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Toimituksen näkökulmasta

Aurinko lämmittää jo ihanasti

K
esäinen lämpöaalto pyyhkii maamme yli vaikka ollaan, tätä kirjoit-

taessa, vasta toukokuun alussa. Lionskausi 2015–2016 lähentelee 

loppuaan ja uusi haasteellinen kausi odottaa nurkan takana. Jokai-

sessa tulevassa LION-lehdessä saamme lukea miten Punainen Sulka -kam-

panjamme etenee. Saamme varmasti tietää kuka on kerännyt eniten euroja, 

ketkä ovat ylittäneet asetetut tavoitteet ja mikä klubi on se paras ja kau-

nein. Pitääkö näin olla, pitääkö aina tehdä vertailuja toisiimme, onhan se 

kuitenkin varmasti niin että me kaikki teemme voitavamme ottaen huo-

mioon omat lähtökohdat. Mutta niin kuin sanottu, ottakaamme kuitenkin 

tehtävämme vakavasti. Suomen nuoret tarvitsevat kaiken sen tuen mitä 

me voimme antaa.

 

Juhlavuosi lähestyy

Satavuotisjuhlavuosi 2017 lähestyy aikamoisin askelin. Lionsorganisaa tiossa 

aloitettiin juhliminen tavallaan jo heinäkuussa 2014 ja lopetetaan kesä-

kuussa 2018. Tarkoitus on että lionsjäsenet kaikkialla maailmassa osallis-

tuisivat juhlintaan lisäämällä paikallisia avustushankkeita ja kannustaisi-

vat kaikki mukaan palvelemaan. On syytä soveltuvin osin yhdistää mei-

dän kansallinen Punainen Sulka-kampanjamme organisaation satavuotis-

juhlaan. Punainen Sulka on ensisijaisesti lahja meidän nuorille ja samalla 

kunnioitamme oman maamme satavuotista itsenäisyyttä, mutta emme olisi 

lioneina tätä tekemässä jos Melvin Jones ei olisi oivaltanut tehdä kauaskan-

toista päätöstä perustaa Lions Clubs International lähes sata vuotta sitten.

Pannaan nyt töpinäksi ja saadaan asia hoidetuksi!

Monessa yhteydessä saamme kuulla, että lionsklubi on se yksikkö, joka 

muodostaa meidän maailmanlaajuisen organisaation perustan. Voi olla, 

mutta ilman jäseniä se ei olisi mitään. Se mitä me yksittäiset klubijäsenet 

teemme, kun me palvelemme ja autamme, on se mikä vie toimintaamme 

eteenpäin.

Palatakseni ajankohtaisiin haasteisiin, haluan nostaa esiin omistautu-

misemme Ratnapuran silmäsairaalan lisärakentamiseen. Keräys silmäsai-

raalan lisärakentamiseen on vielä käynnissä ja ollaan lähellä keräystavoi-

tetta. Kuitenkin vielä puuttuu pieni summa päästäksemme alkuperäiseen 

tavoitteeseen ja samalla siihen, että Arne Ritari -säätiöltä luvattu avustus 

toteutuisi. Hoidetaan asia nyt siihen malliin, että voimme taas kerran olla 

ylpeitä suomalaisten lionien saavutuksista. Jos oma klubi on jo päättänyt 

asiasta suuntaan tai toiseen, voimme kuitenkin yksittäisinä lionina tehdä 

sitä mitä me koemme oikeaksi.

 

Bästa lionsvänner!

Min egen karriär som svenskspråkig redaktör för LION-tidningen går mot 

sitt slut och det med ålderns rätt. Då man ser tillbaka på den gångna sju 

och ett halvt åren kan man konstarera att det varit en intressant tid. Man 

har från insidan fått följa med lionsverksamheten på riksnivå och man har 

fått en massa med nya lionsvänner. För en amatörredaktör som jag, har ju 

uppgiften inte alltid upplevts som lätt men med en förståelsefull chefre-

daktör och ett likaledes redaktionsråd har dansen kanske inte gått som en 

smäcker vals, men kanske ändå som en kanske något stapplig ”slowfox”. 

Bo Lindberg
Svenskspråkig 

redaktör

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen 
2/2016–2017 ja Lions-seminaariin
Aika 19.–21.8.2016 

Paikka Original Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, 67100 Kokkola

 Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 1, 67100 Kokkola

Ohjelma

Perjantai 19.8.2016 Original Sokos Hotel Kaarle

11.00–14.00 Lounas (Hotel Kaarle/Amarillo)

11.00–16.00 Lions-liiton hallituksen kokous 

15.00–19.00 Tulokahvi ja ilmoittautuminen  

17.00–19.00 KVN-info (suljettu tilaisuus)

19.30– Tervetuloilta, ryhmäillallinen 

Lauantai 20.8.2016 Kokkolan kaupungintalo 

08.00–10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi 

10.00–11.15 Avajaisjuhla

11.15–12.15 Lions-seminaarin  avaus – Teemat 

 – Valloitamme uusia vuoria / Lions avointen ovien Euroopassa

12.15–13.15  Lounas

13.15–14.30  Lions-seminaari jatkuu – Teemat

 – Tuulta Punaisen Sulan alle

 – Quest-tervehdys

  – Pääsihteerin puheenvuoro 

14.30–15.00 Iltapäiväkahvi 

15.00–17.00 KVN-kokous (avoin tilaisuus) 

19.30–20.00 Tervetuliaiscocktail 

20.00– Iltajuhla (smokki tai tumma puku, ansiomerkit) 

Puolisot ja seuralaiset 

08.00–13.15 Kuten lionit 

13.30–16.30 Wanhankaupungin kiertue ja Laivurintalon esittely  

19.30– Kuten lionit 

Sunnuntai 21.8.2016 Original Sokos Hotel Kaarle

09.00–12.00 Koulutuksia ja kokouksia

12.00– Lähtölounas

TERVETULOA! 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Heikki Hemmilä    Maarit Kuikka
puheenjohtaja     pääsihteeri

Lisätiedot: Heikki Hemmilä puh. +358 40 5035598 / heikki.hemmila@lions.fi

ILMOITTAUTUMINEN KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSEEN 

JA LIONS-SEMINAARIIN

Ilmoittautumiset, ateriapalvelut, puoliso-/seuralaisohjelma pyydetään varaamaan 22.7.2016 

mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi – Jäsenille – Kokouksia olevan linkin kautta. 

Järjestäjät laskuttavat ilmoittautumismaksut ateriapalveluineen tehdyn varauksen mukaan.  

ILMOITTAUTUMINEN  Lion Puoliso/seuralainen

Ilmoittautumismaksu (pakollinen) 10 € 5 €  
Perjantai 19.8.2016 

Omakustanteinen lounas (ei ennakkovarausta)

Tulokahvi    8,00   8,00

Ryhmäillallinen 24,00 24,00

Lauantai 20.8.2016

Tulokahvi (sisältää pikkusuolaisen)   8,00     8,00  

Lounas  15,00 15,00 

Iltapäiväkahvi (sisältää makean)   8,00   8,00  

Puoliso-/seuralaisohjelma (sisältää pullakahvit)   15,00

Iltajuhla  49,00 49,00  

Sunnuntai 21.8.2016 

Keittolounas (minimimäärä 10 henkilöä)  13,00 13,00

MAJOITUSVARAUKSET JA HINNAT 

Original Sokos Hotel Kaarle, Kauppatori 4, 67100 Kokkola

Hinnat: 

– 1 hengen huone 78 eur/vrk   (superior 93 eur)

– 2 hengen huone 93 eur/vrk   (superior 108 eur)

– lisävuode kolmannelle 15 eur/vrk

Huonehinta sisältää aamiaisen, aamulla asiakassaunan ja vapaan kuntosalin käytön. Hinta 

sisältää myös asiakasomistajaedut.

Majoitus tulee varata suoraan Original Sokos Hotel Kaarlesta 22.7.2016 mennessä, 

johon saakka tarjoushinnat ovat voimassa. 

Huonevaraukset puhelimitse numerosta +358 6 8266 111 tai sähköpostilla 

kaarle.kokkola@sokoshotels.fi Varausvaiheessa mainittava Lions-KVN. Huoneet ovat 

myös varattavissa osoitteessa www.sokoshotels.fi varaustunnus BLions-KVN syötetään 

etusivulla olevaan varaustunnuskenttään, jolloin hinnat ovat saatavilla myös netissä.  

Majoituskustannukset maksetaan hotelliin paikan päällä.                                                    

Lisätiedot: Karl Gustav Andersson puh. +358 400 560 614 

sähköp. karl.andersson@lions.fi



Sivuilta löydät mm:
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 26. toukokuuta

3/ 2016
KANNEN KUVA: Yhtenä sulkalähettiläänä toimii maailmankuulu oop-

peralaulaja Esa Ruuttunen. Hän ottaa lähettilään tehtävänsä vakavasti. 

Silti hän joskus haluaa tuulettua, meneepä toisinaan konserttiin ja jopa 

kirkkoon moottoripyörällä. Hänen Harley Davidsoninsa tuulilasissa on 

vain kaksi tarraa. Vanhempi tarra osoittaa, että hän on kivunnut Kili-

manjarolle, Afrikan korkeimman vuoren huipulle. Uudempi taas osoit-

taa, että hän on vastuullisesti mukana Sulka-kampanjassa. – Kuvan on 

ottanut Antti Tuomikoski Vantaalla Seutulan kappelin edustalla. Sisäsi-

vuilla on Esa Ruuttusesta haastattelu Thorleif Johanssonin kirjoittamana. 

Lion
Suomi – Finland

Perustettu 20.3.1955

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

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

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

Bo Lindberg
Svenskpråkig redaktör
Askvägen 11, 21600 Pargas
mobile 050 542 6806
e-mail: bo.lindberg@lions.fi

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

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

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

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

• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Ilmoitusmyynti YWC OY Veli Matti Wilska
Isoharjantie 4 C rakennus 3
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@ywc.fi

Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@ywc.fi
kirjeitse osoitteella YWC OY Veli Matti Wilska,
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

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

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

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

Toimitukselle lähetetty aineisto palaute-
taan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto 
kuhunkin numeroon on jätettävä mah-
dollisimman hyvissä ajoin ennen lehden 
viimeistä aineistopäivää.

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO 

• TOIMITUSNEUVOSTO 2015–2016
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski, 
LC Helsinki/Floorankenttä (N-piiri) 
(0400 450 954)
Jäsenet: DC Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi (L-piiri) (040 385 281) ja 
DC Pirjo Nyman, LC Viitasaari/Karoliina 
(G-piiri) 050 406 0479.
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös vir-
kansa puolesta kansainvälisen hallituksen 
viimeisin jäsen, ID Jouko Ruissalo, LC Hel-
sinki/Mellunmäki, liiton puheenjohtaja, 
Jari Rytkönen, LC Uurainen sekä pääsih-
teeri, lion Maarit Kuikka, LC Helsinki/Mal-
mittaret.
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin 
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituk-
sen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja, 
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi, 
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska, 
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi 
ja thai.  LION-lehti on LCI:n suomenkie-
linen julkaisu.

Katse menneisyyteen
Kansainvälinen presidentti Jitsu-

hiro Yamada toteaa, että lioneil la 

on ollut tänä vuonna erityisen 

tärkeätä katsoa menneisyy-

teen valmistautuessaan tule-

vaisuuteen, kun satavuotisjuhlamme lähestyy. 

Lionit ovat ottaneet suuria edistysaskeleita saa-

vuttaakseen satavuotisjuhlan palveluhaasteen, 

joka on 100 miljoonan ihmisen palveleminen 30.  

kesäkuuta 2018 mennessä. Hän on kuitenkin 

vakuuttunut, että ylitämme helposti tämän tavoit-

teen. ………...................................….……….. 4
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Pakolaisnainen 
lion
LC Järvenpää Venny-
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Rita Kostamo (kuva) 

on mukana monen 

järjestön vapaaeh-
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myös vuoden pako-
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kotoisin Ruandasta 

ja monien vaihei-
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arvostaa lionstyössä konkreettista auttamista, 

vanhus- ja nuorisotyötä, kansainvälisyyttä ja 

uusia ystävyyksiä ………...............…………… 12
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Tri Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

LCI:n hallitus 2015–2016

 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti DR. Jitsuhiro Yamada, 
2-4-18 Shimamachi, Minokamo-shi, 
Gifu-Ken, Japani.
Edellisen kauden presidentti 
Joseph ”Joe” Preston, Post Office 
Box 1060, Dewey, Arizona, USA.
Ensimmäinen varapresidentti 
Robert E. ”Bob” Corlew, Milton, 
Tennesee, USA.
Toinen varapresidentti 
Naresh Aggarwal, Delhi, Intia.
Yhteydet virkailijoihin  Lions Clubs 
International, 300 W. 22nd St., 
Oak Brook, Illinois, 60523-8842, USA.

 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen 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.

Toisen vuoden johtajat:
KARLA N. HARRIS, Wisconsin, USA, 
ROBERT S. LITTLEFIELD, Minnesota, 
USA, KEMBRA L.SMITH, Georgia, 
USA, JACK EPPERSON, Nevada, 
USA, A.D.DON SHOVE, Washington, 
USA, LINDA L.TINCHER, INDIANA, 
USA, EDWARD FARRINGTON New 
Hampshire, USA, JORGE ANDRÉS 
BORTOLOZZI, Coronda, Argentina, 
YOSHINORI NISHIKAWA, Hyogo, 
Japani, DR. JOONG-HO SON Daejeon, 
Korea, CHARLIE CHAN, Singapore, 
JOUKO RUISSALO, Helsinki, Suomi, 
SVEIN YSTEIN BERNTSEN, Hetlevik, 
Norja, GEORGE TH. PAPAS, Limassol, 
Kypros, ERIC R. CARTER Auckland, 
Uusi Seelanti, N.S. SANKAR Tamil 
Nadu, Intia, RATNASWAMY 
MURUGAN, Kerala, Intia.

Lionit, ottakaa vastaan kiitokset 
vertaansa vailla olevasta palvelusta
Monet japanilaiset ihailevat Kung-

futsen opetuksia, erityisesti hänen 

ajatustaan Onko Chishin. Se tar-

koittaa, että “hänen, joka haluaisi 

tietää mitä tulee olemaan, täytyy 

miettiä sitä, mikä on ollut”. Vaikka 

Kungfutse ilmaiseekin ajatuksen 

tyylikkäästi kirjoituksessaan, käsite 

on yksinkertaisesti tervettä järkeä – 

näkemys, jolle ihmiset kautta maail-

man antavat arvoa. Itse asiassa sama 

ajatus sisältyy jopa kestävään lions-

logoomme: logon leijonista toinen 

katsoo taaksepäin ja toinen eteen-

päin. 

 Nyt, kun presidenttikauteni vii-

meinen kuukausi on alkamassa, huo-

maan katselevani sekä taaksepäin 

menneeseen että eteenpäin tulevai-

suuteen. Tänä vuonna rakensimme 

menneiden aikojen lionien menes-

tykselle. Tuhkarokkokampanjaa jat-

kamalla pelastimme lisää ihmishen-

kiä. Jatkoimme näkökyvyn pelasta-

mista. Paransimme lukemattomin 

tavoin paikkakuntiamme. 

Suurenmoisia puolustajia 
ja lasten suojelijoita

Lionit toimivat edelleen myös suu-

renmoisina puolustajina ja suojeli-

joina lapsille. Tämän kauden alussa 

kannustin lioneita ojentamaan aut-

tavan kätensä lapsille, mikä liittyy 

myös teemaani arvokkuuden, sopu-

soinnun ja ihmisyyden edistämi-

sestä. Surullista kyllä, pakolaisvirrat 

ovat inhimillinen murhenäytelmä, 

jota maailma ei ole kokenut vuosi-

kymmeniin. Lionit reagoivat pon-

tevasti toimittamalla ruokaa, vettä, 

välttämättömiä tarvikkeita sekä teh-

den ystävällisiä tekoja toinen toi-

sensa perään. 

 Lioneille on ollut tänä vuonna 

erityisen tärkeätä katsoa mennee-

seen valmistautuessaan tulevaisuu-

teen, kun satavuotisjuhlamme lähes-

tyy. Lionit ovat ottaneet suuria edis-

tysaskelia saavuttaakseen Satavuo-

tisjuhlan palveluhaasteen, joka on 

100 miljoonan ihmisen palvelemi-

nen 30. kesäkuuta 2018 mennessä. 

En halua olla mikään pahanilman-

lintu; itse asiassa olen täysin vakuut-

tunut siitä, että ylitämme helposti 

tämän tavoitteen. 

 Meillä on oltava myös roh keutta 

muuttua, ja joskus täytyy jopa pääs-

tää irti pitkäaikaisista perinteistä. Jär-

jestömme on kehityttävä pysyäk-

seen yhteiskunnan tarpeiden kan-

nalta merkityksellisenä. Muutos 

saattaa tuottaa kipua, mutta mei-

dän on aina pidettävä mielessä seu-

raava sukupolvi. 

Ihmisyys  
parhaimmillaan 

On ollut suurenmoinen etuoikeus 

palvella kansainvälisenä president-

tinä. Usein toistuvilla matkoillamme 

Toshiko ja minä olemme tavanneet 

tuhansia lämpimiä ja rakastettavia 

lioneita, jotka ovat olleet esimerkkejä 

siitä, mitä ihmisyys on parhaimmil-

laan. Me japanilaiset olemme ylpeitä 

vieraanvaraisuudestamme, mutta 

Toshiko ja minä olemme oppineet, 

ettei mikään ylitä lionien vieraanva-

raisuutta. Meihin on tehnyt valtavan 

vaikutuksen myös lionien omistau-

tuminen palveluun ja heidän mer-

kityksensä ja saavutuksensa omilla 

paikkakunnillaan. Pyydän teitä jat-

kamaan palvelua – maailma tarvit-

see meitä enemmän kuin koskaan 

viimeisten 100 vuoden aikana. 

Tästä alkoi DR Jitsuhiro Yamadan aktiivinen kausi kansainvälisenä presidenttinä. Kuvassa hän pujottaa presidentin 

virkasormuksen sormeensa Honolulun kansainvälisessä vuosikongressissa. Kuva: Heikki Hemmilä.
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 Osallistu upeaan valmennukseen 4.-5.2.2017 & 11.-12.3.2017

Kehitä itseäsi – johtamistaitojen työpaja
Ensi kaudella jatkamme Suomessa pitkäjänteisen johtamistaitojen valmentamisen työpajoja. 
Työpaja perustuu päämajan alueellisen lionjohtajien instituutin materiaaleihin (RLLI - Regional Lions 
Leadership Institute), mutta järjestetään Suomessa omaan toimintaympäristöömme sopeutettuna. 
Työpajasta saat taitoja myös työelämään ja muihin tilainteisiin, joissa tarvitaan johtajuutta ja johtamisen 
taitoja, koska valmennuksen aiheet ovat pääosin yleisellä tasolla sovellettavissa. Koulutus on 
avoin kaikille leijonille ja täysi-ikäisille leoille, jotka ovat kiinnostuneet henkilökohtaisten 
johtajuustaitojensa kehittämisestä.  

Paikka ja aika
Helsinki
kaksi viikonloppua: 4.-5.2.2017 ja 11.-12.3.2017 
Työpaja järjestetään suomeksi 

Koulutuksen sisältöjä ovat mm.
Henkilökohtaisten tavoitteiden asetanta
Tehokkaat tiimit ja ajanhallinta
Itsensä ja muiden motivointi 
Erilaisuus rikkautena 
Julkinen esiintyminen/puhe
Tarinat ihmisten johtamisen välineenä
Projektiopas, kuinka järjestää tapahtuma 

Lue alta 2015-2016 työpajaan osallistuneiden kommentteja.

Kustannukset ja mitä rahalla saa
Maksaa 150 €.
Sisältää 4-päiväisen valmennuksen 
materiaaleineen, majoituksen 2 yöltä, 
ruokailut koulutuksen ajalta. 
Matkakustannukset osallistujan on katettava 
itse, tai haettava tukea omalta klubilta / piiriltä.

Hakemuslomakkeen saat piirisi koulutusjohtajalta tai 
liiton koulutusjohtaja Antti Forsellilta
linkki ( ). 

Hakemuksen oltava Antti Forsellilla 
viimeistään 18.12.2016 
Jos hakemuksia enemmän kuin paikkoja, 
valitsee Lions-liiton koututustoimikunta osallistujat.

Koulutuksen keskustelut olivat 
loistavia, herättäviä pohdintoja 

ja hyvää verkostoitumista 
toisten osallistujien kanssa.

Työpaja sop i i  er inoma isest i 
er i ikä is i l l e l e i j on i l l e , 

nuor i l l e ja kokeneemm i l l e .

Ehdottomasti tällaista koulutusta 
lisää. Tämä alentaa kynnystä 

asettua erilaisiin tehtäviin leijonissa. 
Suosittelen tätä niin klubin kuin 

piirinkin tehtäviä hoitaville leijonille. 

Eri t yisest i mieleen jäivät  julkisen 
puhumisen harjoi tus, josta hyvä 

konkreet t inen henki lökohtainen 
palau te sekä osio tarinankerronta 

johtamisen välineenä.

Harvinaisen monipuo l inen 
ja  vai h t e leva paket t i ,  j o ka  on 

ammat t imaises t i  vedet t y .



Puheenjohtajan palsta

6  LION  3/16

Klubeissa ja klubien jäsenissä on 
palvelutoimintamme ydin

Arvoisat lionit, lehden ilmes tyes sä 

on tällä kaudella enää yksi päivä 

yhteiseen kokoukseemme, jossa 

teemme yhteisiä päätöksiä seuraa-

valle toimintakaudelle.

Toivottavasti mahdollisimman 

moni klubi lähettää edustajansa vuo-

sikokoukseemme.

Otsikon mukaisesti klubeissa ja 

klubien jäsenistössä on palvelutoi-

mintamme voima. Tälläkin kaudella 

olemme saaneet joukkoomme lähes 

1  300 uutta palveluhaluista lionia.

Keväällä 2015 tekemälläni pii-

rikiertueella esitin, että piireissä ei 

puhuttaisi piirien jäsenmäärän las-

kusuunnasta, tämä ei ole uutinen. 

Meidän tulee kaikin tavoin ylläpi-

tää positiivista ilmapiiriä toiminnas-

samme. Olen itsekin välttänyt puhu-

masta jäsentilanteesta. Klubit ja pii-

rit tietävät parhaiten oman tilan-

teensa. 

Ask One

Kuten suurin osa meistä muistaa, 

viime kauden kansainvälinen pre-

sidentti otti käyttöön sloganin Ask 

One – Kysy yhtä. Samaa slogania 

käytti myös viime kauden puheen-

johtajamme Tuomo Holopainen ja 

olen itse jatkanut sen käyttöä. Lion-

lehden puheenjohtajan palstaa luki-

essanne, olette huomanneet kol-

messa viimeisimmässä lehdessä 

esittämät väittämäni. Toivottavasti 

nämä ovat antaneet joitain ajatuk-

sia klubien palveluvoiman säilyttä-

miseksi ja kasvattamiseksi.

Miksi ME olemme 
mukana toiminnassa

Minua pyydettiin Uuraisten Lions-

klubin jäseneksi 1998. En epäröi-

nyt hetkeäkään vastatakseni kut-

suun myöntävästi. Toiminta oli 

minulle tuttua puolisoni kautta, 

joka oli ollut aktiivinen Leo, kunnes 

joutui eroamaan yläikärajan täyt-

tyessä. Miksi tulin mukaan toimin-

taan? Olen myöntänyt suoraan, että 

halu palvella ei ollut millään tavalla 

päällimmäisenä ajatuksena. Olimme 

muuttaneet Uuraisille keskelle met-

sää, sekä työpaikka että palvelut oli-

vat Jyväskylässä. Mikä oli parempi 

tapa saada lukuisia uusia tuttavia 

ja ystäviä uudella paikkakunnalla. 

Olin ollut kyllä mukana nuorisotoi-

minnassa toisen toiminnan kautta. 

Lions-järjestön nuorisotyö oli oma 

palvelukohteeni jo toisesta Lion-vuo-

desta alkaen ja siitä on jäänyt lukui-

sia ystävyyssuhteita sekä Suomessa 

että ympäri maailmaa. Myös kaikki 

muu palvelutoiminta tuli hyvin 

nopeasti mukaan omaan Lion har-

rastukseeni.

Ajattele juuri naapuriisi toiselta 

paikkakunnalta muuttanutta henki-

löä. Ehkä et heti muuttoa seuraavana 

päivänä soita ovikelloa ja kysy ’Tuut 

sä leijoniin’. Tutustuttuasi paremmin 

naapuriisi, voit keskustelun lomassa 

kertoa omasta harrastuksestasi ja tie-

dustella naapurin halukkuutta tulla 

mukaan. Uuden jäsenen kutsumi-

sen osalta tulee toki noudattaa klu-

bin käytäntöä esittelyistä ja äänes-

tyksistä. Jos oma klubisi on yhteis-

klubi, mikset kysyisi samalla kertaa 

molempia huomioiden perheen elä-

mäntilanteen.

Klubi olemme ”ME”

Kun ajattelemme omaa toimin-

taamme kotiklubissamme ja mikä 

siinä on tärkeää. Tämän päivän Suo-

messa on kilpailu jäsenistä ja osallis-

tujista suurta. Osassa yhdistyksistä 

ja järjestöistä voit olla jäsen ilman 

osallistumisvelvoitetta mihinkään 

tapahtumiin. Jäsenmaksulla saa esi-

merkiksi lehden, josta saa vinkkejä 

päivittäisiin toimintoihin. Osassa 

yhdistyksiä on osallistumisvelvoite, 

jota kenties nykymaailmassa nou-

datetaan liiankin tarkasti. Varsin-

kin nuorten, työelämässä olevien, 

ikääntyneiden, lapsiperheiden osalta 

voimme itse tulkita osallistumisvel-

voitetta vapaammin. Oleellista kui-

tenkin on, että osallistutaan mahdol-

lisuuksien mukaan niin aktiviteettei-

hin kuin kuukausitapaamisiin.

Omat kuukausitapaamisemme 

ovat meille tärkeitä. Ellei ole yhtei-

siä tapaamisia, on vaikea suunnitella 

toimintaa edes lyhyellä aikajaksolla.

Jokaisella meistä on yhteisölli-

syyden tarve enemmissä tai vähem-

missä määrin. Meistä on kiva tehdä 

asioita yhdessä myönteisessä hen-

gessä. Meillä on yhteinen kieli, yhtei-

set asut, yhteiset merkit, yhteiset 

tarinat sekä yhteiset merkitykset.

Vaikka pidämme kuukausitapaa-

misemme kokouksena, elävöittä-

käämme sitä esitelmin, kilpailuin, 

vierailemalla toisissa klubeissa ja 

yrityksissä. Yhteinen ruokailu toimii 

erinomaisena sosiaalisena tapahtu-

mana jäsenistön kesken.

Meidän tulisi huolehtia, että ilma-

piiri erilaisten klubitoimijoiden (insi-

derit, regulaarit, turistit ja muukalai-

set) kesken on kunnossa ja otamme 

kaikki huomioon ketään väheksy-

mättä.

Klubitoiminnan 
”pizzamalli”

Klubitoiminnassa olen joskus käyt-

tänyt mainintaa ”pizzamalli”, jossa 

jokaiselle annetaan pieni pala ensin, 

ettei tule ähky, vaan jäisi nälkä. Mal-

lissa meillä on klubissa toimijoita; 

presidentti, varapresidentit, sih-

teeri, rahastonhoitaja, tiedottaja, 

tailtwister, klubimestari ja monta 

muuta. Mikäli meillä on vain yksi 

raataja, niin hän puurtaa loputonta 

suota uhraten kaiken aikansa tehden 

vähintään kymmenen asiaa kerralla. 

Jos meillä on klubissa tiimi, joka hoi-

taa asioita yhdessä kukin yhden tai 

kaksi asiaa, lopputuloksena jokainen 

tekee vähemmän, mutta saamme 

aikaan enemmän.

Tämä tulee muistaa varsinkin 

uusien jäsenten kohdalla. Ei anneta 

kerralla koko pizzaa vaan ainoas-

taan pieniä paloja alkuvaiheessa. 

Näin hänelle jää nälkä ja halu päästä 

syvemmälle mukaan toimintaan.

Vetäjien motiivien 
ylläpito

”Kiitos ei ole kirosana” (Haloo Hel-

sinki) on hyvä muistaa myös kau-

den päättyessä. Antakaamme tun-

nustusta joka kauden päätteeksi ja 

myös kauden aikana klubimme eri 

tehtävissä palvelevia.

Tapoja tunnustuksen antami-

seen on monia; klubijulkaisu, pai-

kallislehti, eri tilaisuudet, kauden 

vaihtajaiset. Aktiiviset jäsenet voi-

daan palkita ansiomerkein tai vaik-

kapa lenkkarein.

Soitetaan toimijoille, kiitetään 

ja kysellään kuulumisia. Autamme 

heitä, kun he ovat avun tarpeessa.

Viedään vaikka pizzalle tai ylläte-

tään muilla tavoin.

Hyvät lionit, puolisot, 

kumppanit sekä leot

Toivotan kaikille erittäin antoisaa 

vuosikokousviikonloppua.

KIITOS! Teette todella hienoa 

työtä.

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen. Kuva: RNen.

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Lion-lehden ilmestymisestä 
ei päivääkään – vuosikokoukseen

Turun vuosikokousviikonloppu on 

käsillä, kun tätä lehteä luetaan. Mer-

kittävin muutos aikaisempiin vuosi-

kokouksiin on sähköisen äänestys-

järjestelmän ja viestiseinän käyttö 

lauantain vuosikokouksessa. Jos ja 

kun järjestelmä toimii ongelmitta, 

kokouksen läpivieminen nopeutuu 

huomattavasti, kun äänestystaukoja 

ei tarvita. Varajärjestelmä on kuiten-

kin olemassa, eli äänestämään pääs-

tään, vaikka langattomat verkot jos-

takin syystä takkuilisivatkin.

Äänestyksistä jännittävin lienee 

liiton tulevan varapuheenjohtajan 

valinta. Ehdokkaisiin pääsee tutustu-

maan jo perjantai-iltapäivällä, jolloin 

kolmea varapuheenjohtajatehtävään 

hakeutuvaa haastatellaan jo perin-

teeksi muodostuneeseen tapaan. 

Itse vuosikokouksessa kullakin 

ehdokkaalla on 3 minuutin puheen-

vuoro, joiden päätteeksi äänestämi-

nen tapahtuu välittömästi. Samoin 

mahdollinen toinen kierros tullaan 

käymään välittömästi, ja äänestys-

tulokset ovat vuosikokousedusta-

jien tiedossa saman tien. – Onnitte-

lemaan ja kukittamaan pääsee kui-

tenkin vasta kokouksen päätyttyä.

Vuosi sitten vuosikokoukselle ei 

tullut yhtään hakijaa vuoden 2019 

vuosikokouksen järjestäjäksi. Edus-

tajat pääsivät Vuokatissa äänestä-

mään siitä, jatketaanko vuosikokous-

ten järjestämistä perinteiseen mal-

liin vai kokeillaanko vaihtoehtoista 

tapaa. – Perinteinen tapa vuosiko-

kousten järjestämiseksi voitti äänes-

tyksen selvästi. 

Tähän vuosikokoukseen saatiin 

ehdokas vuodelle 2019: LC Kala-

joki, LC Kalajoki/Kallattaret ja LC 

Himanka hakevat vuosikokouksen 

järjestämisoikeutta 7.–9.6.2019. 

Kokouspaikaksi on valittu Kalajoen 

Hiekkasärkkien Event Park -halli, 

jonne mahtuu 2  500 hlö istumapai-

koille.

Sen sijaan vuodelle 2020 ei ole 

yhtään hakijaa.

Vuosikokousaineisto, jossa esi-

tellään vuosikokouksessa päätettä-

vien asioiden taustat, ilmestyy toi-

sena peräkkäisenä vuonna vain säh-

köisessä muodossa. Koska maalis-

kuun kuvernöörineuvosto halusi 

jatkaa kauden 2016–2017 talous-

arvioesityksen valmistelua eikä teh-

nyt siitä päätöstä, aineiston ilmesty-

mistä jouduttiin siirtämään ylimää-

räisen kuvernöörineuvoston kokouk-

sen päätösten jälkeiseen aikaan huh-

tikuun lopulle. Valitettavasti klubien 

mahdollisuus tutustua vuosikokous-

aineistoon on tästä syytä ollut taval-

lista lyhyempi. Tämä on tiedostettu 

ja vuosikokouksen esittelijät pyrki-

vätkin mahdollisimman huolelli-

seen asioiden esittelyyn kokouksen 

aikana.

Avainviestien avulla 
viestintää tehostamaan

Suomalaiselle Lions-toiminnalle 

on valmisteltu avainviestit yhteis-

työssä viestintätoimisto Medita 

Communication’in kanssa. Avain-

viestien määrittelyyn osallistui pieni 

joukko lioneita, jotka valittiin huo-

lella luottaen viestintätoimiston 

ohjeisiin ja kokemukseen prosessin 

läpiviemisestä. Prosessin tarkoituk-

sena oli löytää Lions-viestinnän kes-

keisimmät kohderyhmät ja määritellä 

niille keskeisimmät sanomat, jotka 

haluamme saada viestinnässämme 

perille. Prosessin tuloksia on esi-

telty kuvernöörineuvoston ko kouk-

sessa Maarianhaminassa 5.3.2016 

ja tulevien piirikuvernöörien koulu-

tuksessa 2.4.2016. Toiveena on, että 

kussakin piirissä avainviestejä esitel-

täisiin tulevan kauden aikana.

Tutustu avainviesteihin tarkem-

min tämän lehden sivuilta löyty-

västä jutusta.

Viestintäjohtajan  
2016–2019 haku päällä

Liitto kaipaa kipeästi hakijoita liiton 

viestintäjohtajaksi 1.7.2016 alkaen. 

Lisätietoja asiasta saa pääsihteeriltä. 

Lions-talon 
vuokralaisten tilanne

Lions-talon vuokralaisista sekä tili-

toimisto Humberg että katutasossa 

toiminut Bewe Sport ovat sanoneet 

vuokrasopimuksensa irti. Tilitoimis-

ton irtisanoutumisen perusteena oli 

yläkerran huono sisäilma, jossa ei 

tutkimusten perusteella kuitenkaan 

ilmennyt mitään hälyttävää, kuten 

homeongelmaa. Kesän aikana teh-

tävä ikkunaremontti tulee vaikut-

tamaan asiaan merkittävästi, mutta 

vuokralainen ei halunnut jäädä odot-

tamaan muutosta. Bewe Sportin irti-

sanoutumisen taustalla on taas toi-

minnan loppuminen vetäjän toimin-

nan vetäjän jäädessä eläkkeelle: jat-

kajaa Bewe Sportin hyvälle työlle ei 

valitettavasti ole löytynyt. 

Uusia vuokralaisia etsitään. 

Asias ta on annettu toimeksianto 

Kiinteistömaailmalle. Myös pääsih-

teerille voi vinkata mahdollisista 

uusien tilojen tarpeessa olevasta 

tahosta.

Henkilökunnan lomat/Lions-toimis-

ton aukioloaika kesällä 2016

• Tarja Grönholm: 18.–22.7.

• Susanna Gustafsson: 

    20.6.–1.7. ja 18.–29.7.

• Jenna Härmä: 25.–29.7.

• Marja Pakkanen: 11.7.–5.8.

• Sari Pirinen: 11.7.–5.8.

• Paula Westling: 27.6.–29.7.

Lions-toimisto on suljettu heinäkuun 

viikot 29–30, mutta kummallakin vii-

kolla on puhelinpäivystys, jonka hoi-

tavat Tarja Grönholm (viikolla 30) ja 

Jenna Härmä (viikolla 29). 

Pääsihteeri lomailee 1.7.–2.8.2016. 

(Olen poissa liittotoimistosta jo 

21.6. alkaen Fukuokan matkan 21.–

30.6. takia.)

***

Parhainta kesää kaikille lioneille. Toi-

vottavasti tapaamme Logomossa!

Tanssija Jutta Heleniuksen kanssa jännittämässä Punainen Sulka -kampanja-

avauksen alkua Tampere-talossa 19.3.2016. Kuva: Kaj Kunnas.

ps. Muista Suomi Areena Porissa 

erityisesti 14.–15.7.2016 ja Hamina 

Tattoo 6.8.2016: lionit ja Punai-

nen Sulka ovat esillä po. tilaisuuk-

sissa. Suomi Areenalla meidät löy-

tää Ehyt ry:n kanssa samasta esit-

telypisteestä.
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Kansainvälinen vuosikongressi on 

vuodesta toiseen valtavan mitta-

kaavan lions-haaste – joukoittain 

 lioneita, vaikuttava paraati, gala-näy-

tökset sekä kaikki ne ylitsevuotavat 

ilmaisukeinot, joilla lionshenki ja pal-

velu tuodaan esille tapahtumissa ja 

kokouksissa. Tämä vuosi lupaa pal-

jolti samaa – ja vielä enemmän.

Lähes 31  000 lionia, leoa ja vie-

rasta on jo nyt ilmoittautunut 99. 

kansainväliseen kongressiin, joka 

pidetään Fukuokassa, Japanissa 

24.–28. kesäkuuta. Mainittu luku 

on maaliskuun alkupuolelta, jol-

loin ilmoittautumisia oli tullut pal-

jon enemmän kuin vastaavaan päi-

vämäärään mennessä edellisiin 

vuosikongresseihin eli Honoluluun 

vuonna 2015 (15  123), Torontoon 

vuonna 2014 (14  061) ja Hampuriin 

vuonna 2013 (19  087).

Suuri osa kongressin vetovoi-

masta kumpuaa siitä energiasta, 

yhteenkuuluvaisuudesta ja ajatusten 

vaihdosta, jotka ovat lions kokouk-

sien olennainen osa. Fukuokasta 

tulee varmasti ikimuistoinen elä-

mys lioneille, jotka nauttivat van-

hoista perinteistä, kuten paraati, ja 

kokevat aivan ajan hermolla olevia 

lionstapahtumia, kuten se juhlinta, 

joka on jo meneillään ensi vuonna 

vietettävän lionsklubien satavuotis-

juhlan kunniaksi. 

Kansakuntien paraati 
erityisen juhlava

Kansakuntien paraatista tulee eri-

tyisen juhlava. Kansakunnittain 

ja Yhdysvaltojen osavaltioiden 

mukaisesti järjestäytyneet iloiset 

 lionit marssivat muodostelmassa ja 

monissa tapauksissa vielä marssivan 

puhallinorkesterin tahdittamina lau-

laen, iskulauseita huutaen ja jutel-

len ystävällisesti paraatia seuraa-

maan tulleiden kanssa, yhtä hyvin 

lionien kuin ei-lionien. Lionsklu-

bien monimuotoisuus tulee todella 

esille. Tänä vuonna, joskaan ei kai-

kissa vuosikongresseissa, paraati kul-

kee pitkin kaupungin pääkatua. Mei-

jii Dori -katua pitkin marssivat  lionit 

ohittavat uteliaat toimistovirkailijat 

ja muut katselijat, ylittävät joen ja 

päätyvät luonnonkauniiseen Tenjin 

Park -puistoon, joka on lionsfestivaa-

lin tapahtumapaikka. 

Japanilaiset ovat ylpeitä vieraan-

varaisuudestaan (omotenashi), jolla 

he saavat Fukuokassa vierailevat 

 lionit kokemaan olevansa erityisen 

tervetulleita. Tavarataloissa tapaa 

joskus hyvin istuviin virkapukuihin 

pukeutuneita palvelijoita hissien tai 

rullaportaiden edustalla toivotta-

massa vieraita tervetulleiksi kumar-

taen tai tervehtien kohteliaasti. Hie-

noissa ravintoloissa henkilökunta 

seisoo usein rivissä ja aterian pää-

tyttyä kumartaa ja saattaa asiakkaat 

jalkakäytävälle. Rakastettavuuden 

pohjalla on omoiyari, tarkka herk-

kyys muita ihmisiä kohtaan. 

Fukuoka on hurmaava, rento 

suurkaupunki, joka tulee olemaan 

ihanteellinen kokouspaikka  lioneille. 

Kuten lionit, sekin on perinteinen 

mutta kietoo sisäänsä uuden ja 

uudenaikaisen. Kaupungissa sijait-

see Japanin vanhin Zen-temppeli, ja 

silti kaupunki on kuuluisa viimeistä 

huutoa edustavasta gourmet-ruoas-

taan. Kaupungissa on yltäkyllin tuo-

reita meren antimia, perinteisiä fes-

tivaaleja ja enemmän katuruoan 

myyntikojuja kuin missään muualla 

Japanissa.   

Kolmen täysistunnon ohjelmat 

ovat täpötäynnä maailmanluokan 

viihdyttäjiä, innostavia puhujia ja 

lionstoimintaan liittyviä asioita ja 

niiden päivityksiä. Viihteestä vastaa-

vat esimerkiksi The Joy Club, joka on 

tunnettu vammaisten muodostama 

esiintyjäryhmä; sävähdyttävä rum-

pushow; laulu- ja tanssishow 1950-

luvun tyyliin ja lionien satavuotis-

juhlan musiikillinen juhlinta. Ensim-

mäisen täysistunnon ohjelmassa on 

esimerkiksi kansainvälisen presiden-

tin Dr. Jitsuhiro Yamadan jäähyväis-

puhe, satavuotisjuhlaa käsittelevä 

osa ja istunnon päätteeksi perin-

teinen lippuseremonia ja ilmavoi-

mien ylilento. Toisessa istunnossa 

kuullaan mm. kansainväliseen hal-

litukseen ehdolla olevien puheita ja 

LCIF:stä kertova osa. Päätösistunnon 

ohjelmassa on mm. äänestystulos-

ten julkistaminen, uuden presidentin 

virkavalan vannominen ja virkaanas-

tujaispuhe sekä kauden 2016–2017 

piirikuvernöörien virkavala. 

Nobel-palkittu 
Satyarthai 

puhuu täysistunnosssa

Täysistuntojen huippuhetkiä tulee 

olemaan puhe, jonka pitää vuoden 

2014 Nobelin rauhanpalkinnon saaja 

Kailash Satyarthai. Hän on 62-vuo-

tias ihmisoikeusaktivisti Intiasta. 

Hänen ryhmänsä nimeltä Bachpan 

Bachao, suomeksi Pelastakaa lap-

suus -liike, kuvaa itseään “suurim-

maksi ruohonjuuritason liikkeeksi 

lapsityövoimaa, lasten kauppaa-

mista ja lapsiorjuutta vastaan”. Kai-

lash Satyarthai jakoi Nobelin palkin-

non pakistanilaisen teinitytön Malala 

Yousafzain kanssa, joka joutui Tali-

ban-ampujan ampumaksi.

Kansainvälinen show pidetään 

tilavassa Yahuoku Domessa. Se on 

pesäpallostadion, jossa ovat esiin-

tyneet Michael Jackson, Rolling 

 Stones ja Madonna. Vetonumerona 

on Shini Tanimura, kuuluisa japani-

Japanin vuosikongressin valmistelut loppusuoralla
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lainen laulaja ja lauluntekijä. Kyushu 

Symphony Orchestra säestää häntä. 

Ohjelmassa on myös nopeatahti-

nen Drum Taon esittämä taikorum-

pushow. 

Humanitäärinen palkinto  
Lääkäreille ilman rajoja 

Kongressin kohokohtiin kuuluu 

myös vuoden 2016 Humanitaari-

sen palkinnon ojentaminen Lääkä-

rit ilman rajoja -järjestölle. Joukko 

nuoria lääkäreitä muodosti järjestön 

Pariisissa mielenosoitusten aikana 

vuonna 1968. Järjestö on hoitanut 

yli 100 miljoonaa ihmistä, sillä on 

toimistot 29 valtiossa ja se työllistää 

yli 30  000 työntekijää. Järjestö toi-

mii uskoen, että kaikki ihmiset ovat 

oikeutettuja saamaan lääketieteel-

listä hoitoa sukupuolesta, rodusta, 

uskonnosta, uskonnollisesta suun-

tauksesta tai poliittisesta kannasta 

riippumatta, ja ihmisten lääketieteel-

liset tarpeet ovat tärkeämpiä kuin 

kansalliset rajat. Humanitaarisen pal-

kinnon mukana tulee LCIF:n myön-

tämä 250  000 US dollarin apuraha.

Rauhanjulistekilpailun ja kirjoi-

tuskilpailun voittajien julistaminen 

on yksi huippuhetki muiden lisäksi. 

Vaatimattomuus ja ilo, joka paistaa 

selvästi nuorista voittajista, on iki-

muistoista. 

Kongressissa on mahdollisuus 

osallistua kolmeen palveluaktiviteet-

tiin. Lionit voivat ottaa osaa graffitin-

poistohankkeeseen, vierailla Fukuo-

kan lastensairaalassa ja lahjoittaa tar-

vikkeita sairaalalle. 

Leot tulevat saamaan lämpimän 

vastaanoton kongressissa. Paraa-

tissa marssimisen ja muihin kongres-

sitapahtumiin osallistumisen ohella 

leot voivat osallistua työpajoihin, 

joissa harjoitellaan erilaisia taitoja, 

sekä nauttia lukuisista verkottumis-

mahdollisuuksista. Vuosikongressin 

seminaareissa keskeisiä asioita ovat 

mm. LCIF, Lions Quest, leot ja sata-

vuotisjuhla. 

Tämän vuoden kiertokäynnit ovat 

erityisen puoleensavetäviä. Ohjel-

massa on esimerkiksi bussiajelu, 

jossa ajetaan Japanin pisimmälle ja 

suurimmalle riippusillalle, lumoa-

valle Beppy Baylle ja nautitaan japa-

nilainen lounas. Toinen bussiretki 

vie laajalle Kusasenri Plain -tasan-

golle villihevosten luo, majesteetil-

liselle Nakadake-vuorelle, eläinpuis-

toon ja Laputa Roadille, joka on ”tie 

taivaaseen”. Yksi retkistä suuntau-

tuu historialliseen Karatsu Castle 

-linnaan, entiseen Takatori Estate 

-kartanoon ja Hikiyama Exhibition 

Hall -näyttelytilaan, jossa on eris-

kummallisia jättiläismäisiä näytös-

lavoja. 

Japanilaiset lionit eivät ole kos-

kaan valmistautumattomia eivätkä 

toimettomia vaan valmistelevat 

ahkerasti menestyksekästä vuosi-

kongressia. Japani on paikka, jossa 

lionismi on erityisen voimakasta. 

Japanilaiset lionit ovat aina ensim-

mäisten joukossa reagoimassa mihin 

tahansa eri puolilla maailmaa tapah-

tuvaan katastrofiin. Heidän palve-

luhankkeensa ovat luotettavia ja 

tehokkaita.

Fukuokassa sijaitseva Tochoji-temppeli on peräisin vuodelta 806. Istuvan Budd-

han patsaan veistäminen alkoi vuonna 1988 ja kesti neljä vuotta. 

Lions Clubs Internationalin 99. vuosikokous pidetään viehättävässä Fukuokan kaupungissa Japanissa 24.–28.6.2016. 

Fukuokan viehättävä kaupunki on tasapainoisessa harmoniassa uuden ja vanhan välissä. Historiallisesti se on kahden 

kaupungin yhdistelmä: Hakatan satamakaupunki ja entinen Fukuokan linnakaupunki yhdistyivät. Fukuoka on Japanin 

vanhimman Zen-temppelin kotikaupunki ja tunnettu gurmeeruuastaan. Kaupungissa on runsaasti meren antimia, 

perinnefestivaaleja ja eniten yatai-katuruokakojuja Japanissa. Fukuoka City on edelläkävijä myös kierrätysveden käytössä. 

Sen urbaani elinvoimaisuus ja lämmin vieraanvaraisuus ovat vain osa syistä, joiden ansiosta Fukuoka City on hieno 

matkakohde. 

Nykypäivän nopeatempoisten rutiinien ja aikataulujen maailmassa eri puolilta maailmaa kokoontuvat Lionit toimivat 

opasvalona luvatessaan yksinkertaisesti palvella puutteenalaisia. LCI:n vuosikokous on jokavuotinen tilaisuus kerääntyä 

keskustelemaan tärkeistä ajankohtaisista asioista, jotka muovaavat järjestön tulevaisuutta, ja solmia samalla uusia 

ystävyyssuhteita. Aloitathan matkasuunnitelmat jo nyt, jotta et jää paitsi tästä ikimuistoisesta elämyksestä!
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Määräaikaan mennessä toisen varapresidentin virkaan ilmoittautui kolme ehdokasta ja kolmannen 
varapresidentin virkaan kuusi ehdokasta. Vaalit pidetään 28. kesäkuuta 99. kansainvälisessä vuosikongressissa 
Fukuokassa, Japanissa. 

Jung-Yul Choi

Busanista, Etelä-Koreasta kotoisin 

oleva Jung-Yul Choi palveli kansain-

välisenä johtajana vuosina 1996–

1998. Hän on kiinteistöyrityksen 

johtaja ja Busan Jaeil Lions Clubin 

jäsen vuodesta 1977 lähtien. 

Ehdokkaat LCI:n varapresidenteiksi

Ehdokkaat toiseksi varapresidentiksi

Salim Moussan

Beirutista, Libanonista kotoisin oleva 

Salim Moussan palveli kansainväli-

senä johtajana vuosina 1997–1999. 

Hän on Beirut St. Gabriel Lions 

 Clubin jäsen. Hän on toiminut kah-

desti kansainväliseen hallitukseen 

nimitettynä jäsenenä sekä puheen-

johtajana lukuisissa johtajafooru-

meissa. 

Walter R. “Bud” Wahl

Streatorista, Illinoisista kotoisin 

oleva Walter R. “Bud” Wahl pal-

veli kansainvälisenä johtajana vuo-

sina 2003–2005. Hän on Streator 

Hardscrabble klubin perustajajäsen 

ja jäi eläkkeelle terveysalan riskien 

hallinnan johtajan ja säätiön koor-

dinaattorin tehtävistä.  

Gudrun Bjort 
Yngvadottir

Gardabaerista, Islannista kotoi-

sin oleva Gudrun Bjort Yngvadottir 

toimi kansainvälisessä hallituksessa 

vuosina 2010–2012. Hän on Garda-

baejar Eik Lions Clubin jäsen ja työs-

kentelee varajohtajana  University of 

Icelandin Continuing Education -ins-

tituutissa. 

Ehdokkaat kolmanneksi varapresidentiksi

Patricia ‘Patti’ Hill

Edmontonista, Kanadasta kotoi-

sin oleva Patti Hill on psykologi ja 

Edmonton Host Lions Clubin jäsen. 

