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Jaetaan rauha 
Vuoden 2015 rauhanjulistekilpailuun 

osallistui jälleen runsaasti hienoja töitä. 
Suomen edustajaksi raati päätti lähettää 
Rovaniemeltä Rantavitikan peruskoulun 

oppilaan Meri Männyn (13) työn. 



Toimituksen näkökulmasta

Talvi tuli sittenkin

V
ielä vähän ennen joulua näytti sille, ettei talvea tulekaan. Lämpö-

tilat pyörivät sitkeästi nollan yläpuolella, eikä lumesta ollut Lappia 

lukuun ottamatta tietoakaan.

Mutta sitten kaikki muuttui. Lunta tuli taivaan täydeltä, eteläänkin har-

vinaisesti 20–30 senttiä. Helsingissäkin jotkut menivät hiihtämällä töihin! 

Ja sitten tulivat pakkaset. Koko maassa paukkui päälle 20 asteen pakkanen 

ja joillakin paikkakunnilla mittari painui lähelle 40 astetta. Luonto maalasi 

kauniita tauluja ja mm. Rovaniemelle saapuneet Pohjoismaiset leijonavie-

raat saivat nauttia uskomattomista näkymistä. 

Kun tätä kirjoittelen tammikuun lopulla, kovimmat pakkaset ovat hel-

littäneet. Silti valkoiset hanget antavat valoa vielä lyhyisiin päiviin ja pik-

kupakkasessa on mahtavaa hiihdellä. Millaiseksi sää muuttuu, jää nähtä-

väksi. Nykyisin kun kelit vaihtuvat melkoisen voimakkaasti jo yön aikana.

Ahvenanmaa kutsuu

Kuvernöörineuvoston kauden viidennen kokouksen järjestäjät mainostavat 

tapahtumaa ”toisenlaisena viikonloppuna” ja ”Matkusta ulkomaille koti-

maassa!” Tottahan se on, että Ahvenanmaa laivamatkoineen ja nähtävyyk-

sineen on erikoisuus. Se on toisenlainen viikonloppu.

Viimeksi leijonat kokoontuivat isommalla joukolla Ahvenanmaalle tam-

mikuussa 2001 NSR:n kokouksen merkeissä. Silloinkin koettiin toisenlainen 

viikonloppu. Mieleen on jäänyt erikoisesti Get together -ilta, jossa osanotta-

jat oli sijoitettu maittain ahvenanmaalaisiin perheisiin. Samassa perheessä 

oli vieraita viidestä eri maasta.

Tässä lehdessä on esittely liiton 63. vuosikokouksesta Turusta. Näin kaksi 

isoa tilaisuutta osuu peräkkäin A-piirin vastuulle. Turussa on työskennelty 

vuosikokouksen eteen jo pitkään ja nyt ilmoittautuminenkin on vauhdissa. 

Itse vuosikokouksessa ja äänestyksissä otetaan käyttöön uutta tekniikkaa 

asioiden nopeuttamiseksi ja kokouksen elävöittämiseksi.

”Sulkatohina” käynnissä

Tämän kevään suuri ponnistus, Punainen Sulka on käynnistymässä ja ava-

jaisjuhla on 19.3. Keräyksen nettisivut on myös avattu. Punainen Sulka 

-toimikunnan puheenjohtaja Matti Tieksola sanookin, että ”nyt on täysi 

tohina päällä.”

Keräyksen ponnekkuudesta kuvaa se, että malli- ja pikastarttiklubeja 

on jo toista kymmentä. Avajaisjuhlaan mennessä niitä ehtii tulla runsaasti 

lisää. Ennakkoon kaikki näyttää hyvälle ja viiden miljoonan euron tavoite 

tuntuu entistä reaalistisemmalta.

Sulkatuotteista sulka-akrylipallosta näyttäisi muodostuvan tämän ke räyk-

sen suosikkituote. Se on näyttävä ja hintakin on sopiva. Tietysti ykköstuo-

tetta sulkataulua tullaan myymään paljon ja toivoa sopii, että mahdollisim-

man moni klubi löytää tauluille ostajia.

Loppukirin aika

Lions-kauden viimeinen neljännes on pian alkamassa. Se merkitsee loppu-

kirin aikaa. Työtä on paljon ja kaikkien kampanjoiden ja keräysten onnistu-

minen vaatii jokaisen panosta.

Pian onkin aika kääntää katseet järjestön 100-vuotisjuhlaan. Se antaa 

oman värinsä ensi kauden toimintaan. Siksi palvelevia käsiä tarvitaan entistä 

enemmän.

Aurinkoista kevättalvea 
ja intoa palvelutyöhön!

Kolme ehdokasta
varapuheenjohtajaksi
Suomen Lions-liiton varapuheenjohtajaehdokkaiksi kaudelle 
2016–2017 on asetettu kolme ehdokasta: 
F-piiristä Erkki Honkala LC Peräseinäjoki, 
N-piiristä Jukka Kärkkäinen LC Helsinki/Metsälä ja 
E-piiristä Erkki Voutilainen LC Valkeakoski. 
Valinta tapahtuu Lions-liiton vuosikokouksessa Turussa 
28.5.2016. Varapuheenjohtajaehdokkaat esitellään 
Lion-lehdessä 2/2016.
Ainoa puheenjohtajaehdokas on nykyinen 
VCC Heikki Hemmilä LC Ylivieska.

Vuosikokous 2019 Kalajoella
Liiton vuosikokous järjestettäneen Kalajoen Hiekkasärkillä 
2019. Kolme klubia, LC Kalajoki, LC Kalajoki/Kallattaret ja 
LC Himanka ovat tehneet yhteishakemuksen kokouksen 
järjestämisestä. Vuosikokouksen 2020 järjestäjäksi ei tullut 
yhtään hakemusta. 

Vuosikirjan kokouskalenterin mukaan lähivuosien 
vuosikokoukset järjestetään seuraavasti: 27.–29.5.2016 
Turussa, 9.–11.6.2017 Joensuussa ja 8.–10.6.2018 Oulussa.

Klubeilta 13 aloitetta vuosikokoukselle
Klubialoitteita vuosikokouksen käsiteltäväksi saapui 13.
Lisäksi saapui yksi teema-aloite koskien kautta 2017–2018.

Kaikki em. esitykset, hakemus ja aloitteet saapuivat Liiton 
toimistoon määräaikaan 15.1.2016 klo 15.45 mennessä.

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Ympäristöteko 
paikkakunnan parhaaksi
Suomen Lions-liitto ry julistaa haettavaksi ympäristöpalkinnon 
toimintakaudelta 2015–2016. Palkintoa koskevat kirjalliset 
hakemukset on toimitettava Suomen Lions-liitto ry:n toimistoon 
29.4.2016 mennessä osoitteella Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki. 
Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-liitto ry:n klubit.

Ympäristöpalkinnon myöntämisen perusteet ovat seuraavat:

1. Ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, 
sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan.

2. Ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän 
toiminnoissa.

3. Klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla 
paikkakunnalla.

4. Toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien 
toiminnassa.

Voittajaklubi saa kunniakirjan ja sen edustajalle myönnetään 
kiertopalkinto. Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liitto ry:n 
vuosikokouksessa 28.5.2016. Palkintoraadin muodostavat lionit 
Pekka Hynninen ja Josi Mikkilä, LC Rantasalmi. Ympäristötekoon 
liittyvät yhteydenotot pyydetään lähettämään sähköpostilla 
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KANNEN KUVA: Perinteinen kansainvälinen rauhanjulistekilpailu tuotti 

Suomen osalta runsaasti hienoja kilpailutöitä. Vuoden 2015 kilpailun tee-

mana oli Jaetaan rauha ja parhaaksi työksi valittiin Rovaniemeläisen Ran-

tavitikan peruskoulun 7 A-luokan oppilaan Meri Männyn työ. Hän perus-

teli julistettaan seuraavasti: ”Minulle rauha merkitsee turvallisuutta, 

vapautta ja ihmisten välistä tasa-arvoa. Jokaisella on mahdollisuus vai-

kuttaa maailmanrauhaan ja pienilläkin teoilla on merkitystä.” Merin työ 

edustaa Suomea kansainvälisessä kilpailussa. Toiseksi arvosteltiin Uurais-

ten koulukeskuksen 6 A-luokan oppilaan Erika Saarisen työ ”Rauha on 

meidän käsissämme.” Kolmanneksi sijoittui Meilahden yläasteen 7 C-luo-

kan oppilaan Anton Hampun piirros. Kuva: Susanna Gustafsson.

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

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

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

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

Kääntäjä (englanti)
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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
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.

Pakolaisten avuksi
Kansainvälinen presidentti DR 

Jitsuhiro Yamada pyytää lioneita-

kin mukaan pakolaisten ja maa-

hanmuuttajien avuksi. ”Lionit 

ympäri maailman voivat yhteis-

työllä auttaa lukemattomia perheitä saamaan 

ruokaa, turvallisuutta ja mahdollisuuden päästä 

uudelleen elämän alkuun.” ………………...……. 4

NSR koolla Rovaniemellä
Pohjoismaiden neuvosto (NSR) ei säikähtänyt 

kovaa pakkasta, vaan noin  170 osanottajaa oli 

paikalla Pohjanhovissa suunnittelemassa poh-

joismaisen Lions-toiminnan tulevaisuutta. Päi-

vän yleisteemana oli Lasten tarpeet huomioon ja 

siihen liittyen pidettiin kolme samanaikaista semi-

naaria. Päivien aikana esiteltiin myös 2. kansain-

väliseksi presidentiksi ehdolla oleva PID Gudryn 

Yngvadottir sekä kansainväliseen hallitukseen 

ehdokkaana oleva PCC Markus Flaaming. NSR 

ilmaisi myös huolestuneisuutensa vaikeasta maa-

hanmuuttotilanteesta. ……………….....…….. 8–9

Aurinkoenergiaa Keniaan ……..…….. 10–11

Punainen Sulka jo
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lisimman ikimuistettavaa 99. kansainvälistä 

vuosikongressia Fukuokassa 24.–28.6.2016. 

Nyt on vielä mahdollista ilmoittautua mukaan  

nauttimaan kansainvälisestä ilmapiiristä ja tavata 

maailman lioneita. Samalla päätetään myös  järjestön 

tulevista asioista ja johtajista. Vuosikongressi  

on viiden päivän mittainen suurtapahtuma, 

jossa mahdollisimman monen kannattaa olla  

mukana. …………………………….………….. 30–31
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tulos ennätykseen ……………………………. 33
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

Tri Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

kassa, jopa omaa henkilökohtaista 

riskiään uhmaten. Huolimatta siitä, 

kuinka koskettavalta asia meistä 

tuntuu ja kuinka haluaisimme aut-

taa, vain harvat meistä voivat ottaa 

aikaa työstään tai perheeltään ollak-

seen noiden lionien tavoin henkilö-

kohtaisesti viemässä apua. Voimme 

kuitenkin kaikki tukea lionien työtä 

kriisi alueilla tai antaa rahallista tukea 

osallistumalla keräyksiin ja hankkei-

siin, joita klubit ja piirit suunnittele-

vat. Pyydän teitä olemaan avokäti-

siä. Lionit ympäri maailman voivat 

yhteistyöllä auttaa lukemattomia 

perheitä saamaan ruokaa, turvalli-

suutta ja arvokkaan mahdollisuuden 

päästä uudelleen elämän alkuun.
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LCI:n hallitus 2015–2016

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

 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen vuoden johtajat:
SANJAY KHETAN,  Birgani, Nepali, 
G.S.HORA, Siliguri, Intia, GABRIELE 
SABATOSANTI SCARPELLI Genova, 
Italia, HELMUT MARHAUER 
Hildesheim, Saksa, PIERRE H. CHATEL 
Montpelier, Ranska, KATSUYUKI 
YASUI Hokkaido, Japani, RAMIRO 
VELA Nuevo Ledn, Meksiko, 
YOSHIYUKI SATO Oita, Japani, 
EUN-SEOUK CHUNG Gyenoggi-
din,Korea, RODERICK ”ROD” 
WRIGHT New Brunswick, Kanada, 
HOWARD HUDSON Kalifornia, USA, 
LEWIS QUINN Alaska, USA, RICHARD 
LIEBNO Maryland, USA, ROBERT 
M. LIBIN New York, USA, MELVYN 
K. BRAY New Jersey, USA, JEROME 
THOMPSON Alabama, USA, BILL 
PHILLIPI Kansas, USA.

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

Lionit täysillä 
pakolaisten avuksi
Lionsklubit toimivat näin: ne näke-

vät paikkakunnallaan avuntarpeen 

ja lähtevät auttamaan. Lions Clubs 

International toimii paljolti samalla 

tavoin: tultuamme tietoisiksi polt-

tavasta laajamittaisesta ongelmasta 

tai kriisistä ryhdymme auttamaan. 

Muut lionjohtajat ja minä olemme 

järkyttyneitä Euroopassa vallitse-

vasta kauheasta pakolaiskriisistä, 

joka on suurin sitten toisen maa-

ilmansodan päättymisen. Pakolai-

set ovat jättäneet kotinsa, panneet 

koko elämänsä alttiiksi ja paenneet 

Syy riasta ja Irakista mukanaan taval-

lisesti tuskin muuta kuin yllään ole-

vat vaatteet. Äidit ja isät eivät pysty 

ruokkimaan lapsiaan, suojaamaan 

heitä säiden armoilta tai tarpeeksi 

varjelemaan heitä taudeilta.

Näimme päämajassa välittömästi 

mahdollisuuden yhteistyöhön yli 

rajojen ja kutsuimme nopeasti koolle 

LCI/LCIF:n pakolaisasioita valmiste-

levan työryhmän kanavoimaan vii-

pymättä apua pakolaisille. LCIF on 

jo myöntänyt 200  000 US dollarin 

apurahan pakolaisten avustamiseen, 

ja säätiömme on vastaanottanut 

lioneil ta pakolaisten avuksi vielä yli 

312  000 US dollaria. Se rahamäärä 

tulee varmasti vielä kasvamaan. Työ-

ryhmän on määrä opastaa lioneita 

kehittämään vaikuttavia hankkeita ja 

luomaan kumppanuussuhteita mui-

hin ryhmiin, jotta antamamme apu 

on mahdollisimman tehokasta ja toi-

mivaa. Työryhmän puheenjohtajina 

toimivat erittäin pystyvä kansainvä-

linen johtaja Helmut Marhauer Sak-

sasta ja lion Claudia Balduzzi Ita-

liasta. Työryhmään kuuluu myös 

lioneita Kreikasta ja Turkista sekä 

muista Euroopan valtioista, joita 

pakolaiskriisi koskee.

Lioneja auttamassa 
rieskejään uhmaten

Eurooppalaisia lioneita on ollut 

itse paikalla auttamassa sankaril-

lisesti pakolaisia Turkissa ja Krei-

Syyrialaisia ja irakilaisia pakolaisia Turkissa lähellä 

Kreikan rajaa saamassa apua lioneilta. 
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Nepalia järisytti 25.4.2015 valtava 

7,8 magnitudin maanjäristys. Kaksi 

viikkoa myöhemmin maa koki vielä 

uuden 7,4 magnitudin järistyksen, ja 

tuhannet jälkijäristykset tärisyttivät 

aluetta vielä seuraavina kuukausina. 

“Gorkha”-nimellä tunnettu maan-

järistys surmasi yli 9  000 ihmistä, ja 

loukkaantuneiden lukumäärä nousi 

23  000:een. Kokonaisia kyliä meni 

maan tasalle, historiallisia paikkoja 

vaurioitui tai tuhoutui kokonaan ja 

lähes kahdeksan miljoonaa ihmistä 

jäi kodittomaksi. Pian katastrofia 

seurasivat vielä maanvyörymät ja 

lumivyöryt. 

