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Toimituksen näkökulmasta

Aktiivinen avaus

P
unainen Sulka 2017 avattiin juhlallisesti 19.3. Tampere-talossa. Vaikka 

keräyksen suojelija, presidentti Sauli Niinistö ei ollut paikalla, hänen 

tilaisuuteen lähettämänsä viesti sai yli 700 paikallaolijan suuren huo-

mion.

Keräykseen osallistujien innokkuudesta kuvaa jotain se, että pikastart-

tiklubeja tuli määräaikaan toista sataa. Vähintään tonnin luovuttaneet klu-

bit olivat mukana taiteilija Soile Yli-Mäyryn taulukisassa. Pikastarttiklubien 

lahjoituksista kertyi yli 160 000 euroa.

Maaliskuun alussa ”sulkaväen” yllätti maan suosituimpiin laulajiin lukeu-

tuvan Juha Tapion ilmoitus, että hän pitää 3.12.2016 Helsingin Hartwall 

-areenalla konsertin, jonka tuloista hän lahjoittaa osan Punaiselle Sulalle.

Heti loppuunmyyty

”Sinun vuorosi loistaa” -teemalla pidettävä Juha Tapion konsertti oli menes-

tys alusta alkaen. Liput myytiin loppuun parissa päivässä. Lionsklubeilla 

saattaa olla vielä lippuja ja lisätietoa niistä löytyy www.punainensulka.fi.

Netistä löytyy runsaasti muutakin tietoa. Sinne voit ilmoittaa oman klu-

bisi tapahtumat, niin julkaisemme sen tapahtumakalenterissa ja faceboo-

kissa. Tapahtuman tiedot lähetettävä osoitteeseen jari.peltonen@lions.fi.

”2017 tekoa nuorten hyväksi” varten täytä some-materiaalilomake 

ja lähetä se meille, niin julkaisemme sen. Materiaalilomake löytyy lii-

ton jäsenille osiosta kohdasta Punainen Sulka ja alakohta Klubille/sul-

kaleijonalle. Lisätietoa Punainen Sulka 2017 -kampanjasta: Internet:  

www.punainensulka.fi Facebook: hakuun, Punainen Sulka Röda Fjädern 

2017.

Turku valmiina suurtapahtumaan

Varsin aikaisin, jo toukokuun 27.–28.5.2016 pidettävä Suomen Lions-

liiton 63. vuosikokous kutsuu leijonia puolisoineen historialliseen Tur-

kuun. Perjantai-iltana klo 15 alkaa suomalaisen Lions-toiminnan esittely 

ja  Itämeri-seminaari. Klo 19 on vuosikokouksen avajaisjuhla ja sen jälkeen 

Itämeri-iltamat.

Lauantaina klo 10 on liiton ja piirien lippujen juhlallinen sisääntulo ja 

seppelpartion lähettäminen. Klubien liput asetetaan valmiiksi näkyvälle pai-

kalle. Ohjelma jatkuu tervehdyspuheilla ja vuosikokouksella. Lounaalla osa 

joukosta osallistuu Arne Ritari -lounaalle ja vuosikokouksen loppuosan jäl-

keen on Melvin Jones -tilaisuus. Päivä päättyy juhlaillalliseen. 

Vuosikokouksen kotisivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kaikista tapahtu-

maan liittyvistä asioista.

Loppukirin aika

Lions-kausi alkaa olla jälkeen huipentumia vaille valmis. Nyt on kuitenkin 

syytä muistaa viimeinen ponnistus jäsenmäärän lisäämiseksi. Nyt olisi aika 

katkaista jäsenkehityksen alamäki ja saada numerot plusmerkkisiksi. Ethän 

vain ole unohtanut Ask one -kysymystä? Moni klubi on sen voimalla saanut 

jäsenkantansa kuntoon ja pääsee uuteen Lions-vuoteen uusituin voimin.

Palveluintoa ja näkemisiin Turussa!

Raimo Naumanen
päätoimittaja

63. VUOSIKOKOUS
28.5.2016 Turussa

Sääntömuutoskokous

Vuokatissa 13.6.2015 pidetyn vuosi kokouk sen päätök sen mukai-

sesti Suo men Lions-liitto ry:n 63. vuosi kokous pidetään Turussa 

28.5.2016.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähet tä mään ko kouk-

seen edusta jansa, jotka määräytyvät Suomen Lions-liitto ry:n 

sääntöjen § 9 mukaan.

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoit-

tautumisen yhteydessä esittävät klubin varmenta man pöytä-

kirjanotteen tai valtakirjan hei dän nimeämi sestään klubinsa 

edusta jiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen ja valtakirjoineen 

lähetetään lionsklubien presidenteille maalis-huhtikuun vaih-

teessa. Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat tulostettavissa 

kotisivuiltamme (www.lions.fi – Jäsenille).

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilai suuk siin 

ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen ja leot.

 

TERVETULOA!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

   Jari Rytkönen Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

63:E ÅRSMÖTET
28.5.2016 i Åbo
Stadgeändringsmöte

Enligt beslut av årsmötet i Vuokatti 13.6.2015 håller Finlands 

Lionsförbund rf sitt 63:e års möte 28.5.2016 i Åbo.

Härmed inbjuder vi alla klub bar i vårt land till att sända 

sina representanter till mötet i enlighet med § 9 i Finlands 

Lionsförbund rf:s stadgar. 

Som officiella representanter för klubben betrak tas de lions, som 

vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollsutdrag eller 

fullmakt, som anger att de utsetts till klubbens represen tanter. 

Årsmöteskallelsen med föredragningslista och fullmakt sänds till 

lionsklubbarnas presidenter  i månadsskiftet mars-april. De ären-

den, som behandlas under årsmötet, kan skrivas ut från vår webb-

sida (www.lions.fi – För medlemmar).

Alla lions jämte familjer och leos är välkomna att delta i årsmötet 

och till de tillställ ningar, som arrangeras i sam band med detta.

VÄLKOMMEN!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

Jari Rytkönen                                       Maarit Kuikka
  Ordförande Generalsekreterare
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 7. huhtikuuta

2/ 2016
KANNEN KUVA: Leijonien ensi kesän vuosikokouspaikka Turku on Var-

sinais-Suomen maakunnan keskus, joka sijaitsee Aurajoen suulla Saaristo-

meren rannikolla. Turun naapurikunnat ovat Aura, Kaarina, Lieto, Parai-

nen, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Pöytyä, Raisio ja Rusko. Kun-

nan asukasluku on 186  191, mutta keskustaajamassa on 257  158 ja seu-

tukunnassa 318  168 asukasta. Tämä tekee Turusta asukasluvultaan Suo-

men kuudenneksi suurimman kunnan, kolmanneksi suurimman kaupun-

kialueen ja Pohjoismaiden kahdeksanneksi suurimman taajaman. Kaupun-

gin arvioidaan syntyneen 1200-luvun lopulla, mikä tekee siitä Suomen 

vanhimman kaupungin. Lumoava Logomo kutsuu Suomen leijonia puo-

lisoineen viettämään ikimuistoisaa viikonloppua Turussa. Kuva: Turun 

kaupunki.

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.

Karjahdus yli rajojen
Kansainvälinen presidentti Jitsu-

hiro Yamada kehottaa meitä ole-

maan lioneja, joiden leijonan-

karjahdus kuuluu yli rajojen ja 

joiden palveleva sydän on riittä-

vän suuri vastaanottamaan apua kaipaavan maa-
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tettiin Punainen Sulka -tiedotustilaisuus, jossa 
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jaiset pidettiin 19.3.2016 Tampere-talossa. Yli 

700 paikalla ollutta lionia puolisoineen saivat 

tuhdin paketin keräystietoutta. Samassa yhtey-

dessä pidettiin myös AR-säätiön 30-vuotisjuhla-
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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.

Leijonan-
karjahduksemme 
tulisi kuulua yli rajojen 

Pääskysparvet saapuvat Japaniin 

joka kevät. Me toivotamme nämä 

kausiluonteiset vieraat tervetulleiksi. 

Japanilaisissa vaatteissa v-muotoi-

nen helma kuvaa pääskystä, joka 

on Japanissa hyvän onnen, aviolli-

sen uskollisuuden ja hedelmällisyy-

den symboli. Mistä pääskyset lentä-

vät tänne? En ole varma, eikä sillä 

ole väliäkään. Maailmassa kaikki 

asiat ovat kytköksissä toisiinsa; on 

hyvä olla avoin uusille tulijoille ja 

ulkopuolisille, jotka rikastuttavat 

elämäämme. 

Tänä vuonna kannustan lioneita 

ottamaan tehtäväkseen tai tukemaan 

maailmanlaajuisia hankkeita, jotka 

lisäävät sopusointua kansakuntien 

kesken. Lahjoittakaa LCIF:lle. Aut-

takaa pakolaisia. Tukekaa tuhkarok-

kohankettamme. Kannattakaa hank-

keita, jotka auttavat hätää kärsiviä 

lapsia. Harkitkaa klubissanne lähte-

mistä mukaan lionien ystävyysklu-

biohjelmaan, jossa teidän klubinne 

pääsee yhteyteen jonkin toisen maan 

klubin kanssa. 

Hyvä esimerkki 
yhteistyöstä

Japanin lionit ja Filippiinien lionit 

ovat hyvä esimerkki kansainvälisestä 

yhteistyöstä. He ovat jo vuosikau-

sia toimineet kumppaneina ja laitta-

neet erityisesti köyhtyneitä kouluja 

parempaan kuntoon. On upeaa, kun 

voi tarjota palvelua omalle yhteisöl-

leen. Itse asiassa meidän on hyvä 

muistaa, että elleivät lionien kaltai-

set ihmiset ojentaisi auttavaa kät-

tään, ”maailman taskuihin” ei kajot-

taisi lainkaan ja hätää kärsivät ihmi-

set jäisivät ilman apua. 

Lioneihin kuuluminen merkitsee 

sitä, että on osa kansainvälistä järjes-

töä ja omaksuu ihanteen maailman-

laajuisesta sopusoinnusta. Se ei voi 

toteutua, elleivät yksittäiset lionit 

kuten sinä päätä ryhtyä toimintaan. 

 Joskus jopa rohkaisevat sanat riit-

tävät rakentamaan sillan, joka yhdis-

tää meidät yli välimatkan ja kulttuu-

rien erilaisuuden kuilun. Tämä käy 

ilmi facebookista ja muusta sosiaa-

lisesta mediasta. Jokin aika sitten esi-

merkiksi Agra Mahan lionit laittoi-

vat Lions Clubs Internationalin face-

book-sivuille valokuvan, jossa he tar-

josivat ikäihmisille ja köyhille kaihi-

leikkauksia. “Onpa upeaa! Näke-

misen lahja on todellinen siunaus. 

Kiitos, lionit”, kommentoi kuvaa 

Machelle Davis James, joka kuu-

luu arizonalaiseen the Gold Canyon 

Lions Clubiin. Jos nykymaailmaa 

kuvaisi maailmanlaajuiseksi kyläyh-

teisöksi, lionit olisivat sopusoinnun 

ja yhteisymmärryksen päällikköjä ja 

kylänvanhimpia. Ole lion, jonka lei-

jonankarjahdus kuuluu yli rajojen 

ja jonka palveleva sydän on kyllin 

suuri vastaanottamaan apua kaipaa-

van maailman.

Lions Clubs Internationalin presidentti DR Jitsuhiro Yamada puhumassa Pellon lioneille Lapin vierailunsa aikana.
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Fukuoka on sekä rauhallisen lumoa va 

että vilkkaan viehättävä prefektuu-

rin pääkaupunki ja siksi aivan upea 

valinta lionien 99. kansainvälisen 

vuosikongressin tapahtumapaikaksi. 

Kymmenet tuhannet lionit eri puo-

lilta maailmaa kokoontuvat tähän 1,5 

miljoonan asukkaan kaupunkiin per-

jantaista 24. kesäkuuta tiistaihin 28. 

kesäkuuta. 

Lionismi on vankkaa Japanissa ja 

erityisesti Fukuokassa. Japanissa on 

124  353 lionia 3  120 klubissa. Maan 

kuudenneksi suurimmassa kaupun-

gissa Fukuokassa on 2  097 lionia 42 

klubissa. Klubit ovat todella aktiivi-

sia ja niiden palvelutoiminta on luo-

vaa. Japanilaisten lionien sitoutunei-

suutta palveluun kuvastaa ehkä par-

haiten heidän ällistyttävän voima-

kas tukensa LCIF:lle. Japanilaiset 

lionit ovat lahjoittaneet LCIF:lle yli 

300 miljoonaa US dollaria, enem-

män kuin mikään muu kansakunta 

ja enemmän kuin kolmanneksen kai-

kista varoista, jotka säätiö on myön-

tänyt. 

Fukuoka näyttää aivan erilaiselta 

kuin mikään muu Japanin suurkau-

pungeista. Viisi suurta jokea jakaa 

sen keskustan, ja lukuisat kanaa-

lit antavat oman panoksensa luon-

nonkauniiden vesiväylien verkos-

toon. Kaupungissa on ilahdutta-

van erilaisia siltoja kuten Najima-

silta tyylikkäine 1930-luvulta peräi-

sin olevine kivityöstöineen, sulava, 

modernilinjainen Aitaka-silta (430 

metriä pitkä, Japanin pisin jalankulki-

joille ja pyöräilijöille tarkoitettu meri-

silta) sekä oranssi-keltatiilinen Deai-

silta, joka houkuttelee väkeä kulutta-

maan aikaansa sillalle piknik-pöytien 

ääreen – ei ihme, että sen nimi tar-

koittaa ”kohtaamisten siltaa”.  

Kulttuurin ja kaupan- 
käynnin keskuspaikka

Fukuoka on myös kiireinen kaupan-

käynnin ja kulttuurin keskus. Sen 

lentokenttä kuuluu maailman kol-

men kaikkein vilkasliikenteisimmän 

kentän joukkoon. Fukuoka sijaitsee 

Japanin eteläisimmällä pääsaarella 

nimeltä Kyushu ja sieltä on lyhyt 

matka Korean niemimaalle ja Kii-

naan. Fukuoka toimikin vuosisatojen 

ajan tullaus- ja selvityspaikkana, kun 

tavaraa ja kulttuuria tuotiin manner-

maalta Japaniin.             

Fukuokan lentokenttä ja Hakatan 

asema, joka on Tokiosta tulevan 

luotijunan päätepysäkki, ovat met-

rokyydillä vain muutaman minuutin 

päässä Tenjinin ostosalueesta. 

Fukuoka on Tokion ja Osakan 

jälkeen kolmas japanilainen suur-

kaupunki, joka isännöi lionien kan-

sainvälistä kongressia. Kaupungilla 

on sillanrakentamisen historia, joka 

ulottuu ainakin vuoteen 57 ajanlas-

kumme alusta, jolloin Kiinan Han-

dynastia lahjoitti paikallisille johta-

jille kultaisen sinetin. Sinetti on nyt 

Fukuokan kaupungin museos sa. 

Sotalordi Taira no Kiyomori perusti 

Hakatan satamapaikaksi kiinalai-

selle kaupankäynnille 12. vuosi-

sadalla. Tavaroiden ohella maa-

han tuotiin muutakin, kuten zen-

buddhismi. Japanin ensimmäinen 

zen-temppeli Shofukuji seisoo yhä 

Hakata  Wardilla. Samuraiden aikaan 

vuonna 1607 rakennettiin Fukuokan 

linna, josta nykypäivän kaupunki on 

saanut nimensä. 

Ajanmukaistamisen huumassa 

vuonna 1889 kaupungit yhdistyivät 

Fukuoka-nimen alle, mutta Hakata 

säilyi sataman ja rautatieaseman 

nimissä. Fukuoka tuhoutui Yhdys-

valtojen ilmahyökkäyksissä vuonna 

1945, mutta kaupunki rakennettiin 

uudelleen ja se säilytti monet perin-

teisistä buddhistisista temppeleis-

tään ja shintolaisista pyhäköistään. 

Tim Hornyak on vapaa kirjoit-

taja, joka asuu Tokiossa ja on ollut 

mukana kirjoittamassa the Lonely 

Planet -sarjassa ilmestyneitä Tokion 

ja Japania opaskirjoja. 

Satumaisen 
ihana Fukuoka

Fukuokan komea 

torni on hieno 

maamerkki 

ensikertalaiselle. 
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Ole rohkea – ole Lion kaudella 2016–2017
Meillä on haasteellinen kausi edessä: 

Sekä kansainvälinen järjestömme 

että Suomen valtio täyttävät ensi 

kauden päätteeksi 100 vuotta. Ja jo 

tänä keväänä käynnistyy Punainen 

Sulka -kampanja, 5 miljoonan euron 

tavoitteellaan. Näistä kun kunnialla 

selviämme, voimme olla työstämme 

ylpeitä.

Vaikeuskerrointa lisäävät ikään-

tyvä jäsenkuntamme ja alati muut-

tuva toimintaympäristömme. Yhteis-

kuntamme polarisoituu. Vanhusten 

määrä lisääntyy, mutta talouslaman 

varjolla heidän palvelujaan karsi-

taan ja sosiaalietuuksia leikataan. 

Vanhusten fyysinen kunto on kyllä 

parantunut, mutta monet kärsivät 

yksinäisyydestä. Nuoriso jakautuu 

entistä selvemmin pärjääjiin ja syr-

jäytyjiin. Syrjäytymistä ehkäisevät 

toiminnatkin ovat joutuneet höylä-

yksen kohteeksi. Valtiovalta tarjoaa 

tätä työtä nyt järjestöille, samalla 

kun se toisella kädellä leikkaa nii-

den tukia. Työikäisistä historialli-

sen suuri osa on vailla työtä, ja ne 

joilla työtä on, stressaantuvat tulos-

paineen alla. Hyvässä asemassa ole-

vat nauttivat matalasta verotuk-

sesta, matalista lainakoroista ja hal-

vasta polttoaineesta. Vapaaehtois-

työlle on tilausta enemmän kuin kos-

kaan. Tarve vain on toisenlaista kuin 

lions-toimintamme alkuaikoina, jol-

loin suurin panostus kohdistui erilai-

siin rakennushankkeisiin. Nyt tarvi-

taan rinnalla kulkijoita rahankerää-

jien lisäksi, kuuntelijoita kirvesmies-

ten sijasta.

Kauden kansainvälinen 
teema

Kauden 2016–2017 kansainvälinen 

teema on kansainvälisen presiden-

tin Chancellor Robert ”Bob” Cor-

lewin ”New Mountains to Climb 

– Valloitamme uusia vuoria”. Koti-

seutuni katolla, Soinin Raitavuo-

rella (240m mpy) olen jo käynytkin. 

Sen ylemmäs ei koko Etelä- ja Länsi-

Suomessa pääsekään. Uuden vuo-

ren valloittaminen tarkoittaa uutta 

haastetta, vaativaa tehtävää, jonka 

suorittaminen kysyy voimia, mutta 

joka myös antaa tyydytystä ja avaa 

uusia näköaloja. Vuoren valloitet-

tuaan on yhtä kokemusta rikkaampi 

ja valmis nousemaan vielä korkeam-

malle. Vuorelle ei käy kiipeäminen 

yksin, ilman asiantuntevaa opasta, 

tarkkaa suunnittelua, valmentautu-

mista ja oikeita varusteita. Tarvit-

semme hyviä, koulutettuja johta-

jia. Paikalliset olot, palvelun tarve, 

tulee selvittää yhteistyössä paikal-

listen asukkaiden kanssa. Koulutus 

antaa meille työkalut palveluhaastei-

den toteuttamiseksi. Omat voimava-

rat täytyy tuntea, mutta jos ei uskalla 

yrittää, ei mitään voitakaan. 

Kansainvälisyys

Monia vuoria olemme jo valloitta-

neetkin. Kotimaassa olemme pal-

velleet veteraaneja, kouluttaneet 

kasvattajia, tukeneet nuorten har-

rastuksia, rakentaneet slalommäkiä, 

leikkipuistoja, uimahalleja. Sri Lan-

kaan rakensimme loistavan silmäsai-

raalan ja olemme siellä turvanneet 

30 vuoden aikana jo yli 2    000 kum-

milapsen koulunkäynnin ja parem-

man elämän. Keniaan alamme poh-

joismaisten ystäviemme kanssa toi-

mittaa aurinkokeittimiä. Erinomaisia 

hankkeita – yhteistyötä yli rajojen. 

Jotkut vuoret tulevat jopa itse 

takapihallemme, kuten nyt Lähi-

idän turvapaikanhakijat. Sillekin 

vuorelle meillä on jo oppaita ole-

massa. Otetaan haaste vastaan ja 

ryhdytään kotouttamistyöhön LC 

Munsalan malliin. Tai lähdetään 

paikan päälle Bekaan laaksoon nor-

jalaisten lionien opastamina. Toi-

veenani on, että jokainen suomalai-

nen lionsklubi tekisi suunnitelman, 

strategian, missä se mm. päättäisi 

kuinka suuren osuuden aktiviteet-

tivaroistaan se käyttää kansainväli-

siin hankkeisiin. Ja ottaisi vuosittai-

seen ohjelmaansa vähintään yhden 

kansainvälisen kohteen. Olemmehan 

osa kansainvälistä järjestöä. 

Kotimainen teema

”Tue nuorta itsenäisyyteen – Stöd 

unga till självständighet” tulee ole-

maan kansallinen teemamme vielä 

kaudella 2017–2018, koska se tukee 

pääaktiviteettimme Punainen Sulka 

-keräyksen tavoitetta. Nuorten syr-

jäytyminen, vahingolliset elämän-

tavat, puutteellinen liikunta, liha-

vuus, päihteet ja muut riippuvuu-

det ovat liian suuri vuori yksin kii-

vetäksemme, mutta meillä on monia 

muita järjestöjä, jotka ovat lupautu-

neet tukemaan keräystämme ja sen 

tuotolla toteuttamaan yhteistä tavoi-

tettamme. Omista nuorisoaktivitee-

teistamme jatkamme ainakin Lions 

Quest -koulutusta, Leo-toimintaa, 

sekä nuorisovaihtoa ja -leirejä suun-

nitellusti. Toivon myös ilmoittautu-

misia Young Ambassador of Good 

Will kilpailuun. Liiton aktiviteetteina 

eivät jatku SKEBA, Turvassa tiellä 

eikä Nenäpäivä-keräys. Myöskään 

oma haaveeni nuorten puheviestin-

nän kehittämisestä kilpailun keinoin 

ei saanut tukea Liitolta, mutta klu-

bit ja piirit voivat toki osallistua nii-

hin vapaasti. 

Kuluvan kauden ”Palvelutarjo-

tinta” kehitän edelleen aktiviteet-

tipankin suuntaan, sillä sain jäsen-

kyselyllä kokoon noin kaksisataa jo 

koeteltua ideaa niin palvelu- kuin 

varainkeräysaktiviteeteiksi. On mistä 

valita. Muistettava kuitenkin on, että 

ne aktiviteetit, mihin joko piirin tai 

liiton vuosikokous yhdessä päättää 

osallistua, velvoittavat kaikkia. 

Viestintä

Julkisen kuvamme eteen on tehty 

muutaman vuoden ajan suunnitel-

mallista työtä, meillä on hyvä brändi. 

Myös sisäinen tiedotus ja koulutus 

ovat parantuneet, mikä jo näkyy 

mm. parempana jäsentyytyväisyy-

tenä. Samalla kuitenkin osa jäse-

nistöä valittaa hukkuvansa tietotul-

vaan, jota tulee sähköpostin täydeltä 

niin Päämajasta, Lions-liitosta kuin 

piireistäkin. Kuitenkin järjestöämme 

tunnetaan heikosti. Mitä paremmin 

sen rakenteen ja toiminnan tuntee, 

sitä helpompi on suodattaa tietotul-

vasta olennaiset asiat, mihin tulee 

reagoida. 

Viestinnän nopeus ja ajankohtai-

suus on nykymaailmassa tärkeää. 

Myös yhtenäinen ilme piirien ja klu-

bien nettisivuilla tukisi parhaimmin 

sanomaamme suurelle yleisölle. 

Kansainvälisyyteen viitaten pyrin 

siihen, että myös muut kuin poh-

joismaiset ystävämme saavat tietää, 

mitä meillä puuhataan. 

Jäsenyys

Jäsenkehitys on lähes kaikissa Län-

simaissa ollut viimeiset vuodet las-

kusuunnassa, poikkeuksena Saksa 

ja Norja, jossa mm. pakolaisten aut-

taminen on aktivoinut jäsenistöä. 

Kansainvälisen päämajan luonnos 

 strategiseksi suunnitelmaksi, LCI For-

ward, lähtee siitä, että hyvät, aktivi-

teetin kohteille merkitykselliset teot 

lisäävät jäsentyytyväisyyttä samalla 

kun ne tuovat järjestölle hyvää mai-

netta ja helpottavat uusien jäsen-

ten rekrytointia. Kun samalla huo-

lehdimme uusien jäsenten perehdyt-

tämisestä ja tulevien johtajien kou-

lutuksesta, saamme vahvempia klu-

beja, joilla puolestaan on enemmän 

voimia nousta vielä kor keam mille 

vuorille. Itse uskon tuohon mene-

telmään ja kehotankin kaikkia klu-

beja arvioimaan omia aktiviteette-

jaan, tutkailemaan ympäristöään ja 

kyselemään missä voisimme olla 

avuksi. Se vaatii rohkeutta, samoin 

kuin uusien jäsenten kysyminen – 

etenkin naisten kutsuminen perintei-

seen miesklubiin. Mutta kuten eräs 

miehinen mies minulle totesi kysyes-

säni, miten he tuoreessa yhtenäis-

klubissa tulevat toimeen: ”Noli just 

naiset ko pelasti meirän klubin”.

Lions-liiton varapuheenjohtaja Heikki 

Hemmilä ja puoliso, Lions Quest -työ-

ryhmän puheenjohtaja Raija Fors kan-

sallispukuihin sonnustautuneina.

Heikki Hemmilä
Suomen Lions-liiton 

varapuheenjohtaja
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Lions-toimiston henkilöstössä on 

tapahtunut muutoksia. Pitkään lii-

ton myyntisihteerinä työskennellyt 

Satu Hildebrand irtisanoutui vuo-

denvaihteessa ja muutti Kannuk-

seen. Uutena myyntisihteerinä on 

1.2.2016 aloittanut Tarja Grönholm, 

joka palvelee liiton vaihteen nume-

rossa 010  501  4501 tai sähköpostitse 

tarja.gronholm@lions.fi. 

Myös Lions Quest -koulutussih-

teeri vaihtuu. Paula Westling on 

jäänyt 1.2.2016 alkaen osa-aikaeläk-

keelle ja työskentelee jatkossa kol-

mena päivänä viikossa (ma, ti, ke) 

Punainen Sulka -kampanjan sihtee-

rinä.

Uusi Lions Quest -koulutus-

sihteeri on 8.2.2016 Lions-toimis-

tossa työnsä aloittanut FK Jenna 

Härmä. Jennan sähköposti on  

jenna.harma@lionstoimisto.fi ja 

puhelin 010 501 4507.

Palvelu- ja varainhankintasihteeri 

Sari Pirinen tekee kevään ajan osa-

aikatyötä kolmena päivänä viikossa 

(ti, ke, to).

Liittotoimiston muu henkilö-

kunta on vanha tuttu, eli järjes-

tösihteeri Susanna Gustafsson ja 

talous- ja jäsensihteeri Marja Pakka-

nen. Allekirjoittaneella on ilo johtaa 

tätä ahkeraa ja työteliästä joukkoa.

Koko henkilökunnan yhteystiedot 

löytyvät osoitteesta www.lions.fi.

Joulukuun lehdessä kerrottuun 

Lions-toimiston palvelukonseptin 

muutokseen palaan seuraavien leh-

tien sivuilla. Uudet rekrytoinnit on 

tehty muuttuneen konseptin poh-

jalta.

Ikkunaremontti  
Lions-talossa

Kuvernöörineuvosto hyväksyi lop-

puvuodesta 2015 hallituksen esityk-

sen ikkunaremontin toteuttamisesta 

Lions-talossa vuoden 2016 aikana. 

Ikkunaremontin toteuttajaksi valit-

tiin kilpailutuksen jälkeen Tiivi Oy. 

Remontin tarkempi aikataulu varmis-

tuu lähiviikkoina. 

Vuosikokouskutsu 
klubeille 

Vuosi sitten liiton vuosikokous sään-

tömuutosesitystä käsitellessään 

hyväksyi muutoksen sääntöjen § 8 

koskien vuosikokouskutsun lähet-

tämistä klubeille: jatkossa vuosiko-

kouskutsu, -esityslista ja -aineisto 

lähetetään klubeille sähköisessä 

muodossa. Tänä vuonna vuosiko-

kousposti (sähköinen Lion-viesti) 

on odotettavissa maalis-huhtikuun 

vaihteessa.

Vuosikokouspaikka 
vuodelle 2020 jäi vaille 

hakijaa

Kirjoitin vuosi sitten lehden 2-nume-

rossa ilmestyneellä pääsihteerin 

palstalla, ettei liiton vuosikokous-

paikkakunnaksi vuonna 2019 tul-

lut yhtään hakemusta. Vuosikoko-

uksen järjestämisestä keskusteltiin 

ja äänestettiinkin Vuokatissa: pitäy-

dytäänkö entisessä mallissa, jossa 

alueen klubit hoitavat kokousjär-

jestelyt, vai siirryttäisiinkö uuteen 

tapaan ko kous taa esim. laivalla tai 

eriyttämällä päätöksiä tekevä kokous 

omaksi tapahtumakseen ja yhteinen 

Lions-viikonlopputapahtuma omak-

seen. Entä vastaisivatko järjeste-

lyistä jatkossa klubit vai joku ulko-

puolinen palveluntarjoaja? – Äänes-

tyksen tuloksena oli, että vuosiko-

kousten järjestämistä jatketaan van-

haan, hyväksi havaittuun tapaan.

Tänä vuonna vuoden 2019 vuo-

sikokoukselle saatiin yksi hakija. Sen 

sijaan vuosi 2020 jäi hakemuksetta. 

Jäsenistön keskustelua vuosiko-

kouksen järjestämisestä on hyvä jat-

kaa. Samalla kun yhteistä Lions-vii-

konloppua odotetaan innolla, harmi-

tellaan korkeita passi- tai muita vuo-

sikokousmaksuja. Tosiasia on kui-

tenkin se, että vain harvalla paikka-

kunnalla on niin suurta tilaa, joka 

mahdollistaisi yli 2  000 lionin yhtei-

sen kokoustamisen ja hauskanpi-

don. Siellä missä tilaa on, se ei ole 

ilmaista. Kun yhdessä keskustellaan, 

mihin suuntaan vuosikokoustapah-

tumaa halutaan kehittää, päästään 

varmasti hyvään lopputulokseen.

Entisten 
piirikuvernöörien paikat 

liiton hallituksessa 
kaudella 2016–2017

Muistutan, että määräaika liiton hal-

lituksen ns. PDG-paikkojen hakemi-

seksi (2 paikkaa) on 29.4.2016 klo 

15.45 mennessä. Hakemukset osoi-

tetaan maarit.kuikka@lions.fi. Huo-

matkaa, että hakeminen tapahtuu 

erillisellä lomakkeella, joka löytyy 

liiton www-sivujen Jäsenille-osiosta.

Ehdota Hyvä Teko 
palkittavaksi vuonna 

2016

Lokakuun 8. päivä viime vuonna 

oli Lions-toiminnan ensimmäinen 

Hyvän Päivä, jonka aikana eri puo-

lilla Suomea toimivat klubit järjesti-

vät tempauksiaan Lions-työn tunne-

tuksi tekemiseksi. Hyvän Päivä tulee 

tänäkin vuonna, jolloin päivää juh-

listetaan Punainen Sulka -kampan-

jan ja satavuotistoiminnankin mer-

keissä. 

Yksi tärkeä osa päivän viettoa 

on valtakunnallisen hyväntekijän 

ja lionien hyvän teon tehneen klu-

bin tai henkilön valinta ja palkitse-

minen. Haastekilpailu hyvän teon 

tekijöistä käynnistetään tämän leh-

den sivuilla. Hyvän Päivän palkinto-

raati odottaa innolla runsasta kilpai-

luehdotusten määrää. Voittajat jul-

kistetaan jo ’perinteeksi muodostu-

neeseen tapaan’ 8.10. Vuonna 2016 

päivä on lauantai, joka toimii parem-

min tempauksien ja tapahtumien jär-

jestämisajankohtana kuin arkiviikon 

päivä.

***

Aurinkoista kevättä ja voimia 

kaikkeen Lions-työhönne ja 

tekemiseenne!

Kevät etenee, Turun vuosikokous lähenee

Pääsihteeri Maarit Kuikka. 

Kuva: RNen.

Hallituksen kokoukset: 28.4./27.5.

Kuvernöörineuvoston kokoukset: 27.5.2016, Turku

Kaudella 2016 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja

Lentopallo, 23.–24.4.2016, LC Sotkamo/Vuokatti

Mölkky, 21.5.2016, LC Kausala

Karting 21.5.2016, LC Alahärmä

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 18.-19.6.2016

KAUDEN 2016–2017 KOKOUKSIA JA TAPAHTUMIA

Hallituksen kokoukset

19.8./22.9./20.10./25.11./26.1.2017/24.2./Lions-talo/Joensuu

Kuvernöörineuvoston kokoukset

29.5.2016 Järjestäytymiskokous, Turku

20.8.2016 Kokkola

26.11.2016 Hämeenlinna

25.2.2017 Kuhmo

Vuosikokous

9.–11.6. 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, 9.4.2017, LC Sodankylä

Lentopallo, 6.–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi

Golf, ajankohta toistaiseksi avoin, LC Helsinki/Lehtisaari

Tapahtumakalenteri 2016
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Lions-vuoden 2015–2016 toiseksi 

viimeinen kansainvälisen hallituk-

sen kokous pidettiin USA:ssa Savan-

nahissa 1.–4.3. 2016. Kaupunki on 

noin 150  000 asukkaan kokoinen 

kaupunki mantereen itärannikolla. 

Nimensä se on saanut läpivirtaa-

vasta Savannah-joesta, joka tar-

joaa mittavat mahdollisuudet sata-

matoiminnalle. Sen havaitsimme 

heti ensimmäisestä hotelliaamusta 

alkaen, kun ikkunamme ohi seilasi 

kymmenenkerroksen korkuisia ja 

satojen metrien mittaisia valtameri-

aluksia. Savannahilla on ollut myös 

merkittävä historia USA:n sisällisso-

dassa vuosina 1861–1863.

Hallituksen komiteoiden työs-

kentely sujui normaaliin tapaan 

ennakkoon laadittujen esityslisto-

jen perusteella. Hyvänä lisänä val-

misteluun on lisätty noin viikkoa 

ennen kokousta käyty videoneuvot-

telu, johon osallistuivat kaikki johta-

mani jäsenkehityskomitean jäsenet. 

Poimintoja hallituksen käsittelemistä 

asioista: 

Toisen vuosisadan 
sijoittaja 

Kokouksessa päätettiin tarjota jäse-

nille mahdollisuus tukea toiminnan 

kehitystä taloudellisesti. Saaduilla 

varoilla kehitetään järjestön palve-

lua, erityisesti sokeuden torjuntaan, 

investoidaan teknologiaan, lisätään 

brändimme näkyvyyttä, kehitetään 

koulutusta ja valmennusta sekä tue-

taan jäsenistön palvelutoimintaa. 

Sijoituksen arvo on 5  000  $ ja sen 

maksaneille myönnetään elinikäinen 

vapautus kansainvälisestä jäsenmak-

susta. Sijoittajaohjelman valmistelu 

jatkuu ja se tulee mahdolliseksi ensi 

kauden alussa.

LCI Forward nimellä käynnistetty 

järjestön strategian uudistaminen 

oli keskustelun aiheena. Lopullisesti 

tulokset julkistetaan ensi vuonna 

Chicagon vuosikokouksessa. 

Jäsenkehitysohjelma 

Jäsenmäärän kehitys on meneillään 

olevalla kaudella ollut hitaampaa, 

kuin edellisellä. Keväällä 2015 yli-

timme jo kertaalleen 1,4 miljoonan 

jäsenen rajan, mutta kevään isot 

pudotukset osoittivat juhlinnan 

liian aikaiseksi. Todennäköisesti yli-

tämme jälleen kevään aikana tuon 

rajan, mutta eroamiset touko–kesä-

kuussa voivat olla merkittäviä. Toi-

mintakauden lopun jäsenkato on 

ongelma, johon tässäkin kokouk-

sessa haettiin tuloksetta ratkaisuja. 

Käsittely jatkuu seuraavassa koko-

uksessa.

Uusien jäsenten liittymismaksu 

nousee kauden 2017–2018 alussa 

100  $:lla. Vastikkeena korotuk-

selle valmistellaan uudelle jäsenelle 

annettava liittymispaketti, jonka 

toivotaan helpottavan mukaantuloa 

palveluyhteisöömme.

GMT 2.0 jäsenkehitysohjelman 

valmistelu jatkuu, mutta paljon on 

valmistakin. Uuden järjestelmän 

käyttöönottto alkaa välittömästi ja 

on jo käytössä tulevan toimikauden 

aikana. Aiemmasta tiedosta poike-

ten GMT-tehtävissä toimivien pal-

veluaika säilyy entisellään. Muutok-

sen tavoitteena on saavuttaa kauden 

2017–2018 lopussa kaikien aikojen 

jäsenmääräennätys 1  425  311.

Itä-Euroopan jäsenkehitystä edis-

tämään perustettu työryhmä on saa-

nut varsin vähän tuloksia aikaan ver-

rattuna sen aiheuttamiin kustannuk-

siin. Alueen jäsenhankintaongelmiin 

etsitään alkavan kauden aikana rat-

kaisuja.

Naiset ovat perustaneet Lioness-

klubeja maailmalla erityisesti silloin, 

kun naisten liittyminen Lions-järjes-

töön ei ollut mahdollista. Ne ovat 

toimineet täysin itsenäisesti kuu-

lumatta mitenkään Lioneihin, ehkä 

jopa hieman kilpaillen. Nyt heidän 

keskuudessaan on ilmennyt varsin 

laajasti halukkuutta liittyä Lioneiksi. 

Tämän mahdollisuuden toteutta-

miseksi jo kerran peruutettu Join 

 Together -ohjelma päätettiin käyn-

nistää uudelleen. 

Centennial Celebration  

Lions-toiminnan satavuotisjuhlinta 

on alkanut ja jatkuu. Tähän men-

nessä on kohdattu 72 milj. ihmistä  

393  000 aktiviteetissa, joita on ollut 

toteuttamassa 27  000 klubia.

Pakolaistilanne

Lions-järjestö ja erityisesti euroop-

palaiset liitot ovat lähteneet aktii-

visesti osallistumaan Syyrian pako-

laisten tilanteen avustamiseen. Eri-

tyisesti toiminta kohdistuu pako-

laisleireihin Syyriassa, Jordaniassa 

ja Libanonissa. LCIF on päättänyt 

lahjoittaa 1,2 miljoonaa dollaria toi-

minnan tukemiseen. Eurooppa Foru-

missa perustettiin työryhmä hoita-

maan Lions-järjestön pakolaistoi-

mintaa.

Säännöt 

Voimassa olevat säännöt kieltävät 

presidenttiehdokkaan nimeämisen 

samanaikaisesti tehtävässä olevan 

johtajan kanssa. Pitkän keskustelun 

jälkeen hallitus päätti säilyttää sään-

nön entisellään. Suomen toimintaan 

sääntö olisi vaikuttanut, mikäli Harri 

Ala-Kuljun ehdokkuus olisi jatkunut 

tämän kevään vuosikokoukseen asti.

Jäsenhankintatuki 

Järjestö tukee taloudellisesti piirien 

jäsenhankintatoimia apurahalla. 

Tällä kertaa Suomeen myönnettiin 

5  000 $ apuraha.

Vuosikokous 2021 

Conventionin pitopaikaksi vuodelle 

2021 valittiin Montreal, Kanada.

Polittiinen kokous 

Hallituksen kokous päättyi tällä-

kin kertaa poliittiseen kokoukseen, 

jossa esiteltiin ehdokkaita hallitus-

tehtäviin. Presidenttiehdokkaita oli 

islantilaisen PID Gudrun Yngvadotti-

rin ja korealaisen PID Jung-Yul Choin 

lisäksi neljä. ’Ylimääräisten’ ehdok-

kaiden kerrottiin vetäytyvän lopulli-

sesta vaalista, joten Fukuokassa on 

vain yksi ehdokas avoinna oleviin 

kansainvälisen presidentin tehtäviin. 

Euroopasta kansainvälisen johtajan 

tehtäviin on tulossa ehdokkaat Suo-

mesta Belgiasta ja Hollannista.

Savannahin kokous oli järjestelyil-

tään onnistunut. Meno- ja tulomat-

kat olivat käytännössä hankalan len-

tomatkan takana. 

Seuraava hallituksen kokous on 

Fukuokassa vuosikokouksen yhtey-

dessä. 

Jouko Ruissalo
Kansainvälisen hallituksen jäsen 

2014–2016

Kansainvälinen hallitus koolla Savannahissa

Hallituksen kokouksen avausistunto.



2/16  LION  9

Lappset Group Oy ja lionit yhteistyöhön
että he lupaavat tuleville lahjoitet-

taville Lions-leikkipaikkatuotteille 

ensimmäisen vuoden tarkastuksen 

ja huollon veloituksetta. 

– Näin pääsemme opastamaan 

uuden omistajan tuotteen huoltoon, 

huomioitaviin asioihin leikkipaikka-

standardin vaatimusten mukaisesti 

ja varmistamme tuotteelle hyvän ja 

leikkijöille turvallisen pitkän elinkaa-

ren, Anttila vahvistaa.

Lappset Group Oy:n kautta klu-

bit saavat myös hyviä vinkkejä siitä, 

miten lähestyä esimerkiksi kaupun-

kia lahjoitushankkeidemme kanssa. 

Leikkipaikkavälineiden asennus on 

huomattavasti kalliimpaa kuin itse 

välineet, joten asennustyö kannat-

taa neuvotella kaupunkien osuu-

deksi yhteishankkeissa. Tarkempaa 

tietoa saadaan yhteistyön edetessä.

Jo viidellätuhannella eurolla saa 

monta leikkivälinettä erilaisista kei-

nuista liukumäkeen sisältävän pake-

tin, sen asennustöiden hinta on tup-

lasti kalliimpi..

Klubien kannattaa myös huo-

mioida se, että kun ARS:lla on par-

haillaan 30-vuotisjuhlavuosi, se 

myöntää klubeille 60 % suuruisia 

apurahoja, joita voi hakea vaikkapa 

juuri näitä leikki- ja liikuntaväline-

hankintoja varten.

Teija Loponen

Tämänkin kiipeilytelineen seinää voisi koristaa komea leijonankuva ja laatta, 

joka kertoo paikkakunnan lionsien lahjoittaneen sen! Kuva Lappset Group Oy.

Lions-toiminnan satavuotisjuhla ja 

Punainen Sulka nivoutuvat monin 

tavoin yhteen. 100-vuotisjuhlaan 

kuuluu paitsi juhlallisuuksia ja oma 

juhlavuoden postimerkki, myös pal-

jon käytännön tekemistä ja lahjoi-

tuksia, jotka jäävät elämään.

Maailmanlaajuisen 100-vuotis-

juhlan osia on kolme. Johtaminen 

palvelun kautta eli palveluhaasteet 

on jo otettu hyvin vastaan ja klu-

bit ovat suorittaneet lukuisia akti-

viteetteja sen puitteissa. Maailman-

laajuinen palvelutyökampanja jakau-

tuu neljään osaan: Nuoriso mukaan, 

Näkökyvyn jakaminen, Nälän hel-

pottaminen ja Ympäristömme suoje-

leminen. Näistä voi tarkemmin lukea 

osoitteesta lionsclubs.org.100v pal-

veluhaaste

Toinen osa on Kutsu vaikutuk-

sen lisäämiseksi, eli uudet centen-

nial jäsenet. Heitä on vuosina 2014–

15 saatu mukaan 456 ja 2015–16 rei-

lun puolen vuoden aikana jo 865.

Kolmas osa on selkeimmin pal-

velua ja leijonien näkyvyyttä lisäävä 

Paikkakunnalla tiedottaminen, jota 

toteutetaan perintöprojektien avulla. 

Perintöprojekteilla pysyviä jälkiä

1. tason perintöprojekteja on suori-

tettu jo kahdeksan ja 2. tason kaksi. 

Niiden avulla saadaan luotua kes-

tävää ja näkyvää perintöä. Käytän-

nössä 1. tason perintöprojektina voi 

olla vaikkapa muistopatsaiden han-

kinta, penkin tai pyörätelineen lah-

joitus tai vaikkapa puutarhakatoksen 

rakentaminen. 

2. tason suorituksena voidaan 

kunnostaa puisto, tai lahjoittaa ajo-

neuvo, taikka teknisiä apuvälineitä 

näkövammaisille.

Kolmanteen tasoon yltää esimer-

kiksi perustamalla leikkipuiston tai 

varustamalla alueen sairaalaa tai 

muuta laitosta.

Kaikissa tasoissa edellytyksenä 

on, että projekti merkitään kyltillä 

Lions-liike 100 vuotta jättää jälkiä
tai laatalla, josta ilmenee lahjoitta-

jaklubi ja teosta myös raportoidaan 

MyLCI:n kautta.

Yksi 2-tason perinneprojektin 

suorittajista LC Huittinen, joka on 

rakentanut ulkoilualueelle Lady-laa-

vun.

Hieno palveluhaaste taas toteu-

tui Kankaanpäässä, jossa paikkakun-

nan neljä klubia synnyttivät uuden 

perinneaktiviteetin, kirkkopyhäta-

pahtuman. Kankaanpään kirkkoon 

kokoontui runsaslukuisasti sanan-

kuulijoita ja tilaisuus lähetettiin 

myös vanhainkoteihin ja palvelu-

koteihin. Kankaanpäästä kerrotaan, 

että leijonien yhteinen kirkkopyhä 

tulee jatkumaan vuosittain. 

Laitamme mielellämme tietoja 

klubien toteuttamista perintöpro-

jekteista liiton nettisivuille, tie-

toja ja kuvia voi lähettää osoitteella  

teija.loponen@lions.fi
Teija Loponen

Taulukko haastekampanjoiden etenemisestä. Heimo Potinkara

välillä, toteaa Lappset Group Oy:n 

aluemyyntipäällikkö Sari Anttila. 

– Leikkihän ei tarvitse aina edes 

sanoja, koska mielikuvitus voi olla 

myös sanatonta viestintää, yhdessä 

olemista, oppimista ja kokonaisval-

taista hyvää oloa. 

Yhteistyöstä on hyötyä

Kaikki  Lappset Group Oy:n leikki-

paikkavälineet valmistetaan heidän 

omalla tehtaallaan Rovaniemellä 

suomalaisesta puusta ja suomalai-

silla raaka-aineilla.

Lappset lähtee tukemaan leijo-

nien leikkipaikkalahjoituksia siten, 
Lappset Group Oy suunnittelee lioneille oman leijonamalliston, josta klubit 

voivat tilata haluamiaan tuotteita. Jo 5  500 eurolla saa nämä kaikki välineet.

– Meille on iso kunnia saada olla 

mukana Punainen sulka-hankkeessa 

ja olemme enemmän kuin innois-

samme päästessämme yhteistyöhön 

kanssanne lisäämään lasten ja nuor-

ten liikuntaa, vähentämään syrjäy-

tymistä ja lisäämään kommunikoin-

tia kaikenlaisten lasten ja perheiden 

Punainen sulka- keräyksen tuotoista 

25 prosenttia palautuu klubeille käy-

tettäväksi omaan toimintaan alueen 

lasten ja nuorten hyväksi.

Tähän on kehitelty yhdessä 

 Lappset Group Oy:n kanssa mainio 

tapaa auttaa ja samalla saada sekä 

näkyvyyttä, että hieno perintöpro-

jektihanke klubille.

Klubit voivat hankkia omalla toi-

minta-alueellaan lasten leikkipuis-

toon, koulun pihalle tai muuhun 

sopivaan paikkaan kotimaisia laa-

dukkaita leikkipuistovälineitä. 

Lappset on parhaillaan suunnitte-

lemassa meille aivan omannäköistä 

leijonatuotteiden sarjaa. Tuoteperhe 

tulee pitämään sisällään niin yksit-

täisiä leikkivälineitä, joilla on helppo 

täydentää jo olemassa olevien puis-

tojen varustelua, että isompia koko-

naisuuksia kokonaisen leikkialueen 

perustamiseksi. Leikkipaikkavälinei-

siin kiinnitetään lahjoittajaklubista 

kertova laatta.
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Avajaisjuhlan tervetuliaispuhees-

saan LC Mariehamnin presidentti 

René Engman ilmaisi ilonsa siitä että 

Lions-liitto oli päättänyt pitää kuver-

nöörineuvoston kokouksen Maarian-

haminassa. Ålands Musikinstitutin 

tanssikoulun kolmen tanssinumeron 

jälkeen piti Liiton puheenjohtaja Jari 

Rytkönen avajaispuheensa. Juhlapu-

heen piti sihteeristön päällikkö, eri-

tyisedustaja Aaro Rytkönen Kirkon 

Ulkomaanapu-järjestöstä. Esimerk-

keinä Tiibetiä ja Sudania hän otti 

esiin selittävällä tavalla käsitteet 

arvokkuus, tulevaisuus ja tasa-arvo. 

Meidän pitää nauttia elämästä ennen 

kuolemaa, meillä pitää olla unelmia, 

meidän pitää saada itse päättää, mei-

dän pitää olla tasa-arvoisia kaikilla 

tasoilla. Kaikki nämä asiat tekee elä-

män arvokkaaksi elää, tiivisti juhla-

puhuja.

Leopresidentti Oona Ståhle ja 

varapresidentti Camilla Ekman selos-

tivat mitä Leo-rintamalla oli tapahtu-

nut kaudella 2015–2016 ja mitä he 

odottavat kaudelta 2016–2017. Pyri-

tään saamaan toiminnan perusasiat 

kuntoon, ts. panostetaan jäsenrek-

rytointiin, parannetaan viestintää ja 

saamaan hauskuus takaisin toimin-

taan. Talous pitää myös saada kun-

toon. Tulevalla kaudella panostetaan 

aktiviteetteihin, markkinointiin, pii-

rien toimintaan ja leo-leijona yhteis-

työhön. 

Meistä tulee parempia

Liiton varapuheenjohtaja Heikki 

Hemmilä kertoi Lions-liiton strate-

giasta 2016–2017. Tavoitteet oli-

vat selkeitä ja meidän pitää pyrkiä 

parantamaan jäsenyyden arvoa, pal-

velua, järjestöä ja näkyvyyttä. Haas-

teista Hemmilä mainitsi mm talous-

taantuman, kasvavan avun tarpeen, 

mutta samalla jakautuneet asen-

teet. Sisäisiä haasteita ovat jäsen-

kato joka vuorollaan vaikuttaa lii-

ton talouteen.

Seminaarissa pääsihteeri Maarit 

Kuikka kävi läpi liiton taloudellisen 

tilanteen. Vertailu kauteen 2014–

2015 tilanteeseen, näkymät olivat 

parantuneet mutta eivät kuitenkaan 

kaikilta osiltaan tyydyttäviä. Kulut 

pysyvät talousarvion raameissa, 

mutta tuotot ovat jatkuva haaste.

PID Erkki Laine raportoi Ratnapu-

ran silmäsairaalan loppuun rakenta-

misen keräyksestä. Tavoitteeseen 

120  000 euroa on vielä matkaa ja 

hän toivoi että kaikki klubit, jotka 

eivät vielä ole osallistuneet keräyk-

seen nyt lähtisivät mukaan. Summa 

voi olla mikä vaan halukkuuden ja 

kyvyn mukainen.

Miten saamme 
sanomamme perille?

Medita Communication Oy:n toi-

mitusjohtaja Tiinu Wuolio kertoi 

työstä miten identifioidaan tapoja 

esittää avainviestejämme meille 

 lionille itsellemme, kumppaneille ja 

sidosryhmille. Tiinu Wuolio korosti 

aluksi, että viestinnässä valta on vas-

taanottajalla. Pitää löytää yhteistä 

nimittäjää, yhteistä intressiä pys-

tyäksemme hedelmälliseen viestin-

tään. Ei pidä vain kertoa mikä mei-

dän mielestämme on tärkeätä vaan 

pitää myös osata ymmärtää mitä kes-

kustelukumpanille on tärkeää. Kuuli-

jat saivat myös selostuksen siitä tut-

kimuksesta, missä tästä ajankohtai-

sesta kysymyksenasettelusta haas-

tateltiin parisenkymmentä lionia. 

Tuloksena saatiin joukko ehdotuk-

sia miten pitää pukea sanoiksi mei-

dän avainviestimme eri ryhmille; 

toisille lionille, järjestötoimijoille, 

koulu yhteisölle, yrityksille ja muille 

rahoittajille ja myös yhteinen ydin-

viesti kaikille sidosryhmille.

Seminaariosuuden viimeinen 

ohjelmakohta oli Punainen Sulka 

-kampanjan katsaus toimikunnan 

puheenjohtajan Matti Tieksolan 

selostamana. PID Harri Ala-Kulju 

kertoi tiedotusaikaansaannoksista ja 

PDG Reino Laine kampanjan myynti-

artikkeleihin liittyvistä asioista.