Hän oli kansainvälinen johtaja vuo-

sina 2007–2009. 

Rosane Teresinha Jahnke 

Rosane Teresinha Jahnke palveli 

kansainvälisessä hallituksessa vuo-

sina 2008–2010. Hän on Brasili-

assa toimivan Jaraguá do Sol Lions 

 Clubin jäsen ja ammatiltaan opettaja 

ja asian ajaja.  

Carolyn A. Messier

Windsor Locksista, Connecticutista 

kotoisin oleva Carolyn A. Messier 

palveli kansainvälisenä johtajana 

vuosina 2011–2013 ja kansainväli-

seen hallitukseen nimitettynä jäse-

nenä kauden 2014–2015.  

Kolme kv-hallitukseen 
Euroopasta

Fukuokan vuosikongressissa vali-

taan kansainvälisen presidentin ja 

varapresidenttien lisäksi jäsenet 

kansainväliseen hallitukseen 2-vuo-

tiskaudeksi. Euroopasta hallitukseen 

tulevat jäsenet Suomesta, Belgiasta 

ja Hollannista. Suomen ehdokkaana 

on PCC Markus Flaaming. Istuvan 

kansainvälisen hallituksen jäsenen 

Jouko Ruissalon 2-vuotiskausi päät-

tyy Fukuokan kokoukseen.
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Fabrício Oliveira 

Catolé do Rochasta, Brasiliasta kotoi-

sin oleva Fabrício Oliveira palveli 

kansainvälisenä johtajana vuosina 

2006–2008. Hän on ammatiltaan lii-

kemies ja kaupallinen johtaja ja vuo-

desta 1985 lähtien Catolé do Rocha 

Lions Clubin jäsen. 

Steven D. Sherer 

New Philadelphiasta, Ohiosta kotoi-

sin oleva Steven D. Sherer on Dover 

Lions Clubin jäsen vuodesta 1980. 

Sherer palveli kansainvälisenä johta-

jana vuosina 2006–2008 sekä GMT 

-aluekoordinaattorina neljän vuo-

den ajan ja toimii nyt LCIF Quest 

 Advisory -toimikunnassa.

Kansainvälisen ohjesäännön VI:n 

luvun 2. pykälän mukaisesti esi-

tän täten virallisen kutsun vuoden 

2016 kansainväliseen vuosikongres-

siin. Järjestyksessä 99. kansainväli-

nen vuosikongressimme pidetään 

Fukuokassa, Japanissa. Kongressi 

alkaa 24. kesäkuuta kello 10 ja päät-

tyy 28. kesäkuuta. Kongressin tarkoi-

tuksena on valita presidentti, ensim-

mäinen, toinen ja kolmas varapresi-

dentti ja 17 jäsentä kansainväliseen 

hallitukseen sekä saada päätökseen 

muita asioita, joita voi asianmukai-

sesti tulla esille ennen kokousta. 

Fukuoka on ihastuttava, miel-

lyttävä suurkaupunki, jossa uusi 

ja vanha ovat upeasti tasapa-

inossa. Japanin vanhin Zen-temp-

peli sijaitsee Fukuokassa, joka on 

kuuluisa myös viimeisimpien vir-

tausten mukaisesta gourmet-ruoast-

aan. Fukuokassa on runsain mitoin 

tuoreita meren antimia ja perinteisiä 

festivaaleja, ja useimmat koko Japa-

nin katuruokakojuista (yatai) sijait-

sevat juuri siellä. Kaupunki on his-

torialtaan kahden suurkaupungin – 

maalauksellisen Fukuokan linnakau-

pungin ja kiireisen Hakatan satama-

kaupungin – yhteenliittymä.

Viiden kongressipäivän ohjel-

massa on innostavia puhujia, maa-

ilmanluokan viihdyttäjiä ja syntyp-

eräistä musiikkia, tanssia ja ruokaa. 

Lionit saavat nauttia myös perinteis-

estä kongressiohjelmasta kuten upea 

paraati, uuden presidentin virkaanas-

tujaiset ja kolme täysistuntoa, jotka 

havainnollistavat lionien palvelun 

hämmästyttävää laajuutta ja ulot-

tuvuutta. Intiasta kotoisin oleva 

ihmisoikeusaktivisti ja vuoden 2014 

Nobelin rauhanpalkinnon voittaja 

Kailash Satyarthai tulee pitämään 

juhlapuheen. Lääkärit ilman rajoja 

-järjestölle ojennetaan vuoden 2016 

Lionien humanitaarinen palkinto. 

Vielä yhtenä kohokohtana tulee ole-

maan rauhanjulistekilpailun ja kirjoi-

tuskilpailun voittajien julistaminen. 

Kongressiviikko on upea, ainut-

laatuinen kokemus täynnä yhteen-

Virallinen ilmoitus
2016 Kansainvälinen vuosikokous, 
Fukuoka, Japani
Seuraavat kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön 

2016 Kansainvälisessä vuosikokouksessa.

KOHTA 1:
MUUTOSEHDOTUS POISTAA HÄTÄAPURAHASTOON LIITTYVÄ 
RAJOITUS, JOTTA SAADAAN LISÄÄ JOUSTAVUUTTA OHJELMIEN 
JA PALVELUJEN RAHOITTAMISEEN. (TÄMÄ MUUTOS 
KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN JA OHJESÄÄNTÖÖN VAATII 2/3 
ENEMMISTÖN ÄÄNISTÄ TULLAKSEEN HYVÄKSYTYKSI)

HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS?

ohjesäännön Luku IX poistetaan kokonaisuudessaan ja seuraavat 

KOHTA 2: 
MUUTOSEHDOTUS MUUTTAA HALLINTOVIRKAILIJOIDEN 
NIMIKKEITÄ. (TÄMÄ MUUTOS KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN JA 
OHJESÄÄNTÖÖN VAATII ENEMMISTÖN ÄÄNISTÄ TULLAKSEEN 
HYVÄKSYTYKSI)

HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS? 

KOHTA 3: 
MUUTOSEHDOTUS NIMITTÄÄ PR-TOIMIKUNTA UUDELLEEN 
NIMELLÄ MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMIKUNTA. (TÄMÄ 
MUUTOS KANSAINVÄLISIIN SÄÄNTÖIHIN JA OHJESÄÄNTÖÖN 
VAATII ENEMMISTÖN ÄÄNISTÄ TULLAKSEEN HYVÄKSYTYKSI)

HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS? 

Kutsu kansainväliseen 
vuosikongressiin

kuuluvaisuutta, hauskuutta ja oppi-

mista. Japanin lionit toivottavat 

vieraansa tervetulleiksi vieraanvara-

isuuden eli omotenashin hengessä. 

Kannustan voimakkaasti lioneita 

sitoutumaan entistä innokkaam-

min tuomaan arvokkuutta muille 

liittymällä kymmenien tuhansien 

 lionien joukkoon Fukuokassa.

Olen allekirjoittanut tämän Oak 

Brookissa, Illinoisissa, Amerikan 

Yhdysvalloissa 2. toukokuuta 2016.

Lämpimin terveisin,

Dr. Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationalin 

presidentti
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Rita Kostama on pirteä ja aktiivi-

nen lion. Hän on Lions Club Jär-

venpää/Vennyt ja Jussien jäsen ja 

mukana monen järjestön vapaaeh-

toistyössä. Hän on Vuoden pakolais-

nainen 2016.

Kostama joutui jo nuorena jättä-

mään kotimaansa Ruandan ja pääsi 

monien vaiheiden jälkeen pakolai-

sena Suomeen, ensin Turkuun ja 

Espooseen. Hän on perustanut per-

heen, suorittanut opinnot ja kotiu-

tunut Järvenpäähän. Hänellä on oma 

yritys ja lisäksi hän työskentelee elin-

tarvikekaupassa.

Vapaaehtoistyö alkoi jo Espoossa, 

kun Rita kuuli kirkossa yhteisvastuu-

keräyksestä ja lähti heti mukaan. Jär-

venpäässä hän sai seurakunnasta kir-

jeen, jossa pyydettiin mukaan vapaa-

ehtoistoimintaan. Nyt hän vetää 

seurakunnan kansainvälisen olo-

huoneen kokoontumisia.

Kostama otti yhteyttä Suomen 

pakolaisapuun ja pääsi vapaaeh-

toiskoulutukseen, jossa hän oli ainut 

maahanmuuttajataustainen. Nyt 

hän auttaa turvapaikanhakijoita ja 

järjestää virkistystoimintaa. Hän on 

mm. tutustuttanut turvapaikanha-

kijoita uuteen harrastukseensa, tai-

toluisteluun. Rita pääsi myös puhu-

jaksi kouluille. Hänen saamansa 

palautteet ovat olleet mieltä liikut-

tavia.

Lions-toimintaan tie avautui, 

kun LC Järvenpää/Vennyt ja Jussien 

perustajapresidentin Terttu Sihvola-

Rautun tytär oli tutustunut Ritaan. 

Tuttavuus oli alkanut pienestä ter-

vehdyksestä kaupan kassalla. Kun 

Terttu kuuli tyttärensä järjestämissä 

juhlissa, että Rita on kiinnostunut 

vapaaehtoistyöstä, hän oli kertonut 

Lions-toiminnasta ja omasta klubis-

taan. Rita vastasi leijonien kutsuun 

myöntävästi ja sai lämpimän vas-

taanoton.

Lion Rita on mielellään mukana 

klubin aktiviteeteissa. Joulupadalla 

ihmisten auttamishalu kosketti 

häntä ja hän otti patavahtivuoroon 

myös omat lapsensa. Rita arvos-

taa Lions-toiminnassa konkreettista 

auttamista, vanhus- ja nuorisotyötä, 

kansainvälisyyttä ja uusia ystävyyk-

siä. Hän haluaa osallistua, koska 

hän oli itse nähnyt toisesta näkö-

kulmasta, miltä apu sen saajasta 

tuntuu. Kun on itse jättänyt kaiken, 

haluaa antaa toisille enemmän. Tois-

ten auttaminen antaa energiaa.

Rita Kostama on iloinen ja ulos-

päin suuntautunut lion ja nuori 

yrittäjä. Hän hakee jatkuvasti netin 

kautta uusia mahdollisuuksia aut-

taa. Hän kertoo, että esimerkiksi 

Punaisen Ristin vapaaehtoissivus-

toilta löytyy monenlaisia mahdolli-

suuksia osallistua. Itse hän on pai-

kallisessa Tukea ja tekoja turvapai-

kanhakijalle -ryhmässä. Hän haastaa 

myös muut leijonat mukaan moni-

puoliseen toimintaan.

Vuoden pakolaisnaiseksi valintaa 

arvostetaan niin Ritan ystäväpiirissä 

kuin viralliselta taholta. Tämä antaa 

hyväksytyksi tulemisen tunteen. 

Nimitys avaa uusia mahdollisuuk-

sia ja kannustaa muitakin osallistu-

maan auttamistyöhön. Yhteisiä asi-

oita tekemällä myös yhteisymmär-

rys kasvaa.

Lopuksi Rita antaa meille kai-

kille pohdittavaksi oman johtoaja-

tuksensa: “Kun naapuri voi hyvin, 
sinäkin voit hyvin”.

Teksti: Tapani Rahko 
Entinen kansainvälinen johtaja

Terttu Sihvola-Rauttu
Charter-presidentti ja tiedottaja, 

LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit
Kuvat: Antti Tuomikoski

Lion Rita Kostama 
– vuoden pakolaisnainen 2016

Vuoden pakolaisnainen Rita Kostama sai oman klubinsa onnittelut Terttu Sihvola-Rautulta.

Lion Rita Kostama tekee vapaaehtoistyötä monessa järjestössä. 
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Vanhojen klubien jäsenhankinta on 

vähintäänkin kangertelevaa. Mitä 

merkitystä on sillä, että klubiin 

Huominen on uusissa klubeissa
tuleva jäsen on samaa ikäluokkaa 

kuin muut eläkeläiset? Olen toden-

nut, että 30–40-vuotias ei oikein 

tahdo riemusta kiljua, kun kutsu-

taan mukaan Lions-toimintaan, jota 

paikkakunnalla tekevät keski-iältään 

60–70-vuotiaat henkilöt. Jokainen 

suomalainen leijona tuntee poten-

tiaalisen, 30–40-vuotiaan, uuden 

jäsenen. Kun näitä saadaan 10–20 

samaan tilaan ja päästään kertomaan 

toiminnastamme, ihanteistamme ja 

tavoitteistamme, niin siitä se läh-

tee. Ehdottomasti viestimme sisältö 

täytyy muokata kohderyhmämme 

mukaiseksi. Siinä tulee huomioida 

ne seikat, joita ikäryhmän hektisessä 

työ-, perhe-, ja vaikkapa lasten har-

rastusten täyttämässä elämässä ovat 

tärkeitä vastapainoja. Lions-toiminta 

avaa valtavan paljon mahdollisuuk-

sia, sellaisiakin, joissa vain mieliku-

vitus on rajana.

Näen, että klubin sisälläkin voi-

daan tehdä erilaisia asioita. Jos on 

vaikkapa vanhusten ulkoiluttamisak-

Lion Olli Linjala LC Vaasa/Meri.

tiviteetti, niin eihän siihen kaikkien 

ole pakko osallistua. Ne osallistuvat, 

jotka kokevat saavansa siitä tyydy-

tystä. Jotkut toiset nauttivat taas eri-

laisesta Lions-toiminnasta. Klubitoi-

minta parhaimmillaan on monisäi-

keistä, värikästä ja yksilöllisiä tar-

peita tyydyttävää toimintaa.

Jos oikein ajattelemme, niin 

30–40-vuotiaille miehille eikä nai-

sille ole olemassa paljonkaan tämän-

tyyppisiä mahdollisuuksia. Uskon 

vakaasti, että kohderyhmän naiset 

nauttisivat siitä, että kerran kuu-

kaudessa voisi tavata samanhenki-

siä ihmisiä jonkin mukavan teeman 

alla. Itse olen aikoinani ollut kovin 

aktiivinen nuorkauppakamarilainen. 

Toiminta oli kovin hektistä, muka-

vaa ja antoisaa. Sääntöjen mukaan 

sieltä ”lentää pois” täytettyään 40 

vuotta. Silloin huomaa, että eipä ole 

oikein paljon vaihtoehtoja. Minulle 

oli – aktiivinen osallistuminen lei-

jonatoimintaan.

Kokeillaan jututtaa kohderyh-

mämme ihmisiä. Kysellään, mitä he 

haluaisivat. Tarjotaan heille kanava 

unelmiensa toteuttamiselle. Perus-

tetaan heille oma klubi ja toimitaan 

aktiivisina kummeina, jotka vastaa-

vat kysyttäessä eikä sekaannu muu-

ten toimintaan. Opasleijonan rooli 

on tärkeä, mielenkiintoinen ja omaa 

leijona-asennetta päivittävä. 

Heitän isoille Lions-päättäjille ja 

vaikuttajille ehdotuksen, tehdään 

tästä asiasta oikea ”pääteema”, 

tavoitteena vaikka vain 100 uuden 

klubin syntyminen seuraavan toi-

mintakauden aikana. Tähän ei tar-

vita valtavaa byrokratiaa, ei pääl-

liköitä vaan klubeihin innostusta, 

asennetta, leijonahenkeä – HALU 

ON TÄRKEÄMPI KUIN KYKY- jos 

on halu tai oikein hinku, niin keinot 

löytyvät aina. Asenne ratkaisee.

UNELMA – LUOVUUS – RIKAS-

TAVA YHTEISÖ – LUOTTAMUS – 

INNOSTUS MIKSI – NO MIKSI EI?

Olli Linjala

Hallituksen kokoukset

27.5.2016, Turku

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2016

27.5.2016, Turku

Kaudella 2016 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja

Mölkky, 21.5.2016, LC Kausala

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 9.–10.7.2016

Kauden 2016–2017 kokouksia ja tapahtumia

Hallituksen kokoukset

19.8./22.9./20.10./10.11./2.2.2017/27.4./9.6.

Kuvernöörineuvoston kokoukset

29.5.2016 Järjestäytymiskokous, Turku

20.8.2016 Kokkola

26.11.2016 Hämeenlinna

25.2.2017 Kuhmo

Vuosikokous

9.–11.6. 2017 Joensuu

Kansainväliset kokoukset

NSR-kokous 19.–22.1.2017 Reykjavik, Islanti

Europa Forum 27.–30.10.2016 Sofia, Bulgaria

Kv. vuosikokous 24.–28.6.2016 Fukuoka, Japani

Lions SM-kisat

Haulikko, 23.–24.7.2016, LC Ylikiiminki

Keilailu, helmi-maaliskuu 2017, LC Lappeenranta/Rakuuna

Pilkki, 8.4.2017, LC Sodankylä

Lentopallo, 6.–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi

Golf, ajankohta toistaiseksi avoin, LC Helsinki/Lehtisaari

Tapahtumakalenteri 2016–2017

Kurssivanhimman ID Jouko Ruissalon kutsumana DG-kurssi  1996–97 

kokoontui Tuusulaan, Majatalo  Onnelaan 26.–27. 4.2016. Juhlakokousta 

ja illanviettoa edelsi tutustuminen Lotta Svärd Säätiön ylläpitämään Lotta-

museoon. (Avattiin yleisölle juuri v. 1996.)
Kuva ja teksti: Ossi Lahtinen

Juhlakuvassa puolisot  Pirkko Ruissalo, Aini Londén, Sinikka Grönlund, Leena 

Nurmi, Timo Setälä, Kirsti Lahtinen, Beatrice Kullman ja Marja Leino. Lionit:  

ID Jouko Ruissalo ja PDG:t: Harri Nurmi, Juhani Londén, Onni Grönlund, Anja 

Arnkil (Kuittinen), Börje Kullman, Heikki Marttila, Kari Leino ja Ossi Lahtinen.

DG-kurssin 1996–97 
juhlakokous
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Suuri kiitos koko leijonakentälle 

Lions Quest -kurssien toteutu-

misesta. 30 kurssilla koulutettiin 

yli 600 kasvattajaa ja opettajaa ja 

annettiin heille välineitä opettaa 

lapsille ja nuorille elämisen tai-

toja. Maailma muuttuu kovaa 

vauhtia ja Lions Quest -ohjel-

maa ja mate riaa leja kehitetään 

koko ajan vastaamaan ajan tar-

peisiin. Uutena kohderyhmänä 

ovat liikuntaseuravalmentajat, 

joille suunnattu kurssi toteutet-

tiin ensimmäistä kertaa viime 

syksynä. On mukavaa olla leijona 

ja mukana tässä toiminnassa.

En tiedä kuinka paljon vapaaeh-

toistyön tunteja leijonilla on kerty-

nyt, kun kursseja on markkinoitu 

sekä etsitty koulutettavia ja rahoit-

tajia, mutta sen tiedän että paljon. 

Tunnen nöyryyttä ja kiitollisuutta 

teidän tekemäänne työtä kohtaan. 

Kauden aikana toteutui 30 kurs-

sia ja niissä koulutettiin reilut 600 

opettajaa tai kasvattajaa opettamaan 

lapsille ja nuorille elämisen taitoja 

Lions Quest -ohjelman mukaisesti. 

Lions-klubit kustansivat näistä kou-

lutuksista 70  % ja loput varat tuli-

vat kunnilta, kouluilta, kehityshank-

keilta, urheiluseuroilta, jopa yksittäi-

siltä leijonilta. Tämä on hieno saavu-

tus jälleen kerran ja suuri kiitos siitä 

koko leijonakentälle. Valtio ja kunnat 

ovat taloudellisen kurimuksen kou-

rissa ja olen iloinen siitä, että näi-

näkin aikoina leijonat näkevät eteen-

päin ja investoivat tulevaisuuteen, 

sillä sitähän tämä koulutus on. 

Meillä on seitsemän erittäin päte-

vää kouluttajaa, jotka pitivät nämä 

kurssit. Lions Questilla on kapasi-

teettia vielä lisätä koulutusmäärää, 

jos vain siihen muita rahkeita löytyy. 

Suuri kiitos pääkouluttajalle, joka 

vetää tätä kouluttajatiimiä. Koulu-

tuksista on tullut hyvää palautetta ja 

kiitos siitä koko kouluttajaporukalle.

Osaava porukka

Kursseja organisoi Lions Quest 

-joukkue, johon kuuluvat pääkoulut-

taja Ulla Sirviö-Hyttinen, koulutus-

sihteeri Paula Westling (31.1.2016 

saakka), koulutussihteeri Jenna 

Härmä (8.2.2016 lähtien), kuusi 

kouluttajaa, 14 piirien LQ puheen-

johtajaa, nuorisojohtaja Jukka Iso-

talo sekä markkinoinnin asiantun-

tija Thorleif Johansson. Heidän idea-

rikas, kehittävä ja välillä kriittinenkin 

palaute ovat vieneet ohjelmaa eteen-

päin. Uskomaton porukka. 

Piirien Lions Quest puheenjoh-

tajat ovat hyvin sitoutuneita tehtä-

väänsä ja ovat hoitaneet hommansa 

kiitettävästi. M-piirin puheenjohtaja 

Kalevi Nummijärvi edustaa heitä lii-

ton Lions Quest -toimikunnassa ja 

on omassa piirissään saanut orga-

nisoitua toiminnan sujuvaksi. Suuri 

kiitos kaikille puheenjohtajille.

Suomi on kansainvälisestikin 

arvostettu Lions Quest -maa ja 

olemme saavuttaneet hyviä tuloksia 

koulutusohjelman avulla. Tästä ker-

too mm. kouluttajamme Markus Tal-

vion tekemä arviointitutkimus. Sen 

mukaan opettajat hyötyvät monella 

tavalla kaksipäiväisestä Lions Quest-

koulutuksesta. He kokevat kurssin 

jälkeen osaavansa paremmin edis-

tää oppimisilmapiiriä, lasten hyvin-

vointia ja heidän tunne- ja vuorovai-

kutustaitojaan. Näitä taitoja paino-

tetaan myös uusissa peruskoulujen 

opetussuunnitelmissa.

”Valloitamme uusia 
vuoria”

Tulevan kauden teemana on ”val-

loitamme uusia vuoria” ja sitä Lions 

Quest on jo tehnytkin. Syksyllä 2015 

toteutettiin ensimmäinen liikunta-

seuravalmentajille suunnattu kurssi 

Iisalmessa, jolle osallistui 19 valmen-

tajaa. Tulevalla kaudella toteutetaan 

vastaava koulutus Vuokatin urheilu-

opistolla ja Kuopiossa. Myös poh-

joismainen yhteistyö tämän kou-

lutusmuodon kehittämiseksi on 

meneillään.

On mukavaa olla leijona.

LQ työryhmän pj. Raija Fors

Hyvillä elämisen taidoilla kohti aikuisuutta
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Aika
Kurssityyppi/
kohderyhmä

Vastuupiiri Paikkakunta

SYYSLUKUKAUSI

27.9. ja 5.10. Liikuntaseuravalmentajat K Kuopio

22.-23.9. Peruskurssi C Järvenpää

26.-27.9. Peruskurssi A Turku

6.-7.10. Peruskurssi N Helsinki

10.-11.10. Peruskurssi K Iisalmi

12.-13.10. Peruskurssi G Jyväskylä

31.10.-1.11. Peruskurssi E Tampere

1.-2.11. Peruskurssi M Pori

3.-4.11. Peruskurssi C, B Lohja

7.-8.11. Peruskurssi L Rovaniemi

8.-9.11 Peruskurssi O Kalajoki

9.11. Täydennys G, K Varkaus

10.-11.11. Peruskurssi K Varkaus

14.-15.11. Peruskurssi D, C Kouvola

16.11. Täydennys D Kouvola

17.-18.11. Peruskurssi B Espoo

KEVÄTLUKUKAUSI

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

14.3. ja 22.3.
Koulun ulkopuoliset 

kasvattajat
M Huittinen

16.-17.3. Peruskurssi A Turku

20.-21.3. Peruskurssi C, D Lahti

27.-28.3. Peruskurssi F, M Kauhajoki

3.4. Täydennys N, B, C Helsinki

4.-5.4. Peruskurssi N Helsinki

10.-11.4.
Peruskurssi 

(ruotsinkielinen)
N, B Porvoo

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 2016 -  2017 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioi piiriisi merkityt koulutukset.  

» Vie tietoa eteenpäin klubikokoukseen.  

» Tehkää päätös tällä kaudella koulutettavien määrästä 

heti ensimmäisessä klubikokouksessa.

» Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.   

» Ottakaa kouluun yhteyttä kurssipaikan                           

tarjoamiseksi alkusyksyllä. Liitosta lähetetään kouluille 

tietoa koulutuksesta. 

» Ilmoittautuessaan osallistuja merkitsee klubin maksajaksi 

ja liitto lähettää klubille laskun koulutuksen jälkeen.

KURSSITYYPIT

Peruskurssi = varhaiskasvatuksen, alakoulun ja yläkoulun 

opettajille, koulunkäynninohjaajille ja muille koulun kasvatta-

jille  suunnattu kaksipäiväinen koulutus

Koulun ulkopuoliset kasvattajat = nuorisotyön, seurakuntien, 

urheiluseurojen yms. kasvattajille tarkoitettu yhteensä 10 op-

pitunnin pituinen ja kahteen eri iltaan sijoittuva koulutus

Täydennyskurssi = peruskoulutuksen aiemmin käyneille

2. aste = ammatillisten oppilaitosten ja lukion opettajille suun-

nattu kaksipäiväinen koulutus

Liikuntaseuravalmentajat = Liikuntaseuratoiminnassa mu-

kana oleville eriytetty koulutus

YHTEYSTIEDOT

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen,

puhelin 040 850 7241

QUEST-SIHTEERI Jenna Härmä, puhelin 010 501 4507

KOULUTTAJAT Johanna Arho-Forsblom, Sirpa Kannisto, 

Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Ulla Lundmark-Savolainen,

Ulla Sirviö-Hyttinen ja Markus Talvio

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

ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tapahtuu verkkosivuilla 

olevalla ilmoittautumislomakkeella. Sivuilta löytyy myös           

päivitetty koulutuskalenteri: 

www.lionsquest.fi/ilmoittautuminen

KOULUTUKSET TOTEUTETAAN, mikäli riittävä määrä

osallistujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä

viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin

osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin 

peruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.
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Kirin voimistelunohjaajat Saana ja 

Saija Heiniluoma sekä Päivi Tuu-

liniemi osallistuivat yhdistyksissä 

toimiville räätälöityyn Lions Quest 

-koulutukseen. Nyt he ymmärtävät 

vielä selkeämmin, miten tärkeä rooli 

heillä on lapsen ja nuoren elämässä 

kasvattajana.

Kannustavat sanat ja positiivinen 

palaute oikeaan kohtaan toki vahvis-

tavat lasta. Sillä on suuri merkitys 

itsetunnon rakentamisessa ja minä-

kuvan kehitykselle.

– Olemme paljon vartijoita ja 

opimme rakentavan kritiikin antami-

sen. Ensin kehutaan, mitä hyvää lap-

sen suorituksessa oli ja sitten, mitä 

vielä voisi tehdä paremmin. Palaute 

on aina päätettävä positiivisesti, 

toteaa Päivi Tuuliniemi.

Matalan kynnyksen tutustumis-

leikkien avulla jokainen saa kertoa 

itsestään jotain. Näin luodaan tur-

vallinen ja avoin ilmapiiri oppimi-

selle. Positiivisen palautteen lisäksi 

merkitystä on myös kaikella sanatto-

malla viestinnällä lajitaitojen opette-

lun ohessa.

– Tärkein oppi oli, että on hel-

pompi rakentaa lapsen hyvää itse-

tuntoa kuin korjata rikkinäistä, ker-

toi Saija Heiniluoma.

Samoilla linjoilla oli Saana Hei-

niluoma. Hänen mielestään on luo-

tava porukkaan tiivis me-henki, 

jossa jokainen yksilö uskaltaa olla 

Uskalla olla oma 
itsesi ryhmässä 
-ohjaaja tukee

Valmentajan huonosti valitut sanat voivat murskata 
hetkessä pienen ihmisen itsetunnon, joka kulkee 
taakkana koko elämän sekä vaikuttaa vielä 
aikuisiässäkin negatiivisesti.

Elämisentaitoja opiskeltiin konkreet-

tisin harjoituksin. Kouluttaja Ulla 

Sirviö-Hyttinen antoi ohjeita Miliza 

Paloviidalle ja Kirsi Muukkoselle.

oma itsensä ja tulee hyväksytyksi. 

Palaute kannattaa aina antaa koko 

ryhmälle, jos jotain korjattavaa on.

– Lopuksi voi tietysti kertoa kaik-

kien edessä, jos joku yksilö on kehit-

tynyt tai suoriutunut erityisen hyvin. 



3/16  LION  17

Tämä jos mikä nostaa itsetuntoa, tie-

tää Heiniluoma.

LQ pääkouluttajan Ulla Sirviö-

Hyttisen mukaan oli haasteellista 

yhdistää elämisentaitokoulutus lii-

kuntakasvatustyössä ja erityisissä 

harrasteryhmissä oleville ohjaajille. 

Jatkossa ne voitaisiin eriyttää.

– Oli ilo toimia ryhmän koulutta-

jana. Samalla sain hyvää palautetta 

koulutuksen jatkokehittelyyn.

Ohjaajan on osattava lukea ryh-

män tilaa ja auttaa sitä kehitty-

mään oikeaan suuntaan toiminnan 

ja tavoitteen suuntaiseksi. Moti-

vointi toimintaan, erityisesti kor-

jaavan palautteen antaminen sekä 

viestin välittäminen niin, että toi-

nen ymmärtää sen oikein eikä syy-

töksenä.

– Jokaisen kuunteleminen ja 

näkyväksi tuleminen on yksi tär-

keimmistä haasteista, painottaa Sir-

viö-Hyttinen.

Vetäjän tulisi käyttää tarpeeksi 

aikaa jo ryhmän alkuvaiheessa. Yksi-

lön tunteminen ja hänen vahvuuk-

sien löytäminen vievät aikaa.

– On hyvä tietää ryhmäproses-

sin eri vaiheet, omat tunne- ja vuo-

rovaikutustaidot ja mitä niissä pitäisi 

ottaa huomioon. Tiedoilla ennalta-

ehkäistään yksinäisyyden, kiusaa-

miseen sekä ristiriitoihin liittyviä 

 ilmiöitä.

Ulla Sirviö-Hyttisen mukaan on 

yhteisöllisyyttä lisää, kun vetäjällä 

on omassa toiminnassaan vertaistu-

kea ja mahdollisuus heijastaa omaa 

toimintaa yhdessä muitten vetäjien 

kanssa.

Kolmannen sektorin toimijoille 

järjestetty pilottikoulutus osoitti, 

että Lions klubi on oikealla asialla 

jalostaen elämisen taitokoulutuk-

sen koulun ulkopuolisille kasvatta-

jille. Kahden illan koulutuspaketti 

antoi hyvät toimintamallit yhdis-

tysten ohjaajille ja urheiluseurojen 

valmentajille.

Ohjaustyökaluilla rakennetaan 

lapsen itsetuntoa ja tuetaan läpäi-

syperiaatteella koulun ohella nuo-

ria, jotka ovat syrjäytyneet tai ovat 

vaarassa syrjäytyä.

Karviassa järjestetyssä koulu-

tuksessa paikkakunnan ohjaajia oli 

mukana yli kymmenen. Järjestelyjä 

koordinoineen Kalevi Nummijärven 

mukaan kunta on nyt varmasti yksi 

koulutetuimmista.

Sirpa Ala-Rämi

Saara ja Saija Heiniluomalla sekä Päivi Tuuliniemellä riittää vertaistukea, sillä koulutuksessa oli mukana kahdeksan Karvian Kirin voimisteluohjaajaa.
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IPIP Joe Preston vieraili LCIF:n 

puheenjohtajan ominaisuudessa 

Ratnapuran sairaalassa 9.4.2016. 

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun 

sairaalassamme kävi tämän tason 

virassa oleva Lions-vieras. Olin jat-

korakentamista koskevissa neuvotte-

luissa siellä samaan aikaan ja pää-

sin näin todistamaan tuota vierailua. 

Sairaalaan tutustumisen jälkeen 

oli auditoriossa tilaisuus, jossa pidet-

tiin kaikki puheet. Paikalla oli noin 

40 henkeä ja ryhmä muodostui etu-

päässä paikallisten klubien jäsenistä. 

Päällimmäisenä jäi mieleen se, että 

suomalainen lions-maine oli todella 

korkeassa kurssissa. 

Puheet aloitti sairaalaa ylläpitävän 

säätiön hallituksen (Trust Boardin) 

puheenjohtaja, PID Asoka Gunase-

kera. Hänen jälkeensä puhui sairaa-

lan johtaja Dr. Saman Basnayake ja 

sitten PIP Mahendra Amarasuriya ja 

vielä lopuksi IPIP Joe Preston. Kaikki 

hehkuttivat puheissaan  ”Finnish 

Lions”. Ensin jo olemassa olevan 

1  850 m² rakennuksen takia ja sit-

ten vielä lupauksesta rakentaa val-

miiksi kesken oleva alakerta.

Tässä vaiheessa haluan välittää 

nuo yllämainitut kiitokset kaikille 

keräyksessä jo mukana olevalle suo-

malaiselle 500 klubille ja niiden jäse-

nille. On hienoa, kun olette mukana. 

Ja onhan tämä myös suurin nähtä-

vissä oleva suomalainen lions-saa-

vutus.

Koska itse en voinut kehua suo-

malaisia leijonia, niin keskityin 

omassa puheessani kiittämään pai-

kallisia klubeja seulontaleirien jär-

jestämisestä. Sillä jos he eivät jär-

jestäisi seulontaleirejä, niin sairaa-

laan ei myöskään löytyisi juuri niitä 

ilmaispotilaita, jotka tarvitsevat leik-

kausta kipeimmin.

Erakoitunut vanhus 
sai näkönsä ja 

elämänhalunsa takaisin

Sairaalan johtaja kertoi siellä minulle 

seuraavan tapahtuman.

Vajaa 10 vuotta sitten eräs nai-

nen alkoi menettää näköänsä har-

maakaihin takia. Hän häpesi näkönsä 

menettämistä niin paljon, että 

hakeutui erään rakennuksen alle. 

Suhteet omaisiin katkesivat. Hän 

säilyi hengissä muutaman kyläläisen 

ajoittain tuomalla vähäisellä ruualla.

 Kului 8 vuotta ja sitten eräänä 

päivänä tämä 70-vuotias vanhus 

kuuli kovaäänisauton mainostavan 

paikallisen lions-klubin järjestämää 

ilmaista seulontaleiriä. Hän epäröi 

mutta päätti kuitenkin lähteä leirille 

seulottavaksi. Sieltä hän sai passi-

tuksen sairaalaan leikkaukseen.

Hän sai kuljetuksen, leikkauk-

sen, kaikki toimenpiteet ja ruuan 

ilmaiseksi. Leikkauksen jälkeen, kun 

hän sai näkönsä takaisin, hänen elä-

mänhalunsa palasi jälleen. Ja tähän-

kin potilaaseen liittyy suomalaisuus. 

Nimittäin hänen leikkauksen maksoi 

LC Siuntio/Charlotat klubin kummi-

maksu. Tänä päivänä hän elää pir-

teänä aktiivista elämää omassa yhtei-

sössään.
Erkki Laine, hankevastaava

Arvovaltaisia vieraita 
Ratnapuran sairaalassa

Sri Lankan Lions-ystävien jäsensih-

teeri Lion Kaarina Laine kiinnittää 

IPIP Prestonin takkiin Ystävien jäsen-

merkin.

500 € LAHJOITTAJAT LC:t ja PIIRIT

1.000 € lahjoittaneet klubit

1. LC Turku Aninkainen 107-A 1000

500 € lahjoittaneet klubit

1 LC Espoo/Keskus 107-B 500

2 LC Helsinki-Helsingfors 107-B 500

3 LC Helsinkiki/Pikku-Huopalahti 107-B 500

4 LC Espoo/City 107-B 500

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

10 LC Rautalampi 107-K 500

11 LC Helsinki/Töölö 107-B 500

12 LC Espoo/Alberga 107-B 500

13 LC Loviisa-Lovisa 107-N 500

14 LC Varpaisjärvi 107-K 500

15 LC Jakobstad/Malm 107-O 500

16 LC Liminka/Liminganlahti 107-I 500

17 LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 107-B 500

18 LC Keuruu 107-G 500

19 LC Lammi 107-C 500

20 LC Helsinki/Ruoholahti 107-B 500

21 LC Kirkkonummi/Kyrkslt’tt 107-B 500

22 LC Helsinki/Pakinkylä 107-N 500

23 LC Iisalmi 107-K 500

24 LC Vaasa/Family 107-F 500

25 LC Helsinki/Hakaniemi 107-N 500

26, LC Riihimäki 107-C 500

27 LC Kuusamo 107-L 500

28 LC Helsinki/ Munkkiniemi 107-B 500

29 LC Tapiola 107-B 670

30 LC Nykarleby 107-O 500

31 LC Haapajärvi/Kantapuhto 107-O 500

32 LC Loimaa 107-A 500

33 LC Turku/Archipelago 107-A 500

34 LC Jämsänseutu 107-G 500

35 LC Ylistaro 107-F 500

36 LC Jyväskylä/Jyvässeutu 107-G 500

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/Linnut 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

57 LC Lappfjärd-Lapväärtti 107-F 500

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

63 LC Hämeenlinna/Tawasti 107-C 500

1.500 € henkilölahjoittajat 

1. Lion Dieter Van Hoye (LC Helsinki Ruoholahti) Belgia

1.000 € henkilölahjoittajat

Lion Dr. Klaus Hahne (LC Helsinki/hakaniemi) Saksa

500 € henkilölahjoittajat

1 VCC Heikki Hemilä LC Ylivieska 107-O

2 Lion Maija Huopalainen LC Helsinki Pikku-Huopalahti 107-B

3 Lion Leena Lehmussaari LC Helsinki Pikku-Huopalahti 107-B

4 Lion Leena Logren LC Vantaa Vernissa 107-N

5 PDG Pirjo Järvi LC Iisalmi Yläsavottaret 107-K

6 Lion Sari Laine-Van Hoye LC Helsinki  Ruoholahti 107-B

7 PDG Ilmari Iso-Koivisto LC Riihimäki 107-C

8 Lion Ulla Paavola LC Lahti 107-C

9 PDG Matti Paavola LC Lahti 107-C

10 Lion  Kaarina Laine LC Helsinki Ruoholahti 107-B

11 Lion Kari Hassinen LC Eno 107-H

12 Lion Raija Fors LC Ylivieska Savisilta 107-O

13 Lion Pohjois-Suomi

14 PDG Björn Taxell LC Parainen - Pargas 107-A

15 Lions-perhe Etelä-Suomi

16 PDG Reino Laine LC Somero 107-A

17 PID Erkki Laine LC Espoo/Kivenlahti 107-B

18 Lion Marsa Bäck LC Helsinki/Ruoholahti 107-B

19 Lion Göran Ekman LC Vaasa/Meri 107-F

20 PDG Armas Kristo LC Pello 107-L

21 Lion Ulla Salin LC Helsinki/Ruoholahti 107-B

22 Lion Hilkka Ruusuvista LC Nurmijärvi/Kanerva 107-C

23 Reijo Lantto LC Posio 107-L

24 Jorma Mäenpää/Kari Hiltunen LC Helsinki/Vuosaari 107-N

25 DG:t 2011-12

26 Lion Matti Vuorlahti LC Orimattila 107-C
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Kesäkaudella Tallinnan-reitti tarjoaa enemmän mukavia matkavaihtoehtoja, sillä Viking XPRS saa päivisin seurakseen
Tukholman-reitin upeasti uudistuneet Mariellan ja Gabriellan. Vietä kesäpäivä merellä tai pistäydy päiväksi tai pariksi 
Tallinnaan tai pidemmälle Viroon. Muista etevä Ennakkotilaus kesän juhlajuomien hankintaan! Nähdään kesäisellä merellä!

Kahden yön 
hotellipaketti,

Original Sokos Hotel Viru 

alk. 103 €
hlö, 2 hh

Kesän 

autopaketti Tallinnaan 

Sis. 2–5 hlöä + henkilöauto

Katso päivän hinta:

vikingline.fi

Monipuoliset kesälähdöt 18.6.–14.8.

Varaa netissä, vikingline.fi,
tai soita myyntipalveluumme, puh. 0600 41577 (1,75 €/vastattu puhelu + pvm./mpm.). 
Paikkoja on rajoitetusti. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 
Katso myös Lions-liiton jäsenetuhintaiset risteilyt: www.lions.fi/jasenille/

Päiväristeily 

Tallinnaan 

Katso päivän hinta:

vikingline.fi

18.6.–14.8. 
Piknik-päiväristeily 

Helsingistä 

Katso päivän hinta:

vikingline.fi
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Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvosto kokoontui ylimää-

räiseen ko kouk seensa Näkövammaisten palvelu- ja toiminta-

keskus Iiriksen tiloihin 25.4.2016 ja piti sähköpostikokouksen 

27.4.2016. Esillä oli monia merkittäviä asioita ja päätyi esittä-

mään vuosikokoukselle, ettei kotimaista jäsenmaksua 1.7.2016 

alkaen koroteta.

Talousarvioesitys 2016-2017 otettiin uudelleen käsittelyyn 

ja päätettiin käsitellä sähköpostikokouksessa 27.4. Tässä koko-

uksessa KVN hyväksyi DG Antti Rajaniemen ponnen siitä, 

että CC Jari Rytkönen ja MD-SC Tauno Laine laativat toimin-

tamallin, jolla liiton talouden ja kassavirtojen seuranta saa-

daan kuukausikohtaiselle tasolle. Toimintamallissa tulee olla 

huomioituna toimialojen, työryhmien ja liittotoimiston tuot-

tojen ja kulujen todelliset toteutumisajankohdat sekä suosi-

tellaan kauden 2016–2017 kuvernöörineuvostolle kauden 

2016–2017 talousarvion sopeuttamista laaditun toiminta-

mallin perusteella.

Samassa ponnessa on suositus, että KVN sopeuttaa piiri-

rahaa liiton talouden sopeuttamisperiaatteen mukaisesti huo-

mioiden kuitenkin piirien erilaiset olosuhteet.

Vuosikokousaloitteiden osalta LC Juukan esityksestä puo-

lison kotimaisen jäsenmaksun puolittamisesta todettiin, että 

aloitteessa esitetty toimenpide on jo pantu käytäntöön vuosi-

kokouksen 2009–2010 päätöksen mukaisesti ja perhejäsenen 

kotimainen jäsenmaksu on laskutettu päätöksen mukaisesti. 

LC Iisalmi/Yläsavottarien aloitetteessa Lions-vuosikirjan sisäl-

löstä ja painosmäärästä esitetyt toimenpiteet on jo pantu täy-

täntöön eikä se aiheita jatkotoimenpiteitä.

Liiton omakatteisten rahastojen varojen käytöstä kuvernöö-

rineuvosto esittää korttirahaston purkamista ja korttiaktiviteein 

rinnastamista arpajaisaktiviteettiin sen kirjanpidon ja organi-

soinnin osalta.

Kiinteistön myynti 
vuosikokoukseen

Kuvernöörineuvosto päätti, että Turun vuosikokoukselta hae-

taan valtuudet kauden 2016–2017 kuvernöörineuvostolle läh-

teä valmistelemaan toimitalon myyntiprosessia ja päätösesitys 

myynnistä tulee Joensuun vuosikokoukseen. Myyntiprosessin 

valmistelusta vastaa kiinteistötyöryhmä, johon nimetään lisä-

resurssiksi DG Veikko Teerioja.

Yhteispohjoismaisen pakolaishankkeen tiimoilta Syyrian 

naapurimaissa todettiin, ettei piireissä ole resursseja tähän 

aktiviteettiin, vaan voimavarat keskitetään Punaiseen Sulkaan 

ja kotimaisten nuorien hyvinvoinnin lisäämiseen. Tulevan kau-

den kuvernöörineuvosto voi harkita asiaa uudelleen.

Hyväksyttiin, että kauden piirirahasta jakamatta jäänyt 

summa 2 067 euroa jaetaan tasan piireille käytettäväksi pii-

rien koulutusrahaksi. Liittotoimisto on suljettu heinäkuun vii-

kot 29 ja 30, kummallakin viikolla on puhelinpäivystys.

Seuraava kuvernöörineuvoston kokous pidetään 27.5.2016 

Logomossa Turussa klo 13. Seuraavan kauden järjestäytymis-

kokous on vuosikokouksen jälkeisenä päivä 29.5.2016 klo 10.

Turkulaiset leijonat ovat monen vuo-

den työn tuloksena odottamassa 

Suomen leijonia, puolisoita ja leoja 

63. vuosikokoukseen. Kun säätiedo-

tukset lupaavat hienoja ilmoja, vii-

konlopusta on odotettavissa vuoden 

suurin Lions-tapahtuma.

Jo perjantaina on tarjolla monen-

laista ohjelmaa. Voit osallistua Itä-

meri-seminaariin, jossa esitellään 

suomalaista Lions-toimintaa ja lii-

ton puheenjohtajaehdokkaat. Koko-

uksen Kestävä kehitys -teeman mer-

keissä kuullaan Esko Valtaojan (ava-

ruustähtitieteen emeritusprofessori) 

ja Björn Grönholmin (Union of the 

Baltic Cities, UBC, sihteeristön joh-

taja) esitykset aiheesta. Kestävän 

kehityksen periaatteet tulevat kul-

kemaan punaisena lankana läpi 

koko vuosikokouksen. Vuosiko-

kouk seen osallistuville tullaan tar-

joamaan mahdollisuuden saada tie-

toa ajankohtaisista ympäristönsuo-

jeluun liittyvistä asioista. Luonto-

aiheista kuvamateriaalia tulee myös 

olemaan esillä vuosikokoustiloissa. 

Ohjelmallinen avajaisjuhla aloi-

tetaan seminaarin jälkeen lippujen 

sisääntulolla ja Varusmiessoitto-

kunnan tahdittamalla Lahjan Tyt-

töjen paraatiesityksellä. Tervehdyk-

siä ja puheita lomittavat kevyemmät 

esitykset. Perjantai-illan kruunaa Itä-

meri-iltamat. Tarjolla on hyvää ruo-

kaa ja ohjelmaa sekä luonnollisesti 

tanssia Varusmies-soittokunnan tah-

dittamana.

Lauantaina jatketaan edel-

leen Logomossa. Aamulla alkavan 

ko kouk sen ajaksi voivat puolisot 

valita kolmesta eri päiväohjelmasta. 

Oopuleijona tarjoaa tehokkaan tur-

kulaisuuden kurssin, jonka opetta-

jana toimii Förin Äijä alias Vähä-

Heikkilä. Merileijonan mukana pää-

set Airiston aalloille ja Ruissaloon. 

Matkan varrella näet pitsihuviloita 

sekä museolaivoja, joihin voit tutus-

tua tarkemmin myös maitse. Kult-

tuurileijona vie kävelyretkelle Van-

han Suurtorin ja Turun tuomiokir-

kon maisemiin sekä itse kirkkoon. 

Lisäksi selvitetään iänikuinen kysy-

mys, ollaanko tois pual vai täl pual 

jokke.

Itse vuosikokouksessa ja äänes-

tyksissä otetaan käyttöön uutta tek-

niikkaa asioiden käsittelyn nopeut-

tamiseksi ja kokouksen elävöittä-

miseksi. Kokouksen jälkeen rentou-

dutaan aina yhtä odotetussa yhtei-

sessä iltajuhlassa. Illallinen tarjoil-

laan  asiaan kuuluvalla tavalla pöy-

tiin. Taitavista leijonaveljistä ja -sisa-

rista koostuvan Leijona-orkesterin 

tahdissa saadaan parketilla liikettä 

niveliin. Myös muita maineikkaita 

esiintyjiä on luvassa... Tunteikas 

viestikapulan luovutus seuraavalle 

kokousjärjestäjälle kuuluu luonnol-

lisesti iltajuhlan ohjelmaan.

Turussa 
odotetaan jo 
Lions-vieraita

Jäsenmaksua ei 
koroteta
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Kaudella 2014–2015 liiton talouden 

sopeuttamisen kanssa tehtiin hartia-

voimin töitä. Sopeuttamisbudjetoin-

nin kautta saatiin ensimmäistä ker-

taa liitolle työkalu – budjetti – joka 

oltiin tehty ei vain kustannuspaik-

kakohtaisesti vaan myös tilikohtai-

sesti. Tehty työ toi tulosta, ja tilin-

päätöksen loppusumma on tilinpää-

tössiirtojen jälkeen 23  000 € plussan 

puolella. Tulos on 150  000 € parempi 

kuin edelliskaudella. 

Kauden budjetista jäätiin hieman, 

kun talousarvioennusteessa loppu-

summa oli 26  000 €. Tähän vaikut-

taa hyvin pitkälle se, että kokonais-

tuotot toteutuivat ’vain’ 91 %:sti, 

kun kulut kuitenkin toteutuivat 

98  %:sti. Tuotot kuitenkin kasvoivat 

edelliskaudesta noin 100  000 €, mitä 

selittävät mm. Lions Quest -arvioin-

tihankkeeseen saatu avustus, Punai-

nen Sulka -kampanjan käynnistymi-

nen ja Lions-toimiston tarvikemyyn-

nin kasvu. Tuottojen osalta on kui-

tenkin hyvä mainita, etteivät esim. 

Lion-lehden ilmoitustulot, Lions 

Quest -kurssien osallistumismaksut 

tai arpojen myynti toteutuneet bud-

jetoidun mukaisesti.

Kulupuolella suurimmat budjetti-

ylitykset aiheutuivat atk-asennusten 

ja ulkopuolisten palveluiden osalta. 

Tilinpäätöksessä 2014–2015 tar-

kastellaan vuosikokouksen hyväksy-

män ponnen mukaisesti hallinnon, 

hallinnon aktiviteettien ja omakat-

teisten rahastojen tulosta ja tasetta 

erikseen. 

Hallinnon tulos

Liiton hallinto mielletään usein 

ka peas ti tarkoittamaan vain liittotoi-

mistoa. Liiton hallinto käsittää kui-

tenkin Lions-talon kulut, kaikki kan-

salliset ja kansainväliset kokoukset, 

koulutukset, hallituksen puheen-

johtajistolle hyväksymät matkaku-

lut, toimialojen ja työryhmien kulut 

sekä viestinnän (Lion-lehti, vuosi-

kirja ja viestintätoimialan kulut). 