Lions Clubs Internationalin säätiö 

myönsi heti ensimmäisen maanjäris-

tyksen jälkeen 100  000 US  dollarin 

suurkatastrofiapurahan Nepalin 

 lioneille. Lionit saivat nopeasti paka-

tuksi hätäapupaketteja, joissa oli 

mm. riisiä, suolaa ja patjoja. Euroop-

palaiset lionit lähettivät vedenpuh-

distusvälineitä ja intialaiset  lionit 

suojapeitteitä ja aurinkokennova-

loja. Bangladeshin lionit lähettivät 

7  000 huopaa ja lionit Pakistanista 

tarjosivat 5  000 hätäapupakkausta. 

Nepalilaiset lionit lähtivät työ-

hön, vaikka monet heistä olivat itse-

kin katastrofin uhreja. He järjestivät 

verenluovutustilaisuuksia ja saivat 

yhdessä päivässä kerätyksi yli 2  000 

litraa verta. Perustetuissa pakkaus-

keskuksissa avustuspakkauksiin 

pakattiin riisin, suolan ja patjojen 

lisäksi mm. suojapeitteitä, nuude-

leita, huopia ja muuta tavaraa. Lion-

tiimit jakelivat yli 17  000 hätäapu-

pakkausta vahingoittuneille alueille 

ja palvelivat siten yksittäisiä ihmi-

siä, perheitä, kouluja ja terveyskes-

kuksia. 

Nepal on vuoristoinen maa, jossa 

on paljon eristyksissä olevia yhtei-

söjä, joten tarvikkeiden kuljettami-

nen kallioisten seutujen läpi osoit-

tautui vakavaksi haasteeksi. Kun 

ensimmäisestä maanjäristyksestä 

oli kulunut 10 päivää, lionit  pääsi-

vät Danuar Bastiin Sidhupalchow-

kin alueel la. Siihen mennessä ei 

yksikään avustusjärjestö ollut yltä-

nyt tälle syrjäiselle alueelle.

Kylässä asuva 76-vuotias Sham-

bhu Bahadur Bhandari kertoi katsel-

leensa helikopterien lentoa yli hei-

dän kylänsä, mutta ainutkaan ei tul-

lut auttamaan. Paikallinen lionsklubi 

oli ensimmäinen, joka tarjosi min-

käänlaista apua. 

Lionit perustivat myös terveys-

leirejä, lahjoittivat lääkkeitä aluesai-

raaloille ja auttoivat saniteettiasioit-

ten järjestämisessä. He tekevät nyt 

tiiviisti työtä hallituksen kanssa jäl-

leenrakennussuunnitelmien parissa, 

Kansainvälinen johtaja Sanjay Khetan ja Cassandra Rotolo:

Lionien hätäapu ratkaisevan tärkeää 
Nepalissa maanjäristyksen jälkeen

Shambhu Bahadur Bhandari, 76, ottaa kiitollisena vastaan ruokaa lioneilta.

Kyläläiset kantavat lioneilta saamiaan hätäaputarvikkeita koteihinsa.

jotka tällä hetkellä käsittävät 1 000 

talon ja 50 koulun kunnostamisen. 

Kaiken kaikkiaan LCIF laittoi liik-

keelle yli 5 miljoonaa US dollaria 

sekä välittömään hätäapuun että 

pitkäkestoisiin jälleenrakennustoi-

miin. Nepalin lionit yhdessä LCIF:n 

kanssa ovat sitoutuneet jälleenraken-

tamaan maan ja tulevat jatkamaan 

työtä, kunnes se saadaan valmiiksi.
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Toimintamme tarvitsee raportointia

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja

MyLCI Suomen Lions-liiton 
ADMIN käyttäjä

Arvoisat lionit, olemme siirtyneet 

toimintakautemme toiselle puoli-

vuotisjaksolle ja on aika jatkaa suun-

nitelmiemme toteuttamista niin klu-

beissa, piireissä kuin Lions-liitossa-

kin. Toivottavasti olemme kaikki 

levänneet ja rentoutuneet joulun ja 

vuodenvaihteen pyhien aikana, jotta 

meillä on voimia ponnistella täysin 

rinnoin asettamiemme tavoitteiden 

saavuttamiseksi.

Maaliskuussa on monella klubilla 

kauden 2016–2017 hallituksen muo-

dostamista valmisteleva kuukausi-

tapaaminen ja huhtikuussa toinen 

virallisista kokouksistamme, joten 

keskityn tällä kertaa toimintamme 

raportointiin.

MyLCI 
-raportointijärjestelmä

Taustaa – miksi MyLCI

Kotimaiseen jäsenrekisteriin tal-

lennettiin kesäkuun 2015 loppuun 

saakka sekä jäsen- että aktiviteetti-

tiedot. Muutokset päämajan MyLCI 

järjestelmään siirrettiin päämajaan 

päivittäin käyttäen ns. EMMR tie-

donsiirtoprotokollaa. 

Päämaja lähetti 8.9.2014 Suomen 

Lions-liitolle viestin, jossa ilmoitet-

tiin, että kansainvälinen hallitus on 

päättynyt lopettaa EMMR-järjestel-

mien tukemisen vähitellen. Tässä 

vaiheessa Suomessa päätettiin hal-

linnollisella päätöksellä siirtyä käyt-

tämään MyLCI raportointijärjestel-

mää kauden 2015–2016 alusta läh-

tien.

Aktiviteettitapahtumien 
raportointi ja 

raportoinnin merkitys

Teemme vapaaehtoistyötä, joten 

miksi raportoida? Tapahtumien 

raportointi on tärkeää monestakin 

syystä. Klubien tapahtumasuoritteet 

löytyvät yhdestä paikasta ja näin klu-

bit saavat raportointijärjestelmästä 

hyödyllistä tietoa omaan toimin-

takertomukseensa sekä toiminnan 

muuhun tarkasteluun. Raportoin-

tia hyödyntäen klubit voivat ker-

toa toimintansa vaikuttavuudesta 

yhteistyökumppaneilleen ja poten-

tiaalisille tukijoilleen.

Esimerkiksi Punaiseen Sulkaan 

liittyen kaikki klubit ovat määritel-

leet omat tavoitteensa. Raportointi-

järjestelmän avulla voidaan helposti 

seurata tavoitteen toteutumistilan-

netta. Tähän liittyvät määrittelyt 

päivitetään raportoinnin dokumen-

tointiin kauden loppuun mennessä.

Järjestelmän kautta piiri ja liitto 

saavat yhteenvedot aktiviteet-

tien laajuudesta ja onnistumisesta. 

Raportoituja tapahtumia seurataan 

palvelu- ja varainhankinnan toimesta 

niin piiri- kuin liittotasolla. Tietoja 

tarvitaan mm. viestitettäessä toimin-

nastamme ulkopuolisille tämän hyö-

dyntäessä koko lions-brändia sekä 

lisää mielenkiintoa toimintaamme 

kohtaan.

Jäsentietojen  
raportointi

MyLCI järjestelmään tallennetut 

jäsentiedot siirtyvät toistaiseksi 

kaksi kertaa viikossa kotimaiseen 

jäsenrekisteriin. Tavoitteena on tie-

tojen siirtyminen päivittäin.

Kansainvälisen jäsenrekisterin 

perusteella toimitetaan klubeille 

heinä- ja tammikuussa jäsenmaksun 

kansainvälinen osuus. Jäsenmaksu-

lasku toimitetaan kesä- ja joulukuun 

jäsentietojen perusteella. Mikäli jär-

jestelmään on tallennettu perhe-, 

opiskelija- ja nuoret aikuiset jäse-

nyydet, maksavat kyseiset jäsenet 

vain puolet kansainvälisestä jäsen-

maksusta.

Kotimaisen jäsenrekisterin perus-

teella klubeille toimitetaan mm. koti-

mainen jäsenmaksulasku, postite-

taan Lion-lehti, lähetetään Uutis-

viestit ja muut jäsenistölle suunna-

tut tiedotteet.

Mikäli jäsentiedot ja jäsenten 

yhteystiedot eivät ole ajan tasalla, 

posti menee virheelliseen osoittee-

seen, uudet jäsenet jäävät ilman leh-

teä ja pois nukkuneille jäsenille toi-

mitetaan esim. Lion-lehti normaa-

listi.

Raportoinnin  
ohjeistus

Sekä aktiviteetti- että jäsentietoihin 

liittyvä ohjeistus on lions.fi sivuston 

jäsenosiossa kohdassa Jäsenrekis-

teri. Kaikilla on mahdollisuus käydä 

tutustumassa raportointiin ja todeta 

itse raportoinnin helppous.

Vihje: Klubi voi valita itselleen ns. 

raportointi lionin. Tämä tehtävä ei 

ole virallinen klubivirka, vaan hen-

kilö, joka huolehtii kuukausittaisesta 

jäsenraportoinnista sekä aktiviteetti-

raportoinneista.

MyLCI-järjestelmään annetaan 

vapaavalintainen käyttäjätunnus ja 

salasana. Kunkin kauden sihteeri voi 

antaa tunnuksen, jonka voi luovut-

taa toiselle henkilölle. Raportointi 

lion huolehtii, että tiedot raportoi-

daan oikeaan aikaan.

Ask one

Väite: Vapaaehtoisuus on kadonnut. 
Kaikki haluavat vain rahaa ja vas-
tinetta!
Väite pitää paikkansa, jos klubi ei tar-

joa yhteisöllisyyttä. Tällaisessa tilan-

teessa jokainen katsoo vain omaa 

etuaan.

Väite pitää paikkansa, jos klubissa 

ei ole tarttumapintoja eli  asioita, 

jotka kiinnostavat.

Väite pitää paikkansa, jos klubissa 

ei ole kaikille yhteisiä tapahtumia.

Ihmisen on saatava toimin-

nasta jotain merkitystä itselleen. 

Miksi olet mukana kotiklubisi toi-

minnassa: Saat uusia ystäviä, voit 

toteuttaa haaveitasi/itseäsi, pystyt 

kehittämään itseäsi, lionismi on iloi-

nen asia, voit vaikuttaa paikkakun-

nan elämään, haluat auttaa, löydät 

yhteisen harrastuksen jopa koko per-

heelle, pääset pois kotoa, pysyt nuo-

rekkaana.

Väite: Eihän tätä hommaa kestä 
kukaan kovin pitkään!
Väite pitää paikkansa, jos tehtäviä 

ei ole jaettu. Väite pitää paikkansa, 

jos yksin joutuu tekemään useam-

man henkilön tehtävät. Väite pitää 

paikkansa, jos ei ole tutoria tai hen-

kilöä, jolta saa tukea ja apua tarvit-

taessa.

Mutta… yhteistyö on voimaa, 

kohtaamiset antavat energiaa, tii-

mien merkitys on erittäin suuri.

Tiimi hoitaa asiat yhdessä, kukin 

pienen osan eli yksi tai kaksi asiaa 

ja lopputuloksena jokainen tekee 

vähemmän, mutta yhdessä saamme 

aikaan enemmän.

Hyvät lionit, puolisot, 
kumppanit sekä leot

Toivotan kaikille erittäin antoisaa 

lopputalvea ja piakkoin alkavaa 

kevättä.

Vielä on aikaa ilmoittautua Lions-

liiton hiihtomestaruuskilpailuihin 

Uuraisille maaliskuun toisena viikon-

loppuna. Tervetuloa kaikille viettä-

mään aurinkoinen kevätpäivä koko 

perheen voimalla.

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

Jari Rytkönen.



1/16  LION  7

Liiton viestintäjohtaja (MD-PRC) 
kausille 2016–2019

Liiton nykyisen vt. viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päät-

tyy 30.6.2016. Tulevan viestintäjohtajan toimikausi on 1.7.2016–

30.6.2019. Seuraaja valitaan hallituksen kokouksen esityksestä kuver-

nöörineuvoston kokouksessa maaliskuussa. Toimeen perehtyminen 

alkaa valinnan jälkeen.

Kelpoisuusvaatimuksena tähän tehtävään on hyvä kokemus viestin-

nästä ja PR-toiminnasta vähintään piiritasolla. Tehtävän edellyttämä 

kielitaito on suomi, ruotsi ja englanti.

Viestintäjohtajan keskeisimpänä tehtävänä on toteuttaa liiton brän-

din mukaista viestintää johdon tukena eri medioiden kautta. Viestin-

täjohtaja johtaa viestintätyöryhmää ja tekee yhteistyötä liiton valit-

seman viestintätoimiston kanssa. Lisäksi viestinnän koulutus ja neu-

vonta piiritasolla kuuluvat viestintäjohtajan tehtäviin.

Kolmivuotiseen toimikauteen sisältyy merkittäviä projekteja, esim. 

Punainen sulka -keräys kaudella 2016–2017 ja järjestön 100-vuotis-

juhlallisuudet vuonna 2017. Niissä viestinnällä on keskeinen rooli.

Viestintäjohtaja on viestintätoimialan johtaja liiton luottamuselinten 

päätösten mukaisesti. Työtä ohjaavat toimenkuvan lisäksi Lions-liiton 

viestintästrategia ja graafinen ohjeistus.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään 

keskiviikkona 24.2.2016 toimiston aukioloaikana merkinnällä  

”MD-PRC”. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen  

maarit.kuikka@lions.fi . Lisätietoja tehtävästä antavat pääsihteeri  

Maarit Kuikka, puh. 040 580 2494 ja vt. MD-PRC Raimo Paappa, 

puh. 0400 426 413.

Senior lionjohtajien koulutusinsti-

tuutissa keskitytään lionjohtajien 

taitojen kehittämiseen, jotta he ovat 

valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- 

ja piiritasolla.

Koulutukseen haetaan ja valinnan 

perusteena on, että lion on ansioi-

tunut tehtävissään sekä kiinnostu-

nut johtamistehtävistä. Valitut ovat 

toimineet menestyksekkäästi klubin 

presidenttinä, mutta eivät ole vielä 

saavuttaneet ensimmäisen varapiiri-

kuvernöörin asemaa.

Maailmanlaajuisesti koulutukseen 

valitaan noin 415 lionia ja Rova-

niemellä 16.–19.1.2016 järjestettyyn 

koulutukseen osallistui 69  lionia 

 useasta Euroopan maasta (Kan-

sainvälinen vaalipiiri IV: Eurooppa). 

Suomesta mukana oli 30 osanotta-

jaa. Koulutus pidettiin kolmella eri 

kielellä (suomi, ruotsi ja englanti).

Kouluttajia oli kuusi ja heidän 

yhteinen Lions-kokemus vakuutta-

vat 193 vuotta. Suomenkielisen kou-

lutuksen hoitivat PID Harri Ala-Kulju 

sekä PDG Eeva Suomenaro.

Kansainvälisessä 
koulutusseminaarissa
Rovaniemellä 69 lionia Euroopasta

Koulutuksen aikana käsiteltäviä 

asioita oli mm. johtaminen ja tii-

mityöskentely, projektijohtaminen, 

delegointi, LCI:n ohjelmat ja resurs-

sit sekä LCIF;n apurahat. Käytännön 

opiskelu tapahtui kouluttajien alus-

tuksilla 5–6 henkilön ryhmissä ryh-

mätöinä ja -esityksinä. Kurssiin liittyi 

myös varsin laajat esitehtävät, jotka 

tuli tehdä ennen kurssin alkua.

Parasta antia koulutuspäivistä 

oli varmasti kaikille mahdollisuus 

tavata lionia eri piireistä ympäri 

Suomea sekä myös useasta Euroo-

pan maasta. Tiukan aikataulun ja pit-

kien päivien johdosta, kurssin aikana 

ei ollut juurikaan mahdollista nauttia 

Rovaniemen kirpeästä pakkassäästä 

tai muista ulkoilumahdollisuuksista. 

Tilaisuus päättyi juhlalliseen diplo-

mien luovuttamiseen osallistujille.

LCI:n järjestämistä koulutus-

mahdollisuuksista löytyy lisää tie-

toa LCI:n sivuilta. Näitä koulutuk-

sia voi lämpimästi suositella kaikille 

asiasta kiinnostuneille!