Lopuksi IPCC Tuomo Holopainen 

selosti miten lionsjärjestön 100-vuo-

tisjuhla etenee.

Asioiden käsittely varsinaisessa 

kuvernöörineuvoston kokouksessa 

aloitettiin hyväksymälla liiton toi-

mintakertomus kaudelle 2014–

2015 esitettäväksi vuosikokoukselle 

Turussa 28.5.2016. Kuvernöörineu-

vosto merkitsi tiedoksi liiton talou-

den tilanteen 1.7.2015–31.1.2016. 

Esitystä, että ns. ylijäänyt piiriraha 

käytettäisiin Ratnapuran silmäsairaa-

lan hyväksi, ei voitu hyväksyä muo-

dollisten syiden takia.

Kuvernöörineuvosto päätti, että 

tulevan kuvernöörineuvoston jär-

jestäytymiskokous pidetään Turussa 

29.5.2016, ts. aikaisemmin mitä lii-

ton säännöissä sanotaan. 

Kuvernöörineuvoston asialistalla 

oli myös liiton uuden viestintäjoh-

tajan valinta. Hakijoita oli yksi, joka 

sittemmin kuitenkin ilmoitti että ei 

ole käytettävissä. Kuvernöörineu-

vosto päätti, ettei tehtävää julisteta 

uudestaan haettavaksi vaan siirry-

tään täsmähakuun. 

Strategia 2016–2021 ja tapah-

tumataulukko sekä toimintasuun-

nitelma 2016–2017 ja vuosikello 

hyväksyttiin Turun vuosikokouk-

selle.

Hallituksen esitys kuvernöörineu-

vostolle, että kustannusten kohden-

taminen henkilökustannusten osalta 

puretaan 1.7.2016 alkaen, herätti vil-

kasta keskustelua. Äänestyksen jäl-

keen, äänin 11–6, kuvernöörineu-

vosto kuitenkin päätti, ettei koh-

dentamista pureta.

Kuvernöörineuvosto lautalla 
Maarianhaminaan

Yli sata lionia ja puolisoa kokoontui 
4.–7.3.2016 kuvernöörineuvoston 
kokoukseen Maarianhaminaan 
Ahvenanmaalla. Edessä oli 
tiivis kokousviikonloppu. 
Jo menomatkalla aloitettiin 
mm. hallituksen kokouksella 
ja Arne Ritari -säätiön 
hallituksen kokouksella. 
Lauantaina oli vuorossa 
avajaisjuhla, lionseminaari ja 
kuvernöörineuvoston kokous. 
Kokouspaikkana oli kulttuuri- ja 
kongressitalo Alandica missä myös 
pidettiin lauantain iltajuhla.  
LC Mariehamn, kokouspäällikkö, 
RC Björn Hägerstrandin johdolla, 
oli vastuussa kokousjärjestelystä.

Ålands Musikinstitutin tanssikoulu esiintyi kuvernöörineuvoston kokouksen avajaisjuhlassa kulttuuri- 

ja kongressitalo Alandicassa. Kuva: Heikki Hemmilä.
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Varainhankinta-aktiviteeteiksi 

kaudella 2016–2017 kuvernöörineu-

vosto esittää joulukortit ja arpajaiset. 

Tuotot kohdistetaan nuorisotyöhön 

ja NSR-projektin Suomen osuuden 

kattamiseen.

Talousarvio 
jatkokäsittelyyn

Kuvernöörineuvosto päätti, että 

talousarvioehdotus kaudelle 2016–

2017 lähetetään jatkovalmisteluun 

ja tällä oli seurauksena, ettei voitu 

tehdä ehdotusta mahdollisesta koti-

maisen jäsenmaksun korotuksesta 

1.7.2016 alkaen.

LC Munsala oli määräaikaan men-

nessä jättänyt aloitteen koti maiseksi 

teemaksi kaudelle 2017–2018: 

”Hyvä teko on oma palkintonsa” – 

”En god gärning är sin egen belö-

ning”. Kuvernöörineuvosto päätti 

esittää vuosikokoukselle että kau-

della 2017–2018 jatkettaisiin edel-

lisen kauden teemalla ”Tue nuorta 

itsenäisyyteen”.

Vuosikirjan entiselleen 

Vuosikirjan sisällöstä ja painomää-

rästä on tehty jäsenkysely. Kyse-

lyn tulosten hallituksen esityksen 

perusteella, kuvernöörineuvosto 

päätti, että vuosikirjan painomäärä 

on 17  000 kirjaa ja että kirja sisäl-

tää sekä A- että B-osan. Palataan siis 

kauden 2014–2015 versioon.

Suomi Johtoon -raportti 
valmistunut

PID Harri Ala-Kulju selosti Suomi 

Johtoon -kampanjan loppuraportin 

sisältöä. Kuvernöörineuvosto päätti, 

että raportti esitellään Turun vuosi-

kokouksessa.

Liitolla on monta monivuo-

tista työryhmää ja liiton sääntö-

jen mukaan liiton kuvernöörineu-

vosto päättää liiton monivuotisten 

työryhmien puheenjohtajien jat-

kamista tehtävässään vuosittain. 

Tällaisia työryhmiä ovat nykyisine 

ja LCI 100 vuotta -juhlatoimikunta 

2014–2017, PCC Heimo Potinkara. 

Kuvernöörineuvosto päätti, että 

nykyiset puheenjohtajat jatkavat 

tehtävissään. 

Piirien uudelleen järjestäminen-

työryhmän puheenjohtajaksi kuver-

nöörineuvosto valitsi IPCC Tuomo 

Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari.

Esityslistan kohdassa Ilmoitus-

asiat kerrottiin mm. että 2. kansin-

välinen presidentti Naresh Aggarwal 

ja puoliso Navita osallistuvat Turun 

vuosikokoukseen.

Ahvenanmaan 
tiedotusvälineille 

järjestettiin 
lehdistötilaisuus

Perjantaina päivä ennen piirikuver-

nöörineuvoston kokousta pidettiin 

Punainen Sulka -tiedotustilaisuus 

Ahvenanmaan tiedostusvälineille. 

Ahvenanmaan radio ja molemmat 

paikallislehdet saivat tietoa tule-

vasta kampanjasta ja Ahvenanmaan 

klubien tavoitteista. Aikaisemmissa 

Punainen Sulka -keräyksissä Ahve-

nanmaan klubit ovat olleet esimerk-

kinä koko Suomen Lions-järjestölle ja 

näin toivotaan nytkin. Radion ja leh-

tien palaute on ollut erittäin hyvä. 

BVL

Aaro Rytkönen, Kirkon Ulkomaanapu-järjestöstä pitämässä juhlapuheen aiheesta Dignity – Arvokkuus – Ihmisarvo. 

Kuva: Heikki Hemmilä.

Leopresidentti Oona Ståhle (oikealla) ja varapresidentti Camilla Ekman kertoivat kuulumisia Leo-rintamalta omassa 

seminaariosuudessansa. Foto: Heikki Hemmilä.

puheenjohtajineen: Lions Quest 

2015–2018, lion Raija Fors, Leotoi-

minta 2014–2017, LeoD Lauri Vai-

nio, Nuorisoleiri- ja vaihto 2014–

2017, PDG Pirkko Kokkonen, Sri 

Lankan Lions-ystävät, PDG Ilkka 

Siissalo, Kummilapset, lion Eero 

Arvo, Korttityöryhmä 2014–2017, 

PDG Matti Mälkiä, Punainen Sulka 

2016–2017, PDCC Matti Tieksola 
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Ehdolla liiton puheenjohtajaksi (CC) kaudelle 2016–2017:

Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) kaudelle 2016–2017:

VCC Heikki Hemmilä

PDG Erkki Honkala

PDG Jukka Kärkkäinen

Ole rohkea – ole Lion

Ollaan ylpeästi leijonia 

Tiedolla, taidolla, tunteella

Klubi on järjestömme kivijalka ja 

klubin perusta on sen jäsen. Kan-

nustan klubeja toiminnallisuuteen. 

Kun klubin aktiviteeteissa on run-

saasti mukana mielekästä arjen aut-

tamistoimintaa, se motivoi meitä 

jäseniä pysymään klubissa. Nais-

ten mukaantulo leijonajärjestöön 

on monipuolistanut aktiviteettejä ja 

rikastuttanut toimintaamme. 

Kannustan lioneita klubivierailuihin. Meidän leijonien yhteisöllisyys syn-

tyy yhteisten tekemisten ja yhteisten kokemusten kautta. Leijonahengen 

Meillä on harrastus, joka tekee hyvää 

niin avun saajalle kuin sen antajal-

lekin. Suurin palkkiomme on tunne, 

että on voinut olla avuksi. Tämän 

lisäksi jokaisen leijonan tulee tun-

tea itsensä tervetulleeksi ja arvoste-

tuksi omassa klubissaan.

Tärkeiden asioiden toteutumi-

sen eteen tulee tehdä määrätie-

toista työtä kaikilla tasoilla. Tiedän, 

että herkällä korvalla kuuntelemalla saa tietoa oikeiden asioiden toteuttami-

seksi. Derby Forumissa kuunneltiin tuoreiden leijonien kokemuksia ja ajatuk-

sainvälistäkin huomiota. Emme saaneet miestämme järjestön korkeimpaan 

johtoon, mutta meillä on suuri vaikutusvalta sen sisällä: edustaja kansain-

välisessä hallituksessa kuusi vuotta peräjälkeen. 

Parantamisenkin varaa aina on. Klubien ikä- ja sukupuolirakenne kai-

paa muutosta. Nuorilla ja naisilla on niitä avuja, joita nykypäivänä tarvi-

taan, meillä konkareilla kokemusta. Vanhusten yksinäisyys, nuorten syrjäy-

tyminen, työikäisten muutto asutuskeskuksiin ja nyt eurooppalainen kan-

sainvaellus haastavat meitä. Keinoja on, otetaan ne käyttöön. Olkaamme 

ylpeitä historiastamme, kehitetään rohkeasti uusia aktiviteetteja, jotka tuo-

vat hyvää mieltä niin meille kuin kohteillemme. Näin saamme myös lisää 

palveluvoimaa.

tulee näkyä ja kuulua muuallakin kuin laulunsanoissa. Meidän tulee edel-

leenkin pyrkiä järjestömme ytimeen. Käynnistetään uusi Suomen Aika -kam-

panja asettamalla uusi ehdokas ja etsimällä hankkeelle vahva sponsori. Nos-

tetaan Suomi johtoon!

Vastuussa olevien henkilöiden tulee olla tietoisia liiton taloudellisesta 

tilanteesta ja mahdollisuuksista. Olen jäsenenä yhdistyksessä, jossa on lyhyt 

ja ytimekäs talousarvio: ”Menot tulojen mukaan.” Tämä on kaikille hyvä 

ohje noudatettavaksi.

Ystäväni luonnehtivat minua asioihin tarttuvaksi ja sinnikkääksi. Toimin-

tatapani on aina ollut se, että olen itse mukana tekemässä. Olen huoman-

nut, että esimerkin avulla johtaminen on edelleenkin tehokas tapa saada 

joukot mukaan. 

sia. Niiden pohjalta toteutettiin monta uudistusta, esimerkiksi klubikummi 

ja hyvien klubikäytäntöjen ohjeistus.

Suomalaisessa lionstoiminnassa haluan edistää klubien keräämien varojen 

ohjautumista omiin aktiviteetteihimme. Suurimman onnistumisen tunteen 

ja välittömimmän palautteen sekä parhaan näkyvyyden saavuttaa toteut-

tamalla jonkin projektin loppuun asti omissa nimissään. Hyviä esimerkkejä 

meiltä löytyy, ja Liiton tehtävänä on levittää tietotaitoa yli piirirajojen. Haluan 

vahvistaa järjestömme mainetta parhaana palvelujärjestönä. 

Mielestäni Liiton puheenjohtajan tulee olla helposti lähestyttävä  ih- 

minen klubien ja joskus hieman byrokraattisen keskusorganisaatiomme 

välissä.

Palvellaan tosissaan, vaan ei totisena, hymyssä suin ja suurella tunteella.

Tuleva toimintakausi on haastava 

kunnianhimoisine keräyksineen ja 

100-vuotisjuhlineen. Meillä on kui-

tenkin aihetta juhlia. Meidät tunne-

taan maailman parhaimpana avus-

tusjärjestönä. Meihin luotetaan, 

meillä on maailmankattava verkosto 

ja Suomessakin kokemusta silakka-

markkinoista sairaalan rakentami-

seen. Tyytyväisyys klubin jäsenyy-

teen on parantunut, koulutuksemme ja viestintämme on saavuttanut kan-
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DG Erkki Voutilainen

Leijona ja klubi – vahvat yhdessä

Kohta 100 vuotta ovat lionit teh-

neet hyväntekeväisyystyötä maail-

malla. Tuosta ajasta pidempään kuin 

puolet on ollut työssä mukana myös 

suomalaisia lioneita. Ja tuo työ jat-

kuu edelleen erittäin monella alalla.

Suomi on yhdistysten luvattu 

maa. Tämä meidän yhdistyksemme 

Suomen Lions-liitto ry on viisaitten 

miesten toimesta perustettu suomalaisten klubien ja leijonien toimintaa aut-

tavaksi keskusjärjestöksi. Liittomme huolehtii myös kansainvälisistä suh-

teista ja tehtävistä. Yhdistyksen kivijalka ovat sen jäsenet joitten mukana 

yhdistys elää tai kaatuu. Yhdistyksen tärkein tehtävä on siis huolehtia jäse-

nistään.

Suomen Lions-liitolla on paljon hyvää toimintaa, aktiviteetteja ja hoidet-

tavaa omaisuutta. Näinä kiristyvän talouden ja muutospaineita aiheuttavan 

yhteiskunnan tilanteen aikana on tarkoin harkittava liiton kulurakennetta. 

Onko kaikki vanha säilyttämisen arvoista vai voisiko jostain luopua? Tuli-

siko varoja suunnata yhdistyksen jäsenrakenteen vahvistamiseen ja toimin-

nallisuuden takaamiseen tulevina vuosina?

Liittotoimiston henkilö-
kunnassa muutoksia

Lionstoimiston henkilöstössä on tapahtunut muutoksia. Pitkään liiton 

myyntisihteerinä työskennellyt Satu Hildebrand irtisanoutui vuoden-

vaihteessa. Uutena myyntisihteerinä on 1.2.2016 aloittanut Tarja Grön-

holm, joka palvelee liiton vaihteen numerossa 010 501 4501 tai sähkö-

postitse tarja.gronholm@lions.fi. 

Myös Lions Quest -koulutussihteeri vaihtuu. Paula Westling on jää-

nyt 1.2.2016 alkaen osa-aikaeläkkeelle ja työskentelee jatkossa kol-

mena päivänä viikossa (ma, ti, ke) Punainen Sulka -kampanjan sih-

teerinä. Uusi Lions Quest -koulutussihteeri on FK Jenna Härmä, 

joka on aloittanut työnsä ma 8.2.2016. Jennan sähköposti on  

jenna.harma@lions.fi ja puhelin 010 501 4507.

Uudet työntekijät ja heidän tehtävänsä esitellään myöhemmin keväällä 

Lion-lehdessä.

Palvelu- ja varainhankintasihteeri Sari Pirinen aloittaa 9.2. alkaen osa-

päiväisenä tehden kevään ajan osa-aikatyötä kolmena päivänä viikossa 

(ti, ke, to).

Lisäksi liittotoimistossa työskenteli harjoittelija Taija Ketolainen  

2.2.–10.3.2016.

Liittotoimiston muu henkilökunta koostuu järjestösihteeri Susanna 

Gustafssonista ja talous- ja jäsensihteeri Marja Pakkasesta. Pääsih-

teeri Maarit Kuikka on toimiston esimies.

Koko henkilökunnan yhteystiedot www.lions.fi

Kutsu kuvernöörineuvoston 
kokoukseen nro 6/2015–2016
Aika: Perjantai 27.5.2016 klo 13.00

Paikka: Logomo, Move 2 -auditorio, 

 Köydenpunojankatu 14, 20100 TURKU

Tervetuloa kuvernöörineuvoston kokoukseen, joka pidetään 

Turussa Lions-liiton vuosikokousviikonlopun yhteydessä.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Jari Rytkönen  Maarit Kuikka

puheenjohtaja  pääsihteeri

Leijonat viettävät valtakunnallista Hyvän Päivää vuosittain 
8.10. Hyvän Päivän yhteydessä palkitaan Leijonien Hyvä teko 
tai Vuoden Hyväntekijä sekä valtakunnallinen Hyväntekijä.

Ensimmäistä kertaa Leijonat juhlistivat Hyvän Päivää viime 
syksynä 2015. Silloin klubien ehdotuksista Vuoden Hyvän-
tekijänä palkittiin LC Sastamala/Vammalan jäsen Markku 
Esko. Ensimmäiseksi valtakunnalliseksi Hyväntekijäksi nimet-
tiin Marko Bjurström.

Hyvän teon tai Vuoden Hyväntekijän palkitseminen on klu-
bien yhteinen projekti. Siksi nyt Leijonilla ja Lions-klubeilla on 
mahdollisuus ehdottaa palkittavaksi 1 klubin Hyvä teko tai 
ehdottaa 2 Leijonien Vuoden Hyväntekijää. Palkintoa siis voi-
daan ehdottaa yhtä hyvin klubille kuin yksittäiselle Lionillekin. 
Hyvä teko voi olla yksittäinen projekti tai pitkäaikainen akti-
viteetti.

Leijonien Vuoden Hyväntekijää ja/tai klubin Hyvää tekoa voi 
ehdottaa vapaamuotoisella kirjeellä alla olevaan osoitteeseen. 
Kirjallisen ehdotuksen voi jättää myös Turun vuosiko kouksessa 
olevaan ehdotuslaatikkoon.

Ehdotuksessa tulee ilmetä palkittavan Lionin tai klubin nimi 
ja ehdotus perusteluineen: aktiviteetin tai projektin nimi, teki-
jät, kohderyhmä, lyhyt kuvaus toiminnasta sekä sen vaikutuk-
sista. Ehdotuskirjeen loppuun ehdottajan nimi tai ehdottajaklu-
bin nimi yhdyshenkilön yhteystietoineen.

Raati valitsee ehdotuksista viisi vaikuttavinta, joilta pyyde-
tään tarkempi aktiviteettikuvaus ennen lopullista valintaa.

Leijonien Vuoden Hyväntekijä julkistetaan ja palkitaan 
8.10.2016 Lions-liiton Hyvän Päivän tilaisuudessa. Myös voit-
tajaehdotuksen tehnyt saa palkinnon. Viisi finalistiprojektia esi-
tellään Lion-lehdessä.

Kirjallisia ehdotuksia otetaan vastaan liiton 
vuosikokoukseen saakka osoitteessa

Suomen Lions-liitto ry
Hyvän Päivän palkintoraati
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
tai sähköpostilla osoitteeseen viestinta@lions.fi

Leijonien Hyvän Päivän palkintoraati

Ehdota 
Hyvä teko 
palkittavaksi
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Lumoava Logomo lietsoo

Valmistelumme ovat täydessä vauh-

dissa. Koko ajan tulemme pitämään 

sinut ajan tasalla. Vuosikokouk-

sen kotisivuilla voit seurata mitä 

kerromme. Ilmoittautumisia vierii 

sisälle ja toivon mukaan olet huo-

mannut että passien hinnat nousee 

40 eurolla 21.4.2016 jälkeen.

Tässä numerossa annamme vielä 

aika paljon teknistä informaatiota. 

Tutustu niihin, niin voit helpommin 

toimia tapahtumapäivinä. Sama tieto 

tulee myös olemaan kotisivuilla. 

Ja, jos sinulla on kysyttävää, ota 

yhteyttä. Yhteystiedot löydät koti-

sivuilta, joista selviää kuka pystyy 

vastaamaan kysymykseen. 

Toivottavasti nähdään ja aurinko 

paistaa ja luonto on parhaimmillaan 

kesän kynnyksellä.

Saapuminen  
Logomoon

Kokouspaikalle omalla autolla tule-

via varten asetamme perinteiseen 

tapaan opasteita jokaiselle sisääntu-

loväylälle. Nuolella varustettu Lions-

merkki ohjaa perille asti. Mikäli pää-

tät ensin majoittua hotelliin, löy-

tyy kokouksen kotisivujen Majoi-

tus-sivulta kunkin virallisen majoi-

tushotellin yhteydestä lyhin kävely-

reitti kokouspaikalle.

Omien autojen 
pysäköinti Logomossa

Logomon osoite on Köydenpunojan-

katu 14, jossa vastassa ovat pysä-

köinnin ohjaajat. Pysäköintipaikkoja 

on alueella kolmessa eri pisteessä. 

Pysäköinti on maksullista ja maksun 

voi suorittaa automaatilla tai Easy-

Parkilla. Parkkipaikkoja on rajoite-

tusti, joten suosittelemme ehdotto-

masti järjestäjän tarjoamien yhteis-

kuljetusten käyttämistä. Kotisivuilla 

on, kuten mainittu, lisäksi esitetty 

lyhin kävelyreitti kaikista majoitus-

kohteista Logomoon.

Majoitusvaraukset

Majoitukset varataan suoraan majoi-

tuskohteista. Kohteissa on olemassa 

vuosikokousosallistujia varten kiin-

tiöt tiettyyn päivään asti, joten teh-

kää huonevaraukset mahdollisim-

man ajoissa, etteivät huoneet lopu 

kesken. Kotisivuillamme, Majoitus-

välilehdellä on hotelliluettelo, josta 

voi hotellikohtaisesti tarkistaa kiin-

tiömme viimeisen päivän, jonka 

jälkeen huoneet menevät yleiseen 

myyntiin.

Kuljetukset 
majoituskohteista 

Logomoon

Passien hintoihin sisältyy kokous-

järjestäjän organisoimat kuljetukset 

kotisivujen Majoitus-sivulla mainit-

tujen hotellien ja Logomon välillä. 

Ruissalon ja Naantalin kylpylät vas-

taavat kuljetuksista itse. Perjantaina 

on järjestetty menokuljetukset Itä-

meri-seminaariin ja avajaisjuhlaan 

sekä paluu Itämeri-iltamien jälkeen, 

lauantaina kokoukseen ja takai-

sin, sekä iltajuhlaan ja takaisin. Tar-

kemmat aikataulut julkaistaan koti-

sivuilla lähempänä tapahtumaa ja 

lisäksi käsiohjelmassa.

Saapumis-
ilmoittautuminen ja 

valtakirjojen tarkastus

Logomon aulassa ilmoittaudutaan 

saapuneeksi ja tarkastetaan valta-

kirjat piireittäin. Samassa yhtey-

dessä luovutetaan kokouspassit ja 

muu kokousmateriaali. Ilmoittautu-

minen on mahdollista jo perjantaina 

klo 12–19 välisenä aikana ja lauan-

taina aamulla ennen kokousta klo 

8–10.30.

Klubien liput

Turkuun toivomme kaikkien edus-

tajien tuovan oman klubinsa lipun. 

Olemme satsanneet niiden näyttä-

vään esillepanoon tällä kertaa aiem-

paa enemmän, joten osallistu sinäkin 

omalla panoksellasi kokous- ja juhla-

tilan tunnelman luontiin. Liput toi-

mitetaan perjantaipäivän ja lauantai-

aamun aikana, ennen vuosikokouk-

sen alkua, Logomon ala-aulassa ole-

vien ilmoittautumis- ja valtakirjo-

jen tarkastuspisteiden vasemmalla 

puolella olevan portaikon yläpäässä, 

jossa kokoushenkilökunta sijoittaa 

ne paikoilleen. Saat luovutettaessa 

vastakuitin, jolla voit myöhemmin 

noutaa oman lippusi samasta pai-

kasta.

Kokouspassit  
sähköisiksi

Aiemmissa kokouksissa on todettu 

maksullisiin tilaisuuksiin oikeutta-

vien passien tarkastuksen olleen var-

sin työlästä ja hidasta ja se on mah-

dollistanut myös ”ylimääräisten” 

henkilöiden mukana olon. Turussa 

otamme tässäkin askeleen nykytek-

niikan suuntaan tuomalla ensim-

mäistä kertaa liiton vuosikokoukseen 

sirukorttipassit. Niiden tarkastus 

tapahtuu elektronisesti maksullisen 

tilaisuuden sisääntulon yhteydessä. 

Tälläkin käytännöllä, em. väärinkäy-

tösten estämisen lisäksi, uskomme 

voivamme nopeuttaa osallistujien 

saapumista tapahtumatilaan. Kort-

tien käytöllä päästään lisäksi eroon 

hankalista kaulassa pidettävistä pas-

seista ja rannekkeista.

Äänestykset  
uudella tekniikalla

Turussa otetaan ensimmäistä ker-

taa käyttöön äänestäminen mat-

kapuhelimella. Klubien virallisilta 

edustajilta on ilmoittautumisen 

yhteydessä pyydetty sen puheli-

men numero, jolla edustaja aikoo 

äänestyksen kokouksessa suorit-

taa. Äänestäminen tapahtuu äänes-

täjälle ilmaisilla tekstiviestillä lähet-

tämällä omaa suosikkia vastaava 

”koodi” tiettyyn numeroon. Järjes-

telmä takaa itsessään myös vaalisa-

laisuuden säilymisen. Tällä teknisellä 

ratkaisulla on mahdollisuus, varsin-

kin, jos äänestyksiä tulee useampia, 

nopeuttaa kokouksen kulkua merkit-

tävästi perinteiseen käytäntöön ver-

rattuna. Yhteen äänestykseen kuluu 

aikaa muutama minuutti tuloksen 

laskenta mukaan lukien.

Kokouksen 
elävöittäminen 

viestiseinä-keskustelulla

Kokousväen mielenkiintoa aktivoi-

daan Turussa myös mahdollisuu-

Suomen Lions-liiton 63. vuosikokous 
Turussa 27.–28.5.2016

Kun toukokuussa luonto kauneimpana kukoistaa 
Ja lintukuoroa taasen kauniisti laulattaa 
Niin, kun luonto on pukeutumassa parhaimpaan 
Tule Sinäkin Turkuun kokemaan ja nauttimaan.

Kun tämä LION numero ilmestyy, on vuosikokoukseen enää runsas kuukausi.  
Kohta saamme kokea lähes kuuden vuoden työn tuloksia.  
Me olemme luoneet puitteet ja osan sisällöstä. Sinä teet tapahtuman täydelliseksi. 
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della osallistua asioiden käsittelyyn 

lähettämällä tekstiviesteillä (0,14 € / 

viesti) kommentteja ns. viestiseinä-

järjestelmään. Kommentit ovat näh-

tävillä kokoussalin screeneillä ajan-

tasaisesti. Kommenttien asiallisuu-

desta huolehtii moderaattori, joka 

estää asiaankuulumattomien vies-

tien näkymisen. Uskomme, että 

tämäkin uusi tekniikka tulee vaikut-

tamaan kokoustapahtuman kiinnos-

tavuuteen.

Liiton 
varapuheenjohtaja-

ehdokkaiden esittely ja 
Itämeri-seminaari  

–kestävän kehityksen 
puolesta

Perjantaina klo 15.00 alkavassa semi-

naarissa esittelevät aluksi varapu-

heenjohtajaehdokkaat itsensä. Tässä 

on hyvä tilaisuus tehdä päätöksiä 

tulevaa äänestystä ajatellen. Lions-

liiton toiminnan esittelyn lisäksi 

kerromme paikallisesta lastensai-

raalan vanhempainhuoneen varus-

teluun liittyvästä hankkeesta. Kes-

tävä kehitys on teemana kokoukses-

samme ja toimimme sen mukaisesti 

siellä, missä se suinkin on mahdol-

lista. Teemaan liittyen seminaarissa 

on esiintyjinä Esko Valtaoja ja Björn 

Grönholm.

Esko Valtaoja on arvostettu tie-

teentekijä ja Vuoden Puhuja 2014. 

Hän on avaruustähtitieteen profes-

sori Turun yliopistossa ja entinen 

Tuorlan observatorion johtaja. Hän 

on arvostettu tieteentekijä ja myös 

kiitetty tieteellisen tiedon populari-

soija. Tämän myötä hän onkin suo-

malaisten suosikkitutkija: vuonna 

2013 hänet nimettiin merkittävim-

mäksi elossa olevaksi suomalaiseksi 

tieteentekijäksi Tieteen tiedotus ry:n 

tilaamassa kyselyssä.

Esko on myös yksi Speakersfo-

rumin suosituimmista ja kiitetyim-

mistä puhujista. Hän on asiantun-

teva, aito ja hänen mukaansatem-

paava ote esiintyjänä saa kuulijat 

mukaansa. Hän on suosittu seminaa-

ripuhuja puhuen yhteiskunnallisista 

ilmiöistä ja tulevaisuudesta. Esko 

valittiin Vuoden Puhujaksi 2014.

”Maailma on hämmästyttävä, 

monimuotoinen ja pitkälti selit-

tämätön”, hän sanoo. Tuloksena 

hämmästelystä ja pohdinnasta syn-

tyi vuonna 2012 Kaiken käsikirja. 

Siinä hän tiivistää kaiken olennaisen 

maailmasta ja ihmisestä yksiin kan-

siin. Saman hän yrittää tehdä unoh-

tumattomissa puheenvuoroissaan. 

Tulevaisuuden haasteet ja tulevai-

suuden näkymät ovat Eskon rohkai-

sevien luentojen perusta.

Björn Grönholm sai vuonna 2013 

Eurooppasäätiön Itämeri-tunnus-

tuspalkinnon yli 20-vuotisesta laaja-

alaisesta työstään Itämeren ympäris-

töasioiden sekä sen taloudellisen, 

sosiaalisen ja kulttuurisen kehityk-

sen edistämisessä. Hän on toimi-

nut yli 20 vuotta eri organisaatioi-

den kautta Itämereen liittyvien asi-

oiden parissa. Vuosina 1991–1993 

hän osallistui opiskelija-asiantun-

tijana ensimmäisten joukossa kan-

sainväliseen ja uutta satelliittitek-

nologiaa käyttävään Baltic Univer-

sity Program -yliopistokoulutusoh-

jelmaan. Vuosina 1993–1997 hän 

koordinoi ympäristö- ja Itämeri-tee-

maan liittyviä koulutus- ja työllistä-

miskursseja, joihin tuli osallistujia 

ympäri Itämeren aluetta.

Myöhemmin Grönholm on ollut 

tutkijana Åbo Akademin Valtiotie-

teen ja Julkishallinnon laitoksella 

vuosina 1998–2004 ja sittemmin toi-

minut ympäristö- ja Itämeri-teemalla 

Pidä Saaristo Siistinä ry:ssä, Klaara 

Saariston Puhtaanapidossa ja Keep 

Baltic Tidy Associationissa vuoteen 

2005 asti. 

Vuodesta 2006 asti Grönholm on 

ollut mukana kehittämässä Itämeren 

kaupunkien liiton ympäristösihtee-

ristöä Turussa (Union of the Baltic 

Cities, UBC).

Avajaisjuhla

Perjantaina, ennen avajaisjuhlan 

alkua, tarjoaa Turun kaupunki kuo-

hujuomat kokoukseen osallistujille. 

Siitä onkin mukava siirtyä aloitta-

maan viikonlopun vuosikokousta-

pahtumaa. Se alkaa perinteiseen 

tapaan lippujen sisääntulolla ja pitää 

sisällään musiikkiesityksiä, terveh-

dys- ja juhlapuheita, paraatiesityk-

sen ja palkitsemisia sekä yhteislau-

lua.

Iltatilaisuudet

Perjantain Itämeri-iltamissa on tar-

jolla ruokailun lisäksi viihdettä eri 

muodoissaan. Musiikki ja tanssi on 

luonnollisesti suuressa roolissa ja 

siitä vastaa Varusmiessoittokunta. 

Tähän tilaisuuteen saa pukeutua 

rennosti.

Lauantain perinteinen juhlaillalli-

nen hoidetaan Turussa pöytiin tar-

joiltuna. Resursseja on varattu tähän 

riittävän paljon, jotta kenenkään ei 

tarvitse odotella liian pitkään pääs-

täkseen herkuttelemaan Logomon 

Kitchenin maukkailla, ensiluokkai-

siksi todetuilla annoksilla. Pöytä-

varaukset on mahdollista tehdä jo 

ilmoittautumisjärjestelmässä ja siksi 

myös juhlatilaan saapuminen ja pöy-

tiin ohjaus tulee sujumaan jouheasti.

Iltajuhlan ohjelmistoon kuuluu 

erilaisia esityksiä ja musiikista vastaa 

ainutlaatuinen ja -kertainen Leijona-

orkesteri, joka on koottu A-piirin klu-

bien musiikkitaitajista. Näkemisen ja 

kuulemisen arvoinen tapahtuma siis 

tiedossa. Leijonaorkesterin tahdissa 

tanssien on takuulla mukava päättää 

yhteistä viikonloppua. Pukeutumis-

ohjeena on tumma puku tai smokki 

Lions-ansiomerkkeineen tai kansal-

lispuku.

Vuosikokous

Liiton vuosikokous alkaa nykykäy-

tännön mukaisesti lauantaiaamuna 

klo 10.00 lippujen sisääntulolla ja 

seppelpartion lähettämisellä. Ter-

vehdyspuheiden jälkeen siirrytään 

esityslistan mukaiseen kokoukseen, 

jonka keskeyttää yhteinen tunnin 

mittainen lounas klo 11.30. Lounaan 

jälkeen kokous jatkuu klo 17.00 asti.

ARS-lounas ja 
30-vuotisjuhlallisuudet

Lauantain lounaan vaihtoehtona 

on lounaan sisältävän passin hank-

kineilla Lions-ritareilla mahdolli-
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suus osallistua ARS-lounaalle, joka 

tällä kertaa on aiempia juhlalli-

sempi säätiön 30-vuotisjuhlavuoden 

kunniak si. ARS-lounaalle voit ottaa 

mukaan myös puolisosi, jolla tulee 

myös olla lounaan sisältävä passi.

Skeba – Nuorten 
bändiskaba

SKEBA 2016 keräsi tänä vuonna 25 

bändiä eri puolilta Suomea. Karsin-

nat järjestetään viidellä paikkakun-

nalla B-, C-, F-, N- ja O-piireissä ja 

loppukilpailuun selviää kuusi parasta 

bändiä. Finaali kisataan Turun vuosi-

alkaen, mutta puoliso ehtii mukaan, 

vaikka osallistuisi ARS-lounaalle rita-

rinsa kanssa.

Kaikista kokoukseen liittyvistä 

asioista löytyy lisätietoa koti-

sivuiltamme:

vk2016.lions-piiri107a.fi, jossa 

ovat myös päätoimikunnan jäsen-

ten yhteystiedot. Ota yhteyttä, 

jos tulee kysyttävää.

Tervetuloa Turkuun!

Björn Taxell
päätoimikunnan puheenjohtaja

kokouksen oheistoimintona perjan-

taina 27.5.2016 klo 17.00 Nuorten 

taide- ja toimintatalo Vimmassa.

Nuorisobändikilpailun yhtenä 

tavoitteena on edistää nuorten har-

rastusta musiikin parissa. Samalla 

voidaan vaikuttaa nuorison musiik-

kimaun monipuolistamiseen ja tason 

nostamiseen. Jokainen osallistuja saa 

kehittävää palautetta ja esiintymis-

kokemusta.

Puoliso-ohjelmat

Puolisoille ja kumppaneille on tar-

jolla kolme erilaista oheisohjel-

mavaihtoehtoa: KulttuuriLeijona, 

MeriLeijona ja OopuLeijona. Osal-

listuminen varataan jo kokoukseen 

ilmoittautumisen ja passin hankin-

nan yhteydessä. Kaikkiin vaihto-

ehtoihin lähdetään lauantaina lou-

naan jälkeen klo 12.30 bussilla Logo-

mosta. Puoliso-ohjelmiin lähtijöille 

on varattu lounasaika jo klo 11.00 

Kutsu kuvernöörineuvoston 
järjestäytymiskokoukseen 1/2016–2017 
Aika: Sunnuntai 29.5.2016 klo 10.00

Paikka: Radisson Blu Marina Palace Hotel, 

 Linnankatu 32, 20100 Turku

Kutsumme vuosikokouksessamme kaudelle 2016–2017 valitun 

kuvernöörineuvoston jäsenet sekä liiton toimialajohtajat 

kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokoukseen, joka pidetään 

vuosikokousviikonlopun sunnuntaina 29.5.2016 alkaen klo 10.00. 

Tervetuloa!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Jari Rytkönen  Maarit Kuikka

puheenjohtaja  pääsihteeri

Lions-arpajaisten päävoittopalkin-

non luovutustilaisuuteen Helsinkiin 

saapui onnellinen autovoittaja Pirkko 

Havanko Uudestakaupungista. Lions 

Club Uusikaupunki oli lahjoittanut 

Havangolle kaksi Lions-arpaa. Toi-

sella arvalla hän voitti pikavoittona 

sammaleenvihreän Jopo-polkupyö-

rän. Toisen arvan Havanko rekisteröi 

autoarvontaan. Tämä arpa arvottiin 

Lounais-Suomen maistraatin Turun 

yksikössä arpajaisten päävoittoar-

vaksi. Voittona oli uudenkarhea Peu-

geot 208 henkilöauto. Kaksi arpaa ja 

kaksi voittoa. Paremmin ei olisi voi-

nut arpaonnen toivoa osuvan koh-

dalle yhdellä kerralla. Auto luovu-

tettiin uudelle omistajalleen Veljek-

Uskomatonta arpaonnea Lions-arpajaisissa

Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka luovutti onnittelukukat auto-

voittaja Pirkko Havangolle voittoauton vierellä. Maarit Kuikan vieressä onnit-

telemassa myös arpatyöryhmän puheenjohtaja Esa Ojapalo. Kuva: Hannu Salo.

set Laakkonen Oy autoliikkeestä Hel-

singin Herttoniemessä maaliskuun 

ensimmäisenä torstaina.

Lions Club Uusikaupunki toteutti 

jokavuotisen Palvelupäivän Lions 

Hyvän Päivänä 8.10. järjestämällä 

erilaista ohjelmaa. Yksi Hyvän Päi-

vän ohjelmista oli ilmainen uinti-

kerta paikkakunnan uimahallissa, 

jossa Pirkko Havanko on töissä. 

Harri oli pyytänyt häntä auttamaan 

järjestelyissä uimahallilla, koska oli 

aikaisemminkin ollut vapaaehtoi-

sesti mukana auttamassa klubia mil-

loin missäkin. Tällä kerralla Harri lah-

joitti vaivanpalkaksi 2 Lions-arpaa.

Ennen autonluovutusta oli auto-

liike järjestänyt onnittelukahvit, 

jossa rupateltiin iloisesti ja kuultiin 

tarinaa uskomattomasta arpaon-

nesta. Pirkko Havanko kertoi, että 

on tähän mennessä tyytynyt aja-

maan perheen kakkosautoa, mutta 

nyt osat vaihtuivat ja hänellä on se 

uusin ajopeli alla. Työkaverit olivat 

Jopo-voiton jälkeen vinoilleet, että 

olisit voittanut Jopon sijaan sen 

auton. Eipä ollut tuolloin vielä tie-

dossa, että sanailussa oli onnen-

ennuste sisällä. Autoarvonta toi sit-

ten tuon ennusteen toteen. Pirkko 

Havangolla on nyt sekä uusi Jopo, 

että uusi auto.

LC Uusikaupungin presidentti 

Harri Lehtonen kertoi, että voitto 

meni täysin oikealle henkilölle. 

Pirkko Havanko on vuosikaudet 

auttanut Leijonia pyyteettömästi 

monenlaisissa tilaisuuksissa ja tem-

pauksissa. Koko klubi on ollut vil-

pittömästi iloinen tästä Havankoa 

kohdanneesta arpaonnesta ja siitä, 

että klubin arvat tuottivat niin paljon 

hyvää mieltä niin monelle.

Keskimäärin Lions-arvoissa on 

yksi voitto 25 arpaa kohden. LC 

Uusikaupunki jakoi arpoja pieninä 

kannustimena sopivaksi katsomil-

leen henkilöille, kuten Pirkko Havan-

golle. Yksi kannustinarvan saajista 

oli Heimo Hakala. Myös Heimon 

arpa oli voittoarpa ja kas, sielläkin 

oli voittona Jopo-polkupyörä. Heimo 

lunasti pyörän joulukuussa. Näin oli 

varmistunut, että klubin saamassa 

arpanipussa oli kaksi voittoarpaa, 

molemmat Jopo-polkupyöriä. Helmi-

kuussa arvottiin sitten päävoitto ja 

klubin arpaan sattui sekin osumaan. 

Ja uskomatonta, mutta totta, voitto 

osui toistamiseen Pirkko Havangolle. 

Klubin 20 arvasta 3 oli voittoarpoja 

ja 2 niistä osui yhdelle ja samalle 

henkilölle.

Esa Ojapalo
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Turun vuosikokoukselle jätettiin määräai-

kaan mennessä neljätoista klubialoitetta. 

Kuvernöörineuvosto käsitteli aloitteet koko-

uksessaan Maarianhaminassa 5.3. ja antoi 

omat esityksensä vuosikokoukselle. 
Sääntöihin ja jäsenyyteen liittyvät 

aloitteet:

LC Pori/Karhu: Muutos Suomen Lions-

liitto ry:n sääntöihin osallistumismak-

sun perimiseksi vuosikokouksessa.

Lions-liiton vuosikokouksessa 7.6.2015 teh-

tiin kahden klubin aloitteen pohjalta pää-

tös osallistumismaksun poistamisesta liiton 

säännöistä ja vuosikokousohjeesta. Osallis-

tumismaksuasiaan on haluttu palata, jotta 

vuosikokousten jatkuvuus turvattaisiin. 

Sekä edellisessä vuosikokouksessa että 

tänä vuonna seuraavien vuosien vuosit-

kokouksen järjestämistä hakevia klubeja 

on minimimäärä tai ei lainkaan. Hintojen 

nousu näkyy tapahtuman pääsymaksuissa. 

Tämän lisäksi on viime vuosina ollut pakko 

kerätä myös ns. osallistumismaksua. Kan-

sainvälisen Lions-järjestön säännöissä on 

todettu mm. seuraavaa: ”Moninkertaispii-

rin vuosikokouksen ilmoittautumismaksun 

sijasta tai lisäksi moninkertaispiirin klu-

beilta voidaan periä X-suuruinen vuosiko-

kousmaksu.” Tämän perusteella osallistu-

mismaksun periminen ei ole vastoin kv-jär-

jestön periaatteita eikä yhdistyslakia, jos 

maksun periminen on kirjattu yhdistyksen 

säännöissä ja/tai ohjesäännöissä. 

KVN esittää vuosikokoukselle, että 

aloite hyväksytään ja liiton sääntöihin lisä-

tään/palautetaan vuosikokousjärjestäjän 

oikeus periä osallistumismaksua, jolle on 

asetettu katto. 
LC Vantaankoski-Vandaforsen: Erittäin 

ansioituneen klubijäsenen kutsuminen 

ainaisjäseneksi ja ainaisjäsenmaksuvel-

voitteesta vapauttaminen.

Aloite koskee kansainvälistä ainaisjäsen-

maksua, koska kotimaisessa jäsenmaksussa 

ei ole ainaisjäsenmaksuvaihtoehtoa. Näin 

ollen aloite tulee tehdä kansainvälisen jär-

jestön hallitukselle. 

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä. 

Klubi voi halutessaan esittää aloitetta kan-

sainvälisen järjestön hallituksen käsiteltä-

väksi. 
LC Juuka: Esitys puolison kotimaisen 

jäsenmaksun puolittamisesta.

Samassa klubissa olevan puolison kotimai-

nen jäsenmaksu on jo puolet jäsenmak-

susta. Jäsenmaksun puolittumisen edelly-

tyksenä on, että jäsenrekisteriin on muis-

tettu tehdä asiaa koskeva merkintä. 

KVN toteaa, että päätös asiasta on 

tehty jo kaudella 2009–2010. Aloitteessa 

esitetty toimenpide on jo pantu täytän-

töön ja perhejäsenen kotimainen jäsen-

maksu on laskutettu 1.7.2010 alkaen pää-

töksen mukaisesti.
 
LC Kauhajoki/Katrilli: Kansainvälisten 

maksujen välitys liiton kautta

Lions-liiton hallitus teki kokouksessaan 

13.2.2015 § 109 päätöksen, että liitto luo-

puu kansainvälisten jäsenmaksujen välittä-

misestä. Kansainvälisiin koulutuksiin osal-

listuminen on jokaisen jäsenen harkinnassa, 

ja osallistuja vastaa koulutuksen kustannuk-

sista itse. Aloitteessa ei ole esitetty, miten 

maksujen välitys ja perintä osallistujalta 

hoidettaisiin liittotoimistossa, jolta edel-

lytetään asian organisoimista ja resursseja.

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä.  
LC Laihia/Helmi: Uuden klubin perusta-

misen helpottaminen

Kauden 2015–2016 alusta on toteutettu 

uutta menettelyä klubin perustamisessa 

MyLCI -järjestelmän kautta. Tämä tapah-

tuu piireissä kuvernöörin ja muiden vas-

tuuhenkilöiden toimesta, ja järjestelmä vel-

voittaa heitä olemaan yhteydessä perustet-

tavan klubin vastuuhenkilöiden kanssa, 

joten vaadittava ohjeistus ja opastus toteu-

tuu. Liiton kotisivuilta löytyy yksityiskoh-

taiset ohjeet lomakkeineen klubin perus-

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

lionstoiminnan_ohjeita/lionsklubin_ 

perustaminen/ Piirien jäsenjohtajilla sekä 

perustettavan klubin avuksi asetettavilla 

opaslioneilla on tieto hallitusten jäsenten 

tehtävistä. Ne on kirjattu sekä päämajan 

oppaisiin että edellä mainittujen vastuu-

henkilöiden koulutusmateriaaleihin kirjal-

lisena. Opastuksen toteutuminen ei ole 

kiinni ohjeiden ja oppaiden puuttumisesta, 

vaan tietojen saattamisesta niitä tarvitse-

ville. Klubin toiminnan käynnistäminen ja 

sen tarkoituksenmukaisen rakenteen muo-

dostaminen ovat ensisijaisesti asetettujen 

opaslionen vastuulla. Myös kummiklubi voi 

olla avuksi tässä vaiheessa, koska sieltä voi 

saada vinkkejä paikkakunnan tarpeista sekä 

sopivien toimikuntien ja aktiviteettien luo-

misessa. Jäsentoimiala toteaa lausuntonaan, 

että uusia ohjeistuksia tai toimintatapoja ei 

tarvitse luoda, vaan olemassa olevien käy-

täntöjen tulee toteutua. Tämä varmistetaan 

vuoropuhelussa piirien vastuuhenkilöiden ja 

uutta klubia perustavien henkilöiden välillä. 

Klubien perustaminen on nykyään sen ver-

ran harvinaista, että toimintakäytännöistä ei 

saada luotua rutiineja asianosaisille. 

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä.
 
LC Espoo/City: Ei enää hallinnollisia 

kuluja aktiviteettivaroista

Lions-liiton kuvernöörineuvosto teki kau-

della 2012–2013 päätöksen hallinnollisten 

kustannusten kohdentamisesta aktivitee-

teille (7.6.2013 § 89) hallituksen esityksestä 

(24.4.2013 § 170) seuraavin perustein: ”GS: 

Hyväksytään liiton toimiston henkilöstöku-

lujen ja yleisten toimistokulujen jakaminen 

kaudesta 2013–2014 alkaen aikaisempia vuo-

sia kattavammin eri kustannuspaikoille (hal-

linto ja aktiviteetit). Tähän saakka ns. vyöryt-

tämistä on tehty pankki- posti-, atk- ja yleis-

ten toimistokulujen osalta nuorisovaihdon, 

tiedotuksen ja Lions Questin kustannuspai-

koille. Jatkossa vyöryttämiseen sisällytetään 

myös henkilöstökulut. Vyöryttämisperiaatteet 

ja -prosentit määritetään jokaiselle toiminnolle 

syksyn 2013 aikana, ja ne kirjataan rahastojen 

sääntöihin ja muiden toimintojen toimintape-

riaatteisiin. Pääsihteeri vastaa vyöryttämispro-

senttien määrittämisestä. KVN: Hyväksyttiin.” 

Asia esiteltiin Heinolan vuosi ko kouk sessa 

8.6.2013 talousarviokäsittelyn yhtey dessä. 

Kulujen kohdentamista kustannuspaikoille 

on tehty minimiperiaatteella ja se on perus-

tunut palkkakulujen osalta työajanseurantaan 

kahden työntekijän kohdalla. Toimistokulujen 

kohdentamisen taustalla on ollut ns. aiheutta-

misperiaate. Kustannusten kohdentaminen on 

tehty tilinpäätöksen yh tey dessä liiton tilintar-

kastajien valvonnassa. 

KVN lähetti asian jatkovalmisteluun.

Vuosikirjaan liittyvät aloitteet:

LC Iisalmi/Yläsavottaret: Lions-vuosikir-

jan sisältö ja painomäärä

Edellisessä vuosikokouksessa tehtiin pää-

tös jäsenkyselyn toteuttamisesta koskien 

vuosikirjan muotoa/sisältöä ja kiinnostusta 

sen saamiseksi. Kysely toteutettiin vuo-

den vaihteessa 2015–2016, ja sen tulok-

sia apuna käyttäen liiton hallitus on erik-

seen päättänyt kauden 2016–2017 vuosi-

kirjan valmistamisesta ja painomäärästä. 

Tässä yhteydessä on jo toteutettu klubia-

loitteen kirjan laajuutta ja painosmäärää kos-

kevat esitykset. 

KVN toteaa, että keskeiset kohdat aloit-

teesta on jo pantu täytäntöön.  
Aktiviteettialoitteet: 

LC Jeppo: Suomen Lions-liiton pitää  eri-

laisin keinoin tukea linsklubeja heidän 

työssään pakolaisten auttamiseksi

Kansainvälinen lionsliike on herännyt 

pakolaisongelmaan ja lähtenyt toteutta-

maan yhteisiä hankkeita, joissa Suomen 

Lions-liitto osallistuu mahdollisuuksiensa 

mukaan. Pohjoimainen yhteistyöneuvosto 

NSR:lla on pakolaisprojekti, joka vie käytet-

tävissä olevat yhteiset taloudelliset resurs-

sit. Myös kansainvälisen Lions-järjes-

tön taloudellinen tuki kohdistetaan tähän 

hankkeeseen. Europa Forumissa perustettu 

työryhmä, johon suomalaisia ei ole otettu 

mukaan, saa myös LCIF:n tukea. Suomessa 

toimivat järjestöt (SPR, KUA, Pakolais-

neuvonta) toimivat etulinjassa, ja lionei-

den rooli on tarjota paikkakuntakohtaisesti 

resursseja klubien toimesta. Tässä koko-

naisuudessa liiton mahdollisuudet tehdä 

muuta ovat rajalliset. 

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä. 

Klubeja kannustetaan olemaan mukana 

oman paikkakuntansa pakolaisiin kohdis-

tuvassa avustus- ja tukityössä.  
LC Askola: Itsenäinen Suomi 100 vuotta. 

Jokaisen sankarivainajan haudalle syty-

tetään kynttilä itsenäisyyspäivänä 2017 

klo 18.00.

Hyvin monella klubilla on jo omia vakiintu-

neita itsenäisyyspäivän perinteitä (puheita, 

lipunnostoa, kynttilöiden sytyttämistä, sep-

peleenlaskua, soihtukulkueita), jotka tapah-

tuvat hyvin eri aikaan. 

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä 

mutta että vuosikokous suosittelee klubeille 

tapahtuman organisoimista omilla paikka-

kunnillaan mahdollisuuksien mukaan.  
LC Nurmijärvi/Kanerva: Vastuu on mei-

dän -oppaan suuntaaminen esiopetus-

ikäisille

Tieto- ja viestintätekniikkalaitteiden käyttö 

aloitetaan yhä nuorempina. Vastuu on mei-

dän -oppaan suuntaaminen esiopetusikäis-

ten vanhemmille vaatisi kuitenkin lisäresurs-

seja, joihin ei ole mahdollisuutta. Turvalli-

nen internetin ja sosiaalisen median käyttö 

sisällytetään Lions Quest "Vanhemmuuteen 

yhteisvoimin" -materiaaliin sen uudistamis-

työn yhteydessä kansainvälisen Lions-järjes-

tön säätiöltä (LCIF) haettavan Core4-apu-

rahan turvin. 

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä. 
 
LC Ylivieska/Savisilta: Nuorten puhe-

taitokilpailu – valtakunnallinen akti-

viteetti.

Puhetaito on erinomaisen tärkeä nuorten 

valmistautuessa yhteiskunnan toimintaan 

ja työelämään. Valtakunnallisen puhetai-

tokilpailun järjestäminen Punainen Sulka 

-keräyksen kanssa yhtäaikaisesti veisi klu-

beilta ja Lions-liitolta liikaa resursseja, jotta 

se voitaisiin toteuttaa jo järjestön satavuo-

tisjuhlakaudella 2016–2017. 

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä. 

Piirit voivat itsenäisesti päättää, haluavatko 

ne pilotoida aktiviteetin. 