Hallinto rahoitetaan ensisijaisesti 

jäsenmaksutuotoilla, mutta noin 

yksi kolmasosa hallinnon tuloista 

koostuu muista lähteistä, joita ovat 

mm. vuokratuotot, kansainvälisen 

järjestön avustukset lehdelle, koulu-

tuksiin tai Lions-toimistolle ja lehden 

ilmoitusmyynnin tuotot.

Kauden 2014–2015 osalta hallin-

non tulos on 30  000 € positiivinen. 

Liittotoimiston ja kiinteistön koko-

naistulos jäi budjetista n. 30  000 €; 

kuitenkin loppusumma 317  000 € 

on vastaavan 30  000 € edelliskautta 

parempi. Budjetin alitus johtuu jo 

aikaisemmin mainitusta atk-kulujen 

ylityksistä. Kokouskuluissa säästöä 

kertyi reilu 10  000 €, samoin toimi-

alat ja työryhmät alittivat budjet-

tinsa n. 25  000 € verran. Viestintä 

(yht. –78  000 €) alitti myös budjet-

tinsa 15  000 € edestä. Lion-lehden 

tulosta parantaa kansainvälisen jär-

jestön lehtituki, joka suotuisan dol-

larin kurssin ansiosta oli liki 20  000  € 

budjetoitua suurempi.

Hallinnon  
aktiviteettien tulos

Hallinnon aktiviteeteiksi kaudella 

2014–2015 on määritelty Lions 

Quest, nuorisovaihto ja -leirit, 

yhteispohjoismainen (NSR) hanke 

mukaan lukien Orkester Norden, 

leotoiminta, Skeba, Turvassa tiellä, 

Nenäpäivä, Kiitos veteraanit!, Uusi 

Lastensairaala -keräys ja Lions-arvat. 

(Näistä mm. Kiitos veteraanit! tai 

Uusi Lastensairaala eivät ole liit-

totasolla jatkuneet kaudella 2015–

2016.) Nuorisoon kohdistuvien hal-

linnon aktiviteettien osalta mahdol-

linen alijäämä on katettu joko jou-

lukortti- tai arpamyynnin tuotoista. 

Sama koskee yhteispohjoismaista 

hanketta. Muiden hallinnon aktivi-

teettien osalta mahdollinen alijäämä 

on katettu hallinnon tuotoista. 

Kaudella 2014–2015 hallinnon 

aktiviteettien tulos on –7  500  €, 

mikä vaikuttaa hallinnon koko-

naistulokseen. Arpamyynti kasvoi 

16  %:lla. Arvoista myytiin reilu 60  % 

mutta vajaa puolet palkinnoista 

lunastettiin. Arpojen nettotuotto 

65  000 € käytettiin nuorisovaihdon 

ja -leirien tukemiseen, leojen avus-

tamiseen sekä Turvassa tiellä -hank-

keen ja Skeban kuluihin. Loppuosalla 

arpatuotoista tuettiin myös Orkester 

Nordenin suomalaisia soittajia.

Omakatteiset rahastot

Lions-liiton kirjanpidossa on seu-

raavat aktiviteettien omakattei-

set rahastot: Korttirahasto, Punai-

nen Sulka-rahasto, Leo-rahasto, Sri 

Lanka -rahasto, Kummilapsirahasto, 

Suomi johtoon -rahasto ja Katastro-

firahasto.

Omakatteiset rahastot ns. nolla-

taan tilinpäätökseen, ja tulos (yli- tai 

alijäämä) siirretään omakatteisten 

rahastojen omaan pääomaan tasee-

seen. Siirrot omakatteisiin rahastoi-

hin perustuvat kirjanpitolakiin ja 

ovat näin ollen kirjanpidon rutiini-

vientejä sellaisen kirjanpitovelvolli-

sen kirjanpidossa, jonka taseessa po. 

rahastoja on. Omakatteisten rahas-

tojen varat ja velat tulee pitää fyy-

sisesti erillään niitä hoitavan yhtei-

sön tai säätiön varoista ja veloista. 

Tämän vuoksi omakatteisilla rahas-

toilla on mm. omat pankkitilit ja 

omat arvo-osuustilit, jos niillä on 

arvopaperitileillä säilytettävää omai-

suutta. Omakatteisten rahastojen 

varat sekä omapääoma ja velat esi-

tetään taseessa omina erinään, eril-

lään niitä hallinnoivan kirjanpitovel-

vollisen vastaavista tase-eristä. 

Kaudella 2014–2015 omakatteis-

ten rahastojen kohdalla voidaan nos-

taa esiin kampanjaansa käynnistellyt 

Punainen Sulka 2016–2017 -keräys 

ja katastrofirahasto, josta avustuk-

sia Kiinan ja Nepalin maanjäristyk-

sen uhreille maksettiin yhteensä 

100  000 €. Korttimyynnissä tapah-

tui pientä laskua. Joulukorttien tuot-

toja käytettiin yhteispohjoismaisen 

hankkeen ja Orkester Norden -soit-

tajien tukemiseen. Loppuosalla tuo-

toista (11  000 €) kartutettiin kortti-

rahaston pääomaa.

Liiton talous kaudella 
2015–2016

Kuluvan kauden osalta budjetissa 

on pysytty tyydyttävästi. Suurim-

mat haasteet kohdistuvat Lion-leh-

teen: ilmoitusmyynti on aikaisempaa 

haasteellisempaa. Lisäksi MyLCI-jär-

jestelmän muutostyöt ovat kasvat-

taneet jäsenrekisterin kustannuksia. 

Kansainvälinen järjestö on kuitenkin 

tukenut muutostöitä yli 16  000  € 

avustuksella. Kokonaistuloksen voi-

daan ennustaa olevan lievästi plus-

san puolella kauden päätyttyä.

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Talouden sopeuttamistoimet toivat 
tulosta kaudella 2014–2015
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107-A

Ulla Rahkonen, LC Paimio/Aallotar
Varapiirikuvernööri Ulla Rahkonen on syntynyt Raumalla. 
Asuu nykyään Paimiossa/Turussa. Perheeseen kuuluu mies 
Tapani ja kaksi omissa talouksissaan asuvaa poikaa, yksi lap-
senlapsi ja Viljo-kissa. 

Ulla on tehnyt työnsä terveydenhuollossa aloittaen uransa 
Paimion sairaalassa, mutta toimi 25 viimeistä vuotta Kemiön-
saarella, jääden eläkkeelle vuoden 2015 elokuussa.

Ulla on LC Paimio/Aallotarten perustajajäsen. Klubi vietti 
juuri 10-vuotis charterjuhliaan. Ensimmäinen lionstoiminnan tehtävä oli klubin Punai-
nenSulka kampanjan yhdys-/vastuuhenkilön tehtävä. Klubissa hän on hoitanut myös 
presidentintehtväviä ja toiminut lasten joululahjahankinnan yhdyshenkilönä. Klubi 
on palkinnut hänet Melvin Jones jäsenyydellä. Piirihallituksessa hän on ollut mukana 
neljä kautta. Tällä kaudella varapiirikuvernöörin tehtäviin on kuulunut myös Turun 
vuosikokous-, kesän 2016 nuorisoleiri- ja lastensairaalan ”vanhempainhuoneiden” 
toimikunnissa toimiminen. 

Vapaa-aikana hän hoitaa mielellään lastenlasta ja osallistuu aktiviisesti viikottai-
siin kuntoliikunta tapahtumiin sekä itse vetäjänä että osallistujana.

 Kansainvälinen yhteistyö jatkuu työuran Euroopan alueen yhteistyön jälkeen Poh-
jola-Nordenin pohjoismaisessa yhteistyössä. 

107-B

Emilia Talvisaari, LC Helsinki/Ruoholahti
Keski-ikää lähestyvä varapiirikuvernööri Emilia Talvisaari 
asuu Helsingissä. Perheeseen kuuluu puoliso DG Kari. Emi-
lia työskentelee mielenterveys- ja päihdeongelmaisten nuor-
ten parissa. Hän toimii myös tulkkina (AMK) erilaisissa ympä-
ristöissä ja tekee myös etätulkkauksia. Emilia kutsuttiin leijo-
naksi vuonna 2004. 

Ollessaan tuore LC Helsinki/Ruoholahden jäsen, hän sai 
edustaa klubiaan tilaisuudessa, jossa huumekoiran koulutuk-

seen lahjoitettiin varoja. Kun lahjoituksen vastaanottaneella koirankouluttajalla alkoi 
liikutuksesta valua kyyneleitä silmistä, Emilia tiesi heti, että on oikeanlaisessa toimin-
nassa mukana. Auttaminen kun on ollut aina lähellä hänen sydäntään. Emilia on ollut 
alusta alkaen aktiivisesti mukana klubin toiminnassa, toimien sihteerinä, president-
tinä ja jäsenjohtajana. Piirihallituksessa hän on ollut mukana viisi kautta. Lions-toi-
minnan lisäksi Emilia harrastaa lukemista, kalastusta, veneilyä ja järjestyksenvalvon-
taa erilaisista tapahtumissa. Akkuja hän lataa kuntoilemalla pauhaavan musiikin tah-
dissa ja rentoutuu metsässä patikoimalla luonnon ääniä kuunnellen.

107-C

Sinikka Uola, LC Hämeenlinna/Linnattaret 
Varapiirikuvernööri Sinikka Uola on syntynyt Kemijärvellä 
1947. Perheeseen kuuluu puoliso PDG Jukka sekä Hämeen-
linnassa asuvat lapset perheineen. Elämäntyönsä Sinikka on 
tehnyt hotelli-ja ravintola-alalla.

Ennen lionsjärjestöön liittymistä Sinikka toimi noin 15 
vuotta aktiivisesti lions-puolisotoiminnassa. LC Hämeenlinna/
Linnattarien charterpresidentti Sinikka on ollut järjestön 100 
% jäsen vuodesta 2004. Klubissaan hän on toiminut presi-

denttinä ja viisi kautta rahastonhoitajana ja piirihallituksessa eri tehtävissä yhteensä 
viisi toimintakautta. Lions-liiton vuosikokousrakennetyöryhmän jäsen 2012–2013, 
SLL vuosikokous 2010 päätoimikunnan jäsen, Arne Ritari-säätiön hallituksen jäsen 
2012–14 ja puheenjohtaja 2014–2015. 

MJF 2008, SLL I ruusukkeen ansiomerkki 2010, Lions-ritari 2013 ja Arne Ritari -sää-
tiön III ruusukkeen ansiomerkki 2015. Lionstoiminnan lisäksi harrastuksiin kuuluu 
mökkeily, vesijuoksu ja sauvakävely. Erittäin mieluista on puuhailla rakkaitten lasten-
lasten kanssa. Sinikan teema tulevalle kaudelle on ”yhdessä hyvää lionshengessä”.

107 D

Heikki Lohi, LC Luumäki/Ukko-Pekka
Varapiirikuvernööri Heikki Lohi syntyi leijonaksi 3.8.1959 Luu-
mäellä. Perheeseen kuuluu puoliso Seija ja kolme aikuista, 
kotoa jo pois muuttanutta tytärtä. Heikki työskentelee yritys-
palvelumyyjänä rakennustarvike- ja puutavarakaupan alalla. 
Hänellä on menossa päättökausi yli viisitoista vuotta kestä-
neistä kunnallisista ja maakunnallisista luottamustehtävistä, 
joissa hän on erityisesti suuntautunut arviointi- ja tarkastus-
toimintaan. tasavallan presidentti on myöntänyt hänelle Suo-

men Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1.luokan mitalin kultaristein. 
Leijonaksi Heikki kutsuttiin vuonna 1998. Klubivirkojen lisäksi hän on toiminut 

kolme kautta D-piirin Lions Quest-toimikunnan puheenjohtajana ja piirihallituksessa 
lohkon puheenjohtajana, kaksi kautta piirin rahastonhoitajana sekä piirisihteerinä 
ennen varapiirikuvernöörikausia. Lappeenrannassa vuonna 2008 järjestetyssä Suomen 
Lions-liitto ry:n vuosikokouksessa Heikki toimi taloustoimikunnan puheenjohtajana.

Lionismissa Heikille on tärkeintä Järkevä toiminta ja Leijonasydän. Muita hyödyllisiä 
harrastuksia ovat metsänhoito, vanhojen traktorien rassaaminen ja reserviläistoiminta.

107-E

Reijo Lumme, LC Tampere/Ruotu
Varapiirikuvernööri Reijo Lumme on syntynyt Jokioisilla 
29.9.1955. He ovat vaimonsa, lion Eijan (LC Tampere/Sii-
linkari) kanssa molemmat toista kertaa naimisissa. Reijolla 
on edellisestä liitosta 3 lasta ja Eijalla 2. Lastenlapsia on jo 
yhteensä 10, ikähaarukalla 3 kk – melkein 15 v. Työuransa 
Reijo on tehnyt pääasiassa hotellinjohtajana johtamalla 
yhteensä kymmentä eri hotellia ympäri Etelä-, Keski- ja Itä-
Suomea. Kolme vuotta hän oli pääkonttorilla ensin myynti-, 

sitten myynti- ja markkinointijohtajana 1990-luvulla.
Reijo on leijona vuodesta 1995 jolloin liittyi jäseneksi LC Espoo/Leppävaaraan. 

Sen jälkeen hän oli pitkään LC Forssa/Wahrenin jäsen, 1997–2011. Tuona aikana hän 
oli myös aktiivinen C-piirin piirihallitusjäsen 5 vuotta. Forssasta Reijo siirtyi mökki-
paikkakunnan klubiin LC Tuulokseen vuosiksi 2011–2013 ja sieltä nykyiseen klubiin 
LC Tampere/Ruotuun vuoden 2013 lopussa kun he muuttivat Tampereelle. Reijo on 
Melvin Jones -jäsen vuodesta 2007, 1 ruusukkeen ansiomitalin hän on saanut 2009 
ja Medal of Meritin 2011. Tänä keväänä hänet palkittiin kaudesta 2014–2015 DG-tea-
min Excellence Awardilla. Reijon harrastukset lions-toiminnan ohella ovat moottori-
pyöräily, lukeminen ja mökkeily.

107-F

Jarmo Hietala, LC Lapua/Simpsiö
Varapiirikuvernööri Jarmo Hietala on syntynyt 6.10.1950 
Lapualla. Koulutukseltaan hän on insinööri ja on toiminut 
lähes koko työuransa ajan Lapuan kaupungilla vastuualuee-
naan vesihuolto ja liikenneväylät. Eläkkeen hän jää vuoden 
2016 aikana. Aviopuolison Paulan kanssa ei ole yhteisiä lap-
sia, mutta yhteensä lapsia on seitsemän ja lastenlapsia yhdek-
sän. Paula on koulutukseltaan psykologi ja psykoterapeutti. 

Jarmo on ollut leijona vuodesta 1978 lähtien ja toiminut 
kaikissa klubin viroissa sekä useissa viroissa piirin tasolla. Noin parikymmentä vuotta 
sitten hän perusti La pualle uuden lionsklubin, jossa on sekä miehiä, että naisia. Hän 
on tämän klubin kummileijona. Omassa klubissaan hän käynnisti mm. nuorisovaih-
toaktiviteetin jo noin 30 vuotta sitten. Toiminnastaan leijonana hänelle myönnet-
tiin ensimmäisenä klubin jäsenenä Melvin Jones -jäsenyys sekä lukuisia muita huo-
mionosoituksia.

Vapaa-ajan harrastuksena leijonatoiminnan lisäksi on musiikki. Hän on toiminut 
aikoinaan noin 20 vuotta erilaisten kuorojen johtajana. Lisäksi hän on yksinlaula-
jana esiintynyt useissa erilaisissa tilaisuuksissa. Nykyään musiikkiharrastus painot-
tuu lähinnä improvisaatiosoittoon pianolla.

Ehdokkaat piirikuvernööreiksi 2016–2017
Kansainvälisen Lions-järjestön uusi toimintakausi alkaa 1.7.2016. Sitä varten valitaan sääntöjen 
mukaisesti uudet henkilöt johtamaan toimintaa järjestön kaikilla tasoilla. Moninkertaispiiri 
107:n yksittäispiirit ovat nimenneet alla olevat henkilöt tulevan kauden 2016–2017 
piirikuvernööriehdokkaikseen. Ehdokkaat esitellään Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa Turussa 
toukokuussa ja he matkustavat elekteinä LCI:n kansainväliseen vuosikongressiin Fukuokaan Japaniin 
kesäkuun loppupuolella, jolloin he antavan piirikuvernöörilupauksensa ja heidän nimityksensä 
sinetöityy.
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107-G

Kari Edelmann, LC Jyväskylä/Cygnaeus
Varapiirikuvernööri Kari Edelmann on LC Jyväskylä/Cygnaeus -
-klubin leijona vuodesta 2007. ”Olen syntyisin helsinkiläi-
nen. Olen ollut tutkijana Kirkniemen ja Äänekosken teh-
tailla ja metsäteollisuuden energiankäytön tutkimusprofes-
sorina VTT:llä Jyväskylässä. Olen toiminut Cygnaeus klubissa 
presidenttinä kaudella 2009–10 ja hallituksen jäsenenä vuo-
sina 2008-14. G-piirissä olin lohkon puheenjohtajana kaudella 
2010–11 ja toisena varapiirikuvernöörinä kaudella 2014-15. 

Olemme vaimoni kanssa kolmannen polven isovanhempia. Vaimoni Eeva-Liisa on 
toiminut pitkään apteekkialalla ja viimeksi apteekkarina Lievestuoreella. Harrastamme 
yhdessä lenkkeilyä, pyöräilyä, uintia ja hiihtoa. Lisäksi olen kiinnostunut kalastuk-
sesta ja sukututkimuksesta. Toisen varapiirikuvernöörikauden (2015-16) lähestyessä 
loppuaan haen teiltä piirin leijonilta kannatusta tulevalle kaudelle saadakseni piiri-
kuvernöörinä kykyjeni mukaan tukea teitä G-piirin eri klubien jäseninä ja johtajina.”

107-H

Leo Ryynänen, LC Juuka 
Maamme itäisin piiri, 107-H valitsi minut kevätkokoukses-
saan seuraavan kauden piirikuvernöörikseen. Olen 59-vuo-
tias liikenneopettaja, jolla lionsura alkoi 80-luvulla. Perhee-
seeni kuuluu vaimoni Merjan lisäksi kaksi nuorta miestä, 
Miro ja Miska. Perheemme yhteinen harrastus on mootto-
ripyöräily ja niinpä autotallistamme löytyy jokaiselle ikioma 
nimikkoprätkä.

Kauteni suurin voimanponnistus tulee piirillämme ole-
maan Suomen Lions-liiton vuosikokouksen järjestelyt kesäkuussa 2017. Odotamme 
Joensuun Areenalle noin kahtatuhatta vierasta, jotka juhlivat sekä satavuotiasta lions-
järjestöä että satavuotiasta isänmaata. 

Kauteni tärkeimpiä tavoitteita on jäsentyytyväisyyden ylläpito ja järjestön positii-
vinen esilläolo, jolla tavoitellaan myös uusia käsipareja hyvän tekemiseen. 

Teemani kaudelle 2016–2017: Usko hyvän tekemiseen.

107-I

Aarto Mäkinen, LC Sotkamo
Varapiirikuvernööri Aarto Mäkinen syntyi Virroilla Pohjois-
Hämeessä Pohjanmaan portilla 65 vuotta sitten. Kainuussa 
hän on asunut 20 vuotta ja kotipaikka on Sotkamo. Perhee-
seen kuuluu puoliso Airi; lapset ovat muuttaneet eri puo-
lille Suomea. Lisäksi perheessä on kummilapsi Sri Lankassa

”Kutsusta liityin vuonna 2003 LC Sotkamoon. Leijonau-
ran alussa kävin useasti ”paikkamassa” LC Helsinki/Pohjois-
Haagan klubissa, jossa sain tutustua heidän toimintaansa ja 

opin tuntemaan lionismia We Serve -hengessä. LC Sotkamossa, omassa klubissa pre-
sidenttinä 2010–2011. Vuodesta 2010 alkaen olen ollut rakentamassa Suomen Lions-
liiton 62. vuosiko kousta Sotkamoon ja tehtäväni oli toimia päätoimikunnan puheen-
johtajana. Olen saanut 9 erilaista palkintoa Lions-työstä mm. piirimme vuoden Lion 
v. 2011 sekä kansainvälisen presidentin palkinnon vuosikokouksesta.

I-piiri on menestynyt hyvin Suomessa ja meidän on helppo jatkaa arvokasta pal-
velutehtävämme. Piirimme menestys on perustunut kolmen alueen yhteiseen haluun 
ja tahtoon: ”I on ykkönen!”. Haluan tukea I-piirin jäsenistöä ja kaikkia klubejamme, 
jotka ovat tehneet ja tekevät hyvin arvokasta työtä Me palvelemme -hengessä. Kui-
tenkin jatkossa joudumme panostamaan uusien jäsenten hankintaan jäsenvirtojen 
nousun vuoksi.

Haluamme etsiä yhdessä lisää ratkaisuja: koulutamme, innostamme ja perustamme 
uusia klubeja. Tuleva toiminta on sopiva sekoitus pitkän kokemuksen tuomaa tie-
toa ja osaamista sekä sopivasti nuoruutta ja uusia ajatuksia. Klubiviihtyvyys on tär-
keä asia meille kaikille ja erityisesti uusille leijonajäsenille. Etsimme uutta tekemistä, 
kehitämme mielekästä toimintaa sekä luomme keskinäistä yhteisymmärrystä ”huu-
morin pilke silmäkulmassa”. 

DG:nä tulen mielelläni vierailemaan klubeissa ja kannustamaan leijonia niin arjessa 
kuin juhlassa. Olen valmis haastavaan tehtävään kansainvälisessä palvelujärjestössä. 
Rakennetaan yhdessä menestystä I-piirissä, olemme mahdollisuuksien omistajia. 
Monta tapaa tehdä hyvää – tule mukaan.

107-K

Reijo Lyttinen, LC Kuopio/Päiväranta
Varapiirikuvernööri Reijo Lyttinen on syntynyt 66 vuotta sit-
ten Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajamailla, Vaalassa. 
Pienviljelijän poikana metsäala kiinnosti, ja niin hän hakeu-
tui alalle. Metsäopistosta päästyään hän palveli muutaman 
vuoden yksityismetsätalouden puolella, minkä jälkeen siirtyi 
metsäteollisuuden palvelukseen. Muutaman vuoden kuluttua 
Reijo perusti oman yrityksen. Yrityksen toimialana oli aluksi 
puutavaran osto ja -välitys. Viimeiset 20 vuotta hän on toi-

minut puutavara-agentuurina vieden puutavaraa ulkomaille. 
Lions-toimintaan Reijo tuli mukaan v. 1988 G-piirissä. Vuodesta 2006 lähtien 

hän on palvellut LC Kuopio/ Päivärannan leijonissa. Klubin jäsenenä hän on hoita-
nut presidentin, sihteerin ja rahastonhoitajan virkoja. Myös klubimestarin tehtävät 
ovat tulleet tutuksi. 

Piirihallituksessa Reijo on toiminut piirisihteerinä, muutosvalmentajana, piirin sih-
teerikouluttajana. Hän on kuulunut K- ja G-piirin yhteisen SKEBAbändikisan tuoma-
ristoon kolmena kautena. ”Olen “Savon Lions Akateemikko”, joka on entisen PDG 
Timo Särkelän leikkimielinen nimitys Savon Lions Akatemian johtajuus-koulutuk-
sen käyneille.” 

Puoliso Pirjo Järvi on myös leijona ja piirin entinen piirikuvernööri kaudella 2010–
11. Molempien lapset ovat jo aikuisia. Kummallakin on kaksi lasta ja Reijolla 2 lasten-
lasta. Harrastuksiin kuuluu ennen kaikkea lions-toiminta, mutta matkustelu, tanssi, 
hiihto, marjastus ja sienestys ovat myös sydäntä lähellä. Myös kotipuutarha ja mökki 
vievät oman aikansa. ”Leijona olen ollut jo syntyessäni.” 

107-L

Markku Kylmälä, LC Simo
Varapiirikuvernööri Markku Kylmälä syntyi Simossa 11.2.1951. 
Perheeseen kuuluu puoliso lion Raija ja kaksi aikuista lasta ja 
kolme lastanlasta (neljäs tulossa). Elämäntyönsä Markku on 
tehnyt puunjalostusteollisuudessa. Hän aloitti työt v. 1973 
silloisen Kemi Oy:n ”Leivän isän” palveluksessa. Markku jäi 
eläkkeelle samalta tehtaalta kunnossapitoyhtiö Botnia Mill 
Servicen palveluksesta kunnossapitosuunnittelijan toimesta 
keväällä v. 2015. 

LC Simon jäseneksi Markku kutsuttiin v. 1991. Klubissa hän on toiminut kaikissa 
viroissa, presidenttinä kahdesti. Piirihallituksessa hän ollut mukana viisi kautta. Vapaa-
ajan harrastuksia ovat golf, uinti, hiihto ja pesäpallo sekä urheilun järjestötoiminta 
mm. Simon Kiri ry:n puheenjohtaja, Pohjois-Suomen Pesis ry. johtokunta, Länsi-Poh-
jan Urheiluseurat ry johtokunta.

107-M

Raimo Gröhn, LC Pori/Meri-Pori  
Varapiirikuvernööri Raimo Gröhn on syntynyt 24.11.1952 
Porissa ja asuu edelleen synnyin paikkakunnallaan. Perhee-
seen kuuluu puoliso Eva, sekä kaksi aikuista tytärtä ja kuusi 
lastenlasta. Hän on myynti- ja markkinointi koulutuksen saa-
nut, kauppateknikko ja MKT, työuransa hän on tehnyt myyn-
tipäällikkönä autokaupassa, jossa toimi yli 30 vuotta, sekä vii-
meiset 10 vuotta yrittäjänä rakennusalalla, josta on nyt siir-
tynyt “vapaaherraksi” eläkkeelle.

Lions ura alkoi kutsusta 1988 LC Pori/Meri-Porin jäseneksi ja hän on siitä saakka 
ollut 100% jäsen. Hän on hoitanut kaikki klubin hallitusvirat aina seremoniamesta-
rista presidenttiin. Piirihallituksessa hän on toiminut lohkon -ja alueen puheenjohta-
jana ja siirtynyt siitä kuvernööriputkeen. Palkittuna klubin ja piirin eri tehtävistä pre-
sidentin kotimaisen ja kansainvälisen 100% merkillä, erinomaisen piirikuvernööri tii-
min kansainvälisellä ansiomerkillä hänet on palkittu kahdesti, sekä ensimmäisen ruu-
sukkeen ansiomerkillä.

Harrastuksena lionstoiminnan lisäksi, mökkeily Ahlaisten saaristossa, kalastus 
mikäli ehtii, rakentaminen lähinnä uutta, ja tietenkin olemassa olevat rakennukset 
vaativat aina parantamista ja korjausta. 

107-N

Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä
Varapiirikuvernööri Aarne Kivioja on syntynyt 17.3.1953 Hel-
singissä. Hän on edelleen ammatissaan toimiva ortopedian 
ja traumatologian erikoislääkäri ja dosentti. Puoliso Tuula on 
myös lion ja perheeseen kuuluu hyväkuntoiset vanhemmat 
mukaan lukien 22 jäsentä.

Kotioloissa on riittänyt nuorisotoimintaa, joten Aarne 
liittyi LC Helsinki/Pakinkylän leijonaksi vasta kypsällä iällä 
vuonna 2000. Klubin hallitustehtävistä Aarne on hoitanut 

jokaista yhtä lukuun ottamatta. Piirihallituksessa ura alkoi lohkon puheenjohtajana 
ja sitten LCIF-koordinaattorina ennen piirikuvernööriputkeen siirtymistä. Aarne on 
Arne Ritari -killan jäsen sekä progressiivinen Melvin Jones -jäsen. Kuvernöörikurssi 
on valinnut Aarnen kurssinvanhimmaksi.

Harrastuksia ovat mökkeily, metsänhoito, kielten opiskelu sekä hiihto- ja melonta-
vaellukset yhdessä Tuulan, lasten, lastenlasten sekä ystävien seurassa.

107-O

Torolf Höglund, LC Vörå
Varapiirikuvernööri Torolf Höglund on syntynyt Korsnäsissa 
16.12.1949. Torolf on toiminut AMK maanmittausinsinöörinä 
yli 40 vuotta Maanmittauslaitoksen palveluksessa, josta jäi 
eläkkeelle helmikuussa 2014. Päätehtävänä on ollut tilusjärjes-
telyt, kaikkine osavaiheenaan. Perheeseen kuuluu puoliso Siv 
sekä kaksi omissa kodissaan asuvaa tytärtä ja neljä lastenlasta.

Torolf tuli Vöyrin lionsklubin jäseneksi v. 1977 ja ollut siitä 
lähtien 100-prosenttinen lion. Presidenttinä Torolf on toimi-

nut kaksi kertaa sekä kaikissa muissa hallituksen tehtävissä omassa klubissa. Torolf 
on toiminut piirin hallituksessa lohkonpuheenjohtajana sekä piirin nuorisovaihtajana 
vuodesta 2013. Torolf on myös Melvin Jones-jäsen. Piirin teemaksi on valittu Enem-
män yhdessä – Mera tillsammans. Teemalla halutaan korostaa klubien ja jäsenien 
yhteistyö sekä mahdollisuudet saavuttaa suurimpia tavoitteita isona ryhmänä. Har-
rastuksiin Lions-toiminnan lisäksi kuuluu golf, keilailu ja metsänhoito.
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Jälleen uusi aspekti Lions-maail-

masta avautui istuvalle varapu-

heenjohtajalle, kun käväisin pika-

pikaa Isossa Omenassa ihmettele-

mässä, miksi Lions-järjestöllä on joka 

vuosi tilaisuus vierailla Yhdistynei-

den Kansakuntien päämajassa New 

Yorkissa. Ja miksi YK:n lippua näyte-

tään jokaisen kansainvälisen vuosi-

kokouksen estradilla. 

Ja selvisihän se: Melvin Jones, jo 

silloin laajalti tunnetun monikansalli-

sen hyväntekeväisyysjärjestön edus-

taja, oli kutsuttu suunnittelemaan 

YK:n peruskirjaa. Sen allekirjoittivat 

YK:n 50 perustajavaltiota 26.6.1945 

San Franciscossa. Peruskirja tuli voi-

maan 24.10.1945, jolloin myös 51:s 

perustajajäsen, Puola, sen allekir-

joitti ja ratifioi. Peruskirjan 71. artik-

lan mukaan YK:n Talous- ja Sosiaa-

lineuvosto (ECOSOC) konsultoi tar-

vittaessa ei-valtiollisia järjestöjä toi-

mialaansa kuuluvissa asioissa. Lions 

Clubs International (LCI) on ollut 

tässä konsultin asemassa vuodesta 

1947 alkaen. Lions-järjestön viralli-

sena edustajana YK:ssa on tällä het-

kellä entinen kansainvälinen presi-

dentti (PIP) Al Brandel. 

LCI:llä on edustajansa kaikissa 

YK:n päätoimipisteissä: New Yor-

kissa, Wienissä ja Genevessä. 

Lisäksi seuraaville YK:n osastoille 

on nimetty edustaja: 

YK:n lasten avun rahasto (UNI-

CEF): New Yorkissa, Genevessä ja 

Nairobissa, 

YK:n tiedotusosasto New  Yorkissa 

YK:n talous- ja sosiaalineuvosto 

(ECOSOC) New Yorkissa, 

YK:n opetus-, tiede- ja kulttuuri-

järjestö (UNESCO) Pariisissa, 

YK:n ympäristöohjelma (UNEP) 

Nairobissa,

YK:n elintarvike- ja maatalousjär-

jestö (FAO) Roomassa, 

YK:n huume- ja päihderiippu-

vuuskomitea New Yorkissa, 

YK:n Maailman terveysjärjestö 

(WHO) Roomassa sekä Euroopan 

neuvosto. 

Yhtenä yhteistyön muotona on 

ollut Leijonien YK-päivä, Lions Day 

with the United Nations (LDUN), 

nyt jo 38. kerran. Ja kun kyseessä 

oli niin YK:n kuin yhteistyömme 

70-vuotisjuhla, oli paikalla ennätyk-

selliset 750 lionia ja leoa 36 maail-

man maasta. 

Ennen YK-päivää LCI tarjosi vie-

raille tilaisuuden tutustua YK:n pää-

majaan. Paikalla oli toki useita mui-

takin mm. koululaisryhmiä, joita eri-

kieliset oppaat kierrättivät pääraken-

nuksen tiloissa 20 hengen ryhmissä. 

Pääsimme mm. Norjan valtion raken-

nuttamaan Turvallisuusneuvoston 

saliin ja Yleiskokouksen saliin, missä 

valtionjohtajat tammikuussa pitävät 

puheensa, viimeksi tasavallan presi-

dentti Niinistö. Kierros päättyi mat-

kamuistomyymälään, missä oli esi-

neistöä eri puolilta maailmaa sekä 

runsas kirjallinen materiaali YK:n 

70-vuotisen toiminnan ajalta. Illalla 

oli läheisessä Grand Hyatt hotellissa 

cocktail-tilaisuus sekä yhteinen illal-

linen, missä sai taas tavata sekä van-

hoja tuttuja että uusia Lions-johtajia. 

Lauantain seminaarin avasi PIP 

Al Brandel. Itse pääsihteeri Ban 

 Ki-moon ei tällä kertaa päässyt pai-

kalle, mutta hänen terveisensä leijo-

nille luki Viestinnän ja Tiedotuksen 

apulaispääsihteeri Cristina Callach. 

Pääsihteeri kertasi vuoden 2000 

Yleiskokouksen hyväksymät kah-

deksan vuosituhannen tavoitetta: 

1. Äärimmäisen nälän ja 

köyhyyden poistaminen 

2. Ulottaa peruskoulutus kaikille 

3. Edistää sukupuolten välistä 

tasa-arvoa ja parantaa naisten 

asemaa 

4. Vähentää lapsikuolleisuutta

5. Parantaa odottavien äitien 

terveyttä

6. Taistella AIDSia, malariaa ja 

muita tauteja vastaan 

7. Taata ympäristön kestävä 

kehitys

8. Luoda globaali kumppanuus 

kehitykseen

Pääsihteerin toiveissa on saada YK 

entistä dynaamisemmaksi sekä saada 

työhön mukaan tärkeitä yhteis-

työkumppaneita. Mm. ensi touko-

kuussa on Koreassa kestävän kehi-

tyksen tapahtuma, johon on kut-

suttu satoja ei-valtiollisia järjestöjä. 

Lisäksi tervetulotoivotuksensa luki-

vat IP Tri Jitsuhiro Yamada, Japanin 

YK-suurlähettiläs Motohide Yoshi-

kawa ja New Yorkin osavaltion apu-

laisjohtaja Jorge Montalvo. 

Tämän vuoden pääteemana oli 

Rauha ja Sukupuolten Tasa-arvo. 

Esitykset käsittelivät niin YK:n pro-

jekteja, erityisesti YK:n vuositu-

hattavoitteita (UN Millennium 

 Campaign), kuten kestävää kehi-

tystä ja sukupuolten tasa-arvoa, 

kuin myös Lions-järjestön yhteis-

työtä näissä projekteissa. Mm. YK:n 

Geneven toimiston Lions-edustaja 

PID Howard Lee keskittyi Syyrian 

pakolaisongelmaan. Lionit ja klubit 

voivat jo nyt auttaa pakolaisia pai-

kan päällä Libanonissa ja Turkissa 

lahjoittamalla rahaa UNICEF:lle tai 

LCIF:lle tai toimittamalla pakolais-

leireille telttoja, huopia, makuupus-

seja tai vaikka rahoittamalla esim. 

vedenpuhdistamoita. Lisäksi esillä 

oli  Carter Centerin rooli kolmenkes-

kisenä yhteistyökumppanina erityi-

sesti naisten tasa-arvon toteuttami-

sessa. 

Rauhanjulistekilpailun 
voittaja Kiinasta

Lionsien ja YK-virkailijoiden yhteisen 

lounaan jälkeen jaettiin palkinnot 

maailman parhaalle rauhan esseelle 

ja rauhanjulisteelle. Kirjoituskilpai-

lun voitti Kapkaupungista kotoisin 

oleva Joel Greek, joka oli saanut puo-

livuotiaana näkövamman aivokasvai-

men takia. Piirustuskilpailun voitti 

kiinalainen Yumo Zhu. Molemmat 

kuittasivat 5  000 dollarin palkinnon. 

Kokouksen päätteeksi käytiin 

pakistanilaisen senaattori Nilofar 

Bakhtiarin johtama paneelikeskus-

telu sukupuolten tasa-arvosta. Nilo-

far oli ensimmäinen nainen Lions-

järjestön kansainvälisessä hallituk-

sessa. Keskustelun päätteeksi YK:n 

tasa-arvo-osaston, UN Women 

apulaisjohtaja Ravi Karkara ja LCI:n 

johto allekirjoittivat yhteistyösopi-

muksen tukemaan YK:n kestävän 

kehityksen tavoitetta N:o 5, suku-

puolten tasa-arvo. Lopuksi laulaja/

laulunkirjoittaja, E.P.I.C -aktivistiryh-

män perustaja Tennille Amor esitti 

laulunsa ”Lion”. 
Heikki Hemmilä

Lions-liiton varapuheenjohtaja 
2015–2016

Leijonana YK:ssa

Kiinalainen 12-vuotias YuMo Zhu on tämänvuotinen rauhanjulistekilpailun 

voittaja. 

Kokouksen päätteeksi Lions-johtajat ja Ravi Karkara YK:sta allekirjoittivat 

yhteistyösopimuksen sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. 
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On se aika kaudesta, jolloin klubien 

mielikuvituksen lento alkaa olla kirk-

kaimmillaan. Punaisen Sulan lähtö-

laukaus ammuttiin Tampereella maa-

liskuussa ja piireissä potkittiin klubit 

liikkeelle piirikokousten yhteydessä.

 Virallisesti on lupa kaikkien 

klubien toteuttaa omia suunnitel-

miaan Suomen nuorison hyväksi. 

Sen pitäisi olla meille kaikille 

motiivi tehdä sellaista, jota ei aivan 

joka päivä muuten tekisi. Kuiten-

kin tässä vauhdin huumassa pitää 

muistaa rekisteröidä kaikki klubien 

omat PuSu-tuotteet netin kautta tai 

joka tapauksessa toimikunnassa. Ei 

ehkä ole tarpeeksi korostettu rekis-

teröinnissä klubien turvaa verottajaa 

kohtaan. Kun klubi rekisteröi oman 

PuSu-tuotteensa, tulee se liiton alv-

verottomuuden piiriin ja tämä on 

klubeille suuri helpotus. Jos rekiste-

röinti jää tekemättä, vastaa klubi itse 

veroseuraamuksista. 

PuSu-muistitikku

Toimikunta päätti tehdä klubeille 

muistitikun, jossa on kaikki jul-

kaistu PuSu-materiaali. Nyt voi 

tehdä tikusta asiaa, sillä siitä löy-

tyvät logot, ohjeet, videot ja PuSu-

tuotteet kuvineen päivineen. Klu-

bit voivat pitää muutaman minuu-

tin mittaisia tietoiskuja Punaisesta 

Sulasta ilman että tarvitaan nettiyh-

teyksiä. Pusu-tikut lähetetään klu-

beille korvauksetta.

Toimikunta on saanut sapiskaa 

siitä, ettei kampanjasta ole ollut 

lehdistössä tai televisiossa tietoa. 

Lippaitten kanssa yleisön joukossa 

liikkuneet leijonat ovat valittaneet, 

ettei kansalaisilla ole tietoa meneil-

lään olevasta kampanjasta. Tätä väi-

tettä ei ole kiistäminen.

Maaliskuun kampanja-avauk-

sen yhteyteen ei tietoisella päätök-

sellä laitettu lehtimainontaa, vaan se 

siirrettiin toukokuuhun toisen kam-

panjahuipun alkuun. Toimikunnalla 

on käytännön viestintää hoitamassa 

alan yritys Medita, jonka osaamiseen 

luotetaan.

Otsikossa mainittu klubien mie-

likuvitus tulee lähes päivittäin esille 

klubien edustajien ottaessa yhteyttä 

erilaisten aktiviteettien muodossa. 

On hienoa todeta että suurimmassa 

osassa klubeista suhtaudutaan 

vakavasti Punaiseen Sulkaan. LC 

Helsinki/Käpylä suunnittelee teke-

vänsä PuSu-sukkia joulukuiseen 

hulinapäivän myyntiin, Riihimäellä 

järjestetään PuSu-pesäpallo-ottelu, 

jonka tuotto lahjoitetaan kampan-

jalle. Nämä kaksi esimerkkiä ovat 

vain otoksia laajasta määrästä.

Ensimmäiset tilastot 
valmistuivat

Tässä lehdessä on lisäksi maa-

liskuun loppuun mennessä tilas-

toidut parhaat klubit jokaisesta pii-

ristä. Mukana jo tässä vaiheessa on 

useam pi klubi, joka on jo alkukiih-

dytyksessä ylittänyt 100 prosentin 

tavoitteen. Mihin vielä yltävät!

Korkeimman absoluuttisen sum-

man on lahjoittanut K-piirin LC Kuo-

pio/Päiväranta 8  695 euroa. Tuntu-

massa tulevat B-piirin LC Espoo/

Keskus 7  923 euroa ja E-piirin LC 

Pälkäne 7  497 euroa kolmen kär-

jen osalta. Prosentteina klubita-

voitteesta laskettuna ylivoimaisena 

ykkösenä porskuttaa F-piiristä LC 

Ylihärmä, joka 7  200 eurollaan on 

tuplannut tavoitteensa eli tehnyt 

jo tässä vaiheessa 200 %:n tulok-

sen! LC Pälkäneen tulos on 134 %, 

LC Rautalampi/Malvi (K) on saanut 

tuloksen 120 %. I-piiristä on kaksi 

klubia toistaiseksi ylitse muiden LC 

Utajärvi 110 % ja LC Ruukki 93 %. 

A-piiristä kärjessä on pikastarttiklu-

bien kakkonen LC Brändö-Kumlinge 

100 %. G-piiristä löytyvät vahvat 

klubit LC Jämsä/Himos (99 %) ja LC 

Jyväskylä/Jyvä (86 %). Jämsän osalta 

todettakoon klubien tekevän keske-

nään vahvaa yhteistyötä.

 L-piirissä kärjessä on toistaiseksi 

LC Pudasjärvi 90 %, mutta pienen 

kunnan Keminmaan molemmat klu-

bit LC Keminmaa/Neidonkenkä 87 % 

ja LC Keminmaa 81 % hengittävät 

pudasjärvisten kannoilla.

 Koko maassa maaliskuun lop-

puun mennessä tilastot osoittavat 

kertymäksi vajaa 600  000 euroa, joka 

on tavoitteesta 11 %.

Hyvää keräysintoa kaikille!!

Matti Tieksola
puheenjohtaja

Punainen Sulka toimikunta

 Vauhti kiihtyy – mielikuvitus lentää

PuSu-toimikunta huhtikuisessa kokouksessaan.

Pikastarttiklubin kunniakirjaa pitää käsissään ylpeänä LC Oulunsalon tuleva 

rahastonhoitaja Kimmo Nurmivuori vierellään Lady Marjut Nurmivuori.
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Laulaja on Esa Ruuttunen, jonka elä-

mänuraa tuskin kannattaa esitellä. 

Siinä määrin merkittävä luku se on 

suomalaisessa esittävässä taiteessa.

Tällä kertaa Esa Ruuttunen on 

saattelemassa nuoria hyvälle elä-

män matkalle olemalla Punaisen 

Sulan sulkalähettiläs.

Punaisen Sulan Esa Ruuttunen 

kohtasi jo sen ensimmäisessä kam-

panjassa vuonna 1972. – Ostin sil-

loin elämäni ensimmäisen auton 

800 markalla, punaisen Austin Mai-

lerin, rekisterinumeroltaan TYP 19. 

Siihen ostin Punainen Sulka -tarran. 

Enkä raaputtanut sitä edes pois, kun 

myin aikanaan auton 250 markalla, 

hän myhäilee nyt.

Myönteinen 
tuntemattomuus

Esa Ruuttusen elämän matkareittiin 

on osunut monta valinnan paikkaa.

Valmistuminen papiksi, kymme-

nen vuotta seurakunnassa, laulajan 

uran alku, siirtyminen saarnatuolista 

oopperan palkeille. Suuria valintoja.

– Mutta minulla on aina ollut 

jonkinlaisena johtotähtenä uskallus 

ja luottamus, että kun eteen avautuu 

ovia, niin niistä voi mennä sisään, 

hän toteaa.

– Tietynlaisen harkinnan jälkeen 

ei enää saa olla sellaisia esteitä, että 

en minä voi tuollaista, vaan sitten 

tulee rohkeasti lähteä eteenpäin.

Onko siis niin, että tuntematto-

muus voi olla myös positiivinen asia?

– Ehdottomasti! Ruuttunen 

sa noo pontevasti. – Kun jokin ovi 

aukeaa, niin useimmiten sen takana 

on tuntematon. Mutta kun matkan 

perusvalmistelut ovat kunnossa, niin 

pitää olla uskoa, että siitä selviää.

– Tulee olla luottamusta hyvään 

ja samalla terveellistä ymmärrystä 

siitä, mikä on oikeaa luottamusta.

Armoitettu pahis

Hyvän ja pahan pohtiminen onkin 

Esa Ruuttuselle tuttua. Taustalla on 

kristillinen usko, mutta myös hänen 

monet oopperaroolinsa pahiksena. 

Tunnetuin on Enescun ooppera 

 Oidipus, johon Berliinin Deutsche 

Oper kutsui hänet vuonna 1995.

– Kun laulan hengellistä musiik-

kia, niin se tulee aitona ja olen siinä 

mukana. Mutta kun laulan vaikka 

jotakin Scarpian roolia Puccinin 

oopperassa Tosca, niin teen sen 

niin sydänverelläni kuin vain voin. 

Kaivan itsestäni kaiken sen pahan, 

mitä löytyy. Sillä jos en tee sitä 

uskottavasti, niin minähän olen sil-

loin hyvä…

– Tällainen tunteiden hallittu irti-

päästäminen on keino saada pahuu-

teen lihaa ja verta. Enkä halua kiel-

tää, ettenkö nauttisi siitä, Ruuttunen 

hymähtää.

Ylenmääräisen pahuuden Ruut-

tunen jättää kuitenkin näyttämölle. 

– Sen estävät elämänkatsomus, kas-

vatus, usko ja laki.

Valinta hyvän ja  
pahan välillä

Kysymys hyvästä ja pahasta kosket-

taa myös matkaansa aloittelevia nuo-

ria: mitä neuvoja annat heille?

– Nykyään puhutaan moniarvoi-

suudesta, ja siinä on paljon hyvää, 

mutta siitä nousee myös monia 

kysymyksiä. Ei ole enää sellaista 

yhtenäiskulttuuria, jonka pohjalta 

me olemme saaneet kuvan hyvästä 

ja pahasta.

– Yksinkertaisimmillaan ja kärjis-

Sulkalähettiläs Esa Ruuttunen rohkaisee 
nuoria astumaan hallitusti tuntemattomaan

”Edessä reitti tuntematon aukeaa…” Jyhkeä ja miehekäs 
ääni täyttää tilan. ”Vaikka vaellus on vaivaista, silti 
jaksan toivoa”, laulu jatkuu. Ja päättyy: ”Ihmisen on 
määrä kotiin päästä kerran.”

Muutamia tuokiokuvia Esa Ruuttusen rooleista: Lentävä Hollantilainen Ber-

liinin Deutsche Operissa (vas.ylh.), ilta Richard Wagnerin seurassa (Helsin-

gin Savoy-teatteri), ortodoksipappi isä Grigoriksena Martinun oopperassa The 

Greek Passion (Covent Garden), isoisänsä Sigfried Ruuttusen roolissa Ilkka 

Kuusiston Konikapinasta kertovassa Pula! -oopperassa (Nivalan jäähalli), 

messussa Vuosaaren kirkossa.

Pappi, oopperalaulaja ja Harrikka-mies Esa Ruuttunen Seutulan kappelilla.
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tyneimmillään kysymykseen hyvästä 

ja pahasta voisi vastata sillä Raama-

tun kohdalla, että minkä sinä ha luai-

sit tehtävän sinulle, tee sinä se toi-

sille. Tämä on koko ihmiskunnan 

yhteistä ajattelua eikä liity vain kris-

tinuskoon. Jossakin se taitaa tosin 

olla käänteisenä, että älä tee toiselle 

sitä, mitä et haluaisi itsellesi tehtä-

vän.

– Tämä riittää periaatteessa – ja 

käytännössäkin. Eri asia sitten on, 

että pystyykö sillä lailla asioitaan 

hoitamaan.

Paluu huonosta 
valinnasta

Entä kun matkareitin valinta ei johda 

hyvään? Mikä neuvoksi?

– Sitä reittiä kun pohdiskelee, 

niin olen miettinyt monesti Tope-

liuksen satua Parempi tie.

Sadussa leipäostoksille lähete-

tyille Puttelille ja Tuttelille oli tar-

jolla kaksi tietä. Toisen varrella tar-

jottiin ”kuivaa leipää, kovaa leipää”, 

ja toisella ”rinkilöitä, piparkakkuja”.

Ostosmatkan jälkeen rinkelit 

valinnut Putteli joutui toteamaan, 

että leipä olisi sittenkin ollut parempi 

vaihtoehto. Kaikki päättyi kuitenkin 

sovinnolliseen lopputulokseen ja 

”Putteli ja Tutteli paneutuivat maata 

luutamummon viereen.”

– On hyvä, että ihminen pys-

tyy palaamaan takaisin, sillä jokai-

sella ihmisellä tulee sellaisia valin-

toja, joista pitää palata.

Vaihtoehtojakin kun on nykyään 

niin mahdottomasti.

– Minä olen ensimmäisen ker-

ran lentänyt yli kaksikymmentävuo-

tiaana ja ulkomailla kävin samoihin 

aikoihin. Jos vertaa lastenlapsia, niin 

alle vuoden ikäisinä he ovat käyneet 

jo vaikka missä. Maailma on niin 

kokonaan toinen ja antaa niin valta-

vat mahdollisuudet kokemuksiin ja 

elämyksiin. Toisaalta on myös ris-

kejä, joita ei omassa nuoruudessa 

ollut, Ruuttunen pohtii.

Elämän valinnoissa myös perin-

teet auttavat.

– Kaikenlainen jumalanpalvelu-

selämä on minulle erittäin tärkeä. 

Se on sellainen elämän voimanvuo. 

Mutta ihmisellä voi olla muitakin tra-

ditioita, joilla ei ole mitään tekemistä 

uskonnon kanssa. Ja nekin kantavat. 

Auttavat silloin, kun kamppailee elä-

män peruskysymysten kanssa.