Ismo Viinikainen

Joensuussa järjestetään Suomen 

Lions-liiton 64. vuosikokous kesä-

kuussa (9.–11.6.) 2017. Kansainvä-

lisen Lions-järjestön sekä Suomen 

valtion 100-vuotisjuhlavuonna suo-

malaiset leijonat puolisoineen suun-

taavat siis Joensuuhun, jossa vuosi-

kokous on samalla lionstoiminnan 

100-vuotisjuhlavuoden jäsenistön 

pääjuhla. Tapahtumapaikkana on 

erinomaiset tilat tarjoava, vuonna 

2004 valmistunut Suomen suurin 

puurakenteinen rakennus Joensuun 

Areena. 

Kokousjärjestelyistä vastaavat 

kaikki Joensuun alueen 13 lionsklu-

bia karjalaisella iloisuudella. Vuosi-

kokouksen teema ”Juhlien Joensuu – 

100 Vuotta – Yhdessä” toteutetaan 

Juhlavuoden vuosikokous
klubien toimintakalenteriin

leijonaväelle erinomaisesti onnistu-

vana ja elämyksellisenä tapahtuma-

kokonaisuutena. 

Satavuotisjuhlia ei monesti vie-

tetä, joten laittakaa vuosikokous 

tulevan kauden 2016–2017 toimin-

tasuunnitelmiin ja lähtekää kesä-

kuussa 2017 Joensuuhun. Tervetu-

loa!

Nenäpäiväkeräys 2015 onnistui leijonilta vielä paremmin kuin 

Nenäpäiväshow’n aikana uskallettiin arvatakaan. Marraskuussa koossa 

oli noin 126  000 euroa, vuoden vaihtuessa liki 160  000 euroa.

Keräystulos vuoden lopussa oli leijonien osalta upea 159  115,40 euroa. 

Muutamien klubien tulokset puuttuivat vielä silloinkin, joten summa saat-

taa kasvaa jopa pyö reään 160  000 euroon. 

Lionsien keräystulos on todella hieno saavutus ja siitä Nenäpäiväsäätiö 

haluaa välittää lehtemme kautta todella lämpimät kiitokset kaikille niille 

piireille, kampanjanpäälliköille, klubeille ja yksittäisille lioneille, jotka kerä-

ykseen osallistuivat tavalla tai toisella.

Ensi vuonna on Nenäpäivän juhlavuosi, keräys täyttää Suomessa 10 

vuotta. Nenäpäiväsäätiö toivoo mahdollisimman monen klubin olevan 

edelleen Nenäpäivässä mukana ja osallistuvan juhlavuoden näyttävään 

keräykseen. Yhdessä saadaan paljon aikaan ja monen lapsen elämä muu-

tettua maissa, joissa leijonilla ei omia avustushankkeita ole.

Suuri kiitos kaikille kerääjille ja Nenäpäivän eteen töitä tehneille myös 

leijonien Nenäpäivätyöryhmän jäseniltä.
Teija Loponen

Nenäpäivän 
keräystulos 
kasvoi 
komeasti
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NSR:n kokouksessa Rovaniemellä 

riitti perinteikkäässä Hotelli Poh-

janhovissa lämmintä, vaikka ulkona 

pakkanen paukkui ajoittain lähes 

30 asteessa. Järjestelytoimikunnan 

puheenjohtaja Erkki Kämäräinen 

ja sihteeri Jarmo Rastas olivat klu-

biensa LC Rovaniemi/Ounasvaara ja 

LC Rovaniemi/Lainas voimin onnis-

tuneet järjestelyissään erinomaisesti 

niin tilojenkin kuin palveluiden suh-

teen. Kuljetukset kentältä ja rauta-

tieasemalta tapahtuivat jouhevasti, 

samoin puoliso-ohjelmat joulupuk-

keineen ja arktisine museoineen. 

Kokousviikonloppuun osallistui 

kaikkiaan 170 henkeä. NSR-ko kouk-

sen yhteyteen oli järjestetty vielä 

tulevien piirikuvernöörien aluekou-

lutus ja kansainvälinen Senior Lions-

johtajien koulutusinstituutti, ALLI, 

johon osallistui 71 lionia suomen, 

ruotsin ja englannin kielillä. 

Pohjoismaisen tapaamisen tärkein 

anti, verkostoituminen alkoi jo tors-

tai-iltana yhteisen päivällisen mer-

keissä, kun käytännössä kaikki ulko-

maiset vieraat olivat jo paikalla. 

Perjantain avajaisjuhlassa Lions-

liiton puheenjohtaja CC Jari Rytkö-

nen toivotti osallistujat tervetulleiksi 

ja muistutti Kv presidentti Yamadan 

kuluvan vuosikolmanneksen tee-

mana olevan, meillekin ajankoh-

tainen, sopusointu. L-piirin piiriku-

vernööri Kauko Niemelä muistutti, 

ettei maailmassa koskaan ole liikaa 

lioneita. Lions-työ lisää yhteisym-

märrystä kansojen kesken, ja näin 

edistää maailmanrauhaa. Kansain-

välisen hallituksen norjalaisjäsen 

Svein Berntsen toi viikon vanhat 

terveiset kansainvälisestä pääma-

jasta USA:sta, muistuttaen kuinka 

tärkeä tekijä Lions International on 

maailmassa, etenkin nyt kun jäsenis-

tön pääpaino on siirtymässä USA:n 

ulkopuolelle. Pohjoismailla yhtenäi-

sine aate- ja kulttuuriperustoineen 

on kohta 100-vuotiaan järjestön 

tulevaisuudessa merkittävä osansa. 

Rovaniemen kaupungin terveiset 

toi kaupunginjohtaja Esko Lotvo-

nen, joka oli syystäkin ylpeä koti-

kaupungistaan. Rovaniemi on Poh-

jolan tärkein matkailukeskus, mutta 

myös yliopistokaupunki, tunnettu 

Alvar Aallon arkkitehtuurista ja 

Joulupukista. Kaupunki on saanut 

vastikään  UNICEFin ”Lapsiystäväl-

lisen kaupungin” palkinnon. Tätä 

lapsi- ja ihmisystävällisyyttä heijas-

tavat myös kaupungin majoittamat 

ja katukuvassakin näkyvät tuhat tur-

vapaikanhakijaa. Musiikkiesityksistä 

vastasivat Rovaniemen Harjoittelu-

koulun oppilaat johtajanaan Paula 

Nikkilä-Rautajoki.

Lasten tarpeet  
huomioon

NSR 2016 kokouksen yleisteemana 

oli ”Lasten tarpeet huomioon”. 

Tähän liittyen oli järjestetty kolme 

samanaikaista semintaaria: ”LCI 100 

vuotta palvelua”, johtajanaan Sak-

san Lions-liiton aiempi puheenjoh-

taja Barbara Grewe. Entinen Kv. joh-

taja Gudrun Yngvadottir johti semi-

naarin ”Enemmän naisia Lions-toi-

mintaan” ja ”IR-kansainvälistä toi-

mintaa” -seminaarin puheenjohta-

jana toimi PID Tapani Rahko. 

Suurin suosio oli naisleijona 

-seminaarilla. Liekö syynä islantilai-

nen puheenjohtaja, joka on ehdolla 

toiseksi kansainväliseksi varapresi-

dentiksi Fukuokan maailmankonven-

tissa kesäkuussa. Esillä oli kaikista 

Pohjoismaista esimerkkejä, millai-

sin keinoin naisia on missäkin saatu 

mukaan lions-toimintaan. Maail-

man lioneista on nyt 27% naisia, 

Euroopassa luku on 21% ja Pohjo-

lassa 19.6%, Suomessa vain 18.7%. 

Uusista jäsenistä Euroopassa naisia 

on jo 37%. Naiset ovat hyvä sijoi-

tus, koska he ovat ahkeria, rohkeita, 

uudistusmielisiä ja pysyvät mukana 

miehiä paremmin. Margaret  Thatcher 

on sanonut: “If you want  anything 

said, ask a man. If you want  anything 

done, ask a woman” eli: “Jos haluat 

jotain sanottavan, kysy miestä, jos 

haluat jotain tehtävän, kysy naista”.

LCI 100 vuotisseminaarin sano-

mana oli saada mahdollisimman 

monet klubit osallistumaan – ja 

raportoimaan aktiviteettejaan nel-

jällä 100-vuotispalveluhaasteen 

saralla: Nuoriso mukaan, Näköky-

vyn jakaminen, Nälän helpottami-

nen, ja Ympäristön suojeleminen. 

Tämän hetken saldo osoittaa, että 

100 miljoonan palvellun henkilön 

tavoite täyttyy jo kauden 2016–2017 

ensimmäisellä neljänneksellä, sillä 

62,8 miljoonaa on jo ilmoitettu pal-

velluksi. Jäsenhankintaa tehostetaan 

satavuotispalkinnoilla. Kolmantena 

merkittävänä hankkeena ovat kol-

men tasoiset Lions perintö -projek-

tit. Ykköstasolla tavoite on parantaa 

näkyvyyttä esim. lahjoittamalla puis-

tonpenkki, pyöräteline tai opaskyltti. 

Kakkostasolla tehdään suurempi lah-

joitus kotipitäjälle, esimerkiksi raiva-

taan tai perustetaan puisto tai hanki-

taan lääketieteellisiä instrumentteja. 

Korkeimmalla tasolla voidaan raken-

taa klinikka, silmäsairaala, koulu tai 

kirjasto. Eri maissa liitetään LCI 100v 

-teemaan omia juhlallisuuksia, kuten 

Saksassa Martti Lutherin 500-vuo-

tisjuhla ja Suomessa itsenäisyyden 

100-vuotisjuhla. Tanskassa suunni-

tellaan soihtuviestiä Grönlannista 

Kööpenhaminaan. 

IR-seminaarissa esiteltiin yhtei-

siä NSR-projekteja. Tanskan entinen 

puheenjohtaja Bent Jespersen kertoi 

Tbilisin silmäklinikan Georgiassa 

palvelevan jo kaiken ikäisiä ja -vai-

vaisia potilaita. Rahaa on käytetty 

133  800  €, josta NSR osuus 90  000 

ja loput LCIF:n avustusta. Ensimmäi-

sen vuoden aikana on hoidettu 1 370 

potilasta, joista 1 170 maksutta. 

Tällä kaudella aloitetusta Kenian 

Pakkanen ei säikytellyt Pohjolan leijonia

Turvapaikanhakijat lionienkin 
huolenaiheena

Lappilaisessa illanvietossa kiersi aito shamaani takomassa taikarumpuaan, 

tässä tutkaillaan pääsihteeri Maarit Kuikan tulevaisuutta. Kuva: Heikki Hem-

milä.

Viron Lions-edustus, VDG Raivo Kokser, DG Heikki Koort ja 2VDG Ragnar 

Lõivukene tauolla. Kuva: Heikki Hemmilä.
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aurinkokeitin-projektista esitelmöi 

PDG Heikki Saarinen, joka oli alle-

kirjoittanut Keniassa yhteistyöso-

pimuksen paikallisen Lions-piirin 

ja IP Yamadan kanssa viime mar-

raskuussa. Peltilevyistä kootta-

van aurinkokeittimen valmistus 

aloitetaan Keniassa ja vahvistettu 

235  000  € budjetti antaa mahdolli-

suuden 3  000 keittimen valmistuk-

seen. Tarkoitus on, että valmistus 

jatkuisi yksityisenä bisneksenä jäl-

keenpäinkin. Tanskan Knud Løkke-

gaard ehdotti, että klubit voisivat 

lahjoittaa keittimiä, a´60€, tukien 

hanketta vielä suurempaan tulok-

seen. 

Maiden omat  
kv. hankkeet 

Suomesta PID Erkki Laine esitteli 

oman menestystarinamme, Ratna-

puran silmäsairaalan. 

Ruotsin PID Jan-Åke Åkerlund 

kertoi yhdeksästä kansainväli-

sestä hankkeesta, jotka Ruotsin lio-

nit yhdessä tai yksittäisenkin klu-

bin aktiviteettina ovat toteuttaneet: 

Kouluja, Äitiys- ja lastenneuvola, 

silmä- ja diabetesklinikoita ja suu-

rimpana 5  000, kooltaan 12-neliöi-

sen sinisen teltan toimittamisen eri 

katastrofialueille, viimeksi Turkissa 

oleskeleville Syyrian pakolaisille. 

ID Svein Berntsen kertoi Norjan 

apuohjelmista teemalla ”Children 

in need” ”Lapset avun tarpeessa”. 

Norjassa on mm. koulutettu 4  500 

opettajaa ja kasvattajaa Lions Quest 

-kurssilla. Kotimaassa on lisäksi 

autettu 400 laiminlyötyä lasta pois 

syrjäytymispolulta. Norjalla on myös 

meidän kummilapsiprojek tiamme 

vastaava hanke Ugandassa. Norjan 

klubit ovat varustaneet toistakym-

mentä silmäklinikkaa Zam biaan, 

Ugandaan ja Malawiin. Samoihin 

maihin on lahjoitettu 100 porakai-

voa sekä 10 koulua, joissa käy jo 

6  000 oppilasta. Yksi yksityinen 

lion on lahjoittanut Katangan slum-

mialueelle 8  000 moskiittoverkkoa. 

Suurin hanke kuitenkin on nyt Syy-

rian pakolaisten auttaminen Libano-

nissa, minkä 5,5 miljoonan asukkaan 

ristiksi on kertynyt 2,2 miljoonaa 

pakolaista – siis puolet koko maan 

väestöstä. Jos leireillä olevia nuoria 

ei auteta NYT, heidät on enemmän 

kuin helppo värvätä ISISin joukkoi-

hin. Se kun tarjoaa heille toivon tule-

vaisuudesta. 

Tanskan PCC Bent Jespersen 

raportoi silmäsairaalasta Burkina 

Fasossa, joka 20  000€ budjetilla ope-

roi 3–400 kaihipotilasta vuosittain. 

Heillä on myös sopimus optikkoket-

jun kanssa käytettyjen silmälasien 

keräyksestä. Huomionarvoisin oli 

hanke, jossa kerättiin tiedot kan-

sainvälisistä yhteistyöprojekteista, 

joilla oli ulkomainen yhteyshenkilö 

ja -klubi valmiina suunnitelmineen, 

vain odottamassa kotimaista klubia 

tai klubiryhmää ottamaan kunnian 

toteutuksesta. Painettua hankeluet-

teloa jaettiin osallistujille, mutta lista 

löytyy myös Norjan lions-liiton koti-

sivulta. 

PDG Osmo Harju esitteli vielä 

tulokset Lions Quest -tutkimukses-

tamme ja tulevasta 5 maan kansain-

välisestä vertailusta.

Seminaarien kanssa saman-

aikai sesti kokoustivat viiden maan 

puheenjohtajat CC Jari Rytkösen 

johdolla. Skandinavian esiintymi-

nen Fukuokan konventissa lyötiin 

lukkoon. Meneillään olevat NSR-pro-

jektit käsiteltiin lyhyesti: Georgian 

Lions Quest, Georgian silmäklinikka, 

Kenian aurinkokeittimet ja yhteinen 

johtajakoulutus Kööpenhaminassa 

lohkon puheenjohtajille sekä 1. ja 2. 

varapiirikuvernööreille. 

Varsinainen NSR-kokous

Ennen varsinaista NSR-kokousta 

kuultiin DG Heikki Koortin terveiset 

Viron Lion-piiristä D 120. 

