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Bo Ingves ny svenskspråkig redaktör
Kutsu kuvernöörineuvoston
LPol.kand. Bo Ingves har valts till LION-tidkokoukseen ja seminaariin 3/16–17
ningens svenskspråkiga redaktör från och med
Aika
Lauantai 26.11.2016
Paikka Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, 13100 Hämeenlinna
Ohjelma
Perjantai 25.11.2016
17.00–19.00 KVN-info (suljettu tilaisuus)
19.00–
Buffet-päivällinen

Cumulus
Cumulus Huviretki

Lauantai 26.11.2016
08.30–09.45 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00–11.00 Avajaisjuhla
11.15–12.30 Seminaari (Yhdessä hyvää, lionshengessä)
12.30–13.15 Lounas
13.15–14.30 Seminaari jatkuu
14.30–15.00 Kahvi
15.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous
19.00–24.00 Iltajuhla

Raatihuone
Raatihuone, juhlasali
Valtuustosali

Valtuustosali
Raatihuone, juhlasali

Puolisot ja seuralaiset
08.30–11.00 Kuten lionit
11.15–12.30 Lounas
12.30–14.30 Sibelius-koti, tutustuminen, päiväkahvi ja konsertti
Sunnuntai 27.11.2016
09.00–12.00 Koulutuksia ja kokouksia
12.00–13.00 À la Carte -lounas

Cumulus
Cumulus/Huviretki

TERVETULOA!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Heikki Hemmilä
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri

ILMOITTAUTUMINEN KVN-VIIKONLOPPUUN 25.–27.11.2016
Ilmoittautumiset, ateriapalvelut sekä puoliso-/seuralaisohjelma pyydetään
varaamaan 28.10.2016 mennessä Lions-liiton sivuilla
www.lions.fi/jasenille/kokouksia olevan linkin kautta.
Maksut tulee suorittaa 28.10.2016 mennessä
tilille FI10 4262 1020 0033 34, saajana LC Hämeenlinna/Renko.
Ilmoittautumismaksu (pakollinen)

Lion 10 €, puoliso/seuralainen 5 €

Perjantai
Päivällinen

18 €/hlö

Lauantai
Tulokahvi
8 €/hlö
Lounas
20 €/hlö
Päiväkahvi
8 €/hlö
Iltajuhla (sis. alkumaljan)
44 €/hlö
Puoliso-/seuralaisohjelma (sis. päiväkahvin) 20 €/hlö
MAJOITUS
Hotelli Cumulus, Raatihuoneenkatu 16, 13100 Hämeenlinna, puh. 020 048 115
Huonehinnat (sis. aamiaisen ja saunan)
– 97 €/2hh/vrk
– 89 €/1hh/vrk
Majoitusvaraukset suoraan hotellista (puh. 020 048 115)
viimeistään 28.10.2016, kiintiö ”KVN”.
Majoituskustannukset maksetaan hotelliin paikan päällä.
Lisätiedot: CS Raija Alonen, 050 407 8863 tai raija.alonen@lions.fi

1.9.2016. Han är utexaminerad journalist från
Svenska social- och kommunalhögskolan vid
Helsingfors universitet. Bo är också auktoriserad translator (finska-svenska).
Bo har varit journalist på FNB, Forum för
ekonomi och teknik samt tidningen Teknik &
ekonomi och har länge varit medieföretagare.
De senaste tre åren har han varit tf. redaktionschef på Forum. Han skriver artiklar på svenska
och finska, samt beroende på ämnesområde även på engelska.
Bo bor i Borgå och har varit medlem i LC Sibbo-Sipoo sedan 2002.
Uppgiften som svenskspråkig redaktör för LION-tidningen är på deltid.
Den nuvarande svenskspråkiga redaktören PDG Bo Lindberg går i pension
i slutet av augusti. Han arbetade med LION-tidningen i sju och ett halvt år.

Bo Ingves ruotsinkieliseksi toimittajaksi
LION-lehden ruotsinkieliseksi toimittajaksi on valittu 1.9.2016 lukien valt.
kand. Bo Ingves. Hän on saanut toimittajakoulutuksen Helsingin yliopistoon kuuluvassa Svenska social- och kommunalhögskolanissa. Bo on myös
virallinen kielenkääntäjä (suomi-ruotsi).
Bo on toiminut toimittajana STT:ssä, Forum för ekonomi och teknik-lehdessä sekä Tekniikka & Talous-lehdessä. Hänellä on pitkä ura mediayrittäjänä ja hän on viimeiset kolme vuotta toiminut Forum-lehden vt. toimituspäällikkönä. Jutut hän kirjoittaa suomeksi ja ruotsiksi sekä aihealueesta
riippuen myös englanniksi.
Bo asuu Porvoossa ja on ollut LC Sibbo-Sipoon jäsen vuodesta 2002.
LION-lehden ruotsinkielisen toimittajan tehtävä on osa-aikainen. Nykyinen ruotsinkielinen toimittaja PDG Bo Lindberg jää eläkkeelle elokuun
lopussa. Hän ehti palvella LION-lehteä seitsemän ja puoli vuotta.

Toimituksen näkökulmasta
Muutoksia tulossa

L

ion-lehden parissa elämme muutosten aikaa. Suurimmat muutokset
koskevat henkilökuntaa. Jo toimintakauden vaihtuessa pitkäaikainen
ruotsinkielinen toimittaja Bo Lindberg jäi eläkkeelle. Hakuaika on päättynyt ja toisella hakukerralla tehtävään löytyi kaksi halukasta. Toimitusneuvosto esitti hallitukselle porvoolaisen Bo Ingvesin valintaa tehtävään. Hallitus hyväksyi 12.8. esityksen. Tilannetta helpotti se, että PDG Bo Lindberg
lupautui kääntämään vielä tämän juuri ilmestyneen lehden.
Toinen suuri muutos koskee päätoimittajaa (allekirjoittanutta). Olen ollut
tehtävässä vuodesta 2004 lähtien ja nyt on nuorempien aika ottaa ohjat
käsiinsä. Otin tehtävän vastaan edesmenneeltä PDG Aatto Jääskeläiseltä.
Pääsihteerinä toimi silloin PDG Juha Kuittinen. Pian täyttyvä 14 vuotta
on kulunut kuin siivillä. Työ on ollut miellyttävää ja antanut minulle paljon. Ratkaisua jouduttivat viimeaikaiset sairauteni, mutta lupauduin tekemään lehteä vuoden loppuun saakka. Liitossa valmistellaan viestintätehtävien yhtenäistämistä ja uusitun tehtävän hakuilmoitus sekä tehtäväkuvaus on lokakuun lehdessä.
Kolmas henkilömuutos koskee ilmoitushankintaa. Tuloksekkaasti lehteä
markkinoinut Veli Matti Wilska ajautui taloudellisiin vaikeuksiin. Niinpä
hänen yrityksensä YWC Oy Veli Matti Wilska on lopetettu Siilinjärvellä ja
uusi yritys T:mi Veli Matti Wilska jatkaa Parikkalasta käsin. Myös yhtiön
henkilökunnassa on tapahtunut muutoksia. Liiton johto on hyväksynyt
muutokset kuitenkin aluksi määräajalla.
Palveluintoa Lions-toimintaanne!
Raimo Naumanen
päätoimittaja
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• 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

Juhlavuoden
presidenttipari
LCI:n juhlavuoden presidentiksi valittiin Fukuokassa
Japanissa kansleri Robert E. ”Bob” Corlew Tennesseestä
USA:sta. Kuvassa myös puoliso, lion Dianne.

KANNEN KUVA: Kuvaan on päässyt 100-vuotisjuhlavuoden presidentti
Robert ”Bob” Corlew puolisonsa Diannen kanssa. Valinta tehtiin Lions-järjestön 99. maailmankongressissa Fukuokassa Japanissa. Hänen teemansa
juhlavuodelle on New Mountains to Clinb (Valloitamme uusia vuoria).
Hän sanoo, ettei vuoren huipulle pääseminen tarkoita matkan loppua, se
tarkoittaa uuden matkan alkua. Uutta mahdollisuutta. Tennesseen osavaltiossa asuva 63-vuotias Corlew on toiminut tuomarina ja kanslerina 30
vuoden ajan. Hän liittyi mielellään leijoniin ja nautti erityisesti nuorten
auttamisesta. Rouva Corlew on lääkäri ja myös lion. Kuva: LCI.

Suomen Lions-liitto ry elokuu 4/2016

LEOLEHTI
Aino-Maija Laitinen
leolehti@leo-clubs.fi
• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
puh. 010 501 4502, 040 580 2494
e-mail: maarit.kuikka@lions.fi
• OSOITTEEN MUUTOKSET
Leijonien osoitteen muutokset:
sihteerin toimesta päämajan
jäsenrekisteriin MyLCI:hin.
Muiden lehden saajien osoitteen muutokset: Marja Pakkanen, puh 010 501 4505,
e-mail. marja.pakkanen@lions.fi
• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Ilmoitusmyynti T:mi Veli Matti Wilska
Kiipolantie 2, 59310 PARIKKALA
Puh. 040 735 7531
vmwilska@gmail.com
Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@gmail.com
kirjeitse osoitteella T:mi Veli Matti Wilska
Kiipolantie 2, 59310 PARIKKALA
Lehden vastuu ilmoituksen
julkaisemissa sattuneessa
virheessä rajoittuu ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen.
• 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.)

Sivuilta löydät mm:
Juhlajuna höyryää

Kansainvälinen
presidentti Bob Corlew sanoo
presidentin viestissään,
että vuoden 2017 juhlajuna kerää lisää höyryä. Satavuotisjuhlan palvelutavoitteemme on
palvella vähintään 100 miljoonaa ihmistä vuoden 2018 kesäkuuhun mennessä. Pyydän teidänkin klubianne lähtemään mukaan. Toivon.
että tänä upean historiamme erityisajankohtana
tekin olette yhtä innoissanne siitä, että olette
lioneita. …………………................................... 4

LCI:n hallitus 2016–2017 ………………….. 10

Uudet joulukortit ………………....…… 22–25
LC Ylihärmä johtaa
klubien PuSu-kilpailua ……………………. 27
Quest-koulutusohjelma ………………….. 37
Klubien arkea ja juhlaa ………………. 42–51
Uusia jäseniä …………………........………… 60
Leijona-talon toteutus
päätettiin 30 vuotta sitten

Hemmilä ja Honkala
uudet puheenjohtajat

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto
kuhunkin numeroon on jätettävä mahdollisimman 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 hallituksen istuva jäsen, ID Markus Flaaming,
LC Vantaa/Kaivoksela, liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä LC Ylivieska sekä
pääsihteeri Maarit Kuikka
LC Helsinki/Malmittaret 0500 453 216.
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja,
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi,
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska,
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi
ja thai. LION-lehti on LCI:n suomenkielinen julkaisu.

Turussa pidetyssä Lions-liiton vuosikokouksessa
valittiin uudeksi puheenjohtajaksi VCC Heikki
Hemmilä Ylivieskasta ja varapuheenjohtajaksi
PDG, opetusneuvos Erkki Honkala. Järjestön edustajana tilaisuudessa oli 2. varapresidentti Naresh
Aggarwal (kuvassa hän lehdistötilaisuudessa
ID Jouko Ruissalon ja puheenjohtaja Jari Rytkösen kanssa). Turussa oli käytössä ensimmäistä
kertaa tekstiviestiäänestys ja viestintäseinäkeskustelu. …………........................……. 16–20

Euroopan ensimmäisen Leijona-talon rakentamispäätös tehtiin 30 vuotta sitten. Talo vihittiin 2.6.1987 ja vihkijänä oli LCI:n presidentti
Sten Åkestam. Aikaisemmin liitolla oli Raatimiehenkadulla 150 neliön vuokratilat käytössään. Kuvassa liiton neuvotteluhuoneen taulu.
Bo Aurén. ………..............…………………. 62–63

Svenska sidor …………………………….. 66–75
Leosivut …………........………… 76–79
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

LCI:n hallitus 2016–2017

Vuoden 2017 juhlajuna
kerää lisää höyryä

 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.

Lions-järjestön uusi presidentti Bob Corlew puolisonsa Diannen kanssa riemuitsemassa valintaansa järjestön johtoon
Fukuokan kansainvälisessä vuosikongressissa. Kuva: RNen.

Kathy Singleton lähetti hiljattain
sähköpostia Lions Clubs Internationalille. Hän kertoi olleensa ensimmäisellä luokalla Springfieldissä,
Missourin osavaltiossa, kun lionsklubi oli ostanut hänelle hänen
ensimmäiset silmälasinsa. “Muistan vielä, miten riemuissani olin,
kun pystyin erottamaan, miten puut
olivat täynnä yksittäisiä lehtiä. Tunsin valtavaa innostusta saadessani
nähdä maailman koko mittaamattomassa kauneudessaan”, hän kirjoitti
kaunopuheisesti järjestölle. “Toivon
hartaasti, että te edelleenkin teette
onnelliseksi monia muita minun kaltaisiani lapsia.”
Kyllä, neiti Singleton, seuraavankin sadan vuoden ajan tulemme
auttamaan sekä lapsia että aikuisia,
aivan kuten olemme tehneet viimeiset sata vuotta. Satavuotisjuhlavuonna haluamme kunnioittaa ja
muistaa mennyttä sekä viedä suurenmoista järjestöämme eteenpäin.

vaan vaikuttaneet usein kokonaisiin
yhteisöihin. Vuonna 1964, maanjäristyksen ja tsunamin tuhottua
täysin Alaskassa sijaitsevan Afognakin kaupungin, rakensivat lionit
asukkaille uuden kaupungin. Viisi
vuotta aikaisemmin Leakeyn lionit
perustivat palokunnan ja hankkivat
paloauton Texasin rutikuivalla karjanhoitoalueella, jota preeriapalot
uhkasivat jatkuvasti. Kauan sitten eli vuonna 1925 Pennsylvanian
osavaltiossa Yorkin lionit pelästyivät
alueensa koulujen puutteellisuutta ja
perustivat hyvin varustellun kiertävän kirjaston.
Viime vuosisadalla ilmestyneet
LION-lehdet ovat täynnä kymmeniä
tuhansia vastaavia esimerkkejä elämänlaatua muuttaneesta ja usein
jopa elämää pelastaneesta palvelusta.

Lionit ovat vaikuttaneet
kokonaisiin yhteisöihin

Satavuotisjuhlan
palvelutavoitteemme on palvella vähintään 100
miljoonaa ihmistä vuoden 2018
kesäkuuhun mennessä. Olemme
hyvää vauhtia lyömässä asetta-

Pitkän historiansa aikana lionit eivät
ole auttaneet ainoastaan yksilöitä
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mamme tavoitteen. Pyydän teidänkin klubianne lähtemään mukaan.
Juhlistakaa satavuotisjuhlaa muillakin tavoilla, esimerkiksi kutsumalla
perhe ja ystävät palvelemaan kanssanne ja suunnittelemalla perintöhanke omalle paikkakunnallenne.
Katsokaa osallistumisohjeet osoitteesta Lions100.org.
Minulla on kunnia palvella satavuotispresidenttinänne. Toivon, että tänä upean historiamme erityisajankohtana tekin olette yhtä innoissanne siitä, että olette lioneita.
Tämänhetkinen palvelumme heijastuu vuosikymmeniin samalla
kun me jatkuvasti vahvistamme järjestöämme ja jätämme lionsklubit
entistä paremmassa kunnossa tuleville sukupolville.

Asetetut tavoitteet
ovat jo täyttymässä

Kansleri Bob Corlew
Lions Clubs Internationalin
presidentti

Kansainvälinen hallitus koolla Fukuokassa

IP Bob Corlew Joensuun vuosikokoukseen
vanhaan klubiin liittyjille, että uuden
klubin perustajajäsenille.

Erikoisklubit
Hallitus päätti tukea projektia, jonka
tavoitteena on perustaa mahanmuuttajayhteisöihin klubeja alkuperämaan lionien tukemana. Tuki
kohdistettiin nepalilaisiin yhteisöihin USA:ssa. Hankkeesta saaduilla
kokemuksilla saattaa olla suuri merkitys pohdittaessa esimerkiksi pakolaisten kotouttamista Euroopassa.

Lisää naisia mukaan
Lions-toimintaan
Järjestössämme on toiminut jo jonkin aikaa työryhmä, jonka tavoitteena on ollut löytää keinoja naisten osuuden lisäämiseen jäsenistössämme. Tavoitehan on ollut 50 %
taso. Tämän hetken tilanne on 35 %.
Maakohtaiset erot ovat suuria. Työryhmän toimintaa päätettiin jatkaa
saadun raportin ja saavutettujen
tulosten perusteella. Meillä Suomessakin tällä saralla on paljon tehtävää.

Uusia maita mukaan
Fukuokassa kaksivuotisen työnsä kansainvälisessä hallituksessa päättänyt
PID Jouko Ruissalo esitteli seuraajansa PCC Markus Flaamingin. Kuva: RNen.

Lions-vuoden 2015–2016 viimeinen
hallituksen kokous oli tavan mukaan
Kansainvälisen
vuosikokouksen
edellä Fukuokassa Japanissa. Aivan
ensimmäisestä päivästä lähtien miellyttävänä kokemuksena oli isäntien
ja kaikkien japanilaisten ystävällisyys
ja palveluhenkisyys. Vaikka yhteistä
kieltä ei aina löytynytkään, asiat saatiin hoidettua sujuvasti. Yhdeksän
tuntia lentokoneessa suoralla lennolla Helsingistä Fukuokaan mahdollisti perilletulon pirteänä aamukahdeksalta. Kuuden tunnin aikaeroakaan ei ollut aivan mahdoton
kohdata.
Japanilaisilla oli yllättävän hyvä
Suomi-tuntemus. Kaksi asiaa oli
ylitse muiden, Muumit ja Finnairin
suorat lennot Fukuokaan. Oli
mukava todeta, että ainakin jollain
markkinoilla olemme onnistuneet.
Hallituksen kokouspaikkana oli
Hilton hotelli, joka suurista mittasuhteistaan huolimatta tarjosi onnis-

tuneet puitteet hallituksen kokouksille. Seuraavassa lyhyt yhteenveto
käsitellyistä ja päätetyistä asioista.

Jäsenmäärän kehitys
Järjestömme jäsenmäärä on ollut
jo jonkin aikaa 1,4 miljoonan tuntumassa. Päättyneellä kaudella ylitimme maagisen rajan jopa reilustikin, mutta jälleen kerran aivan kauden viimeisinä päivinä määrä putosi
alle 1,4 miljoonan. Suomessakin
tuttu vuoden viimeisten päivien
jäsenmäärän lasku on maailmanlaajuinen ilmiö. Jäsenkehityskomitea
käytti runsaasti aikaa vuoden aikana
löytääkseen keinoja tilanteen parantamiseksi, mutta mitään ratkaisevaa
parannuskeinoa ei vielä löydetty.

Liittymismaksu
yhdenmukaistuu
Uusien jäsenten liittymismaksu päätettiin yhdenmukaistaa samaksi sekä

Lions-järjestö raportoi toimivansa yli
kahdessasadassa maassa tai hallintoalueella. Poliittiset olosuhteet ja historia ovat estäneet läsnäolon joissakin maissa. Myös jo aloitettu palvelu on saattanut hiipua olemattomaksi. Tähän asiaan päätettiin tarttua perustamalla työryhmä tutkimaan tilannetta ja käynnistämään
tarvittavat toimenpiteet uusien alueiden mukaan saamiseksi. Meitä
lähinnä olevat kohteet työryhmälle
ovat itäisessä Euroopassa, jossa
jo jonkin aikaa on toiminut CEEInimellä tunnettu työryhmä (Central
and Eastern Europe Initiave). CEEI:n
toiminnasta tulee osa perustettavan
toimikunnan toimialuetta.

Strategian kehitys
Lions-järjestön tulevan toiminnan
painopistealueiksi valittiin diabetes,
sokeus, ympäristö, syöpä ja nälänhätä. Niihin kehitetään ohjelmia erityisesti lapsille ja nuorille. Ohjelmien
kehitys liittyy läheisesti LCI:n tulevaisuuden strategian kehittelyyn.

Second Century
Investor
(Toisen vuosisadan
sijoittaja)
Edellisessä kokouksessa Savannahissa päätettiin tarjota jäsenille mahdollisuus tukea toiminnan kehitystä
taloudellisesti maksamalla kertasuoritteena elinikäinen jäsenmaksu.
Paketti on nyt saatu valmiiksi ja se
esiteltiin ensimmäisen kerran pienimuotoisessa tilaisuudessa Fukuokassa. Läsnä olevat merkitsivät yli
sata jäsenyyttä. Mahdollisuuden
markkinointi alkaa lähitulevaisuudessa maailmanlaajuisesti.

Valinnat toteutuivat
odotetusti
Vuosikokouksessa presidenttivalinnat menivät odotetulla tavalla. Presidentiksi valittiin Bob Corlew Tennesseestä USA:sta ja varapresidenteiksi islantilainen PID Gudrun Yngvadottir ja korealainen PID Jung-Yul
Choi. PCC Markus Flaaming valittiin hallitukseen. Hänen lisäkseen
valittiin johtaja Hollannista ja Belgiasta. Eurooppalaisia on kansainvälisessä hallituksessa yhteensä
kuusi. Fukuokassa valittu kansainvälinen presidentti Bob Corlew on
vastannut kutsuumme myöntävästi
ja tulee vierailulle ensi kesän vuosikokoukseemme Joensuuhun. Suomessa me juhlimme satavuotista
itsenäisyyttämme ja samalla Lionsjärjestön satavuotista toimintaa.

Kiitos leijonat
Minun kaksivuotiskauteni kansainvälisen hallituksen jäsenenä päättyi
Fukuokassa. Kiitos teille Suomen
leijonat siitä, että annoitte minulle
mahdollisuuden olla mukana tärkeässä kansainvälisessä tehtävässä.
Onnea ja menestystä seuraajalleni
Markus Flaamingille haastavassa tehtävässä.

Jouko Ruissalo
PID, entinen kansainvälinen
johtaja
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Puheenjohtajan palsta

Uusin ajatuksin – perinteitä kunnioittaen
Punainen Sulka -keräys, Lionsjärjestön ja itsenäisen Suomen
100-vuotisjuhlat ovat korkeimmat vuoret Suomessa, joita kv.
presidentti Bob Corlewin haastamina toivon meidän tällä kaudella valloittavan. Uusina vuorina päätimme Turussa yksinkertaistaa hallintoamme sekä osallistua Syyrian pakolaisten avustamiseen. Tarttukaamme näihin
haasteisiin rohkeasti, uusin ajatuksin, mutta perinteitä kunnioittaen!
Kirjoitan tätä paluumatkalla Namibiasta, kahden miljoonan asukkaan
maasta eteläisessä Afrikassa. Pääsimme puolisoni kanssa vierailemaan mm. Martti Ahtisaari -koulussa ja tapasimme paikallisen LC
Windhoek/Alte Festen jäseniä. Heillä
oli ihailtavan hyviä palveluaktiviteetteja, muun muassa oma aurinkokeitinprojekti. Presidentti esitteli meille
ylpeänä äskettäin kutsumansa jäsenen, nuoren naisen, klubin ensimmäisen alkuperäiskansan edustajan. Rohkea teko entisessä apartheid-maassa! Kansainvälisyys on
asia, mitä Lions-järjestössä erityisesti
arvostan. Kaikki maailman lionit
ovat kuin samaa perhettä, vieraanvaraisia, ystävällisiä ja valmiita jakamaan ideoitaan ja kokemuksiaan.
Kansainvälisen järjestön johtaja
kansleri Robert ”Bob” Corlew kehottaa meitä valloittamaan uusia vuoria,
ottamaan vastaan haasteita, uusia
ja entisiä haastavampia, sitä mukaa
kuin olemme selvittäneet ”matalammat” vuoremme. Ja haasteita tosiaan riittää. Kotimaassa etenkin nuorten työttömyys ja syrjäytyminen on
kasvussa, eikä vanhuksia ole varaa
hoitaa. Maailmanpoliittinen tilanne
itänaapurissa, Lähi-idässä ja Euroopassakin on vaikea. Syyrian pakolaiskriisi näkyy jo minunkin kotikaupungissani. Uutisista näemme millaisista oloista ihmiset ovat paenneet,
oman ja lastenkin hengen uhalla.
Nykyisissä sodissa ei ole enää perinteisiä rintamalinjoja, vaan eri joukkiot taistelevat lähestulkoon kaikki
kaikkia vastaan. Onko sitten ihme,
että toivottomasta tilanteesta halutaan pois. Suomessa kritisoidaan,
kun tänne Pohjolan perukoille asti
päätyy vain lapsia ja nuoria miehiä, muistamatta ettei meiltäkään
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40-luvulla Ruotsiin lähtenyt vanhoja mummoja.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden hyväksi tehtävä työ tulee olemaan uusi vuori, mille toivon suomalaistenkin lionien nousevan. Meillä
on kyllä vuosiin suurimmat haasteet
edessämme: Punainen Sulka -keräys
ja sekä järjestön että isänmaamme
100-vuotisjuhla, mutta uskon vahvasti, että monilla klubeilla on näistäkin huolimatta vielä voimia auttaa
turvapaikanhakijoita ja pakolaisia. Se
voisi olla aktiviteetti, joka innostaa ja
houkuttelee joukkoomme kaivattuja
nuoria jäseniä. Niin ainakin kävi Suomen Punaiselle Ristille. Monet klubit ovat jo tähän työhön ryhtyneetkin, organisoineet yhteisiä illanviettoja, urheilutapahtumia ja esim. popup ravintoloita, joissa maahan muuttajat ovat saaneet esitellä omaa ruokakulttuuriaan. Keskinäinen vuorovaikutus on paras keino hälventää
ennakkoluuloja – molemmin puolin
– ja samalla opettaa mitä Suomessa
voi ja saa tehdä, ja mitä ei.

Miksi emme auta
Syyrian lapsia?
Ruotsin ja Norjan lionit ovat jo työskennelleet Lähi-idän pakolaisleireillä
niin, ettei sieltä tarvitsisi tänne Pohjolaan lähteäkään. Tärkeintä on, että
leireillä asuvat lapset ja nuoret saavat
sodan kauhujen jälkeen kokea turvallisuutta, saada terveellistä ruokaa,
hygieniapalveluita ja välttämätöntä
terveydenhuoltoa, käydä koulua ja
oppia millaista elämän sivistyneessä
maailmassa kuuluisi olla. Kun lapsi
ja nuori saa tietoa ja toivon tulevaisuudesta, ei häntä niin helposti
värvätä ISISin taistelijaksi. Näimme
Namibiassakin, että Suomella on
hyvä maine ja kokemus niin rauhanturvaamisesta kuin kehitysyhteistyöstäkin. Miksemme myös me
suomalaiset lionit ottaisi osaa Syyrian lasten auttamiseen. Meillähän
on jo erinomaisia kokemuksia kansainvälisestä työstä, niin Ecuadorista, Sri Lankasta kuin nyt myös
Keniasta. Jo alkusyksystä saa hallitus
ja kuvernöörineuvosto päättääkseen,
miten tähän työhön ryhdytään.
Pakolaisavun lisäksi Turun vuosikokous hyväksyi projektin Lions-liiton hallinnon yksinkertaistamiseksi.
Perustettu työryhmä on jo kokoon-

tunut ja laatinut alustavia esityksiä
hallitukselle ja kuvernöörineuvostolle. Tavoitteena on saada moniportainen ja hidas päätöksentekomme
yksinkertaisemmaksi ja ripeämmäksi. Jos samalla saataisiin karsituksi kustannuksia, helpottaisi myös
paine jäsenmaksun korottamiseen.
Olemme ylpeitä siitä, että keräämistämme varoista 100% menee kohteeseen, ja hallinnon kulut katamme
jäsenmaksuilla. Kun vuosien mittaan
on vaadittu milloin mitäkin tehtävää
”Liiton ” vastattavaksi, ovat kustannukset karanneet. Ja sääntöjen
ja ohjeiden määrä on kasvanut, kun
aina ongelman kohdatessamme on
laadittu sääntö.
Onko meillä sitten rohkeutta
päättää, mikä on järjestömme kokonaisuuden kannalta tärkeintä, vaikka
sitten joutuisimme luopumaan jostakin? Jos vaikka lionstoimiston kuluja
halutaan karsia, löytyisikö meiltä
vapaaehtoisia ottamaan osan sen
töistä. Lions-liittohan on meidän
projektimme. Aurinkokuningasta
mukaillen: ”Liitto olemme Me”.
Tehkäämme siitä yhdessä entistä
ehompi.
Kansainvälinen järjestö haastoi
meidät palvelemaan nyt alkaneen
kauden loppuun mennessä 100
miljoonaa ihmistä neljällä alueella:
nälän poistaminen, nuorison aktivoiminen, näön suojelu ja ympäristön suojelu. Fukuokassa kuulimme,
että palvelua on saanut jo yli 90 miljoonaa henkeä. Meidänkin Punainen Sulka -keräyksemme nuorison
hyväksi, saavutti ennen Turun vuosikokousta, kolmessa kuukaudessa,
ensimmäisen miljoonan rajapyykin.
Hyvä me! Myös jo lukuisia 100-vuotisperintöprojekteja on toteutettu,
puistonpenkistä,
leikkikenttään.
Haastan klubit suunnittelemaan ja
toteuttamaan näitäkin aktiviteetteja
– ja rekisteröimään ne kansainvälisen
järjestön sivulle MyLCI:in.

Vuoria on edessä
Mutta vielä korkeampia vuoria on
edessämme. Kansainvälinen järjestö haastaa meidät palvelemaan
tulevan sadan vuoden aikana vielä
kolme kertaa enemmän. Se vaatii
uusia ideoita ja uusia voimia, nuoria miehiä – ja naisia. Fukuokan vuosikokouksessa toiseksi varapresiden-

Lions-liiton puheenjohtaja
Heikki Hemmiä. Kuva: RNen.

tiksi valittu Gudrun Yngvadottir kertoi esimerkin, millä sanoilla Ruotsin
eräs (nais)piirikuvernööri sai klubit ottamaan lisää naisjäseniä. ”En
halua käskeä teitä ottamaan naisia klubiinne, mutta haluan sanoa,
ettei teidän tule olla esteenä, jos
joku haluaa tulla joukkoonne palvelemaan tässä maailman parhaassa
palvelujärjestössä. Miettikää itse
miten sen toteutatte.”
Uudet vuoret, uudet aktiviteetit ja
uudet toimintatavat vaativat sopeutumista, kekseliäisyyttä, työtä ja erityisesti rohkeutta. Syystä olen ottanutkin kauteni teemaksi
Ole rohkea – ole Lion /
Var modig – var Lion

Heikki Hemmilä
Puheenjohtaja

English Abstract
The highest mountains in Finland
that I in accordance with our international president Corlew’s plea urge
us to climb will be the Red Feather
Campaign for the Youth with a goal
of 5M€, and the Centennial Celebration of both LCI and our independent fatherland. Our National Convention also decided us to take part
in the Syrian refugee aid campaign,
and to simplify the administration of
our Multiple District in the spirit the
CC’s theme: Be brave – be a Lion.

Pääsihteerin palsta

Tervetuloa uusi Lions-toimintakausi,
onnea uudet viranhaltijat!
Lions-talon kuulumiset

Kausi 2016–2017 on Lions-toiminnassa yksi historian merkkipaaluista:
Lions-toiminta täyttää sata vuotta,
ja Punainen Sulka -keräyksellä kerätään varoja nuorten hyvän ja itsenäisen elämän tukemiseksi lahjana
sata vuotta täyttävälle itsenäiselle
Suomelle. Kauden aikana eri puolilla Suomea järjestetään monenlaisia Lions-tapahtumia, jotka edistävät
näkyvyyttämme ja tunnettuuttamme
suuren yleisön parissa. Satavuotisjuhlinnan kunniaksi Posti julkaisee
Lions-postimerkin ja teemme yhteistyötä Suomi 100 -hankkeen kanssa.
Punainen Sulka näkyy jo alkukaudesta pankkiautomaateilla, mainoksemme ja tietoiskumme näkyvät tvkanavilla, kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä 3.12. näytään
isosti Narinkkatorilla Helsingissä ja
päivä huipentuu Juha Tapion konserttiin. Ja monta muuta hienoa
asiaa. Tulossa on mahtava mahdollisuuksien Lions-kausi!

Kiinteistössä on kesän aikana tehty
viime kaudella hyväksytty ikkunaremontti. Ikkunat vaihdettiin talon
2. ja 3. kerroksiin. Remontti rahoitettiin Arne Ritari -säätiöltä otetulla
lainalla. Urakoitsijana toimi kilpailutukseen perustuen Tiivi Oy. Ikkunaremontti oli yksi kaudella 2011–
2012 tehdyn kuntotarkastuksen keskeisistä toimenpide-ehdotuksista.
Muut toimenpiteet on kiinteistössä
toteutettu aikaisemmilla kausilla.
Talon vuokralaiset vaihtuvat.
Kauden lopussa vapautuivat sekä 3.
kerroksen että katutason tilat. Toimeksianto tilojen vuokraamisesta
annettiin Kiinteistömaailma Oy:lle.
Toimeksiantoon sisällytettiin myös
alakerran koulutustilan vuokraus.
Koulutustila on nyt vuokrattu
1.9.–31.12.2016 väliseksi ajaksi Valmennuskeskus Oy, Valmennuskeskus Publicille, joka käytti koulutustilaa valmennuksissaan jo kevään
2016 aikana. Vuokrasopimuksen
jatkosta neuvotellaan loppuvuodesta. Tila on edelleen myös liiton käytettävissä iltaisin klo 15 jälkeen ja viikonloppuisin. Tilan varaamista koskevat pyynnöt hoitaa liiton toimistossa Tarja Grönholm
(tarja.gronholm@lions.fi tai
010 501 4501).
Katutason tilasta on kiinnostunut
kaksi hakijaa, joiden kesken valinta
tehdään taustaselvitysten valmistuttua.

Ehdota Hyvä Teko
palkittavaksi
Muistattehan, että valtakunnallisena
Hyvän Päivänä 8.10. palkitaan Leijonien Hyvä Teko tai Vuoden Hyväntekijä sekä valtakunnallinen Hyväntekijä.
Ehdotuksia on tullut toistaiseksi
niukasti ja kehotankin klubeja rohkeasti lähettämään kirjalliset ehdotuksensa joko Lions-toimistoon tai
sähköpostilla viestinta@lions.fi 15.9.
mennessä.
Aiheesta lisää lehden 2/2016
sivuilla.

Lions Quest –
Elämisentaitoja-koulutus
25 vuotta Suomessa
Suomeen vuonna 1989 rantautunut Elämisentaitoja-koulutus juhlii 25-vuotista taivaltaan lasten ja
nuorten hyvinvointiin tähtäävän
työn parissa. Vuosien varrella koulutus on kasvanut huumeidenvastaisesta koulutuksesta laajaksi lasten ja nuorten elämisen taitoja ja
tervettä kasvua tukevaksi kokonaisuudeksi. Paljon on siis tapahtunut

Muutoksia toimistossa
Partiolaisten kutsuvieraana tutustumassa Roihu 2016 -suurleiriin Evolla
yhdessä puolison kanssa. Suurikaan karhu ei voi kahta leijonaa uhata! Kuvan
otti yksi isännistämme.

ja tapahtuu edelleen: alkavalla kaudella kehitetään sähköistä oppimisympäristöä, uudistetaan materiaaleja sekä viedään eteenpäin liikuntaseurakoulutusta. Tulevaisuuteen
katsovan kehitystyön ohella on kuitenkin tärkeä huolehtia, että kaudelle suunnitellut kurssit saadaan
toteutettua. Tässä klubeilla onkin
merkittävä rooli. – Onhan klubinne
mukana tarjoamassa työvälineitä
oman alueenne kasvattajille?

Vuosikirja 2016–2017
Vuosikirjasta tehdyn jäsenkyselyn
myötä liiton hallitus päätti palauttaa vuosikirjan ’ennalleen’, eli kauden 16–17 kirjasta löytyvät kaikki
jäsentiedot klubeittain kuten aikaisempinakin vuosina. Vuosikirjaa
painetaan 17 000 kpl, eli noin kaksi
kolmesta jäsenestä saa kirjan. Jakelu
suoritetaan aikaisempien vuosien
mukaan piirien tilaisuuksissa.

Palvelu- ja varainhankintasihteeri
Sari Pirinen jää äitiyslomalle 20.9.
Palaan Sarin äitiyslomansijaisuutta
koskeviin järjestelyihin myöhemmin.
Niistä ilmoitetaan myös syksyn Lionviestissä ja liiton www-sivuilla.
Iloa alkavaan Lions-työhönne!
Olkaa rohkeasti yhteydessä Lionstoimistoon. Kysyvä ei koskaan eksy
tieltä!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri
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93 miljoonaa ihmistä jo 100-vuotisaktiviteettien piirissä

Nainen Lions-järjestön 2. varapresidentiksi
Runsaat 30 000 lionia, leoa ja vierasta oli saapunut Lionsjärjestön 99. vuosikongressiin helteiseen Japanin Fukuokaan
24.–28.6.2016. Valtavan mittakaavan Lions-tilaisuus oli jälleen kerran näyte mahtavasta lionshengestä ja palvelujen
esilletuomisesta, tapahtumista ja kokouksista. Osanottajia
oli kaikkiaan 38 000. Yleisistunnot pidettiin maineekkaassa baseball-joukkue Fukuoka SoftBank Hawksin kotihallissa
Fukuoka Yahuoku Domessa, johon mahtuu noin 40 000 ihmistä. Näyttelyhalli ja vuosikokouksen palvelukeskus toimivat Fukuoka Marine Messen ja International Congress
Centerin tilaissa.
Merkittävin muutos perinteiseen Lions-toimintaan oli se,
että järjestön toiseksi varapresidentiksi valittiin nainen, PID
Guðrún Yngvadóttir pienestä Lions-maasta Islannista. Toinen suuri asia oli LCIF:n puheenjohtajan Joe Prestonin ilmoitus 100-vuotisjuhlavuoden tavoitteen 100 miljoonan ihmisen palvelemisesta olevan täyttymässä ja aktiviteetit ovat
kohdistuneet jo 93 miljoonaan ihmiseen.

Presidentin nuijaa heiluttaa uusi järjestön johtaja, Bob Corlew. Vieressä tapahtumaa todistaa viime kauden presidentti, DR Jitsuhiro Yamada. Kuva: RNen.

esiintyjä oli japanilaisia perinteitä
edustava rumpuryhmä Drum Tao.

Nobelisti Satyarthai
teki vaikutuksen

Perinteiset convention-tapahtumat
aloitti kansainvälinen paraati, jossa
yli 15 000 iloista lionia 125 maasta
marssi muodostelmissa ja usein
marssivan puhallinorkestelin tahdittamina. Paraati kulki pitkin kaupungin pääkatua Meijii Doria 1,6 kilometrin matkan Tenjin Parkiin. Suomalaiset marssivat Skandinavian

osastossa ja ryhmä sijoittui arvostelussa sarjassaan jaetulle ykköstilalle Indonesian kanssa. Seuraavat
palkinnot menivät Sri Lankaan ja
Mexikoon.
Kansainvälisessä show-illassa
esiintyi 68-vuotias kuulu laulaja
Shinji Tanimura, jota säesti Kyushu
Symphony -orkesteri. Toinen pää-

Skandinavian ryhdikäs paraatijoukkue ylsi jaetulle ykkössijalle. Joukkoa johtaa NSR-koordinaattori Bent Jespersen. Kuva: RNen.
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Avajaistilaisuudessa presidentti, DR
Jitsuhiro Yamada esitti kiitoksensa
kaudesta ja iloitsi saavutetuista palvelutuloksista. Päivän pääpuhujana
oli intialainen 62-vuotias ihmisaktivisti Kailash Satyarthai, joka sai
vuonna 2014 Nobelin rauhanpalkinnon. Hänen ryhmänsä Bachpan
Bachao (Pelastakaa lapsuus) kutsuu
itseään suurimmaksi ruohonjuuritason liikkeeksi lapsityövoima ja lapsiorjuutta vastaan. Satyarthai jakoi
Nobelin palkintonsa Taliban-ampujan uhriksi joutuneen pakistanilaisen
teinitytön Malala Yuosafrain kanssa.
Avajaisjuhlassa vieraili myös Japanin kuninkaallisen perheen prinsessa
Tomohito of Mikasa. Tilaisuuden
päätti vaikuttava lippuseremonia.
Toisessa istunnossa käsiteltiin
vuosikousasioita sekä uudeksi presidentiksi valittavan Bob Corlewin
teemaa ”Uusia vuoria valloittamaan” (New Mountains to Climb).
Myös 100-vuotisjuhlavuoden tavoitteet ja ohjelmat olivat vahvasti esillä.
Äänestystä varten esiteltiin ehdokkaat toiseksi ja kolmanneksi varapresidentiksi sekä kansainväliksi johtajiksi. PCC Markus Flaamingin ehdokkuuden kansainväliseen hallitukseen
esitteli kaksi vuotta virkaa hoitanut
PID Jouko Ruissalo.

Kongressin kohokohtia oli Nobelpalkinnon voittaneen ihmisoikeusaktivistin Kailash Satyarthain puhe.
Kuva: RNen.

Lääkärit ilman rajoja
palkittavina
Pariisissa vuonna 1968 mielenosoituksen aikana loukkaantuneiden hoitamisesta kuuluisaksi tullut nuorten lääkärien joukko Lääkärit ilman
rajoja-järjestö palkittiin vuoden 2016
Humanitäärisellä palkinnolla, jonka
rahallinen arvo on 250 000 US dollaria. Järjestö toimii 29 valtiossa ja
työllistää yli 30 000 työntekijää.
Järjestön tunnuslauseena on, että
kaikki ihmiset ovat oikeutettuja saamaan lääketieteellistä apua sukupuolesta, rodusta, uskonnosta tai poliittisesta kannasta riippumatta. Lääketieteelliset tarpeet ovat tärkeämpiä
kuin kansalliset rajat.

Kolmas varapresidentti Jung-Yul Choi nostaa kakkosvaran Guðrún Yngvadóttirin käden ilmaan kunnioittaakseen tulevaa naispresidenttiä. Kuva: RNen.

Päätösistunnossa
julkistettiin
äänestyksen tulokset. Virallisia klubien edustajia oli paikalla oli 4 142,
joista äänesti 3 432. Uudeksi presidentiksi julistettiin Tennesseestä
USA:sta kotoisin oleva kansleri
Robert E. ”Bob” Corlew. Hänen esittelynsä on sivuilla 14–15.
Ensimmäiseksi varapresidentiksi
tuli intialainen PID Naresh Aggarwal. Hän on riisiä tuottavan ja myyvän yrityksen pääjohtaja. Aggarwal on ollut Batala Smile lionsklubin jäsen vuodesta 1974 ja hän on
toiminut lähes kaikissa tärkeimmissä
Lions-viroissa. Hänellä ja hänen vaimollaan Navitalla, joka on myös lion
ja progressiivinen Melvin Jonesjäsen, on kaksi poikaa, yksi tytär ja
seitsemän lastenlasta.
Toiseksi varapresidentiksi valittiin Gardabaerista, Islannista kotoisin oleva Guðrún Bjort Yngvadóttir.
Varapresidentti toimii varajohtajana University of Icelandin Continuing Education -instituutissa. Yngvadóttir on Gardabaejar Eik Lions
Clubin jäsen vuodesta 1992 ja palvellut monissa järjestön tehtävissä.

Fukuokassa julkistettiin Lions-järjestön 100-vuotisjuhlaraha, hopeinen dollarin kolikko. Kuva: LCI.

Piirikuvernöörien valan jälkeen virka vahvistettiin repäisemällä pois elektinauha. Kuvassa PDG Jukka Uola poistaa puolisoltaan Sinikka Uolalta elektinauhan. Kuva: RNen.

Lionstoimintansa ohella varapresidentti Yngvadóttir toimii aktiivisesti
lukuisissa ammatillisissa ja yhteisöllisissä järjestöissä, joista mainittakoon Icelandic Association of Biomedical Scientists, Icelandic Association of Academics ja Association
of Icelandic University Teachers.
Varapresidentillä ja hänen puolisollaan tri Jon Bjarni Thorsteinssonilla,

Japanin ilmavoimat kunnioittivat lionien juhlaa olympiarenkaiden muodossa.
Kuva: Ritva Naumanen.

joka on entinen kansainvälinen johtaja ja progressiivinen Melvin Jones
-jäsen, on yksi poika, yksi tytär ja
viisi lastenlasta.
Ensimmäistä kertaa valittiin kolmas varapresidentti. Tehtävään tuli
Etelä-Korean Pusanista kotoisin
oleva Jung-Yul Choi. Varapresidentti
Choi on kansainvälisen kiinteistöyrityksen toimitusjohtaja. Hän on ollut

the Pusan (First) Lions Clubin jäsen
vuodesta 1977 ja palvellut lukuisissa
tehtävissä järjestön sisällä. Lionstoimintansa lisäksi varapresidentti Choi
on Koala Company, Ltd -yhtiön toimitusjohtaja ja the Dong-A University Alumni Association -järjestön
varapuheenjohtaja. Hän on myös
Pusan Sports Association -järjestön entinen johtaja. Varapresidentti
Choilla ja hänen Seung-Bok-vaimollaan on neljä tytärtä.
Piirikuvernöörit vannoivat virkavalansa ja heidän toimintakausi alkoi
1.7.2016. Päätöstilaisuudessa julkistettiin myös 100-vuotisjuhlaraha,
hopeinen dollarin kolikko. Vuosikongressin seminaareissa keskeisiä
aiheita olivat mm. LCIF, Lions Quest,
leot ja satavuotisjuhla. Päätöspäivänä esiintyi myös loistava mustetaitelija Yu-Ki Nishimoto, jonka eloisaa maalaustekniikkaa oli ilo seurata.
Seuraava vuosikongressi pidetään
Chicagossa 30.6.–4.7. 2017. Sen jälkeen kokoukset ovat Las Vegasissa,
Milanossa, Singaporessa ja Quebecissa.
Raimo Naumanen

Japanin kuninkaallisen perheen prinsessa Tomohito of Mikasa vieraili vuosikongressissa. Kuva: RNen.
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IP Bob Corlew

IPIP Dr. Jitsuhiro Yamada

I VIP Naresh Aggarwal

II VIP Gudrun Yngvadottir

III VIP Jung-Yul Choi

LCI:n hallitus 2016–2017
Lions Clubs Internationalin kansainvälinen hallitus valittiin 99. maailmankongressissa Fukuokassa Japanissa heinäkuussa 2016.
Kauden 2016–2017 kansainvälisenä presidenttinä (IP) toimii amerikkalainen kansleri Robert ”Bob” E. Corlew Miltonista, Tennesseestä, USA:sta.
Edellisen kauden presidentti (IPIP) on Tri Jitsuhiro Yamada Minokamosta, Gifusta, Japanista. Ensimmäinen varapresidentti (I VIP) on Naresh
Aggarwal Delhistä, Intiasta. Toinen varapresidentti (II VIP) on Gudrun Bjort
Yngvadottir Gardabaersta, Islannista. Kolmas varapresidentti (III VIP) on
Jung-Yul Choi Busan Citystä, Korean tasavallasta.

Alla ovat ensimmäisen vuoden kansainväliset johtajat (hallituksen
jäsenet) kuvineen. Toisen vuoden johtajien nimet ja kuvat julkaistiin Lionlehdessä 4/2015.
Suomea edustaa ensimmäisen vuoden kansainvälisenä johtajana PCC
Markus Flaaming PCC Jouko Ruissalon päätettyä kaksivuotiskautensa
kansainvälisessä hallituksessa. Muut Euroopan edustajat ensimmäisen vuoden hallituksessa ovat Elisabeth Haderer Hollannista ja Elien Van Dille Belgiasta.

Ensimmäisen kauden hallitus

K. Dhanabalan
Intia

Nijau Kumar Raju
Intia

Aruna Abhey Oswal
Intia

Tony Benbow
Australia

Elisabeth Haderer
Hollanti

Markus Flaaming
Suomi

Elien Van Dille
Belgia

Magnet Lin
Taiwan

Jaepung Yoo
Korea

Yasuhisa Nakumura
Japani

Luiz Geraldo Matheus
Brasilia

Bruce A. Beck
Minnesota, USA

Jennifer Ware
Michigan, USA
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Nicolin Carol Moore
Trinidad ja Tobago

Joyce Middleton
Massachusetts, USA

Sam Lindsey
Texas, USA

N.Alan Lundgren
Arizona, USA

Kahden vuoden koulutushuipennus
Konnichiwa (Hei. Päivää). Onko
meillä uusia vuoria kiivettävänä vai
uusia huippuja valloitettavana? Tätä
sanatarkan käännöksen ja vapaan
käännöksen vivahde-eroa tutkailimme Japanissa koulun penkillä
kesäkuun viimeiset päivät. Kaksi
vuotta jatkunut kuvernöörikoulutuksemme huipentui Fukuokan vuosikokouksen alla meille pakolliseen ja tiukasti valvottuun neljän päivän koulutukseen. Koulukielenä oli suomi
ja mainiona opettajana kokenut PID
Erkki Laine.
Edellisvuonna kurssipaikalle matkustaminen oli kestänyt liki vuorokauden. Me pääsimme nauttimaan
vastikään avatusta suorasta lennosta
Fukuokaan ja olimme perillä yhdeksässä tunnissa.
Kurssilla käsittelimme useita
aiheita tuon alkavan kauden kv.
presidentti Bob Corlewin teeman
”New mountains to climb” lisäksi.
Keskustelimme ja teimme ryhmätöitä aiheista innovatiiviset palvelumahdollisuudet, perintöprojektit, tiimin rakentaminen, motivaatio, kansainvälisten prioriteettien edistäminen, lionismin edistäminen, haasteet
ja mahdollisuudet, erimielisyyksien
ratkaiseminen, piirin hallinnointi.
Näistä voit kysellä lisää kurssilaisilta. Henkilökohtaisesti nostaisin
esiin kohdan kansainvälisyys, vaikka
iso osa klubitoiminnasta onkin paikallista.

Palveluaktiviteetteja
Listasimme suomalaisia palveluaktiviteetteja: vanhainkotikäynnit, ros-

Jonon keula.

Uudet piirikuvernöörit ovat juuri vannoneet valansa Fukuokassa. Kuva: RNen.

kien kerääminen rannalta, liikennekasvatus/turvallisuus, lukeminen/
äänikirjeet, karjalankontti, invaliidit/talkoot, muistisairaat/palvelu,
veteraanit/lumityöt, kypärät 1.luokkalaisille, palvelukoti, kehitysvammaisten kuljetus, nuoriso, huostaan otettujen lasten kanssa toimiminen, uus-suomalaisten vastaanottaminen, näkövammaisten ulkoiluttaminen, veteraanikuljetus, perintöprojektien toteuttaminen, vähävaraiset perheet, vanhusten kuljetukset, vanhusten henkinen virkistymi-

nen, kantokuljetus. Siinä sinunkin
klubillesi mahdollisuuksien tarjotin.
SOME-tilannekartoituksen mukaan piireissä 6/2016 oli Facebooksivut valtaosassa piirejä, niistä puolet olivat avoimina, puolet suljettuina. Kaikilla piireillä oli kotisivut,
joissa jäsenosio on suljettuna. Ainakin yhdessä piirissä pidettiin blogia
nuorisovaihdon toimesta.
Mahdollisina konfliktitilanteina
luokassamme olivat klubien väliset
reviirit, virkavalinnat, piirien väliset
henkilökonfliktit ja klubien sisäiset
riidat.
Japanilaisesta
kulttuurista
opimme: sokeille on joka ainoaan
jalkakäytävään merkitty keltaisella
kohokuviolla kulkulinja. Se ei siis
ole jalankulun ja pyöräily erotusviiva, kuten niin monessa maassa.
Itse asiassa pyöräilijät ajoivat sikin
sokin jalankulkijoiden seassa ja
kovaa vauhtia. Kaikki jonotukset
on järjestetty nerokkaasti ja kurinalaisesti.
Lukutaidon hankkiminen ei ole
Japanissa helppoa, kun kirjoituksessa käytetään yli 2 500 ”aakkosta”
meidän 28 sijaan. Vasemmanpuoleinen liikenne oli myös liukuportaissa.
Japanilaiset ovat erittäin kohteliaita
sekä puheissaan että käytökseltään,
kumartamista ja kiittämistä oppi
pikku hiljaa arvostamaan. Konduktööri ei tarkastanut lippuja, koska
eihän Japanissa kukaan matkusta

pummilla. Konduktööri, kuljettuaan vaunun läpi kääntyi kohteliaasti kumartamaan vaunua kohti.
Kohteliaisuudessa olisi meillä suomalaisilla paljonkin opittavaa. Arigatoo gozaimasu (Paljon kiitoksia) lausuma jäi soimaan joka käänteessä.
Aarne Kivioja
kurssivanhin
107-N

Suomalaisia jonossa.
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Kansainvälisen presidentin, kansleri Bob Corlewin teema kaudelle 2016–2017
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VALLOITAMME

UUSIA
VUORIA
VALLOITAMME

Tänä vuonna kansainvälinen presidentti chancellor Bob Corlew rohkaisee teemassaan lioneja
Vuoren huipulle
ei tarkoita
matkanNouse
loppua,
valloittamaan
uusia vuoria pääseminen
ja saavuttamaan satavuotisjuhlan
tavoitteemme.
huipulle liittymällä
se tarkoittaa
uuden matkan
alkua.
mahdollisuutta.
lionien
seuraan satavuotisjuhlan
palveluhaasteessa
eli yliUutta
sadan miljoonan
ihmisen auttamisessa.