Omaa asennetta 
tarkkailtava

Suhteessa nuoriin varttuneempi väki 

joutuu joskus pysähtymään omien 

asenteittensa kanssa. Ruuttunen 

ottaa esimerkin.

– Kun on tällainen keväinen 

päivä, niin meillä on lähellä mopo-

poikia, ja pojat ovat trimmailleet 

niitä. Sen näkee niiden kovasta 

menosta. Ja on otettu äänenvai-

mentimia pois, sillä halutaan herät-

tää huomiota.

– Ensi reaktio saattaa olla, että 

taas siellä mennään ja metelöidään. 

Mutta sitten joutuu täysin toisenlai-

seen asentoon, rukousasentoon, että 

toivottavasti he oppivat taitoja, joilla 

selvitä liikenteessä. Oma mielentila 

pitää muuttaa plusmerkkiseksi.

– Se, että ollaan Suomen lain 

kannalta vähän harmaalla alueella, 

niin sen valvominen on sitten taas 

poliisin tehtävä. 

– Ja ovathan he hirvittävän tai-

tavia: pelkällä takapyörällä ajelevat 

pitkiä matkoja, Ruuttunen ihastelee.

Ja istahtaa Harrikkansa selkään. 

Lukioaikainen Jawa-moottoripyörä 

on vaihtunut Harley Davidsoniin, 

jolla hän nyt ajelee mm. Kainuuseen 

mökille. – Ja voi että minä olen naut-

tinut, Ruuttunen myhäilee. Laittaa 

kypärän päähänsä ja päräyttää tien 

päälle.

Teksti: Thorleif Johansson
Kuva: Antti Tuomikoski

Vuoden tulokas ja sulkalähettiläs Elias Kaskinen:

Älä jää elämän hyökyaallon alle!
”Aina minä jään…” Tämä Elias Kas-

kisen menestyslaulun säe soi Punai-

sen Sulan videoiden tunnusmusiik-

kina alussa ja lopussa. Melodia jää 

mieleen. Niin kuin Eliaksen ja hänen 

bändinsä Päivän sankareiden muu-

kin musiikki.

Elias Kaskinen on ”Suomen 

lupaavimpia nuoria muusikoita” 

arvioi Helsingin Sanomat artikkelis-

saan elokuussa 2015.

Helmikuussa tänä vuonna Elias 

Kaskinen&Päivän sankarit valit-

tiin Iskelmä-gaalassa vuoden tulok-

kaaksi.

Mistä tällainen kyky ponnahti 

Suomen poppirokkitaivaalle?

Kallion lukio oli 
keskeinen vaikuttaja

Lapsuudessa Eliaksella oli hieman 

ristiriitainen suhde musiikkiin. – 

Minut laitettiin soittamaan klas-

sista musiikkia, mutta se ei tuntu-

nut omalta, Elias arvio. Ja jätti 14- 

vuotiaana kaiken soittamisen.

Rippikoulukesänä hankittu sähkö-

kitara ja vahvistin muuttivat kuiten-

kin kaiken. Musiikki vei pojan muka-

naan.

Eliaksen vuotta vanhempi paras 

ystävä oli Kallion ilmaisutaitoon kes-

kittyvässä lukiossa ja tämä sanoi, 

että sinne kannattaisi tulla.

Yläasteella koulu oli mennyt hie-

man alamäkeä. – Tuli vähän relles-

teltyä, Elias hymähtää nyt. Mutta 

nyt, yhdeksännellä luokalla, Elias 

kiinnostui Kallion lukion mahdolli-

suudesta.

– Iski hirmuinen tsemppi päälle. 

Kysyin vanhemmiltani, että jos saan 

nostettua todistuksen keskiarvoa 

siten, että pääsen Kallion lukioon, 

niin saanko muuttaa Helsinkiin?

Vastaus oli myönteinen.

Ja niin Elias nosti todistuksensa 

keskiarvoa vuoden aikana yli nume-

rolla.

– Se Kallion lukio oli ehdotto-

man hyvä vaihtoehtot, Elias arvioi 

nyt. – Musiikin lisäksi koulussa tuli 

tehtyä kokonaisvaltaisesti muutakin, 

esimerkiksi kaikenlaista teatterihom-

maa. Sain tehdä rauhassa juttuja, ja 

harjoittelin tosi paljon.

– Jälkeenpäin olen miettinyt, 

että koska silloin en ollut vielä hir-

veän taitava musiikillisesti, niin jos 

olisinkin päässyt vaikkapa Sibelius-

lukioon, niin se olisi ollut ehkä jopa 

ahdistavat kokemus.

Musiikkia Elias opiskeli lukion jäl-

keen Sibelius-akatemian musiikkikas-

vatusosastolla pari vuotta, Pop & 
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Jazz konservatorion ammattiopis-

tossa jazzkontrabassoa ja Metropo-

liassa musiikin tuottamista ja sävel-

lystä.

Varusmiespalvelun Elias suoritti 

Kaartin soittokunnassa.

Mistä löytää syy  
jatkaa

”Elämä lupaa mulle syy, 
nyt tuntuu tarkoituksettomalle.
Elämä lupaa mulle, 
että teet tilaa jollekin paremmalle.”

Näin pyytävät Elias Kaskinen & Päi-

vän sankarit ensimmäisen, viime elo-

kuussa julkaistun levynsä kansikap-

paleessa.

Mitä syitä nuorella voisi olla 

mennä elämässä eteenpäin?

– Olen tosi onnekas, että olen 

kokenut kutsumusta tähän työhön. 

Toisaalta on vaatinut aika lailla roh-

keutta ja sisäisen äänen kuuntele-

mista, että uskaltaa jättää yliopisto-

paikat ja sellaiset, Elias pohtii.

Aina ei kuitenkaan ole itsestään 

selvää, että nuori tietää, mitä tehdä. 

Toisen asteen koulutuksen jälkeen 

saattaa jäädä välivuosi – ja yhtäkkiä 

niitä vuosia saattaakin olla useita, 

eikä vieläkään tiedä, miksi haluaa 

isona. – Se voi olla tosi vaikeata, 

Elias toteaa.

Välitavoitteiden kautta päämää-

rään ja määrätietoisuutta tarvitaan.

– Olen joutunut tekemään sel-

laisiakin töitä, jotka eivät itsessään 

ole olleet suuri tavoite tai intohimo, 

mutta olen ajatellut, että nämä väli-

vaiheet pitää tehdä, jotta pääsen 

tekemään sitä omaa juttua.

Elias ottaa esimerkin.

– Ensimmäistä levyä tehdessä 

tarvitsin rahaa ja tein sellaisiakin 

hommia, jotka eivät missään tapauk-

sessa liity musiikkiin tai ainakaan 

tähän seuraavaan levyyn.

Ne oli vain tehtävä. 

– Eikä mitään unelmia kannata 

pitää mahdottomina, vaikka ne tun-

tuisivatkin hullunkurisilta senhetki-

sessä tilanteessa.

Omat tavoitteensa Elias kertoi 

heinäkuussa 2015: ”Haluan, että 

meidän bändistä tulee Suomen suu-

rin ja menestynein poprockbändi” 

(Helsingin Sanomat 4.7.2015).

Lauluissa elämän 
perusasiat

Eliaksen lauluissa käsitellään elämän 

perusasioita. Esimerkkinä vaikka 

YouTubessa yli 360  000 kertaa kat-

sottu ”Aina minä jään”. Se Punaisen 

Sulankin videoissa soiva biisi. Tai 

Spotifyssä yli miljoona kertaa kuun-

neltu "Elämä lupaa mulle".

Kirjoitin ”Aina minä jään” ja 

”Elämä anna mulle syy” -laulut 

samalla viikolla vähän niin kuin aal-

lon pohjalta. Oli sellainen kohta elä-

mässä, jossa oli sydänsuruja.

– Olin suunnitellut kaiken val-

miiksi, ja yhtäkkiä kaikki olikin pala-

sina ja kaikki piti taas suunnitella 

uudelleen ja alusta.

– Mutta elämän aallonpohjissa 

yritän asettua oman itseni ulkopuo-

lelle, ja tarkastella tilannetta suurem-

massa mittakaavassa. Mitä kauem-

mas tilanteesta etääntyy, sitä pie-

nemmältä se näyttää.

– Ja kun tilanne on päällä, on 

opittava nauramaan itselle ja on 

sanottava: no niin, nyt olen tässä ja 

nyt katsotaan, miten tästä noustaan.

– Vaikka ne ovat vakavia paik-

koja, mutta kuitenkin, Elias pohdis-

kelee.

Seuraavaa levyä 
odotellaan

”Elämä lupaa mulle, 
etten jää sun hyökyaallon alle. 
Jos huuhtoudun pohjalle, 
nostathan takaisin pinnalle?”

  

www.punainensulka.fi

Suomen lionsklubit ovat vuodesta 1972 keränneet Punainen Sulka -kampanjoilla yli 45 miljoonaa euroa hyvän tekemiseen, kuten sotiemme veteraanien auttamiseen.  
Punainen Sulka 2017 -keräyksen tavoitteena on tukea nuoria itsenäisyyteen ja mahdollistaa 2017 tekoa nuorten hyväksi.
Keräyksen suojelija on tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Suomen Lions-liitto on Hamina Tattoon erikoisvieras lauantaina 6.8.2016.

Tavataan Haminassa!

Ensilevy ilmestyi elokuussa 2015 ja 

uutta rakennellaan. Tavastia-klubilla 

Helsingissä 22.4.2016 siitä kuultiin 

jo pari näytettä. Yleisön reaktio ker-

toi: oikeilla jäljillä ollaan. Onko koko-

naisuus siis jo valmiina.

– On – ja ei! Minulla on nyt 

vähän toistakymmentä laulua val-

miina ja parikymmentä ihan raaki-

letta.

– Aika paljon sellaista ihmissuh-

deasiaa siellä on tulossa, Elias lupaa.

– Mutta yritän nyt haastaa 

itseni kirjoittamaan myös isommista 

jutuista ja suuremmassa mittakaa-

vassa. Samalla kun on pieniä  asioita, 

on myös ison maailman asioita.

– Se on sairaan vaikeeta, Elias 

huokaa. – En liehuta poliittisesti 

mitään lippuja – ei silti, etteikö 

minulla olisi mielipiteitä – mutta vie-

rastan, että tulisin sanomaan, että 

näin tämä asian pitäisi olla ja näin 

se pitää tehdä.

– Sellaisista biiseistä tulee hel-

posti paasaavia. Ja tuntuu, että 

jos en ole oikeasti kokenut jotakin 

asiaa ja kokenut sitä tosi vahvasti, 

niin minun on turha yrittää kirjoit-

taa siitä.

– Ja kuitenkin pienen ihmisen 

pienet elämänasiat ovat usein niitä, 

jotka kimmottavat kirjoittamaan niitä 

biisejä.

Teksti: Thorleif Johansson
Kuvat: Antti Tuomikoski ja 

Thorleif Johansson

Elias Kaskinen & Päivän sankarit

Elias Kaskinen & Päivän Sankarit 

-yhtyeen muut jäsenet ovat Axel 

Virkkunen (kitara), Artti Pursi-

ainen (basso) ja Niko Koivuhovi 

(rummut). Elias Kaskinen tunne-

taan yhtyeensä lisäksi myös Alasti-
klubin vetäjänä, jonka vieraina ovat 

käyneet muun muassa Anssi Kela, 

Jenni Vartiainen, Kasmir, Chisu 

ja monet muut tähdet.

Linkkejä

Keikat

http://warnermusiclive.fi/artistit/

elias-kaskinen-paivan-sankarit/

Facebook

https://www.facebook.com/Paikkarit

Wikipedia

https://fi.wikipedia.org/wiki/

Elias_Kaskinen_%26_

P%C3%A4iv%C3%A4n_Sankarit

Alasti-klubi

https://www.facebook.com/

alastiklubi/



Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön
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K-Market Mallas, Mommilantie 12, Lammi

Foxjet Oy 

Raskaan kaluston maalaamo 
www.foxjet.fi

Kaivuu- ja Maatalousurakointi           

Juho Pietilä 

Loimaa

Kivityöliike Arvopaikka Oy 

Vanhalinna

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti 

Sauvo

Loimaan Kaukolämpö Oy 

Loimaa

Megatro Talotekniikka Oy 

Uusikaupunki

 
Vantaa

TMV Trading Oy 

Helsinki

 

 
 

Helsinki

Herralan Saha Oy  

 
Herralan Saha Oy since 1903 

Herrala

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

                                Pusula 
puh. 0400 567 747 

Soraa, multaa, 
maanrakennustöitä

M.B.Liikenne Oy 

Nurmijärvi
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PK-Osat Ky 

Ruovesi

Padasjoen Laiva Oy 

Padasjoki 
www.elbatar.fi

Rakennusvalvonta Haukkavuori Oy 

Nastola

Suomen Terästekniikka Oy 

Hyvinkää

Mikkelin Betoni Oy 

Mikkeli

Raussi-Yhtiöt Oy 

Sippola

Kaupin Kiinteistökoneet Oy 

Humppila

Kuljetusliike Mikko Lamminen Oy 

Väärinmaja – Ruovesi

LH Sähkö Oy 

Parkano

Suomen Timanttiporaus Oy 

Valkeakoski

PUHDASTA AMMATTITAIDOLLA

tapion
autopesu

tapion
mattopesu

Peltorinteentie 23, URJALA  Puh. 050-439 5001

www.tapionautopesu.com

TK Tili ja Laskenta 

Tampere

Vetur Oy 

Tampere

Akva Filter Oy 

Joutsa 
Kotimaiset vedensuodattimet

Kinnula Consulting Oy 

Saarijärvi

APR-Rakennustyö Oy 

Outokumpu
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Cap & Trans Niemi Oy/                               

I ja T Niemi Ky 

Ahlainen

Konekorjaamo Riikonen Oy 

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

                    OP Kiihtelysvaara  

Rakennuspalvelut Jarmo Kanninen 

Juuka 
Rakennussuunnittelu ja rakennusten kuntoarviot

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

 
Marintie 7, 92140 Pattijoki 

puh. 08 266 160, www.keittiokeidas.fi

Metsävaris Oy 

Rautalampi 

PJR-Team Oy 

Lapinlahti

K-Market Rinne

Pellon Betoni Oy                               

Motelli Ruskalinna 

Orajärvi – Pello

Alastaron Rakentajat Oy 

Alastaro

Eiran Hydrauliikka ja             

Metallirakenne Oy 

Kauttua

                 OP Maaninka
Jannelan Puutarha Oy 

Pori

Kesälahden Konesavotta Oy 

Kesälahti 
puh. 0500 325 509

Taksi Mauno Huttunen 

Vesanto 
puh. 0400 671 802



32  LION  3/16

Taksi- ja Tilausliikenne                         

A&M Korpi 

Kokkola

Nakkilan Sihuma Oy 

Nakkila

Raskaskalustohuolto                         

Vesa Raikunen Oy 

Pori – Kokemäki

Tekniset Huittinen 

Huittinen

Martinlaakson Huolto Oy 

Vantaa

Mäntsälän Renkaat Oy 

Mäntsälä

Rosvall & Co Oy Ab – Veikon Kone 

Loviisa

Kome Oy 

Haapajärvi-Iisalmi-Nummela-Rautalampi-Mikkeli 
puh. 0400 947 777

Kauppalan Tila                                        

Ville Hirvonen 

Rääkkylä

Suvikummun Tila                                

Jukka Kukkola 

Karvoskylä, Nivala

Nurmelan Hereford                           

Pekka Kokkonen 

Iisalmi 
www.hereford.fi/nurmelahereford

Nunnakatu 3

21100 Naantali

Puh. 02 4352 477

Oikaisuja
 

Huhtikuun Lion-lehdessä ID Jouko Ruissalon raportissa 

kansainvälisen hallituksen kokouksesta on virhe. 

Raportissa todetaan, että hallitus päätti korottaa 

liittymismaksua 100 $:lla. Oikea korotus on 10 $ eli 

liittymismaksut ovat 35 $ kauden 2017–2018 alusta alkaen.

Samassa lehdessä VCC-palstalla todettiin, että O-piirin 

pakolaisaktiviteetin kehitti LC Jeppo, eikä LC Munsala. 

Pahoittelut molemmista virheistä.
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Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana on esimerkillisesti edesauttanut 

lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2015–2016 klubin sihteerin tulee täyttää tämä esitys, tarkastaa että kaikki 

ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se kauden 2015–2016 piirikuvernöörin myönnettäväksi viimeistään 

15.9.2016. Ansiomerkin hinta on 20 euroa. Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen edellytykset 

ovat (rastita täyttämänne vaatimukset):

1. Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle.

2. Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle mää räaikaan mennessä.

3.  Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt 

 4. Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai

  Klubi on perustanut lions- tai liitännäisklubin tai

  Klubi on toiminut leoklubin taustaklubina

5. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuo sikokouksessa kauden aikana.

6. Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuo sikokouksessa.

 7. Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten

nuorisovaihtoon tai

  yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai

liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.

8. Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari -säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 eurolla. 

  Lahjoitusten yhteissumma on _______ euroa. 

9. Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut. 

 (Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4–9 vaatimuksesta)

Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2015–2016 anoo Lions Club

__________________________________________________________ r.y. ansioituneelle kauden 2015–2016 presidentilleen

(nimi)_ ____________________________________________________  kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

Paikkakunta ja päivämäärä ________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset  ________________________________________ ______________________________________________________

      1. varapresidentti 2015–2016 sihteeri 2015–2016

(Piirikuvernööri 2015–2016 täyttää)

Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille.

 

_________________________________________________________ 107-___________________________________________________

Paikka ja päivämäärä  Piiri/Piirikuvernöörin 2015–2016 allekirjoitus

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN

ANSIOMERKIN ESITYS
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K-piirin vuosikokouksessa 23.4.2016 

leijonahenki kohosi korkealle, kun 

paikalla oli näyttävästi kolme saman 

perheen lionia. Isä Hannu Nyman 

johti kokousta piirikuvernöörinä, 

uusioäiti Ritva Korolainen valittiin 

toiseksi varapiirikuvernööriksi ja 

Hannun tytär Jenny (LC Helsinki/

Finlandia) oli puhumassa kokemuk-

sistaan tyttärestä leijonaksi. 

Jenny kertoi, että olin viime 

kesänä viettämässä kesälomaa isäni 

Hannun ja Ritvan luona Iisalmessa, 

kun isä ehdotti Lions-toimintaan 

mukaan lähtemistä. Arvasin heti, 

että nyt on isä saanut uutta oppia 

jäsenhankintaan, sillä koskaan aiem-

min hän ei ollut edes vihjannut, 

että minun pitäisi lähteä toimintaan 

mukaan. Myöhemmin todella paljas-

tui, että viisautta oli haettu Honolu-

lun kokouksesta asti.

”Olen aina ollut aktiivinen jär-

jestö- ja vapaaehtoistoimija, mutta 

kun 8 vuotta sitten harrastuksesta 

tuli työ ja työstä elämäntapa jäi 

vapaa-ajan järjestö- ja vapaaehtois-

toimintaa vähemmälle. Lions-toi-

minta vaikutti riittävän erilaiselta 

omaan työhöni verrattuna. 

Uskon vakaasti naisten yhteis-

toiminnan voimaan, mutta koska 

olen tehnyt viimeiset 4,5 vuotta 

töitä naisjärjestössä, tuntui itsel-

leni mieluisammalta liittyä yhteis-

klubiin. Itse asiassa äitini ihmetteli 

ensimmäisenä, otetaanko lioneihin 

ylipäänsä naisia.”

Mitä on nuorekkuus 
leijonatoiminnassa?

N-piirin piirikuvernööri Veikko Tee-

rioja ehdotti puhelimessa klubikseni 

nuorekasta yhteisklubia Helsinki/Fin-

landiaa. Ehdotus kuulosti hyvältä, 

mutta jäin miettimään, mitä nuorek-

kuus leijonatoiminnassa tarkoittaa. 

Ensimmäisenä mieleen tuli-

vat nimittäin sukupolvia yhdistä-

vät perinteet, lapsuusmuistot isäni 

pukujen rintamuksessa roikkuvista 

ansiomerkkiriveistä sekä hienot tit-

telit, kuten presidentti ja kuvernööri. 

Erehdyksen kutsua klubin president-

tiä puheenjohtajaksi olen tehnyt 

vain kerran – onneksi en sentään 

presidentille itselleen vaan isälleni, 

joka isällisesti oikaisi termistön kerta 

heitolla kuntoon. 

Ensimmäisessä klubitapaamises-

sani otettiin Finskeihin uusi jäsen, 

joten pääsin heti seuraamaan sivusta 

jäseneksi ottamisesta. Nuorekkuu-

den merkitys valkeni minulle laa-

kista. Yllätys ei olisi voinut olla suu-

rempi, kun leijonalupauksessa uusi 

jäsen lupasi kunnioittaa Finlandiaa 

kaikissa sen muodoissa – mm. klu-

bina, lauluna ja juomana. Uudelle 

leijonalle luovutettiin klubin arki-

viiri – pikkupullo Finlandia-juomaa 

muistutukseksi lupauksesta.

Ihastuin välittömästi tähän Fins-

kien omaleimaisuuteen ja pilke sil-

mäkulmassa vaalittuun leijonaperin-

teeseen. Tiesin heti tulleeni omaan 

leijona-kotiini. 

Olinko lähtenyt 
oikeaan toimintaan?

Joku kysyi minulta ensimmäisessä 

tapaamisessa, että olenko varma, 

mihin toimintaan olen lupautunut 

mukaan lähtemään. Kuulemma kai-

killa leijonien lapsilla ei ole pelkäs-

tään positiivinen suhtautuminen lei-

jona-toimintaan, koska sen on usein 

nähnyt vievän pikkusormen lisäksi 

koko käden. Kerroin kuitenkin suun-

nilleen tietäväni, mihin olen tulossa 

enkä tunnustanut omaavani mitään 

lapsuuden traumoja leijona-toimin-

nasta. Pikemminkin päinvastoin.

Yhtä innoissani olin Finskien akti-

viteeteistä kuten Auta lasta, auta 

perhettä -keräyksestä turvakodille. 

Näiden kysymysten kanssa olin ehti-

nyt tehdä töitä jo työssäni naisjärjes-

tössä. Lisäksi Eeva-lehden lukeminen 

näkövammaisille oli silmiä avaava 

kokemus – samalla niin tärkeää työtä 

ja yllättävän vaikeaa. Tekstissä pysy-

minen oli ensimmäisellä kerralla yhtä 

vaikeaa kuin minulle sävelkorvatto-

mana nuotissa pysyminen. 

Arjen kiireissäkin 
levähdyspaikka

Parasta toiminnassa on ollut se, että 

tärkeää työtä tehdään naurun, ilon ja 

yhdessä olemisen ja tekemisen rie-

mulla. Sen vuoksi se on arjen kiireis-

säkin levähdyspaikka.

On ollut myös ihanaa jakaa isäni 

kanssa kahden sukupolven koke-

muksia Lions-toiminnasta. Itsel-

läni takana olevia kilometrejä toi-

minnassa ei lasketa vielä edes vuo-

sissa vaan kuukausissa. Isällä puo-

lestaan kymmenissä vuosissa. Siinä 

on hyvää tavoitetta omallekin Lions-

uralle.

Vaikka olen elänyt koko elämäni 

leijonan tyttärenä, kaikella toimin-

nalla on oma slanginsa, kielensä, 

jossa riittää joka päivä jotain uutta 

opeteltavaa. Kun yhdestä asiasta 

pääsee kärryille, on seuraava uusi 

asia Lions-toiminnassa jo edessä. 

Olen kuitenkin tällä opin tiellä päät-

tänyt noudattaa samaa viisautta, 

joka oli teipattuna ala-asteen luok-

kahuoneen seinällä: Se, joka kysyy, 

on tyhmä hetken. Se, joka ei kysy, 

on tyhmä aina.

Tyttärestä leijonaksi

Lionstoiminta on perhekeskeinen harrastus. Vasemmalta tytär, lion Jenny Nyman LC Helsinki/Finlandia, isä piiriku-

vernööri Hannu Nyman ja uusioäiti, toinen varapiirikuvernmööri Ritva Korolainen. Kuva: RNen.

Lion Jenny Nyman on elänyt leijonan tyttärenä. Ei siis ihme, että hänkin on 

nyt Lions-järjestön jäsen. Kuva: RNen.
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
16.3.–23.4.2016

A-piiri
LC Turku/Aurora: Harriet Ruoholahti

LC Turku/Hirvensalo: Henri Liimula

LC Åland/Södra: Ralf Lindblom

LC Aura/Sisu: Seija Koisaari, Virpi Kauhanen

LC Mietoinen: Lauri Tikka

LC Turku/Suikkila: Juha Peltomaa, Jarno Kantonen

LC Turku/Linna: Justin Palfman

LC Yläne: Juha Nummela

LC Somero: Pentti Koskimaa

LC Koski TL: Toni Leino

B-piiri
LC Espoo/Olari: David Ruley

LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice: Minna Rikala, Mirja Poikkeus

C-piiri
LC Hollola: Pertti Päivinen

LC Vihti: Reetta Reinman

LC Lahti/Laune: Tero Viljakainen

LC Loppi/Maijastiinat: Ritva Nepponen

LC Vihti/Nummela: Kirsi Gustafsson, Seija Saarikko

LC Riihimäki: Aki Tauriainen

LC Loppi: Kari Lindholm

LC Asikkala: Markus Lahtinen

LC Kerava/Kivi: Teijo Rautio

LC Hämeenlinna/Linnattaret: Kati Mansikkaniemi

LC Hyvinkää/Viertola: Teemu Summanen

LC Vihti/Hiidenvesi: Jouni Pyrhönen

LC Järvenpää/Jean Sibelius: Erkki Tolonen

D-piiri
LC Joutseno: Veikko Ahtiainen

LC Kouvola/Hansa: Tuomo Mattila

LC Kuusankoski: Tarmo Hietaniemi

E-piiri
LC Toijala/Arvo Ylppö: Tiina Räsänen, Taru Kivi

LC Teisko: Raine Vähätalo, Juha Väisänen

LC Tampere/Hervanta: Mika Karaila

LC Urjala/Linnattaret: Irma Rantanen, Kirsi Creder, Maija-Leena Kraft

LC Urjala: Juha Puha

LC Toijala/Akaa: Jani Kurkimaa

LC Hämeenkyrö: Jere Suominen

LC Tampere/Ratina: Kari-Pekka Vesanen

F-piiri
LC Alavus: Lars Hammarström

LC Nurmo/Lakeus: Lajos Olah

LC Vähäkyrö: Jari Grönholm

LC Alavus/Kuulattaret: Riitta Kiilunen

G-piiri
LC Keuruu: Sari Kolu, Tuire Junnonen

LC Äänekoski/Helmi: Auli-Maija Launonen, Anne Kääriäinen

LC Viitasaari /Karoliina: Tarja Rönkä

LC Sumiainen: Lauri Pietikäinen

LC Laukaa: Jonne Lehtonen

LC Toivakka: Reijo Ojonen

H-piiri
LC Joensuu/Adam &Eva: Juha Jormanainen, Asko Ikonen,  

Heidi Mutanen

LC Savonlinna/Sääminki: Pekka Malinen, Jarmo Linnamurto

LC Lieksa/Korpi-Jaakko: Gita Pitkänen

LC Joensuu: Mauri Temisevä

I-piiri
LC Vaala: Marja Mikkonen, Vesa-Tapio Palokangas

LC Oulu/Pateniemi: Kaisu Similä

LC Muhos: Jaana Pohjola, Timo Malmberg

K-piiri
LC Karttula: Mikko Väisänen, Kaarina Pekkarinen, Sari Tykkyläinen,  

Ilkka Knuutinen, Veikko Pulkkinen

LC Pielavesi/Lepikko: Teemu Rimpiläinen

LC Iisalmi/Porovesi: Kari Riihola

LC Vehmersalmi: Orawan Kumsuk

L-piiri
LC Ylitornio: Mirja Koskela, Tuomo Tuohino

LC Kuusamo/Pohjanakat: Merja Karjalainen

LC Kemi: Juha Eklund, Juha Kari

LC Sodankylä/Sompio: Jari Vaarala

LC Pudasjärvi: Pentti Kinnunen

LC Sodankylä: Hanna Kuusela

LC Kemijärvi/Kaarnikka: Minna Ruopsa

LC Kemijärvi: Kirsti Karsimus

LC Rovaniemi/Napapiiri: Riitta Järvinen

LC Rovaniemi/Ounasvaara: Asko Häiväläinen

LC Keminmaa: Pertti Ylimäinen

M-piiri
LC Siikainen: Markku Lehtinen

LC Kankaanpää: Sami Salo

LC Ulvila/Aurora: Päivi Kuusisto, Tiina Saarinen

LC Köyliö: Samuli Pihlavirta

LC Pori/Meri-Pori: Riku Hekkala

LC Kiukainen: Mikko Tolvi

N-piiri
LC Helsinki/Soihdut: Maarit Repo-Nieminen,  

Satumaria Päivi Sini Kortelainen, Maria Villemson

LC Vantaa/Vernissa: Irina Kallio

LC Helsinki/Malmittaret: Tuija Blommendahl

LC Helsinki/Pro Humano: Tiina Larsson

O-piiri:
LC Vörå: Johan Kaustinen

LC Kälviä: Petri Tuure
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LC Pihtiputaan leijonat Ilmo Kuro-

nen ja Heimo Kupsu tekivät uraa 

uurtavaa työtä kansainvälisen nuo-

risoleirin ja nuorisovaihdon kehittä-

misessä. Ilmo oli ensimmäisen Suo-

men Lions-liiton järjestämän nuori-

soleirin vetäjänä 1965 ja myös nel-

jän seuraavan leirin vetäjänä. 

Heimo oli myöhemmin 1974–

1978 Suomen Lions -liiton nuoriso-

vaihtojohtajana kehittämässä nuori-

sovaihtoa.

Ensimmäinen leiri Hovin 
kartanossa Hauholla 

Suomen Lions-liiton nuorisotoi-

mikunnan puheenjohtajan piiriku-

vernööri Allan Norolan aloitteesta 

ensimmäinen leiri järjestettiin Hovin 

kartanossa Hauholla heinäkuussa 

1965. Leirin johtajan ja vetäjänä oli 

lion Ilmo Kuronen. Haastattelussa 

huhtikuussa 2015 Ilmo muisteli lei-

riä mm. seuraavasti:

– Leiri kesti kaksi viikkoa ja lei-

rillä oli 40 poikaa monesta Euroo-

pan maasta. Tyttöjä ei leirillä ollut, 

mikä tietysti helpotti järjestelyjä. 

Hovin kartanossa meillä oli jämpti 

meininki. Aamulla käytiin juoksulen-

killä, joka päätyi Pyhäjärven rantaan 

ja uimiseen. Vasta sen jälkeen tultiin 

aamiaiselle.

– Leirillä oli kaksi vetäjää ja sen 

lisäksi oli kartanon henkilökuntaa. 

Leirin vetäminen oli kyllä aika kova 

homma, eikä minullakaan englannin 

kieli silloin ollut kovin vahva, mutta 

kyllä me kuitenkin pärjättiin.

– Ohjelma oli monipuolinen, 

mm. Tahko Pihkala oli kertomassa 

soikkopallosta. Pojat ihmettelivät, 

kun Tahko liikkui pelatessa kuin 

nuori hirvi. Hän oli innostunut ja loi 

innostusta poikiin. Oli myös luento 

Suomen historiasta ja tehtiin paljon 

retkiä. Tehtiin laivamatka Hämeen-

linnasta Visavuoreen ja tietysti ret-

keiltiin myös Tampereella ja Helsin-

gissä.

– Lauantai-iltana oli tanssiai-

set, joihin tyttöjä tuli tanssitetta-

vaksi ympäristön leijonaperheistä, 

Hämeestä. Taisipa siellä syntyä 

romansseja, joista jotkut kuulemma 

elävät vielä tänä päivänäkin.

– Sunnuntaina käytiin kirkossa. 

Lion Ilmo Kuronen ensimmäisen kansain-
välisen nuorisoleirin vetäjä 1965–1970

Hovin kartano Hauholla oli ensimmäisen Lions-nuorisovaihtoleirin pitopaikka.

Leirin vetäjä lion Ilmo Kuronen.

Vaikuttavinta oli käynti sankarihau-

doilla, kun nuoret miehet ympäri 

Eurooppaa laskivat seppeleen. 

Hämeen läänin maaherra Jorma Tuo-

minen oli leirin suojelija ja hän oli 

myös kunniavieraana leirin juhlassa.

 

Ilmo vetämässä leirejä 
viitenä kesänä

– Kaksi vuotta oltiin Hovin karta-

nossa. Heimo Kupsu oli toisena vuo-

tena kaverinani, joten leiriä vedettiin 

täysin pihtiputaalaisvoimin. Kesällä 

1968 olin Hovilan kartanossa Some-

rolla, 1969 Kuortaneen urheiluopis-

tolla ja 1970 Kemijärven seminaa-

rissa. Kemijärvellä erityisesti jäi poi-

kien mieleen osallistuminen metsä-

palon sammuttamiseen. Sitä pojat 

muistelivat pitkään kiitoskirjeissään.

Teksti: Pekka Arkilahti

Lainaus kirjasta Me Palvelemme 
Lions Club Pihtipudas 1956–2016

Nuorisovaihto-
palsta  3/2016
Nuorisovaihtoa on ollut Lions-järjes-

tössä jo yli 50 vuotta, sillä ohjelma 

virallistettiin kansainvälisessä halli-

tuksessa vuonna 1961. Seuraavana 

vuonna Nizzassa PID Aimo Viitala 

puhui Suomen vaihdon puolesta ja 

Länsi-Saksa sekä Tanska ilmoittivat 

halunsa ryhtyä nuorisovaihtoon Suo-

men kanssa. Ohessa on historian sii-

pien havinaa eli PDG Pekka Arkilahden 

kirjoittama kuvaus Suomen ensimmäi-

sestä kansainvälisestä leiristä, mikä jär-

jestettiin kesällä 1965 Hauholla. Täytyy 

vain todeta, että ovatpa ajat muuttu-

neet, silloin leirillä ei ollut yhtään tyt-

töä, nykyisin heitä on yleensä jokaisella 

leirillä enemmistönä.

Kesää odotellen
YCED Pirkko Kokkonen

Veteraanipäivänä 27.4. järjestetty 

Isänmaallinen ilta täytti Malmin kirk-

kosalin penkit viimeistä sijaa myö-

ten. 

Säkkipilli soi veteraanien kunniaksi

Säkkipillinsoittaja.

Pikkulottana toiminut 

Lauraliisa Pitkänen.

LC Helsinki/Malmittarien perin-

teisessä veteraanipäivän konser-

tissa  kuulijoiden mieliä herkisti-

vät pikkulottana toimineen Laura-

liisa Pitkäsen muistot sotavuosilta, 

sekä Malmin Mieslaulajien ja Kaar-

tin soittokunnan varusmiesten esi-

tykset. Saimme kuulla muun muassa 

Finlandian, Nälkämaan laulun, Suo-

men laulun ja Veteraanin iltahuu-

don. Illan erikoisin musiikkiesitys 

oli säkkipillillä soitettu skotlantilai-

nen sävelmä.

Illan aluksi laskettiin seppele kir-

kon pihalla olevalle sotiemme vete-

raanien muistokivelle.

Konsertin tuotto, yli 2  000 euroa, 

käytetään veteraanien ja vanhusten 

hyväksi.

Teija Loponen
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Suomen Lions-liitto on kuluneen 

talven ja kevään aikana kirkastanut 

lionstoiminnan keskeisiä viestejä tär-

keimmille sidosryhmilleen. Yhdessä 

aktiivitoimijoiden kanssa määritel-

tyjä viestejä on esitelty liiton nykyi-

sille ja entisille luottamushenkilöille 

ja tarkistettu keskusteluissa saadun 

palautteen perusteella. Tavoitteena 

on ollut vahvistaa lionstoiminnan 

tunnettuutta ja arvostusta, ja turvata 

toiminnan elinvoimaisuutta sen kai-

killa tasoilla. 

Seuraavassa vaiheessa näitä vies-

tejä tehdään tunnetuksi lionsklubien 

jäsenille ja kannustetaan kaikkia ker-

tomaan toiminnasta omissa verkos-

toissaan. Mitä useammassa asia-

yhteydessä, keskustelussa ja tilai-

suudessa yhteiset viestit näkyvät ja 

kuuluvat, sitä vahvemmin ne raken-

tavat lionstoiminnan tunnettuutta ja 

mielikuvaa. 

Viestien määrittelyssä oli apuna 

liiton kilpailutuksen kautta sidosryh-

mäviestinnän kumppaniksi valittu 

viestintätoimisto Medita. Viestin-

nän asiantuntijat toteuttivat pääsih-

teerin ja viestintätyöryhmän kanssa 

valmistellun verkkokyselyn ja haas-

tattelivat pienen joukon aktiivisia 

toimijoita sekä työstivät luonnok-

set yhteisen työpajan aineistoksi. 

Eri vaiheissa työskentelyyn osallis-

tuneet aktiivit valittiin edustamaan 

eri toimialoja, alueita ja kumpaakin 

sukupuolta mahdollisimman edusta-

vasti ja mahdollisimman kustannus-

tehokkaasti.

 

Tänään vastuu 
viestinnästä on jokaisella

Tärkeä peruste avainviestityölle on 

viestinnän kentällä tapahtunut ja 

edelleen etenevä muutos, jossa valta 

on siirtynyt viestin lähettäjältä sen 

vastaanottajalle. Vastaanottajalla on 

varaa valita, ja sen hän tekee. Siksi 

meidän on etsittävä yhteistä nimit-

täjää, jotta voimme onnistua vuoro-

vaikutuksessa. On vältettävä yleistä-

mästä omia arvoja ja käsityksiä, sillä 

ihmiset katselevat maailmaa omien 

yksilöllisten kokemustensa ja arvos-

tustensa värittämien silmälasien 

läpi. Meidän on entistä paremmin 

opittava kuuntelemaan ja ottamaan 

puheeksi asioita, joilla on tarttuma-

pintaa keskustelukumppanin mielen-

maisemaan.

 Poisoppiminen viestinnän perin-

teisestä lähettäjäkeskeisyydestä, 

oman sanoman tuputtamisesta, on 

vaativa tehtävä. Viestintä nykyi-

sessä nopeatahtisessa ja ajantasai-

sessa mediaympäristössä ei voi enää 

olla keskitetysti tuotettua ja kontrol-

loitua, vaan parhaita tuloksia saavu-

tetaan hajauttamalla viestintävastuu 

jokaiselle jäsenelle. Parhaiten kuun-

nellaan viestejä itse kunkin omissa 

vertaisryhmissä. Naapurin tai työ-

kaverin kertoma kokemus on meille 

uskottavampi kuin etäisen tutkijan, 

päättäjän tai viranomaisen. Siksi on 

tärkeää, mitä yksittäinen lion vas-

taa, kun joku kysyy, mitä ne leijonat 

oikein tekevät.

Tällaisessa tilanteessa lionien 

viestintäaktiivisuuden tukena toi-

mivat yhteiset avainviestit. Ne 

määriteltiin tärkeimmiksi arvioi-

duille sidosryhmille, kuten juuri 

medialle ja suurelle yleisölle, mutta 

myös muille lioneille kotimaassa ja 

kansainvälisesti, järjestötoimijoille, 

kouluyhteisölle, yrityksille ja rahoit-

tajille. Lopulta eri ryhmien viesteistä 

koottiin yhteiset ainekset ydinvies-

tiksi kaikille sidosryhmille:

 Lions on maailmanlaajuinen ihan 

tavallisten ihmisten uskonnollisesti 

”Lionismi rantautui Joutsenoon 

keväällä 1956.  Kummiklubi LC 

Imatran kutsumana 10 joutseno-

laista miestä kokoontui kahvila 

Avainviestit tukemaan tunnettuutta ja elinvoimaa 

ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, 

joka tuo apua sitä tarvitseville ihmi-

sille. Meillä on vahva halu auttaa 

paikallisesti. Olemme valmiita osal-

listumaan myös kansallisiin ja kan-

sainvälisiin projekteihin.

Lionien tehokkuus ja luotetta-

vuus palvelutyössä ja varainhankin-

nassa vahvistavat auttamisen mah-

dollisuuksia. Arvostamme yhteis-

työkumppaneidemme asiantun-

temusta avun perille viemisessä. 

Lions toiminta on palkatonta vapaa-

ehtoistyötä. Keräysten tuotto vält-

tämättömien keräyskulujen jälkeen 

käytetään kokonaan avustuskoh-

teisiin.

Lionstoiminta on iloista yhdessä 

tekemistä – se on monta tapaa tehdä 

hyvää. Haluamme luovuttaa isän-

maan onnellisempana seuraaville 

sukupolville.

Avainviestejä ei ole tarkoitettu 

ulkoa opeteltaviksi. Ihanteellista olisi 

niihin perehtyminen yhdessä keskus-

tellen, sillä olennaista on ymmärtää, 

miksi olemme valinneet juuri näitä 

ilmaisuja kertoaksemme toiminnas-

tamme. Kun itse asia on oivallettu, 

se onkin parasta kertoa omin sanoin 

ja havainnollisin esimerkein. 

60 vuotta Lions-toimintaa Joutsenossa

Ansiomerkit jakoi klubin sihteeri Jorma Laari (vasemmalla), myrskyreliefin  saa-

nut kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, klubin presidentti Jouko Soikkeli, varapii-

rikuvernööri Heikki Lohi ja lady Anita Myllärinen. Taiteilija Reino Puustinen 

suunnitteli myrskyreliefin. Hän valmisti muotit ja opetti veljet valmistamaan 

reliefejä. Kuva: Esko Kivistö.

luotiin pohja, jolle leijonatoiminta oli 

hyvä rakentaa. Klubin kotimainen 

järjestysnumero on 61 eli olemme 

Suomen vanhimpia veljeskuntia”. 

(Lainaus historiikista).

Lions Club Joutsenon 60-vuotis-

juhla vietettiin perinteisen kaavaan 

mukaan Lappeenrannan Kasinolla 

16.4.2016. Puheita ja tervehdyk-

siä kuultiin klubin presidentti Jouko 

Soikkelin avauksen jälkeen D-pii-

rin tervehdys (varapiirikuvernööri 

Heikki Lohi), Lappeenrannan kau-

pungin tervehdys (kaupunginjoh-

taja Kimmo Jarva), juhlapuheen piti 

Lions-liiton entinen puheenjohtaja 

Seppo Söderholm, katsauksen klu-

bin 60 vuoteen lion Esko Ruokonen 

ja puheen ladyille Lion Seppo Valto-

nen. Lisäksi ladyt ja Joutsenon laulu-

miehet lauloivat sekä nautittiin tans-

siesityksen katselusta. 

Päivällä ennen juhlaa klubiveljet 

kävivät kunnioittamassa ja viemässä 

Lions-liiton keskeiset viestit kirkastuneet

Joutsenessa perustavaan kokouk-

seen 11.4.1956. Asiaa oli myös poh-

justettu epävirallisissa tapaamisissa 

talven aikana. Näissä keskusteluissa 

neljän veljen haudalle kukkavih- 

kon.

Juhlassa jaettiin ansiomerkkejä 

mm. pitkään toimineen jäsenen 

ansiomerkit: Pertti Vuori ja Jorma Räi-

sänen (50 v) ja Seppo Hellsten, Arvo 

Joronen, Seppo Valtonen, Matti Oik-

konen ja Esko Ruokonen (40 v) sekä 

Jouko Nikamaa ja Leo Porali (30  v). 

Yhden ruusukkeen ansiomerkki: 

Hannu Myllärinen, Jorma Räisänen, 

Esko Ruokonen ja Veikko Nyyssö-

nen. Lady- ansiomerkit: Anneli Sipo-

nen, Eeva Haukemaa, Raili Nyyssö-

nen ja Anita Myllärinen. Myrskyre-

liefi: Lappeenrannan kaupunki/ kau-

punginjohtaja, Kimmo Jarva

Stipendejä ja avustuksia Lions 

Club Joutseno jakoi 12.4. juhlavuo-

den kunniaksi kaikkiaan 7  260 euroa 

erityisesti nuorille (mm. joutsenolai-

sille opiskelijoille ja partiolaisille). 

Erityisesti haluttiin tukea Partiolais-

ten Purjelaiva Toverin kunnostusta.
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Suomen lionit olivat vahvasti 

mukana 25 vuotta sitten, kun sil-

loisen Neuvostoliiton ensimmäisiä 

Lions-klubeja perustettiin. Ensim-

mäinen nykyisen Venäjän alueella 

toiminut klubi oli LC Moscow/ 

Center, joka merkittiin Oak Brookin 

rekisteriin marraskuussa 1990. Perus-

tamisjuhlassa oli parikymmentä suo-

malaista ml. LC Helsinki/Herttonie-

men jäsen Peter Fryckman, PID Aimo 

K Viitala, PDG Erkki Laine ja PDG Leo 

Lindblom. Toiseksi tuli nimiklubi LC 

Moscow, jonka perustamisessa aut-

toivat Etelä-Korean lionit. Joulu-

kuussa perustettiin jo Muurmans-

kissa yhteispohjoismaisena hank-

keena oma klubi, joka poiki Kuolan 

niemimaalle pian yhdeksän muuta-

kin klubia. Harri Ala-Kuljukin kertoi 

olleensa perustamassa Petroskoihin 

Petroskoi/Kalevala-klubia. Ripeä laa-

jeneminen johti siihen, että Venäjällä 

oli 1990-luvun alussa jo kaksi piiriä-

kin, Moskova ja Pietari.

Venäjän lioneilla on viime vuo-

sina ollut vaikeuksia, vaikka heidän 

toimintansa on hyvinkin ollut aat-

teen mukaista pyyteetöntä köyhien 

ja vammaisten avustamista. Viimei-

sin näkemäni suuri edustus ulko-

mailla oli Sydneyn maailmankon-

ventissa 2010. Kun taas Torontossa 

2014 ja Hawaijilla 2015 oli käytän-

nössä vain piirikuvernöörielekti lip-

pua kantamassa. 

Augsburgin Europa Forumissa 

lokakuussa tapasin 1VDG Liudmila 

Vasilchenkon, jolta sain kutsun 

Venäjän Lionismin 25-vuotisjuh-

laan. Niinpä lähdimme 13.4. puoli-

soni Raijan sekä PID Harri ja Sirkku 

Ala-Kuljun kanssa parin tunnin juna-

matkalle Pietariin. Alkuperäistä ajan-

kohtaa oli siirretty, jotta kansainväli-

nen presidentti Dr Jitsuhiro Yamada 

myös pääsi paikalle. Muita ulkomai-

sia vieraita olivat mm. Itä-Euroopan 

koordinaattori Michael Bierwagen 

Saksasta, PID Kalle Elster ja IPDG 

Mare Kolsar Virosta sekä DG István 

Dávid Romaniasta.

Suomi sai kiitosta niin presidentti 

Yamadalta kuin piirikuvernööriltä-

kin aktiivisuudestaan Lions-aatteen 

tuomisesta Venäjälle. Yamada myös 

kiitti Venäjän lionien johtoa presi-

dentin mitaleillaan, minkä jälkeen 

Harrilla oli hyvä tilaisuus esittää juh-

lijoille Suomen Lions-liiton terveh-

dyksen ja luovuttaa muistoksi liiton 

maakuntaviirit ja juhlamitalit. 

Ensimmäinen Leo- 
klubi Pietariin

Koko illan kohokohta oli Pietarin 

ensimmäisen Leo-klubin ”White 

Nights” Charter-juhla. Perusta-

miskirjan allekirjoitettuaan klubin 

jäsenet saivat pinssit kansainvä-

liseltä presidentiltä ja uuden klu-

bin syntymisen merkiksi kulki kynt-

tiläviesti leolta leolle. Illan ohjel-

maan kuului luonnollisesti klassi-

nen musiikkiesitys ja lopuksi tans-

sit, jonka aloitti Leojen rokkiryhmä. 

Isännät tarjosivat ulkomaisille vie-

raille vielä retken Tsarskoje Seloon eli 

Puškiniin, tsaaritar Katariinan kesä-

palatsiin parinkymmenen kilometrin 

päähän Pietarin keskustasta. Hienoa 

oli nähdä mm. kuuluisa meripihka-

huone, mikä oli vasta Putinin aikana 

saatu restauroiduksi Natsi-Saksan 

armeijan pommitettua palatsin ja 

ryöstettyä arvokkaat seinäpaneelit 

ja koriste-esineet. 

Venäjällä  
21 lionsklubia

Nykyisin Venäjällä on 21 lionsklubia, 

15 Moskovassa, neljä Pietarissa sekä 

yksi Kaliningradissa ja Sahalinilla ja 

niissä jäseniä kaikkiaan n. 250. Leo-

klubeja on nyt kaksi, Moskovassa ja 

Pietarissa. Venäjän Lions-klubit toi-

mivat hyvin paljon lasten ja nuorten 

hyväksi. Toimittavat vaatteita ja ruo-

kaa vähävaraisille lapsille, lahjoitta-

vat pyörätuoleja, silmälaseja ja kuu-

lokojeita vammaisille ja instrument-

teja heitä hoitaville laitoksille. 

Lions Russia 25 vuotta

Venäjän kuvernöörikaarti presidentti Yamadan huomion kohteena toinen vasemmalta piirikuvernööri Khamit 

 Zinurov, varapiirikuvernööri Liudmila Vasilchenko ja edellinen piirikuvernööri Marina Barsegova.

Järjestävien Pietarin klubien presidentit ja piirikuvernööri saivat Suomen Lions-liiton terveiset.
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Leo Club St. Petersburg White Nights’in presidentti allekirjoittaa 

perustamiskirjan.

Viron Leijonien tervehdyksen toivat edellinen piirikuvernööri Mare Kolsar 

ja PID Kalle Elster.

Uuden Leo-klubin jäsenet keskellään järjestön edustajat Romaniasta, 

Saksasta ja Japanista.

Ulkomaiset vieraat Katariinan palatsin suuressa salissa. 

Idän eksotiikkaa edusti LC Bishkekin lähetystö Kirgiisiasta. 25-vuotissynttärikakun leikkasi piirikuvernööri Zinurov.

Erikoismaininnan ansaitsee Besla-

nin koulun 314 uhria vaatineen ter-

rorihyökkäyksen jälkihoito vuonna 

2004. Lionit auttoivat niin henki-

sesti kuin fyysisesti vammautuneita 

henkiin jääneitä lapsia ja mm. lah-

joittivat jälleenrakennetulle koululle 

huonekaluja ja tietokoneita. Klubit 

ovat tukeneet myös lahjakkaita lap-

sia heidän opinnoissaan sekä osal-

listuneet kansainväliseen nuoriso-

vaihtoon. Osittain LCIF:n tuella on 

varustettu äänitysstudio näkövam-

maisten äänitteiden tuottamiseksi. 