 

LC Kempele/Sampola: Lions-kirkkokah-

vitus valtakunnalliseksi 2017 alkaen

Useilla klubeilla on toimiva yhteistyö paikal-

listen seurakuntien kanssa vuosittain toistu-

vina paikallisina palveluaktiviteetteina. Klu-

bialoitteessa ehdotetaan, että kirkkokahvi-

tusaktiviteetti sovitaan ja toteutetaan pai-

kallisella tasolla ja näin lisätään Lions-toi-

minnan näkyvyyttä samana ajankohtana 

eri puolilla Suomea. Myös mahdolliset kus-

tannukset sovittaisiin paikallistasolla. Klu-

bialoitteen nostaminen liittotason aktivitee-

tiksi ei tuo tähän lisäarvoa. Yhteisestä ajan-

kohdasta sopiminen voidaan toteuttaa klu-

bin- tai piiritasolla ja kirkkokahvitus toteut-

taa yhteisenä paikallistason palveluaktivi-

teettina.

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä. 

 

Muut aloitteet:

LC Vaasa/Family: Tasa-arvoisen 

lion-puhuttelun käyttö

Klubialoitteessa nostetaan esille veli- ja 

lady-sanojen käyttö naispuolisten lioneiden 

läsnäollessa tai heitä puhuteltaessa. Puhut-

telumuodot ovat peräisin ajalta, jolloin nai-

set eivät olleet Lions-liikkeen jäseniä. Koska 

naiset on hyväksytty järjestön jäseniksi jo 

liki 30 vuotta sitten, puhuttelumuodot ovat 

nykyisin ’lion’ tai ’puoliso’ koskien kumpaa-

kin sukupuolta olevia jäseniä. Klubin, piirin 

ja liiton johtotehtävissä olevien lioneiden 

on syytä kiinnittää puhuttelumuotoon huo-

miota, koska virheellinen tapa saattaa lou-

kata läsnäolevia lioneita. Ei ole kuitenkaan 

aiheellista kieltää perinteisiä puhuttelumuo-

toja klubin sisäisessä toiminnassa.

KVN esittää, ettei aloitetta hyväksytä. 

Kuvernöörineuvosto kuitenkin suosittelee, 

että puhuttelumuotoon kiinnitetään jat-

kossa huomiota, silloin kun tilaisuudessa 

on paikalla klubin ulkopuolisia lioneita tai 

muita edustajia. 

LC Loimaa/Sinikellot ja LC Parainen-Par-

gas yhteinen aloite kestävän kehityksen 

periaatteiden ja toimintamallien sisäl-

lyttämisestä Lions-toimintaan: sähköi-

sen oppaan laatiminen ja Lions Quest 

-ohjelman sisältöön vaikuttaminen.

Kestävä kehitys on tärkeä asia otettavaksi 

huomioon myös Lions-toiminnassa. Lions-

liitto muistuttaa, että ympäristön suojelu 

ja kestävä kehitys on huomioitava kaikessa 

Lions-toiminnassa. Klubeja kehotetaan osal-

listumaan aihetta koskevaan 100-vuotis-

haasteeseen omilla ympäristöaktiviteeteil-

laan ja raportoimaan niistä MyLCI:n asian-

omaiseen osioon. Lions Quest -ohjelman 

sisällöt määräytyvät kansainvälisen järjestön 

säätiön LCIF:n ohjelman mukaisesti. Niitä 

kuitenkin muokataan säännöllisesti Suo-

men olosuhteisiin ja tilanteeseen sopiviksi. 

KVN esittää, ettei aloitteeseen sisälty-

vää esitystä oppaan laatimisesta hyväksytä. 

Lions Quest -ohjelman sisältöön vaikutta-

minen selvitetään.

Neljätoista aloitetta vuosikokoukselle
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Punaisen Sulan avajaiset 19.3.2016 

Tampereella olivat erinomaiset. 

Järjestäjät eli Tampereen seudun 

AR-säätiön jäsenet olivat tehneet 

upean työn järjestelyjen suhteen ja 

yli 700-päinen osanottajajoukko sai 

nauttia sydämen täydeltä usean tun-

nin ohjelmasta. Sulkalähettiläs Kaj 

Kunnas ja tanssitaiteilija Jutta Hele-

nius tanssivat hitaan valssin kaikkia 

ihastuttavasti, sulkalähettiläs Juha 

Tapio oli maineensa veroinen puhu-

mattakaan muista esiintyjistä. 

 Jos kampanjan lopputulos on ver-

rannollinen avajaisten tunnelmaan ja 

osaottajien mielipiteisiin, niin ei ole 

epäilystäkään, etteikö tavoite täyt-

tyisi.

 Pikastarttiklubeja tuli lopulta 

toista sataa, joista valtaosa lahjoitti 

tonnin ilmoittautuen samalla taitei-

lija Soile Yli-Mäyryn taulukisaan. 

Pikastarttiklubien lahjoituksista ker-

tyi yli 160  000 euroa! Kaikille klu-

beille tullaan ojentamaan ansiois-

taan kunniakirja ja 51 parasta klubia 

laskettuna omaan tavoitteeseensa 

palkittiin Tampereella. Parhaat klu-

bit olivat LC Pälkäne, LC Brändö/

Kumlinge ja LC Mikkeli/Päämaja. 

Pikastarttiklubien lahjoitussumma 

on hieno, mutta matka kohti viittä 

miljoonaa on vasta alussa. Kentältä 

tulleiden tietojen perusteella lipaske-

räykset ja pullonpalautuskuitit tule-

vat olemaan hyvin suosittuja koko 

maassa. DG Veikko Teerioja on toi-

minut aktiivisesti Tokmannin ketjun 

kanssa, jotta koko maan liikkeisiin 

saataisiin palautuslaatikot PuSu-tar-

ran kera. Asia on saanut myöntei-

sen ratkaisun.

Ahvenanmaan viisi klubia jär-

jestivät maaliskuisen kuvernööriko-

kouksen yhteyteen oivallisen Punai-

sen Sulan lehdistötilaisuuden. Pai-

kalla oli SLL:n neljä edustajaa ja 

molemmat paikalliset lehdet sekä 

paikallisradio omien leijonien lisäksi. 

Lopputulokset – niin lehtikirjoituk-

set kuin radiohaastattelut – ovat 

olleet somessa kaikkien luettavissa 

ja kuultavissa. Hienoa työtä Ahve-

nanmaan klubeilta! On täysin perus-

teltua odottaa saarelaisilta komeaa 

kampanjan lopputulosta.

Maaliskuun alussa pankki räjähti 

toisellakin tapaa. Maan suosituim-

Punainen Sulka käynnistynyt aktiivisesti

Punainen Sulka 2017

Piiri Taulun voittaneet pikastarttiklubit
A LC BRÄNDÖ-KUMLINGE   
A LC KOSKI TL   
A LC LIETO   
A LC LOIMAA/SINIKELLOT   
A LC MIETOINEN/ULRICAT   
A LC PIIKKIÖ   
A LC YLÄNE   
B LC HELSINKI/SATA   
C LC HAUSJÄRVI/HELMI   
C LC HÄMEENLINNA/AULANKO   
C LC HÄMEENLINNA/LIINUT   
C LC HÄMEENLINNA/LINNATTARET   
C LC LAHTI/AHTIALA   
D LC IMATRA   
D LC MIKKELI/PÄÄMAJA   
E LC JUUPAJOKI   
E LC LEMPÄÄLÄ   
E LC PÄLKÄNE   
E LC TAMPERE/AMURI   
E LC TAMPERE/RUOTU   
F LC ISOJOKI   
F LC KRISTINESTAD-KRISTIINANKAUPUNKI   
G LC JYVÄSKYLÄ/JYVÄSSEUTU   
G LC KEURUU   
G LC MÄNTTÄ/ESTERI   
G LC MÄNTTÄ/ILVES   
G LC VILPPULA/KOSKI   
H LC KESÄLAHTI   
H LC KONTIOLAHTI   
H LC VALTIMO   
I LC II   
I LC LIMINKA/LIMINGANLAHTI   
I LC OULU/RAATTI   
I LC OULU/SARAT   
I LC OULU/SILLAT   
I LC SIIKAJOKI   
I LC UTAJÄRVI   
I LC VIHANTI   
K LC VARKAUS/JUSTIINA   
L LC KEMINMAA   
L LC KEMINMAA/NEIDONKENKÄ   
L LC TORNIO/PUDAS   
M LC PORI/KOIVISTO   
M LC RAUMA/REIMARI   
N LC ARTJÄRVI/LAPINJÄRVI/MYRSKYLÄ   
N LC HELSINKI/PAKINKYLÄ   
N LC HELSINKI/SOIHDUT   
N LC LOVISA-LOVIISA   
N LC VANTAA/KOMEETAT   
O LC HAAPAJÄRVI/KANTAPUHTO   
O LC REISJÄRVI   

Pii i

Eturivissä Tampereen kaupungin pormestari Anna-Kaisa Ikonen (oik.), Lions-liiton puheenjohtaja Jari Ryt-

könen ja Taru Rytkönen sekä Punainen Sulka 2017 -toimikunnan puheenjohtaja Matti Tieksola ja Pirjo 

Tieksola. Kuva: Antti Tuomikoski.

Keräyksen avauksen suoritti kampanjan johtaja Matti Tieksola.  Samalla hän 

esitti Punainen Sulka 2017 -keräyksen suojelijan, tasavallan presidentti Sauli 

Niinistön tervehdyksen. Kuva: Antti Tuomikoski.
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piin laulajiin lukeutuva Juha Tapio 

julisti usean radiokanavan kautta 

pitävänsä 3.12.2016 Helsingin Aree-

nassa konsertin, jonka lipunmyyn-

nistä osan hän lahjoittaa Punaiselle 

Sulalle. Lionsklubit saivat sopimuk-

sen mukaan omaan myyntiinsä 

5  000 lippua ja nekin menivät klu-

bien varauksina hetkessä. Sosiaa-

lisessa mediassa Juha Tapion kon-

serttia pidettiin huikeana juttuna 

ja aivan oikeutetusti. Valitettavasti 

Areenaan eivät kaikki pääse kuunte-

lemaan ja näkemään konsertin antia. 

Mutta Juha Tapiolta kerrassaan mai-

nio ele leijonia ja erityisesti Punaista 

Sulkaa kohtaan. 

Konsertin kanssa samana päivänä 

järjestetään Helsingissä Narinkkato-

rilla kaikkien piirien yhteinen tapah-

tumapäivä. Tavoitteena on saada 

kaikki piirit mukaan esittelemään 

omaa toimintaansa, myymään tuot-

teitaan ja kertomaan Punaisesta 

Sulasta. Ja illaksi kuuntelemaan Juha 

Tapiota – ainakin ne onnelliset, jotka 

saivat lipun.

Kampanjahuipuista on yksi 

takana. Kuinka klubit pystyivät hyö-

dyntämään avajaisten julkisuutta, on 

tätä kirjoittaessani vielä vailla vah-

vistusta. Klubeille on toimitettu leh-

distötiedote ja valmis juttu julkaista-

vaksi paikallislehdissä, mutta niiden 

hyödyntäminen on klubien vallassa. 

Tiedossa on joka tapauksessa usean 

lehden julkaisseen PuSu-jutun sellai-

senaan tai lyhenettynä.

Lopuksi muutama sana arkisem-

mista asioista. Toimikunta on työs-

tänyt ohjeistuksen klubien omien 

PuSu-tuotteiden hankinnasta. Net-

tiin tulee – ellei jo olekin siellä – 

lomake, jolla klubit ilmoittavat tuo-

tekuvauksen omasta artikkelistaan. 

Koska Punainen Sulka on liiton 

omaisuutta, tapahtuu PuSun logon 

ja sanan käytön kontrolli tätä kautta. 

Klubien tavoitteet ovat korkeat. 

Tämä aiheuttaa pientä pulinaa klu-

bien välille, klubeissa ollaan tark-

koina miten naapuriklubi kerää 

varoja ja ollaan jopa hieman kateel-

lisia toisen hyvästä oivalluksesta. 

Allekirjoittaneen nöyrä pyyntö ken-

tälle on, ettei olla kateellisia, ei kam-

piteta muita, vaan mennään turuille 

ja toreille iloisella sekä kannustavalla 

asenteella. Pitää aina muistaa, että 

keräämme varoja Suomen nuorisolle 

emme leijonille. 

Matti Tieksola
Punainen Sulka toimikunnan 

puheenjohtaja

2017 tekoa 100-vuotiaan Suomen nuorille
Suomen lionien seitsemäs Punainen 

Sulka -keräys käynnistyi juhlavissa 

merkeissä Tampereella 19.3.2016. 

Tavoitteena on koota kesäkuun 2017 

loppuun mennessä viisi miljoonaa 

euroa nuorten hyväksi Suomessa. 

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 

suurimpiin varainkeräyskampanjoi-

hin kuuluvan keräyksen teemana on 

”Tue nuorta itsenäisyyteen”.

 – Suomen Lions-liiton Punainen 

Sulka -keräys on merkittävä yhteis-

kunnallinen teko, arvioi Aseman 

Lapset ry:n toiminnanjohtaja Chris-

tian Wentzel kampanjan avajais-

juhlassa. Aseman Lapset ry on yksi 

Punaisen Sulan yhteistyökumppa-

neista. Punainen Sulka -keräyksen 

myötä toteutuu hyvän ja rahan kier-

tokulku: Leijonien teot muuttuvat 

rahaksi, joka taas keräyskumppanei-

den erityisosaamisen kautta muut-

tuu konkreettisiksi rohkeiksi teoiksi 

ja toiminnaksi, Wentzel sanoi.

Keräysvaroilla lionsklubit ovat 

sitoutuneet tekemään vähin-

tään 2017 tekoa Suomen nuor-

ten hyväksi yhteistyössä keräys-

kumppaneiden kanssa. Tekoja koo-

taan ke räyk sen verkkosivuille www. 

punainensulka.fi, missä seurataan 
Sulkalähettiläs Kaj Kunnas parinaan tanssinopettaja Jutta Helenius sävähdytti 

juhlayleisöä hienolla tanssiesityksellä. Kuva: Antti Tuomikoski.

kampanjan vaiheita nykyhetkestä 

aina vuoden 2017 lopulle. Kampan-

jalla on myös oma TV-studio, jonka 

tuotantoa voi katsoa Punaisen Sulan 

 Youtube-kanavalta.

25 % keräyksen tuotosta lions-

klubit jakavat nuorisotyöhön pai-

kallisesti. Lisäksi lionsklubit tekevät 

käytännön tekoja nuorten hyväksi 

omassa ”Elämisen taitoja nuorille, 

Lions Quest” -ohjelmassaan sekä 

ja internetin turvalliseen käyttöön 

ohjaavassa ”Vastuu on meidän” 

-opastustyössään.

Punainen Sulka -keräys on osa 

itsenäisyyden juhlavuoden Suomi 

100 -ohjelmaa ja samalla kunnian-

osoitus maailman suurimman palve-

luklubijärjestön, Lions Clubs Interna-

tionalin satavuotisjuhlalle.

Punainen Sulka 2017 -keräyk-

sen avajaisten tunnelmaa nostatti-

vat myös Sulka-lähettilääksi lupau-

tuneet artisti Juha Tapio ja urheilu-

toimittaja Kaj Kunnas. Lavalla näh-

tiin myös taikuri Jose Ahonen, poika-

kuoro Pirkan Pojat sekä Pirkanmaan 

pelastuslaitoksen mieskuoro Tuliku-

kot. Tampereen kaupungin puolesta 

juhlaväkeä tervehti pormestari Anna-

Kaisa Ikonen.
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Muusikko, laulaja ja lauluntekijä 

Juha Tapio ei ole vierastanut suuria 

esiintymisareenoita. Vuonna 2014 

hän esiintyi huippuunsa viritetyn 

bändinsä kanssa Helsingin Jäähal-

lilla.

Kesällä 2015 hän osallistui Hel-

singin Olympiastadionilla Uuden 

lastensairaalan hyväksi pidettyyn 

Live Aid ULS2017 -konserttiin, joka 

televisioitiin suorana. Viiden tun-

nin konsertin aikana lavalla kävi 

300 ihmistä ja noin 1  400 ihmistä 

oli mahdollistamassa tapahtumaa.

Viime vuoden syksyllä Juha Tapio 

päätti kiertueensa Lontoon 229 The 

Venuen lavalle. Suuret estradit ovat 

siis hänelle tuttuja.

Miksi siis nyt vielä Punaisen Sulan 

leijonakonsertti Helsingin Hartwall 

Arenalla joulukuun kolmantena?

– Se on jonkinlainen hyvien sat-

tumusten summa. Näin luonnehtii 

Juha Tapio konsertin syntyä.

Juhan molemmat vanhemmat 

ovat osallistuneet lionstoimintaan. 

– Muistan hyvin lapsuudesta, kun 

isä ja äiti lähtivät aina joskus klubi-

kokoukseen, hän kertoo.

– Viime syksynä LC Kaarina / 

Katariinat -klubiin kuuluva äitini 

alkoi kertoa minulle, että edessä on 

taas Punainen Sulka, ja että voisin 

miettiä jotakin konserttia. Samalla 

hän kuvasi Punaisen Sulan idean.

– Meille oli tarjottu samoihin 

aikoihin Hartwall Arenalta konsertti-

päivää. Olin miettinyt asiaa pari viik-

koa, sillä vuonna 2014 olin jo teh-

nyt Helsingin Jäähallissa konsertin. 

Miksi siis uudestaan iso konsertti? 

Halusin siihen jonkin motivaation, 

muunkin kuin että haluan pullistella, 

että kykenen tekemään tämmöisen.

Nyt nämä kaksi asiaa osuivat 

mahtavasti päällekkäin.

– Kävi niin, että innostuin: tämä-

hän voisi olla kiva! Päätin ottaa 

yhteyttä pääsihteeri Maarit Kuik-

kaan. Ja kävi vielä niin, että samana 

päivänä olimme hänen kanssaan 

yhtä aikaa Nenäpäivän suorassa 

lähetyksessä Tohlopissa!

– Kaikki naksahti niin luonte-

vasti paikalleen, että tuntui: tämä 

pitää toteuttaa. Konsertille tuli sisäi-

nen arvo.

– Totta kai konsertilla saadaan 

kerättyä kampanjalle jonkin ver-

ran rahaakin, mutta monen kuu-

lijan kohdalla sillä on myös viesti: 

meillä on mahdollisuus olla toisil-

lemme hyviä ja olla ihmisiksi toisil-

lemme, Juha Tapio perustelee joulu-

kuun konserttia.

Nyt ovat vuorossa 
kotimaan nuoret

Juha Tapio on ollut vuosien varrella 

aika monessa auttamisessa mukana: 

Nenäpäivä, Unicef, Kirkon Ulko-

maanapu… – Olen ollut Venäjällä 

ja Ugandassa ja Haitilla sellaisissa 

hankkeissa, joissa apua viedään 

ulkomaille.

– Tähän innostuin, koska tässä 

panostetaan nyt meihin ja meidän 

nuortemme tulevaisuuteen.

Tämän päivän Suomessa tuntuu 

siltä, että puheet ovat kauhean kär-

jistyneitä, ja järkevää keskustelua 

on vaikea saada aikaiseksi kaiken 

riidan ja melskeen keskellä. On ollut 

sote-uudistusta ja yhteiskuntasopi-

musta ja monta muuta suurta asiaa. 

Niistä kaikista on ollut kauhean vai-

kea päästä sopimukseen, ja media-

kin lietsoo jonkinlaista vastakkain-

asettelua.

Siksi tuntuu kauhean hyvältä 

tämmöiset teot, joissa autetaan toi-

siamme ilman sen kummempaa vas-

takkainasettelua ja eriarvoistamista.

Juha Tapio sai omassa nuoruu-

dessaan paljon eväitä nuorisotyöstä. 

– Pienellä kotipaikkakunnallani Etelä-

Pohjanmaalla oli urheiluseura, jossa 

oli aikuisia, joilla oli aikaa nuorille. 

He jaksoivat pitää treenejä ja kuljet-

taa kisamatkoille.

Sitten oli seurakunnan nuoriso-

työ, jossa soitettiin ja laulettiin pal-

jon. Siellä oli hyviä tyyppejä, aikui-

sia, jota jaksoivat antaa itsestään ja 

aikaansa nuorille.

Oli myös opettajia, esimerkiksi 

musiikinopettaja, joka jäi välitun-

nilla kuuntelemaan, millaisia lau-

luja me olimme tehneet tai mitä bii-

sejä me treenattiin.

Kaikki tällaiset kokemukset anta-

vat itsetuntoa ja kuulluksi ja näh-

dyksi tulemista.

Suuri kiitos siitä, että olen nykyi-

sessä työssäni, kuuluu nuorisotyölle 

ja siellä mukana olleille aikuisille, 

Juha Tapio toteaa vieläkin.

Auttaminen on ollut alusta asti 

Juha Tapiolle sydämen asia. – Koen 

saaneeni niin ison lahjan musii-

kin kautta. Saan soittaa ja laulaa ja 

tehdä työtä, josta tykkään niin pal-

jon. Ei ole minulta suurikaan uhraus 

tällainen ikään kuin vastalahja, että 

voin soittaa ja laulaa hyvien asioit-

ten puolesta. 

Juha Tapio vierastaa hyvänteke-

väisyys-sanaa. – Se asettaa ihmiset 

eriarvoiseen asemaan, hän puntaroi. 

– Ikään kuin hyväntekijä olisi valta-

van hyvä.

Helposti syntyy tilanne, että 

autettavat asetetaan alempiarvoi-

seen asemaan, joille me hyväosai-

set ikään kuin annamme almuja. Ei 

tässä siitä ole kysymys, vaan jokai-

nen voi katsoa ympärilleen huoma-

takseen, että tuossa minä voin tehdä 

jotakin.

Eikä siinä tarvita mitään sädeke-

hää pään päälle. – Siksi en haluakaan 

puhua joulukuun konsertista hyvän-

tekeväisyyskonserttina.

Nuorten ympäristö on 
muuttunut

Juha Tapion yleisö on aikuistunut 

hänen kanssaan samassa tahdissa. 

Mutta maata kiertäessään tekee 

havaintoja. Sitä paitsi: ovathan 

omatkin pojat murrosiässä.

Nuoria ympäröi aiempaa paljon 

Punaisen Sulan lähettiläs Juha Tapio:

Joulukuun konsertti 
hyvien sattumusten 
summa

Juha Tapio esiintyy täysille saleille kautta koko maan. Tässä Punainen Sulka 

-kampanjan avajaisia edeltävänä iltana Vantaan Tulisuudelmassa 18.3.2016. 

Kuva: Thorleif Johansson.
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Eräänä päivänä pohjoisen maan lei-

jona kuuli kummia. Taivaalta sataa 

punaisia sulkia, kerrottiin.

– Mitä? Ei sellaista ainakaan joka 

vuosi tapahdu, se murahti ja lähti 

tutkimaan tilannetta.

Matkalla se kohtasi tutun merkin. 

Sellaisen, jonka moni ihminenkin 

tunsi. Pyöreän, L-kirjain keskellä ja 

kaksi hienoa leijonan päätä molem-

min puolin.

Leijona tunki päänsä merkin kes-

kelle. Löytyisikö täältä selitys kum-

maan ilmiöön, se pohti.

Ja taas leijaili punainen sulka lei-

jonan nenän editse. Oikein murah-

taa piti, kun se pyöri siinä silmien 

edessä.

Äkkiä sulka ryhtyi aivan kum-

maksi. Innostavan musiikin tah-

dissa se alkoi kirjoittaa: ”2017 tekoa 

nuorten hyväksi” – ja vielä rempseä 

viiva alle.

– No jopas, murahti leijona, ja 

avasi television.

Sieltä tulikin ohjelmaa samasta 

aiheesta. Tuttu Teemu jututti ihmisiä 

studiossa ja kyseli näiltä, mitä sellai-

set 2017 tekoa voisivat olla. Ja miten 

niillä tuettaisiin nuoria.

Hyvin vastailivat siinä ihmiset. 

Sillä nuoret, näin ajatteli tuo metsien 

viisas leijonakin, heitä pitää tukea. 

Silloin pikkuihmisistä kasvaa leijo-

nia kunnioittavia aikuisia. Ja tolkul-

lisia muutenkin.

Lionsklubit myyvät lippuja 
joulukuun konserttiin
Ensi joulukuun kolmantena päivänä Juha Tapion musiikin ystävät 

täyttävät Helsingin Hartwall Arenan. Viimeistä sijaa myöten. Sil-

loin Juha Tapio päättää menestyneen Sinun vuorosi loistaa -kiertu-

een jäädäkseen sen jälkeen tauolle.

Hartwall Arenan konsertti tietää hyvää kotimaiselle nuorisotyölle, sillä 

osa sen tuotoista lahjoitetaan Punainen Sulka -kampanjalle. Tasaval-

lan presidentin Sauli Niinistön suojelemaan keräykseen osallistuvat 

Juha Tapion ja Suomen Lions-liiton organisaation lisäksi myös Lippu.fi,  

Hartwall Arena sekä Radio Suomipop.

Konsertin avulla kerätyt varat luovutetaan Suomen Lions-liitolle 

Hartwall Arenan konsertin yhteydessä. Konsertti myytiin loppuun 

maaliskuussa parissa päivässä – paitsi että joillakin lionsklubeilla 

on vielä lippuja... Jos siis jäit ilman, lisätietoja lipuista saat täältä:  

www.punainensulka.fi

Aivan kaikkea leijona ei ohjel-

masta ymmärtänyt, mutta sydän 

sanoi: tuohon pitää mennä mukaan.

Ja niin leijona asettui peilin eteen. 

Kun leijonasta tuli sulkaleijona

Punaisen Sulan esittelyvideot löytyvät mm. YouTubesta Punaisen Sulan kanavasta, mutta ne esitellään myös Punai-

sen Sulan sivuilla www.punainensulka.fi

enemmän erilaisia virikkeitä, hyviä 

ja huonoja. Yhteiskunnan kilpailul-

lisuus ja sillä lailla tietty kovuus on 

ehkä kasvanut, kun vertaa omaan 

nuoruuteen. 

Juha ottaa esimerkiksi sosiaali-

sen median. Siinä on paljon hyvää, 

ja sen avulla on mahdollisuus pitää 

yhteyttä ja löytää ryhmätukea. 

Mutta on myös vaara, että siellä jou-

tuu eristetyksi.

Aikuinenkin miettii, että tykä-

täänkö minusta vai ei, mutta nuo-

rilla se on sosiaalisessa mediassa 

kokoaikaista: tykätäänkö minun jul-

kaisustani tai mitä minun sivustani 

kommentoidaan. Entä ulkonäköni, 

vaatteeni?

Sosiaalisessa mediassa vanhem-

pien on myös paljon vaikeampi suo-

jella lapsiaan vaaroilta. Niihin on vai-

kea puuttua, koska ongelmat eivät 

ole niin näkyviä kuin koulun pihalla 

tapahtuva kiusaaminen.

Niistä on myös vaikea puhua 

kotona, jolloin niihin ei voi reagoida.

Vallalla on kiusaamiskulttuuri. Se 

on samaa kuin koulun pihalla, kun 

joku otetaan tikun nokkaan ja hänen 

ominaisuuksistaan ja tekemisistään 

aletaan tehdä koko ajan numeroa.

Tietty osa mediaakin harras-

taa tätä. Ja sille sokeutuu, kun sitä 

tapahtuu niin paljon. Häpäisevät 

jutut luetaan nautinnolla, ja kaikki 

ovat kuorossa naureskelemassa tai 

paheksumassa kohdetta.

Mutta joulukuun kolmantena 

on toisin. – Silloin kokoonnutaan 

yhteen ja juhlitaan elämää noin yli-

päätäänkin. Nautitaan musiikista ja 

samalla voidaan tehdä jotakin järke-

vää yhteiskunnalle ja meidän nuo-

rille, Juha Tapio vakuuttaa.

Teksti: Thorleif Johansson

Sen heijastavassa pinnassa se näki 

itsensä, tosi leijonan. Huolellisesti 

se sijoitti tassullaan punaisen sulan 

korvansa taakse ja lähti keräämään 

varoja nuorten tukemiseen. Sillä se 

tiesi: hyvän tekeminen tekee hyvää. 

Erityisesti leijonalle.

Sen pituinen se.
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Punaisen Sulan avajaisten yhtey-

dessä Arne Ritari-säätiö juhli 30. 

toimintavuottaan. Juhlan kunniaksi 

Tampere-talossa lyötiin 35 uutta 

Lions-ritaria. 

Juhlalounaalla puhunut sää-

tiön puheenjohtaja Tapani Matin-

talo totesi, että Arne Ritari -säätiö 

on perustettu vuonna 1986. Ritari-

kilta perustettiin 1994 ja siinä on jo 

yli 1  700 jäsentä. Lions-ritarin arvo 

on korkein huomionosoitus, minkä 

suomalainen lionsklubi voi käytän-

nössä päättää ja hankkia ansioitu-

neelle jäsenelleen. Ritariksi tullaan 

klubihallituksen esityksestä ja nimi-

tyksen myöntää säätiön hallitus.

Arne Ritari -säätiö on pysty-

nyt edistämään klubien hyvänteke-

väisyyteen johtavia aktiviteeettejä 

myöntämällä hakemuksesta apura-

hoja tuloa tuottamattomaan kohtee-

seen, joka on suunnittelu- tai aloi-

tusvaiheessa. Apurahan suuruus voi 

olla enintään samansuuruinen kuin 

hakijan kohteeseen panostama raha-

määrä. Viime toimintakaudella sään-

töihin tehtiin muutos ja avustukset 

ovat nyt kaikki 50 %:n avustuksia, 

joitakin yksittäistapauksia lukuun 

ottamatta. Tällä toimintakaudella 

säätiöllä on erityisesti nuoret tai 

nuorten tilat ja toiminnot avustuk-

sien kohteena. Säätiö tukeekin nuo-

risoon kohdentuvia toimia 60 %:n 

avustuksella. Hanketta ei kuitenkaan 

saa aloittaa ennen kuin apuraha-

hakemus on käsitelty. 

Olemme muuttaneet myös pii-

rikilpailua. Tavoitteena on adres-

sien myynnin lisääminen. Vuosit-

tain myydään noin 9  000 adres-

sia, vaikka jäsenmäärämme on noin 

24  000 leijonaa. Tästä voidaan pää-

tellä, että vain joka kolmas leijona 

käyttää adressin toimintakauden 

aikana. Jokainen meistä voisi olla 

aktiivisempi tässä asiassa.

Arne Ritari -säätiön perustami-

nen juontaa vuodelle 1980. Lions-

liiton kehittyessä voimakkaasti ryh-

dyttiin miettimään suositusta jäse-

nistön palkitsemiseksi hyvistä suori-

tuksista sekä m. merkkipäivä muista-

misesta. Esille tuli idea rahaston tai 

säätiön perustamisesta varojen käyt-

tämiseksi Lions-etiikan mukaisesti. 

Arne Ritari -säätiön 
juhlassa 35 uutta 
Lions-ritaria

Tampereella ritaroitiin samassa tilaisuudessa aviopuolisot Heidi ja Esko Ran-

tala. Kuva: RNen.

Arne Ritari -säätiön tervehdyksen 

esitti puheenjohtaja Tapani Matin-

talo. Kuva: Antti Tuomikoski.

Juhlassa lyötiin ritareiksi 35 ansioitu-

nutta Leijonaa, yhtenä heistä Liiton 

palvelujohtaja Tauno Laine LC Espoo/

Olari, lyöjänä E-piirin ARS-toimi-

kunnan puheenjohtaja Antti Hynnä.

Kuva: Antti Tuomikoski.

Juhlassa Lions-ritareiksi lyödyt puolisoineen. Kuva: Antti Tuomikoski.

Uudet Lions-ritarit
Tampereella 19.3.2016 lyötiin Lions-ritareiksi 35 ansioitunutta lionia.

Matti Rauhansuu LC Pöytyä, Touko Verho LC Karinainen/Kyrö, Pekka 

Pere LC Rusko, Pekka Salminen LC Turku/Suikkila, Markku Ilonen LC 

Turku/Suikkila, Hannele Tanner-Penttilä LC Aura/Sisu, Matti Puhakai-

nen LC Littoinen, Tauno Laine LC Espoo/Olari, Marjatta Järvinen LC 

Riihimäki/Kristalli, LC Kalevi Jukarainen LC Mikkeli/Päämaja, Markku 

Muurikka LC Mikkeli/Päämaja, Leo Virtanen LC Toijala/Akaa, Lasse 

Kiiskinen LC Toijala/Akaa, Pertti Tihveräinen LC Sastamala/Vammala, 

Jukka Tuominen LC Sastamala/Vammala, Pekka Siitonen LC Lempäälä, 

Lasse Toiva LC Tampere/Hervanta, Kalevi Kantojärvi LC Tampere/Her-

vanta, Marja-Liisa Korpela LC Toijala/Arvo Ylppö, Seppo Järvenpää 

LC Pälkäne, Heidi Rantala LC Tampere/Siilinkari, Erkki Salokangas LC 

Kangasala/Harjula, Jorma Laakso LC Kangasala/Harjula, Birgitta Rajala 

LC Alavus/Kuulattaret, Taisto Lehtilä LC Kuorevesi, Martti Helmivirta 

LC Kuorevesi, Paavo Haapamäki LC Mänttä/Ilves, Mauno Rauramo/

LC Laukaa, Taisto Kotila LC Laukaa, Uolevi Ruhanen LC Rautalampi/

Malvi, Risto Salko LC Varkaus/Koskenniemi, Maija Lintumäki LC Hel-

sinki/Malmittaret, Pertti Roti LC Helsinki/Kallio, Esko Rantala Tam-

pere/Ruotu, Tuomo Kilpinen LC Muurame ja Reijo Loijas LC Vilppula. 

Lisäksi piti lyödä Mauno Rauramo (LC Laukaa), mutta oli sairastunut 

ja ritarointi on myöhemmin.

LC Vammala teki 1984 klubialoitteen 

asiasta ja se hyväksyttiin Oulun vuo-

sikokouksessa.

Suomen lionismin kummin Arne 

Ritarin vieraillessa Suomessa hänen 

kanssaan keskusteltiin asiasta ja 

ehdotettiin hänen nimensä käyttä-

mistä säätiön nimessä. Kun suhtau-

tuminen asiaan oli myönteinen, sää-

tiön nimeksi tuli Arne Ritari -säätiö ja 

perustamisajaksi 15.2.1986.

Juhlan juontajana toimi PDG 

Reima Mäkelä ja taustaviihteestä 

vastasivat Pirkan pojat, Tulikukot, 

Katja Autonen-Lepistö viululla sekä 

Jose Ahonen.
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Kesää kohti mennään kovaa vauhtia. Päivät ovat jo huomattavan pitkiä 

ja valoisia sekä antavat uskoa kesän tulosta. 

Maailman pakolaistilanne tuli myös lähelle meitä, kun Ruotsi peruutti 

yhden leirin ja tieto siitä tuli vasta sen jälkeen, kun vaihtokohteet oli jo 

ilmoitettu nuorille. Peruutuksen syynä on hallituksen ilmoittama tarve 

väliaikaisista kodeista pakolaisille. Ts. retkeilymajoja, leirikouluja, vapaa-

ajan keskuksia ja muita paikkoja tarvitaan lasten ja perheiden majoitta-

miseen. Leirin peruutus koski myös muita maita, joten Suomeen alkoi 

tulla kyselyjä lisäpaikoista.

Suurimmalta osin vaihtoon lähtevät nuoret pääsivät toivomaansa maa-

han, tai ainakin vaihtoehtoinen kohde hyväksyttiin. Valitettavasti muuta-

massa klubissa nuorelle ei ole tarkkaan kerrottu, millä summalla klubi osal-

listuu matkaan. Niinpä nuoren pettymys mahtoi olla suuri, kun unelma-

matka jäikin toteutumatta kustannusten vuoksi. Lähtijöitä on kuitenkin yli 

200 nuorta noin 40 eri maahan ja lisäksi pariinkymmeneen USA:n osaval-

tioon. Vaihtoon lähtevät nuoret odottavat nyt kärsimättöminä tietoa isän-

täperheestä voidakseen aloittaa yhteydenpidon ja tutustumisen toisiinsa.

Suomen leirien osalta valmistelut ovat hyvässä mallissa. Hakuaika päät-

tyi maaliskuussa ja noin 150 nuorta saapuu heinäkuussa maahamme. 

Kuten muinakin kesinä perhemajoitus on ennen leiriä ja kotiinlähtö tapah-

tuu suoraan leiriltä. Ainoastaan japanilaiset nuoret jäävät vielä muuta-

maksi päiväksi elokuussa leirin jälkeen Suomeen.

Hyvää kevättä, nautitaan kauniista valoisista päivistä.

YCED Pirkko Kokkonen

Ajankohtaista

LIONS ja Punainen Sulka 
Roll-Upit

* Luotettavalta ”jellona-toimittajalta”
* Meiltä kaikki painotuotteet:
   - Winderit ja pöytästandardit, klubilehdet, klubiesitteet,
     kutsukortit, julisteet, vuosikertomukset...

Ou-Vel Oy
Puh. 010 271 4322
Tilaukset ja tiedustelut sähköpostilla
Yhteydenotot: lion Jukka Isotalo

                           ESPOO  -  OULU

050 3648 625

THE ASSOCIATION OF
FINNISH LIONS CLUBS

Kokkola 107 O

Mika Salo Circuit ( 107 F)

Mäntyharju

Camp 107 H 2012

Porvoo 107 N

Laukaa 107 G

Loimaa 107 A

Tampere 107 E

Vanhuksille teemailta
Vanhusten hoito on ollut viime päivinä ajankohtainen puheenaihe.  

Aihe on tärkeä ja koskee kaikkia, joten Suomen ensimmäinen naisten 

Lions club Helsinki/Viapori päätti järjestää 10.3.2016 teemaillaan 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 erilaisia ratkaisuja siitä, miten esteetön arki 

voidaan rakentaa kotiin. Tarjolla on asiantuntija-apua niin palveluiden 

kuin välineidenkin osalta.



Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön
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Kuljetus M. Ohvo Oy 

Karjalohja

Haapasaari Works Oy 

Salo

Håk Graniitti Oy 

Perniö

Kivikaiverrus Niittymäki Oy 

Loimaa

Loimaan Kaukolämpö Oy 

Loimaa

Loimaan Lattiapäällyste 

Loimaa

Megatro Talotekniikka Oy 

Uusikaupunki

Someron Peltipinta Oy 

Somero

Valtasen Liikenne Oy 

Oripää

Helsingin Lipputehdas Oy 

Helsinki

IFS Finland Oy Ab 

Espoo

Paperinkeräys Oy 

Helsinki 

www.paperinkerays.fi

             OP Ypäjä
TMV Trading Oy 

Helsinki
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Lammin Kiinteistökeskus Ky 

Lammi 
Helsinki

Broadway Finland Oy 

Vantaa

HF-Autohuolto Oy 

Riihimäki

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO

VUORI OY

 
Huvilakatu 14 L2, 04400 JÄRVENPÄÄ 

Puh. 020 781 1490, gsm +358 (0)50 502 3679

Jarkon Rakennuspalvelu Oy 

Järvenpää

K-Market Mallas, Lammi

Verisure Oy                                              
Franschising Partner                      

Kotikuvio Oy 
Hämeenkatu 21–23 LH2, 05800 Hyvinkää 

Kari Jalonen, p. 050 511 4210

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

M.B.Liikenne Oy 

Röykkä

Nastolan                                                 

Putki ja Kiinteistöpalvelu Oy 

Nastola

Parketti Suvala Oy 

Hämeenlinna

Asianajotoimisto                             

Markku Potinkara 

Kuusankoski, puh. 0400 550 002

Itä-Suomen Insinööri-Asennus 

Taavetti

Jaalan Putkihuolto Ky 

Jaala

Mikkelin Betoni Oy 

Mikkeli
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JVR-Rakenne Oy 

Lievestuore

Raussi-Yhtiöt Oy 

Sippola

TM-Serving Oy/                       

Taksiliikenne Timo Melto 

Joutseno

Autohuolto J.Salo Oy 

Nokia

Kuljetusliike Mikko Lamminen Oy 

Väärinmaja – Ruovesi

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy 

Korkeakoski

Rakennuspalvelu Salmesvuori 

Kämmenniemi

 

Isojoki

Kuljetus Aku Piikkilä Oy 

Kauhajoki

Johan Nyberg Oy                                

SMS-Kiinteistöpalvelut Oy 

Vaasa

Palvelutaksi Timo Ahola 

Kauhava

Maansiirto Suuronen Oy 

Lievestuore

Rakennus-Remontti-Räsänen 

Juupajoki

Autoilija Matti-Pekka Parkkinen 

Savonranta

Noste Lift Oy 

Lappeenranta

Insinööritoimisto                                 

Eero Kellberg Oy 

Seinäjoki



2/16  LION  27

Maaseudun                                  

Kotipalvelu ja Kuljetus 

Pielavesi

OK-Sähkölaitehuolto Oy 

Lieksa 

www.ok-sahkolaitehuolto.fi

Tilausliikenne E.Karhu Ky 

Kitee

Tuupovaaran Sähkö                               

T:mi Esko Tolvanen 

Tuupovaara

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

 
Marintie 7, 92140 Pattijoki 

puh. 08 266 160, www.keittiokeidas.fi

Rakennusliike Salera Oy                    

Sauli Hämälä 

Ii

Suomen Kiinteistöpalvelut Oy 

Oulu 

isännöinnin osaaja 

www.suomenkiinteistopalvelut.fi

Lisatrans Oy 

Tervo

Metsäkoneurakointi                         

Marko Savolainen 

Rautavaara

Pieksämäen Rautarakenne Oy 

Naarajärvi

PJR-Team Oy 

Lapinjärvi

Pöljä

Tieisännöitsijä                                        

Ilkka Kinnunen 

Pieksämäki

Verhoomo                                             

Asko Hämäläinen 

Rautalampi

K-Market Rinne
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Rannikon Rakennus ja Kuljetus 

Pori

Ranuan Autokoulu Ky 

Ranua

Alastaron Rakentajat Oy 

Alastaro

Cap & Trans Niemi Oy/                                 

I ja T Niemi Ky 

Ahlainen

Euran Hydrauliikka ja          

Metallirakenne Oy 

Kauttua

Huittisten  Ryhmärakentajat Oy 

Huittinen

Jannelan Puutarha Oy 

Pori

 
www.metsatilat.fi/lansisuomi, p. 0400 636 643

Nakkilan Sihuma Oy 

Nakkila

                 Timo Pere Oy 

                 Kokemäki

Pomarkun                                               

Auto- ja Pienkonehuolto 

Pomarkku

Raskaskalustohuolto                           

Vesa Raikunen Oy 

Pori

JKT Kajantola Oy 

Laitila

Satmatic Oy 

Ulvila

Pellon Betoni Oy                               

Motelli Ruskalinna 

Orajärvi – Pello

Kello-Huolto Heinonen 

Laitila
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Soraset Ky 

Kauvatsa

Vampulan Tili ja Isännöinti Oy 

Vampula

Martinlaakson Huolto Oy 

Vantaa

Mäntsälän Renkaat Oy 

Mäntsälä

Sähköasennusliike Kujala Oy 

Mäntsälä

Hautaustoimisto-Begravningsbyrå 

Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 

puh. 0400 562 216

Jahti-Rakennus Oy 

Kokkola

Kome Oy 

Haapajärvi-Iisalmi-Nummela-Rautalampi-Mikkeli 

puh. 0400 947 777

Nunnakatu 3

21100 Naantali

Puh. 02 4352 477

Ei ajokorttia, ei rekisteröintiä!
• voit ajaa myös kävelyteillä ja 

ostoskeskuksissa
• testaa kotisi ympäristössä 

10pv, toimitus suoraan 
Turusta koko Suomeen

• sähkötoiminen, 3-pyöräinen
• huippunopeus 15 tai 25 kmh
• netissä myös esittelyvideo
• kysy lisää tai tilaa kotiisi: 

02 480 9060 (pvm)
• Hinta alk. 1990 € 

tai 99€/kk 2v 
 
ESILLÄ MYÖS LIONSIN 
VUOSIKOKOUKSESSA!

LEIJONA-SÄHKÖSKOOTTERI KOOTAAN TURUSSA, TESTAA ILMAISEKSI!
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David Yasbek – Terrence McNally
HOUSUT POIS
Railakas musikaalikomedia aidoista miehistä,
joilla ei ollut enää muuta menetettävää kuin housunsa
Ohjaus Jukka Keinonen / ENSI-ILTA 8.9.2016

Ennakko-ostajan etu esityksiin 10.9.–8.10.2016
www.lippu.fi liput 41 € – 25 €
Ryhmämyynnistä yli 30 hengen ryhmille liput 40,50 € – 22,50 €
(norm. liput 49 € – 23,50 €) Hinnat sis.palvelumaksun / Tarjous on voimassa 17.5.asti

Syksyn ohjelmistossa myös:

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

Syksyn esitykset myynnissä! 

Vuosikirjaa koskeva kysely lähe-

tettiin sähköpostissa niille jäse-

nille, jotka olivat ilmoittaneet osoit-

teensa ja julkaistiin Lion-lehdessä 

joulukuussa 2015. Vastauksia saatiin 

määräpäivään mennessä yhteensä 

546, joista 21 lehden kautta. Jäse-

nistöstämme lähes puolet (47,1%) 

on täyttänyt 60 v. Sähköpostiosoit-

teettomia on n. 3  000. Kuvaavia 

kannanottoja paperivastauksista: 

”Ma nuaa li-vuosikirjasta on help-

poa selata monia tietoja yhtä aikaa 

ja voi nopeasti palata aikaisemmin 

tarkasteltuun tietoon ja ohjeeseen.” 

”Jäsenmaksu on niin suuri, että kir-

jan pitää siihen sisältyä.”

Kirjan haluaa käyttöönsä kah-

deksan vastaajaa kymmenestä. Yli 

puolet sitä haluavista tahtoo että se 

palautetaan entiseen laajuuteensa. 

Yleistieto-osuuden supistamista 

mutta klubi- ja jäsenosuuden julkai-

semista koko-

naan kannatti 

noin kolmannes. 

Tämän kauden 

kirjan muotoista 

supistettua julkai-

sua kannatti vain 

kaksi kymmenestä. 

Kolme neljästä vastaa-

jasta ei ole valmis mak-

samaan kirjasta jos sen 

saisi toimivan sähköisen 

tiedoston lisäksi. Edellä 

ovat vastausten jakau-

tuma tiivistettynä. Enem-

mistön mielestä vanhan tyyppinen 

vuosikirja pitää palauttaa.

Vastaajien vapaamuotoiset mie-

lipiteet kertovat enemmän ja hyvin 

värikkäästi leijonien mielipiteistä. Ne 

ovat ryhmiteltävissä neljään katego-

riaan, Seuraavassa poimintoja vas-

taajien ajattelusta.

1. Enemmistö eli kirjaa puoltavat

Kirja on tärkein työkalu piirin vir-

kailijoille. Se on nopeampi käyttää 

silmäilemällä sivuja. Kirja on tieto-

lähde Lions-toiminnan arjessa. Se on 

tärkeä osa luotaessa ja yllä pidettä-

essä ystävyyttä ja yhteistyötä eri 

klubeissa olevien Lions-jäsenten 

kanssa. Se on jokaiselle jonkinlai-

nen käsikirja, helpottaa jos jäsentie-

dotkin ovat käytettävissä. Kyllä kirjaa 

vielä tarvitaan, mikäli halutaan pal-

vella myös vanhempia leijonia. Pidän 

kirjaa tärkeänä uusien jäsenten han-

kinnassa ja toimintamme esittelyssä.

2. Sähköistä tiedostoa puoltavat

Vuosikirja jäsenille vain sähköisenä, 

paperiset kirjat ovat menneisyyttä. 

Sähköinen käy hyvin, jos sellainen 

on tulossa, nykyinen ei korvaa kirjaa. 

Tarpeeton paperin määrä on mini-

moitava, kustannukset kohdistet-

tava sinne minne kuuluukin: hyvän 

tekemisen edistämiseen. Kaikki tar-

vittava tieto löytyy jo Liiton netti-

sivuilta, salasanan taakse ainoastaan 

jäseniä koskeva tieto. Täysin tarpee-

ton painettuna – riittää sähköisenä, 

tämän ilmoitan raskain mielin 50 

vuotta kirjapainoalalla olleena ja 51 

v. 100% leijonana.

3. Neuvoa antavat

Kirjan luettavuus ja asioiden ryhmit-

tely pitää saada selkeämmäksi ja loo-

gisemmaksi. Teksti olisi uudistettava 

nykykielelle. Tehoa ja raikkautta toi-

minnan esittelyn ja sääntöjen esit-

tämiseen arkikielellä. Yleistieto- 

osioon vain lyhyt kuvaus asiasta 

ja nettiosoite, mistä asia löytyy tar-

kemmin. Yleistieto-osuus vuorovuo-

sin jäsen-osuuden kanssa. Jakaisin 

kirjan kahteen osaan, laajaan vuosit-

taiseen jäsenmatrikkeliin ja joka toi-

nen vuosi jaettavaan Lions-kirjaan. 

Uusille jäsenille kirja on kätevämpi 

tutustumiseen kuin nettisivut. Pai-

nosmäärä todellisen tarpeen mukai-

seksi, kysely klubeille.

4. Vastinetta jäsenmaksulle 

edellyttävät

Klubit ja niiden jäsenet ovat vain lyp-

sylehmiä, joita käytetään kaukana 

muualla olevien asioiden hoitoon, 

tehottoman kansainvälisen organi-

saation rahoittamiseen ja johtohen-

kilöiden henkilökohtaisten ambi-

tioiden ja urapyrkimysten rahoi-

tukseen. Kirja entisenlaiseksi, kyllä 

tässä yhteisössä käytetään rahaa 

huonompaankin asiaan. Säästetään 

muusta, ei vuosikirjasta. Kirja on 

ainut mitä saamme korkeaa jäsen-

maksua vastaan.

Osallistuminen kyselyn toteutta-

miseen ja tulosten analysointi oli 

antoisa Lions-tehtävä. Aktiivinen, 

toimiva Lions-johto koostuu jäse-

niältään keski-ikää vanhemmista 

leijonista. Kirjan käyttö johtamisen 

apuvälineenä on syvälle juurtunut 

käytäntö. Sähköisissä työkaluissa on 

vielä kehittämisen varaa, jolloin van-

haa konstia tulee käyttää vielä jonkin 

aikaa uusien rinnalla. Painosmäärää 

kannattaa tarkistaa kustannussyistä.

Markku Talvio
LC Vantaa/ Pähkinärinne

Vuosikirjakyselyn 2015 
tulokset

Vuosikirja on vakiintunut käytännön työkalu 

suomalaisen Lions-toiminnan suunnittelussa ja 

ohjaamisessa. Entisen kaltaista laajaa kirjaa kaivataan 

nykyisen supistetun version sijasta. Kuva kirjoittajan.
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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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Lions-järjestön ja 
Questin avioliitto

Kansainvälinen Lions-järjestö päätti 

1980-luvun lopussa puuttua kaik-

kialla kasvavaan huumeongelmaan. 

Strategioita olisi ollut monia, mutta 

leijonat halusivat suunnata voimava-

rat ennaltaehkäisevään toimintaan. 

Tämä oli radikaali ja aikaansa edellä 

oleva ratkaisu. Yhdysvaltain hallitus 

oli valinnut kolme parhaita tuloksia 

tuottanutta ennaltaehkäisyohjelmaa 

ja yksi näistä oli Quest-ohjelmien 

kantaisä. Tällöin LCI valitsi yhteis-

työkumppaniksi ohjelman kehittäjän 

Quest Internationalin. Myöhemmin 

kansainvälisen Lions-järjestön säätiö 

LCIF osti koko Lions Quest -ohjel-

man itselleen.

Quest rantautui 
Suomeen

Tilapäinen LQ-toimikunta perustet-

tiin liittoon vuonna 1989. Pian PDG 

Riku Männistö siirtyi johtamaan sitä 

ja loi maahamme käytänteet, joita 

edelleen noudatamme. Jokaisessa 

piirissä on LQ-puheenjohtaja ja toi-

von mukaan joka klubissa Quest-lei-

jona. Maassamme on Lions Quest 

-toimikunta, nykyisin työryhmä. 

Kouluhallituksen silloinen pää-

johtaja Erkki Aho lähetti kaikille Suo-

men kouluille helmikuussa 1991 kir-

jeen, jossa hän suositteli ohjelman 

käyttöön ottoa kouluissa. Mutta 

tässä vaiheessa ei vielä ollut suo-

menkielistä materiaalia eikä koulut-

tajia. Kouluhallitus antoi kuitenkin 

suosituksensa lisäksi avustuksen 

ohjelman käännöstä varten. Miten 

leijonat onnistuivat saamaan tämän 

aikaan, on itselleni edelleen kysy-

mysmerkki!

Missä olemme nyt?

Suomessa on käytössä maailman laa-

jin Quest-ohjelma esikoulusta toi-

selle asteelle saakka. 

Olemme näyttäneet tietä muille 

Quest-maille vanhempien kohtaa-

misessa ja kehittäneet malleja, joilla 

parannetaan lasten ja lähiaikuisten 

keskinäistä vuorovaikutusta. 