UUSIA VUORIA
Me johdamme palvelun kautta. Se on meidän

Lionit ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ja

Vuoren
huipulle
pääseminen
ei tarkoita
matkaneriloppua,
osallistujia paikkakunnilla
puolilla maailmaa.
voimamme. Me
olemme paikkakuntien
johtajien
Esitä itsellesi nämä kysymykset: Millainen
verkosto ja olemme itse nähneet mitä palvelu voi
se
uuden matkan alkua.
Uuttaolisi
mahdollisuutta.
paikkakuntani
jos siellä ei olisi koskaan
saadatarkoittaa
aikaan ja miten arvokkaita

vapaaehtoistyön tekijät ovat paikkakunnilla.
Me johdamme
palvelun
kautta.
Se on
meidän
Meidän tulee
jatkuvasti
arvioida
LCI:n
voimamme.
Me
olemme
paikkakuntien
johtajien
tarjoamia palvelualoitteita ja ohjelmia, jotta
verkosto
ja
olemme
itse
nähneet
mitä
palvelu
voi
varmistamme että meillä on yhteinen visio, jossa
saada
aikaan
ja
miten
arvokkaita
palveluohjelmat johtavat järjestömme tarkoitusta
vapaaehtoistyön
tekijät
ovat paikkakunnilla.
jäsenmäärämme
kasvaa,
ja tämän tuloksena
Meidän
tulee
jatkuvasti
arvioida meillä
LCI:n on
jäsenet ovat entistä tyytyväisempiä,
tarjoamia
palvelualoitteita ja
ohjelmia, jotta ja
tarkoituksenmukaisempia
yhteistyösuhteita
varmistamme
ettätietoisuutta
meillä on yhteinen
visio, jossa
lisäämme yleisön
toiminnastamme.
palveluohjelmat
johtavat
järjestömme
tarkoitusta
Meidän tulee jatkaa
johtamista
palvelun
kautta
jäsenmäärämme
kasvaa,
ja
tuloksena
ja tämän
vahvistaa
asemaamme
humanitaarisen
jäsenet
entistä tyytyväisempiä, meillä on
palvelunovat
johtajina.
tarkoituksenmukaisempia
yhteistyösuhteita
Lioneilla on valtava vaikutus
ihmisten ja
lisäämme
yleisön
tietoisuutta
toiminnastamme.
terveyteen ja hyvinvointiin kaikkialla maailmassa.
Meidän
tulee
jatkaa
johtamista
palvelun
Miettikää
kaikkia
niitä
tapoja, joilla
lionitkautta
ja
vahvistaa
asemaamme
humanitaarisen
vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen elämään:
palvelun
johtajina.
• Ympäristö–
Lionit auttavat pitämään
Lioneilla
on valtava
vaikutus
ihmisten
ympäristömme,
kadut,
puistot,
joet,
terveyteen
ja
hyvinvointiin
kaikkialla
viheralueet ja veden puhtaana jamaailmassa.
turvallisena
Miettikää
kaikkia niitä tapoja, joilla lionit
kaikille.
elämään:
vaikuttavat
• Nuorisoihmisten
– Lionit jokapäiväiseen
auttavat, opettavat,
• Ympäristö–
Lionit
auttavat
pitämään
mentoroivat ja tukevat nuoria matematiikan
ympäristömme,
kadut, puistot,
joet,
läksyistä henkilökohtaisten
kriisien
viheralueet
ja
veden
puhtaana
ja
turvallisena
ratkaisemiseen ja jalkapalloturnausten
kaikille.
järjestämiseen.
•• Nuoriso
– Lionit
auttavat,
opettavat,
Nälkä – Me
toimimme
yksin
ja muiden
mentoroivat
ja
tukevat
nuoria
matematiikan
että
järjestöjen kanssa varmistaaksemme,
läksyistä
henkilökohtaisten
kriisien
kukaan ei joudu näkemään nälkää.
ja jalkapalloturnausten
• ratkaisemiseen
Näkökyky – Lionit
tekevät töitä monella eri
järjestämiseen.
tasolla taistelussa ennaltaehkäistävää
• Nälkä
– Me
toimimme
yksin ja muiden
sokeutta
vastaan
ja tarjotakseen
paljon
että
järjestöjen
kanssa
varmistaaksemme,
tarvittuja palveluja sokeille ja
kukaan
ei
joudu
näkemään
nälkää.
näkövammaisille.
• Näkökyky – Lionit tekevät töitä monella eri
tasolla taistelussa ennaltaehkäistävää
sokeutta vastaan ja tarjotakseen paljon
tarvittuja palveluja sokeille ja
näkövammaisille.
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ollut lionsklubia?
Lionit
ovat kaupunkimme,
tärkeitä yhteistyökumppaneita
ja
Millaisilta
koulumme,
osallistujia
paikkakunnilla
eri
puolilla
maailmaa.
puistomme ja kirjastomme näyttäisivät?
Esitä
itsellesi nämä
Millainen
Mihin
perustarpeisiin
ei kysymykset:
vastattaisi? Mitä
paikkakuntani
olisi
jos
siellä
ei
olisi
koskaan
mahdollisuuksia kasvaa, oppia ja menestyä
ollut
lionsklubia?
yhteiskuntana
jäisi toteutumatta? Sellaista
Millaisilta
kaupunkimme,
koulumme,
maailmaa on vaikea
kuvitella ja
vaikea mitata.
puistomme
kirjastomme
näyttäisivät?
Onneksijameidän
ei tarvitse
kuvitella
Mihin
perustarpeisiin
ei vastattaisi?
Mitä
millainen
maailma olisi
ilman lionsklubeja.
Kun
mahdollisuuksia
kasvaa, oppia
ja menestyä
lähestymme järjestömme
100-vuotispäivää,
yhteiskuntana
jäisi toteutumatta?
kasvanut
antamamme palvelun
jalanjälki onSellaista
maailmaa
on vaikea
kuvitella
ja Jones
vaikea olisi
mitata.
huomattavasti
siitä mitä
Melvin
Onneksi
meidän
ei tarvitse kuvitella
koskaan
voinut
kuvitella.
millainen
olisi ilmanniille
lionsklubeja.
Lionitmaailma
pysyvät uskollisina
kahdelleKun
lähestymme
järjestömme
100-vuotispäivää,
sanalle, jotka määrittelevät keitä me olemme –
kasvanut
antamamme
palvelun
miksi järjestömme
on jalanjälki
olemassaon
– “Me
huomattavasti
siitä
mitä
Melvin
Jones
olisi
palvelemme.” Lionit ovat valmiina ottamaan
koskaan
voinut
kuvitella.
vastaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia
Lionit
pysyvät
uskollisina
kahdelle
palvella
muita.
Mikään
vuori einiille
ole koskaan
sanalle,
jotka
määrittelevät
keitä
me
olemme –
liian korkea.
miksi
järjestömme
on
olemassa
–
“Me
Kun aloitimme 100-vuotisjuhlakauden
palvelemme.”
Lionit 2014
ovat valmiina
ottamaan
vuosikokouksessa
viettämisen vuoden
vastaan
uusia
haasteita
ja
mahdollisuuksia
Torontossa, pyysimme lioneita kiipeämään
palvella
muita.
Mikään
vuori ei ole koskaan
seuraavalle
vuorelle
– palvelemaan
vähintään
liian
korkea.
100 miljoonaa ihmistä neljällä alueella –
Kun aloitimme
Nuoriso,
Näkökyky,100-vuotisjuhlakauden
Nälän helpottaminen ja
2014 vuosikokouksessa
viettämisen
Ympäristö – vuoden
30. kesäkuuta
2018 mennessä. Lionit
Torontossa,
pyysimme kuten
lioneita
kiipeämään
vastasivat haasteesen
vain
lionit voivat,
seuraavalle
vuorelle
–
palvelemaan
vähintään
innostuneesti ja päättäväisesti. Jo ensimmäisen
100
miljoonaa
ihmistä
neljällä
alueella
–
vuoden aikana me saavutimme yli kolmasosan
Nuoriso,
Näkökyky,
Nälän
helpottaminen
ja
tavoitteestamme. Nyt kun olemme päättämässä
Ympäristö
–
30.
kesäkuuta
2018
mennessä.
Lionit
satavuotisjuhlan palveluhaasteen toista vuotta,
vastasivat
haasteesen
kuten
vain
lionit
voivat,
olemme ohittaneet kahdenkolmasosan
innostuneesti
ensimmäisen
virstanpylväänjajapäättäväisesti.
meillä on hyvätJomahdollisuudet
vuoden
aikana
me ylittää
saavutimme
yli kolmasosan
saavuttaa
tai jopa
tavoitteemme.
tavoitteestamme. Nyt kun olemme päättämässä
satavuotisjuhlan palveluhaasteen toista vuotta,
olemme ohittaneet kahdenkolmasosan
virstanpylvään ja meillä on hyvät mahdollisuudet
saavuttaa tai jopa ylittää tavoitteemme.
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Corlew_ Pres ThemeFI_Layout 1 4/28/16 8:50 AM Page 5

Corlew_ Pres ThemeFI_Layout 1 4/28/16 8:50 AM Page 5

Mutta nyt ei ole aikaa levätä.
Jokaisella paikkakunnalla, ovat ne
suuria tai pieniä, on mahdollisuuksia
100-vuotisjuhlan perintöprojektille.
Maailman lionit ovat valmiina
Mutta nyttähän
ei oleuuteen
aikaa levätä.
vastaamaan
Jokaisella
paikkakunnalla,
ne
haasteeseen rakentamalla ovat
pysyviä
suuria
tai
pieniä,
on
mahdollisuuksia
perintöprojekteja, jotka tulevat
100-vuotisjuhlan
perintöprojektille.
muistuttamaan lioneita
ja
Maailman
lionit
ovat
valmiina
paikkakunnan asukkaita
meidän
vastaamaan
tähän
uuteentyöstä.
tekemästämme
upeasta
haasteeseen
rakentamalla
pysyviä
Lisäksi perintöprojekti
on muisto
perintöprojekteja,
jotka
tulevat
vuorista, joille olemme kiivenneet
muistuttamaan
lioneita
ja Projekti
100-vuotisjuhlamme
aikana.
paikkakunnan
asukkaita
meidän
voi olla puisto lapsille, nuorille
tekemästämme
upeasta työstä.
tarkoitettu
urheilukenttä,
koulu,
Lisäksi
perintöprojekti
on muisto
silmätautien
keskus apua
tarvitseville,
vuorista,
joille
olemme
kiivenneetjossa
sairaala tai
vaikkapa
metsäalue,
100-vuotisjuhlamme
aikana. Projekti
kasvatetaan puita ja suojellaan
voi
olla puisto
lapsille,
nuorille
ympäristöä,
kirjasto
vanhuksille,
tarkoitettu
urheilukenttä,
koulu,
jossa he voivat oppia ja nauttia
silmätautien
keskus
apua
yhdessäolosta. Tai projektitarvitseville,
voi olla
sairaala
tai vaikkapa
metsäalue,
jossa
jonkinlainen
monumentti,
suuri kello,
kasvatetaan
puita
ja
suojellaan
tai merkki joka muistuttaa meitä
ympäristöä,
kirjasto vanhuksille,
velvollisuudestamme
palvella muita.
jossa
he
voivat
oppia
ja nauttia
Lionit ovatkin nyt
kiinnittämässä
yhdessäolosta.
Tai projekti
voi olla
huomiota
tarpeisiin,
joihin voidaan
jonkinlainen
monumentti,
suuri
kello,
vastata 100-vuotisjuhlan
tai
merkki
joka
muistuttaa
meitä
perintöprojektin kautta. Vuori on
velvollisuudestamme
palvella
muita.
korkea
emmekä näe vielä
huippua.
Lionit
ovatkin
nyt
kiinnittämässä
Meiltä vaaditaan sisukkuutta, jos
huomiota
tarpeisiin,
joihin voidaan
aiomme saavuttaa
tavoitteemme.
vastata
100-vuotisjuhlan
Mutta me olemme lioneita emmekä
perintöprojektin
kautta.
Vuori on
pysähdy ennen kuin
saavutamme
korkea
emmekä
näe
vielä
huippua.
vuoren huipun!
Meiltä vaaditaan sisukkuutta, jos
aiomme saavuttaa tavoitteemme.
Mutta me olemme lioneita emmekä
pysähdy ennen kuin saavutamme
vuoren huipun!

Lyhennys: Raimo Naumanen
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Jay Copp:

Tuomari tulee – päätös on annettu
Lionien satavuotisjuhlavuoden presidentti on kansleri Robert Corlew,
joka valittiin tehtävään kesäkuussa
pidetyssä vuosikongressissa Japanissa. Corlewin käsiin on uskottu
Lions Clubs Internationalin johtajuuden ohjat ratkaisevan tärkeäksi
vuodeksi 2016–2017.
”Olen peloissani, nöyrä ja täynnä
energiaa”, hän sanoo naurahtaen
luontevana. ”Uskon, että satavuotisjuhlavuonna meillä lioneilla voi
olla valtava vaikutus maailmaan.
Meidän kaikkien on tehtävä työtä
yhdessä, vedettävä yhtä köyttä joka
klubissa, lohkossa ja piirissä.”
Presidentin tehtävässään Corlew
matkustaa ympäri maailman tapaamassa klubeja, palvelu- ja kansalaisjärjestöjen johtajia, presidenttejä,
kuninkaita ja arvohenkilöitä. Hän
tulee johtamaan kansainvälistä hallitusta ja auttaa lionsklubien toimintaperiaatteiden toteutumisen valvonnassa. Hän tulee puristamaan kokonaisen elämän pituisen kokemusten
summan yhteen ainoaan vuoteen.
Hänen omat elämänkokemuksensa
painavat kuitenkin leimansa hänen
valintoihinsa ja päätöksiinsä.
Palveleminen parrasvaloissa ei ole
uutta Tennesseen osavaltiossa asuvalle 63-vuotiaalle Corlewille. Hän
on toiminut tuomarina ja kanslerina
30 vuoden ajan. Kanslerina siviilioikeudessa hän on ratkaissut korkean profiilin riitaisia oikeusjuttuja,

Tuomari vannomassa virkavalaa Lions-järjestön presidentiksi. Valan vastaanottaa edeltäjä, DR Jitsuhiro Yamada.
Kuva: RNen.

joiden osapuolina on ollut liikeyrityksiä ja valtio. Hän on työskennellyt
myös asianajajana, opettanut lakia ja
29-vuotiaana palvellut Murfreesboron kaupunginvaltuustossa kahden
vuoden ajan.
Corlewin palvelu lionjäsenenä
on ollut yhtä lailla vaikuttavaa. Liityttyään suureen, kukoistavaan ja

kaikkea muuta kuin vajaalukuiseen
Murfreesboro Lions Clubiin Corlew
ryhtyi tuota pikaa klubin sihteeriksi. Hän sukelsi palveluun, paistoi lettuja, myi luutia ja hehkulamppuja ja moppeja ja keräsi varoja Tennessee Lions Eye Center for Children
-klinikan avaamiseen, josta tulikin
nopeasti eturivin klinikka.
Tarve ja Corlew näyttivät kohtaavan toisensa. Kun Corlew piirikuvernöörinä vieraili erään klubin perustamisjuhlassa, epätavallisen valtava
myrsky iski paikkakunnalle ja tulvavedet raivosivat saartaen ihmiset
umpikujaan koteihinsa. Uudet lionit
laskivat haarukat ja veitset kädestään, hyppäsivät moottoriveneisiin
ja lähtivät pelastamaan peloissaan
olevia ihmisiä.

Varhaiskypsä nuori

Fukuokan vuosikokouksessa luovutettiin kansleri Bob Corlewin käsiin Lionsjärjestön 100-vuotisjuhlavuoden ohjat. Tärkeä tehtävä saa tuomarin ilmeen
vakavoitumaan iloitsevan joukon keskellä. Kuva: RNen.
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Corlewin poikavuosien aikaan oli
Murfreesboro, joka sijaitsee noin
40 kilometrin päässä Nashvillestä,
vielä hiljaisen unelias 40 000 asukaan kaupunki. Hänen isänsä kasvatti pihvikarjaa ja opetti historiaa
yliopistossa. Corlew oli vanhin kolmesta lapsesta ja epätavallisen varhaiskypsä. Alakoulun toisella luo-

kalla hän aloitti luokkatoveriensa
kanssa kerhon nimeltä 77 club. Se
jäljitteli kansalaisklubeja, joihin Corlewin vanhemmat kuuluivat (valitettavasti ei kuitenkaan lionsklubi).
”Jotta voi olla toisluokkalainen, piti
olla 7-vuotias, siitä me keksimme
sen nimen”, hän kertoo.
Melkein kaikki lapset liittyivät 77
clubiin, jonka päätarkoitus oli huviretken pitäminen – kunnes kerholaiset suuntasivat katseensa ”ympäristönsuojeluun”, kuten Corlew sen
ilmaisee. Leikkipuiston suihkulähde
vuoti. ”Me estimme vettä pääsemästä keinujen ja liukumäkien alle”,
hän sanoo hymyillen ironisesti.
Vain vuotta myöhemmin eli
8-vuotiaana Corlew osoitti edelleen
voimakasta yrittäjähenkeä – ominaisuus, josta myöhemmin vuosien päästä oli hyötyä, kun hänestä
tuli lion – lähtemällä mukaan bensiininmyyntibisnekseen. Eräs hänen
isänsä ystävistä oli polttoainekauppias, ja Corlewin isällä oli 760-litran tankki. Corlew osti polttoaineen
isänsä ystävältä tukkuhintaan ja myi
sen naapureille vähittäishintaan.
Joskus hänen uskaliaisuutensa
toimi häntä itseään vastaan. Ollessaan 8-vuotias hän otti isänsä kaksi

kuukautta vanhan kuorma-auton,
ajeli ympäri maatilaa ja törmäsi päin
latoa. Isä ei koskaan korjauttanut
lommoa vaan antoi sen olla pysyvänä muistutuksena poikansa hullutuksesta.
Corlew oli nuorukaisena kuitenkin suorittaja eikä mikään lainrikkoja.
Hän oli kiinnostunut yhteiskuntaopista ja hankki itselleen työpaikan
Alabaman senaattorin apupoikana.
Toisen lukiovuoden aikana hän asui
Washington D.C:ssä ja jakoi asunnon muiden apupoikien kanssa. Hän
kävi koulua kolme tuntia aamuisin
ja käytti sitten suuren osan päivästä
äänestäjille lähetettävien onnittelukirjeiden kirjoittamiseen. ”Minulla
oli unelma siitä, että olisin joskus
valtion palveluksessa”, hän muistelee. ”Se ei kuitenkaan käynyt toteen,
mutta Washingtonissa viettämälläni vuodella oli merkittävä vaikutus minuun. Kävelin senaatin kerroksessa monien sellaisten ihmisten joukossa, joita näin televisiossa
ja sanomalehdissä.”
Corlewista itsestäänkin tuli osa
mediaa, kun hän jatkoi koulunkäyntiään Tennesseessä. Ennen koulupäivän alkua hän pistäytyi lukemassa uutiset paikallisen radioaseman uutislähetykseen. Corlewilla on ”radioääni” – syvä mutta
kuitenkin miellyttävä. Collegessa
opiskellessaan hän kävi kesätöissä
Murfreesboron toisella radioasemalla. ”Hänellä oli hyvä ääni, hyvä
luonne ja halu tehdä töitä halvalla
hinnalla”, selittää Austin Jennings,
hänet palkannut radioaseman omistaja. Jennings ei ollut ainoastaan
lion vaan – mikä yhteensattuma –
hänestä tuli kansainvälinen presidentti vuonna 1988.
Corlew opiskeli historiaa Davidson Collegessa Pohjois-Carolinassa,
ja hänestä tuli seniorluokkansa presidentti. Hän pestautui myös reservin upseerien koulutusjoukkoihin
(ROTC) ja palveli lopulta armeijan
reservissä kaksitoista vuotta ennen
eläkkeelle siirtymistään.
Davidsonissa Corlew toimi
huono-osaisten lasten tutorina, ja
jotkut näistä lapsista tekivät häneen
unohtumattoman
vaikutuksen.
Tämä voimakas vapaaehtoistyön
kokemus ja ne vuodet, jotka hän
vietti omistautuneesti partioliikkeen
parissa sekä paikallisyhteisön auttamiseen liittyneet tapahtumat auttoivat tekemään hänestä sen, joka
hän on nyt. ”Kun katsomme taaksepäin elämäämme, näemme siellä
luultavasti asioita, jotka tapahtuessaan muokkasivat meitä”, sanoo
Corlew. ”Asioita, jotka saivat aikaan
tunteen, että minun täytyy tehdä

Iloiset uudet Lions-järjestön johtajat, presidentti Bob Corlew ja varapresidentti Naresh Aggarwal.
Kuva: RNen.

tästä maailmasta parempi paikka.
Minun on tehtävä asiat paremmaksi
omalle kaupungilleni, omalle yhteisölleni.”
Hänestä tuli lion vuonna 1978,
kun hän oli vielä tuore lakimies.
Hänen tutustumisensa lioneihin
tapahtui ovelasti. Kiinteistönvälittäjä, joka työskenteli hänen kanssaan samassa rakennuksessa ja sattui myös olemaan myöhään töissä
sinä kyseisenä iltana, kutsui hänet
illalliselle. ”Hän ei kertonut minulle,
minne olimme menossa, kun nousimme autoon. Se oli lionskokous”,
Corlew sanoo. Illasta muodostui
ihan mukava. Corlew tunsi jo ennestään monia lioneita, ja nämä toivottivat hänet lämpimästi tervetulleeksi.
”Opin siitä kokemuksesta, että asenteemme ja lämmin tervetulotoivotuksemme ovat hyvin tärkeitä tekijöitä silloin, kun meillä on vieraita
klubissamme. ”
Kaksi muuta tekijää olivat omiaan
tekemään hänestä lionin – toinen
hyvin tärkeä ja toinen vähemmän
tärkeä. ”Lionit olivat heti paikalla
innokkaita kertomaan minulle kaikista niistä hankkeista, joita klubilla
oli. Klubi oli hyvin aktiivinen paikkakunnalla. Ruokakin oli tosi hyvää.”
Corlew ryhtyi mielellään lioniksi
ja nautti erityisesti nuorten auttamisesta. Hänen klubinsa aloitti Kids
Fest -tapahtuman, osti lahjoja orpokodin lapsille ja teki näkötarkastuksia. ”Me löysimme silmäongelmia –
joista pari olisi saattanut jopa uhata
nuoren ihmisen henkeä, ellemme
olisi pitäneet silmätarkastusta”,
sanoo Corlew.

Hänen työnsä kanslerina vaikutti hänen omaan suhtautumistapaansa lionina. ”Luulen oppineeni
työni kautta, että oli tarpeen kuunnella kaikkia näkökantoja. Luulen,
että minulla oli enemmän kärsivällisyyttä kuunnella vastakkaisia mielipiteitä”, hän sanoo. ”Työni tuomioistuimessa oli merkittävä tekijä, joka
auttaa minua olemaan parempi lionvirkailija.”
Hänen elämästään tuli vielä rikkaampaa, kun hän kohtasi Diannen.
Corlewin intohimoinen mieltymys capuccinoa kohtaan johti heidän kohtaamiseensa. Ollessaan
ajamassa erääseen konferenssiin
hänellä oli hetki ylimääräistä aikaa
ja hän päätti poiketa juomaan capuccinon opettajien kahvilaan siinä lainopillisessa tiedekunnassa, jossa hän
opetti. Hän törmäsi koulun aktuaariin, jonka poika oli erään lastenlääkärin potilaana sillä lastenklinikalla, jossa Dianne työskenteli lääkärin assistenttina. ”Minusta sinun
tulisi tavata tämä lääkäri”, ehdotti
aktuaari. Corlew tapasi lääkärin ja
sattui samalla tapaamaan myös
Diannen. Vuoden seurustelun jälkeen he menivät naimisiin.
”Tapailtuani Bobia jonkin aikaa
huomasin, että meidän vastakohtaisuutemme täydensivät toisiaan.
Meillä on paljon asioita, joissa
olemme erilaisia, ja sitten oli paljon
sellaisia asioita, joista me molemmat olimme kiinnostuneita. Tapailtuamme jonkin aikaa huomasin, että
vastakohtamme ovat tasapainossa”,
sanoo Dianne. Corlewit ovat ylpeitä
siitä, että heillä on viisi aikuista lasta

ja viisi lastenlasta. Kolme heidän lapsistaan asuu aivan muutaman kilometrin päässä heistä, ja perhe viettää usein aikaa yhdessä.
Yksi kaikkein tärkeimmistä
asioista, joita Corlew on yrittänyt
painottaa lapsilleen, pätee myös
hänen omaan elämäänsä lionina. Se
koskee sekä liontovereita että niitä
ihmisiä, joita he palvelevat. ”Yritimme opettaa lapsillemme, että jotkut ihmiset ovat onnekkaita ja jotkut
vähemmän onnekkaita”, hän sanoo.
”Jotkut ihmiset ovat eteviä ja jotkut
eivät. Joillakin ihmisillä on runsaasti
taloudellisia mahdollisuuksia ja joillakin ei. Jokaista tulee kunnioittaa
niistä lahjakkuuksista ja kyvyistä,
joita heillä on.”
Miettiessään sitä, miten pitkälle hän on päässyt lionina,
Corlew pudistaa päätään ihmeissään. ”Muistan, miten innoissani
olin hyvin nuorena lionina, kun piirikuvernööri tuli vierailulle. Muistan ajatelleeni että vau, sinä päivänä
minun täytyy laittaa ylleni puku”,
hän sanoo.
Nyt hänelle on kuitenkin tärkeätä se, miten pitkälle hän pystyy viemään lionsklubit. ”Toivon, että voimme sanoa vuoden
lopussa, että me lionit kasvoimme
yksilöinä ja kasvoimme järjestönä
ja että jäsenmäärämme ja maailmalle antamamme palvelun määrä
kasvoivat”, hän sanoo. ”Tilaisuus
palvella sadantena presidenttinä on
aivan uskomaton unelma. Presidentiksi tuleminen merkitsee minulle
tilaisuutta tarjota palvelua, joka voi
muuttaa maailman.”
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Tekstiviestiäänestys nopeutti Turun vuosikokousta

Heikki Hemmilä ja Erkki Honkala
Lions-liiton uudet puheenjohtajat
Aurinkoinen sää houkutteli suomalaisen lionsväen runsain joukoin
Turkuun 28.5.2016 63:een vuosikokoukseen. Kokousjärjestelyissä
huomattavimmat muutokset olivat
tekstiviestiäänestys ja viestintäseinäkeskustelut. Molemmat onnistuivat lähes täydellisesti ja erikoisesti puhelinäänestyksessä vaalitulokset saatiin välittömästi äänestyksen jälkeen ja aikaisemmin runsaasti aikaa vienyt äänestyskokonaisuus meni läpi muutamassa minuutissa. Ongelmaksi muodostui ainoastaan ahvenanmaalaisten äänestäjien
osalta tekniikan pettäminen.
Ennakkoon paljon keskustelua
herättänyt Leijona-talon myyntihanke siirtyi keskusteltavaksi ensi
kesänä Joensuun vuosikokouksessa.
Perjantaina kokoussarjan aloittivat liiton hallituksen sekä kuvernöörineuvoston kokoukset. Varapuheenjohtajaehdokkaiden esittelyssä poikkeuksellista oli, että vuosikokouksen
päävieras, LCI:n 2. varapresidentti
Naresh Aggarwal esitti myös muutamia kysymyksiä. Ehdokkaiden ruotsin kielen taito oli myös koetuksella.
Ennen avajaisjuhlaa kuultiin LCI:n

LCI:n 2. varapresidentti Naresh Aggarwal puhui sekä perjantaina vuosikokouksen avajaisjuhlassa että lauantaina kokouksen avauksessa. Kuva: Heikki
Hemmilä.

100-vuotisjuhlavalmisteluista
ja
Punaisen Sulan tilanteesta. Itämeriseminaari alkoi lastensairaalan vanhempainhuoneen esittelyllä. Kestävästä kehityksestä puhuivat valtiotieteen maisteri, sihteeristön päällikkö Björn Grönholm ja hankepäällikkö Stella Aaltonen. Suurta mielenkiintoa herätti professori Esko Valta-

ojan mainio esitys sosiaalisesti kestävästä kehityksestä. Samaan aikaan
ratkaistiin SKEBA – Nuorten bändiskaban voittajat. Turun kaupungin
tervetuliaismaljan jälkeen oli avajaisjuhla ja päivä päättyi Itämeriiltamiin.
Vuosikokouksen avajaisjuhlassa
vieraat toivotti tervetulleiksi pää-

Varapuheenjohtajaehdokkaiden vaalitentti ja Itämeri-seminaari kiinnosti kokousväkeä ja kokoushuone täyttyi ääriään
myöten. Eturivissä oikealla 2.VP Naresh Aggarwal sekä ID Jouko Ruissalo puolisonsa Pirkon kanssa. Pikkukuvassa yläreunassa puheenjohtajaehdokkaat vasemmalta VCC Heikki Hemmilä, PDG Erkki Honkala, MD-GMT Jukka Kärkkäinen
ja DG Erkki Voutilainen. Kuva: Antti Tuomikoski.
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toimikunnan puheenjohtaja Björn
Taxell. Lions-liiton tervehdyksessä
liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen
sanoi, että tämän kokousviikonlopun tarkoitus on koota suomalaiset lionit ja heidän puolisonsa
yhteen saamaan katsaus Lions-liiton ja suomalaisen lions-toiminnan
edelliseen kauteen, suunnittelemaan
tulevaa kautta ja antamaan suuntaviivoja myös sille, millaista toimintaa
järjestöltä me lionit odotamme tulevaisuudessa. Ehkä vähän sivuamme
myös kuluvaa, kohta päättymässä
olevaa kautta. Kokouksessa valitsemme myös työrukkasia eli käytännöntoteuttajia. Päätösten, joita
yhdessä teemme, tulee olla harkittuja ja pitkäjännitteistä järjestömme
kehittämistä tukevaa ja kannustavaa. Kuten kaikki tiedämme, vuosikokouksemme on vain kerran vuodessa ja sen myötä päätösten vaikutus aikajanalla on pitkä.

Enemmän lionismia
enemmän palvelua
LCI:n 2. VP Naresh Aggarwal totesi
juhlapuheessaan, että MD 107 on
voimakas osa LCI:tä. Teillä on 14
piiriä, joissa on lähes 30 000 lionia.
Kun otetaan huomioon Suomen
väkiluku (5 miljoonaa), se on vahva
lukumäärä. Suhde on lähes yksi lion
jokaista 100:a suomalaista kohden.
Vaikka jäsenluvut ovat vahvoja,
parantamisen varaa on aina. Itse
asiassa parantamisen varaa on aina
siihen saakka, kunnes jokaista tarvetta varten on olemassa lion. Tällä
hetkellä tarvitaan jokaista lionia – se
tarkoittaa sitä, että me tarvitsemme
jokaisen lionin ponnistamaan parhaansa.
Jäsenmäärä voi olla hämmentävä
keskustelunaihe. Uusien jäsentenne
lukumäärä (1 260) on suunnilleen
sama kuin pudonneiden jäsentenne
lukumäärä (1 525). Kuitenkin teidän kokonaismääränne on aika korkea ja levittäytynyt läpi koko Suomen. Minkä johtopäätöksen siis
vedämme?
Minun johtopäätökseni on tämä –
ei ole kyse siitä, kuinka monta lionia
meillä on, vaan on kyse siitä, kuinka
paljon meillä on lionismia. Enemmän

Tilintarkastajiksi valittiin KHT
Katja Kuosa-Kaartti LC Orimattila/
Leonat ja KHT Jukka Peltola. Varatilintarkastajiksi tulivat HT Heimo
Seppälä LC Lehti/Tiirismaa ja KHT
Olavi Ala-Nissilä LC Loimaa/Kosket.
Vuosikokouspaikkakunnaksi 2020
ei ollut yhtään hakijaa. Seuraavat
vuosikokoukset pidetään Joensuu
2017, Oulu 2018 ja Kalajoki 2019.

Jäsenmaksua
ei korotettu

Vuosikokouksen ohjelman keventäjinä olivat suloiset Lahjan Paraatitytöt.
Kuva: RNen.

lionismia tarkoittaa enemmän palvelua. Tavoitteemme on lisätä lionismin määrää jokaisessa lionsklubissa.
Leojen tervehdyksen esitti Suomen leojen presidentti Oona Ståhle.
Hän sanoi, että leona ja leijonana
olemisessa kyse ei ole yksin pärjäämisestä, ja omista saavutuksista.
Kyse on siitä, että voi luottaa ystäviin ja myöntää olevansa vajavainen, ihan tavallinen ihminen jolla on
omat visiot asioista ja kun ne eivät
toteudu syystä tai toisesta saa mahdollisuuden puhua ystävälle, joka
vie oman hyvän ajatuksen uudelle
tasolle.
Turun kaupungin tervehdyksen
esitti valtuuston 1. varapuheenjohtaja Lauri Kattelus. Tilaisuutta
kevensi Lahjan Paraatityttöjen iloiset esitykset.

Olemme
muutoksen luojia
Vuosikokouksen avauksessa lippujen sisääntulon jälkeen seurakunnan puheenvuoron esitti piispa
Kaarlo Kalliala ja hän lähetti seppelepartion sankarihaudalle.
Tervehdyspuheessan 2. VP
Naresh Aggarwal sanoi, että jäsenmäärämme “voima” ei riipu ainoastaan ihmisten lukumäärästä vaan
siitä, miten voimakas tunne heillä
on lionismista. ”Me”-hengen voima
on se tunne – tunne lionismista
samoin kuin yhteenkuuluvaisuuden
tunne muiden lionien kanssa. Tämä
”Me”-henki on ensimmäinen askel
jokaiselle suurenmoiselle matkalle.
Uusi vuosisata tuo meille uusia
vuorenhuippuja ja vuoria kiivettäviksi. Meidän on tehtävä yhteistyötä
käyttäen hyväksemme “Me”-hengen
voimaa.
Me olemme muutoksen luojia.
Tehtävämme ei ole vain valloittaa
vuoria, vaan kertoa maailmalle, ettei
mikään vuori ole meille liian korkea

kiivettäväksi. ”Me”-hengen voimaa
käyttäessämme jopa kaikkein korkeimmastakin vuoresta tulee vain
matala kukkula.
Tilaisuus päättyi musiikkilukiolaisen Minja Survosen soittamaan ”Oi
kallis Suomenmaa”.

Virallisia klubien
edustajia lähes tuhat
Logomon tiloihin oli saapunut noin
1 600 leijonaa, puolisoa ja leoa. Klubien virallisia edustajia oli paikalla
945, jotka edustivat 471 klubia.
Vuosi sitten Vuokatissa oli paikalla
896 virallista edustajaa 442 klubista.
Porissa vuonna 2014 oli paikalla 957
virallista edustajaa 465 klubista. Heinolassa vuonna 2013 virallisia edustajia oli 1071 500 klubista.
Liiton puheenjohtajaksi valittiin ainoana ehdokkaana ollut VCC
Heikki Hemmilä (61) LC Ylivieska.
Lääketieteen lisensiaatti ja Kelan
asiantuntijalääkäri Hemmilä on
syntynyt Brisbanessa Australiassa.
Monien virkojensa lisäksi hän ollut
Kansanlääkintökeskuksen tutkija,
kouluttaja ja vastaava lääkäri. Hän
on myös vuoden 2015 mestarikansanparantaja. Leijona hän ollut vuodesta 1982 ja toimi piirikuvernöörinä
kaudella 2014–2015. Hän on saanut
lukuisia Lions-palkintoja ja on mm.
Lions-ritari.
Varapuheenjohtajaksi oli kolme
ehdokasta. Äänestyksessä opetusneuvos, kasvatustieteen maisteri,
PDG Erkki Honkala (64) LC Peräseinäjoki sai 374 ääntä (47 %). Äänestäneitä oli 801. MD-GMT Jukka Kärkkäinen (55) LC Helsinki/Metsälä sai
303 ääntä (34,8 %) ja DG Erkki Voutilainen (65) LC Valkeakoski 104
ääntä (13 %). Toisella kierroksella
äänestäjiä oli 720. Erkki Honkala sai
417 ääntä (58,5 %) ja Jukka Kärkkäinen 323 ääntä (40 %). Näin Honkala
valittiin liiton varapuheenjohtajaksi.

Hyväksyttiin äänestyksen jälkeen
Lions-liiton jäsenmaksuksi 1.7.2016
alkaen nykyinen 33 euroa/jäsen. Perhejäsenen kotimainen jäsenmaksu
on puolet perheenpään jäsenmaksusta. Tämä edellyttää, että perhejäsenyys on tallennettu jäsenrekisteriin. Samalla vahvistettiin kotimaiseksi liittymismaksuksi 0 euroa/
jäsen. Kannatusmaksuiksi tulivat 5
tähteä 1 vuosi 4 000 euroa, 2 vuotta
6 500 euroa, 3 tähteä 1 vuosi 2 500
euroa ja 2 vuotta 4 000 euroa.
1 tähti, 1 vuosi 2 500 euroa.
Talousarvio kaudelle 2016–2017
hyväksyttiin yksimielisesti ja kotimaiseksi teemaksi tuli Tue nuorta
itsenäisyyteen – Stöd unga självständighet.
Vuosikokous hyväksyi yksimielisesti kauden 2014–2015 toimintakertomuksen. Samoin vahvistettiin
kauden 2014–2015 tilinpäätös sekä
myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Viime kaudella kansainvälisen presidentin Ask One kampanja
toteutui kiitettävästi. Uusia jäseniä
tuli enemmän kuin kolmena edellisenä vuotena, mutta vastaavasti
eroamisiakin tapahtui. Uusia klubeja perustettiin kuusi, joka jäi selvästi asetetusta tavoitteesta. Yhdeksän klubia lopetti toimintansa. Jäsenmäärän alenemisesta huolimatta
Suomen jäsenkehitys on Pohjois-

maiden paras ja Euroopassa Suomi
oli sijalla viisi, miinusta 0,70 %.
Toimintakausi numeroissa osoitti,
että Lions-toiminta 100 vuotta palveluhaaste tavoitti liki 232 000
ihmistä. Lahjoituksia LCIF:lle kertyi
yli 220 000 euroa, Nepalia autettiin
70 000 eurolla ja Sri Lankan kummilapsitoiminnan kautta koulutusavustusta sai noin 1 100 lasta. Sri Lankan silmäsairaalan toimintaan kerättiin yli 20 000 euroa ja Uusi lastensairaala 2017 -keräykseen lahjoitettiin lähes 250 000 euroa. Nenäpäivän tulos oli noin 135 000 euroa ja
Lions Quest -opetukseen osallistui
liki 550 kasvattajaa. Reilu 200 nuorta
lähti nuorisovaihtoon ja leireille saapui noin 140 nuorta. Nuorten areena
tapahtuma kokosi yli 1 500 henkilöä
ja Kiitos veteraanit-palveluhanke
tavoitti yli 105 000 vetraania.
Suomen Lions-liitto ry:n sääntöihin tehdyt muutokset hyväksyttiin. Kaudella 2016–2017 toteutetaan joulukortti- ja Anna tukesi
nuorisolle -varainkeräysaktiviteetit.
Kauden 2016–2017 toimintasuunnitelma ja vuosikello hyväksyttiin.
Vuosikelloon lisättiin Baltic Sea
Lions -tapahtuma.
Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi -palkintoa ei jaettu hakemusten puuttumisen johdosta. Skeba
2016 -kilpailun voitti ja 1 500 euroa
kuittasi Eternity Hour Järvenpäästä.

Osallistumismaksua ei peritä
Vuosikokousaloitteet hyväksyttiin
lähes kuvernöörineuvoston päätösesitysten mukaisesti.
Joihinkin aloitteisiin, joita vuosikokous ei hyväksynyt, lisättiin täydentävä sanamuoto. Tarkat päätökset ovat luettavissa kokouksen pöytäkirjasta sen julkaisemisen jälkeen.
Suurin muutos tapahtui vuosiko-

Kännykkä-äänestys oli Lions-kokouksessa ensimmäistä kertaa käytössä
Turussa. LC Kuopio/Päivärannan viralliset edustajat Raimo Pirskanen ja Eeva
Hallikainen-Pirskanen äänestämässä uutta varapuheenjohtajaa. Kuva: RNen.
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Toimialajohtajat ja työryhmien
puheenjohtajat 2016–2017
1. JÄSENYYS (GMT)
Jäsenjohtaja (MDC) 2014–2017 Jukka Kärkkäinen, LC Helsinki/Metsälä
(ehdollinen valinta)
2. KOULUTUS (GLT)
Koulutusjohtaja (MDC) 2014–2017 Antti Forsell, LC Helsinki/Finlandia
3. VIESTINTÄ
Viestintäjohtaja (MDC) 2016–2019 (ei hakijoita)
• LION-lehden toimitusneuvosto, pj. Antti Tuomikoski,
LC Helsinki/Floorankenttä
Lions-liiton uusi puheenjohtaja Heikki Hemmilä. Kuva: Antti Tuomikoski.

kouksen osallistumismaksun osalta.
LC Pori/Karhu oli esittänyt muutosta
liiton sääntöihin osallistumismaksun perimiseksi vuosikokouksessa.
KVN:n päätösesityksessä aloite
hyväksyttiin edellytyksellä, että osallistumismaksulle on asetettu katto.
LC Muhos esitti LC Jäälän kannattamana, että aloitetta ei hyväksytä.

Äänestyksessä Muhoksen esitys sai
73,7 %:n kannatuksen, joten voimaan jäi 2015 Vuokatin vuosikokouksen päätös ja LC Pori/Karhun
aloite hylättiin.
Sunnuntain ohjelmassa oli vain
kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokous.
Raimo Naumanen

1.VDG-edustaja
Lions-liiton hallitukseen
Kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokouksessa 29.5.2016 Turussa valittiin hallitus kaudelle 2016–2017. Hallitukseen tulivat puheenjohtajana
CC Heikki Hemmilä LC Ylivieska ja varapuheenjohtajana VCC Erkki Honkala
LC Peräseinäjoki sekä IPCC Jari Rytkönen LC Uurainen. DG-jäseniä ovat Aarto
Mäkinen LC Sotkamo ja Sinikka Uola LC Hämeenlinna/Linnattaret. Äänestyksen jälkeen PDG-jäseniksi tulivat Jarmo Rastas LC Rovaniemi/Lainas ja
Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun. 1. varapiirikuvernöörien edustajaksi hyväksyttiin Timo Auranen LC Helsinki/Vuosaari.
Kokous hyväksyi toimialojen ja työryhmien puheenjohtajat kaudelle
2016–2017. Hallinnon työryhmiin hyväksyttiin vuosikokouksen päätöksen
mukaisesti Lions-liiton hallinnon yksinkertaistaminen. Päätös tulee voimaan
1.7.2016.
Hyväksyttiin kokouspöytäkirjojen tarkastaminen sähköisesti. KVN valitsi
työryhmän, joka laatii esityksen marraskuun kuvernöörineuvostoa edeltävälle hallituksen kokoukselle hallintorakenteiden, Lions-liiton sääntöjen ja
ohjesääntöjen yksinkertaistamiksi. Työryhmään valittiin CC Heikki Hemmilä
LC Ylivieska, VCC Erkki Honkala LC Peräseinäjoki, DG Reijo Lumme LC Tampere/Ruotu ja 1VDG Esa Ruuskanen LC Savonlinna/Sääminki.
Päätettiin, että KVN:n info on avoin 1.VDG:ille ja puolisoille. Seuraavat
KVN-kokoukset ovat 20.8. Kokkola, 26.11. Hämeenlinna, 25.2. Kuhmo ja
9.6. Joensuu (tarvittaessa).

Kansainvälisiä vieraita
Turussa
Suomen Lions-liiton 63.vuosikokouksessa Turussa nähtiin myös kansainvälisiä vieraita. Päävieras oli luonnollisesti LCI:n 2. varapresidentti Naresh
Aggarwal Intiasta puolisonsa Navitan kanssa.
Paikalla olivat myös DG Ulf Carlsson ja puoliso Maria Ruotsista, DG Sören
Stensgaard puolisonsa Hellen kanssa Tanskasta, DG Guðmundur Helgi Gunnarsson ja puoliso, lion Hrund Hjaltadottir Islannista, DG Heikki Korrt puolisonsa Marisin kanssa Virosta sekä DG Jürgen Schell Saksasta.
Vierasjoukossa olivat luonnollisesti suomalaiset kansainväliset vaikuttajat ID Jouko Ruissalon johdolla.
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4. PALVELU JA VARAINHANKINTA
Palvelujohtaja (MDC) 2014–2017 Tauno Laine, LC Espoo/Olari
– Monivuotiset työryhmät
• Korttityöryhmä 2014–2017, pj. Matti Mälkiä, LC Posio
• Punainen sulka -keräys 2016–2017, pj. Matti Tieksola, LC Oulunsalo
– Muut palvelu- ja varainhankinnan työryhmät
• Arpajaistyöryhmä, pj. Esa Ojapalo, LC Riihimäki/Kara
• Kotimaan katastrofikeräykset. Ei erillistä työryhmää, toimii
toimialajohtajan alaisuudessa.
5. NUORISOTYÖ
Nuorisojohtaja (MDC) 2014–2017, Jukka Isotalo, LC Espoo/Keskus
Työryhmät
• Lions Quest 2015–2018, pj. Raija Fors, LC Ylivieska/Savisilta
• Leotoiminta 2014–2017, pj. Lauri Vainio, LC Hämeenlinna/Birger
• Nuorisoleiri ja -vaihto 2014–2017, pj. Pirkko Kokkonen,
LC Äänekoski/Helmi
• Nuorten Areena, vuosittain keväällä nimettävä vastuuhenkilö
• Sri Lankan kummilapsitoiminta, pj. Eero Arvo, LC Hamina
• Orkester Norden, vastuuhenkilö Kim Juntunen, LC Espoo/Keskus
• Muut mahdolliset työryhmät nimetään myöhemmin
6. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Kansainvälisen toiminnan johtaja (MDC), 2016–2018,
pj. Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela
• Vastuuhenkilöt:
• LCIF-koordinaattori 2015–2018 ja Alert-toiminta, Heidi Rantala,
LC Tampere/Siilinkari
• NSR-OC-jäsen 2012–2017, Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela
• Baltic Sea Lions, Sanna Siissalo, LC Espoo/City
• Special Olympics, Matti Tieksola, LC Oulunsalo
• Sri Lankan Lions-ystävät, pj. Ilkka Siissalo, LC Espoo/City
• NSR-projekti/aurinkokeitin-hanke, pj. Heikki Saarinen,
LC Helsinki/Pohjois-Haaga
MUUT TYÖRYHMÄT
– Hallinnon työryhmät
• Toiminnan ja talouden suunnittelutoimikunta, pj. Erkki Honkala,
LC Peräseinäjoki
• PCC-toiminta, pj. Jari Rytkönen, LC Uurainen
• LCI 100 vuotta/MD 107 juhlatoimikunta, Heimo Potinkara,
LC Lahti/Laune
• Piirien uudelleen järjestäminen -työryhmä, pj. Tuomo Holopainen,
LC Helsinki/Vuosaari
• Sääntötyöryhmä, pj. Jouko Ruissalo, LC Helsinki/Mellunmäki, liiton
puheenjohtaja tai pääsihteeri käynnistää ryhmän työskentelyn
• IT-työryhmä, pj. Jari Salonen, pääsihteeri käynnistää ryhmän
työskentelyn
• Kiinteistötyöryhmä, pj. Torsti Koskinen, LC Helsinki/Metsälä,
pääsihteeri käynnistää ryhmän työskentelyn
• Lions-liiton hallinnon yksinkertaistaminen, pj CC Heikki Hemmilä,
LC Ylivieska.

LC Tampere/Näsinneula sai arvokkaan
PIP Tae-Sup Leen kiertopalkinnon
Entinen kansainvälinen presidentti
Tae-Sup Lee luovutti Suomen vierailullaan klubien kilpailtavaksi
kiertopalkinnon, jonka saa vuodeksi haltuunsa klubi, joka kauden
aikana nostaa eniten jäsenmääräänsä
20:een tai sen yli. Tällä kertaa palkinnon sai LC Tampere/Näsinneula,
jonka jäsenmäärä nousi kauden alun
18:sta jäsenestä 25:een.
Vuosikokouksen aikana jaettiin
runsaasti muitakin palkintoja. Avajaisjuhlassa 2. VP Naresh Aggarwal, ID Jouko Ruissalo ja CC Jari
Rytkönen luovuttivat Presidential
Award -palkinnot PDG Bo Lindbergille, PDG Reima Nyrhivaaralle, lion
Jaakko Harjumäelle ja MD-SC Tauno
Laineelle. Mitalin sai myös CC Jari
Rytkönen.
Leadership Awardin saivat VCC
Heikki Hemmilä, PDG Antti Tuomikoski, lion Mauri Lindström, DC Teija
Hammar ja IPDG Esko Hietanen.
Lion Recognition Awardin kummilapsityöstä sai PDG Ossi Vuorinen.
Kansainvälisessä vuosikongressissa Honolulussa Suomen Lionsliitto palkittiin moninkertaispiirien
sarjassa nettisivujen osalta kunniamaininnalla, Honorable Mention –
International Website Contest: MDPRC Thorleif Johansson.
Kotimainen liiton III-rusukkeen
ansiomitalit saivat lion Risto H.
Luukkanen LC Tuusulanjärvi, PCC
Lauri Vainio LC Hämeenlinnan/Birger ja PCC Heimo Potinkara LC Lahti/
Laune.
Vuosikokouksessa liiton viiri
tankoineen luovutettiin edelliselle

Tae-Sup Leen palkinnon kävi noutamassa LC Tampere/Näsinneulan
puolesta lion Tuula Kairamo. Kuva:
RNen.

ID Jouko Ruissalo, CC Jari Rytkönen (myös palkittu) ja 2. VP Naresh Aggarwal jakamassa palkintoja avajaisjuhlassa. Palkitut oikealta Reima Nyrhivaara,
Ossi Vuorinen, Tauno Laine, Bo Lindberg. Heikki Hemmilä, Antti Tuomikoski,
Mauri Lindström ja Esko Hietanen. Kuva: RNen.

puheenjohtajalle IPCC Tuomo Holopaiselle.
Iltajuhlassa maakuntaviiri tankoineen ja Pentikin lautanen annettiin
kaupunginvaltuuston pj. Seppo Lehtiselle.

numero 3:n sai säätiön asiamies ja
sihteeri, PDG Timo Haasto LC Vihti/
Hiidenvesi.

Klubit palkittiin kunniakirjoilla
sekä rahapalkinnoilla (600, 500, 400
ja 300 euroa).

Palkitsemiset

Sri Lankan aktiivit

AR-säätiön 3-ruusukkeen ansiomerkit saivat PDG Antero Siivola LC Kaarina, PDG Tapani Matintalo LC Sastamala/Vammala, DCC Matti O. Hirvonen LC Tampere/Amuri, PDG Seppo
Haapaniemi LC Oravais, PDG Juha
Jokinen LC Nurmijärvi, PDG Eleazar
Wieliszko-Krutkiewicz LC Helsinki/
Pohjois-Haaga, PDG Heikki Marttila LC Liminka/Lakeus, PDG Pekka
Järvelä LC Turku/Aninkainen, PDG
Väinö Tamminen LC Palokka, PDG
Jarmo Hotti LC Helsinki/Torni, PDG
Pekka Reponen LC Myllykoski ja PDG
Unto Virta LC Haapavesi.
2-ruusukkeen ansiomerkit saivat
PDG Urho Karhu LC Rautalampi/
Malvi, PDG Reino Laine LC Somero
ja PDG Raimo Naumanen LC Kuopio/Päiväranta.
1-ruusukkeen ansiomerkit saivat
DC Ari Brunni LC Liminka/Liminganlahti ja PDG Bo Lindberg LC Parainen/Pargas.
Pöytäviirit annettiin Tuomo Holopaiselle LC Helsinki/Vuosaari ja
Heikki Tuomalalle LC Lovisa-Loviisa.