Myös vanhukset ja veteraanit ovat 

avun saajina, niin materiaalisen kuin 

henkisenkin. Kauppakeskuksista on 

mm. kerätty ruokaa ja muuta mate-

riaalia meillekin tutulla ”auta lasta, 

auta perhettä” -periaatteella. 

Venäjän Lions-klubit ovat innolla 

hankkineet ulkomaisia ystäväklu-

beja ja osallistuneet kansainväli-

siin kokouksiin mahdollisuuksien 

mukaan. Suomenkin lionit voisivat 

taas aktivoitua tässä kansainväli-

sessä yhteistyössä. Mm. piirikuver-

nööri Marina Barsegova pyysi minua 

jo vuosi sitten etsimään ystäväklubin 

LC St.Petersburg/Rionalle. 

Otetaan rohkeasti yhteyttä 

itänaapurin ystävällisiin klubeihin, 

sillä ne tekevät mitä parhainta rau-

hantyötä ruohonjuuritasolla, vaikka 

tämän päivän poliittinen tilanne ei 

heille helppo olekaan. 

Heikki Hemmilä ja Raija Fors
 Harri ja Sirkku Ala-Kulju
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Ylikonstaapeli Hannu Vänninen ker-

toi päihteistä.

Nuorten Tammikuu 16

Puuhamiehet Aarto Mäkinen, Jukka Isotalo, Kristoffer Ingnatius ja 

Jani Löhönen.

Nuorten päivän iloittelua, Veera Väisänen Kristoffer Ingnatiuksen kanssa.

kuin ison joukon, plussat ja miinuk-

set siis molemmissa vaihtoehdoissa. 

Tapahtumassa oli helposti havaitta-

vissa nuorten kädenjäljet, mikä toi 

positiivista palautetta tapahtumasta. 

Kaiken lopuksi läsnä olleille esitettiin 

haaste, SANO KIUSAAMISELLE EI!

 

Teksti: Veera Väisänen 
Kuvat: Mattis Riess

Ransu-koirakin mukana
lasten talviriehassa

Lasten talviriehan osanottajat malttoivat pysähtyä hetkeksi yhteisen kuvan 

ottoajaksi.

LC Orimattila/Viljamaa järjesti MLL:n iltapäiväkerhon avustuksella 12.3.2016 

aurinkoisen talvipäivän lapsille Orimattilan Järvikylässä. Lapsia oli mukana 

15, iältään 7–9 vuotta.

Ransu-koira oli myös mukana ja sai huomiota mielin määrin ja oli väsy-

nyt saapuessaan kotiin. Paikkana oli Järvikylässä sijaitseva ”Öljymäki” -nimi-

nen vapaa-ajan toimintakeskus. Ohjelmassa oli moottorikelkka- ja mönki-

jäajelua, metsätaitokilpailu ja tietenkin makkaran paistoa ja mehun juontia. 

Metsätaitokilpailussa kysyttiin luontoon ja sen eläimistöön liittyviä kysy-

myksiä, jotka Sanna Vahlberg MLL:stä oli laatinut. Kiikarilla ja kaukoput-

kella etsittiin metsään piilotettuja lintuja ja jäniksiä. Kaikki lapset palkittiin 

mitalilla ja kunniakirjalla.

Lasten riemu tarttui lion-veljiinkin, niin hauskaa oli. Kelkka ja mönkijä 

olivat kovassa käytössä, kun lapset yhteen ääneen vaativat uusia kierroksia.

Teksti ja kuva: Keijo Vilander

16.1.2016 Sotkamossa järjestettiin  

Nuorisotoimen, Lions Clubin ja 

nuorten yhteistyöllä tapahtuma kai-

nuulaisille, Nuorten Tammikuu 16. 

Teema tapahtumaan valittiin suu-

ren huolen ja ainaisen ajankohtai-

suutensa takia, kiusaaminen, mutta 

tapahtumaan liitettiin toiseksi tee-

maksi myös turvallisuus, mm. lii-

kenteessä, koulussa ja vapaa-ajalla. 

Tapahtuman alussa näytettiin 

Sotkamon seurakunnan nuoriso-

työn sekä Kino Visio -elokuvateat-

terin tekemä elokuva, joka johdat-

teli tapahtuman teemaan. TV:stä 

sekä radiosta tuttu Kristofer Igna-

tius oli tapahtumassa pääluennoit-

sijana. Kristofer on kotoisin Kajaa-

nista, mutta viettänyt paljon aikaa 

myös Sotkamossa, hänen turvapai-

kassaan. Kristofer on joutunut rajun 

fyysisen ja psyykkisen kiusaamisen 

uhriksi lapsuuden ja nuoruutensa 

aikana, mutta nyt vasta aikuisena 

uskaltautui kertomaan karun tari-

nansa kaikille. Tarina oli koskettava 

ja ajatuksia herättävä. 

Päivän aikana myös järjestettiin 

erilaisia toimintapisteitä. Poliisi oli 

kertomassa päihteistä, Saappaalta 

oli oma infopisteensä, Liikennetur-

valta oli #oo se rohkee -kampanja 

esittelyssä, ’’peliluolassa’’ oli mah-

dollista käydä pelailemassa erilaisia 

videopelejä, mutta lukion kuraattori 

kuitenkin oli antamassa varoittavia 

esimerkkejä peliriippuvaisuudesta 

sekä sosiaalisen median vaaroista. 

Sotkamon lukion opiskelijakun-

nan hallitus järjesti taukokahvilan, 

jonka tuotto meni Sotkamon lukion 

opiskelijoiden hyväksi. Tenetin ylä-

koulun oppilaat tekivät erilaisia teh-

täviä, joista oli mahdollisuus voit-

taa mahtavia palkintoja, mm. Holi-

day Club Katinkultaan viikonloppu 

loma, Tubetour tapahtumaan lippu, 

bensalahjakortteja Nesteelle, ja tuo-

tepalkintoja mm. Sotkamon Jymyltä 

sekä Specsaverilta! 

Tapahtuma sai ihmisiä liikkeelle, 

muttei kuitenkaan niin runsaasti 

mitä toivottiin. Positiivinen yllätys 

oli kuitenkin ulkopaikkakuntalais-

ten saapuminen paikalle! Kuitenkin 

pienemmän porukan tavoittaminen 

henkilökohtaisesti oli helpompaa 
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Kanerva juhlapuhujana 
LC Kaarina/Cityn juhlassa

Nurmon yläaste ja 
LC Nurmo/Lakeus aktiivisena

Lions Club Kaarina/Cityn 40-vuotisjuhla 2.4.2016 pidettiin Kaarinassa Tuor-

lan kartanossa. Juhlapäivä oli kaksiosainen. Päiväjuhla alkoi tervehdysten 

vastaanotolla ja päättyi lahjoitusten jakamiseen. Toisen osan muodosti 

yhteinen iltajuhla ”perhepiirissä”. Päiväjuhlan juhlapuheen piti ETYJ:n yleis-

kokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva aiheenaan turvallisuus, puheen 

otsikkona ”Olemmeko historian käännekohdassa”.

Kanerva aloitti esityksensä onnittelemalla klubia LIONS-ajatuksella, luo-

vuta isänmaasi onnellisempana nouseville sukupolville. Hän totesi, että 

tuo ajatus on tänä päivänä entistäkin tärkeämpi. Nykymaailmassa on vaa-

rana, että kaikki eivät pysy mukana, janan toinen pää jää jälkeen eikä pär-

jää. Tämä saattaa päätyä jopa ISIS-yhteyksien etsimiseen, jos syrjäytymi-

nen johtaa liian pitkälle. Siksi nuorisoon suuntautuva Lions-toiminta on 

erittäin merkittävää.

Kanervan mukaan suuria käännekohtia historiassa ovat olleet 9.11.1989 

Berliinin muurin murtuminen ja 11.9.2001 WTC-tornien tuho. Muurin mur-

tuminen johti vastakkainasettelun loppumiseen Euroopassa: kommunisti-

nen järjestelmä ja Varsovan liitto katosivat. Läntiset vapausarvot, sosiaali-

nen markkinatalous ja Nato jatkuivat elämänmenon perustana Länsi-Euroo-

passa. Mutta optimistinen ajatus ”ei koskaan enää sotaa Euroopassa” osoit-

tautui kuitenkin virhearvioinniksi. 

Muutokset olivat valtavat, entisen Neuvostoliiton alueelle syntyi 12 

uutta itsenäistä valtiota, jotka ottivat eroa Venäjään, halusivat itsenäis-

Nurmon yläasteen kahdeksasluokkalaiset saivat reippaasti valistusta kun 

Lions Club Nurmo/Lakeus päätti hoitaa kustannukset ja tarjota Petri Tuo-

visen 15-vuotiaille tarkoitetun opetuspäivän.

Yläasteella tarjous otettiin kiitollisuudella vastaan. Niinpä Petri Tuovinen 

antoi ensin kolmetuntisen opetuksen kaikille kasiluokkalaisille. Hän kertoi 

mukaansatempaavalla tavalla miten 15 vuoden iän saavuttaminen paitsi 

antaa oikeuksia myös tuo lisää vastuuta. Elävästä elämästä otta miensa esi-

merkkien avulla hän kertoi mm. miten pienetkin lain rikkomukset esim. myy-

mälävarkaudet, mopon virittämiset, tappelut ym, saattavat vaikuttaa vaik-

kapa opiskelu- tai työpaikan saamiseen. Hyvää opetusta hän antoi yleiseen 

liikennekäyttäytymiseen. Painotus oli ikäluokasta johtuen erityisesti polku-

pyörällä tai mopolla liikkumisessa, mutta myös traktorit, mönkijät ja moot-

torikelkat tulivat huomioiduksi. Neljäs tunti oli tarkoitettu erityisesti niille, 

jotka aikovat lähiaikoina hankkia mopokortin.

Presidentti Erkki Muilu, LC Nurmo/Lakeus, Petri Tuovinen ja Nurmon ylä-

asteen rehtori Teemu Tassi sopivat, että vastaavasta koulutuksesta tehdään 

vuotuinen perinne.

tyä ja sitoutua länteen mahdollisimman nopeasti. Venäjä koki tulleensa 

nöyryytetyksi ja eristetyksi. Putinin johdolla Venäjä pyrkii takaisin suu-

ruutensa päiviin ja estämään Naton pääsyn porteilleen. Tässä valossa on 

nähtävä myös Ukrainan sota, jossa kansainvälistä oikeutta ja ETYJ:in peri-

aatteita, valtioiden suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta on lou-

kattu rajusti ja jossa Venäjä muistuttaa Natoa ja EU:ta siitä, mihin se pys-

tyy. Vuonna 1975 ETYK:issä sovituista ”pöytätavoista”, että jokainen val-

tio saa itse valita oman tiensä, on luovuttu. 

Kaksoistornien tuhosta taas alkoi terrorismin vastainen sota, joka ei tar-

koita vain alueellisia taisteluja. Kyseessä on jihadistien tavoite uuteen maa-

ilmanjärjestykseen, vaikkei heti niin vähitellen. Seuraavat sukupolvet Euroo-

passa joutuvatkin miettimään, miten säilyttää ihmisoikeuksiin, demokra-

tiaan ja suvaitsevaisuuteen perustuvat arvonsa. Ja kyse ei ole pelkästään 

armeijoista ja poliiseista, vaan laajasta kansalaisturvallisuuden takaami-

sesta tässä arvojen ja kulttuurien välisessä globaalissa hybridisodassa. Näitä 

arvoja edustavat järjestöt, kuten esimerkiksi Punainen risti tai vaikkapa Lei-

jonat ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpiä. 

Päivätilaisuuden päätteeksi julkistettiin tukien saajat ja avustukset. Tukea 

on juhlavuoden aikana myönnetty seuraaviin kohteisiin: Punainen sulka 

-keräys, opettajille suunnatun Lions Quest -koulutuksen tukeminen, Kaari-

nakodin suihkutuolin hankinta yhdessä muiden alueen klubien kanssa, Kaa-

rinan lukion taideprojektin tukeminen, bussipysäkkien taiteellinen restau-

rointi. Juhlatilaisuudessa jaettiin seuraavat avustukset: Valkeavuoren koulun 

7B Musiikkiluokka, Partiolippukunta Rantakaarinat, Lions-Quest koulutus 

x 2 opettajaa, Raittiusseura Kuusiston Keko kirjoituskilpailu kuudesluok-

kalaisille ja Lasten liikennetyökirjojen hankinta Kuusiston koululle (20 kpl).

Klubin tuloa tuottavista aktiviteeteista pääosan muodostavat puistojen 

metsäaktiviteetit ja tuoliaktiviteetit.
Matti Leiwo, Antti Valtanen

ETYJ:n yleiskokouksen puheenjohtaja Ilkka Kanerva.

Klubin perustajäsenistä olivat mukana juhlissa seisomassa vasemmalta Timo 

Juntti, Alpo Kankaanperä, Antti Valtanen, Matti Puusa ja Allan Rajamäki, 

istumassa Jouko Salminen.

Anti todettiin niin hyväksi. että koulun, LionsClubin ja Petri Tuovisen 

kanssa sovittiin tapahtuma järjestettäväksi vuosittain myös tulevina vuo-

sina.
Teksti ja kuva: Esko Piuhola
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Vanhuksille teemailta  
esteettömästä arjesta

Yhteistyötä Kustaankartanon 
vanhustenkodin kanssa

LC Karkkila – palvelutyötä jo 60 vuotta

LC Oulainen 50 vuotta

Karkkilan lionsklubi juhlisti 60-vuotista taivaltaan 6.2.2016. Päivä aloitettiin 

viemällä seppele sankarihaudalle ja hautakynttilät edesmenneiden perustaja-

jäsenten haudoille. Juhlatilaisuus Karkkilan tehtaan hotellin upeissa tiloissa 

keräsi ison joukon onnittelijoita ja Clubia muistettiin myös aktiviteetteihin 

tarkoitetuin lahjoituksin, puhein ja lahjoin. Tilaisuudessa klubi jakoi mer-

kittävät avustukset paikallisille yhdistyksille mm. vanhusten talo Toivoko-

dille, paikallisen urheiluseuran Kapon nuorisotyöhön ja Karkkilan musiik-

kikoulun soitinhankintaan. 

Juhlapäivä huipentui iltajuhlaan, jonne liiton tervehdyksen toi DG Juha 

Pirkkamaa puolisoineen. Juhlassa illallisen lisäksi saatiin nauttia hienoista 

musiikkiesityksistä, kun paikallinen oopperalaulaja Mika Nikanderin esiintyi 

Liisa Tuohiniemen säestämänä herkillä lauluillaan. Klubin historia ja lukui-

sat suoritetut aktiviteetit, junan siirrosta autojen lahjoitusten kautta pal-

velupäiviin tulivat esiteltyä osallistujille juhlapuheissa. Illan yksi kohokoh-

dista oli, kun Arne Ritari -säätiön edustaja Timo Haasto aateloi monissa 

aktiviteeteissä ansioituneen Lion Pekka Wiikin Lion-ritariksi. Juhlallisuuk-

sien jälkeen ilta jatkui tanssin merkeissä. 

Oulaisten Lions Club vietti 50-vuotis juhlaansa 3.10.2015. Juhla pidettiin 

Oulaisten ammattiopisto Jedun ravitsemus- ja puhdistuspalvelualan yksi-

kön tiloissa. Juhla oli mieleenpainuva ja lämminhenkinen. LC Oulainen saa-

teltiin uudelle vuosikymmenelle juhlavin menoin. 

Juhlassa nautittiin herkullisesta illallisesta, jonka ammattiopiston oppi-

laat olivat valmistaneet opettajiensa ohjauksessa. Juhlijat saivat nauttia täh-

tiravintola tason ateriasta. Myös juhlaohjelma oli mieleenpainuva erilais-

ten puhujien, esiintyjien ja palkitsemisten myötä. Puheiden lisäksi juhla-

väki sai nauttia kauniista musiikista, tanssiesityksestä ja runon lausunnasta. 

Menestyksekkäästä leijonatoiminnasta palkintoja saivat Past. Presidentti 

Kyösti Terentjeff, Rahastonhoitaja Anne Rajaniemi, Sihteeri Pentti Gallén 

sekä klubin runotaituri Kauko Turula. Presidentti Rauno Ojantakanen kiit-

teli myös kaikkia klubin jäseniä yhteistyöstä ja hyvästä klubihengestä. 

Juhla ilta huipentui, kun Lion Matti Haapakoski lyötiin ritariksi. ”Sir Haa-

pakoski” on LC Oulaisten viisikymmenvuotisen klubihistorian ensimmäi-

nen ritari. Ritariksi tullaan oman klubin hallituksen esityksestä ja nimityk-

sen myöntää Arne Ritari -säätiön hallitus. 

Kuva Pentti Voutilainen, teksti Riitta Ojantakanen

Vanhusten hoito on ollut viime päivinä ajankohtainen puheenaihe. Aihe 

on tärkeä ja koskee meitä kaikkia, joten Suomen ensimmäinen naisten  

LC Viapori/ Helsinki päätti järjestää 10.3.2016 teemaillan aiheen tiimoilta. 

”Koko elämä kotona, mahdollisuus vai pakko? Mistä löydän tukea” 

-tapahtuma järjestettiin Helsingissä Ortonin tiloissa yhdessä Toimiva-koti 

Domedin kanssa. Tapahtumassa oli näyttely ja infopiste, jossa esiteltiin eri-

laisia ratkaisuja siitä, miten esteetön arki voidaan rakentaa kotiin. Tarjolla 

on asiantuntija apua niin palveluiden kuin välineidenkin osalta.

Illan parasta antia oli kuitenkin auditoriossa pidetty asiantuntijasemi-

naari. Auditorio olikin täynnä innokkaita kuulijoita, mikä kertoo aiheen 

ajankohtaisuudesta. Sote-lautakunnan puheenjohtaja Seija Muurinen sel-

vitti, miten kunta tukee ikääntyvien kotona asumista. Kirsti ”Kiki” Pesolan 

(puuttuu kuvasta) luento Varaudu kun vielä voit oli hyvä heräte myös nuo-

remmille, asiat pitää laittaa ajoissa kuntoon. Jukka Laakso Vanhustyön kes-

kusliitosta toi näkökulmaa siitä, miten korjausrakentamisella voidaan hel-

pottaa arkea ja mitä tukia siihen on haettavissa. Välillä jumpattiin fysiote-

rapeutti Liun johdolla ja saatiin vähän ohjeita kotijumppaankin. Illan päätti 

Vappu Taipaleen hyväntuulen esitys Iloisesti ikääntymisestä. 

Kahviolla ja arpajaisilla kerättiin varoja vanhusten virkistymiseen.

Minna Tervonen

Helsingissä sijaitsevassa Kustaankartanon vanhustenkodissa on noin 500 

asukasta. Pakinkylän lionsklubi on vuosikausia tehnyt yhteistyötä ko. lai-

toksen kanssa. On osallistuttu mm. laskiaisjuhliin, syksyiseen taiteiden 

yöhön, on paistettu juhlissa makkaraa ja lahjoitettu ulkoilupusseja asuk-

kaille. Viimeisin tempaus oli linnunpönttöjen askartelu ja kiinnittäminen 

alueen puihin asukkaiden iloksi. Esko Leppänen klubista askarteli autotal-

lissaan kymmeniä pönttöjä ja klubin Kustaankartanotoimikunta kävi kiin-

nittämässä pöntöt puihin henkilökunnan ohjeiden mukaan.
Olli Aulio

PDG Timo Haasto lyö ansioituneen jäsenen Pekka Wiikin ritariksi. 

Kuva: Pekka Reinikainen.

Esiintyjät palkittuina tilaisuuden jälkeen.

Kuvassa vasemmalta: Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Heikki Hem-

milä, Presidentti Rauno Ojantakanen, Ritari Matti Haapakoski ja Sihteeri 

Pentti Gallén.

Linnunpönttöjen kiinnitys puihin on mielenkiintoista ja tarkkaa puuhaa.
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Kempeleen uusi klubi 
syntyi ennätysvauhtia 

Korkeanpaikanleirillä
Leijona-henki nousee

Isojoella tempaistiin 
Isojoella tempaistiin jälleen alamäkihiihdon merkeissä. Kymmenen vuotta 

sitten LC Honkajoelta Esa Kivioja sai idean alamäkihiihdosta. Isojoelta löy-

tyi sopivat olosuhteet, joten yhdessä LC Isojoen kanssa päätettiin järjestää 

kyseinen alamäkihiihtotapahtuma.

Tapahtuman tarkoituksena oli luoda suhteita yli klubirajojen ja vieläpä 

yli piirirajojen ja nyt kymmenen vuotta myöhemmin osallistujia oli jo lähes 

kymmenestä klubista ja hiihtäjiä ladulle lähti yli 20.

Perusideana on, että hiihtäjät lähtevät Lauhanvuorelta kohti sahtiopis-

toa. Matka on reilut 10 km ja aikoja ei oteta, matka on pääasiassa alamä-

keä. Piristeet ovat luvallisia ja niinpä sahtiopisto tarjoaa sahdit matkalla ja 

perillä. LC Honkajoki tarjoaa saunat ja LC Isojoki hoitaa muut järjestelyt. 

Hiihdon jälkeen saunotaan, syödään hyvin ja vietetään iltaa vapaamuotoi-

sen seurustelun merkeissä. Kustannuksia ei peritä muusta kuin ruokailusta.

Tällainen tapahtuma on mitä parhain tapa luoda suhteita eri klubien 

välillä ja ylittää myös piirirajat. Näin saamme lisää näkyvyyttä ja uusia 

ideoita syntyy, kun on monta mielipidettä yhdessä, toteaa 107F alueen  

4 puheenjohtaja ja tämän vuoden tapahtumavastaava Tapio Alatalo. 

Tavoitteena on saada 1–2 klubia lisää joka vuosi, joten tästä tulee vielä 

hyvin merkittävä tapahtuma.
Tapio Alatalo

Vuodesta 2002 lähtien ovat Lions Club Imatran veljet suunneet maaliskuun 

puolivälissä auton nokan korkeanpaikanleirille. Aluksi kohteena oli Nilsiän 

Tahkovuori, mutta vuodesta 2013 Kolin Purnulahti. 

Ruumiillisen ja leijonahenkisen kunnon nostattamisleiri oli aluksi viikon-

lopun mittainen ja kokosi parisenkymmentä veljeä. Veljien eläköitymisen 

myötä retki on pidentynyt päivällä, mutta osanottajajoukko puolittunut. 

Tavoitteet ovat pysyneet kuitenkin entisinä, ja niissä on myös onnistuttu.

Tänä vuonna 10.–13.3. olosuhteet olivat loistavat. Ladut niin metsässä 

kuin jäälläkin olivat hyvät ja laskettelurinteet hienossa kunnossa. Jokainen 

veli sai toteuttaa liikuntahalujaan oman kuntonsa mukaisesti. Pisimmät 

päivälenkit olivat ladulla 30 km:n luokkaa Ahma-hiihtäjien joukossa. Rin-

nemiehet olivat laskettelemassa jopa niin pitkään, että hätäisimmät pelkä-

sivät heidän eksyneen ladulta. 

Osa veljistä kävi läheisessä kylpylässä rentoutumassa mm. porealtaassa 

ja suolahuoneessa, osan tyytyessä oman saunan löylyihin.

Hiihtopäivän jälkeen mukava Leijona-hengen kohotushetki oli kuuman 

Leijona-nimisen suklaajuoman nauttiminen, johon oli lisätty tilkka Leijona-

minttulikööriä. 

Perusteellinen kuntoilu vaatii myös hyvät eväät. Niinpä ruoka on aina 

ollut ja oli nytkin tärkeä osa korkeanpaikanleirin ohjelmaa. Pääruokana 

nautittiin mm. savulohta ja lihavartaita, välipalana juustofondueta sekä 

Kempeleen uuden lionsklubin, LC Kempele/Auroran toiminta lähti liikkeelle 

vauhdikkaasti. Uuden klubin puuhanaiset Tuula Rauma ja Anja Hirvelä 

kutsuivat Lions-toiminnasta kiinnostuneita aktiivisia naisia tiedotustilai-

suuteen, joka oli 24.8. Parikymmentä leijonatoiminnasta kiinnostunutta 

naista saapui paikalle ja jo tässä tiedotustilaisuudessa päätettiin uuden klu-

bin perustamisesta. Perustamiskokous pidettiin 23.9. Kempeleen kunnanvi-

rastolla, jossa19 uutta leijonanaista allekirjoitti perustamiskirjan, perustaja-

jäseniä klubilla on yhteensä 26. Klubin nimeksi valittiin Kempeleen nimik-

koperhosen ja pohjoisen revontulien mukaan LC Kempele/Aurora. Klubin 

charterpresidentiksi valittiin Tuula Rauma. Klubin perustaminen tapahtui 

pilottina MyLCI-sähköisenä versiona ensimmäisenä Suomessa ja se osal-

taan oli mahdollistamassa klubin nopeaa perustamisaikataulua.

Charter Night -juhlaa vietettiin itsenäisyyspäivän alla 4.12. ravintola 

Pohjan Kievarissa. Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen ja puoliso Taru 

kunnioittivat juhlaa läsnäolollaan. Mukana oli myös piirikuvernööri Harri 

Hirvelä sekä lohkon ja naapuriklubien edustajia. Kempeleen kunnan seu-

rakunnan edustajat toivat juhlaan tervehdyksensä. Klubin jäsenistä koottu 

Aurora-kuoro ilahdutti juhlayleisöä laulamalla Revontulien leikistä, Marian 

kehtolaulun sekä klubille sanoitetun oman laulun.

Auroran lionit ovat osallistuneet aktiivisesti piirin koulutuksiin sekä osal-

listuneet aktiviteetteihin.
Saija KiveläLeijonalauma ladulle lähdössä. Kuva: Lotta Kallio/Suupohjan Sanomat.

uunipuuroa aamu- ja iltapalan lisäksi. Ansiokkaana keittiömestarina hääri 

Tapio Suojapelto.

Iltaohjelma koostui tällä kertaa yksinomaan eri tietokilpailuista. Aikai-

sempina vuosina ohjelmassa on ollut pelejä ja jopa karaokea. Sivistyneesti 

hoidettu nestetasapainoitus takasi riemastuttavat illat. Oli hämmästyttävää, 

miten helppoihin kysymyksiin oli vaikea löytää oikeat vastaukset.

Vuodesta 2005 lähtien LC Imatran liikuntavastaavana toiminut Kari Man-

ninen oli nytkin hoitanut 

matkan käytännön järjes-

telyt nappiin.
V-P. Vahvaselkä

Hiihtopäivän jälkeen 

veljet kokoontuivat 

terassille nauttimaan 

juustofon duetta vas. 

Jouko Nordlund, Kari 

Manninen, Tapio 

Suojapelto, Reijo 

Metso, Jukka Juha, 

Risto Sandholm, Risto 

Nurminen ja Pekka 

Hynninen.
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LC Toijala 60 vuotta

Sikiönukkesarja neuvolalle

LC Helsinki / Pikku-Huopalahti 
25 vuotta

Tunnustus hyvästä  palvelu-
toiminnasta Leppävirralla

Lions Club Toijala vietti 9.4.2016 lämminhenkisen 60-vuotisjuhlansa jylhissä 

Karllundin kivinavetan juhlatiloissa. 60-vuotisjuhlaa kunnioitti läsnäolol-

laan myös piirikuvernööri Erkki Voutilainen. Mielenkiintoisessa juhlapuhees-

saan hän kertoi Lions Club -toiminnan rantautumisesta Suomeen vuonna 

1950-luvulla ja sen kasvamisesta pikku hiljaa tämän hetkiseen laajuuteen. 

60-vuotisjuhlat jatkuivat tulleiden tervehdysten kuulemisella sekä Toi-

jalan VPK:n soittokunnan musiikin tahdittamana, aina säveltäjä Jean Sibe-

liuksen Isänmaalle kappaleesta hieman keveämpiin Rogers musikaalisävel-

miin. Maittavan illallisen jälkeen kuultiin Lions Club Toijalan 60-vuotistai-

paleesta Jukka Salmisen kertomana. Paljon on tapahtunut vuoden 1955 

jälkeen niin klubissa, Toijalassa, Suomessa kuin maailmallakin. Palkitse-

misien sekä lahjoituksien jälkeen juhlat päätettiin tansseilla, jotka jatkui-

vat aina puolille öin.

Lions Club Toijala jakoi 60-vuotisjuhlien kunniaksi merkittävän sum-

man lahjoituksina. Lahjoituksien kohdentaminen jatkoi jo perinteeksi tul-

lutta linjaa eli lahjoitukset kohdennettiin Toijalan seudun nuorten ja sota-

veteraanien tarpeisiin. 

Pikku-Huopalahden klubi perustettiin tälle uudelle asuinalueelle 19.3.1991. 

Perustamiskokous pidettiin uuden uutukaisessa pikkuhuopalahtelaisessa 

Ravintola Vana Toomaksessa. 

25-vuotisjuhla oli 14.3.2016 Katajanokan Kasinolla juhlavasti klubilaisten 

ja Lions-ystävien kanssa. Perustajajäsen Marja-Leena Karjalainen palasi mai-

niossa juhlapuheessaan klubin alkutaipaleen ja menneiden vuosien muistoi-

hin todeten lopuksi, että ”olemme yhdessä luoneet sellaisen hengen joka 

on kaiken perusta ja mahdollistanut monipuolisen toiminnan”.

Suomen Lions-liitto, B-piiri, monet lionsklubit sekä lionit onnittelivat 

viirein ja adressein. Opasleijona, taiteilija Mikael Vesper lahjoitti klubille 

maalaamansa kauniin akvarellitaulun toivoen, että se ”tulisi tuottamaan 

jotain hyvää”.

Lions Club Kokemäki/Jokilaakso lahjoitti Harjavallan äitiysneuvolaan 

8.3.2016 sikiönukkesarjan, joka esittelee sikiön kokoa eri raskausviikkojen 

aikana. Harjavallan ja Kokemäen alueilla toimiva naisklubi on aiemminkin 

tehnyt yhteistyötä paikallisen neuvolan kanssa, ja neuvolan tulevaisuu-

den tarpeita kyseltäessä nousi esille ajatus tällaisesta nukkesarjasta ope-

tus- ja havainnekäyttöön. 

Sikiön kehitystä raskauden aikana esittelevät nuket ovat aidon kokoi-

set, painoiset ja näköiset. Sarjassa on kaiken kaikkiaan kahdeksan nukkea. 

Nukkesarjaa tullaan osastonhoitaja Minna Multisillan mukaan käyttämään 

monipuolisesti neuvolatyössä, ja sarjaa voidaan myös lainata koulutervey-

denhuollon käyttöön. Sikiönukkeja voidaan käyttää esimerkiksi:

Ala- ja yläkoulun terveystiedon opetuksessa terveydenhoitajan luennolla 

ja mahdollisesti myös opiskeluterveydenhuollon terveysaiheisissa infoissa, 

perhesuunnittelussa, äitiysneuvolassa yksilövastaanotolla, havainnollista-

maan sikiön kokoa, tavoitteena vahvistaa vanhempien ja syntymättömän 

lapsen kiintymyssuhdetta, tupakan ja päihteiden vastaisessa työssä sikiölle 

aiheutuvien vaarojen esittämisessä, perhevalmennuksessa ja seksuaaliter-

veyttä tukevissa tilaisuuksissa yms.

Nuket saivat paljon positiivista palautetta. Nuket ovat olleet myös ahke-

rassa käytössä vastaanotolla. Klubi aikoo hankkia vielä toisen nukkesarjan 

Kokemäen äitiysneuvolaan, josta sitä sitten voi käyttää Harjavallan tavoin 

eri tilaisuuksissa.
Eeva-Liisa Saarinen, Sari Granni

LC Leppävirran maaliskuun kuukausitapaamisessa palkittiin ansiokkaasta ja 

pitkäaikaisesta Lions-toiminnasta veli Raimo Pennanen Melvin Jones-jäse-

nyydellä. Hän on LC Leppävirran seitsemäs MJF-jäsen.

Lions Club Toijalan 60-vuotisjuhlassa jaettiin merkittävä summa lahjoituk-

sina paikallisille toimijoille. Kuva: Petri Paavola.

Nukkesarjan lahjoitusta viemässä olivat LC Kokemäki/Jokilaakson jäsenet 

Eeva-Liisa Saarinen, Salmeriitta Hellakoski ja Arja Tuominen. Lahjoituksen 

vastaanottivat osastonhoitaja, terveydenhuollon edistämisen yhdyshenkilö 

Minna Multisilta sekä äitiys- ja perhesuunnitteluneuvolan terveydenhoitaja 

Annaleena Hakala.

Kuvassa vasemmalla MJF Raimo Pennanen, klubin presidentti MJF Raimo 

Wright ja ARS-lion Matti Martikainen luovuttamassa rintamerkkiä. Kuva 

Alpo Kupiainen.

Klubi halusi palkita kaksi ansioitunutta jäsentään ja anoi heidän hyväksymis-

tään Arne Ritari -killan jäseniksi. Juhlassa klubin presidentti, Lions-ritari, PDG, 

Kaj-Erik Selenius löi RC Leena Lehmussaaren ja ZC Jorma Kosusen Lions-rita-

riksi. Lähitodistajina toimivat perustajajäsenet Ulpu Niemelä ja Lions-ritari 

Maija Huopalainen.
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20 vuotta palvelutyötä 
ilolla ja tunteella

Metsäkirkko Ruovedellä

Sininen hetki jo
kymmenennen kerran

LC Kerava/Allium juhli 20-vuotista taivaltaan huhtikuun alussa Krapin Ali-

Tuvassa poiketen tavanomaisesta juhlatunnelmasta. Touhukkaat ja taitavat 

naiset valmistivat itse upean illallisen kahden huippukokin opastuksella. 

LC Kerava/Allium on keravalainen naisklubi, jonka nimi viittaa vahvasti 

Keravan historiaan ja perinteisiin. Presidentti Paasikivellä oli puolisonsa 

Allin kanssa yhteinen kesäpaikka Keravalla. Lisäksi Keravalla on järjestetty 

pitkään Valkosipulifestivaaleja. Nämä tekijät yhdistäen, Allium-nimen lau-

sui ääneen klubin perustajäsen Lena Uusitalo. Mukana toiminnassa on 

perustajajäseniä Lenan lisäksi presidentti Anita Paakkala-Järvelä ja Tiina 

Hajanti ja vuosien saatossa mukaan tulleita uusia kaikenikäisiä ja monen 

eri ammattikunnan edustajia. Jäsenistön monialainen osaaminen on valtava 

voimavara, jota on voitu hyödyntää yhteisessä tekemisessä. Monille klubi-

toiminta on tervehdyttävä ja piristävä vastapaino omalle työlle. Jokainen 

on voinut ja saanut osallistua toimintaan omien voimavarojen, mahdolli-

suuksien ja ajankäytön suhteen.

Yhtenä monista hyväntekeväisyys aktiviteeteistä klubilaiset ovat olleet 

mukana vuosittain Valkosipulifestivaaleilla. Monille on tullut jo tutuksi Val-

kosipulifestivaaleilla Cafe Allium ja onpa joku tiedustellutkin missä kahvi-

lamme sijaitsee. Toinen jo perinteeksi muodostunut aktiviteetti on joulu-

myyjäiset, joiden tuotto on suunnattu hyväntekeväisyyteen. Klubi on tuke-

nut myös kouluja lahjoittamalla rahaa sekä oppilaiden stipenditoimintaan 

että opettajille suunnattuun Lions Quest- koulutukseen. Olemme saaneet 

auttaa myös Hopeahovin asukkaita mm. lahjoittamalla hoitokotiin geriat-

risen tuolin. Klubilaiset ovat ilahduttaneet vanhuksia mm. järjestämällä 

joululaulu-, itsenäisyyspäivä- ja ulkoilutapahtumia. Myös keravalaiset lap-

set ovat päässeet nauttimaan tapahtumista. Juhlavuoden kunniaksi klubi 

muistaa lapsia ja lapsiperheitä iloa tuottavalla tapahtumalla vuoden aikana. 

Kaikki toimintamme ei ole pelkästään rahankeruuta vaan yhdessä tekemi-

sen iloa, riemua ja hyvänmielen tuottamista läheisillemme.

Juhlassa julkistettiin 20 vuotta Alliumia 1996–2016 historiikki, jonka oli 

koonnut Marjut Rajala. Klubin toisen Melvin Jones- jäsenyyden sai perusta-

jäsen ja nykyinen presidentti Anita Paakkala-Järvelä. Lena Uusitalo sai Mel-

vin Jones-jäsenyyden vuonna 2011.

LC Ruovesi järjesti yhteistyössä Ruoveden sotaveteraanien ja seurakunnan 

kanssa jo 17. kerran perinteisen Metsäkirkko-tapahtuman talvisodan päät-

tymispäivänä 13.3. Lion Timo Ikkala toivotti yli satalukuisen yleisön terve-

tulleeksi ja johdatteli kuulijat 76 vuoden takaisten tapahtumien tunnelmiin 

sekä illan ohjelmaan. Yleisön joukossa oli vielä monia illan aiheena olevat 

tapahtumat omakohtaisesti kokeneita, joille muisteltavat tilanteet ja tun-

nelmat ovat jääneet lähtemättömästi mieleen.

Puheen jälkeen mieskuoro esitti rakovalkean häilyvässä valossa laavu ja 

pimeä metsä taustanaan laulut Sillanpään marssilaulu ja Vartiossa.
Perinteisen sotilaan puheenvuoron käytti tällä kertaa everstiluutnantti 

Leo Laine. Hän selosti asiantuntevasti Tolvajärven taisteluja, joissa suoma-

laiset sotilaat saavuttivat ensimmäiset voittonsa ja pysäyttivät Neuvostolii-

ton armeijan etenemisen. Suomen puolella taisteli Tampereella muodostettu 

Jalkaväkirykmentti 16. Rykmentin hämäläisten sotilaiden joukossa oli paljon 

ruoveteläisiä asevelvollisia joten aihe oli kuulijakunnalle erityisen läheinen.

Mieskuoron laulaman Veteraanin iltahuudon virittämää tunnelmaa her-

kisti edelleen Yrjö Jylhän Kollaajoelta kirjoittama koskettava runo Kaivo, 

jonka lausui lion Mikko Virkajärvi. Illan ohjelman päätti vs. kirkkoherra 

Leevi Ruonakosken pitämä kenttähartaus. 

Juhlavan ohjelman päätyttyä oli yleisöllä mahdollisuus vielä vahvistau-

tua kotimatkaa varten toisenlaisella ravinnolla Leijonien järjestämässä mak-

karapuhvetissa. Monet viihtyivätkin paikalla vielä tovin tuttuja tapaillen ja 

illan antia kertaillen.
Pauli Pollari

Orimattilalaiset yritykset ovat mahdollistaneet jo monen vuoden ajan  lionien 

järjestämän kyydityksen sotainvalideille ja -veteraaneille, isovanhemmat 

ry:n järjestämään Sininen hetki konserttiin Helsinkiin.

Sininen hetki konsertin pidetään vuosittain, talvisodan päättymisen 

muistoksi, Temppeliaukion kirkossa Helsingissä, 13.3. Ensimmäinen kon-

sertti pidettiin 10 vuotta sitten. Opetusneuvos Pekka Leinonen ja baritoni 

Jorma Hynninen muokkasi konsertin. Konsertissa esiintyi Jorma Hynnisen 

lisäksi mm. Poliisien soittokunta.

Matkassa oli mukana 24 sotainvalidia ja -veteraania saattajineen, sekä 

Lion-veljiä ja loput paikat ostaneet osallistujat. Väkeä oli koko linja-auto 

lastillinen Orimattilasta.

Konsertin jälkeen lionit kustansi sotainvalideille ja -veteraaneille päi-

vällisen Hyrylän varuskuntaravintolassa. Kapteeni Kulmala piti päivälli-

sen yhteydessä esitelmän teemana ”naiset rintamalla”. Hän kertoi, kuinka 

naiset osallistuivat sotatoimiin lottina, ilmavalvonnassa, ja muissakin tär-

keissä tehtävissä.

Paluu Orimattilaan tapahtui illansuussa ja veljet suunnittelivat jo seu-

raavaa matkaa.
Keijo VilanderLiput saapuvat juhlavasti.

Juhlakuvassa vasemmalta Lena Uusitalo, Marjut Rajala, Margit Perälä, Päivi 

Pyykkölä, Tiina Karppi, Tiina Hajanti, Tiina Laine, Nea Uusitalo, Arja Ulma-

nen, Anne Lagus, Soile Leväsvirta, Anita Paakkala-Järvelä, Raija Turunen, 

Taina Heinonen ja Tarja Määttä-Heinonen. 
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G-piirissä keilaillaan

Vammaisratsastus tuloksekasta 

LC Orivesi jakoi v. 2015
40 000 euroa avustuksia

Lions Club Oripää antoi vuonna 2015 avustuksia yhteensä 

noin 40 000 euroa. Avustukset jakautuivat seuraavasti:

Oripään seurakunnan kirjojen hankinta  500

Sarka-museon näyttelyn uusimiseen 1 000

4H-yhdistys Ajokortti työelämään -koulutukseen  360

Palkitut urheilijat:   900

 Eeva Tuohimaa 300€ SM kulta 

 Annika Tamminen 300€ SM kulta 

 Mika Hakanen 300€ SM kulta

Oripään urheilijat lentopallo Power Cup kisapasseihin 2 000

Oripään sotaveteraanit, puolisot ja lesket 5 700

Oripään seurakunnan vanhemman väen jouluruokailu

Oripään vähävaraisten avustukset 1 000

Nenäpäivä-avustus  500

Oripään urheilijat 70v 1 000

Punainen sulka  200

Oripään omaishoitajille ruokakorit  600

Oripään koulun vanhempainyhdistys seikkailupäivä  1 000

Terveyskeskusmaksut 20 000

Syntyvyysavustukset 3 600

Joulunavaus 2 500

Jo kolmatta kertaa kokoontuivat G-piirin pohjoiselta alueelta klubijouk kueet 

mittelemään keilailutaitojaan. Tänä vuonna kokoonkutsujana oli LC Ääne-

koski/Kotakennäs, järjestelyistä huolehti Jarmo Pohjalainen. Keilailutapah-

tuman järjestelyvastuu on kiertävä eri paikkakuntien kesken. Viisihenkiset 

sekajoukkueet löytyivät Pihtiputaalta, Viitasaarelta, Saarijärveltä (eka kertaa 

mukana) ja Äänekoskelta. Joukkueiden kokoonpano sallittiin varsin vapaa-

muotoiseksi, mutta tietysti tietty Leijonatausta kaikilla kisaan osallistujilla 

pitää olla. Ammattilaisia joukkueisiin ei hyväksytä. Kyseessähän on enem-

mänkin leikkimielinen tapaaminen yhteisen harrastuksemme parissa sekä 

tapa tutustua toisiimme ja vaihtaa kuulumisia klubeistamme.

Varsinaisen kisailun alettua oli selkeästi havaittavissa, että jokainen kisai-

lija keskittyi suoritukseensa todella tosissaan. Olihan kyseessä oman klu-

bin kunnia ja maine. Tiukan kisan voitti tulokasjoukkue Saarijärvi. Heillä-

hän on nyt käytössään uusi upea keilahalli, siellä tapaamme ensi vuonna. 

Uusin haastein, keilailumielessä.
Jukka Kokkonen

B- ja N-piirin klubien muodostama ns. Vermo-toimikunta on vuosittain 

jo lähes 30 vuoden ajan järjestänyt Vermon raviradan myötävaikutuksella 

tapahtuman, jolla kerätään rahaa lasten ja nuorten vammais-ratsastuksen 

tukemiseen. Vuonna 2015 toimikunta maksoi avustuksia yhteensä 5  000 

euroa. Tästä yksittäisiä tuen saajia oli 16 lasta tai nuorta, minkä lisäksi tuet-

tiin Uudenmaan CP-yhdistystä sekä neljää vammaisratsastajaa heidän edus-

taessaan Suomea Special Olympics kesämaailmankisoissa Los Angelesissa. 

Vaikka yksittäiset avustussummat ovatkin yleensä pieniä, vuosien mittaan 

jaettu kokonaissumma kohoaa lähes 100 000 euroon

Päätimme käydä katsomassa, mitä yksi tuen saajista, 18-vuotias Jessica, 

tallilla oikein puuhailee. Tapasimme Jessican ja hänen opettajansa, fysiote-

rapeutti ja vammaisratsastuksen ohjaaja Virpi Hentusen Herttaharjun tal-

lilla Espoossa. Jessica aloitti viime syksynä Lyhty ry:n Oppimisyksikkö Lam-

pussa, joka tarjoaa päivä- ja työtoimintapaikan 12 helsinkiläiselle kehitys-

vammaiselle nuorelle. Lampun ohjeistamana Jessica on mukana nyt myös 

terapeuttisessa hevostoiminnassa Virpin tallilla. Lisäksi hänellä on viikoit-

tainen ratsastustunti Vantaalla. Hevoset ovat Jessican elämässä todella tär-

keitä. Hänen tulevaisuuden haaveenaan onkin saada tuettua hevosalan kou-

lutusta ja sen kautta löytää ammatti ja tuettu työ. ”Menen sinne, minne 

hevosen kaviot minut ohjaavat,” reipas tyttö kertoo onnellisena. 

”Ratsastettaessa hevosen liike vaikuttaa ihmiseen tunto-, tasapaino – ja 

liikeaistijärjestelmien kautta ja silloin ratsastajan tietoisuus omasta kehosta 

paranee, ” kertoo Virpi. Meille Vermo-toimikuntalaisille oli pienoinen yllä-

tys, ettei hevostallitoiminta olekaan pelkkää ratsastusta, hevosen selässä 

istumista! Toiminnan tavoitteena on lisäksi mm. kehittää nuoren tunne- ja 

sosiaalisia taitoja, vahvistaa omaa minäkuvaa sekä parantaa elämänhallin-

taa, joita opitaan tallilla hevosta ruokkien, harjaten, sille puhellen, sitä sili-

tellen, sitä laitumelle vieden. Jessican ”oma hevonen” Flames on vaikutta-

van komea eläin, jota hento tyttö vaaleat letit heiluen käsittelee ihailtavan 

osaavasti ja pelotta. Hevostallilla on mahdollista hankkia uusia kokemuk-

sia: yhdessä tekemisen riemua, onnistumisia, mutta myös tottumista epä-

onnistumisiin. Tallikäynnit myös totuttavat Jessicaa omatoimiseen liikku-

miseen; Espoon tallilta hän nykyisin palaa Helsinkiin itsenäisesti bussilla. 

Vaikka terapeuttisen hevostallitoiminnan tuloksellisuus on vakuuttavaa, 

yhteiskunnalta heruu tarvitsijoille maksusitoumuksia nykyisellään varsin 

nihkeästi. Perheiden ja omaisten talous joutuu usein niin tiukoille, ettei 

heilläkään ole mahdollista kustantaa tätä monen lapsen ja nuoren elämän-

laadun ja -hallinnan kannalta tärkeää toimintaa. Haluamme Vermo-toimi-

kuntana edelleen omalta pieneltä osaltamme olla apuna tässä tilanteessa. 

On ilo saada tavata Jessican kaltaisia, iloisia, elämään innolla suhtautuvia 

ja oppivia lapsia ja nuoria. 
Teksti ja kuva: Outi Syvänperä ja Heidi Rasilainen

Voittajoukkueen (Saarijärvi) jäsenet vasemmalta oikealle Satu Muittari, 

Juhani Saarinen, Pasi Korhonen, Arto Marjoniemi ja Matti Ikkala.

Jessica ja Flames vaihtavat kuluneen viikon kuulumiset.
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Lady-laavu Vihkimysvuorelle

LC Petäjävesi 50-vuotias

Kimmo Rouhas palkittiin

Kännönvuoren ulkoilureitistöllä sijaitseva todella suosittu Leijona-laavu 

sai jatkoa, kun LC Huittinen päätti rakentaa toisenkin laavun. Lady-laa-

vuksi nimetty laavu rakennettiin syksyllä 2015 talkoovoimin Vihkimysvuo-

ren maastoon. 

Toisen laavun ideoijana ja puuhamiehenä toimi jälleen lion Ilkka Isokal-

lio. Klubihallitus päätti elokuun kokouksessa, että laavu tehdään. Aluksi 

valmistumisaikatauluna pohdittiin kevättä 2016. Valmisteluvaiheessa sovit-

tiin lupa-asiat kuntoon maanomistajan kanssa ja Huittisten kaupunki lupasi 

laavulle pohjat. Toimenpidelupa annettiin kaupungille syyskuussa. Kauden 

LC Petäjäveden 50-vuotisjuhlaa vietettiin 9.4.2016 perhepiirissä Kirkon-

kylässä Lemettilän juhlatilassa. Paikalla oli noin 30 juhlavierasta, mukana 

myös vielä mukana oleva perustajajäsen, Lauri Natri.

Juhlan merkittävin tapahtuma oli klubin 50-vuotistaipaleesta laaditun 

historiikin julkistaminen. Ansiokkaan historiikin oli kirjoittanut hist.yo Topi 

Kytölehto klubin jäsenistä muodostetun ohjaustoimikunnan avustuksella. 

Historiikista oli näin saatu hyvin klubin näköinen ja hyvin sen toiminta-

kulttuuria valaiseva teos. 

Klubin toimintaan on mahtunut paljon paikkakunnan palvelujen paran-

tamiseen kohdistuneita aktiviteetteja, mutta myös kansainvälisiä lionstoi-

minnan hankkeita on avustettu mahdollisuuksien mukaan. Kriisialueiden 

keräyksiin on myös osallistuttu. 

Klubin ominaispiirteisiin on aina kuulunut vahva puolisotoiminta, joka 

on erinomaisella tavalla täydentänyt klubitoimintaa kaikki nämä vuodet ja 

joka toivottavasti jatkuu.

Presidentti Ossi Väistö kertoi juhlavuoden avustusten painopisteistä, 

joista mainittakoon Petäjäveden vanhusten palvelutalon kuntohuoneen 

kalustamisesta uusin kuntoilulaittein keväällä 2016. Punainen Sulka -kam-

Lady-laavu roihujen valaisemana.

2015–2016 presidentti Olli Tuominen piirsi laavun rakennekuvat ja tarvitta-

vat kelot saatiin Voitto Satorannalta. Kun kaikki suunnitelmat ja esivalmis-

telut oli tehty, alkoi itse laavun rakentaminen pohjatöillä 6.9.