Ohjelman sähköistämisessä muut 

maat ottavat meistä oppia.

Suomi johtaa tällä hetkellä laa-

jaa kansainvälistä tutkimusta, jossa 

selvitellään Questin vaikuttavuutta. 

Tulokset ainakin Suomen osalta ovat 

positiiviset. Niistä enemmän verkko-

sivuillamme www.lionsquest.fi.

Kahdenkymmenen viiden vuo-

den aikana erilaiset asiat ovat olleet 

pinnalla koulumaailmassa. Questistä 

on helppo nostaa näkyville kuhunkin 

aikaan sopivat teemat. Aluksi kes-

keistä oli päihteidenkäytön ehkäisy. 

Sitten Questistä puhuttiin itse-

tunto-ohjelmana. Yli vuosikymme-

nen tunne-ja vuorovaikutustaidot 

ovat olleet näkyvästi tapetilla. Tällä 

hetkellä olemme siirtymässä lasten 

ja nuorten aktiivisuuden ja osallisuu-

den painottamiseen.

Ketkä neropatit ovatkaan ohjel-

man alun alkaen rakentaneet, ansait-

sevat meidän kaikkien kiitoksen. 

Mitään ei vuosien saatossa ole tar-

vinnut poistaa vanhanaikaisena. Se 

on jo sinällään ainutlaatuista.

Luottamus  
toimijoiden välillä

Alkumetreistä saakka Quest-koulut-

tajien ja leijonien välinen yhteistyö 

on ollut saumatonta ja se on mah-

dollistanut Questin jatkuvan kehit-

tämisen maassamme. Meillä kou-

luttajilla on vankka kokemus kasva-

tuksesta ja koulumaailmasta, joten 

ohjelman ja koulutusten sisällöt 

ovat olleet meidän vastuullamme. 

Olemme kiitollisia leijonille saamas-

tamme arvostuksesta.

Lions Quest -työryhmän puheen-

johtajat ovat kaikki tuoneet Questin 

käyttöön sataprosenttisesti omat 

osaamisensa ja omat verkostonsa. 

Näin jokainen heistä – Riku Män-

nistö, Reijo Oksanen, Marja-Leena 

Knuutinen, Erkki Huopio, Eero 

Ipatti, Heidi Rantala, Osmo Harju 

sekä kauttaan aloittava Raija Fors – 

ovat syventäneet ohjelman tunnet-

tavuutta ja vieneet sitä uusille ula-

poille. Lähes poikkeuksetta he ovat 

perehtyneet jo ennen toimikauttaan 

ohjelmaan käymällä Quest-perus-

koulutuksen ja toimimalla oman pii-

rinsä LQ-puheenjohtajina.

Valtavan vapaaehtoistyön ovat-

kin tehneet piirien Quest-puheen-

johtajat. He ovat monesti soitel-

leet viikkokaudet piiriensä klubeille 

tivaten päätöksiä Quest-koulutuk-

sen rahoittamisesta. Ilman heidän 

pyyteetöntä panostaan koulutuk-

set eivät olisi toteutuneet ja 20  000 

suomalaista kasvattajaa olisi jäänyt 

ilman Quest-oppeja. 

Pääkouluttaja / koordinaattori ja 

liiton Quest-työryhmän puheenjoh-

taja muodostavat työparin, joka luo 

Questin strategiat. Pääkouluttaja / 

koordinaattori työskentelee pitkäjän-

teisesti; itse toimin tehtävässä vuo-

sina 1991–2009, jolloin puikkoihin 

siirtyi Ulla Sirviö-Hyttinen. Tämä 

toimintatapa on yksi keskeisimmistä 

syistä siihen, että olemme LQ:n joh-

tavia maita koko maailmassa. Oikea 

käsi tietää, mitä vasen tekee ja se 

käsi tekee, jolla on sillä hetkellä par-

haat resurssit hoitaa homma. 

Kaikille liittotoimiston työnte-

kijöille, aivan erityisesti entisille ja 

nykyisille Quest-sihteereille ja pää-

sihteereille, lämpimät kiitokset 

myönteisestä asennoitumisestanne 

ja toiminnastanne Questin hyväksi! 

ENNEN KAIKKEA KIITOS KLU-

BEILLE SIITÄ, ETTÄ VUOSI TOI-

SENSA JÄLKEEN OLETTE JAK-

SANEET PANOSTAA LAS-

TEN JA NUORTEN HYVINVOIN-

TIIN. TE OLETTE MAHDOLLISTA-

NEET KOULUTUSTEN TOTEUTU-

MISEN.

Ulla Lundmark (Savolainen)

LIONS QUEST 25 VUOTTA SUOMESSA

Questin ensimmäinen 

puheenjohtaja Riku Männistö 

ja kurssisihteeri Veronica 

Hasselström. 

Ensimmäiset vuodet jännitimme 

vuosikokouksissa, hyväksyykö liitto 

Questin aktiviteetiksi. Kuvassa Riku 

Männistö ja allekirjoittanut. (Puhu-

janpöntössä lukee Kokkola.)

Olitko ensimmäisiä Quest-kunniakir-

jalla palkittuja liiton vuosiko kouk-

sessa -93? Ota yhteyttä ainakin liit-

tymällä facebook-sivuillemme. 

Miten Suomi on noussut 25 vuodessa yhdeksi 
maailman johtavaksi Quest-maaksi? Yritän 
antaa siihen tässä joitakin vastauksia.
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seudulla Lohjalla. Koulutukseltani 

olen filosofian maisteri ja minulla 

on saksan opettajan pätevyys. Olen 

kuitenkin työskennellyt pääosin eri-

laisissa koordinaattorin tehtävissä 

muun muassa matkailun edistä-

misen parissa Saksan valtion mat-

kailutoimistolla, kandiuudistuksen 

kanssa Aalto-yliopistolla sekä hanke-

koordinaattorina Läntistä lähidemo-

kratiaa -hankkeessa Lohjalla. Mark-

kinoinnin, matkailun ja kulttuurien-

välisen vuorovaikutuksen sivu aine-

opinnoista on ollut iloa myös mat-

kanjohtajana bussimatkoilla eri puo-

lilla Eurooppaa. Vapaa-ajalla nautin 

matkustamisen lisäksi liikunnasta, ja 

tällä hetkellä iltoja täyttävät muka-

vasti thainyrkkeily, lenkkeily, kunto-

salilla käynti ja lentopallo. 

Ensimmäiset viikot Lions Ques-

tin parissa ovat olleet työntäyttei-

siä, mutta opettavaisia. Hyppäämi-

nen mukaan kesken kiivainta kou-

Helmikuussa työnsä aloittanut 

uusi Lions Quest -ohjelman sihteeri 

Jenna Härmä.

Lions Quest -ohjelmassa uusi sihteeri
lutuskautta on kuitenkin tarjonnut 

mahdollisuuden kääriä hihat saman 

tien ja perehtyä koulutukseen käy-

tännössä. 

Osallistuminen Helsingissä pää-

kouluttaja Ulla Sirviö-Hyttisen vetä-

mälle kurssille oli mitä oivallisin aloi-

tus uudelle työlle, sillä tuo kaksipäi-

väinen vahvisti sen mitä olin kovasti 

toivonut: koulutus on oikeasti laadu-

kas ja voin nyt suositella sitä eteen-

päin hyvillä mielin. Koulutus tarjosi 

nimenomaan sitä konkretiaa, joka 

omissa opettajan opinnoissani oli 

jäänyt vähemmälle tai päässyt muu-

ten vain unohtumaan. On havahdut-

tavaa huomata, miten monia erilaisia 

taitoja voi harjoittaa lukemaan ja las-

kemaan oppimisen ohessa ja miten 

yksinkertaisilla keinoilla sen voi par-

haimmillaan tehdä. Myös keskustelu 

muiden opettajien ja lasten ja nuor-

ten parissa työskentelevien kanssa 

virkisti ja avarsi ajattelua. 

Niinpä olen palannut koulutuk-

sesta työpöydän ääreen entistä moti-

voituneempana hallinnoimaan osal-

listujalistoja, varmistamaan kurssi-

materiaalien kulkua, päivittämään 

koulutuksen verkkosivuja, muistut-

telemaan kouluja tulevista lähialu-

een kursseista, hoitamaan laskutusta 

sekä opettelemaan montaa muuta 

liikkuvaa osasta, jotka liittyvät kurs-

sien järjestämiseen. Olen myös saa-

nut yllättyä iloisesti klubien aktii-

visuudesta ja halukkuudesta tukea 

Lions Quest -elämisentaitoja-koulu-

tusta. Talouden ollessa tiukilla klu-

bien apu on korvaamatonta, sillä 

harvat koulut ja kaupungit pystyi-

sivät muuten lähettämään opettajia 

koulutuksiin.

Kohta kevään kurssit ovat takana 

päin ja katse siirtyy entistä vahvem-

min tulevan kauden valmisteluihin. 

Kauden 2016–2017 koulutuskalen-

teriin voi tutustua tässä lehdessä.”

Lions Quest -ohjelman sihteerinä on 

helmikuussa 2016 aloittanut Jenna 

Härmä koulutuksen pitkäaikaisen 

sihteerin Paula Westlingin siirryttyä 

Punainen Sulka -keräyksen pariin.

”Olen kotoisin Espoosta ja asun 

nykyisin aviomieheni kanssa maa-

Piirikuvernöörikurssin 2006–2007 

kurssikokous järjestettiin Rova-

niemellä 26.–28.2.2016 ja samalla 

tutustuttiin Poro-cup 2016 ensim-

mäiseen osakilpailuun. Osakilpailun 

järjesti perinteiseen tapaan LC Rova-

niemi/Ounasvaara. Pääosa kurssin 

piirikuvernööreistä saapui puolisoi-

neen Rovaniemelle Pohjanhoviin 

perjantaina 26.2., mikä päivä kului 

vanhoja muistellen ja uusia koke-

muksia odotellen.

Lauantaina seurattiin koko päivä 

Mäntyvaaran raviradalla yleisen ja 

kuuman sarjan alkueriä sekä nais-

ten kultakelloajoa. Porokilpailu oli 

monelle uutta ja mahtava elämys. 

Kilometrin rataan meni aikaa noin 

1.17–1.21 nopeimpien porojen eli 

kuumanryhmän lähdössä. Nyt oli 

ensimmäisen kerran ohjelmassa 

myös turisteille tarkoitettu ”Villin 

Pohjolan ajo”. Kurssi jätti tämän 

kokemuksen kuitenkin väliin.

Illalla kisaorganisaatiolle ja kurs-

sille oli järjestetty Rovaniemen kau-

punginjohtajan Esko Lotvosen vas-

taanotto kaupungintalolla. Oli 

miellyttävää tutustua illan isän-

tään ja kisaorganisaatioon. Tämän 

jälkeen kuvernööreillä oli kurssiko-

kous Pohjanhovin edustussaunati-

loissa. Lion Tuomo Romakkaniemi 

kertoi LC Rovaniemi/Ounasvaaran 

toiminnasta ja aktiviteeteistä. Puo-

lisot tutustuivat korkeatasoiseen 

ja uudenaikaiseen viiden tähden 

Arctic Light -hotelliin, missä jokai-

sessa huoneessa on yksilöllinen tee-

masisustus. Illan päätteeksi nautit-

tiin salaattia ja lohikiusausta edus-

tustiloissa ja sen jälkeen päästiin tes-

taamaan vielä Pohjanhovin saunaa ja 

uima-allasta. 

Sunnuntaina seurattiin jälleen 

Mäntyvaaran raviradalla yleisen ja 

kuuman sarjan finaalit. Iltapäivän 

alussa oli ohjelmassa myös nuor-

ten musiikkiesitys ”Lapin käsikel-

lot soittavat” ja tämän jälkeen pal-

Kuvernöörikurssi 2006–2007 Rovaniemellä porokilpailuissa

Ryhmäkuva Pohjanhovin edessä.

Porot ovat ohittaneet maalin.

R h k hj h i d

kittiin äänestyksen perusteella vali-

tut ”Päivänsädekilpailun” kolme 

parasta lasta. 

PDG Paavo Rautio ja hänen klu-

binsa olivat järjestäneet kurssille 

ikimuistoisen ja mahtavan viikonlo-

pun. Kurssilaisten kuljetuksista vas-

tasi ammattitaidolla Liikenne O. Nie-

melä OY.

Poro-cup 2016 käsittää viisi osa-

kilpailua, joiden 24 eniten pisteitä 

kerännyttä kuuman sarjan poroa 

osallistuu Kuninkuusajoihin 2.–3.4. 

Inarissa. 
PDG Seppo Haario
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Kaikki alkoi vaatimattomasti eräästä 

lomamatkasta 1985. Sri Lankaan oli 

jo toimitettu käytettyjä silmälaseja 

ja yhteys mm. LC Hikkaduwaan 

oli olemassa. LC Hamina/Bastionin 

jäsen Seppo Rautaheimo ja puoliso 

Birgitta vierailivat matkallaan Hikka-

duwan klubissa, missä lion Pandula 

Kannangara esitti ajatuksen avus-

taa köyhiä, koulussa hyvin menes-

tyviä lapsia. D-piirin hallitus siunasi 

projektin ja Ossi ja Anneli Vuori-

nen pyydettiin mukaan paremman 

kielitaitonsa ansiosta. Toiminta laa-

jeni piiritasolta valtakunnalliseksi 

niin, että Liiton 50-vuotishistoriikki  

(v. 2000) mainitsee siihen mennessä 

mukana olleen jo 650 lasta. 

Nyt 30v myöhemmin kummilas-

ten juokseva numerointi on edennyt 

jo yli kahden tuhannen. Jatkuvasti 

mukana on yli tuhat lasta ja nuorta, 

sillä 5-vuotiaana kouluun menevä 

lapsi saattaa tarvita tukea jopa 15 

vuoden ajan, jos hän jatkaa perus-

koulun jälkeen vielä lukioon ja yli-

opistoon. Useita insinöörejä, laki-

miehiä ja lääkäreitä on jo valmistu-

nutkin. 

Sri Lankalaisia klubeja on projek-

tissa 25, lähinnä saaren eteläranni-

kolta. Kullakin klubilla on kymme-

niä lapsia, LC Hikkaduwalla peräti 

71. Klubin valitsema koordinaattori 

huolehtii Suomen ja Sri Lankan väli-

sestä tiedonkulusta ja rahaliiken-

teestä, tilittää kuukausittaiset avus-

tukset lapsen perheelle, usein leski-

äidille, ja auttaa monin tavoin köy-

hää perhettä. Suomessa muutaman 

hengen projektiryhmä siirtää varat 

kahdesti vuodessa Sri Lankaan ja 

pitää yhteyttä niin Sri Lankan koor-

dinaattoreihin kuin kummeihinkin. 

Noin puolet kummeista on muita 

kuin leijonia, lions-klubeja tai ladyja. 

Mukana on mm. työpaikan ryhmiä, 

opettajia ja muita yksityishenkilöitä, 

jotka ovat todenneet Lions-kummi-

toiminnan luotettavimmaksi ja par-

haiten hoidetuksi. Maksut peritään 

kerran vuodessa, peruskoulun oppi-

las saa 10€/kk, lukiolainen 15€ ja yli-

opisto-opiskelija 30€/kk, lisäksi peri-

tään 10 euroa oheiskuluihin, josta 

maksetaan myös lasten kouluvih-

kot ja lahjakassien sisältö. Yhdestä 

lapsesta ei paljoa, mutta yhteensä 

useam man miljoonan projekti!

Kummilapsista pidetään poik-

keuk sel lisen hyvää huolta. Joka 

vuosi tammi-helmikuussa Suo-

mesta matkaa työryhmä, Ossin ja 

Annelin lisäksi nykyinen projekti-

päällikkö Eero Arvo Kaija-vaimonsa 

kanssa, Leena Marvola-Sine ja aiem-

min myös Pirjo ja Matti Puoskari, tar-

kastamaan jokaisen lapsen koulun-

käynnin ja rahaliikenteen. Jos koulu 

keskeytyy, lapsi ei esimerkiksi läpäise 

tasokoetta, menee naimisiin tai töi-

hin, projekti on hänen osaltaan ohi. 

Klubit järjestävät kukin vuorollaan 

30 vuotta kummilapsitoimintaa Sri Lankassa

LC Ylivieska/Savisillan kummityttö Sanduni tahdittaa LC Beliattan paraatia. Ylpeä äiti ja PDG Kerttu Illikainen kan-

nustavat.

Ossi ja Anneli saivat kunniataulun LC Beliattan tamilinkielen lukijoilta. Vie-

ressä Eero Arvo. Ulla ja Matti Paavola ja Ratnapuran sairaalan johtaja Tri Saman Basnayake.
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Anneli, opettaja ja kummi Veikko Valavuo. 

Kuva puhukoon puolestaan. Kirjoittaja ja sairaalajohtaja.

ns. lastenjuhlan, jossa lapset esit-

tävät ohjelmaa, laulua, tansseja ja 

puheita. Lastenjuhlassa kaikki lap-

set puhutellaan (raportin tarkas-

tus), valokuvataan ja heille anne-

taan koulutarvikkeita sisältävä lah-

jakassi sekä tänä vuonna 30-juhla-

vuoden kunniaksi lahjakortti uusia 

koulukenkiä varten. Kummit, kaikki-

nensa satakunta suomalaista, saavat 

tervetuloseremonian aikana lapsilta 

kukkakimppuja tai lein kaulaansa. He 

tuovat lapsilleen tuliaisia. Monet vie-

railevat lapsen kodissakin ja voivat 

olla jopa yötä. Myös uusia ehdok-

kaita esitellään ja heidän tietonsa 

annetaan projektiryhmälle. Juhlan 

jälkeen saattaa klubi tarjota kum-

meille illanvieton paikallisine ruoki-

neen ja juomineen. 

Monet kummit ovatkin tavanneet 

lapsiaan jopa parinkymmenen vuo-

den ajan. Siinä ehtii nähdä lapsen 

kasvavan, perheen elämän muut-

tuvan ja koko yhteiskunnan muut-

tuvan. Iskihän Sri Lankaankin 10 

vuotta sitten tuhoisa tsunami tap-

paen 32  000 henkeä, useita kummi-

lasten vanhempia ja klubien jäse-

niä, juuri ennen kuin Suomen työ-

ryhmä tuli paikalle. Samoihin aikoi-

hin päättyi verinen sisällissota ja 

tänä vuonna oli maahan saatu uusi 

presidentti. Varsinkin vakituiset Lan-

kan kävijät ovat ystävystyneet kum-

milasten ja lionien lisäksi moniin 

yrittäjiin hotellin omistajista riksa-

kuskeihin. Suomalaisilla on epäile-

mättä ollut melkoinen vaikutus koko 

paikalliseen kulttuuriin. Sri Lankassa 

on muutenkin ystävällistä ja avu-

lias ta väkeä, mutta esimerkiksi Hik-

kaduwan riksakuskit eivät enää yritä 

jujuttaa turisteja ylihinnoilla. 

Tällä kertaa kävin Sri  Lankassa 

ystäväni PDG Kerttu Illikaisen 

kanssa. Hänellä on jo muutaman 

vuoden ollut oma kummityttö, 

jota ei vielä ole päässyt tapaamaan. 

Kävimme myös Ratnapuran silmä-

sairaalassa ja vierailimme LC Hik-

kaduwan klubitalolla, jossa vasta 

näimme miten valtavaa heidän toi-

mintansa on. Kummilapsia heillä on 

suomalaisten lisäksi Saksan, Itäval-

lan, Tanskan ja Englannin lionien 

kanssa. Klubitalolla toimi mikrolai-

noja antava pankki, heillä on oma 

lastentarha ja esikoulu. He olivat 

pyörittäneet suomalaisten lahjoitta-

maa mobiilia silmäklinikkaa ja edel-

leen organisoivat silmä- ja terveys-

leirejä sekä verenluovutusta. Saksa-

laisten avulla ovat rakentaneet mm. 

lastensairaalan. 

Kyllä matkustaminen avartaa. 

Pyyteetöntä auttamishalua on lei-

jonilla kaikkialla maailmassa, mutta 

kyllä noiden muutaman suoma-

laisenkin panos on ainutlaatui-

nen. Sekä ajallinen että rahallinen 

uhraus on huomattava, mutta vas-

tineeksi saa sellaista mitä ei rahalla 

saa – kokemuksen, että on todella 

saanut jotain hyvää aikaan, muut-

tanut maailmaa paremmaksi. 

Heikki Hemmilä
LC Ylivieska

Lions-liiton varapuheenjohtaja
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Ratnapuran silmäsairaalan loppuun 

rakentamisen keräys etenee ja on saa-

vuttanut helmikuun KVN:n ko kouk-

seen mennessä 75% alkuperäisestä 

tavoitteesta. Ja se on jo hieno tulos. 

Tavoitehan on 120  000€. 

Kuitenkin viime syksynä tuli ilmi 

se seikka, että potilasaineksesta 

huomattava osa on melko iäkästä 

ja heille oli lähes mahdotonta käyt-

tää rappusia, sen jälkeen kun alaker-

ran tilat ovat valmistuneet. Leikkaus-

sali on yläkerrassa ja puolet potilas-

tiloista on alakerrassa.

Siitä syystä tavoitteeseen lisät-

tiin lisätavoite, että mikäli rahaa ker-

tyy yli tuon alkuperäisen tavoitteen, 

niin samalla kertaa hankitaan hen-

kilöhissi. Kun rakennusta päästiin 

aikoinaan rakentamaan ja tiedettiin, 

että siitä kuitenkin tulee kaksiker-

roksinen, niin arkkitehti suunnitteli 

sinne hissikuilun, joka muurattiin 

ylä- ja alakerrasta umpeen. Maan-

tasakerroksessa on ollut koko ajan 

tila sen asentamiseen.

Ennen helmikuun KVN:n 

kokousta tiedusteltiin Arne Ritari-

säätiön hallitukselta, olisiko ARS:illa 

mahdollisuutta tulla tukemaan tätä 

keräystä esim. 15  000  €:n tai jollakin 

muulla summalla. Useamman neu-

vottelun jälkeen ARS:in hallitus teki 

seuraavan yksimielisen päätöksen.

”ARS:n hallitus on päättä-

nyt tukea Suomen Lions klubien 

yhteistä Sri Lankan silmäsairaala 

hanketta.  ARS lahjoittaa henkilöhis-

siä varten 15  000  €, heti kun klubien 

yhteinen tavoite 120  000  € on saa-

vutettu. Rahaa tavoitteesta puuttuu 

tällä hetkellä vain 28  000  €.   ARS:n 

hallitus uskoo jokaisen suomalaisen 

lionin tuntevan vastuunsa tämän 

tärkeän yhteisen hankkeen toteut-

tamisessa.”   

Voin sanoa, että sairaalaa ylläpi-

tävän Säätiön hallitus eli Trust Bord 

arvostaa erittäin suuresti tuota pää-

töstä ja on siitä hyvin kiitollinen. 

Tämä päätös on saatettu myös nii-

den n. 500 suomalisen klubin tie-

toon, jotka eivät ole vielä olleet 

mukana tässä keräyksessä.

Tämä hieno päätös haastaa 

myös keräysjohdon ponnistelemaan 

entistä enemmän, jotta tuo puuttuva 

28  000  € saadaan kerättyä ja sitten 

lopuksi saadaan ARS:ilta rahat tuo-

hon puuttuvaan henkilöhissiin.

 Samoin kun ARS:in hallitus, 

myös keräysjohto uskoo siihen, 

että jokainen suomalainen lion tun-

tee vastuunsa tämän tärkeän yhtei-

sen hankkeen toteuttamisessa. Kan-

salaisjärjestö, joka on saattanut 

tämän Kehitysyhteistyöhankkeen 

alulle yhdessä Ulkoasiainminiteriön 

kanssa, on Suomen Lions-liitto ry eli 

meidän kaikkien yhteinen Liitto.

 Keräyksessä mukana olevat ovat 

osallistuneet mahdollisuuksiensa 

mukaan.

Suurin henkilökohtainen lahjoi-

tus on 1  500  € ja pienin klubilah-

joitus on 5  €. Kaikki lahjoitukset 

tältä väliltä ovat yhtä tervetulleita. 

Mahdolliset lahjoitukset maksetaan 

oman piirin tilille. Minulta saa tar-

vittaessa sen tilinumeron tai sitten 

tämän toimintavuoden Lions-vuosi-

kirjasta sivuilta A22-A49.

  Erkki Laine
Keräysjohtaja ja Ratnapuran 

Silmäsairaalan hankevastaava
Erkki.laine@lions.fi 

0400 414 386

Arne Ritari -säätiö 
tulee mukaan 
tukemaan Ratnapuran 
silmäsairaalahanketta

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 Helsinki/ Munkkiniemi 107-B 500

28. LC Tapiola 107-B 510

29. LC Nykarleby 107-O 670

30. LC Haapajärvi/Kantapuhto 107-O 500

31. LC Loimaa 107-A 500

32. LC Turku/Archipelago 107-A 500

33. LC Jämsänseutu 107-G 500

34. LC Ylistaro 107-F 500

35. LC Jyväskylä/Jyvässeutu 107-G 500

36. LC Kuopio 107-K 500

37. LC Sumiainen 107-G 500

38. LC Helsinki/Lauttasaari 107-B 500

39. LC Klaukkala/Leat 107-C 500

40. LC Loppi 107-C 500

41. LC Reisjärvi 107-O 600

42. LC Brändö Kumlinge 107-A 700

43. LC Hyvinkää/Viertola 107-C 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

1.500€ henkilölahjoittajat 

Lion Dieter Van Hoye (LC Helsinki Ruoholahti)

1.000€ henkilölahjoittajat

Lion Dr. Klaus Hahne (LC Helsinki/hakaniemi)

500€ henkilölahjoittajat

1. VCC Heikki Hemilä LC Ylivieska

2. Lion Maija Huopalainen LC Helsinki Pikku-Huopalahti

3. Lion Leena Lehmussaari LC Helsinki Pikku-Huopalahti

4. Lion Leena Logren LC Vantaa Vernissa

5. PDG Pirjo Järvi LC Iisalmi Yläsavottaret

6. Lion Sari Laine-Van Hoye LC Helsinki  Ruoholahti

7. PDG Ilmari Iso-Koivisto LC Riihimäki

8. Lion Ulla Paavola LC Lahti

9. PDG Matti Paavola LC Lahti

10. Lion  Kaarina Laine LC Helsinki Ruoholahti

11. Lion Kari Hassinen LC Eno

12. Lion Raija Fors LC Ylivieska Savisilta

13. Lion Pohjois-Suomi

14. PDG Björn Taxell LC Parainen - Pargas

15. Lions-perhe Etelä-Suomi

16. PDG Reino Laine LC Somero

17. PID Erkki Laine LC Espoo/Kivenlahti

18. Lion Marsa Bäck LC Helsinki/Ruoholahti

19. Lion Göran Ekman LC Vaasa/Meri

20. PDG Armas Kristo LC Pello

21. Lion Ulla Salin LC Helsinki/Ruoholahti

22. Lion Hilkka Ruusuvista LC Nurmijärvi/Kanerva

1.000€ lahjoittaneet klubit

1. LC Turku Aninkainen 107-A 1000

500€ lahjoittaeet klubit

1. LC Espoo/Keskus 107-B 500

2. LC Helsinki-Helsingfors 107-B 500

3. LC Helsinki/Pikku-Huopalahti 107-B 500

4. LC Espoo/City 107-B 500

5. LC Espoo/Kivenlahti 107-B 500
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
10.1.–16.3.2016

A-piiri

LC Salo/Uskela: Jussi Aaltonen

LC Uusikaupunki/Merettäret: Sinikka Kassila, Mervi Uusitalo,  

Virpi Louhivuori

LC Turku/Archipelago: Mikko Siivonen, Ville Viitanen, Sami Lehtisalo

LC Turku/Pohjola: Marko Ruohola

LC Mynämäki: Rami Lehtisaari

LC Åland/Freja: Inger Skogberg, Inger Holmström

LC Rymättylä/Merimasku: Esa Alasmaa

LC Yläne: Ville Räihä

LC Salo/Birgitat: Tarja Fröberg

LC Piikkiö: Janne Aho

LC Åbo/Skolan: Barbro Schauman

LC Turku/Linna: Tomi Tikkinen

LC Mynämäki: Kimmo Salminen

LC Turku/Kupittaa: Marko Mondolin

LC Kuusjoki: Timo Alijoki

LC Turku-Åbo: Matti Keinänen

LC Piikkiö: Esa Laine

LC Masku: Lasse Kasen

B-piiri

LC Espoo/Suvituuli: Kerttu Höynälänmaa, Satu Seppänen

LC Helsinki/Pajamäki: Anne Heiska

LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice: Minna Rikala, Markku Hirvonen

LC Hanko-Hangö: Kristian Järvinen

LC Karis-Karjaa: Johan Nygård

LC Helsinki/Pitäjättäret: Saija Poutiainen

LC Espoo/Kivenlahti: Pekka Lehtonen

LC Espoo/Laakson Liljat: Merja Pesonen

LC Espoo/Matinkylä: Pekka Järvinen

LC Espoo/Olari: Michael Liuksiala

LC Grankulla-Kauniainen: Tuomas Äimälä

C-piiri

LC Loppi: Toni Myllynen, Marko Saikkonen, Tero Kuusisto

LC Hausjärvi/Helmi: Riitta Laine, Sanna Degerman, Sari Suttinen

LC Orimattila/Leonat: Katja Leino, Piia Pirinen, Heli Kokko,  

Liisa Miettinen

LC Järvenpää/Jannet: Timo Rahkola

LC Salpakangas: Ville Löyttyniemi

LC Orimattila/Viljamaa: Risto Savilaakso

LC Järvenpää: Markku Rantala

LC Padasjoki: Petri Syrjä, Antti Leikas

LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit: Sirpa Suovirta

LC Kerava/Allium: Taina Heinonen

LC Riihimäki/Mixed: Päivi Lehtonen

LC Hämeenlinna/Wanaja: Vilho Niemi

LC Orimattila: Rami Korkkula

LC Hollola/Pirunpesä: Jari Kivistö

LC Asikkala/Kanava: Satu Salmela

LC Tammela: Keijo Vartiainen

LC Tuulos: Seppo Pellikka

LC Nastola: Jarmo Laakso

LC Parola/Fredrikat: Sirkka-Liisa Lyytikäinen

D-piiri

LC Kotka/Keisarinna: Anu-Kristiina Kuusela, Ulla Alenen

LC Heinola: Markus Numminen, Tapio Heiskanen, Jari Pulkkinen

LC Nuijamaa: Kai Karhukorpi

LC Valkeala/Vekara: Lasse Aronen

LC Lappeenranta/ Weera: Ulla Kourula

LC Mikkeli/Savon-Jousi: Jörg Hansman

LC Lappeenranta/Raja: Visa Miettinen, Markku Muhonen,  

Tommi Kolhonen, Petteri Taavitsainen

LC Hamina/Bastioni: Heikki Hokkanen

LC Mikkeli: Mika Mikkonen

LC Hamina: Marko Piispa

LC Heinola/Sillat: Topi Kinnunen

LC Haukivuori: Mikko Ukkonen

LC Otava/Helmi: Ilona Matilainen

E-piiri

LC Toijala: Jani Vehka-aho

LC Kangasala/Roine: Pekka Lahti

LC Tampere/Köyhät Ritarit: Elizaveta Daviskiba, Visa Valtonen

LC Pirkkala/Naistenmatka: Hannu Villanen

LC Urjala/Linnattaret: Kirsi Creder

LC Valkeakoski/Rapola: Minna Laine

LC Valkeakoski: Pasi Repo

LC Lempäälä: Pasi Vehkaniemi

LC Orivesi: Ari Mäkitalo, Jussi Pohjola

LC Tampere/Wivi Lönn: Päivi Löytty

LC Toijala/Akaa: Eino Korhonen

LC Siuro: Riku Mikkola

LC Vesilahti/Kurjettaret: Katariina Keinänen

F-piiri

LC Övermark-Yttermark: Åke Norrgård

LC Lappfjärd-Lapväärtti: Ronny Wahlroos

LC Jurva: Veli-Matti Penttilä

LC Kristinestad-Kristiinankaupunki: Kim Lillås

LC Ylistaro: Juho Kriikku, Seppo Kääriäinen

LC Laihia/Helmi: Susanne Söderholm

LC Isojoki: Jari Pitkäranta, Rauno Peltomaa

LC Kuortane: Jani Ylimäki

LC Petalax: Kim Åkerman

LC Ylihärmä: Egon Saar

G-piiri

LC Saarijärvi: Tuomo Vilkkilä, Dieter de Vogel, Heikki Nevasalmi

LC Petäjävesi: Marko Kuukkanen

LC Hartola: Olli Eskola, Timo Eskola

LC Pihtipudas: Marko Paananen

LC Laukaa: Hannu Liimatainen

LC Laukaa/Sara: Marko Ahonen

LC Jämsä: Jarmo Sköld

LC Viitasaaari/Porthan: Kari Hämäläinen

LC Palokka/Wilma: Päivi Orava

LC Karstula/Sirkat: Satu Pitkänen

LC Keuruu: Taito Harju

H-piiri:

LC Savonlinna/Linnatar: Riitta Pihlajaniemi, Helena Ronkanen

LC Kitee/Keisarinna: Sanna Rouvinen, Mervi Venäläinen,  

Susanna Maaranen, Aini Sutinen, Tarja Hirvonen

LC Joensuu/Jokelaiset: Matti Mertanen

LC Joensuu/Pielisjoki: Eero Bodganoff

LC Savonlinna: George Sburatura, Pertti Ronkanen

LC Lieksa/Brahea: Henri Ryynänen, Mika Kurkinen

LC Joensuu: Jyrki Jaaranen

LC Kesälahti: Mika Laukkanen, Juha Mutikainen

LC Saari: Jorma Heikkilä

LC Joensuu/Kanteletar: Ritva Kontkanen
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LC Enonkoski: Kirsti Eronen

LC Nurmes: Sami Kaikkonen

LC Parikkala/Siikalahti: Gennady Shiskov

I-piiri

LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Ritva Stahl, Ulf Stahl

LC Raahe/Fantti: Mika Murtomäki

LC Oulu: Pekka Raudaskoski, Jyrki Kujala

LC Liminka/Kultasirkut: Marita Nikkilä

LC Ii: Ari Alatossava

LC Kuhmo/Helenat: Riikka Emilia Pulkkinen

LC Sotkamo/Sapsottaret: Merja Ojalammi

LC Haukipudas: Pekka Keväjärvi

K-piiri

LC Vehmersalmi: Jorma Päivinen, Tuula Lukkarila

LC Nilsiä/Syvärinseutu: Timo Taattola

LC Iisalmi: Pentti Leppänen

LC Pielavesi/Lepikko: Seppo Mäki-Turja, Aku Saastamoinen,  

Pekka Kärkkäinen, Arto Penttinen

LC Kuopio/Snellman: Eino Levy, Jari Kaartinen, Harri Kontturi

LC Kuopio: Kari Erkilä, Juha Loikkanen

LC Muuruvesi: Eevastiina Heikkinen-Björkqvist, Krister Björkqvist

LC Iisalmi/Yläsavottaret: Arja Pentikäinen, Eija Kumpulainen

LC Karttula: Matti Kukkonen, Lauri Vuorisalo, Jouko Huuskonen,  

Jukka Puustinen

LC Kuopio/Siskotyttö: Minna Proskin

LC Tuusniemi: Heikki Pitkänen, Raine Luukkonen

LC Rautalampi/Malvi: Esa Tossavainen, Sirpa Jalkanen

LC Kuopio/Kalakukko: Anton Pesonen

LC Virtasalmi: Markku Honkala, Ari Nygren

LC Sukeva: Riitta Tommila

LC Leppävirta/Unnukka: Pia-Marika Aittapelto

LC Kuopio/Päiväranta: Markku Nissinen

LC Varkaus/Justiina: Anna-Liisa Lemettinen, Ulla Hakala

LC Kiuruvesi: Risto Kärkkäinen

LC Kiuruvesi/Helmiina: Auli Marttila

L-piiri

LC Rovaniemi/Petronella: Riitta Honkanen

LC Rovaniemi/Ronjat: Ritva-Leena Olsen, Sirpa Rytilahti,  

Pirjo Helppikangas, Henna Nurminen, Tarja Outila, Arja Urponen,  

Aila Luukinen

LC Kemi/Merenhelmet: Raija Sillanpää, Sinikka Leppikangas,  

Leena Pilvesaho

LC Muonio: Hannu Silen

LC Ivalo: Esa Kumpula

LC Kittilä: Sari Hunnakko, Atte Keloneva

LC Kemijärvi: Tellervo Ruokonen, Hilkka Majava

LC Kemi: Mika Moilanen, Tommi Prusila

LC Kittilä/Levi: Satu Kokkkoniemi

LC Kuusamo/Ruka: Juha Sarajärvi

LC Pelkosenniemi: Antti Mulari

LC Kuusamo/Pohjanakat: Merja Ronkainen

LC Pello: Esko Jokiharju

LC Enontekiö: Riitta Peltovuoma

M-piiri

LC Huittinen/Gerda: Tuija Pirttikoski, Sari Kuusisto, Tarja Lammela,  

Irene Ojainmaa, Eija Aro

LC Rauma/Ankkuri: Jari Palviainen

LC Rauma/Fänikk: Essi Mäkinen

LC Sastamala/Linda: Monika Rehakka

LC Eura: Ilkka Aaltola, Jari Karlsson

LC Pori/Katariina: Merja-Riitta Andersson, Pauliina Jussila

LC Harjavalta/Huovi: Mika Männistö

LC Ulvila: Mika Nurminen

LC Siikainen: Seppo Nygård

LC Laitila/Untamoinen: Kauko Kämäräinen, Antti Heikkilä, Markus Elo

LC Pori/Ulvila: Pasi Piitulainen

LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde: Sami Rantasalo

LC Ulvila/Aurora: Anne Holmlund

LC Pori: Jari Palosaari, Pasi Huhtala

LC Rauma/Reimari: Jarkko Nieminen

LC Punkalaidun: Eero Levoniemi

N-piiri

LC Mäntsälä/Nelosväylä: Matti Salminen

LC Helsinki/Viapori: Riika Kaipainen

LC Helsinki/Pakinkylä: Reino Tikkanen

LC Vantaa/Rajakylä: Karri Silanterä, Mikko Mylläri

LC Helsinki/Marjaniemi: Leo Classen

LC Helsinki/Itä: Kari Anttila, Martti Puisto

LC Helsinki/Pro Cultura: Tarja Takala, Marita Toivonen

LC Pornainen: Tuija Tammelander, Petri Tammelander

LC Helsinki/Vuosaaari: Veli-Matti Tala, Terho Kulmala, Jani Sundgren

LC Helsinki/Soihdut: Ritva Palvalin, Kristiina Tala

LC Vantaa/Avia: Arja Linnankoski, Sanna Rosti

LC Helsinki/Pihlajamäki: Rauno Hakkarainen

LC Porvoo-Borgå: Arto Väisänen

LC Vantaa/Vernissa: Hilla Gjerstad

LC Helsinki/Pro Humano: Minna Berg

LC Helsinki/Mellunmäki: Maria Silander

LC Helsinki/Aurora: Niina Minkkinen, Merja Mantere

LC Loviisa/Queen Loviisa: Johanna Lönnfors

LC Helsinki/Keskuspuisto: Maija Koikkalainen

LC Vantaankoski-Vandaforsen: Lars Nyman

LC Vantaa/Hakunila: Ilmari Kekkonen

LC Porvoo/Blanca: Mervi Kuismanen

LC Sipoo/Pornainen: Torsti Jääskeläinen

LC Hiekkaharju-Sandkulla: Jarmo Laurila

O-piiri

LC Kannus: Marko Huuki, Arto Karppi, Marko Kallio

LC Ylivieska/Savisilta: Riitta Peltosaari

LC Kokkola/Kokkotar: Reeta Karhula

LC Nivala: Kimmo Peräaho

LC Munsala: Tomas Palomäki

Tangokuninkaalliset viihdyttivät
kappaleita, mm. tangoja. Säestäjä Tuomo Hokka käytti säestykseen flyyge-

liä, sähköpianoa ja haitaria ja sai loihdittua kuhunkin kappaleeseen solis-

tien tueksi makoisan säestyksen. 

Konsertin 1. jaksolla kuultiin nuorten musiikinharrastajien esityksiä. Peräti 

14 nuorta toi tapahtumaan nuorekkaan vivahteen esittämällä reipashenki-

siä kappaleita ohjaajansa ”musa” Sari Ropposen johdolla. Leijonahenkeä 

saliin toi klubipresidentti Juhani Hakkaraisen puhe, jossa hän toi esille jär-

jestön toimintaa ja klubiaktiviteetteja. Viimevuotiseen tapaan kutsuvieraina 

oli joukko veteraaneja, omaishoitajia sekä kehitysvammaisia nuoria. Väli-

aikakahvitus hoitui ladyjen toimesta ja konsertti päättyi arvontaan. Tuotto 

käytetään ensisijaisesti nuorisotyöhön.
 Mikko Inkinen

Tiina ja Petri Hervanto tulkitsivat upeasti 

esityskappaleitaan sekä yhdessä että erikseen.

Jännityksen täyteisiä hetkiä vietettiin LC Siilin-

järvi/Sandelsin  hyväntekeväisyyskonsertissa 

Ystävänpäivänä 14.2. 2016 Salmin salissa. 

Kun kaikki käytettävissä olevat penkit ja jakka-

ratkin oli otettu esille, saatiin lähes 300 silmä-

paria istutettua viihdyttävään konserttitapah-

tumaan, jossa päätähtinä tuikkivat tangokunin-

kaalliset Tiina (o.s. Räsänen) ja Petri Hervanto. 

Solistit tulkitsivat tyylikkäästi heille ominaisia 
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Tammikuun loppu oli kiireistä ja 

samalla mieluista aikaa useille Jär-

venpään lionsklubien jäsenille, jotka 

olivat talkoilla kuljettamassa ja luo-

vuttamassa hankkimiaan tavaroita 

Järvenpään Perhetukikeskus Auerkul-

man nuorten itsenäistymisasuntoi-

hin. Tavarat laitettiin myös paikoil-

leen itsenäistymisasuntoihin muut-

tavien asukkaiden käyttöön. Lions-

klubien panoksen lisäksi hankkee-

seen saatiin valtakunnallisen lions-

liiton Arne Ritari -säätiön apurahaa 

3  000 euroa kustannuksista, jotka 

olivat lähes 8  000 euroa.

Auerkulman perhetukikeskuk-

seen valmistui lastensuojelun pii-

rissä olleiden nuorten itsenäisty-

misasuntoja yhteensä 16 yksiöitä á 

n. 31 m² ja kaksi perheasuntoa 2–3 

h+k sekä ryhmätyötila. Taloon muut-

taneet asukkaat ovat iältään 17–21 

v. ja useimmat asuvat ensimmäistä 

kertaa omassa asunnossa. Jokai-

nen nuori saa tuekseen jälkihuol-

lon ohjaajan auttamaan elämäntai-

paleelle. Nuoret pääsivät muutta-

maan taloon helmikuun alussa, ker-

toi perhetukikeskuksen johtaja Pentti 

Kurula.

Auerkulman itsenäistymisasun-

tojen talo on Suomen ensimmäinen 

Joutsenmerkin saanut talo. Järven-

pään Mestariasunnot Oy:n raken-

tama luhtitalo Auerkulma Järven-

päässä täyttää tiukat ympäristö- ja 

terveysvaatimukset. Talon rakenta-

misideologia on erittäin ekologinen. 

Talo on energiatehokas, sisäilma on 

hyvä ja talossa käytetyt rakennusma-

teriaalit ovat turvallisia ja terveelli-

siä. Rakentamisen lisäksi elinkaari- ja 

kierrätysajattelua pidetään yllä nuor-

ten kanssa myös asumisessa. 

Myös  
palveluprojekti 

Arne Ritari -säätiön apurahaa saa-

tiin Järvenpään kolmelle miesklu-

bille 50 % kyseisen klubin hankkee-

seen osoittamasta kokonaisbudje-

tista. Rahoilla hankittiin mm. keit-

tiövälineitä, kodinkoneita ja liina-

vaatteita, siivoustarvikkeita, astioita, 

ruokailuvälineitä, mattoja, valaisimia 

Olivia Halttunen Kvarnbackens skolanista voitti Skidiskaba 2016 -laulukilpailun. 

Toiseksi sijoittautui Siiri Holstein Tolkkisten koulusta ja kolmanneksi Eevi Etelä-

vuori Hinthaaran koulusta. Skidiskaban laulukilpailu pidettiin 24. kerran runsaan 

yleisön edessä sunnuntaina 6.3.2016 Kulttuuritalo Grandissa.

Yleisön suosikiksi valittiin Erik Wahlström Näse skolanista. Orkesteri valitsi 

suosikikseen Siiri Holsteinin. Musiikkiopiston lahjoittaman laulutuntipalkinnon 

sai Freja Lindroos Kvarnbackens skolanista. Skidiskaban tämänvuotisen juliste-

kilpailun voitti Emma Sund Kulloon koulusta. Laulukilpailun yhteydessä jaet-

tiin Olavi Pitkäsen stipendirahastosta stipendi, jonka sai Porvoon musiikkiopis-

ton Ocarina-kuoro.

Lions Club Porvoo-Borgån presidentti Ilkka Tuominen toivotti yleisön tervetul-

leeksi. Kilpailun tuomariston puheenjohtajana toimi Kari Kangas. Tuomaristoon kuu-

lui hänen lisäkseen Soili Koskelainen, Pasi Siltakorpi, Anne Virta ja Tessa Virta. ”Kil-

pailu oli jälleen tasaväkinen, mutta voittaja ja kilpailun kärki erottui. Voittaja Olivia 

Halttunen nautti esiintymisestä ja eläytyi tunteella lauluihinsa. Hän on musikaalinen 

ja omaa laajan äänialan”, totesi Tessa Virta kilpailun jälkeen.

Skidiskaba orkesteria johti Kalle Katz ja laulajia ohjasi Mirella Pendolin-Katz. Kil-

pailun juontajana toimi Patrick Koskinen.

Skidiskaba laulukilpailuun osallistuu vuosittain noin 200 alakouluikäistä koululaista. 

Lions Club Porvoo-Borgå on järjestänyt Skidiskaba-laulukilpailua jo 24 vuoden ajan.

Skidiskaban nettisivuilta osoitteessa www.skidiskaba.com voi käydä tutustumassa 

kilpailuun.

Järvenpään lionit tukemassa nuoria

Lionstalkoolaisia ryhmäkuvassa 30.1.2016 Auerkulman edessä.

ja kodin perustyökaluja. LC Järven-

pää/Ainot osallistui myös keräämällä 

ja lahjoittamalla em. tarvikkeita.  

Muutamia lionseja vastasi ostettujen 

tavaroiden kuljetuksista ja 10 henki-

löä osallistui ennakkojärjestelyihin, 

jotta kaikki asunnot saivat oikean 

määrän hankittuja tavaroita. Tava-

roiden jakoon huoneistoihin osal-

listui lisäksi 20 leijonaa. 

Lionsklubien yhteishankkeen 

vastaavana toimi LC Järvenpää/Jan-

net-klubista Ari Toivanen, apunaan 

Pekka Ulmanen. Toivanen totesi, 

että tavaraprojekti meni loistavasti, 

mutta hanketta ei ollut suunniteltu 

pelkästään tavaroiden lahjoitta-

miseksi, vaan tulossa on muutakin 

pitkän ajan yhteistyötä. Yhteistyöstä 

sovitaan Perhetukikeskuksen henki-

lökunnan kanssa. Palvelutyötä voi-

daan toteuttaa osallistumalla henki-

lökunnan kanssa vertaisryhmäopas-

tukseen koskien mm. taloudenhoi-

toa, asiapaperien ja lomakkeiden 

täyttöä, kodin puhtaanapitoa, koti-

ruoan valmistamista, kierrätystä ja 

polkupyörän korjausta. Leot haluai-

sivat osallistua yhteistyöhön omalta 

osaltansa viemällä nuoria mukaan 

harrastusten pariin. Mukana hank-

keessa olivat LC Järvenpää, LC Jär-

venpää/Ainot, LC Järvenpää/Jannet, 

LC Järvenpää/Jean Sibelius ja LC Jär-

venpää/ Vennyt & Jussit ja nuorten 

Leo-klubi.

Olivia Halttunen voitti Skidiskaba 2016 -laulukilpailun

Skidiskaba 2016 -laulukilpailun voittaja Olivia Halttunen, 

Kvarnbackens skola (5.lk.). 
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Pöytäkirjoista ja Lion-lehdestä saa-

dun tiedon mukaan tunti tolkulla 

istuva kuvernöörineuvosto (KVN) 

on suunnitellut ja lopuksi viisaudes-

saan päättänyt, taustavoimien tai-

dokkaasti johdattelemana, miten 

kostetaan muulle Lions-maailmalle 

se, ettei Suomi päässyt Lions-järjes-

tön IP-putkeen. ”Saksaa, kuten PID 

Gudrun Yngvadottir’ia ei kutsuta 

liiton vuosikokoukseen Turkuun, 

Suomi ei osallistu Pohjoismait-

ten yhteiseen iltamaan, eikä Suomi 

marssi yheisessä ryhmässä muiden 

Pohjoismaitten kanssa vaan Viron 

kanssa Fukuoka:n kasainvälisessä 

vuosikokouksessa”. 

Naurettavaa ja lapsellista, näin- 

kö rakennamme kansainvälistä 

yhteistyötä? Tämän lisäksi tätä 

”koko Lions-maailman huomiota 

saavaa, maailmaa mullistavaa ja 

valtavan merkittävää protestia” jou-

tuu toteuttamaan ensi kauden kuver-

nöörineuvosto, joka ei ole itse päät-

tänyt asias ta. Lopettakaa hyvät vel-

jet Suomi johtoon -projektin vatvo-

minen! Projekti käynnistyi vuonna 

2005, siis yli kymmenen vuotta sit-

ten ja itse kukin olemme vanhentu-

neet projektin myötä. Sanotaan mitä 

sanotaan, niin tämä IP-putki päätös 

kansainvälisellä tasolla ei ollut koh-

distettu Suomea vastaan, kyseessä 

oli puhdas henkilövalinta. Onneksi 

kauniimpaa sukupuolta edustavat 

lionit eivät ole osallistuneet aina-

kaan Lion-lehden palstoilla asian 

vatvomiseen. 

Päätökset on tehty 
– pulinat pois

Voivottelukirjoitukset vaikuttavat 

itsesäälissä rypemiseltä. Päätök-

set on tehty ja pulinat pois! Käyt-

täkäämme aikaamme ja tar moam me 

Melvin Jonesin tunnuslauseen We 

Serve – Me palvelemme – Vi tjäna 

mukaisesti keskittymällä tämän päi-

vän tarpeita vastaaviin palveluakti-

viteetteihin ja tulevaisuuden aktivi-

teetteihin valmistautumiseen. Teh-

kääpä pieni laskelma kuinka monta 

palvelutuntia on jäänyt tekemättä 

apua tarvitseville ja paljonko rahaa 

on palanut Suomi johtoon -kampan-

jan tiimoilta. Olisimmeko voineet 

käyttää ajan ja rahan hyödyllisem-

min kansalliseen ja kansainväliseen 

auttamiseen? Älkää nyt enää perus-

telko kampanjaa sillä, että Suomi 

olisi saatu maailmankartalle. Koko 

vatvominen alkaa haiskahtaa huo-

nolta itsetunnolta. Menneet ovat 

menneitä.

Meidän pitää olla kiinnostuneita 

tulevaisuudesta, koska tulemme elä-

mään loppuelämäämme siinä. 

VCC Heikki Hemmilä kirjoitti 

Lion-lehdessä 1/2016 asiallisesti 

Rovaniemen NSR:n kokouksesta 

sekä raportoi tasapainoisesti ja ana-

lyyttisesti jäsenkyselyn yhteenve-

don kyselyyn osallistuneiden vas-

tauksista. Toivomme, että Heikki 

Hemmilä on tulevalla toimintakau-

della johtaja, joka on valmis uudis-

tamaan Suomen Lions-liittoa kan-

sainvälisen käytännön mukaiseksi, 

niin että liitto ryhtyy hoitamaan sille 

varsinaisesti kuuluvat tehtävät eikä 

rönsyile järjestämällä erilaisia aktivi-

teetteja, joihin piirit ja klubit lähes 

pakolla velvoitetaan osallistumaan.

Liitto on toimisto 
piireille

Arvoisat kuvernöörit, muistakaa, 

että te kuvernöörineuvoston jäseninä 

johdatte Lions-toimintaa Suomessa, 

Suomen Lions-liitto on teidän työ-

rukkasenne. Yrittäkää nyt iskostuttaa 

itsellenne ja tuleville kuvernööreille 

tämä tosiasia. Muual la Lions-maail-

Lionit huomio, katse eteenpäin, 
tulevaisuuteen!