Sri Lankan kummilapsiprojektin aktiivit saivat 30-vuotisen toiminnan johdosta runsaasti mitaleja. Merkittävin
oli Ossi Vuorisen harvinainen Lion
Recognition Award, jonka luovutti
VP Nareh Aggarwal avajaisjuhlassa.
Anneli Vuorinen sai oman merkkinsä
iltajuhlassa.
Muut iltajuhlan palkitut: 1 ruusukkeen mitali Pirjo Puoskari LC
Oulu/Hannat, 1 ruusuke ja puolisomerkki Eero Ahtikari ja Seija LC
Piikkiö, I ruusuke ja puolisomerkki
Kai Kerke ja Aila LC Nagu/Korpo/
Houtskär, I ruusuke ja puolisomerkki
Leif Gustafsson ja Taru-Maija LC
Nagu/Korpo/Houtskär, I ruusuke
Marjatta Hinkkala LC Kuusamo,
I ruusuke Robert Eriksson LC Jakobstad/Malm, I ruusuke Sirpa Valavuo LC Rauma/Kanali Helme, liiton
ansiotähti Leena Marvola-Sine LC
Rauma/Kanali Helme.
Vasta palkitut: Presidents Apprehension Award: Matti Paavola ja
Ulla LC Lahti, PDG Veikko Valavuo
LC Rauma/Reimari, Ralf Hästbacka
LC Nykarleby ja Eero Arvo ja Kaija
LC Hamina.

Pro Ritari -mitali
julkistettiin
Arne Ritari -säätiö palkitsi Turun
vuosikokouksen yhteydessä ansioituneita toimijoita. Merkittävin huomionosoitus oli uuden, kaulaan kiinnitettävän Pro Ritari -mitalin julkistaminen ja ensimmäisten kappaleiden
luovutus. Mitalin numero 1 varustettuna juhlamiekalla sai mitalin ideoinut edesmennyt aktivisti, PDG Simo
Waltenberg LC Pori/Juhana. Numero
2 miekkoineen luovutettiin PDG Ossi
Eloholmalle LC Helsinki/Pakinkylä ja

Klubikilpailut

Pro Ritari -mitalit miekkoineen saivat PDG Timo Haasto ja PDG Ossi Eloholma.
Kuvassa myös puolisot Anneli Haasto ja Riitta Eloholma. Kuva: RNnen.

Klubien adressien myyntikilpailussa parhaat olivat 1) LC Sastamala/Vammala € 150 adressia 2) LC
Kauhava/Helahoito (F) 140 adressia
3) LC Vilppula (G) 130 adressia
4) LC Kesälahti (H) 120 adressia.

Melvin Jones
Melvin Jones -tilaisuudessa palkittiin MJ-jäsenyydellä Jouko Lahtinen
LC Turenki ja Ismo Viinikainen LC
Turku/Kupittaa.
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Lions-viestintä
on kehittymässä
Kuva: Antti Tuomikoski

LION-lehden päätoimittaja Raimo Naumanen jää hyvin
ansaitsemalleen eläkkeelle vuoden vaihteessa. Liitolla on
ollut vaikeuksia täyttää viestintätoimialajohtajan vakanssia, ja
toimiston tiedotussihteeri on äitiyslomalla.

Kiitos

Suurkiitos luottamuksesta! Ihanaa leijonat, ihanaa!
Tehdään tästä juhlakaudesta yhdessä unohtumaton.
Heikki Hemmilä
LC Ylivieska, Lions-liiton puheenjohtaja
Erkki Honkala
LC Peräseinäjoki, Lions-liiton varapuheenjohtaja

Tack

Stor Tack för förtroende! Underbart Lions, underbart!
Låt oss tillsammans göra denna jubileumsperiod till en oförglömlig epok.
Heikki Hemmilä
LC Ylivieska, Lionsförbundets ordförande
Erkki Honkala
LC Peräseinäjoki, Lionsförbundets viceordförande

Lions-liiton viestintää ollaankin tässä tilanteessa kehittämässä
kokonaisuutena. Tarkoituksena on yhdistää LION-lehden
toimitustyö, ulkoinen ja sisäinen viestintä, mukaan lukien liiton
kotisivujen päivittäminen, lehdistötiedotteet, sähköinen LIONviesti, vuosikirja, liiton toimintakertomus ja -suunnitelma sekä
vuosikokousaineisto. Jos ja kun hallitus ja kuvernöörineuvosto
tekevät asiaa koskevat päätökset, julistetaan haettavaksi
tehtävä, jossa lehden ja liiton viestinnän tarpeet yhdistyvät.
Yksityiskohdat ovat vielä hiomatta, mutta jo nyt voidaan
kehottaa asiasta kiinnostuneita seuraamaan sähköisiä tiedotteita
ja liiton www-sivuja ja ottamaan yhteyttä pääsihteeriin tai
puheenjohtajaan.
Heikki Hemmilä
puheenjohtaja

Tapahtumakalenteri 2016–2017
Hallituksen kokoukset
12.8./22.9./20.10./10.11./2.2.2017/27.4./9.6.
Kuvernöörineuvoston kokoukset
20.8.2016 Kokkola
26.11.2016 Hämeenlinna
25.2.2017 Kuhmo
Vuosikokous
9.–11.6. Joensuu

Maria Jotuni

Miehen kylkiluu

Komedia rakkauden kaipuusta ja sen tarpeesta
Ohjaus Lasse Lindeman / ENSI-ILTA 1.10.2016

Kansainväliset kokoukset
Europa Forum 27.–30.10.2016 Sofia, Bulgaria
NSR-kokous 19.–22.1.2017 Reykjavik, Islanti
Kv. vuosikokous 30.6.–4.7.2017 Chicago, Yhdysvallat

Liput peruslippu 29 € / eläkeläiset 26 € / koululaiset, opiskelijat 20 €
www.lippu.fi alk. 18 €

Lions SM-kisat

Kysy ryhmämyynnistä tarjousta yli 30 hengen ryhmälle!

Pilkki, 8.4.2017, LC Sodankylä

Katso syksyn koko ohjelmisto
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000 / Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi
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Keilailu, helmi-maaliskuu 2017, LC Lappeenranta/Rakuuna
Lentopallo, 6.–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi
Golf, ajankohta toistaiseksi avoin, LC Helsinki/Lehtisaari

SKEBA – Nuorten
bändiskaba 2016 Turussa

Soittamisen iloa parhaimmillaan.

Seitsemäs SKEBA – Nuorten bändiskaba 2016 kisattiin perjantai-iltana
27.5.2016 Turussa Nuorten taideja toimintatalo Vimmassa. Skabaan
ilmoittautui 27 bändiä eri puolilta
Suomea ja käytyjen piirikarsintojen
jälkeen kuusi parasta bändiä kutsuttiin Turun finaaliin.
Kisasta tuli erittäin tasokas ja
tasainen. Asiantuntevalla tuomaristolla oli edessään vaikea tehtävä,
mutta lopulta voittajabändi löytyi
hiuksenhienolla erolla. Tämän vuoden tuomarit olivat kaikki itsekin
muusikoita ja päätuomarina toimi
kapellimestari lion Jani Uhlenius.
Turun kilpailun voitti ja 1 500 €
kuittasi Eternity Hour Järvenpäästä.
Bändissä soittavat Ville Peltonen,
Jyry Halonen, Toni Makkonen,
Johannes Alfred Paavola ja Sakari
Christensen.
Toisen sijan nappasi Variant Vantaalta ja kolmanneksi soitti Häkkyrä
Jyväskylästä.
Turun Nuorten taide- ja toimintatalo Vimma tarjosi loistavat puitteet kisan järjestämiseen niin tilojen
kuin tekniikankin osalta. Lisäksi kilpailu lähetettiin suorana Vimman
nettiradiossa.

Tuomaristo kuunteli tarkkaavaisesti, puheenjohtaja Jani Uhlenius 3.
oikealta.

Kiertopalkinnon Eternity Hour -bändille luovutti PDG Pertti Harju.

SKEBA päätettiin
lopettaa
Liiton johto teki keväällä päätökset SKEBAn lopettamiseksi siitäkin
huolimatta, että nuoret ja erityisesti
nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ovat edelleenkin toimintamme
painopistealueita. SKEBA- työryhmä
olisi halunnut kisojen jatkuvan.
Bändiskaba syntyi lion Reijo Ikäheimosen aloitteesta v. 2009 ja
ensimmäinen finaali käytiin Hämeenlinnan vuosikokouksen oheistoimintona v. 2010. Skaballa on ollut alusta
alkaen myös tärkeät kasvatukselliset tavoitteet. Kilpailun avulla on
haluttu korostaa nuorten keskuudessa yhdessä tekemistä, jokaisen
osaamisen arvostamista, tavoitteisiin
pyrkimistä sekä positiivista kannustamista hyvän harrastuksen pariin.
SKEBA-työryhmä kiittää kaikkia vuosien saatossa mukana olleita leijonia. Saimme olla tukemassa suurta
joukkoa nuoria tyttöjä ja poikia heille
tärkeässä harrastuksessaan. Samalla
me leijonat olemme saaneet mahdollisuuden oppia tuntemaan hienoja
nuoria kuten myös heidän musiikkiaan.
Pertti Harju PDG

Tussesta
seurakuntaneuvos
Tasavallan presidentti on myöntänyt 17.6.2016 seurakuntaneuvoksen arvonimen Suomen Lions-liiton
viestintäjohtajana vuosina 2012–
2015 toimineelle Thorleif Johanssonille (LC Vantaankoski-Vandaforsen). Nettisivut nousivat uudelle
tasolle hänen tultua N-piirin viestintävastaavaksi vuonna 2008. Lisäksi
hän nyt vastaa Punainen Sulka -kampanjan nettiviestinnästä 2016–2017.
Arvonimen taustalla on Thorleif
”Tusse” Johanssonin pitkä ura erityisesti kristillisen viestinnän parissa,
mutta vuonna 1974 alkanut journalistin työura käsittää monia muitakin medioita. Viestinnän välineenä
on ollut printin lisäksi erityisesti
verkkoviestintä, jonka uranuurtajiin
Tusse kuuluu. Hän oli mm. perustamassa maamme ensimmäistä Internet-ammattilehteä ja oli sen päätoimittaja. Viime vuosina Tusse on
tehnyt myös TV-uutisia sekä mm.
dokumentin Patmos-saaren pääsiäisestä.
Liittotasolla Punaista Sulkaa varten hän tuotti tänä keväänä videotietoiskut eri yhteistyökumppaneiden toiminnasta.
Thorleif Johansson tunnetaan sillanrakentajana eri kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen välillä. Hänellä
on myös laajat yhteydet yhteiskun-

Seurakuntaneuvos
Thorleif Johansson.

nan eri toimijoihin. Tämä näkyy esimerkiksi hänen aloitteestaan syntyneessä LC Vantaankoski-Vandaforsenin ja Vantaan Kivistöä kehittävän
MarjaVerkon välisessä yhteistyössä.
Sen puittessa lionit osallistuivat mm.
Asuntomessuihin kesällä 2015.

Seppo Katilasta
kotiseutuneuvos
Samassa presidentin esittelyssä seinäjokelaiselle Seppo Katilalle myönnettiin kotiseutuneuvoksen arvonimi. Sepolla on pitkä ura kotikaupunkinsa Seinäjoen kotiseututoiminnassa, reserviläistoiminnassa ja
kaupunginvaltuustossa sekä lionstoiminnassa. Nykyisin hän toimii
Seinäjoki-Seuran kunniapuheenjohtajana ja Seinäjoen Törnävä-Seuran
puheenjohtajana. Kaudella 2005–
2006 hän toimi Suomen Lions-liiton F-piirin kuvernöörinä. Hänen klubinsa on LC Seinäjoki / Botnia, ollut
jo vuodesta 1978.
Kotiseutuneuvos Seppo Katila.

Tekstit ja kuvat Antti Tuomikoski
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LIONS-JOULUKORTIT
2016

Lions-joulukorteilla:

•

Tuet oman klubisi toimintaa ja
•
yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi

Ilahdutat ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesi
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www.lionsverkkokauppa.fi

LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2016

JAANA AALTO

Jouluaattoilta
Salli Parikka Wahlberg

PAAVO LAINE

Joululeipojaiset
Salli Parikka Wahlberg

SALLI PARIKKA WAHLBERG

Joulutonttu
Jaana Aalto
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6

Tonttu ja mirrikaveri
Salli Parikka Wahlberg

Tonttu ja tallihepan joululeipä
Salli Parikka Wahlberg
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Punainen tupa
Paavo Laine

Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja
nuorten hyväksi tehtävää työtä!
...ja klubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien nuorisoleireihin, leotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaan, Orkester Nordenin- ja

Lisätietoja

muuhun NSR-toimintaan. Lisää tietoa työstä ja toiminnastamme nuorten ja

Matti Mälkiä

lasten hyväksi www.lions.fi.

korttityöryhmän puheenjohtaja
matti.malkia@lions.fi

Ohjehinnat

040 766 6650

(kortit myydään kymmenen kappaleen erissä,
personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl )

Vieno Jantunen

Postikortit

10 kpl

9€

korttityöryhmän jäsen

Taittokortit

10 kpl

15 €

vieno.jantunen@lions.fi

Personoidut kortit

100 kpl

2 € / kpl

040 578 3631

Tervehdysteksti on:

Suomen Lions-liitto

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

010 501 4506

Korttien tilaaminen
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät
yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta
www.lionsverkkokauppa.fi.
Verkkokauppaan kirjaudutaan KLUBIN sähköpostiosoitteella
(löytyy vuosikirjasta) ja salasanalla, joka on klubin kotimainen numero
nelinumeroisena seuraavan mallin mukaisesti:
Klubi:

LC Posio

Käyttäjätunnus: posio@lions.fi
Salasana:

LC-0238LC

…eli klubin kotimainen numero (löytyy vuosikirjasta) nelinumeroisena
ja eteen LC- ja numeron jälkeen LC (huom. isoilla kirjaimilla LC).
Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja
suurempienkin tilausten tulee olla korttikohtaisesti 10 jaollisia.
Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville kahden viikon kuluessa
tilausten saapumispäivästä.
Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä erillisellä paperilomakkeella, joka
lähetetään osoitteella Vieno Jantunen, Punerijärvenpolku 25, 14810 Tuulos
tai sähköpostitse matti.malkia@lions.fi

Korttien laskutus
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut klubeissa. Suomen
Lions-liitto laskuttaa 50 % korttien ohjehinnasta klubeilta. Klubien saama osuus
käytetään lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.
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Suuret kansanjoukot kesällä liikkeellä
– leijonat mukana
Kesäisin eivät lionsklubit liiemmin
kokoonnu – ainakaan virallisesti.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita laakereilla lepäämistä, sillä suuret ja mittavia kansanjoukkoja liikuttavat tapahtumat ovat saaneet leijonat mukaan
Punaisen Sulan merkeissä.
Tällaisia mittavia tapahtumia ovat
olleet Oripäässa heinäkuussa järjestetty Suomen suurin maatalousnäyttely OKRA ja Haminassa elokuun
alussa pidetty sotilasmusiikkitapahtuma TATTOO. Kyseisen piirin koordinaattori ja paikalliset lionsklubit
olivat mukana lippaineen ja PuSutuotteineen.

Myös SuomiAreenassa Porissa
heinäkuussa oli Leijonilta oma teltta
esilläolon merkiksi. Näkyvä ja iloinen
Jellona-maskottikin olisi ollut saatavilla, mutta syystä tai toisesta sen
teho jäi hyödyntämättä.
Nämä suuret tapahtumat ovat
klubeille oiva mahdollisuus kartuttaa PuSu-saldoa. Joku aikanaan
totesi että kansan käsi on karttuisa
eikä sitä ole syytä epäillä. Euro sieltä
toinen täältä on aina tervetullut lisä
PuSulle. Valitettavasti meilläkin on
kesäisin omat menomme ja harrastuksemme eikä vapaaehtoistyölle
aina löydy sijaa.

PuSu ja KuPS
yhteistyöhön

LC Kuopio, Suomen Lions-liitto ja KuPS sopivat, että liitteenä oleva viiri toimii viestikapulana KuPS:n haastaessa kaikki Veikkausliigassa pelaavat vastustajansa Punainen Sulka kampanjaan auttamaan lopputuloksen 5 milj. €
saavuttamisessa.
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Kuten toisaalta voidaan lukea, on LC
Ylihärmä edelleen vahvasti ykkönen
Punaisen Sulan tilityksissä 415 %:n
tilityksellään. Kesäkuun lopussa
kokonaissumma on noin 1,162 miljoonaa euroa. Heinäkuun tilastot
eivät tätä kirjoitettaessa (4.8) ole
vielä käytettävissä eikä kesäkuun
lukuun ole suuria muutoksia odotettavissa.
Uuden kauden alkaessa on erittäin toivottavaa että jokaisessa klubissa toiminta keskittyy Punaiseen
Sulkaan ja kunniakkaaseen tavoitteeseen itse kunkin klubin kohdalla. Emme kaipaa negatiivista julkisuutta vaan kannustavaa ja eteenpäin vievää pöhinää. Toivomme kaikilta tahoilta yhteen hiileen puhaltamista ja samaan tahtiin karjumista
vilpittömän leijonan tavoin.
Piirikoordinaattorien kesäraportit ovat olleet niukkasanaisia, mutta
somesta kuten Facebookista olemme
voineet lukea erilaisista aktiviteeteista, joita klubit suunnittelevat.
Kentällä ei siis nukuta. Puheenjohtajan jakkaralta esitän toiveen että
klubit tiedottavat kaikista omista
PuSu-aktiviteeteistaan Jari Peltoselle. Hän päivittää osoitteeseen

www.punainensulka.fi tapahtumakalenteriin kaikki klubien suorittamat konsertit, markkinat ym. Kannattaa käydä lukemassa mitä sivuilla
tapahtuu.
Syksyn aikana PuSu näkyy ja kuuluu. Kampanjahuippuja tämän vuoden puolella ovat Hyvän Päivä 8.10
ja Vapaaehtoistyön päivä ja Juha
Tapion konsertti 3.12. Lokakuussa
on MTV3:ssa viikonmittainen tietoisku ja viikolla 48 TV1:n puolella
toinen. Nämä tiedostaen klubit voivat suunnitella omia kampanjoita
samalle ajalle julkisuutta hyödyntäen.
Lopuksi kerrottakoon suuri uutinen. Veikkausliigaa pelaava Kuopion
Palloseura on ryhtynyt Punaisen
Sulan kanssa yhteistyöhön. Jokaisella pelaajalla niin aikuisella kuin
juniorillakin on peliasussaan Punainen Sulka. Veikkausliigan peleissä
KuPS lahjoittaa PuSu-viirin vastustajajoukkueelle ja haastaa tämän viemään oman paikkakuntansa lionsklubin kanssa PuSun ilosanomaa
eteenpäin.
Hyvää alkavaa toimintakautta!
Matti Tieksola
puheenjohtaja
Punainen Sulka-toimikunta

LC Ylihärmän
hurja tahti jatkuu
Klubien välisessä ”kilpailussa”
Punainen Sulka 2017 -keräystä johtaa päättyneen kauden jälkeen ylivoimaisesti LC Ylihärmä. Klubi on tilittänyt kesäkuun loppuun mennessä
peräti 14 900 euroa, joka on pienelle
klubille todella hurja määrä. Klubin
tavoitteeseen verrattuna tulos on
415 %, jolla LC Ylihärmä on ainoana – ainakin toistaiseksi – kiinni
3-sulan malliklubistatuksessa.
LC Ylihärmän keräysmoottorina
toimii eläkkeellä oleva toimitusjohtaja Raimo Holm, joka henkilökohtaisesti on myynyt taiteilija Soile YliMäyryn taulun vedoksia seitsemän
ellei kesän aikana luku ole noussut
jo siitäkin.

– Pienessä kunnassa tunnemme
kaikki toisemme ja hyvien suhteiden
ansiosta taulut ovat käyneet kaupaksi. Uskon että niitä menee vieläkin enemmän kunhan kaikki klubin jäsenet lähtevät töihin. Suhteet
meillä paikkakunnan liike-elämään
ovat erinomaiset, lion Raimo Holm
kertoo.
Holmin mukaan klubissa tehdään paljon töitä nuorison hyväksi
muutenkin. – Ei väliä onko kyseessä
4H- tai joku muu yhdistys. Nuorison hyväksi tehtävä työ motivoi
klubiamme. Vaikka olenkin myynyt
paljon tauluja, niin korostan, ettei
Punainen Sulka ole yhden miehen
projekti. Klubin jäsenet ovat hyvin

LC Ylihärmän iloinen talkooporukka on kerännyt jo 415 prosenttia tavoitteeseen verrattuna.

sitoutuneet tähän kampanjaan. Asetimme aikanaan tavoitteeksi itsellemme 300 %, mutta nyt olemme
sen ylittäneet jo reippaasti.
Toinen PuSu-tuote, jonka Holm
sanoo menevän hyvin kaupaksi, on
PuSu-akryylipallo. – Klubin jäsenistä
jo 70 % on ostanut pallon itselleen.

Tässäkin suhteessa LC Ylihärmä
näyttää erinomaista mallia.
Klubissa on jäseninä musiikin
ammattilaisia ja Raimo Holm arveleekin klubin järjestävän kevätkaudella 2017 PuSu-konsertin.
– Työ nuorison hyväksi jatkuu,
lion Raimo Holm painottaa lopuksi.
Matti Tieksola

Hämeenlinnan seudun klubit sulkatoiminnassa
Hämeenlinna, Hattulan ja Janakkalan Lions klubit (LC:t Hämeenlinna,
Parola/Fredrikat, Parola, Hämeenlinna/Tawasti, Hämeenlinna/Renko,

Tapahtuman juontajana toimi Punainern Sulka -lähettiläs, lion Kaisa
Liski, joka myös haastatteli avustuskohteina olevia nuoria.

Hämeenlinna/Liinut, Hämeenlinna/
Linnattaret, Hämeenlinna/Aulanko ja
Kalvola/Iittala) tempaisivat yhdessä
auki Punainen Sulka-keräyksen
19.3.2016 kauppakeskus Goodmanissa Hämeenlinnassa. Tapahtuman juonsi Punainen Sulka- lähettiläs, itsekin paikallinen lion, kiinteistökuningatar Kaisa Liski, joka
kertoi keräyksen tavoitteista ja tulevista Punainen Sulka -tapahtumista
Hämeenlinnan alueella.
Tapahtumassa esiintyi paikallisten klubien avustuskohteina olevia
lapsia ja nuoria, joita Liski haastatteli. Hämeenlinna Huskies Cheerleadersin tytöt esittivät tanssillisen
numeronsa, jossa nähtiin akrobatiaa, hyppyjä ja nostoja. Mukana oli
myös Miniteatterin väkeä sekä partiolaisia, joita Hämeenlinnan seudulla on useita satoja. Kaikki tulevat
saamaan aikanaan tukea järjestönsä

Hämeenlinna Huskies Cheerleadersin tytöt esittivät tanssillisen numeronsa,
jossa nähtiin akrobatiaa, hyppyjä ja nostoja.

sekä paikallisten klubien kautta. Lion
Jari Nurmi musisoi esiintymislavalla
esitysten ja haastattelujen välillä.
Hämeenlinnan seudulla tapahtuu
ensi kaudella lisää Punainen Sulka
-tapahtumina, sillä klubit järjestä-

vät yhteisvoimin mm. tansseja paikallisilla tanssilavoilla loppukesästä
2016. Alueen klubit ovat löytäneet
toisensa ja koonneet voimavaransa
yhteen aivan uudella tavalla keräyskampanjan yhteydessä.

Ulvilassa kerättiin
pullonpalautuslippuja

Seppo Rantanen LC Ulvila/Olavi
lahjoitti palauttamiensa tyhjien
pullojen tuoton Punainen Sulka
-keräykseen. Kuva: Sirkka Saari.

Ulvilan Lions-klubien (LC Ulvila,
LC Ulvila/Olavi ja LC Ulvila/Aurora)
lionit ja puolisot avasivat yhteisvoimin Punainen Sulka -keräyksen. Avajaistapahtumassa kerättiin varoja lipaskeräyksellä sekä
pullonpalautuslipukkeiden kautta.
Kauppakeskus Hansan seinällä on
tätä varten oma keräyspiste ja näiden kautta saatu tuotto lahjoitetaan Punainen Sulka -keräykseen.
Punainen Sulka -keräykseen voi
osallistua myös ostamalla esimerkiksi PuSu-pinssejä ja -tarroja,
koruja ja T-paitoja.
LC Ulvila/Auroran lioneiden tekemät virpomisvitsat löysivät uudet
kodit, kun vitsa annettiin kaikille
lipaslahjoittajille. Onnellisuuden
päivää oli hienoa viettää yhdessä
tekemällä hyvää – maistuipa siinä
LC Ulvila/Auroran 3-vuotissyntymäpäiväkahvitkin.
Virpi Äijö
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Kiinteistökuningatar Kaisa Liski

Hyvä elämä rakentuu hyvälle itsetunnolle
– Nuorelle rakentunut mahdollisimman hyvä itsetunto!
Näin vastaa kiinteistökuningatar
Kaisa Liski kysymykseen nuoren elämän parhaista eväistä.
Liski myös tietää, mistä puhuu,
sillä hän eli lapsuuden ja nuoruuden
ympäristössä, jossa ei ollut pienimpiäkään aineksia itsetunnon kehittymiseen. Silti hän on kyennyt rakentamaan itselleen näyttävän bisnesnaisen uran.
Aina ei käy niin hyvin. – Itsetunnon puute ajaa nuoria usein itsetuhoisuuteen ja johtaa moniin muihinkin ongelmiin, hän muistuttaa.
Itsetunnon yhdeksi taustavaikuttajaksi Liski nostaa kodin ja perheen.
Hän arvostaa ehjää perhettä.
– Sillä en tarkoita, että ehjä perhe
olisi ainut lähtökohta, mutta usein
perheet ovat rikkinäisiä. Sen lisäksi
on erkaannuttu elämänmuodosta,
jossa ennen vanhaan huolehdittiin siitä, että sukupolvet asuivat
samassa ympäristössä.
– Kaikki asuvat nyt usein kaukana toisistaan eivätkä vanhemmat
saa tukea. Lapset vuorostaan eivät
saa huolehtijoita ja kasvattajia.
– Siinä ympäristössä itsetunto
saattaa mennä tosi huonoksi, kun
nuoren kasvattajana saattaa olla
toinen nuori, joka on itse hyvin
ikävässä ja ilkeässäkin vaiheessa ja
hakee omaa paremmuutta suhteessa
toisiin.
– Nuoresta voi tulla koulukiusattu tai häntä potkitaan muuten
vain päähän. Tai hän on se ainoa,
jota ei kutsuta synttäreille tai hän ei
pääse mihinkään järkevään opiskelupaikkaan tai harrastuksiin.
– Tällaisissa tilanteissa ei koulukaan pysty aina auttamaan resurssipulan vuoksi.
Kaisa Liskin mielestä hyvän elämän rakentaminen nuorelle lähtee
siis auttamalla perheitä ymmärtämään, mitä kasvattaminen on.
– Meillä on sukupolvien saatossa
tapahtunut sellainen järjetön taantuminen, että enää ei ymmärretä perheiden arvoa. Siksi toivoisin, että
ymmärtäisimme perheitten tulemisen laajalti yhteiskunnassa.
– Enkä enää sälyttäisi vastuuta
sellaiselle nuorelle, joka on oikeasti
saanut huonot eväät, hän sanoo. –
On tosi vaikeaa selittää hänelle, että
hae vain rohkeutta, vaikka sinua vain
28 LION 4/16

varainsiirtoveroa valtiolle pitäisi
valtion maksaa jokaiselle asunnon
hankkijalle tuo summa.
– Se tulee muualta takaisin ja realisoituu välittömästi, Liski vakuuttaa.

Nuoren askeleet työhön

Sulkalähettiläs Kaisa Liski.

koko ajan mollataan eivätkä vanhemmatkaan auta.

Nuorten asumista
olisi tuettava
Ei ole yllätys, että kiinteistöalan toimija miettii myös asumisen merkitystä.
– Ajaudutaan asumaan ahtaasti
pienille alueille, joissa kaikki huonot
vaikutteet tarttuvat suunnilleen kuin
juomavedestä. Et pysty enää välttämään niitä, hän pohtii.
Eikä asuminen saisi olla niin kallista. Nuorella tulisi olla tilaa kasvaa
aikuiseksi vielä kotona.
– Yksi mahdollisuus voisi olla,
että nuorelle annetaan pidempi lähtökohta tukemalla ja helpottamalla
asumiskustannuksia, oli kyse sitten
omistus- tai vuokra-asunnosta. Asuminen kun ottaa tällä hetkellä jättiosan toimeentulosta.

Asumisen kulut ovat yhteiskunnallisesti suurin talousvaikuttaja. –
Ja kun korkotaso nousee, niin asuntojen hinnat nousevat, mutta kun
korkotaso laskee, niin miksi asuntojen hinnat eivät laske? Liski ihmettelee.
Kerta toisensa jälkeen hän palaakin – bisnesnaisena – taloudellisiin
asioihin ja hyvän taloudenpidon
tukemiseen.
– Nuoria voitaisiin tukea itsenäiseen elämään sillä, että heille rakennettaisiin oma järjestelmä joko verotukseen tai asumiseen – sillä jostakin
sen asumisen rahan on tultava. Olisi
jokin järjestelmä, joka tukisi nuoria
enemmän sellaisen oman asunnon
hankintaan, joka ei olisi liian kallis.
Vaikutusmalleja on moniakin.
Yhtenä Liski mainitsee asuntokaupan varainsiirtoveron
– Sen sijaan, että nyt jokainen
asunnonhankkija maksaa 2–4 %

Kun nuori on hankkimassa omaa
asuntoa, niin edellytys sille on työpaikka.
– Siksi yrittäjien pitäisi saada
nuoren, vielä osaamattoman palkkaamiseen tukea. Sillä jos nuori ei
pääse harjoittelemaan, hän ei saa
rahaa.
– Tämä nykyinen hallitus onkin
jonkin verran jyvällä tästä. Työnantajille on nyt annettu parempia
mahdollisuuksia nuorten työllistämiseen, Liski kiittelee.
Haasteena on kuitenkin, että
avustuksia annetaan enemmän pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen
kuin nuorten tukemiseen.
– Eli annetaan nuorten ensin
jäädä pitkäaikaistyöttömiksi ja
vasta sitten lähdetään tukemaan.
Ennakolta ehkäiseminen olisi paljon
kovempi juttu, Liski painottaa.
Työn hankkimisessa Liski korostaa verkostojen merkitystä. Jos kotoa
ei ole saatavissa osaamista esimerkiksi työhön tai oppisopimukseen
hakeutumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen, niin tällaisia verkostoja tulisi
käyttää.
– Kyllä viisaita aikuisia on olemassa, Liski vakuuttaa, ja viittaa esimerkiksi oppilaitoksiin ja asiantuntijaverkostoihin.
– Kunhan vain nuori muistaisi
olla rohkeasti aktiivinen, ja hänellä
olisi riittävän hyvä itsetunto uskaltaa
tehdä niitä asioita, joita hän haluaa.
– Omia unelmia kohti kannattaa lähteä kulkemaan, Kaisa Liski
vakuuttaa.
Teksti: Thorleif Johansson

Tie kansainväliseksi johtajaksi
on mielenkiintoinen
Meitä oli neljä ehdokasta kansainväliseksi johtajaksi Katinkullassa vuoden 2015 vuosikokouksessa. Minut
valittiin tuolloin ehdolliseksi ehdokkaaksi.
Elokuussa viime vuonna saimme
kuulla, että todella olen ehdokas
kansainväliseksi johtajaksi. Näin
alkoi valmistautuminen kansainväliseen vuosikokoukseen eli conventioniin Fukuokassa.
Ensimmäisenä oli esittelyni
Europa Forumille Augsburgissa Saksassa viime vuoden lokakuussa.
Samanaikaisesti esiteltiin Hollannista valittu ehdokas Elisabeth Haderer. Euroopasta tuli olla myös kolmas ehdokas, mutta Englanti, jonka
vuoro oli asettaa ehdokas, ei tehnyt sitä. Englanti oli vaihtanut Belgian kanssa ehdokkuuden asettamisen ja niin Belgia joutui valitsemaan ehdokkaan kevään 2016 alkupuolella. Ehdokkaaksi tuli Elien van
Dillen.
Seuraavaksi oli esittelyni NSRkokoukselle Rovaniemellä tammikuussa 2016. Kummassakin näissä
esiteltiin myös ehdokas toiseksi
varapresidentiksi PID Gudrun Yngvadottir Islannista. On mielenkiintoista
aloittaa yhteistyö hänen kanssaan
kansainvälisessä hallituksessa, kun
meitä on kaksi, jotka edustamme
Pohjoismaita.
Helmikuun puolivälissä sain
nipun papereita, joiden täyttäminen antoi päämajalle taustatietoa
minusta ja Susannasta. Paperit osoittavat, kuinka hyvin päämaja huolehtii meistä uusista kv. johtajista.
Kevään aikana tuli myös paljon tietoa ja luettavaa päämajasta.
Torstaina oli Pohjoismaiden
puheenjohtajien kokous, jonka sihteerinä toimin. Illalla lähes 180 osallistujaa Pohjoismaista kokoontuivat
illan viettoon, jossa piirikuvernöörielektit esittivät oman ohjelmansa.
Perjantaina oli lounas kv. presidenttien ja muiden uusien johtajaehdokkaiden kanssa. Jokainen esitteli itsensä 2 minuutin ajan. Samalla
myös ehdokkaat, jotka halusivat
vetäytyä ehdokkuudesta, esittivät
sen tässä vaiheessa. Jäljelle jäi toiseksi varapresidenttiehdokkaaksi PID
Gudrun Yngvadottir ja kolmanneksi
varapresidenttiehdokkaaksi Jung-Yul
Choi Koreasta sekä jokaiseen kv. johtajan tehtävään yksi ehdokas.

Nimityskokouksessa (Nomination) kukin pois jäävä ehdokas vahvisti virallisesti pois jäämisensä.
Puheenvuorojärjestykset arvottiin
ja sain numeron 2 kolmesta Euroopan ehdokkaasta.
Toisena kokouspäivänä kukin
ehdokas esiteltiin koko salille. Paikalla oli noin 3 000 henkilöä. ID
Jouko Ruissalo esitteli minut ja minä
jatkoin omalla puheellani. Aikaa jäi
vielä, koska ajan ottajat eivät ehtineet nousta, kun jo lopetin.
Iltapäivän lopussa oli esittely
vielä ehdokkaiden esittelytilaisuudessa (Caucus), jossa puheen
pituutta seurasi tuleva kv. presidentti
Bob Corlew. Tässäkin jäi aikaa käyttämättä. Kuulijoita oli noin 500.
Varhain kolmannen päivän
aamuna oli äänestys. Ehdokkaiden
avustajat jakoivat vielä esitteitä. Sen
jälkeen alkoi viimeinen istuntopäivä,
johon osallistui noin 8 000 osallistujaa. Siinä tuleva kv. presidentti Bob
Corlew otti viran vastaan ja vannoi valan sekä sai presidentin sormuksen. Meidät esiteltiin presidentin puheen jälkeen ja istutettiin juuri
virkansa jättäneiden kv. johtajien
taakse näyttämölle.
Istunnon jälkeen meillä oli lounas ja siellä presidenttien bannereiden vaihto. Jokainen ehdokas oli istutettu tulevan henkilökohtaisen ohjaajan (mentor) pöytään, mikä antoi mahdollisuuden
paitsi tutustua omaan ohjaajaan,
niin myös kysyä asioita. Lounaan
jälkeen alkoi ensimmäinen istunto,
jossa poistuvat johtajat antoivat kullekin uudelle johtajalle virkailijamerkin. Tämän jälkeen vanhat johtajat
poistuivat salista. Tässä yhteydessä
saimme tietää, mihin toimikuntaan
kukin johtaja oli nimitetty. Minä kuulun toimikuntaan ”Markkinointiviestintä”, joka vaikuttaa todella mielenkiintoiselta toimikunnalta, läpileikkauksesta koko toiminnasta.
Illalla oli presidenttien vastaanotto, ”voiton juhla”, jossa kaikille
osallistujille jaettiin presidentti Corlewin pinssi. Tähän päättyi conventionin ohjelma.
Seuraavana päivänä oli aamuvarhaisella valokuvaus, jonka jälkeen
oli ensimmäinen koulutusosio. Siinä
kuulimme ajatuksia presidentti Corlewin teemasta ja pidimme ensimmäisen istunnon oman toimikun-

nan kesken. Lounaan jälkeen kuulimme matkustusohjeet ja saimme
ohjeet muistitikulla. Kaikki aineisto
tulee työvälineenä olevalle iPadille ja
papereita ei lähetetä ollenkaan. Puolisoilla oli oma koulutus koko päivän.
Illalla meillä uuden hallituksen
ja presidenttien kanssa päivällinen.
Meidät ohjattiin istumaan IPIP Yamadan viereen. Keskustelimme erilaisista lionsasioista ja sain hänestä
erinomaisen miellyttävän kuvan.
Hänellä on paljon ajatuksia LCIF:n
puheenjohtajana, joista hän tulee
kertomaan omissa kirjeissään.
Näin alkoi kahden vuoden toiminta-aikani kv. hallituksessa. Heti
elokuun alussa meillä on toimikun-

Uusi kansainvälinen johtaja Markus
Flaaming esittäytymässä pohjoismaisille leijonille. Kuva: RNen.

nan puhelinneuvottelu ja elokuun
toisella viikolla varsinainen koulutus
Oak Brookissa Chicagossa. Ensimmäinen hallituksen kokous on lokakuun alussa Nashvillessä presidentti
Corlewin kotivaltiossa.
Markus Flaaming
Kv. johtaja 2016–2018

Lions-arvat kaudella
2016–2017
Yhteinen Lions-varainkeruuaktiviteettimme ”Anna tukesi
nuorisolle” Lions-arvat tulevat jälleen klubeihin saataville
ja niiden kautta jäsenkunnalle sekä suurelle yleisölle myytäviksi elokuun aikana. Pikavoittopalkintoja on yli 1300
kpl ja arpajaiskauden päätteeksi arvotaan henkilöauto
kaikkien autoarvontaan rekisteröityneiden kesken.
Ota Lions-arvat heti kauden alusta myyntiin klubisi
tilaisuuksissa ja yleisötapahtumissa. Kysy Lions-arpoja
klubipresidentiltäsi, jolle arvat toimitetaan. Arpoja voi
tilata lisää Lions-verkkokaupasta.

Arvat
Raaputusarpoja painetaan yhteensä 25 000 kpl,
jotka jaetaan klubeille edelleen myytäväksi.
Raaputusvoittotieto ja lunastustiedot löytyvät arvasta.
Autoarvontakoodin rekisteröimällä voi osallistua henkilöauton arvontaan.
Arvan hinta 10 €/kpl.
Voitot
Kaikki rekisteröidyt arvat osallistuvat henkilöauton arvontaan helmikuussa 2017.
Muita voittoja yli 1 300:
– Sähköavusteisia Helkama polkupyöriä, 15 kpl
– Jopo polkupyöriä, 100 kpl
– Retkeilykiikareita, 100 kpl
– Victorinox 3-osaisia veitsisettejä, 100 kpl
– Victorinox hedelmäveitsiä, 500 kpl
– Jokipiin pellavatuotteita, 500 kpl
Aikataulu
Arvat toimitetaan klubeille elokuussa 2016. Vastaanottajina klubipresidentit.
Arpojen myyntiaika 1.8.2016–31.1.2017.
Lisätilaukset myyntiajan sisällä saatavuuden mukaan.
Klubit palauttavat lunastamattomat arvat takaisin palautuskuoressa
niin pian kuin mahdollista.
Myydyt ja lunastetut arvat tilitetään klubin viitenumeroa käyttäen 2.2.2017 mennessä.
Tuotto
Arvoista saatava tuotto käytetään Suomen Lions-klubien nuoriso- ja
NSR-aktiviteettien tukemiseen.
Yhteystiedot
Arpa-työryhmän pj, PDG Esa Ojapalo, esa.ojapalo@lions.fi, 040 572 4764
Lions-toimisto: 010 501 4506, laskut ja
maksut: marja.pakkanen@lionstoimisto.fi, 010 501 4505
Ostamalla Lions- arvan tuet Lions-nuorisotyötä.
Teksti: PDG Esa Ojapalo, arpatyöryhmän puheenjohtaja
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Tukemme ja tervehdyksemme sekä
menestystä Lions-työhön
Kaivuu- ja Maatalousurakointi
Juho Pietilä
Loimaa

Perniön Metsäpojat Oy
Perniö

Konetekniikka A. Pirinen Oy

PG Quality Oy

Aura

Masku

Loimaan Kaukolämpö Oy

Puutarha Kivimäki

Loimaa

Paattinen – Tortinmäki

Megatro Talotekniikka Oy

TMV Trading Oy

Uusikaupunki

Helsinki

Oksasen Puutarha Oy
Paattinen
www.oksasenpuutarha.fi

Vattuniemen Kiinteistönhoito Oy
Tallbergin puistotie 9, 00200 Helsinki
puh. 09 6926 613
www.huolto24.fi

Optikko Niskala Oy
Turku
Helsinki

Paikallislehti Turun Tienoo
Lieto
puh. 02 489 200
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Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Riihimäki

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV

Mikkelin Betoni Oy

Kuhmoinen

Mikkeli

Kuljetus ja Maansiirtoliike
K. Timonen Oy

Rakennus Junnonen Oy

Lahti

Imatra

M.B.Liikenne Oy

Raussi-Yhtiöt Oy

Röykkä

Sippola

Rakennusliike Mäkelä & Arminen

Hämeenlinna

Pukkila

Rakennusvalvonta Haukkavuori Oy

Kodinkoneliike Merioksa

Nastola

Orivesi

Taksiautoilija Jari Kasakkamäki

TK Tili ja Laskenta

Lahti

Tampere

Kymen Rakennussuunnittelu Oy

Alajärven Apteekki

Kuusankoski

Alajärvi

Maanrakennus Weckman Oy
Neuvoton

Pekan Puu ja Metsätyö
Ilmajoki, puh. 050 330 4105
Ongelmapuiden poistot, polttopuutoimitukset
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Maansiirto Suuronen Oy
Lievestuore

K-Market Rinne

Tili-Seppo Oy
Juuka – Paalasmaa

Pellon Betoni Oy
Motelli Ruskalinna
Orajärvi – Pello

Rakennuspalvelu Jarmo Kallinen
Juuka
Rakennussuunnittelu ja rakennusten kuntoarviot

www.roifoto.fi

Valtimon Sähkötyö Oy

Alastaron Rakentajat Oy

Nurmes

Alastaro

Koneurakointi
Antero Mustakangas Ky

Euran Hydrauliikka ja
Metallirakenne Oy

Vihanti

Kauttua

Pieksämäen Rautarakenne Oy

Jannelan Puutarha Oy

Naarajärvi

Pori

Sihvon Tila
Varpaisjärvi
www.sihvontila.com

Mikko Tauriainen Ky
Sukeva
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Rakennuspori Oy
Pori

Raskaskalustohuolto
Vesa Raikunen Oy
Pori – Kokemäki

Kiinteistösaneeraus Oy

Vuosaaren Sähkö Oy

Vantaa

Helsinki

Korjaamo Mauri Lindström

J.Varila Steel Oy Ltd

Juornaankylä

Perho

Mäntsälän Renkaat Oy
Mäntsälä
Nunnakatu 3
21100 Naantali
Puh. 02 4352 477

Rakennus-Nappula Oy
Järvenpää

LC Kotka/Keisarinna 20 vuotta
keisarinna Dagmarin muistomitalin, jonka oli saanut osallistuessaan
syyskuussa 2006 muistotilaisuuteen
Pietarissa. Tuolloin keisarinna Dagmarin (eli Maria Feodorovna, keisari
Aleksanteri III:n puoliso) sarkofagi
tuotiin meriteitse Tanskasta Pietariin
ja hänet haudattiin puolisonsa viereen Pietari-Paavalin linnoitukseen.
LC Kotka/Keisarinnojen tärkein
aktiviteetti on Keisarinna-kalenteri,
jota on julkaistu vuodesta 2000 läh-

tien. Saadut varat käytetään kotkalaisten lasten ja nuorten hyväksi.
Vuoden 2017 kalenterin myynti on
jo hyvässä vauhdissa. Kalenterin
teemana on Luonto lasten silmin ja
kalenterin kuvat valittiin kotkalaisen
Hakalan koulun 6:n luokan valokuvausprojektista.
Teksti: Soili Valtonen
Kuvat: Soili Valtonen ja
Heikki Lohi

Iloisia kasvoja vierainamme: PDG:t Juhani Nyyssönen ja Pirkko Vihavainen
sekä DG Markku Vihavainen.

LC Kotka/Keisarinna vietti 20-vuotisjuhlaa Merihuvila Kärkisaaressa
23.5.2016. Samaan juhlaan oli
yhdistetty myös Nuijanvaihtotilaisuus. Toukokuinen aurinko helli ja
lämmitti juhlaa, joka vietettiin nauttien erinomaisesta ohjelmasta, pöydän antimista, yhteisistä muiste-

loista ja mukavasta seurasta. Paikalla oli nykyisten jäsenten ja kutsuvieraiden lisäksi myös joukko perustajajäseniä.
Klubia muistettiin monin tavoin,
mutta Keisarinnoille merkittävin
lahja sastiin klubinystävältä, lion
Ragnar Backströmiltä. Hän luovutti

Piirikuvernööri ja klubin uudet Melvin Jones -jäsenet Kaisa Snell ja
Jaana Enroos.
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Nuorisovaihto

Tapahtumia riittää kesäksikin
Normaalisti leijonakaudessa on pieni
hengähdystauko keskikesällä. Nuorisovaihdossa sen sijaan riittää tapahtumia kokoa ajan, etenkin leirien järjestäjillä saapuvien nuorten matkat
isäntäperheisiin ja leireille vaativat
oman aikansa.
Tänä vuonna maailma on melkoisen sekasortoisessa tilanteessa, ja
valitettavan usein saamme lukea terroristi-iskuista tai uhasta jopa Euroopassa. Tällaiset uutiset eivät voi olla
vaikuttamatta nuorten matkustamiseen. Turkin vallankaappaus kuivui
onneksi vain yritykseksi, mutta suuria vaikutuksia sillä oli nuorisovaihtoon, sillä Turkki ilmoitti peruuttavansa kaikki leirit ja jo maassa olevista nuorista osa tuli kesken kaiken
takaisin. Toiset eivät ehtineet edes
lähteä matkalle. Kaikilla Turkkiin jo
matkustaneilla ei ollut hätää, eivätkä
mellakat yltäneet niille seuduin.
Turkkilainen Yeliz Asim osallistui E-piirin leirille Ylöjärvelle, vaikka
hänen isäntäperheensä asui Lapinlahdella. Paikallislehti Matti ja Liisan
toimittaja haastatteli perheen isää ja
Yliziä. Ohessa on lehdessä julkaistu
juttu.

Nuorisovaihdokki
kotona vahvisti perheen
kielitaitoa
Tuire Kurikka / Matti ja Liisa

Lapinlahtelaisella Tiina ja Harri Nissisen perheellä ei ennen tätä kesää
ollut kokemusta nuorisovaihdosta
tai isäntäperheenä toimimisesta.
Uuteen seikkailuun omassa kodissa
päätettiin kuitenkin ryhtyä, kun vaihdosta haaveillut perheen vanhempi
tytär osoittautui liian nuoreksi lähtemään itse vaihtoon. Tytär aloittaa
lukion tänä syksynä. Perhe päätti selvittää vaihtariasiaa ja valinta kääntyi
lionsklubin puoleen.
– Laitoimme hakemuksen menemään ja lionsklubista tuli käymään
meillä kotona yhteyshenkilö. Hän
kirjasi toiveitamme ja kyseli, millainen perhe olemme, isä Harri muistelee tämän vuoden alkupuolen hakuprosessia.
– Toiveeksi perheeseemme tulevalle vaihtarille asetimme ikähaarukan 16–18 ja että hän olisi tyttö.
Toiveet tehtiin perheen omat lapset huomioiden. Kesäkuussa Nissiset saivat leijonilta yhteydenoton,
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joka vahvisti nuorisovaihdokin saapuvan perheeseen heinäkuussa Turkista.
Toteutukseen oma ideaali vaihtariperhe
Harri kertoo perheen käyneen jonkun verran yhdessä läpi sitä, millainen isäntäperhe he haluavat ulkomaalaiselle vieraalleen olla.
– Mietimme, että haluaisimme
näyttää hänelle erilaisia asioita ja
tehdä jotakin joka päivä, satoi tai
paistoi.
Perheen isä myöntää kuitenkin
ensimmäisen päivän vaihtarin seurassa olleen jännittävä kaikille.
– Että mitäs nyt.
– Siinä sitten hirveästi kyseltiin,
että miten teillä ja kerrottiin, että
näin meillä.
– Turkkilaisista meillä oli kyllä
aiempaakin kokemusta omien Kuopiossa asuvien ystävien ja matkustelun kautta. Kun alkukankeus oli
saatu selätettyä, ryhdyttiin tuumasta toimeen. Siis toteuttamaan
omaa isäntäperheen ideaalia. Käytännössä nuorisovaihdokki Yeliz Asimista tuli kahdeksi viikoksi Nissisen
perheen jäsen.
– Hän pyöri meidän mukana jopa
appiukon synttäreillä.
Tutuiksi tulivat myös niin Suomen luonto, kesämökkeily, saunakulttuuri, sisävesiristeily Kuopiossa, erilaiset kesäiset ulkoilupelit kuin traktorikin. Sitä turkkilainen
pääsi ajamaan Harrin isän synnyinpaikassa, Ruokomäessä. Myös kirppari oli Yelizille jännä juttu, koska
vastaavia ei kuulema Turkissa ole.
Sieltä löytyi hänelle vaatteitakin.

Positiivinen kokemus
kantaa hedelmää
Jos nuorisovaihdokille tarjottiin
kokemuksia ja elämyksiä laidasta
laitaan, sai isäntäperhekin osansa.
– Kotona puhuttiin kaksi viikkoa englantia. Itselleni se oli ihan
mahtava kokemus. Ymmärrän
kieltä, mutta kun sitä ei usein tarvitse puhua, kyllä siinä helposti
jäätyy. Vanhempi tyttö sanoi myös
oppineensa paljon uusia sanoja.
Harri uskaltaakin suositella isäntäperheenä toimimista kaikille lähes
varauksettomasti. Toki hän tiedostaa
kokemukseen vaikuttavan myös sen,
millainen nuori perheeseen saapuu.

Turkkilainen nuorisovaihdokki Yeliz Asim opetti lapinlahtelaisperheen isälle,
Harri Nissiselle, shakin peluun salat.

– Tästä jäi kyllä positiivinen
maku. Meille tuli mukava ja selvästi
hyvin kasvatettu tyttö perheeseen.
Hän auttoi kotitöissäkin. Toivon, että
hänellekin jäi hyvä kokemus meidän
luonamme olemisesta.
– Lionsklubia pystyn myös suosittelemaan, sillä kaikki toimi hyvin.
Myös lentokentällä oli oltu heidän
puolesta vaihtaria vastassa, Harri
kiittelee.
Nissiset ovat eläneet jo muutaman viikon arkeaan ihan oman porukan kesken, vaan ei ole poissuljettua, etteikö heille vielä joskus otettaisi nuorta vaihtoon.
– Tyttärelläkin vahvistui tunne
siitä, että muutaman vuoden päästä
hän ehdottomasti haluaa itse lähteä
vaihtariksi.

”Teillä on paljon järviä,
joissa kaikissa voi uida”
17-vuotias Yeliz Asim asui isäntäperheessään Nissisillä kaksi viikkoa. Ennen kotiinpaluuta matka jatkui vielä viikoksi Tampereelle, jossa
järjestettiin nuorisovaihtoleiri kaikille
Suomessa olleille vaihdokeille.
Miljoonakaupungista Bursasta,
Turkista kotoisin olevalle nuorelle
naiselle vierailu Lapinlahdella oli
mieluisa.
– Tykkään matkustaa. Vaihtarina sain nähdä myös sitä puolta,
miten suomalaiset elävät ja millainen kulttuuri on, Yeliz kiitteli. Pääsin käymään perinteisellä suomalaisella kesämökillä, joka oli ihan eri-

lainen kuin omamme. Sauna löytyy
täällä jokaisesta talosta ja teillä on
paljon järviä, joissa kaikissa voi uida.
– Ja eläimet ja marjat ovat ihan
erilaisia.
Yelizin äiti kuuluu Turkissa paikalliseen lionsklubiin. Asimin perheessä on myös ollut suomalainen
vaihdokki, kun tyttö oli 12-vuotias.
– Suomalainen
vaihtarimme
ei paljoa hymyillyt, Yeliz muisteli. Mutta Nissiset ovat ihan erilaisia! He ovat eloisa ja iloinen perhe,
Yeliz suitsutti uusia lapinlahtelaisia
ystäviään.