Talveksi valmiiksi

Ensimmäiseen suurempaan talkooseen 10.10. osallistui 10 lionia. Tuolloin 

paikalle kutsuttu lehdistö teki laavua tunnetuksi ja kyseli koska laavu valmis-

tuisi. Taidettiin siinä innoissamme, että valmistumistavoitteena on ennen 

talvea. Onneksi syksy jatkui leutona pitkään ja saimme aikaa pitää lupauk-

semme! Laavun suunnitteluun ja rakentamiseen meni yllättävän paljon työ-

tunteja, MyLCI-seurantamme mukaan laavua teki 19 eri päivänä yli kymme-

nen eri lionia yhteensä 322 lion tuntia. Moni ohikulkija pysähtyi touhuamme 

ihmettelemään ja kaikilla oli meille sama kannustava sanoma – todella hie-

noa että tällainen laavu tänne 3–4–5 km reittien risteykseen saadaan.

Avajaiset pidetty 

Laavun avajaiset pidettiin 9.12.2015. Paikalle kutsuttiin maanomistajat, 

Huittisten kaupungin edustus, lehdistöä ja koko LC Huittinen ladyineen. 

Avajaisten yhteydessä pidettiin myös kauden pikkujoulut ja joulukuun klu-

bikokous. Tarjolla oli Lapin äijän keittoa, ryynimakkaraa ja terästettyä glö-

giä sekä nokipannukahvit. Joulupukkikin eksyi paikalle ja tiedusteli että 

mikäs tämä tällainen laavu on josta edes hänellä ei ollut tietoa? Avajaisten 

lopuksi tilaisuutta juhlistettiin ilotulituksella.

Laavusta tuli klubille satavuotisjuhlan paikkakunnan perintöprojekti. LC 

Huittinen toivottaa kaikki ulkoilijat ja retkeilijät nauttimaan metsäisen luon-

non tunnelmasta uudella Lady-laavulla.

Ei kahta ilman kolmatta?
Juha Majala

Juhlan musiikkipuolesta vastasi paikkakuntalainen yhtye, joka koostuu 

lionsperheistä lähtöisin olevista nuorista soittajista ja laulajista. Esitykset 

olivat raikas lisä juhlan ohjelmatarjontaan.

panjan keräykseen klubi osallistuu vähintään klubille asetettujen tavoittei-

den täyttämisellä eri menetelmiä käyttäen. Presidentti toivoi myös uusia 

vastuunkantajia klubiin ja mielellään nuoremmista ikäluokista.

Piirikuvernööri Antti Raitaniemi ja IPDG Kalevi Sillanpää luovuttivat PDG 

Kimmo Rouhakselle III ruusukkeen ansiomerkin.

Kuvernöörineuvosto on myöntänyt 5.3.2016 Lions-liiton III ruusukkeen 

ansiomerkin PDG Kimmo Rouhakselle  (LC Rauma/Reimari). Ansiomerkin 

luovuttivat 9.4.2016 CC Jari Rytkösen valtuuttamina DG Antti Raitaniemi 

ja IPDG Kalevi Sillanpää. PDG Kimmo Rouhas on ollut 100-prosenttinen 

lion vuodesta 1976 eli 40 vuoden ajan.

Hän on toiminut CS & CT:n virassa M-piirissä 1981–1982, klubipresi-

denttinä 1987–1988,

M-piirin DG:nä ja Kuvernöörineuvoston jäsenenä 1995–1996, Liiton hal-

lituksessa 1996–1998 sekä Liiton PTS-toimikunnassa 1998–2000. Suomi 

Johtoon kampanjassa Kimmo toimi M-piirin koordinaattorina koko kam-

panjan ajan, 2005–2015.

Lions-ritariksi Kimmo lyötiin vuonna 1997 ja Melvin Jones -jäsenyyden 

hän sai vuonna 2005.
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LC Oulu/Sillat tukemassa 
CP-yhdistyksen toimintaa

LC Virolahti-Miehikkälä
nelikymppisten kerhoon

Seeppari on Oulun seudun CP-yhdistyksen omistama paikka, joka sijait-

see Nallikarin tuntumassa, Mustasaarentie 4, Hietasaari. Yhdistys tarjoaa 

jäsenilleen toimintaa, tukea ja yhdessäolon iloa. CP-yhdistyksessä tapaat 

muita lapsia, nuoria, aikuisia ja perheitä, 

LC Oulu/Sillat on vuodesta 2000 alkaen ollut tukemassa yhdistyksen toi-

mintaa. Useana vuonna klubi on kunnostanut Oulun seudun CP-yhdistyk-

sen kesäkotia rakentamalla mm. yläkerran oleskelutilan jota voidaan käyt-

tää myös majoitustilana sekä sisävessan. Kaikki rakennukset on rakennettu 

1900-luvun alkuvuosina. Kohde on museoviraston määrittelemä suojelu-

kohde. Jokainen projekti vaatii eritystä suunnittelua ja jokaiselle toimenpi-

teelle on haettava erillinen lupa ennen töiden aloittamista. Edellinen pro-

jekti oli saunan rakentaminen v. 2011–2012 yhdessä LC Oulu klubin kanssa. 

Nyt klubimme aktiviteettina oli vuorossa tontin tienpuoleisen n. 80 m pit-

kän aidan ja autojen pysäköintialueen rakentaminen. Projekti aloitettiin 

tammikuussa 2015 suunnittelutyöllä yhdessä CP-yhdistyksen edustajien 

kanssa. Suunnittelutyöhön kuuluivat rahoituksen suunnittelu, piirustus-

ten laatiminen, toimenpidelupien hakeminen sekä tarvikkeiden, materiaa-

lien hankinta lähteet. 

Seepparin aita ja parkkipaikka-aktiviteettikustannukset olivat 5  779,50 €, 

joista Arne Ritari -säätiön avustus oli 2  889,75 €. Talousarvio alitettiin yli 

tuhannella eurolla hyvän suunnittelun ja tavarahankintojen avulla. Työtun-

teja tehtiin yhteensä 502 tuntia ja kilometrejä klubilaisille kertyi yhteensä 

2  287 km. Aidan luovutustilaisuus oli 19.8.2015. CP-yhdistyksen puolesta 

sen vastaanottivat puheenjohtaja Antero Jurvanen ja Eeva-Kaarina Järvi-

nen  
Teksti: Väinö Kauppi

Kuvat: Raimo Savolainen

Talkooporukkaa sekä Seepparin aitatyön vastaanottajat, neljäs vasemmalta 

Antero Jurvanen ja ensimmäinen oikealta Eeva-Kaarina Järvinen. Projektin 

valvoja Raimo Kauhanen kolmas vasemmalta.

Sisäänkäyntiportti.

LC Virolahti-Miehikkälä juhli 40-vuotistaivaltaan 20. 3.2016 Virolahden Pitä-

jäntuvalla ja kirkkokonsertissa, jota tähdittivät tangokuninkaalliset Susanna 

Heikki ja Jukka Hallikainen. 

Leijonaklubin historiaan perehtynyt rovasti Jarmo Uotila kertoi konsert-

tiyleisölle, että neljään vuosikymmeneen on mahtunut paljon palvelutoi-

mintaa ja hyväntekeväisyyttä varsinkin paikallisten nuorten ja vanhusten 

hyväksi.

– Monet tempaukset ja aktiviteetit ovat näkyneet Virolahden ja Miehik-

kälän katukuvassa niin markkinoilla kuin markettien edustalla. Se on lei-

jonatoiminnan arkipäivää. On jalkauduttu ja tuotu kansainvälistä leijona-

aatetta näillekin kulmille.

Virolahden ja Miehikkälän yhteisen leijonaklubin perustamisessa ”käti-

löinä” toimivat Kelan silloinen paikallisjohtaja Matti Nikkilä ja Miehikkä-

län kunnanjohtaja Olavi Pekkarinen. 

Kaksikosta Matti Nikkilä on edelleen klubin jäsen, ja hänet palkittiin juh-

lassa perustajajäsenen 40-vuotisansiomerkillä.

Nikkilän mukaan Kaakonkulmalla haluttiin rentoa klubitoimintaa, jossa 

ei olisi sijaa turhalle pönäkkyydelle.

– Yhteinen sävel löytyi helposti Miehikkälän kanssa, samoin Luumäen, 

jonka saimme kummiklubiksemme.

Aktiivisesta toiminnasta jo sivuun jättäytynyt Nikkilä kertoi suhtautu-

vansa luottavaisin mielin klubin tulevaisuuteen. – Täällä on uudistunut, 

hyväkuntoinen klubi, jolla varmaan on nousukausi edessä. Myös nuorem-

paa väkeä on saatu toimintaan mukaan, mikä on hieno juttu.

Piirikuvernööri Markku Vihavainen peräänkuulutti juhlapuheessaan 

nimenomaan leijonatoiminnan uudistumisen tarvetta.

– Meillä kaikilla vapaaehtoistyön tekijöillä on yksi yhteinen suuri 

ongelma. Me käymme ankaraa kilpailua ihmisten saamiseksi mukaan toi-

mintoihimme. 1970-luvulla tilanne on ollut aivan toisenlainen, mutta peli-

kenttä on muuttunut niistä ajoista täydellisesti.

Vihavainen huomautti, ettei paluuta entiseen ole, ja se vaatii leijonilta 

rohkeutta muutokseen omassa toiminnassaan. 

– Meidän on aidosti kohdattava ihmisiä, kun haluamme heitä mukaan 

toimintaamme. 

Juhlassa myönnettiin yksi poikkeuksellisen korkea tunnustus, kun Esa 

Punkkinen nimitettiin Melvin Jones -jäseneksi. – Esa Punkkinen on aina 

hyväntuulinen, palvelualtis, luotettava ja rehti veli ja periksiantamaton toi-

mija erilaisissa aktiviteeteissa, piirikuvernööri Markku Vihavainen listasi 

uuden Melvin Jones -jäsenen meriittejä.

Lions-liiton yhden ruusukkeen ansiomerkin sai Jouni Kuntsi. Oiva Kin-

nunen ja Into Tasa saivat pitkään toiminnassa mukana olleiden jäsenten 

30-vuotismerkit.
Marju Perilä

Esa Punkkinen 

nimitettiin 

Melvin Jones 

-jäseneksi.
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Keisarinna 
syntyi Keski-Karjalaan

Lions Club Kaipiainen 
ottaa kummioppilaan

Fredrikoiden tuki auttaa
tyttöfutarit turnausmatkalle

LC Kaipiainen on kuluneen toimikauden aikana työstänyt 

avustushanketta; stipendiä, jolla tullaan auttamaan yhden opiskelijan 

opiskelukustannuksia kolmen vuoden ajan.

Tuettavan opiskelijan valinnassa otetaan huomioon tuen tarve, 

opiskeluinto, sekä nykyinen ja tuleva menestys opiskelussa. Koulujen 

opinto-ohjaajien ja opettajien avustuksella klubihallitus tekee valinnan 

tuettavasta opiskelijasta toukokuun aikana. Stipendin arvo on 

kokonaisuudessaan 6  000 euroa, jota jaetaan opiskelijalle 1  000 euroa/ 

lukukausi. Opiskelujen menestymistä seurataan kolmen vuoden ajan 

ja menestys on osaltaan vaikuttamassa täysimääräisen tuen saantiin. 

Oppilaan tulee asua LC Kaipiaisen toimialueella.

Lions Club Kaipiainen on perustettu 1973, perustamispaikka on 

Kaipiainen. Klubissa on tällä hetkellä 34 aktiivista veljeä eripuolilta 

Kaakkois-Kouvolaa; lähinnä Utti-Sippola-Enäjärvi-Kaipiainen-Tirva-

alueilta. Klubin presidenttinä toimii Helmut Wiemers. LC Kaipiainen 

kerää vuosittain erinäisillä tapahtumilla ja tempauksilla lahjoitusvaroja, 

joiden kohderyhmänä ovat klubialueen vanhukset ja nuoret.  Parasta 

aikaa klubin aktiviteettina on venearpajaiset. Osa arpajaistuotosta 

ohjataan nyt tämän opiskelustipendin rahoittamiseen ja opiskelijan 

tukemiseen.

Marraskuussa 2015 perustettiin uusi naisklubi LC Kitee/Keisarinna. Klu-

bin kotipaikka on Kitee, mutta sen toiminta ja jäsenyys kattaa koko Keski-

Karjalan alueen. 

Perustetun Lions-klubin taustalla varsinaisena asian alkuun saattajana, 

”synnyttäjänä” oli Asta Suomalainen. Hänelle Lions-toiminta on pitkältä 

ajalta tuttua puolison, piirikuvernööri Kyösti Suomalaisen, kautta. Ajatus 

naisklubin perustamisesta heräsi ensin Kyöstillä, joka delegoi asian eteen-

päin vientiä Astalle. Keski-Karjalan alueelle oli joskus aiemminkin yritetty 

saada perustetuksi naisten Lions-klubi, mutta silloin asia ei ottanut toteu-

tuakseen. Kevät talvella 2015 Asta ja Kyösti ottivat Keski-Karjalan messuilla 

Lionsien osastolla ollessaan naisklubin perustamisen uudelleen esille. Klu-

bin perustamisajatus jäi itämään ja siitä kerrottiin eteenpäin, jotta se tavoit-

taisi asiasta kiinnostuneita naisia. 

Lions-klubi Keisarinnan synty oli lopulta varsin vauhdikasta. Ensimmäi-

sen kerran pieni joukko naisten Lions-toiminnasta kiinnostuneita naisia 

kokoontui 29.10.2015 kuulemaan Lions-toiminnasta ja klubin perustami-

sesta käytännössä. Perehdyttäjänä asiaan oli Asta ja Kyösti Suomalaisen 

lisäksi GMT Pentti Päivinen LC Joensuusta. Tapaamisen ja saadun infon 

jälkeen paikalla olleet naiset veivät ajatusta edelleen eteenpäin ja mukaan 

saatiin lisää toiminnasta innostuneita.

LC Kitee/Keisarinnan perustamiskokous pidettiin 12.11.2015 Kiteenho-

vissa. Paikalla oli 17 perustajajäsentä. Keisarinna-klubin opaslioneina toimi-

vat GMT Pentti Päivinen LC Joensuusta ja PDG Pekka K. Vatanen LC Tuu-

povaarasta. Keisarinna-klubin kummiklubi on LC Kitee/Ilmarinen. LC/Kitee 

Keisarinnan charter presidentiksi valittiin Sirkka-Liisa Hannukainen. Muut 

hallituksen jäsenet ovat: I varapresidentti Sanna Sorvi, II varapresidentti 

Vuokko Kostamo, sihteeri Niina Nyrhinen, rahastonhoitaja Hanna Lajunen, 

tiedotusvastaava Minna Heinonen, klubimestari Satu Hasunen, seremonia-

mestari Immi Helminen ja jäsentoimikunnan puheenjohtaja Soili Tiittanen. 

LC Kitee/Keisarinnan ensimmäisessä kuukausitapaamisessa oli viralli-

sen ohjelman lisäksi rentoutus- ja hyvinvointihetki, jonka tarkoituksena 

oli tutustua toisiin klubilaisiin ja sitä kautta kasvattaa yhteishenkeä ja kes-

kinäistä luottamusta. 

Keisarinnat yllättivät perustamisjuhlan vieraat lauluesityksellä.

Lahjoittajat ja Visan tyttöjen jalkapallojoukkue.

LC Parola/ Fredrikat lahjoitti 1 000 € Parolan Visan tyttöjen jalkapallojouk-

kueelle. Parolan Visan tytöt Hattulasta saivat naisleijonilta Tallink Foot-

ball Tournamentiin mukavan, nelinumeroisen lahjoituksen paikalliselta LC 

Parola/Fredrikoilta, jolla on tällä hetkellä 15 jäsentä. Klubi on kerännyt varoja 

muun muassa K-Supermarket Hattulassa, jossa pullonpalauttaja on viime 

vuodesta asti voinut sujauttaa pullokuittinsa leijonien lahjoituslippaaseen. 

Lahjoituksiin kuuluu aina myös vastavuoroisuus, ja tyttöjen jalkapallojouk-

kue toteuttaa tämän kokoamalla reissustaan valokuvakertomuksen.

Tammikuun kuukausitapaamisessa Keisarinna-klubilaisia koulutettiin 

ja perehdytettiin tarkemmin käytännön Lions-toimintaan. Uuden klubin 

ensimmäisenä yhteisenä ponnistuksena oli 6.2.2016 Hotelli Kiteenhovissa 

pidetyn Charter-illan ja perustamisjuhlan järjestäminen. Juhlasta haluttiin 

tehdä arvokas, mutta samalla klubin omannäköinen Lions-juhla.

Keisarinna-klubin kuukausitapaaminen on kuukauden toinen torstai. 

Kokoontumispaikka vaihtelee, koska klubi haluaa alkuvaiheessa tehdä eri-

laisia yritys- ja muita vierailuja tullakseen tutuksi seutukunnan ihmisille 

ja yrityksille. Keisarinna-klubin tavoite on alusta lähtien tehdä toiminnas-

taan ja klubista jäsentensä näköistä ja oloista, jotta toiminta tuntuisi kai-

kista mieleiseltä ja yhteiset palveluaktiviteetit lähtisivät innolla käyntiin. 

Keisarinnat ovat neuvotelleet vanhusten palveluasumisyksikkö Rantapi-

han kanssa vanhusten ulkoilutusavusta sekä muista aktiviteettimahdolli-

suuksista, joita klubin naiset voivat tarjota. Seutukunnan lasten ja lapsiper-

heiden suuressa suosiossa oleva Kiteen Liikennepuisto pidetään tulevana 

kesänä auki talkoovoimin Kiteen MLL:n, Vanhempainyhdistyksen ja Keisa-

rinnojen yhteistyönä. Ensimmäinen suurelle yleisölle näkyvä tempaus on 

vapputapahtuma Kiteen keskustassa. Keisarinnat toivovat voivansa omalla 

innollaan ja toiminnallaan antaa uutta virtaa ja vireyttä myös alueen mies-

ten Lions-klubitoimintaan. Toimimalla yhdessä voidaan lisätä sosiaalista 

hyvinvointia Keski-Karjalan alueella ja saadaan paremmin kanavoitua toi-

mintaa yhteisen hyvän puolesta.
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Ilta naisille

Aurinkorannikon vuoden
leijona Suomesta 

LC Myllykoski arvostaa 
kunniakansalaisia

Nuorten ja ikäihmisten 
yhteinen päivä

Club de Leones Torremolinos Suomi palkitsi Vuoden Leijona -palkinnolla 

lion Simo Lahtisen LC Pori/Karhusta. Hän on ensimmäinen klubin vierailija, 

joka tällä Leijona-patsaalla huomioidaan. Huhtikuun klubikokouksessa klu-

bin presidentti Matti Kuusisto perusteli päätöstään mm. lion Simon vah-

valla vuosikausien sitoutumisella koko klubin toimintaan, samoin Simo on 

vaimonsa lion Tuijan kanssa tukenut yksityisiä Aurinkorannikon  lioneja 

ongelmatilanteissa.

Vuoden Leijona-palkinnon on lahjoittanut klubille v. 1996 PID Aimo 

N.K. Viitala ja lion Simo on järjestyksessään 16. palkinnon saaja. 

Club de Leones Torremolinos perustettiin lähes 25 vuotta sitten ja jäse-

niä on tällä hetkellä 44 lionia. Klubi kokoontuu kesäkuukausia lukuun 

ottamatta kuukauden 1. maanantaina klo 18.00 Doña Carlota Clubilla 

Don Juan Manuel 10 Montemar, Torremolinos. Vierailijoita on klubissa käy-

nyt tähän mennessä 2667 henkeä. 

http://www.lctorremolinos.suntuubi.com/fi/Etusivu/
Pertti Harju

LC Lappeenranta Weera järjesti 8.3 kansainvälisenä naistenpäivänä illan nai-

sille. Lappeenrannan Kehruuhuoneella järjestetyn illan teemana oli ”Nai-

sena olemisen ihanuus”. Tilaisuuden juontajana toimi Sirkka Haverinen. 

Illan aikana naistentautien erikoislääkäri Katariina Roslund ja seksuaalite-

rapeutti Kaisa Forsman-Behm luennoivat naisen terveydestä ja seksuaali-

suudesta pilke silmäkulmassa, hersyvällä huumorilla, itse asiaa unohta-

matta. Kehruuhuoneen yrittäjä Sari Kaasinen kertoi Lappeenrannan Keh-

ruuhuoneen värikkäästä historiasta vankilasta nykyiseksi kulttuuri- ja viih-

dekeskukseksi; monivaiheista historiaa eivät edes kaikki lappeenrantalaiset 

tunne kovin hyvin. Jonna Imeläisen esittämät laulut, jotka kertoivat naisen 

elämästä iloineen ja murheineen, saivat aikaan sekä naurun remahduksia 

että silmät kostumaan. Ilta päättyi Seppälän kevään ja kesän vaatemuotia 

esittelevään muotinäytökseen. 

Tilaisuuden taustamusiikista vastasi Erna Lorech-Reponen. ”Naisena 

olemisen ihanuus” – sitä jaettiin ja siitä iloittiin reilun 220 ihanan naisen 

kanssa. Weeroille paras kiitos tilaisuudesta oli monen paikalla olleen iha-

nan naisen toivomus, että järjestäisimme tilaisuuden myös ensi vuonna! 

Ja eiköhän se onnistu…

Kansallisena Veteraanipäivänä LC Myllykoski kustansi paikkakunnan Kun-

niakansalaisille lounaan, jonka yhteydessä jaettiin tasavallan presidentti 

Sauli Niinistön 27.4.2016 myöntämät Suomen Valkoisen Ruusun Ritari-

kunnan I luokan mitalit. Paikalla oli kunniakansalaisia saattajineen kaik-

kiaan 16 henkilöä.
Teksti ja kuva: PDG Paavo Mikkonen

LC Hollola/Kapatuosio järjesti keväällä 2016 kaksi virkistystilaisuutta ikäih-

misille. Tavoitteena oli sukupolvien kohtaaminen, joten mukaan pyydettiin 

myös yläkoulun oppilaita, jotka suorittivat parhaillaan valinnaista Elämän-

hallinta ja sosiaaliset taidot -kurssia. Tapaamispaikkana toimi Sovituksen-

kirkon tilat ja lionien lisäksi mukana järjestelyissä oli kunnan diakoniatyö. 

Yhteensä 33 ikäihmistä mm. veteraani- ja palvelutaloista sekä 34 nuorta 

viettivät yhteistä iltapäivää tuolijumpan ja taustalla soivan vanhan tanssi-

musiikin, hieronnan, yhteislaulun ja kahvinjuonnin merkeissä. Nuoret toimi-

vat sekä hierojina että tarjoilijoina ja hoitivat osuutensa kiitettävästi. Lisäksi 

osanottajat saivat tuoda yhden valokuvan mukanaan, josta sitten keskus-

teltiin. Keskusteluyhteys virisikin laidasta laitaan iloisissa pöytäseurueissa. 

Nuoret selvisivät haasteestaan hyvin. Kokemus oli opettavainen ja 

monelle varsin uusi. Ikäihmisten arki puolestaan koki vaihtelua ja yhdes-

säolo toi piristystä päivään. Kuvaavaa olikin eräs mielipide, että ”hauska 

päivä on ollut, saisi olla enemmänkin”.
Teksti ja kuvat: Leila Huikuri

Palkittu lion Simo Lahtinen pitämässä kiitospuhetta. Vasemmalla klubin pre-

sidentti Matti Kuusisto. Kuva: Tarmo Mattila.

Kehruuhuone täyttyi naistenillan osanottajista.

Ikäihmiset viettivät iloisen iltapäivän nuorten seurassa. Erilaista toimintaa 

riitti.

Kunniakansalaisia saattajineen yhteiskuvassa; onpa mukana sotaveteraani, 

olympiavoittaja Heikki Hasukin vaimoineen.
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Suomen Lions-liiton lentopallomes-

taruudet ratkaistiin 23.–24.4.2016 

Vuokatissa. Mukana oli 15 jouk-

kuetta ja ottelut olivat tasaisia ja 

tiukkoja. Mestaruuden voitti LC Ikaa-

linen/Kyrösjärvi ennen Marttilaa ja 

Tammela/Jokioista.

Järjestäjät toivoivat joukkueiden 

määrän nousemista yli 20:een. Vuo-

den 2017 turnaus pidetään todennä-

köisesti Saarijärvellä.

Tuloksia:

LC Ikaalinen/Kyrösjärvi 

2) LC Marttila 

3) LC Tammela/Jokioinen 

4) LC Alajärvi/Järviseutu 

5) Nilsiä/Syvärinseutu 

6) LC Heinävesi/Kerma 

7) LC Mynämäki 

8) LC Urjala 

9) LC Peräseinäjoki 

10) LC Virrat 

11) LC Alavus/Salmi 

12) LC Sotkamo/Vuokatti 

13) LC Virrat/Toriseva 

14) LC Vantaa/Kaivoksela 

15 LC Kiihtelysvaara.

Rovaniemen raviradalla paistaa 

aurinko ja paikalla olevilla kävijöillä 

on vähintään yhtä aurinkoinen ilme 

kasvoillaan. On taas vuotuisten 

porokisojen aika, jossa suuri määrä 

ihmisiä kerääntyy porokeiton äärelle 

kisoja seuraamaan.

Kisoja on järjestetty LC Rova-

niemi/Ounasvaaran toimesta jo vuo-

desta 2000, joten porokisoilla on jo 

pitkä historia Rovaniemellä. Tämän 

vuoden kisat kuitenkin ovat tuoneet 

ennätysmäärän kävijöitä ja mediaa 

paikalle – ihan ulkomailta asti. 

Tänä vuonna on selvästi ennä-

tysmäärä porukkaa paikalla ja myös 

BBC on tullut Isosta-Britanniasta 

asti tekemään juttua porokisoista, 

kertoo LC Rovaniemi/Ounasvaaran 

jäsen Erkki Orre. 

Britanniasta Rovaniemelle tullut 

Rebecca Blake oli ystäviensä kanssa 

vierailemassa porokisojen lumisissa 

maisemissa. Kisojen seuraaminen 

oli koko porukan mielestä yllättävän 

hauskaa, vaikkei aikaisempaa koke-

musta kenelläkään ollut vastaavan-

laisista kisoista. 

– Porot ovat todella nopeita ja en 

todellakaan uskonut niiden juokse-

van noin nopeasti. Ajajien täytyy 

olla todella rohkeita, kommentoi 

Rebecca. 

Paikallisille ja erityisesti poromie-

hille porokisat ovat enemmänkin 

kuin pelkkää viihdettä. Porokisoista 

on nimittäin vuosien ku luessa muo-

toutunut kohtaamispaikka useille 

sukupolville ympäri Pohjoismaita. 

Poromiehillä on jo alusta alkaen 

ollut tarve osoittaa omien porojen 

paremmuus, ja siihen tarpeeseen 

porokisat vastaavatkin, kertoo Erkki 

Orre.

Porokisat eivät kuitenkaan ole pel-

kästään poromiesten hupia, vaan 

kisat ovat valloittaneet myös ihan 

tavallisen kansankin sydämet lem-

peällä tunnelmalla ja hienoilla koke-

muksilla.

LC Ikaalinen/Kyrösjärvi lentopallomestariksi

Leijonalentopallomestarijoukkue LC Ikaalinen/Kyrösjärvi ja voittopokaali.

BBC mukana 
porokisoissa

Ota yhteyttä ja tehdään  
hyvät juhlat yhdessä

Kimmo Riipinen, tirehtööri
 (LC Lahti Kariniemi)

0400 821 085
taikapaja@icloud.com
www.taikapaja.fi

Synttärit
Merkkipäivät
Pikkujoulut
Kick-off -tilaisuudet
Kesäjuhlat
Lions-tapahtumat 
jne.

Viihteelliset ohjelmamme  
sopivat vauvasta vaariin, 
tapauskohtaisesti räätälöityinä! 
Lions-veljille erikoisedut!

Taikapaja Tapahtumatuotanto
– yli 30 vuoden kokemus 
viihdyttämisestä !
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Ralf Björklund

En trogen Lionsmedlem, Ralf Björklund, 26.8.1945 – 

11.2.2016, 70 år, har lämnat oss i LC Oravais, efter en 

trafikolycka på riksvägen i Oravais.

Ralf Björklund var en riktig Lions och medmänska.  

När något praktiskt skulle utföras var han en av de första 

som ställde upp och utförde hängivet sitt arbete med kun-

skap. Han ställde alltid upp för vår Club och för andra för-

eningar som han var medlem i när hans insatser behövdes. 

Ralf var även medlem i Oravais manskör, där han bidrog med sin basstämma 

och också aktiv inom den lokala veteranföreningen. Vi hedrar Ralfs minne med 

psalm 574, ”Till det härliga land ovan skyn”.

Roy Carlstedt

Mångåriga medlemmen i Lions club Munsala Roy Carl-

stedt avled den 30.9.2015. Han var född 24.12.1932. 

Broder Roy kom med i klubben 1974, och var dess presi-

dent 1982–83. Han var den som alltid ställde upp i prak-

tiska uppdrag och vid klubbens möten. Roy var nykterist 

hela sitt liv, ett beslut som han inte tummade på. Ett av 

hans stora intressen var körsången som förde honom på 

många resor, bl.a. till USA. 

Han sjöng i kyrkokören, blandad kör och Nykarleby manskör från 1963. 

Hans andra stora intresse var idrotten. I unga år var han aktiv medeldistans-

löpare, personbästa på 800 1.56,6. Resultatet från 1951 på kolstybbsbana och 

med den tiden spikskor. Roy tjänade sitt levebröd som jordbrukare och minkfar-

mare. Som farmare vann han många priser både nationellt och internationellt 

på skinnutställningar; resultat av idogt och noggrant arbete.

Helmer Gustavsson

Lions Club Åland Södra r.f.:s uppskattade chartermedlem 

och hedersmedlem Helmer ”Mutte” Gustavsson avled 26 

mars 2016 då han lugnt somnade in. Han var född i Ingå 

1929, men levde på Åland sedan 1950-talet. Här var han 

en synnerligen eftertraktad och omtyckt, samt tjänstvillig 

person, som tillsammans med sin hustru Gunborg drev en 

välkänd hotellrörelse under 30-års tid ”Gäddvikens Turist-

hotell” med återkommande gäster år efter år, i Hammar-

land i naturskön miljö och som även var deras hem.

 Helmer var en legendarisk värd, som festarrangör av bröllop och födelseda-

gar samt andra tillställningar. Han såg till att allt förlöpte friktionsfritt och att 

stämningen var på toppen. Trots sin sjukdom var broder Helmer alltid optimist 

och på gott humör. På Gäddvikens Turisthotell hade klubben sina månadsmö-

ten de första årtiondena.

Han innehade de flesta förtroendeposterna i klubben och var president under 

de första åren efter klubbens grundande. Helmer, bland vänner kallad ”Mutte” 

var en riktig underhållare vid klubbens möten, såg till att stämningen var lätt 

och uppsluppen. Han var helt enkelt en glädjespridare. Vid senaste månadsmöte 

hedrades Helmer och flera av oss lions berättade minnen om honom. Under de 

senaste åren var han p.g.a. sin sjukdom frånvarande vid månadsmöten.

Lionsrörelsen stod honom nära och hade stor betydelse för honom, vi lions är 

tacksamma för att ha haft förmånen att känna Helmer och hans minne kom-

mer länge att finnas kvar, vi saknar honom i vår gemenskap. Han sörjs närmast 

av hustrun Gunborg och två barn.

Pentti Kallio 

LC /Ylöjärvi/Keijärven perustajajäsen, rehtori Pentti Kal-

lio on poissa. Hän oli syntynyt Viialassa 10.7.1934. Hän 

kuoli 26.2.2016. Pedagogin ja rehtorin tehtävien lisäksi 

Pentti Kallio toimi tilitoimistoyrittäjänä, osallistui pai-

kallispolitiikkaan, rakensi kolme taloa, kirjoitti useita 

historiikkeja ja kirjan, opiskeli kieliä, viihtyi metsätöissä 

ja osallistui luonnollisesti aktiivisesti leijonatoimintaan. 

LC Ylöjärvi/Keijärven toiminnassa Pentti Kallio oli 

klubin perustamisesta 1976 ja toimi myös klubin ensimmäisenä presidenttinä. 

Lohkon puheenjohtajana hän toimi 1979–80. Pentti Kallion presidenttikausi 

loi suuntaviivat klubin myöhemmälle toiminnalle ja vielä tänä päivänä voimme 

aistia tuolloin luodun erinomaisen klubihengen, spiritin. Kiitoksena esimerkilli-

sestä leijonatyöstä Pentti Kallio on lyöty Lions-ritariksi. Henkilönä Pentti Kallio 

on ollut kaikkien arvostama herrasmies, jonka ystävällisyys ja avuliaisuus ovat 

olleet klubityössä korvaamattomia. Pentti Kalliota jäivät lähimpinä kaipaamaan 

Heli-vaimo ja pojat Asko ja Jarkko perheineen. 

Tapio Koskimaa

Metsälän klubin perustajajäsen Tapio Koskimaa kuoli 

88 vuoden iässä 30.11.2015. Sairastuttuaan aktiivinen 

Tapsa ei viimeisinä vuosina enää päässyt kotinsa ulkopuo-

lelle. Silloinkaan hän ei menettänyt tarkkaavaisuuttaan, 

arviointikykyään ja ilmiömäistä muistiaan.

Päivätyönsä Tapsa teki koululaitoksessa. Vuosikymme-

net hän toimi koulunjohtajana. Keihäsmies Koskimaa oli 

vuosikaudet koululiikunnan johtotehtävissä. Tapsan avut 

huomattiin myös klubissa, ja hänestä tehtiin heti toiselle toimintavuodelle klu-

bisihteeri. Siitä alkoi klubiarkiston johdonmukainen rakentaminen. Hän piti 

tärkeänä, että oman klubin toiminnan lisäksi oikea leijona on valmis jos kutsu 

tulee palvelemaan piiriä ja koko liittoa. Hän aloitti klubin piirikuvernööriput-

ken. Tapsalle merkitsi paljon Melvin Jones -jäsenyys ja Lions-ritaruus.

Pekka Kurikka

LC Urjalan jäsen Pekka Kurikka nukkui pois vaikean sai-

rauden uuvuttamana uuden vuoden aattona 31.12.2015. 

Pekka oli syntynyt naapuripitäjässä Punkalaitumella 

4.6.1949. Lions Club Urjalan jäseneksi hänet kutsut-

tiin 1989. Pekka kuului klubin aktiivisiin jäseniin. Hän 

oli aina valmis olemaan mukana ja auttamaan, kun sii-

hen oli tarvetta. Klubin presidenttinä Pekka toimi kau-

della 1997–1998.

Varsinaisen päivätyönsä Pekka teki Urjalan kunnan hallintojohtajana. Suun-

nistus oli harrastuksista Pekan sydäntä lähinnä. Positiivisena ja periksi anta-

mattomana luonteena, etenevän sairauden jo haitatessa, hän kävi vielä vuosien 

2014 ja 2015 helmikuussa perinteisellä Portugalin rastiviikolla sekä marras-

kuussa 2014 veteraanien suunnistuksen MM-kilpailuissa Brasiliassa. Urjalan 

suunnistus kärsikin vakavan menetyksen tärkeimmän kartoittajan ja kartante-

kijän poistuttua. Pekkaa jäivät kaipaamaan Marja-Liisa-puolison lisäksi lap-

set, lastenlapset sekä laaja sukulaisten ja ystävien joukko.

Teuvo Lehtonen

LC Naantali/Tawastin pitkäaikainen jäsen Teuvo Leh-

tonen siirtyi tästä ajasta iäisyyteen 22.3.2016. Hän oli 

aktiivinen jäsen liityttyään klubiin v. 1988. Muistamme 

hänen pitkäaikaisen taistelunsa sairautta vastaan, joka 

kuitenkin pikku hiljaa heikensi ystävämme lopulliseen 

maallisen elämän päätökseen. 

Teuvo oli klubin rivijäsen, joka tunnollisesti hoiti 

hänelle tulleet tehtävät. Hän osallistui säännöllisesti klu-

bin järjestämiin tilaisuuksiin ja varsinkin talkoihin, jopa vielä sairauden voi-
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makkaasti heikentämänä. Teuvo Lehtonen teki työuransa rakennusmestarina 

rakennusten vastaavana mestarina ja rakennustöiden valvojana. Teuvoa jäivät 

kaipaamaan pojat perheineen, klubiveljet ja ystävät.

Reijo Martikainen 

LC Kuopion jäsen, lion Reijo Martikainen kuoli 

8.3.2016. Hän oli syntynyt 19.1.1933.

Reijo oli toimelias yrittäjänä Rakennuskamari Oy:ssä, 

kunnallispolitiikassa ja eri järjestöissä. Harrastuksista 

lähellä hänen sydäntään olivat reserviläistoiminta, suun-

nistus ja lionstoiminta.

LC Kuopion jäseneksi hänet kutsuttiin 1971 ja ansioi-

tuneena ja aktiivisena lionina hän oli Melvin Jones- ja 

Arne Ritari -killan jäsen. Työstään ja lukuisista harrastuksistaan huolimatta 

Reijolla riitti runsaasti aikaa perheelleen. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo ja 

lapset perheineen. 

Veikko Mattila 

LC Helsinki/Suurmetsän perustajajäsen, pankinjohtaja 

Veikko Mattila nukkui pois 1.12.2015 93-vuotiaana.

Hän syntyi maanviljelijäperheeseen Loimaalla 

1.4.1922. Työuransa Veikko aloitti poliisina Turussa, 

josta siirtyi pankkialalle 1946, Osuuskassan hoitajaksi 

Hausjärvelle. Hausjärveltä Veikko siirtyi Pieksämäelle 

1954, siellä hän oli perustamassa LC Pieksämäki/mlk. 

klubia vuonna 1966 ollen klubin perustajajäsen. Hel-

sinkiin palattuaan hän jatkoi Lions-toimintaa ollen perustamassa LC Helsinki/ 

Suurmetsä klubia vuonna 1981.

Veikko oli arvostettu veli, joka lähes loppuun asti osallistui klubin kokouk-

siin. Klubin presidenttinä Veikko toimi kaudella 1982–83 Veikolle myönnet-

tiin Melvin Jones -jäsenyys 1992 ja Lions-ritari 2003 sekä Chevron-mitali 35 

vuoden Lions-toiminnasta. Veikko osallistui aktiivisesti JR56 ja 60 Killan toi-

mintaan. Veikko toimi rauhan aikana monilla eri rintamilla johtotähtenään 

työ Isänmaan parhaaksi.

Hän oli mukana monien aatteellisten yhdistysten toiminnassa, saaden toi-

minnasta hopeisen ja kultaisen ansiomerkit. Sotaveteraani, lion Veikko Mat-

tila haudattiin sotilaallisin kunnianosoituksin Hausjärvellä 19.12.2015. Veik-

koa jäivät kaipaamaan puoliso Sinikka ja lapset perheineen sekä laaja ystävien 

ja klubiveljien joukko.

Kalervo Mäki 

LC Riihimäki/Uramon pitkäaikainen ja arvostettu lei-

jonaveli,  kultaseppämestari Kalervo Mäki poistui kes-

kuudestamme 23.1.2016  Riihimäellä. Hän oli synty-

nyt Raudussa 23.4.1929 ja hänet kutsuttiin LC Riihi-

mäki/Uramon jäseneksi vuonna 1975. Kalervo oli aktii-

vinen ja auttavainen leijonaveli, joka hoiti hänelle anne-

tut tehtävät  säntillisesti. Presidenttinä hän toimi kau-

della 1989–1990. 

Pitkän elämäntyönsä hän teki perustamansa ja jo yli 60 vuotta toimineen per-

heyrityksen Kultamäki Oy:n kehittäjänä ja johtajana. Kalervoa jäivät kaipaa-

maan puoliso Lea sekä lapset perheineen ja laaja sukulaisten, leijonaveljien ja 

ystävien joukko.

Erkan Nasib

Klubimme sai pitkänä 24.03.2016 suruviestin, että klu-

bin jäsen Erkan  ”Nasse” Nasib oli edellisenä iltana meneh-

tynyt vakavaan sairauteen. Nasse syntyi 22.12.1944 Tam-

pereella ja liittyi Lion-järjestöön v. 1980. Presidenttinä 

hän toimi 1995–96 ja siirtyi siirtojäsenä Tampere/Pis-

pala klubiin v. 2003.

Nasse teki työuransa Tampereen Säästöpankissa /Alue-

säästöpankissa konttorin johtajana ja rahoitusasiantun-

tijana. Henkilönä Nasse oli aktiivinen veli, jolla oli laaja ystäväjoukko ja ehty-

mätön määrä nasevia sanontoja.

Nuoruudessaan Nasse pelasi jääkiekkoa Tampereen Ilveksessä ja Suomi-sar-

jassa myös Turun Tovereissa, mutta Ilves oli hänelle läheisin seura. Nasse oli klu-

bissamme arvostettu jäsen ja häntä jäivät kaipaamaan puoliso Karin ja kaksi 

poikaa perheineen, sekä laaja ystävien ja klubiveljien ja -ladyjen joukko.

Lauri Niemistö

LC Pohjois-Haagan kunniajäsen Lauri Niemistö meneh-

tyi vaikean sairauden murtamana 9.4.2016. Hän oli syn-

tynyt 20.6.1939. Maatalous- ja metsätieteen kanditaa-

tiksi opiskellut Lauri teki pitkän uran Merentutkimus-

laitoksen erikoistutkijana. Hän tuli tunnetuksi Lions-

piireissä erityisesti aurinkokeittimiä Keniaan aktivitee-

tin toteuttajana.

Lauri liittyi Pohjois-Haagan klubiin 1991 ja toimi 

presidenttinä kaudella 1999–2000. Hän vei klubiviirin Etelämantereelle. Tut-

kimusasema lienee vieläkin eteläisin piste koko Lions-järjestön viirin sijainti-

paikkana. Tapaus huomioitiin mm. kansainvälisen järjestömme lehdessä. Klu-

bimme hallitus pääsi nauttimaan matkan jälkeen drinkin 200 000 vuotta van-

han jään kera.

Työskennellessään Keniassa Lauri oivalsi aurinkokeittimien tarpeellisuuden 

paikallisissa oloissa. Klubin 40-vuotisjuhlissa hän ehdotti juhla-aktiviteetiksi 

aurinkokeittimien viemisen Keniaan. Aktiviteettimme sai paljon huomiota niin 

liitossamme kuin kansainvälisestikin. Antalian Europa-Forumin (1999) jär-

jestäjät pyysivät esittelemään keitintä omalla standyllä. Lauri esitteli keitintä 

myös pääkokouksessa sekä useissa komiteoissa. Hän piti myös esittelyn Tampe-

reen Eurooppa Forumissa 2009 Afrikka-komitealle. ”Aurinkokeittimen isän” 

aloittama projekti sai vauhtia sen tultua valituksi 2015 NSR:n pohjoismaiseksi 

yhteistyöaktiviteetiksi. Muistamme Laurin iloisena ja positiivisena leijonana, 

jolla oli aina rakentavia ehdotuksia klubitoimintaan ja ennen kaikkea leijonana, 

joka jaksoi uskoa aurinkokeitinprojektiin. Kansainväinen presidentti Joe Pres-

ton myönsi Laurille 2015 Certificate of Appreciationin tunnustuksena ansiok-

kaasta toiminnasta ja aurinkokeitinprojektin isänä. 

Jaakko Paulamäki

LC Hämeenlinna/Wanajan jäsen talousneuvos ja diplomi-

kauppias Jaakko Paulamäki menehtyi 16.11. 2015 pit-

käaikaisen sairauden murtamana 87 vuoden ikäisenä. 

Häntä jäivät suremaan kolme lasta perheineen, sisaruk-

set, muut sukulaiset sekä lukuisa joukko ystäviä ja tutta-

via vuosien varrelta. 

Veli Jaakko syntyi Peräseinäjoella 20.5.1928. Sota-

aikana kotirintamalla oli pulaa työvoimasta ja Jaakko 

aloitti työelämässä jo vuonna 1942. Juoksupojasta kehittyi kauppias, joka avasi 

ensimmäisen elintarvikeliikkeensä vuonna 1950. 

Veli Jaakko kutsuttiin klubiin vuonna 1970. Presidenttinä hän toimi kau-

della 1980/81. Klubitoiminnassa Jaakko oli aina valmis palveluun, varsinkin 

kun kaivattiin osaajaa ruokahuoltoon liittyvissä joko klubin sisäisissä tapahtu-

missa tai aktiviteeteissä. Harrasteena Jaakolla säilyi LC-toiminta viime vuosiin 

asti, vaikka terveys asetti sille jo rajoja.

Jorma Pudas

LC Vihannin pitkäaikainen jäsen PDG Jorma Pudas on 

saavuttanut matkansa pään. Pitkäaikainen sairaus vaati 

uhrinsa Raahen sairaalassa aamupäivällä 3.3.2016. Kun 

hän oli syntynyt lokakuussa 1935, ehti hän täyttää suo-

malaiselle miehelle tavanomaiset 80 vuotta. 

Jorma Pudas toimi monenlaisissa luottamustehtä-

vissä mm. Vihannin OP:ssa, Vihannin Kehitys OY:ssä 

sekä Vihannin Vesi Oy:ssä. Myös lionsjärjestössä hän teki 

merkittävän työn. Toimiessaan eläinlääkärinä Ylitorniolla hän liittyi sikäläiseen 

lionsklubiin vuonna 1963. Työpaikan vaihtuessa Vihantiin hän jatkoi lionstoi-

mintaa sikäläisessä klubissa. Kun sairaus esti toimintaan osallistumisen, hän kat-

soi velvollisuudekseen erota vuonna 2015.  Kaikki lionsvirat tulivat tutuiksi. 

Hän oli klubin kuuluisan härkäjuhlan uskollinen talkoolainen. Kun tarvittiin 

vetäjää SOS-lapsikylähankkeelle, oli Jorma siihen valmis. Vuosituhannen vaih-

teessa Jorma Pudas valittiin I-piirin kuvernööriksi. Tässä tilanteessa oli mahdol-

lisuus uusien yhtävyyssuhteiden luomiseen. 

Metsä oli elementtinä Jormalle tärkeä. Hän istutti asumansa Pereen tilan 

pelloille monilajisen metsän ja ehti nähdä sen varttumisen. Monet kävelyretket 

lähimetsissä olivat hyvää terapiaa. Kun oli kaverina ymmärtävä lähimmäinen, 

saatettiin parantaa maailmaa monelta kantilta. Metsän puista löytyi mielen-

kiintoisia käyriä ja pintakuvioita. Niinpä Pereen maisemissa ja huoneissa oli 

paljon isännän tekemiä puisia taideteoksia. ´Jonttea kaipaamaan jäivät puoliso 

Leena, lapset perheineen sekä laaja ystäväjoukko. JK
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Rafael Repo

LC Kouvola/Lukon pitkäaikainen jäsen, rovasti Armo 

Rafael Repo poistui keskuudestamme helmikuun 2016 

alussa 78 vuoden ikäisenä. Hänet muistetaan klubin 

virkatehtävien lisäksi erityisesti useiden Karjalaan suun-

tautuneiden historiamatkojen asiantuntijana sekä klubin 

järjestämien lionsviikon seppeleenlaskutilaisuuksien itse-

oikeutettuna puhujana Kouvolan sankarihaudalla. Sen 

lisäksi, että hän oli hyvä kantaa ottava puhuja, hänet 

tunnettiin seudulla kuorolaulusta, luontomatkailusta ja seuramatkojen järjes-

tämisestä Israeliin sekä hänen perustamastaan lukupiiristä. Pappistyönsä ohella 

hän toimi nuorena uskonnon opettajana, pitkään Kirkolliskokouksen edustajana 

sekä Raamattuopiston hallituksessa. Veli Rafaelia muistavat lämmöllä klubivel-

jien lisäksi puoliso Marja, lapset perheineen, muut sukulaiset sekä monet ystävät.

Keijo Rönkkö

Maaliskuun alkupäivinä saimme kuulla siruviestin, että 

pitkäaikainen Leijona-veljemme ja Melvin Jones -jäsen 

Keijo Rönkkö oli 2.3.2016 kuollut 89 vuoden iässä. 

Hän oli syntynyt Suonenjoella 28.1.1927. Ammatil-

taan hän oli luonnontieteiden kandinaatti ja insinööri. 

Hänen Lions-taipaleensa alkoi syksyllä 1965, jolloin hänet 

kutsuttiin LC Korpilahden jäseneksi. Hän oli loppuun asti 

sataprosenttinen jäsen osallistuen tai paikaten joka koko-

uksen, kunnes valittiin etuoikeutetuksi jäseneksi v. 1999. Klubin presidenttinä 

hän oli toimikauden 1974–1975 ja Lions-liiton Melvin Jones-jäseneksi hänet 

nimitettiin 24.4.1998. Lisäksi hän oli G-piirin vuoden Leijona 1999–2000. 

Pitkäaikaisimman työuran Keijo teki Korpilahden oppikoulussa ja lukiossa 

matematiikan opettajana. 

Keijo kuului aktiiviaikoinaan lukuisiin yhdistyksiin ja järjestöihin, joissa toi-

mimisesta hänet oli palkittu monin huomionosoituksin. Yksi hänen rakkaim-

mista järjestöistään oli Lions-järjestö, joissa toimimisestaan hän pari vuotta sit-

ten itse kirjoitti näin: ”Olen hyvin kiitollinen vuosista, jotka olen saanut olla 

LC Korpilahden jäsen. Koko jäsenistö toimi kaikessa klubin yhteiseksi hyväksi, 

joista pyrkimys 100 %:n läsnäoloon oli eräs yhteishengen ilmaisu. Lisäksi klu-

bissa viihtymiseen vaikutti se, että pyrimme riittävän usein suorittamaan akti-

viteetteja, jotka koimme mielekkäiksi. Näiden lisäksi usein järjestetyt eri jäsen-

ten pitämät esitelmät toivat kokouksiin omat vaihtelunsa. Erikoisesti on mai-

nittava Lady-leijonien useiden vuosien aikana suorittama oma toiminta ja vel-

jien kanssa yhdessä järjestämät monet juhlat ja tilaisuudet.” 

Keijoa jäi kaipaamaan kolme lasta perheineen sekä runsas ystäväjoukko. 

Keijo Suomi

LC Hämeenkyrö/Kyröskosken perustajajäsen, rakennus-

tarkastaja Keijo Suomi kuoli 6.1.2016. Keijo oli synty-

nyt 21.2.1925 Ruokolahden Imatran kylässä. Keijo valit-

tiin Hämeenkyrön kunnan rakennusmestarin tehtävään 

1959, ja vuonna 1962 tehtävä muuttui rakennustarkas-

tajaksi. Mittava ura päättyi eläköitymiseen 1988. Ennen 

valintaa Hämeenkyröön Keijo oli toiminut monissa eri 

tehtävissä vuodesta 1949.

