla, sähköposteissa, 

Facebookissa ja www.hyvantekevaisyyskonsertti.org -kotisivulla.

Rajaton Espoon kulttuurikeskuksella, 

2012, valokuvaaja Juha Laitalainen.

 Hyvän konsertin 
salaisuus on esiintyjä

Onnistunut konsertti vaatii hyvin 

vetovoimaisen esiintyjän, jonka nimi 

myy lippuja lähes itsestään. Mikäli 

konsertin lipunmyynti jää vain lei-

jonien vähemmän kuuluisan markki-

nointiosaamisen varaan, tuotto itse 

tukikohteelle voi kärsiä. Parhailla 

esiintyjillä on suuri kansansuosio, 

esimerkiksi Kari Tapio möi salin täy-

teen ja herkisti naisyleisön tunteet. 

 

 

Ricky Tick Big Band ja Julkinen Sana Espoon kulttuurikeskuksella 2013, valokuvaaja Juuli Lille.

Ricky Tick Big Band ja Julkinen Sana Espoon kulttuurikeskuksella2013, valokuvaaja Juuli Lill

Pirkko Mannola Espoon 

kulttuurikeskuksella 2012, 

valokuvaaja Juha Laitalainen.

Myyntipartnerit tuovat 
25–40% myynnistä

LC Tapiola on kehittänyt lähi alueen 

koulujen ja urheilujoukkueiden 

kanssa yhteisen ekosysteemin, jossa 

jokainen pääsee hyötymään konser-

tista. Käytännössä koululuokkien 

ja joukkueiden vanhemmat myyvät 

konserttilippuja sidosryhmilleen ja 

tulevat yhdessä konserttiin. Vasti-

neeksi he saavat varainhankintaansa 

10 € / lippu. Lions-veljien oma lipun-

myynti on yleensä noin 100–200 lip-

pua, Tiketin myydessä loput liput 

suoraan orkesterin faneille.

 

Narikkapalvelukin on 
valjastettu tukikohteiden 

varainhankintaan

Tapahtuman narikkapalvelusta huo-

lehtiminen annetaan joka vuosi eri 

taholle. Näin leijonat opettavat 

nuoria tekemään työtä leirikoulujen 

ja turnausmatkojensa eteen. Narik-

kapalvelussa 10–20 nuorta ansait-

see omalle hankkeelleen 700–1200 

euroa. Kokemukset ovat olleet erin-

Pirkko Mannola Espoon

Lenni-Kalle Espoon kulttuurikeskuksella, 2016, valokuvaaja Juha Laitalainen.

valokuvaaja Juha Laitalainen.

Lenni-Kalle Espoon kulttuurikeskuksella 2016 valokuvaaja Juha Laitalainen

Mamba Espoon kulttuurikeskuksella 

2014, valokuvaaja Juha Laitalainen,

omaisia ja konserttivieraat ovat 

kehuneet nuorten asennetta, palve-

lutasoa sekä nopeutta.

 

Konserttien 
järjestämisessä on aina 

iso riski

Hyväntekeväisyyskonsertin järjes-

tämiseen liittyy aina taloudellinen 

riski. Usein myös tunnetut artis-

tit ja laadukas musiikki soivat tyh-

jille saleille. Jos päätät järjestää kon-

sertin, taloudelliset riskit kannat-

taa punnita harkiten ja yrittää saada 

orkesteri joustamaan hinnassa jos 

lipunmyynti sakkaa.

M b E k ltt ik k k ll

 

Kuinka paljon konsertilla 
pystyy tekemään 
varainhankintaa?

Konserttien tuotto-odotukset kan-

nattaa asettaa realistisesti. LC 

 Tapiola on onnistunut tekemään 

konserteissaan joskus 2  000 € tap-

piotakin mutta parhaimmillaan 

7  000  € illan valituille hyvänte-

keväisyyskohteille. Tämän lisäksi 

konsertti tuottaa varainhankintatu-

loja  myyntipartnereille ja narikan-

hoitajille.

 
Mika Wenell, 

konserttitoimikunta, 
Lions Club Tapiola
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Bästa sättet att fira hundraårsjubileet
Häromdagen hörde jag en sportkom-

mentator prata om en stor idrotts-

mans arv. Spelaren togs ut till stjärn-

laget varje år och en trolig kandidat 

till Hall of Fame, men kommentatorn 

sa att han behövde vinna det här 

mästerskapet för att befästa sitt arv. 

Vi hör ofta det ordet – arv. Det 

nämns i diskussioner om artister, 

valda representanter och innovatö-

rer. På något sätt finns det nånting 

som är större än summan av vad vi 

åstadkommit. Det finns en identitet 

eller en bestående effekt vi kan skapa 

som står över vad vi har gjort och 

fungerar som kronan på verket, en 

tydlig höjdpunkt.

Vi har möjlighet att göra Lions 

Clubs Internationals (LCI:s) hundra-

årsjubileum till något mer än bara ett 

firande. Vi har möjlighet att lämna 

efter oss en bestående effekt på våra 

hemorter. 

Hundraårsjubileets bestående 

projekt är ett fantastiskt sätt för 

er klubb att befästa sitt värde och 

lämna ett bestående intryck. Det är 

ett sätt för klubben att fira hundra-

årsjubileet och samtidigt påminna 

hemorten om era viktiga bidrag.

Klubbar i hela världen har entusi-

astiskt tagit sig an detta initiativ. Mer 

än 4  000 bestående projekt har rap-

porterats till LCI på MyLCI. Klubbar 

Kansler Bob Corlew
Lions Clubs Internationals 

president

genomför mindre initiativ såsom att 

tillverka parkbänkar eller större pro-

jekt såsom att bygga upp kliniker och 

utöka bibliotek.  Många av projekten 

är innovativa och geniala. Ett exem-

pel är Kensington Lions på Prince 

Edward Island i Kanada som done-

rade ett dussin 16-kanalers tvåvägs-

högtalare till en skola för att förbättra 

inlärningen.

Det finns tre nivåer att välja mel-

lan, så det finns möjlighet för alla 

klubbar att engagera sig.

– Bestående projekt på nivå 1  

ökar klubbens synlighet. Sätt upp 

nya Lions-skyltar, donera parkbän-

kar, skänk en staty eller installera en 

parkfontän.

– Bestående projekt på nivå 

2 ger något tillbaka till hemorten. Ge 

en gåva som varar — snygga upp i 

en park, bygg en promenadbro över 

en gata med mycket trafik, bekosta 

hjälpmedel till personer med synned-

sättning, eller donera ett fordon till 

en organisation på hemorten som 

behöver det.

– Bestående projekt på nivå 

3 är storskaliga insatser. Det kan 

vara att bygga upp en klinik, utöka 

ett bibliotek eller en skola, utrusta ett 

sjukhus eller bygga upp ett utbild-

ningscenter för att lära ut nya arbets- 

eller livsfärdigheter.

Så skapa kontakt med det lokala 

samhället genom att planera ett 

bestående projekt under vårt hund-

raårsfirande. Gör vårt hundraårsfi-

rande till något man aldrig glömmer 

genom att ge hemorten en bestå-

ende gåva som lionmedlemmarna 

och medborgarna minns för alltid.

Lions Clubs Internationals predisent Bob Corlew. 

Lions Europaforum 2016 i Sofia

Bästa lejon och leor, kära vänner,

Jag har på värdkommitténs och alla 

lejons vägnar i distrikt 130 Bulgarien 

glädjen att önska alla lejon och leor 

i Europa och den övriga världen väl-

komna till Lions Europaforum den 

27–29 oktober 2016 i Sofia i Bul-

garien.  

Som president för forumet öns-

kar jag er välkomna till Sofia – en 

av Europas äldsta städer, fylld med 

magnifik historia, kultur och arkeo-

logi. För de flesta av er kan det här 

vara det första besöket i vår huvud-

stad. Därför har alla lejon i Bulgarien 

och framför allt värdkommittén för 

Europa Forum 2016 gjort sitt bästa 

för att ni ska få njuta av den typiska 

bulgariska gästfriheten och får goda 

minnen med er hem. 

Vi har visionen att detta Europa-

forum ska bli annorlunda; ett forum 

som är öppet för samhället och andra 

humanitära organisationer, fyllt av 

underhållning och sociala händelser.

Alla ni som deltar i forumet får 

delta i den traditionella värdkväl-

len som bjuder på många över-

raskningar, sånger och danser. På 

galamiddagen får ni njuta av vårt 

köks fina måltider, smaka på bulga-

riska viner, njuta av vårt musikaliska 

program och en modevisning som 

visar upp traditionella bulgariska 

dräkter och folkdräkter.

Under forumet får alla chans att 

vara med om att tillreda bulgariska 

maträtter och/eller få en första kon-

kret kontakt med bulgariska folk-

danser.

En viktig plats är reserverad för 

"musikinstrumentens drottning" – 

Her Majesty Violin!

Låt oss fira såväl den globala 

 lionismens hundraårsjubileum i 

Sofia som Lions 25-årsjubileum i 

Bulgarien. 

Låt oss tillsammans visa empati 

för de människor som behöver vår 

hjälp och låt oss tillsammans sträva 

efter att göra Europa bättre.  

 

PDG Petar Malamov
President för Europaforum 2016

En ny chans att verkligen serva tillsammanst
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Ordförandens spalt

Färska krafter till vår grånande grupp 

Heikki Hemmilä
Lionsförbundets ordförande

Sommaren tycks inte ännu heller 

ge vika för hösten. Det är bara rost-

svampen som gör björklöven bruna 

och temperaturen ligger fortsätt-

ningsvis nära 20 grader. Skörden av 

svamp och lingon har varit god fast 

säden har mått dåligt av vätan. 

Lionmedlemmarna har ändå åter-

vänt från sommarlovet till service-

arbetet. Det har arrangerats många 

marknader, byafester och konserter. 

Varor har samlats till vår stora akti-

vitet, Röda Fjädern. Tavlor, skjortor, 

pinsar och akrylkulor har sålts vid 

våra egna och andras evenemang. 

Kom också ihåg att vi har flera 

berömda fjäderambassadörer som 

vi kan be med till våra evenemang: 

vi har ministrar, reportrar, sång-

are, speakrar och underhålls artister. 

Sätt dem i arbete! Vi kan också be 

våra förmånstagare om hjälp, som 

till exempel scouterna som alltid är 

redo att hjälpa eller leorna. Projek-

tet stöds genom tv-annonsering och 

för tillfället pågår även en insamling 

i Otto-automaterna. 