Yelizin leirikokemukset
Leiri oli hämmästyttävä ja sain siellä
paljon ystäviä. Kaikki osallistujat
olivat avoimia, optimistisia, ystävällisiä. Leiripaikka oli ihastuttava,
näimme järven joka päivä ja yö.
Aktiviteetit olivat mukavia, itse varsinkin pidin kaupunkikisasta, mikä
oli mahtava. Meillä oli usein nuotio, missä paistoimme lettuja, tortilloja, tikkuleipiä ja lohta. Saunoimme
ja sen jälkeen juoksimme järveen.
Teimme vastoja ja kylvetimme
niillä ystäviämme saunassa. Leiri oli
meille unohtumaton kokemus. Nyt
olemme jo saapuneet kotiin, mutta
pidämme edelleen yhteyttä ja päätimme tavata uudelleen. Kiitos kaikille, jotka teitte kesästämme unohtumattoman.
Hyvää alkanutta kautta!
YCED Pirkko Kokkonen

DG-kurssi leirivieraina
Kuvernöörikurssi 2010–2011 piti tällä kertaa vuosittaisen tapaamisen G-piirissä Laukaan Peurungassa. Tapaaminen osui samaan viikonloppuun kuin
G-piirin leiri alkoi. Leiriläiset kokoontuivat lauantaina Peurunkaan ja sunnuntaina oli ensimmäinen lipunnosto. Saimme kunnian olla seremoniassa
mukana ja PCC Tuomo Holopainen avasi virallisesti leirin sekä toivotti osallistujat eri puolilta maailmaa tervetulleiksi.

Salkoon nousivat Suomen, EU:n, leirin oma ja Lions-liiton liput. PCC Tuomo
Holopainen avasi leirin ja toivotti vieraat tervetulleiksi.

Kansainvälinen nuorisovaihtoleiri
Croft Bay Camp II
107 E-piirin kansainvälinen nuorisovaihtoleiri pidettiin 16.–23.7.2016
Ylöjärvellä Torpan kurssikeskuksessa. Osanottajina oli 25 nuorta
15 eri maasta. Kaukaisimmat vaihdokit tulivat Malesiasta, USA:sta ja
Kanadasta. Leirin järjestäjäklubeina
toimivat Lions Club Tampere/Kaakinmaa, Lions Club Tampere/Ruotu
ja Lions Club Tampere/Siilinkari.
Leadereihin saimme neljän kotimaisen nuoren lisäksi 6 vuotta sitten järjestämämme leirin facebook-sivujen
kautta silloisen leiriläisen, itävaltalaisen Walterin.
Sateinen heinäkuu muuttui poutaiseksi kuin taikaiskusta lauantaina
16.7. kun nuoret saapuivat Torpalle.
Tulopäivä menikin tutustumisen ja
leirisääntöjen merkeissä. Toisena leiripäivänä kisailtiin leiriolympialaisten
merkeissä. Lajeina oli mm. lypsyä,
hiihtoa ja poron lassoamista. Iltapäivällä ohjelma jatkui käsitöiden
merkeissä, vihtoja tehden ja leiripaitoja tuunaten. Illalla joulupukin vierailun jälkeen vihtoja testattiin rantasaunassa. Maanantaina oli vuorossa
Amazing race, seikkailu ympäri Tamperetta erilaisia tehtäviä suorittaen.
Tiistaina nuoret valmistelivat ohjel-

Iloiset leiriläiset yhteiskuvassa.

man, joka sitten toteutettiin Sofiakylässä Pitkäniemessä. Sofiakylä
tarjoaa tilapäishoitoa ja asumispalvelua kehitysvammaisille ja erityistä

Leiriolympialaisten ohjelmaan kuului
mm. lypsykilpailu, joka joissakin
kilpailijoissa herätti hilpeyttä.

tukea tarvitseville nuorille. Leiriläiset leikkivät asukkaiden kanssa erilaisia pelejä, tanssivat yhdessä sekä
tekivät kasvomaalauksia. Tapahtuma
antoi varmasti iloa kaikille. Ilta jatkui
maaesittelyillä ja iltanuotiolla, jonka
loimussa halukkaat saivat yöpyä laavussa.
Keskiviikkona Torpalle saapui kaksi tanssinopettajaa ja illalla
matka suuntautui Lempäälään Nurmen lavalle, jonne Lions Club Lempäälä oli järjestänyt leiriläisille lavatanssit 2015 tangokuninkaan Aki
Samulin vetämänä. Siitä suuri kiitos Lempäälän klubille. Torstaina
tutustuttiin Seitsemisen luonnonpuistoon. Perjantai olikin sitten vierailupäivä, sisältäen myös pelailua,

joutenoloa ja leiripalautteiden kirjoittamisen. Leiripalautteiden positiivisuus antaa voimaa järjestäjille ja
tulokset ovat seuraavan leirin käytössä. Lauantaina alkoi kotimatka ja
haikeita jäähyväisiä jätettiin puolin
ja toisin. Vaikka leiriohjelma kuulostaa kiireiseltä, jäi vapaa-aikaa myös
peleihin, souteluun ja seurusteluun.
Legendaarisen Timo Jutilan
sanoin: ”KIITOS KUULUU KOKO
JOUKKUEELLE”. Leaderit Annemari, Anna, Joel, Teemu ja Walter
sekä järjestäneistä klubeista koostunut ”miehistö”. Teidän ansiostanne
leiriläiset saivat ikimuistoisia hetkiä
ja elinikäisiä ystäviä.
Leirinjohtaja Esko Rantala
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Lions Quest – elämisen taitoja

Lions Quest -koulutuksen tulokset vakuuttavat
Suomen Lions Quest-työryhmä on kahden viimeisimmän toimikauden aikana
tehnyt kaksi kansainvälisen Lions-säätiön rahoituksella kaksi tutkimusta selvittääkseen Lions Quest- koulutuksen tuloksellisuutta tieteellisen tutkimusprojektin avulla. Ensi vaiheessa tutkimus tehtiin pelkästään suomalaisessa
ympäristössä ja jo silloin tuli selväksi, että Quest-kurssin käyneet ovat saaneet hyviä välineitä kasvatustyöhönsä. Toisessa vaiheessa tutkimusta laajennettiin useisiin erityyppisiin maihin ja tulokset ovat pienistä erilaisuuksista huolimatta samansuuntaisia.
Tutkimukset on toteuttanut käytännön tasolla Quest-kouluttaja ja Hel-

singin yliopiston tutkija, tohtori Markus Talvio. Ohjaajana on toiminut yliopiston koulutuspsykologian professori Kirsti Lonka ja tutkimus kuuluu Helsingin yliopiston tutkimusprojekteihin.
Tutkimuksesta on tehty diasarja Lions-klubien ja -piirien käyttöön ja se
löytyy osoitteesta www.lionsquest.fi -> koulutukset -> tietoa lioneille. Se
on tarkoitettu tukemaan kohderyhmille tapahtuvissa esittelytilaisuuksissa
käytettäväksi jo olemassa olevien esitteiden lisäksi.
Osmo Harju, PDG, PCD, Suomen Lions-liitto ry
Lions Quest projekti

Suomalainen Lions Quest -evaluointitutkimus sai jatkoa
Suomessa
kehitetty
Lions
Questiin osallistuneiden opettajien tutkimus laajenee tulevalla
kaudella edelleen, kun LCIF päätti
rahoittaa uusien maiden osallistumisen tutkimukseen. Hankkeen suomalaiset ja ensimmäiset kansainväliset tulokset osoittavat, että LQ on monin tavoin
hyödyllinen siihen osallistuville
opettajille.

opettajia pyydetään arvioimaan
kuinka arvokkaana he pitävät Lions
Quest-kurssille osallistumista pitävät. Aineisto kerätään ennen kurssia ja uudelleen kurssin loputtua.
Lisäksi samoihin aikoihin kerätään
aineistoa ns. verrokkiryhmältä, jotka
eivät osallistu kurssille, jotta voidaan
tutkia aiheuttaako itse mittaaminen
muutosta jälkimmäisiin vastauksiin.

Millaisia tuloksia
on saatu?

Ajankohtainen
Lions Quest
Lions Quest on ajankohtaisempi
kuin koskaan. Toisin kuin luulisi, teknologian lisääntyvä käyttö lisää tarvetta Questin tyyppisille ryhmän toimintaa kehittäville työkaluille, sillä
järkevä tekniikan käyttö koulussa
tapahtuu oppilasryhmissä erilaisissa
kokoonpanoissa. Yhä enemmän keskusteluihin nousevat myös ns. työelämätaidot (21st century skills), joiden avulla parannetaan mm. kommunikaatiota ja yleistä hyvinvointia.
Lions Questin tavoitteena on
parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia panostamalla oppimisilmapiiriin, vuorovaikutustaitoihin, terveyden edistämiseen ja auttamisen
taitoihin. Opettaja osallistuu kaksipäiväiseen seminaariin, jonka aikana
hän saa perustiedot tavoitteisiin liittyvistä asioista sekä oppii soveltamaan niitä luokkaan LQ-materiaalin
avulla. Koulutuksessa mm. opitaan,
että oppimisilmapiiriä voi kehittää
vuorovaikutustaitojen, mm. kuuntelemisen taitoja harjoittamalla.
Toisaalta ymmärretään, että terveyttä edistetään esimerkiksi turvallisen oppimisympäristön avulla. Auttamistaitojen oppimisen ajatuksena
on se, että auttaminen hyödyttää
myös auttajaa, ei ainoastaan auttamisen kohteena olevaa autettavaa.
Lisäksi erilaiset auttamisprojektit
edistävät yhteisöllistä suunnittelua
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LQ-evaluointihankkeen päätutkija, FT Markus Talvio Helsingin yliopistosta
esittelee Liettuan vaikuttavuustutkimuksen tuloksia Vilnan Quest-seminaarissa.

ja muuta tiimityöskentelyä, omanarvontuntoa ja oppilaiden arviointikykyä. Kaiken kaikkiaan Lions Questin tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa ja niiden yhteisenä päämääränä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

LQ-ohjelman
arvioinnin taustaa
LCIF:ssa oli jo pitkään koettu tarpeelliseksi panostaa Questin arvioitiin.
Oli huomattu, että Questin kilpailijoilla oli etua siitä, jos niillä oli tutkittua tietoa ohjelman hyödyistä. Kun
sitten Suomen Lions Quest ehdotti,
että ohjelmaa voitaisiin tutkia Helsingin yliopiston toimesta, ei ollut
kovin vaikeaa saada yhteistyötä liikkeelle. Tutkimus aloitettiin ensin
Suomesta, jonka jälkeen se on levinnyt Italiaan, Japaniin ja Liettuaan ja
tulevana kautena uusia maita tulee
mukaan.
Tarkoituksena on selvittää mitä
opettaja hyötyy Lions Quest-koulutuksesta. Joku saattaa ihmetellä, miksei tutkita oppilaita, joita
ohjelma varsinaisesti koskee. On kuitenkin muistettava, että Lionsit voi-

vat vaikuttaa vain siihen valmennukseen, jota opettajat Quest-tuokioiden vetämiseen saavat ja millaista materiaalia opettajille jaetaan.
Jos tutkitaan oppilaiden kokemuksia
Quest-tunneista, ei voida olla varmoja siitä, onko mahdollisen epäonnistumisen syynä opettajien Questkoulutus vai esimerkiksi se, että koulun johto ei ole antanut opettajalle
mahdollisuutta vetää LQn sisältöjä
luokassa. Kun tutkimus kohdistuu
muutokseen opettajan ajattelussa
LQn koulutuksen aikana, voidaan
melko varmasti päätellä, että muutos on johtunut LQ koulutuksesta.
Lisäksi saadaan tietoa siitä miten
ohjelmaa voitaisiin kehittää yhä
paremmin opettajan muutosta ja
kehittymistä tukevaksi.

Mitä LQ arviointihanke
tutkii?
LQ arviointihanke tutkii muutosta
opettajien ajattelussa LQ kurssin
aikana. Kurssin aluksi ja lopuksi
kysytään, kuinka tärkeänä opettajat
LQ eri tavoitteita pitävät ja kuinka
pätevinä he itseään pitävät näiden
tavoitteiden edistämisessä. Lisäksi

Tähänastiset tulokset 940 tutkimukseen osallistujalta osoittavat
selkeästi, että opettajat neljässä eri
maassa kokevat LQ:n tavoitteet koulutuksen jälkeen tärkeämmiksi kuin
ennen kurssia. He myös kokevat
itsensä pätevimmiksi opettaa LQ:n
taitoja luokissa oppilaille. Lisäksi
kurssille osallistuneet pitävät kurssin jälkeen LQ:n tyyppisiä kursseja
arvokkaampina kuin ennen kurssia.
Verrokkiryhmässä muutosta yhdenkään mitattavan muuttujan kohdalla
ei havaittu.

Miten hanke jatkuu?
Kiinnostus oppilaiden kouluviihtyvyyden, terveyden edistämisen
ja tulevaisuuden työelämätaitojen
lisäämiseksi on tällä hetkellä oppimispsykologian ydintä. Pyrkimyksenä tässä hankkeessa on saada luotettavaa kansainvälistä tietoa siitä,
miten opettajien täydennyskoulutuksen, esimerkiksi Lions Questin,
avulla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi jokaisen tutkimukseen osallistuvan maan kanssa
on tarkoitus kehittää LQ ohjelmaa
sen maan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopiviksi ja tehdä Questista entistä parempi ja toimivampi.
Lion Markus Talvio
FT, LQ evaluointihankkeen
päätutkija, Helsingin yliopisto

,

KOULUTUSAIKATAULU
2016 - 2017

LIONS QUEST

LIONS QUEST

ELÄMISENTAITOJA

Aika

Kurssityyppi/
kohderyhmä

ELÄMISENTAITOJA

Vastuupiiri Paikkakunta

SYYSLUKUKAUSI

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,
»
»

Huomioi piiriisi merkityt koulutukset.
Vie tietoa eteenpäin klubikokoukseen.

»

Tehkää päätös tällä kaudella koulutettavien määrästä
heti ensimmäisessä klubikokouksessa.

27.9. ja 5.10.

Liikuntaseuravalmentajat

K

Kuopio

22.-23.9.

Peruskurssi

C

Järvenpää

26.-27.9.

Peruskurssi

A

Turku

»

Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.

6.-7.10.

Peruskurssi

N

Helsinki

»

10.-11.10.

Peruskurssi

K

Iisalmi

Ottakaa kouluun yhteyttä kurssipaikan
tarjoamiseksi alkusyksyllä. Liitosta lähetetään kouluille
tietoa koulutuksesta.

12.-13.10.

Peruskurssi

G

Jyväskylä

»

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

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

KURSSITYYPIT
Peruskurssi = varhaiskasvatuksen, alakoulun ja yläkoulun
opettajille, koulunkäynninohjaajille ja muille koulun kasvattajille suunnattu kaksipäiväinen koulutus

14.-15.11.

Peruskurssi

D, C

Kouvola

Koulun ulkopuoliset kasvattajat = nuorisotyön, seurakuntien,
urheiluseurojen yms. kasvattajille tarkoitettu yhteensä 10 oppitunnin pituinen ja kahteen eri iltaan sijoittuva koulutus

16.11.

Täydennys

D

Kouvola

Täydennyskurssi = peruskoulutuksen aiemmin käyneille

17.-18.11.

Peruskurssi

B

Espoo

2. aste = ammatillisten oppilaitosten ja lukion opettajille suunnattu kaksipäiväinen koulutus

KEVÄTLUKUKAUSI

Liikuntaseuravalmentajat = Liikuntaseuratoiminnassa mukana oleville eriytetty koulutus

9.-10.2.

Peruskurssi

N

Helsinki

13.-14.2.

Peruskurssi

H

Joensuu

16.-17.2.

Peruskurssi

K

Kuopio

23.-24.2.

Peruskurssi

I

Oulu

2.3. ja 8.3.

Liikuntaseuravalmentajat

I

Vuokatti

6.-7.3.

Peruskurssi

B

Espoo

13.-14.3.

Peruskurssi
(englanninkielinen)

G

Jyväskylä

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

M

Huittinen

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

14.3. ja 22.3.

Koulun ulkopuoliset
kasvattajat

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

YHTEYSTIEDOT
QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen,

puhelin 040 850 7241

QUEST-SIHTEERI Jenna Härmä, puhelin 010 501 4507

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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Jäsenasiaa

Laaksosta kukkulalle

Nyt on aika kääntyä valloittamaan uusia kukkuloita.

Aurinko nousee horisontissa, johon
piirtyy sinertävänä utuileva vuorenrinne. Uusi Lions-vuosi on pyörähtänyt käyntiin. Uusia vuoria on valloitettavana. Ei laaksoa, ei kukkulaa...
Tuleva kausi on monella tavalla
merkityksellinen niin meille leijonille kuin kaikille suomalaisille. Järjestömme juhlii ja juhlistaa sadatta
toimintavuottaan, samoin on rak-

kaan isänmaamme laita. Saamme
syystäkin olla ylpeitä ja juhlistaa
Suomen itsenäisyyden ensimmäistä
vuosisataa.
Nyt alkanut toimintavuosi antaa
meille oivallisen mahdollisuuden
tuoda leijonatoimintaa esille ja näyttää, mitä olemme tehneet ja tulemme
tekemään. Lähivuosien suurin ponnistuksemme Punainen Sulka tulee

olemaan keskiössä tämän kauden
aikana. Sillä teemalla toteutettavat tapahtumat ympäri Suomenniemen eivät voi jäädä suurelta yleisöltä
huomaamatta.
100-vuotispalveluhaaste
kattavine jäsenpalkintoineen jatkuu
täydellä teholla edelleen. Olemme
hyvässä vauhdissa tavoitteemme
toteutumisessa. Jatkamalla samalla

tarmolla, saavutamme ne varmasti.
Tutustukaa ja hyödyntäkää ainutlaatuiset jäsenpalkinnot, koska kohta ne
ovat keräilytavaraa.
Toiveeni jäsenjohtajana on, että
järjestäessänne upeita tilaisuuksia,
valitsisitte heti suunnittelun alussa
yhden henkilön vastaamaan toimintanne esittelystä ja jäsenhankinnasta. Klubin tehokkain ”myyntimies” on sopivin henkilö tähän
tehtävään. Kiinnostusta ihmisillä
kyllä on, sillä nykyiselläänkin joukkoomme liittyy reilusti yli tuhat
uutta jäsentä vuosittain.
Vetoan klubipresidentteihin ja
klubien jäsenjohtajiin: tehkää kaikkenne, jotta jokaisella klubilaisella
olisi tehtävä, joka parhaiten vastaa hänen käsitystään palvelutyöstämme. Mielekäs tehtävä sopivalla
vastuulla motivoi leijonaa ja pitää
hänet mukana.
Juhlavuoden kunniaksi paras lahja
itsellemme olisi, että saisimme lähivuosien suunnan muutettua jäsenkasvuksi. Varmaa on, että itsestään
se ei tapahdu, vaan sen eteen tulee
ponnistella.
Käännytään laaksosta valloittamaan uusia kukkuloita!
Jukka Kärkkäinen
Jäsenjohtaja

LC Nurmijärvi / Rock starttasi toimintansa vauhdikkaasti
Kevään viime metreillä perustettiin uusi yhteisklubi LC Nurmijärvi/
Rock. Perustamiskokousta kunnioittivat kauden C-piirin piirikuvernööri
Juha Pirkkamaa, Vainio-opaslionit
sekä Suomen Lions-liiton hallituksen
puheenjohtaja Jari Rytkönen puolisonsa Tarun kanssa.
LC Nurmijärvi/Rock -klubilaiset
haluavat tehdä Lions-vapaaehtoistyötä siten, että se vastaa tämän

LC Nurmijärvi/Rockin perustajajäsenet.
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päivän työn ja vapaa-ajan elämänrytmin vaatimuksiin. Lions periaatteita: laitetaan hyvä kiertämään, verkostoidutaan, vaikutetaan ja viihdytään, on muokattu ajatuksella ”Aktiviteetteja tehdään intohimolla, ei
kunnianhimolla”. Uuden yhteisklubin ideoinnista lähtien sovittiin
joitakin klubin omia sääntöjä: tehdään, ei niinkään hallinnoida. Kaikki
ideat ovat sallittuja ja villit ideat ihan

parasta. Kaikesta saa puhua ja kaikkea saa kyseenalaistaa. Klubilla on
kaksi ”virallista” kokousta vuodessa
ja muut tapaamiset miten sovitaan.
Huono omatunto poissaoloista ei ole
sallittua.
Paikallisuutta ei haluta kahlita
kuntarajoihin ja myös tätä kautta
perustettu klubi hakee uudenlaista
monimuotoisuutta
toimintaan.
Tapaamisissa pyritään toiminnallisuuteen perinteisen kokoustoiminnan rinnalla. Työ- ja vapaa-ajan toimien puitteissa pitäisi vielä huolehtia omasta kunnostaan, joten tämä
”rokkibändi” päätti yhdistää nämä
aikaan ja tekemiseen liittyvät haasteet.
Ensimmäinen klubitapaaminen
vietettiin laviksen eli lavatanssijumppatunnin merkeissä: valssia,
tangoa, humppaa, rockia, cha-chachaata tanssittiin hengästymiseen
saakka. Klubin Charter-juhlaa vietetään aikanaan klubin rennon tekemisen ja teeman mukaisesti rokaten,
ei kuitenkaan iltapuvuissa, vaan hel-

mat heilahdellen ja farmarien puntit
väpättäen.
Klubin nimi muotoutui monen
asian summasta. Klubin tavoitteena on saada homma rokkaamaan ja rock antaa myös pienen
vihjeen kansalliskirjailijastamme.
Sana sopii ulkopaikkakuntalaisenkin suuhun, onhan tavoitteenamme
yhteistyö sekä lokaalilla että globaalilla tasolla. Uuden yhteisklubin
hallitukseen valittiin presidentiksi
Aija Jokilammi, 1. varapresidentiksi
Tero Salomaa, 2. varapresidentiksi
Johanna Mikkola, sihteeriksi Irmeli
Repo, rahastonhoitajaksi Christine
Hammar, jäsenjohtajaksi Pirjo Hirvonen ja klubimestariksi Kristiina
Hakala. Klubin kummeina toimivat
Olli Linjala LC Vaasa/Meri -klubista
ja Torsti Ruokoski LC Rajamäki -klubista. Opaslioneina toimivat Kaisa ja
Lauri Vainio.
Tutustu klubiin somessa:
https://www.facebook.com/
LC-Nurmij%C3%A4rvi-Rock1103148946417302/?fref=ts

Ihanat
naiset
laivalla
Viime toukokuussa järjestettiin
jälleen jo perinteeksi muodostunut naisleijonille ja naisjäsenehdokkaille suunnattu IhaNaisetristeily. Laivaan nousi satakunta
iloista ja innokasta naista valmiina oppimaan uutta ja hankkimaan vieläkin aurinkoisemman
asenteen elämään.
Risteily alkoi mahtipontisesti: Naisten harteilla lepää suomalaisen leijonatoiminnan tulevaisuus! Näin
julisti jäsenjohtaja ja risteilyisäntämme Jukka Kärkkäinen. Väitteen tueksi hän kertoi meille tilastoja viime vuosina perustetuista
uusista klubeista. Edelliset 43 Suomeen perustettua leijonaklubia ovat
olleet nais- tai yhtenäisklubeja. Suomeen ei ole perustettu yhtään miesklubia seitsemään vuoteen. Virallinen kansainvälinen tavoite leijonatoiminnan satavuotiskaudelle on,
että jäsenistä naisia olisi 50 %. Suomessa tavoite on, että neljännes
jäsenistä olisi naisia. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi toimii muun
muassa Women in Lions -työryhmä,
joka pyrkii löytämään lisää naisia leijonatyöhön pohjoismaissa. Facebookista löytyy työryhmän suomalainen
sivu nimellä Women in Lions Finland. Ryhmässä voi kommentoida,
kysyä ja jakaa ideoita. Liity rohkeasti
mukaan joukkoon!

Risteilyllä puhujana olleesta lion Olli Linjalasta itsestään huokuu aurinkoinen asenne, joka sai kaikki osallistujat hyvälle
mielelle ja innostumaan. Kuva: Antti Forsell.

jos vain uskallamme unelmoida ja
tarttua toimeen hyvällä asenteella.
Leijonatoiminnan perustana oletkin sinä! Sinä olet klubisi tärkein leijona ja omalla iloisuudellasi ja halullasi toimia toisten auttamiseksi saat
myös muut ympärilläsi innostumaan. Olli kuvasi hauskasti, mutta
hyvin osuvasti miten kielteisyys
tuhoaa minkä tahansa ryhmän ja
toimintaympäristön. Halu ja innostus toimia ovat avaimet onnistumiseen. Osallistujat saivat mukaansa
myös Ollin tarjoaman pohjan klubin
toiminta-ajatuksen luomiseksi. Toiminta-ajatus syntyy klubin jäsenten
toiveista, ja on yhteisesti hyväksytty.
Toiminta-ajatuksen pohjalta on tarkoitus tehdä toimintasuunnitelma.

Klubisi tärkein leijona
Kaikki on omasta asenteesta ja
unelmista kiinni, jos Linjalan Ollilta
kysytään. Ollin Aurinkoiset Asenteet -esitys muistutti meitä kaikkia
siitä, kuinka paljon saamme aikaan,

Puolitoistavuotias Martti oli risteilyn nuorin osanottaja. Kuva: Antti
Forsell.

Vastauksia moninaisiin kysymyksiin tarjoilivat paneelissa koulutusjohtaja
Antti Forsell, Lions-liiton edellinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo. Kuva: Erkki Voutilainen.

Naisten harteilla lepää suomalaisen leijonatoiminnan tulevaisuus, julisti jäsenjohtaja ja risteilyisäntä Jukka Kärkkäinen. Kuva: Erkki Voutilainen.

Tämä vaikutti oivalta työkalulta
parantamaan klubiviihtyvyyttä ja
yhteishenkeä klubissa. Ollista itsestään huokuu aurinkoinen asenne,
joka sai kaikki osallistujat hyvälle
mielelle ja innostumaan.
Olli kertoi esityksessään myös
yhden miehen haasteesta, johon
hän tarttui viime vuonna. Hän päätti
perustaa uuden lionsklubin Laihialle.
Naisklubi LC Laihia/Helmen toiminta
saatiin virallisesti käyntiin viime
kauden alussa ja klubin charterjuhlaa vietettiin viime syksynä. Klubin
presidentti Jaana Kankaanpää kertoi
vaiherikkaasta klubin synnytyksestä,
jonka taustalla aurinkoinen Olli oli
toiminut voimakkaasti.

Vastauksia ja ideoita
omaan klubiin
Suuri osa Ihanaiset risteilijöistä
osallistui myös paneelikeskusteluun, jossa kysymykset ja vastaukset sinkoilivat lions-toiminnan
laidasta laitaan. Vastauksia moninaisiin kysymyksiin tarjoilivat kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo,
Lions-liiton edellinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja koulutusjohtaja Antti Forsell sekä keskustelun vetäjänä toiminut jäsenjohtaja
Jukka Kärkkäinen. Suurta mielenkiintoa herättivät ajankohtaiset aiheet ja
tulevat suuret aktiviteetit. Luonnollisesti aiheina olivat myös naisjäsenten kehitys ja mahdollisuudet järjes-

tössämme. Kysymysten ja vastausten lisäksi käytiin aktiivista keskustelua toiminnastamme ja esiteltiin
erilaisia tapoja ja toimintamalleja eri
piireistä. Uskonkin, että osallistujat
saivat roppakaupalla ideoita kotiin
vietäväksi ja sovellettavaksi oman
klubin toimintaan.

Uusin silmin
Osallistuimme Ihanaiset risteilylle
koko perheemme voimin. Minä ja
poikamme Martti olimme yleisössä
sen, mitä puolitoistavuotiaan keskittymiskyvyllä on mahdollista ja mieheni Antti oli mukana panelistina.
Ohjelma oli todella antoisa ja oli hienoa tavata ihania leijonaisia eripuolilta Suomea. Aurinkoisten asenteiden lisäksi päivästä jäi käteen paljon
ajatuksia ja ideoita sekä ihan konkreettisia työkaluja klubitoiminnan
kehittämiseen. Risteilyllä leijonatoiminta avautui minulle uudenlaisena. Olen ehtinyt kiertää paljon erilaisia leijonatapahtumia ja -kokouksia, mutta koskaan aiemmin en ole
ollut tällaisen positiivisen ja voimaannuttavan naisenergian ympäröimänä. Suuri kiitos risteilyn järjestäjille ja ohjelman tekijöille! Risteily
oli raikas tapa esitellä leijonatoimintaa ja oli ihanaa päästä osaksi tätä
iloista naisjoukkoa.
Teksti: Ida Forsell,
Leo Club Järvenpää,
tuleva leijona?
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Ratnapuran silmäsairaalakeräys onnistui – on kiitosten aika
Viime toimintavuoden aikana suoritettiin keräys, jonka tuotolla maksetaan
Sri Lankan Ratnapurassa olevan silmäsairaalan jatkorakennushanke. Sairaalahan on Suomen Lions-liiton kehitysyhteistyöhanke yhdessä Ulkoasiainministeriön kanssa.
Keräyksen tavoitteena oli 120 000 € ja saavutettu tulos oli 126 560,30 €.
Tämä tulos on todella hieno saavutus.
Tässä julkaistaan viimeisen kerran vähintään 500 € lahjoittaneet ja
siitä syystä on kiitosten aika. Haluan keräysjohdon puolesta kiittää kaikkia mukana olleita, niin klubeja kuin henkilöitäkin. Lisäksi muutamat lionit
osallistuivat piirissään keräysjohtoon, myös heille kiitokset.
Kuitenkin erityiset kiitokset kaikille tällä sivulla mainituille. Ilman teidän
suurlahjoituksianne tuloksesta olisi jäänyt puuttumaa yli 40 %. Nykyinen
Liiton puheenjohtaja pani Turun vuosikokouksessa ”lakin kiertämään”. Sen
tuotto oli 1 613,50 €. Kiitos siihen osallistuneille.
Piirikohtaiset tulokset julkaistaan seuraavassa lehdessä ja mainittakoon,
että klubeja oli mukana 589 eli 63,8 % kaikista Suomen klubeista. Piirikuvernöörit voivat halutessaan syksyn aikana julkaista oman tiedotteensa liitteenä piirin omat tulokset. Jos joku haluaa vielä lahjoittaa, niin annan rakennustilinumeron. Kaikenkokoiset summat käy.

37.

LC Kuopio

107-K

500

38.

LC Sumiainen

107-G

500

39.

LC Helsinki/Lauttasaari

107-B

500

40.

LC Klaukkala/Leat

107-C

500

41.

LC Loppi

107-C

600

42.

LC Reisjärvi

107-O

600

43.

LC Brändö Kumlinge

107-A

500

44.

LC Kangasala/Roine

107-E

500

45.

LC Tampere/Siilinkari

107-E

500

46.

D 107-I

107-I

500

47.

D 107-K

107-K

500

48.

LC Lempäälä

107-E

500

49.

LC Nakkila

107-M

500

50.

LC Rovaniemi/Ounasvaara

107-L

500

51.

LC Hämeenlinna/Liinut

107-C

500

52.

LC Klaukkala

107-C

500

53.

LC Vaasa&City

107-F

500

54.

LC Muhos

107-I

500

55.

LC Mariehamn

107-A

500

56.

LC Pihtipudas/Emmit

107-G

500

VÄHINTÄÄN 500 € LAHJOITTAJNEET LC:t ja HENKILÖT

57.

LC Lappfjärd-Lapväärtti

107-F

500

2.000€ lahjoittaneet klubit

58.

LC Tyrnävä

107-I

500

59.

LC Posio

107-L

500

60.

LC Pori/Linna

107-M

500

61.

LC Helsinki/Suurmetsä

107-N

500

62

LC Rovaniemi/Napapiiri

107-L

500

Erkki Laine, Erkki.laine@lions.fi, 0400 414 386

LC Turku/Ancora ja Medilaser Oy

107-A

2000

1.000€ lahjoittaneet klubit
LC Turku Aninkainen

107-A

1000

500€ lahjoittaeet klubit
1.

LC Espoo/Keskus

107-B

500

63

LC Hämeenlinna/Tawasti

107-C

500

2.

LC Helsinki-Helsingfors

107-B

500

64

LC Sodankylä

107-L

500

3.

LC Helsinkiki/Pikku-Huopalahti

107-B

500

Henkilölahjoittajat vähintään 500€

4.

LC Espoo/City

107-B

500

1.500€ henkilölahjoittajat

5.

LC Espoo/Kivenlahti

107-B

500

6.

LC Rautalampi/Malvi

107-K

500

7.

LC Janakka/Idat

107-C

500

8.

LC Helsinki/Sata

107-B

500

9.

LC Helsinki/Torni

107-B

500

500€ henkilölahjoittajat

10.

LC Rautalampi

107-K

500

1.

VCC Heikki Hemilä

LC Ylivieska

107-O

11.

LC Helsinki/Töölö

107-B

500

2.

Lion Maija Huopalainen

LC Helsinki Pikku-Huopalahti

107-B

12.

LC Espoo/Alberga

107-B

500

3.

Lion Leena Lehmussaari

LC Helsinki Pikku-Huopalahti

107-B

13.

LC Loviisa-Lovisa

107-N

500

4.

Lion Leena Logren

LC Vantaa Vernissa

107-N

14

LC Varpaisjärvi

107-K

500

5.

PDG Pirjo Järvi

LC Iisalmi Yläsavottaret

107-K

15.

LC Jakobstad/Malm

107-O

500

6.

Lion Sari Laine-Van Hoye

LC Helsinki Ruoholahti

107-B

16.

LC Liminka/Liminganlahti

107-I

500

7.

PDG Ilmari Iso-Koivisto

LC Riihimäki

107-C

17.

LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice

107-B

500

8.

Lion Ulla Paavola

LC Lahti

107-C

18.

LC Keuruu

107-G

500

9.

PDG Matti Paavola

LC Lahti

107-C

19.

LC Lammi

107-C

500

10.

Lion Kaarina Laine

LC Helsinki Ruoholahti

107-B

20.

LC Helsinki/Ruoholahti

107-B

500

11.

Lion Kari Hassinen

LC Eno

107-H

21,

LC Kirkkonummi/Kyrkslt’tt

107-B

500

12.

Lion Raija Fors

LC Ylivieska Savisilta

107-O

22,

LC Helsinki/Pakinkylä

107-N

500

13.

Lion

Pohjois-Suomi

23.

LC Iisalmi

107-K

500

14.

PDG Björn Taxell

LC Parainen-Pargas

107 A

24.

LC Vaasa/Family

107-F

500

15.

PDG Reino Laine

LC Somero

107-A

25.

LC Helsinki/Hakaniemi

107-N

500

15.

PID Erkki Laine

LC Espoo/Kivenlahti

107-B

26.

LC Riihimäki

107-C

500

17

Lion Marsa Bäck

LC Helsinki/Ruoholahti

107-B

27.

LC Kuusamo

107-L

500

18

Lion Göran Ekman

LC Vaasa/Meri

107-F

28.

LC Helsinki/ Munkkiniemi

107-B

500

19

PDG Armas Kristo

LC Pello

107-L

29.

LC Tapiola

107-B

670

20

Lion Ulla Salin

LC Helsinki/Ruoholahti

107-B

30.

LC Nykarleby

107-O

500

21

Lion Hilkka Ruusuvista

LC Nurmijärvi/Kanerva

107-C

31.

LC Haapajärvi/Kantapuhto

107-O

500

22

Lion Reijo Lantto

LC Posio

32.

LC Loimaa

107-A

500

23

Jorma Mäenpää/Kari Hiltunen

LC Helsinki/Vuosaari

107-N

33.

LC Turku/Archipelago

107-A

500

24

Lion Matti Vuorlahti

LC Orimattila

107-C

34.

LC Jämsänseutu

107-G

500

25

Piirikuvernöörit 2011–12

35.

LC Ylistaro

107-F

500

26

Piirikuvernöörit 2013–14

36.

LC Jyväskylä/Jyvässeutu

107-G

500

27

Piirikuvernöörit 2004–05
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Lion Dieter Van Hoye

(LC Helsinki Ruoholahti)

Belgia

Lion Dr. Klaus Hahne

(LC Helsinki/hakaniemi)

Saksa

Lions perhe

Etelä-Suomi

1.000€ henkilölahjoittajat

107-L

PDG Pentti Ruohosen perikunta perusti muistorahaston

Ensimmäinen stipendi Pieksämäki-Seuralle
uusi koulu ja sen viereen urheilutalo. Pieksämäen kaupunginhallituksen jäsenenä Ruohonen toimi Liberaalisen kansanpuolueen edustajana
1970-luvulla.
Siviilityönsä ohessa Ruohonen
kirjoitti kolmisenkymmentä kirjaa.
Tuotanto sisältää romaanin, elämäkertoja sekä historiikkeja niin yrityksistä, yhdistyksistä kuin kunnistakin. Laajin työ oli Mikkelin läänin kolmiosainen lukemisto Putkinotkosta
sydänmaalle. Hän oli myös Pieksämäen Lehden pitkäaikainen pakinoitsija ja kolumnisti.
Ruohonen sai kirjallisista ansioistaan Suomen Maakuntakirjailijoiden
mitalin.
Maanpuolustustyö oli sota-aikana
Lieksassa kasvaneen Pentti Ruohosen sydäntä lähellä. Hän oli reservin kapteeni Ilmavoimien viestikoulusta. Ilmavoimien komentaja
myönsi hänelle harvinaisen Suomen
Lentomerkin. Paikallisessa ilmailussa
Pentti toimi Ilmailukerhon ja Naarajärvi-lentokenttäsäätiön johdossa.
Pentti Ruohosen poika Pertti Ruohonen (vas.) ja Lions Club Pieksämäki / Keskuksen presidentti Cristian Kundt (toinen
vas.) luovuttavat Pentti Ruohosen muistorahaston 500 euron stipendin Pieksämäki-Seuralle. Stipendin ottavat vastaan
puheenjohtaja Asko Hankilanoja (toinen oik.) ja opetusneuvos Hannu Hyyrinen. Kuva: Pieksämäen Lehti/Jari Asikainen.

Opetusneuvos, PDG Pentti Ruohosen (1931–2014) perintö Pieksämäen kehittäjänä jatkuu perikunnan
perustaman muistorahaston avulla.
Muistorahastosta jaetaan 100–
500 euron stipendejä kerran tai kahdesti vuodessa Pieksämäkeä myönteisellä tavalla eteenpäin vieville
henkilöille tai tahoille. Yhteistyökumppanina on Lions Club Pieksämäki / Keskus – sama yhdistys,
jossa Ruohonen toimi aktiivisesti
aina kuolemaansa saakka.
– Me etsimme aktiivisesti sopivia tahoja ja esitämme niitä sitten
perikunnalle. He tekevät avustuskohteista lopullisen päätöksen, klubin presidentti Cristian Kundt sanoo.
Pentti Ruohosen poika Pertti Ruohonen kertoo, että muistorahasto
jatkaa luontevalla tavalla Ruohosen
hyväntekeväisyystyötä.
Pentti Ruohonen julkaisi vuonna
2001 omaelämäkerran Orpopojan
valssi ja lahjoitti sen tuoton kokonaisuudessaan klubille. Leijonat
jakoivat sitten rahoista kannustuspalkintoja Pieksämäkeä tunnetuksi
tehneille henkilöille tai yhteisöille.
– Minulle tuli isän kuoleman jäl-

keen mieleen, että pitäisikö kyseinen
rahasto herättää uudelleen henkiin.
Perikunta lahjoitti rahastoon rahasumman, josta riittää tällä vauhdilla
jaettavaa noin kymmeneksi vuodeksi, Pertti Ruohonen selvittää.

Historiaa kannattaa
etsiä jokien varsilta
Pentti Ruohosen muistorahaston
ensimmäinen stipendi myönnettiin
Pieksämäki-Seuralle.
– 500 euron stipendi on kiitos yhdistyksen yli 40 vuotta kestäneestä työstä kotiseutuhistorian
koostamisessa, Kundt sanoi palkitsemispuheessaan.
Pieksämäki-Seuran suurin yksittäinen hanke on kotiseutuarkiston kerääminen ja ylläpito. Arkisto
perustettiin vuonna 1990, mutta
siinä oli aineistoa vain reilut kymmenen hyllymetriä.
Tilanne muuttui vuonna 2009,
kun Pieksämäki-Seuran voimahahmo, opetusneuvos Hannu Hyyrinen esitti yhdistyksen johtokunnalle kotiseutuarkiston haltuunottoa ja kehittämistä. Pieksämäki-

Seura näytti asiaa vihreää valoa ja sittemmin aineiston määrä on noussut
peräti 160 hyllymetriin.
– Meillä on ollut sikäli hyvä
tilanne, että olemme voineet kaikki
nämä vuodet työllistää työttömän
nuoren arkistointityöhön EteläSavon ely-keskuksen tuella. Vuosien
varrella tätä työtä on tehty 120 000–
130 000 euron edestä, Hyyrinen kertoo.
Hyyrinen kiitti leijonia ja Pentti
Ruohosen perikuntaa stipendistä.
Samalla hän nosti esiin Pieksämäen
Lehden roolin paikallishistorian tallentajana ja kiitti kuntalaisia kotiseutuhistoriaa kohtaan osoitetusta kiinnostuksesta.
Pieksämäki-Seuran puheenjohtaja
Asko Hankilanoja muistutti, että historia on vieläkin läsnä ja sitä kannattaa etsiä esimerkiksi jokien varsilta.
– Ruukunpalat ovat siellä edelleen.
Opetusneuvos Ruohonen teki
elämäntyönsä suomen kielen ja kirjallisuuden lehtorina. Vuosina 1965–
1974 hän toimi Pieksämäen keskikoulun rehtorina ja oli keskeisessä
roolissa, kun Hiekanpäähän nousi

Leijonaksi Kiteellä
Ruohonen liittyi leijoniin jo toimiessaan opettajana Kiteellä. Pieksämäelle tultuaan hän liittyi LC Pieksämäen eli Ukko-klubin aktiiviseen
siipeen.
Ruohonen käytti aktiivisesti
puheenvuoroja ja teki monia esityksiä, joiden tarkoitus oli aktivoida
toimintaa. Yksi hänen vetämistään
lions-projekteista oli nimeltään Puuhataan Patsas Pieksämäelle ja sen
tuloksena on kuvanveistäjä Armas
Tirrosen Onkipojat-veistos Pieksämäen lukion puistikon vesialtaalla.
Lions-järjestön toimintatavassa
yhtä tehtävää hoidetaan vain vuoden ajan. Ruohonen toimi sihteerinä
ja rahastonhoitajana sekä kaudella
1972–1973 klubin tärkeimmässä tehtävässä eli presidenttinä. Hän toimi
aktiivisesti myös K-piirissä.
Ruohoselle rakkaan Ukko-klubin
toiminta päättyi 2006. Sen jälkeen
hän siirtyi Lions Club Pieksämäki /
Keskus -klubiin.
– Pentti Ruohosen lempinimi
klubissa oli Puskuri, hän vei asioita
eteenpäin, oli vahva, rohkea ja lahjakas. Iäkkäämmille leijonaveljille hän
oli kumppani, minulle hän on esimerkki, Kundt totesi.
Jari Asikainen
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Klubien arkea ja juhlaa
Tukevaa teatteria
– LC Piikkiö 50 vuotta
Maaliskuussa piikkiöläisillä oli aihetta tasavuosijuhlaan. 15 jäsenen perustajajoukko oli kasvanut kolminkertaiseksi ja Lions-klubista tullut paikallisesti ja alueellisestikin aktiivinen toimija. Klubin lippulaivaksi on noussut
Sipilänmäen kesäteatteri, jossa veljet ja ladyt ovat kiinteästi mukana koko
toteutuksen ketjussa.
Juhlapäivä alkoi paikallisella muistokäynnillä perustajajäsenten haudoilla.
Onnitteluja vastaanotettiin läheisessä koulukeskuksessa ja siihen liittyi juhlavuoden päälahjoituksen julkistaminen. Ympäristö oli huolella valittu, sillä
koulun vierelle nousee kevään aikana Leijona-Areenaksi nimetty noin 250 m2
kokoinen monipelikenttä. Klubin päälahjoituksen lisäksi hanketta tukevat
Kaarinan kaupunki, TOK-yhtymä ja Suomen Palloliitto.
Iltajuhlaa vietettiin Turun Upseerikerholla, kuten vuosien varrella pariin
otteeseen aikaisemminkin. Illassa oli aiheestakin mukana kansainvälistä leimaa. Lions-järjestön kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo toi klubille järjestötason terveiset ja piti myös juhlapuheen. Kaukaisimmat vieraat tulivat ystävyysklubistamme Pärnu Strandista, jonka kanssa kiinteä yhteys on
jatkunut liki vuosikymmenen.

Piikkiön Yhtenäiskoulun oppilasryhmä otti koulun puolesta vastaan klubin
lahjoituksen monipelikenttää varten. Persoonallinen kiitosviesti kertoi, että
Leijona-Areenalla tulee olemaan aktiivisia käyttäjiä. Taustalla klubin sihteeri
Mikko Rosendahl. Kuva: Kenneth Strömberg.

Presidentti Kimmo Lönnqvistin takana on huomionosoituksen saajia ja antajia.
Vasemmalta Mikko Rosendahl ja Jari Sankari (Melvin Jones -jäsenyys), piirikuvernööri Ari Lindell, Oivi Koristo (Lady-ansiomerkki), Erkki Kairinen (yhden
ruusukkeen ansiomerkki), Tiina Saarikko (Lady-ansiomerkki), Timo Saarikko
(yhden ruusukkeen ansiomerkki), Marja Rastas (Lions-ritarin ladymerkki),
Hannu Rastas (Lions-ritari), kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo sekä klubin palkitsemiskomitean vetäjä Harri Nurmi. Kuva: Kenneth Strömberg.

Klubin vuosista koottu 160-sivuinen historiikkiteos sai ensiesittelynsä.
Sisältö jakautuu kahteen jaksoon. LC Piikkiön kaksi ensimmäistä vuosikymmentä olivat toimintamuodoiltaan varsin samanlaisia kuin lähialueiden muissa klubeissa. Teatteritoiminta kasvoi vaiheittain muun harrastuksen ohessa ja jälkimmäiset kolme vuosikymmentä on jo kuljettu kesäteatterin ehdoin. Siitä on saatu omaleimaisuuden lisäksi vahva varainhankinnan
kanava, mahdollisuus elämysten tuottamiseen kohderyhmille, paikallinen
käyntikortti sekä klubin sisäinen osaamisten yhdistäjä. Se on antanut myös
paljon mahdollisuuksia yhteistoimintaan alueen muiden klubien kanssa.
Tiiviinä numeroina LC Piikkiöllä on ollut kaikkiaan 100 jäsentä, joiden
yhteinen jäsenyyspanos on 1700 vuotta. Sipilänmäellä on esitetty 500 näytöstä ja palveltu 100 000 katsojaa. Avustuksia ja tukea klubi on toimintaaikanaan antanut 500 000 euron määrän, kun tuki lasketaan nykyarvoin.
Kilpa-areenoillakin huomiota saanut Carmeninae-kuoro toi iltaan musiikillisen tervehdyksensä, onhan klubi sen pitkäaikainen yhteistyökumppani.
Nuoremman kaartin yhtye piti lopuksi huolen musiikkitaustoista.
Hannu Rastas

LC Kuopio/Snellman
vierailulla Prahassa
Dobry vecer! Näin aloitti puheensa LC Kuopio/Snellmanin presidentti Jari
Smolander vieraillessaan klubiveljiensä kanssa Strahov San Giorgio -klubin
vieraana 8.4.2016 Prahassa. Vuonna 1992 perustetun, jäsenistöltään varsin pienen yhteisklubin (14 lionia) perustamiskokous pidettiin legendaarisessa Strahovin luostarissa Prahassa. Tästä johtuu LC-klubin nimi. Luostarin johtaja valittiin tuolloin ensimmäiseksi presidentiksi.
Strahov San Giorgio-klubin pää-aktiviteettina on joulun alla glögimyynti
Prahan toreilla. Saadut varat klubi lahjoittaa sokeainkoulujen avustamiseen.
Klubin presidentti Milan Horacekilla oli mieluinen yllätys suomalaisille lionvieraillensa; syntymästään asti sokea, sympaattinen, nuori prahalainen nainen Rakel Sklenickova tuli kokoukseemme. Rakel puhui erinomaisesti suomea. Kimmokkeen suomenkieleen ja ylipäätään suomalaisuuteen hän sai
nuorena luettuaan Mika Waltarin Sinuhe Egyptiläinen -kirjan.
Ilta kului rattoisasti keskustellen, hyvin syöden ja kuunnellen Rakelin
pianon soittoa ja laulua. Rakel esitti sekä tsekkiläisiä että suomalaisia kansanlauluja. Etenkin Värttinän musiikki oli selvästi vaikuttanut Rakelin kappalevalintoihin.
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Klubien presidentit viirejä vaihtamassa, vasemmalla Jari Smolander ja oikealla
Milan Horacek.

Illan lopuksi presidentti Jari Smolander kiitti isäntiä vieraanvaraisuudesta
ja toivotti heidät tervetulleiksi Kuopiossa 8.10.2016 Kuopio Klubilla pidettävään LC Kuopio/ Snellmanin 30-vuotisjuhlaan.

Vasemmalta presidentti Jari Malkamäki, sihteeri Ari Korpela, Timo Kulmala
ja Kari Pöyry. Kuva: Aarne Ketola.
Palautetta Keravan facebook-yhteisösivulta (We❤Kerava ryhmä): ”Täällä
me parhaillaan istutaan 87-v. äitini kanssa ihailemassa ihastuttavan värisiä
pelargoneja. Kiitos lionseille.”

LC Kerava kukkameren keskellä
Palvelukeskus Hopeahovi tarjoaa ympärivuorokautista palveluasumista
keravalaisille ikääntyneille. Hopeahovissa järjestetään myös kotona asumista tukevaa päiväkeskustoimintaa. Hopeahovi on 63-paikkainen palveluasumisyksikkö kahdeksassa eri pienkodissa.
Lions Club Kerava on perinteisesti halunnut ilahduttaa Hopeahovin asukkaita kevättalkoilla siistimällä keskuksen piha-alueita ja istuttamalla lahjoittamansa näyttävät kesäkukka-asetelmat. Kevään talkoissa lauantaina
14.5.2016 oli parikymmentä veljeä ja ladya. Väriloistoa jäi tuomaan mm.
92 kaunista pelargoniaa.

LC Helsinki/Vallila
sai uuden ritarin
LC Helsinki/Vallila vietti kauden lopetuskaronkkaa perinteisesti Suomenlinnan upseerikerholla 19. toukokuuta. Tilaisuudesta teki erikoisen juhlavan
veli Harri Kouvonkorven lyöminen Arne Ritari -säätiön ritariksi.
Harri on erittäin ansioitunut lion. Hän liittyi järjestöön vuonna 1975 ja
toimi klubin presidenttinä kaudella 78–79. Piirin tehtävissä Harri oli lohkon
puheenjohtajana 79–80, alueen puheenjohtajana 86–87 ja piirikuvernöörinä
88–89. Harrin tarmo on suuntautunut aina myös oman klubin ulkopuolelle.
Hän oli mukana perustamassa Suomen ensimmäistä naisklubia, LC Helsinki/
Viaporia vuonna 1988 ja Unkarin ensimmäistä Lionsklubia, LC Varosliget
1988. Harri on aikaisemmin palkittu ansioistaan Melvin Jones-jäsenyydellä.
Juhlallisen ritariksilyönnin toimitti klubimme jäsen, Timo Hänninen, itsekin ritari. Kunniavartiossa olivat veljet Timo Koivisto ja Peter Wahl.

LC Kauhajoki/Arolla
juhlava päätöskokous
LC Kauhajoki-Aro lopetteli kauttaan Jalasjärvellä Pihlajan Kievarissa, jossa
hyvän ruuan ja ohjelmiston lisänä jaettiin jäsenille 100% läsnäolomerkit
ym. merkit.
Timo Kulmala sai jo aikaisemmin Kauhavalla pidetyssä gaalassa Ritarin
arvon ja Kari Pöyrylle klubi haki Melvin Jones -jäsenyyden aktiivisesta toiminnastaan klubissa.