 Leijoniin Keijo liittyi 1970, kun LC Hämeenkyrö/Kyröskoski perustettiin. 

Leijonapolku jatkui aina kuolemaan asti ja Keijo oli klubin 100 %nen veli 45 

vuoden ajan. Keijolla oli tapana täyttää vuoden vaihtuessa almanakkansa siten, 

että ensinnä siihen merkattiin tulevan vuoden kokoukset ja niistä ei tingitty.

 Keijo muistetaan klubin veljien keskuudessa vastuuntuntoisena, joviaalina 

isähahmona, joka oli kaikessa mukana. LC Hämeenkyrö/Kyröskosken president-

tinä Keijo toimi kaudella 1972–73 ja lohkonpuheenjohtajana 1982–83. Leijon-

avuosien aikana Keijo oli Sulka-asiamiehenä sekä klubin suurimman varainke-

ruu aktiviteetin, Hämeenkyrö-Viljakkalan palveluhakemiston vetäjänä. Ansiois-

taan leijona toiminnassa Keijo palkittiin erilaisten ansiomerkkien lisäksi Mel-

vin Jones -veljeskunnan ja Arne Ritari -säätiön jäsenyydellä. LC Hämeenkyrö/

Kyröskosken 25-vuotishistoriikki oli myös Keijon laatima. Keijon poismenoa 

jäivät kaipaamaan puoliso Liisa perheineen sekä LC Hämeenkyrö/Kyröskosken 

ladyt ja veljet.

Matti Torkkola  

LC Kuusamo/Kitkan perustajajäsen Matti Torkkola 

menehtyi vakavan onnettomuuden seurauksena 12.8. 

2015, juuri täytettyään 60 vuotta. Hän oli syntynyt Some-

rolla 22.7.1955. 

Matti teki elämäntyönsä pankkimiehenä ja viimeisim-

pänä tehtäväalueena hänellä oli rahoituspäällikön tehtä-

väkenttä. Matti oli täydestä sydämestään Leijona ja hän 

oli myös 100 %:nen sellainen. Klubissa hän toimi kaikissa 

viroissa ja Melvin Jones -jäsenyyden hän sai vuonna 1995. Matti oli innostava 

klubiveli sekä monen leijona-veljemme kummi. Erityisesti Matin sydäntä lähellä 

oli mielenterveystyö. Matti vastasi 15 vuoden ajan aktiiviteetista, joka vei mie-

lenterveyskuntoutujat syksyllä eri kohteisiin Kuusamossa nauttimaan luonnosta, 

nuotiotulista, makkaranpaistosta ja nokipannukahveista. Viimeiseksi klubita-

pahtumaksi hänelle jäi vastatalkoot veteraanien kanssa, joiden työtä hän todella 

arvosti. Matti toimi myös useiden muiden järjestöjen hallituksissa. Kalastus oli 

hänelle kaikki kaikessa. Hän oli siitä poikkeava kalamies, että hän opasti, neu-

voi ja vei kavereita omille saalispaikoilleenkin. Matti Torkkolaa jäivät kaipaa-

maan Tarja-vaimo, tyttäret Maria ja Tiina perheineen sekä suuri joukko ystäviä. 

Jäämme kaipaamaan Matin hersyvän huumorin värittämiä tarinoita. 

Martti Vesanen

LC Helsinki/Ruoholahden perustajajäsen Martti Vesa-

nen kuoli 17.10.2015. Martti muistetaan klubissa iloi-

sena tarinankertojana ja perusasioiden aktiivisena puur-

tajana. Vuosikausia Martti otti vastuulleen Lions-joulu-

kortit, joita hän aktiivisesti kauppasi jäsenten lisäksi lii-

ketuttavilleen. Klubin presidenttinä hän toimi kautena 

2003–04. Yhdessä Martin kanssa koulutimme kaksi kum-

mityttöä Sri Lankassa ammatteihin. Martti kävi vastuu-

kummina säännöllistä kirjeenvaihtoa tyttöjen kanssa koko heidän koulunkäyn-

tinsä ajan. Hän toteutti palveluvelvoitteitaan tunnollisesti, tekemättä kuiten-

kaan numeroa saavutuksistaan. Klubi palkitsi Martin 11.6.2012 hankkimalla 

hänelle Melvin Jones -jäsenyyden. 

Kilpailuaika: Lauantai 1.10.2016 klo 10.00 alkaen 
Kilpailupaikka: Prestbackan Pitokartano 
 Myrskyläntie 526, 07590 Huuvari
Kilpailtavat lajit: Henkilökohtainen ja joukkuekilpailu 
 (2 pelaaja/klubi)

Kilpailu on avoin kaikille lioneille ja leoille. 
Kilpailu pelataan nopean shakin säännoillä. 
Osanottajamäärästä riippuen peliaika on 15–30 minuuttia. 
Osanottomaksu on 65 euroa, joka maksetaan pelipaikalla. 
Maksu sisältää aamupalan ja lounaan.

Majoitus: Edullinen majoitus on 
 Prestbackan Pitokartanossa
 puh. 019 663 1883, 0400 804 883 
 www-sivut Smmy
 Lähin kaupunki on Porvoo.

Kyselyt ja ilmoittautumiset syyskuun loppuun mennessä:
Jaakko Keipi 044 362 2562 jaakko.keipi@gmail.com tai
Jari Vettenranta 050 379 4064 jari.vettanranta@borealisgroup.com

TERVETULOA ASKOLAAN!

KILPAILUKUTSU
LC Askola kutsuu kaikki leijonat 

XXIII SHAKIN LIONSLIITON 
SM-KILPAILUIHIN
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Lions Club Siilinjärvi/Kassarat vietti 

35-vuotisjuhlaansa kohottavissa 

merkeissä. Juhlassa lyötiin Arne 

Ritari -säätiön ritarikillan jäseneksi 

klubin pitkäaikaisen aktiivinen jäse-

nen ja entinen presidentti Risto 

Ryynänen. Hän on toiminut presi-

denttitehtävän lisäksi mm. klubin 

sihteerinä ja ollut aktiivinen hyvin 

monessa muussakin klubin virassa 

ja toiminnossa.

Yksi Ryynäsen alullepanema ja 

hoitama tehtävä on ollut vuodesta 

1998 järjestetty musiikkikonsertti, 

jonka tuotto on lahjoitettu Siilijär-

ven Musiikkiopistossa opiskelevien 

nuorten hyväksi mm. soitinhankin-

toihin. Myös Siilinjärven juhlames-

sujen järjestelyissä hänellä on ollut 

merkittävä osa.

LC Kassarat perustettiin 16.3. 

1981. Sen perustajajäsenistä on 

edelleen mukana seitsemän henki-

löä. Nykyisenä presidenttinä toimii 

Osa Torppavirta. Kassaroiden toi-

minnassa on ollut lukuisia pitkiä ja 

kauaskantoisia aktiviteetteja.

”Reilu 25 vuotta järjestimme 

SPR:n kanssa seurakuntatalolla 

verenluovutustapahtuman, joissa 

parhaimmillaan kävi 340 luovuttajaa 

päivässä”, Osa Torppavirta sanoo.

Kassarat ovat julkaisseet, yhtenä 

varankeräystoimenaan, joka toinen 

vuosi Siilinjärven Palvelukalenterin. 

Se on myös jaettu jokaiseen talou-

teen. Myös vähävaraisten lapsiper-

heiden elämää on autettu rahalli-

sesti ja talkoin. Moni siilinjärveläi-

nen nuori on ollut nuorisovaihdossa 

LC Kassarat -klubin stipendin turvin. 

Punainen sulka -keräys, Nenäpäivä 

ja monet muut tapahtumat ovat Kas-

saroiden joko yksin tai yhdessä Sii-

linjärvellä toteuttamia tapahtumia 

ja varainkeräyksiä hyväntekeväisyy-

teen.

Siilinjärveläiset LC-klubit tekevät 

paljon yhteistyötä mm. veteraanien 

hyväksi erilaisissa tapahtumissa sekä 

lapsiperheiden hyväksi mm. Pikku-

Marjan kesä- ja talvipäivien järjeste-

lyissä, joissa Kassarat ovat mukana 

osaltaan.

”Nyt on suunnitteilla hankkia 

yhteistyössä häkävaroittimia yksin ja 

Heinolan vanhin, järjestyksessä 

Suomen 48:s klubi, juhli 60-vuo-

Risto Ryynänen 
Arne Ritari -ritarikillan jäseneksi

LC Kassaroiden 35-vuotisjuhlallisuuksia kohotti Risto Ryynäsen ritariksi lyö-

minen. Sen teki miekalla Arne Ritari -ritari Juha Saastamoinen, LC Kassaroiden 

Otto Voutilaisen ja Markku Himasen sekä Hilja Ryynäsen todistaessa tapah-

tumaa. Kuva: Uutis-Jousi, Tapio Markkanen.

kaksin asuvien vanhusten koteihin, 

joissa on uunilämmitys. Palovaroit-

timia toki kaikilla nykyään on, mutta 

häkävaroittimet ovat myös tarpeel-

liset. Yhteistyötä klubien kanssa 

tekevät pelastuslaitos ja nuohoojat. 

Hankkimamme varoittimet asentaa 

nuohoojien joukko”, Osa Torppa-

virta kertoo.

Kassaroiden jo 10 vuotta järjes-

tämän perheleirin ideoija ja vetäjä 

Jani Jämsen sai tästä työstä K-piirin 

ko kouk sessa huomionosoituksen.
Ulla Kentta-Kohtala

LC Heinola täytti 60 vuotta
tista toimintaansa 19.3.2016 Ravin-

tola Country Clubilla. Lämminhen-

kisessä tilaisuudessa olivat edus-

tettuina kaikki lohkon klubit Heino-

lasta ja Pertunmaalta sekä kummi-

klubimme Asikkalasta. Mukana juh-

limassa olivat myös Suomen Lions-

liiton puheenjohtajapari Jari ja Taru 

Rytkönen sekä D-piirin kuvernööri-

pari Markku ja Pirkko Vihavainen. 

Kaikkiaan paikalla oli 72 vierasta.

Presidentti Pertti Pohjolan terve-

tulotoivotusten jälkeen oli vuorossa 

CC Jari Rytkösen kannustava juhla-

puhe.

Klubin historiikin oli ansiokkaasti 

koonnut lion Raimo Lappalainen. 

Vieraat saivat kattavan ja humo-

ristisen katsauksen monipuolisesta 

toiminnastamme 50-luvulta nyky-

päivään asti. 

Juhlassa palkittiin suuri joukko 

aktiivisia ja pitkään toimineita 

 lioneita erilaisin ansiomerkein. 

Lisäksi klubi sai kaksi uutta Melvin 

Jones -jäsentä: Heikki Koskisen ja 

Tony Gröndahlin. Tilaisuus huipen-

Lions-ritari Martti Länsiluoto löi Risto Niemisen ritariksi. Todistajina juhlatoi-

mikunnan puheenjohtaja Mika Shepherd ja presidentti Pertti Pohjola (oik.).

Uudet Melvin Jones -jäsenet, Tony 

Gröndahl ja Heikki Koskinen (oik.).

tui hienoon seremoniaan, jossa Risto 

Niemisestä lyötiin Lions-ritari.

Tilaisuuden musiikista vastasivat 

jo parikymmentä vuotta klubimme 

yhtenä avustuskohteena olleen Hei-

nolan Musiikkiopiston opiskelijat. 

Juhlatoimintakautemme auttami-

sen olemme keskittäneet heinolalai-

siin lapsiin ja nuoriin sekä vaikeasti 

liikuntavammaisiin ja omaishoitajiin.

 

Mika Shepherd
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Rovaniemen kirkko täyttyi viimeistä 

istumapaikkaa myöten omaishoita-

jien hyväksi toteutetussa konsertissa 

1.4. Lauluista Iloa – Lauluista voimaa 

hyväntekeväisyyskonsertin pääesiin-

tyjänä oli Suomen ensimmäinen tan-

gokuningas Kauko Simonen. Simo-

nen on vuosien aikana tuonut iloa 

ihmisten arkeen vahvalla ja tummalla 

lauluäänellään, mutta ei ole pitkään 

aikaan esiintynyt kotikaupungissaan 

Rovaniemellä. Konsertti tarjosi tun-

nelmapaloja Simosen elämästä vuo-

sien varrelta.

Konsertin ideanikkarina toimi-

neella Kaukon tyttärellä Harriet 

Urposella oli helppoa houkutella 

isäänsä pitämään 65-vuotiskon-

sertti hyvän asian puolesta. Juhla-

konsertissa esiintyi kolme sukupol-

vea, kun Kaukon lisäksi tytär Har-

riet nousi yhdessä lastensa Hildan ja 

Käytettyjen silmälasien keräykset 

on keskeytettävä mahdollisimman 

pian, sillä niiden toimittaminen Sri 

Lankaan ei tällä hetkellä onnistu. Vii-

meisin noin 20  000 parin lähetys on 

ollut jo neljä kuukautta pysäytet-

tynä Sri Lankan tullissa. Keräyksen 

järjestäjillä ei ole tietoa, saadaanko 

Silmälasien keräykset seis

Kuopiossa Kukka- ja hautauspalvelu Rosannan tiloissa keräys sai hyvän tuloksen. Kuvassa Rosannasta Sanna Hiltu-

nen (keskellä) sekä LC Kuopion edustajina lionit Kari Pyykönen ja Ilkka Hiltunen.

kyseistä erää tai mahdollisia vas-

taavia lähetyksia myöhemminkään 

perille Sri Lankaan. 

Kaikki jo kerätyt silmälasit voi toi-

mittaa entiseen tapaan Ulvilaan. Sri 

Lankan lionsystävät toimittavat ne 

tavalla tai toisella niitä tarvitseville 

köyhille ihmisille käyttöön. Lähetys-

Laulamalla iloa ja voimaa 
omaishoitajien hyväksi
Huldan kanssa lavalle. Ääriään myö-

ten täynnä oleva kirkko sai huumo-

ristaan tunnetun miehen vakavaksi.

 ”Kyllä tämä tuntuu hienolta, olen 

niin onnellinen omaishoitajien puo-

lesta. Tässä huomaa sen, että kun 

hyväntekeväisyyskohde on puhutte-

leva, ihmiset lähtevät sankoin jou-

koin liikkeelle”, Simonen toteaa. 

Iso joukko paikallisia yrityksiä tuki 

hyväntekeväisyyskonserttia sponso-

roimalla lähemmäs 100 lippua jaet-

tavaksi edelleen mm. omaishoita-

jille tarjoten heille hengähdystauon 

arjen askareisiin. Hyväntekeväisyys-

konsertin tuotto käytetään sosiaali-

sin perustein valittujen omaishoita-

jien työssä jaksamisen tukemiseen. 

Konsertin toteutti puuhakas nais-

leijonaklubi LC Rovaniemi/ Ronjat. 

Teksti: Elsi Malkki
”Aivan ihana konsertti, voi kun tällaisia olisi useamminkin” Saara ja Olli Paa-

valniemi kiittivät tapahtuman pääsolisti Kauko Simosta. Kuva: Ismo Jokinen.

ohjeet löytyvät liiton sivulta "Silmä-

lasit hyödylliseen kierrätykseen".

 

Kuopion klubit keräsivät 
yli 7 000 silmälasit

Kuopiolaiset lionsklubit keräsivät 

helmi- ja maaliskuun aikana käytet-

tyjä aurinko-ja silmälaseja. Ke räyk-

sen tulos oli erinomainen, 7 088 

kpl. Tavoite ylittyi reippaasti, näin 

yhdessä tekeminen tuottaa tulosta.

Iso kiitos niille yhteistyökumppa-

neille, joiden yrityksissä silmälasike-

räys on ollut mahdollista toteuttaa. 

Kiitos kuljetusliike DB Schenkerille, 

joka ystävällisesti otti hoitaakseen 

lasien kuljetuksen eteenpäin Poriin. 

Isot kiitokset kaikille käytettyjä laseja 

lahjoittaneille henkilöille. 

Käyttökelpoiset lasit antavat 

monelle uuden elämän. Kerättyjen sil-

mälasien kunto oli erinomainen. Sil-

mälasien jakelu auttaa heikommassa 

asemassa olevia ja sen lisäksi van-

hojen silmälasien kierrätys on usein 

ympäristöystävällisin vaihtoehto. 

 

Keräys onnistui myös 
Mänttä-Vilppulassa

Mänttä-Vilppulan lionsklubit toteut-

tivat  silmälasikeräyksen  Vilppu-

lassa,  perinteisenä pidettävän kun-

nan nimipäiväjuhlan, Vilpunpäivän  

yhteydessä. Silmälasien vastaan-

ottopaikkana ja Vilpunpäivän  juh-

lapaikkana toimi Vilppulan entinen 

kunnantalo ja se olikin oiva paikka 

ja aika, keräys onnistui täydellisesti, 

ihmisiä kävi runsaasti ja silmälaseja 

kertyi liki tuhat kappaletta. 
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Vi är Lions – Människor som gör skillnad

Som neurokirurg och sjukhusdirek-

tör har jag alltid ogillat hierarkiska 

institutioner, byråkrati och allt som 

kan stå i vägen för patientvården. Jag 

försöker sätta patienterna i centrum 

och de som är yrkesverksamma inom 

vården är de som driver patientvår-

den framåt. 

Ju mer vi samarbetar, 
desto fler hjälpinsatser

Detta lagarbete inom vården är något 

som Lions kan dra lärdom av. Lions 

klubbar är enastående, för de samlar 

talanger och resurser. Ju mer vi sam-

arbetar i klubbarna och med andra 

klubbar, speciellt genom LCIF, desto 

fler hjälpinsatser kan vi tillhanda-

hålla. För att citera Helen Keller: 

”Ensamma kan vi göra så lite, men 

tillsammans kan vi göra så mycket.”

Det finns en annan lärdom jag 

har tagit med mig från sjukvården 

till Lions. I operationssalarna har jag 

räddat liv. Kanske räddar jag 100 liv 

per år och under min karriär kommer 

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Lions Clubs Internationals 

president

Lions Clubs Internationals president, 

DR Jitsuhiro Yamada.

ter för barn och återställer syn. Och 

låt oss vårda vårt medlemskap. På 

vilket annat sätt än genom Lions kan 

du på ett så underbart sätt påverka 

världen? När jag tar fram skalpellen 

och familjemedlemmar väntar ner-

vöst förstår jag verkligen hur viktigt 

dagens arbete är och samtidigt upp-

skattar jag djupt betydelsen av Lions 

klubbar. Tack för allt det du gör som 

medlem i Lions och jag ber dig fort-

sätta med hjälpinsatser under många 

år framöver.

jag kanske att rädda 4  000 till 5  000 

liv. Tänk nu på LCIF:s mässlingsi-

nitiativ. Under de senaste åren har 

tiotals miljoner barn kunnat skyddas 

mot denna sjukdom som kan vara 

dödlig. Du och jag som medlemmar 

i Lions har gjort detta. Jag är stolt 

över det jag har åstadkommit som 

läkare, men jag är oerhört nöjd och 

tillfredsställd med vad vi har åstad-

kommit i Lions.

Genom lagarbete  
räddar vi liv

Så låt oss förnya vårt åtagande till 

lagarbete inom Lions. Vår harmoni 

gör att vi räddar liv, skapar möjlighe-

Styrelsens möten: 27.5.2016, Åbo

 

Guvernörsrådets möten 2016: 27.5.2016, Åbo

 

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2016: 

Mölkky, 21.5.2016, LC Kausala

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 9–10.6.2016

 

MÖTEN OCH EVENEMANG UNDER PERIODEN 2016–2017 

Styrelsens möten:

19.8./22.9./20.10./10.11./2.2.2017/27.4./9.6.
 

Guvernörsrådets möten:

29.5.2016 konstituerande möte, Åbo

20.8.2016 Karleby

26.11.2016 Tavastehus

25.2.2017 Kuhmo 

Årsmötet: 9–11.6. Joensuu 

Internationella möten:

Internationella årsmötet 24–28.6.2016 Fukuoka, Japan

Europa Forum 27–30.10.2016 Sofia, Bulgarien

NSR-mötet 19–22.1.2017 Reykjavik, Island 

Lions FM-tävlingar:

Hagelgevär, 23–24.7.2016, LC Ylikiiminki

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

Händelsekalender under 
verksamhetsperioden 2016–2017

LC Jeppo bidrar till integrationen
En mörk novemberkväll i den lilla 

österbottniska byn Jeppo fylls käl-

larlokalen i ungdomsföreningens 

hus av ett hundratal bybor och 25 

nyanlända irakiska asylsökande. Det 

bjuds på doftande, välsmakande ira-

kisk mat i en riklig buffé. Här finns 

biryani, dolma, kubbe, kyckling i alla 

former, smakrika såser och andra 

typiska maträtter. Det är trångt, 

gemytligt, högljutt. Man äter gott 

och umgås, lär känna varandra och 

får en inblick i den nya kulturen, i 

båda riktningarna. LC Jeppo står som 

värd för den irakiska aftonen, men 

det är de irakiska flyktingarna, alla 

unga män, som står för matlagning 

och servering. Kvällen är en succé 

på alla sätt, och många är de bybor 

som inte fått plats i den trånga loka-

len och som därför hoppas på en  

repris. En av klubbens chartermed-

lemmar konstaterar att det här är en 

av klubbens bästa aktiviteter genom 

tiderna. Här gör man gott, i ordets 

alla bemärkelser. 

Det man som nyanländ främst 

behöver, förutom basförnödenheter, 

är kontakter till det omgivande sam-

hället. De unga irakiska männen i 

Jeppo är inkvarterade i fyra lägenhe-

ter, utlokaliserade från en överfull 

asylmottagning i en grannby. I bör-

jan skakade många på huvudet och 

tänkte: Här blir det problem. Flera 

unga män instängda i en lägenhet, 

sysslolösa i flera månader. Och ja, 

det sker kulturkrockar, men i mycket 

mindre omfattning än man befarat. 

Många bybor har engagerat sig, dels 

genom att samla förnödenheter, dels 

genom att bjuda in de nyanlända till 

olika lokala evenemang och tillställ-

ningar, erbjuda skjuts, öppna sina 

egna hem. 

LC Jeppo har aktivt deltagit i den 

här processen. I oktober ordnade 

klubben en motionsdag till förmån 

för flyktingarna, där man vandrade 

längs det s.k. Trådi, en lokal vand-

ringsled. I det strålande höstvädret 

trivdes också de nya invånarna, och 

man slog så att säga tre flugor i en 

smäll: LC Jeppo samlade medel för 

flyktingarna – senare omvandlade till 

bl.a. husgeråd och till råvaror för den 

irakiska aftonen – byborna kunde 

bekanta sig med de nyanlända, och 

alla fick frisk luft och välbehövlig 

motion.  

Yvonne Häggblom



ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR DET INHEMSKA

FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 % -IG PRESIDENT

Det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod på ett exemplariskt 

sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för perioden 2015–2016 fylla i denna 

ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med nämnda periods första vice president och sända den 

till distriktsguvernören för perioden 2015–2016 för godkännande senast 15.9.2016. Förtjänsttecknet kostar 20 euro. Distriktsguvernören besluter om 

tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet.  Förutsätt ningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav):

1. Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund.

2. Klubben har meddelat sina funktionärer för den kommande perioden till Finlands Lionsförbund inom fastställd tid.

3. Klubbens medlemsantal har inte minskat

 4. i klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller

klubben har bildat en lionsklubb eller klubbfilial ellerr

klubben har fungerat som stödklubb för en leoklubb

5. Klubben har haft en befullmäktigad representant på Finlands Lionsförbunds årsmöte under nämnda period. 

6. Klubben har haft en befullmäktigad representant under nämnda period på det egna distriktets årsmöte. 

 7. Klubben har deltagit i minst en av multipeldistriktets (Lionsförbundets) aktiviteter, t.ex.

ungdomsutbytet eller

en samnordisk aktivitet eller

någon annan aktivitet som godkänts av förbundets årsmöte.

8. Under perioden har klubben erlagt avgifter till Arne Ritari -stiftelsen, för kort och/eller till Quest, som uppgår till minst 200 euro. 

  Donationerna uppgår sammanlagt till ________ euro.

9.  Klubben har deltagit i aktiviteter och erlagt de avgifter, som distriktets årsmöte fattat beslut om. 

(Av väl motiverade skäl kan beviljaren ge tillstånd till avvikelse från ett av kriterierna ovan i punkterna 4–9.)

Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2015–2016 anhåller Lions Club

_ ___________________________________________________________  r.f. om att få åt sin förtjänta president under perioden 2014–2015 

(namn)_ _____________________________________________________  det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president.

Ort och datum _________________________________________________________________________________________________________

Underskrifter ________________________________________________ ______________________________________________________

   1 vice president 2015–2016 Sekreterare 2015–2016

(Ifylls av distriktsguvernören för 2015–2016)

Jag beviljar förtjänsttecknet för 100 % -ig president åt nämnda klubbs förtjänta president.

___________________________________________________________ 107-__________________________________________________

Ort och datum  Distrikt/Underskrift av distriktsguvernören för 2015–2016



3/16  LION  59

Kandidater till andra och tredje internationell vicepresident

Inom utsatt tid hade 
tre kandidater anmält 
sig till posten som 
2:a internationell 
vicepresident och sex 
kandidater till 3:e 
vicepresidentsposten. 
Valet förrättas 28.6.2016 
vid organisationens 
99:e internationella 
årskongress i Fukuoka, 
Japan.

Kandidater till posten som 2:a vicepresident

Salim Moussan – tidigare 

internationell direktor från Beirut, 

Libanon är medlem i Beirut St. Gab-

riel Lions Club sedan år 1988 och 

suttit i den internationella styrelsen 

1997–1999. Därtill har han två gån-

ger fungerat i den internationella sty-

relsen som sakkunnigmedlem.

Jung-Yul Choi – är hemma 

från Busan i Sydkorea och han fun-

gerade som internationell direktor 

1996–1998. Han är direktör för ett 

fastighetsföretag och varit medlem i 

Busan Jaeil Lions Club sedan år 1977. 

Han fungerade som kommittéordfö-

rande för 95:e internationella års-

kongressen och som ordförande för 

39:e OSEAL-forum

Patricia ‘Patti’ Hill – från 

Edmonton, Kanada är psykolog och 

medlem i Edmonton Host Lions 

Club. Hon var internationell direktor 

2007–2009. Hon har fungerat kom-

mittémedlem för USA/Canada lion-

ledarnas forum som multinationell 

koordinator för SightFirst II. Hon är 

tidigare direktör för Lions Eye Rese-

arch Institute of Northern Alberta 

och hållit föredrag vid talrika forum 

och kongresser.

Rosane Teresinha Jahnke 

– fungerade som internationell direk-

tor perioden 2008–2010. Hon är 

medlem i Jaraguá do Sol Lions Club 

i Brazil. Hon har arbetat som lärare 

och är därtill advokat och hotellä-

gare. Hon har deltagit i 18 internatio-

nella årskongresser och i 13 FOLAC-

forum. 

Carolyn A. Messier – kom-

mer från Windsor Lock, Connecti-

cut, USA fungerade sim internatio-

nell direktor 2011–2013 och som 

sakkunnigmedlem i internationella 

styrelsen perioden 2014–2015. Hon 

är pensionerad direktör och synte-

rapeut för inrättningen Lions Low 

Vision Centers och har anslutit sig 

till Windsor Locks Lions Club år 

1990.

Fabrício Oliveira – kommer 

från Catolé do Rochasta i Brasilien 

och var internationell direktor 2006–

2008. Till yrket är han affärsman och 

kommersiell direktör. Sedan är 1985 

är han medlem i Catolé do Rocha 

Lions Club.

Steven D. Sherer – kommer 

från New Philadelphia, Ohio, USA 

och medlem i Dover Lions Club 

sedan år 1980. Han var internatio-

nell director 2006–2008 och till yrket 

är han revisor/ekonomichef.

Walter R. “Bud” Wahl –
kommer från Streator, Illinois, USA. 

Han fungerade som internationell 

direktor åren 2003–2005. Han är 

chartermedlem i Streator Hardsc-

rabble Lions Club och är pensione-

rad direktör och stiftelsekoordinator 

inom hälsovårdssektorn.  Han funge-

rade bl.a. som ordförande för 2011 

USA/Canada lionsledarnas utbild-

ningsforum.

Gudrun Bjort Yngvadot-
tir – från Gardabaer på Island var 

medlem i den internationella styrel-

sen 2010–2012. Hon är medlem i 

Lions Club Gardabaejar Eik och arbe-

tar som vice direktör för Institutet för 

fortsatt utbildning vid Islands uni-

versitet. Hon har fungerat som lärare 

och föredragshållare vid många 

utbildningsinstitut för lionsledare 

och vid internationella kongresser.
Kandidater till posten som 3:e vicepresident
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Bästa lion, då den här tidningen 

kommer ut är det bara en dag kvar till 

vårt gemensamma möte där vi fattar 

gemensamma beslut för den följande 

verksamhetsperioden. 

Förhoppningsvis sänder så många 

klubbar som möjligt sina represen-

tanter till vårt årsmöte. 

Som rubriken säger är det i klub-

barna och i medlemmarna som vår 

servicestyrka finns. Även under 

den här perioden har vi fått nästan 

1  300 nya serviceinriktade medlem-

mar med i vår grupp. Vid de distrikts-

besök som jag gjorde under våren 

2015, föreslog jag att man i distrikten 

inte skulle tala om en eventuell ned-

gång i medlemsantalet. Det är ingen 

nyhet. Vi bör på alla sätt upprätthålla 

en positiv atmosfär i vår verksam-

het. Jag har även själv undvikit att 

tala om medlemssituationen. Klub-

barna och distrikten känner bäst till 

sin egen situation.

Ask One

Som största delen av oss kommer 

ihåg, tog den förra periodens inter-

nationella president i bruk slogan 

Ask One – Fråga En. Samma slogan 

användes även av vår föregående 

förbundsordförande Tuomo Holo-

painen och själv har jag fortsatt att 

använda den. Då ni i LION-tidningen 

har läst ordförandens spalt har ni 

noterat mina påståenden som fun-

nits i de tre senaste tidningarna. För-

hoppningsvis har dessa givit var och 

en något att fundera på då det gäller 

att upprätthålla klubbarnas service-

styrka och att få den att växa.

Varför VI är med  
i verksamheten

Jag blev 1998 kallad till medlem i LC 

Uurainen. Jag tvekade inte för en 

stund att ge ett jakande svar. Verk-

samheten var bekant genom min 

maka som hade varit en aktiv leo-

medlem tills hon

var tvungen att avgå då ålders-

gränsen kom emot. Varför gick jag 

med i verksamheten? Jag har klart 

erkänt att viljan att tjäna på inget 

sätt var min främsta tanke. Vi hade 

flyttat till Uurainen, mitt ut i sko-

gen. Både arbetsplats och service 

fanns i Jyväskylä. Vad kunde vara 

ett bättre sätt att få nya bekanta 

och vänner på den nya orten. Jag 

hade nog varit med i ungdomsverk-

samheten via andra kanaler. Ung-

domsarbetet inom lionsorganisatio-

nen var mitt eget område redan från 

början av det andra lionsåret och det 

har gett många vänner både i Fin-

land och i övriga delar av världen. 

Också all övrig serviceverksamhet 

blev mycket snabbt en del av min 

egen lionshobby.

Tänk på din granne som just har 

flyttat från en annan ort. Kanske du 

inte genast följande dag efter flyt-

ten ringer på dörrklockan och frågar 

”Kommer du med i Lions”. Då du har 

blivit mera bekant med din granne, 

kan du i diskussionerna berätta om 

din egen fritidsverksamhet och fråga 

grannen om han kunde tänka sig att 

komma med. Då man kallar en ny 

medlem, bör man så klart följa klub-

bens kutym gällande presentation 

och omröstning. Ifall din egen klubb 

är en samklubb, varför inte be bägge 

med i verksamheten ändå beaktande 

familjens livssituation.

Klubben är ”VI”

Då vi tänker på vår egen verksamhet i 

klubben och vad som i den är viktigt. 

I dagens Finland är konkurrensen om 

medlemmar och deltagare stor. I en 

del föreningar och organisationer 

kan man vara medlem utan skyldig-

het att delta i något som helst möte 

eller evenemang. För medlemsavgif-

ten får man t.ex. en tidning som ger 

vinkar om den egna dagliga verksam-

heten. I en del av föreningarna finns 

det en skyldighet att delta som man 

kanske i dagens läge följer t.o.m. allt-

för noga. Då det gäller speciellt unga, 

de som är med i arbetslivet, senio-

rer, barnfamiljer kan vi själva mera 

fritt tolka kravet på skyldigheten att 

delta. Det är ändå viktigt att man, 

utgående från de egna möjlighe-

terna, deltar såväl i aktiviteter som 

månadsträffar.

Våra egna månadsträffar är viktiga 

för oss. Ifall vi inte träffas är det svårt 

att planera verksamheten ens för en 

kortare period.

Var och en av oss har ett behov 

av samhörighet i mer eller mindre 

omfattning. För oss är det roligt att 

göra saker tillsammans i en posi-

tiv atmosfär. Vi har ett gemensamt 

språk, enhetlig klädsel, gemen-

samma märken, egna berättelser 

samt sådant som betyder samma 

sak för oss alla.

Fastän vi håller våra månadsträf-

far som möten, låt oss liva upp dem 

med föredrag, tävlingar, besök hos 

andra klubbar och hos företag. En 

gemensam måltid fungerar utmärkt 

som en social begivenhet.

Vi borde se till att atmosfären 

mellan olika klubbaktörer är i skick 

och att vi tar alla i beaktande utan 

att förringa någon.

”Pizzamodell” för 
klubbverksamheten

I klubbverksamheten har jag ibland 

använt mig av benämningen ”piz-

zamodellen” där man först ger var 

och en liten bit så att man inte blir 

proppmätt utan man är ännu fort-

sättningsvis hungrig. I modellen har 

vi i klubben aktörer: president, vice 

president, sekreterare, kassör, infor-

matör tailtwister, klubbmästare och 

många andra. Ifall vi har bara en som 

knegar, gräver han ner sig i kärret, 

offrar all sin tid till att göra minst tio 

saker på en gång. Ifall vi i klubben 

har ett team som sköter saker tillsam-

mans, var och en eller två saker, är 

slutresultatet att var och en gör min-

dre men vi får mera till stånd.

Det här bör man komma ihåg, 

speciellt då det gäller nya medlem-

mar. Ge inte hela pizzan på en gång 

utan endast små bitar till en bör-

jan. På det här sättet hålls mottaga-

ren hungrig och viljan finns kvar att 

djupare komma underfund med verk-

samheten.

Ledarens sak att hålla 
upp motivationen

Det är på sin plats att komma ihåg att 

”Tack är ingen svordom” (Haloo Hel-

sinki) även nu då perioden går mot 

sitt slut. Låt oss alltid ge erkännan-

den åt de som innehaft olika poster 

i klubben då perioden tar slut och 

även under perioden. Det kan göras 

på många sätt; i en klubbpublika-

tion, i lokaltidningen, vid olika eve-

nemang och vid periodens styrelse-

byte. Aktiva medlemmar kan belö-

nas med förtjänsttecken eller fast 

med länktossor.

Ring till de aktiva, tacka och hör 

efter hur de mår. Vi hjälper dem då 

de behöver hjälp. Bjud dem på en 

pizza eller överraska dem på något 

annat sätt.

Bästa lion, makar, kompanjoner 

samt leomedlemmar

Jag önskar er alla ett synnerligen 

givande årsmötesveckoslut.

TACK! Ni utför verkligen ett 

fint arbete,

Klubbarna och medlemmarna är kärnan 
i vår serviceverksamhet

Finlands Lionsförbunds ordförande, 

CC Jari Rytkönen. Foto: BVL.

Jari Rytkönen
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund
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Då LION-tidningen utkommer är det 
en knapp dag till årsmötet

Årsmötesveckoslutet i Åbo står för 

dörren då man läser den här tid-

ningen. Den mest betydande föränd-

ringen jämfört med tidigare årsmö-

ten är det elektroniska röstningssys-

temet och den elektroniska anslags-

tavlan som används under årsmö-

tet på lördagen. Om och när syste-

met fungerar problemfritt, försnab-

bas genomförandet av mötet betyd-

ligt då man inte behöver hålla pauser 

för röstningen. Det finns ett reserv-

system så att man kan rösta trots att 

de trådlösa näten av någon anled-

ning skulle haka upp sig.

Det mest spännande av valen 

torde vara valet av vice ordförande. 

Man kan bekanta sig med kandida-

terna redan på fredag kväll då de 

tre kandidaterna intervjuas på det 

redan traditionella sättet. Vid själva 

årsmötet får varje kandidat hålla 

ett tre minuter långt inlägg varef-

ter man genast skrider till omröst-

ning.  En möjlig andra röstningsom-

gång sker även den genast och års-

mötesdelegaterna får veta röstnings-

resultatet med det samma. – Först 

efter det att mötet har avslutats kan 

man gratulera och överlämna blom-

mor till de valda.

För ett år sedan fick man inte en 

enda sökande till årsmötesarrangör 

2019. Delegaterna kunde i Vuokatti 

rösta om ifall man fortsätter med att 

arrangera årsmötet på traditionellt 

sätt eller provar man på ett göra det 

på ett alternativt sätt.  – Det traditio-

nella sättet att ordna årsmötet vann 

klart vid omröstningen. 

Till det här årsmötet fick man 

en kandidat för år 2019: LC Kala-

joki, LC Kalajoki/Kallattaret och LC 

Himanka söker rätten att ordna års-

mötet 7–9.6.2019. Till mötesplats 

har man valt Kalajoen Hiekkasärkäts 

Event Park-hallen som har sittplatser 

för 2 500 personer.

För året 2020 finns det däremot 

inte någon sökande.

Materialet för årsmötet, i vilket 

man presenterar bakgrunden till de 

ärenden som man besluter om på 

årsmötet, utkommer andra året i rad 

i elektronisk form. Då guvernörsrådet 

i mars ville fortsätta beredningen av 

budgetförslaget för perioden 2016–

2017 och inte fattade beslut i ären-

det var man tvungen att flytta fram 

publiceringen av materialet till slu-

tet av april efter att guvernörsrådet 

hade fattat det slutgiltiga beslutet. 

Därför har klubbarnas möjlighet att 

bekanta sig med årsmötesärendena 

tyvärr tidsmässigt varit kortare än 

förut. Det här har man tagit till sig 

och de som föredrar ärendena på års-

mötet försöker göra det så omsorgs-

fullt som möjligt.

Effektivera 
kommunikationen med 
hjälp av nyckelbudskap

För den finländska lionsverksam-

heten har man utarbetat nyckel-

budskap i samarbete med kommu-

nikationsbyrån Medita Commu-

nication.  En liten grupp lion har 

varit med om att definiera nyckel-

budskapen. Gruppen var omsorgs-

fullt utvald utgående från kommu-

nikationsbyråns direktiv och deras 

erfarenhet att genomföra proces-

sen. Meningen med processen var 

att hitta lionskommunikationens 

mest centrala målgrupper och för 

dem definiera de mest centrala bud-

skap som vi vill föra fram i vår kom-

munikation.  Resultaten av proces-

sen presenterades vid guvernörsrå-

dets möte i Mariehamn 5.3.2016 

och vid de kommande guvernörer-

nas utbildningstillfälle 2.4.2016. För-

hoppningen är att man i varje distrikt 

skulle presentera nyckelbudskapen 

under den kommande perioden.

Bekanta dig närmare med nyck-

elbudskapen i artikeln i den här tid-

ningen.

Sökande efter 
kommunikationsledare 

för tiden 2016–2017 
fortsätter

Förbundet är i trängande behov av 

sökande till uppdraget som förbun-

dets kommunikationsledare fr.o.m. 

1.7.2016. Ytterligare information får 

man av generalsekreteraren.

Situationen för 
Lionshusets hyresgäster

Av Lionshusets hyresgäster har både 

bokföringsbyrån Humberg och Bewe 

Sport som funnits på gatunivån 

sagt upp sina hyreskontrakt. Orsa-

ken till att bokföringsbyrån sagt 

upp sig är den dåliga inneluften i 

övre våningen. De undersökningar 

som man utfört har ändå inte visar 

på något alarmerande såsom t.ex. 

mögelproblem. Den fönstersanering 

som man kommer att göra under 

sommaren kommer att betydligt 

inverka på situationen men hyresgäs-

ten ville inte vänta på en förändring. 

Bakom Bewe Sports uppsägning lig-

ger igen det att verksamheten upp-

hör då den som sköter verksamheten 

går i pension: tyvärr har man inte hit-

tat någon som kunde fortsätta med 

Bewe Sports utmärkta verksamhet.

Man söker nya hyresgäster. Gäl-

lande detta har man gett ett upp-

drag åt Kiinteistömaailma. Man kan 

också ge generalsekreteraren en vink 

om möjliga intresserade som skulle 

vara i behov av nya utrymmen.

Personalens semestrar/Lionskans-

liets öppethållningstider sommaren 

2016

Tarja Grönholm:  18–22.7.

Susanna Gustafsson:  20.6–1.7. 

 och 18–29.7.

Jenna Härmä:  25–29.7.

Marja Pakkanen:  11.7–5.8.

Sari Pirinen:  11.7–5.8.

Paula Westling:  27.6–29.7.

Lionskansliet är stängt under juli 

veckorna 29–30, men har under 

bägge veckor telefondejourering som 

sköts av Tarja Grönholm (vecka 30) 

och av Jenna Härmä (vecka 29).

Generalsekreteraren är på semes-

ter 1.7–2.8.2016 (redan fr.o.m. 21.6. 

inte på förbundskansliet p.g.a. resa 

till Fukuoka 21–30.6.).

***

Den bästa av somrar till alla lion. 

Förhoppningsvis möts vi i Logomo!

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Här står vi tillsammans med dansaren Jutta Helenius spända inför öppningen av 

Röda Fjädern-kampanjen i Tammerforshuset 19.3.2016. Fotograf Kaj Kunnas.

PS Kom ihåg Finland Arenan i Björne-

borg, speciellt 14–15.7.2016 och 

Hamina Tattoo 6.8.2016: lionen och 

Röda Fjädern syns vid de här eve-

nemangen. På Finland Arenan hittar 

man oss tillsammans med Ehyt ry vid 

samma infopunkt.



62  LION  3/16

Under perioden 2014–2015 tog man 

i med kraft för att få förbundets eko-

nomi i balans. Genom anpassnings-

budgetering fick man för första 

gången ett arbetsredskap för förbun-

det – en budget – som hade gjorts 

upp inte bara per kostnadsställe utan 

också per konto. Det arbete man 

gjort ledde till resultat och bokslu-

tets slutsumma är efter resultatreg-

leringar 23  000 euro på plus. Resul-

tatet är 150  000 € bättre än för den 

föregående perioden.

Periodens budget underskreds 

något då budgetprognosens slut-

summa var 26  000 €. Till det här 

bidrog långt det faktum, att de totala 

inkomsterna förverkligades ’endast’ 

till 91 % då utgifterna ändå förverk-

ligades till 98 %. Intäkterna växte 

ändå jämfört med föregående period 

med ca 100  000 € som bl.a. förkla-

ras av det bidrag som utvärderings-

projektet för Lions Quest fick, inle-

dandet av Röda Fjädern-kampanjen 

och ökningen lionskansliets materi-

alförsäljning. Då det gäller intäkterna 

är det ändå bra att notera att t.ex. 

LION-tidningens annonsinkomster, 

Lions Quest-kursernas deltagaravgif-

ter eller försäljningen av lotter inte 

förverkligades enligt budgeten.

På utgiftssidan förorsakade adb- 

installeringar och externa tjänster 

de största budgetöverskridningarna. 

I enlighet med den kläm som 

godkändes på årsmötet, behand-

lar man i bokslutet för 2014–2015, 

administrationens och administra-

tionens aktiviteter och de självtäck-

ande fondernas resultat och balans 

skilt för sig.

Administrationens 
resultat

Förbundets administration uppfat-

tar man ganska snävt som om den 

bara skulle betyda förbundets kansli. 

Förbundets administration inbegri-

per ändå Lionshusets utgifter, alla 

nationella och internationella möten, 

utbildningar, godkända reseutgifter 

för styrelsens presidium, branscher-

nas och arbetsgruppernas utgif-

ter samt kommunikationens utgif-

ter (LION-tidningen, årsboken och 

kommunikationsbranschens utgif-

ter). Administrationen finansieras 

i första hand med medlemsavgif-

ter men ca en tredjedel av adminis-

trationens inkomster kommer från 

andra källor. Till dem hör bl.a. hyres-

inkomster, internationella organisa-

tionens stöd till tidningen, utbild-

ning eller Lionskansliet och tidning-

ens annonsinkomster.

För perioden 2014–2015 är admi-

nistrationens resultat 30  000 € posi-

tiv. Förbundskansliets och fastighe-

tens sammanlagda resultat blev ca 

30  000 € under det budgeterade; 

ändå blev slutsumman 317  000 € 

och därmed 30  000 € bättre än för 

den tidigare perioden. Att budge-

ten underskreds beror på de tidigare 

nämnda adb-utgifterna. Inbespar-

ningarna på mötesutgifter uppgick 

till dryga 10  000 €, likaså underskred 

branscherna och arbetsgrupperna sin 

budget med ca 25  000 €. Kommu-

nikationen (sammanlagt –78  000  €) 

underskred även den det budgete-

rade med 15  000 €. LION-tidning-

ens resultat förbättras av den inter-

nationella organisationens tidnings-

stöd som på grund av den förmån-

liga dollarkursen var nästan 20  000  € 

större än budgeterat.

Resultatet för 
administrationens 

aktiviteter

Som administrationens aktiviteter 

har man under perioden 2014–2015 

definierat Lions Quest, ungdomsut-

bytet och -lägren, det samnordiska 

(NSR) projektet medräknat Orkes-

ter Norden, leoverksamheten, Skeba, 

Trygg i trafiken, Näsdagen, Tack 

veteranerna!, insamlingen för Nya 

Barnsjukhuset och Lionslotterna. 

(av dessa har bl.a. Tack veteranerna! 

eller Nya Barnsjukhuset inte fortsatt 

på förbundsnivå under perioden 

2015–2016.) Eventuellt underskott 

som gällt administrationens aktivite-

ter som riktar sig till ungdomen har 

täckts med intäkter antingen från jul-

korts- eller lottförsäljningen. Samma 

gäller för det samnordiska projektet. 

Då det gäller de övriga av adminis-

trationens aktiviteter har ett eventu-

ellt underskott täckts med adminis-

trationens intäkter.

Under perioden 2014–2015 är 

resultat för administrationens aktivi-

teter –7  500 € som inverkar på admi-

nistrationens totala resultat. Lott-

försäljningen växte med 16 %. Av 

lotterna sålde man klart över 60 % 

men knappa hälften av vinsterna lös-

tes in. Nettointäkterna för lotterna 

på 65  000 € användes för att stöda 

ungdomsutbytet och -lägren, för att 

stöda leoverksamheten samt Trygg i 

trafiken-projektet samt för Skeba-ut-

gifter. Med de resterande lotteriin-

täkterna stödde man också Orkester 

Nordens finländska musiker.

Självtäckande fonder

I Lionsförbundets bokföring finns föl-

jande aktiviteters självtäckande fon-

der: Kortfonden, Röda Fjädern -fon-

den, Leo-fonden, Sri Lanka -fonden, 

Fadderbarnsfonden, Finland i top-

pen-fonden och katastroffonden. De 

självtäckande fonderna nollas så att 

säga i resultaträkningen och resulta-

tet (över- eller underskott) överförs 

till de självtäckande fondernas egna 

kapital i balansen. Överföringarna till 

de självtäckande fonderna grundar 

sig på bokföringslagen och är därför 

bokföringsmässiga rutinöverföringar 

i en sådan bokföringsskyldigs bokfö-

ring i vars balans dylika fonder före-

kommer. De självtäckande fondernas 

tillgångar och skulder bör fysiskt hål-

las isär från de tillgångar och skulder 

som det samfund eller den stiftelse 

som handhar fonderna har. Därför 

har de självtäckande fonderna bl.a. 

egna bankkonton och egna värdean-

delskonton ifall de har tillgångar 

som finns på värdepapperskonton. 

De självtäckande fondernas medel 

samt kapital och skulder presente-

ras i balansen som egna poster, sepa-

rat från den förvaltande bokförings-

skyldigas motsvarande balansposter.

Under perioden 2014–2015 kan 

man då det gäller de självtäckande 

fonderna lyfta fram den påbörjade 

Röda Fjädern 2016–2017-insam-

lingen och katastroffonden ur viken 

man betalade sammanlagt 100  000 € 

till offren för jordbävningarna i Kina 

och Nepal. Kortförsäljningen mins-

kade en aning. Intäkterna från jul-

korten användes för det samnordiska 

projektet och för att stöda musiker 

i Orkester Norden. Resten av peng-

arna (11  000 €) användes till att 

utöka kortfondens kapital.

Förbundets ekonomi 
perioden 2015–2016

Beträffande den pågående perio-

den har man på ett tillfredsstäl-

lande sätt hållit sig till budgeten. 

De största utmaningarna riktar sig 

mot LION-tidningen: annonsförsälj-

ningen är mera utmanande än tidi-

gare. Därtill har MyLCI-systemets 

ändringsarbeten ökat utgifterna för 

medlemsregistret. Den internatio-

nella organisationen har ändå stött 

ändringsarbetena med bidrag på över 

16  000 €. Man kan förutspå att det 

totala resultatet kommer att vara 

knappt positivt i slutet av perioden.

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

De ekonomiska anpassningsåtgärderna 
gav resultat under perioden 2014–2015
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Rita Kostama är ett piggt och aktivt 

lion. Hon är medlem i Lions Club Jär-

venpää/Vennyt ja Jussit och med i 

många organisationers frivilligar-

bete. Hon är Årets flyktingkvinna 

2016.

Kostama måste redan som ung 

lämna sitt hemland Ruanda och fick 

efter många skeden komma som flyk-

ting till Finland, först till Åbo och 

Esbo. Hon har bildat familj, stud-

erat och gjort sig hemmastadd i 

Träskända. Hon har ett eget företag 

och arbetar dessutom i en livsmed-

elsbutik.

Frivilligarbetet började redan 

i Esbo då Rita i kyrkan hörde om 

insamlingen Gemensamt Ansvar 

och gick genast med. I Träskända fick 

hon ett brev från församlingen i vil-

ket hon ombads att komma med i fri-

villigarbetet. Nu leder hon det inter-

nationella vardagsrummets möten.