Det har både planerats och även 

redan genomförts hundraårsjubi-

leumsprojekt. Lappset Group Ab 

har bland annat skapat ett eget 

Lion-lekparkssortiment. En kommitté 

i förbundet håller på att ta fram en 

metallskylt som kan fästas till exem-

pel på parkbänkar eller större min-

nesmärken. I Ylivieska planerar vi 

att skapa en park där skolelever kan 

bekanta sig med många olika träslag. 

Det lönar sig också att anmäla klub-

barnas projekt i det nationella hund-

raårsjubileumsregistret på hemsidan 

www.suomifinland100.fi. På det sät-

tet får vi mera synlighet. Och fast vi 

just har klarat av den globala hund-

raårsserviceutmaningen lönar det sig 

ännu för klubbarna att anmäla sina 

aktiviteter i ungdomsarbete, synvård 

och miljöskydd och i kampen mot 

hungersnöd till MyLCI. 

Guvernörsrådet sammanträdde i 

Karleby i slutet av augusti. Ett hund-

ratal lionmedlemmar deltog och 

firade bland annat den 25 år gamla 

Lions Quest verksamheten. De när-

varande Quest utbildarna fick före 

kvällsfesten en fart på deltagarna 

som knappast setts förut i detta 

sammanhang. Inget under att dok-

tor Markus Talvios studie visar att 

de lärare som deltagit i kursen har 

upplevt en mätbar förändring i sina 

uppfostringsattityder. Men före fes-

ten lyssnade vi på två tänkvärda pre-

sentationer om vad vi lionmedlem-

mar kan göra för att underlätta livet 

för de asylsökare som kommit till 

Finland: Helt enkelt kontakta dem, 

bjuda dem hem eller exempelvis till 

byafester eller sportevenemang. På 

det sättet kan vi förebygga de pro-

blem som uppstått i Sydeuropa. Sko-

gen svarar som man ropar, sägs det. 

Generalsekreteraren hade äntli-

gen något positivt att berätta om 

Lionshuset. Fönstren har förnyats 

och den nedre våningen har hyrts 

ut. Då den senaste periodens pre-

liminära bokslut visar ett positivt 

resultat bestämde guvernörsrådet 

att höja förtroendemännens reseer-

sättning till tidigare 22 cent per km. 

Reseersättningen hade halverats av 

den föregående styrelsen. Förbundet 

ska inte ännu delta i det flyktingpro-

jekt som behandlades på årsmötet. 

Men det hindrar inte enskilda klub-

bar från att agera. När den här tid-

ningen har utkommit har jag redan 

hunnit besöka Adana, nära gränsen 

mellan Turkiet och Syrien, för att se 

vad de svenska och turkiska klub-

barna fått till stånd där. 

Guvernörsrådet godkände styrel-

sens förslag till omorganisering av 

förbundets kommunikationsverk-

samhet. Annonsen gällande detta 

finns med i tidningen. Men bland allt 

det positiva finns det också tråkigare 

trender. Det sjunkande medlemsan-

talet tvingar oss att se över distrik-

tens gränser. Den aktuella kommit-

tén presenterade ett förslag till nya 

gränser som inte skulle tumma på de 

kommande guvernörernas rättighe-

ter. I de andra nordiska länderna har 

denna smärtsamma process redan 

genomförts. Om vi inte kan öka vårt 

medlemsantal kommer åtminstone 

ett distrikt att försvinna inom två år. 

Distriktsstyrelserna har redan disku-

terat förslaget och även klubbarna 

skall höras. Låt oss ändå minnas att 

den administrativa indelningen inte 

är så viktig som vårt goda arbete – 

och det hänger inte på några gränser. 

Det goda arbetet fick ett nytt 

mål när ytterligare en dödlig jord-

bävning inträffade i centrala  Italien, 

den andra inom ett par år. Förbun-

dets LCIF-koordinator har redan 

gett råd hur klubbarna kan hjälpa 

och samtidigt öka klubbens Melvin 

Jones konto. De Godas Dag i Finland 

är den 8.10.2016 och veckan därpå 

är det en internationell hjälpvecka. 

Under den veckan önskar den Inter-

nationella presidenten Bob Corlew 

att vi arbetar till förmån för synvård. 

Vi har fått en passande samarbets-

partner för detta, Glaukoomayhdis-

tys ry (Glaukomföreningen). Den 

håller på att utvidga sin verksamhet 

över hela landet och erbjuder sina 

specialister som föreläsare om den 

lömska ögontrycksjukdomen glau-

kom, eller grönstarr. Klubben behö-

ver bara reservera en lämplig lokal 

och bjuda in publik. 

Nya aktiviteter? Igen! 
Just så…

Och det var inte allt – jag tänker vid 

nästa GR-möte i Tavastehus erbjuda 

klubbarna ytterligare 200 aktivite-

ter trots att det redan föreslagits att 

förbundets motto ändras till “FÖR 

många sätt att göra gott”. Jag tänker 

alltså förverkliga den länge påtänkta 

aktivitetsbanken som ni själva har 

gett mig uppslagen till i samband 

med medlemsenkäten förra hösten. 

Lionsförbundet beskylls ofta för 

att marknadsföra för många aktivite-

ter. Men förbundet är vi själva, varje 

medlem, varje klubb. Alla “förbun-

dets” aktiviteter har ju på initiativ av 

enskilda klubbar godkänts på något 

årsmöte. De flesta av klubbarnas för-

slag avslås ändå. Som skedde i Vuo-

katti med LC Kalajokis initiativ att 

hjälpa de papperslösas poliklinik eller 

i Åbo med LC Ylivieska/Savisiltas ini-

tiativ till en nationell retoriktävling 

eller LC Jeppos initiativ till aktiviteter 

för flyktingar. Inte heller LC Vaasa/

Familys förslag om ett könsneutralt 

lion-tilltal fick stöd av förbundsmö-

tet. Nästa GR i Tavastehus i novem-

ber koncentrerar sig på att förstärka 

klubbandan och trivseln på mötena. 

Enligt huvudkontoret i USA är goda 

gemensamma aktiviteter ett sätt att 

nå målet. Förutom att man hjälper 

behövande blir man på gott humör 

samtidigt som klubben får god publi-

citet – och via det färska krafter till 

vår grånande grupp. 

Var modig – var Lion

Lionsförbundets ordförande Heikki Hemmilä. Kuva: RNen.
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Nytt kontor – samma personal
Personalen på Lions kontor har fått 

nya arbetsbeskrivningar med mål-

sättningen att medlemsservicen skall 

förbättras och att det ska bli lättare 

att sköta ärenden. Förnyelsearbetet 

har gjorts i en strukturarbetsgrupp 

som inledde arbetet 2014–2015. 

Arbetsgruppen utgick från de tjäns-

ter som kontoret borde skapa och de 

indelades i sex olika helheter: 

– kontorstjänster

– organisations- och 

 medlemstjänster

– ekonomitjänster 

– kommunikation 

– medelinsamling och aktiviteter 

– Lions Quest

I helheten ingår dessutom konto-

rets ledning som sköts av förbundets 

generalsekreterare. För ansvarsperso-

nerna har det också utsetts vikarier.

Ansvarspersonerna och arbetsta-

garna för de tidigare nämnda servi-

cehelheterna är:

– kontorstjänster: 

 försäljningssekreterare 

 Tarja Grönholm

Tarja sköter bland annat växeln och 

materialförsäljningen samt ger svar 

på frågor gällande näthandeln. Hon 

sköter också postning och anskaff-

ning av kontorsmaterial samt reser-

verar mötes- och utbildningsutrym-

men och beställer catering. Hon 

sköter också om kontorets allmänna 

utseende (städnings- och fastighets-

ärenden) samt sköter frågor som 

 gäller nationella och internationella 

belöningar och då klubbar ska ihåg-

kommas.  

Då det gäller webbhandeln assis-

teras Tarja av ekonomisekreterare 

Marja Pakkanen och Röda Fjädern 

kampanjens sekreterare Paula West-

ling. Då det gäller kundtjänst och 

materialförsäljning har kontorsperso-

nalen ett löpande joursystem. I belö-

ningsfrågor vikarierar organisations-

sekreterare Susanna Gustafsson.

– organisations- och  

medlemsservice:  

organisationssekreterare 

Susanna Gustafsson

Susanna bereder bland annat led-

ningsmöten och löpande ärenden, 

ger råd till klubbarna och distrik-

ten och sköter medlemsregisterfrå-

gor. Hon ger även allmänna direk-

tiv till branscherna och arbetsgrup-

perna, ordnar internationella besök 

i Finland och sköter kontakterna till 

den internationella organisationen.

Susannas vikarie i klubb- och 

medlemsfrågor är ekonomisekrete-

rare Marja Pakkanen. Generalsekre-

teraren är vikarie i frågor som gäller 

möten och internationella ärenden 

samt branscher och arbetsgrupper.  

– ekonomitjänster:  

ekonomisekreterare  

Marja Pakkanen

Marja sköter bland annat om med-

lemsfakturering, försäljningsfaktu-

ror och indrivning av betalningar. 

Hon hanterar också reseräkningarna 

och utbetalningen av dem samt 

sköter kontakterna till bokföringen 

samt till de företag och banker som 

erbjuder ekonomiförvaltningstjäns-

ter till förbundet. Dessutom ansva-

rar Marja för försäkringarna och rap-

porteringen av stipendier till bland 

annat det internationella förbundet. 

Marja sköter också rapporteringen av 

semester- och sjukdagar till bokfö-

ringsbyrån och sköter kontakterna 

till företagshälsovården.

Generalsekreteraren och bokfö-

ringsbyrån vikarierar Marja. I betal-

ningsfrågor som gäller klubbarna kan 

organisationssekreteraren hjälpa då 

Marja inte är på plats.

– informationstjänster:  

informationssekreterare  

Kaisa Hartzell (på vårdledigt 

till augusti 2017)

Under Kaisas moderskapsledighet 

har hennes uppgifter delvis utlo-

kaliserats till kommunikationsby-

rån Medita Communication medan 

en del av uppgifterna har skötts av 

förbundets tf. kommunikationschef 

och kommunikationsarbetsgruppen 

som han lett. 

Guvernörsrådet fattade den 20 

augusti 2016 på styrelsens initiativ 

ett beslut att förbundet ska anställa 

en kommunikationschef på del-

tid. Den valda personen fungerar 

både som kommunikationschef och 

Lion-tidningens finskspråkiga chefre-

daktörs. Tjänsten har utannonserats 

under början av hösten bland annat 

i form av ett elektroniskt nyhetsbrev 

och på förbundets webbsidor. 