Monissa yhteyksissä on korostettu, 

että vuosijuhlien rahalahjoitukset 

ovat mainio keino kartuttaa hyvän-

tekeväisyystilejä. PDG Timo Lehto-

nen lahjoitti lupaustensa mukaan 

saamansa 70-vuotispäiviensä onnit-

telurahat hyväntekeväisyyteen nuor-

ten hyväksi ja syrjäytymisen ennal-

taehkäisyyn. Lahjoituksen saivat 

Akaan seurakunnan erityisnuori-

sotyön nuorisokahvila Manala 800 

euroa vastaanottajana Sari Lajusuo, 

partiolaiset Toijalan Eräveikot ry 800 

euroa vastaanottajana Paavo Hele-

nius ja Suomen Lions-liiton Punai-

nen Sulka -keräys 1 000 euroa vas-

taanottajana LC Toijala/Akaan presi-

dentti Harri Moilanen. 

Juhlat pidettiin Akaan Toijalassa 

seuraintalo Sampolassa. Mukana 

juhlissa oli lähisukulaisia, lions-

massa Kuvernöörineuvosto on yhtä 

kuin ko. maan tai maanosan monin-

kertaispiiri (MD-NNN). Meillä Suo-

men Lions-liitto on yhtä kuin Suo-

men moninkertaispiiri MD-107 eril-

linen organisaatio, joka lisää byrokra-

tiaa ja muihin Lions-maihin verrat-

tuna aiheuttaa turhia, jatkuvasti kas-

vavia kuluja jäsenistölle. 

Jos Suomen kaltainen organisaa-

tiomalli olisi niin ylivomaisen hyvä, 

niin miksi sitä ei ole otettu käyt-

töön muissa maissa? Tämän lisäksi 

liiton hallitus ja virkamiehet johdat-

televat kuvernöörineuvostoa, joka 

usein koostuu henkilöistä, jotka 

ovat täysin johdateltavissa koska 

heillä ei ole päätöksen teon tueksi 

tarvittavaa tietoa eikä kokemusta 

toimeen ryh tyes sään. Liiton tulee 

olla ”toimisto piireille”, eikä kuten 

se nyt käytännössä on KVN:n ja pii-

rien ”POMO”. Tämän tosiasian tie-

dämme kokemuksesta, sillä meidän-

kin kollegoistamme osa oli liian kilt-

tejä laumasieluja ryhtyäkseen aja-

maan muutosta vallitsevaan tilan-

teeseen.

Rakentavin Lions-terveisin
PDG Kaj Sjöblom

PDG Pekka Kontturi

Juhlamuistamisrahat hyväntekeväisyyteen
ystäviä, lapsuuden ystäviä, kaksi 

Suomen lionsliiton entistä puheen-

johtajaa Tapani Rahko puolisoi-

neen ja Marja-Leena Knuutinen, 

E-piirin DG Erkki Voutilainen, PDG 

Jaanus Pilv puolisoineen ja muita 

hyviä ystäviä eri järjestöistä ja myös 

Virosta.

Ohjelmaa oli monenlaista: Toija-

lan Mieskuoron esityksiä, runoja, rie-

hakas kahden naisen sketsi, nuoruu-

den muisteloita ja virallisia muista-

misia. Ruoka oli taivaallisen hyvää, 

riistapainotteista.

PDG puoliso Merja Lehtonen

Juhlakuvassa Merja ja Timo Lehto-

nen, Harri Moilanen, Paavo Helenius 

ja Sari Lajusuo.
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Tempus fugit – aika rientää. Nuoret miehet, joilla oli haave paremmasta 

maailmasta, perustivat aikoinaan Lions Club Lempäälä/Kanavan. Näistä 

ajoista on kulunut jo viisikymmentä vuotta. LC Lempäälä/Kanavan juhla-

päivää vietettiin iloisesti, mutta juhlavasti Lempäälässä Vaihmalan hovissa.

Tilaisuudessa oli useita vaikuttavia kohtia. Mieleen jäävimpiä oli kah-

den perustajajäsenen Kauko Palmun ja Veikko Venhon sekä heidän puoli-

soidensa Ritvan ja Vienon palkitseminen 50-vuotisesta ansiokkaasta lions-

työstä. 50-vuotispalkinto on myönnetty myös Jukka Aaltoselle ja Teuvo 

Heulalle sekä heidän puolisoilleen. He eivät kuitenkaan olleet tilaisuudessa 

läsnä.

Näyttävyyttä ja teatraalisuutta juhlaan toi miekan kohottelu. Auvo Mäki-

nen ja Esko Hietanen lyötiin kyläsepän takomalla miekalla Lions-ritareiksi. 

Toivo Lepistö yllätettiin Melvin Jones -jäsenyydellä.

Suomen Lions-liiton edellinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen piti juh-

lapuheen. Hän totesi muun muassa, että asenne ratkaisee, kuinka menes-

tymme palvelutyössä tulevina vuosina. Hän kertoi olevansa varma, että LC 

Lempäälä/Kanava menestyy.

Perustajajäsen Kauko Palmun historiikissa siirryttiin ajassa 50 vuotta 

taaksepäin. Juhlayleisö hörähti monta kertaa Kaukon humoristisesti esit-

tämille muisteluksille. Paljon on 50 vuodessa ehtinyt tapahtua.

Lions-tunnuksessa on kaksi leijonaa. Leijonat katsovat sekä menneisyy-

teen että tulevaisuuteen. Näin ne ilmentävät sekä kunnioitusta perintöä 

kohtaan että varmuutta tulevaisuuden suhteen. Tulevaisuutta ilmensi juh-

lassa uuden jäsenen vastaanotto. Tervetuloa mukaan toimintaan Marko 

Kuula ja puoliso Minna Vääri!

LC Lempäälä/Kanava 
– virkeä viisikymppinen

LC Lempäälä/Kanavan 50-vuotisjuhlassa Lions-ritareiksi lyötiin liiton entinen 

viestintäjohtaja Auvo Mäkinen (oik.) ja IPDG Esko Hietanen, jonka vierellä 

puoliso Leila Lehto sekä juhlapuhuja IPCC Tuomo Holopainen.

Lions Club Lempäälä/Kanava lahjoitti 50-vuotisjuhliensa kunniaksi 

hyväntekeväisyyteen yhteensä noin 6  000 euroa. Ladyt lahjoittivat tämän 

lisäksi 2  500 euroa. Lahjoitusten kohteena olivat mm. lempääläläiset par-

tiolippukunnat ja vanhustyökeskus Himminkoto.

LC Lempäälä/Kanavan presidentti Alex Lassila kiittää tehdystä työstä lei-

jonia ja ladyja, yhteistyötahoja ja ennen kaikkea tavallisia lempääläläisiä.

– On tärkeää, että palvelujärjestönä pystymme tukemaan humanitaarista 

työtä ihmisten anteliaisuuden ansiosta. Jatketaan samalla linjalla.

Arkun kantoapu tullut tarpeeseen
Ylikonstaapeli Rauno Yli-Hynnilä, 77, on yksi niistä miehistä, jotka ovat 

kantamassa arkkua siunaustilaisuudessa, jos omaisia ei ole tai heitä on 

liian vähän.

Vainajien kantoapu tuli eläkkeellä olevalle poliisille kuin vahingossa. 

hautaustoimisto pyysi kunnostaan ylläpitävää reserviupseeria kantajaksi 

ja tämä mietti, että tällainen apu voitaisiin ottaa Lions Club Kurikan pal-

velutehtäväksi. Klubi on perustettu 1962 ja on paikkakunnan vanhin. Teh-

tävä sopi 36 jäsenen joukolle mainiosti.

Yhteydenotto hautaustoimistoon, seurakuntaan ja sosiaalitoimistoon 

osoitti, että kantoapu siunaustilaisuudessa oli todella tarpeen. Iäkkään hen-

kilön kaikki omaiset asuvat ehkä muualla ja vieraantuneet kotiseudusta tai 

vierastavat hautajaisia, koska käyvät niissä harvoin.

Kurikassa haudataan vuodessa noin 120 henkilöä. Kun vainajien kan-

toapu käynnistettiin viisi vuotta sitten, palvelua on tarvittu 38 hautajai-

sissa ja kantajina on ollut 165 miestä. Usein kaikki kuusi kantajaa ovat lei-

jonista, toisinaan osa on omaisia. 

– Koska monet hautajaiset pidetään arkisin, työikäiset ehtivät kantajiksi 

harvemmin, mutta kaikki ovat valmiina tehtävään. Suntio antaa tapulissa 

aina hyvät ohjeet, jotta seremonia sujuu taitavasti, Yli-Hynnilä toteaa. Tämä 

on meille leijonille palvelutehtävä ja se on ilmaista. Yhteydenottoa ei tar-

vitse arkailla. Toisinaan meille ojennetaan kirjekuori, mutta emme käytä lah-

jarahaa leijonien toimintaan, vaan annamme seurakunnan diakoniatyöhön. 

Jos on pienet hautajaiset, jälkeenpäin omaiset voivat kiittää myös siitä, 

että haudalla veisattiin muhkeasti. Muistotilaisuuteen leijonat menevät vain 

pyynnöstä ja silloin useinkin käy niin, että tilaisuuden jälkeen on kiire jo 

jonnekin muualle.

Suntio Hilkka Palomäki pitää vainajien kantoapua erittäin tarpeellisena ja 

hän kutsuu leijonia herrasmiehiksi. Joskus täytyy tapulissa valita sanansa, 

kun tietää, että tutut miehet osaavat tehtävänsä, mutta omaiset ovat ensi-

kertalaisia. Rauno Yli-Hynnilä harrastaa leijona- ja maanpuolustustoimin-

taa, vuodesta 1998 hän on ollut sotainvalidien asiainhoitaja. Kuntourheilua  

36 vuotta poliisina ollut mies ei jätä ja toisinaan hän kirjoittaa myös leh-

tijuttuja. 

Teksti ja kuva: Raija Peltomaa
Vaikka Rauno Yli-Hynnilä on tottunut kantaja, arkunkantohihnat menevät 

helposti solmuun, jota suntio Hilkka Palomäki suoristaa.
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LC Vantaa/Koivukylä ry täytti tänä vuonna kunnioitettavat 40 vuotta. Tilai-

suutta juhlittiin lähes viidenkymmenen klubiveljen ja ladyn voimin. Juh-

laan osallistui kutsuvieraita niin N-piiristä, kuin naapuri klubista ja Reko-

lan seurakunnasta. 

Juhlakomitean vetäjän Esko Siilasto avauspuheen ja tervetuliaismaljo-

jen jälkeen nautittiin Anne Nielsenin ja Monna Relanderin upeasta ranska-

laisen musiikin esityksestä. Tämän jälkeen nautittiin juhlaillallinen asiaan-

kuuluvine puheineen. Charterpresidentti Keijo Kotirannan ollessa estyneenä 

hänen terveisensä juhlaväelle välitti perustajajäsen Jukka Isoaho. 

Juhlan yhteydessä palkittiin ansioituneita leijonia ja ladyjä. Piirikuver-

nööri Veikko Teerioja jakoi juhlallisin menoin uusia Melvin Jones -jäsenyyk-

siä, piirin ansiomitaleja sekä omana lahjanaan klubille tunnustusmitalin 

ja piirin viirin. Klubin kuudesta vielä mukana olevasta perustajajäsenestä 

paikalla olleet neljä vastaanottivat perustajäsenen 40-vuotisansiomerkit. 

Illan ehdoton kohokohta oli tietenkin 6  000 euron lahjashekin luovu-

tus Rekolan seurakunnan diakoniatyön hyväksi. Lahjoitukseen osallistui 

myös Koivukylän Citymarket omalla osuudellaan. Lahjashekin vastaan-

ottivat Rekolan seurakunnan puolesta diakonit Sirkka Rantanen ja Sanna-

mari Rusi. Yhteistyö Rekolan seurakunnan ja Citymarketin kanssa on jat-

LC Vantaa/Koivukylän
juhlalahja diakoniatyölle

Lahjashekin luovutus, kuvassa vasemmalta diakonit Sirkka Rantanen ja San-

namari Rusi sekä klubipresidentti Erkki Ruuska ja lady Eeva Ruuska. Kuva: 

Matti Puurunen.

Klubin uudet Melvin Jones-jäsenet Päivi Puurunen, Esko Siilasto ja Risto Puha 

sekä jäsenyyden luovuttaneet klubipresidentti Erkki Ruuska (vas.) ja piiriku-

vernööri Veikko Teerioja (oik.). Kuva: Matti Puurunen.

kunut jo useamman vuoden ”Auta Lasta Auta Perhettä” -tavarakeräyk-

senä. Kerätyt tavarat diakonit ovat jakaneet alueen lapsiperheille joului-

loa tuottamaan. 

Vuosien saatossa klubi on kerännyt erilaisten tapahtumien avulla varoja 

alueen asukkailta ja yrityksiltä ja lahjoittanut ne lyhentämättöminä alueen 

nuoriso-, vammais- ja vanhustyöhön sekä muille alueella apua tarvitse-

ville. Klubin ”Me palvelemme” ei rajoitu vain rahalahjoituksiin, vaan toi-

minta kattaa laajan joukon erilaisia aktiviteetteja, hankkeita ja yhteistyötä.

 Tarhaikäisille on lahjoitettu sekä huomioliivejä että askarteluvälineitä ja 

järjestetty erilaisia leikkimielisiä kilpailuja. Kouluiän saavuttaneille on jaettu 

stipendejä ja hymypatsaita sekä tuettu opettajien Lions Quest -koulutusta. 

Kansainvälisen nuorisovaihdon lisäksi on tuettu urheilu- ja harrastusseu-

roja ja Rekolan partiolaisia ja Rekolan VPK:ta. 

Vammaistyössä on osallistuttu lohkon yhteisiin hankkeisiin, joista Kuu-

sijärvi-tapahtumalla on jo pitkät perinteet, sekä tehneet yhteistyötä Iiris-kes-

kuksen kanssa.Vanhustyömme keskittyy Havukosken palvelukeskukseen, 

jossa ladyt ovat avustaneet ruokailuissa, lukeneet sanomalehtiä ja osallis-

tuneet Porinapirtin toimintaan. Klubiveljet ovat toimineet kavaljeereina ilta-

päivätansseissa, järjestäneet bingotapahtumia, hoitaneet kuljetuksia ulkoi-

lutapahtumiin, toimineet liikenteenohjaajina ja laulattaneet Porinapirtissä. 

Yhteistyö sotaveteraanien kanssa huipentui viime kevään ”Sota-ajan Lau-

luja” konserttiin yhteistyössä LC Vantaa/Vernissan kanssa. Juhlakonserttiin 

saapui yli 200 veteraania joiden kuljetuksen järjestämisessä saimme tukea 

Vantaan kaupungilta. Klubista löytyy myös mittavaa kokemusta rosvopais-

tin valmistamisesta, millä on ilahdutettu useiden vuosien ajan mm. Kau-

nialan ja Oulunkylän kuntoutussairaalan veteraaneja.

LC Juva täytti 50 vuotta
Juvan Lions Club perustettiin heinäkuussa 1965 osana maanlaajuista ja maa-

ilman suurinta avustus- ja palvelujärjestöä. 50-vuotista toimintaansa se juhli 

10.10.2015. Viidenkymmenen toimintavuoden aikana on Lions-palveluak-

tiviteetit Juvalla kohdistuneet lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityk-

sen turvaamiseksi. Ikääntyneiden, perheiden, vammaisten ja muiden apua 

tarvitsevien, sekä sotiemme veteraanien tukeminen ovat niinikään leijo-

nien toiminnan kohteena.

Partalan Kuninkaankartanossa oli kutsuvieraiden joukossa klubin sidos-

ryhmäverkosto hyvin edustettuna. Juvan kunnan, seurakunnan sekä kum-

miklubin Virosta LC Turban edustajat antoivat puheenvuoroissaan tunnus-

tusta Juvalla tehdysta Leijona-työstä. 

Juhlan pääpuhuja oli OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen. Hän toi tul-

lessaan terveiset valtakunnan finanssipolitiikan huipulta. Karhinen käsit-

teli puheessaan talouden haasteita, digitalisaation vauhdikasta etenemistä 

sekä mm. kolmannen sektorin roolia yhteiskunnan merkittävänä toimijana. 

Juvalaislähtöinen Karhinen on toiminut aikanaan Juvan Rotareissa, ja naa-

purikunnan mökkiläisenä on tottakai edelleen hyvin kiinnostunut ja myös 

perillä Juvan asioista.

Karhisen mukaan toimintatapojen ja palveluiden digitaaliseen muotoon 

muuntaminen tulee oleellisesti muuttamaan elämäämme. Kuluttajien käyt-

täytyminen muuttuu ennennäkemättömällä tavalla. 

Juhlassa muistettiin LC Juvan jäseniä ansiomerkein. Piirikuvernööri 

Juhlavieraat ryhmäkuvassa. Vasemmalta Saku Lemmetyinen Juvan seura-

kunta, kunnanjohtaja Heikki Laukkanen, LC Juva/Luonterin presidentti Pirkko 

Vihavainen ja lion Eeva-Liisa Laamanen, OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhi-

nen, Risto Lappalainen Juvan rotareista, LC Juvan presidentti Risto Hämäläi-

nen ja Virosta LC Turban presidentti Gunnar Miljan.

Markku Vihavaiselle luovutettiin Melvin Jones -ansiolaatta, rintaneula ja 

onnittelukirje. Kalevi Kaskes sai pitkään toimineen jäsenen 50-vuotisansio-

merkin, Matti Pietikäinen, Veijo Piispa ja Jarkko Ralli vastaavan ansiomer-

kin 40 vuoden jäsenyydestä. Rahastonhoitaja Tapani Ikoselle luovutettiin 

yhden ruusukkeen ansiomerkki. Presidentti Risto Hämäläiselle ja sihteeri 

Veli-Pekka Karlssonille piirikuvernööri luovutti piirin ansiomerkin.
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Kalenterituotto Paloahon
erityiskoulun hyväksi

LC Valtimo paikallinen 
vuoden liikuttaja

Soppatykki Sampona

Leijonaluola Utajärvellä
Utajärven lionsklubi ja Merilän kartano ovat järjestäneet leijonien toimin-

taan ja kokoontumispaikaksi viihtyisän leijonaluolan matkailu- ja tilausra-

vintolayritys Merilän kartanoon. Leijonaluola on varustettu nykyaikaisella 

tekniikalla ja kaikella mahdollisella 50 vuoden aikana kertyneellä Lions-rek-

visiitalla. Niin klubin kuin Merilän Kartano yrittäjän, PCC Asko Merilän-

kin Lions-muistot luovat leijonatoimintaan oivan kehittämisen tunnelman. 

Heimo Turunen

Merilän kartanon tilat tarjoavat oivan paikan Utajärven leijonien kokoontu-

misille. Niinpä sinne on muodostunut oikea leijonaluola.

LC Kuopio/Päivärannan toisen kerran toteutettu Paloahon erityiskoulun 

oppilaiden töistä koottu seinäkalenteri tuotti yli 2  600 euroa. Summa luo-

vutettiin lyhentämättömänä koulun tiloissa pidetyn kuukausikokouksen 

yhteydessä. Vararehtori Suvi Orasuon mukaan Paloahon koulun painopis-

teinä ovat kommunikaatio- ja tietokoneavusteinen opetus ja tavoitteena on 

kokonaisvaltaisen opetuksen ja kuntoutuksen avulla tukea lasta siten, että 

hänellä olisi tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa oppimisvelvollisuutensa 

omien edellytystensä mukaisesti. 

Koulun oppilaat ovat eri tavoin vammaisia ja heillä on erilaisia oppimis-

häiriöitä. Opetusta annetaan esikoulusta yhdeksänteen luokkaan asti ja 

heillä on pidennetty 11-vuotinen oppimisvelvollisuus. Koulussa on 24 oppi-

lasta, jotka on sijoitettu neljään opetusryhmään. Kommunikaatio, moto-

riikka, sosiaaliset taidot, päivittäiset taidot sekä ajattelun että ongelmarat-

kaisun taidot ovat opetuksen toiminta-alueet.

Pohjois-Karjalan Liikunta palkitsi Lions Club Valtimon Vuoden 2015 liikut-

tajana Valtimolla. Ehdotuksen huomionosoituksesta teki kunta. Perusteluna 

oli klubin viime kesänä hankkima frisbeegolfrata. 

Yhdeksänväyläinen rata rakennettiin Lokkiharjun liikuntapuistoon Valti-

mojärven rannalle. Klubi rahoitti hanketta 50-vuotisjuhlansa kunniaksi noin 

7  000 eurolla ja sai puolet summasta Arne Ritari -säätiöltä. 

Vuoden liikuttajat palkittiin maakunnallisessa urheilugaalassa tammikuun 

lopulla. Huomionosoituksen otti klubin puolesta vastaan Paavo Harakka. 

Kunniakirjaa ja pienoispatsasta ihasteltiin klubin helmikuun kokouksessa.

Teksti ja kuva: Pertti Meriläinen

LC Vaasa/ Meri hankki runsaat 20 vuotta sitten Puolustusvoimain vari-

kolta Vammalasta soppatykin mallia -29, siis tykin joka oli sodankäynyt 

yksilö. Tarkemmin sen palveluksia Talvi- tai Jatkosodassa ei tiedetä, mutta 

LC Vaasa/Meren palveluksessa se osoittautunut varsin tehokkaaksi palve-

lijaksi ja ”rahasammoksi” vuosien varrella. Sen tuomilla tuotoilla klubi on 

voinut vuosittain jakaa huomattavia avustussummia apua tarvitseville. Vuo-

den 2015 joulukirkossa jaettiin avustuksia yhteensä 3 000 euron edestä.

Vuosi 2015 oli soppatykin toiminnassa varsin vilkas. Tykin tuomaa pal-

velua tarvittiin yli kymmenessä tilaisuudessa vuoden aikana. Merkittävä 

tulonlähde koitui kesäkuussa, jolloin Vaasassa järjestettiin Veteraaniauto-

jen kokoontumisajo. Mukana oli noin 170 autokuntaa, joissa jokaisessa 

kaksi tai useampi matkustaja. Heille järjestettiin aamuruokailut Kasarmin-

kentällä ja lounas Strömsön pihamiljöössä.

Klubille suorastaan korvaamaton apu on vuosien saatossa ollut kokkina 

toiminut Maija-Liisa Luopajärvi, jonka rautaisella ammattitaidolla ovat val-

mistuneet monenlaiset keitot ja sopat. Klubin veljet ja ladyt ovat sitten 

omalla työpanoksellaan olleet mukana tapahtumien järjestelyissä.

Siika-ja silakkamarkkinat syyskuun ensimmäisellä viikolla ovat olleet jo 

25 vuoden ajan merkittävä tapahtuma, jossa soppatykki ja sen tarjoama 

herkullinen siikakeitto on tullut laajalti tunnetuksi tuotteeksi. Tänä vuonna 

soppatykki onkin ollut liikkeellä varsin aktiivisesti. Niinpä runsaassa kym-

menessä eri tapahtumassa eri puolilla kaupunkia on tarjottu yli kaksitu-

hatta ruoka-annosta.

Jotta keittoa voitaisiin jakaa yhdistysten, liikkeiden ja yritysten tapah-

tumissa, tarvitaan tietysti logistiikkaa ja markkinointia. Tässä tehtävässä 

on pitkään toiminut lion Pekka Siljamäki. Hän on päävastuullisesti vastan-

nut soppatykin kuljetuksista ja pesuista yms. toki muitakaan veljiä unoh-

tamatta, kaikkien työpanosta tarvitaan aktiviteetin hoitamiseksi.

Kuva ja teksti: Risto Soini

Paloahon koulun vararehtori Suvi Orasuo vastaanotti LC Kuopio/Päivärannan 

myymien kalentereiden tuoton. Luovuttajina olivat aktiviteettitoimikunnan 

puheenjohtaja Ritva Naumanen ja presidentti Anita Hakaoja. Kuva: RNen.

Paavo Harakka (vasemmalla) toi kunniakirjan ja palkinnon klubin kokouk-

seen frisbeegolfrataidean isän Jouko Harakan, edellisen kauden presidentin 

Marko Rautiaisen, nykyisen presidentin Erkki Tuovisen ja sihteerin Kari Tol-

vasen ihasteltaviksi.

Maija-Liisa Luopajärvi maustaa lohikeittoa ja Pekka Siljamäki seuraa, että 

kaikki sujuu.
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LC Tampere/Wiwi Lönnille siirtynyt vetovastuu yksinäisten joululounaasta 

oli nyt toista kertaa ravintola Koukun Helmessä. Tätä vanhusten lounasta 

30 vuotta järjestänyt LC Tampere luovutti vastuun Wiveille. Koukun Hel-

meen saapui noin 100 vanhusta. Heitä oli eri puolilta Tamperetta, kaukai-

simmat Teiskosta. Heille oli järjestetty kyyti mennen tullen. Hienon joulu-

lounaan tarjosi Tampereen kaupunki. Tilaisuuden onnistumisen mahdol-

listi useiden E-piirin klubien rahallinen tuki sekä avustaminen itse tilaisuu-

dessa. Joululounastoimikunnan vetäjinä toimivat Kirsti Vapalo, Alli Mik-

kolainen ja Heli Karaila.

Musiikista juhlassa vastasivat musiikin maisteri Vesa Haapaniemi, nuo-

ret Juliana ja Juuli Hulkkkonen sekä kuoro Viestiveljet. Joululauluja laulet-

tiin yhteisesti, Viestiveljet taustalla. Joulupuheen piti Valto Käkelä.

Viime vuoden syksyllä Kurikan Lions Clubin toimesta järjestetyn Lucia-

äänestyksen tuotto jaettiin Lucia-ehdokkaiden taustajärjestöille. Jaettavaa 

tapahtuma tuotti 2 088 euroa ja summa jaettiin järjestöille ehdokkaiden 

saamien äänimäärien perusteella. Kuusi neitoa osallistui tapahtumaan. He 

edustivat Unicefia, Kurikan 4H:ta, Kurikan seurakuntanuoria, Kurikan Rat-

sastajia, Kurikan Ryhdin jousiampujia ja saman seuran jalkapallojaostoa.

Tapahtuman puuhalady Irmeli Piitulainen esitti kiitokset ehdokkaina 

olleille tytöille, heidän vanhemmille ja taustajärjestöille. Hän totesi tyttö-

jen olevan rohkeita, kun lähtivät mukaan tähän tapahtumaan. Samalla he 

tekivät hyvää työtä niin itselleen kuin järjestöilleen. LC Kurikan toimesta 

on Lucia-äänestystä järjestetty 22 kertaa.
Rauno Yli-Hynnilä

Kaupunginvaltuuston jäsenen ja LC Haminan ideoima kaupungin senio-

riväestöön kohdistunut talviaktiviteetti toteutettiin 15.1.2016.  Haminan 

kaupunki kustansi liukuestenastoja ikäihmisten jalkineisiin ja  LC Haminan 

lionveljet hoitivat osuutenaan nastojen kiinnityksen.  

Kahden market-myymälän aulatiloissa leijonaryhmät suorittivat nasto-

jen kiinnityksen ammattisuutarimaiseen tapaan.  Nastoja käytettiin kaiken 

kaikkiaan 1200 kpl, joka vastannee satakunta kenkäparia. 

Kaupungille tämä aktiviteetti tuonee toivottavasti huomattavan säästön 

kuntalaisten lonkka- ja muiden luiden säilyessä ehjänä ilman kaatuilemisia.

Joululounas vanhuksille

Luumäen Leijonat kävivät särällä

Lucia-tuotto järjestöille Kurikassa

Nastat jalkineisiin

Noin 100 ikäihmistä oli LC Tampere/Wiwi Lönnin järjestämällä yksinäisille 

tarkoitetulla joululounaalla.

Säräpaistos, eli lampaanliha perunoineen, on juuri vedetty uunista ulos. 

Kuvassa vasemmalla yrittäjä Esko Hietaranta.

Supermarket Kanuunan tiloissa lionveljet Pertti Tuominen, Jarmo Metsänen 

ja Mauri Viitanen suutareina.

Lucia-neitoehdokkaat ja taustajärjestöjen edustajat vasemmalta lady Helena 

Vierimaa, Janni Yli-Vainio, Minna Kivimäki, Lucia-neito Venla Kujanpää, Mari 

Lähdesmäki, Elina Järvinen, Juha Lähdesmäki, Maria Huhtanen, Osmo Koi-

vunen, Siiri Kokkarinen, Henna Polvi-Lohikoski, Sonja Tikka ja lady Irmeli 

Piitulainen.

Ei siellä mitään säretty eikä rikottu!

LC Luumäen leijonat viettivät pikkujoulua 11.12. matkaamalla naapuri-

pitäjään Lemille, joka on kuuluisa erikoisesta liharuuastaan särästä. Tälle 

kulinaariselle pikkujoulumatkalle päädyttiin, koskta yllättävän monet lei-

jonat eivät olleet aikaisemmin sitä maistaneet.

Särä on isossa puu-uunissa kypsytettyä lampaanlihaa perunan kera. 

Ylimääräisiä ”rehuja” siihen ei kuulunut, mutta palanpainikkeeksi saattoi 

kulauttaa valittua ruokajuomaa. 

Tarkemman selostuksen särästä ja sen valmistuksesta antoi Lemin särä-

pirtti Kippurasarven isäntä Esko Hietaranta.

– Särä valmistetaan lampaanlihasta, joka pitää suolata ensin viisi-

kuusi päivää. Särä paistetaan koivupuisessa säräkaukalossa aika kuumassa 

uunissa, joka on lämmitetty hyvissä ajoin.

– Kuoritut perunat keitetään puolikypsiksi. Kun liha on kypsynyt, puo-

likypsät perunat laitetaan lihan alle ja annetaan vielä hautua puolitoista-

pari tuntia uunissa – ja sitten on valmista.

Säräpirtti Kippurasarven erikoisuus on myös se, että särää on aina riit-

tävästi syöjien santsata. Esko Hietarannan mukaan santsauksen maailman-

ennätys on 13 kertaa. Luumäen leijonat eivät tainneet olla ”nälkäisiä kuin 

leijonat”, sillä ennätystä ei kukaan hätyyttänyt. Paras tulos oli meidän poru-

kassa ”vain ” viisi santsausta – vaikka ruoka oli erittäin hyvää.

Pikkujoulujen ohjelma oli tällä kertaa lähinnä vain herkuttelua särällä, 

mutta perinteitämme kunnioitettiin kuitenkin pikkujouluarpajaisilla. 

Juhani Partanen
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LC Kiuruvesi/Helmiinalla toripäivä
LC Riihimäki/Uramo 50-vuotias

LC Kouvola/Hansa juhli 30 toimintavuottaan 17.10.2015. Klubin virallinen 

perustamispäivä on 19.10.1985. Juhlallisuudet aloitettiin seppeleen laskulla 

sankariristille Kouvolan vanhalla hautausmaalla. Seppeleen laskun jälkeen 

piti klubin pitkäaikainen jäsen Antero Rossi tunteikkaan puheen sankari-

ristillä. Iltajuhlaa juhlittiin Kouvolan Upseerikerholla, jossa myös kuukau-

sittain vietetään klubin kokoontumisia. Iltajuhlan tervehdyssanat lausunut 

klubin presidentti Juha Lahtinen totesi toiminnan olevan edelleen klubin 

tarkoituksen mukaista ja monipuolista.

Juhlapuheen piti kummiklubimme (LC Kouvola Salpaus) presidentti Matti 

Väätäinen, erittäin sisältörikkaassa ja hienossa puheessaan hän totesi mm 

edelleen Lions-toiminnan tärkeyden yhteiskunnassa.

Kouvolan kaupungin tervehdyksen toi kaupunginhallituksen puheen-

johtaja, lion Jari Larikka, tuoden tervehdyksessään hyvin esille kolmannen 

sektorin tarpeellisuuden myös kaupungin toiminnassa.

Klubin historiikin koonnut Antero Rossi piti ansiokkaan ja mielenkiin-

toisen esityksen klubimme 30-vuotistaipaleesta.

Juhlassa julkistettiin 1  000 € lahjoitus Mannerheimin Lastensuojelulii-

ton Kymen piirille käytettäväksi media-aiheisiin tietoiskuihin (mm. netti-

kiusaaminen) Kouvolan keskustan kouluille.
Timo Tuuri

LC Riihimäki/Uramo juhli 50-vuotista toimintaansa 7.11.2015 Riihimäen 

Scandicin juhlatiloissa.

Klubin perustamisesta lähtien jäsenet ovat osallistuneet ja tehneet töitä 

erilaisissa projekteissa kotipaikkakunnalla, Riihimäellä, mm. Lasten talvikar-

nevaaleissa ja kevään Suuressa Autonäyttelyssä. Tilaisuuksista kerätyt varat 

on käytetty nuorisotyölle ja ikäihmisten hyväksi, paikallisesti. Juuri nyt klu-

bin projekteina ovat jäsentyytyväisyys, jäsenhankinta ja lisäksi perinteiset 

aktiviteetit. Juhlavuoden lahjoituksena osoitetaan mm. turvallisesti netissä 

Riihimäen kuuden koulun kolmasluokkalaisille -opastukseen ja WAU:lle 

nuorten liikuntaharrastukseen sekä vammaisille tarjoitettujen vuokra-asun-

tojen koneiden uusimiseen.

Tilaisuus alkoi Riihimäki-laululla, jonka esitti veli Jarkko Hietamäki. Juh-

lapuheen piti presidentti Ilkka Lehtonen. Kaupungin tervehdyksen toi kau-

punginvaltuuston puheenjohtaja Pertti Mäkelä ja Lions-tervehdyksen pii-

rikuvernööri Juha Pirkkamaa. Kaikki Riihimäen muut neljä klubia esittivät 

yhteisen onnittelunsa. Pertti Mäkelä totesi puheessaan erityisesti Riihimäen 

klubien yhteistoiminnan sujuvan ja näkyvän. 

Juhlaillallisen lomassa huomioitiin klubin perustajajäsenet veljet Aimo 

Löfberg ja Matti Latomäki sekä muut pitkäaikaiset jäsenemme chevronein 

ja leijonateoin. Juhlassa lyötiin myös kaksi uutta ritaria, veli Harri Kylmälä, 

autonäyttelymme isä ja veli Raimo Turtiainen, tapahtumiemme musiikilli-

nen viihdyttäjä. Niin myös juhlailtamme tansseissa. 

Ennen tansseja esiintyi Riihimäen nuorisoteatterin impro-ryhmä hyvällä 

huumorilla. Kuvia menneiltä vuosilta esitti veli Ralf Öhberg. Juhlaan osal-

listuneille jaettiin 50-vuotismuistelu kurkistuksena menneeseen ja tulevan 

tueksi. Lisätietoja klubin toiminnasta, web-sivulla osoitteessa: 

http://www.e-clubhouse.org/sites/riihimaki_uramo/index.php

LC Kouvola/Hansa juhli 
30 toiminnan vuotta

Monta tapaa tehdä hyvää! LC Kiuruvesi/Helmiinan toripäivässä mukana mm. 

aktiviteettivastaava Tuulikki Lämsä, Suvi Flygare sylissään Herkko Huttunen, 

Leena Pietikäinen ja Marja-Liisa Tenhunen.

Juhlaväki kunnioitti seisten lion Harri Kylmälän Lions-ritariksi lyömistä.

LC Kärkölä juhlamielellä 
Perinteisen tavan mukaan LC Kärkölän leijonat ja puolisot lahjoittivat Kär-

kölän Seurakunnalle tunnetun kauppaketjun lahjakortteja jaettavaksi kärkö-

läläisille perheille. Jouluiset lahjakortit ovat jo monivuotinen lionsperinne 

Kärkölässä, ja tuo moniin Kärkölän perheisiin osan Joulusta.

Kärkölän klubi osallistui myös 11.12.2015 Mäntsälän Saaren Keudan Jou-

lunavaukseen myymällä itsevalmistamiaan ”Jätkänkynttilöitä”. Moni kynt-

tilä löysi uuden kodin tulevaksi Jouluksi. Hinta oli vaatimaton 10 €/kpl,  

josta jokainen euro käytetään Kärkölässä nuorten ja vanhemman väestön 

hyvinvoinnin tukemiseen.
Tapio Kulmala

Lahjakortteja luovuttamassa on LC Kärkölän puoliso Pirjo Ståhl ja vastaanot-

tajana Kärkölän Seurakunnan puolesta diakonityöntekijä Pirkko Haapakka.

LC Kiuruvesi/Helmiina järjesti edellisen kesän onnistuneen lasten kirpputo-

ritapahtuman innoittamana kesäkuun lopulla toripäivän. Torstait ovat perin-

teisesti Kiuruvedellä toripäiviä, ja kesäisin järjestetään myös ohjelmallisia 

iltatoreja. Toripäivänän järjestämisvuoro oli kaupungin kulttuuritoimella ja 

ohjelmana oli yhteislaulua. Yleensä torstait ovat kesäisin vilkkaita, myyjiä 

on useita ja lomalaisiakin liikkuu torilla.

 Myytäväksi kirpputorille olimme tällä kertaa tuoneet laadukkaita, edul-

lisia naisten ja miesten vaatteita ja asusteita sekä kirjoja. Myytäviä vaat-

teita oli paljon, useampi rekillinen. Sovituskopinkin saimme järjestetyksi 

peileineen teltan nurkkaukseen. Hinnoittelu oli kohdallaan ja kauppakin 

kävi hyvin. Myymättä jääneet vaatteet ja tavarat lahjoitimme paikalliseen 

hyväntekeväisyyteen evl. seurakunnan kirpputorille, Torintuvalle. 

Torikahvilassa oli myytävänä vohveleita ja kahvia. Huonohko sää ja voh-

veleiden tuoksu houkuttelivat väkeä kahvilatelttaan. Kahvilatoiminta tuot-

tikin parhaiten. Ajoittain oli kuurosateita ja hyvinkin kovia tuulenpuuskia, 

jotka vaikeuttivat kahvilateltan pysymistä paikoillaan, mutta tämä ei hai-

tannut ahkeria helmiinoita, joita oli päivän aikana työssä toistakymmentä.

Lisäksi järjestimme pika-arpajaiset voittoina mm. tuotteita, käsitöitä ja 

kotileivonnaisia. Pika-arpajaisissa voitto- ja tappiojaon suhde oli hyvä. Voi-

tot olivat hyviä ja voittajat tyytyväisiä. Tällä kertaa itsetehtyjä palkintoja 

arvostettiin, ja ne olivat houkuttelevia kuten puutarhaessu työkaluineen, 

trikoopipot, sytykeruusut lasipurkeissa, virkattu laukku, tyynyliinat, pitsi-

sukat ja tietysti kaikki leivonnaiset.

Sään huomioon ottaen toripäivän nettotuotto oli mainio, yli 900 euroa, 

joka ohjataan kokonaisuudessaan paikallisiin avustuskohteisiin nuorille, 

perheille ja vanhuksille. Tavoitteenamme on järjestää Helmiinoiden tori-

päivä jokakesäisenä tapahtumana.

Teksti: Leena Pietikäinen, presidentti 2014–2015 
sekä aktiviteettivastaava Tuulikki Lämsä
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Valmista syntyy – frisbeeradan lapiohommissa vasemmalla Otto Linnikko 

ja Jari Mäkelä, kuvassa keskellä hankkeen vastuullinen vetäjä Esa Piippo. 

LC Mouhijärvellä on takanaan vauhdikas ja uusia tuulia tuonut toiminta-

vuosi. Keväällä 2014 aloitettu uusien aktiviteettien etsintä toi hedelmiä jo 

kesällä 2015. 

Heinäkuussa 2015 järjestimme ensimmäiset rollaattorien kokoontu-

misajot. Tavoitteena oli saada myös rollaattoriväki liikkeelle ja kesäisessä 

tapahtumassa tuoda heille tietoa teemasta ”Rollaattorilla liikenteessä”, ker-

too LC Mouhijärven presidentti Jari Mäkelä.

Idea onnistui niin hyvin, että osaksi Mouhijärven Suvipäiviä nivottu 

tapahtuma toteutuu myös 2016, jolloin luvassa on entistä väkirikkaampi 

tapahtuma entisessä Mouhijärven kuntakeskuksessa. 

Rollaattoritapahtuman ideoi nykyisin Klubin sihteerinä toimiva Esa 

Piippo, jonka vastuulla on ollut myös klubin toisen hankkeen, yhdeksän-

väyläisen fresbeegolfradan rakentaminen yhteistyössä Sastamalan kaupun-

gin kanssa. 

Kaikkiaan hankkeen hyväksi tehtiin noin 1  500 talkootuntia. Erityismai-

ninnan talkoolaisista Piippo haluaa antaa Mouhijärven Yhteiskoulun oppi-

laille, esikoululaisille, opettajille ja ohjaajille, jotka maailman suurimman 

talkootapahtuman teeman puitteissa tekivät 348 hengen voimin liki 900 tal-

kootuntia Mouhijärven frisbeeradan hyväksi. Osanottajien määrä oli koko 

Suomessa yksittäisistä tapahtumista suurin. Tästä hyvästä Suomen Maa-

seutuverkosto palkitsi Mouhijärven koulun oppilaat 3  000 euron tunnustus-

palkinnolla. Näin LC Mouhijärven MouhiFG:ksi nimetyn radan hanke poiki 

hyvää koko seutukunnalle myös koululaisille tulleen tunnustuksen myötä. 

     Matti Mahlamäki

LC Liperi/Leonilla muisti jouluna 2015 Jyrin hoivakodin ja Viinijärven 

Neliapilan vanhuksia, jotka eivät muutoin saisi joulupaketteja läheisiltään. 

Paketeissa oli pyyhkeitä, sukkia, kahvia sekä klubilaisten itse valmistamia 

hypistelymuhveja. Joululahjat jaettiin jo toisen kerran alueen vanhuksille 

paikallisen vanhustenhuollon kautta. 

Hypistelymuhvi on värikäs neulottu tai virkattu muhvi, jota voi koske-

tella ja hypistellä. Muhviin voidaan kiinnittää sisä- ja ulkopuolelle erilai-

sia esineitä, kuten tupsuja tai nappeja. Erilaisista pinnoista tehdyn muh-

vin näpertely ja tunnustelu saattaa rauhoittaa muistisairaan vanhuksen 

levotonta käyttäytymistä. Muhvi on myös oiva kierrätyslahja, sillä siihen 

voi käyttää useita erilaisia lankoja, vanhoja nappeja tai kangaspaloja. Jou-

lupaketeissa olleista hypistelymuhveista saatiin erittäin hyvää palautetta. 

Ne olivat tykättyjä ja toivottuja lahjoja. Ja ne on lisätty joulupukin toive-

listalle myös vuodeksi 2016.

Lions-piiri 107M III-alueen 1. lohkon kaikki seitsemän klubia puolisoineen 

kokoontuivat tammikuisena keskiviikkoiltana yhteiskokoukseen Huittisiin. 

Ilta aloitettiin kunniakäynnillä Huittisten sankarihaudoilla. 

 Varsinainen kokous pidettiin kaupungintalolla, jossa tilaisuuden avasi 

lohkon puheenjohtaja Jaakko Koivuniemi. Elinkeinojohtaja Eila Törmä, esit-

teli Huittisten kaupunkia ja lähialueita koskevia tulevaisuuden näkymiä. 

Piirikuvernööri Antti Raitaniemi painotti puheenvuorossaan jäsenhankin-

nan ja -huollon merkitystä ja kannusti klubikokouksista osan järjestämistä 

vapaamuotoisempina tapahtumina. Raitaniemi kannusti myös palkitsemaan 

jäsenistöä. Raitaniemi palkitsi piirikuvernöörin tunnustuspalkinnolla nuori-

soleirijärjestelyissä kunnostautuneen Petteri Hurskaisen.

107M-piirin Lions-toiminta 100 vuotta -puheenjohtaja Matti Reijonen 

jakoi klubeille Huittinen/Gerda, Vampula, Köyliö, Huittinen ja Säkylä lip-

pumerkit 100-vuotispalveluhaaste-aktiviteettien tekemisestä viime toimin-

takauden aikana.

Yhteisen osion jälkeen klubit jakautuivat omiin kokouksiinsa ja puo-

lisot puolisotapahtumaansa. Lions-piiri 107M III-alueen 1. lohkon yhtei-

sellä kokoontumisella on jo vuosien perinne. Yhteiskokouksessa on tilai-

suus tavata lohkon muuta leijonaväkeä, käsitellä ajankohtaisia asioita ja 

samalla kokoontumisella klubit voivat pitää omat kuukausikokouksensa.

 Mauno Kotamäki

Liperissä ilahdutettiin vanhuksia 

Leijonaväkeä yhteis-
kokouksessa Huittisissa

Mouhijärvellä rollaattorien
kokoontumisajo ja uusi frisbeegolfrata 

Marraskuun ”muhvitalkoissa” ihasteltiin syksyn aikana valmisteltuja muhveja 

sekä kierrätettiin paikallisten miesleijonien vanhat huomioliivit. 

Toimintakaudella 2014/2015 kaikkien neljän kategorian 100 v.-palveluhaaste-

aktiviteettien suorittamisesta viime toimintakaudella palkittavina lohkon klu-

beista Köyliö, vastaanottajana Timo Lätti vas. Huittinen/Gerda, Hilve Rei-

jonen ja Vampula, Lasse Varjonen. Lippumerkkien jakajana Matti Reijonen.
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Leivontaa talkoilla

Seniorikonsertti Pietarsaaressa

Vuoden ensimmäinen 
imatralainen oli tyttö

2.1.2016 syntynyt pieni tyttö on vuoden 2016 ensimmäinen imatralais-

vauva. Hän painoi 3  170 grammaa. Lions Club Imatra/Sinisiipi järjesti perin-

teisen lapsiveikkausarvonnan vuoden 2015 lopussa. Veikkauksessa arvuu-

tellaan tulevan vuoden ensimmäisen imatralaisvauvan strategista mittaa 

eli painoa. Lapsiveikkaus on yksi imatralaisten lionsklubien vanhimmista 

aktiviteeteista. Klubin jäsenet myivät arpoja kukin tahollaan ja lisäksi klu-

bilaiset myivät niitä järjestöjen joulumyyjäisissä. Imatralaiset klubit järjes-

tävät joulumyyjäiset vuorovuosina.

Lapsiveikkauksessa palkittiin kolme oikein tai lähinnä oikein veikannutta 

rahapalkinnolla. Yksi täydellisen oikea veikkaus löytyi. Arpajaistuotto lah-

joitetaan koululaisstipendeihin. Stipendeillä palkitaan yläkoulujen tyttöop-

pilaita, jotka ovat suuntautuneet matemaattis-luonnontieteellisiin ainei-

siin. LC Imatra/Sinisiipi on imatralainen naisten Lions-klubi, joka on toi-

minut jo 18 vuotta.

Joulun alla LC Haapavesi järjesti paikallisessa marketissa joulupuukeräyk-

sen. Keräys tuotti yli 40 pakettia, jotka klubi paketoi ja sosiaalitoimi jakoi 

vähävaraisiin perheisiin.

Lisäksi klubi järjesti jo perinteeksi muodostuneet leivontatalkoot. Tal-

koissa leivottiin pipareita, pullia, torttuja ja pasteijoita sekä valmistettiin laa-

tikoita, jotka jaettiin diakoniatoimiston ohjauksella yksinäisille vanhuksille. 

Paketit sisälsivät lisäksi mm. kahvia, suklaata sekä paikallisia lihasäilykkeitä.

Piirikuvernööri Jukka Boren oli talkoissa mukana vaimonsa Leenan kera. 

Samalla piirikuvernööri luovutti klubille tunnustuspalkinnon kiitoksena aktii-

visesta toiminnasta.
Kaisa Sainkangas

Pietarsaaressa järjestettiin 31.10.2015 perinteinen Seniorikonsertti Campus 

Allegron Schauman-salissa. Konsertissa esiintyivät kuoroina Laulu-Jaakot 

ja Jakobstads Sångarbröder. 

Lions Club Pietarsaaren tarjosi väliaikakahvit Ravintola Divinossa kuu-

lijoille ja esiintyjille, väliaikamusiikista huolehti Jakob Junior Big Band joh-

tajanaan Esa Fagerholm. Tapahtuman järjestäjinä toimi Lions Club Pietar-

saari  ja Centria ammattikorkeakoulu oppilastyönä. 

Kutsut lähetettiin hyvissä ajoin kaikille alueen veteraanijärjestöille, van-

hainkodeille ja eläkeläisjärjestöille, liikuntarajoitteisille tarjottiin myös kul-

jetusapua. 

Konserttiin osallistuneet kuulijat, joita oli noin 230, olivat erittäin iloi-

sia konsertin annista. Osa kuulijoista oli ollut seniorikonsertissa aiemmin, 

osa oli mukana ensimmäistä kertaa. Lions Club Pietarsaari kiittää kaikkia 

järjestelyihin osallistuneita, esiintyjiä ja erityisesti alueen senioreita kuuli-

joina, tulkaa ensi vuonna uudestaan.

Heljä Rossi ja oikealla Hely Salmela LC Imatra Sinisiivistä onnittelemassa pie-

nen tyttövauvan äitiä Carita Gustafssonia. Lisäksi kuvassa on vauvan iso-veli 

(2v). Kuva: Antti Kanes.

LC Haapaveden leijonat leipovat talkoilla vanhuksille jouluiloa. Kuva: Matti 

Tallgren.

Pietarsaaren Seniorikonsertin esiintyjät.

Klaukkalan lionsladyillä on ollut vireää toimintaa monien vuosien ajan. 

Huomattavin Ladyjen järjestämä vuosittainen tapahtuma on Männistön 

Muorin Markkinat marraskuun lopussa. Markkinoille voi tuoda myytäväksi 

itse tehtyjä käden tuotteita, käsitöitä, leivonnaisia, koruja, keramiikkaa ym.

Markkinat järjestettiin jo 20. kerran Klaukkalan koulun tiloissa. Myyjiä oli 

noin 70 yhteensä. Markkinoiden kohokohta on ”Männistön Muorin” julkis-

tus. Ladyt ovat valinneet Muoriksi jonkun kädentaidoista tai humanitaari-

sesta toiminnasta tunnetun klaukkalalaisen. Vuoden 2015 Muoriksi valit-

tiin monella tavalla jopa kansanedustajana ansioitunut Lea Kärhä.

Markkinoista saadut tuotot käytetään nuoriso- ja vanhustyöhön. Syys-

talvella 2015 lahjoitettiin 1  500 euroa vähävaraisten perheiden vaate- ja 

ruoka-avustuksiin. Vuosittain ennen joulua ja keväisin ladyt käyvät Klauk-

kalan päiväkeskuksessa tarjoamassa kakkukahvit ja järjestävät yhteislaulu-

tilaisuuden keskuksen asiakkaille. Keväisin jaetaan stipendejä 1  200 euron 

edestä alueen koulujen oppilaille. Ladyillä on oma kummityttö Nakurun 

lapset ry:n kautta. Ladyt tukevat lukiolaistytön koulunkäyntiä vuosittain 

600 eurolla Afrikan Keniassa.
Helena Erjanti ja Raija Pihko

Kl kk l li l d illä ll t i ää t i i t i i j

Lea Kärhä on 20. Männistön Muori 

Vuoden 2015 Männistön Muori Lea Kärhä ja taustalla vuoden 2014 Männis-

tön Muori Tuire Grönthal kohtaavat juhla-tunnelmissa markkinoilla ja heitä 

onnittelevat ladyt Raija Pihko ja Elisa Reunanen sekä joulupukki. Kuva: 

Helena Erjanti.
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LC Mietoinen/Ulricat järjesti 
joulumarkkinat Mietoisissa

Nurmijärven leijonat  
mukana veteraanityössä 

Hyvän mielen joulumarkkinat järjestettiin jo kahdeksannen kerran Mietois-

ten maamiesseurantalolla lauantaina 12. joulukuuta. Myyjiä oli saapunut 

paikalle kuutisenkymmentä. Tunnelma oli jouluinen ja kauppa kävi vilk-

kaasti. Vaikka joukkomme on laajalta alueelta Turusta Taivassaloon, niin 

saamme yhdessä aikaan hienon tapahtuman. Liikenteen ohjaajina pysäköin-

tialueella toimivat LC Mietoisten miehet. Tehtävä ei ruuhka-aikaan ole hel-

poimmasta päästä, kun markkinoilla käy yli 500 henkeä. 

Tällä kertaa markkinoiden erikoisuus oli Betlehemin Rauhantuli. Rauhan 

ja valon viesti, Betlehemin Rauhantuli, saapui Suomeen joulukuun alussa, ja 

jatkaa täällä matkaansa partiolaisten kuljettamana. Vakan alueella Rauhan-

tulen liekkiä jakavat Mietoisten Kolopuutintit, jotka vierailivat nyt Hyvän 

mielen joulumarkkinoilla.

Rauhantulen liekistä voi käydä sytyttämässä oman lyhtynsä, ja jakaa 

tulta edelleen paikkoihin, joissa se ilahduttaa muitakin. Lyhdyksi sopii esi-

merkiksi myrskylyhty tai tulen tuulelta suojaava kynttilälyhty.

Joululauluja markkinoilla oli laulamassa Viljami Sainio ja säestämässä 

Nurmijärven Lions Club ja Nurmijärven reserviläisten yhteinen aktiviteetti 

on ollut jo pitkänaikaa veteraanijärjestöjen ja yksityisten veteraanien tuke-

minen ja auttaminen. Toiminta jatkuu vireänä edelleen. Tällä hetkellä 7 lei-

jonaa toimii aktiivisesti myös reserviläisyhdistyksissä. Noin 30 miehen voi-

min reserviläiset kuntoilevat kahtena päivänä viikossa, jonka jälkeen sauna 

odottaa kuntoilijoita kerhotiloissa.