Ja siellä kaikilla oli niin mukavaa
Iloinen Päivä Perhepuistossa -tapahtuma 22.5. houkutteli jo 20. kerran Launeen Perhepuiston täyteen lapsia ja heidän vanhempiaan. Paikalla oli varmasti vanhempia, jotka olivat lapsuudessaan viettäneet Iloisen Päivän ja
nyt olivat siellä omien lapsien kanssa. Voitaneen sanoa, että tapahtuma
on elänyt yli sukupolvien ja perinne jatkuu. Ensi vuoden tapahtumaa ryhdytään suunnittelemaan heti kesän jälkeen.
Aurinkoisessa kesäsäässä oli mukava tutustua eri tapahtumapisteisiin.
Poniratsastus ja kasvomaalaus ovat kestosuosikkeja. Ne olivat lapsille ilmaisia saatujen lahjoitusten ansiosta. Lisäksi paikalla oli Lahden Pelicans, Lahden Reipas, Lahti Basket ja Päijät-Hämeen Salibandyseura, jotka olivat järjestäneet omaan lajiinsa liittyvää ohjelmaa. Takuuvarmat vetonaulat poliisi ja
Renkomäen VPK olivat koko tapahtuman ajan pikkuväen piirittämiä. Uusia
vetonauloja olivat Hämeen partiopiiri ja Liikuntapäiväkoti Touhula. Aikuisilla oli mahdollisuus tutustua taiteilija Timo Jakolan teoksiin ArtMobilessa.
Päivän aikana monella pääsi nälkä ja jano yllättämään. Tarjolla oli perinteistä grillimakkaraa, pyttipannua ja vohveleita hillon ja kermavaahdon kera,
joita LC Lahti Launeen leijonaveljet ja heidän ladynsä hikihatussa valmistivat. Myytävien tuotteiden hinnat saivat edullisuudestaan kiitosta.
LC Lahti Laune vastasi tilaisuuden järjestämisestä. Tapahtuma on klubille palveluaktiviteetti, jossa halutaan tarjota lapsille mukavia elämyksiä
sekä myös varainkeräysaktiviteetti. Tilaisuuden tuotto ohjataan lyhentämättömänä nuorisotyön hyväksi.
Ilkka Kauppila

Ritari Timo Hänninen lyö Harri Kouvonkorven Arne Ritari -säätiön ritariksi.
Taustalla kunniavartiossa ollut veli Peter Wahl.

Tilaisuuden onnistumisen edellytyksenä olivat hyvät yhteistyökumppanit,
jotka mahdollistivat omalla panoksellaan tilaisuuden järjestämisen.
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Juhlavuosi Naistenmatkassa
LC Pirkkala/Naistenmatka vietti viime keväänä 30-vuotisjuhliaan Pirkkalan
Golf-klubilla. Klubin nimi tulee Pirkkalan keskustaajaman erikoisesta, mutta
ihan virallisesta nimestä.
Nimestään huolimatta klubi on ”mies-klubi”, mutta ehkä nimensäkin
velvoittamana klubilla on erittäin aktiivinen seuralaistoiminta. Vähintään
joka toisessa klubi-illassa seuralaiset ovat mukana ja heillä on myös omia
aktiviteettejaan. Aktiviteettien ohella yhteiseen aikaan panostetaan esimerkiksi yli kymmenenä perättäisenä vuotena pääosin eri puolille Eurooppaa
toteutetuilla omakustanteisilla matkoilla.
Klubin pääaktiviteetti on joulukonsertti, joka Tamperelaisen huippukuoro
Mieskuoro Laulajien kanssa on toteutettu jo 22 perättäisenä jouluna. Konsertista onkin muodostunut pirkkalalaisille odotettu jouluperinne. Muita
jokavuotisia aktiviteetteja ovat mm. Pirkkalan palvelukeskuksen asukkaiden
ulkoilutus ja talkooapu sotaveteraaneille.
Merkkivuottaan Naistenmatkan leijonat juhlistivat lahjoittamalla Pirkkalan Vapaa-aikakeskukseen defibrillaattorin ja senioritalolle pianon. Lisäksi
klubi ja seuralaiset tukivat vähävaraisia lapsiperheitä Hope-organisaation
kautta yli 2 000 eurolla ja Särkänniemen elämysrannekkeilla.

LC Kuopio/Kallavedellä
aktiivista toimintaa

Isä Harri Peiponen ja ylidiakoni Paavo Kokotti (uunin edessä) esittelevät retkeläisille Alapitkän tsasounaa. Tämän jälkeen oli retkeläisten matkaansiunaaminen (ortodoksisen kirkon siunaus).

LC Riihimäki/ Uramon
12. suuri autonäyttely
Kevään Suuri Autonäyttely Riihimäen keskustassa Granitin-aukiolla
15.5.2016 oli järjestyksessään jo kahdestoista ja silloin voi tutustua uusiin
automalleihin, joita oli lähes kolmekymmentä nähtävissä. Autonäyttelyn
järjesti Lions Club Riihimäki/Uramo, joka luovuttaa tapahtumasta kertyvät
tulot lyhentämättöminä paikallisen nuorisotyön hyväksi.
Pysäköintialueella oli peräkonttikirppis, jossa jokainen parkkiruudun
lunastanut voi myydä tavaroitaan omasta autostaan.
Autoliikkeistä näyttelyyn osallistuivat Nelipyörä, Autotalo Laakkonen,
Vaunula, Hämeen Tehoauto, Länsiauto, Auto-Ilves, Delta-Auto ja Oisen.
Mukana olivat myös vakuutusyhtiöt Lähitapiola, IF ja OP sekä lisäksi myös
Kolarikorjaamo Sorsa, Tehtaankadun Autohuolto, Riihimäen Diniauto, AGA
ja Aamuposti.
Autonäyttelyn yhteydessä järjestettiin myös Autohuutokauppa ja katsastettu, ajokuntoinen Opel Vectra vaihtoi omistajaa. Tunnelmaa nostatti
elävällä musiikilla ja juonnoilla Raimo Turtiainen & Tanssiorkesteri Pojat.
”Autonäyttely elävöittää Riihimäen keskustan tapahtumia, tuo kaupungin imagoon autoliikkeet hetkeksi käsin kosketeltaviksi ja antaa mahdollisuuden hyväntekeväisyyteen”, totesi LC Riihimäki/Uramon presidentti Ilkka
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LC Pirkkala/Naistenmatkan lionit ja seuralaiset ulkoiluttamassa Pirkkalan Palvelukeskuksen asukkaita.

30-vuotisjuhlan ohjelmaan oli merkitty piirikuvernöörin juhlapuhe. Kuunneltuaan klubin presidentin tervehdyspuheessaan kuvaamaa klubin aktiivisuutta sekä seurattuaan rentoa juhlaa esityksineen, DG Erkki Voutilainen esitti erinomaista tilannetajua kuittaamalla juhlapuheensa kahdella lauseella, joiden viesti oli: Klubinne ei selvästikään tarvitse neuvovia sanoja
eikä muuta kannustusta kuin, jatkakaa samaan malliin! Tämä ”paras juhlapuhe ikinä” sai ansaitut raikuvat aplodit.
Juhlakausi avattiin perinteisesti seuralaisten kanssa yhteisellä kirkkovenesoudulla ja päätettiin mukavaan hallituksenvaihtotapahtumaan Pirkkalan Haikanniemen perinteisellä tanssilavalla.
Vesa Kaasalainen

LC Kuopio Kallaveden klubin toiminta on ollut viime kaudella erittäin aktiivista. Lipaskeräys (20 lipasta) hankkii varoja diabeteslasten ja -nuorten elämän vahvistamiseksi. Kuopiolaiset klubit tekivät yhdessä huomattavan lahjoituksen; Kallaveden kirkon äitienpäiväjuhlassa ojennettiin 150 äidille kiitosruusut.
Jälleen kerran järjestetty kirkkoretki
helatorstaina keräsi
taas
ennätysjoukon iloisia matkaajia,
käyntikohteina Karjalan lennosto, Lapinlahden Väärnin pappila ja Alapitkän ortodoksinen tsasouna,
missä retkeläisten siunaus.

LC Kuopio/Kallaveden rahastonhoitaja Veli Mäntynen ja keräyslipas (käsi
lippaassa) Kuopion Puijon Värin toimitiloissa.

Lehtonen ja kiitti samalla Harri Kylmälän vetämää järjestelytyöryhmää sekä
mukana olleiden autoliikkeiden edustajia ja tapahtuman tukijoita.
Autonäyttelyn yhteydessä jaettiin maaliskuisen Lasten talvikarnevaalin, joka on Riihimäen Lions-klubien yhteinen aktiviteetti, tuotto Riihimäen
Kehitysvammatuki ry:lle ja samalla muistettiin myös seuraavia: Riihimäen
VPK, Cocks-03, Riihimäen Taitoluistelijat, Riihimäen Kisko ampumahiihtäjänuoret sekä Riihimäen seudun KaveriKoirat.
Autonäyttelyn kuvia sivuillamme: http://e-clubhouse.org/sites/riihimaki_
uramo/ sekä myös Facebook:ssa ”Suuri Autonäyttely”.

Kevään suuri autonäyttely keräsi Granitin aukiolle runsaasti väkeä.

Klubiyhteistoimintaa

Lämpimästi tervetuloa

Jo 12. kerran ottivat yhteen Lemin ja Luumäen Ukko-Pekka-klubien veljet
”tammikeilaturnauksen” merkeissä 21.1.2016, mikä päivämäärä sattui olemaan Lemin klubin perustamispäivä 35 vuotta sitten.
Varmaankin sen johdosta tai kunniaksi Lemin 8 veljen joukkue pisti parastaan ja peittosi Luumäen veljet kolmen kierroksen yhteenlasketuin pistein,
2953 vastaan 2818, eli 135 pisteen erolla.
Kisa on ollut aina tiukkaa vuosien aikana ja voittoja on siunaantunut
molemmille, kaksi viimeistä päättynyt Lemin juhliin.
Turnauksen alullepanija oli presidenttikaudellaan Lemin klubin Veijo
Värtö, toisena alullepanijana oli Ukko-Pekkojen silloinen presidentti, Heikki
Lohi.

toivottavat kirjaimellisesti Lions Club Rovaniemi/Petronellan lionit uusille
rovaniemeläisille. Jo useana vuonna klubi on muistanut Rovaniemelle pakolaisleireiltä tulleita ja jo turvapaikan saaneita ns. kiintiöpakolaisia ja heidän
perheitään. Petronellat ovat lahjoittaneet maahanmuuttajaperheisiin Rovaniemellä syntyneille lapsille valmistamiaan peittoja, villasukkia ja -myssyjä.
Klubilla on ollut myös pakolaiskummiperhe, jota on autettu lahjoittamalla perheeseen lastentarvikkeita, leluja ja vaatteita sekä auttamalla perheen äitiä asioiden hoidossa.

Joukkueet yhteiskuvassa.

Rovaniemen kaupungin maahanmuuttotoimiston henkilöt, palveluesimies
Kaisa Salmela ja sosiaaliohjaaja Eila Virtanen vastaanottavat lahjoitettavat
tavarat edelleen toimitettavaksi maahanmuuttajaperheille. Petronellojen puolesta tavarat luovutti presidentti Ritva Koskela.

LC Siilinjärvi/Tarinan
konserttielämys
Siilinjärvellä saatiin nauttia korkeatasoisesta klassisesta musiikista17.4.2016
kun Salmin salin lavalle asteli joukko siilinjärveläissyntyisiä laulutaiteen
ammattilaisia. Esiintyjinä olivat sopraano Marjukka Tepponen baritonipuolisonsa Kevin Greenlawin kanssa, laulaja-lauluntekijä Annika Tepponen,
baritonit Olli ja Henri Tikkanen sekä tenori Veli-Pekka Varpula puolisonsa
sopraano Piia Rytkösen kanssa.
Ohjelma sisälsi ooppera- ja musikaalisävelmiä unohtamatta kevyempää
osuuttakaan. Laulajilta kuultiin sooloesitysten lisäksi myös duetto- ja yhteisesityksiä, joista saatiin kuulijoille upea konserttielämys. Säestäjänä toimi
Irina Zahharenkova ja juontajana esiintymisen ammattilainen Sami Kojonen.
Tämän “Hyvän mielen Leijona-konsertin” järjesti LC Siilinjärvi/Tarina.
Lähes kaikki LC Tarinan leijonat ovat osallistuneet konserttitiimin apuna
järjestelyihin ja yhteisellä tekemisellä on huomattu olevan suuri merkitys
klubin hyvän yhteishengen luomisessa. Konsertin tuotto ohjataan sekä
Punainen Sulka -keräykseen että siilinjärveläisen lasten ja nuorten hyväksi.

Yhteistyöllä saadaan
lisää vaikuttavuutta

K-Supermarket Hansan kauppiaat Tuula ja Kalevi Viinamäki ja Lions Club
Ulvila/Auroran presidentti Sirkka Saari.

Kuvassa esiintyjät kukitettuina upean konsertin jälkeen.

Lions Club Ulvila/Aurora lahjoitti yhdessä K-Supermarket Hansan kauppiaiden Tuula ja Kalevi Viinamäen kanssa ostokortteja Pääsiäiseksi. Ulvilan seurakunnan diakoniatyöntekijät jakoivat 30 kpl 20 euron arvoisia ostokortteja oman harkintansa mukaan niille henkilöille ja perheille, joille he
arvioivat niistä olevan apua ja iloa.
Klubin hallituksessa mietimme, miten voimme täällä Suomessa osallistua
Lionsien 100-vuotishaasteeseen, jossa yhtenä osiona on nälkä? Päädyimme
lahjoittamaan Pääsiäisen alla apua ruoka-ostoksiin. Lahjoittamaamme summaan paikalliset K-kauppiaat lähtivät mukaan myös omalla osuudellaan.
Yhteistyössä saadaan selkeästi aikaan enemmän vaikuttavuutta sekä myös
runsaasti hyvää mieltä.
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Lahjoitus Hurttalan
koululle Hattulassa
LC Parola/Fredrikat lahjoitti19.4.2016 Hattulassa Hurttalan koululle 500 €
yhteisöllisyyden rakentamiseen.
Fredrikat halusivat muistaa merkittävää tapahtumaa koulun historiassa:
Hurttalan koulu on viimeistä kauttansa kyseisellä paikallaan Pyhän Ristin
kirkon vieressä Hattulassa, sillä ensi syksynä on edessä siirtyminen uusiin
tiloihin Juteinikeskukseen. Uutta koulua rakennetaan parasta aikaa.
Hurttalassa on panostettu erityisesti yhteisöllisyyden ja osallisuuden
kehittämiseen, joten rahallinen tuki oli kuin palkinto konkreettiselle toiminnalle. Raha on tarkoitus käyttää yhteiseen retkeen.
Kerttu Keski-Rauska 6.lk vastaanotti koulun lahjoituksen.

LC Orimattila/Viljamaa
täytti 50 vuotta
LC Orimatrila/Viljamaan 50. vuosijuhlaa vietettiin Maamies-seuran talolla
Orimattilan Järvikylässä 7.5.2016.
Stipendejä jaettiin yhteensä 9000 €. Stipendien saajat olivat: Inkeri Halso;
Eero Laaksonen; Viihdekuoro Perinkonut; Pohjola-norder Orimattila; Pukkilan kesäteatteri ja Mila Teräs.
Tilaisuudessa lyötiin Heikki Kivimäki Lions-ritariksi. Mauri Linström Askolan klubista toimi ritariksilyöjänä.
Piirikuvernööri Juha Pirkkamaa puhui klubin perustamisesta, sekä siitä
että Orimattila oli ensimmäinen maakunta Suomessa, missä perustamisen
jälkeen oli kaksi klubia. Lisäksi hän valotti klubin alkutaipaleen varainkeruun
aktiviteetteja. Hän myös korosti lionsklubien tärkeätä työtä rahan keruussa,
jaettavaksi eri kohderyhmille.
Juhlapuhujana oli opetusneuvos, Pekka J. Leinonen Helsingistä, joka
värikkäällä tyylillä sai juhlaväen kuuntelemaan. Hän kertoi oman klubinsa
varainkeruusta, ja kommelluksista, mitä matkan varrella oli tapahtunut. Hän
myös vakavoitui sanomalla, yhteen hiileen puhaltamisesta, miten yhdessä

Heikki Kivimäki löi juhlassa lion Mauri Linströmin Lions-ritariksi.

saamme enemmän aikaan. Esim. 3 henkilöä saa paremmin 400 yhdessä,
kun taas 3 henkilöä yksin saa 80/ henkilö.
Kapteeni Kulmala hauskuutti iltaamme kaskuilla ja vitseillä sekä Viihdekuoro Perinkonut laulullaan.

Miesten iltoja jo 15 vuotta
eikä suotta
LC Toivakan miestenilta on tapahtumana kehittynyt alueellaan omaksi brändiksi. Tämän vuoden miestenilta oli järjestyksessään viidestoista kerta, joka
keräsi ennätyksellisen yleisömäärän Toivakan seurakuntakodille. Miehistä
energiaa istui vierivieressä lähes jokaisella löydetyllä istuimella.
Tilaisuus alkoi miehisellä iltapalalla, jossa makkara ja voileipä maistuivat jälleen. Toivakan puhaltajat soittivat rytmikkäät alkutahdit tilaisuuden
alkuun. Illan pääesiintyjinä toimineet mielenkiintoiset puhujat saivat miehet
hiljentymään. KeskiSuomen Osuuspankin toimitusjohtaja Pasi Sorri antoi
tietoiskun siitä, missä vesillä pankkimaailma tänä päivänä purjehtii. Hän loi
katsauksen KeskiSuomen Osuuspankin historiaan ja eteni pankkien hyvistä
päivistä vuoden 2008 talouskriisiin ja meidän aikamme digitalisointiin.
Kardiologian erikoislääkäri Kai Nyman pohdiskeli aihetta ”pitäisikö lähteä lääkäriin”. Hän totesi, että miehet lähtevät lääkäriin toisten patistamana
ja yleensä liian myöhään. Nyman muistutti, etteivät kaikki rintatuntemukset johdu sydämestä ja antoi vinkkejä siitä, milloin tulee olla huolissaan.
Teologian opintoja viime aikoina suorittanut entinen huonekalukauppias Timo Vepsäläinen kertoi oman puhuttelevan elämäntarinansa. Miehen tie huonekalualalta teologiksi oli monien vaiheiden summa. Vepsäläinen pohdiskeli lisäksi alanvaihtoon liittyviä haasteita. Kysymys on usein
uskalluksesta luopua vakituisesta työstä tai pelosta ryhtyä vanhoilla päivillä opiskelemaan.
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Seurakuntatalo täyttyi Miesten illan osanottajista.

Illan päätöspuheen esitti kirkkoherra Panu Partanen. Partanen vei miesten ajatukset arjen ja hengellisen elämänkokemisen rajamaita katsastamaan.
Arjen jutut koetaan maallisiksi ja muut hengelliset asiat arjesta irrallisiksi.
Lopulta meissä kaikki kuitenkin vaikuttaa toisiinsa. Partanen pohdiskeli
myös voivatko erilaiset kriisit elämässämme koitua meille hyviksi asioiksi.
Elämme monien vaatimusten maailmassa ja sen keskellä on tärkeätä omata
evankeliumin vapauttava sanoma. Tilaisuuden juontajana toiminut Markku
Mäkelä kertoi illan tuoton menevän Toivakan Pitäjäseuralle ja kahvikassalla
tuetaan Toivakan seurakunnan nuorisotyötä. Tilaisuuden kruunasi yhteisesti laulettu virsi ”Totuuden henki”.
Veli-Matti Porkka

Palvelupuuhakas LC Muhos 60 vuotta

Vasemmalta uudet Lions-ritarit Gunnar Göransson, Juha Isosalo ja Erkki Ojala
palvelukumppaniensa kera. Seuraavina juhlan juontaja lion Tero Haipus, PCC
Pekka Rautakorpi ladyineen sekä presidentti Eero Kubin.

Muhoksen Lionsklubi juhli puuhakasta 60-vuotistaivaltaan 21.5.2016. Juhlapäivän aamuna jäsenistö kävi laskemassa havuseppeleen sankarihaudoille.
Iltapäivällä oli juhla Oulun seudun ammattiopiston tiloissa Koivikossa. Presidentti Eero Kubin toivotti avaussanoissaan juhlaväen tervetulleeksi vuosijuhlaan. Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen kunnioitti juhlaa läsnäolollaan lion-puolisonsa kanssa ja kiitteli juhlapuheessaan klubia ansiokkaasta ja monipuolisesta palvelutoiminnasta. Päätteeksi hän esitti Lionsliiton onnittelut juhlivalle klubille.
Ammattiopiston yksikönjohtaja Kirsti Joki-Tokola kertoi tervehdyssanoissaan ammatillisen koulutuksen uusista haasteista. Klubin nestorijäsen Pertti Marttinen esitti lion Onni Myllymäen kanssa kootun historiikin
kuvien kera, josta ilmeni mm. seuraavaa: Klubi perusti ensimmäisen vuosikymmenen aikana 6 uutta klubia, joiden toimesta perustettiin edelleen 4
klubia. Klubi on toteuttanut vuosikymmenten saatossa 120 erilaista aktiviteettia, joista kymmenkunta toteutetaan vuosittain. Varainhankinta-aktiviteeteista tärkein on Muhoksen, Utajärven ja Vaalan klubien omistama paikallislehti Tervareitti Oy, joka jakaa vuosittain omistajaklubeille osinkoja.

LC Porvoo/Borgoensis 50 vuotta
LC Porvoo/Borgoensisin 50-vuotisjuhla järjestettiin Porvoossa ravintola Cafe
Cabrioléssa 5.3.2016. Osallistujia oli n. 60, mukana vierailijoita ystävyysklubeista LC Västerhaninge, Ruotsi ja LC Königsbrück Saksa ja lisäksi Liiton ja porvoolaisten klubien edustajia.

Juhlavieraita LC Königsbrück Saksa, Axel Turra, pres Olaf Krumpfer ja LC
Borgoensis PDG Ulf Nummelin ja pres. Kari Sarantila. Kuva M.Leivo.

Vuosijuhlasta myöhästynyt
Melvin Jones -jäsenplakaatti
ojennettiin presidentti
Eero Kubinille klubin
vaihtokokouksessa.

Huomionarvoista on, että em. klubien omistama Tervareitti Oy työllistää
vakinaisesti 9 henkilöä, sekä lisäksi kesäisin 2 harjoittelijaa. Tämä lienee
ainutlaatuista maamme lionsklubien toiminnassa.
Palveluaktiviteeteista merkittävimpiä ovat Montan camping-alueen rakentaminen, valaistun 2,2 km:n pituisen kuntoradan rakentaminen, lasten liikennepuiston rakentaminen, silmänpohjakameran lahjoitus kuntien terveyskeskuksille sekä sankarivainajien muistotaulun lahjoitus Muhoksen seurakuntatalolle. Klubi on kohdentanut 60 vuoden aikana rahaa avustuksiin,
stipendeihin sekä lahjoituksiin kaikkiaan 611 918 euroa, eli 10 200 euroa
toimikautta kohti.
Pääjuhlan jälkeen juhlaväki siirtyi opiston ruokalan tiloihin tutustumaan
klubin pystyttämään näyttelyyn sekä sen jälkeen juhlaillalliselle. Illallisen
jälkeen kuultiin DG Harri Hirvelän sekä ”kummipoikaklubien” tervehdykset. Presidentti Eero Kubin ojensi kiitosten kera klubin standaarit CC Jari
Piiraiselle sekä ammattiopistolle, jonka standaarin vastaanotti pääemäntä
Irmeli Manninen.
Illan kruunasi klubin kolmen jäsenen lyöminen Lions-ritariksi. PCC Pekka
Rautakorpi heilutti miekkaa rutiinilla suorittaessaan ritariksi lyönnit. Presidentti Eero Kubinille myönnetty Melvin Jones-jäsenplakaatti sekä Lions-liiton myöntämät ansiomerkit eivät ehtineet juhlatilaisuuteen.
Pertti Marttinen

Juhlassa nimettiin Lions-ritariksi Past pres Sven Meinander ja luovutettiin Melvin Jones -plaketti lion Tapani Nuoliojalle. Klubin oma ideoima kultainen leijona no 4 luovutettiin charterpresidentti Martin Söderströmille ja
no 5 toiselle elossa olevalle ja klubissa mukana olevalle perustajajäsenelle
Jorma Roukolle.
Avustuksia klubi lahjoitti juhlan kunniaksi yhteensä yli 10 000 €, josta
800 € ladyjen myöntämänä. Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula
vieraili vastaanottotilaisuudessa.
Tuotoltaan suurimmista tai pitkäaikaisista aktiviteeteista voidaan mainita mm. Pirkkakassit. Ideana oli myydä yleisölle paperikasseja, joihin lapset
olivat piirtäneet kesäaiheisia kuvia ja saatiin julkisuuden henkilöiden nimikirjoituksia, ja myytiin K-kaupoissa ympäri Suomen. Varoja kertyi 500 000
mk. Rahat luovutettiin lastensairaala osasto 10:lle syöpää sairastavien lasten kuntouttamiseksi.
Petanque-turnauksia järjestettiin 1990-luvulla 10 kertaa. Tuotto lahjoitettiin Porvoossa jääkiekko-ottelussa halvaantuneen junioripelaaja hoitoihin. Myöhemmin järjestettiin valtakunnallinen Lions Petanque-turnaus.
Joulumarkkinoita on järjestetty Vanhassa Porvoossa Raatihuoneen torilla
2000-luvun alkupuolelta alkaen ja jatkuu edelleen. Toripaikkojen vuokrauksesta saatu tuotto on ollut vuosittain 3 000–4 000 euroa. Samalla periaatteella on järjestetty Porvoon jokirannassa Jokimarkkinoita muutaman vuoden ajan. Tuotto on luovutettu pienempinä erinä nuorisotyöhön, huumeiden vastaiseen työhön ja mm. sotiemme veteraaneille.
Porvoo-aiheinen vuosikalenterin tuotto käytetään lapsiperheiden tilapäisen kotiavun rahoittamiseen. Tavoitteena on tukea ennaltaehkäisevää toimintaa ja sitä kautta varmistaa turvallinen lapsuus. Tähän mennessä on
lahjoitettu kolmena vuotena 10 000 euroa/vuosi Porvoon neuvolatoiminnalle, jota kautta apu kanavoidaan tarvitseville. Aktiviteetti jatkuu edelleen.
50-vuotisjuhlajulkaisun ensimmäinen kappale luovutettiin vuosijuhlassa
presidentti Kari Sarantilalle. Myös kaikki juhlan osallistujat saivat perheittäin oman kappaleen muistoksi.
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Littoistenjärven ympärijuoksussa uusia ennätyksiä

Dorikset ja opasleijonat yhteisessä kuvassa.

Huittisiin perustettiin uusi naisklubi
Huittisiin saatiin lisää palveluvoimaa, kun 24.5.2016 Jonkan kartanoon
kokoontui innokas joukko naisia pitämään uuden naisklubin perustamiskokousta.
Kahden kuukauden aikana klubi-ideaa kypsyteltiin ja pidettiin kolme
suunnittelupalaveria. Tuloksena syntyi 20 jäsenen naisklubi, joka sai nimen
Lions Club Huittinen/Doris.
Doris-nimen valintaan on innoittanut taiteilija Heli Ryhäsen tekemä
Dorikseksi nimetty Matkalla-patsas, joka on näkyvästi esillä Huittisissa.
Klubi on M-piirin 66. klubi ja 13. naisklubi. Uuden klubin kummiklubi
on LC Vampula ja piirikuvernööri Antti Raitaniemi nimesi opaslioneiksi lion
Kristiina Hokkasen LC Kokemäki/Jokilaaksosta ja presidentti Matti Reijosen
LC Vampulasta. Klubin charterpresidentiksi valittiin Hilve Reijonen ja sihteeriksi Katri Haapanen.
Uuden klubin leijonaiset ovat todella innokkaita aloittamaan toimintaansa. Perustamisjuhlan suunnittelu on käynnissä ja muutakin toimintaa kehitellään jo täysillä.
Doriksen jäsenten kokoonpanossa on myös sellainen harvinaisuus, että
Doris-leijonia löytyy klubista kolmessa polvessa.

LC Littoinen yhteistyökumppaneineen järjesti 19.5. kuudennen kerran kaikille sopivan liikuntatapahtuman. Siihen osallistui jälleen ennätysmäärä liikunnan harrastajia. Littoistenjärven ympäri kiertävän reitin juoksi tai käveli
193 osanottajaa. Viime vuonna osanottajia oli 152. Yhteistyökumppanit olivat Littoisten Työväen Urheilijat, Liedon Eränkävijät ja Turun Työpaikkaliikunta – TUPI. Mukana on myös Liedon SPR. Kullakin järjestelyihin osallistuneella on oma roolinsa ja yhteistoiminta toimii saumattomasti. Kisan
tuotot käytetään nuorisotyöhön.
Nopeimmin reitin kiersi jälleen Matti Rauma. Hänen ja toiseksi tulleen
Niklas Wihlmanin ajat olivat huippuluokkaa 8,5 km lenkillä. Reittiennätys on nyt 26,41. Tulos on viime vuoden voittoaikaa parempi, vaikka ottaa
huomioon, että rataa oli loppupäässä hiukan muutettu. Naisista parhaiten
sijoittui Astrid Snell, joka ajallaan 32,13 oli koko kilpailun viides. Huikea
oli myös Raul Laasikin kierros. Vaunua ja jälkikasvua työntämällä hän sai
ajan 38,12 ja sijoitus oli 26.
Tapahtuma järjestettiin nykymuodossaan kuudetta kertaa ja järjestäjät
ovat tyytyväisiä siihen, että joka vuosi on osallistujamäärä kasvanut.
Vanhin reitin kiertänyt taisi tälläkin kertaa olla Jaakko Riikonen (81 v) ja
hänen aikansa oli 1.18,56.
Vaikka järjestäjät olivat tyytyväisiä tapahtumaan ja sen tunnelmaan,
halutaan sitä edelleen kehittää ja ensi vuonna onkin odotettavissa taas
uudistuksia.
Pentti Jäntti

Rauni-Eliisa Wasell

Nuorten julisteita rauhan puolesta
Helsingin Goethe-Institut järjesti tiloissaan 9.5.–27.5. yhteistyössä Lions
Club Helsinki/Worldwiden kanssa helsinkiläisten ja espoolaisen koulujen
oppilaiden akvarelli- ja piirrostöistä kootun julistenäyttelyn.
Näyttelyn avasi piirikuvernööri Kari Eväsoja. Mukana olivat helsinkiläiset Pikku Huopalahden ala-aste, Strömbergin koulu, Meilahden ala-aste ja
Ressun peruskoulu, sekä Deutsche Schule Helsinki ja The English School
Helsinki. Espoosta näyttelytöiden tekemiseen osallistuttiin Jousenkaaren
koulusta, Kirkkojärven koulusta, Kirstin koulusta, Mikkelän koulusta, Tuomarilan koulusta ja Aleksis Kiven koulusta Siuntiosta.
Näyttelyn
aikana
Goethe-Institutissa järjestettiin lukuisia esitelmäja keskustelutilaisuuksia,
joihin osallistuville tarjoutui tilaisuus tutustua
samalla myös näyttelyyn.

Piirikuvernööri Kari
Eväsoja ja LC Helsinki/
Worlwiden presidentti
Arthur Poole näyttelyn
avajaisissa.
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Näkövammaisten Tuija Lehtonen oli mukana jo kuudetta kertaa. Kuva: Hanne
Heikkilä.

Pulpettiveneen voitti
Harri Karjalainen
LC Kaipiainen järjesti kevään aikana venearpajaiset. Arpoja oli myynnissä
2 000 kappaletta ja palkintona n. 8 500 euron arvoinen ohjauspulpettivene
Suvi 4230-15. Arvonta suoritettiin koneellisesti Kouvolan poliisiasemalla
11.5.2016 viranomaisten toimesta. Voittajaksi nousi kouvolalainen Harri
Karjalainen, arpanumerolla 126.
Klubiveljet myivät arpoja erinäisissä tapahtumissa Kaakkois-Suomen
alueella. Lisäksi mm. Kouvolan Prismassa ja Veturissa sekä ABC Utissa järjestettiin myyntipäivätempauksia. LC Kaipiainen kerää vuosittain erinäisillä
tapahtumilla ja tempauksilla lahjoitusvaroja, joiden kohderyhmänä ovat klubialueen vanhukset ja nuoret.
Helmut Wiemersin mukaan arpajaiset onnistuivat yli odotusten. Klubi sai
aktiviteettivaroja tuleviin lahjoituksiin ja hankkeisiin. Wiemers kiittää klubin
puolesta kaikkia arpoja ostaneita, jotka tämän myötä ovat mukana auttamassa avustettavia kohderyhmiä. Lisäksi suuri kiitos sponsoreille myötämielisestä avusta ja mukaantulosta myöntäessään tiloja arpamyynnin käyttöön.

Uudet F-piirin ritarit Risto Soini, Keijo Sakari ja Timo Kulmala. Kuvassa myös
PCC Esko Töyli ja LC Kauhava/Helahoidon lionsritarit Antti Sarho ja Jussi Hautamäki. Kuva: Markku Mäenpää.

Arne Ritari- ja Melvin Jones
-gaalajuhla Kauhavalla
F-piirin Arne Ritari- ja Melvin Jones -gaalajuhla järjestettiin Kauhavalla Helaravintolassa 14.3.2016. Juhlan järjestelyistä vastasi LC Kauhava/Helahoito.
Paikalle saapui yhteensä 60 lionia ja puolisoa.
LC Kauhava Helahoidon presidentti Tuomo Lager toivotti juhlaväen tervetulleeksi ja lion Risto Uitto piti maljapuheen Eino Leinoa siteeraten. Juhlan avaussanat lausui DG Timo Sysilampi ja juhlapuheen piti AR-säätiön
hallituksen pj, PDG Tapani Matintalo.
Arne Ritari-killan jäsenyyden sai ja ritareiksi lyötiin kolme lionia: Risto
Soini LC Vaasa/Meri, Keijo Sakari LC Isojoki, Timo Kulmala LC Kauhajoki/
Aro. Ritarilyömiset suoritti juhlavasti PCC Esko Töyli. Arvomerkit uusille
ritareille luovuttivat Risto Uitto, Timo Sysilampi, Tapani Matintalo.
Juhlan ohjelmasta vastasivat Kauhavan Naisvoimistelijat ja LC Kauhava/
Helahoidon veljet. Juhlassa kuultiin myös maailman ensi-ilta: Ritaribiisi.
Jussi asun sävellykseen teki sanat lionsritari/Melvin Jones fellow Antero
Haapaniemi ja kappaleen sovitti lionsritari Juhani Passi. Lämminhenkinen
ja arvokas juhla päättyi PDG Antero Haapaniemen päätössanoihin.
Markku Mäenpää

Messukuhinaa.

Naisex-messut 14.kerran
LC Salo Birgitat järjesti suurimman vuosittaisen tempauksensa Naisex-messut 5.3.2016 jo 14. kerran. Messut olivat edellisten vuosien tapaan menestys – messuvieraita oli noin 700 ja näytteilleasettajia lähes 80.
Näytteilleasettajien kirjo oli laaja ja messuilla myytiinkin kaikkea vaatteista ja kosmetiikasta elintarvikkeisiin. Myös muotinäytös ja messuilla kaksi
luentoa ja ruokashow’n pitänyt Kari Aihinen vetivät katsojia ja kuuntelijoita.
Birgitat myivät Birgitta-osastolla arpoja, arpajaispalkinnot saatiin alueen yrityksistä lahjoituksina. Tuloja saatiin myös kahvilasta, jossa tarjolla oli itse
leivottuja makeita ja suolaisia leivonnaisia sekä salaatteja ja keittoa.
Messujen tuottoja on käytetty monipuolisesti, kohderyhmänä ovat olleet
pääosin Salon seudun lapset ja nuoret. Viime vuonna varoja käytettiin
mm. hankkimalla lastenkotiin tietotekniikkaa, ostamalla iltapäivätoimintaan leluja, pelejä ja askartelutarvikkeita ja joulun alla jaoimme vähävaraisille perheille lahjakortteja. Tarkoituksena on suunnata tämänkin vuoden
messutuottoja vastaaviin kohteisiin.
Ensi vuonna on juhlavuosi, kun messut järjestetään 15. kerran. Messupäivää ei vielä ole lyöty lukkoon, mutta perinteen mukaisesti ne järjestetään maaliskuussa naisten päivän tienoilla.

Varvarat kahvittajina
Talvisoitannoissa

Toinen Lions-ritari
LC Kalvola/Iittalaan

Tammikuun viimeisenä päivänä oli suuren juhlan tuntua XXI Talvisoitannoissa Haminassa. Yleisö pääsi nauttimaan musiikillisesta annista ja tottakai
tarvittiin myös konsertin väliajalla ruumiillista ravintoa. Lions Club Hamina/
Bastioni ja Lions Club Hamina/Varvara ovat jo useamman vuoden ajan tehneet yhteistyötä yleisön kahvituksen merkeissä niin myös tänä vuonna.
Varvaroista kolme puuhakasta naista Ulla Sivonen pääorganisaattorina,
Kirsti Pitkänen ja Ritva Vierikko aloittivat päivänsä kahvia ja teetä keittämällä
yli 600 hengelle Bastionissa josta kuljetus tapahtui autolla RUK:n maneesiin. Edellä mainittujen emäntien lisäksi joukko suureni klo 12.
”Remmiin” astuivat mukaan lisävoimat Tanja Suikkanen, Marjo Ukkonen, Eija Takala ja Irmeli Volkman-Lahtinen. Ennen konsertin alkua emännät saivat hyvin kaikki paikat järjestykseen, pullat leikattua ym. järjestelyjä tehtyä. Ensimmäisen musiikillisen jakson aikana valmisteltiin pöydät
ja tarjoilut paikalleen. Valmista tuli ja niin olimme valmiita ottamaan vastaan suuren konserttiyleisön kahville/teelle pullien kera.

LC Kalvola/Iittalan kuukausi-illassa 13.4.2016 suoritettiin palkitsemiset
toimikaudelta 2015–2016. Tilaisuuden alussa C-piirin 1.VDG, Lions-ritari
Sinikka Uola löi Lions-ritariksi lion Ilpo Inkiläisen. Avustajina toimivat ritaripuoliso, PDG Jukka Uola, klubin ensimmäinen Lions-ritari Raimo Wainio
ja klubipresidentti Esko Nyyssönen.
Ilpo on vuoden 2000 alkaneen jäsenyytensä aikana osoittanut esimerkillistä palvelualttiutta, toiminut kahdesti klubin presidenttinä sekä pannut
alulle lukuisia aktiviteetteja tavoitteiden saavuttamiseksi klubissa sekä toiminut eri vastuutehtävissä niin lohkonsa, alueensa kuin piirinsäkin puitteissa.
LC Kalvola/Iittala juhlistaa ensi keväänä perustamisensa 30-vuotistaivalta.

Raakel Kelkka

Emännistä kuva. Edessä Tanja Suikkanen, takana Marjo Ukkonen, Eija Takala,
Ritva Vierikko, Irmeli Volkman-Lahtinen ja Ulla Sivonen (kuvasta puuttuu
Kirsti Pitkänen). Kuva: Raimo Korpelainen.

Uusi Lions-ritari Ilpo Inkiläinen ja puoliso Anna-Maija Inkiläinen.

4/16 LION 49

Klubilaiset tutustumassa autoihin Mikko Pohjolaisen varikon pihalla. Mikko
keskellä hattupäisenä. Kuva: Reijo Kytölä.

Harvinaisia museoautoja
Pohjolaisen varikolla
LC Suonenjoki/Soitun jäsen Mikko Pohjolainen on kiinnostunut vanhoista
autoista ja niiden entisöimisestä siinä määrin, että omistaa kaksi upeaa yksilöä, Edsel Citationin ja Vauxhall Veloxin. Edsel on Ford Motor Companyn
valmistama. Nimi Edsel tulee Henry Fordin Edsel-pojan nimestä.
Edselin valmistus aloitettiin v. 1958 ja sitä valmistettiin vain kahden vuoden ajan. Edseliä valmistettiin vain n. 120 000 kappaletta ja niinpä siitä tulikin harvinaisuus ja eniten keräilty museoauto.
Tämä Mikon omistama auto on tuotu USA:sta v. 2009. Tällä autolla on
ajettu vain 56 000 mailia, koneena on 254 kW:n V8.
Vauxhall Velox on vuosimallia 1951 ja se on ollut Mikon omistuksessa
vuodesta 1971 alkaen. Molemmat autot ovat museorekisteröityjä, Edsel
v. 2013.
Kari Nenonen

LC Kiuruvesi kouluttaa nuoria
Turvassa Tiellä on vuoden 2013 alussa käynnistynyt valtakunnallinen tieliikenneturvallisuuskampanja, johon myös Suomen Lions-liitto lähti innolla
mukaan. Kevään 2015 aikana lionsklubit toteuttivat peruskoulun 8-luokkalaisille tarkoitettua koulutusta yli 20 paikkakunnalla.
Yhtenä näistä paikkakunnista on Kiuruvesi, jossa LC Kiuruveden osalta
kouluttajana on toiminut lion Olavi Borg. Klubissa on toiminut jo elokuusta
2008 saakka Borgin vetämänä moottoritoimikunta ja sen tiimoilta itsekin
innokkaasti moottoripyöräilyä harrastava Borg on kouluttajaksi mitä sopivin.
Borg kävi kouluttajakoulutuksessa lokakuussa 2014 Kuopiossa, jossa oli
mukana Liikenneturvan väkeä sekä Turvassa Tiellä -aktiviteetin vetäjä. Hän
kokee nuorten ohjaamisen kiinnostavaksi työsaraksi.
– Olen pitämilleni tunneille tuonut mukaan omaankin pyöräharrastukseeni liittyviä asioita, että saisin porukan kiinnostumaan. Jos nuorille vain
luetaan lakia, näytetään tilastoja onnettomuuksista ja esitellään kieltoa kiellon perään, ei sellainen kiinnosta. Tarkoituksena on, että nuoret alkaisivat
miettiä, että mitä itse voi tehdä oman turvallisuutensa eteen.
– Oppilaat ovat olleet mukana kohtuu hyvin, eri luokat vähän eri lailla.
Myönteistä palautetta on opettajien kautta tullut ja näyttää siltä, että se
on tykätty aktiviteetti ja sitä halutaan jatkaa, Borg toteaa.
Kampanjan järjestää autourheilun kansallinen lajiliitto AKK-Motorsport ja
sen markkinointiyhtiö AKK Sports
yhdessä yhteistyökumppaneidensa
kanssa, joita ovat mm. Suomen
Lions-liitto, Autokoululiitto, Autoliitto, BMW Suomi ja Nokian Renkaat.

Meissen-Domstadt -leijonat, lion Volker Paulus ja komeettoja.

Ystävyyttä yli rajojen
LC Vantaa/Komeetat sai vieraakseen ystävyysklubinsa Meissen-Domstadin
iloiset naiset Saksasta 9.–12.6.
Kahdeksantoistajäsenisestä klubista Suomeen saapui yhdeksän henkilöä
ja yhden jäsenen miniä. Noin kuusi vuotta sitten alkaneen ystävyysklubitoiminnan aikana Komeetat ovat vierailleet Saksassa kaksi kertaa ja muutamat ystävistämme ovat käyneet kerran aiemmin Suomessa. Useimmille
tulijoille Suomen vierailu oli kuitenkin ensimmäinen.
Tutustutimme ystävämme pääkaupunkiseudun nähtävyyksiin, risteilimme Helsingin edustalla ja vierailimme mm. Fazerin tehtaalla Vantaalla
sekä Sibeliuksen kotona Ainolassa Tuusulan rantamaisemissa. Merkittäviä vierailun kohokohtia olivat ystävämme lion Volker Pauluksen tarjoama
perinneruokalounas hänen kotonaan Helsingin Torpparinmäessä sekä lion
Otfried Blümchenin osallistuminen saksalaisten ystäviemme tarjoamalle
illalliselle. Myös LC Helsinki/Auroran 5-vuotias Aurora reissuvihkoineen oli
mukana. Reissuvihkoon tuli uusia kokemuksia ja Aurora jatkoi matkaansa
täältä LC Helsinki Hakaniemeen.
Seurustelu sujui ongelmitta saksaksi ja englanniksi, kiitos suomalaisen
koulutuksen. Huomasimme, että toimimme klubeissamme paljolti samankaltaisesti. Tuemme lasten ja nuorten kasvatus- ja harrastustoimintaa sekä
järjestämme virkistystä ikäihmisille. Ystävämme keräävät lahjoitusvaroja
vuosittaisen kirkko- ja Komeetat viihdekonsertin avulla.
Saimme kokea jälleen kerran konkreettisesti, että lionstoiminnan avulla
saa uusia ystäviä ja kokemuksia. Opimme tuntemaan toinen toisiamme
entistä paremmin, mikä edistää myös keskinäistä kanssakäymistämme.
Merja Ruotsalainen

Raimo Jokisalmi

Kiuruvedellä kouluttajana
toimii lion Olavi Borg.
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Meissen Domstadtin presidentti Gunda Böcker ja lion Leena Pulkkinen 5-vuotisen Aurora-nuken reissuvihkon äärellä.

Kalojen paino kiinnosti kaikenikäisiä Mikkelin torilla.

PuSu-inkkarit lion Mari Sinivuori-Sarpola ja lion Maija Sumi. Marin vieressä
talkoissa mukana ollut Armi-koira.

Mikkelin torilla kalan
painot arvioitavina

LC Riihimäki/Kristallin PuSutempaus Pop Up-ravintolapäivänä

LC Mikkeli/ Savon-Jousi järjesti jälleen Vapputapahtuman Mikkelin torilla.
Eniten mielenkiintoa herätti, kuten aina ennenkin, kalojen yhteispainon
arvaaminen. Elävät kalat uiskentelivat veneessä, jonka äärelle kerääntyi iso
joukko erilaisia asiantuntijoita pohtimaan kalojen painoa. Arviot vaihtelivat
1,5 ja 20 kilon välillä. Tilaisuuden lopuksi punnittiin kalat ja yhteispainoksi
saatiin 9,140 kg; suurin vonkale, joka oli hauki, painoi yksistään 4,9 kg.
Ladyt olivat valmistaneet ajankohdan suosikkijuomaa simaa ja myivät
sitä sekä torilla paistettuja tippaleipiä. Tuotteet tekivät hyvin kauppansa ja
niiden tuotto toi mukavan lisän avustuskassaamme.
Sää suosi tapahtumaa ja tunnelma oli keväisen rento.
Tapahtuma on jatkunut katkeamatta jo 1970-luvun puolivälistä ja siitä
on jo muodostunut odotettu perinne. Useat Mikkelin seudulla Vappua viettävät hakevatkin simat ja tippaleivät toritapahtumastamme.

”Kopsis kapsis, kopsis kapsis, ratsastaa intiaanit ratsuillansa vuorten taa…”
Nyt ei mentykään vuorten taa, vaan pystytettiin leiri 21.5. Riihimäen
Kirkkopuistoon. Käytössä oli mm. partiolaisten tiipii-teltta, jonne ilmestyi
ihka oikeita inkkareita punaiset kotkansulat otsallaan.
Tarkoituksena oli toteuttaa Punainen Sulka -varainkeräyskampanja, joka
onnistuikin mukavasti. Aurinkoisen päivän tuotto on rikkana rokassa Suomen lionsklubien yhteisessä 5 miljoonan euron keräystavoitteessa.
Pop Up-ravintolatiskillämme valmistui suussa sulavia kuumia wohveleita
suolaisella ja makealla täytteellä. Kyytipoikana oli saatavilla kahvia, teetä,
mehua ja vettä. Jälleen kerran tuttu leijonahenki nosti päätään ja ahkerat
kristallilaiset saivat työskennellä tärkeän asian hyväksi iloisella mielellä.
Tunnelma leirissä oli leppoisa.
Tämän tempauksen lisäksi Riihimäen lionsklubit järjestävät omia sekä
yhteisiä tapahtumia, joista yhtenä on tulossa ”isänpäivän konsertti” Riihimäen kirkossa, esiintyjänä eräs tämän hetken suosituimmista artisteista.

LC Kuopio/Päiväranta
säilyy naisjohtoisena
LC Kuopio/Päivärannan toiminta on muodostunut naispainotteiseksi. Viime
kausi mentiin Anita Hakaojan johdolla ja sihteerinä oli Leena Järvelä. Nyt
alkanut kausi jatkuu naiskomennossa, presidenttinä on Kirsti Kumpulainen
ja sihteerinä Eeva Hallikainen-Pirskanen.
7.6. pidetyssä hallituksen vaihtokokouksessa palkittiin perinteisesti ansioituneita jäseniä. Vuoden leijona-palkinnon ja thai-leijona kiertopalkinnon
sai lion Ritva Naumanen. Palkinnon sai nyt kolmantena vuotena peräkkäin
naisjäsen. Ritvan ansioiksi laskettiin ikäihmisten kirkkokuljetusten järjestäminen sekä vuosikalenterin toteuttaminen Paloahon koulun oppilaiden maalausten pohjalta. Kalenterien tuotto, noin 2 500 euroa luovutettiin koulun
hyväksi. IPCC Tuomo Holopaisen lahjoittaman kiertopalkinnon sai puolestaan erinomaisesta sihteerityöskentelystä Leena Järvelä.

Teksti ja kuva: Ritva Pahkala

Paikoituksenvalvonnalla
Sulkavaroja Mäntässä
LC Mänttä ja LC Mänttä/Esteri ohjaavat liikennettä Serlachius-museo Göstan paikoitusalueella, pääosin viikonloppuisin toukokuun puolesta välistä
aina elokuun loppuun.
Valvontavuoroja on 42 ja kukin vuoro on kestoltaan 3,5 tuntia. Vuorossa on aina kaksi leijonaa, jotka hoitavat liikenteen ohjausta, joten aktiviteettitunteja kertyy yhteensä 294.
Molempien klubien valvonnasta saamat tuotot ohjataan Punainen Sulka
2016–2017 -keräykselle. Myös Liiton jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen kävi
tutustumassa.
Piia Tenkula
Jari Peltonen

Presidentti Anita Hakaoja luovutti thai-leijonan klubin Vuoden leijonalle
Ritva Naumaselle.

Jäsenjohtaja Jukka
Kärkkäisen kanssa on
Merja Leppämäki
LC Mänttä/Esteri.
Kuva: Lea Kärkkäinen.
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Leijonien valmistamaa rosvopaistia
sotaveteraaneille
Pappamopoilijoiden hyväntekeväisyysajon
päätapahtuma on 15 vuoden ajan ollut
Kaunialan Sairaalassa. – Leijonien tehtävänä
tässä tapahtumassa on useina vuosina ollut
rosvopaistin valmistaminen.
Tämä Halvatun ja Hallan Pappojen
järjestämä noin 230 pappamopoilijan kokoontumisajo oli järjestyksessään 15. ja valitettavasti myös
viimeinen. Tämän vuoden 2016
ajo alkukesällä presidentin linnan
edestä Kaunialaan päätti arvokkaan perinteen, jonka aikana nämä
yhdistykset ympäri Suomea Iisalmea
myöten ovat tänä aikana lahjoittaneet Kaunialan Sairaalan toverikunnalle ja maakunnissa olevien veteraaniyhdistysten virkistyskäyttöön
yli 550 000 euroa. Suomen Pappa
Tunturi-mopoilijat tulevat ilmoituksensa mukaan jatkamaan avustustyötään maakunnallisesti mutta eivät
ehkä enää valtakunnallisesti, hakien
”uusia muotoja”.
”Finnairin lentävä henkilökunta” on ollut vahvasti mukana
näissä tapahtumissa ja he hoitivat
myös tämän vuoden 2016 tarjoilun

yhdessä Kaunialan henkilökunnan
kanssa. Tämän kevätkesän tapahtumassa yleisöä ja sotainvalideja oli yli
300 henkeä.
Leijonat ovat olleet tässä hankkeessa mukana yksityishenkilöinä,
pääasiassa LC Vantaa/Koivukylästä,
tehtävänä valmistaa rosvopaisti.
Näillä näkymin Pappamopoilijoitten viimeiseen rosvopaistitarjoiluun
Kaunialassa Koivukylän leijonat saivat vahvistusta Oulusta asti, Teuvo
Sakon LC Oulu/Myllyoja-Haapalehdosta.
Rosvopaistin teko sotaveteraaneille on saanut alkunsa jo 23 vuotta
sitten Leo Lastumäen ja Kalevi Rönnqvistin ollessa tuolloin Kaunialan
Sairaalassa ensimmäisen kerran tekemässä rosvopaistia.
Suomalaiset leijonat ovat olleet
valmistamassa rosvopaistia sotaveteraaneille muuallakin kuin Kaunia-

Marinoidut, mausteeseen ja voipaperiin sekä vahvaan alumiinifolioon pakatut yli 2 kg painavat kasslerpaistit odottelevat vuoroaan, kun kolme mottia
koivuhalkoja muuttuu hiileksi. Kuva: Matti Wälläri.

lassa. Itsekin olen ollut ladyni Tertun kanssa mukana näissä tapahtumissa aikoinaan 19 vuoden aikana ja
se on vienyt meidät 14 kertaa Lake
Worthiin Floridaan tekemään rosvopaistia sikäläisille suomalaisille sotaveteraaneille ja heidän läheisilleen.

Lisäksi olemme olleet tekemässä rosvopaistia Kanadassa Torontossa sekä
kolme kertaa Virossa vastaavissa
”Suomen Poikien” tilaisuuksissa.