Kokouksen puheenjohtajaksi 

valittiin PCC Markus Flaaming Suo-

mesta ja sihteeriksi PCC Hrund 

Hjaltadottir Islannista. Tavanomais-

ten tilinpäätösten ja toimintaker-

tomusten lisäksi päätettiin uusista 

kansallisista voimasuhteista, koska 

eri maiden jäsenmäärissä on tapah-

tunut muutoksia. Kokonaisääni-

määrä pidetään edelleen 50:ssä, 

mutta jako jäsenmäärien suhteen 

on jatkossa seuraava (suluissa enti-

nen äänimäärä): 

MD 101 Ruotsi 10 (12)

MD 104 Norja 10 (12)

MD 106 Tanska    7 (6)

MD 107 Suomi  19 (16)

MD 109 Islanti    4 (4)

Tulevan kauden 2016–2017 NSR-

budjetin loppusummaksi vahvistet-

tiin 30  115€, mistä Fukuokan kon-

ventin osuus on 19  915€. Suomen 

osuus kustannuksista on jäsenmää-

rän mukaisesti 13  227€. 

Seminaareista ja työryhmiltä tuli 

kaksi esitystä suositukseksi koskien: 

YK:n lasten oikeuksien julistusta ja 

Leikkikenttien rakentamista kaikissa 

Pohjoismaissa. Ensimmäisen todet-

tiin olevan voimassa joka tapauk-

sessa ja toinen hylättiin äänin 4–11. 

Turvapaikanhakijat 
puhuttivat

Turvapaikanhakijoiden tulva herätti 

vilkasta keskustelua. Etenkin ID 

Svein Berntsen korosti, että normaali 

NSR:n päätösprosessi on tähän aut-

tamatta liian hidas. Kokous vaikutti 

kuitenkin yksimieliseltä, että lionien 

on asiaan reagoitava. Niinpä todet-

tiin puheenjohtajien pitäneenkin jo 

ylimääräisen kokouksen, missä pää-

tettiin perustaa työryhmä, yksi jäsen 

joka Pohjoismaasta. Ryhmän tulee 

esittää kansallisille liitoille toimen-

pide-ehdotus maaliskuun loppuun 

mennessä. 

Kokouksen lopulla ID Svein 

Berntsen esitteli Pohjoismaisen 

ehdokkaan Kv varapresidentiksi 

Gudrun Björt Yngvadottirin. Hän 

esitti pahoittelunsa Suomen ehdok-

kaan puolesta, mutta totesi maail-

manjärjestön tarvitsevan uudistu-

mista ja olevan korkea aika saada 

nainen johtoon, ensimmäistä ker-

taa 101 vuoteen. 

CC Jari Rytkönen puolestaan esit-

teli Pohjoismaisen ehdokkaan Kan-

sainvälisen hallituksen jäseneksi, 

PCC Markus Flaamingin. 

Päätösseremoniassa puhui 

ko kouk sen teemasta ”Children 

in need” Lapset Oy:n hallituksen 

puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, 

jonka isä oli perustanut tämän inno-

vatiivisia leikkikenttävälineitä ja 

kokonaisia leikkikenttiä rakentavan 

yrityksen. Tämän päivän kehittynei-

den maiden lasten suurimpia ongel-

mia on lihavuus, joka tulee lyhentä-

mään nykylasten odotettavissa ole-

vaa elinikää vuosilla. Yleisintä liha-

vuus yllättäen on Välimeren maissa. 

Vapaan leikin aika on vähentynyt 

radikaalisti television ja tietokoneen 

sekä kännyköiden, mutta myös jär-

jestetyn toiminnan sekä ylenmääräi-

sen turvallisuusajattelun takia. Lap-

set sairastuvat nyt ”aikuisten” tau-

teihin, stressiin, masennukseen ja 

kakkostyypin diabetekseen. Lapsi 

tarvitsee vähintään tunnin ulkolii-

kunta päivässä, useampi tunti olisi 

suositeltavaa. Turvalliset, ja tilauk-

sesta tuunattavat leikkikenttäväli-

neet ovat yksi ratkaisu, mitä lionit-

kin voivat olla tukemassa. 

Kokouksen jälkeen osanottajille 

esiintyivät Harjoituskoulun oppilaat, 

jotka esittivät tuttuja musiikkikappa-

leita uudella tavalla: lappilaisilla käsi-

kelloilla. Seuraava NSR-kokous onkin 

tulen ja jään maassa, Reykjavikissa, 

Islannissa 19.–22.1.2017. 

Kokouksen esitykset ja muu 

materiaali on nähtävissä osoitteessa 

www.lions.fi/NSR2016 maaliskuun 

2016 loppuun asti. 

Heikki Hemmilä

PID Gudrun Bjort Yngvadottir, ehdokas kansainväliseksi 2. varapresidentiksi. 

Kuva: Heikki Hemmilä.

PCC Markus Flaaming esittelyssä ehdokkaaksi kansainväliseen hallitukseen. 

Esittelijänä CC Jari Rytkönen. Vieressä puoliso Susanna Gustafsson. Kuva: 

Heikki Hemmilä.
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NSR:ssä Pohjoismaiden lionien 

vuosittaisessa kokouksessa valitaan 

2-vuotiskausittain yhdessä rahoi-

tettava projekti, jonka rahoitus hoi-

detaan yhteisistä varoista. Valitun 

ehdotuksen tekijä toteuttaa projek-

tin. Tammikuussa 2015 NSR:ssä 

Suomen ehdotus ”Aurinkokeitti-

miä Keniaan” tuli valituksi kaudella 

2015–2017 toteutettavaksi. Valmis-

telut aloitettiin välittömästi ja käy-

tännön toimenpiteet alkoivat heti 

kun rahoitusasiat saatiin selvitettyä.

Projektin käynnistämiseksi teim- 

me marraskuun lopussa matkan 

Keniaan Nairobiin. Matkan aikana 

allekirjoitettiin lopullinen sopimus 

kenialaisen yhteistyökumppanin 

kanssa käytännön järjestelyistä. Vie-

railu Keniaan oli todella hyödyllinen 

ja antoi monipuolisen kuvan paikalli-

sesta Lions-toiminnasta. Presidentti 

Jitsuhiro Yamada oli Keniassa vie-

railulla samanaikaisesti ja osallistui 

ohjelmaamme koko vierailun ajan. 

Projektin tavoitteet

Aurinkokeittimellä toivotaan saa-

vutettavan kaksi hyvää tavoitetta. 

Syrjäisillä alueilla Keniassa ainoa 

ruuan valmistukseen käytettävissä 

oleva energialähde on puu. Naisten 

tehtävänä on huolehtia polttopuun 

hankinnasta, johon heiltä kuluu päi-

vittäin aikaa useita tunteja. Hankin-

tamatkat kylien läheisyydessä ovat 

pitkiä ja pitenevät koko ajan. Pui-

den polttaminen on myös ekologi-

nen ongelma, sillä Kenian metsä-

varojen arvioidaan vähenevän joka 

vuosi n. 0,03 %. Puuttomat alueet 

kuivuvat ja muuttuvat autiomaaksi. 

Keittimen käyttö tuo apua molem-

piin ongelmiin.

Kenia valittiin kohdemaaksi, 

koska jo etukäteen arvioitiin sieltä 

löytyvän parhaat ja luotettavimmat 

yhteistyökumppanit. Ilman paikal-

lista yhteistyötä laajalle maaseu-

dulle hajautuva jakelu ei onnistu. 

Kenias ta tunnettiin aiempien yhteyk-

sien perusteella vuosina 2005–2007 

kansainvälisenä johtajana toiminut 

PID Manoj Shah, joka on tämänvuo-

tisessakin kansainvälisessä hallituk-

sessa kutsuttuna johtajana. Kun asia 

hänelle esiteltiin, oli hyväksyminen 

välitön. Honolulun vuosikokouksen 

aikana sovimme alustavasti käytän-

nön järjestelyistä. 

PID Manoj Shah oli valmistellut 

vierailumme ohjelman huolellisesti. 

Meillä oli mahdollisuus luoda käy-

tännön yhteydet johtoryhmään, joka 

vastaa keittimen tuotannosta ja jake-

lusta paikallisesti. 

Mallikappaleet Keniaan 

Aurinkokeitin on vanha keksintö. 

LC Helsinki/Pohjois-Haaga toimitti 

muutaman kappaleen niitä Ke niaan 

jo 1990-luvulla. Kun tarkoituk-

semme on toimittaa 3  000–4  000 

keitintä, päätimme panostaa hie-

man suunnitteluun niin, että lait-

Aurinkoenergiaa Suomesta Keniaan

Sopimus on allekirjoitettu. Kuvassa vasemmalta PDG Heikki Saarinen LC Helsinki/Etelä-Haaga, PID Manoj Shah, Kenian 

Lions organisaation edustaja, presidentti Jitsuhiro Yamada, suurlähettiläs Tarja Fernandez, ID Jouko Ruissalo Lions-

liiton edustajana ja PDG Babe Sembi, Kenian projektin päällikkö.

Masai-heimon edustajat vastaanottamassa vieraita kansallispuiston lentokentällä.
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teen kokoaminen onnistuu mahdol-

lisimman helposti kenialaisilta teki-

jöiltä. Suunnittelun tuloksena käy-

tettävissä on koneelliseen tuotan-

toon tarvittavat piirustukset, jotka 

luovutettiin paikallisille tekijöille. 

Suomessa valmistettiin suunnittelu-

työn aikana neljä vaihtoehtoista pro-

totyyppiä, jotka lähetettiin Ke niaan 

syyskuussa. Prototyypit odottivat 

meitä neuvottelupaikalla. 

Kenialaiset olivat valmistaneet 

itse mallimme mukaan kaksi keitintä. 

Keittimet oli valmistettu Kakamegan 

maaseudulla sijaitsevassa ammatti-

koulussa. Koulun puutyöopettaja 

oli paikalla pitäessämme teknisen 

työryhmän ensimmäistä kokousta. 

Kenialaisia valmistajia etsittiin 

vielä vierailumme aikana. Materiaa-

lien hankinta ja erityisesti laaduk-

kaan vanerin löytäminen osoittau-

tui suunniteltua vaikeammaksi teh-

täväksi. Vaihtoehdoksi saattaa muo-

dostua toimitus Suomesta.

Sopimus on tärkeä

Aurinkokeittimen toimituksesta 

allekirjoitettiin Nairobissa sopimus, 

jossa määritellään toimituksen osa-

puolten vastuut ja velvollisuudet, 

sekä rahaliikenne. Projektiin liitty-

vät hankinnat ja työ toteutetaan 

Kenias sa ja rahaliikenne on saatava 

seuraamaan toteutusta. Allekirjoi-

tustapahtuma sai suuren julkisuu-

den paikallisissa tiedotusvälineissä. 

Iso joukko viestintävälineiden edus-

tajia oli paikalla. Meille kerrottiin, 

että uutinen oli esitetty kolmessa eri 

tv-uutislähetyksessä päivän aikana. 

Allekirjoitusta olivat todistamassa 

myös kansainvälinen presidentti Jit-

suhiro Yamada ja Suomen Kenian 

suurlähettiläs Tarja Fernandez.

Isäntämme PID Manoj Shah jär-

jesti meille varsin mielenkiintoisen 

mahdollisuuden tutustua Keniaan ja 

Lions-toimintaan vierailuilla merkit-

tävissä yhteistyökohteissa. 

Masai Mara, suojelualue

Todella mielenkiintoinen osuus oli 

safariretki Masai Maran kansalliseen 

suojelualueeseen. Sen pinta-ala on 

1  510 neliökilometriä, joka takaa 

Afrikan luontoelokuvistakin tutulle 

villieläinkannalle vapaat elinmahdol-

lisuudet. Mahdollisuuksia lisää raja-

naapurina Tansanian puolella oleva 

14  763 neliökilometrin kokoinen 

Serengetin luonnonpuisto. Retkestä 

mieleenpainuvimpia tapahtumia oli-

vat n. 20 leijonan lauman tapaami-

nen lähietäisyydeltä ja aamiai nen 

Mara-joen rannalla. Vastarannalla 

n. 50 metrin päässä oli 20 virtahe-

poa ja neljä krokotiiliä.

Vierailimme n. 100 kilometrin 

päässä Nairobista sijaitsevassa Lions 

Kaani -koulussa. Se on lionien ylläpi-

tämä n. 1 000 oppilaan koulu, jossa 

on sekä ala- että yläaste. Oppilaat 

tulevat lähikylistä ja osa asuu kou-

lun asuntolassa. Vierailumme aikana 

koulussa oli järjestetty avoin näkö- ja 

terveystarkastus, johon perheet toi-

vat lapsiaan tarkastettavaksi. Presi-

dentti Yamada avasi käyttöön kaksi 

uutta luokkarakennusta ja asunto-

lan, joihin varat olivat Japanin lei-

jonat ja LCIF lahjoittaneet. Vierailu-

ohjelmaan kuului myös nimikkopui-

den istutus koulun pihalle. 

Sight First silmäsairaala 

Nairobissa kävimme lionien ylläpi-

tämässä Lions Sight First-varoilla 

perustetussa silmäsairaalassa. Mit-

tasuhteet potilaiden vastaanotossa 

ja käsittelyssä olivat todella mittavat. 

Ilmaisleikkauksia/-hoitoja tehdään n. 

400 maanantaisin ja torstaisin pai-

kallisen 400  000 ihmisen slummin 

asukkaille. Potilaat haetaan ja vie-

dään takaisin sairaalan bussilla. Poti-

laat pidetään kolme päivää sairaalan 

vuodeosastolla infektioiden välttä-

miseksi. Lionit ylläpitävät sairaalaa 

ja niinpä koko henkilökunnan varus-

Kaani-koulun lapset laulavat vieraille.

AURINKOKEITINPROJEKTIN TILANNE

Budjetti 2015–2016

Jäseniä Osuus €

Ruotsi 11 471 18 853,60

Norja 11 093 17 748,60

Tanska 6 372 10 195,20

Suomi 2 4551 39 281,60

Islanti 2 201  3 521,60

NSR Yht. 55 688 89 100,80

LCIF apuraha 26 400,00

Yhteensä ensimmäinen vuosi 115 500,80

Kauden 2016–2017 budjetti määräytyy jäsenkehityksen mukaan ja saadaanko 

myös ensi kaudelle LCIF apuraha. Alkuperäinen tavoite oli, että yksikköhinta 

jäisi alle 50 € per keitin. Kustannusarvio on laadittu halvan kenialaisen mate-

riaalin mukaan. Vierailumme yhteydessä havaitsimme Keniassa valmistettu-

jen ensimmäisten keitinten materiaalien olevan heikkolaatuisia. Tavoitteena 

ovat tuotteet, joiden tulee kestää Kenian helteitä ja monsuunisateita. Tästä 

johtuen varaudumme siihen, että kustannukset tulevat olemaan n. 70 €/kpl. 

Näin ollen keittimiä saadaan tuotettua n. 2  200–2  500 kpl. Projektiseurannan 

yhteydessä kirjataan kaikki valmistetut keittimet ja niiden käyttäjät. Lisäksi 

projektilla on kahden vuoden seuranta-aika.

tuksessa oli Lions-merkki näkyvissä. 

Yksityispotilaita hoidetaan muina 

päivinä kuin maanantaina ja tors-

taina. He tuottavat suuren osan sai-

raalan tuloista. Lioneilla on toimin-

nassa Keniassa kolme silmäsairaalaa 

ja yksi rakenteilla. Sairaalassa vierai-

lee kahdesti kuukaudessa vapaaeh-

toistyössä kaksi ruotsalaista korva-

lääkäriä, jotka myös suorittavat kirur-

gisia operaatiota. 

Seuraava esittelykohde oli Kenian 

puolustusvoimien päämaja, jossa 

saimme kuulla lionien ja sotilaiden 

yhteistyöstä. Puolustusvoimat istut-

taa vuosittain miljoonia puita yhteis-

työssä lionien kanssa. 