I frågor som gäller kommunika-

tion kan man tillsvidare skicka e-post 

till viestinta@lions.fi.

– medelinsamling och  

aktiviteter:  

service- och  

medelinsamlings sekreterare 

Sari Pirinen (moderskapsledig 

från 20.9.2016)

Sari sköter bland annat om kampan-

jer och aktiviteter samt kontakterna 

till samarbetspartnerna i de frågorna. 

Hon ansvarar också för näthandeln, 

tillståndsärenden och konkurrens-

utsättning, materialanskaffning till 

aktiviteterna, koordinering av distrik-

ten och stöder dessutom bransch-

ledaren.

Under början av Saris moder-

skapsledighet svarar service- och 

medelinsamlingsbranschernas 

arbetsgruppsordförande, servicele-

daren och distriktens service- och 

medelinsamlingsansvariga på frå-

gor som gäller service och medelin-

samling. 

Se kontaktuppgifterna på 

www.lions.fi – För medlemmar –  

Service och medelinsamling. 

Under hösten anställs också på 

deltid en vikarie för att sköta om 

fram för allt näthandeln, tillstånds-

frågor, kontakter till myndigheter 

och konkurrensutsättningar inklu-

sive avtalsärenden.

Den internationella organisationens chef för produktförsäljning, Noel Mason, besökte  Lions-kontoret 20.9.2016 tillsam-

mans med sin hustru Debra. Under dagen diskuterades hur produktförsäljningen kunde utvecklas och hur huvudkvar-

teret kunde stöda den verksamheten. På bilden från vänster räknat generalsekreterare Maarit Kuikka, gästen Noel 

Mason, förbundets försäljningssekreterare Tarja Grönholm samt Debra Mason. Foto: Susanna Gustafsson.
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

– Lions Quest:  

utbildningssekreterare  

Jenna Härmä

Till Jennas grunduppgifter hör kur-

sernas praktiska arrangemang, mate-

rialanskaffningar för utbildningen, 

hantering av den elektroniska inlär-

ningsmiljön, LQ-programmets mark-

nadsföring och informationsverk-

samhet. Hon utvecklar också verk-

samheten tillsammans med huvud-

utbildaren och arbetsgruppen. 

Jennas vikarier är huvudutbilda-

ren samt arbetsgruppens ordförande 

och medlemmar på ett överenskom-

met sätt.

Röda Fjädernkampanjen hör inte till 

servicehelheterna liksom inte heller 

Styrelsens möten: 

20.10./10.11./2.2.2017/27.4./9.6

 

Guvernörsrådets möten:

26.11.2016 Tavastehus

25.2.2017 Kuhmo

 

Årsmötet: 

9 –11.6.2017 i Joensuu 

Internationella möten:

Europa Forum 27–30.10.2016 i Sofia, Bulgarien

Lions Quest Europe Meeting 12–15.1.2017 i Hyvinge

NSR-möte 19–22.1.2017 i Reykjavik, Island

Intern. årsmöte 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 ännu öppen, LC Helsinki/Lehtisaari

Händelsekalender under 
verksamhetsperioden 2016–2017

kampanjsekreterare Paula West-

ling som är anträffbar på kontoret 

måndag till onsdag.

Alla arbetstagare svarar på frågor 

om elektronisk fakturering, använd-

ningen av näthandeln och med-

lemsregistret och uppdaterar webb-

sidorna gällande sitt eget ansvars-

område.

Generalsekreterarens uppgifter 

är fastställda i förbundets direktiv. 

Till de centralaste uppgifterna hör 

att leda kontorets verksamhet och 

ansvara för de tjänster som pro-

duceras där. Generalsekreteraren 

ska också se till att administratio-

nen sköts enligt reglerna och fören-

ingslagen samt ansvarar för förbun-

dets ekonomi och förmögenhetsför-

valtning inom ramarna för den god-

kända budgeten. Generalsekretera-

ren bereder dessutom ledningsgrup-

pens möten tillsammans med ordfö-

randen, föredrar ärendena, fungerar 

som mötets sekreterare och ser till 

att besluten förverkligas samt ansva-

rar för förbundets informationsverk-

samhet och ser till att samhällskon-

takterna är levande.

Eventuell vikarie för generalsekre-

teraren bestäms separat vid behov.

Kontakter:

– e-post  

 förnamn.efternamn@lions.fi

– telefon, växel 010 510 4501

– undernumren finns på 

 www.lions.fi

***

Jag önskar alla en glad och oförglöm-

lig Det Godas Dag 8.10.2016! I nästa 

nummer av tidningen berättas vem 

som i år belönas som nationell välgö-

rare och vilken klubb samt vilket lion 

som fick priset som Årets välgörare. 

LIONS-JOULUKORTIT 
2016

Lions-joulukorteilla: • Tuet oman klubisi toimintaa ja yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi•  Ilahdutat ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesiwww.lionsverkkokauppa.fi

Vill du få en julhälsning av dina vännter som 
ett sms eller som ett äkta julkort

Alla sex kortmodeller fås som 

postkort, vikbara kort eller personi-

fierade kort. Till de vikbara korten 

hör också ett kuvert med Lions logo.

Det lönar sig att beställa julkor-

ten i tid så att de hinner delas ut 

till klubbmedlemmarna och postas 

i tid. De beställningar som kommit 

till Lions webbutik levereras senast 

inom ett par veckor. Postens röda 

samlingskuvert ska skickas senast 

den 14 december. Då är det ännu 

möjligt att använda ett billigare fri-

märke.

Ett äkta julkort gläder mottaga-

ren mera än enbart ett sms. I Fin-

land skickas det årligen nästan 40 

miljoner julkort, så även nästa jul. 

Jag hoppas att det bland de korten 

finns så många av våra kort som 

möjligt. Varför skulle vi alltså inte i 

år igen stöda både vår egen klubbs 

och Lionsförbundets ungdomsarbete 

genom att skicka vackra och högklas-

siga Lionsjulkort.

God julstämning med Lions julkort.

Matti Mälkiä
Ordförande för 

julkortsarbetsgruppen

Nu är det igen tid att beställa jul-

korten. Klubbarna har fått modell-

kort samt broschyrer om årets Lions 

julkort i september. Kortens bilder 

och uppgifter om dem finns också 

i föregående nummer av Lion-tid-

ningen samt i Lions årsbok och på 

förbundets sidor www.lions.fi. På 

dem finns det också en länk direkt 

till vår webbhandel www.lionsverk-

kokauppa.fi. 

Beslut om att beställa av korten 

görs eller har redan gjorts på klubbar-

nas möten och träffar. Men ni kom-

mer väl också ihåg att 

fråga de lion som inte 

var på plats av någon 

orsak.

Lions julkort kan 

också användas av 

andra än vi lejon. 

Korten är en bra för-

säljningsprodukt på 

olika evenemang 

som exempelvis jul-

torgen. Många klub-

bar samarbetar med 

skolor gällande för-

säljningen av jul-

kort och understö-

der skolans klass-

resor med den 50 

procent av försälj-

ningen som ges 

tillbaka till klub-

barna. Lionsjulkor-

ten är "Många sätt 

att göra gott".
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Då Lionsförbundets guvernörsråd 

samlades i Karleby den 20 augusti 

2016 gavs under seminariedelen en 

järndos information om hur man 

kan samarbeta med asylsökande 

och information om hur deras liv 

kan underlättas. 

Lion Ralf Häggblom höll ett anfö-

rande om hur LC Jeppo hjälpt ira-

kiska asylsökande. Den andra exper-

ten på plats var Jukka Harvala som 

är tf. rektor för den kristliga folkhög-

skolan i Raudaskylä. 

Hägggblom svarade på frågan 

hur vi lion kan underlätta livet för 

de asylsökande i Finland på föl-

jande sätt: Helt enkelt genom att ta 

kontakt med dem, bjuda hem dem, 

bjuda dem till byafester, sommarstu-

gor, idrottsplaner. 

Harvala konstaterade å sin sida 

att nykomlingarna inte utgör några 

hot utan att de tvärtom skapar möj-

ligheter. En förkortning av Harvalas 

tal finns på sidan 10 på finska.

Konkret hjälp

Lion Ralf Häggblom berättade att 

samarbetet mellan LC Jeppo och 

de asylsökande inleddes i septem-

ber i fjol. 

– Klubbens agerande försnabba-

des av att en del kommuninvånare 

motarbetade invandrarna. Vi leve-

rerade bland annat kläder, hushålls-

saker (kastruller, tallrikar) och andra 

förnödenheter som behövs i livet. 

Samtidigt blev klubbmedlemmarna 

bekanta med nykomlingarna.

Klubbmedlemmarna hade också 

mycket att lära ut åt flyktingarna 

eftersom den finländska kulturen 

avviker så mycket från deras livsstil.

– Det var till exempel nödvändigt 

att ge dem utbildning hur man rör sig 

i trafiken. Mycket var nytt även i det 

dagliga livet. Att köa i butikskassan 

var okänt för dem liksom också att 

själv väga varorna, sade Häggblom.

Flyktingarna inkvarterades i det 

gamla kommunalhuset där flyk-

tingcentralen stod för sängar, lakan 

och handdukar. Det finns också 

 Internet-förbindelse till Irak. Fyra 

lägenheter används och av ursprung-

ligen drygt 20 männen finns nu 16 

kvar. 

– De asylsökande har gjort diver-

searbete. De har deltagit i skrotin-

samling, bärplockning, potatisplock-

ning, målarprojekt. Det är svårt för 

invandrarna att få jobb, endast några 

få av dem har fått arbetstillstånd.

Bland de asylsökande finns flera 

yrkesmän, bland annat en jurist, en 

timmerman, frisörer och en lokfö-

rare. För många är önskemålet att få 

sin familj till Finland. 

– Situationen känns svår då 

besluten om uppehållstillstånd 

 dröjer och de inte ens kan få bank-

kort.

Karleby är känt för tjära 
och fartyg

Öppningsfesten inleddes med fanor-

nas intåg till ackompanjemang av 

125-åriga Nedervetil hornorkester 

som spelade lionsförbundets sig-

naturmelodi Lionandan. Distrikts-

guvernör Torolf Höglund framförde 

 O-distriktets hälsning. Distriktet har 

55 klubbar med totalt 1 250 med-

lemmar.