Veli-Pekka Heikka

LC Oulu/Raatti jatkaa ympäristönhoitotöitä

Poistettu puusto pilkottiin ja siirretään lämmitystarpeisiin. Kuvat: Pirjo Bastman.
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LC Oulu/Raatti on tehnyt toimintavuoden 2015–2016 aikana Oulussa
Sotainvalidien kesäkodin puistossa
ja kanavan varressa ympäristönhoitotöitä 248 tuntia. Puistoaluetta on
reilut pari hehtaaria ja rannan raivausta 200 m.
Poistettu puusto pilkottiin lämmitystarpeisiin. Projekti jatkuu uudella
kaudella.
Olavi Tapaninen

Miksi
minusta
tuli Lion?
Välillä elämässä tulee hetki, kun on
pakko ottaa reppu selkää ja mennä
matkalle. Ei lomalle, ei turistina vierailemaan johonkin, mutta matkalle.
Sellaisessa elämänvaiheessa, missä
on pakko saada tunteet ja mieli selkeämmäksi.
Niin, vuosia sitten, löysin itseni
loppumattomalla maantiellä Down
Underistä, ehkä Australiasta. On
sellainen sanonta, että ”kaikki on
isoa Australiassa”. Veden aallot ovat
väkevämmät, kun mitä olet miettinyt, valtameri on äänekkäämpi,
kun olet odottanut. Käärmeet ovat
lähempänä, kuin olet ajatellut. Yöt
ovat kylmempiä ja aurinko kuumempi. Linnunrata yön taivaalla on
niin selkeä, että voisit koskea sitä
kädellä. Mutta kaikesta isompia siellä

ovat ihmisten sydämet. Niihin mahtuu ystävällisyyttä, uteliaisuutta ja
myötätuntoa kaikelle uudelle, mikä
tulee elämässä vastaan.
Tapasin ja tutustuin oman matkustamisen ajalla hyvin monen
ihmisen kanssa, jotka nytkin, vuosien mentyä, tunnen hyviksi kavereikseni.

Sinne mihin
aurinko laskee
Suurimman osan omasta ajasta reppumatkustajat viettää tien päällä.
Autolla tai bussilla, kimppamassa
erityyppisillä kulkuneuvoilla, mikä
vaan liikkuu horisonttiin päin, sinne
mihin aurinko laskee.
Tällaisen kulkemisen aikana olen

tavannut ja tutustunut ensimmäistä
kertaa Lions Clubiin ja sen paikallisiin jäseniin.
Australian tieverkko on maailman
yhdeksänneksi pisin. Kun tietä käyttävät ajavat pitkiä matkoja heille on
varattu rentoutumisalueet, mitkä
toistuvat parin tunnin ajamiseen
jälkeen. ”Driver River” rentoutumispaikat ovat varustettu matkustajille
tärkeimpien asioiden hoitoon. On
kunnollinen ruokapöytä, WC sekä
monessa paikassa myös suihkumahdollisuus. Tällaiset rentoutumispisteet ovat hoidettu vapaaehtoisten, paikallisen Lions Clubin avulla.
Homma ei ole vaikeaa, mutta on tärkeää tarjota väsyneille matkustajille
kuumaa kahvia ja keksejä, pitää paikkaa siistinä, olla ystävällisesti olemassa niille, joilla on kysyttävää tai
vaan keskustella heidän kanssaan.
Minun matkani kulki pitkin Queensland osavaltion rannikkoa, surffareita
täynnä olevasta Gold Coastistä Brisbainiin ja sieltä ylös Cairnsiin asti,
mistä pääsee katsomaan maailmankuulua Isoa Valliriuttaa. Monet rentoutumispisteet, missä pysähdyin,
olivat hoidettu Lions Clubin jäsenten avulla.
Hienot keskustelut keskellä yötä
tähtien alla on antanut minulle hienon kuvan sen Clubin tekemisistä ja
jäsenistä. Hienot vapaaehtoiset tekevät työtä avustamisen takia, ja heillä
on mukavat vetäjät. Yhdessä tekeminen ympäristön hyödyn takia.

Lions-merkki tuo
aina hyviä muistoja
Myöhemmin, ollessani matkalla
muissa paikoissa maailmassa on
Lions-merkki aina pistänyt silmään
ja se on nostanut hyviä muistoja ja
suojellut tunteella. Vaikka olet tuntemattomassa paikassa ulkomailla,
sieltäkin löytyy jäseniä, joista on
tullut ystäviä. Luulen, että siellä,
yön keskustelujen aikana minuunkin tarttui halu olla mahdollinen auttaja omalla pienellä voimalla, välittämättä missä paikassa maailmaa
olen. Mahdollisuus tehdä jonkun
päivä iloisemmaksi, avustaa jonkun
elämänmatkaajan matka helpommaksi, luoda miellyttäviä yhteyksiä
ja muistoja. Minulle itselleni pieneltä
tuntuvilla tekemisillä, voi olla kokonaisuudessaan iso vaikutus jonkun
toisen ihmisen elämälle.
Sellaiset Isot Sydämet ovat auttaneet minua koko matkustamisen
ajan ja muisto heistä on pysynyt
mukanani tähän päivään asti.
Toivon, että uutena jäsenenä,
opiskelen vieläkin paremmin yhteistyössä toimimista ja että pikku hiljaa osaisin antaa itsestänikin parasta
meidän ympäristön ja täällä asuvien
ihmisten hyvinvoinnille.
Ainakin toivon, että ystävällisempi ja iloisempi maailma on mahdollista.
Maria Villemson
http://www.driverreviver.com.
au/volunteers.htm.

Liinuihin ja Hanssin-Jukkaan tutustumassa
Lauantai valkeni sumuisena, kun
LC Vantaa/Komeetat suuntasi odottavin mielin kohti Tuulosta tapaamaan ystävyysklubilaisia Hämeenlinnan/Liinuja.
Tutustuminen aloitettiin kahvittelun merkeissä kuuluisan Hanssin-Jukan suojissa. Liinujen presidentti, Ulla Kartano toivotti meidät
tervetulleiksi.
Hanssin-Jukka, tämä Suomen
historiassa merkittävää ilmailuhistoriaa edustanut DC-2 on siirretty
Hämeenlinnasta perinneyhdistyksen toimesta Tuuloksen kauppakeskuksen yhteyteen rakennettuun halliin ja on saanut arvoisensa sijoituspaikan. Perinneyhdistyksen puheenjohtaja Kimmo Salomaa kertoi asiantuntevasti ja mukaansatempaavasti
koneen värikkäästä historiasta.
Uskomaton saavutus on ollut yhdistyksen jäsenten kunnostustyö,
saada kone nykyiseen kuntoon! Ja
kun kaikki naisia ollaan, niin pitihän

päästä ostoksille. Liinut olivat järjestäneet Vogliaan pienen yllätyksen ja
kimmokkeen tehdä ostoksia alennetulla hinnalla. Kyllä sieltä monta
”täti Monikaa” lähti kassit heiluen.
Presidentti Ulla Kartanon johdolla suuntasimme Pohjoisten myllylle, jossa emäntä Heli Mäenpää toivotti meidät tervetulleeksi paikkaan,
jossa koski kuohui ja saukon jälkiä
näkyi rannan lumessa.
Ruokaillessa juttu luisti ja taisivatpa jotkut Liinut ja Komeetat löytää yhteisiä tuttuja ellei peräti sukulaisia. Jotta saimme vielä paremmin tutustua toisiimme, olivat Liinut organisoineet keskustelun, jossa
Liinu ja Komeetta kertoivat toisilleen
itsestään, toiminnastaan ja omista
harrastuksistaan ja mieltymyksistään. Tulipa esille kansainvälinenkin toiminta, kun presidentti Ulla
Kartano kertoi vierailustaan Sri Lankassa. Hän oli ollut kummityttöjä
tapaamassa ja samalla tutustumassa

paikalliseen Lions-toimintaan ja vielä
osittain rakenteilla olevaan silmäsairaalaan.
Vierailu oli ollut antoisa ja uusia
ystävyyssuhteita luotiin. Kiitos!

Kotiin palattiin iloisella mielellä. Nyt
on sitten pallo Komeetoilla kutsua
Liinut vastavierailulle syksyllä.
Leena Pulkkinen

Komeettoja ja Liinuja yhteisellä aterialla. Kuva: Tuula Kouhia.
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Täältä puolehen ylhäisen maan
Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Liittosihteeri ja laajennusjohtaja 1975–1982

Pekka Sarvanto nukkui pois juhannusaattona
Suomen Lions-liiton entinen
liittosihteeri Pekka Sarvanto
nukkui pois juhannusaattona 24.6.2016 Turun
yliopistollisessa keskussairaalassa sydäninfarktin seurauksena. Hän oli syntynyt
16.1.1942 Turussa. Puolustusvoimissa kapteenina
työskennellyt Pekka Sarvanto valittiin Lions-liiton liittosihteeriksi syksyllä
1974. Hän hoiti tehtävää
tammikuusta 1975 syyskuuhun 1982. Liiton tehtävien lisäksi hän toimi
kansainvälisen päämajan
nimeämänä laajennusjohtajana Suomessa (Extension
Representative and Secretary of Finland). Määrätietoisella työllä yhdessä piirikuvernöörien kanssa Pekka
myötävaikutti 152 uuden
klubin perustamiseen maahamme.
Liittosihteerin ja laajennusjohtajan lisäksi hänen tehtävänään oli mm. Suomen Sydäntautiliiton ja Suomen Lions-liiton yhdessä perustaman ”Operaatio
Punainen Sydän” -rahaston pääsihteeriys. Vuosina 1978–1979 hän toimi lisäksi
The Lion – Leijona -lehden päätoimittajana ja Europa Forum Turku 1980 pääsihteerinä.
Lähes kahdenkymmenen vuoden tauon jälkeen Pekka palasi Liiton ja N-piirin keskeisiin johtotehtäviin vuonna 2006. Liiton jäsenohjelmatoimikunnan
puheenjohtajana hän toimi 2006–2008 ja jäsenohjelma- ja koulutustoimikunnan puheenjohtajana 2008–2011. N-piirin kuvernöörinä hän toimi kauden
2011–2012. Kuvernöörivuotensa ajan hän oli myös Lions-liiton hallituksen ja
sääntötyöryhmän jäsen.
Pekan viimeisimpiä näyttäviä leijonatekoja oli N-piirin vuonna 2015 valmistuneen 40-vuotisjuhlajulkaisun toimittaminen. Hän pystyi tarkastelemaan
historiikin kohdetta liiton, piirin ja klubin näkökulmasta. N-piiri on perustettu
samana vuonna kuin hänet valittiin liiton liittosihteeriksi 1974. Kuten todettu,
hän oli N-piirin kuvernööri 2011–2012. LC Helsinki/Kruunuhaan presidentti
hän oli kaikkiaan neljä kertaa.
Viimeiset seitsemän vuotta hänen kanssaan samassa klubissa – LC Helsinki/
Kruunuhaka – olivat jäseninä myös hänen puolisonsa Marja ja tyttärensä Tarja
sekä tämän puoliso Jouni Kettunen.
Eläkkeelle jäätyään Pekka siirtyi asumaan Kemiönsaarelle, kauaksi Helsingistä. Kunnostamastaan vanhasta torpasta tuli hänelle läheinen koti. Omasta
klubistaan, helsinkiläisestä LC Kruunuhaasta hän ei kuitenkin luopunut, olihan liiton luottamushenkilöjohto ohjannut hänet sen jäseneksi jo liittosihteeriksi
valinnan yhteydessä. Kemiöstä käsin hän hoiti myös kaikki kuvernöörivuoden
2011–2012 velvollisuudet.
Pekan siunaustilaisuudessa Turun hautausmaan Ylösnousemuksen kappelissa
olivat läsnä perheen ja sukulaisten lisäksi leijonajäsenten ohella kadettiveljiä ja
Tikkakoskelta sotilaskoneella saapunut Ilmavoimien edustus. Leijonien muistosanat esitti Liiton puheenjohtaja Heikki Hemmilä.
Antti Tuomikoski
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Siunauksen toimitti seurakuntapastori Saara Markkula Turun hautausmaan
Ylösnousemuksen kappelissa. Kuva: Heikki Hemmilä.

Felix Björkas
LC Petalax har förlorat en mångårig lionsmedlem i och
med att lion Felix Björkas var född 6.4.1929 och avled
den 13.4.2016. Lion Felix kom med i lionsklubben i
början på 1970-talet och var dess president i två tidsperioder. Han var också aktiv i de flesta uppdrag inom ledningen av klubben. Felix ställde beredvilligt upp i klubbens arbete och åtaganden så länge krafterna räckte till.
Klubben kan glädjas åt de positiva minnen som vi har
av Lion Felix. (Bengt Sund)
Seppo Heinäaho
LC Petäjäveden jäsen Seppo Heinäaho kuoli 14.5.2016
kuoli pitkäaikaisen sairauden murtamana Keski-Suomen
keskussairaalassa. Hän oli syntynyt 27.7.1941. Seppo työskenteli kymmenissä eri ammateissa, joiden yhteinen nimittäjä oli rakentaminen eri muodoissa. Hän oli erittäin
taitava moniosaaja, joka tuli esiin myös klubin lukuisissa aktiviteeteissa ja palvelutoiminnassa. Seppo kutsuttiin LC Petäjäveden jäseneksi v.1989, joten hän ehti olla
klubin toiminnassa mukana 26 vuoden ajan. Sotaveteraani- ja -invalidityö oli
myöskin lähellä Sepon sydäntä. Aktiivisena lionina hän sai Melvin Jones -tunnustuksen ansioistaan v. 2006.
Seppo toimi useissa klubin viroissa ja myös G-piirin piirihallituksessa kausina 2002–2003 ja 2003–2004. Seppo Heinäahossa klubi menetti erään parhaista jäsenistään koko klubin 50-vuotisen toiminnan ajalta. Hän oli koko sielultaan ja sydämeltään vapaaehtois- ja palvelutoiminnan ihminen, jolla aina
riitti aikaa lähimmäisen auttamiseen. Seppoa jäivät kaipaamaan puoliso Raili,
tytär Niina perheineen sekä laaja ystäväjoukko.

Rolf Hägg
En aktiv person och lion, Rolf Hägg (f. 9.5.1934) har lämnat oss, 22.3.2016, efter en svår och snabb cancer. Rolf,
blev 81 år. Rolf var medlem i LC Oravais från 1989.
President 1998–99. ZO 2002-03. Han var ordförande
i Lions socialkommitté under hela sin tid i LC Oravais.
Rolf var kommunalt engagerad sedan 1961. Han var i
kommunfullmäktige en period och kommunstyrelseordförande. Senast var han vice ordförande i äldre rådet i Vörå
samt i styrelsen för lokala pensionärsföreningen i Oravais och Österbottens Pensionärs Förbund. Idrotten och älgjakten var Rolfs intresseområden. Han var ordförande i Oravais IF i sju år och senare även ordförande i IF VOM och Österbottens Idrottsdistrikt. Sitt levebröd tjänade Rolf som jordbrukare. Han efterlämnade 4 barn och 14 barnbarn. Frid, över en aktiv persons minne.
Osmo Isotalo
LC Oripään pitkäaikainen jäsen Osmo Isotalo kuoli sairauden uuvuttaman 20.4.2016. Osmo syntyi Kalannissa
1.12.1941. Ollessaan kouluikäinen hänen perheensä
muutti Oripäähän, jossa hän teki myös elämäntyönsä.
Yrittäjyys oli Osmolle luontainen elämäntapa. Hän perustikin tilalleen puolisonsa kanssa kasvihuoneen, jossa tuotettiin leikkoruusuja ja myöhemmin myös monia vihanneksia. Tuotantoa laajennettiin konepajatoimintaan,
jonka tuotteita olivat ensin kasvihuonevalaisimet ja myöhemmin kasvualustat,
kuljettimet, kylvö- ja pakkauslaitteet. Kotimaisen energian lämpökeskukset ja
erilaiset tilaustyöt niin kotimaahan kuin ulkomaillekin kuuluivat tuotantoon.
Oripään Lions Clubin jäseneksi Osmo kutsuttiin vuonna 1975. Osmosta
Klubi sai monitoimisen, idearikkaan ja toimeenpanevan veljen. Klubin aktiviteeteissa veli Osmolla oli merkittävä rooli. Hänen aloitteestaan valmistettiin Oripään ensimmäiset jouluvalot, järjestettiin koululaisille linnunpönttötalkoot, sotaveteraaneille puolisoineen etelän matka. Merkittävin ja kauaskantoisin on kuitenkin veli Osmon ideasta ja aloitteesta syntynyt Okra-maatalousnäyttely. Ensimmäinen pienimuotoinen huutokaupanluontoinen tapahtuma pidettiin Oripään
lentokentällä 25.4.1982. Joka toinen vuosi pidettävä näyttely on ajan myötä kasvanut nykyisiin mittoihinsa 80 000 kävijän kansainväliseksi tapahtumaksi. Useassa näyttelyssä veli Osmo toimi myös näyttelypäällikkönä. Vielä vuoden 2014
näyttelyssä Osmo oli mukana, mutta vuoden 2016 näyttelyn lähestyessä Osmo
sai iäisyyskutsun. Ansioistaan veli Osmo lyötiin Arne Ritari -killan ritariksi.
Juhani Jaakkola
LC Pelkosenniemen jäsen, kunnallisneuvos Juhani Jaakkola nukkui pois sairauden murtamana 31.3.2016.
Hän oli syntynyt Pelkosenniemellä 1.8.1935. Tilanhoidon ohessa ja perheen päänä hän ehti hoitamaan monia
yhteiskunnallisia tehtäviä.
Juhani Jaakkolan merkittävin poliittinen työsarka
oli kunnallispolitiikassa. Merkittävästä yhteiskunnallisesta toiminnastaan hänelle myönnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi 1994. Juhanin tärkeimmät harrastukset olivat kansalaisopiston puutyöt ja monipuolisen kirjallisuuden lukeminen sekä näyttämöharrastus.
LC Pelkosenniemen jäsen Juhani oli vuodesta 1969 lähtien ollen presidenttinä 1977–78 ja 1995–96. Innolla ehti hän olla mukana erilaisissa aktiviteeteissä varsinkin 1970–90-luvuilla. Viimeisen kerran hän oli klubin kuukausipalaverissa vielä helmikuussa yhtä virkeänä ja keskustelevana kuten ennenkin.
Meni muutama päivä, kun saatiin tietää, että Juhanin sairaudentila oli huonontunut. Pitkään kestänyt vakava sairaus oli ottanut lopullisesti yliotteen. Haudan lepoon Juhani saateltiin 16.4. Kaipaamaan jäivät puoliso ja muut lähiomaiset, sukulaiset ja suuri ystävien joukko.
Pirjo Jalonen
LC Oulu/Sarat perustajajäsen, varatuomari Pirjo Inkeri
Jalonen menehtyi 23.3.2016. Hän olisi täyttänyt 60
vuotta 5.10.2016. Pirjo toimi Pohjois-Suomen hallintooikeudessa hallinto-oikeustuomarina ja oli työstään kiinnostunut ja taidoiltaan oivallinen juristi. Hänen kunnallisasioiden sekä ympäristöoikeudellisten ja maankäyttö- ja
rakennusasioiden osaamisensa oli erittäin korkeaa luokkaa.
Lions-toiminta oli Pirjolle lähellä sydäntä. Pirjo oli

klubipresidenttinä kausilla 1996–1997 ja 2009–2010. Hän osallistui mielellään eri aktiviteetteihin ja oli mukana talkoissa. Klubikokouksissa Pirjo muistutti Lions-toiminnan tavoitteista ja päämääristä. Hän toi klubiyhteisöömme
väriä ja haastoi keskustelemaan kaikenlaisista ajankohtaisista Lions- ja muista
aiheista. Pirjolla oli laaja yleissivistys ja hän suhtautui asioihin tarvittavalla
kriittisyydellä. Lions-toiminnan lisäksi Pirjolla oli lukuisia ammatillisia luottamustehtäviä, muuta yhdistystoimintaa ja harrastuksia. LC Oulu/Sarat kaipaa Pirjoa suuresti.
Tapio K. Kallio
Lions Club Piikkiön perustajajäsen Tapio K. Kallio palkittiin maaliskuussa 50 vuoden jäsenyydestä. Huhtikuun
kokouksessa hän oli myös läsnä ja viesti hänen menehtymisestään 23.4.2016 tuli klubilaisille yllätyksenä.
Veli Tapio kasvoi puutarhatutkimuksen ympäristössä
Piikkiön Yltöisissä. Siitä tuli myös hänen oma opiskelu- ja
työsarkansa. Maa- ja metsätaloustieteiden maisterina hän
perehtyi marja- ja hedelmäviljelyyn, dendrologiaan, koristepuihin ja -pensaisiin sekä yhtä lailla ruusujen maailmaan. Hän toimi alalla
tutkijana ja opettajana, kiintopisteet olivat Yltöisissä ja Lepaalla.
Tapio Kallio piti klubissa yllä kotiseututeemaa ja vei sitä näkyvästi käytännön tasolle. Hänen aloitteestaan syntyi kotiseutuperinteitä esiin tuonut kekriiltamien sarja, joka veti yleisöä kauempaakin ja joka oli kasvualusta myöhemmälle kesäteatteritoiminnalle. Valokuvaus oli veli Tapion vahva harrastus jo nuoruusvuosista. Pääpaino oli kasvikuvauksessa ja muuttuvien maisemien tallennuksessa, mutta hänen laajassa kuvakokoelmassaan oli myös satoja klubin toimintakuvia hyvässä järjestyksessä. Sitä kautta välittyi nuoremmille polville arvokasta tietoa ja tunnelmaa perustamisajoilta lähtien. Sattuman satona klubimme
toukokuun kokous ja hiljainen hetki pidettiin Turussa perinteisessä Heidekenin
talossa, jossa veli Tapiokin oli saanut ensikosketuksen elämään 86 vuotta sitten.
Eric Kjerulf
Melvin Jones Fellow Eric Kjerulf, Nestor bland bröderna i
Lions Club Jakobstad avled den 9 maj 2016 102 år gammal. Eric Kjerulf föddes den 16 januari 1914 i Jakobstad. Efter skolgång vid Jakobstads Samlyceum fortsatte
han sin utbildning vid Svenska Handelsläroverket i Helsingfors.Efter avlagd merkonomexamen anställdes han som
kontorist vid Schaumankoncernens Fanerfabrik i Nyslott.
Undersergeanten Eric Kjerulf inkallades till krigstjänst
under vinterkriget och genomgick officersutbildning vid UK 52 år 1941. Under
fortsättningskriget verkade han som batteriofficer vid JR 24 till krigets slut. Hans
militärgrad var premiärlöjtnant. På veterandagen den 27 april detta år tilldelades han Finlands Vita Ros som erkänsla för sin över 4 åriga försvarsinsats. !947
flyttade Eric till Jakobstad och en tjänst som platschef för Pargas Kalk Ab:s depå i
Jakobstad. Eric gav också sina krafter åt Föreningen Folkhälsan som bl.a. arrangerade sommarläger för barn. Eric verkade ännu som 80-åring som fastighetsdisponet. Under sina 58 lions år var han mycket aktiv I synnerhet för ungdomen och Lucia-aktiviteten.
Familjen, sommarvillan, skogen, havet och markerna var hans rätta element
med Jakt och fiske, rökta sikar , läckra har- och älgstekar som uppskattades av
familjen och hans många vänner. Vi hedrar minnet av vår Nestor Eric Kjerulf,
en äkta Jakobstadsbo ochtrogen Lions broder.
Hannu Knuutila
Saimme keskellä kesää suruviestin lionsveljen Hannu
Knuutilan menehtymisestä uintiretkellään. Viesti pysäytti.
Hannu oli ennen kaikkea yhteisen hyvän kantaja, toisista huolehtija ja toisille antava. Näitä hän toteutti työssään maatalousyrittäjänä, osallistumalla järjestötyöhön ja
luomalla uutta monipuolisena taiteilijana. Asenne lionstoimintaan ja elämään Hannulla oli aina myönteinen.
Hannu oli jäsenenä klubissamme LC Loimaa/Kosket
35 vuotta. Hän oli aina valmis vastuunkantoon ja toteuttamaan aktiviteetteja.
Hannu toimi kaikissa klubin tehtävissä ja oli neljän jäsenemme kummi. Hän
osallistui aktiivisesti ja näkyvästi niin piirin kuin liitonkin toimintaan ollen piirikuvernööri kaudella 1999-2000. Lions-liiton jäsenjohtajana hän toimi kaksi
kautta, joiden aikana uusia klubeja perustettiin yli kolmekymmentä. Hän toimi
myös PDG-killan puheenjohtajana. Ansioistaan Hannu sai lukuisia kansallisia
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ja kansainvälisiä huomionosoituksia ja tunnustuksia mm. Melvin Jones-jäsenyyden ja Lions-ritarin nimen ja arvon. Hannu oli esimerkillinen lion, joka teki
aina vähintään oman osuutensa. Hannun aloittaessa kaikui Leijonahenki-laulu
kokouksessa niin kuin director cantus arvonimen ansainneen veljemme johtaessa
kuuluikin. Omassa elämässään Hannu oli edelläkävijä niin maanviljelijänä
kuin yrittäjänäkin. Hän osoitti luovuutensa niin lasi- ja kuvataiteilijana kuin
säveltäjänä ja kuoronjohtajana.
Lionsklubimme on menettänyt aktiivisen, vastuuntuntoisen, idearikkaan ja
lahjakkaan veljen ja todellisen yhteisen hyvän vastuunkantajan. Hannu Knuutilaa jäivät kaipaamaan puoliso Annikki, lapset perheineen, sukulaiset sekä laaja
lionsystävien joukko.
Aatto Laukkanen
LC Vaalaa kohtasi suruviesti 8.6.2016, kun pitkäaikainen jäsen Aatto Laukkanen oli siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Aatto oli syntynyt 24.12.1928 Sortavalan maalaiskunnassa. Sota-ajan lapsena hän joutui kulkemaan evakkotien kahteen kertaa ja lopuksi perhe sijoitettiin Paavolaan, vanhaan pappilaan. Evakkotieltä löytyi elämänkumppani Eila, jonka kanssa Aatto muutti vasta perustettuun Vaalan kuntaan.. Nykyisin kauppa toimii Vaalan Tekstiili ky:n nimellä, jota hoitaa tytär miehensä kanssa.
Aatto kutsuttiin LC Vaalan jäseneksi 1.1.1075. Aatto oli 40 vuotta aktiivinen 100 % jäsen. Presidenttinä hän oli kaudella 1986-1987 sekä klubin rahastonhoitajana ja muissa viroissa useita kertoja. Aatto toimi sekä klubin että Tervareitti-lehden tilintarkastajana vuosien ajan. Hän otti osaa klubin aktiviteetteihin erittäin aktiivisesti. Aatolle myönnettiin hänen ansioistaan Melvin Jonesjäsenyys vuonna 2005.
Aaton puoliso Eila menehtyi 17.7.2016 vaikean sairauden uuvuttamana.
Eila oli syntynyt 13.10.1932 Paavolassa. Eila oli mukana Lady-toiminnassa
yhtenä aktiivisempana toimijana ja tuki Aattoa lions-toiminnassa. Aattoa ja
Eilaa jäivät kaipaamaan lapset, lapsenlapset, suuri joukko sukulaisia ja ystäviä
sekä oman klubin ladyt ja veljet sekä laaja lionsystävien joukko.
Simo Leinonen
LC Oulu/Raatin jäsen Simo Leinonen kuoli 20.7.2016.
Hän oli syntynyt 21.6.1954. Filosofian maisterin tutkinnon hän suoritti Oulun yliopistossa fysiikka pääaineenaan ja auskultoi Oulun Normaalikoulussa Simo teki
elämäntyönsä opetusalalla. Hän oli matemaattisten aineiden opettajana ja rehtorina eri kouluissa ja kuolemaansa
asti rehtorina Oulussa Merikosken lukiossa vuodesta 2003
lähtien. Raatti-klubiin hän liittyi 2010. Hän oli presi-

denttinä 2013–2014.
Simo oli hiljainen, tunnollinen puurtaja, jolla oli pieni pilke silmäkulmassa
koko ajan. Hän oli myös monipuolinen harrastaja. Urheilu ja musiikki olivat
lähellä Simon sydäntä. Hän kuunteli musiikkia ja soitti mm. kitaraa. Simo liittyi Raatti-klubin Laulaviin Leijoniin ja oli aina kun mahdollista mukana keikoilla. Tämän lisäksi Simo tarjosi koulultaan Laulaville Leijonille musiikkiluokan harjoituksia varten. Simoa jäivät kaipaan puoliso, lapset ja lastenlapset sekä
tietenkin Raatti-klubi ja erityisesti Laulavat Leijonat.

Britt Marie Ljungdahl
I Britt Marie Ljungdahl, som var född 26.10.1943 och
avled 25.3.2016, har LC Åland/Freja förlorat en av sina
grundare i klubben som grundades 1997. Ålands femte
lionsklubb, vilken blev en damklubb. Den som med stor
entusiasm och många goda idéer som ledde oss fram, det
var syster Britt Marie.
Hon har varit klubbens president, zonordförande och
många andra uppdrag som hon alltid med glädje tagit
emot. Hon var den som såg möjligheter i både smått och stort. Hon har även
tilldelats Melvin Jones för sitt goda arbete i LC Åland/Freja. Britt Marie prövade på olika arbeten och yrken. Hon drev damkonfektionsaffären Maj Britts i
Mariehamn. Reste runt både i Sverige och Finland och sålde Botnia Fotos hembygdsböcker. Hon avslutade sin arbetskarriär som en mycket omtyckt och empatisk vårdare i äldreomsorgen.
Hennes blick för skönhet i vackra ting och människans inre var en gåva hon
tilldelats och använde på bästa sätt. Medmänniskan stod alltid i centrum för
henne. Glädjen var stor när barn, barnbarn, och barnbarnsbarn kunde sam56 LION 4/16

las till kalas och roligheter. Att ta sig en svängom i dansens virvlar med maken
Berndt var ett av glädjeämnena. Den konsten delade de gärna med sig till många
andra som inte var så insatta i dansens grunder. Vi i LC Åland/Freja och många
med oss saknar henne mycket. Vi såg hennes tappra kamp mot cancern som tog
alla hennes krafter. Tack för att en sådan som du fått finnas.
Ensio Malmi
LC Helsinki/Marjaniemen perustajajäsen Ensio Malmi
menehtyi lyhyen sairauden murtamana 5.5.2016. Hän
valmistui TKK:sta kemisti-insinööriksi 1952 ja teki päivätyönsä Puunjalostusteollisuuden Keskusliiton (nykyinen
Metsäteollisuus Ry) ympäristösuojeluasiamiehenä vuodesta
1962 aina vuoteen 1990 asti, jolloin hän jäi eläkkeelle.
Työn pääalueina olivat vesien ja ilmastonsuojelu.
Ensio oli erittäin aktiivinen klubin jäsen, joka osallistui myös Pariisin, Lissabonin ja Limassolin Europa-forumeihin ja oli aikanaan mukana solmimassa ystävyysklubisuhteita LC Pielaveden ja ruotsalaisen LC
Nynäshamnin kanssa. Hänet palkittiin Melvin Jones -jäsenyydellä 1991. Ensio
oli 100-prosenttinen leijona, joka oli läsnä vielä lähes 90-vuotiaana huhtikuun
klubikokouksessa, vaikka liikkuminen tuolloin oli hänelle jo sangen vaikeaa.
Marjaniemen kotiseututoiminnassa Ensio oli todella kantava voima. Hän
oli paikallislehti Marjaniemi-Tiedotteen päätoimittajana ja Marjaniemi-Seuran hallituksen jäsenenä lähes 20 vuotta, sekä toimi Marjaniemen Kiinteistönomistajat Ry:n puheenjohtajana 16 vuotta. Ensiota jäivät lähinnä kaipaamaan
lady Eila, lapset Lauri, Merja ja Lea perheineen sekä runsas ystävien joukko.
Asko Mäenrinta
LC Orimattila/Viljamaan jäsen Asko mäenrinta kuoli
Pukkilassa 28.6.2016 66-vuotiaana. Asko oli mies, joka
ei sanonut koskaan ei. Asko teki päivätyönsä LVI-alan
yrittäjänä. Asko oli vaikuttajana Pukkilan kunnallisvaltuustossa kolme kautta ja oli muun muassa perusturvalautakunnan puheenjohtajana ja kuului useisiin ylikunnallisiin luottamuselimiin. Asko vaikutti Pukkilan Osuuspankin hallintoneuvostossa sekä Savijoen metsästysyhdistyksessä ja raittiusseurassa. Hän kuului Myrskylän Reserviläiset ry:n ja saavutti
pystykorvakiväärillä Suomen mestaruuden. Me jäämme kaipaamaan toiset huomioon ottavaa, ystävällistä, kuuntelijaa, veli Askoa.
Pertti Mäkelä
LC Hollolan jäsen, Herralan Saha Oy:n johtaja Pertti
Mäkelä menehtyi vaikeaan sairauteen 25.2.2016. Hän
oli syntynyt Hollolassa 24.4.1932. Pertti joutui 16-vuotiaana jättämään opiskelun keskikouluun ja siirtymään isän sahalle töihin. Isä oli jo 77-vuotias ja halusi
nopeasti perehdyttää poikansa sahan ja tilan asioihin.
Lisää ammattitaitoa tuli harjoittelemalla Turun VientiExportissa satamassa ja höyläämössä, myös kauppakumppanit olivat hyviä oppi-isiä. Myöhemmin tutustumis- ja myyntimatkat toivat
ideoita ja monenlaista oppia. Pertin aikana saha kehittyi yritykseksi, joka mm.
vie sahatavaraa muualle Eurooppaan ja Lähi-itään.
Pertti liittyi LC Hollolaan 1968, joten lionsvuosia kertyi lähes viisikymmentä.
Lionstyö oli hänelle mieluista vaihtelua yrityksen ja tilan hoidolle, se toi uusia
ja toisenlaisia kaverisuhteita. Presidenttinä hän oli kaudella 1980–81. Puoliso Riitta tuli sahan konttoriin töihin heti avioliiton solmimisen 1962 jälkeen.
Hänestä tuli nainen Pertin – ja sahan – menestyksen takana. Työn ja perhe-elämän lisäksi tehtiin yhdessä virkistäviä matkoja. Joskus ehdittiin ajelulle sivuvaunullisella Harley Davidsonilla vm. 1926. Pertti Mäkelän kaltaista tekijää
ja ihmistä kaipaavat läheiset ja monet muut.
Aimo Niemi
LC Lahti/Launeen pitkäaikainen jäsen Aimo Niemi
siirtyi tästä ajasta iäisyyteen 16.5.2016 Lahdessa. Aimo
oli syntynyt 3.10.1937 Angelniemessä. Hän teki siviilityönsä pankkimaailmassa. 1970-luvun alussa Aimo valittiin Säästöpankin hallintojohtajaksi Lahteen. Myöhemmin hänestä tuli Päijät-Hämeen Säästöpankin pankinjohtaja. Eläkkeelle Aimo jäi pankkitehtävistä vuonna 2002.
Lions-järjestöön Aimo kutsuttiin 1974 ja oli aktiivi-

nen jäsen aina viime vuosiin asti. Hän teki ansiokkaan työn niin klubin, piirin
kuin liitonkin tehtävissä. Aimo toimi LC Lahti/Launeen presidenttinä kaudella
1986–87 ja C-piirin piirikuvernöörinä kaudella 1992–93.
Liiton tehtävistä mainittakoon Suomen Lions-liiton työvaliokunnan jäsenyys 1992–96 ja hallituksen jäsenyys 1996–97. Aimo oli tekevä mies ja sai
kunnian toimia Lahden vuosikokouksen järjestelytoimikunnan puheenjohtajana
2002. Hänen avarakatseisuutta osoittaa myös se, että hän oli perustamassa Suomeen ensimmäisiä Lions-klubeja, joiden jäsenet olivat naisia. Naisten saadessa
oikeuden tulla Lions-jäseniksi vuonna 1987 Aimo korosti useasti, että ei ollut
syytä puhutella klubin jäseniä veljinä, vaan kaikki olivat lioneita. Lions-perheemme myöntämiä kunnianosoituksina Aimolle annettiin Melvin Jones -jäsenyys ja Arne Ritari -killan jäsenyys hänen pitkän Lions-uransa aikana. Aimo
Niemeä jäivät kaipaamaan puoliso Marja, lapset ja lastenlapset, sekä lukuisa
joukko leijonia ja ystäviä.
Harry Olander
LC Vantaankoski – Vandaforsenin pitkäaikainen jäsen
Harry Olander nukkui pois mökillään Tammisaaren
Långholmenissa 20.7.2016. Klubiin hän liittyi 1.1.1964
eli vain muutama kuukausi klubin perustamisen jälkeen.
Harry tunnettiin vahvana yhdistys- ja seuratoiminnan vaikuttajana. Koko ikänsä nykyisen Vantaan kaupungin alueella eläneenä hän osallistui siellä ihmisen elämän eri rientoihin: nuorisoseura- ja maamieseuratoimintaan, metsästyseuraan, urheilutoimintaan, vapaapalokuntaan ja hän oli aktiivinen veteraanien asiassa. Helsingin maalaiskunnassa 23.3.1935 syntyneenä
Harry Olander osallistui myös alueen kunnalliselämään sen kasvaessa Vantaan
kaupungiksi.
Lionsklubissa veli Harry tunnettiin ystävällisesti hymyilevänä ja rauhallisena. Hän ei puhunut paljoa, mutta silloin kun hän sen teki, kannatti kuunnella. Silloin puhui yli viiden vuosikymmenen Lions-kokemuksen ääni. Viime
vuosina Harry Olander viihtyi erityisen hyvin mökillään Tammisaaressa ja myös
Lapissa, jossa hän vietti paljon aikaa.
Eino Råman
LC Vesilahden pitkäaikainen luottohenkilö Eino Råman
menehtyi Tampereella 31.1.2016 vaikean sairauden
murtamana. Eino syntyi 13.12.1931 Koijärvellä Matkun kylässä. Kotimaisemissa Kojon kartanon meijerissä
hän sai nuorena kipinän meijerityöhön. Noin 35 vuoden työuralle mahtuivat mm. toimitusjohtajuudet EteläPusulan osuusmeijerissä, Jaalan osuusmeijerissä ja eläkkeelle saakka Vesilahden osuusmeijerissä. Työuran ohella
Råmanin Eino oli innokas yhteiskunnan asioiden seuraaja, kommentoija ja
taustavaikuttaja.
Einolle leijonatyö oli innostava ja arvokas sydämenasia. Hän aloitti LC Jaalassa 1968, oli välillä LC Lempäälä/Kanavassa ja vuodesta 1984 alkaen kuolemaansa saakka LC Vesilahden jäsen, loppuvuosina etuoikeutettuna jäsenenä.
Hän oli 100%:n leijona- aktiivi ja hänelle myönnettiin Melvin Jones jäsenyys.
Presidenttinä hän toimi kahteen otteeseen 1980–81 ja 2003–04.
Eino Råmanin opimme klubissamme tuntemaan seurallisena, hyväntuulisena ja asioihin myönteisesti kantaa ottavana henkilönä. Hän oli innostunut leijona osallistuen myös aktiivisesti klubin eri aktiviteetteihin. ”Me palvelemme”
sopi Einon kriteereihin ja hän piti erityisen tärkeänä lionsien hyväntekeväisyysja avustamisfunktiota. Luontainen positiivinen uteliaisuus, hiihdon ja lenkkeilyn mukanaan tuoma hyvä kunto siivittivät Einoa eteenpäin. Aikaansaava ja
pidetty henkilö on poissa. Einoa jäivät lähimpinä kaipaamaan vaimo Ensi ja
kolme lasta perheineen.
Erkki Tamminen
LC Vaasa/Cityn jäsen Erkki Juhani Tamminen poistui keskuudestamme
26.3.2016 sairauden murtamana. Hän oli syntynyt 4.1.1936 Vaasassa. Erkki
liittyi klubiin 1.11.1988 toimien jopa 15 vuotta rahastonhoitajana. Hänet tunnettiin ystävällisenä ja miellyttävänä klubiveljenä. Elämäntyönsä hän teki kaupallisella alalla tukkukauppiaana.
Nuoruudessaan Erkki harrasti menestyksekkäästi jalkapalloa ja jääpalloa.
Pelaajaurallaan Erkki teki yhteensä 94 maalia, joista jalkapallon mestaruussarjassa 27 ja sarjaa alemmalla tasolla 67. Erkkiä jäävät kaipaamaan tytär ja
poika perheineen sekä klubiveljet.

Pentti Tapana
LC Turku/Henrikin perustajajäsen, filosofian tohtori
Pentti Tapana menehtyi 5.3.2016 pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Hän toimi klubin kolmannen kauden
presidenttinä 1987–88. Hän oli syntynyt Terijoella 1932,
mutta hän vaikutti lähes koko ikänsä Turussa, jossa teki
pitkän ja dynaamisen opettaja-, oppikirjantekijä- ja akateemisen uran. Hän toimi luonnonhistorian ja maantieteen lehtorina, yläasteen rehtorina sekä hoiti IB-lukion
biologian opettajan tehtävää Turun normaalikoulussa. Pentti oli valtakunnallisesti tunnettu ja arvostettu asiantuntija ja oppimateriaalin tekijä.
Pentin harrastukset pohjautuivat monin tavoin luontoon, sisältäen laajan
perhos- ja luontoaiheisen postimerkkikokoelman. Lionstoiminnasta tuli Pentille
innoittava ja tärkeä harrastus. Hän oli harvinaisen idearikas ja hänellä oli jatkuvasti uusia ajatuksia klubin aktiviteeteiksi. Hänen ideansa pohjautuivat lionstoiminnassakin pitkälti luontoon. Tähän aihemaailmaan liittyivät Aurajoki-diasarja ja -video, koululaisten piirustuskilpailut ja niiden töistä julkaistut kalenterit sekä ”Nuorten Taidenäyttely” johon osallistui useita Itämeren alueen kouluja. Hänen opastamansa kaupunkikierrokset Turun kantakaupungin alueella
olivat erittäin korkeatasoisia ja suosittuja.
Osoituksena todellisesta lions-hengestä hän vielä sairasvuoteellaankin suunnitteli uutta Turun murteeseen liittyvää aktiviteettia. Pentissä menetimme aktiivisen, innostavan ja laajat tiedot omaavan klubiveljen.
Arto Toivola
LC Helsinki/Myllypuron jäsen Arto Toivola menehtyi äkillisesti vakavaan sairauteen 3.3.2016. Hän oli syntynyt
24.12.1943. Klubin jäsenenä Arto ehti olla 28 vuotta ja
hoitaa mallikkaasti kaikki hänelle osoitetut klubitehtävät. Koulutukseltaan Arto oli rakennusinsinööri ja työelämänsä aikana hän toimi useissa rakennusyhtiöissä johtotehtävissä. Viimeksi, ennen eläkkeelle jäämistään hän
työskenteli Nokian palveluksessa, Nokian Keilaniemen ja
Ruoholahden kiinteistöjen rakennuttajana.
Jo nuorena partiolaisena Arto kiinnostui luonnosta ja vaellusreissuillaan ihastui erityisesti Lapin erämaihin. Niinpä hän sitten myöhemmin rakensikin upean
mökin Pelkosenniemelle aivan Pyhätunturin tuntumaan, tukikohdaksi metsästysharrastukselleen ja oivalliseksi majoituspaikaksi. Pyhätunturin mökki tuli myös
useille klubin jäsenille vuosien mittaan tutuksi paikaksi pitäessämme siellä helmikuun hallituksen kokouksen ja harrastaessamme samalla hiihtoa ja laskettelua Pyhätunturin upeissa maastoissa. Luonteeltaan Arto oli iloinen ja seurallinen. Yhteisissä tilaisuuksissamme hän kertoi myös mieluusti eloisia tarinoita työelämänsä vaiheilta ja omista rakennusprojekteistaan. Klubin lisäksi Artoa jäivät kaipaamaan vaimo, neljä lasta ja kuusi lastenlasta, sekä lukuisat ystävät.
Taito Tuovinen
LC Joroisten jäsen veli Taito Tuovinen kuoli 26.2.2016
vakavan sairauden uuvuttamana. ”Tatu” oli syntynyt
22.9.1939. Tatun ansiokas leijonaura alkoi vuonna
1967, josta lähtien hän oli erittäin aktiivinen leijonaveli
loppuun saakka toimien klubin presidenttinä kaksi kertaa
ja muissa klubin tehtävissä useaankin kertaan. Jälkimmäisenä presidenttivuotenaan 2012–13 LC Joroinen järjesti mm. autoarpajaiset, jonka toteuttajana Tatu erikoisesti kunnostautui. Klubin muissakin varainhankinnassa hän oli aina innolla
mukana ollen todellinen ”myyntitykki”. Ei myöskään ollut tilaisuutta tai tilannetta, mihin Tatulta, ei olisi löytynyt juttua tai vitsiä, mitkä toivat iloa ja kohottivat tunnelmaa.
Monenlaista myyntityötä Tatu teki nuoresta pojasta alkaen kaupan juoksupojasta ja jatkaen myymälänhoitajana ja yrittäjänä Joroisissa, kone- ja automyyjänä Varkaudessa sekä pitkäaikaisena myyntitarkastajana ja myöhemmin levikkipäällikkönä Savon Sanomissa. Edellisten töiden jälkeen hän toimi vielä 10
vuotta Joroisten Kartanogolfin toimitusjohtaja.Tatu oli aikoinaan perustamassa
myös Suomen Triathlonliittoa ja vaikuttamassa siihen, että Joroisissa alettiin järjestää Teräsmieskisoja SM-kilpailujen tasolla. Hän oli vuonna 1962 perustetun
Joroisten mieslaulajien perustajajäsen. Hän lauloi myös aina kirkkokuorossa ja
vuodesta 1966 lähtien Joroisten mieskvartetissa, joka tunnettiin myös Leijonakvartettina. Kvartetti esiintyi usein klubin järjestämissä tilaisuuksissa ja monissa
Joroisten kunnan ja eri yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa. Tatua muistavat ja kaipaavat lapset perheineen sekä laaja Lions-veljien ja ystävien joukko.
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Jouko Tynkkynen
Lions Club Jokelan perustajäsen Lions-veli, opetusneuvos
Jouko Tynkkynen nukkui ikuiseen uneen 6.5. kotonaan
Jokelassa 83-vuotiaana. Hänet valittiin Jokelan Yhteiskoulun rehtoriksi 1964. Samana vuonna hän oli mukana
perustamassa Lions-klubia Jokelaan. Jouko Tynkkynen
toimi presidenttinä vuosina 1965–66. Siitä alkoi merkittävä ja ansiokas ura lionsjärjestössä: lohkon puheenjohtaja 1975–76, alueen puheenjohtaja 1976–77, piirikuvernööri 1977–78 sekä kansainvälisen päämajan edustaja 1982–91.
Viime mainittu tehtävä oli sekä kansallisesti että kansainvälisesti merkittävä. Lions-järjestö kasvoi ja veli Jouko oli sen voimakas edistäjä. Hän osallistui
uusien klubein perustamiseen ja vieraili niissä. Hän myös edusti kansainvälistä
päämajaamme Venäjälle ja Baltiaan perustetuissa klubeissa.
Lions-järjestö myönsi Jouko Tynkkyselle Melvin Jones -jäsenyyden ja Lionsritarin arvon.
Jouko Tynkkynen koki lionien hyväntekeväisyystyön läheiseksi ja halusi luoda
mahdollisuuksia elämisen laadun parantamiselle niin meillä kuin ulkomailla.
Sama ajatusta hän toteutti myös rehtorina Tuusulassa ja Vantaalla.
Jouko Tynkkynen oli absolutisti ja oli innokas terveiden elämäntapojen puolustaja. Hän oli herrasmies, jolla oli laaja yleissivistys ja historian tuntemus. Se

antoi sisältöä seurusteluun ja klubi-iltoihin. Veli Joukon huumori oli hienostunutta ja pehmeää, mutta tarvittaessa asioihin pureutuvaa. Vapaa-aikanaan
hän harrasti vapaa-aikanaan kalastusta mökillään Hartolassa. Veli Joukoa jäivät kaipaamaan lady Pirkko ja lapset sekä laaja joukko lions- ja muita ystäviä.
Veli Virtanen
LC Lahti/Vesijärven pitkäaikainen jäsen toimitusjohtaja Veli Virtanen menehtyi lyhytaikaisen sairauden
murtamana 19.5.2016, 81-vuotiaana. Hän oli syntynyt 12.1.1935 Lahdessa. Elämäntyönsä hän teki leipomoalalla, jatkaen isänsä perustamaa yritystä Pulla-Pojat
Oy:tä, kunnes luovutti sen pojilleen.
Veli kutsuttiin klubin jäseneksi 1976 ja hän toimi presidenttinä 1988-89. Hän oli aktiivinen jäsen aina voimien ehtymiseen saakka, hiljainen ja huumorintajuinen, mutta hyvin sanavalmis ja hoiti annetut tehtävät säntillisesti Velin rakkaisiin harrastuksiin kuuluivat nuorempana purjelentäminen ja myöhemmin purjehdus. Hän osallistui
Päijänne-purjehdukseen 33 kertaa, sekä Gotland Runt:n ja useisiin Itämeren
kilpapurjehduksiin. Hän oli Lahden Purjehdusseuran kunniajäsen.Veliä jäivät
kaipaamaan puoliso Lea, lapset perheineen, sekä sukulaisten ja ystävien joukko.

Surun kohdatessa palveluksessanne
Hautaustoimisto - Begravningsbyrå
Marjamäki

Lieksan Viherkeskus ja
Hautauspalvelu Oy

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari
puh. 0400 562 216

Simo Hurtan katu 10, 81700 Lieksa
puh. 013 521 298

Hautaustoimisto Mänttäri

Malax Blomstercenter-Begravningsbyrå Ab
Maalahden Kukkacenter-Hautaustoimisto Oy

Kirkkokatu 4, 49400 Hamina
puh. 0400 313 288

Kantolan Hautaustoimisto
Kemintie 15, 95420 Tornio
puh. 040 7388 470

Malax-Maalahti

Somman

hautauspalvelu

www.pajunkukka.fi

Kukka ja Hautauspalvelu Päivänsini
Martinpolku 23, 41800 Korpilahti
puh. 014 821 134
www.paivansini.fi

58 LION 4/16

www.vaalankukka.palvelee.fi

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

Verkosto auttaa vaativissa
Lions-tehtävissä
Kauden 2007–2008 piirikuvernöörit tapasivat Savonlinnassa 29.
–30.7.2016 Verdin Otellon, muikkujen, lörtsyjen, Saimaan höyrylaivaristeilyn ja Pyhän Olavin päivän
ilotulituksen merkeissä.
– Tämä on jo 8. kesätapaamisemme eri puolilla Suomea. Paljon
olemme saaneet nähdä ja kokea ja
porukan hyvä henki on vahvasti
aistittavissa, totesi kurssin vanhin,
entinen piirikuvernööri Eino Lilja
Saimaalla pidetyn palaverin avaussanoissaan.
– Piirikuvernöörit 2007–2008
vaikuttivat heti alusta alkaen muutoshakuisilta, ennakkoluulottomilta
ja uudistushenkisiltä, toteaa Suomen
Lions- liiton silloinen puheenjohtaja,
talousneuvos Harri Forss. Kuvernöörineuvostomme työskenteli keskustellen ja toteutimme kauden aikana
merkittäviä muutoksia järjestön toiminnassa Suomessa, lion Harri jatkaa.
Harri ja Raija Forss toimivat tämän
tapaamisen järjestäjinä. Erityisen
haasteen tuleville järjestäjille antaa
ilotulitus, jota seurasimme heidän
upean kotinsa terassilta. Historiallisessa linnassa esitettävä elävä ooppera on myös vaikeasti jäljiteltävissä. Tärkeintä oli kuitenkin ihmisten tapaaminen, jota olemme teh-

neet erilaisissa puitteissa ja aina
yhtä onnistuneesti. Säännöllisesti
kokoontuva, koko Suomea edustava ystäväpiiri on henkilökohtaisesti merkittävä jokaiselle jäsenelleen. Yhteiset kuvernöörikauden
kokemukset yhdistävät, ajan kuluessa järjestön toiminnan perspektiivin tarkastelu syvenee. Tradition jatkuessa syntyy Suomeen joka vuosi
uusi kuvernöörikokemuksen omaavien leijonien verkko, jossa tavataan
kavereita ja toimitaan omalla tavallaan. Varmasti näillä verkostoilla on
myös oma kiinteyttävä merkityksensä maan laajuiselle järjestötoiminnallemme.
– Liiton
varapuheenjohtajan
vaali oli todellinen kisa, jossa kannatusta tarvittiin eri puolilta Suomea. Tässä oma kuvernöörikurssini muodosti toimivan tukiverkon,
toteaa Turussa Suomen Lions-liiton
uudeksi varapuheenjohtajaksi valittu
entinen piirikuvernööri, opetusneuvos Erkki Honkala. Myös kuvernöörikauden jälkeisessä näkemyksen
kehittämisessä säännöllisillä kontakteilla oman kuvernöörikauden kollegoihin on ollut suuri merkitys. Varsinainen lionstyö tehdään klubeissa,
mutta järjestön johtotehtävissä tarvitaan laajempaa näkemystä, jonka
hankkimisessa ja ylläpitämisessä

Kuvernöörikurssi 2007–2008 vuositapaamisen osanottajia s/s Paul Wahl’in
kannella heinäkuussa 2016. Vasemmalta Kalle Elster, Eino Lilja, Erkki Honkala
ja Harri Forss. Taustalla Olavinlinna. Kuva: Markku Talvio.

yhteydenpito oman kuvernöörikurssin piirissä on korvaamaton apu, lion
Erkki jatkaa.
Kauden 2007–2008 piirikuvernöörien verkottumisella on myös
maan rajat ylittävä ulottuvuus.
Tapaamisiin osallistuu säännöllisesti myös piirin D-120, Eesti, entinen kuvernööri Kalle Elster puolisonsa Maj’ n kanssa. Lion Kalle toimi
myös kansainvälisen hallituksemme
jäsenenä 2012–2014 vastaten maailman laajuisesti leijonien tiedotus- ja
pr-toiminnasta.
– Oma kuvernöörikauteni piirissä
D-120, Eesti, oli voimakkaan kasvun
aikaa. Kauden aikana perustimme
piiriin 9 uutta lionsklubia. Henkilökohtaista voimaa ja runsaasti uusia
ideoita sain verkostoitumisesta suomalaisten piirikuvernöörikavereitteni
kanssa. Tästä kokemusten vaihdosta
oli hyötyä myös seuraavassa vaati-

vassa lionstehtävässäni kansainvälisen hallituksen jäsenenä. Uskon sen
auttavan myös nykyisessä tehtävässäni Eurooppa Forum 2019 -järjestelytoimikunnan puheenjohtajana,
lion Kalle jatkaa.
Eurooppa Forum järjestetään Tallinnassa 3.–6.10.2019. Lions-toiminnan 100 v.-juhlavuoden 2017
kunniaksi kansainvälinen päämaja
on lyöttänyt metallisia juhlamitaleita klubien aktiviteettikäyttöön.
10 euron myyntihinnasta klubi saa
5 euroa käytettäväksi omiin hyväntekeväisyystarkoituksiinsa. Klubin
ostohinta 5 jakaantuu tuotanto- ja
pakkauskustannuksiin 2,75, LCIF
osuuteen 0,25, D-120 lasten ja nuorten aktiviteettiin 1,00 ja Eurooppa
Forum osanottajahinnan alentamiseen 1,00. Mikäli innostut asiasta,
ota yhteys suoraan kalle@elstera.ee
Markku Talvio

SM-Golf ratkesi Kulloossa
Lions SM-Golf 2016 -mestaruuksista
pelattiin Kullo Golfin kentällä Porvoossa 9.–10.7.2016. Kenttä sijaitsee Kulloon kylän vieressä vaihtelevassa pelto- ja mäkimaastossa. Kilpailun järjestäjänä oli LC Vantaa/Kaivoksela. Kilpailun johtajana toimi ID
Markus Flaaming.
Ensimmäinen päivä alkoi lounaalla ja peli saatiin viedä läpi aurinkoisessa säässä. Toinen päivä alkoi
tihkusateella, mutta pian sää muuttui vain pilviseksi ja vähitellen aurinkoiseksi. Osallistujia oli 68.