Malliesimerkki lionien asemasta 

yhteiskunnassa oli tapaaminen 

Kenian varapresidentin William 

Ruton kanssa. Alunperin tapaamisen 

piti olla presidentti Uhuru Keniat-

tan kanssa, mutta hän lähti Pariisin 

ilmastokokoukseen. Varapresidentti 

Ruto tunsi hyvin lionien toimintaa 

Keniassa ja osasipa tervehtiä suo-

men kielellä.

Viimeisin käyntikohteemme 

oli YK:n päämaja Keniassa, jossa 

meille esiteltiin eri osastojen toimin-

taa. YK:lla on kolme päämajaa maa-

ilmassa joista siis yksi Nairobissa. 

Muut sijaitsevat New Yorkissa ja 

Genevessä. YK työllistää Nairobin 

päämajassa noin 4  000 henkilöä. 

Yhteenveto matkasta

Yhteenvetona Kenian vierailusta voi 

sanoa, että olemme valinneet hyvän 

yhteistyökumppanin Aurinkokeitin- 

projektillemme. Tapaamamme lionit  

olivat selvästi resurssien hallintaan 

tottuneita henkilöitä ja taloudelli-

sesti omavaraisia. Meille esitellyt 

kohteet ja toimenpiteet olivat hyvin 

hoidettuja. Paikalliset lionit todella 

ottavat vastuuta heikompiosaisista 

kansalaisista ja he tekevät työtään 

täydellä sydämellä. Mittasuhteet 

olivat puhuttelevat, mutta niin on 

maakin. 45 miljoonaa asukasta, rei-

lut 1  000 lionia.

Matkassa mukana olleille Jouko 

ja Pirkko Ruissalolle, Heikki ja Leena 

Saariselle sekä Heikki ja Irma Tork-

kelille jäi todella positiivinen kuva 

Lions-ponnistuksista Keniassa. 

Aurinkokeittimet menevät oikeaan 

paikkaan. Puolisoille omalla kustan-

nuksella toteutettu matka oli hin-

tansa arvoinen elämys.

Jouko Ruissalo Heikki Saarinen
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Punainen Sulka 2017 -avajaisjuhla

Arne Ritari -juhla

Tampere-talo

19.3.2016

Nettisivut avattu
www.lions.fi/jasenille -osioon on avattu Punaisen Sulan lioneille tarkoi-

tetut sisäiset sivut. Sivuilta löytyvät ohjeiden lisäksi mm. kampanjaorga-

nisaatio ja tietoa kampanjan kulusta. Julkiset Punaisen Sulan www-sivut 

avautuvat ennen avajaisjuhlaa osoitteeseen www.punainensulka.fi.

Punainen Sulka 2017 Kehotus ja ohje tarinoiden lähettämiseen

Kampanjan edetessä julkaisemme klubien tarinoita, kuvia ja videoita liittyen 

Punaiseen Sulkaan, useissa eri sosiaalisissa medioissa kuten Facebook, Twitter,  

Instagram ja YouTube.

Lähetäthän meille kuvia ja lyhyitä videoita klubisi Punainen Sulka 

-tapahtumista. Julkaisemme ne mielellämme.

Klubien Sulkaleijonille on lähetetty ohjeet materiaalin toimittamiseksi. 

Lisäksi ohjeet ja täytettävä lomake löytyvät 

www.lions.fi/jasenille -osiosta kohdasta Punainen Sulka 2017, 

alasivu Klubille / Sulkaleijonalle.

Klubisi Punainen Sulka -tapahtuma on osa ”2017 tekoa nuorten  

hyväksi”. Valitsemme klubien lähettämistä materiaaleista tekoja  

www-sivujen ”2017 tekoa nuorten hyväksi” -osion numeroitujen luuk-

kujen (1…2017) sisään, jossa ne sitten ovat kukin vuorollaan nähtävissä.

Jari Peltonen
Punainen Sulka 2017 Some-vastaava

Punainen Sulka on otettu vastaan 

piireissä suurella sykkeellä. Kymme-

nen vuoden odotus palkitaan innok-

kaille leijonille ja juuri niille, jotka 

on sidottu kuvainnollisesti puuhun 

hyvin väljästi F-piirin piirikoordinaat-

torin Matti-Pekka Mäkelän sanoja lai-

naten. 

 Ennenkin on huomattu että klu-

beilla mielikuvitukselle on vain tai-

vas rajana. Punaisen Sulan aktivi-

teettien määrällä ei ole rajaa ja laa-

tukin on tasokas. Piirikoordinaatto-

rien palautteesta voi päätellä, että 

piirit tekevät hyvää tulosta.

 Keräyskumppanit on nimetty jo 

marraskuussa 2014 ja ne ovat esi-

telty edellisessä ja tässä lehdessä. 

Mutta miten järjestöt käyttävät saa-

mansa avustukset? Tätähän edelli-

sessä Lion-lehden numerossa lion 

Olli Aulio kyseli. Kyselimme keräys-

kumppaneilta asiaa ja näin he vas-

tasivat. 

 Näkövammaisten Keskusliitto 

tulee järjestämään leiritoimintaa 

ja erilaisia tapahtumia näkövam-

maisten nuorten elämän ja vertais-

tuen tukemiseen, toimitusjohtaja 

Jukka Tahvanainen NKL:sta paljas-

taa. Suomen Partiolaiset-Finlands 

 Scouter ry puolestaan tekee vapaa-

ehtoistyötä vuositasolla 3 miljoo-

naa tuntia tavoittaen 65  000 lasta 

ja nuorta. Järjestetyillä leireillä eri 

ikäryhmille annetaan erilaisia vas-

tuutehtäviä, jotta lapset ja nuoret 

kasvavat vastuunottoon itsestä ja 

ryhmästä. Keräysvarat luovat erin-

omaisen pohjan kansalaiskasvatuk-

sen ohjelmalle, yhteyskoordinaattori 

Laura Malinen Suomen Partiolaiset – 

Finlands Scouter ry:stä sanoo.

 Ehkäisevä Päihdetyö EHYT jär-

jestää nuorille päiväleiritoimin-

taa, palkkaa henkilökuntaa ja kou-

luttaa ohjaajia, jotka toteuttavat 

omilla paikkakunnillaan leiritoimin-

taa kesän aikana. Yhdistys hankkii 

myös harrastevälineitä ja kannuste-

palkintoja, viestintäpäällikkö Päivi 

Tiittanen EHYT ry:stä kertoo.

 Tukikummit-säätiö puolestaan ei 

anna rahaa, vaan hankkii saamillaan 

Täysi tohina päällä piireissä
lahjoituksilla kirkon diakoniatyönte-

kijöiden avustuksella avun tarvitsi-

joille välineinä tai kustantaa palve-

luja. On hankittu lämpimiä vaat-

teita ja lukiokirjoja. Tuen saaminen 

ei edellytä seurakuntaan kuulumista, 

hallituksen jäsen Raija Norppa-Rah-

kola kertoo. 

 Aseman Lapset ry:n Walkers-toi-

minta on tullut tutuksi kahviloista ja 

busseistaan, joissa nuoret kohtaavat 

aikuisen ja voivat keskustella heidän 

kanssaan asiasta kuin asiasta. Tavoit-

teena on laajentaa Walkers-toimin-

taa entisestään eri puolille maata.

 Nuorten Mielenterveysseura 

YEESI on nuorten itsensä perus-

tama yhdistys, jonka tavoitteena 

on auttaa nuorta matkalla itsenäi-

syyteen. Saadut varat käytetään toi-

minnan tukemiseen. – Keräyksen 

tuotoilla Yeesissä kehitetään nuo-

rille uusia tapoja toimia vapaaehtoi-

sena. Samoin Yeesi järjestää nuorille 

sellaisia toimintoja, joihin he voivat 

matalalla kynnyksellä tulla mukaan, 

järjestämme graffiti- ja mediapajoja 

ja kehitämme verkkovapaaehtoistoi-

mintaamme, Heikki Luoto ja Oona 

Hänninen Yeesistä kertovat.

 Punaisen Sulan edustajat ovat 

tavanneet jokaisen järjestön edus-

tajat jopa useaan kertaan. Neuvot-

telut ovat edenneet erittäin hyvässä 

hengessä ja yhteisiä tapaamisia on 

jatkossakin.

 Klubit voivat hyödyntää mai-

nittuja järjestöjä kutsumalla hei-

dän edustajia puhumaan klubikoko-

uksiin. Tällöin he saavat ensikäden 

tietoa niin järjestön toiminnasta kuin 

myös siitä miten avustus käytetään. 

Kaikkien keräyskumppanien yhte-

ystiedot tulevat klubeille piirikoor-

dinaattorien kautta.

 Keräystapoja on monenlaisia 

kuten internet-vetoomukset, pullon-

palautuskuitit, lipaskeräykset, puhe-

linkeräykset, Otto-käteis automaatit 

jne. Tulevan puolentoista vuoden 

aikana useat järjestömme jäsenet 

täyttävät tasavuosia ja ovat valmiita 

luovuttamaan kaikki huomionosoi-

tukset keräyksen hyväksi. Klubien 

kannattaa hyödyntää myös tämä 

aktiviteetti. Klubit tulevat saamaan 

piirikoordinaattorien kautta malli-

kirjeen, jota voi muokata juhlijan 

näköiseksi. 

 Punaisen Sulan toimikunnan 

nimeämä viestintäryhmä on luonut 

suunnitelman, kuinka kampanjahui-

puissa rymistellään julkisuuteen eri 

medioissa. Tavoitteena on päästä 

kansalaisten tietoisuuteen ensim-

mäisen kerran Tampereen avajais-

ten 19.3.2016 aikana niin että klu-

bit eri puolella Suomea voivat toteut-

taa omia aktiviteettejään yleistä jul-

kisuutta hyödyntäen. 

 
Matti Tieksola

Punainen Sulka-toimikunnan 
puheenjohtaja

Punaisen Sulan toimikunta täydessä työn tohinassa, puhumassa PDG Jaakko 

Harjumäki.
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Tukikummit-säätiö sai alkunsa 

vuonna 2007 Sauli Niinistön ja 

Hjallis Harkimon yhteisestä huo-

lesta siitä, miten voitaisiin auttaa 

Suomessa asuvia hädänalaisessa 

asemassa olevia lapsia ja nuoria, 

parantaa heidän tilannettaan ja elin-

olojaan ja siten vähentää syrjäytymi-

sen uhkaa. Tukea pitäisi saada sellai-

siin tarkoituksiin, joihin ei ole saa-

tavissa yhteiskunnan tukea. Tällai-

sia ovat esimerkiksi harrastukset ja 

peruskoulun jälkeiset opinnot. 

Säätiön perustajajäseniksi tuli-

vat mukaan myös Sari Baldauf, Eero 

Huovinen ja Björn Wahlroos. Sää-

tiöllä ei ole organisaatiota eikä toi-

mintakuluja. Säätiö on poliittisesti ja 

uskonnollisesti sitoutumaton. 

Tukikummit antanut apua jo 
noin kolmelle tuhannelle perheelle

On paljon sellaisia lapsia ja nuo-

ria, jotka ovat käyttäneet kaikki 

yhteiskunnan tarjoamat tuet, mutta 

siitä huolimatta uhkaavat joutua 

yhteiskunnan ulkopuolelle ja ovat 

vaarassa syrjäytyä. Suomessa heitä 

on noin 65  000. Lukumäärä on sama 

vuodesta toiseen, vain henkilöt vaih-

tuvat.

Usein avustusta saaneiden las-

ten ja nuorten perhetilanteessa on 

tapahtunut joku äkillinen muutos, 

perheenjäsen on vakavasti sairastu-

nut, huoltaja on jäänyt työttömäksi 

tai perheen vanhemmat ovat eron-

neet. 

Ajoissa saatu apu vähentää sitä 

syvää inhimillistä kärsimystä, jota 

harrastusporukasta, opiskelusta tai 

Lähde käynnistämään 
keräys Tampereelle!
Yhteinen Punaisen Sulan avajaisjuhla ja Arne Ritari -juhla pide-

tään Tampere-talossa 19.3.2016 klo 12.30–17.30. Punainen Sulka 

2017 -keräys julistetaan juhlavasti avatuksi talon Isossa salissa. 

Tervehdysten ja monipuolisen ohjelman päätteeksi suoritetaan 

kampanjan ensimmäiset palkitsemiset – 50 parasta pikastartti-

klubia. Sen jälkeen siirrytään syömään juhlalounasta ja lyömään 

uusia Lions-ritareita. Pöytä on katettu 600 juhlavieraalle. 

Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot juhlasta löytyvät Lions-liiton koti-

sivuilta Jäsenille-osastosta Punaisesta Sulasta. Sieltä myös ilmoit-

taudutaan juhlaan. (Ilmoittautuminen näyttää olevan vilkasta nyt 

tammikuun alun pakkasilla.) Lisätietoja juhlasta voi kysyä Jaakko 

Harjumäeltä (jaakko.harjumaki@lions.fi). 

vertaisryhmästä syrjään jääminen 

aiheuttaa. Lisäksi ajoissa annet-

tua rahallista tukea tarvitaan paljon 

vähemmän kuin myöhempiin tuki-

toimiin, jos nuori jää toimettomaksi 

ilman koulutusta ja työpaikkaa.

 

Diakoniatyöntekijät 
avainasemassa

Säätiön toimintaperiaate on yksin-

kertainen: kerätään varoja ja kerä-

ystilille tulleet rahat kanavoidaan 

lyhentymättöminä kirkon diakonia-

työn kautta avun tarvitsijoille.

Kirkon diakoniatyö ulottuu kaik-

kialle Suomeen. Diakoniatyönteki-

jät on helppo tavoittaa ja heillä on 

asiantuntemusta perheen avun tar-

peen määrittelemisessä. He selvit-

tävät taloudellisen tilanteen ja laa-

tivat mahdollisen avustushakemuk-

sen yhdessä perheen kanssa. Tukea 

ei anneta rahana, vaan avustuksen 

saajan tarvitsemina välineinä, mak-

suina ja palveluina. Tuen saaminen 

ei edellytä seurakuntaan kuulumista.

Vuosien 2008–2015 aikana Tuki-

kummit-säätiö on jakanut apua 

yhteensä noin kolmen miljoonan 

euron arvosta. On hankittu erilai-

sia harrastusvälineitä, lukiokirjoja 

ja lämpimiä ulkovaatteita. On myös 

rahoitettu kausimaksuja ja matkaku-

luja isovanhempia tai etävanhempia 

tapaamaan. Ja paljon muuta.

Kaikki työ – varainkeruu, viestintä 

ja toiminnan kehittäminen – tehdään 

vapaaehtoisvoimin. Jokainen meistä 

voi tehdä jotakin. Annetaan hyvän 

kiertää. Pienikin tuki on arvokasta, 

kun se tulee suoraan sydämestä.

www.tukikummit.fi

facebook: Tukikummit

Teksti: Raija Norppa-Rahkola

Punaisen Sulan malliklubi on 

klubi joka sitoutuu keräämään 

vähintään 150 % laskennallisesta 

tavoitteesta – ”Yhden sulan mal-

liklubi”.  Vähintään 200 % sitou-

tunut on ”Kahden sulan malli-

klubi” ja 250  % sitoutunut ”Kol-

men sulan malliklubi”.  Sitten 

edellisen Lion-lehden listauk-

sen jälkeen on tullut 4 malliklu-

bia lisää.

Pikastarttiklubin statuksen 

saa klubi, joka lahjoittaa Punai-

selle Sulalle 19.3.2016 mennessä.  

Osallistuakseen Soile Yli-Mäyryn 

50 tauluvedoksen kilpailuun lah-

joituksen on oltava vähintään 

Malli- ja pikastarttiklubit

1 000 euroa ja se on tehtävä 

29.2.2016 mennessä.  Taulupal-

kinnot jaetaan avajaisjuhlassa ja 

kaikki pikastarttiklubit julkiste-

taan avajaisten jälkeen.
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Yhdelläkään yhteiskunnalla ei ole 

varaa menettää nuoriaan. Siksi Las-

ten ja nuorten säätiö auttaa elämän 

vaikeissa tilanteissa olevia nuoria 

luovilla ja toiminnallisilla menetel-

millä.