Stadens hälsning framfördes av 

stadsfullmäktiges ordförande Stefan 

Anderson. Han nämnde att staden, 

som grundades av Gustav II Adolf 

1620, var känd för sin tjära och 

skeppsbyggnad. Staden är J.W. Snell-

mans barndomsstad och den har lan-

dets tredje största hamn. Karleby är 

den nordligaste tvåspråkiga staden.

Lionsförbundets hälsning framför-

des av ordförande Heikki Hemmilä. 

I guvernörsmötet deltog drygt 100 

lion, partner och leor.

Som inledning till det egent-

Hur hjälpa de asylsökande?

Lion Ralf Häggblom berättade om LC Jeppos lokala flyktingsamarbete. Med honom var också hans partner lion Yvonne, 

samt den unge irakiern Eissa Kh Al Rufuat fråän Basra. Foto: RNen.

Medlemsledare Jukka Kärkkäinen sporrade distriktsguvernörerna till aktivt medlemsanskaffande. Foto: RNen.
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liga mötet presenterade general-

sekreterare Maarit Kuikka resulta-

träkningen för perioden 1.7.2015–

30.6.2016 och det ekonomiska läget 

för 2016. Guvernörsrådet behandlar 

bokslutet på sitt möte i Tavastehus 

26.11.2016. Sammantaget börjar 

ekonomin se lite bättre ut.

Styrelsens strukturomvandlings-

diskussion fortsätter och det slutliga 

förslaget behandlas på GR:s möte i 

Tavastehus. 

Förslaget till distriktspengens för-

delning godkändes.

Inget flyktingprojektet  
i Syrien 

Guvernörsrådet bestämde att för-

bundet inte för tillfället går med i 

ett flyktingprojekt i Syrien. 

Styrelsen har beslutat att utreda 

möjligheterna till ett långvarigare 

samarbete med utrikesministeriets 

avdelning för utvecklingssamarbete 

och om att söka bidrag för utveck-

lingsarbetet. 

Ordförande kompletterade försla-

get om att delta i flyktingprojektet 

och föreslog att förbundet skulle gå 

med i projektet trots styrelsens för-

slag. Guvernörsrådet bestämde dock 

att förbundet inte går med i projek-

tet för tillfället.

Med tanke på kommunikations-

verksamheten som en helhet beslöts 

att förbundet anställer en kommu-

nikationschef på deltid. Kommuni-

kationschefen skulle också fungera 

som Lion-tidningens chefredaktör. 

Personvalen till förbundets olika 

kommittéer och arbetsgrupper samt 

Lion-tidningens redaktionsråd god-

kändes. Principerna för styrelsear-

betet och mötenas dokumentpraxis 

godkändes.

Gällande samarbetet med de 

övriga nordiska länderna och Tysk-

land konstaterades att tidigare beslut 

om åtgärder har avslutats. NSR-sam-

arbetet kommer att behandlas av 

NSR-arbetsutskottet utgående från 

de olika nordiska ländernas utred-

ningar. Saken torde tas upp på nytt 

på guvernörsrådets följande möten.

Till en nygrundad MyLCI-arbets-

grupp valdes till ordförande IPCC Jari 

Rytkönen och till medlemmar IPDG 

Kari Eväsoja och DG Aarne Kivioja. 

Till Lion-tidningens svensksprå-

kiga redaktör utnämndes lion Bo Ing-

ves med en prövotid på tre nummer. 

Annonsförsäljningen sköts av T:mi 

Veli Matti Wilska.

Innan mötet avslutades gavs 

ännu ordet till medlemsledare Jukka 

Kärkkäinen och utbildningsledare 

Antti Forsell. Kärkkäinen vädjade 

till distriktsguvernörerna om åtgär-

der för att stoppa den negativa med-

lemstrenden. Forsell diplomerade å 

sin sida DG Kari Edelmann och DG 

Aarne Kivioja för att de deltagit i 

självutvecklingsverkstaden Kehitä 

itseäsi – johtamistaitojen työpaja.

LCI Forward

Guvernörsrådets långa mötes-

dag avslutades med en kvällsfest 

på stadshuset i Karleby. ”Wanha 

Kalle”, lion Kaija Jestoi önskade gäs-

terna välkomna. Innan deltagarna 

gick in i matsalen lättade lions-ut-

bildarna upp stämningen med en 

glad rörelsestund för att uppmärk-

samma Quest-verksamhetens 25-års-

jubileum.

Kvällens festtalare var förbun-

dets nya internationella ledare Mar-

kus Flaaming. 

Han konstaterade att Lions-orga-

nisationens nya strategi ”LCI For-

ward” för perioden 2016–2021 går 

framåt med stormsteg. 

– Målsättningen är att Lions 

under den perioden ska ge humani-

tär hjälp till 200 miljoner människor.

Strategin består av fyra delar: 

Service, påverkande av allmänhe-

tens åsikter, högklassig klubb- och 

distriktsverksamhet samt motivering 

av medlemmarna och utveckling av 

nya innovativa produkter och upp-

datering av gamla produkter. 

Det gäller enligt Flaaming också 

att skapa en strategisk marknadsfö-

ringsplan och utveckla högklassiga 

program. 

– Målsättningen lyckas endast 

genom att man griper sig verket an.

Den internationella styrelsen 

beslöt i Fukuoka att Lions i framti-

den koncentrerar sig på de fem del-

områdena syn, hunger, miljö, cancer 

och diabetes. 

– Framför allt barn- och ungdoms-

diabetes är viktiga områden. I framti-

den får vi verktyg för dessa områden 

så att vi kan utveckla verksamheter 

som stöder delmålen, sade Flaaming.

– Min egen kommitté är mark-

nadskommunikation. Den utgör ett 

genomsnitt av alla andra kommittéer 

och därför är jag glad att jag hör till 

den. Vår Lionsorganisation utveck-

lar nu på ett professionellt sätt vårt 

För guvernörsrådsmötets lättaste program stod 125-åriga Nedervetil hornorkester under ledning av J-E. Nygren. Foto: 

RNen

Internationell ledare Markus Flaa-

ming. Foto: RNen.

Guvernörsrådets presidium VCC Erkki Honkala, generalsekreterare Maarit 

Kuikka och ordförande Heikki Hemmilä. Foto: RNen.

varumärke och vår marknadsföring. 

Till exempel digital marknadsföring 

och de sociala medierna ska i fram-

tiden användas i all vår verksamhet. 

För leornas inlägg stod leopresi-

dent Camilla Ekman. 

Lions Quest 25 år

Lions Quest firade i Karleby sitt 

25-årsjubileum och på kvällsfes-

ten belönades långvariga och flitiga 

arbetstagare. 

Diplom gavs till Kalevi Lumijärvi 

som inlett sitt tionde år som ordfö-

rande för distriktetss LQ-verksam-

het, F-distriktets ordförande Martti 

Koivumäki, rektor, klasslärare Ulla 

Lundmark-Savolainen, LQ-chefsut-

bildare Ulla Sirviö-Hyttinen, klass-

lärare Hanna Kokkala, studiehand-

ledare Maarita Mannelin, klasslärare 

och forskare Markus Talvio, speciall-

ärare Johanna Alho-Forssblom och 

klasslärare Sirpa Kannisto.

Följande guvernörsrådsmöte hålls 

i Tavastehus 26.11.2016.

Raimo Naumanen
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I det förra numret skrev jag om som-

marens publikevenemang, men tex-

ten var lite förtidig eftersom evene-

mangen fortsatte i distrikten ända till 

slutet av augusti. Även i B-distrik-

tet har aktiviteterna pågått under 

både våren och sommaren. Det har 

arrangerats marknader och konser-

ter, bilars vindrutor har tvättats och 

mycket annat. 

– På kommande är ännu under 

hösten Röda Fjädern-lunken och 

en Röda Fjädern-maskerad, säger 

distriktskoordinator Sanna Musto-

nen.

F-distriktets koordinator Mat-

ti-Pekka Mäkelä rapporterar att klub-

barna arrangerat konserter och som-

marteatrar. 

– Men några bakslag är att fyra 

klubbar har lagt ned verksamheten 

och att lionmedlemmar som ansvarat 

för Röda Fjädern har bytts ut.

När nu kalendern visar att det 

är höst tar jag mig friheten att på 

en och samma gång tacka klub-

barna för aktiviteterna under våren 

och sommaren, inklusive klubbarna 

i Fredrikshamn, Oripää och Björne-

borg som ansvarade för stora och 

välskötta arrangemang. 

Det hade tyvärr smugit in sig ett 

litet fel i min förra text i tidningen. 

Röda Fjädern hade inte ett eget tält 

i Björneborg utan var som gäst i för-

eningen för förebyggande rusmedels-

arbete EHYT:s tält. Ett tack för det till 

vår samarbetspartner.

Nya morötter på 
kommande

Kommittén har bestämt att förgylla 

den sista Röda Fjädern säsongen i 

Fotbollslaget KuPS har kallats till 

Röda Fjädern-lag och nationell 

ambassadör för kampanjen.

– Laget kommer att utmana alla 

lag som spelar i Tipsligan och i A- 

och B-juniorserierna att delta i Röda 

Fjädern insamlingen på sina orter till-

röst hördes på fotbollsplanerna i 26 

års tid ända fram till 1996.

KuPS utmaning överräcktes av 

lagets kapten Petteri Pennanen i form 

av Röda Fjäderns stafettvimpel.

Under matchen gick KuPS F-junio-

Mot höstens Röda Fjädern -aktiviteter

Röda Fjädernambassadörerna i Malm, från vänster Juuso Mäkilähde, Esa 

Ruuttunen och Esa Niemi tillsammans med generalsekreterare Maarit Kuikka.

Tipsligans Kuopion Palloseura 
utmanar de övriga lagen

Ilkka Hiltunen (LC Kuopio) berättar om utmaningen för publiken på Sonera-

stadion i Helsingfors. 

Lagets kapten Petteri Pennanen överräckte utmaningen i form av en vimpel. 

Även Kuopion Palloseura Oy:s huvudägare, vd Ari Lahti fick vimpeln.

form av nya belöningar för gjorda 

donationer under de fyra perioderna 

samt genom utnämningar av mån-

adens klubb. För det sist nämnda 

ansvarar i likhet med Finlandia-pri-

set en enda person och beslutet kan 

inte överklagas. Valen görs av våra 

förträffliga Fjäderambassadörer. Det 

första valet görs av sportredaktör 

Kaj Kunnas utgående från septem-

berrapporterna. 

Om inte informationen redan 

getts får klubbarna info om de färs-

kaste besluten via distriktskoordina-

torerna.