Toiminta sai alkunsa 1953, kun 7 nurmijärveläistä ammuntaa harrastavaa 

maanpuolustajaa Veikko Kangasniemi, Antti Lappalainen, Olavi Peltonen, 

Sakari Peltonen, Pentti Porthan, Ahti Utti ja Veli Vallinkoski päättivät raken-

taa talkoilla ampumaradan Peltosten veljesten kotitilan hiekkakuoppaan. 

Siinä vaiheessa veljet eivät osanneet arvata kuinka suuri merkitys tällä pää-

töksellä ja yhteistyöllä oli tulevaisuudessa. Opettaja Ahti Utti innokkaana 

urheilumiehenä opasti poikia ampumaharrastuksen ja yleisurheilun pariin. 

Tällä hetkellä näistä urheilua harrastavista pojista Kyösti Porthan on 

aktiivileijona, 45. vuosi menossa. Lionsveli Matti Rintala omistaa veljensä 

kanssa yksityismuseon Nurmijärvellä, jossa on esillä suojeluskuntaa, Lotta 

Svärdiä ja sota-ajan perinnettä: puhdetöitä, sotilaspukuja, kunniamerkkejä, 

lotta-astioita ja valokuvia. Veteraanijärjestöt saavat käyttää museon tiloja 

kokouspaikkanaan.

Nurmijärven Sotainvalideilla on kesäpaikka kauniin Sääksjärven ran-

nalla Rajamäellä. Tämän majan talkoissa ja ylläpidossa leijonat ja reservi-

läiset ovat olleet mukana useita vuosia. Veteraaneissa on jo iäkkäitä vel-

jiä. Vanhin on lionsveli Sakari Peltonen 97 v. ja veteraani Keijo Siltanen 

93  v. Molemmat asuvat yksin omakotitaloissa ja saavat apua moniin pal-

veluihin. Isänmaallisina kirkkopyhinä veteraaneja ja muita liikuntarajottei-

sia avustetaan kirkkoon.

Riisa – Suomen ortodoksinen kirkkomuseo on Kuopiossa sijaitseva kansal-

lisesti ja kansainvälisesti merkittävä erikoismuseo, jota hallinnoi Suomen 

ortodoksisen kirkkomuseon säätiö. Sen tehtävänä on Suomen ortodoksi-

sen kirkon aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tutkiminen, tallen-

taminen, säilyttäminen ja hoitaminen. 

LC Kuopio/Päivärannan leijonat puolisoineen tutustuivat vuonna 1957 

perustettuun ja hiljattain kunnostettuun museoon 20.1.2016. Sen edeltä-

jänä voidaan pitää Laatokan Valamon luostariin vuonna 1911 perustettua 

Muinaismuistokokoelmaa, luostarin omaa museota, johon oli koottu luos-

tarin arvokkaita esineitä ja tekstiilejä. Museon peruskokoelma on peräisin 

Karjalan ortodoksisista seurakunnista sekä Valamon, Konevitsan ja Petsa-

mon luostareista, alueilta, jotka Suomi toisen maailmansodan seurauksena 

luovutti Neuvostoliitolle.

Luostareista ja seurakunnista evakuoitu esineistö muodostaa länsimai-

den merkittävimpiin kuuluvan ikonien, kirkollisten esineiden ja tekstiilien 

kokoelman. Vuonna 2009 ortodoksisen kirkon keskusrakennuksessa, jossa 

myös museo sijaitsee, alkoi laaja peruskorjaushanke, jonka vuoksi museon 

perusnäyttely suljettiin toistaiseksi. Kirkkomuseon näyttelytilojen remon-

tointi aloitettiin heinäkuussa 2013 ja samalla alkoi myös uuden perusnäyt-

telyn rakentaminen. Uusittu perusnäyttely Pyhyyden portailla valmistui 

kevääksi 2015. Museo avautui uudella nimellä Riisa – Suomen ortodok-

sinen kirkkomuseo.

Riisa kiinnosti leijonia

Marleena Pälijärvi Mynämäeltä. Markkinoilla on myös perinteisesti kerätty 

silmälaseja ja tälläkin kertaa niitä tuotiin paljon.

Teksti ja kuvat Arja Männistö

Nurmijärven reserviläiset ja lionsveljet kokoontuneena lumipuvut päällä 

ennen joulua lionsveli Sakari Peltosen kodissa.

LC Kuopio/Päivärannan leijonaväki Riisan portailla. Eturivissä arkkipiispa Leo, 

klubin presidentti Anita Hakaoja, museon johtaja Teresa Töntsi ja opas Tarja 

Svensk. Kuva: RNen.

Kauppa kävi hyvin Mietoisten markkinoilla ja erikoisuutena jaettiin Beetle-

hemin rauhantulta lyhtyihin tai kynttilöihin.
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Jos keminmaalaisten klubien LC Keminmaan ja LC Keminmaa/Neidonken-

gän järjestämästä Ystävyyspäiväkonsertista jotain johtopäätöksiä vetää, niin 

Punainen Sulka -kampanja otetaan hyvin vastaan.

Punainen Sulka hengessä järjestetty konsertti veti salin täyteen, lippuja 

myytiin lähes 600 ja yleisö viihtyi.

– Tämä oli todella hyvä ennakkotapahtuma Punainen Sulka -kampan-

jalle ja mainio esimerkki Lapin muille klubeille, L-piirin koordinaattori Jarmo 

Rastas totesi.    

Suuri kiitos konsertin onnistumisesta kuuluu Keminmaan kunnalle, joka 

oli ratkaisevasti mukana käytännön järjestelyissä. Ennen kaikkea kiitoksen 

ansaitsevat esiintyjät, jotka olivat mukana puhtaasti hyväntekeväisyysmie-

lessä.

Kaikki esiintyjät olivat keminmaalaisia tai keminmaalaislähtöisiä. Löytyipä 

artistien joukosta pari isäntäklubin omaakin jäsentä, Erkki Puotiniemi Kemin-

maan oma ”Juice” ja pitkän uran keikkamuusikkona tehnyt Ilkka Marttala.

J k i l i kl bi LC K i j LC K i /N id k

Ystävänpäiväkonsertissa
täysi sali Keminmaassa

LC Pirkkala/Pirkattarilla
suosittu Nallesairaala

Perinteiset kynttilät
Kurikan hautausmaalle

Muuramen ruokaprojekti
muuttanut muotoaan

Laura Voutilainen
ilahdutti Tuusulassa

Lion Erkki Puotiniemi näytti, että LC Keminmaalla on esiintyjiä omasta takaa. 

Keminmaan “Juice” oli kuin Juice itse.

Lions Club Tuusulanjärvi järjesti 24. kerran perinteisen Joulu tulee Tuusu-

laan -hyväntekeväisyyskonsertin Tuusulan kirkossa. Konsertissa esiintyi 

Laura Voutilainen ja häntä säesti Jouni Somero pianolla.

Yleisö sai kuulla tunnelmallisia suomalaisia joululauluja kaunisäänisen 

Lauran Voutilaisen esittämänä. Säestäjä Jouni Somero esitti puolestaan Jean 

Sibeliuksen juhlavuoden kunniaksi Sibeliuksen Finlandian pianosovituk-

sena. Esitys palkittiin raikuvin suosionosoituksin.

– Olen varma, että yleisö sai vastinetta rahoilleen ja että joulu ja sen 

ilosanoma jäivät kuulijoiden sydämiin, toteaa klubin presidentti Risto H. 

Luukkanen. Konsertin tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan apua tarvit-

seville järjestöille sekä yhdistyksille. Tänä vuonna erityisenä kohteena ovat 

tuusulalaiset nuoret.

LC Pirkkala/Pirkattarien Nallesairaala oli Pirkkalan joulumyyjäisissä suosittu, 

maksuton hoitopiste, johon lapset saivat tuoda loukkaantuneita lelujaan 

hoidettavaksi. Lääkärit hoitivat niin nallet, pöllöt kuin nuketkin joulunviet-

tokuntoon! Yhteistyökumppaneina Nallesairaalassa toimi Dextra ja Leikkien, 

ja kaikkien kävijöiden kesken arvottiin lahjakortteja Leikkien.fi -myymälään.

Joulupukinkirjeen kirjoituspisteessä kävi yhteensä 50 kirjoittajaa toivot-

tamassa jouluntoivotuksia sekä toivomassa joululahjoja. Liikuttavinta oli 

varmastikin lapsen toive saada Joulupukilta vaatteita, koulupöytä ja sänky.

Myyjäisissä toteutui LC Pirkkala/Pirkattarien ensimmäinen palvelu/varain-

hankinta-aktiviteetti 22.11.2015. Myyntipöydällä oli tuotteita aina leivon-

naisista ja käsitöistä havukransseihin ja jätkänkynttilöihin, sekä arpajaispal-

kintona kaksi piparkakkutaloa. Myyjäisissä oli järjestäjän mukaan ennätys-

määrä kävijöitä, ja myyntipöydän tuotteet hupenivatkin mukavasti!

Kuusi Kurikan leijonaveljeä kiersi tammikuun sunnuntaiaamuna kirpeässä 

pakkassäässä Kurikan hautausmaalla. Siellä he sytyttivät jo perinteisen tavan 

mukaan Lions-viikon alkaessa edesmenneiden klubiveljien ja ladyjen hau-

doille kynttilät. Hautojen lisäksi kynttilät jäivät valaisemaan uurnalehtoa, 

sankarihauta-aluetta, Karjalan kirkkomailla lepäävien muistomerkkiä ja men-

neiden sukupolvien muistomerkkiä. Lähes 54 vuoden aikana on viimeiseen 

iltahuutoon kutsuttu 33 veljeä ja 20 ladya. Hautausmaan kierroksella muis-

teltiin keskuudessamme vaikuttaneita klubiveljiä ja ladyja.

Sankarihaudoilla oli haikea kiitollisuuden tunne sankarihaudoissa lepää-

viä isänmaamme puolustajia kohtaan, jotka ovat sodissa taistelleet maamme 

vapauden puolesta. Muisteluja herätti myös sotien aikana evakkoon läh-

teneiden karjalaisten kohtalo. Sotien jaloista joutui Karjalan kansa poistu-

maan evakkoon oman maan kotiseudulta uusille asuinsijoille. Karjalan kirk-

komailla lepääviä jäi meiltä kunnioittamaan kynttilöiden lepattavat liekit.

Rauno Yli-Hynnilä

LC Muuramen monivuotinen ruokaprojekti yhteistyössä Muuramen Kes-

kimaan kanssa on muuttanut muotoaan. Ruoka toimitettiin aiemmin suo-

raan seurakunnan diakoniaväen osoittamiin kotiosoitteisiin. Nyt mukaan 

on tullut ruokapankki, jonne ylijäämäruoka viedään ja asiakkaat hakevat 

ruuan sieltä itse. Lisäksi ruokapankki toimi muinakin aikoina kuin juhla-

pyhinä. Tosin muutamaan osoitteeseen vietiin ruokalähetys nytkin niille, 

jotka eivät päässeet sitä sovittuna ajankohtana hakemaan.

Kiitokset kaikille mukana olleille. Operaatio Pajunkissa odottaa Pää siäi-

senä.

Laura Voutilainen ilahdutti runsasta kuulijakuntaa lauluillaan Tuusulan kir-

kossa. Säestäjänä oli Jouni Somero. Kuva: Ari Laine.

Nallesairaalan lääkärit hoitivat nallet, pöllöt ja nuketkin kuntoon nopeassa 

tahdissa.
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Savonlinnaan perustettiin ensimmäinen Lions Club 10.11.1955, joka oli 

järjestyksessä Suomen 46:s klubi. Merkkipäivän kunniaksi klubi kokoontui 

yhdessä lohkon muiden klubien ja imatralaisen kummi- ja ystävyysklubin 

kanssa juhlimaan Ravintola Paviljongille 14.11.2015. 

Presidentti Pekka Nousiainen piti tervehdyspuheen ja piirikuvernööri 

Kyösti Suomalainen piti juhlapuheen. Klubihistoriikin esitti veli Heikki Lauk-

kanen ja siinä tuli esiin mm. tarve perustaa klubi kahteen kertaan. Säännöt 

vaativat näet kummiklubin, joka auttaa uuden klubin käynnistymisessä ja 

Savonlinnan klubi aikoi käynnistää itse itsensä. Lisäksi kuultiin myös pal-

jon muita hauskoja kommelluksia klubin alkutaipaleelta. 

Tärkein puhe kuitenkin lienee ollut ”Puhe Ladyille” jonka piti veli Jussi 

Vahvaselkä. Näin saattiin jakaa kiitosta taustavoimillemme sekä kuulla hyviä 

ohjeita ja perusteita parisuhteen ja harrastusten yhteensovittamisessa.

Kerimäen Mieslaulajien taidokkaat musiikkiesitykset sekä illallinen joh-

dattelivat juhlijat juhlatanssiaisiin Hot-Keey orkesterin johdolla.

Muonion Lions Club juhli 13.2.2016 toimintansa 50-vuotista taivalta. Juh-

lakokouksessa muisteltiin menneitä vuosikymmeniä puhein ja vanhoja valo-

kuvia katsellen. Perustajajäsenistä Muonion Clubissa edelleen toimivia jäse-

niä ovat Maunu Jytilä ja juhlassa mukana ollut Niilo Muotka.

Klubin tämän hetkisestä toiminnasta vieraat saivat käsityksen kun toi-

mikuntien puheenjohtajat esittelivät toimikuntien raportit kuvien kera. Pit-

käaikaisin aktiviteetti on ollut vanhusten kirkkopyhäkyyditys helatorstaina. 

Tämä aktiviteetti on ollut ohjelmassa klubin toiminnan alusta alkaen.

 Kansainvälistä yhteistyötä LC Muonio on tehnyt eniten Kautokeinon 

Lions Clubin kanssa. Kautokeinon toria kaunistaa joulun aikaan muoniolais-

ten Lionien toimittama suuri joulukuusi. Joulukuusi on toimitettu Kautokei-

noon jo 44 vuoden ajan. Lähes yhtä monta kertaa ovat kautokeinolaiset teh-

neet vastavierailun muoniolaisten järjestämään Auringonnousun juhlaan.

Muita merkittäviä aktiviteetteja LC Muoniolla ovat olleet Pallaksen lii-

kenteenohjaus pääsiäisenä, Lapponia hiihtoviikon huoltotehtävät, Muonion 

tapahtumakalenterin kokoaminen, aurausviittojen tekeminen ja Muonion 

Kairoilta kirjasarjan toimittaminen. 

Juhlivaa Muonion klubia oli saapunut onnittelemaan runsas joukko L-pii-

rin klubien ja Norjan Kautokeinon ystävyysklubin edustajia puolisoineen. 

Onnitteluadresseja Muonion Lions Club sai ympäri Suomea.

L-piirin piirikuvernööri Kauko Niemelä ja Muonion Lions Clubin presi-

dentti Kosti Hietala palkitsivat ansioituneita lioneja mitalein. Muonion Clu-

Lions Club Savonlinna 60 vuotta

Lions Club Muonio 50 vuotta

Juhlaväkeä oli läsnä 64 henkeä ja yleisö sekä illan ohjelma toi mukavan tun-

nelman ja yhteisiä iloisia muistoja matkan varrelta.

Juhlassa pal-

kittiin ansiok-

kaasta ja pitkä-

aikaisesta Lions-

toiminnasta veli 

Esa Rautio Lions-

ritaritunnuksella 

sekä Veli Heiska-

nen Melvin Jones 

-jäsenyydellä.

Piirikuvernööri Kauko Niemelä ja Muonion Lions Clubin presidentti Kosti 

Hietala jakoivat pitkään klubissa toimineille lioneille ja heidän puolisoilleen 

mitalit. Kuvassa vasemmalta piirikuvernööri Kauko Niemelä, Kosti Hietala, 

Niilo Muotka, Jouko Uusitalo, Marjukka Perkkiö, Yrjö Perkkiö, Aila Helistö 

ja Ari Helistö.

bin perustamisesta asti mukana olleet Maunu Jytilä ja Niilo Muotka palkit-

tiin 50-vuotismitalilla. 40 vuoden rajapyykin olivat ohittaneet Osmo Nie-

melä ja Jouko Uusitalo. Tilaisuudessa palkittiin myös muita Lions-toimin-

nassa ansioituneita henkilöitä.
Kuva ja teksti: Veli-Pekka Kurki
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Lionsklubien järjestämä iloinen talvitapahtuma kiinnosti perheitä Mikkelissä. 

Satamassa 5.3. pidetty tilaisuus kokosi kaksi tuhatta osallistujaa. 

– On kiva, että lapsiperheille järjestetään tällaisia tapahtumia, Miisan ja 

Seelan kanssa paikalla ollut Tii Tuomainen kehui. Miisa oli ehtinyt käydä jo 

koiravaljakko- ja moottorikelkka-ajelulla. Kivaa oli kummassakin.

Pisin jono oli moottorikelkka-ajelulle. Mikkelin Moottorikelkkailijat kyy-

ditsivät lapsia sataman jäällä. Rauhallisempaa menoa oli koiravaljakoissa, 

joiden kyytiä tarjosi Mikkelin Palveluskoirayhdistys. 

Jääkiekkotaitoja sai testata lätkäpisteellä. Lapset lähtivät innolla mukaan 

laululeikkeihin. Lisäksi pääsi tutustumaan paloautoon ja poliisiautoon. 

Hernekeitto, makkarat ja munkit maistuivat isoille ja pienille. Lapset sai-

vat tarjoilut ilmaiseksi.

Tapahtuman järjestivät Mikkelin lionsklubit Päämaja, Mikkeli, Savon 

Jousi, Naisvuori, Porrassalmi ja Nuijamies. 
Aarre Kunnas

Ystävänpäivä sai mukavasti musiikin ystävät liikkeelle, kun oopperalaulaja 

ja muusikko Matti Turunen konsertoi Savonlinnan seurakuntakeskuksessa. 

Turusta säesti välillä jopa svengaavaan tyyliin loistava pianisti ja kanttori 

Janne Piipponen Joensuusta. 

Muusikko aloitti konsertin hartaammilla ja herkillä kappaleilla, jossa 

muun muassa kuultiin Merikannon ”Sinä kullanmurunen” ja ”Anniina” 

sävellykset. Petri Laaksosen ”Rakkauden liekki” sai bassolaulajan käsitte-

lyssä sellaisen tulkinnan, että oksat pois, kertoi facebook sivuillaan heti 

konsertin jälkeen myös musiikkia harrastava Helena Hallikainen. Säveltäjä 

Pekka Simojoen ”Kaikista sanoista suurin” ja ”Rakkaus on lahja Jumalan” 

päätti alkuosan raikuviin taputuksiin. 

Toinen osa alkoi Georg Malmstenin sävellyksellä ”Auringon lapset” ja jat-

kui Michel Legrandin ”Cherbourgin sateenvarjot”. Rakkaustango B.  Leopoltin 

”Itämaista rakkautta”, Osvaldo Farresin ”Kenties” loivat kuulijoita lähes 

täynnä olen seurakuntasalin ainutlaatuiseen tunnelmaan. Toisen osan päätti 

Juha Tapion ”Kaksi puuta” ja ”Vuodet vieriä saa”.

Viihteellisimmässä kolmannessa osassa Turunen tulkitsi perinteisiä rak-

kaus ja ystäväkappaleita, kuten ”Moskovan valot” ja ”Ystävän laulu”. Pää-

töskappaleeksi taiteilija oli valinnut Rauno Lehtisen säveltämän ja sanoit-

taman ”On hetki” -kappaleen, joka nostatti koko salin seisomaan ja raiku-

viin taputuksiin.

Ystävänpäivän matinean lausujat Satu Matilainen ja Aune Korjus vakuut-

tivat elämänkokemuksellaan ja koruttomuudellaan Vladimir Vysotskin ja 

Viljo Kajavan teksteissä.

Hyväntekeväisyyskonsertin järjesti Lions Club Savonlinna/Sääminki 

yhteistyössä Savonlinnan seurakunnan kanssa, josta järjestäjän tuotto koko-

naisuudessaan ohjataan paikkakunnan vanhus ja nuorisotyön tukemiseen. 

Ari Lybeck

Lions Club Tuusulanjärven ystävänpäivätapahtuma onnistui tapahtuman 

vetäjän Risto H. Luukkasen mukaan siinä määrin hyvin, että klubi päätti 

tehdä tapahtumasta perinteen.

Lasten Hippohiihdot aloittivat tapahtuman Hyrylän Urheilukeskuksessa. 

Latumestari Jukka Päivinen piti huolen, että ladut olivat erinomaisessa kun-

nossa ja luntakin satoi sopivan riittäävästi. – Ilahduttavinta oli liki 80 lapsen 

hiihtojoukko, joista nuorimmat olivat vain kaksivuotiaita, Luukkanen kertoo.

Yleisöllä oli mahdollisuus tutustua harvinaisempaan lajiin eli curlingiin 

ja seuraamalla samalla Lions Clubin, Tuusulan kunnanhallituksen ja Tuu-

sulan kunnan liikuntatoimen keskinäisiä pelejä. Haastekisassa leijonat voit-

tivat vastustajansa. 

Ystävänpäivä päättyi vuoden miesartistiksi valitun Tuusulan oman pojan 

Juha Tapion konsertteihin Hyökkälän koululla. 

– Koko tapahtuman tuotto noin 10  000 euroa käytetään lyhentämättö-

mänä apua tarvitsevien hyväksi.

Matti Turunen tulkitsee
 hienosti viihdelaulujakin 

Ministeri Rehn kertoi 
hallituksen hankkeista 

Iloinen talvitapahtuma veti 
2  000 Mikkelin satamaan

LC Tuusulanjärvi tempaisi 
Ystävänpäivänä

Moottorikelkan kyyti kiinnosti lapsia Mikkelin perhetapahtumassa.

Matti Turunen tulkitsee säestäjänään Janne Piipponen hienosti myös viih-

teellisiä lauluja. Kuva: Ari Lybeck.

Kaksivuotias Dan Olander voitti oman sarjansa ylivoimaisesti. Norjalaiset 

varokaa! Kuva: Ari Laine.

Porvarihallituksen lainsäädäntöhankkeet ja poliittinen tilanne saivat lisä-

valaistusta elinkeinoministeri Olli Rehniltä (kesk.), joka alusti keskustelun 

LC Maunulan helmikuun kokouksessa. Kuulijakuntaakin oli tavanomaista 

enemmän, sillä oman klubin vakiojoukon ja ladyjen lisäksi vierainamme oli 

joukko LC Malmittarien edustajia. 

Rehnin käynti osui sopivaan aikaan, sillä hän oli hallituksen yhteysmi-

nisteri tuolloin käynnissä olleissa yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. Hal-

lituksen tavoitteena on kilpailukyvyn parantaminen ja Suomen talouden 

saaminen jaloilleen.  

Rehn otti esille myös hallitusohjelmassakin mainitut paikallisen sopi-

misen kehittämisen ja normien purun. Ministerin esitys oli niin mielen-

kiintoinen, ettei hänelle esitetyistä kysymyksistä meinannut tulla loppua. 

Kari Valtonen
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Ihmisiksi eläminen on jatkuvaa toisista välittämistä, sanoi Turun arkkihiip-

pakunnan piispa Kaarlo Kalliala Vaasassa ystävänpäivänä. Kalliala pohti, 

että vaikka esimerkiksi Facebookin keskustelupalstoilla voi syntyä tunte-

mattomien kesken yhteenkuuluvuuden tunne, toisten todellista kohtaa-

mista vältellään.

Vaasassa nuoruutensa viettänyt Kalliala puhui LC Vaasa/Familyn ja Vaa-

san suomalaisen seurakunnan Yhdessä ystävän kanssa -konsertissa. Kal-

liala muistutti, että toisista välittämisen hintaa ei voi mitata rahassa. Kui-

tenkin se on taivaallisen kallista.

LC Vaasa/Familyn järjestyksessä 25. ystävänpäiväkonsertissa pääesiin-

tyjänä oli Tomi Metsäketo, joka välittömällä esiintymisellään hurmasi koko 

kirkkoväen. Monien herkkien italiankielisten laulujen jälkeen Metsäketo esitti 

Fougstedin Romanssin ”Sua vain yli kaiken mä rakastan” niin mahtavasti, 

ettei kenenkään sydän jäänyt kylmäksi. Metsäketoa säestänyt pianisti Jouni 

Somero soitti omana soolonaan Sibeliuksen Finlandian.

Vaasalaisten nuorten hyväksi järjestetty konsertti keräsi Vaasan kirkon 

melkein täyteen. Konsertissa oli yli 800 kuulijaa. Klubin perustajajäsenet ja 

koko konserttiperinteen alullepanijat Aulikki ja Heikki Hissa kiittivät esiin-

tyjiä konsertista. Heikki ojensi ruusut ja Aulikki itsekutomansa villasukat.

Kallialan puheen löytää netistä seuraavasta osoitteesta: http://www.

arkkihiippakunta.fi/piispa/saarnat-ja-puheet/puheet/puheet-2016/

silmiin-katsomisen-kapina/
Riitta Koski

Ihmisiksi eläminen  
on toisista välittämistä

Vuonna 1965 perustettiin Suomessa noin 60 uutta lionsklubia. Se on ollut 

Suomen Lions-historian vilkkain uusien klubien perustamisvuosi. Tuskin 

koskaan tulemme ylittämän tuon vuoden tulosta.

Myös moni-ilmeinen LC Helsinki / Vuosaari perustettiin kyseisenä 

vuonna. Vuosikymmenten saatossa yhteiskunnan tarpeet ja odotukset 

lionstoiminnalle ovat muuttuneet valtavasti. Vuosaari on kasvanut jo lähes 

40  000 asukkaan kaupunginosaksi. Täällä toimii kaksi superaktiivista lions-

klubia, joissa on yhteensä 105 jäsentä. 

Klubimme on ollut onnekas saadessaan toimintaan sitoutuneita jäseniä. 

Olemme pystyneet toteuttamaan vuosaarelaisille tärkeitä perinteisiä tapah-

tumia. Samanaikaisesti on toimintamme kehittynyt ja uudistunut vastaa-

maan nykypäivän vaatimuksia. 

50-vuotisjuhlassa 20.2.2016 lahjoitimme 8  100 euroa lähinnä vuosaa-

relaisten lasten ja nuorten tukemiseen. Kohteitamme olivat seurakunnan 

diakoniatyö, partiolaiset, koulujen stipendit, Vastuu on meidän -vihkoset 

3. luokkalaisille, Lions Quest -koulutuksia opettajille ja merkittävää tukea 

ojennettiin Vuosaaren musiikkikoululle ja Näkövammaisten Iiris-toiminta-

keskukselle. Punainen Sulka -keräykseen lahjoitimme peräti 2  000 euroa, ja 

se on hyvä alku 15  000 euron tavoitteemme saavuttamiseksi.

Juhlapuheen piti Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen. Piirin terveh-

dyksen toi piirikuvernööri Veikko Teerioja.

Lionsklubien rooli kasvaa myös Vuosaaressa

Toimintaympäristömme on todellisessa myllerryksessä, ja se vaikuttaa myös 

lionsklubien toimintaedellytyksiin. Vapaaehtoistyöhön perustuvan kolman-

nen sektorin toimijoiden rooli tulee nousemaan entistäkin tärkeämpään 

asemaan. Yksin emme voi menestyä, vaan verkottuminen on välttämättö-

myys. Hyvät yhteistyösuhteet julkishallinnon toimijoiden ja lukuisten mui-

den vapaaehtoisjärjestöjen ja yritysten kanssa mahdollistavat avustus- ja 

palvelutehtävien toteuttamisen.

Yhteisöllisyys ja auttamishalu ovat suurimmat syyt liittyä mukaan toi-

mintaamme. Me leijonat tiedämme, että lionstoimintaan antamamme aika 

auttaa meitä kehittymään myös ihmisinä ja saamme itsekin hyvän mielen 

sekä paljon uusia ystäviä. 

Haluan lämpimästi kiittää erityisesti perustajajäseniä, kaikkia entisiä 

ja nykyisiä jäseniä sekä puolisoitamme erinomaisesta Lions-toiminnasta. 

Voimme olla tyytyväisiä siihen mitä klubimme on saanut aikaan 50 vuo-

den aikana. Olen varma, että apua ja tukea saaneet ihmiset ovat meille kai-

kille kiitollisia. 
Tuomo Holopainen

Klubin presidentti 2003–2004
Lions-liiton 

puheenjohtaja 2014–2015

LC Pielavesi/Lepikko eli ”Rytteikköleijonat” niin kuin Savossa sanotaan, juhli 

20.2.2016 lupsakassa hengessä 35-vuotista toimintaansa Säviän Juhlaran-

nassa. Presidentti Hannu Kumpulainen totesi tervehdyssanoissaan, että kun 

klubi päättää jotain tehdä, niin siinä ollaan mukana koko sydämellä. Vuo-

sijuhlaakin vietettiin samalla periaatteella. Piirikuvernööri Hannu Nyman 

sanoi periaatteen noudattamisen toiminnassa näkyvän myös tuloksissa ja 

sanoi klubin kuuluvan K-piirin parhaaseen A-ryhmään.

Juhlavuoden kunniaksi klubi jakoi juhlassa avustuksia noin 10  000 euron 

edestä. Lahjoituksilla avustettiin Pielaveden Sotaveteraanien jalkahoitoja. 

Pielaveden kunta sai lahjoitukset nuorisotilojen ja leikkipuiston olosuhtei-

den parantamiseksi sekä rahoituksen ala-asteen 6. luokan oppilaiden yritys-

kylävierailun toteutukseen. Pielaveden 4H-yhdistyksen tapahtumatoimintaa 

sekä nuorten metsästys- ja musiikkiharrastuksia tuettiin myös lahjoituksin.

Kansanedustaja Elsi Katainen kertoi juhlapuheessaan vapaaehtoistyön 

isosta merkityksestä nykyisessä Suomessa. Lepikko-Leijonat ovat osana isoa 

kansainvälistä järjestöä kehittäneet toimintaa Pielavedellä paikallisiin olo-

suhteisiin sopivaksi. Se tarkoittaa melkoista kehityskaarta toiminnan toteut-

tamisessa ja johtamisessa.

Juhlassa piirin LCIF johtaja Pekka Järvelä palkitsi Melvin Jones jäsenyy-

dellä Juhani Kasurisen, Hannu Kumpulaisen ja Aarno Niskasen. He ovat 

kantaneet suurta vastuuta klubin toiminnasta. Tilaisuudessa muistettiin 

myös klubin viittä vielä mukana olevaa perustajajäsentä Tuomo Niskasta, 

Pekka Päivikettä, Tuomo Räisästä, Kalervo Saastamoista ja Timo Virtasta 

sekä otettiin rivistöön mukaan neljä uutta jäsentä.

Juhlan musiikkiesityksistä huolehtivat nuoret kehittyvät muusikot Laura 

Ikäheimon johdolla. Illan tanssimusiikista vastasi tuttuun tapaan klubin 

oma orkesteri Lions Blend.
Teksti ja kuvat Pekka Päivike

Toimintaa koko sydämellä 35 vuotta
LC Helsinki / Vuosaari 
on monessa mukana 

Kari Hiltusesta uusi 

Lions-ritari. Lyöjänä IPCC 

Tuomo Holopainen.

Puolisot ja Soihdut onnittelijoina.

Uudet melvinit Juhani Kasurinen, Hannu Kumpulainen ja Aarno Niskanen. 

Palkitsijoina PDG Pekka Järvelä ja piirikuvernööri Hannu Nyman.
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Nelisenkymmentä pelaajaa kerääntyi helmikuussa Hartolaan mittelemään 

taitojaan sökössä eli avopokerissa. Leijonaliiton SM-turnaukseen kulkeutui 

naamojaan peruslukemilla pitäviä bluffareita ympäri Suomen, perinteisesti 

Pohjois-Karjalan vastatessa vahvimmasta edustuksesta. Pääpalkinnot meni-

vät tänä vuonna kutenkin muualle: Suonenjoelle sekä Hartolan naapuriin 

Pertunmaalle. LC SM-sököllä alkaa olla takanaan jo kunniakas taival, sillä 

ensi vuonna vietetään turnauksen 20-vuotisjuhlia.

Kisa koostuu alku-, väli- ja keräilyeristä, jotka tietenkin huipentuvat finaa-

liin. Joukkuekilpailun palkinnot jaetaan alkuerien perusteella. Jokaisesta 

potista kerätään noin 10% hyväntekeväisyyteen.

Tällä kertaa tuottoja kertyi parintuhannen euron verran, jotka käytetään 

hartolalaisten nuorten kesätöiden tukemiseen.

Henkilökohtainen finaali:

1. Kervinen Kauko LC Suonenjoki/Sointu 223,50 p.

2. Kontturi Aimo LC Kontiolahti  102,50

3. Kuitunen Markku LC Kiihtelysvaara 

4. Kilpiä Raimo LC Tuupovaara   63.50 

5. Mannila Pekka LC Hartola    45,50 

6. Rantanen Timo LC Hartola    43,50 

7. Sertti Reijo LC Hartola    30,00

8. Vehkasalo Simo LC Hartola    29,50

Joukkuekilpailu:

1. LC Pertunmaa (Hurme, Ruotsalainen, Terhonmaa)  233,50 

2. LC Hartola IV (Antikainen, Eskola, Vehkasalo)  211,30

3. LC Hartola I (Pajunen, Rantanen, Sertti)  206,50

Ylikiimingin MS:n Horsman ampumaradalla 
(osoite:  Valkiaisranta 256, 91300 Ylikiiminki)

SARJAT 
Yleinen

Naiset, ikämiehet ja nuoret tasoituksin

Osallistumismaksu
40 €/laji ja joukkue 40 € 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset
Kilpailun johtaja Pekka Inkala 0400 338 661

Ilmoittautumiset 10.7.2016 mennessä
Sihteeri Timo Vähäaho 040 575 6039
tai sposti: timo.vahaaho@gmail.com

Tekniset asiantuntijat
Matti Väärälä / Jari Huttu-Hiltunen

Osanottomaksut LC Ylikiimingin 
tilille FI69 5530 0340 006418.

TERVETULOA

LC YLIKIIMINKI

LC Ylikiiminki järjestää

LIONSLIITON 
SM-HAULIKKOKILPAILUT

Kilpailukutsu
Lions Club Hämeenlinna Tawasti järjestää yhdessä 
Tawast Golf & Country Clubin kanssa kaikille 

Punainen Sulka -keräystä. 

Pelimuoto:
Aika:
Kenttä:
Maksu:
Max pelitasoitus:  36
Ilmoittautuminen: 
 Tawast Golf Caddiemaster 

Tiedustelut: 

Pokerinaamoilla 
rahaa nuorille

Kauko Kervinen LC-Suonenjoki/Soittu voitti Hartolassa 20.3. järjestetyn tur-

nauksen henkilökohtaisen sarjan. Tunnuksena komea pysti kotiintuomisena. 

Kuva: Kari Nenonen.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Olli Ajanko

Tapaninpäivän jälkeisenä päivänä saapui LC Rauman 

jäsenille suruviesti, että perustajajäsen Olli Ajanko oli 

purjehtinut viimeiselle matkalleen.

Hän liittyi LC Rauman jäseneksi vuonna 1965 ja 

ennätti toimia lionsliikkeessä yli 60 vuotta. Lähes 90-vuo-

tias jäsen ei enää viime vuosina jaksanut osallistua toi-

mintaan, mutta oli luotettava taustatuki kaikessa. Päivä-

työnsä hän teki turkisalan liikkeessä Ajanko Oy:ssä, jossa 

toimi myös vaatemyyjänä Vanhassa Raumassa. Purjehdus oli hänen elinikäinen 

harrastus ja hän teki laajoja purjehdusmatkoja Itämerellä. Taitavana avome-

renpurjehtijana hän oli mm. kapellimestari Okko Kamun veneen retkillä aina 

Karibian saaristoon saakka. 

Kalevi Alvalahti

LC Pori/Karhun pitkäaikainen aktiivinen jäsen lääketieteen ja kirurgian toh-

tori, PDG Kalevi Alvalahti menehtyi 3.1.2016. Hän oli syntynyt 29.3.1944. 

Hänen lions-taipaleensa alkoi Polvijärvellä 1977, josta tuli myöhemmin 1991 

Kalevin ehdotuksesta klubin ystävyysklubi. Sieltä hän muutti Poriin 1982 ja siir-

tyi LC Pori/Karhun jäseneksi. Klubin kaikki virat tulivat tutuiksi. Presidenttinä 

hän oli 1.kerran 1989–1990 ja uudelleen 2002-2003. Hän oli klubin ensim-

mäinen piirikuvernööri 1994–95. 24.1.1995 perustettiin M-piiriin ensimmäi-

nen naisklubi Pori/Katariina. Klubin henkilökohtainen kummi oli Kalevi Alva-

lahti. Lions-liiton tehtävät kiinnostivat myös ja hän oli ehdokkaana liiton vara-

puheenjohtajaksi 1995 Lahdessa, 1996 Kokkolassa ja vielä 1997 Porin vuosi-

kokouksessa, jossa Kalevin vastuualueena olivat kansainväliset vieraat ja inter-

net. Kalevi oli uudistushaluinen ja innokas lion. 

Mm. kun piiriltämme puuttui vielä pinssi, joka oli jo lähes kaikilla muilla 

piireillä, se Kalevin aloitteesta hankittiin 1996. Kun tietotekniikka alkoi yleistyä, 

hän teki klubille piirin ensimmäiset kotisivut. Se tavallaan pakotti myös klubin 

muut jäsenet kehittämään ATK-taitojaan. Klubimme siirtyi ensimmäisenä säh-

köiseen viestintään 2001–2002. Piirin Web Masterina Kalevi toimi 10 vuotta 

ja toimi myös valtakunnan tasolla. Kalevi oli kävelevä tietopankki lionsasioissa. 

Hänellä olivat lastenlääkärinä lapset lähellä sydäntä. Siitä kait johtui, että 

hänellä oli kummilapsi Sri Lankassa ja toinen lääkäriksi opiskeleva kummilapsi, 

jonka opiskelut hän rahoitti muutama kuukausi ennen poismenoaan. Ansiois-

taan Kalevi oli saanut liiton kahden tähden ruusukkeen ja Medal of Meritin. 

Hän oli Melvin Jones -jäsen vuodesta 1995 ja Lions-ritari vuodesta 2003 lähtien.

Voimien hiipuessa Kalevi oli loppuvuosina etuoikeutettu jäsen, mutta kävi 

kokouksissa aktiivisesti loppuun asti. Kaipaamaan jäivät myös pojat, lastenlap-

set ja sisar perheineen sekä laaja lions-ystävien joukko. 

Birger Fredriksson

LC Nykarlebys lionsmedlem Birger Fredriksson avled den 

19.1.2016. Han var född i Pernå den 23.4.1934 och 

kom till Nykarleby i början av 1960-talet. Birger var en 

av chartermedlemmarna när klubben grundades 1965. 

Han var klubbens president åren 1980–1981 och förä-

rades Melvin Jones medlemskap 1994. År 2004 blev Bir-

ger utnämnd till Årets Lion i O-Distriktet. Birger utö-

vade sin yrkeskarriär som taxichaufför, och under många 

år var han också taxiföreningens ordförande. Han sörjs närmast av frun Anna-

Brita samt barnen med familjer.

Pekka Huhtala

LC Lapuan pitkäaikainen jäsen veli Pekka Huhtala nuk-

kui pois äkillisesti 8.5.2015 lähes 83-vuotiaana. Hän oli 

syntynyt 7.7.1932 Lapualla. Hän on hoitanut lukuisia 

klubin tehtäviä 35 vuoden aikana. Veli Pekka oli aina 

valmis kaikkiin aktiviteetteihin ja osallistui ladynsä 

kanssa uskollisesti mm. klubin Vappujuhliin ja muihin 

juhliin. Hänen hyväntahtoinen huumorinsa vaikutti 

myönteisesti klubikokousten ilmapiiriin.

Hän aloitti 50-vuotisen yrittäjäuransa perustamalla maatalouskoneiden 

ja traktorien myyntiliikkeen 1966. Vuodesta 1971 lähtien yritys keskittyi yhä 

enemmän rengaskauppaan ja pinnoitettujen renkaiden valmistukseen. Yritys eli 

Lapuan Kumi ja Kone Oy on perheyritys, sillä työssä on kolme poikaa ja osit-

tain myös puoliso. Myös kolmas sukupolvi osallistuu toimintaan. Läheisten ohella 

klubiveljet ja -ladyt jäivät kaipaamaan pidettyä ja elämänmyönteistä jäsentä.

Reijo ”Henkka” Henriksson

Toimitusjohtaja, Melvin Jones -jäsen ja Lions-veljemme 

Reijo Henriksson poistui äkillisesti keskuudestamme 

64-vuotiaana 23.1.2016 hiihtolenkillään. Hän oli LC 

Vantaa/Rajakylän perustaja vuonna 1985. Henkka toimi 

aktiivisesti klubissa ideoiden ja linjaten toimintaamme. 

Hän toimi muiden virkojen lisäksi kaksi kertaa klubin 

presidenttinä, viimeksi kaudella 2014–2015. 

LC Vantaa/Rajakylän lionsveljet muistamme Henkan 

ystävänämme ja jämäkkänä, rakentavana ja päätökset toteuttavana klubiveljenä.

Olimme saattamassa Henkkaa hänen viimeiselle matkalleen 20.2.2016 Hon-

kanummen isossa kappelissa myötäeläen lady Lean surussa.

Olli Hukari

LC Harjavallan jäsen, tehdaspäällikköi Olli Hukari 

menehtyi 1.1.2016 uudenvuoden päivänä äkillisesti sai-

rauskohtaukseen Raumalla. Hän oli syntynyt Harjaval-

lassa 30.6.1960. Olli kutsuttiin LC Harjavallan jäse-

neksi 1.1.1990 ja hän ehti olla tasan 26 vuotta aktiivinen 

jäsen. Veli Olli ehti toimia kaikissa lions-viroissa ja presi-

dentin tehtävät kuuluivat hänelle kaudella 2003–2004. 

Olli opiskeli teknikoksi ja myöhemmin hän vielä jatkoi 

opintojaan työn ohessa ja valmistui logistiikkainsinööriksi Raumalla.

Olli Hukari teki työuransa Kemira Oyj:n palveluksessa. Olli teki töitä useissa 

vastuullisissa tehtävissä. Hänen osaamistaan käytettiin hyväksi vaarallisten ainei-

den asiantuntijana ja kouluttajana eri puolilla Suomea. Viimeinen työtehtävä 

hänen urallaan oli tehdaspäällikön tehtävät Harjavallan ja Porin Kemiran teh-

tailla. Veli Ollin vapaa-aika kului suurelta osin maatilallaan metsätöiden parissa. 

Ollia jäi kaipaamaan tytär, sukulaiset ja laaja ystäväjoukko.

Mauri Juote

LC Helsinki/Laajasalon perustajajäsen veli Mauri Juote 

nukkui pois 9.1.2016 86-vuotiaana. Hän syntyi Hel-

singissä 14.4.1929. Hän opiskeli Helsingin Yliopistossa 

oikeustiedettä ja valmistui varatuomariksi. Pääosan työ-

urastaan hän toimi Otto Wuorio Oy:ssä ja Polar-raken-

nusosakeyhtiössä. Veli Mauri oli LC Helsinki/Laajasalon 

perustajajäsen vuonna 1966 ja aktiivinen leijona toimien 

klubin presidenttinä klubin toiminnan neljännellä kau-

della 1969–70.

Maurille oli jo lähetetty Lions-liiton pääkonttorista USA:sta harvinainen 50 

vuoden jäsenyysmerkki jaettavaksi hänelle tulevassa klubimme 50-vuotisjuhlassa.

Mauri Juote oli aktiivisesti mukana kehittämässä erilaisia rakennushank-

keita Laajasalossa kuten myös muualla pääkaupunkiseudulla. Laajasalon Pal-

loiluhallien rakentaminen lähti käyntiin Laajasalon lionsklubin jäsenten aloit-

teesta ja Mauri Juote oli mukana kantavana voimana.

Veli Mauri oli arvostettu veli, joka lähes loppuun asti osallistui klubin koko-

uksiin. Mauri Juotetta jää kaipaamaan puoliso Armi ja lapset perheineen sekä 

laaja ystävien ja klubiveljien ja -ladyjen joukko.
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Eero Kaijansinkko

LC Lemin jäsen, maanviljelijä Eero Kaijansinkko kuoli 

12.1.2016. Hän oli syntynyt 4.2.1942. Klubin president-

tinä hän oli kauden 1983–84. Aina aktiivinen Eero osal-

listui myös monien muiden yhteisöjen toimintaan.

Vuonna 2008 itärjan taakse Viipuriin suuntautuneella 

avustusmatkalla tapahtunut äkillinen vakava sairastumi-

nen muutti Eeron elämän ratkaisevasti. Vaimonsa Lil-

jan päättäväisellä avulla ja lähimpiensä tuella hän saat-

toi jatkaa elämäänsä liikuntakyvyttömänä, mutta ei suinkaan toimettomana. 

Veljet muistelevat ja kunnioittavat klubinsa perustajajäsentä ja ensimmäisen 

kunniajäsenen muistoa.

Allan Lehtinen

Tammikuun loppuessa saimme suruviestin. Pitkän uran 

tehnyt leijonaveli Allan Lehtinen oli kuollut 95 vuoden 

iässä. Allan Lehtinen kuului suomalaisiin, jotka elivät 

maamme kohtalonvaiheet omakohtaisesti. Allan syn-

tyi Pyhtäällä 26.2.1920. Hän oli kansakoulussa lahja-

kas oppilas, joten opettaja olisi lähettänyt hänet oppikou-

luun. Varojen puuttuessa tämä ei toteutunut. Hän lähti 

16-vuotiaana rakennustöihin Kotkaan. Asevelvollisuus 

alkoi 1940. Allan oli konekiväärimiehenä ja myöhemmin joukkueenjohtajana. 

Hän haavoittui Muurmannin radalla, minkä jälkeen hän palveli Nikke Pär-

min pataljoonassa. Hänet komennettiin Upseerikouluun kesällä 1944. Aselepo 

tuli ennen kuin UK:n kurssi loppui.

Sodan jälkeen Allan Lehtinen pääsi työhön Kotkan palokuntaan. Hän suo-

ritti, työn ohessa, keskikoulun kahdessa vuodessa kiitettävin arvosanoin. Myö-

hemmin hän kävi palopäällystökoulun, jonka jälkeen hänet valittiin palomesta-

riksi Kuopion kaupungin palolaitokseen 1952. Hänet valittiin kaupungin palo-

päälliköksi 1970, jossa virassa hän oli vuoteen 1980. Ennen eläkettä tehtävänä 

oli uuden ajanmukaisen paloaseman rakennushankkeen käynnistäminen. Eläke-

vuosina hän oli kunnallispolitiikassa kaupunginvaltuustossa, lautakuntien jäse-

nenä ja puheenjohtajana kansalaisopiston johtokunnassa.

Leijonatyöhön Allan tuli 1971 LC Kuopio/Kallaveden jäseneksi. Hän oli klu-

bin presidentti kauden 1978–1979. Muistamme hänet herrasmiehenä, joka loi 

myönteisen ilmapiirin ympärilleen. Kun veli Allan osallistui keskusteluun, hänen 

puheessaan näkyivät pitkän elämänkokemuksen tuoma harkinta ja viisaus. Alla-

nia kaipaavat puoliso Milja ja pojat Lasse ja Hannu perheineen. 

Jukka Leino

Syyskuussa klubiin saatiin suruviesti, kun pitkäaikai-

nen klubiveli Jukka Leino nukkui pois keskuudestamme 

7.9.2015 vaikean sairauden uuvuttamana. Jukka syn-

tyi 7.8.1941 Kokemäellä ja opiskeli Tampereella raken-

nusmestariksi. Pitkän työuransa hän suoritti Tie- ja vesi-

rakennuslaitoksen palveluksessa. Jäätyään eläkkeelle hän 

jatkoi työuraansa erilaisissa rakennusvalvonnan ja kon-

sultin tehtävissä.

Jukka kutsuttiin LC Tampere/Lielahden jäseneksi v. 1980. Hän oli klubin 

kantavia voimia alusta alkaen. Laaja-alaisen suhdeverkostonsa myötä Jukalla 

oli vahva rooli kaikissa varainkeräyshankkeissa ja hän oli aina innolla mukana 

myös palveluaktiviteeteissa. Vuosien saatossa Jukka toimi useampana kautena klu-

bin erinomaisena sihteerinä ja presidenttinä sekä myös piirihallituksen jäsenenä. 

Jukalle myönnettiin Melvin Jones Fellow -jäsenyys 2013. Jukkaa jäivät kaipaa-

maan lady Kirsti ja tyttäret perheineen sekä muut sukulaiset ja laaja ystäväjoukko.

Borsa Matekovits

LC Helsinki/Munkkivuoren pitkäaikainen jäsen Borsa Matekovits menehtyi sai-

rauskohtaukseen kotonaan 18.10.2015. Borsa oli syntynyt 21.4.1944 Eszter-

gomissa Unkarissa. Elämäntyönsä hän teki liikunnan lehtorina. Työnsä ohella 

hän toimi Suomen Taitovoimisteluklubin päävalmentajana 1978–1985 ja val-

mentajana vuoteen 1991 johtaen useita voimistelijoita Suomen mestaruuksiin. 

Lion Borsa kutsuttiin jäseneksi vuonna 1983. Borsa oli aktiivinen leijona toi-

mien muun muassa useita peräkkäisiä vuosia rahastonhoitaja aina kuolemaansa 

asti. Hänet tunnettiin iloisena muut huomioonottavana ja laajan tiedon omaa-

vana herrasmiehenä. Sympaattista Borsaa jäivät kaipaamaan lähiomaiset, ystä-

vät ja leijonaveljet.

Pekka Niemi

LC Valkealan jäsen maanviljelijä ja turveyrittäjä Pekka 

Niemi kuoli 13.1.2016 lyhyen sairauden jälkeen. Hän oli 

syntynyt Valkealassa 27.4.1939. Pekka oli jäsen vuodesta 

1979 ja presidenttinä 93–94, hän tuli Melvin Jones -jäse-

neksi 2009. Lions-veljenä Pekka kuului klubin huumori- 

ja kehittäjäsiipeen. Lähes joka kokoukseen hänellä oli uusi 

hauska tarina kerrottavana. Lisäksi hän oli aktiivinen 

talkoomies ja aina valmis auttamaan apua tarvitsevia.

Isäntänä Pekka osoitti poikkeuksellista luovuutta. Ensin perinteinen karja-

tila muutettiin vilja- ja sikatilaksi. Seuraavaksi mukaan tuli 70-luvun puolivä-

lissä turvetuotanto. Näin syntyi Valkealan Turve Oy. Aitomäen Pelimannien ja 

Pelimannipoikien riveissä Pekka ilahdutti haitarillaan vuosikymmenten ajan. 

Hänet tunnettiin kansanmusiikkipiireissä koko maassa. Hän sävelsi ja tuotti 

myös monia omakustanne levyjä, joista tunnetuin lienee Hirvihumppa. Pekkaa 

jäivät kaipaamaan omaiset ja laaja ystävien joukko. 

Esko Niittymäki

LC Toijalan jäsen Esko Niittymäki kuoli äkillisesti 

76-vuotiaana Akaassa 23.7.2015. Hän oli syntynyt 

Sääksmäellä 9.11.1938.

Veli Esko teki Kymiyhtiön ammattikoulun opettajana 

ja rehtorina pitkän uran ja hänelle kertyi palvelusvuosia 

lähes 40. Niittymäen pitkän rehtorikauden aikana Kymin 

ammattikoulusta valmistui tuhat ammattimiestä. Täy-

dennyskoulutusta saivat lisäksi sadat yhtiöläiset. Rehtori 

tunnettiin leppoisana huumorimiehenä, jolla oli silmää murrosikäisten oppi-

laidensa käsittelyssä. Eläkkeelle siirryttyään hän muutti puolisonsa Anjan kanssa 

synnyinseudulleen Toijalaan, missä hän jatkoi aktiivisesti Kuusankoskella alka-

nutta toimintaansa Lions-järjestössä. Esko oli klubin aktiivisimpia jäseniä ja oli 

aina valmiina osallistumaan aktiviteetteihin. Hän toimi klubin presidenttinä 

Kuusankoskella 1988–89 ja Toijalassa 2008–09. Eskoa jäivät kaipaamaan lady 

Anja, lapset perheineen sekä laaja ystäväpiiri.

Aki Nurmi

LC Kaarina/Cityn jäsen Aki Nurmi menehtyi vakavaan 

sairauteen 7.1.2016. Hän oli syntynyt 3.5.1958. LC Kuo-

pio/Kalakukon jäseneksi hän liittyi 1995 ja asuinpaikan 

muutoksen vuoksi Kaarina/Cityn jäseneksi

2001. Klubimme presidenttinä Aki toimi kaudella 

2004–2005 ja rahastonhoitajana 2013–2014. Varsi-

naisen päivätyönsä Aki Nurmi suoritti Digita Oy:n pal-

veluksessa, viimeksi turvallisuuspäällikkönä. Leijonatoi-

missa hänet tunnettiin aikaan saavana miehenä.