Eräs auttamistavoista on nimel-

tään Myrsky. Siinä 12–29-vuotiaat 

nuoret tekevät taidetta ammatti-

laisten ohjaamina. Taidetta tehdään 

haastavissa elämäntilanteissa olevien 

nuorten kanssa ja heidän lähtökoh-

distaan. Tavoitteena on nuorten itse-

tuntemuksen, omanarvontunnon ja 

sosiaalisten taitojen vahvistaminen 

taideprosessin kautta, Lasten ja nuor-

ten säätiön kotimaan toiminnan pääl-

likkö Riikka Åstrand kuvaa.

Mukana ovat kaikki taiteenalat 

teatterista sarjakuvan kautta sirkuk-

seen ja elokuvaan, hän kertoo.

Projektit toteutetaan tiiviissä 

yhteistyössä sosiaali- ja nuorisoalan 

toimijoiden tai oppilaitosten kanssa, 

jotta mukaan löydetään nuoria, joilla 

on erityinen tuen tarve.

Partiossa jokaisella on mahdolli-

suus kasvaa kohti aiempaa parem-

paa arjenhallintaa ja vahvempaa 

kykyä kantaa vastuuta osana ryh-

mää. Punainen Sulka -keräyksen tuo-

toilla tuotetaan partiossa toimintaa 

nuorten elämänhallinta- ja talous-

taitojen sekä sisäisen yrittäjyyden 

kehittämiseksi. Nämä taidot ovat 

avain elämässä pärjäämiseen.

Syrjäytymistä korjaavat toimet 

tulevat aina kalliimmiksi kuin ennal-

taehkäiseminen. Partio haluaa edis-

tää erityisesti niiden nuorten pää-

syä harrastustoiminnan pariin, 

jotka eivät valmiiksi harrasta mitään. 

Punainen Sulka -keräyksen avulla 

partiossa kehitetään kansalaiskasva-

tuksen ohjelmaa, joka tarjoaa nuo-

rille mahdollisuuden kasvaa aktiivi-

siksi yhteiskunnan jäseniksi. Ohjel-

massa opetetaan nuorille kansanta-

louden ja oman talouden hallinnan 

perusteet. 

Partiossa nuorille annetaan pal-

jon vastuuta. Esimerkiksi lippukun-

nan viikonloppuretken järjestäjinä 

voivat toimia 15-vuotiaat partiolai-

set. He organisoivat ohjelman, kul-

jetukset, hankkivat ruuat ja huoleh-

tivat kaikesta. Pienemmätkin lapset 

voivat ottaa vastuuta vaikkapa tis-

seen vertaistapaamisten, koulutus-

ten ja työnohjausten kautta.

Saatujen kokemusten pohjalta 

hyviä käytänteitä kootaan yhteen ja 

niitä levitetään. Siten Myrsky kehit-

tää osaltaan myös taiteen ja nuoriso-

työn yhteistyön laadukkuutta.

Vuoden 2016 toimintasuunni-

telman mukaan Myrskyyn osallis-

tuu noin 1 000 vaikeassa elämän-

tilanteessa olevaa nuorta ja 50 tai-

teilijaohjaajaa. Myrsky on mukana 

myös Suomi 100 vuotta -teema-

vuodessa tukemalla paikallisprojek-

teja, joissa nuoret tekevät taidetta 

yhdessä ikäihmisten kanssa. Projek-

tit alkavat vuoden 2016 syksyllä ja 

huipentuvat esityksiin Suomen juh-

lavuonna 2017.

Myrsky-hankkeen taustalla on 

Lasten ja nuorten säätiö. Suomen 

Lions-liitto on yksi säätiön perusta-

Myrsky tuo nuorille voimaa ja 
rohkeutta löytää oma polkunsa

Myrskyssä lähtökohtana on ajatus 

taiteen voimaannuttavasta vaikutuk-

sesta. Taidetta toteuttaessa nuoren 

itsetunto ja sosiaaliset taidot vahvis-

tuvat, ja hänen on helpompi löytää 

oma paikkansa maailmassa.

Myrsky-projekteja toimii yhtä 

aikaa useita kymmeniä ympäri Suo-

mea. Vuodesta 2008 alkaen on tavoi-

tettu noin 20  000 nuorta.

Projektit ovat tarpeeksi pitkäjän-

teisiä ja/tai intensiivisiä, jotta ne voi-

vat saada aikaan todellisia muutok-

sia, joiden myötä nuoret pystyvät 

ottamaan askeleita kohti aktiivista 

osallisuutta yhteiskuntaan, Åstrand 

kertoo.

Monelle nuorelle Myrskyyn osal-

listuminen onkin ollut käännekohta, 

jonka kautta nuori on ymmärtänyt 

oman merkityksellisyytensä, hän 

vakuuttaa.

Nuorten lisäksi Myrskyssä saa-

vat tukea myös siihen osallistuvat 

taiteilijat. Heitä ohjataan projektien 

vetämiseen ja nuorten kohtaami-

Nettisivut: www.nuori.fi

Facebook: www.facebook.com/suomenlastenjanuortensaatio

kauksesta, kertoo Suomen Partio-

laisten puheenjohtaja Anna Muns-

terhjelm. 

Partiotoiminnassa nuorille tarjo-

taan hiukan liian suuria saappaita, 

joihin kasvamista aktiivisesti tue-

taan. Epäonnistumisista opitaan ja 

kokemuksen kautta karttuu myös 

nuorten itseluottamus. Kasvatus-

työ näkyy muun muassa ikäkau-

siohjelmien osaamista kehittävinä 

aktiviteetteina sekä koulutuksina. 

Kansalaiskasvatuksen ohjelma tulee 

tarjoa maan myös nuorille johtajille 

 mentor-toimintaa, joka toteutetaan 

mahdollisuuksien mukaan yhteis-

työssä Lions-klubien kanssa. 

Partiossa oppii tuntemaan itsensä 

ja oman osaamisensa todella hyvin. 

Tämä luo hyvän pohjan rohkeudelle 

ottaa vastaan erilaisia haasteita opin-

noissa ja myöhemmin elämässä, 

toteaa Anna. 

Erilaiset luottamustehtävät sekä 

viikkotoiminnassa karttuva johta-

miskokemus osoittautuvat usein 

hyödyllisiksi työelämässä. Partio on 

mahdollistanut myös puheenjoh-

taja Annalle itsensä kehittämiseen. 

Hän sai partioviestinnästä kimmok-

keen opiskella alaa ja on myöhem-

min hakeutunut tehtäviin, joissa voi 

vaikuttaa yhteisiin asioihin. 

Myös henkilökohtaisella tasolla 

partion merkitys voi olla joissakin 

elämäntilanteissa valtavan suuri. 

Minua kiusattiin yläasteella ja koin 

silloin itseni hyödyttömäksi. Kaipa-

sin silloin itselleni ryhmää, johon 

kuulua. Partiossa sain johtaa omaa 

ryhmää, järjestää retkiä ja ottaa vas-

tuuta. Jos minulla ei olisi ollut tuota 

mahdollisuutta kuulua joukkoon tär-

keänä yhteisön jäsenenä ja samaan 

aikaan kehittää ja toteuttaa itseäni, 

olisin tuskin tehnyt myöhemmin 

samanlaisia asioita esimerkiksi ural-

lani, Anna kertoo.

Punaisen Sulan kautta saamme 

onneksi tuoda tunteen tärkeästä 

toiminnasta yhteisen hyvän eteen 

entistä vahvemmin ja entistä useam-

man nuoren ulottuville. Nuorille on 

todella tärkeää tuntea itsensä tär-

keiksi ja osaaviksi yhteiskunnallisiksi 

toimijoiksi. Keräysvaroin toteut-

tamamme Kansalaiskasvatuksen 

ohjelma tukee tätä päämäärää.

Partiotoiminta on opettavaa ja mielenkiintoista yhdessäoloa. Kuva: Suomen 

Partiolaiset / Vilma Issakainen.

Suomen 65  000 

partiolaista toimivat 750 

lippukunnassa 11 partiopiirin 

alueella. Partio on myös 

maailmanlaajuinen järjestö, 

jolla on toimintaa lähes 

kaikissa maailman maissa.

Netissä: www.partio.fi

jajäsenistä, ja IPCC Tuomo Holopai-

nen on sen hallituksen jäsen.

Lue ja kuuntele

Keväällä 2011 valmistui laaja, Nuo-

risotutkimusverkoston koordinoima 

tutkimus nuorten taiteen tekemisen 

merkityksestä Myrsky-hankkeessa. 

Se on luettavissa osoitteessa 

www.nuorisotutkimusseura.fi/

julkaisuja/myrsky2011.pdf

Riikka Åstrandin Myrskyä koskeva 

haastattelu on kuunneltavissa 

YLE Areenasta täältä:

http://areena.yle.fi/1-3006671

Partio kasvattaa vastuunottoon

Kuva: Jukka Salminen / SKR



Suomen Lions-liitto

Liittotoimisto

http://www.lions.fi/yhteystiedot/

Yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE

Suomen Lions-liitto ry

Kirkonkyläntie 10

00700 Helsinki

Faksi 09 565 59555

Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: 

etunimi.sukunimi@lions.fi

Avoinna arkisin klo 9.00–15.45

Toimistossa sinua palvellaan 

seuraavasti:

– Tarvike- ja esitetilaukset,  

uuden jäsenen kansiot,  

ansiomerkit ja palkitsemiset, 

Lions-talon kokoustila- ja  

-tarjoiluvaraukset:  

Myyntisihteeri,  

puhelin 010 501 4501  

matkapuhelin 050 400 1779

– Maksuliikenne, jäsenmaksut,  

matkalaskut, osoitteen-

muutokset, jäsenrekisteri,  

klubien perustamisasiat:  

Talous- ja jäsensihteeri  

Marja Pakkanen,  

marja.pakkanen@lions.fi  

puhelin 010 501 4505  

matkapuhelin 050 400 4800

– Palvelu- ja varainhankinta-,  

arpa- ja korttiasiat,  

Punainen Sulka:  

Palvelu- ja varainhankinta sihteeri 

Sari Pirinen, sari.pirinen@lions.fi 

puhelin 010 501 4506 

matkapuhelin 040 417 4862

– Liiton www-sivut, sähköinen 

Lions-viesti, Lions-mestaruus-

kilpailuasiat, tiedotus yleensä: 

– Tiedotussihteeri Kaisa Hartzell 

Äitiyslomalla

 Viestintäasioissa ota yhteyttä  

viestinta@lions.fi

– Lions Quest -asiat:  

Quest-sihteeri Paula Westling, 

paula.westling@lions.fi 

puhelin 010 501 4507 

matkapuhelin 050 400 8775

– Quest-pääkouluttaja/ 

koulutuskoordinaattori  

Ulla Sirviö-Hyttinen,  

ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi 

matkapuhelin +358 40 850 7241

– Pääsihteerin assistentti,  

liiton ja järjestön kokoukset,  

kansainväliset asiat, kiinteistö:  

Järjestösihteeri 

Susanna Gustafsson,  

susanna.gustafsson@lions.fi 

puhelin 010 501 4503 

matkapuhelin 050 359 1481

– Liiton pääsihteeri Maarit Kuikka,  

maarit.kuikka@lions.fi, 

puhelin 010 501 4502 

matkapuhelin 040 580 2494
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Näkövammaisten liiton nuorisotoi-

mintaan kuuluu leirejä, viikonloppu-

tapahtumia ja oppimiskokemuksia.

Toiminta on avointa kaikille 

12–30-vuotiaille sokeille ja heikko-

näköisille. Ohjelmat vaihtelevat väri-

kuulasodasta keskustelutyöpajoihin 

ja saunomisesta kaupunkisuunnis-

tukseen.

Kesäleiri ja 
nuorisofoorumi  

– vuoden kohokohdat

Valtakunnallisia leirejä ja tapahtumia 

järjestetään säännöllisesti. Osallistu-

jat odottavat ja fiilistelevät tulevaa 

jo etukäteen. Sosiaalinen media täyt-

tyy innokkaista päivityksistä ennen 

ja jälkeen tapahtumien.

”Hei rakkaat foorumilaiset! Tänä 

viikonloppuna räjähtää – se on täällä 

taas: FOORUMI! Lauantaina pitkä 

odotus palkitaan ja mahtava foorumi 

saa alkaa! Milläs mallilla on pakkai-

lut ja muut foorumisuunnitelmat? 

Kai joku muukin on jo etukäteen fii-

liksissä??”

Joka vuosi lokakuun toisena vii-

konloppuna järjestetään nuoriso-

foorumi, jonka yhteydessä on myös 

Nutorin eli nuorisotoimijaryhmän 

valintakokous. Kesän päätapah-

tuma on perinteinen viikon mittai-

nen kesäleiri. Lisäksi osallistujia on 

mukana pohjoismaisella leirillä, joka 

järjestetään eri Pohjoismaissa vuo-

rotellen.

Positiivinen yhteishenki 
– kaveria ei jätetä

Nuoret itse tietävät, mikä heitä kiin-

nostaa. Niinpä näkövammaiset nuo-

ret ovat suunnittelemassa ja toteut-

tamassa toimintaa: Nutor eli nuo-

risotoimijaryhmä koostuu nel-

jästä jäsenestä ja puheenjohtajasta. 

Nutor kokoustaa noin viidesti vuo-

dessa ideoiden tapahtumateemoja ja 

ohjelmia.

Niin suunnittelijat kuin osallistu-

jatkin ovat mukana innolla ja asen-

teella. Toiminnan ehdottomia valt-

tikortteja ovat ilmapiirin innostu-

neisuus, yhteishenki ja rento fiilis. 

Viimeisen illan bileet, yhteiset sau-

nomiset ja korttiringit ovat ikimuis-

toisia hetkiä, joita muistellaan vielä 

pitkään.

Leireillä syntyy myös omia perin-

teitä ja inside-vitsejä. Uudet kävi-

jät pääsevät pian mukaan vanhem-

pien leiriläisten hypetykseen, jonka 

aiheena voi olla vaikkapa kumikalk-

kuna. Eikä ihan joka kesäleirillä lau-

leta joululauluja saunassa!

Ystäviä ja oppimista

Kun osallistujilta kysytään, mikä 

leirillä oli parasta, ovat vastaukset 

hyvin samankaltaisia: hyvä porukka, 

kaverit, mahtavat ihmiset... Paikasta 

tai ohjelmasta riippumatta sosiaali-

nen puoli nousee aina esille. Mah-

tavinta on huomata, kuinka syn-

tyy vuosikausia kestäviä ystävyys-

suhteita.

Näkövammaisia asuu eri puolilla 

Suomea, ja monella on riski syrjäy-

tyä omassa ympäristössään. Miten 

saada kavereita tai miten päästä 

mukaan harrastustoimintaan? Näk-

käritapahtumissa huonoa näköä ei 

tarvitse selitellä eikä ole outoa, jos 

joutuu kysymään ruokalassa apua.

Toiminta tarjoaa mahdollisuu-

den heittäytymiseen, uuden kokei-

lemiseen ja oppimiseen. Näkövam-

mainen ei välttämättä kovin helposti 

pääse kotipiirissään melomaan, sei-

näkiipeilemään tai kokkaamaan. 

Tapahtumissa tarjotaan mahdolli-

suus itsensä ylittämiseen niin suu-

rissa kuin pienissäkin asioissa.

Nuorisotoiminta tarjoaa vertais-

tukea. Nuoret keskustelevat ja vaih-

tavat kokemuksia; näin saattaa rat-

keta vaikkapa opiskeluun tai arjen 

askareisiin liittyvä ongelma. Kaveri 

voi antaa vinkkejä vaikkapa bussin 

pysäyttämiseen tai kaupungilla navi-

gointiin – ihan mihin vain, sillä näkö-

vammaisen oma kokemus on paras 

opettaja. Tämä nuorisotoiminnassa 

tapahtuva, osittain ehkä tiedosta-

matonkin, oppiminen siirtyy paran-

tamaan jokapäiväistä arkea. 