Henri Sarin, LC Ikaalinen/Kyrösjärvi,
voitti golf-mestaruuden 2016.

Tulokset:
Lyöntipeli Scratch:
1) Henri Sarin, LC Ikaalinen/Kyrösjärvi, 155, 2) Markku Rantonen,
LC Nilsiä, 167, 3) Kari Anttonen, LC Hämeenlinna/Wanaja, 172.
Henri Sarin voitti kolmannen kerran mestaruuden ja sai näin omakseen
kiertopalkinnon.
Lyöntipeli, A-sarja, HCP alle 18,1:
1) Pirjo Kujala, LC Salo/Birgitat, 147, 2) Henri Sarin,
LC Ikaalinen/Kyrösjärvi, 149, 3) Tapio Koivisto, LC Perniö, 149
B-sarja, pistebogey, HCP 18,1-36,0:
1) Risto Aitto-Oja, LC Ikaalinen/Kyrösjärvi, 64, 2) Jaakko Leskinen,
LC Nilsiä, 62, 3) Markku Lunkka, LC Heinola, 58.
C-sarja, veteraanit, pistebogey:
1) Ulla Huotinen, LC Helsinki/Malmittaret, 69, 2) Heikki Riutankoski,
LC Helsinki/Meilahti, 65, 3) Markku Tilli, LC Helsinki/Laajasalo, 60.
D-sarja, palvelukumppanit:
1) Lea Hämäläinen, (LC Peräseinäjoki), 61, 2) Kristiina Hämäläinen,
(LC Peräseinäjoki), 60, 3) Leila Seivo, (LC Heinola/Kailas), 56.
Joukkuekisa (kahden henkilön tiimi):
Timo Mattila ja Timo Timonen, LC Helsinki/Lehtisaari.
Lions SM-Golf 2017 järjestetään Pickala Golfin kentällä heinäkuun lopussa
2017. Järjestäjänä on LC Helsinki/Lehtisaari.

ID Markus Flaaming
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
23.4.–6.8.2016
A-piiri
LC Lieto/Ilmatar: Pirkko Forss, Taru Mäki, Sari Tuomi, Erja Mäki,
Jaana Tamminen
LC Aura: Timo Naaranoja, Janne Heikka
LC Mietoinen/Ulricat: Tuula Lehtolaakso
LC Somero/Paratiisi: Liisa Penttilä
LC Lokalahti: Jyri Heininen, Pekka Järvelä
LC Oripää: Kari Koivisto
LC Naantali: Arto Vuoti
LC Koski TL: Tapio Luhtala
LC Pöytyä: Jaakko Juva
LC Raisio: Timo Oja

G-piiri:
LC Keuruu: Aimo Varjotie, Tanja Vellamo
LC Äänekoski/Kotakennäs: Risto Remonen
LC Muurame: Leila Karhunen
LC Keuruu/Karhunsoutajat: Tarmo Mäkiaho

B-piiri
LC Helsinki/Lauttasaari: Petri Tulensalo, Laura Reinilä
LC Helsinki/Töölö: Eero Huttunen
LC Helsinki/Munkkiniemi: Petro Pahkala
LC Karis-Karjaa: Jan-Christer Fyrqvist

I-piiri:
LC Kuhmo/Helenat: Eine Kotamaa
LC Liminka/Keltasirkut: Anne Kiljo-Pietilä
LC Vihanti: Marja-Liisa Hyvärinen, Merja Siponmaa, Tuula Räsänen
LC Kempele/Aurora: Auli Hahl, Maija Tahkola
LC Muhos: Jaana Pohjola, Timo Malmberg
LC Utajärvi: Mika Ukkola
LC Kiiminki: Juha Tuohimaa

C-piiri
LC Salpakangas: Riho Pender
LC Lahti/Masto: Ari Hanski
LC Nurmijärvi/Kanerva: Terhi Joki, Hanna Lietolahti, Pilvi Lehtimäki,
Jaana Jääskeläinen, Pirjo-Liisa Kivistö, Marika Ojala, Teija Benjaminsson
LC Hämenlinna/Birger: Sirpa Korkatti, Anna-Maija Pennanen
LC Forssa/Jokivarsi: Teija Tenhola-Roininen, Marianna Ryyppö,
Pertti Pärssinen, Melvin Jaanisk, Satu Viitanen,
Satu Söderström-Ruottinen, Kari Raiskio, Reetta Koskinen, Keijo Waari,
Kaarina Suovansalo, Pentti Ruuttunen, Manu Mäkinen, Merja Isotalo,
Merja Vainio, Maaria Silvius, Satu Pura, Tiina Joutsjoki, Seppo Virtanen,
Mai-Leen Sukki, Lauri Ruottinen, Merja Löyttymäki
LC Forssa: Mikko Suomi
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Seija Salminen, Eeva Pullinen
LC Hollola/Pirunpesä: Jani Hifumi
LC Jokela: Jukka Isomäki
LC Hämeenlinna/Tawasti: Harri Marila
D-piiri
LC Juva/Luonteri: Paula Mustonen, Marja Kääriäinen, Tuula Paunonen
LC Hamina/Bastioni: Jari Viitanen
LC Imatra/Vuoksi: Matti Hirvonen, Hermanni Natunen
LC Otava/Helmi: Riitta Lappi
E-piiri
LC Valkeakoski: Jari Armisto
LC Parkano: Nina Gratschew, Susanna Myllymäki, Kyllikki Suominen,
Pirkko Kirjonen, Tiina Siren
LC Sastamala/Annastuuna: Kaisa Kiviranta, Tiina Suominen, Pia Suikki,
Taru Meriläinen, Minna Yli-Houhala
LC Urjala/Linnattaret: Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki
LC Orivesi/ Somakkara: Jussi Ketola
LC Hämeenkyrö: Petri Kiiskinen
LC Pirkkala/Pirkattaret: Johanna Kyckling
LC Valkeakoski/Apia: Saku Kruth
F-piiri:
LC Kurikka/Jennyt: Merja Hakola, Heli Juvonen-Siltala
LC Vaasa/Meri: Anders Träsk
LC Ilmajoki/Ilkka: Olli Iso-Tuisku, Lauri Ketola
LC Kurikka: Olavi Kandolin
LC Seinäjoki/Tornävä: Erkki Rautama
LC Seinäjoki/Aalto: Paula Sihto
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H-piiri:
LC Outokumpu/Kupari: Ilari Vauhkonen, Kaisa Vallius
LC Kitee/Keisarinna: Riikka Toropainen, Sinikka Musikka,
LC Savonlinna/Linnattaret: Roosa Rönn
LC Polvijärvi: Pauli Sutinen, Martti Suvanto
LC Kontiolahti: Ilkka Tammi

K-piiri:
LC Säyneinen: Anniina Niskanen, Katja Savolainen
LC Kuopio: Risto Siikanen
LC Kuopio/Päiväranta: Esa Haataja, Arja Haataja
LC Pielavesi/Lepikko: Marko Nyyssönen
LC Lapinlahti: Tuomo Jääskeläinen
LC Karttula: Maijaleena Limnell
L-piiri:
LC Kuusamo/Pohjanakat: Merja Karjalainen
LC Rovaniemi/Ronjat: Mari Aho, Miia Katermaa, Mari Jolanki,
Tiina Meriläinen-Koukkula
LC Rovaniemi: Napapiiri: Juha Kuosmanen
LC Enontekiö: Antti Tonteri
LC Sodankylä: Pentti Palosaari
LC Posio: Asta Kiema
LC Ivalo: Jaakko Peltomaa
M-piiri:
LC Huittinen/Doris: Maarit Nieminen, Päivi Koivuniemi,
Hilkka Haapaniemi, Eija Sampolahti, Pirjo Lammi-Heikkilä,
Taina Hietalahti, Anne Bland, Helena Mäkelä, Katariina Koivisto,
Johanna Gustafsson, Maarit Säilä, Katri Koota, Anja Halén,
Hanna Arve-Talvitie, Soile Vahela, Piia Leppämäki, Pirkko Juntunen,
Emilia Bland
LC Luvia: Samu Repo
LC Laitila: Marko Elonen
LC Rauma/Reimari: Mika Saila
LC Rauma: Sampsa Kullas
LC Ulvila/Aurora: Satu Saari, Arja Kevätsalo
LC Kiukainen: Antti Soini
N-piiri:
LC Lovisa-Loviisa: Alf Lindholm, Kyösti Kokko
LC Helsinki/Viapori: Laila Romppanen, Sirpa Lehtonen, Seija Tuliainen
LC Helsinki/Pohjois-Haaga: Marita Summa
LC Pornainen: Kari Kinnunen
LC Helsinki/Pohjoinen: Antti Holmroos
LC Helsinki/Soihdut: Riikka Lyijynen

LC Vantaa/Pähkinärinne: Ilkka Malmivaara
LC Vantaa/Koivukylä: Sauli Ahopelto
O-piiri:
LC Kaustinen/Kreeta: Taina Lehtonen, Katja Kellokoski, Maria Stenman,
Pilvi Norrena, Tiina Liedes, Lea Kinnunen, Tarja Aho, Hanna Porthan,
Anna-Mari Moisander-Jylhä, Jonna-Minna Lassila, Leena Kalliokoski,
Tiina Rytiniemi, Sinoby Norgren, Elina Liedes, Eija Kellokoski-Kari,

Katja Palosaari, Marja-Liisa Lindholm, Sari Kojo, Päivi Harju,
Heidi Pöyhönen, Liisa Niemelä
LC Nykarleby: Rolf Övergaard
LC Kärsämäki: Tuukka Kuisma, Kimmo Aakko
LC Oravais: Anne-May Wallin, Monica Sthålberg
LC Jakobstad-Pedersöre/Linneor: Birgitta With, Benita Appel
LC Jakobstad/Malm: Rune Wiik
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Valtakunnankokouksessa 1986

Leijona-talon rakentamisesta päätettiin
30 vuotta sitten
Leijona-talon rakentamisesta tehtiin päätös 30 vuotta sitten Suomen
Lions-liiton ”valtakunnankokouksessa” 7.–8.6.1986. Liiton korkeinta
päätösvaltaa käyttävästä kokouksesta käytetään nykyään nimitystä
vuosikokous. The Lion – Leijona-lehden 5/86 uutisen mukaan Hämeenlinnassa pidetyn kokouksen ”kuumimmaksi” asiaksi nousi uusien toimitilojen hankkiminen Liitolle.
Liitossa oltiin 1980-luvun puolivälissä yksimielisiä uusien toimitilojen tarpeesta. Liitolla oli silloin
omistuksessaan noin 150 neliön
toimistotila Helsingissä Raatimiehenkadulla. Kuvernöörineuvosto
päättikin kokouksessaan elokuussa
1985 perustaa ”huoneistohankintatoimikunnan”. Toimikuntaan valittiin kolme rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaista: CC Kari Heinänen, PCC Leo Heinänen ja PID Aimo
Viitala.
Liiton puheenjohtaja 1985–1986
Kari Heinänen on ekonomisti ja oli
jo silloin rakennusteollisuudessa
menestynyt
talousasiantuntija.
Rakennusneuvos Leo Heinänen oli
ansioitunut sodanjälkeinen rakentaja. Aimo Viitala on kiinteistö- ja
rakennusalalla kokenut juristi. Toimikunta päätyi ehdottamaan Liitolle oman toimitalon rakentamista
Helsingin Malmille osoitteeseen Kirkonkyläntie 10.
Vuoden 1986 valtakunnanko-

koukseen valmistauduttaessa teetettiin tarkat suunnitelmat, piirustukset ja kustannusarvio. Helsingin kaupunki tarjosi vuokratonttia Malmilta,
rakennusoikeutta 900 neliötä. Yksi
kerros suunniteltiin Liiton käyttöön
ja kaksi kerrosta vuokrattavaksi. Pitkäaikainen laina maksettaisiin vuokratuotoilla.
Kustannusarvion mukaan otettaisiin pitkäaikaista lainaa ja lyhytaikainen laina maksettaisiin Raatimiehenkadulla sijainneen toimistotilan myynnillä.

Hellettä
kokoussalissa 1986
Kesäkuun alun sää oli helteinen
ja hellettä oli myös kokoussalissa.
Valtakunnankokoukseen osallistui
yli tuhat virallista edustajaa. Kuvernöörineuvosto esitti uuden toimitalon rakentamista Helsingin Malmille. Liiton entinen puheenjohtaja
Harri Palojärvi aloitti keskustelun.
Hän vastusti hanketta. Hänen mielestään ”Liitto tarvitsee … uuden huoneiston, mutta se ei tarvitse monumenttia.” Vastustavaa esitystä kannatti lion Ralf Nyman.
The Lion – Leijona-lehti 5/1986
kirjoitti, kuinka Liiton puheenjohtaja Kari Heinänen ”oikoi kuvitelmia, että taloon sijoitettaisiin jäsenmaksu- tai aktiviteettivaroja”. Myös
entisten puheenjohtajien toimikunta

Euroopan ensimmäisen Leijona-talon rakentamisesta tehtiin päätös kesäkuun
alussa 1986, talo rakennettiin kaudella 1986–1987 ja talo vihittiin käyttöönsä
kesäkuun alussa 1987.
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PID Kari Heinänen (vas.) kertoo IP Joe Prestonille Euroopan ensimmäisen Leijona-talon suunnittelu- ja rakentamisvaiheista 1985–1987. Kuva otettu Malmilla kv-presidentti Prestonin vieraillessa siellä 2015.

kannatti hankkeen toteuttamista.
Talohankkeesta jouduttiin äänestämään. Hankkeen puolesta äänesti
847 virallista edustajaa, vastaan
äänesti 270 edustajaa. Äänestykseen meni aikaa kolme ja puoli tuntia. Aikaa meni äänestämiseen ja
ääntenlaskuun mutta myös siihen,
että puheenjohtaja Kari Heinänen
edellytti ”varmuuden vuoksi” jokaisen äänestäjän äänioikeuden tarkastamista äänestystilanteessa.

Rakennustyöt
viivästyivät
Ennen asiasta päättänyttä valtakunnankokousta tarjouskirjeet avattiin
30.5.1986. Kirjeitä avattaessa todettiin, että rakennusurakkakilpailu oli
epäonnistunut. Siksi kolmelta rakennusliikkeeltä pyydettiin uusia tarkennettuja tarjouksia, mutta nekin
kaikki hylättiin. Kari Heinänen etsi
vielä kompromissiratkaisua, mutta
puhelimessa sovittua tarjousta ei
koskaan tullut. Lopulta 5.9.1986
urakkasopimus allekirjoitettiin Uusrakennus ja Huolto Oy:n kanssa.
Rakennustyön valvontaa johti
rakennustoimikunta: pj PCC Leo Heinänen, IPCC Kari Heinänen ja Liiton
toinen varapuheenjohtaja, pankinjohtaja Tarmo Mäkelä. Koko rakennusvaiheen ajan Liiton puheenjohta-

jana 1986–1987 toimi Jussi Isotalo.
PCC Isotalo vahvistaa, että rakennusneuvos Leo Heinänen teki lähes
päätoimisen valvontatyön ”lionspalvelutyönä” nostamatta markkaakaan palkkiota.
Rakennustyöt
aloitettiin
15.9.1986. Peruskivi muurattiin
20.11.1986. Peruskiven ensimmäinen muuraaja oli Helsingin rakennuslautakunnan puheenjohtaja Erkki
Heikkonen. Leijona-talon peruskiveen muurattiin lieriö, joka sisältää
muurauspäivänä Helsingissä ilmestyneiden sanomalehtien etusivut,
Leijona-lehden ja kappaleen kutakin
käytössä ollutta ”kovaa rahaa” sekä
peruskirjan.
Koko leijonakenttä oli hankkeessa mukana. Suunnittelijoinakin oli aktiivisia lioneita, mm. kauden 1985–1986 N-piirin kuvernööri
Risto Lundén kantoi leijonahenkisen kortensa kekoon. Talon piirtänyt arkkitehti Iiro Toivonen (SAFA)
liittyi leijonien jäseneksi paria vuosikymmentä myöhemmin.
Harjannostajaiset
pidettiin
27.2.1987 ja talon piti olla valmis
18.5.1987. Valmistumisaikataulussa
urakoitsija ei pysynyt, mutta Euroopan ensimmäisen Leijona-talon vihkiäiset pidettiin 2.6.1987. Vihkijänä
oli LCI:n presidentti Sten Åkestam
Ruotsista. Helsinginkäynnillään hän

tapasi myös pääministeri Harri Holkerin. Kv-presidentin seuraava kansainvälinen etappi oli Islannin liiton
valtakunnankokous. Leijona-talo
saatiin valmiiksi kolmen kuukauden viiveellä. Jälkitarkastus pidettiin 12.8.1987.
Talon nimi ei ainakaan alkuvaiheessa vakiintunut. Aluksi talosta
käytettiin nimitystä ”Leijona-talo”.
Peruskirjan otsikossa on kirjattuna
”SUOMEN LIONS-LIITTO R.Y:n
TOIMITALO” ja tekstissä ”Leijonatalo”. Toimintakertomuksessa 19861987 kirjoitettiin ”Lions-talosta”.
Nykyään kokouksiin ja neuvotteluihin mennään usein ”Malmille”.
Teksti: Antti Tuomikoski
Kuvatiimi: Antti Tuomikoski ja
Thorleif Johansson

Leijonamallisto on valmis
Lappset Group Oy on suunnitellut erityisen leijonamalliston
Lions 100 vuotta -juhlan perintöprojekteihin.

Lempeä leijona on symppis keinuva leikkiväline perheen pienemmille lapsille ja miksei isommillekin. Kuva: Lappset Group Oy.

Kaksi monitoimilaitetta tarjoavat monenlaista
leikkimisen iloa myös vähän isommille lapsille.
Jokaiseen lahjoitettuun Lions-tuotteeseen kiinnitetään lahjoittajaklubista kertova laatta.
Kuvat: Lappset Group Oy.

Lionsklubit voivat hankkia osalla
Punaisen Sulan keräysvaroista tai
muilla keräämillään varoilla leijonamalliston leikkipaikkatuotteita ja lahjoittaa niitä oman toiminta-alueensa
julkiselle toimijalle, kuten lasten leikkipuistoon, koulun pihalle tai muuhun sopivaan kohteeseen.
Leijonille suunnitelluilla leikkivälineillä on helppo täydentää jo ole
olemassa olevien puistojen varustelua
ja isompi kokonaisuus sopii kokonai
kokonaisen leikkialueen perustamiseksi.
Leikkipaikkavälineisiin
kiinni
kiinnitetään lahjoittajaklubista kertova
laatta.
Lions-tuotteet valmistetaan Lapp
Lappsetin tehtaalla Rovaniemellä suoma
suomalaisesta puusta ja pääosin suomalai
suomalaisista raaka-aineista.
– Lappset tukee leijonien leikkipaikkalahjoituksia siten, että se
lupaa tuleville lahjoitettaville Lionsleikkipaikkatuotteille ensimmäisen
vuoden tarkastuksen ja huollon
veloituksetta, kertoo aluemyyntialuemyynti
päällikkö Sari Anttila.
Leijona-monitoimilaitteita
on
kaksi: Isomman hinta on 19 500 € +
alv ja pienemmän 9 900 € + alv sekä
yksittäinen jousituote, 877 € + alv.

Hinnat sisältävät rahdin ja huollon,
ei asennusta.
Lappset Group Oy:n kautta paikalliset klubit saavat myös hyviä
vinkkejä siitä, miten lähestyä kaupunkia lahjoitushankkeiden kanssa
ja esittää leikkivälineiden vaatimaa
asennustyötä saajatahon osuudeksi.
Lahjoituksia harkitsevat klubit
voivat myös ehdottaa lahjoituksen
saajalle, esimerkiksi kaupungille, että
leijonat lahjoittavat telineen kustannuksen (tai puolet siitä, jolloin kaupunki maksaisi puolet itse) suoraan
kaupungin pankkitilille, jolloin kaupunki maksaisi telineen ja klubi säästyisi arvonlisävero-osuudelta.
Lisätietoja leikkivälineistä, niiden
mitoituksesta, toimitusajoista, tilaamisesta ja kaikesta muustakin leikkivälineisiin liittyvästä voi kysyä aluemyyntipäällikkö Sari Anttilalta,
Lappset Group Oy,
puh. +358 400 817 700,
sari.anttila@lappset.com
Teija Loponen
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Klubiesitelmällä kauaskantoinen sivuvaikutus
LC Turku/ Ancoran maaliskuun klubikokous-esitelmä vaikuttaa myös
alkuperäistä tiedonjakotarkoitustaan
kauaskantoisemmin, ihan kirjaimellisesti. Kokoukseen kutsutun silmätautien erikoislääkäri Ville Hemiön
esitys silmätaudeista ja niiden hoidosta viritti varsin vilkkaan keskustelun. Joillekin jo ajankohtainen,
tai ainakin jossain vaiheessa eteen
tuleva kaihileikkaus oli päällimmäinen kysymysten aihe. Kyseltiin myös
mahdollisuudesta päästä leikkauksen kylkiäisenä kokonaan eroon silmälaseista sekä muista uuden leikkaustekniikan suomista eduista.
Illan esitelmä keskusteluineen
avasi uuden näkökulman klubikokouksen esityslistan pykälään ”Ratnapuran sairaalan rakennuspro-

jekti”. Mukana ollaan, oli jo ehdotettu, mutta nyt lähdettiin pohtimaan mahdollisuutta tehdä jotain
enemmän. Haluttiin lähteä mukaan
isosti, klubin omia voimia enemmän. Avuksi keksittiin pyytää esitelmän pitäneen lääkäri Hemiön
edustama Medilaser Oy, suomalainen kaihi-, ikänäkö- ja taittovirheleikkauksiin erikoistunut klinikka.
Saimme myönteisen vastauksen ja
voimme nyt ylpeinä kertoa, että klubimme edistää Sri Lankassa Ratnapurin kaihileikkaussairaalan rakentamista 2 000 eurolla. Näin lääkärin
klubikokousesitelmän sivuvaikutus
yltää maailman toiselle laidalle asti.

Marjukka Laitinen

Kaihi on yleinen vaiva
Harmaakaihi on tavallinen, iän myötä yleistyvä silmäsairaus. Yli
70-vuotiaista suomalaisista yli puolella on jonkinasteinen harmaakaihi ja kehitysmaissa se on yleisin heikkonäköisyyden syy.
Kaihissa silmän oma linssi eli mykiö samenee ja näöntarkkuus
heikkenee. Kaihi etenee yksilöllisesti ja usein myös hitaasti. Kaihi
ei aiheuta näkyviä tai tuntuvia oireita, joten hitaasti edetessään sitä
voi olla vaikea itse huomata. Tyypillisiä kaihin oireita ovat kuitenkin epätarkka ja utuinen näkö, värien haalistuminen ja lisääntynyt
häikäisyherkkyys. Kaihiepäilyn voi herättää myös, jos vanhemmalla
iällä silmälasiarvot muuttuvat tiuhaan. Kaihi todetaankin usein rutiinitarkastuksessa silmälasien uusimisen yhteydessä.

Tehokas ja turvallinen leikkaushoito
Kaihia ei voi ehkäistä eikä siihen ole lääkehoitoa, mutta kaihin
aiheuttama näkökyvyn heikentyminen ei kuitenkaan ole lopullista.
Näkökyky on palautettavissa kaihileikkauksella, jossa kaihin samentama mykiö vaihdetaan kirkkaaseen tekomykiöön. Kaihileikkaus on
tänä päivänä yksi yleisimpiä ja turvallisimpia kirurgisia toimenpiteitä. Suomessa tehdään vuosittain noin 50 000 ja maailmalla jopa
yli 20 miljoonaa kaihileikkausta. Tekniikan kehittymisen myötä kaihileikkaus on nopea ja kivuton päiväkirurginen toimenpide, josta toipuminen on nopeaa ja vaivatonta.
Suomessa kaihileikkaus kuuluu julkisen terveydenhuollon palveluihin kiireettömän hoidon perustein ja hoito toteutetaan perustason tekomykiöillä. Yksityisillä silmäklinikoilla on tarjolla laaja valikoima tekomykiötyyppejä eri tarpeisiin, ja hoitoon voi hakeutua heti
kun itse kokee kaihin haittaavan päivittäisiä toimia.
Tehtävä suoritettu! Shekki on lähtenyt matkaan. Silmätautien erikoislääkäri
Ville Hemiö ja LC Turku /Ancoran iloinen trio, presidentti Anni Perkonoja-Hietala (vas.), Marjukka Laitinen ja sihteeri Sirpa Taipale-Oiva. Kuva: Jani Heino.

Johtava optikko,
kehittämispäällikkö
Tiia Rosenlund, Medilaser Oy

Vasikka vierailulla vanhustenkodissa
LC Pyhäsalmen aktiviteetteihin on kuulunut jo vuosien ajan vanhusten ulkoilutus kerran kuukaudessa paikallisessa Köpsinrinteen vanhustenkodissa. Ulkoilutusapu on otettu aina ilolla vastaan niin vanhusten
kuin hoitohenkilöidenkin toimesta. Muutamia kertoja ulkoilutuksessa
on ollut mukana myös labradorinnoutaja Siro. Koiran mukanaolo aktivoi vanhuksia ja tarinaa nuoruudesta ja omista eläimistä alkoi tulla.
Tästä syntyi idean, että entäpä jos viedään näytille lehmävasikka.
Ovathan monet asukkaat tehneet elämäntyönsä maatalouden parissa.
Sopiva ihmisystävällinen kahden kuukauden ikäinen Neiti-vasikka löytyi sopivasti klubin puolison maatilalta. Vierailu onnistui upeasti ja
keräsi laajan joukon vanhuksia Neitiä silittämään ja kertomaan omia
tarinoitaan vasikoista.

Klubin sihteeri Jussi Leskinen, Harri Heikkilä ja Neiti-vasikka sekä omistaja Merja Liuska. Kuva: Pyhäjärven Sanomat / Erkki Böhme.
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Jouko Prauda kastelemassa puutarhaansa alkukesän kuivuudessa. Taustalla aviovaimo, tulkki ja LC-palvelukumppani Kirsti Prauda.

Jouko Prauda, aktiviteettien aatelinen
Kautta aikojen suurin aktiviteetti LC
Kangasniemen yli 50-vuotisessa historiassa on ollut partiomajan (lomaasunnon) ja partiolaisten rantasaunan rakentaminen. Rakennukset luovutettiin jo vuosia sitten Puula-Partiolle. Nykyään leijonat huolehtivat

vuosikorjauksista ja muista paikan
kunnostuksista. Klubin suur-aktiviteetin alullepanija ja organisaattori
oli monien muiden aktiviteettien
tapaan lion Jouko Prauda.
Jouko Prauda sairastui vakavasti
vuonna 1998 ja menetti puheky-

Superleijona
Superleijona Jouko Prauda:
– Syntynyt 25.5.1936 Suojärvellä, Karjalassa
– Lähtenyt kahdesti evakkoon, sekä talvisodan että jatkosodan
aikana
– Ammatiltaan metallitöiden opettaja, erityisopettaja ja
valmistuneiden mentori
– Asuu Kangasniemellä, eläkkeellä
– Perheeseen kuuluu vaimo Kirsti ja kaksi lasta, joista poika asuu
Helsingissä, tytär Pariisissa, neljä lastenlasta
– Harrastukset; mm.vaellus, luonto, kalastus, jousiammunta, partio,
kuumailmapalloilu, lions
– Harrastukset sairastumisen jälkeen; luonnon seuraaminen,
puutarhanhoito, ilmapistooliammunta, valokuvaus, leijonaaktiviteettien järjestäminen
– LC Kangasniemen jäsen 1.12.1976 alkaen
– Melvin Jones -jäsen 21.4.2016 alkaen
– Pidetään aktiviteettien järjestämisessä maailman aktviisimpana
leijonana.

kynsä ja suuren osan liikuntakyvystään, mutta ei toimintakykyään.
Kahdesti lapsena evakkoon lähtenyt
Jouko ei lannistunut. Vasen käsi sentään toimi. Karjalaisen Veganuksen
kylästä perinnöksi saatu sitkeys auttoi. Arne Ritari -säätiön ja paikallisen
leijonaklubin avustuksella v. 2003
hankittu sähkökäyttöinen pyörätuoli mahdollistaa liikkumisen. Kiitokseksi Jouko Prauda ryhtyi järjestämään leijonille viikottain erilaista
askartelua kotonaan, partiomajalla
tai liikuntapaikoilla. Syntyi Joukon
joukko.
Käytännössä aktiviteetti hoituu
vähintäin kahden muun leijonan
osallistuessa Joukon johdolla erilaisiin arkiaskareisiin kerran viikossa
syyskuusta huhtikuuhun. Askaroinnin päätteeksi ammutaan ilmaaseella tarkkuutta ja nautitaan iltatee Praudan perheen kanssa kaikkien osallisten mielenvirkeydeksi.
Jo legendaksi kasvanut Joukon
joukko aktiviteetti on kokoontunut
tähän mennessä yli 330 kertaa Jouko
Praudan järjestämänä.
Ansioistaan Jouko Praudalle luovutettiin LCIF:n myöntämä Melvin
Jones -jäsenyys ja siitä kertova reliefi.
Luovutusjuhla pidettiin toukokuussa

2016 Joukon henkisellä harrastekodilla Puula-Partion partiomajalla,
Puulan, Etelä-Savon maakuntajärven rannalla Kangasniemellä. Täällä
näkyy monessa paikassa Joukon
kädenjälki, totesi K-piirin IV alueen
I lohkon puheenjohtaja Hannu Jäppinen luovutuspuheessaan. Olin itse
Puula-Partion lippukunnan johtaja
1980-luvun lopussa ja Jouko Prauda
rakennustyön johtaja LC Kangasniemessä, kertoi Hannu molempia selvästi liikuttaneessa tilaisuudessa.
Klubilaiset ja partiolaiset kunnioittivat salkoon nostetun Suomen
lipun tavoin aktiivista ja aikaansaapaa, tuoretta Melvin Jones -jäsentä,
Jouko Praudaa.
Jouko Praudalla on luultavasti
Suomen, ehkä koko maailman ennätys aktiviteettien järjestämisessä.
Ainakin, jos otetaan lukuun vain
henkilöt, jotka eivät pysty puhumaan eivätkä kirjoittamaan.
Joukon tulkkina toimivat eloisat silmät, kasvojen ja pään liikkeet, vasen käsi, piirtäminen ja tarvittaessa hänen puolisonsa Kirsti
Prauda.
Pyyteetöntä, ihailtavaa, aitoa leijonatoimintaa.
Jouko Häkkinen
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Svenska sidor

2017 års partytåg ökar farten
Kathy Singleton skickade nyligen
e-post till Lions Clubs International.
När hon gick i första klass i Springfield, Missouri, köpte lionklubben
hennes första par glasögon. ”Jag
minns fortfarande hur glad jag blev
när jag kunde urskilja att träden hade
enskilda blad. Det värmde mitt hjärta
att fick lära mig se världen och dess
oändliga skönhet”, skrev hon i sitt
välformulerade brev. ”Jag ber att ni
alla fortsätter att göra många andra
barn lika lyckliga som jag blev.”
Ja, Kathy, under de nästkommande 100 åren ska vi fortsätta att
hjälpa både barn och vuxna så som
vi har gjort under det gångna seklet.
Under vårt jubileumsår vill vi hedra
och minnas vårt förflutna och leda
vår fantastiska organisation framåt.
Under vår långa historia har Lions
inte bara sökt upp enskilda personer
utan också ofta påverkat hela samhällen. Efter att en jordbävning och
tsunami ödelade Afognak, Alaska, år
1964, har Lions byggt en ny stad åt
dess invånare. Fem år tidigare, i den

Kansainvälinen presidentti Bob Corlew och lion Dianne Corlew. Foto: RNen.

fnösketorra boskapsstaten Texas,
hotades en stad då och då av präriebränder och då startade Leakey
Lions Club en brandkår och skaffade
en brandbil. Långt tillbaka under år
1925 var man bestörta över att skolorna inte fungerade, och då öpp-

nade York Lions Club i Pennsylvania ett välförsett ambulerande bibliotek. Sidorna i tidningen LION från
det senaste seklet är fyllda med tiotusentals liknande exempel livsförändrande och ofta livräddande insatser.
Målet för vårt hundraårsfirande

är att hjälpa minst 100 miljoner
människor till juni 2018. Vi är på
väg att överträffa detta mål. Se till
att din klubb ”hänger med på partyt”. Fira också hundraårsjubileet på
andra sätt genom att inbjuda familj
och vänner att hjälpa tillsammans
med dig och planera ett bestående
projekt på er hemort. Ta reda på hur
du kan delta på Lions100.org.
Det är en ära för mig att tjäna
som din president under jubileumsåret. Jag hoppas du tycker det är lika
spännande som jag att vara lionmedlem vid det här speciella tillfället
i vår fina historia. Den hjälp vi ger
i dag kommer att eka under kommande decennier när vi stärker vår
organisation och lämnar Lions Clubs
i bättre form än någonsin för kommande generationer.

Chancellor Bob Corlew
Lions Clubs Internationals
president

Internationella presidentens tema 2016–2017:

”Nya Berg att bestiga”
Internationella presidenten kansler
Bob Corlew har som sitt tema valt
”Nya berg att bestiga” inspirerad av sina hemtrakter i Tennessee
i USA. Att bestiga ett berg används
som en metafor för många vanliga
situationer som människor ställs
inför. Det representerar något som är
svårt och krävande samt kräver maximal kraft för att klara av, men det är
endast genom att bestiga dessa berg
som vi kan nå vår fulla potential.
Nå toppen av hjälpinsatser. Vi
kan nå toppen av hjälpinsatser. Vi
leder genom hjälpinsatser. Det är vår
styrka. Vi är ett nätverk av lokala ledare som har sett resultaten av ideella
insatser och vilken betydelse ideellt
arbetande människor har i samhället. Vi ska ställa oss följande fråga:
Hur skulle mitt samhälle se ut om det
aldrig hade funnits en lionklubb? Hur
skulle våra städer, orter, parker, skolor och bibliotek se ut? Vilka grundläggande behov skulle inte tillgodoses? Vilka möjligheter att växa, lära
och blomstra som samhälle skulle gå
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förlorade? Detta är en värld som är
svår att föreställa sig.
Kontakt med samhället. Genom
våra fokusgrupper med icke-lionmedlemmar har vi tagit reda på att Lions
logotyp är den mest välkända bland
ideella organisationer. Människor
associerar vår logotyp med lokala
hjälpinsatser. Att tillgodose behoven i våra samhällen ger Lions en
speciell lokal anknytning och skapar starka band.
Led oss över nästa berg. Ledarskap är vision, kunskap, drivkraft,
förtroende, optimism, öppenhet,
medmänsklighet och omsorg. Det
är inriktning och vägledning som
inspirerar målmedvetenhet, förtroende och resultat. Ledarskap krävs
för att inspirera och ta fram det
bästa hos människor. Det är en process genom vilken en person påverkar och motiverar andra för att nå
ett mål och leder en organisation
på ett sätt som gör den mer enhetlig och samordnad (enad, samman-

hängande och harmonisk). En ledare måste inspirera andra och skapa
passion och riktning för en individ
eller en grupp.
Sammankoppla mitt berg med
ditt. Berg står aldrig ensamma. De
är sammankopplade i bergskedjor
såsom Alperna, Anderna, Himalaya och ja – Appalacherna som går
genom mina hemtrakter i Tennessee. Lions medlemmar är också sammankopplade, genom hjälpinsatser,
kamratskap och genom något som
vi varmt kallar “Lionism”. Genom
kommunikation i realtid har världen
blivit lite mindre, även om den bara
uppfattas så. Det finns många sätt
att kommunicera elektroniskt och
lika många fördelar, vi når till exempel en bredare och mer mångfaldig
publik. Det är också ett bra sätt att
spara tid och pengar.
Nästa berg och därefter. Långt
efter att hundraårsfirandet har avslutats, jublet har lagt sig och musiken har skruvats ner en decibel eller

två – kommer vi fortfarande att ha
många utmaningar framför oss under
det att Lions medlemmar fortsätter
att utföra hjälpinsatser för att göra
världen till en bättre plats. Och
vi måste fortsätta. Vi måste fortsätta att förutse nästa berg. Och vi
måste bestiga var och ett av dem.
Människor litar på oss.
Utsikten från toppen. Nya berg
att bestiga. Nya utmaningar att ta
itu med. Nya mål att uppnå. Nya
människor att hjälpa. Nya medlemmar att välkomna. Nya ledare som
kan vägleda oss. När vi firar 100 år
av hjälpinsatser hyllar vi de resultat
som åstadkoms av de lionmedlemmar som gick före oss – som fastställde vår princip om att alla behov
ska tillgodoses – som trampade upp
en stig längs med bergsluttningarna
för att etablera vår organisation som
den globala ledaren gällande humanitära hjälpinsatser.
Fullständig text på:
http://www.lionsclubs.org/resources/SW/
pdfs/corlew-presidents-theme.pdf

Ordförandens spalt

Med nya idéer – respekterande traditionerna

Lionsförbundets ordförande
Heikki Hemmilä. Foto: RNen.

Röda Fjäder-kampanjen och
både den internationella
Lionsorganisationens och
det självständiga Finlands
100-årsjubileum är de högsta
berg i Finland, som jag,
utmanad av den internationella
presidenten Corlew, önskar att
vi alla ska bestiga. Som nya
berg beslöt vi i Åbo att förenkla
vår administration och att delta
i ett flyktingsprojekt för syriska
barn och unga. Låt oss djärvt
ta tag i dessa utmaningar, med
nya idéer, men utan att glömma
våra goda traditioner!
Jag skriver detta på väg hem från
Namibia, ett land I Sydafrika med två
miljoner invånare. Vi hade möjlighet
med min maka att besöka Martti
Ahtisaari-skolan och träffa medlemmar i en lokal lionsklubb, LC Windhoek/Alte Feste. De hade beundransvärda aktiviteter, bland annat
ett eget solkokarprojekt. Presidenten presenterade med stolthet för oss
en nyligen inbjuden medlem, en ung
kvinna, den första representanten för

den ursprungliga befolkningen. Ett
modigt gärning i ett land med apartheidtradition! Internationaliteten är
en sak, som jag särskilt uppskattar
I Lionsorganisationen. Alla världens
lion är som en stor familj, gästfria,
vänliga och redo att dela med sig av
sina idéer och erfarenheter.
Den internationella organisationens ledare, kansler Robert “Bob”
Corlew, utmanar oss att bestiga
nya berg, ta emot utmaningar, nya
och allt mera krävande, efter att
vi bestigit våra “lägre” berg. Och
utmaningar finns det ju! I hemlandet ökar arbetslösheten och marginaliseringen av särskilt de unga
och vi har inte råd att sörja för våra
åldringar. Den värdspolitiska situationen i vårt östliga grannland, i
Mellanöstern och t.o.m. i Europa är
svår. Den syriska flyktingkrisen har
jag sett redan i min hemstad. I nyheter ser vi hurudana omständigheter
människor har flytt ifrån och äventyrat både sitt eget och sina barns
liv. I moderna krig finns det inga
klara frontlinjer utan de olika grupperingarna krigar så gott som alla
mot alla. Kan man då undra över
att man vill komma bort ifrån den
hopplösa situationen. I Finland kritiserar man att här till Norden kommer bara unga män och barn, utan
att komma ihåg att det på 70-talet
inte heller var gamla gummor som
flyttade till Sverige.
Arbetet till förmån för flyktingar
och asylsökande skall vara ett nytt
berg, som jag önskar att även finländska lion skall bestiga. Vi har ju
nog de största utmaningar på många
år framför oss: Röda Fjäder-insamlingen och både den internationella lionsorganisationens och vårt
självständiga fosterlands 100-årsjubiléum. Jag litar ändå på att många
klubbar ännu har krafter att hjälpa
asylsökande och flyktingar. Det
skulle vara en aktivitet som inspirerar och attraherar unga medlemmar
som vi så väl behöver i vår krets.
Sådant hände åtminstone med Finlands Röda Kors. Flera klubbar
har redan börjat med detta arbete.
Man har organiserat gemensamma
kväller, sportevenemang och t.ex.
pop-up restauranger där invandrare
får presentera sin egen matkultur.
Den ömsesidiga växelverkan är den

bästa metoden att minska fördomer
– hos båda parter – och på samma
gång lära dem vad man kan och får
göra i Finland, och vad man inte får.

Varför hjälper vi inte
barnen i Syrien?
De svenska och norska lion har redan
arbetat på flyktingsläger i Mellanöstern, så att man inte därifrån skulle
behöva resa till Norden. Det viktigaste är att unga och barn, efter sina
skräckupplevelser, i läger får njuta av
trygghet, få hälsosam mat, hygientjänster och nödvändig hälsovård,
gå i skolan och lära sig hur livet i
den civiliserade världen skulle se ut.
När ett barn eller en ung får kunskap
och hopp gällande framtiden, är han
inte ett så lättköpt offer för ISIS-värvare. Vi såg I Namibia hur gott rykte
Finland har då det gäller såväl fredsbevarande som utvecklingsarbete.
Varför skulle inte vi finländska lion
också ta del i att hjälpa syriska barn?
Vi har ju utmärkta erfarenheter av
internationell verksamhet i Ecuador,
Sri Lanka och såsom nyligen också i
Kenya. Styrelsen och guvernörsrådet
får redan under hösten besluta hur
man skall ta itu med det här arbetet.
Utöver flyktinghjälpen godkände
årsmötet i Åbo ett projekt att förenkla Lionsförbundets administration och minska byråkratin. Den
arbetsgrupp som tillsattes har redan
sammankommit och skrivit förslag åt
styrelsen och GR-rådet. Syftet är att
få den mångfaldiga och långsamma
beslutfattandet mera enkelt och
smidigt. Om man på samma gång
kan minska kostnaderna, minskas
också trycket på att öka medlemsavgiften. Vi är ju stolta över att våra
insamlade medel till 100 % går till
ändamålet och de administrativa
kostnaderna betalar vi själva. När vi
under åren har krävt att både det ena
och andra ska utföras av “Förbundet” har kostnaderna ökat. Antalet regler och direktiv har ökat varje
gång man har råkat på ett problem
och löst det med en ny regel. Har
vi nu mod att besluta vad som helhetsmässigt är bäst för organisationen, även om vi måste avstå från
något? Vill man minska kostnader
för lionskontoret, måste vi hitta frivilliga som tar över en del av dess

uppgifter. Lionsförbundet är ju vårt
alldeles eget projekt. Med Solkungens ord: ”Lionsförbundet det är Vi”.
Låt oss utveckla det till ännu bättre.
Den internationella organisationen utmanade oss att ända till slutet av denna period tjäna hundra miljoner människor inom fyra områden:
avlägsnande av hunger, aktivering av
ungdomen, synvård och miljöskydd.
I Fukuoka hörde vi att vi redan har
tjänat över 90 miljoner människor.
Och vår Röda Fjäder insamling till
förmån för de unga nådde före årsmötet i Åbo en milstolpe då den
första miljonen var insamlad. Bra
vi! Också många 100-års bestående
projekt har slutförts, från parkbänken
till lekparken. Jag utmanar klubbarna
att planera och förverkliga dessa aktiviteter – och registrera dem i MyLCI.

Vi har berg
framför oss
Men vi har ännu högre berg framför oss. Den internationella organisationen utmanar oss ännu att
tjäna under det nästa århundradet tre gånger mera. Det kräver nya
idéer och nya styrkor, yngre män
– och kvinnor. Gudrun Yngvadottir som valdes till andra vicepresident i Fukuoka berättade ett exempel med vilka ord en svensk (kvinnlig) distriktsguvernör fick klubbarna
att ta emot flera kvinnor: “Jag vill
inte beordra er att ta med kvinnor
i klubben. Men jag vill säga, att ni
inte ska vara ett hinder om någon
vill komma med er och tjäna i världens bästa serviceorganisation. Tänk
själv hur ni genomför detta.”
Nya berg, nya aktiviteter och nya
arbetsvanor tvingar oss att anpassa
oss, upptäcka, arbeta och särskilt
våga. Av den här orsaken har jag
tagit till mitt tema
Var modig – var Lion/
Ole rohkea – ole Lion

Heikki Hemmilä
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Generalsekreterarens spalt

Välkommen nya verksamhetsperiod,
lycka till nya funktionärer!
rades med ett lån från Arne Ritari
-stiftelsen. Tiivi Oy, som gav den
vinnande offerten, fungerade som
entreprenör. Fönsterrenoveringen
var en av de centrala åtgärder som
föreslogs utgående från den konditionsgranskning som gjordes perioden 2011–2012. Övriga åtgärder
gällande fastigheten har gjorts under
tidigare perioder.

Perioden 2016–2017 utgör en av
lionsverksamhetens
milstolpar:
lionsverksamheten fyller hundra år
och som en gåva till det hundraårsjubilerande självständiga Finland
samlar vi in via Röda Fjädern-insamlingen medel för att stöda ett gott
och självständigt liv för de unga.
Under perioden ordnar man på olika
håll i Finland många olika lionsevenemang som främjar vår synlighet
och gör oss kända för den stora allmänheten. För att hedra hundraårsjubiléet ger Posten ut ett lionsfrimärke och vi samarbetar med Finland
100-projektet. Röda Fjädern syns
redan i början av perioden i bankautomaterna, våra reklam- och infosnuttar syns i tv-kanalerna, under
den internationella De Frivilligas Dag
3.12. syns vi stort på Narinkens torg
och dagen kulminerar i Juha Tapios
konsert. Och många andra fina saker.
På kommande är de fantastiska möjligheternas lionsperiod!

Huset får nya
hyresgäster

Föreslå En God Gärning
att belönas
Ni kommer väl ihåg att under den
riksomfattande Det Godas Dag
8.10. belönas Lionens Goda Gärning eller Årets Välgörare samt den
nationella Välgöraren. Tillsvidare
har det kommit in knappt med förslag och jag uppmanar därför klubbarna att modigt sända in sina skriftliga förslag antingen till lionskansliet ett med e-post till adressen
viestinta@lions.fi senast 15.9. Mera
om detta kan läsas i tidningen nr
2/2016.

25 år med Lions QuestKunskap för livetutbildning i Finland
Kunskap för livet-utbildningen, som
introducerades i Finland 1989, firar i
arbetets tecken sin 25-åriga existens
för att främja barnens och ungdomarnas välmående. Under åren har
utbildningen växt från att bekämpa
drogmissbruk till en större helhet för
att ge kunskap för livet och för att
stöda en sund uppväxt.
Mycket har alltså hänt och händer
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Som inbjuden gäst tillsammans med maken på scouternas storläger Roihu 2016
i Evois. Inte ens en stor björn kan hota två lejon!

fortsättningsvis: under den period
som nu börjar utvecklar man en elektronisk undervisningsmiljö. Man förnyar materialet samt går vidare med
utbildning riktad till idrottsföreningar. Vid sidan av utvecklingsarbetet på sikt är det ändå viktigt att se
till att de kurser som är planerade
för perioden kan förverkligas. Här har
klubbarna en viktig roll. – Nog är väl
er klubb med om att erbjuda redskap
för fostrare inom ert eget område.

man återgår till den tidigare versionen, d.v.s. i årsboken för perioden
2016–2017 hittar man alla medlemsuppgifter såsom under tidigare år.
Årsboken trycks i 17 000 ex. som
betyder att två tredjedelar av medlemmarna får boken. Distributionen
sker som under tidigare år vid distriktens möten eller enligt guvernörens
direktiv.

Årsboken 2016–2017

Under sommaren har man gjort den
fönsterrenovering som man beslutat om under senaste period. Man
bytte ut fönstren i andra och tredje
våningen. Renoveringen finansie-

Utgående från den medlemsenkät
som man gjorde gällande årsboken, beslöt förbundets styrelse att

Nytt om Lionshuset

Det kommer nya hyresgäster till
huset. I slutet av perioden blev
såväl 3:e våningens som utrymmena på gatunivå lediga. Man gav
Kiinteistömaailma Oy i uppdrag
att sköta uthyrningen. I uppdraget
ingick även uthyrningen av nedre
våningens utbildningsutrymmen.
Under tiden 1.9–31.12.2016 har
utbildningsutrymmet hyrts ut åt
Valmennuskeskus Oy, Valmennuskeskus Public, som använde utrymmet för sina utbildningstillfällen
redan under våren 2016. Man diskuterar en förlängning av hyresavtalet i slutet av året. Utrymmet kan
fortsättningsvis användas av förbundet på kvällarna efter kl. 15 och
under veckosluten. På kansliet sköter
Tarja Grönholm reserveringsförfrågningarna (tarja.gronholm@lions.fi
eller 010 501 4501). Två sökande är
intresserade av utrymmena på gatunivå. Valet sker efter att vissa utredningar blivit klara.

Ändringar på kansliet
Service-och medelanskaffningssekreteraren Sari Pirinen går på moderskapsledigt 20.9. Jag återkommer
senare till vikariearrangemangen.
Mera om detta under hösten i Lionsviesti och på förbundets www-sidor.
Tag glatt itu med det kommande
lionsarbetet! Ta modigt kontakt med
lionskansliet. Den som inget frågar,
får inget veta!

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Internationella styrelsens möttes i Fukuoka
samhet valdes diabetes, blindhet, miljö, cancer och hungersnöd.
För dessa områden utvecklas program speciellt för barn och ungdomar. Utvecklingen av programmen
ansluter sig intimt till utvecklingen
av LCI:s strategi för framtiden.

Second century investor
(Andra århundradets
investerare)
Vid det tidigare mötet i Savannah beslöt man erbjuda medlemmarna en möjlighet att ekonomiskt
stöda utvecklingen av verksamheten
genom att med en engångsbetalning
skaffa sig ett livslångt medlemskap.
Man har nu fått paketet färdigt och
det presenterades för första gången
vid ett mindre tillfälle i Fukuoka. De
närvarande tecknade sig för över
hundra medlemskap. En global marknadsföring av den här möjligheten
inleda i en nära framtid.

Valen gick planenligt

PID Jouko Ruissalo.