Framgångshistorier 
publiceras

En nyhet är också att klubbarnas 

framgångshistorier publiceras i 

Lion-tidningen. I det förra numret 

deltog redan LC Ylihärmä och i det 

här numret finns en stor mängd nya 

historier. Alla de här klubbarna har 

överträffat sina målsättningar, en del 

av dem med råge. Det är ett nöje att 

skriva om dylika klubbar.

Den här tidningen når medlem-

marna mitt under MTV3:s hetsi-

gaste Röda Fjädern-repriser och sik-

tet är inställt på aktiviteterna under 

den goda dagen 8.10.2016. De föl-

jande puffarna kommer på YLE:s 

kanaler mellan den 28 november och 

3 december 2016. Klubbarna har ett 

förträffligt tillfälle att utnyttja tv-syn-

ligheten i sina egna evenemang.

En givande Röda Fjädern kampanj!

Matti Tieksola
ordförande

Röda Fjädern-kommittén

sammans med de lokala lionsklub-

barna.

Det här berättade mästerkapsse-

riens långvarigaste konferencier, LC 

Kuopios medlem Ilkka Hiltunen, då 

matchen mellan HJK och KuPS skulle 

inledas 15.8.2016. Hiltunens lugna 

rer med sina Röda Fjädern-insam-

lingsbössor och samlade in pengar 

som används till förebyggande ung-

domsarbete.

Text: Thorleif Johansson 
Bilder: Antti Tuomikoski
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Låt oss festa med glädje! Låt oss 

arrangera en karneval, en maskerad 

eller någon annan rolig tillställning, 

låt oss bjuda in våra samarbetskum-

paner, koppla fast ihop evenemanget 

med uppstarten av till exempel ett 

bestående projekt eller med ett stort 

servicejippo.

Om inte er klubb eller ert distrikt 

ännu har planerat in en 100-årsfest 

lönar det sig absolut att överväga en 

sådan nästa höst.

Då dubbeljubileer ordnas kan 

En hundraåring är värd en fest

man be om hjälp också av region-

koordinatörerna för Finland 100.  

Lions i Finland är en samarbetskum-

pan för Finland 100 år och vi kan fritt 

kombinera de här båda betydande 

hundraårsjubileerna. Det lönar sig 

absolut att meddela större evene-

mang till regionkoordinatörerna för 

 Finland 100 år, för de kan vidare- 

befordra infon. I dessa evenemang 

kan vi också använda Finland 100-

logon vid sidan av vår egen Lions 

100-logo.

Tilläggskrafter i 
kommunikationen

Kontakta ditt eget områdes Finland 

100 regionkoordinator och berätta 

om ert projekt eller er fest samt 

uppge kontaktpersonernas uppgif-

ter. Regionkoordinatörerna sköter 

om Finland 100-kommunikationen 

på regional nivå och ordnar eventu-

ellt olika tillställningar för dem som 

förverkligar olika projekt. 

Genom Finland 100 samarbetet 

kan klubbarna och distrikten få mera 

synlighet, stöd och hjälp i sin kom-

munikation samt i arrangemangen.  

Regionkoordinatörernas 

kontaktuppgifter finns här:

http://suomifinland100.fi/info

Har du förövrigt besökt hemsidan 

för Finland 100 år? Där finns också 

en sida om Röda Fjädern 2017! Vi 

har möjlighet att få in info om våra 

andra större evenemang till Finland 

100-sidorna. Det lönar sig att fråga 

av regionkoordinatorn för ert verk-

samhetsområde.
Teija Loponen

Finland 100 år och Lions 100 år, 
två magnifika skäl att festa

För två år sedan fick Lions en serviceutmaning att hjälpa över 100 miljoner 

människor före slutet av vår 100-årsjubileumsperiod 2018. Nu har målsätt-

ningen på 100 miljoner uppnåtts. De finländska lionklubbarna hade vid slu-

tet av juni i år servat över en miljon människor. Tack för det fantastiska resul-

tatet. I slutet av augusti var det exakta  antalet 1 110 390!

Kampanjen fortsätter ännu knappa två år och jag tror att över två mil-

joner är ett realistiskt och bra mål för oss. Medlemsutmaningskampanjen 

har räckt 17 månader och under den tiden har vi fått 1 945 nya Centennial 

medlemmar. Under samma tid har det grundats 13 nya Centennial klubbar. 

Också kampanjen gällande bestående samhällsprojekt som inleddes i årets 

början har kommit bra igång. Under årets första åtta månader har samman-

lagt 75 bestående projekt förverkligats på olika håll i landet. 

Det egentliga jubileumsåret 2017 närmar sig snabbt. Förbundet och distrik-

ten planerar för fullt och information ges senare. Jag hoppas att klubbarna 

också firar egna 100-årsjubileumsfester. År 2017 är unikt så i och med att 

både Lions och Finland firar sina 100-årsjubileer samma år.

Heimo Potinkara, PCC
Ordf. för 100-årsjubileumskommittén

Gratulerar till att ha servat 
en miljon människor!

Lionsklubbarna har genom decen-

nierna gett olika donationer till 

sina orter. Under Lions 100-årsjubi-

leumsår kan de här goda gärningarna 

få ännu mera uppmärksamhet om de 

förverkligas som bestående projekt.

Projekten kan förverkligas på tre 

olika nivåer. För att ett gott arbete 

ska kunna rapporteras som ett bestå-

ende projekt förutsätts att det läm-

nar spår även i form av en dona-

tionsskylt. Skylten berättar vad som 

gjorts, vilket målet är och vilken 

klubb som gjort insatsen.

Genom dylika projekt kan klub-

barna sätta sina spår på den egna 

orten samtidigt som de gör gott och 

ger klubben gott rykte.

Redan nu har till exempel LC Lovi-

sa-Loviisa genomfört ett bestående 

projekt av första klassen i form av 

en donation av fyra parkbänkar, en 

restaurering av Salttorgets brunn/

pumphus samt slipning och mål-

ning av fyren i Strandparken. 

Som ett bestående projekt av 

andra graden skapade de vid bussta-

tionen av tusen sammetsrosor texten 

Lovisa-Loviisa. Som ett  bestående 

projekt av tredje graden har klubben 

som målsättning att skaffa 13 platt-

tv:n, 10 rollatorer, 1 rullstol och en 

smärtpump till Lovisa sjukhus samt 

en patientlift till Eleonora-vårdhem-

met. 

Det lönar sig att informera den 

lokala pressen om de här donatio-

nerna och be en redaktör att komma 

till själva donationstillfället.

Många klubbar har redan genom 

åren förverkligat motsvarande pro-

jekt som nu kan rapporteras som 

bestående projekt inom ramen för 

jubileumsåret. Kom ihåg att med-

dela om projekten i serviceaktivitets-

rapporten på MyLCI under aktivitets-

Låt oss fortsätta att lämna avtryck!
typen Samhälls- och kulturaktivite-

ter. Klubbarna kan få ett särskilt tyg-

märke och vissa projekt presenteras 

på LCI:s webbsida, i sociala medier 

och i Lion-tidningen.

Noggrannare uppgifter om de 

bestående projekten finns på de 

svenskspråkiga Lions 100 sidorna: 

lions100.lionsclubs.org/SW.

Teija Loponen/
100-årsjubileumskommittén

LC Lovisa-Loviisa fäste en namnskylt 

på en av parkbänkarna.

LC Lovisa-Loviisa har genomfört ett 

bestående projekt av första klassen 

i form av en donation av fyra park-

bänkar.

Restaureringen av Salttorgets brunn/

pumphus är också ett av LC Lovisas-

Loviisas bestående projekt.
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Så här ser skolmodulerna ut inuti. Längst bak står Leif och Nilgün Niord. På 

bild även turkiska lionmedlemmar.

De mest sårbara människorna just 

nu på vår jord torde vara de syriska 

barnen. Det illustreras av den färska 

bilden på pojken som räddats ur 

rasmassor efter ett bombanfall i 

Aleppo och som har publicerats i 

många medier. Inte konstigt att så 

många flyr. Och de som flyr behö-

ver vår hjälp.

Lions hjälper flyktingfamiljer och 

deras barn i projektet ”De glömda 

barnen” som nu tagit ytterligare ett 

steg i att ge barnen tillbaka tron på 

mänskligheten. Barnen har nämligen 

fått en skola att gå till i ett flyktinglä-

ger i Adana i Turkiet, nära den syriska 

gränsen. Skolan är nu i fokus även 

om utdelning av mat- och hygienpa-

ket till flyktingarna fortsätter. 

– Det är ett sätt att hjälpa bar-

nen få tillbaka livsgnistan och till-

tron till vuxna människor. Barn är 

sårbara och formbara och får de inte 

gå i skola, vilket samtidigt ger syssel-

sättning, blir de frustrerade och där-

med en ”tickande bomb” som kan 

vara en rekryteringsbas för ”daesh”. 

Skolan ger också barnen något 

roligt i en annars hopplös vardag, 

säger Åke Nyquist, projektledare för 

insamlingen ”De glömda barnen”. 

För de pengar som finns i projek-

tet har en skolmodul satts ut redan 

nu och 32 x 2 barn går i skolan. I flyk-

tinglägret beräknas bo cirka 150  000 

flyktingar med barn. Förutom skol-

modulerna ska även tält med sani-

tära inrättningar sättas upp samt mer 

ordnade tält för familjerna att bo i. 

Idag har flyktingarna satt upp egna 

tält av de tyg de råkat hitta i när-

området.

Lions bekostar modulerna och täl-

ten medan myndigheterna i området 

står för lärare och service som gäller 

sanitetstälten. 

I Adana har Lions gjort hjälpinsat-

ser redan tidigare under året. Det är 

Leif och Nilgün Niord som tillsam-

mans med turkiska Lions arbetar på 

plats för att hjälpen ska komma fram 

till de behövande.

I Adana har Leif och Nilgün 

delat ut matpaket och hygienpa-

ket till omkring 1 000 flyktingfamil-

jer. Vidare har de gjort samma sak 

på en del andra platser i Turkiet 

där flyktingar lever utanför organi-

serade flyktingläger. En del av flyk-

tinglägren i Turkiet drivs av myn-

digheterna men det finns ett stort 

mörkertal med läger som inte drivs 

av någon och där flyktingarna helt 

enkelt bara bosatt sig. Adana-områ-

det är ett sådant.

– Där är situationen värre och 

människorna mer utlämnade och 

sårbara. Flyktingarna har därför en 

känsla av att ingen bryr sig om dem, 

säger Åke.