Lue lisää

Netissä: www.nkl.fi/nuoret

Twitter ja Instagram: nkl_nutor

Ykkösjuttuna innostunut ilmapiiri

Kuva Lahdessa viime syksynä järjestetystä kaupunkisuunnittelutapahtumasta, jossa arvioitiin erilaisten kohteiden 

esteettömyyttä..
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Ilmoittaudu  www.tervahiihto.fi

Oulun Tervahiihto on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjes-
tetty hiihtotapahtuma. Uudistunut reitti hiihdetään jana-
hiihtona Muhokselta (37 km) tai Utajärveltä (70 km) Ouluun.

Osallistumismaksut:
1.9.–31.12. 2015 46 €  |   1.1.–11.3. 2016 66 €
Hiihtomatkat:  70 km / 37 km perinteinen / vapaa
Sarjat: M/N yleinen, M/N 40v, M 50v,
M 60 v, kuntosarja (ei ajanottoa)vv

Oulun Tervahiihto haluaa tulevana sesonkina laajeta koko kau-

pungin omaksi urheilujuhlaksi, joka tarjoaa pitkin vuotta monen-

laista seurattavaa. Maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty 

pitkänmatkan hiihto järjestetään nyt 12.3 2016. 

– Haluamme, että Tervahiihdosta muodostuu alusta, jossa 

voi tarjota erilaisia tapahtumia ja palveluita. Että olisi pöhinää, 

kertoo tapahtuman talkooporukan tuorein jäsen, viestintä- ja 

somevastaava Päivi Lohikoski. 

Monet jo seuraavat matkallatervahiihtoon.fi -blogista, miten 

entisten kärppäpelaajien/Suomen mestarien, Sakari Palsolan ja 

Kimmo Lotvosen, valmistautuminen Tervahiihtoon sujuu. 

Myös Tervahiihto-valmennusryhmät ovat alkaneet pyörimään 

lokakuussa, näissä niin aloittelijat kuin tavoitteelliset aktiivihiih-

täjätkin voivat valmistautua tulevaan koitokseen itselleen sopi-

vassa ryhmässä asiantuntijan opastuksella. Valmennus on koko-

naisvaltainen paketti, jossa käydään läpi tekniikan ja valmen-

nuksen lisäksi esimerkiksi ravitsemus asioita. Lohikoski Terva-

hiihto CommsSquad  -sometiimeineen ty kittää nyt etenkin sosiaa-

lisessa medias sa. Esimerkiksi tapahtuman Facebook-sivuilla on 

ollut monenlaisia kilpailuja joissa on hyviä palkintoja. 

Myös varsinainen hiihtotapahtuma on kokemassa monenlai-

sia uudistuksia. 

Oulun Tervahiihdon uusi yhteistyökumppani on monissa kan-

sainvälisissä kisoissa meritoitunut  EQTiming, joka hoitaa sekä 

Tervahiihdon ilmoittautumiset että ajanoton. Tervahiihdon suo-

men- ja englanninkieliset verkkosivut avattiin vastikään uudella 

alustalla, eikä tällä kertaa pitäisi tulla sähköisten ilmoittautu-

misten kanssa ongelmia, kertoo kilpailujohtaja Jani Oravamäki. 

– Meille tulee nettiin myös kilpailun liveseuranta. 

– Halukkaat voivat seurata pientä korvausta vastaan suo-

sikkihiihtäjiensä väliaikatietoja tekstiviestien välityksellä, lisää 

Lohikoski. 

Uusi yhteistyökumppani tuo kisojen lähtö- ja maalipaikoille 

helikopterikamerat. Myös jokainen kilpailija kuvataan maali-

alueella. Hiihtotapahtuman Youtube-video on nähtävillä myö-

hemmin, mutta liveseuranta on päällä kisakeskuksessa. 

 Leijonat mukana Tervahiihdossa

Oulun Hiihtoseura ja Punainen Sulka ovat sopineet yhteistyöstä 

tulevassa hiihtotapahtumassa. Mukaan tulee oma sarja Leijonille ja tulok-

sista voidaan poimia leijonat klubeittain. Eniten Tervahiihtoon hiihtäjiä 

ilmoittanut klubi saa palkinnoksi PuSu-tuotteita. Klubin keräyssaldoa kar-

tuttaa lisäksi osanottomaksuista palautettava 8 euron summa PuSu-tilille. 

 Kaikilla osaottajalla on lisäksi mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen 

3 euron kannatusmaksu Punaiselle Sulalle ilmoittautumisen yhtey dessä.

Oravamäki kertoo, että viime vuonna saatu palaute on käyty tarkkaan 

läpi ja siitä on otettu vaari. Parhaillaan levennetään ja raivataan latureit-

tiä niin, että se on käyttökelpoinen, vaikka lunta olisi vähemmänkin. Myös 

starttipaikkaa  Utajärvellä levennetään. Kisakeskuksena toiminee tulevana-

kin talvena Vallinkorvan metsäoppilaitos Sanginjoella. 

– Ensi talven uutuutena on retkisarja ilman ajanottoa. Sitä palautteessa 

toivottiin, Oravamäki kertoo. 

Mikäli lumitilanne äityy kovin huonoksi, Tervahiihto siirretään suksit-

tavaksi Rokuan hiihtostadionin maastoissa. Kisakeskuksena toimii silloin 

Rokuanhovi. 

Viime vuonna tervahiihtäjät kuulivat hiihtomatkansa aikana haitarin-

soittoa ja lehmänkelloja. Laavuilla paistettiin makkaroita ja juotiin noki-

pannukahveja. 

Lohikoski ja Oravamäki toivovat, että tänäkin vuonna ladun varrelle jär-

jestettäisiin mukavia, tunnelmaa nostattavia ja yllätyksellisiäkin tapahtumia. 

Oulun tervahiihto 
tekee uutta tulemista

– Laulamista, soittamista ja rumpuryhmiä, vähän kreisejäkin tem pauk-

sia, Lohikoski ehdottaa. 

Viime vuonna Tervahiihtoon osallistui 1 200 hiihtäjää. Tänä vuonna tavoi-

tellaan 1 500–1 700 hiihtäjää. 

– Tervahiihto oli viime talvena samaan aikaan sekä Lahden maailman-

cup -kisojen että Vaasaloppetin kanssa, mikä verotti osallistujamääriä. Ensi 

vuonna päällekkäisyyksiä ei ole, joten nyt odotamme mukaan enemmän kär-

kihiihtäjiä, valottaa Oravamäki. 

Perinteinen oululainen hiihtotapahtuma olisi jo tänä vuonna voinut saada 

Euroloppet-statuksen, mutta tapahtuman hartiat ovat vielä liian kapeat. 

Mukaan tarvittaisiin lisää sponsoreita ja esimerkiksi Oulun Matkailu. 

– Statuksen saaminen olisi tärkeää imagon kannalta. Se houkuttelisi hiih-

täjiä myös kauempaa Euroopasta. Kisan jälkeen he voisivat viettää viikon 

Oulussa ja hiihtää seuraavana viikonloppuna Vuokatti-hiihdon. 

Oravamäki asettaa tavoitteeksi sen, että vuoteen 2019 mennessä Oulun 

Tervahiihtoon osallistuu 4  000–5  000 hiihtäjää useista eri maista. 

– Kun Poikkimaantien silta valmistuu, maalialue voisi olla pesäpallosta-

dionilla lähellä oululaisia! 

Tervahiihdon pääsponsorina toimii LähiTapiola pohjoinen. 
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LC Hyvinkää/Viertolan virolai-

nen kummipoika, ”suomi-poissi” 

Helmuth Aren täytti 90 vuotta 

9.11.2015. Häntä kävi onnittele-

massa neljä klubiveljeä yhdessä 

ladyjensa kanssa. Helmuth ja 

hänen vaimonsa Arle olivat järjes-

täneet kotiinsa Viljandiin juhlavan 

vastaanoton, tarjolla oli suolaista ja 

makeaa kahvin kanssa. Olimme kyllä 

ennalta korostaneet, että tuomme 

kaiken tarjottavan mukanamme ja 

heitä pyysimme vain keittämään 

kahvit. Mutta virolainen vieraanva-

raisuus ei näyttänyt tätä sallivan. 

Aluksi meille tarjottiin onnittelumal-

jat 90-vuotiaalle! Veimme tuliaisina 

kunnon annoksen säilyviä suomalai-

sia ruokapöydän herkkuja. Olimme 

aikoneet tarjota illallisen paikalli-

sessa ravintolassa, mutta Helmut-

hin kunto esti sen. 

Päätös virolaisen kummipojan 

ottamisesta tehtiin klubikokouk-

sessa 28.1.1999. Klubimme ”soo-

mepoissi”, Helmuth Aren, on syn-

tynyt 9.11.1925. Hän on yksi niistä 

nuorista virolaisista vapaaehtoi-

sista, jotka osallistuivat Suomen 

jatkosotaan. Heitä tuli 3  350 miestä 

vuonna 1943 ja heistä muodostet-

tiin JR-200 rykmentti. He osallistui-

vat mm. Karjalan kannaksen suur-

hyökkäyksen torjuntataisteluihin ja 

antoivat oman osansa hyökkäyksen 

pysäyttämiseen. Virolaisia kaatui 

noin 200 miestä Suomen rintamilla.

Suomen Lions-liiton vuosiko-

kouk selle oli tehty vuonna 1994 

aloite virolaisten soomepoissien 

ottamisesta kummiveteraaneiksi 

lionsklubeille. Niinpä mm. hyvinkää-

läiset klubit tekivät 5 vuotta myö-

hemmin päätöksen lähteä mukaan 

toimintaan. Hyvinkääläiset klubit 

järjestivät mieleenpainuvan yhteis-

tapahtuman vuonna 2002 Vete-

raanipäivän viettoon liittyen. Kut-

suimme vierailulle Hyvinkäälle nel-

jän klubin kummipojat vaimoineen. 

Järjestimme heille monipuolisen 

ohjelman, mm. veneajelu Helsin-

gin saaristossa, vierailu Riihimäen 

varuskunnassa ja vaimoille tutustu-

misen Hyvinkään sairaalaan. Kaik-

kien kuluneiden kummivuosien 

aikana ovat klubit lähettäneet vuo-

sittain Suomi-pojalleen pienen lisä-

eläkkeen tukemaan arjessa pärjää-

mistä. LC Hyvinkää/Viertolan perin-

teisiin on kuulunut myös toimittaa 

vuosittain Helmuthille ja Arlelle jou-

luinen herkku- ja ruokapaketti Viljan-

diin. Klubimme vuosittainen kevät-

retki toukokuussa on suuntautunut 

usein Viron eri seuduille.

Olli Rauhakoski

Yli 600 suomalaista lionsklubia tilasi 

tänäkin jouluna verkkokaupan kautta 

Lions-joulukortteja tukien samalla 

suomalaista nuorisotyötä ja NSR-

projekteja ja keräsi samalla omalle 

klubilleen varoja paikalliseen nuo-

risotyöhön.

Marraskuisesta Postin lakosta ja 

lakon uhasta Joulupostien aikaan 

huolimatta pääsimme korttimyyn-

nissä lähes edellisen vuoden myyn-

timäärään; lähes 180  000 joulukort-

tia. Näistä suurin osa perinteisiä pos-

tikortteja

Taittokortteja käytettiin vain puo-

let postikorttien määrästä ja perso-

noitujen korttien osuus pieneni enti-

sestään.

Suosituin korttimalli oli Salli 

Parikka Wahlbergin taiteilema 

Portti on auki. Tämän kauden kort-

tivalikoima sai muutenkin paljon 

kehuja. Korttityöryhmä ottaa myös 

huo mioon saamamme palautteen 

tulevien joulukorttien valinnassa. 

Uskomme että omat joulukortit on 

liiton aktiviteettina tulevaisuudes-

sakin.

Korttiaktiviteetin lopullinen tulos 

ei ole vielä selvillä, sillä osa korteista 

on tilattu kirjautumatta ohjeiden 

mukaisesti Lionsverkkokauppaan 

oman klubin tunnuksilla, jolloin 

verkkokauppa on lähettänyt auto-

maattisesti laskun koko summasta 

vähentämättä klubin 50 % osuutta.

Nämä palautukset on aiheutta-

neet runsaasti lisää työtä mutta lii-

kaa maksetut tullaan palauttamaan 

myöhemmin, kunhan tilaajat ottavat 

itse yhteyttä Lions-liiton toimistoon. 

Postin joulukuussa 2015 julkai-

seman tutkimuksen mukaan 76 % 

suomalaisista aikoi lähettää perin-

teisiä joulukortteja ja edellisenä jou-

luna posti toimitti noin 34 miljoonaa 

korttia. Suomalaiset pitävät yhä kort-

tien kirjoittamista mukavana joulun-

tunnelmaan virittäytymisenä ja halu-

avat välittää tämän perinteen myös 

lapsilleen. Siksi uskomme myös 

Lions-joulukorttien tulevaisuuteen 

ja tuosta yli 30 miljoonasta joulu-

korteista voisimme halutessamme 

saada suuremmankin osan ja samalla 

tukea nuorten tulevaisuutta. Määräl-

lisesti eniten joulukortteja lähettävät 

yli 65-vuotiaat.

Sähköinen joulutervehdys ei 

tämänkään tutkimuksen vastaajien 

mielestä ole perinteisen joulukortin 

veroinen, ei edes teknologisten edel-

läkävijöiden mielestä.

Joulukortit tuottavat iloa pitkään, 

sillä ne ovat osa suomalaisten kotien 

joulua. noin 90 % pitää joulukortteja 

esillä koko joulun ajan. 80 % kokee 

joulukortin tuovan mukanaan hen-

kilökohtaisen ajatuksen lähettäjältä.

Hyvä muista nämä taas ensi syk-

synä kun teemme päätöksiä joulu-

korttien tilauksista ja lähettämisistä.

Haluan korttityöryhmän ja koko Suo-

malaisen Lions-nuorisotyön puolesta 

kiittää Teitä kaikkia, jotka tänäkin 

jouluna käytitte meidän omia Lions-

joulukortteja.

Matti Mälkiä
korttityöryhmän puheenjohtaja

Helmuth,
Viertolan kummipoika,

90-vuotias

Juhlakuvassa istumassa Arle ja syntymäpäiväsankari Helmuth, seisomassa 

lionsveljet Pekka Ranta, Yrjö Hutri, Esa Hintikka ja Olli Rauhakoski. Kuva: 

Kati Rauhakoski.

Kiitos
Lions-joulukortteja 

käyttäneille

Joulun suosituin ja eniten myyty taitelija Salli Parikka Wahlbergin kortti “Portti on auki”.

Joulun suosituin ja eniten myyty taitelija Salli ParikkaWahlbergin kortti “P
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Silakkamarkkinapaikkana palveli 

Kanalinrannan ja Rauman teatterin 

parkkipaikan alue. Lisäksi osa myyn-

tipaikoista oli Kanalin toisella puo-

lella Kanavakadulla. Silakkamarkki-

napaikan keskipisteenä oli siten Rau-

man kanali, joka loi oikeaa tunnel-

maa markkinoille.

Silakkamarkkinoiden suojelijana 

toimi Rauman kaupungin kulttuuri– 

ja vapaa-aikajohtaja Soile Strander. 

Hän korosti puheessaan erityisesti 

silakkamarkkinoiden merkitystä kau-

punkilaisten yhteisöllisyyden ylläpi-

täjänä. 