Det sista styrelsemötet verksamhetsåret 2015–2016 hölls som brukligt
före det Internationella Årsmötet
som i år hölls i Fukuoka, Japan. Ända
från den första dagen var det en trevlig erfarenhet att ta del av värdarnas
och alla japaners vänlighet och servicevilja. Trots att man inte alltid hittade ett gemensamt språk, fick man
smidigt sakerna ordnade. Den nio
timmars långa direkta flygturen till
Fukuoka gjorde att man pigg kom
fram åttatiden på morgonen. Till
och med tidsskillnaden på sex timmar var helt hanterbar.
Japanerna hade en överraskande
god kännedom om Finland. Två
saker dominerade klart, Mumintrollen och Finnairs direkta flyg till
Fukuoka. Det var trevligt att konstatera att vi alla fall på några områden
har lyckats.Styrelsen höll sitt möte
på Hilton-hotellet som trots sin storlek erbjöd lyckade ramar för mötet.
I det följande ett sammandrag av de
ärenden som behandlades och av
besluten som styrelsen fattade.

Utvecklingen
av medlemsantalet
Organisationens medlemsantal har
redan under en tid rört sig kring 1,4
miljoner. Under den period som nu
tog slut, överskred vi den magiska
gränsen t.o.m. rejält men återigen

under periodens sista dagar sjönk
antalet under 1,4 miljoner. De sista
dagarnas nedgång i medlemsantalet som även sker i Finland, är ett
världomspännande fenomen. Medlemsutvecklingskommittén använde
under året mycket tid för att hitta på
sätt att förbättra situationen men
något fullgott förbättringssätt har
man ännu inte kommit på.

Anslutningsavgiften
förenhetligas
Man beslöt att anslutningsavgiften
för nya medlemmar ska vara densamma både för de som ansluter sig
till en gammal klubb och för en chartermedlem i en ny klubb.

Specialklubbar
Styrelsen beslöt stöda ett projekt
vars mål är att grunda klubbar inom
invandrarkretsar med stöd av lion
i ursprungslandet. Stödet riktades
till nepalesiska samhällen i USA.
Erfarenheter man får av projektet
kan ha stor betydelse då man tänker
på flyktingarnas integration i Europa.

Flera kvinnor med
i lionsverksamheten
I vår organisation har redan under en
tid verkat en arbetsgrupp vars mål är
att komma på sätt att öka andelen

kvinnor i vår medlemskår. Målet har
ju varit att nå upp till 50 %. Situationen nu är 35 %. De landsvisa skillnaderna är stora. Man beslöt att utgående från den rapport man fått och
de resultat man nått att arbetsgruppens verksamhet får fortsätta. Här i
Finland har vi också mycket att göra
i det här hänseendet.

Nya länder bör fås med
Lionsorganisationen rapporterade
att den är verksam i över tvåhundra
länder och självstyrande områden.
Politiska omständigheter och historia har förhindrat närvaron i några
länder. Även en påbörjad serviceverksamhet har kunnat tyna bort.
Man beslöt att ta tag i den här saken
genom att grunda en arbetsgrupp för
att undersöka situationen och för att
sätta igång med nödvändiga åtgärder för att få med nya länder/områden. De områden som ligger nära oss
finns i östra Europa där en arbetsgrupp benämnd CEEI (Central and
Eastern Europe Initiave) redan har
vekat en tid. CEEI:s verksamhet kommer att utgöra en del av den nygrundade arbetsgruppens verksamhetsområde.

Utveckling av strategin
Till tyngdpunktsområden för Lionsorganisationens kommande verk-

Vid årsmötet gick presidentvalen
som förväntat. Till president valdes
Bob Corlew från Tennesse i USA
och till vicepresidenter PID Gudrun
Yngvadottir från Island och koreanen, PID Jung-Yul Choi. PCC Markus Flaaming valdes in i styrelsen.
Förutom honom invaldes bl.a. direktorer från Holland och Belgien. I den
internationella styrelsen sitter inalles
sex medlemmar från Europa.

President Bob Corlew
till Finland nästa sommar
Bob Corlew som valdes till internationell president i Fukuoka har gett
ett positivt svar på vår inbjudan
och kommer att gästa vårt årsmöte
i Joensuu nästa sommar. I Finland
firar vi vår hundraåriga självständighet och samtidigt Lionsorganisationens hundraåriga verksamhet.

Tack lejonen
Min tvååriga period som medlem i
den internationella styrelsen tog slut
i Fukuoka. Tack till er alla Finlands
lion för att ni gav mig möjligheten
att vara med om detta viktiga internationella uppdrag.
Jag önskar min efterträdare Markus Flaaming lycka och framgång i
den utmanande uppgiften.
Jouko Ruissalo
PID, tidigare internationell
direktor
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100-årsjubiléets aktiviteter har redan hjälpt 93 miljoner människor

Kvinna vald till Lionsorganisationens
2:a vice president
Drygt 30 000 lion, leomedlemmar och gäster hade
anlänt till Lionsorganisationens 99:e årskongress och
ett hett och fuktigt Fukuoka i Japan 24–28.6.2016.
Ett storskaligt lionsevenemang visade igen prov på
fantastisk lionanda och service, på händelser och på
möten. Sessionerna hölls i det berömda basebollaget
Fukuoka SoftBank Haws hemmahall Fukuoka Yahuoku
Dom som rymde 40 000 människor. Utställningshallen
och servicecentrat fanns i Fukuoka Marina Messes och
International Congress Centers utrymmen.

Presidentens klubba svingar den nya ledaren för organisationen, Bob Corlew.
Den förra periodens president Dr Jitsuhiro Yamada står bredvid och bevittnar
händelsen. Foto: RNen.

Den största förändringen i den traditionella lionsverksamheten var det
att man valde en kvinna, PID Gudrun Yngvadottir från det lilla lionlandet Island till andra vice president.
En annan stor sak var LCIF:s ordförande, Joe Prestons meddelande att
100-årsjubileumets mål på 100 miljoner hjälpta människor höll på att
nås och att aktiviteterna redan hade
nått 93 miljoner människor.
Den internationella paraden
inledde de traditionella Convention-evenemangen där över 10 000
glada lion från 125 länder marscherade i grupp och där ofta en marscherande blåsorkester angav takten.
Paraden gick längs stadens huvudgata Meijii Dori på en sträcka av 1,6
km till Tenjin Park. Finländarna marscherade tillsammans med den Skandinaviska avdelningen och gruppen
placerade i sin ”tävlings”-serie på
delad första plats tillsamman med
Indonesien. De följande placeringarna gick till Sri Lanka och Mexiko.
Vid den internationella showkvällen uppträdde den kända, 68-åriga
sångerskan Shinji Tanimura som
ackompanjerades av Kyushu Symphony-orkestern. För det andra
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huvuduppträdandet stod slagverksgruppen Drum Tao som representant
för japanska traditioner.

Nobelisten Satyarthai
gjorde intryck
Vid öppningstillfället tackade presidenten, Dr Jitsuhiro Yamada för perioden och gladde sig över de serviceresultat som man uppnått. Dagens
huvudtalare var den indiske, 62-årige
människorättsaktivisten
Kailash
Satyarthai som år 2014 fick Nobels
fredspris. Hans grupp Bachpan
Bachao (Rädda barndomen) ser sig
själva som den största rörelsen på
gräsrotsnivå som arbetar mot utnyttjande av barnarbetskraft och barnslaveri. Satyarthai delade Nobelpriset
med den pakistanska tonårsflickan
Malala Yuosafrain som blev offer för
en Talibanskytt.
I öppningsfesten deltog också
medlemmen av den kejserliga familjen, prinsessan Tomohito av Mikasa.
Tillställningen avslutades med den
imponerande flaggceremonin.
Vid den andra sessionen behandlade man årsmötesärenden samt den
inkommande presidentens Bob Cor-

lews tema Nya berg att bestiga (New
Mountains to Climb). Även 100-årsjubiléets mål och program var starkt
framme. Inför de kommande valen
presenterades kandidaterna till andra
och tredje vice presidentposten samt
kandidaterna till internationella
direktorer. PCC Markus Flaamings
kandidatur till medlem i den internationella styrelsen presenterades av
PID Jouko Ruissalo som under de två

senaste verksamhetsåren innehaft
motsvarande post.

Läkare Utan Gränser
belönades
Organisationen Läkare Utan Gränser
belönades med det Humanitära priset 2016 vars värde var 250 000 US
dollar. Sammanslutningen av unga
läkare blev känd under demonstra-

Skandinaviens taktfasta paradgrupp nådde en delad första plats. Gruppen leds
av NSR-koordinatorn Bent Jespersen. Foto: RNen.

Tredje vice presidenten Jung-Yul Choi höjer handen på andra vicen Gudrun
Yngvadottir för att hedra den kommande kvinnliga presidenten. Foto: RNen.

Den japanska kejserliga familjens prinsessa Tomohito av Mikasa besökte årskongressen. Foto: RNen.

Kongressens höjdpunkt var Nobelpristagaren, människorättsaktivisten
Kailash Satyarthains tal. Foto: RNen.

des Gudrun Björt Yngvadottir från
Gardabaer på Island. Vice presidenten har verkat vid Islands Universitet som vicedirektör för Institutet för Fortbildning. Yngvadottir
är medlem i Gardabaejar Eik Lions
Club sedan 1992 och skött många
uppgifter inom organisationen. Vid
sidan av lionsverksamheten fungerar vice president Yngvadottir aktivt
i många professionella och samhälleliga organisationer bl.a. i Icelandic
Association of Biomedical Scientists,
Icelandic Association of Academics
och Association of Icelandic University Teachers. Vice presidenten och
hennes make Dr Jon Bjarni Thorsteinsson, som är en tidigare internationell direktor och progressiv Melvin

tionerna i Paris 1968 då de skötte
skadade personer. Organisationen
verkar i 29 länder och sysselsätter
30 000 medarbetare. Organisationens motto är att alla människor
har rätt till läkarhjälp oberoende av
kön, ras, religion eller politisk ståndpunkt. Medicinska behov är viktigare
än nationella gränser.
Vid huvudsessionen offentliggjordes valresultatet. På plats fanns
över 4 200 officiella klubbdelegater
och till ny president utsågs kansler Robert E. Bob Corlew från Tennesse i USA.
Första vice president blev indiern,
PID Naresh Aggarwal. Han är chefsdirektör för ett företag som producerar och säljer ris. Aggarwal har varit
medlem i Batala Smile Lions Club
sedan 1974 och han har innehaft
nästan alla av de viktigaste lionsposterna. Han och hans hustru Navita,
som också är lion och progressiv
Melvin Jones Fellow, har två pojkar,
en dotter och sju barnbarn.
Till andra vice president val-

De japanska luftstridskrafterna hedrade lionens fest med de olympiska ringarna. Foto: Ritva Naumanen.

Jones Fellow, har en son, en dotter
och fem barnbarn.
För första gången valdes en tredje
vice president. Vald blev Jung-Yul
Choi från Busan i Sydkorea. Vice president Choi är verkställande direktör
för ett internationellt fastighetsföretag. Han har varit medlem i Pusan
(First) Lions Club sedan år 1977 och
innehaft flera poster inom organisationen. Förutom att vara involverad
i lionsverksamheten är vice president
Choi direktör för Koala Company Ltd
och viceordförande för organisationen the Dong-A University Alumni
Association. Han är även tidigare
ledare för Pusan Sports Association.
Vice president Choi och hans hustru
Seung-Bok har fyra döttrar.

Distriktsguvernörerna svor sin
tjänsteed och deras verksamhetsperiod började 1.7.2016. Vid avslutningsevenemanget offentliggjordes
också ett 100-årsjubileumsmynt, en
dollarslant i silver. Centrala teman
vid årskongressens seminarier var
bl.a. LCIF, Lions Quest, leoverksamheten och hundraårsjubiléet. Under
avslutningsdagen uppträdde också
den briljante tuschkonstnären Yu-ki
Nishimoto, vars livfulla målningsteknik var en glädje att följa med.
Den följande världskongressen
hålls i Chicago 30.6–4.7.2017. Sedan
följer Las Vegas, Milano, Singapore
och Quebec.
Raimo Naumanen
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Lyckad elektroniska röstning vid årsmötet i Åbo

Heikki Hemmilä och Erkki Honkala
till ledningen för förbundet
Det soliga vädret lockade de finländska lionen i stora skaror till Åbo
28.5.2016 och till det 63:e årsmötet.
De största förändringarna i mötesrutinerna var röstning med mobiltelefon och möjlighet till videoväggdiskussion. Bägge lyckades nästan fullständigt och speciellt då det gällde
omröstningarna fick man veta resultatet genast efter röstningen och den
tidigare så långdragna röstningsproceduren var över på några minuter.
Serien av möten började på fredagen då förbundets styrelse och
guvernörsrådet höll sina möten. Vid
presentationen av viceordförandekandidaterna hände det något speciella att årsmötets huvudgäst, LCI:s
2:a vicepresident Naresh Aggarwal
också ställde några frågor. Kandidaternas kunskaper i svenska ställdes
även på prov.
Före öppningsfesten fick man
höra om förberedelserna för LCI:s
100-årsjubileum och om läget för
Röda Fjädern-insamlingen. Östersjöseminariet inleddes med en presentation av barnsjukhusets föräldrarum. Om hållbar utveckling talade
politices magister Björn Grönholm,
chef för sekretariatet vid organisationen Union of the Baltic Cities och
projektchef Stella Aaltonen. Professor Esko Valtaojas utmärkta föredrag

om socialt hållbar utveckling väckte
stort intresse. Samtidigt avgjordes
vem som vann SKEBA-ungdomsbandtävlingen. Efter välkomstskålen som Åbo stad bjöd på hölls
öppningsfesten och dagen avslutades med en Östersjöafton (Get
Together).
Vid årsmötets öppningsfest önskades gästerna välkomna av huvudkommitténs ordförande Björn Taxell.
Lionsförbundets hälsning framfördes av ordförande Jari Rytkönen
som sade att meningen med det här
veckoslutet är att föra samman de
finländska lionen och deras partner
för att få en översikt av det föregående årets lionsverksamhet, för att
planera den kommande perioden
och att ge riktlinjer även för hurudan verksamhet vi lion förväntar oss
i framtiden. Kanske vi även kommer
in på den pågående, snart avslutade
perioden. Vid mötet väljer vi också
”arbetsmyrorna” eller med andra ord
de som i praktiken genomför vad vi
beslutat om. Besluten som vi fattar tillsammans bör vara övervägda
och stöda och sporra utvecklingen
av vår organisation på längre sikt.
Som vi alla vet, årsmötet hålls bara
en gång under året och därför påverkar besluten vår verksamhet under
en längre tid.

Mera lionism
– mera service

LCI:s 2:a vicepresident Naresh Aggarwal talade både på fredagens öppningsfest och vid årsmötets öppning
på lördagen. Foto: Ismo Viinikainen.

72 LION 4/16

LCI:s 2:a VP Naresh Aggarwal konstaterade i sitt festtal att MD 107 är
en stark del av LCI. Ni har 14 distrikt
där det finns nästan 30 000 lion. Då
man tar i beaktande Finlands befolkningsmängd (5 miljoner) är det en
hög siffra. Förhållandet är nästan ett
lion per 100 finländare.
Trots att antalet medlemmar är

Som vanligt deltog representanter för andra lionsländer i Lionsförbundets årsmöte i Åbo. Här hälsar ländernas flaggor den talrika publiken vid årsmötets
öppningsfest. Foto: Ismo Viinikainen.

högt finns det alltid behov av förbättring. I själva verket finns det
skäl till förbättring tills det för varje
behov finns ett lion. För närvarande
behövs varje lion och det betyder att
det krävs att varje lion gör sitt bästa.
Medlemsantalet kan vara ett förbryllande diskussionsämne. Ert antal
nya medlemmar (1260) är ungefär
samma som antalet lion som avgått
(1525). Ändå är ert totala antal
medlemmar ganska högt och ni är
spridda över hela landet. Vilken slutledning drar vi alltså?
Min slutledning är att det inte är
fråga om hur många lion vi är utan
det är fråga om hur mycket lionism vi
besitter. Mera lionism betyder mera
service. Vårt mål är att öka lionismen
i varje lionsklubb.
Leornas hälsning framfördes av
leopresidenten Oona Ståhle. Hon
sade att då det är fråga om att vara
leo och lion, är det inte fråga om att
klara sig ensam eller om de egna prestationerna. Det är fråga om att man
kan lita på sina vänner och erkänna
sina begränsningar, att vara en helt
vanlig människa som har sina egna
visioner. Då de inte av någon anledning förverkligas får man en möjlighet att tala med en vän som för den
egna goda tanken upp på en högre
nivå.
Åbo stads hälsning framfördes av

fullmäktiges 1:a viceordförande Lauri
Kattelus. Lahjan Paraatitytöt lättade
upp stämningen med sina glada uppträdanden.

Vi skapar förändring
Efter att fanornas intåg vid årsmötets öppning höll biskop Kaarlo Kalliala församlingens anförande och
sände iväg kranspatrullen till hjältegravarna.
I sitt hälsningstal sade 2:a VP
Naresh Aggarwal att styrkan i vårt
medlemsantal inte endast beror på
antalet människor utan på det hur
stark känsla de har för lionismen.
Vi-andans styrka är känslan av
lionism och också samhörighetskänslan med andra lion. Den här
Vi-andan är det första steget på varje
stor resa.
De nya hundra åren för med
sig nya bergstoppar och berg att
bestiga. Vi måste samarbeta genom
att utnyttja kraften av vår Vi-anda. Vi
skapar förändring. Vår uppgift är inte
bara att erövra berg utan att berätta
för världen att inget berg är för högt
att bestiga. Då vi utnyttjat Vi-andan
förvandlas t.o.m. det högsta berget
till endast en låg kulle.
Tillställningen avslutades med att
musikgymnasieeleven Minja Survonen spelade Oi kallis Suomenmaa.

Officiella delegater
nästan tusen

Medlemsavgiften
höjdes inte

Till Logomo hade kommit ca 1 600
lion, partner och leomedlemmar. På
plats fanns 945 officiella delegater
som representerade 471 klubbar. För
ett år sedan i Vuokatti fanns 896 officiella delegater från 442 klubbar på
plats. I Björneborg 2014 var motsvarande siffror 957 delegater och 465
klubbar och i Heinola 2013, 1 071
delegater från 500 klubbar.
Till ordförande för Lionsförbundet valdes den enda kandidaten,
VCC Heikki Hemmilä (61), LC Ylivieska. Han har varit lion sedan 1982
och fungerat som distriktsguvernör
2014–2015.
Till viceordförande posten fanns
tre kandidater. Vid den första röstningsomgången fick PDG Erkki Honkala (64), LC Peräseinäjoki 374 röster
(47 %). 801 röster avgavs. MD-GMT
Jukka Kärkkäinen (55), LC Helsinki/
Metsälä fick 303 röster (34,8 %) och
DG Erkki Voutilainen (65), LC Valkeakoski 104 röster (13 %). Vid den
andra röstningsomgången gavs 720
röster. Erkki Honkala fick 417 röster
(58,5 %) och Jukka Kärkkäinen 323
röster (40 %). Honkala hade således
valts till förbundets viceordförande.
Till revisorer valdes CGR Katja
Kuosa-Kaartti LC Orimattila/Leonat
och CGR Jukka Peltola och till revisorssuppleanter GR Heimo Seppälä
LC Lehti/Tiirismaa och CGR Olavi
Ala-Nissilä LC Loimaa/Kosket.
Till ort för årsmötet 2020 fanns
inte sökande. De följande årsmötena
hålls i Joensuu 2017, Uleåborg 2018
och Kalajoki 2019.

Efter omröstning godkände man
att Lionsförbundets medlemsavgift
fr.o.m. 1.7.2016 är densamma som
tidigare d.v.s. 33 euro/medlem. Den
inhemska medlemsavgiften för familjemedlem är hälften av familjeöverhuvudets medlemsavgift. Det förutsätter att familjemedlemskapet har
noterats i medlemsregistret. Damtidigt fastställde man den inhemska anslutningsavgiften till 0 euro/
medlem. Stödavgiften fastslogs till
5 stjärnor 1 år 4 000 euro, 2 år 6 500
euro, 3 stjärnor 1 år 2 500 euro och
2 år 4 000 euro, 1 stjärna 1 år 2 500
euro.
Budgeten för perioden 2016–
2017 godkändes enhälligt och till
inhemskt tema 2017–2018 valdes
Tue nuorta itsenäisyyteen – Stöd
unga till självständighet.
Årsmötet godkände enhälligt
verksamhetsberättelsen för perioden
2014–2015. Bokslutet för perioden
2014–2015 fastställdes och ansvarsfrihet beviljades de redovisningsskyldiga. Den internationella presidentens kampanj under senaste period
”Ask One” lyckades utmärkt. Man
fick flera nya medlemmar än under
de tre föregående perioderna men
även avgångar skedde i motsvarande
grad. Man grundade sex nya klubbar
vilket var mindre än vad man satt
som mål. Nio klubbar upphörde med
sin verksamhet. Trots att medlemsantalet gick ner var medlemsutvecklingen i Finland den bästa i Norden
och i Europa kom Finland på femte
plats, minus 0,70 %.

Årsmötets program lättades upp av de förtjusande Lahjan Paraatitytöt.
Foto: Ismo Viinikainen.

Verksamhetperioden
siffror
visade att lionsverksamhetens 100års serviceutmaning nådde nästan
232 000 människor. Donationerna
till LCIF uppgick till över 220 000
euro, Nepal hjälptes med 70 000
dollar och via fadderverksamheten i
Sri Lanka fick ca 1 100 barn understöd för skolgången. För ögonsjukhuset i Sri Lanka samlade man in
över 20 000 euro och insamlingen
för Nya Barnsjukhuset 2017 inbringade närmare 250 000 euro. Näsdagens resultat uppgick till ca 135 000
euro och i Lions Quest utbildningen
deltog nästan 550 fostrare. Dryga
200 unga deltog i ungdomsutbytet
och till lägren anlände ca 140 unga.
Ungas arena evenemanget samlade
över 1 500 personer och Tack veteranerna! -serviceprojektet nådde över
105 000 veteraner.
De föreslagna ändringarna i Finlands Lionsförbunds stadgar godkändes. Medelanskaffningsaktiviteter
som ordnas under perioden 2016–
2017 är julkorten och Ge ditt stöd
åt ungdomen-lotteriet. Verksamhetsplanen och årsklockan för perioden
2016–2017 godkändes även. Årsklockan kompletterades med Baltic
Sea Lions evenemanget.

Ingen deltagaravgift

Lionsförbundets ordförande Jari Rytkönen hälsar deltagarna välkomna till fredagens Östersjökväll och Get Together. Till höger kvällens konferencierer PGD
Ulla Virvanne ja lion Timo Joutsen. Foto BVL.

Årsmötesmotionerna godkändes
nästan helt enligt guvernörsrådets
beslutsförslag. Till några motioner
som årsmötet inte godkände, lade
man till kompletterande skrivningar.
De detaljerade besluten framgår ur
mötes protokoll efter att det publicerats.
Den största ändringen gällde årsmötets deltagaravgift. LC Pori/Karhu
hade föreslagit en ändring i förbundets stadgar gällande uppbärandet av deltagaravgift vid årsmötet.
Guvernörsrådetet föreslog att motio-

nen godkänns under förutsättningen
man sätter ett tak för deltagaravgiftens storlek. LC Muhos föreslog
understödd av LC Jääli att motionen
inte godkänns. Vid omröstningen
fick Muhos förslag ett understöd på
73,7 % varför beslutet som fattades
vid årsmötet i Vuokatti 2015 förblev i
kraft och LC Pori/Karhus motion förkastades.

Belönade vid årsmötet
Under årsmötet i Åbo kom man på
många sätt ihåg förtjänta klubbar
och lion och de flesta kunde personligen ta emot sina förtjänsttecken
och pris.
Presidential Award beviljat av
internationella presidenten Dr
Jitsuhiro Yamada fick CC Jari Rytkönen, PDG Bo Lindberg, PDG Reima
Nyrhivaara, Lion Jaakko Harjumäki
och MD-SC Tauno Laine.
Internationella
presidentens
Leadership Award fick VCC Heikki
Hemmilä, PDG Antti Tuomikoski,
Lion Mauri Lindström, DC Teija
Hammar och IPDG Esko Hietanen.
Honorable Mention – International Website Contest tillföll MD-PRC
Thorleif Johansson och Lion Recognition Award/Medal PDG Ossi Vuorinen. Det inhemska förtjänsttecknet
med tre rosor tilldelades Lion Risto
H Luukkanen, PCC Lauri Vainio, och
PCC Heimo Potinkara. PIP Tae-Sup
Lees pris, gick till LC Tampere/Näsinneula. Priset får årligen den klubb
som under perioden mest har höjt
medlemsantalet från under 20 medlemmar till mins 20.
Miljöpriset för ortens bästa
delades inte ut då det inte inkommit några förslag. Skeba 2016 tävlingen vanns av Eternity Hour från
Träskända som i prispengar kvitterade ut 1 500 euro.
Raimo Naumanen
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Stora folkmassor i rörelse under sommaren
– lionen hänger på
på fältet sover man alltså inte. Som
ordförande önskar jag att klubbarna
informerar Jari Peltonen om alla egna
PuSu-aktiviteter. Han uppdaterar på
adressen
www.punainensulka.fi
händelsekalendern med klubbarnas
alla konserter, marknader etc. Det
lönar sig att gå in på sidan och läsa
vad som är på gång.
PuSu syns och hörs under hösten. Kampanjtopparna under det här
året är Det Godas Dag 8.10. och De
Frivilligas Dag och Juha Tapios konsert 3.12. I oktober syns infosnuttar i MVT3 och under vecka 48 motsvarande på TV1. När man vet det
här kan klubbarna planera sina egna
kampanjer att hållas ungefär samti-

Under sommaren tar många klubbar paus i sin verksamhet – i alla
fall officiellt. Det här betyder ändå
inte att man vilar på sina lagrar därför att evenemang som samlar massor av människor har fått lionen med
sig i tecknet av Röda Fjädern.
Sådana här stora evenemang har
varit Finlands största lantbruksutställning OKRA som ordnades i
Oripää i juli och militärmusikevenemanget TATTOO som ordnades i
Fredrikshamn i början av augusti. De
berörda distriktens koordinatorer och
de lokala lionsklubbarna deltog med
sina insamlingsbössor och PuSu-produkter.
Också på SuomiAreena i Björneborg i juli hade lionen ett eget tält
där man visade upp sig. Den synliga
och glada Jellona-maskoten skulle
ha funnits att tillgå men av någon
anledning blev den outnyttjad.
De här stora evenemangen ger
klubbarna en utmärkt möjlighet att
öka på sitt PuSu-konto. Någon har
sagt att många bäckar små gör en
stor å och det stämmer säkert. En
euro här och en där är alltid ett välkommet tillskott i PuSu-sammanhang. Tyvärr har vi under somma74 LION 4/16

digt och på det sättet utnyttja publiciteten.
Till sist en stor nyhet. Kuopion
Palloseura som spelar i Tipsligan har
börjat samarbeta med Röda Fjädern.
Alla spelare, såväl vuxna som juniorer, har på sin speldräkt en Röd
Fjäder. Då KuPS spelar i Tipsligan
donerar de PuSu-stadaren åt motståndarlaget och utmanar laget att
tillsammans med lionsklubbarna
på den egna hemorten föra Röda
Fjäderns glädjebudskap vidare.
Ett bra nytt verksamhetsår!
Matti Tieksola
Ordförande för Röda Fjädern
kommittén

ren egna saker att göra och att tänka
på och man har inte alltid tid med
hobbyer och frivilligarbete.

PuSu och KuPS
samarbetar
Som man kan läsa på annat håll i tidningen är LC Ylihärmä fortsättningsvis en klar etta med sin 415 %-iga
redovisning. I slutet av juni uppgick
den totala insamlade summan till
1,162 miljoner euro. Statistiken för
juli är inte klar när detta skrivs (4.8.)
och beträffande juni så kan man inte
förvänta sig några större ändringar.
Då den nya perioden börjar är det
mycket önskvärt att verksamheten i
varje klubb koncentreras på Röda
Fjädern och det insamlingsmål som
man ställt upp. Vi behöver inte negativ publicitet utan sporrande uppmärksanhet som för saken framåt.
Vi önskar att alla arbetar för samma
mål och ryter i samma takt såsom ett
renhårigt lion gör.
Distriktsguvernörernas sommarrapporter har varit knappordiga
men på sociala media såsom Facebook har vi kunnat läsa om olika aktiviteter som klubbarna planerar. Ute

LC Kuopio/Finlands Lionsförbund/KuPS har kommit överens om att standaren fungerar som stafettpinne då KuPS utmanar sina motståndare i Tipsligan
att hjälpa till att man når slutresultatet på 5 miljoner euro.

Lionmodeller för lekparker färdiga
Lappset Group Oy har planerat en speciell lionkollektion
för hundraårsjubiléets bestående projekt.
Med en del av de medel som klubbarna får in via Röda Fjädern-insamlingen kan de skaffa modelluppsättningens lekparksprodukter och
donera dem till offentliga aktörer
inom det egna verksamhetsområdet,
t.ex. till barnens lekpark, skolgården
eller till något annat lämpligt ställe.
Med de lekredskap som man planerat för lionen kan man lätt komplettera redan befintlig parkutrustning och en större helhet passar som
en början på ett större lekområde.
På lekparksutrustningen fäster man
en platta som berättar om den klubb
som gjort donationen.

Lionprodukterna görs i Lappsets
fabrik i Rovaniemi av finländskt trä
och till största delen av finländska
råvaror.
– Lappset stöder lionens lekparksdonationer så att de för de
donerade lekparksprodukterna lovar
utföra den första årsgranskningen
och -servicen gratis, berättar regionförsäljningschef Sari Anttila.
Av Lionmultiaktivitetsutrustning
en finns det två: priset på den större
är 19 500 € + moms och den mindre
9 900 + moms samt enskilt gungdjur
877 € + moms. I priset ingår frakt och
service men inte montering.
Via Lappset Group Oy får de
lokala klubbarna även fina vinkar
om hur man närmar sig staden med
dessa donationsprojekt och föreslår
det monteringsarbete som lekutrustningen kräver som mottagarens andel. De klubbar som överväger en donation kan också föreslå för
donationsmottagaren, t.ex. staden,
att lionen donerar lekställningens
kostnader (eller hälften, så att staden skulle betala den andra halvan)
direkt till stadens bankkonto. Då
betalar staden lekställningen och
klubben behöver inte betala moms.

Det blida lejonet är en sympatisk
gungande lekutrustning för familjens
minsta barn och varför inte även för
större.

Ytterligare information om lekutrustningar, deras mått, leveranstider,
beställning och allt övrigt som hänför sig till lekutrustningarna ger
regionförsäljningschef Sari Anttila,
Lappset Group Oy,
tel. +358 400 817 700,
sari.anttila@lappset.com
Teija Loponen

Händelsekalender under
verksamhetsperioden 2016–2017
Styrelsens möten:
12.8./22.9./20.10./10.11./2.2.2017/27.4./9.6.
Guvernörsrådets möten 2016:
20.8.2016 Karleby
26.11.2016 Tavastehus
25.2.2017 Kuhmo
Årsmötet:
9–11.6. Joensuu
Internationella möten:
Europa Forum 27–30.10.2016 Sofia, Bulgarien
NSR-mötet 19–22.1.2017 Reykjavik, Island
Internationella årsmötet 30.6 - 4.7.2016 Chicago, USA
Två multiaktivitetsutrustningar
erbjuder många slag av lekglädje
även för lite större barn. På varje
donerad Lionprodukt fäster man
en platta som berättar om den klubb
som gjort donationen.
Bilder: Lappset Group Oy

Lions FM-tävlingar:
Bowling, februari-mars 2017, LC Lappeenranta/Rakuuna
Pilkning, 8.4.2017, LC Sodankylä
Volleyboll, 6–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi
Golf, tidpunkten tillsvidare öppen, LC Helsinki/Lehtisaari
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Leoissa opitaan johtajuutta
Teksti: Aino-Maija Laitinen

S

uomen Leojen ja leijonien kaudet vaihtuvat aina kesäisin
kesä- ja heinäkuun vaihteessa. Nuijat vaihtavat uudelle
presidentille, ja uusi leo saa vastuun kubistaan. Suomen
Leojen hallituksen uusi presidentti ottaa vastuulleen Suomen
Leojen hallituksen sekä samalla koko Suomen leotoiminnan
hyvinvoinnin. Hallitustyöskentely presidenttinä sekä muissa
viroissa antaa hyvää kokemusta esimiestyöstä ja erilaisia ihmisiä sisältävän ryhmän johtamisesta. Ihmisten erilainen kommunikaatiotapa, motivaation aste ja tehokkuus on huomioitava
erityisesti harrastustoiminnan johtamisessa. Lisäksi hyvä johtaja johtaa myös esimerkillään.
Kesällä nuorilla on usein kesätöitä
ja heidät työllistetään muun muassa
kesänloman sijaisiksi. Näihin sijai
suuksiin voi sisältyä myös esi
miestyötä. Leotoiminta onkin hieno
kanava harjoitella esimiestyötä salli
vassa ympäristössä. Leoissa ollaan
rennossa ryhmässä, jota johtaessa
on myös lupa töppäillä. Töppäily
annetaan anteeksi. Johtamisen
harjoittelu erityisesti ihmisiä ja hei

dän tarpeitaan kuunnellen on var
masti hyödyksi tulevaisuudessa.
Myös kommunikaatiotaidot parane
vat, ja delegoiminen helpottuu har
joituksen myötä. Esimiestyö on vaa
tivaa, koska kaikkia ei voi aina miel
lyttää, ja vastuu päätöksistä on aina
esimiehen.
Kaksi presidenttikautta Suo
men Leojen hallituksessa antoi
vat minulle varmuutta ihmisten joh
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tamiseen.
Hallitus
ryhmä on pieni, ja siksi
sitä on mukavaa luot
sata sopivaan suun
taan. Opin erityisesti
sen, että kehuilla pää
see aina pitkälle, koska
ne antavat kehutulle
henkilölle motivaatiota ja
uskon, että hänen tekemisensä on
tärkeää. Jokaisen tulee tuntea ole
vansa tärkeä osa isompaa kokonai
suutta. Presidentin tehtävä on huo
lehtia, että jokainen tulee kuulluksi.
Tällöin ryhmän voima kasvaa ja saa
daan aikaan paras mahdollinen lop
putulos. Lisäksi pitää antaa armoa.
Aina ei jaksa. Tämän takia kannat
taa välttää liikaa painostusta.
Kaikki oppimani pätevät myös
työelämässä. Tehtaan työntekijöi
den esimiehenä tänä kesänä olles
sani minun tulee kuunnella työnte
kijöitä. Jokaisen työntekijän tulee
tuntea olevansa tärkeä osa tehtaan

toimintaa. Jokaisen panos on arvo
kas. Joskus esimies töppäilee, ja
se annetaan toivottavasti anteeksi.
Työelämässä tulospaine on toki
suurempi, mutta ihmisten johtami
sessa pätevät samat lainalaisuudet
joka paikassa, koska ihminen ei
ole kone. Joskus pitää myös vähän
levähtää. Aina ei jaksa. Leoissa
ollaan oppimassa. Suosittelen
kokeilemaan myös presidentin vir
kaa leoissa. Järjestötoiminnasta saa
aina tärkeää oppia tulevaisuuteen.
Oppii esimerkiksi sen, että jokainen
on tärkeä ja aina ei jaksa. Oppimi
sen kautta kaikille Suomen Leoille!

Hallituksen suusta

Tulevaisuuden tiellä palvellen!
Hei olen Camilla Ekman, Suomen
Leojen hallituksen presidentti tällä
kaudella. Olen Leo Club Järvenpään
jäsen, olen toiminut klubissani aktii
visesti vuodesta 2009 lähtien. Kai
ken tämän takana on Ida Forsell,
joka alkujaan on innostanut minut
liittymään leotoimintaan. Ida kävi
Järvenpään
nuorisoparlamentin
kokouksessa kertomassa leotoimin
nasta, kun itse kuuluin nuorisoparla
menttiin ja kautemme oli juuri loppu
maisillaan. Innostuin Idan puheista.
Olen aina ollut aktiivisesti kaikessa
mukana, ja pitihän nuorisoparla
mentin kolo jotenkin täyttää! Oltuani
muutaman vuoden klubin jäsenenä,
kysyi Ida minua presidenttikautensa
sihteeriksi, ja sillä tiellä olen vieläkin
hallituksessa.
Ensimmäisen hallitus vuoden
jälkeen aloin miettiä, että olisiko
minusta hallituksen presidentiksi.
Sitä pestiä varten tarvitaan hir
veästi tietoa, taitoa ja tietämystä.
Tarvitsin muutaman hallitusvuoden
alle, joiden jälkeen mietin keväällä
2015 – nyt tai ei koskaan! Varapre
sidentti kausi Oona Ståhlen kanssa
oli erittäin opettavainen, tunsin ole
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vani valmis tähän kauteen! Suosit
telen kaikkia ottamaan härkää sar
vista, jos hallitustyö kiinnostaa, sillä
tähän asti tämän on ollut ”parempi
kuin sata jänistä”.
Teemani tulevaisuuden tiellä pal
vellen on jatkoa Oona Ståhlen viime
vuoden ”Tasoitetaan tie tulevaisuu
delle”. Mietin teemaa pitkään, halu
sin sen olevan jatkoa edelliselle tee
malla ja samalla kertovan omista
tavoitteistani ja toiveista kaudelleni.
Tavoitteenani kaudelle on ohjata,
neuvoa ja johtaa niin hallituslaisia
kuin klubejakin siihen oikeaan pal
velutyöhön. Olen valmistellut kaut
tani varapresidentti vuoteni ajan,
jotta kausi on helppo vetää ohja
tusti loppuun asti. Olen suunnitel
lut kaudelle kaksi kansallista aktivi
teettia, jota varten hallitus tekee klu
beille ohjeistuksen ja piiripresiden
tit auttavat toteuttamisessa. Piiripre
sidentteihin panostetaan tällä kau
delle, jotta tärkein, itse palvelutyö,
kulkee tiellä palvellen.
Toivon kaikille oikein antoisaa ja
palvelutäyteistä kautta!
Terveisin
Camilla

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

Huomioliivit Leo klubeille
Teksti: Henna-Riikka Kiiveri, SLH pr-sihteeri
Viime kauden aikana Suomen Leo
jen hallitus sai idean, että haluai
simme sponsoroida kaikille Suo
men Leo klubeille omat huomiolii
vit aktiviteetteja varten. Ajatus lähti
siitä, että leijonilla on omat huo
mioliivit, joita he käyttävät erilaisissa
aktiviteeteissa, miksei siis leoilla
kin olisi omansa. Huomioliivit ovat
myös hyvä tapa erottua joukosta ja
ne tuovat enemmän uskottavuutta
sivustakatsojien silmissä. Hallituk
sella oli myös sen verran ylijäämää,
että huomioliivien hankinta klubeille
oli mahdollista. Pienen kilpailutuk
sen jälkeen tilasimme siniset huo
mioliivit, joissa on edessä Leo logo
ja takana mustalla kirjailtu teksti:
Suomen Leot / Me palvelemme.
Yhdessä.

Toimituksen pienestä viivästymi
sestä huolimatta, saimme huomiolii
vit ennen leojen vuosikokousta.
Vuosikokous oli oiva tilaisuus jakaa
liivit jokaiselle klubille ja klubit sai
vat huomioliivit alkavaa kautta var
ten. Jokaiselle klubille tilattiin neljä
huomioliiviä, joista kaksi kokoa S/M
ja toiset kaksi kokoa L/XL. Suurem
pia tapahtumia varten klubit voivat
myös pyytää lisää liivejä lainaan
toiselta klubilta, jos omat liivit eivät
riitä. Toivon, että klubit hyödyntävät
mahdollisimman paljon huomiolii
vejä erilaisissa aktiviteeteissa ja
tapahtumissa!
Kuvassa Iida Saarela (Leo Club Oulu/
Kempele) yllään leojen huomioliivi.

Leo Club Vantaa perustettu

Teksti: Joel Stockmakare, Leo Club Vantaa

Leo Club Vantaan leoja vasemmalta
oikealle: Jere Saloranta, Saara Eronen,
Joel Stockmakare, Allan Hasanen, Elina
Iskala.

6. toukokuuta Hakunilan kirkon
kokoustilassa Leo club Vantaa liit
tyi virallisesti muiden klubien jouk
koon. Pitkään kansallisissa ja mui
den klubien tapahtumissa tukena
olleet vantaalaiset leot perustivat
uuden klubin neljäntoista uuden
jäsenen voimin.

Idea uudesta klubista lähti liik
keelle Teuvo Puolakan, Lions club
Vantaa/Hakunila, toiveesta saada
Vantaalle oma Leo klubi. Ajatusta
tuki Hakunilan seurakunnan tehok
kaasti toimiva nuorisotyö, jonka toi
minnassa on mukana yli 100 nuorta.
Tästä joukosta pitkään nuorisotyön
toiminnassa ollutta Joel Stockmaka
rea ja Julia Ahosta kysyttiin mukaan
leojen toimintaan, ja oppaaksi sitä
varten Teuvo Puolakka pyysi Senni
Hautalan, nykyään Leo club Hel
sinki/Itäväylästä. Näin alkoi Leo club
Vantaan matka kohti perustamista.
Leo club Vantaan toimintaatn
kaudella 2015–2016 kuului osallis
tuminen kansallisiin tapahtumiin, ja
tukijoukkona toimiminen Hakunilan
lioneiden ja muiden lähellä toimivien
Leo clubien tapahtumissa. Jäsen
rekrytointi eteni nousujohteisesti

kauden aikana. Talvipäiviin men
nessä uusia jäseniä oli kerääntynyt
jo 6 jäsentä, joista 4 osallistui tapah
tumaan. Kevään mittaan klubilais
ten määrä kasvoi mukaan lähtenei
den jäsenten toimesta, ja kokous
päivänä perustamisilmoituksessa
oli 14 nimeä.
Itse kokouksessa Vantaan leoklu
bia edusti 5 jäsentä. Paikalla olivat
myös taustaklubien jäseniä, sekä
viime kauden Suomen leojen presi
dentti Oona Ståhle ja varapresidentti
Camilla Ekman. Leo club Vantaan
virkailijoiksi asettuivat Joel Stock
makare, presidentti, Julia Ahonen,
varapresidentti, Jonna Ekström, sih
teeri, sekä Saara Eronen, rahas
tonhoitaja. Leo club Vantaa valmis
tautuu parhaillaan tulevan kauden
tapahtumiin odottavin mielin ja intoa
puhkuen.

Hae avustusta nyt sähköisellä allekirjoituksella Sähkeet
1. Leo Club Vantaa järjestää
syksyllä koulutuspäivät.

Teksti. Satu Pamilo, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski
Suomen Leojen vuosikokouksessa
11.6.2016 hyväksyttiin Leo Club
Jyväskylä/Lohikosken aloite säh
köisen allekirjoituksen käyttöön
otosta. Tämä koskee Suomen Leo
jen käsittelyyn lähetettäviä avustus
hakemuksia ja muita klubipresiden
tin hyväksyntää vaativia virallisia
dokumentteja (esimerkiksi sääntö
muutosaloitteita vuosikokoukselle).
Sähköinen allekirjoitus tulee nopeut
tamaan, helpottamaan ja tehos
tamaan hakuprosesseja, sillä klu
bipresidentin hyväksyntä onnistuu

jatkossa sähköisesti. Hyvästi käsin
allekirjoitetut hakemukset!
Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?
Kun olet hakemassa esimerkiksi
Leorahastosta avustusta kansainvä
liseen leotapahtumaan, täytät avus
tushakemuksen ja lähetät sen säh
köpostistasi samanaikaisesti leo
klubisi presidentille sekä Suomen
Leojen hallituksen nimetylle hen
kilölle. Klubipresidenttisi hyväksyy
hakemuksen hakuajan sisällä vas
taamalla sähköpostiosoitteestaan

sekä sinulle että SLH:n nimetylle
henkilölle. Hakemuksen lähettäjän
vastuulla on saada klubipresidentin
hyväksyntä hakuajan sisällä. Tär
keää on, että sekä lähettäjän että
hyväksyvän klubipresidentin säh
köpostiosoitteet on löydyttävä Suo
men Leojen jäsenrekisteristä. Pidät
hän siis tietosi ajan tasalla!
Suomen Leojen jäsenrekisteriin
tulevat muutokset ilmoitat tähän
osoitteeseen:
leojasenrekisteri@gmail.com

2. Leo Club Oulu perustettiin
toukokuussa.
3. Leo Club Järvenpää palkittiin
vuoden klubina.
4. Leo Club Helsinki/Itäväylä
sai lyhtypalkinnon.
5. Leo club Espoo/Downtown
sai vuoden aktiviteetti palkinnon.
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Vuosikokous 2016 järjestäjän
näkökulmasta

Teksti: Teemu Laitinen, CE-piiripresidentti

T

ätä juttua kirjoittaessani on kesä 2016 aikalailla puolivälissä ja ihmiset ovat sankoin joukoin viettämässä kesälomaa. Myös
itse olen siirtymässä kesälaitumelle vähäksi aikaa. Ja tämä kesä huipentuu tietenkin Leo Europa Forumiin Pärnussa, jota
odotan jo täydellä innolla! Loppukesän seikkailuja odotellessa on hyvä tiivistää ajatukset ja mietteet Leojen vuosikokouksesta
Otaniemessä kesäkuussa. Tapahtuman pääjärjestäjänä pääsin kokemaan itse vuosikokouksen lisäksi myös kaiken sen haasteellisen työn, mitä yksittäisen tapahtuman toteuttamiseksi vaaditaan. Tämä projekti otti aikaa kaiken kaikkiaan puoli vuotta
ja siihen mahtuu useita vaiheita, joista saa kirjoitettua lyhyen tarinan.
Leojen vuosikokous on vuoden tär
kein yksittäinen kansallinen leo
tapahtuma. Tällöin leot ympäri Suo
men kokoontuvat yhteen viettämään
aikaa ja päättämään leotoimintaan
liittyvistä yhteisistä asioista. Vuosi
kokoukseen saapuu leojen lisäksi
usein myös leijonia sekä kansain
välisiä leoja, joten kokouksen vaiku
tus on merkittävä koko ympäröivälle
organisaatiolle. Jotta tapahtumasta
saadaan onnistunut elämys, tarvi
taan osallistujien lisäksi myös jär
jestävä taho, joka huolehtii ympä
röivistä puitteista ja käytännön asi
oista hyvän elämyksen mahdollista
miseksi. Osallistujalle vuosikokous
on itse kokous ja sitä ympäröivän
viikonlopun vietto muiden kanssa.
Järjestäjälle vuosikokous on erään
lainen projektin huipennus, jonka
eteen on tehty töitä jo pidemmän
aikaa. Samalla pääsee näkemään
konkreettisesti mitä kaikkea on saa
nut aikaan. Vaikka ulkokuori on osal
listujien ja järjestäjän välillä saman
lainen, niin voin sanoa kokemuksen
jälkeen että tuntemukset ovat hyvin
erilaisia riippuen siitä kummassa
roolissa olet.
Päädyin ottamaan vuosikokouk
sen järjestelyt vastuulleni hieman
ennen viime joulua. Olin osallistu
nut siihen mennessä lukuisiin leo

tapahtumiin osallistujana, joten jär
jestäjän rooli sopi tähän kohtaan
hyvin. Parin kuukauden selvittely
jen jälkeen päädyimme tapahtu
mapaikan valinnassa Otaniemeen.
Paikan keskeisen sijainnin ja oman
klubini Espoon kannalta tämä sopi
paremmin kuin hyvin. Kevään kulu
essa oli aika mainostaa tapahtu
maa eri yhteyksissä, jotta tapah
tumaan saadaan mahdollisimman
kattava osallistujajoukko. Kuu
kautta ennen tapahtumaa oli suun
nitelmat valmiina, mutta ruokapuo
len kanssa haasteita oli tiedossa.
Ruokailut ovat järjestäjien kannalta
suurin haaste lähes aina, eikä tämä
tapahtuma tehnyt poikkeusta. Varsi
naisia kokkeja ei ollut käytettävissä
ja kun ruokavastaavamme sairas
tui vain muutama päivä ennen vuo
sikokousta, olin jo varautumassa
pahimpaan. Onneksi saimme apua
Kaisalta ja Laurilta ruoanlaittoon.
Heille tästä iso kiitos, tämä on lei
jonahenkeä parhaimmillaan! Viimei
nen viikko ja viimeiset päivät ennen
tapahtumaa olivat ajoittain melkoista
hullunmyllyä järjestelyiden osalta,
mutta lopulta kaikki saatiin hoidet
tua ja hengissä ollaan edelleen!
Yhteenvetona vuosikokous oli
onnistunut kaikin puolin. Paikalle
saapui yhteensä n. 25 leoa ja viisi

Senni Hautala Leo Club Helsinki/Itäväy‑
lästä valittiin Vuoden leoksi.

Vuoden leoklubiksi valittiin Leo Club Järvenpää.
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leijonaa. Lisäksi saimme myös kan
sainvälisiä vieraita, kun LEF 2016:n
varapresidentti Karin sekä Israelin
leopresidentti Julian saapuivat pai
kalle ja saimme kuulla heidän kuu
lumiset maailmalta. Tapahtumapai
kaksi valittu Otaniemen tilat osoit
tautuivat hyviksi tämän kokoisen
tapahtuman järjestämiseen. Pienien
vastoinkäymisten kanssa toteutettiin
onnistunut elämys.
Mitä olisin voinut tehdä toisin?
Lyhyesti sanottuna: hyvin vähän.
Kun lähdet ensimmäistä kertaa
tekemään jotain uutta, se on kuin
hyppy tuntemattomaan. Matkan var
rella pyrit tekemään kaiken mahdol
lisen ja ottamaan huomioon pienet
kin yksityiskohdat tarkasti. Silti et

voi tietää mitä seuraavaksi tapah
tuu ja oletko tehnyt asiat oikein.
Nämä selviävät vasta viimeisillä
hetkillä. Lopputulos on hyvä, sen
tiedät jo alusta alkaen. Mutta sen
uskot vasta kun viimeinenkin kivi
on käännetty. Nämä ajatukset ovat
varmasti monelle tuttuja jonkin pro
sessin kuluessa. Nämä toteutuivat
myös omalta osaltani tämän vuosi
kokouksen järjestelyiden kuluessa.
Kun hetkittäin tunsin että painin asi
oiden kanssa yksin, muistin samalla
miten toimimme tässä organisaati
ossa: emme saa aikaiseksi yksin
juuri mitään, mutta porukalla saavu
tamme aina jotain. Siihen kiteytyy
leo ja leijonaperhe kaikessa yksin
kertaisuudessaan!

Vuoden aktiviteetti oli Leo Club Espoo/Downtownin reppulahjoitus.

Vuoden virkailijaksi valittiin Noora Aho‑
kainen Leo Club Järvenpäästä.

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

Joel Stockmakare Leo Club Vantaasta
valittiin Vuoden tulokkaaksi.

Kaisa Sarkkinen Leo Club Helsinki/Itä‑
väylästä ja Oona Ståhle Leo Club Jyväs‑
kylä/Lohikoskesta saivat Suomen Leojen
kansainvälisen projektiansiomerkin Hel‑
sinki Leo Leadership Weekend ‑tapah‑
tuman järjestämisestä.

Lyhtypalkinto annettiin Leo Club Helsinki/Itäväylälle.

Vuoden leojohtajaksi
valittiin
Anne-Mari Bärlund
LC Helsinki/Finlandiasta.
Vuoden leoneuvojaksi
valittiin
Tapani Rahko
LC Järvenpää/
Jean Sibeliuksesta.
Vuoden piirikuvernööriksi
valittiin
Harri Hirvelä
I-piiristä.

Kaudella 2015–2016 perustettiin kaksi uutta klubia, vasemmalla Leo Club Vantaa ja oikealla Leo Club Oulu/Kempele.

Juttuehdotukset
Leolehteen

AinoMaija Laitinen
leolehti@leo-clubs.fi
etunimi.sukunimi@leo-clubs.fi
(toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso
elina.laakso@leo-clubs.fi
+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 010 501 4505
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2016
Lehti 1/16:
Lehti 2/16:
Lehti 3/16:
Lehti 4/16:
Lehti 5/16:
Lehti 6/16:

11.01.
07.03.
25.04.
25.07.
05.09.
07.11.

(ilmestyy 11.02.)
(ilmestyy 07.04.)
(ilmestyy 26.05.)
(ilmestyy 25.08.)
(ilmestyy 06.10.)
(ilmestyy 08.12.)

Seuraavan lehden
deadline:

05.09.2016
Energistä syksyä
leot ja leijonat!

Ota aina kamera mukaan
klubisi kokouksiin ja
tapahtumiin.
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Arne Ritari -säätiö	
  
Arne Ritari -stiftelsen
Suomalaisen
lionstyön tukena
Stöder det finländska
lionsarbetet
Suomen Lions-liitto ry
Arne Ritari -säätiö
Finlands Lionsförbundet rf
Arne Ritari -stifteksen
www.lions.fi