Tills nyligen, då Lions kom och 

hjälpte dem. 

– För det har vi fått mycket beröm 

av lokala myndigheter, som i det när-

maste går på knäna under all press 

från inkommande flyktingar. ”Titta 

här, svenska Lions från ett kristet 

land, tillsammans med turkiska Lions 

ger oss en känsla av respekt”, var en 

åsikt som hördes bland de som fick 

ta emot hjälp. 

Hjälpen går liksom tidigare från 

Lions till Lions. Svenska Lions sam-

lar in pengar, pengarna går till Leif 

och Nilgün Niord och Turkiets 

Lions, som på plats köper in mat och 

hygienartiklar och som också delar 

ut till de behövande. I Adanaområ-

det finns flera lionklubbar.

Nu är det snart dags för insam-

ling nummer 2. Från den 10 oktober 

och fram till nyår sker insamlingen 

”De glömda barnen” 2. Målet är att 

Lions medlemmar och klubbar i Sve-

rige ska samla in 10 miljoner svenska 

kronor som ska hjälpa 150  000 flyk-

tingar med barn under tre år fram 

till juli 2019. Hjälpen kommer fortfa-

rande fokusera på barnens skolgång 

samt på att dela ut mat- och hygien-

paket till familjerna.

– Sedan ska vi ha en likadan 

insamlingsperiod under 2017 och 

2018. 10 miljoner är målet per insam-

lingsomgång, säger Åke Nyquist. 

Med tanke på det som hänt i Tur-

kiet i allmänhet den senaste tiden 

kan det vara bra att påminna om 

att Lions är en politiskt och religiöst 

obunden organisation. 

– Det är inte Turkiet vi hjälper 

utan flyktingarna och deras barn. 

Flyktingarna råkar bara befinna sig 

i Turkiet. 
Maud Nordell

Skola ger hoppet tillbaka

Fakta om Lions projekt 

”De glömda barnen”:

– I höst sker insamling nummer 2 

för de glömda barnen. 

– Målet är att Sveriges Lions ska 

samla in 10 miljoner kronor.

– Insamlingsperioden är den 10 

oktober till den 31 december. 

– Samma insamlingsperiod ska upp-

repas 2017 och 2018, med samma 

målsättning – 10 miljoner per 

insamlingsperiod. 

– Totalt beräknas 150  000 flyktingar 

med barn bli hjälpta av dessa 

pengar från de tre insamlingspe-

rioderna. 

– Under den första insamlingen 

hösten och vintern 2015 sam-

lades in cirka 5 miljoner kronor. 

Med dem har projektledarna för 

själva hjälpprojektet, Leif och Nil-

gun Niord, hjälpt omkring 1 000 

syriska flyktingfamiljer med mat-

paket, hygienpaket och nu skola 

samt en förskola i Istanbul.

Guvernörsrådets ordförande Mattias Öberg och projektledare Åke Nyquist var 

i flyktinglägret i Adana i våras när Leif och Nilgün Niord delade ut mat och 

hygienpaket. Med sig hade de leksaker som de delade ut till barnen. – Det som 

berört mest är uttrycket i ögonen, både innan och efter hjälpen. Även lukten 

är ett minne som stannar kvar, berättar Åke. 

En syrisk flicka 
i flyktinglägret 
får dricka sig 
otörstig.
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Som gåva till släktingar, barn, barnbarn – som klubbbelöning, till 

arbetsplatsen, till hobbyn.

Det finns många sätt att skapa gott humör och det 

finns många goda idéer hur Lions lotter kunde utnyttjas 

i Lionsverksamheten.  Höstsäsongen är en tid då mycket 

händer och klubbarna sammanträder, har gäster och 

arrangerar publika evenemang. Vad skulle du vilja ge som 

minne? Skulle du vilja komma ihåg även dina vänner 

och närstående? Fina försäljningsartiklar till basarer och 

evenemang vid sidan av andra produkter.

Genom att registrera bilutlottningskoden deltar alla 

lotter dessutom i utlottningen av en bil. Det gäller också 

snabblotterna!

Snabbvinsterna är liksom under tidigare år finländska 

produkter, Helkama-cyklar med elmotor, populära Jopo-cyklar och 

Jokipiis linneprodukter samt många andra vinster.

Ta alltså lotterna till försäljning, köp dina egna och använd 

dem till många olika ändamål.

Nu lönar det sig att utnyttja vår gemensamma lotteriktivitet 

fullt ut. Avkastningen går till Lions ungdoms- och NSR 

aktiviteter. Dessutom blir varje vinnare glad. Det lönar sig alltså 

att utnyttja möjligheterna så mycket man kan och att hitta på 

nya sätt i klubbarna.

Text och foto: Esa Ojapalo, ordf. för lotteriarbetsgruppen

Under det förra verksamhetsåret 

genomfördes en insamling som 

skulle ge pengar att slutföra sjukhu-

sets halvfärdiga tillbyggnad.  Själva 

insamlingen lyckades förträffligt och 

vi nådde vårt mål på 120  000 euro. 

Men insamlingens framflyttning med 

ett år förorsakade oväntade kost-

nadsökningar.

När arkitekterna slutligen gav sitt 

kostnadsestimat översteg det betyd-

ligt de ursprungliga beräkningarna. 

Därför måste något lämnas bort från 

projektet. Vi kan inte betala mera 

än vad vi samlat in pengar till detta 

ändamål. Det har vi meddelat väl-

digt klart.

Ursprungligen var det meningen 

att offertförfrågningarna skulle vara 

offentliga. Då kostnadsökningen var 

så här betydande bestämdes det i alla 

fall att anbudet begärs av det företag 

som har byggt sjukhuset. Företaget 

vägrade först att ge en offert men 

då PID Asoka Gunasekera ringde 

upp byggföretagets högsta ledning 

lovade man ge en offert.

I skrivande stund väntar vi ännu 

på offerten och vad vi får med de 

insamlade medlen. Vi informerar i 

tidningen hur projektet utvecklas. 

I det här skedet vill jag ännu tacka 

alla som deltagit i insamlingen samt 

person- och klubbdonatorerna. 

Donationstavlan som ska ställas upp 

på sjukhusets vägg sätts upp först då 

bygget är färdigt.

Sjukhusets verksamhet 
en framgång

Själva sjukhuset har varit en fram-

gång. Siffrorna för de gångna fem 

åren visar att det har haft cirka 

100  000 patientkontakter. Sjukhu-

set inledde verksamheten 18.8.2011 

och patientstatistiken sträcker sig 

ända till slutet av juni i år. Sjukhu-

set har haft 60  698 besök på mot-

tagningen. De lokala lionsklubbarna 

har tillsammans med sjukhuset ord-

nat 159 screeningsläger med totalt 

drygt 28  000 patienter . 

Gråstarr har hittats hos 8  722 

patienter och det har genomförts 

6  462 gråstarrsoperationer. Cirka 

2  000 patienter står i kö. Antalet 

kostnadsfria operationer har varit 

Utbyggnaden av ögonsjukhuset 
i Ratnapura väntar ännu – sjukhuset har över 
100 000 patientkontakter.  

3  749, antalet betalda operationer 

2  682 och övriga 31. Det gick att 

göra många gratisoperationeri bör-

jan då också utrikesministeriet del-

tog i projektet. 

Nu är UM inte längre med och 

sjukhuset fungerar enligt områdets 

sedvanliga lionsprinciper.  Det inne-

bär att sjukhuset hålls uppe ekono-

miskt med intäkter från betalande 

patienter. Därför strävar man efter att 

förhållandet mellan de två patient-

grupperna är 50–50. Indien har cirka 

180 lionsögonsjukhus som fungerar 

på detta sätt. 

Den som vill ha mera information 

kan kontakta mig.

Betalningskorrigering: En lion från 

distrikt O-distriktet har donerat 1 000 

euro till sjukhuset i juli. LC Toijala 

Akaa betalade sin sista delbetalning 

i augusti, totalt 505 euro.  LC Järven-

pää har betalat 500 euro i septem-

ber. LC Brändö-Kumlinge har beta-

lat totalt 700 euro.
Erkki Laine

Erkki.laine@lions.fi

Insamlingsresultatet för sjukhuset 6.9.2016

Distrikt Summa % måls. Max LC

107-A 12 000 € 150 45

107-B 18 273 € 228 54

107-C 14 795 € 185 51

107-D 4 025 € 50 30

107-E 6 655 € 83 42

107-F 8 150 € 102 46

107-G 6 262 € 78 33

107-H 6 130 € 77 42

107-I 8 537 € 107 47

107-K 9 010 € 113 40

107-L 7 030 € 88 33

107-M 5 955 € 74 38

107-N 8 430 € 105 38

107-O 9 757 € 122 49

DG:na* 1 724 €

ÅM i Åbo 1 613 €

Totalt 128 346 € 114,59 588

Målet för varje distrikt var 8 000 euro

*DG:na+partners 2011–12, 704,20 €, DG:na+partners 2004–05, 500 €, 

DG:na+partners 2013–14, 520 €

Lions lotteri perioden 2016–2017
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Tiia Utriainen, sihteeri:
”Olen 25-vuotias turkulaistunut 

maantieteen ja biologian opettajaksi opiskeleva 
Leo Club Järvenpään jäsen. Leoissa olen ollut 

mukana kahdeksan vuotta saatuani alkusysäyksen 
Lionsien nuorisovaihtoon lähtiessäni. Matkaan on mahtunut 

aktiviteetteja vanhainkodin bingosta tarinoiden nauhoittamiseen 
sokeille ja talkoolaisena toimimiseen Suomen LEFissä 2013, aina 
ihanien ihmisten ympäröimänä. Tätä kautta on edeltänyt pidempi 
tauko aktiivisessa leotoiminnassa lähinnä asuinpaikan vuoksi, 

joten olen iloinen päästyäni hallitukseen – pääsen taas mukaan 
arvostamani järjestön sekä ystävien ja uusien kavereiden pariin. 
Halu olla aktiivisemmin mukana toiminnassa olikin tärkeimpiä 
syitä hakeutua sihteeriksi hallitukseen. Uskon tämän pestin 
myös opettavan paljon uutta ja hyödyllistä tietoa järjestön 
pyörittämisestä ja taitoja, joille epäilemättä on käyttöä 

myös opiskelu- ja työelämässä. Innolla uutta 
kautta, haasteita ja oppeja odottaen!”

LEOLEHTI  

5/2016

Uusi Suomen Leojen 
hallitus esittäytyy!