Akin mieliharrastuksia olivat kalastus, veneily ja lukeminen. Airiston ja Vel-

kuan kalavedet olivat hänelle tuttuja. Yksi Akin intohimo oli rockmusiikki. Par-

haassa miehuusiässään poismennyttä Akia jäivät kaipaamaan puoliso Liisa ja 

kaksi lasta sekä runsas ystäväjoukko.

Esko J. Ojala 

Kunnallisneuvos Esko J. Ojala menehtyi vaikeaan sydän-

sairauteen 15.12.2015. Hän syntyi 6.7.1944 Rova-

niemellä. Lapin sodan päättymisen jälkeen hänen per-

heensä muutti Muonioon. Koulutukseltaan Esko oli mer-

kantti. Muonion lionsklubiin hän liittyi vuonna 1968 ja 

toimi klubimme presidenttinä kauden 1979–1980. Vii-

meiset vuodet hän oli etuoikeutettu jäsen ja asui vuodesta 

2011 lähtien Rovaniemellä. 

Eskon työura KELA:n Muonion paikallistoimiston johtajana kesti yli 20 

vuotta. Sitä ennen hän oli ollut mm. postiauton rahastajana ja Kilpisjärven pos-

tin hoitajan sijaisena sekä KELAn piiriasiamiehenä. Hän tunsi Enontekiön ja 

Muonion väestön erittäin hyvin, mikä oli suuri etu hänen virkatyössään ja myös 

poliittisessa toiminnassaan ja lukuisissa luottamustehtävissään. 

Hän toimi yli neljä vuosikymmentä Muonion kunnallispolitiikassa. Hänellä 

oli luottamustehtäviä Pohjolan Osuuspankissa, Tunturi-Lapin Kehitys ry:ssä 

Lapin sairaanhoitopiirin ja Muonion-Enontekiön terveyskeskuksen kuntayh-

tymässä sekä monissa muissa organisaatioissa. Esko toimi useita vuosia puheen-
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johtajana Muonion sydänyhdistyksessä, jonka perustajajäsen hän oli. Muonion 

SPR:n toiminnassa hän oli aikaisemmin aktiivisesti mukana.

Puolison menehtyminen syöpään jo hyvin varhain kosketti Eskoa syvästi. Sai-

rautensa takia Esko joutui luopumaan luottamustehtävistään ja muuttamaan 

Rovaniemelle lähemmäs keskussairaalaa. Sairaus rajoitti vahvasti hänen elä-

mänsä loppuaikaa. Eskoa jäivät kaipaamaan poika ja tytär perheineen, lions-

klubi ja lukuisa ystäväjoukko.

Yrjö Perkkiö

Topi Pohjolainen

 LC Keikyän etuoikeutettu ja perustajajäsen Topi Pohjo-

lainen menehtyi äkillisesti ulkoillessa 27.1.2016. Hän oli 

syntynyt 28.11.1931 Vpl. Pyhäjärvellä. Lions-toimintaan 

hän osallistui esimerkillisesti. Lions-aate ja palvelualttius 

olivat hänelle sydämenasia koko elämän ajan. Hän toimi 

presidenttinä kaudella 1974–1975. Työuransa hän teki 

yrittäjänä laukkuteollisuudessa Topi Pohjolainen Oy:n toi-

mitusjohtajana. Karjalaiset juuret ja luonto olivat hänelle 

rakkaat. Harrastuksista liikunta eri muodoissaan oli tärkeä osa elämää. Papan-

rooli oli viime vuosien ilo. Topia jäivät kaipaamaan puoliso Raili, Outi ja Mervi 

perheineen, sukulaiset sekä laaja leijonien ja ystävien joukko.

Teuvo Ottavainen

LC Kempele/Sampolan leijonia kohtasi suruviesti 

23.12.2015, kun klubin perustajajäsen Teuvo Ottavai-

nen poistui keskuudestamme. Hän syntyi 5.1.1943. Teuvo 

oli kantava voima, kun klubi perustettiin vuonna 1983. 

Hän oli aktiivinen leijona alusta alkaen, aloittaen klubin 

presidenttinä heti kaudella 1984–1985. Vastuulliset teh-

tävät jatkuivat lohkon puheenjohtajana, alueen puheen-

johtajana ja piirin huumetoimikunnan puheenjohtajana. 

Aktiivisuutta kuvastaa myös se, että hän on ollut klubin perustamisesta alkaen 

100 prosentin jäsen. Teuvo on klubin ensimmäinen Melvin Jones -jäsen. 

Kaikki muistavat Teuvon siviilityöstään arvostettuna ja kunnioitettuna polii-

simiehenä. Tuo vahva tausta näkyi myös leijonatoiminnassa. Hänen yksi vahva 

mottonsa oli ”Nuorissa turvallinen tulevaisuus.” Oli ihailtavaa nähdä, kuinka 

pyyteettömästi ja tuloksellisesti hän teki myös leijonatyötä huumeiden ennaltaeh-

käisevän valistustyön saralla. Hän piti lukuisia luentoja laajalla alueella lähes 20 

vuoden ajan. Työ sotiemme veteraanien hyväksi oli tärkeä osa Teuvon elämässä. 

Kuoro- ja reserviläistoiminnassa hän oli aktiivisesti mukana.

Teuvo oli klubimme keskeisiä vaikuttajia ja siinä puoliso Irja on ollut aina 

tukemassa. Leijonien palvelutehtävä on ollut heille aivan erityisen tärkeä.Perhe ja 

lastenlapset olivat lähellä hänen sydäntään. Teuvoa jäi kaipaamaan vaimo Irja, 

kaksi lasta ja kolme lastenlasta sekä sukulaiset ja laaja ystäväjoukko.

Eero ”Erkka” Saarelainen

LC Järvenpää/Jean Sibeliuksen perustajajäsen Erkka 

Saarelainen menehtyi 12.1.2016 leikkauksen jälkeisiin 

komplikaatioihin. Erkka syntyi 11.3.1947 Pielisjärven 

Hattuvaarassa. Erkka teki päivätyönsä Honkarakenne 

Oyj:n myynnin, markkinoinnin ja kehittämisen parissa. 

Lions-vapaaehtoistyössä Erkka oli aktiivinen koko Sibe-

lius-klubin 31-vuotisen historian ajan. Hän oli mm. kah-

teen otteeseen klubin presidentti (1994–1995 ja 2011–

2012) ja lukuisia kertoja hallituksessa; viimeksi kaudella 2014–2015 sihtee-

rinä, vaikka sairaudet jo vaivasivat, mutta hän halusi toimia eikä jäädä kotiin 

surkuttelemaan sairauksia. Erkka palkittiin aktiivisuudestaan mm. klubin Vuo-

den Leijonana ja Melvin Jones Fellow -jäsenyydellä.

Erkka oli yksi eniten klubin yhteishengen kohottamiseen pyrkineistä jäsenistä. 

Lukuisat olivat talkoot ja juhlat, joita hän järjesti. Erkan yhdessä muiden kanssa 

organisoimana useimmat Charter- ja pikkujoulujuhlat vietettiin Honkaraken-

teella kuten myös kevätkarkelot. Erkka järjesti mielellään näihin tapahtumiin 

erilaisia leikkimielisiä kilpailuja. Erkka oli aina välitön ja hauska seuramies, 

jonka seurassa ei ollut tylsää. Ei siis ihme, että hänellä oli laaja ystäväpiiri, joka 

lionsveljien, puoliso Marken, lasten, lastenlasten ja muiden sukulaisten kanssa 

jäi kaipaamaan Erkkaa.

Antti Saksa ja Varpu Saksa

LC Teuvan pitkäaikainen ja aktii-

vinen jäsen Antti Mikael Saksa 

kuoli pitkään sairastet tuaan 

31.12.2015 Teuvalla. Hän oli 

syntynyt Teuvalla 24.11.1926.

Työuransa Antti teki kanttori-

urkurina Siikaisissa, Mäntässä ja 

Teuvalla. Hän oli Etelä-Pohjan-

maan kirkkomusiikkipiirin kunniapuheenjohtaja. Director Cantus- arvonimi 

hänelle myönnettiin vuonna 1975. LC Teuvan jäseneksi hänet kutsuttiin 1962. 

Hänen jäsenyytensä kesti peräti 53 vuotta. Hän toimi kaikissa klubin, lohkon ja 

alueen tehtävissä. Toimintakautena 1986–87 hän toimi 107 F-piirin piiriku-

vernöörinä. Melvin Jones -jäsenyys hänelle myönnettiin 1992.

Antin puoliso menehtyi kuukausi aikaisemmin nopeasti edenneeseen sairau-

teen 23.11.2015. Varpu Liisa Saksa oli syntynyt 24.10.1929 Teuvalla. Hän teki 

pitkän työrupeaman Teuvan Lakkitehdas Oy:n ja Teuvan Leipä Oy:n kirjanpi-

täjänä ja myöhemmin seurakunnan kanslistina. Vuonna 1963 hän liittyi puo-

lisonsa innostamana ladytoimintaan, jota jatkoi kuolemaansa saakka. Ansios-

taan lionstyössä hänelle myönnettiin Melvin Jones -jäsenyys vuonna 1993. Varpu 

ja Antti Saksa olivat sisäistäneet lionsetiikan ylevät tavoitteet ja pyrkivät niitä 

arkielämässäänkin noudattamaan.

Anttia ja Varpua jäivät kaipaaman tytär ja poika perheineen, oman klubin 

ladyt ja veljet sekä laaja lionsystävien joukko. LC Teuvan veljet ja ladyt kun-

nioit tivat Saksojen muistoa osallistumalla isolla joukolla heidän siunaustilai-

suuksiinsa Teuvan kirkossa.

Juhani Sibelius

Juhani Sibelius oli LC Raisio/Martinus klubin pitkä-

aikainen veli. Leijonaksi Juhani tuli vuonna 1974 ja oli 

klubin yksi perustajajäsenistä. Hän oli presidenttinä kau-

silla 1986–1987 ja 2005–2006 sekä lohkon puheenjoh-

tajana kaudella 2007–2008. Hän syntyi 4.8.1943 Hali-

kossa ja nukkui pois sairauden murtamana 23.12.2015. 

Juhani valmistui Turun teknillisestä koulusta tie- ja vesi-

rakennusmestariksi 1966, jatkoi Tampereen teknilliseen 

opistoon ja valmistui insinööriksi 1970. Hän teki pitkän uran Raision Naan-

talin vesilaitoksen johtajana aina vuoteen 2007 saakka.

Työn ulkopuolella Juhani oli ennen kaikkea musiikki- ja kuoromies. Hän 

lauloi useassa kuorossa ja Kamarikuoro Meloksen jäsenenä vuoteen 2008 asti.

Juhani oli viimeiseen asti sosiaalisten suhteiden rakentaja ja oikea leijona-veli. 

Hän oli toiminnassa mukana viimeiseen hetkeen saakka ollen aina iloinen ja 

positiivinen vaikuttaja. Hän oli rehti kaverina ja porukan kätevimpiä käsis-

tään. Juhanin poismeno jättää yhteisöön korvaamattoman aukon. Häntä kai-

paamaan jäävät puoliso, lapset perheineen, sisaret perheineen, suuri joukko ystä-

viä ja klubin jäsenet.

Martti Talvitie

LC Lapuan jäsen veli Martti Talvitie nukkui pois vaikean 

sairauden uuvuttamana 3.10.2015 76-vuotiaana. Hän 

oli syntynyt 14.4.1939 Lapualla. Veli Martti sai kutsun 

klubiin vuonna 1966 eli muutama vuosi perustamisen 

jälkeen ja näin hänelle kertyi palveluvuosia lähes 50. Hän 

toimi klubin kaikissa keskeisissä tehtävissä ja oli klubin 

presidentti kaudella 1980–81. Viimeisinä vuosina hän 

toimi etuoikeutettuna jäsenenä. Klubin palvelutehtäviin 

hän osallistui aina erityisellä tarmolla ja oli keskeinen henkilö klubin juhlien ja 

matkojen järjestäjänä. Veli Martti piti äärimmäisen tunnollisesti huolta siitä, 

että osallistumisprosentti oli aina 100. Hän näki vaivaa paikkauksien kanssa 

jopa ulkomaita myöten. Hänelle myönnettiin klubin 50-vuotisjuhlassa vuonna 

2013 Melvin Jones -jäsenyys ansioistaan lions-työssä. Hänen rento, iloinen ja 

hyväntuulinen käytöksensä virkisti klubikokouksia. Lisäksi hän hankki vuosi-

kymmenien aikana klubiin erittäin monta uutta jäsentä.

Elämäntyönsä hän suoritti maatalousyrittäjänä ja sianlihankasvattajana. Hän 

perusti sianlihatuotannon suuryksikön perheyrityksenä 1970-luvulla. Merkittävä 

oli myös oman mökin rakentaminen Kittilään Leville 1990-luvulla ja myös vuok-

raustoimintaa varten rakennettu paritalo. Hän oli suuri Lapin ja Levin ystävä. 

Myös klubin veljet saattoivat vierailla Levin mökillä monia kertoja.Läheisten 

ohella LC Lapuan veljet ja ladyt jäivät kaipaamaan pidettyä ja aina ystäväl-

listä jäsentä, jolta ideat eivät loppuneet.
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Matti Tirronen

LC Joensuu/Pielisjoen pitkäaikainen ja aktiivinen 

jäsen vuodesta 1987 Matti Tirronen sai iäisyyskutsun 

27.1.2016 lyhytaikaisen sairauden uuvuttamana. Matti 

oli syntynyt 4.1.1940. Matti oli todella monipuolinen 

toimija. Viihteen ammattilainen ja persoonana moni-

puolinen ihminen. Klubi palkitsi hänet ansioistaan Mel-

vin Jones -jäsenyydellä. Koko jäsenyyden ajan Matti oli 

100-prosenttinen lion. Hyväntuulinen ja hauska seura-

mies hallitsi kitaransa säestykset aina paremmin ja paremmin. Joensuussa oli 

v.2001 järjestömme vuosikokous. Pohtiessamme kokousjärjestelyissä eri toimi-

kuntien rooleja, todettiin Matti kahdeksan klubin lioneista sopivimmaksi hoi-

tamaan majoitusliikennettä. Onnistumisen takeena oli täydellinen työnsä hal-

linta. Mattia jäivät kaipaamaan puoliso Varpu-Leena, lapset ja lapsenlapset 

sekä laaja ystäväpiiri.

Timo Virtanen

LC Pielavesi/Lepikon perustajajäsen Timo Virtanen kuoli 

äkillisesti sairauskohtaukseen 21.2.2016 kotonaan 66 

ikäisenä. Timo oli perustamassa Pielaveden toista klubia 

loppuvuodesta 1980 ja oli vielä mukana juhlimassa klu-

bin 35-vuotista toimintaa. 

Timo teki elämäntyönsä vaimonsa Tupun kanssa fysio-

terapia-alan yrittäjinä osallistuen myös alan etujärjestö-

toimintaan. Timo toimi myös hotelli- ja ravintola-alan 

yrittäjänä tarjoten klubille vuosikausia hyvät puitteet kokoontumiselle ja myös 

ikimuistoisiin yhdessäolon hetkiin.

Timo ja Tupu ovat olleet Pielavedellä tunnettuja ja arvostettuja yrittäjiä. 

Lämpimin ajatuksin Timoa muistavat työssä ja harrastuksissa kohdattujen ihmis-

ten joukko.

Anja Väisänen

LC Kuhmo/Helenat sai ensimmäisen suruviestin, kun 

klubin perustajajäsen Anja Helena Väisänen, syntynyt 

24.9.1948, menehtyi vaikean sairauden murtamana 

2.1.2016. Aina iloista ja valoisaa Anjaa jäivät kans-

samme kaipaamaan rakastava puoliso, lion Eero ja lap-

set perheineen sekä laaja ystävien joukko. Anjan sanoin 

”Rakastakaa toisianne ja pitäkää hyvää huolta lähim-

mäisistänne.”

Tuomas Äijälä 

LC Mouhijärven pitkäaikainen jäsen Tuomas Äijälä 

menehtyi äkilliseen sairauskohaukseen kotonaan Mouhi-

järvellä 16.1.2016. Hän oli syntynyt Kurun Itä-Aureessa 

17.12.1946. Tuomas Äijälä kutsuttiin LC Mouhijär-

ven jäseneksi jo klubin ensimmäisellä vuosikymmenellä, 

vuonna 1972. Tuomas toimi klubin presidenttinä kau-

tena 1978–1979. 

Tuomas Äijälä tunnettiin kotiseudullaan Mouhijärven 

kehittäjänä. Valmistuttuaan sosionomiksi 1971 Tampereen Yliopistosta ja toi-

mittuaan puolisen vuotta Alavuden vt. kunnansihteerinä hänet valittiin Mou-

hijärven kunnansihteeriksi 1972. Mouhijärven kunnanjohtajaksi hänet valit-

tiin syyskuussa 1977. Hän hoiti virkaa liki kolme vuosikymmentä aina sairaus-

eläkkeelle siirtymiseensä, toukokuuhun 2006 saakka. 

Tuomas Äijälä tunnettiin niin virassaan kuin vapaa-ajan toimissaan tasa-

puoliseksi ja neuvotteluhalukkaaksi yhteisön jäseneksi, joka ajoi yhteisiä tavoit-

teita. Tämä piirre korostui myös Tuomas Äijälän toiminnassa Mouhijärven lei-

jonissa vuosikymmenien varrella.

LC Kuusamo Pohjanakat juhli 20 vuotista taivaltaan lauantaina 20.helmi-

kuuta. Juhlan kunniaksi Pohjanakat toivat Kuusamotalon lavalle Ylä-Kai-

nuun Yrittäjänaisten esittämän Rakkaudentunnustus Isänmaalle-teatteriesi-

tyksen. Esitys oli suosittu ja Kuusamotalon Oulankasali oli liki loppuun-

myyty. Pohjanakat käyttävät esityksen tuoton nuorten harrastustoiminnan 

tukemiseen jo kevään aikana.  

Jäsenistö kokoontui samaisena iltana juhlimaan Ravintola Talonpöytään 

vieraidensa kera ja muisteli muun ohjelman lomassa toimintaansa vuosien 

varrella sekä huomioi ansioituneita jäseniään. Lämminhenkisessä juhlassa 

palkittiin yhdistyksen perustajajäsenet. Perustajajäsenistä PDG Hilkka Palo-

Pohjanakat 20 vuotta

Uusi Lions-ritari, Perustajajäsen, PDG Hilkka Paloniemi.Uusi Melvin Jones-jäsen, PDG Raija Väre.

niemi lyötiin Arne Ritari -säätiön ritariksi ja PDG Raija Väre sai Melvin Jones 

-jäsenyyden. 

Pohjanakkojen toiminnan lähtökohta on perustamisestaan lähtien ollut 

yhdessä palveleminen ja hyväntekeväisyys lähellä ihmisen arkea, ruohon-

juuritasolla tehtynä ja ikään katsomatta. 

Pohjanakat ovat sekä keränneet monin eri tavoin varoja hyväntekeväi-

syyteen että auttaneet konkreettisesti. Auttamisen muodot ovat vaihdelleet 

vuosien aikana. Apu on kohdistettu pääasiassa paikallisiin tarpeisiin, mutta 

tarvittaessa myös maailmalle suorana katastrofiapuna sekä Punainen Sulka- 

ja Nenäpäiväkeräysten muodossa.
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Kongressen: Din bästa vecka 
någonsin som medlem i Lions

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Lions Clubs Internationals 

president

Vi japaner använder ett speciellt 

ord för vår gästfrihetskultur – omo-

tenashi. Du upplever omotenashi 

när du handlar, äter på restaurang 

eller kort och gott på alla offentliga 

platser. Vid hissarna på ett varuhus 

välkomnas du av en värd i välskräd-

dad uniform med en bugning och 

en artig hälsning. Efter att ha tryckt 

på hissknappen leder han eller hon 

dig till den ankommande hissen med 

armen i en perfekt nittiogradig vin-

kel. Det hela är mycket välkoreogra-

ferat och välkomnande. När du äter 

på en trevlig restaurang kan persona-

len i slutet av måltiden ställa sig på 

rad och buga för att därefter eskor-

tera dig ut ur restaurangen. Denna 

artighet härrör från omoiyari, en sub-

til känslighet mot andra människor.

Upplev gästfriheten

Du har möjlighet att uppleva den här 

underbara gästfria kulturen om du 

deltar i den 99:e internationella kon-

gressen i Fukuoka den 24–28 juni. 

Som medlem i Lions får du emeller-

tid ett ännu varmare välkomnande 

än den genomsnittliga turisten. Har 

du upplevt den känsla av kamrat-

skap och stolthet som uppstår när du 

deltar i ett lionmöte eller genomför 

ett serviceprojekt tillsammans med 

andra medlemmar i Lions? Den käns-

Lions Clubs Internationals president, 

DR Jitsuhiro Yamada.

lan multipliceras exponentiellt vid 

Lions internationella kongress. Att 

vara tillsammans med Lions med-

lemmar från hela världen är otroligt 

upplyftande och bekräftande.

Du kan vara en bra medlem och ta 

del av Lions gemenskap utan att när-

vara vid en internationell kongress. 

Om du deltar i den årliga kongres-

sen kommer du emellertid att få en 

ny, djupgående förståelse för Lions 

betydande omfattning.

Upplev glädjen och 
gemenskapen

En internationell kongress erbjuder 

möjligheten att umgås med lika-

sinnade personer från hela världen. 

Du kan marschera i vår stora parad, 

lyssna på inspirerande talare, höra 

de senaste nyheterna om Lions, ta 

del av underhållning i världsklass, 

hjälpa till att besluta om vår organi-

sations framtid, samt lära dig beprö-

vade strategier för framgångsrika 

projekt-, PR- och medlemskampan-

jer. Det är fem dagar av oöverträf-

fad glädje, gemenskap och givande 

lärande.

Lions i Japan förbereder sig febrilt 

för en högst minnesvärd kongress. 

Japan är en plats där Lions-andan 

är särskilt stark. Lions här i Japan är 

bland de första att reagera på kata-

strofer runtom i världen, och deras 

serviceprojekt i Japan är påfallande 

effektiva och kreativa. Du kan satsa 

din sista yen på att japanska Lions 

omotenashi och omoiyari kommer 

att ge dig en av ditt livs bästa upp-

levelser.

I nästan 100 år har lionmedlem-

mar hängivet hjälpt sina samhällen 

och bidragit till utveckling och väl-

färd för miljoner människor runtom i 

världen. För att fira vårt 100-årsjubi-

leum ber LCI våra medlemmar hjälpa 

oss nå målet för Hundraårsjubileets 

hjälputmaning att tjäna mer än 100 

miljoner människor till juni 2018.

Din klubb kan göra en insats 

på hemorten och bidra till målet 

genom att delta i de fyra kampanj-

kategorierna för Hundraårsjubileets 

hjälputmaning. Ni bestämmer när 

ni vill genomföra hjälpprojekt och 

vilka projekt som passar er klubb 

och hemorten.

Engagera ungdomar

Stöd ungdomar på er hemort 

eller inspirera nästa generation av fri-

villiga genom att bjuda in leomed-

lemmar och andra lokala ungdomar 

att hjälpa er med ett projekt.

Syn till alla

Förhindra framtida fall av onödig 

blindhet genom synundersökningar 

och utbildningsinsatser. Ge synens 

gåva genom projekt som hjälper 

blinda eller synskadade.

Lindra hungersnöd

Förbättra tillgången till nyttig mat 

för utsatta människor på er hemort.

Värna om vår miljö

Värna om och förbättra miljön så att hemorten 

blir en bättre plats att leva på för alla.

Delta i hundraårsjubileets hjälputmaning! 

Hundraårsjubileets hjälputmaning i siffror (t.o.m. 9.3.2016)

– 72 147 069 människor har blivit hjälpta

– 24 998 864 människor har haft nytta av Engagera ungdomar

– 12 094 082 människor har haft nytta av Syn till alla

– 15 425 754 människor har haft nytta av Lindra hungersnöd

– 19 628 369 människor har haft nytta av Värna om vår miljö

– 56 % av klubbarna är engagerade i Hundraårsjubileets hjälputmaning

– 93 110 projekt för Syn till alla har genomförts

– 2 032 335 träd har planterats genom kampanjen Värna om vår miljö

– 47 % av klubbarna har genomfört ett projekt för Engagera ungdomar

– 16 782 samhällen har påverkats positivt genom projekt för Lindra hungersnöd

Kom ihåg att rapportera i MyLCI!
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Var modig – var Lion 
under perioden 2016–2017

Vi har framför oss en utmanande 

period: såväl den internationella 

organisationen som vårt självstän-

diga fosterland fyller 100 år. Redan 

under våren startar Röda Fjädern 

-kampanjen med målet att samla 

in 5 miljoner euro. När vi har klarat 

av dessa med den äran, kan vi vara 

stolta över vår verksamhet.

Svårighetsgraden ökas med åld-

rande medlemskår och det alltjämt 

växlande verksamhetsmiljön. Vårt 

samhälle polariseras. Antalet åld-

ringar ökar, men på grund av den 

ekonomiska depressionen har deras 

tjänster minskats och de sociala för-

månerna har beskurits. De gamla är 

i bättre fysisk form än tidigare, men 

många lider av ensamhet. Ungdo-

men delas ännu klarare i de som 

lyckas och de som blir utslagna. 

Åtgärder mot marginalisering har 

minskats och statsmakten erbjuder 

dessa aktiviteter åt frivilliga organi-

sationer, medan den skär bort sitt 

stöd. Av människor i arbetsför ålder 

är ett rekordstort antal utan jobb och 

de som har jobb, stressar under pre-

stationstrycket. De vällottade njuter 

av låga skatter och räntor och bil-

ligt bränsle. Frivilligt arbete har mera 

efterfrågat än någonsin förut. Beho-

vet är ändå ett annat än då lionsverk-

samheten inleddes, då det största 

engagemanget gällde byggnadspro-

jekt. Nu behövs ledsagare utöver 

penninginsamlare, åhörare i stället 

för snickare. 

Periodens  
internationella tema

Den internationella presidentens 

Chancellor Robert “Bob” Corlews 

tema är “New Mountains to Climb 

– Nya berg att bestiga”. Jag har 

redan bestigit den högsta punkten 

i min hembygd, Raitavuori i Soini 

(240  m). Högre än detta kan man 

inte klättra i södra eller västra Fin-

land. Att bestiga ett nytt berg bety-

der en ny utmaning, ett krävande 

jobb, som kräver styrka, men som 

ger tillfredsställelse och öppnar nya 

vyer. Efter att ha bestigit ett berg är 

man en erfarenhet rikare och beredd 

att ta ett högre mål. Det går inte att 

bestiga berg allena, utan en sakkun-

nig guide, noggrann planering, pre-

parering och utrustning. Vi behöver 

skickliga, utbildade ledare. Lokala 

omständigheter – servicebehovet 

– måste utredas i samarbete med 

lokala invånare. Utbildningen ger 

oss verktyg att utföra servicetjäns-

terna. Man måste känna sina resur-

ser, men om man inte vågar försöka, 

vinner man ingenting.

Internationalism

Vi har redan bestigit många berg. I 

hemlandet har vi tjänat krigsvetera-

ner, utbildat lärare, stött ungdomens 

hobbyer, byggt slalombackar, lekpar-

ker, simhallar. I Sri Lanka byggde vi 

ett utmärkt ögonsjukhus, och vi har 

under 30 år hjälpt över 2  000 fadder-

barn att gå i skola och att få ett bättre 

liv. I Kenya skall vi tillsammans med 

våra nordiska vänner tillverka solko-

kare. Utmärkta projekt – samarbete 

över gränserna. 

Några berg kommer t.o.m. till vår 

bakgård, såsom asylsökande från 

Mellanöstern. Även för detta berg 

har vi redan guider. Låt oss ta emot 

utmaningen och börja med att inte-

grera invandrarna såsom LC Munsala 

har visat vägen. Eller skall vi resa och 

vara på plats till Bekaa-dalen under 

ledning av norska lion. Jag önskar 

att varje finsk klubb skulle utarbeta 

en långtidsplan, en strategi, där man 

slår fast vilken del av de insamlade 

aktivitetsmedlen man använder till 

internationella mål. Och varje klubb 

skulle ta åtminstone en internatio-

nell aktivitet med i sin årliga verk-

samhetsplan. Vi hör ju till en inter-

nationell organisation. 

Det inhemska temat

“Stöd unga till självständighet” 

kommer att vara vårt tema ännu på 

perioden 2017–2018, då det stöder 

målet för vår Röda Fjädern -insam-

ling. Marginalisering av unga, skad-

liga livsvanor, bristande motion, 

fetma, rusmedel och andra beroen-

den är ett för stort berg för oss att 

bestiga allena. Men vi har många 

andra organisationer, som har lovat 

att hjälpa oss med vår insamling och 

med intäkterna förverkligar vi vårt 

gemensamma mål. Av våra egna 

ungdomsaktiviteter skall vi fortsätta 

åtminstone med Lions Quest -utbild-

ningen, Leo-verksamheten samt ung-

domsutbytet och -lägren som plane-

rat. Jag hoppas också få anmälningar 

till Young Ambassador of Good Will 

-tävlingen. SKEBA, Trygg på vägen 

och Näsdagsinsamlingen skall man 

inte fortsätta med som Lionsför-

bundets aktiviteter. Och inte heller 

min dröm om att utveckla de ungas 

muntliga kommunikation med hjälp 

av en tävling i retorik fick stöd av 

Förbundets ledning, men klubbarna 

och distrikten kan så klart fritt delta 

i dem. 

Den här periodens “Service-

bricka” ämnar jag utveckla till en 

“Aktivitetsbank” , för jag fick redan 

ungefär tvåhundra prövade idéer till 

såväl service- som pengainsamlings-

aktiviteter. Man har att välja av. Men 

man skall ändå minnas att sådana 

aktiviteter som distriktets eller Lions-

förbundets årsmöte har beslutat om, 

förpliktigar alla. 

Kommunikationen

Vi har utfört ett planmässigt arbete 

med vår offentliga image och vårt 

varumärke har förbättrats. Även 

den interna informationen har blivit 

bättre och utbildningen har utveck-

lats. Saker som redan syns som en 

bättre tillfredsställelse med med-

lemskapet. Samtidigt klagar ändå 

en del av medlemmarna över att de 

drunknar i informationsfloden, som 

svämmar över med e-post från Hög-

kvarteret, Lionsförbundet samt från 

distrikten. Ändå känner man dåligt 

till vår organisation. Ju bättre man 

känner dess struktur och funktion, 

desto lättare är det att filtrera ut från 

informationsflödet ärenden som 

man måste reagera på. Det är också 

viktigt nuförtiden att informationen 

är snabb och aktuell. En gemensam 

image på distriktens och klubbarnas 

hemsidor skulle bäst förmedla vårt 

budskap till den stora allmänheten. 

Med hänvisning till internationalis-

men, strävar jag till att, utom våra 

nordiska vänner, också andra får veta 

vad vi sysslar med. 

Medlemskapet

Medlemsutvecklingen har varit sjun-

kande i nästan alla västländer, med 

undantag av Tyskland och Norge, 

där bland annat hjälp till flyktingar 

har aktiverat medlemmarna. Det 

Internationella Högkvarterets stra-

tegiska plan, LCI Forward, utgår från 

tanken, att goda aktiviteter, bety-

delsefulla för hjälpmottagarna, ökar 

medlemstillfredsställelsen på samma 

gång som de ger gott rykte åt orga-

nisationen och underlättar rekryte-

ringen av nya medlemmar. Om vi 

samtidigt tar hand om att informera 

nya medlemmar och utbilda fram-

tida ledare, bygger vi starkare klub-

bar, som i sin tur har mera krafter att 

bestiga ännu högre berg. Själv tror 

jag på denna metod och utmanar 

alla klubbar att utvärdera sina akti-

viteter, sondera sin omgivning och 

fråga var vi kunde vara till hjälp. Det 

kräver mod, på samma sätt som att 

fråga efter nya medlemmar –  särskilt 

att bjuda in kvinnliga medlemmar 

till en traditionell manlig klubb. En 

gång frågade jag en manlig man i en 

nygrundad samklubb hur de klarar 

sig med kvinnorna. Han svarade: 

“Det var just kvinnor som räddade 

vår klubb”.

Heikki Hemmilä
Lionsförbundets vice ordförande 

2015–2016
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Det har skett personalförändringar på 

Lionsförbundets kansli. Satu Hilde-

brand, som länge arbetat som för-

säljningssekreterare, sade upp sig vid 

årsskiftet och flyttade till Kannus. 

Tarja Grönholm började som ny för-

säljningssekreterare fr.o.m. 1.2.2016 

och står till tjänst via kansliets växel 

på numret 010 501 4501 eller e-post 

tarja.gronholm@lions.fi. 

Också Lions Quest-utbildningsse-

kreteraren byts. Paula Westling har 

fr.o.m. 1.2.2016 gått i deltidspension 

och arbetar i fortsättningen tre dagar 

i veckan (mån., tis., ons.) som sekre-

terare för Röda Fjädern-kampanjen.

FK Jenna Härmä har fr.o.m. 

8.2.2016 börjat arbeta som Quest- 

utbildningssekreterare på Lions- 

kansliet. Jennas e-postadress är  

jenna.harma@lionstoimisto.fi och 

tel. 010 501 4507.

Service- och medelanskaffnings-

sekreteraren Sari Pirinen arbetar 

under våren på deltid tre dagar i 

veckan (tis., ons.,tors.).

Den övriga personalen på för-

bundskansliet är den gamla van-

liga, d.v.s. organisationssekreteraren 

Susanna Gustafsson och ekonomi- 

och medlemssekreteraren Marja Pak-

kanen. Undertecknad har glädjen att 

leda den här flitiga och arbetssamma 

gruppen.

Hela personalens kontakt-

uppgifter hittar man på adressen  

www.lions.fi.

I kommande LION-tidningar åter-

kommer vi till ändringarna i Lions-

kansliets betjäningskoncept som 

man kunde läsa om i decembernum-

ret. Man har i de nya rekryteringarna 

utgått från det förändrade konceptet.

Fönsterreparation  
i Lionshuset

I slutet av 2015 godkände guver-

nörsrådet styrelsens förslag att man 

skulle utföra fönsterreparationer i 

Lionshuset under 2016. Efter offert-

tävling valde man Tiivi Oy till entre-

prenör. Tidtabellen för reparations-

arbetet uppgörs under de närmaste 

veckorna.

Årsmöteskallelsen  
till klubbarna

Då årsmötet för ett år sedan behand-

lade stadgeändringar godkände man 

ändringen i § 8 som gällde sättet att 

sända årsmöteskallelsen till klub-

barna: i fortsättningen sänder man 

årsmöteskallelse, -föredragningslista 

och -material i elektronisk form. I år 

kan man vänta årsmötespost (elek-

tronisk Lion-viesti) i månadsskiftet 

mars-april.

Årsmötesplatsen för år 
2020 blev utan sökande

För ett år sedan skrev jag i general-

sekreterarens spalt att det inte kom-

mit en enda ansökning gällande års-

mötesort 2019. I Vuokatti diskute-

rade man och även röstade om sät-

tet att ordna årsmötet: skulle man 

hålla sig till den tidigare model-

len där ortens klubbar skötte möte-

sarrangemangen eller skulle man 

övergå att ordna mötet på ett nytt 

sätt t.ex. på båt eller hålla ett skilt 

möte där man fattar beslut och ett 

skilt allmänt Lions-veckoslutse-

venemang. Skulle klubbarna eller 

någon utomstående serviceleveran-

tör sköta arrangemangen? – Resul-

tatet av omröstningen var att man 

skulle ordna årsmötena på gammalt 

och beprövat sätt.

Det här året fick vi en sökande för 

årsmötet 2019. Däremot blev 2020 

utan sökande. 

Det är bra att i medlemskåren fort-

sätta med att diskutera arrangeran-

det av årsmötena. Samtidigt som 

man med entusiasm väntar på ett 

gemensamt lionsveckoslut, harmar 

man sig över höga pass- och andra 

årsmötesavgifter. Det är ändå ett 

faktum att endast ett fåtal orter har 

så stora utrymmen som skulle göra 

det möjligt att samla över 2  000 lion 

till ett gemensamt möte och för att 

ha roligt tillsammans. Där det finns 

utrymmen är de inte gratis. Då vi till-

sammans diskuterar i vilken riktning 

vi vill att årsmötesevenemanget ska 

utvecklas, kommer vi säkert fram till 

en god lösning.

Platserna för tidigare 
distriktsguvernörer  

i förbundets styrelse 
2016–2017

Jag påminner om att tidsfristen 

för att söka de s.k. PDG-platserna  

(2 platser) i förbundets styrelse går 

ut 29.4.2016 kl. 15.45. Ansökning-

arna sänds till maarit.kuikka@lions.fi.  

Observera att ansökan görs på 

skild blankett som man hittar på  

www.lions.fi – För medlemmar.

Föreslå en God Gärning 
för att belönas år 2016

Senaste år, den 8 oktober, firade man 

för första gången Lionsverksamhet-

ens Det Godas Dag under vilken 

klubbarna runt om i Finland ord-

nade jippon för att göra Lions arbetet 

känt. Även i år ordnar vi Det Godas 

Dag och då firar man dagen i Röda 

 Fjädern-kampanjens och hundraårs-

jubiléets tecken.

En viktig del av firandet är valet 

och belönandet av den nationella 

välgöraren och den klubb eller per-

son som gjort en god liongärning. 

Utmaningstävlingen för de som gjort 

en god gärning startar på den här 

tidningens sidor. Prisjuryn för Det 

Godas Dag väntar ivrigt på många 

förslag. Vinnaren offentliggörs på 

det redan ”sedvanliga sättet” 8.10. 

År 2016 infaller dagen på en lör-

dag som bättre lämpar sig för jippon 

och evenemang än någon annan dag 

under vardagsveckan.

En solig vår och krafter för allt 

Lionsarbete som ni utför!

Våren framskrider, årsmötet i Åbo närmar sig

Styrelsens möten: 28.4/27.5

Guvernörsrådets möten 2016:

27.5.2016, Åbo

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2016: 

Volleyboll, 23–24.4.2016, LC Sotkamo/Vuokatti

Mölkky, 21.5.2016, LC Kausala

Karting 21.5.2016, LC Alahärmä

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 18–19.6.2016

MÖTEN OCH EVENEMANG UNDER PERIODEN 2016–2017 

Styrelsens möten:

19.8/22.9/20.10/25.11/26.1.2017/24.2/Lionshuset/Joensuu

Guvernörsrådets möten:

29.5.2016 konstituerande möte, Åbo

20.8.2016 Karleby

26.11.2016 Tavastehus

25.2.2017 Kuhmo

Årsmötet:

9–11.6.2017 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, 9.4.2017, LC Sodankylä

Volleyboll, 6–7.5.2017, LC Saarijärvi/Palvasalmi

Golf, tidpunkten tillsvidare öppen, LC Helsinki/Lehtisaari

Händelsekalender under 
verksamhetsperioden 2016
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Det nästsista mötet för den inter-

nationella styrelsen  lionsåret 

2015–2016 hölls i Savannah, USA 

1–4.3.2016. Staden har ca 150  000 

invånare och ligger vid kontigentens 

östkust. Namnet har staden fått av 

floden Savannah som ger omfat-

tande möjligheter till hamnverk-

samhet. Det lade vi märke till genast 

den första morgonen på hotellet då 

det förbi vårt fönster seglade tiovå-

ningar höga och flera hundra meter 

långa oceangående fartyg. Savannah 

har också haft en betydande histo-

risk betydelse under inbördeskriget i 

USA åren 1861–1863.

Arbetet inom styrelsens kommit-

téer avlöpte på normalt sätt  utgående 

från de uppgjorda föredragningslis-

torna. Som ett bra komplement till 

förberedelserna har man lagt till en 

videokonferens en vecka före själva 

styrelsemötet i vilken deltog alla 

medlemmar som hör till kommittén 

för medlemsutveckling som jag leder. 

Här ett plock ur ärenden som styrel-

sen behandlade:

Second Century Investor 
(det andra århundradets 

investerare)

Vid mötet beslöt man erbjuda med-

lemmarna möjlighet att ekonomiskt 

stöda utvecklandet av verksamheten. 

Med influtna medel utvecklar man 

organisationens service, speciellt 

bekämpandet av blindhet, investerar 

i teknologi, ökar varumärkets synlig-

het, utvecklar utbildning och träning 

samt stöder medlemskårens service-

verksamhet. Placeringarnas värde är 

5  000  $ och åt betalaren erbjuder 

man en livslång befrielse från den 

internationella medlemsavgiften. 

Planeringen av placeringsprogram-

met fortsätter och görs möjlig i bör-

jan av nästa period.

Kommittén för 
långsiktsplanering

Förnyandet av organisationens stra-

tegi som går under namnet LCI 

 Forward diskuterades och de slutliga 

resultaten publiceras i samband med 

årsmötet i Chicago nästa år.

 

Kommittén för 
medlemsutveckling

Utvecklingen av medlemsantalet har 

under den här perioden varit lång-

sammare än under den förra. Under 

våren överskred vi redan grän-

sen 1,4 miljoner medlemmar men 

vårens kraftiga minskningar visade 

att firandet var förhastat. Troligtvis 

går vi igen under våren över den här 

gränsen men avgångarna i maj-juni 

kan vara betydande. Medlemsflyk-

ten under slutet av perioden är ett 

problem som man också under det 

här mötet försökte hitta en lösning 

på, tyvärr resultatlöst. Behandlingen 

fortsätter under nästa möte.

Anslutningsavgiften för nya med-

lemmar stiger i början av perioden 

2017–2018 till 100  $. Som ersätt-

ning för förhöjningen gör man ett 

nytt anslutningspaket som ges åt nya 

medlemmar och som man hoppas 

gör det lättare att komma med i vår 

servicegemenskap.

Utarbetandet av GMT 2.0 med-

lemsutvecklingsprogrammet fort-

sätter men mycket är redan färdigt. 

Ibruktagandet av det nya systemet 

inleds omedelbart och finns tillgäng-

ligt under den kommande verksam-

hetperioden. Avvikande från vad 

tidigare meddelats kommer tjänst-

göringstiden för de som handhar 

GMT-uppgifter inte att ändra utan-

förblir vid den tidigare. Målet med 

förändringen är att under slutet av 

perioden 2017–2018 nå upp till alla 

tiders rekord beträffande medlems-

antalet, 1  425  311. Arbetsgruppen 

för att främja medlemsutvecklingen 

i Östeuropa har fått rätt lite resul-

tat till stånd jämfört med de kost-

nader som den orsakat. Under den 

kommande perioden söker man lös-

ningar på regionens medlemsrekry-

teringsproblem.

Kvinnor har ute i världen grundat 

Lioness-klubbar speciellt då det inte 

var möjligt för kvinnor att ansluta 

sig till Lionsorganisationen. De har 

fungerat helt självständigt utan att 

på något sätt höra till lionen, t.o.m. 

varit litet av konkurrenter. Nu har 

det bland dem uppstått en ganska 

utbredd villighet att ansluta sig till 

lionen. För att göra det här möjligt 

beslöt man att på nytt sätta igång 

programmet Join Together som redan 

en gång hade annullerats.

Centennial Celebration

Lionsverksamhetens hundraårsfest-

ligheter har inletts och fortsätter. 

Tillsvidare har man hjälpt 72 mil-

joner människor i 393  000 aktivite-

ter som har förverkligats av 27  000 

klubbar.

Flyktingsituationen

Lionsorganisationen och speciellt 

de europeiska förbunden har aktivt 

gått in för att delta i att hjälpa upp 

situationen för flyktingar från Syrien. 

Speciellt riktar man in verksamheten 

på flyktinglägren i Syrien, Jorda-

nien och Libanon. LCIF har beslutat 

donera 1,2 miljoner dollar som stöd 

för verksamheten. Vid Europa Forum 

grundade man en arbetsgrupp för att 

sköta Lionsorganisationens flykting-

verksamhet.

Stadgarna

De ikraft varande stadgarna förbjuder 

utnämningen av presidentkandidater 

samtidigt som man har en interna-

tionell direktor. Efter en lång diskus-

sion beslöt styrelsen att hålla kvar 

den aktuella bestämmelsen. För Fin-

lands del skulle den ha haft en inver-

kan ifall Harri Ala-Kuljus kandida-

tur skulle ha fortsatt under den här 

våren ända fram till årsmötet.

Stöd till 
medlemsrekryteringen

Organisationen stöder distriktens 

medlemsrekryteringsverksamhet 

med bidrag. Den här gången bevil-

jade man Finland ett bidrag på 5  000 

dollar.

Årsmötet 2021

Till plats för Convention år 2021 val-

des Montreal, Kanada.

Politiska mötet

Även den här gången avslutades 

styrelsens möte med ett politiskt 

möte där man presenterade kandi-

daterna till styrelseuppdrag. Utöver 

PID Gudrun Yngvadottir från Island 

och PID Jung-Yul Choin från Korea 

fanns det fyra kandidater till presi-

dentposterna. Det sades att dessa 

”extra” kandidater kommer att dra 

sig ur valet, vilket betyder att det i 

Fukuoka finns endast en kandidat till 

de lediga posterna som internationell 

president. Till uppgiften som inter-

nationell direktor kommer det från 

Europa tre kandidater; från Finland, 

Belgien och Holland.

Beträffande arrangemangen var 

mötet i Savannah lyckat. Tur- och 

returresorna med flyg var i prakti-

ken rätt besvärliga.

Styrelsens följande möte hålls i 

samband med årsmötet i Fukuoka.

Jouko Ruissalo 
Medlem i internationella styrelsen 

2014–2016

Internationella styrelsen höll möte i Savannah

Styrelsemötets öppningssession.
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Våra förberedelser pågår för fullt. 

Vartefter kommer vi att hålla dig 

informerad in i det sista. På årsmö-

tets hemsidor kan du följa med vad 

vi berättar. 

Anmälningarna strömmar in och 

du har väl noterat att priset på pas-

sen stiger med 40 € efter 21.4.

I det här numret ger vi ännu en 

hel del teknisk information. Ta del 

av den så har du lättare att fungera 

under mötesdagarna. Samma infor-

mation finns nog också på hemsi-

dorna.

Och om Du har frågor, kontakta 

oss. Kontaktuppgifterna finns på 

hemsidan, där ser Du vem som kan 

svara på vad.

Jag ser fram emot att möta Dig 

och att solen skiner och naturen är 

som vackrast på tröskeln till som-

maren.

Ankomst till Logomo

För dej som kommer med egen bil 

till sätter vi på traditionellt sätt ut 

skyltar vid varje infart. En Lonskylt 

försedd med en pil lotsar dej till 

rätt plats. Om du först vill åka till 

hotellet och boka in dej, finns det 

för varje officiellt hotell under fliken 

Logi på hemsidan en karta med kor-

taste promenadvägen mellan hotel-

let och Logomo.

Parkering av egen bil  
vid Logomo

Adressen till Logomo är Hampspin-

naregatan 14. Här möts du av par-

keringslotsar som visar plats år dej. 

Parkeringsplatser finns på tre olika 

områden. Parkeringen är avgifts-

belagd och avgiften kan erläggas i 

automat eller med EasyPark. Antalet 

parkeringsplatser är begränsat, så vi 

rekommenderar varmt att du använ-

der dej av de transporter vi erbjuder. 

På årsmötets hemsida finns dess-

utom en karta med kortaste prome-

nadvägen mellan inkvarteringshotel-

len och Logomo.

Logibokningar

Logi bokas direkt till inkvarterings-

platserna. Platserna har för årsmötes-

deltagarna reserverat en kvot till en 

viss dag. Därför är det viktigt att göra 

bokningen i så god tid som möjligt, 

att du inte blir utan. På våra hem-

sidor, på mellanbladet Logi finns en 

hotellförteckning där det framgår till 

vilket datum bokning bör göras. Efter 

det kan rummen säljas på öppna 

marknaden.

Transporter mellan 
inkvartering och Logomo

I passpriserna ingår arrangörernas 

transporter mellan de logiplatser 

som nämns på våra hemsidor och 

Logomo. Runsala bad och Nåden-

dals bad svarar själva för transpor-

terna. Transporterna ordnas på fre-

dag till Östersjöseminariet och öpp-

ningsfesten och retur efter Öster-

sjöafton, på lördag tur retur till och 

från mötet, samt till och från kvälls-

festen. Mera noggranna tidtabel-

ler publiceras senare på våra hem-

sidor och på logiplatserna. De som 

vill utnyttja Runsala camping kan 

använda transporten från Runsala 

bad, gångavstånd ca 800 m. 

Elektroniskt mötespass

Tidigare har granskning av pass till 

avgiftsbelagda evenemang visat sig 

vara en arbetsdryg och långsam 

process. I Åbo tar vi ett steg mot 

modern teknik genom att för första 

gången införa chips pass vid årsmö-

tet. Vid inträde till ett avgiftsbelagt 

evenemang sker granskningen av 

dem elektroniskt. På det sättet tror 

vi att vi kan göra inträdet till eve-

nemanget snabbare och smidigare, 

samtidigt som vi kan stävja miss-

bruk. Där utöver slipper vi lappar 

runt halsen eller armband.

Omröstning  
med ny teknik

I Åbo tas för första gången i bruk 

omröstning med mobiltelefon. 

Klubbarnas officiella representanter 

ombeds att vid anmälan ange numret 

till den mobiltelefon hon/han kom-

mer att använda vid mötet. Omröst-

ningen sker via ett textmeddelande 

till vid mötet nämnt nummer med 

den ”kod” som röstaren väljer. För 

röstaren är detta avgiftsfritt. Syste-

met garanterar också att valhemlig-

heten bibehålls. Medelst denna tek-

niska lösning är det möjligt, i synner-

het om det blir flera omröstningar, 

att påskynda mötets gång jämfört 

med traditionell omröstning. En 

elektronisk omröstning beräknas 

räcka några minuter rösträkningen 

medräknad.

Interaktivt möte via 
”viestiseinä”

Mötesdeltagarnas intresse kommer 

att aktiveras Åbo genom att delta-

garna kan delta i behandlingen av 

ärenden genom att som textmedde-

lande (0,14 €/meddelande) sända 

kommentar via det sk viestise-

inä-systemet. Kommentarerna syns 

på mötessalens screen on line. Kom-

mentarerna granskas via en modera-

tor som hindrar icke anständig påstå-

enden. Vi tror att denna nya teknik 

ökar intresset för mötet.

Presentation av 
kandidaterna till 

posten som förbundets 
viceordförande och 

Östersjö seminariet – för 
en hållbar utveckling

Vid seminariet som börjar kl 15 

på fredag presenterar först kandi-

daterna till posten som förbun-

dets viceordförande sig själva. Det 

är bra att här skaffa sig en uppfatt-

ning inför omröstningen på lördag. 

Utöver en presentation av Lionsför-

bundets verksamhet berättar vi om 

det lokala projektet till förmån för ett 

föräldrarum vid barnsjukhuset. Håll-

bar utveckling är ett genom gripande 

tema i våra mötesförberedelser och 

det kommer också i mån av möjlig-

het till synes vid mötet. Under detta 

tema uppträder Esko Valtaoja och 

Björn Grönholm vid seminariet.

Esko Valtaoja är en vetenskapsska-

pare och Årets Talare 2014. Han är 

Finlands Lionsförbunds 63. årsmöte 
i Åbo – 27.–28.5.2016

Eleganta Logomo lockar

Med havet som granne möts vi igen 
För jag hoppas innerligt, min goda vän 
Att du i maj styr rätt dina steg 
Och till kulturvaggan Åbo finner din väg.

Då detta nummer av LION utkommer är det inte långt kvar till årsmötet.  
Snart får vi se resultatet av nästan 6 års arbete. Vi har skapat ramarna och en del av 
innehållet. Det är du som fullbordar evenemanget.
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professor i rymdastronomi vid Turun 

yliopisto och tidigare chef för obser-

vatoriet i Tuorla. Han är en uppskat-

tad forskare och kan göra forskning 

populärt. Esko är också en av de 

mest populära och omtyckta talarna 

vid Speakersforum. ’Världen är häp-

nadsväckande, mångsidig och långt 

oförklarlig’, säger han. Utmaning-

arna inför framtiden och utsikterna 

för den samma ligger som grund för 

Esko Valtaojas inspirerande föreläs-

ning. 

Björn Grönholm erhöll år 2013 

Europastiftelsens Östersjöheders-

pris för över sitt vidsträckta engage-

mang på över 20 år för Östersjöns 

miljötillstånd samt arbetet för ekono-

miska, sociala och kulturella faktorer 

i anslutning till det. Åren 1991–1993 

deltog han som studentsakkunnig 

bland de första i Baltic Univeristys 

internationella studentprogram. Uni-

versitetet använder ny satellittekno-

logi. Åren 1993–1997 koordinerade 

han utbildnings-och sysselsättnings-

kurser med temat miljö och Öster-

sjön.

Senare har Grönholm fungerat 

som forskare vid Åbo Akademis 

institution för samhällsvetenskaper 

och ekonomi och medverkat aktivt 

i verksamheten med Håll Skärgår-

den ren. 

Från och med år 2006 har Björn 

Grönholm varit med och utvecklat 

ett miljösekretariat för förbundet för 

Östersjöns städer med säte i Åbo 

(Union of the Baltic Cities).

Öppningsfesten

Före öppningsfesten bjuder Åbo stad 

på mousserande dryck för dem som 

deltar. Det ger en god kick och start 

på veckoslutets mötesevenemang. 