Kostama tog kontakt med Fin-

lands flyktinghjälp och fick komma 

med i utbildning av frivilliga där hon 

var den enda med invandrarbak-

grund. Nu hjälper hon asylsökande 

och ordnar fritidssysselsättning. Hon 

har bl.a. gjort asylsökande bekanta 

med en ny hobby, konståkning. 

Rita fick också hålla tal i skolor. Den 

respons som hon fått är berörande.

Vägen till lionsverksamheten 

öppnade sig då dottern till charter-

presidenten för LC Järvenpää/Vennyt 

ja Jussit, Terttu Sihvola-Rauttu, hade 

blivit bekant med Rita. Bekantska-

pen hade fått sin början i en liten 

hälsning vid butikens kassa. Då 

Terttu, vid en fest som dottern ord-

nade, hörde om att Rita var intresse-

rad av frivilligarbete hade hon berät-

tat om lionsverksamheten och den 

egna klubben. Rita svarade jakande 

till lejonens inbjudan och fick ett 

varmt mottagande.

Lion Rita är gärna med i klubbens 

aktiviteter. Människornas vilja att 

hjälpa via Julgrytan berörde henne 

och hon tog också sina barn med på 

sina grytvaktsturer. Rita värdesätter 

det konkreta hjälpandet i lionsverk-

samheten, åldrings- och ungdoms-

arbetet, internationalismen och nya 

vänner. Hon vill delta därför att hon 

från en annan synvinkel själv har sett 

hur hjälpen känns för mottagaren. 

Då man själv har lämnat allt, vill man 

ge mera åt andra. Att hjälpa andra 

ger energi. 

Rita Kostama är ett glatt och 

utåtriktat lion och en ung företagare. 

Via nätet söker hon ständigt nya 

möjligheter att hjälpa. Hon berättar 

att t.ex. på Röda Korsets frivilligsi-

dor hittar man många olika möjlighe-

ter att delta. Själv är hon med i den 

lokala gruppen Stöd och gärningar 

för asylsökande. Hon utmanar också 

andra lion att delta i en mångsidig 

verksamhet.

Valet till Årets flyktingkvinna vär-

desätts såväl i Ritas vänkrets som på 

officiellt håll. Det ger en känsla av 

att ha blivit godkänd. Utnämningen 

öppnar nya möjligheter och sporrar 

även andra att delta i hjälpverksam-

heten. Genom att göra gemensamma 

saker, växer även samförståndet.

Till slut ger Rita oss alla något att 

fundera på utgående från sin egen 

ledande tanke: ”Då grannen mår bra, 

mår också du bra”.

Text: Tapani Rahko 
Förutvarande internationell 

direktor

Terttu Sihvola-Rauttu
Charterpresident och informatör, 

LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit

Foto: Antti Tuomikoski

Lion Rita Kostama 
Årets flyktingkvinna 2016

Årets flyktingkvinna Rita Kostama fick gratulationer från sin egen klubb genom Terttu Sihvola-Rauttu.

Lion Rita Kostama utför frivilligarbete i många organisationer.
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Nu är det den tid av perioden då 

klubbarnas fantasi flyger högt och 

klart. Startskottet för Röda Fjädern 

sköts i Tammerfors i mars och i 

distrikten sparkade man igång klub-

barna i samband med distriktsmö-

tena.

Officiellt har klubbarna lov att 

förverkliga sina egna planer till för-

mån för de unga i Finland. Det 

borde för oss alla vara orsak att 

göra sådant som man nu inte pre-

cis alla dagar annars skulle göra. 

Ändå borde man i fartens tjusning 

komma ihåg att registrera klubbens 

alla egna PuSu-produkter via nätet 

eller i alla fall hos kommittén. Då 

det gäller registreringen har man 

kanske inte tillräckligt poängterat 

klubbarnas ställning i beskattnings-

hänseende. Då klubben registrerar 

sin egen PuSu-produkt gäller förbun-

dets moms-skattefrihet och det är för 

klubben en stor lättnad. Ifall registre-

ringen blir ogjord, ansvarar klubben 

själv för skattepåföljderna. 

PuSu-minnessticka

Kommittén beslöt att göra en min-

nessticka åt klubbarna på viken det 

finna allt Röda Fjädern-material. Med 

den här stickan kan man göra allt 

möjligt som har att göra med insam-

lingen. På den finns logon, direktiv, 

videon och Röda Fjädern-material 

med foton och allting. Klubben kan 

hålla några minuter långa informa-

tionssnuttar om Röda Fjäder utan att 

man behöver ha nätkontakt. Klub-

barna får PuSu-minnestickan gratis. 

Kommittén har fått anmärkningar 

för att det inte funnits information 

om kampanjen i dagspressen eller i 

televisionen. Lion som med insam-

lingsbössorna har rört sig bland all-

mänheten har klagat över att med-

borgarna inte känner till att kampan-

jen pågår. De här påståendena kan 

inte förnekas.

I samband med kampanjöpp-

ningen i mars lade man medvetet 

inte ut reklam i tidningar utan det 

flyttades fram till maj, till början av 

den andra kampanjtoppen. Kommit-

tén har engagerat företaget Media 

som sköter den praktiska kommu-

nikationen och vars kunnande vi 

litar på.

Den i rubriken nämnda fantasin 

hos klubbarna får vi nästan dagligen 

höra om då representanter för klub-

barna tar kontakt med oss om olika 

aktiviteter. Det är fint att kon-

statera att man i den största 

delen av klubbarna tar Röda 

Fjädern på allvar. LC Hel-

singe/Käylä planerar att till-

verka PuSu-sockor till försäljning i 

december, i Riihimäki ordnar man en 

PuSu-bobollsmatch vars behållning 

går till kampanjen. De här två exem-

plen är bara ett urval bland många.

De första 
statistikuppgifterna klara

I den här tidningen visar man sta-

tistik fram till slutet av mars över de 

bästa klubbarna i varje distrikt. Här 

finns det redan i detta skede klubbar 

som i den inledande accelerationen 

nått över 100 procent av målet. Och 

hur högt ska de inte ännu nå!

Den högsta absoluta summan, 

8  695 euro, har donerats av LC 

Kuopio/Päiväranta i K-distriktet. 

Nära ligger B-distriktets LC Expo/

Keskos med 7  923 euro och E-di-

striktets LC Pälkäne med 7  497 euro. 

Om man räknar i procent av 

klubbmålet har man som överläg-

sen etta LC Ylihärmä i F-distriktet 

som med sina 7  200 euro har för-

dubblat sitt mål och har alltså redan 

i detta skede gjort ett 200 procentigt 

resultat. Resultatet för LC Pälkäne är 

134 %, LC Rautalampi/Malva (K) har 

nått resultatet 120 %. I I-distriktet 

har man två klubbar som tillsvidare 

är överlägsna, LC Utajärvi 110 % och 

LC Ruukki 93 %.

I A-distriktet leder snabbstarts-

klubben LC Brändö-Kumlinge med 

100 %. Starka klubbar i G-distriktet 

är LC Jämsä/Himos (99 %) och LC 

Jyväskylä/ Jyvä (86 %). Beträffande 

Jämsä kan man konstatera att man 

gått in för ett starkt samarbete klub-

barna emellan

I L-distriktet ligger tillsvidare LC 

Pudasjärvi i toppen med 90 % men 

de bägge klubbarna i den lilla kom-

munen Keminmaa, LC Keminmaa/

Neidonkenkä 87 % och LC Kemin-

maa 81 %, flåsar pudasjärvilionen i 

nacken. 

Fram till slutet av mars hade man i 

hela landet samlat in knappa 600  000 

euro som utgör 11 % av målet.

 Till alla en bra insamlingsiver!!

Matti Tieksola
Ordförande för Röda Fjädern 

kommittén

Fantasin flödar – farten ökar

PuSu-kommittén vid mötet i april.

LC Oulunsalos kommande kassör Kimmo Nurmivuori, här tillsammans med 

Lady Marjut Nurmivuori, håller stolt upp diplomet som delats ut år snabb-

startsklubbarna.

mmu-

de vi 

ntasin 

gligen 

klub-

m olika 

n-

ng i
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I egenskap av ordförande för LCIF 

besökte IPIP Joe Preston 9.4.2016 

sjukhuset i Ratnapura. Det här var 

den första gången som vårt sjuk-

hus besöktes av en gäst på den här 

nivån. Jag var samtidigt där för att 

diskutera utbyggnaden av sjukhu-

set och kunde därför bevittna det 

här besöket.

Efter att man bekantat sig med 

sjukhuset ordnades det ett tillfälle i 

auditoriet där alla tal hölls. På plats 

var ca 40 personer och gruppen 

bestod i huvudsak av medlemmar i 

de lokala klubbarna. Det jag främst 

lade på minnet var att det finländ-

ska lionsanseendet verkligen stod 

högt i kurs.

Det första talet hölls av ordfö-

rande för sjukhusstiftelsens styrelse 

(Trust Board), PID Asoka Gunase-

kera. Efter honom talade sjukhus-

direktören Dr Saman Basnayake och 

sedan stod PIP Mahendra Amara-

suriya i tur och ännu till sist IPIP 

Joe Preston. Alla prisade i sina tal 

”Finnish Lions”. Först för den fär-

diga 1 850 m2 stora sjukhusbyggna-

den och sedan ännu för löftet att fär-

digställa den halvfärdiga bottenvå-

ningen.

I det här skedet vill jag förmedla 

de ovan nämnda tacken till alla de 

500 klubbar och deras medlemmar 

som redan har deltagit i insamlingen. 

Det är fint då ni är med om detta. 

Det här är ju också fråga om den 

största finländska lionsprestation 

som handgripligen kan ses.

Då jag själv inte kunde berömma 

finländska lion, koncentrerade jag 

mig i mitt tal på att tacka de lokala 

klubbarna för att de ordnat med såll-

ningslägren. Ifall de inte skulle ha 

ordnat sållningsläger, skulle inte hel-

ler sjukhuset ha kunnat hitta de gra-

tispatienter som var i det mest träng-

ande behovet av operation.

En eremiterad åldring 
fick tillbaka synen  

och livslusten

Sjukhusets direktör berättade där för 

mig följande händelse. För knappt tio 

år sedan började en kvinna förlora 

synen p.g.a. gråstarr. Hon skämdes 

Förra periodens internationella president 
Joe Preston besökte ögonsjukhuset i Ratnapura

Sri Lanka Lionsvännernas medlemssekreterare, lion Kaarina Laine, fäster Vän-

nernas medlemsmärke på IPIP Prestons rock. Bredvid följer PID Erkki Laine 

med händelsen.

så mycket för att hon förlorade synen 

att hon sökte sin vistelse under ett 

hus. Kontakten till släktingarna 

bröts. Hon hölls vid liv genom att 

några bybor ibland hämtade lite mat 

åt henne.

Det gick 8 år och sedan en dag 

hörde den här 70-åriga åldringen att 

en bil med högtalare gjorde reklam 

för ett gratis sållningsläger som den 

lokala lionsklubben ordnade. Hon 

tvekade med beslöt ändå att fara till 

lägret för kontroll. Därifrån sändes 

hon till sjukhuset för operation.

Hon fick transport, operation, alla 

skötsel och mat gratis. Efter opera-

tionen fick hon sin syn tillbaka, 

hennes livslust återvände igen. Och 

även till den här patienten hör det 

ihop en sak som har anknytning till 

Finland. Hennes operation betalades 

nämligen med LC Siuntio-Sjundeå/ 

Charlotat-klubbens fadderavgift. Nu 

lever hon ett piggt och aktivt liv i sin 

egen krets.

Erkki Laine
projektansvarig

Erkki.laine@lions.fi

Bl.a. uppträdde kören Jacob Gospel vid årets Lionskonsert i Pedersöre kyrka. 

Foto: Hans-Olof Lillmåns.

Välbesökt Lionskonsert i Jakobstad
Årets återkommande Lions välgörenhetskonsert inföll i år på vändagen den 

14.2.2016. Konserten, som hölls i Pedersöre kyrka, ordnades av LC Jakob-

stad, LC Jakobstad/Malm, LC Pedersöre, LC Pietarsaari och LC Jakobstad-Pe-

dersöre/Linnéor. Den var välbesökt med en nästan fullsatt kyrka och med 

mycket högklassig musik och sång av stadens egna förmågor. Intäkterna för-

delades till Kvinnojouren och Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet/Dia-

konin i Jakobstad och Pedersöre.

Internationella lionsorganisationens nya verksamhetsperiod börjar 1.7.2016. 

Enligt gällande stadgar väljs på alla nivåer inom organisationen nya perso-

ner för att leda verksamheten. De enskilda distrikten inom multipeldistriktet 

107 har nominerat de nedannämnda kandidaterna till distriktsguvernörspos-

terna för perioden 2016–2017. Kandidaterna presenteras i slutet av maj på 

Finlands Lionsförbunds årsmöte i Åbo, varefter de, som elekter, i slutet av 

juni reser till LCI:s internationella årskongress i Fukuoka, Japan där de avger 

sitt distriktsguvernörslöfte och där den slutliga utnämningen sker.

Kandidaterna är följande:

107 A: Ulla Rahkonen, LC Paimio/Aallotar

107 B: Emilia Talvisaari, LC Helsinki/Ruoholahti

107 C: Sinikka Uola, LC Hämeenlinna/Linnattaret

107 D: Heikki Lohi, LC Luumäki/Ukko-Pekka

107 E: Reijo Lumme, LC Tampere/Ruotu

107 F: Jarmo Hietala, LC Lapua/Simpsiö

107 G: Kari Edelman, LC Jyväskylä/Cygnaeus

107 H: Leo Ryynänen, LC Juuka

107 I: Aarto Mäkinen, LC Sotkamo

107 K: Reijo Lyttinen, LC Kuopio/Päiväranta

107 L: Markku Kylmälä, LC Simo

107 M: Raimo Gröhn, LC Pori/Meri-Pori

107 N: Aarne Kivioja, LC Helsinki/Pakinkylä

107 O: Torolf Höglund, LC Vörå

Distriktsguvernörs kandidater 
perioden 2016–2017
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Kandidat för ordförandeposten (CC) perioden 2016–2017:

Kandidater för vice ordförandeposten (VCC) perioden 2016–2017:

VCC Heikki Hemmilä

PDG Erkki Honkala

PDG Jukka Kärkkäinen

Var modig – var Lion

Låt oss stolt vara lion

Med kunskap, färdighet och känslat

Klubben är stenfoten i vår organi-

sation och klubbens bas utgörs av 

medlemmen. Jag uppmuntrar klub-

barna till aktiv verksamhet. Då det i 

klubbens aktiviteter finns menings-

full vardaglig hjälpverksamhet moti-

verar det oss medlemmar att stanna 

kvar i klubben.  Kvinnornas inträde 

i lionsorganisationen har gjort akti-

viteterna mera mångsidiga och beri-

kat vår verksamhet.

Jag uppmuntrar lionen att göra klubbesök. Samhörigheten mellan oss lion 

Vi har en fritidsverksamhet som 

känns bra både för den som får ta 

emot hjälp och också för den som 

ger.  Vår största belöning är känslan 

av att vi har kunnat vara till hjälp. 

Förutom detta bör varje lion kunna 

känna sig välkommen och uppskat-

tad i sin egen klubb.

För att förverkliga viktiga saker 

bör man arbeta målmedvetet på alla 

nivåer. Jag vet att man genom att lyssna med ett känsligt öra får kunskap 

för att förverkliga rätta saker. På Derby Forum fick man lyssna till erfaren-

heter och tankar av nyblivna lionmedlemmar. Utgående från dem förverkli-

tion har vunnit internationell uppmärksamhet. Vi fick inte vår man till top-

pen, men vi har ändå en stort inflytande inne i organisationen: en represen-

tant i internationella styrelsen sex år i rad. 

Det finns ändå plats för förbättring. Klubbarnas ålders- och könsfördel-

ning bör ändras. Unga och kvinnor har sådana egenskaper som behövs idag, 

vi veteraner har erfarenhet. Ensamhet hos åldringar, marginalisering av unga 

och flyttning av arbetskraften till storstäderna, och till sist den europeiska 

folkvandringen, utmanar oss. Vi har medel att ta till, bara ta dem i bruk. 

Låt oss vara stolta over vår historia, låt oss modigt utveckla nya aktiviteter 

som ger god anda såväl hos oss som hos de behövande. På det här sättet 

får vi mera servicestyrka 

uppstår när vi gör någonting tillsammans och via gemensamma erfarenheter. 

Lionandan bör synas och höras även på andra håll, inte bara i sångens ord.  

Vi bör fortsättningsvis sträva efter att komma med i organisationens kärna. 

Låt oss inleda en ny Tid för Finland-kampanj genom att ställa upp en ny 

kandidat och söka efter en stark sponsor. Låt oss lyfta Finland till ledningen! 

De ansvariga personerna bör vara medvetna om förbundets ekonomiska 

situation och möjligheter. Jag är medlem i en förening som har en kort och 

koncis budget: utgifterna enligt inkomsterna. Det här är en bra regel att följa.

Mina vänner karakteriserar mig som en som tar tag i saker och är mål-

medveten. Mitt sätt att handla har alltid varit det att jag är med och gör. Jag 

har märkt att det med hjälp av exempel fortsättningsvis är ett effektivt sätt 

att leda och att få gänget med sig.

gades många reformer, t.ex. direktiv för klubbfaddern och bästa praxis för 

klubbverksamheten.

I den finländska lionsverksamheten vill jag främja styrningen av de medel 

som klubbarna samlar in till våra egna aktiviteter. Den starkaste känslan av 

att ha lyckats och direkt respons samt den bästa synligheten får man  genom 

att ända till slut genomföra ett projekt i sitt eget namn. Vi har goda exempel 

och Förbundets uppgift är att sprida sakkunskap över distriktsgränserna. Jag 

vill stärka vår organisations anseende som den bästa serviceorganisationen.

Jag anser att ordförande bör vara en person som det är lätt att närma sig 

i en position mellan klubbarna och den ibland något byråkratiska centra-

lorganisationen.

Låt oss tjäna på allvar, inte allvarliga, med ett leende på läpparna och 

med stort hjärta.

Den kommande verksamhetsperi-

oden är utmanande med en ambi-

tiös insamling och 100-årsjubileum. 

Vi har ändå skäl att fira. Vi uppfat-

tas som världens bästa välgören-

hetsorganisation. Man litar på oss, 

vi har ett världsomfattande nätverk 

och även I Finland erfarenhet från 

strömmingsmarknader till sjukhus-

byggande. Tillfredsställelsen med 

medlemskapet i klubben har förbättrats, vår utbildning och kommunika-
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DG Erkki Voutilainen

Lionet och klubben starka tillsammans

I snart 100 år har lionen utfört väl-

görenhetsarbete ute i världen. Under 

över hälften av den tiden har fin-

ländska lion deltagit i arbetet. Och 

det här arbetet fortsätter ännu inom 

mycket många områden.

Finland är föreningarnas förlo-

vade land. Vår förening Finlands 

Lionsförbund rf är en centralorgani-

sation som har grundats av visa män för att hjälpa klubbar och lion i deras 

verksamhet. Vårt förbund sköter även om de internationella relationerna 

och uppgifterna. Föreningens stenfot är dess medlemmar med vilka fören-

ingen lever eller dör. Föreningens viktigaste uppgift är alltså att ta hand om 

sina medlemmar.

Finlands Lionsförbund har många bra verksamhetsformer, aktiviteter och 

egendom att sköta om. I dessa tider med åtstramad ekonomi och föränd-

ringsbehov måste man noga fundera över förbundets kostnadsstruktur. Är 

allt gammalt värt att bevara eller skulle man kunna ge avkall på något? Borde 

man under de kommande åren rikta in medel på att stärka föreningens med-

lemsstruktur och på att garantera funktionaliteten? 

SVENSK REDAKTÖR
LION-tidningen är Lions Clubs Internationals officiella finska publikation 
och följer därmed stadgandena i LCI:s publiceringspolicy.  

Tidningen distribueras till alla finländska lionsmedlemmar och utkommer 
sex gånger per år. De svenska sidornas antal av tidningen är ca tio 
procent (8-10 sidor). Materialet till de svenska sidorna sammanställs av 
redaktören, som bör ha svenska som modersmål.

Då vår nuvarande redaktör går i pension, söker vi en ny svensk 
redaktör, vars arbete skulle börja 1.7.2016.

Följande uppgifter ingår i redaktörens arbete:

1. Nyhetsförmedling
 Referat från Finlands Lionsförbunds årsmöte
 Referat från guvernörsrådsmötena 
 Förbundets övriga landsomfattande evenemang 
 Referat från NSR-mötet (finska och svenska), då mötet hålls i Finland 

2.  Nyhetssammanfattningar
 Nyheter från världskongressen, NSR-möten och Europa Forum

3.  Översättningsuppgifter och redaktionellt arbete
 Tidningsartiklar från LCI (engelska/svenska)
 Ordförandespalten och generalsekreterarspalten (finska/svenska)
 Kommittéordförandenas aktuella artiklar (finska/svenska)
 Evt. nordiskt material (danska/norska/svenska)
 Material som svenska klubbar sänt till tidningen
 Nekrologer

4. Övriga uppgifter
 Samarbete med övriga nordiska LION-tidningar
 Deltagande i tidningens redaktionskommittémöten

Ersättning
För uppgiften betalas ett arvode/tidning enligt överenskommelse 
med Finlands Lionsförbund. Dessutom ersätter förbundet kontors- och 
kommunikationskostnader samt resor enligt gällande resereglemente. 

Ansökningar
Fritt formulerade ansökningar sänds senast 15.6.2016 till 
 Generalsekreterare Maarit Kuikka
 Finlands Lionsförbund rf
 Kyrkobyvägen 10
 00700 Helsingfors

Märk kuvertet "Redaktör".

Förfrågningar
Eventuella förfrågningar angående tjänsten kan riktas till 
huvudredaktören, PDG Raimo Naumanen, tel 050 559 5784 och/eller 
generalsekreterare Maarit Kuikka, tel. 040 580 2494.

Den 7 oktober 1965 hölls stiftande möte och den 22 februari 1966 hölls 

Charter Night på restaurang von Döbeln. Lions Club Nykarleby grundades 

av 23 medlemmar varav två ännu är aktivt med, Bror Ceder och Erik Sund. 

Klubben har genom åren haft många olika aktiviteter. Nämnas kan t.ex. 

hjälpen till drabbade familjer och bidrag till krigsinvalider och krigsvetera-

ner vid byggandet av Nykarleby Sjukhem. Miljötänkande har också varit 

med i klubbens verksamhet i form av skrotinsamling, vilket gett ett bra till-

skott i klubbens kassa.

Nejdens ungdomar har också i flera omgångar blivit tilldelade medel för 

olika ändamål. Jubileumsårets projekt är riktat till barnen i staden. Lions-

klubben kommer att rusta upp den befintliga lekparken och också anskaffa 

nya lekobjekt. 50-årsfesten firades den 20 februari på Restaurang Juthbacka, 

med 115 närvarande gäster. 

Festtalet hölls av PCC Markus Flaaming och Lionsförbundets hälsning och 

gratulationer framfördes av VCC Heikki Hemmilä. Distriktets hälsning fram-

förde DG Jukka Borén och stadens hälsning av stadsdirektör Gösta Willman.

En av kvällens höjdpunkter var när PCC Markus Flaaming dubbade klub-

bens president Ralf Hästbacka till Lions Riddare. Vi hade också glädjen att 

till två av klubbens charter-medlemmar Bror Ceder och Erik Sund dela ut 

CMC för 50 års medlemskap.

 Tack vare våra internationella hjälpinsatser hade vi också glädjen att för-

ära tre medlemmar Melvin Jones medlemskap, nämligen Gustav Hofman, 

Ulf Knutar och Bror Ceder. Det blev en oförglömlig kväll i trevligt sällskap. 

Ett stort tack till alla som var med. 
Ralf Hästbacka

Lions Club Nykarleby 50 år

Lions president år 2016 Ralf Hästbacka blev dubbad till Lionsriddare. Dubb-

ningen förrättades av PCC Markus Flaaming. På bilden också Lionsriddaren 

Pekka Siekkinen och lady Gerd Hästbacka. Foto: Heikki Hemmilä.
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1.  Oulu: Ouluun perusteilla 
oleva leoklubi järjesti ensimmäisen 
aktiviteettinsa. Auta lasta, auta 
perhettä aktiviteetti keräsi paljon 
artikkeleja apua tarvitseville.

2.  Vantaa: 29.4.2016 pidettiin 
uuden Leo Club Vantaan 
perustamiskokous. Tervetuloa 
joukkoon vantaalaiset!

3.  Espoo, Otaniemi: 
Vuosikokousjärjestelyt ovat hyvällä 
mallilla. Tule mukaan leojen 
vuosikokoukseen 10.–12.6.2016 
Espoon Otaniemeen, lisätietoja 
Facebook-tapahtumasta ”Suomen 
Leojen vuosikokous”. 

4.  Vaasa: Vaasaan olla 
suunnittelemassa leoklubia 
pitkän leottoman kauden jälkeen. 
Tsemppiä Vaasan leijonille ja 
tuleville leoille urakkaan!

Sähkeet

Hallituksen suusta

LEOLEHTI  

3/2016

Nyt siis oli aika alkaa kasaamaan 
uuden klubin jäseniä yhteen. Aluksi 
kertoilimme opiskelukavereillemme 
Leo-toiminnasta ja omista kokemuk-
sistamme Leona olemisesta. Keho-
timme kiinnostuneita tulemaan 
tutustumaan kokoukseemme, jonka 
päivämäärän olimme sopineet val-
miiksi. 

Pian olimmekin saaneet mukaan 
useita innostuneita uusia jäseniä. 
Jäsenmäärämme kasvoi edelleen 
huikeaa vauhtia, koska kaikki innok-
kaat alkoivat kertomaan toimin-
nastamme edelleen omille kave-
reilleen.

Ensimmäisissä kokouksissa kes-
kityimme lähinnä keskustelemaan 
siitä, mitä Leo-toiminta ylipäätään 
on, mitä se mahdollistaa ja mitä 
se pitää sisällään. Aloitimme myös 
hyvin pian pohtimaan ensimäistä 
aktiviteettiamme, jotta saisimme 
kaikille uusille Leoille konkreettisen 
esimerkin toiminnastamme. Ennen 
ensimäistä aktiviteettia pidimme 
kokouksia melko tiiviisti, ja hoi-
dimme yhteistuumin Auta Lasta – 
Auta Perhettä aktiviteettiin liittyviä 
esivalmisteluja. 

Keräyksemme onnistui loistavasti 

ja antoi hyviä kokemuksia niin meille 
vanhemmille kuin tuoreemmillekin 
Leoille. Lisäksi olemme jo sopineet 
taustaklubiemme kanssa uuden klu-
bimme virallistamis kokouksen päi-
vämäärän, ja pian saammekin siis 
virallisesti olla uusi Leo-Club Oulu 
Kempele! 

Kaiken kaikkiaan uuden klubin 
perustaminen oli jännittävää, opet-
tavaista ja todella antoisaa. 

Uutta klubia perustettaessa kan-
nattaa mielestäni siis olla alusta 
alkaen hyvin aktiivisena ja sopia 
uusien kokouksien päivämääriä jo 
valmiiksi edellisissä kokouksissa. 
Myös ensimmäinen aktiviteetti on 
hyvä järjestää mahdollisimman 
pian, näin kiinnostus sekä todellinen 
innostus Leo-toimintaa kohtaan saa-
daan heräämään ja pysymään yllä. 
Klubin virallistamiskokous on hyvä 
sopia ajankohtaan jolloin klubin 
jäsenmäärän kasvu on jo rauhoit-
tunut, ja uusille jäsenille on saatu 
luotua kuva Leo-toiminnasta. Uuden 
klubin myötä on lisäksi saanut taas 
runsaasti uusia ihania ystäviä, joi-
den kanssa on mahtava päästä 
toteuttamaan omia hyväntekeväi-
syys ideoitamme! 

Uuden klubin 
perustaminen 
Kirjoittanut: Noora Junttila, OIL-piiripresidentti

Ensi syksy täynnä 
kansainvälisiä tapahtumia 
– hae avustusta 
Leorahastosta!
Kirjoittanut: Oona Ståhle, Suomen Leojen hallitus

Maisemanvaihdoskaan ei koitunut ongelmaksi Leo-toimin-
nan jatkumiselle, kun neljä Ylivieskalaista muutti opiske-

lemaan samalle paikkakunnalle, sillä idea uuden klubin perus-
tamisesta kyti vahvana mielessämme. Ajattelimme, että olisi 
hienoa saada Leo-toiminta takaisin Ouluun ja kasvattaa muu-
tenkin Leojen määrää Suomessa. Kun idea uudesta klubista oli 
varma aloitin selvittämään, mistä saisimme itsellemme Lions 
taustaklubin. Otinkin yhteyttä I-piirin Piirikuvernööriin, muu-
tamien puheluiden ja sähköpostien jälkeen sain ilmoituksen, 
että kaksi Kempeleen Lionsklubia olisivat kiinnostuneita ryh-
tymään taustaklubeiksemme, ja sain kutsun mennä kertomaan 
ideastamme Lionsien kokoukseen. Lionsit ottivat minut erit-
täin lämpimästi vastaan ja pienen puheeni jälkeen he innok-
kaina lupasivat ryhtyä taustaklubiksemme. 

Hae viimeistään 30.6.2016
Lähetä hakemus: leojenrahastonhoitaja@gmail.com

Leorahasto on suomalaisille leoille 
perustettu rahasto, josta kuka 
tahansa suomalainen jäsenmak-
sunsa maksanut leo voi hakea 
avustusta kansainvälisiin tapah-
tumiin osallistumiseen. Avustuk-
sia jakaa Suomen Leojen hallitus 
(SLH) kaksi kertaa vuodessa, syk-
syllä kevään tapahtumiin ja keväällä 
syksyn tapahtumiin. Avustussumma 
riippuu hakijoiden määrästä ja se 
maksetaan raportointia vastaan 
tapahtuman jälkeen. 

Hae nyt, se on ensimmäinen 
askeleesi kohti seuraavaa kan-
sainvälistä leotapahtumaa! Kan-

5.  Jokioinen: CE-piiripresdentti Teemu Laitinen kävi lion C-piirin 
vuosikokouksessa antamassa leojen tervehdyksen.

6.  Vantaa: SLH:n varapresidentti Camilla Ekman ja leo Markus 
Kuosmanen pitivät normaalista poikkeavan juhlapuheen lion N-piirin 
vuosikokouksessa. ”Haluatko leonääriksi” -visailu sai yhtä suuren 
suosion, kuten ”Haluatko miljonääriksi” -ohjelmakin. Palkintona miljoonan 
euron sijaan toimivat lion-aiheiset ruokatarvikkeet. 

sainvälisyys on yksi leotoiminnan 
kulmakivistä ja tulevista tapah-
tumista saat lisätietoa SLH:n 
kansainvälisten asioiden sih-
teeriltä (ILO) Tommi Vertaselta  

www.european-leos.eu -sivustolta. 
Hakemukset pitää olla lähetettynä 
SLH:n rahastonhoitaja Clara Nils-
sonille viimeistään 30.6.2016 osoit-
teeseen leojenrahastonhoitaja@
gmail.com. Myöhässä tulleita hake-
muksia ei huo mioi da jaossa. Lisä-
tietoja hakemisesta saat samasta 
osoitteesta. Inspiroidu ja heittäydy 
kansainvälisyyden vietäväksi!
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Vuoden verran suunnittelua vaati-
nut HLLW järjestettiin 8.–9.4.2016, 
tapahtuma keräsi 40 suomalaista 
leoa ja leijonaa sekä ulkomaalaisia 
leoja ympäri Eurooppaa. Järjestäjillä 
oli kaksi tavoitetta: järjestää hyvin 
organisoitu, asiapitoinen ja kansain-
välinen koulutustapahtuma ja saada 
osallistujat pumpattua täyteen intoa. 
Onnistuimmeko? Annetaan osallis-
tujien kertoa!

Leo-leijona yhteistyötä ja 
brändäystä
PID Tapani Rahko kertoi Järven-
pään Lions klubien ja Leo Club Jär-
venpään monta vuotta jatkuneesta 
yhteistyöstä. Hänen esityksensä 
aukaisi silmäni huomaamaan, että 
hyvän ja jatkuvan yhteistyö leojen 
ja lionien välillä lähtee paikalliselta, 
klubitasolta – ei suurista puheista 
vaan aidoista teoista. Keskiössä 
on yhteinen tiimityö ja yhteenkuu-
luvuuden tunne, jossa molemmat 
puolet saavat ja antavat: tasapuo-
lisuus osallistujien kesken! Tällai-
nen yhteistyömalli on suoraan siir-
rettävissä työelämään, jossa yhteis-
työkumppania ei voi valita, mutta 
omilla toimintatavoilla voi vaikut-
taa suuresti yhteistyön menestyk-
sekkyyteen, ja omaan johtajuuteen 
kasvuun!

Kaisa Sarkkinen, 
Leo Club Helsinki/Itäväylä

HLLW:ssä järjestettiin ensimmäistä 
kertaa suomalaisille leoille ja leijo-
nille tuttu brändikoulutus kansainvä-
liselle yleisölle. Oli hienoa huomata, 
että kansainvälisillä ja suomalaisilla 
leoilla on melko samanlainen näke-
mys leotoiminnan ytimestä: hyvän-
tekeväisyys ja ystävät ovat leoille 
tärkeitä kotimaasta riippumatta. Olin 
pyytänyt etukäteen myös leijonien 
kansainvälisen päämajan näkemyk-

sen leobrändistä ja pääsimme ver-
taamaan tätä virallista näkemystä 
omiin kokemuksiimme. Tämä toi 
mukavan lisän koulutukseen ja sai 
aikaan paljon keskustelua. Osallis-
tujat kokivat päämajan brändin ole-
van enemmän nuorille alfa-leoille 
tarkoitettu kuin meille vanhemmille 
omega-leoille. Vien osallistujien ter-
veiset päämajaan.  

Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

Inspiroivia workshoppeja 
ja eväitä arjen leotyöhön
Lauantai-aamusta osa osallistu-
jista pääsi syventymään Leo 2.0 
-workshopiin Oona Ståhlen joh-
dolla. Workshopissa pureuduimme 
viestinnän tärkeyteen ja pääsimme 
mm. ohjatusti väittelemään keske-
nämme leojen ikärajoista. Oli opet-
tavaista argumentoida asiaa, joka ei 
ole omien mielipiteiden mukainen. 
Asioilla on aina kaksi puolta!  

Satu Pamilo, 
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Parasta antia koko viikonlopussa 
oli inspiraatio, jonka sai viedä kotiin 
asti. Kokonainen eväslaatikollinen 
uusia ideoita ja toimintamalleja tulee 
ainakin omassa klubissani ahke-
raan käyttöön. Brändäys, strate-
gian luominen ja hyvä johtajuus oli-

vat viikonlopun innostavia avainsa-
noja. Näillä eväillä on hyvä lähteä 
kohti tulevan kauden suunnittelua 
ja toteutusta.

´Vilma Kaipainen, 
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Ensimmäistä kansainvälistä leo-
tapahtumaa odotin suorastaan 
innolla, mutta vähän myös kau-
hulla. Ties milloin viimeksi olen jou-
tunut puhumaan englantia muille, 
kuin tutuille ihmisille. Kauhu muuttui 
kumminkin paikan päällä nopeas ti 
iloksi, koska onhan leot ystävälli-
siä ihmisiä ja nautin syvästi viikon-
lopusta.

Strategia työpajassa tutustuimme 
brändiin, visioon ja missioon, joiden 
saavutuksessa strategia on olen-
nainen työkalu. Nousimme strate-
giakartan vuorelle laatimaan reit-
tiä päästäksemme monttuun astu-
matta ja jokeen kastumatta päämää-
räämme.

Juha Penttinen, 
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Jos joku sinun kavereista tai vaikka 
ohi kävelevä ihminen aktiviteetin 
aikana kysyy mitä te teette ja mikä 
se leo-juttu on, onko sinulla vas-
taus valmiina? Lion Kimmo Juntu-
sen workshopissa suomalaiset ja 
kansainväliset leot pääsivät kek-
simään oman leo elevator pitchin. 
Work shopissa mietimme lyhyitä, 
mutta mielenkiintoisista ja henkilö-

kohtaisista tapoja kertoa leoista, ja 
meidän toiminnasta.

Arina Niemelä,
Leo club Helsinki/Itäväylä

Uuden oppimista, uskomaton 
Klaus Härö ja riemukas aktivi-
teetti!
Opin HLLW-viikonlopulta kuinka vär-
vätä uusia jäseniä klubiin, ja se onkin 
tärkeää juuri nyt kun olemme perus-
tamassa uutta klubia Ouluun. Sain 
myös uusia näkemyksiä johtamisen 
taidosta Klaus Härön puheesta. Vii-
konlopusta sai lisäksi irti paljon hyviä 
muistoja ja hauskanpitoa!

Iida Saarela, Leo Club Ylivieska

Yksi innostavimmista puheenvuo-
roista HLLW:ssä oli Klaus Härön 
johtajuusaiheinen esitys. Elokuva-
ohjaajan puhe omasta johtajuuskä-
sityksestään oli eloisa, inspiroiva ja 
suorastaan lumoava; kaikki kuun-
telijat istuivat hievahtamatta, lähes 
liimattuina penkeillään ja kuunte-
livat ohjaajan kertomusta valta-
valla intensiteetillä. Härö kannusti 
jokaista aitoon, omanlaiseen, roh-
keaan johtajuuteen ja muistutti, että 
meissä jokaisessa on siihen jo täysi 
potentiaali – paras johtaja ei pomota 
ylhäältä vaan yhdistää ryhmänsä 
tasavertaisesti toimivaksi yksiköksi. 
Mahtava (n leohenkinen) puhe!

Sanna Heinonen, 
Leo Club Espoo/Downtown

Järjestimme sunnuntaina sosiaali-
sena aktiviteettina pääsiäismunien 
etsintää ja kasvomaalausta paikal-
lisella eläinfarmilla Helsingissä. Pal-
kitsevinta oli nähdä aito riemu ja ilo 
lasten ja aikuisten kasvoilla. Päivä 
muistutti miten pienellä saadaan 
aikaan toimiva ja iloa jakava tapah-
tuma. Tästä ja viikonlopun sisäl-
löstä sain lisää innostusta järjestää 
tapahtumia ja tempauksia oman klu-
bini kanssa!

Kati Jaatinen, 
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

Helsinki Leo Leadership Weekend 
yhdisti, opetti ja innosti
Koonnut: Oona Ståhle, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski



70  LION  3/16

Leo Europa Forum 2016 on 
kuluvan vuoden ehdotto-

masti suurin ja huikein leota-
pahtuma Euroopassa. Tapah-
tumaan osallistuu n. 150–200 
kansainvälistä leoa ja viikko 
sisältää huikeaa ohjelmaa eri-
laisista workshopeista, kau-
punkivierailuista sosiaaliseen 
aktiviteettiin, iltabileitä unoh-
tamatta. Suomalaisia tapah-
tumaan osallistuu yleensä 
10–20 leoa. Ikäraja tapahtu-
malle on 18 vuotta. 

LEF järjestetään myös ensimmäistä 
kertaa koskaan Virossa ja me suo-
malaiset leot pääsemmekin siis 
nauttimaan nopeasta ja halvasta 
matkustuksesta tapahtumaan. Pai-
kanpäälle voi hurauttaa vaikka 
omalla autolla! LEF järjestetään 
13.–20.8.2016, mutta orgateam 
tarjoaa myös tiukemmalla aikatau-
lulla mukaan tahtoville lyhennetyn 
version (mini-LEF) 13.–16.8.2016. 
Mini-LEF:iin paikkoja on rajoitetusti 
(30kpl), joten varaa paikkasi välit-
tömästi, mikäli tämä optio on sinua 
varten.

Ilmoittautuminen tapahtumaan  
on 1.4.–13.6. osoitteessa  lef2016.org,  
jonka aikana osallistumismaksu on 
580  €/LEF ja 290  €/Mini-LEF. Osal-
listumismaksu sisältää ohjelman, 
ruuat, majoittumisen hotellissa ja 
kuljetukset satamasta/kentältä ja 
takaisin. 

Miksi ihmeessä lähtisin LEF:iin, 
mikä siinä on niin hienoa?

– Luvassa on upea viikko 
yhdessä kansainvälisen ystäväpo-
rukan kanssa Viroa tutkien. Pää-
set näkemään aitiopaikalta mitä 
pienellä naapurimaallamme on tar-
jota Tallinnan lisäksi. – Pääset oppi-
maan minkälaisia erilaisia projekteja 
muut Euroopan leot tekevät ja saat 
niistä itsellesi ideoita ja motivaatiota 
omaan leotoimintaan. 

– Pääset keskustelemaan mui-
den leojen kanssa järjestön ongel-
makohdista ja löytämään ratkaisuja 
niihin.

– Pääset kokemaan paljon. 
Kokemaan Viron kesäpääkaupungin 
tunnelman, kiipeämään puihin seik-
kailupuistossa, surffaamaan, tutki-

maan vanhaa vankilaa entiset van-
git oppaina, juhlimaan virolaisessa 
pikkukylässä, osallistumaan isoon 
sosiaaliseen aktiviteettiin (Let´s do it 
-siivoustalkoot), kehittämään mark-
kinointi-, esiintymis- ja verkostoitu-
mistaitojasi, sekä tutustumaan yli 20 
maan kulttuuriin POC-illassa.

– Jos osallistut ensimmäistä ker-
taa LEF:iin, ymmärrät, mitä kaikki 
LEF:iin aiemmin osallistuneet tar-
koittavat sillä, että tapahtumaa on 
vaikea sanoin kuvailla. Se täytyy 
vain kokea!

Kuulostaa huikealta ja haluan 
lähteä mukaan! Mistä voin saada 
avustusta osallistumismaksuun?

1. Leorahasto
Leorahastosta jaetaan tukea kan-
sainvälisiin leotapahtumiin kaksi 
kertaa vuodessa. Haku syksyn 
2016 tapahtumiin (aikavälille 1.7.–
31.12.) päättyy 30.6.2016. Suomen 
Leojen hallitus lähettää muistutuk-
sen ja lomakkeen, jolla avustusta 
haetaan aina hyvissä ajoin ennen 

hakuajan päättymistä sähköpos-
titse. Hakemus on vaivaton täyttää 
ja saat tiedon myönnetystä avus-
tuksesta ennen LEF-tapahtumaa. 
Avustus maksetaan sinulle takau-
tuvasti kuitteja ja tapahtumaselvi-
tystä vastaan heti tapahtuman jäl-
keen, mikäli olet osallistunut tapah-
tuman aikana kaikkeen viralliseen 
ohjelmaan. 

2. Avustus taustaklubiltasi
Jokaisella leoklubilla on vähintään 
yksi leijonaklubi taustallaan, joka 
useasti mielellään tukee aktiivisia 
leoja kansainvälisiin tapahtumiin. 
Leijonat pitävät yleensä kevään vii-
meiset kokouksensa toukokuussa 
(useat ihan ensimmäisellä viikolla), 
joten hae heiltä tukea mahdollisim-
man pian! Miten haet tukea? Laita 
nätisti muotoiltu sähköpostiviesti 
taustaklubisi leoneuvojalle ja pre-
sidentille, jossa kerrot kuka olet, 
mihin tapahtumaan haluaisit lähteä 
ja paljon tapahtuman kustannukset 
tulevat olemaan. Mikäli klubillasi on 
useampia taustaklubeja, voit hakea 

LEF 2016 
– EUROOPAN SUURIN 
LEOTAPAHTUMA. NYT ON AIKA 
ILMOITTAUTUA MUKAAN!

Kirjoittanut: Satu Pamilo 
Delegaationjohtaja LEF 2016 
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

avustusta useammasta. Tästä voit 
saada viilattua yllättäen muutaman 
satasen pois osallistumismaksus-
tasi!

 
3. Avustus omalta klubiltasi
Onko klubillasi ihan hyvä tilanne hal-
lintotilillä? Kysy rohkeasti klubilai-
siltasi, haluaisiko klubisi sponssata 
esim. bussimatkasi Helsinkiin tai lai-
vamatkasi Viroon – tai vaikka osan 
siitä. Klubit useasti tukevat mielel-
lään kansainvälisesti aktiivisia leoja 
pienellä summalla ulkomaille!
 
Mitä aiemmin LEF:ssä mukana 
olleet sanoivat tapahtumasta?
”LEF on paras paikka hakea innos-
tusta ja näkökulmaa omaan leo-
toimintaan. Siellä näkee isomman 
kuvan koko toiminnasta ja oppii 
todella ymmärtämään mitö leona 
oleminen merkitsee. Bonuksena 
saa mahdollisuuden tutustua hui-
keisiin ihmisiin, jotka haluavat aut-
taa vähempiosaisia ja tehdä maa-
ilmasta hieman paremman paikan 
elää.”

 – Tommi 

”Tykkään käydän LEF:ssä, sillä 
siellä kuulee, mitä leot tekevät 
muissa maissa ja saa inspiraatiota 
omaan toimintaan!”

– Elina

”Parasta on kun näkee leoja eri puo-
lilta Eurooppaa ja pääsee koke-
maan heidän kanssa hienoja jut-
tuja. Kun kerran käy LEF:ssä, on 
pakko päästä kokemaan se uudel-
leen kerta toisensa jälkeen!” 

– Teemu

Tapahtumasta saat lisätietoa täältä: 
https://www.facebook.com/LEF2016
http://lef2016.org/
Tapahtumaan tulee lähtemään var-
masti iso porukka suomalaisia leoja 
– lähdethän sinäkin?
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Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 010 501 4505

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2016

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

Seuraavan lehden  
deadline:

25.7.2016
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

Leo Club Espoo/Downtown sai Suomen LEF-projektin päät-
tyessä haltuunsa 39 reppua. Leijonat olivat lahjoittaneet 

suuren määrän reppuja orgateamille varainhankintaa varten 
ja ylijäämäreput päätyivät LEF rahastonhoitajan kotiklubille 
eteenpäin lahjoitettavaksi.

I nnostusta, iloa ja hyvää mieltä! Niistä on Leo clubin järjes-
tämä Auta lasta, auta perhettä tapahtuma tehty. Auta lasta, 

auta perhettä projekti on Lions clubin aloittama hyvänteke-
väisyystapahtuma, jonka tarkoituksena on tukea ensi- ja tur-
vakodeissa eläviä lapsiperheitä. 16.4.2016 Oulussa järjestetty 
keräys oli aloittelevan Leo club Oulu/Kempele nuorisojärjes-
tön ensimmäinen yhteinen tapahtuma. Yhteistyössä Oulun 
ensi- ja turvakodin, sekä Limingantullin Prisman kanssa toteu-
tettu tapahtuma oli suuri menestys, joka keräsi paljon positii-
vista palautetta. Leo clubin vapaaehtoisten ahkera yhteistyö 
keräsi lähes 1 000 euron edestä lapsiperheille soveltuvia tuot-
teita yhden päivän aikana. 

 

Leot lahjoittivat reppuja Keuruun 
tukiasumisyksikköön
Kirjoittanut: Jenni Mäkitalo, Leo Club Espoo/Downtown

Repuille etsittiin pitkään sopivaa lah-
joituskohdetta. Pakolaiskriisin myötä 
klubimme otti yhteyttä SPR:ään. 

koitettu alaikäisille, ilman perhettä 
maahan tulleille nuorille. 

Yksikössä on 14–17-vuotiaita 
nuoria, joista osa oli menossa kou-
luun ja loput saivat valmistavaa ope-
tusta. 

Klubimme selvitteli mahdolli-
suutta täydentää lahjoitusta hank-
kimalla reppuihin mukaan mm. hei-
jastimia, urheilusukkia tai kouluvä-

lineitä. Tästä kuitenkin luovuttiin, 
koska tämä olisi hankaloittanut pos-
tittamista pitkän matkan päähän ja 
SPR toivoi toimitusta pikaisella aika-
taululla. 

Aktiviteetti herätti paljon innos-
tusta klubilaisissa ja jatkamme var-
masti tavalla tai toisella osallistu-
mista tämän ajankohtaisen kriisin 
avuntarvitsijoiden tukemiseen. 

Suuria iloja pienillä teoilla
Kirjoittanut: Maria Mäkinen, Leo club Oulu/Kempele

Kokemuksena, auta lasta, auta per-
hettä tapahtuman järjestäminen oli 
hyvin yksinkertaista ja mukavaa. 
Vähittäiskaupoilta löytyy varmasti 
halua osallistua tällaisiin tempauk-
siin ja kuten tässä tapauksessa, 
myös asiakkailta löytyi innostusta 
lahjoittaa ylimääräinen tuote suo-
raan lapsiperheiden käyttöön. 
Yhden tai useamman pilttipurkin 
tai puuropakkauksen lahjoittami-
nen ei tunnu suurelta uhraukselta, 
mutta sen tuottama ilo apua tarvit-
seville on merkittävä. Oli mahtavaa 
työskennellä yhdessä uusien ystä-
vien kanssa hyvän asian puolesta 

SPR:n kautta saatiin tieto, että 
repuille olisi kova tarve Keuruun 
tukiasumisyksikössä, joka on tar-

ja saada samalla uusia kokemuksia 
tapahtumien järjestämisestä, sekä 
myös asiakaspalvelusta!

Ensimmäinen projekti siivitti 
Leo club Oulu/Kempeleen hyvään 
alkuun toiminnassaan, ja tulevai-
suudessa on tiedossa lisää haus-
koja ja hyödyllisiä tapahtumia. 
Vapaaehtoistoiminta on antoi-
saa ja mielenkiintoista puuhaa ja 
mikä parasta, antaa mahdollisuu-
den tutustua uusiin ihmisiin, sekä 
oppia uutta! 

Yhdessä tekemisen ilo ja toisille 
tuotettu hyvä mieli takaa onnistu-
neen päivän! 



Vain yksi voi 
olla tällainen

JOENSUU  |  HELSINKI  |  TAMPERE  |  NURMES
p. 010 230 8400 |  www.punamusta.com

Jotkut nyt vain ovat sellaisia, että tietävät muita paremmin 
mitä haluavat. Haluavat erottua ja hoitaa hommansa muita 
paremmin. Meidän painotalollamme on rutkasti juuri sellaista 
draivia, joka tuo sinulle kunniaa.

Painotuotteet Suurkuvatulostus Sähköiset julkaisut

La
nk

ap
uh

. 8
,3

5 
sn

t/
pu

h.
+6

,0
0 

sn
t/

m
in

. M
at

ka
pu

h.
 8

,3
5 

sn
t/

pu
h.

+1
7,1

7 
sn

t/
m

in
.