S uomen Leojen hallitus on aloittanut uuden toimintakauden 
loppukesällä 2016, kun Camilla Ekman sai presidentin nuijan kauden 

2015–2016 presidentiltä Oona Ståhlelta. Hallituksessa jatkoivat lisäksi 
nykyinen varapresidentti Clara Nilsson, kansainvälisten asioiden sihteeri 
Tommi Vertanen, PR-sihteeri Henna-Riikka Kiiveri sekä CE-presidentti 
Teemu Laitinen. 

Jenni Mäkitalo, 
        BND-presidentti:

”Hyvää alkanutta toimintakautta! Olen 
Jenni Mäkitalo ja toimin BND-piiripresi-

denttinä. Kuulun Leo Club  Espoo/Downtow-
niin ja olen ollut leoissa nelisen vuotta. Piiri-
pressakaudellani aion kannustaa  alueeni 
klubeja entistä tiiviimpään yhteistyöhön. 
Tapaamisiin!”

Kati Jaatinen,
              GKH-presidentti:

”Olen nyt ensimmäistä kertaa Leojen hallituksessa 
ja toimin GKH-piiripresidenttinä. Ensimmäinen tapaa-

minen järjestettiin SLH:n osalta Helsingissä 5.–7.8 ja täytyy 
heti kehua mukana olevia aktiivisia Leoja. Tiimimme on huikea 

ja yhteistyö vankkaa! Yksi hienoin ominaisuus SLH:ssa on ikä-
jakauma. Sieltä löytyy kokeneita konkareita sekä vasta-aloitteli-

joita, joihin itse lukeudun.
Viikonlopun aikana tutustuimme toimintaan ja raivasimme kalen-

tereihin paljon yhteistä aikaa. Kokouksien välissä taukojumppa-
simme ja nauroimme vataslihakset jumiin. Tästä innosta, jonka 
tapaamisemme yksinomaan aiheutti, riittää koko kaudelle.

Innostavat ihmiset innostavat muita, joten kaudesta 
on odotettavissa ympäri Suomea vilkas. Terveisiä 

kaikille Leoille sekä  Leijonille!”

 Kati Forsman, 
rahastonhoitaja:

”Uusi Leo- ja hallituskausi on pyörähtänyt 
käyntiin. Tämän kauden SLH koostuu sopivasti 

kokeneista hallituslaisista sekä tuoreemmista kasvoista. 
Joukossa on uudempia sekä vanhempia Leoja niin iältään 
kuin Leo-uraltaan. Itse olen saanut kunnian olla osa Suomen 
Leojen Hallitusta uutena jäsenenä rahastonhoitajan toimessa. 
Saanen esitellä itseni: Olen Kati Forsman, 26-vuotias Tuusulan 

kasvatti. Asun ja työskentelen tällä hetkellä Helsingissä ja 
olen Helsinki Itäväylän Leo. Odotan tältä kaudelta tehokasta 
hallitustyöskentelyä, enkä yhtään epäile etteikö se Camillan 

ohjauksessa onnistuisi. Tämä kausi vie meitä ympäri 
Suomen erilaisten Leotapahtumien merkeissä. Opittavaa 

ja tehtävää on varmasti runsaasti, mutta parasta 
kaikessa on se että teemme tätä yhdessä 

ja toisiamme tukien, kunnon Leo-
hengessä.”
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Suomen Leot

Sähkeet
1.  Leo Club Vantaa on potkaissut uuden kauden liikkeelle Lions Club 

Vantaa/Hakunilan tukena Itä-Hakkilan kyläriehassa Punainen sulka 
-keräyksen nimissä.

2.  Leo Club Järvenpää piti kauden ensimmäisen kokouksen.

3.  Presidentti Camilla vieraili kuvernöörineuvoston kokouksessa 
Kokkolassa.

4.  Jyväskylän klubi alkoi järjestellä vuosikokous 2017 leojen 
näkyvyyttä.

5.  Leo Club Espoo piti kesän jälkeen ensimmäisen kokouksen. 

6.  Vaasassa saatiin 18 leoista kiinnostuneen yhteystiedot 
kouluvierailun jälkeen.

Noora Junttila, Henna-Riikka Kiiveri, 
Iida-Maria Koskela, Vilhelmiina Kos-
kela sekä Iida Saarela olivat kaikki 
olleet Ylivieskan Leojen aktiivisia 
jäseniä. Junttila ja Saarela, jotka 
olivat aikoinaan perustaneet Ylivies-
kan Leo-klubin, kaipasivat saman-
laista toimintaa myös uudelle koti-
paikkakunnalleen Ouluun, jossa 
Leo-toimintaa ei vielä ennestään 
ollut. 

Ensimmäiseen tapaamiseen 
osallistui kymmenkunta ihmistä, 
jotka olivat kuulleet tapaamisesta 
Ylivieskan Leo-klubin entisiltä jäse-
niltä. Leous herätti paikallaolijoissa 
innostusta, ja niin sovittiin seuraa-
vasta kokouksesta. Sana kulki, ja 
mukaan liittyi pari uutta kiinnos-
tunutta. Kun takana oli muutama 
kokous, ja kävijäjoukko oli jota-
kuinkin vakiintunut, päätimme pitää 
perustamiskokouksen yhdessä suo-

jelijoidemme, Lions Club Kempele-
Sampolan kanssa.

Perustamiskokous pidettiin Kem-
peleen kaupungintalolla toukokuun 
10. päivä, ja siihen otti osaa Leo-
nuorten lisäksi sekä LC Kempele-
Sampolan että LC Kempele-Auro-
ran edustajia. Leijonien toivomuk-
sen mukaan otimme nimeksemme 
Leo Club Oulu/Kempele. Klubimme 
presidentiksi valittiin Iida Saarela, ja 
varapresidentiksi Olli Hintsa. Maria 
Mäkinen nimitettiin sihteeriksi, 
Henna-Riikka Kiiveri rahastonhoita-
jaksi ja Monika Autio PR-sihteeriksi.

Tällä hetkellä Oulu/Kempe-
leen Leo-klubissa on 12 aktiivista 
jäsentä. Klubin toiminta lähti kun-
nolla käyntiin keväällä järjestetyssä 
Auta Lasta, Auta Perhettä -tempauk-
sessa, joka oli menestys, ja motivoi 
meitä klubina jatkamaan toimintaa 
entistä innokkaampana.

Leo Club 
Oulu/Kempeleen 
perustaminen
teksti: Monika Autio

”M e ollaan perustamassa Leo-klubia Ouluun,” kertoi 
ystäväni Noora Junttila eräänä helmikuisena päivänä 

kevättalvesta 2016, ja kehotti minua osallistumaan kaikille 
avoimeen tapaamiseen, jota hän organisoi Leo-tovereidensa 
kanssa. Olin tietoinen siitä, että Junttila oli aktiivinen Leo-
jäsen, mutta tietämykseni Leo-klubin toiminnasta oli hämä-
rän peitossa. Silkasta uteliaisuudesta päätin muutaman muun 
tavoin osallistua vielä samana iltana pidettävään ensimmäi-
seen tapaamiseen. Osallistujat olivat uuden Leo-klubin perus-
tajien tuttuja ja tutun tuttuja, jotka saapuivat tapaamiseen kuu-
lemaan lisää Leojen toiminnasta.

Koulutuspäivät
14.–16.10.

Leo Club Vantaa järjestää tämän vuoden koulutuspäivät 
lokakuun puolessavälissä, pääkohteena Hirvenpään maja 

Helsingin Herttoniemessä. Varsinainen ohjelma alkaa vasta 
lauantaiaamuna 15.10., ja sen päätyttyä siirrymme lauantai-

illaksi juhlimaan vielä salaisuutena pidettävään paikkaan. 
Ota siis mukaan reipas leo-mieli ja koe unohtumaton 

etelänmatka pääkaupunkiseudulla! 
Lisätietoja tulossa pian ;) 

terv. Vantaan leot
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Mitä ILO:t ovat?
-

taja kansainvälisissä asioissa sekä tapahtumissa. ILOjen tehtävänä on jakaa 
tietoa eri Euroopan leomaiden välillä sekä kehittää Euroopan leotoimin-
taa eteenpäin. ILOt toimivat ilman erillistä budjettia, eikä heillä ole päätän-
täoikeutta Euroopan leojen asioissa, mutta he tekevät vahvaa pohjatyötä 
ja ehdotuksia Euroopan leoille. Tämä mahdollistaa leotoiminnan kehitty-
misen Euroopan tasolla. ILOt kokoontuvat kasvokkain muutaman kerran 
vuodessa, jonka lisäksi heillä on kuukausittain myös online-kokouksia. Hei-
dän toimintansa on myös jakautettu eri työryhmiin, joissa jokainen ILO pää-

toimintaa johtaa kolmihenkinen ILO-board, jonka puheenjohtajana Tommi 
tämän vuoden toimii.

ILO-COUNCILIN 
CHAIRPERSON 
SUOMESTA KAUDELLA 
2016-2017

Kuvernöörineuvosto kokoustaa 
neljä kertaa vuodessa. Tämä oli 
toinen kokousviikonloppu uudelle 
kuvernöörikaartille elokuussa Kok-
kolassa. Leot saavat kuvernööri-
neuvoston (KVN) kokouksiin kut-
sun, yleensä presidentti ja varapre-
sidentti ovat näissä edustamassa. 
Tällä kertaa olin yksin paikalla, vara-
presidentin estymisen vuoksi. 

Kuvernöörineuvoston kokouk-
set ovat hyvä paikka miettiä yhteis-
työtä piirikuvernöörien kanssa, 

Hallituksen presidentti Camilla Ekman oli 
edustamassa Leoja kuvernöörineuvoston 
kokouksessa Kokkolassa 19.-21.8.2016

teksti: Camilla Ekman

Suomi voi tänä vuonna olla hyvin ylpeä leomaa, sillä näyt-
täydymme tärkeän johtajuusroolin kautta laajalti kansain-

välisesti. Oma ILOmme (kansainvälisten asioiden sihteeri) 
Tommi Vertanen on nimittäin valittu ILO-councilin chairper-
soniksi. Hän tulee alkaneen kauden 2016–2017 ajan vastaa-
maan ILO-councilin toiminnasta johtaen yli 25-henkistä kan-
sainvälistä tiimiä. Toivotamme Tommille valtavasti tsemppiä 
tulevaan vuoteen!

teksti: Camilla Ekman, Suomen Leojen hallituksen presidentti 2016–2017

Leoja kuvernöörineuvoston kokouksessa.

kysellä heidän kauden tavoitteitaan 
leo  asioissa ja auttaa heitä kehittä-
mään piirinsä leotoimintaa.