Festen inleds traditionellt med en 

solenn inmarsch med fanor. Här-

efter följer musikuppvisning, häls-

nings- och festtal, paradperformans, 

belöningar och allsång.

Kvällsfester

Vid Östersjöaftonen på fredag kan 

du utöver läckerbitar njuta av under-

hållning i olika former. Musik och 

dans har naturligt en central roll och 

för den svarar en Beväringsmusikkår. 

Klädseln här är Smat Casual.

Lördagens traditionella bankett 

sköts i Åbo med servering till bor-

det. Resurser har reserverats så att 

ingen behöver vänta för länge på de 

utsökta och förstklassiga läckerheter 

Logomos Kitchen har avsett att ser-

vera. Bordsreservationer kan göras 

redan i samband med anmälan via 

anmälningssystemet. Då fungerar 

också intagning av platserna smi-

digare. 

På programmet vid banketten 

står performans av olika slag och 

för musiken svarar en unik Lions-

orkester. Allt är upplagt för ett 

 enastående begivenhet som avslut-

ning på ett gemensamt veckoslut.

Klubbarnas fanor

Vi hoppas att alla representan-

ter hämtar med sig klubbens fana. 

Klubbarnas fanor placeras på en syn-

lig plats på övre delen av läktaren i 

Logomos mötes- och festsal. Mötes-

personalen tar emot fanorna vid övre 

läktaren, dit man kommer längs trap-

porna till vänster om anmälningsdis-

ken.

De som kommer på fredagen häm-

tar fanan åt personalen som för den 

på plats innan öppningsfesten bör-

jar, senast kl 18.45. Fanor som kom-

mer på lördagen bör vara på plats 

senast 15 minuter innan mötet bör-

jar, kl 10.15, så att det inte stör 

mötet.

Mot fanan ger personalen en 

kupong åt klubbens representant, 

mot vilken fanan ges tillbaka och 

hittas lätt.

Fanorna kan avhämtas på lörda-

gen efter mötet, såvida klubbens 

representant inte stannar på kvälls-

festen. Fanorna bör likväl avhäm-

tas senast då representanten läm-

nar kvällsfesten.

Årsmötet

Förbundets årsmöte börjar enligt 

nuvarande regler på lördag morgon 

kl 10.00 med inmarsch med fanor 

och med att en kranspatrull får ett 

uppdrag. Efter ett välkomstanfö-

rande övergås till den officiella före-

dragningslistan. Mötet ajourneras för 

lunch kl 11.30 och fortgår efter lun-

chen till kl 17.00.

ARS-lunch och 
30-årsjubileum

Som alternativ vid lördagslunchen 

finns för dem som har adekvat pass 

möjlighet att delta i en ARS-lunch. 

Denna är denna gång festligare än 

tidigare till följd av stiftelsens 30-års 

jubileum. Om du vill ta med din äkta 

hälft, se till att också hon/han har 

adekvat pass. 

Skeba – tävling för 
ungdomsorkestrar

SKEBA 2016 samlade detta år 25 

band från olika delar av Finland. 

Kvaltävlingar ordnas på fem orter i 

distrikten B, C, F, N och O och till 

finalen klarar sig de sex bästa. Fina-

len utspelas i Åbo som parallellpro-

gram till årsmötet fredag 27.5.2016 kl 

17.00 i ungdomens konst- och akti-

vitetshus i Vimma.

Ett mål för tävlingen för ung-

domsband är att främja de ungas 

musikintresse. Samtidigt stimule-

ras en mångsidig musiksmak hos de 

unga och en hög standard. Varje del-

tagare får uppbyggande re-spons och 

erfarenhet att uppträda för publik.

 

Partnerprogram

Åt äkta hälfter och ledsagare erbjuds 

tre olika alternativ som parallellpro-

gram: KulturLion, HavsLion och 

ÅboLion. Medverkan bokas redan i 

samband med anmälan till mötet och 

anskaffning av pass. Till alla alter-

nativ ordnas busstransport med 

start efter lördagens lunch kl 12.30 

från Logomo. För dem som deltar i 

parallellprogrammet beställts lunch 

med början redan kl 11.00, men 

maka/maka hinner med också från 

ARS-lunchen med sin riddare.

Om alla faktorer som rör mötet 

finns det tilläggsuppgifter på våra 

hemsidor:

vk2016.lions-piiri107a.fi. Där hit-

tar du också kontaktuppgifter till 

medlemmarna i huvudkommit-

tén. Ta kontakt om du har något 

att fråga.

Välkommen till Åbo

Björn Taxell
Ordförande för huvudkommittén
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Över hundra lion och part-
ner samlades 4–7.3.2016 
till guvernörsrådsmöte i 
Mariehamn på Åland. Pro-
grammässigt var vecko-
slutet digert, redan på 
ditresan med färja inledde 
man bl.a. med förbundets 
styrelsemöte och Arne Ri-
tari-stiftelsens styrelse-
möte. Lördagen var vikt 
för öppningsceremonin, 
Lionsseminarium och gu-
vernörsrådets möte. Plat-
sen var kultur- och kon-
gresshuset Alandica där 
även lördagens avslutande 
kvällsfest hölls. Arrang-
örsansvariga var Lions 
Club Mariehamn med mö-
teschefen, RC Björn Hä-
gerstrand, i spetsen.

Välkomsttalet vid öppningsceremo-

nin hölls av René Engman, presi-

dent för Lions Club Mariehamn som 

uttryckte sin glädje över att Lions-

förbundet valt att hälla sitt guver-

nörsrådsmöte i Mariehamn. Efter 

att Ålands Musikinstituts Dans-

skola uppträtt med tre dansnummer 

hölls öppningstalet av förbundets 

ordförande, CC Jari Rytkönen. Fest-

talet hölls av Aaro Rytkönen, chef 

för sekretariatet vid Kyrkans Utlands-

hjälp. Med exempel från bl.a. Tibet 

och Sudan tog han på ett förklarande 

sätt fram begreppen värdighet, fram-

tid och jämställdhet. Vi ska njuta av 

livet före döden, vi ska ha drömmar, 

vi ska få bestämma själva, vi ska vara 

jämställda på alla plan. Det gör livet 

värdefullt och värt att leva, samman-

fattade festtalaren.

Leopresidenten Oona Ståhle och 

vice presidenten Camilla Ekman 

redogjorde för vad som hänt på leo-

fronten under perioden 2015–2016 

och vad man förväntar sig av peri-

oden 2016–2017. Man strävar efter 

att basen för verksamheten är i skick 

d.v.s. man satsar på medlemsrekry-

teringen, förbättrar kommunikatio-

nen och att glädjen i verksamheten 

återvänder. Ekonomin ska även fås 

i skick. Under den kommande peri-

oden vill man satsa på aktiviteter, 

marknadsföring, distriktens verk-

samhet och samarbetet mellan leo- 

och lionmedlemmarna.

Vi ska bli bättre

Förbundets vice ordförande, VCC 

Heikki Hemmilä redogjorde för 

Lionsförbundets strategi 2016–2017. 

Målen var klara och vi ska bl.a. sträva 

efter bättre medlemsstatus, bättre 

service, bättre organisation och 

bättre synlighet. Bland utmaning-

arna nämnde Hemmilä bl.a. den 

ekonomiska depressionen, ökande 

hjälpbehov men samtidigt splitt-

rade förhållningssätt. Interna utma-

ningar är medlemsförlusten som i sin 

tur inverkar på förbundets ekonomi.

Vid seminariet redogjorde även 

generalsekreteraren Maarit Kuikka för 

förbundets ekonomiska situation. En 

jämförelse med situationen perioden 

2014–2015 visar en förbättring men 

kan inte anses som till alla delar till-

fredsställande. Utgifterna hålls inn-

anför budgetramarna men inkom-

sterna är en ständig utmaning.

PID Erkki Laine gav en rapport 

om insamlingen för utbyggnaden 

av ögonsjukhuset i Ratnapura, Sri 

Lanka. Ännu är det en bit till målet 

som ligger på 120  000 euro och han 

önskade att alla klubbar som ännu 

inte deltagit i insamlingen skulle 

göra det. Summan må vara vilken 

som helst allt efter vilja och förmåga.

 

Hur vi för fram  
vårt budskap

Tiinu Wuolio (Medita Communica-

tion Oy) redogjorde för det arbete 

som man gjort för att kunna iden-

tifiera sätten att föra fram det egna 

nyckelbudskapet till lionen själva 

och till olika partner och intres-

segrupper. Tiinu Wuolio framhöll 

inledningsvis att då det gäller kom-

munikation har mottagaren makten. 

Man bör hitta en gemensam näm-

nare, ett gemensamt intresse för att 

Guvernörsrådet tog färjan till Mariehamn

VD Tiinu Wuolio (t.v.) från Medita Communication Oy redogör för arbetet 

med lionens nyckelbudskap. Foto: BVL.

Ålands Musikinstituts Dansskola uppträdde vid guvernörsrådsmötets öppningsceremoni i kultur- och kongresshu-

set Alandica. Foto: BVL.
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föra en fruktsam kommunikation. 

Vi ska inte bara berätta om vad vi 

tycker är viktigt utan vi bör även ta 

fasta på vad som är viktigt för diskus-

sionspartnern. Åhörarna fick även 

en redogörelse för den undersök-

ning som man gjort där man utgå-

ende från den aktuella frågeställ-

ningen intervjuade ett tjugotal lion. 

Som ett slutresultat fick man en upp-

sättning av förslag till hur man for-

mulerar vårt nyckelbudskap till olika 

grupper; till andra lion, andra fören-

ingsaktiva, skolsamfund, företag och 

andra sponsorer och också ett nyck-

elbudskap till alla intressegrupper.

De sista punkterna under semi-

nariedelen var situationen i Röda 

Fjädern-kampanjen där man fick 

höra kommitténs ordförande Matti 

Tieksola berätta om det aktuella 

läget, PID Harri Ala-Kulju om kom-

munikationsinsatserna och PDG 

Reino Laine om situationen beträf-

fande kampanjens försäljningspro-

dukter.

Avslutningsvis redogjorde IPCC 

Tuomo Holopainen för hur lionsor-

ganisationens 100-årsjubileum fram-

skrider.

Ärendebehandlingen vid själva 

guvernörsrådet inleddes med att 

man för sin del godkände förbun-

dets verksamhetsberättelse för peri-

oden 2014–2015. Årsmötet i Åbo 

28.5.2016 fattar det slutgiltiga beslu-

tet. Guvernörsrådet tog del av eko-

nomirapporten för tiden 1.7.2015–

31.1.2016. Förslaget om att en oan-

vänd del av den s.k. distriktspengen 

skulle användas för ögonsjukhuset 

i Ratnapura kunde inte godkännas 

p.g.a. formella orsaker.

Guvernörsrådet beslöt att hålla 

det kommande guvernörsrådets 

konstituerande möte den 29.5.2016 

i Åbo d.v.s. tidigare än vad stadgarna 

förutsätter.

Vakansen som 
kommunikationsledare 

ännu öppen

På guvernörsrådets agenda fanns 

även valet av ny kommunikations-

ledare för förbundet. Den ledigför-

klarade befattningen hade fått en 

sökande som ändå slutligen medde-

lade att han inte står till förfogande. 

Guvernörsrådet beslöt att befatt-

ningen inte lediganslås på nytt utan 

man skulle nu gå in för en riktad 

rekrytering.

Strategin med händelsekalender 

och verksamhetsplanen med års-

klocka för perioden 2016–2017 god-

kändes att föreläggas det kommande 

årsmötet. Beträffande det rådande 

systemet att utnyttja aktivitetsmedel 

för att till en del bekosta personalut-

gifter (orsakade av en viss aktivitet) 

vid förbundets kansli hade styrelsen 

föreslagit att skulle upphöra. Med 

rösterna 11 mot 6 beslöt guvernörs-

rådet att förfaringssättet kvarstår.

Till medelanskaffningsaktiviteter 

för 2016–2017 föreslår guvernörs-

rådet julkort och lotteri. Intäkterna 

används till ungdomsarbete och till 

att täcka Finlands andel av NSR-pro-

jektet som vi administrerar. 

Budgeten remitterades

Beträffande budgeten för perioden 

2016–2017 beslöt guvernörsrådet 

att ärendet remitteras för ny bered-

ning som även hade till följd att man 

inte heller kunde fatta beslut om en 

eventuell höjning av den inhemska 

medlemsavgiften.

LC Munsala hade inom utsatt tid 

lämnat in ett förslag till tema för peri-

oden 2017-2018: ”Hyvä teko on oma 

palkintonsa” – ”En god gärning är 

sin egen belöning”.  Temat för peri-

oden 2016–2017 är varit ”Stöd unga 

till självständighet”.  Guvernörsrå-

det beslöt att för årsmötet föreslå 

att temat fortsättningsvis 2017–

2018 ska vara ”Stöd unga till själv-

ständighet”.

Årsboken i gammal 
skepnad

Publiceringen av lionsförbundets års-

bok och dess innehåll har varit före-

mål för en medlemsenkät. Utgående 

från resultatet av enkäten beslöt 

guvernörsrådet att upplagans stor-

lek kommer att vara 17  000 och att 

boken innehåller både en A-del och 

en B-del och motsvarar alltså lions-

årsboken för perioden 2014–2015, 

d.v.s. återgång till den ”gamla” ver-

sionen.

Finland i toppen-
rapporten klar

PID Harri Ala-Kulju redogjorde för 

innehållet i slutrapporten för Finland 

i toppen-kampanjen. Guvernörsrådet 

beslöt att den presenteras på årsmö-

tet i Åbo.

Förbundet har ett antal fleråriga 

arbetsgrupper och enligt förbundets 

stadgar ska guvernörsrådet årligen 

besluta om en  eventuell fortsättning 

för respektive ordförande. Sådana 

arbetsgrupper med sina nuvarande 

ordförande är: Lions Quest 2015–

2018, lion Raija Fors, Leoverksam-

heten 2014–2017, LeoD Lauri Vainio, 

Ungdomsläger- och utbyte 2014–

2017, PDG Pirkko Kokkonen, Sri 

Lankas Lionsvänner, PDG Ilkka Siis-

salo, Fadderbarnen, lion Eero Arvo, 

Kortarbetsgruppen 2014–2017, PDG 

Matti Mälkiä, Röda Fjädern 2016–

2017, PDCC Matti Tieksola och 

Jubileumskommittén för LCI 100 

år 2014–2017, PCC Heimo Potin-

kara. Guvernörsrådet beslöt att de 

nämnda ordförandena fortsätter som 

ordförande för sina arbetsgrupper.

Till ordförande för den arbets-

grupp som har till uppgift att före-

slå en eventuell omorganisering av 

distriktsindelningen utsåg guver-

nörsrådet IPCC Tuomo Holopainen, 

LC Helsinki/Vuosaari.

I ärendet för meddelanden kan 

noteras att 2:a internationella vice 

presidenten Naresh Aggarwal och 

hans maka Navita kommer att delta 

i årsmötet i Åbo. 

Pressträff om Röda 
Fjädern med åländska 

medier

På fredag, dagen före guvernörsrå-

dets möte, hölls en pressträff för 

de åländska medierna om Röda 

 Fjädern-kampanjen där förbundets 

och kampanjens ledning närvar. 

Ålands radio och de bägge lokala 

tidningarna fick information om den 

kommande kampanjen och de åländ-

ska klubbarnas förväntade insat-

ser. I tidigare Röda Fjädern-insam-

lingar har de åländska lionen verk-

ligen visat framtassarna och det för-

väntas även denna gång. Respon-

sen från radion och tidningarna var 

mycket god. BVL

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 29.4.2016 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.
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Årsmötet i Åbo får ta ställning till 14 klubbmotioner    

Klubbarna har inom utsatt tid läm-

nat in 14 motioner. Motionerna 

behandlades vid guvernörsrådets 

möte i Mariehamn 5.3.2016 och går 

med beslutsförslag vidare till årsmö-

tet i Åbo. Nedan en redogörelse för 

guvernörsrådets beslut i korthet.

 

Motioner som gäller stadgar och 

medlemskap:

LC Pori/Karhu föreslår ändring i 

Finlands Lionsförbunds stadgar gäl-

lande uppbärandet av deltagaravgift 

för årsmötet.

 Vid förbundets årsmöte i Vuo-

katti för ett år sedan beslöt man att 

omnämnande av deltagaravgiften i 

förbundets stadgar och årsmötesdi-

rektiven ska avlägsnas.  Ni vill man 

återinföra deltagaravgiften för att 

garantera att årsmötena ska kunna 

ordnas i framtiden. Att uppbära del-

tagaravgift strider inte mot Lions-

organisationens stadgar och inte hel-

ler mot föreningslagen ifall det finns 

ett omnämnande i föreningens stad-

gar och/eller instruktioner. GR före-

slår att motionerna godkänns och 

i förbundets stadgar skrivs in/ges års-

mötesarrangörerna tillbaka rätten att 

uppbära deltagaravgift till ett fast-

ställt högsta belopp. 

LC Vantaankoski-Vandaforsen 

motioner om kallandet av en för-

tjänt klubbmedlem till ständig med-

lem och befrielse från skyldigheten 

att betala avgiften för ständigt med-

lemskap.

Motionen gäller den internatio-

nella medlemsavgiften. Motsva-

rande alternativ finns inte gällende 

den inhemska medlemsavgiften. GR 

föreslår att motionerna godkänns. 

Klubben kan om den så vill göra en 

framställning till internationella sty-

relsen.

 LC Juuka gör en framställning 

om halverandet av den inhemska 

medlemsavgiften för maka/make.

 Maka/make i samma klubb beta-

lar redan nu halva medlemsavgiften. 

Det förutsätter dock att man kom-

mit ihåg att notera detta i medlems-

registret. Guvernörsrådet konstate-

rar att förslaget redan har verkställts 

och den inhemska medlemsavgiften 

för familjemedlem har sänkts fr.o.m. 

1.7.2010.

 LC Kauhajoki/Katrilli motion 

gäller förmedlingen av internatio-

nella avgifter via förbundet (t.ex. 

internationella utbildningstillfällen).

Lionsförbundets styrelse beslöt 

13.2.2015 att förbundet avstår från 

att förmedla internationella med-

lemsavgifter.  Deltagandet i inter-

nationella utbildningstillfällen sker 

enligt eget förgottfinnande och på 

egen bekostnad. Ifall förslaget skulle 

förverkligas kräver det nyorganise-

ring och resurser. GR föreslår att 

motionerna inte godkänns.

 LC Laihia/Helmi föreslår att man 

underlättar av grundandet av en ny 

klubb.

Från början av 2015–2016 har 

man infört ett nytt förfaringssätt 

då man grundar en klubb d.v.s. via 

MyLCI-systemet. I distrikten är det 

guvernören och andra ansvarsper-

soner som involveras och systemet 

ålägger dem att vara i kontakt med 

ansvarspersonerna i den klubb som 

ska grundas. På förbundets hem sidor 

finns detaljerade anvisningar och 

blanketter. Distriktets medlemsled-

are och Guiding Lions för den klubb 

som ska grundas känner till uppgif-

terna för styrelsens medlemmar. Fad-

derklubben kan också vara till hjälp. 

Rollen som Guiding Lion är synnerli-

gen viktig. Det ligger på deras ansvar 

att berätta om vilka saker inom vår 

lionsverksamhet som är viktiga och 

väsentliga för den nya klubben och 

vilka som kräver mindre uppmärk-

samhet. GR föreslår att motionerna 

inte godkänns.

 LC Espoo/City föreslår att admi-

nistrativa kostnader inte längre tas ur 

aktivitetsmedel.

 Gällande motionen konstatera-

des att styrelsen och guvernörsrå-

det inte nått enighet i ärendet och 

att det kräver fortsatt behandling.

 

Motion som gäller 
årsboken

LC Iisalmi/Yläsavottaret: Lionsårs-

bokens innehåll och upplaga.

Guvernörsrådet konstaterar att 

centrala delar av förslaget redan har 

verkställts vilket innebär att årsboken 

till innehåll trycks så att den motsva-

rar årsboken för år 2014–2015.

 

Motioner som gäller 
aktiviteter 

LC Jeppo: Finlands Lionsförbund 

skall på olika sätt stöda lionsklub-

barna i deras flyktingarbete.

Den internationella lionsrörelsen 

har på allvar noterat flyktingproble-

matiken och gått in för gemensamma 

projekt i vilka Finlands Lionsförbund 

deltagit i mån av möjlighet. Nord-

iska samarbetsrådet, NSR, har ett 

flyktingprojekt som kräver alla till-

budsstående gemensamma ekono-

miska resurser. Förbundets möjlighe-

ter att göra mera än vad nu görs är 

begränsade. GR föreslår att motio-

nerna inte godkänns.  Klubbarna 

uppmuntras att på sin egen hemort 

delta i hjälp- och stödarbete som rik-

tar sig till flyktingar. 

LC Askola föreslår att det med 

anledning av att det självständiga 

Finland fyller 100 år, tänds ett ljus 

på varje hjältegrav på självständig-

hetdagen 2017 kl. 18.00.

Väldigt många klubbar har redan 

egna etablerade traditioner gällande 

självständighetsdagen som firas 

under mycket olika tidpunkter. GR 

föreslår att motionerna inte god-

känns men att årsmötet rekommen-

derar för klubbarna att i mån av möj-

lighet organisera ett tillfälle på den 

egna hemorten. 

LC Nurmijärvi/Kanerva före-

slår att innehållet i Ansvaret är vårt- 

guidehäftet inriktas på barn i för-

skoleålder.

Man börjar använda apparater 

för data- och kommunikationstek-

nik i allt yngre ålder.  Att rikta in 

Ansvaret är vårt-guidehäftet på för-

äldrar till barn i förskoleålder skulle 

kräva tilläggsresurser som i dagens 

läge inte finns. Man strävar efter att 

införa efterlyst material i ” "Vanhem-

muuteen yhteisvoimin" (”Tillsam-

mans mot föräldraskap”) då materi-

alet förnyas. GR föreslår att motio-

nerna inte godkänns.  

LC Ylivieska/Savisilta föreslår 

tävling i retorik för unga som en 

riksomfattande aktivitet.

Förmågan att uttrycka sig är vik-

tig då unga förbereder sig för olika 

funktioner i samhället och för arbets-

livet.  Att ordna en riksomfattande 

tävling i retorik samtidigt som Röda 

Fjädern-insamlingen skulle ta för 

mycket av klubbarnas och förbun-

dets resurser så att den kunde ord-

nas redan under organisationens 

100-årsjubileumsperiod 2016–2017.  

GR föreslår att motionerna inte 

godkänns. Distrikten kan självstän-

digt besluta om de vill pilotera akti-

viteten. 

LC Kempele/Sampola före-

slår riksomfattande Lions-kyrkkaffe 

fr.o.m. 2017.

Många klubbar samarbetar med 

de lokala församlingarna vid årligen 

återkommande aktiviteter. I motio-

nen föreslås att man lokalt kommer 

överens om kyrkkaffeaktiviteten och 

att man på det sättet ökar på lions-

verksamhetens synlighet samtidigt i 

olika delar i Finland. Att lyfta upp 

aktiviteten till förbundsnivå ger inte 

ett mervärde i det här hänseendet. 

Man kan komma överens om en 

gemensam tidpunkt på klubb- och 

distriktsnivå. GR föreslår att motio-

nerna inte godkänns.

 

Övriga motioner:

LC Vaasa/Family efterlyser använd-

ningen av ett jämställt lion-tilltal.

I motionen tar man fram använd-

ningen av tilltalet bror och lady då 

kvinnliga lion är närvarande eller då 

man talar till dem. Då kvinnor redan 

för nästan 30 år sedan har godkänts 

som medlemmar i organisationen, 

ska man använda tilltalen ́ lion´eller 

´partner´. Lion i ledande ställning 

inom klubben, distriktet och förbun-

det har orsak att beakta detta då ett 

felaktigt bruk av benämningarna kan 

såra närvarande lion.  Det finns ändå 

inte orsak att förbjuda traditionella 

tilltal i klubbens inre verksamhet. GR 

föreslår att motionerna inte god-

känns. Guvernörsrådet rekommen-

derar ändå att man i fortsättningen 

fäster uppmärksamhet vid tilltalssät-

tet vid tillställningen om det på plats 

finns utomstående lion eller andra 

deltagare.

LC Loimaa/Sinikellot och LC 

Parainen-Pargas gemensam motion 

gäller inkluderandet av principer och 

verksamhetsmodeller gällande håll-

bar utveckling i lionsverksamheten: 

uppgörande av elektronisk hand-

bok och att inverka på att innehållet 

inkluderas i Lions Quest-program-

met.

Det är viktigt att även princi-

perna om hållbar utveckling tas med 

i lionsverksamheten. Lionsförbundet 

påminner om att miljövård och håll-

bar utveckling bör beaktas i all lions-

verksamhet. Klubbarna uppmanas 

att rapportera om denna verksam-

het I MyLCI i samband med 100-års-

jubiléets hjälputmaning. Innehållet i 

Lions Quest-programmet bestäms av 

den internationella organisationens 

LCIF:s program men det uppdateras 

regelbundet för att passa behovet 

och situationen i Finland.

GR föreslår att man inte god-

känner förslaget att uppgöra en 

elektronisk handbok. Man  utreder 

frågan om att inverka på Lions 

Quest-programmets innehåll.
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De finländska lionsklubbarnas 

sjunde Röda Fjädern-insamling 

inleddes i festliga tecken i Tammer-

fors lördagen den 19 mars 2016. 

Målet är att till slutet av juni 2017 

samla in fem miljoner euro till för-

mån för unga i Finland. Temat för 

insamlingen, som veterligen är den 

största under det självständiga Fin-

lands jubileumsår, är ”Stöd unga till 

självständighet”. 

Öppningen av Röda Fjädern 

2017-insamlingen och den därpå föl-

jande lionens Arne Ritari -fest sam-

lade till Tammerforshuset närmare 

förbunds Röda Fjädern-insamling 

är en betydande samhällelig gär-

ning och sade vidare ”Lionen i Fin-

land är kända för sitt välgörenhetsar-

bete. Med Röda Fjädern-insamlingen 

förverkligas det godas och pengar-

nas kretslopp: lionens gärningar för-

byts i pengar som sedan via insam-

lingspartnernas specialkunnande 

omvandlas till konkreta modiga gär-

ningar och verksamhetsformer”.

Stationens Barn rf är en av Röda 

Fjäderns samarbetspartner och de 

övriga är Tukikummit-stiftelsen, Ehyt 

rf, Scouterna, Synskadades förbund, 

Barn- och ungdomsstiftelsens Storm-

vind-projekt och Yeesi ry

Med de insamlade medlen har 

lionsklubbarna förbundit sig till att 

utföra minst 2017 gärningar för Fin-

lands unga i samarabete med insam-

lingspartnerna. Gärningarna förs in 

och ses på insamlingens webb-sida 

www.punainensulka.fi, där man föl-

jer upp kampanjens skeden från start 

ända fram till slutet av 2017. Kam-

panjen har även en egen TV-studio 

vars produktion man kan se på Röda 

Fjäderns Youtube-kanal som öppna-

des på lördagen.

I anslutning till Röda Fjäderns 

öppningsfest hölls även en Arne 

Ritari-fest vid vilken man dubbade 

35 nya Lionsriddare. Tillställningen 

var samtidigt en påminnelse om att 

det gått 110 år sedan den finländska 

lionsrörelsens fadder, Arne Ritari, 

föddes och 30 år sedan Arne Rita-

ri-stiftelsen grundades. 

Inemot 700 deltagare på Röda Fjädern-insamlingens 

öppningsfest och Arne Ritari-festen

35 nya Lionsriddare dubbades vid Arne Ritari-festen i Tammerforshuset. Foto: BVL.

Verksamhetsledaren för Stationens Barn rf, Christian Wentzel, framförde 

samarbetspartnernas hälsning vid Röda Fjädern-insamlingens öppningsfest. 

Foto: BVL.

700 lion och partner från olika delar 

av landet. 

Medelinsamlingens beskyddare 

är republikens president Sauli Nii-

nistö. I den hälsning som han sänt 

till öppningsfesten konstaterar han 

att stödandet av unga är ett utmärkt 

sätt att fira det 100-åriga Finlands 

gemensamma historia. ”De unga är 

Finlands värdefullaste resurs. Med 

deras kunskap, skicklighet och styrka 

bygger man upp Finland till ett ännu 

bättre land för oss alla”, skriver pre-

sident Niinistö.

Feststämningen höjdes bl.a. av 

Belönade trotjänare 
i Lions Club Munsala
För 50 år troget medlemskap i LC Munsala belönades tre bröder av DG 

Jukka Borén vid hans klubbesök senaste november. De belönade är fr.v. 

Gösta Nyholm, Alfred Sandås och Bengt Wiklund. Alla tre har tidigare 

fått Melvin Jones-utmärkelsen.

artisten Juha Tapio och sportredaktö-

ren Kaj Kunnas som bägge har lovat 

fungera som Fjäderambassadörer. 

På scenen såg man också trollkar-

len, mentalisten Jose Ahonen, pojk-

kören Pirkan Pojat samt Birkalands 

räddningsverks manskör Tulikukot. 

Borgmästaren Anna-Kaisa Ikonen 

framförde Tammerfors stads häls-

ning till festpubliken.

Verksamhetsledaren för Statio-

nens Barn rf Christian Wentzel fram-

förde samarbetspartnernas hälsning 

där han nämnde att Finlands Lions-
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Sähkeet

Tervehdys kaikki 
leo-ystävät!
Kirjoittanut: Tommi Vertanen, ILO

Hallituksen suusta

LEOLEHTI  

2/2016

Hyvää kevättä kaikille Suomen 
Leoille! Kevät on kasvun ja kukois-
tuksen aikaa, minkä vuoksi Leoleh-
tikin on pullollaan mielenkiintoista 
luettavaa. Voit tutkia lehdestä, mitä 
Leo Europa Pre Forumissa tapah-
tui. Lisäksi voit katsoa hauskat Tal-
vipäiväkuvat sekä Leo Club Jär-
venpään hyvän aktiviteetti-idean! 

Muista myös merkitä ylös leojen 
vuosiko kouk sen päivämäärä, 10.–
12.6.2016! Vuosikokous järjeste-
tään tällä kertaa keskeisellä sijain-
nilla Otaniemessä, pääkaupunki-
seudulla. Älä unohda myöskään 
upeaa kansainvälistä koulutusta-
pahtumaa, joka on myös tulossa 
kevään aikana. Tsekkaa lisätiedot 

Helsinki Leo Leadership Weeken-
din Facebook-tapahtumasta!

Kevääseen kuuluu niin auringon 
pilkahduksia ja tippuvien vesipisa-
roiden ääniä kuin takatalvi ja 
loskakin. Mitä klubisi kevää-
seen kuuluu? Toivottavasti 
enemmän niitä auringon pil-
kahduksia. Jos keväällä tuntuu 
olevan paljon kaikkea, keksi kiva 
aktiviteetti klubisi kanssa ja ryntää 
ulos ilahduttamaan muita. Esimer-
kiksi Auta Lasta, Auta Perhettä toimii 
aina ja on helppo järjestää.

Minun parhaat leomuistoni ovat 
erilaisista tapahtumista yhdessä 
muiden leojen kanssa. Kannat-
taa lähteä mukaan myös kansalli-
siin ja kansainvälisiin tapahtumiin, 
koska mielestäni leoilun syvin ole-
mus on yhdessä tekemisessä. Hie-
noja muistoja on niin vuosikokouk-

Leolehtivastaavan 
keväthuuto
Kirjoittanut: Aino-Maija Laitinen

1.  Leo Club Järvenpää sai tammikuussa kaksi uutta jäsentä. 
Tervetuloa mukaan Rebecca Keane ja Veera Volotinen!

2.  Leo Club Vantaan presidentti on aloittanut sunnittelut klubin 
perustamisesta leoneuvojan, taustaklubin sekä SLH:n edustajien kanssa

3.  Senni Hautala ja Leo Club Helsinki/Itäväylä tekivät ansiokkaasti 
Italian leoille videokoosteen Suomen Leojen tärkeimmistä aktiviteeteista. 
Hienoa Senni ja Helsinki/Itäväylä!

Lintujen laulu, auringon paiste sekä solisevat purot alkavat 
olla osa jokapäiväistä arkea – ainakin täällä Helsingissä. 

Se tarkoittaa sitä, että kevät on tuloillaan ja Leo kautemme 
2015/2016 alkaa lähestyä pikkuhiljaa loppuaan. Toki kevään 
aikana on vielä paljon tehtävää ja koettavaa, mutta paljon on 
kerennyt jo tapahtuakin. 

Tähänastiseen kauteen ei voi olla 
muuta kuin tyytyväinen. Me, Suo-
men Leot, olemme yhdessä järjes-
täneet ja elvyttäneet eloon kaksi tär-
keää kansallista tapahtumaa, joissa 
molemmissa saimme nauttia sekä 
uusien että kokeneempien leo-
jen seurasta. Nämä kaksi tapahtu-
maa olivat syksyllä Himoksella jär-
jestetyt Koulutuspäivät, sekä hel-
mikuussa Vihdissä järjestetyt Tal-
vipäivät. Iso kiitos omasta ja hal-
lituksen puolesta Leo Club Jyväs-
kylä/Lohikosken sekä Leo Club Hel-
sinki/Itäväylän projektiryhmille, kun 
toteutitte näin huikeat tapahtumat. 
Pidetään yhdessä huolta siitä, että 
nämä tapahtumat ovat jatkossakin 
jokavuotinen osa leotoimintaamme!

Vaikka muutama kokeneempi 
klubi on tällä kaudella jättäytynyt 
taka-alalle, olemme iloksemme saa-
neet todistaa uusien Leo Clubien 
syntyä. Ikärajan vuoksi leotoiminnan 
jättäneiden tilalle on tullut uutta nuo-
rempaa verta ja uusia jäseniä on liit-
tynyt joukkoomme ympäri Suomea. 
Tämä on iso askel Suomen Leojen 
tulevaisuuden kannalta ja ehkä juuri 
se kaikkein tärkein osa kuluneen 
kauden teemaa, jonka SLh:n presi-

dentti Oona Ståhle lanseerasi viime 
kevään vuosikokouksessa: perus-
asiat kuntoon. Ilman uusia tekijöitä 
ei toimintamme voi kasvaa seuraa-
valle tasolle.

Hyvästä sykkeestä ja tekemisen 
meiningistä kertoo myös kansain-
välinen aktiivisuus. Oli suuri ILO ja 
kunnia todistaa tammikuun LEPFiä 
Pärnussa, kun 10 hengen delegaa-
tios tamme kolme oli mukana ensim-
mäistä kertaa. Kannustan teitä 
muita ottamaan mallia Ollista (Hel-
sinki/Itäväylä), Joelista (Vantaa) ja 
Katista (Jkl/Lohikoski) ja rohkaisen 
kysymään heiltä mielipidettä ensim-
mäisestä LEPF-kokemuksesta. Mei-

-
man jälkeen perin positiivinen ;)

Paljon hyvää on siis tapahtunut, 
joten jatketaan samaan malliin! Kes-
kitytään vanhojen muistelemisen 
sijaan positiiviseen parantamiseen 
ja perusasioiden kunnostamiseen. 
Uskon, että siten Suomen Leojen 
lukumäärä ja tekemisen laatu kas-
vavat entisestään tulevien kausien 
aikana. 

Mukavaa ja aurinkoista kevättä 
juuri Sinulle ja nähdään viimeistään 
huhtikuussa HLLW:ssä!

sista, Talvipäiviltä, koulutuspäiviltä 
kuin ulkomaiden reissuista, joissa 
pääsee tutustumaan moniin uusiin 
ihmisiin, joista yleensä tulee het-
kessä hyviä ystäviä. Lisäksi autta-
minen on kivempaa ryhmässä! 

Auttamisen iloa ja yhdessä teke-
misen riemua kaikille Suomen 
Leoille!



2/16  LION  69

Suomen Leot

Viikonlopun ohjelmassa on perjan-
taina yhdessäoloa, ruokaa, sauno-
mista ja rentoa illanviettoa. Lauan-
taina on vuorossa itse vuosikokous, 
jonka jälkeen on aikaa nauttia kesäi-
sestä iltapäivästä ennen juhlaillal-
lista. Sunnuntaina on kotiinlähdön 
aika.

Kokoukseen siistit vaatteet, juh-
laillallisella pukukoodina toimii puku 
tai mekko ansiomerkkien kera.

Viikonlopun ajalle on järjestetty 
kaikille osallistujille majoitus ko kous-
paikan läheisyydestä.

Pitäkää huoli että klubistanne on 
edustaja paikalla kokouksessa sekä 
myös vastaanottamassa mahdolli-
sia palkintoja kauden mittaan teh-
dyistä aktiviteeteista. Kannustan 
myös kaikkia muita tulemaan pai-

Päätimme Oonan kanssa syksyllä 
herättää henkiin vanhan perinteen, 
eli neuvoston/hallituksen edellis-
ten presidenttien tapaamisen. Vii-
meksi tämä tapaaminen järjestet-
tiin syksyllä 1999 Matias Suonpään 

Leojen vuosikokous 
10.-12.6.2016 Otaniemessä

Suomen Leojen neuvoston/hallituksen 
entisten presidenttien tapaaminen!

T ervetuloa leojen 
vuosikokoukseen! 

Suomen Leojen 44. 
vuosikokous järjestetään 
Espoon Otaniemessä. 
Kokousviikonlopun 
pitopaikkana toimii 
Teekkarikylän tilat, jotka 
tarjoavat hienot puitteet 
kesäisen viikonlopun 
viettoon leojen ja leijonien 
kesken!

pastpressa kaudella. On siis jo tovi 
vierähtänyt. Tapaaminen oli 27.2. 
Malmin Lions talolla. Kutsuimme 
tapaamiseen kaikki neuvoston/hal-
lituksen entiset presidentit. Pai-
kalle pääsivät Susanna Gustafsson 

84–85, Antti Forsell 00–01, Hanna 
Koskinen 02–03, Satu Pamilo 
06–07, Ida Forsell 07–08 ja 12–13, 
sekä tietysti tämän kauden 15–16 
pressa Oona Ståhle ja 16–17 tuleva 
pressa Camilla Ekman.

Tapaamisen tarkoituksena oli 
elvyttää vanha perinne ja saada 
apuja entisiltä pressoilta leojen 
nykyiseen haastavaan tilanteeseen. 
Pyysimme osallistujia tuomaan 
omalta kaudeltaan kuvia, tilastoja 
ja tiedostoja mukaan. Tapaamisen 
aluksi Susanna, vanhimpana pres-
sana tarjosi kaikille kuohuviinit. Kat-
selimme kuvia edellisiltä kausilta ja 
he kertoivat kuvien tapahtumista ja 
henkilöistä. 

Olimme koonneet muutamia koh-
taamiamme haasteita ja iltapäivällä 
keskustelimme näistä. Saimme ide-
oita ja tarmoa jatkaa tätä hienoa leo-
työtä ja kehittää sitä parhaamme 
mukaan.

Tapaaminen oli puolin ja toisin 
erittäin antoisa, ja perinnettä tullaan 
jatkamaan. Keskustelimme, että 
syksy voisi olla parempi ajankohta. 
Toivottavasti syksyllä saamme 
enemmän osallistujia!
Kirjoittanut: Camilla Ekman
varapresidentti
Suomen Leojen hallitus

kan päälle, sillä vuosikokous on vuo-
den tärkein leotapahtuma Suomen 
leojen kesken. Tätä tapahtumaa et 
halua missata!

Tapahtuman tarkemmat yksityis-
kohdat ja aikataulut tullaan kerto-

maan lähempänä vuosikokousta, 
joten pysykää kuulolla!

Tervetuloa viettämään mahta-
vaa leojen viikonloppua Otaniemen 
kesäisiin, merenrannan ympäröimiin 
maisemiin!
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Lastenkodin viereen rakennettiin 16 
yksiötä 31 m2 sekä kaksi perheasun-
toa 2–3 h +k+ryhmätyötila. Nämä 
asunnot on tarkoitettu lastensuoje-
lun jälkihuollon nuorille 17–21-vuo-
tiaille, jotka pääsevät ensimmäistä 
kertaa asumaan yksin. Näillä nuo-
rilla ei välttämättä ole hirveästi omai-
suutta tai varallisuutta kalustaa 
asuntoja, joten niinpä meihin otet-
tiin yhteyttä. Tausta klubimme ottivat 

kopin hommasta, ja me lähdimme 
mukaan. Tapasimme muutamia ker-
toja lionssien kanssa ja pohdimme 
miten saamme projektin toteutettua. 
Asuntoihin ostettiin siis aivan kaikki: 
astiat, kattilat, mikrot, imurit, kahvin-
keittimet, lakanat, pyyhkeet, kodin 
perustyökaluja, lamput ja siivous-
välineet. Yksi tausta klubeistamme 
Lions Club Järvenpää/Jannet otti 
vetovastuun, ja organisoi hankin-

Lauantain yhteinen ohjelma alkoi 
koulutuksen parissa, kun Itäväylän 
Senni Hautala veti meille innosta-
van työpajan. Idea tähän oli kuule-
mani mukaan saatu Tanskalaiselta 
Leo-kollegalta. Tehtävänämme oli 
 ideoida pikavauhtia uusia aktivi-
teetteja eri klubeista sekoitetuissa 
tiimeissä. Näitä uusia ideoita koetel-
tiin enemmän tai vähemmän realis-
tisilla haasteilla. Vai miltä kuulostaa 
se, että MTV-uutiset halusivat haas-

dän omat kiinnostuksen kohteemme 
saavat näkyä lopputuloksessa!

Leijonat saapuivat vieraak-
semme charter-lounaalle. Juhlis-
timme Itäväylän klubin 30 vuoden 
ikää herkullisella lounaalla asiaan-
kuuluvine juhlapuheineen ja muine 
perinteineen. Vastaanotimme muun 
muassa LC Finlandian tuoman ”vii-
rin”. Itäväylän virallinen lippu oli 
nostettu pystyyn ja nyt sitä koristaa 
30-vuotismerkki. Oli hienoa nähdä, 
että klubi on jälleen voimissaan hil-
jaiselon jälkeen. 

Chartereiden jälkeen oli aika 
kisata itse talvipäivä-pokaalista 
ja voiton myötä saatavasta kunni-
asta järjestää seuraavat talvipäivät. 
Pokaalista kisasi peräti viisi jouk-
kuetta. Nämä pelottomat sankarit 
uhmasivat lunta ja tuiskua virittäen 
aistinsa äärimmilleen voittaakseen 
tuon halutun pokaalin. Klubeja tes-
tattiin sekä älliä että fyysistä kuntoa 

Leo Club Järvenpään aktiviteetti 
yhdessä taustaklubiensa kanssa!

Kirjoittanut: Leo Club Järvenpää

Leojen Talvipäivät

Leo Club Järvenpää toteutti ison projektin Järvenpäässä 
taustaklubiensa kanssa. Klubimme on tehnyt jo pitkään 

yhteistyötä paikallisen lastenkodin kanssa. Olemme vieneet 
heitä keilaamaan, syömään ja ajamaan karting-autoilla. Joulu-
kuussa lastenkodin päällikkö otti yhteyttä Järvenpään viiteen 
Lions klubiin sekä meihin leoihin pyytäen apua projektiinsa. 

nat. Suurin osa tavaroista ostettiin 
Ikeasta, kodinkoneet Expertiltä. Me 
leot ostimme asuntoihin siivousvä-
lineet ja pesuaineet. 

Talkoovoimin jaoimme kaikki 
tavarat asuntoihin ja veimme pak-
kausmateriaalit pois. Leijonat oli-
vat lajitelleet tavarat asunnoittain. 
Joten talkoopäivänä, taustaklu-
bimme plus muutama meidän klu-
bistamme veimme tavarat asuntoi-
hin. Onneksi talo on kaksikerroksi-
nen luhtitalo, niin ei tarvinnut monia 
rappusia mennä, koska tavaraa oli 
paljon. Noin 15 hengen talkoovoi-
min saimme homman tehtyä muu-
tamassa tunnissa, jonka jälkeen talo 
tarjosi kahvit ja kiitti kovasti projek-
tin toteuttamisesta.

Meille leoille tämä projekti oli 
loisto esimerkki taustaklubien 
kanssa toimivasta yhteistyöstä. Oli 
kiva toteuttaa projekti yhdessä ja 
samalla tutustua paremmin leijoniin. 
Pääsemme maaliskuussa taloon 
tutustumaan, kun nuoret ovat sinne 
asettuneet. Saamme myös kuulla 
mitä mieltä he ovat olleet tästä. 

Haimme Suomen Leojen hallituk-
selta aktiviteettitukea, koska siivous-
välineisiin meni sievoinen summa. 
Suomen Leojen hallitus päätti hel-
mikuun kokouksessaan avustaa 
meitä. Onneksi hallitukselta voi 
hakea avustusta, niin klubille jää 
rahaa tuleviin aktiviteetteihin ja tie-
tää että hallitus tykkää tukea toimin-
tamme ydintä, eli aktiviteetteja.

Leojen talvipäivien perinnettä jatkettiin hetken tauon jälkeen 
tänä vuonna, helmikuun alussa. Samalla juhlistettiin Leo 

Club Helsinki Itäväylän 30-vuotista taivalta chartterlounaalla. 
Paikaksi valikoitui tilava Vihdin pirtti Moksijärven rannalla. Tal-
vipäivillä kokoonnuttiin yhteen talvisten kisailujen ja koulutuk-
sen merkeissä. Viikonloppu olikin tehokkaasti pakattu täyteen 
kaikenlaista ohjelmaa. Tärkeä osa viikonloppua oli tavata van-
hoja tuttuja ja tutustua uusiin leokavereihin. Ensimmäisen illan 
teemana oli ruma vaate ja leot saapuivatkin toinen toistaan eri-
koisemmissa vaatteissa viettämään iltaa yhdessä.

tatella vaatekeräyksen järjestäjiä tai 
että tapahtumaamme ilmaantui yllät-
täen 1  000 halukasta osan ottajaa. 
Joka tapauksessa näiden pulmien 
avulla kehitimme uusia aktiviteette-
jamme edelleen yhä käyttökelpoi-
simmiksi ideoiksi. Lyhyessä ajassa 
saimme aikaan hyviä, keskenään 
erilaisia, ideoita. Tärkeimpänä aja-
tuksena tuosta aamupäivästä jäi 
mieleen se, että aktiviteettien ideoi-
misessa saa olla rohkea ja juuri mei-

vaativissa haasteissa. Talvipäivien 
kisassa itse suorituksen lisäksi pis-
teisiin vaikuttavat tuomareille osoi-
tetut ”hyväntahdon eleet”. Tiukan 
kisan voittivat kuitenkin selkeästi 
pohjoisen tytöt Ylivieskan klubista. 
Onnea!

Lauantain iltaa juhlistettiin sauno-
misen ja ABC – anything but clothes 
-teeman merkeissä. Teema innoitti 
useita pukeutumaan mustaan muo-
viseen uniformuun (jota myös jäte-
säkiksi kutsutaan) johon jokainen 
loi oman ”touchinsa”. Asuja oli tehty 
myös muista materiaaleista, mai-
nittakoon hieno kahvipakkauksista 
tehty leninki ja yksinkertaisen tyyli-
käs pussilakana-asu. Laskiaissun-
nuntaihin heräsimme pullantuoksun 
johdattelemana ja pian oli aika jäl-
leen kerran päättää yksi mahtava 
leoviikonloppu. Itse palasin kotiin 
täysin väsyneenä ja samalla täynnä 
uutta energiaa!
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Suomen Leot

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 010 501 4505

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2016

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

Seuraavan lehden  
deadline:

25.4.2016
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

Leo Europa Forum 2016 
järjestetään tänä vuonna 

Viron Pärnussa. Tapahtu-
maa ennakoi tammikuun 
lopussa pidetty Leo Europa 
Pre-Forum, johon osallis-
tui 69 leoa ympäri Euroopan. 
Leo Europa Pre-Forum (LEPF) 
-tapahtuma tarjoaa järjestä-
välle maalle mahdollisuuden 
testata valittua tapahtuma-
paikkaa sekä järjestelyiden 
tasoa ennen viikon mittaista 
päätapahtumaa elokuussa, ja 
tehdä tarvittaessa vielä muu-
toksia suunniteltuun ohjel-
maan.

Suomalaisia leoja LEPF:iin osallistui 
yhteensä 11 henkilöä ja olimmekin 
upeasti tapahtuman suurin delegaa-
tio. Viikonlopun aikana pääsimme 
nauttimaan huolella suunnitellusta 
ohjelmasta, joka sisälsi mm. talvi-
sia aktiviteetteja joulukylässä, work-
shopeja ryhmätyöskentelyyn liittyen, 
sekä tulevien kansainvälisten leo-

tapahtumien esittelyä. Tapahtuma-
paikkana Strand Spa & Conference 
-hotelli toimi mainiosti, tarjoten mah-
dollisuuden nauttia myös kylpylän 
antimista vapaa-ajalla. Hotelli sijait-
see rannan välittömässä läheisyy-
dessä, joten elokuun päätapah-
tumassa pääsemme nauttimaan 
myös lisävirikkeistä! Vaikka järjeste-

lyt ja ohjelma hienosti organisoituja 
olivatkin, oli viikonlopun suurin anti 
kuitenkin jälleen kansainväliset leo-
ystävät. Miten paljon intoa omaan 
leotoimintaan voikaan saada kan-
sainvälisiltä leoilta? Ja miten koto-
naan sitä voikaan tuntea olevansa, 
vaikkei osallistujista tuntisi ensihet-
killä vielä ketään?

Mitä suomalaiset osallistujat 
kommentoivat LEPF:n jälkeen 
tapahtumasta?
”Aivan mahtavaa! Fiilis katossa koko 
matkan ajan ja tuli törmättyä mitä 
ihanimpiin ihmisiin!”

”Koko tapahtuma on sarja räjäh-
täviä ja sykähdyttävän hellän dynaa-
misia kohtaamisia! LEF-kokemusta 
ei voi mitata rahassa, eikä ajassa. 
Tämä kannattaa ehdottomasti tehdä 
jokaisen leon ainakin kerran!”

Itse päätapahtuma, Leo Europa 
Forum 2016, järjestetään 13.–
20.8.2016. Tapahtumaan tulee läh-
temään varmasti iso porukka suo-

Viikonloppu täynnä kansainvälisiä ystäviä 
– Leo Europa Pre-Forum 22.–24.1.2016

Satu Pamilo
Delegaationjohtaja LEF 2016
Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

malaisia leoja – lähdethän sinä-
kin? Ikäraja tapahtumaan on 18 
vuotta. Helmi-maaliskuussa julkais-
taan ELIC-lehtinen, jossa tullaan 
esittelemään tarkasti koko tapah-
tuma. Tulen tämän lähettämään 
kaikille suomalaisille leoille sähkö-
postin välityksellä heti sen ilmes-
tyttyä. Kysy minulta omaa kappa-
lettasi, mikäli et ole sitä tämän leh-
den ilmestymiseen mennessä saa-
nut. Ilmoittautuminen tapahtumaan 
on avoinna 1.4.–13.6., jonka aikana 
osallistumismaksu on 580  €. Osal-
listumismaksu sisältää ohjelman, 
viikon ruuat ja majoittumisen hotel-
lissa. Muistathan, että voit hakea 
avustusta Leorahastosta sekä taus-
taklubiltasi!

Tapahtumasta saat lisätietoa täältä: 
https://www.facebook.com/LEF2016
http://lef2016.org/

Tee päätös lähteä elokuussa kans-
samme Pärnuun nyt – lupaan, ettet 
tule katumaan!



Asenne ratkaisee, oppaana Olli Linjala. Aloitamme päivän semi-
naariohjelmalla pureutuen asenteen merkitykseen onnellisemman 
elämän osana. Luvassa hulvatonta sanahelinää.

Laivan ollessa maissa järjestetään paneelikeskustelu Suomen 
Lions -liikkeen vaikuttajien kanssa. Kysy mitä haluat, vastaus tulee 
kuin apteekin hyllyltä. Ajan voi toki viettää myös tutustuen Tallinnan 
ihmeisiin.

Paluumatkalla ruokailemme ja nautimme toistemme seurasta, pu-
humme leijonista ja paljon muustakin.

Nyt on loistava mahdollisuus pyytää mukaan toiminnastamme 
kiinnostunutta, vaan ei vielä jäsentä.

Liitto kustantaa osan hänen matkastaan.
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Aikataulu
• Viking Linen Katajanokan terminaali klo 10.30
• Tervetuloa ja luento-ohjelma klo 11.30
• Saapuminen Tallinnaan klo 14.00
• Lähtö Tallinnasta ja ruokailu klo 17.30
• Saapuminen Helsinkiin klo 20.30
Matkalle mahtuu 150 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla matka alla olevalle tilille ja 
ilmoittamalla vaaditut tiedot ensisijaisesti Liiton sivujen lomakkeen 
kautta tai sähköpostitse 
20.4.2016 mennessä.

Matkan hinta
Jäsenet  75,00 euroa
Tulevat  jäsenet 50,00 euroa
Tilille   FI02 2084 1800 0279 33
Viestikenttään 
pakollinen tieto: Naisristeily 2016 ja osallistujan nimi

Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Näe arki aivan
uusin silmin!