Lauantai päivänä on yleensä 
seminaarit, joissa keskustellaan 
kauden teemoista, ja muista tär-
keistä asioista. Seminaarit on hyvä 
paikka saada tietoa leijonien kauden 
toiminnasta ja luoda suhteita. Tällä 
kertaa yhtenä seminaariaiheena oli 
uusi piirijako, mikä koskettaa myös 
leoja. Toisena aiheena oli pakolai-
set, käytiin läpi minkälaista toimin-

taa/ohjelmaa voisi pakolaisille jär-
jestää, näitä ideoita voi myös leot 
hyödyntää. 

Tällä kertaa leoille ei ollut puheen-
vuoroa seminaarissa, mutta sain jär-
jestää ohjelmaa lauantain illallliselle. 
Halusin näyttää että leoilla on haus-
koja kokouksia ja rentoa meininkiä. 
Joten olin kirjoittanut tarinan, jossa 
Lions-liiton puheenjohtaja Heikki 
Hemmilä, puolisonsa Raija Forssin 
kanssa esitti meille tarinan, kuinka 
he matkustivat läpi Suomen (Ylivies-

kasta-Helsinkiin) ja tapasivat mat-
kalla kaikki Suomen Leojen hallituk-
sen jäsenet. Tarinan idea oli kertoa 
illalliselle osallistuneille, missä kuka-
kin hallituslainen asuu ja mikä hei-
dän virkansa on. 

KVN:ssä oli paikalla lisäkseni 
paljon vanhoja leoja, otimme Rion 
olympilaisten kunniaksi tälläisen 
keihäänheittokuvan. Ohessa myös 
edustavampi kuva, jossa enemmän 
vanhoja leoja.
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Suomen Leot

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 2016

Lehti 1/16:  11.01.  (ilmestyy 11.02.)
Lehti 2/16:  07.03.  (ilmestyy 07.04.)
Lehti 3/16:  25.04.  (ilmestyy 26.05.) 
Lehti 4/16:  25.07.  (ilmestyy 25.08.)
Lehti 5/16:  05.09.  (ilmestyy 06.10.)
Lehti 6/16:  07.11.  (ilmestyy 08.12.)

Seuraavan lehden  
deadline:

07.11.2016
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

Serious-POC – aktiviteetti-ideoita 
ja inspiraatiota
Tapahtumaviikon alussa pää-
simme kuulemaan muiden leomai-
den upeista aktiviteeteista Serious 
POC-tilaisuudessa. Oli inspiroivaa 
kuulla tarinoita niin isoista leomaista 
(kuten Saksa tai Italia usealla tuhan-
nella jäsenellään) kuin pienemmis-
täkin. Saimme sekä ajatuksia siitä 
mitä onnistunut jäsenrekrytointi voi 
saada aikaan aktiviteettien kokoluo-
kassa, kuin myös siitä mitä kaikkea 
oikeastaan pienemmälläkin jäsen-
määrällä voidaan saada aikaan. 
Tilaisuus oli yksi tapahtumaviikon 
ajatuksia herättävimmistä ja antoi 
paljon puheenaiheita myös loppu-
viikkoon. Miltä tuntuisikaan kerätä 
rahaa muotinäytöksellä top-suun-
nittelijoiden kanssa tai viettää joulu 
joulupukkina lastensairaalassa?

Workshopit – johtajuutta, 
markkinointia ja Leo-maailman 
polttavia aiheita
Viikon aikana pääsimme osallis-
tumaan useampaan mielenkiintoi-
seen workshopiin, jotka saimme 
itse valita. Osa pääsi innostumaan 
markkinoinnista, toiset syventymään 
tulevaisuuden suunnitelmiin henki-
lökohtaisen elämän puolella, osa 
opettelemaan presentaatiotaitoja 
ja loput puolestaan perehtymään 
kansainvälisen tapahtuman organi-
sointiin. Osallistuimme kaikki myös 
Leo World Café:sen, jossa keskus-
telimme nopeissa noin 10 minuu-
tin jaksoissa eri valituista teemoista 
liikkuen vapaasti teemasta toiseen. 
Keskustelut ja kehitysideat liittyi-

vät mm. Leojen julkisuuskuvaan, 
ILO:jen toimintaan sekä leojen ja 
leijonien väliseen yhteistyöhön. 
 Useampi osallistuja sanoi tämän 
opettaneen heitä ehkä eniten koko 
viikon aikana leojen toiminnasta 
sekä tarpeellisista kehityskohdista.

Sosiaalinen aktiviteetti 
– Let´s do it @ LEF 2016
Let`s Do It -liike sai alkunsa vuonna 
2008, kun 50  000 virolaista kokoon-
tui yhteen siivotakseen koko maan 
viidessä tunnissa. Tähän päivään 
mennessä liike on levinnyt jo yli 
112 maahan, joissa erilaiset yhtei-
söt toteuttavat erilaisia siivousta-
pahtumia mahdollistaakseen siis-
timmän ympäristön itselleen sekä 
tulevaisuuden sukupolville. Vuonna 
2018 organisaatio järjestää maail-
manlaajuisen siivouspäivän. 

Tapahtumaviikon tiistaina pää-
simme osallistumaan Let`s Do It 
-liikkeeseen siivoamalla Valge-
randin alueen tienvieruksia, met-
siä ja rantoja. Jakaannuimme kol-
meen ryhmään ja siivosimme kukin 
muutaman tunnin ajan omaa aluet-
tamme. Alkupäivän kaatosateen jäl-
keen saimme nauttia poikkeuksel-
lisesta auringosta, joten siivouskin 
sujui nautinnollisesti.

Seikkailupuistoa, surffaamista, 
joogaa ja itsepuolustustaitoja
Viikko ei ollut täynnä pelkkää 
asiaa, vaan pääsimme toki naut-
timaan myös rennommasta ohjel-
masta. Suuri osa ohjelmasta tapah-
tui ulkona, eikä sää harmiksi ollut 
puolellamme. Sateesta huolimatta 

seikkailupuistossa, surffaamassa, 
jousiammunnassa ja suokävelyret-
kellä aamuhämärässä nähtiin nau-
ravia naamoja. Asenne ratkaisee! 

Pääsimme myös viikon aikana 
tutustumaan kaupunkikierrosten 
myötä tarkemmin Pärnuun sekä 
oman valinnan mukaan Tartuun tai 
Tallinnaan. Pärnussa vierailimme 
myös katufestareilla levittämässä 
positiivista energiaa, esim. jaka-
malla pieniä positiivisia lauseita 
sisältäviä muistilappuja tuntemat-
tomille, sekä järjestelmällä laulu-
esityksen. 

Huikeita illanviettoja
Estonian Evening oli yksi viikon hie-
noimmista illanvietoista. Vietimme 
illan Maria Talussa maatilalla, jonka 
emäntä oli sattumalta lion. Nau-
timme virolaisesta perinneruuasta, 
erilaisista tanssiesityksistä sekä eri-
laisista peleistä ja leikeistä. Viikon 
aikana juhlittiin myös mm. Forest 
Rave -bileissä sekä tapahtumavii-
kon kohokohdassa: upeassa gaa-
lassa Pärnun kulttuuritalolla.

Leo 4Green
LEF-viikon aikana pääsimme 
tutustumaan ILO:jen suunnittele-
maan Euroopan laajuiseen Leo 
4Green -aktiviteettiin. Pyrkimyk-
senä ILO:illa on saada mahdolli-
simman moni leomaa ja leoklubi 
suorittamaan aktiviteetteja ympä-
ristön hyväksi alkaneen kauden 
aikana. Leo 4Green tullaan laun-

-
sesti, jonka jälkeen aktiviteettiin 
osallistumiseksi on saatavilla myös 
tarkat ohjeet. Toivottavasti myös 
Suomesta mahdollisimman moni 
klubi osallistuu! Tutustu lisää täällä:  

Kohti tulevaa, 
LEF 2017 – Gewoon Oranje
Tapahtuman lopussa LEF-lippu 
luovutettiin ensi vuoden järjestä-
jälle, Hollannille. LEF palaa Hol-

lantiin hyvin pitkän tauon jälkeen, 
nimittäin viime kerran tapahtuma 
organisoitiin maassa vuonna 1981. 
Tapahtumapaikaksi on valittu kau-
nis Veluwen alue noin tunnin ajo-
matkan päässä Amsterdamista. 
Itse hotellia (Golden Tulip Hotel) 
kutsutaan Hollannin Versaillesiksi, 
eikä hotellin kuvien perusteella tätä 
tarvitse ihmetellä. Leo Europa Pre-
Forum tullaan järjestämään 27.–
29.1.2017 ja päätapahtuma puo-
lestaan 12.–19.8.2017. Näin upea 
lokaatio onkin harvinaista herk-
kua, suosittelen (ja miltei pakotan) 
varaamaan tämän reissun kalen-
terista jo tässä vaiheessa. Seu-
raa tapahtuman valmisteluja täällä:  

LEF-tapahtumaviikon kohokoh-
tia on vaikea tiivistää yhteen artik-
keliin, sillä kerrottavaa riittäisi var-
masti kokonaisen lehden mittaan. 
Haluammekin koko Suomen dele-
gaation kanssa kiittää virolaisia leoja 
hienosti järjestetystä tapahtumasta! 
Toivomuksenamme on myös nähdä 
mahdollisimman monta ensiker-
talaista osallistumassa Suomesta 
LEF 2017 -tapahtumaan. Varaat-
han kalenteristasi ajan jo nyt, sillä 
näin 17 leovuoden kokemuksella 
voin sanoa: ensi vuoden tapahtu-
maa et halua jättää välistä!

LEF 2016 – destination estonia
Leo Europa Forum 2016 kokosi Pärnuun elokuun 13.–20. 

päivä lähemmäs 150 osallistujaa yli 15 maasta. Suoma-
laisia tapahtumaan osallistui yhteensä 11, joista kaksi tapah-
tuman lyhempään (mini-LEF) versioon. Kokeneeseen poruk-
kaamme mahtui myös kolme ensikertalaista Suomesta. Viikko 
oli täynnä upeasta järjestettyä ohjelmaa, tunteita, uusia ja van-
hoja ystäviä, Viroon tutustumista ja uusia virikkeitä omaan leo-
työhön. Lue alta lisää viikon pääkohdista!

teksti: Satu Pamilo
Delegaationjohtaja LEF 2016 

Leo Club Jyväskylä/Lohikoski
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