Reimarin talkooporukka osallis-

tui aktiivisesti markkinoiden järjes-

tämiseen ja erilaisiin palvelutehtä-

viin siellä. Ladyjen panosta Pooto-

rin pyörittämisessä ja alueen siisti-

misessä markkinoiden jälkeen ei pidä 

myöskään unohtaa. Erityisen tyyty-

väisiä olivat ne myyjät, jotka aamu-

tuimaan kävivät kahvilla Pootorissa 

ja vaihtoivat kuulumisia reimari-

laisten kanssa. Lionit ja ladyt teki-

vät reilusti yli 1 000 talkootyötuntia 

markkinoiden eteen. Silakkamark-

kinaisännällä koko projektin pituus 

on yli vuosi, kun sisäänajo tapah-

tuu edellisillä markkinoilla ja päät-

tyy seuraavan silakkamarkkinaisän-

nän sisäänajoon.

Silakkamarkkinoiden esiintymis-

lavalla esiintyi myös Lukon naisten 

pronssia voittanut pesäpallojoukkue.

Silakkamarkkinoihin kuuluvassa 

perinteisessä kalankäsittelykilpai-

Vuoden 2015 Silakkamarkkinat 
keräsivät jälleen sankan yleisöjoukon

Ensimmäiset Rauman Silakka-

markkinat pidettiin 1989. Rau-

man Silakkamarkkinat ovat 

Lions Club Rauma Reimarin 

tärkein aktiviteetti. Markkinat 

ovat saavuttaneet hyvän suo-

sion vuodesta toiseen; kävi-

jöitä on ollut viime vuosina 

noin 20 000 (kahden päivän 

kuluessa); myyntipaikkoja on 

ollut noin 270 ja myyjiä on ollut 

noin 150. 

Näin se lienee Suomen suurin 

yksittäisen klubin järjestämä 

Lions-tapahtuma.

Pootoorissa kahvi ja munkit tekivät 

kauppaansa. 

Silakkamarkkinoita suosi aurinkoinen sää, joka houkutteli markkinaväkeä 

liikkeelle.

Perinteistä kalankäsittelykilpailua oli 

juontamassa Vesa-Pekka Rantamaa.

Syyskaudella perustettiin kolme 

uutta naisklubia ja yhdestä liitän-

näisklubista tuli itsenäinen. Suo-

men naisjäsenten määrä oli joulu-

kuun lopussa 4  659. Se tarkoittaa 

kauden alusta 9 jäsenen lisäystä. 

Miesjäsenten määrä näyttää edel-

leen laskusuuntaa. Löytyykö naisista 

nyt voimaa, että löydetään lisää 

käsiä auttamaan?

Tammikuun puolessa välissä 

Rovaniemen NSR:ssä oli seminaari 

myös aiheesta Lisää naisia Leijoniksi. 

Keskusteltiin vilkkaasti ja jaettiin 

huolia, mutta päällimmäiseksi jäi-

vät kuitenkin lukuisat onnistumis-

tarinat. Pohjoismaiden Women in 

Lions -ryhmästä seminaaria johtivat 

Löytyykö lisää palveluvoimaa

lussa kilpailijoina olivat päätoimit-

taja Janne Rantanen, näyttelijä Lauri 

Ketonen ja yksikönjohtaja Elina Jun-

nila.

Kilpailu päätyi kaikkien tuomari-

äänien ratkaisemana Lauri Ketosen 

voittoon. 

Edellisen vuoden silakkamarkki-

noiden tuotolla tuettiin mm. Rasti 

Lukon lumitykkihanketta, Rau-

man seudun katulähetyksen Valo-

koulutusta, avustettiin tulipalossa 

kotinsa menettänyttä perhettä, tuet-

tiin reserviläistoimintaa, meripartio-

lippukunnan veneen kunnostusta, 

annettiin opiskelijoille stipendejä ja 

ladyt tukivat monin tavoin omaishoi-

tajien toimintaa.

ryhmän tämän kauden puheenjoh-

taja Gudrun Yngvadottir Islannista, 

Bente Nonbo Tanskasta ja allekirjoit-

tanut. Myös Eva Persson Ruotsista ja 

Solbjörg Kolsrud Norjasta olivat val-

mistaneet seminaariaineistoa.

Tämä ei ole referaatti seminaa-

rista, vaan esillä olleista teemoista 

pari ajatusta.

Naisilla ja miehillä on sama rooli 

Lioneina, mutta usein eri tavat toi-

mia. Ja meitä kiinnostaa usein erilai-

set projektit. Näin me täydennämme 

hyvin toisiamme ja pystymme vas-

taamaan erilaisiin avuntarpeisiin. 

Saamme aikaan paljon enemmän. 

Meidän on vain rohkeasti oltava 

esillä, jotta toimintamme tulee tun-

netuksi. Meidän on yhtä rohkeasti 

kutsuttava ihmisiä mukaan ja tarjot-

tava yhä useammalle mahdollisuus 

tehdä hyvää yhdessä toisten kanssa. 

Ihmiset haluavat auttaa, ja apua tar-

vitsevia on paljon. Pakolaiset tarvit-

sevat apuamme myös. Etsitään uusia 

tapoja tehdä hyvää.

Kansainvälinen tavoite naisjä-

senten lisäämiseksi 50 prosenttiin 

kesään 2017 ei ole realistinen. Onko 

se mahdollinen vuoteen 2020, on 

oma kysymyksensä. Sen ei ole mis-

sään tapauksessa tarkoitus tapahtua 

miesten kustannuksella. Siksi puhui-

sinkin mieluummin absoluuttisista 

luvuista ja lukumääräisistä tavoit-

teista, montako jäsentä kunkin kau-

den päätteeksi halutaan klubissa, pii-

rissä jne olevan.

Myös johtaviin tehtäviin voisi 

miesten ohella hakeutua enemmän 

naisia. Suomessa on tähän men-

nessä ollut 27 naispiirikuvernööriä 

ja kaksi liiton puheenjohtajaa. Tär-

keintä on tietenkin, että pystymme 

elämään tässä ajassa ja katsomaan 

tulevaisuuteen sekä kehittämään toi-

mintaamme ajan tarpeiden mukaan. 

On tärkeää, että arvostamme tois-

temme erilaisia taitoja ja käytämme 

niitä kaikkien yhteiseksi hyväksi. 

PDG Pirkko Vihavainen
More women in Lions

Suomen koordinaattori 

Vuoden 2015 silakkamarkkinoita 

suosi hyvä ja aurinkoinen sää. 

Myyjilläkin riitti myytävää ja ilmei-

sesti varsin suuri osa oli tyytyväi-

siä, koska varasi paikan myös vuo-

den 2016 markkinoille. 
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PELIMUODOT JA SARJAT 
A-sarja: Miehet ja naiset tasoituksella –18,0 hcp lyöntipeli 
B-sarja: Miehet ja naiset tasoituksella 18,1 – 36,0 hcp pistebogey 
C-sarja: veteraanimiehet 65+ ja -naiset 60+ hcp pistebogey 
D-sarja: Puolisot/seuralaiset, 0 – 36,0 hcp pistebogey 
Joukkuekilpailu, hcp pistebogey, 2 hlöä/ joukkue (lauantaina)
Lisäksi: Lähinnä lippua ja pisin draivi kisat (lauantaina) 

KILPAILUMAKSUT Maksu ja ilmoittautuminen 20.6.2016 mennessä 
150 €/osanottaja (sis. keittolounas lauantaina, illallinen lauantaina, keittolounas 
sunnuntaina, erikoiskilpailut ja saunan pyyhkeineen kumpanakin päivänä. )
Jälki-ilmoittautuminen 170 €, mikäli mahtuu. 
Joukkuekilpailu 20 €/joukkue, maksu ja ilmoittautuminen Caddiemasterille.

ILMOITTAUTUMINEN Otamme ilmoittautumisia vastaan ilmoittautumis-

puhelinnumero, sähköpostiosoite ja postiosoite. 
MAKSU Pankkitili FI50 5720 1020 1131 44, maksun saaja: LC Vantaa Kaivoksela, 

osallistumisen. 
PALKINNOT
A-D-sarjojen kolme parasta palkitaan.
Joukkue- ja erikoiskilpailuissa omat palkinnot. 
MAJOITUS

LISÄTIETOJA

Tutustumiskierros ennen kilpailua 35 €/kierros, kun kilpailumaksu suoritettu. 

Tervetuloa Porvooseen kilpailemaan!

LC Vantaa/Kaivoksela ry Kullo Golf Oy

Suomen Lions-liitto

LIONS SM GOLF 9.–10.7.2016

Andalusiassa järjestetty Lions Golf European Championship päätti menes-

tyksekkään Lions-golf vuoden. Osallistujia oli Saksasta, Suomesta, Norjasta, 

Sveitsistä, Itävallasta ja Italiasta. Pelaajat saivat nauttia lämpimästä säästä, 

sekä kahdesta loistavasta golfkentästä El Rompidon viidentähden golfresor-

tissa. Turnauksen aikana järjestettiin myös mahdollisuus tutustua kaunii-

seen Sevillaan ja Huelvaan.

Turnaus oli ammattimaisesti organisoitu ja ajantasaista tulospalvelua oli 

mahdollisuus seurata TV-ruudusta kuin kansainvälisissä turnauksissa. Tur-

nausviikon päätti hieno illallisjuhla palkintojenjako seremonein.

Mikko Peltoniemi golfin Euroopan mestariksi

Golfaajat innokkaina 

aloittamaan kilpailut.

Euroopan Mestari Mikko Peltoniemi vastaanottaa palkintopokaalin.

Kutsu kilpailemaan

The Lions Golf World Team, Volker Bernhardt ja Luis Dominguez 

Calderon haluavat toivottaa kaikki Lions-golffarit tervetulleiksi 

osallistumaan Lions Golf World Tour 2016- tapahtumiin. 

Tietoa turnauksista löytää sivuilta www.lionsgolf.info. 

Lions Golf World Tour season 2016:

21–28 February: Lions Golf World Championship 2016 in Taiwan

11–16 April: Lions Golf Andalucia Open 2016 in Spain - Andalucia

21–24 April: Lions Golf Barcelona Open 2016 in Spain with Barcelona City Tour

April 30– May 4: Lions Golf Dolce Fregate Open 2016 in Southern France near Canne

13–15 May: Lions Golf Rome Open 2016 in Italy with Rome City Tour.

Monien tukijoiden avulla ja arpajaistuloin Lions Golf World Tour 

saavutti tänä vuonna 225 000 dollarin summan joka lahjoitettiin 

LC Kansainväliselle rahastolle. Rahat käytetään tuhkarokon torjuntaan. 

Lahjoituksen avulla voidaan rokottaa 225 000 lasta sairautta vastaan.

Toivomme näkevämme teidät Lions Golf Tourilla.

Lions Golf World Tour

Turnauksessa pelattiin kahdessa eri sarjassa pistebogeynä sekä lyöntipelissä 

seuraavin tuloksin:

Sarja A (hcp alle 22,9): 

1. Angelo Maura, Italia (65p) 2. Franco Schileo, Italia (59p) 

3. Johan Hitzfelder, Itävalta (57p) 

Sarja B (hcp 23–36):

1. Rena Bolz, Saksa (75p) 2. Elisabeth Muhlbacher, Itävalta (69 p) 

3. Helena Seltzmann, Saksa (69p)

Euroopan Mestariksi (cross) golffasi Mikko Peltoniemi (LC Teuva) Suomesta. 
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Orivesi

Konetekniikka A. Pirinen Oy 

Aura

Loimaan Kaukolämpö Oy 

Loimaa

Masara Oy 

Nousiainen

Megatro Talotekniikka Oy 

Uusikaupunki

  OP Marttila

IFS Finland Oy Ab 

Espoo

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

Savelan Pitokartano 

Hausjärvi, Oitti 

puh. 019 783 290, 0500 768 858

Mikkelin Betoni Oy 

Mikkeli

Raussi-Yhtiöt Oy 

Sippola

Mustola Group Ky 

Tampere

 
Helsinki

Sähköliike Matti Rantala Oy 

Sastamala
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Konekorjaamo Riikonen Oy 

Konepaja/korjaamo – teräspalvelukeskus 

Helatie 21, Joensuu, puh. 013 897 988

TK Tili ja Laskenta 

Tampere

Uutuus lumieste katoille                              

Kulo Lumieste/Uusi-Hansa Oy 

Panttila-Kurikka 

www.kulolumieste.com

Pekan Puu ja Metsätyö 

Ilmajoki, puh. 050 330 4105 

Ongelmapuiden poistot, polttopuutoimitukset

PTM-Metals Oy 

Lapua

Akva Filter Oy 

Joutsa 

Kotimaiset vedensuodattimet

JVR-Rakenne Oy 

Lievestuore

Kinnula Consulting Oy 

Saarijärvi

APR-Rakennustyö Oy 

Outokumpu

      OP Kiihtelysvaara

Valtimon Sähkötyö Oy 

Valtimo

Isännöintipalvelu                                  

Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu 

 
Oulu

Castmet Oy 

Suonenjoki

Hovinikkarit Oy 

www.hoviportaat.fi 

Kangasniemi

JSE-Tek 

Leppävirta
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Vesi-Lammela Oy 

Eura

A&N Luostarinen Oy 

Salahmi – Vieremä

Säätöpaja Oy 

Pielavesi

 

Pöljä

K-Market Rinne

Pellon Betoni Oy 

Motelli Ruskalinna 

Orajärvi-Pello

Alastaron Rakentajat Oy 

Alastaro

Euran                                          

Hydrauliikka ja Metallirakenne Oy 

Kauttua

Jannelan Puutarha 

Pori

Nakkilan Sihuma Oy 

Nakkila

Raskaskalustohuolto                         

Vesa Raikunen Oy 

Pori

Grilliravintola Herkkules 

Porvoo

Cap & Trans Niemi Oy/I ja T Niemi Ky 

Ahlainen

Martinlaakson Huolto Oy 

Vantaa
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Haapajärvi

Kensapuu  Oy 

Himanka

Venlasta Kurikan Lucia-neito
Kurikan yhteiskoulun yhdeksännen luokan oppilas Venla Kujanpää äänes-

tettiin tämän vuoden Kurikan Lucia-neidoksi kuuden ehdokkaan joukosta. 

Ääniä tapahtumassa annettiin kaikkiaan 1140. Näistä Venla sai 317 ääntä. 

Venla edustaa Kurikan Ryhdin jalkapallojaostoa. Äänestyksellä kertyneillä 

varoilla tuetaan kunkin ehdokkaan edustaman järjestön toimintaa. Venla har-

rastaa jalkapalloa ja käy kuntosalilla. Peruskoulun jälkeen Venlalla on tavoit-

teena tehdä kaksoistutkinto, lukio ja sosiaali- ja terveysala.

Lucian julkistamistilaisuudessa vietettiin 9.12. illalla, jossa Lucia ei ollut 

paikalla, sillä hän oli lomalla lapissa. Kynttiläkruunu päässään Venla esiintyi 

muiden ehdokkaiden kanssa seuraavana maanantai-aamuna Nummen päi-

väkodissa. Siellä neitoset esittivät perinteisen Lucia-kuvaelman. Samana päi-

vänä heillä oli esiintymisiä kouluilla, vanhainkodilla ja terveyskeskuksessa.

Kurikassa Lucia-tapahtuma on järjestetty jo 22 kertaa. Järjestelyistä on 

vastannut Kurikan Lions Clubin naiset lady Irmeli Piitulaisen johdolla.

  Teksti ja kuvat Rauno Yli-Hynnilä

Kangasniemelle muuttajat 
tervetuloa!
Kukaan ei virallisesti esittänyt tervetulotoivotusta perheellemme muutet-

tuamme vakituisiksi asukkaiksi entiseen lomakuntaamme Kangasniemelle, 

totesi yritysjohtaja Upi Malinen reilu 10 vuotta sitten. Tultuaan LC Kangas-

niemen klubimestariksi hän esitti, että leijonat järjestäisivät vuosittain kun-

Uusia kuntalaisia LC Kangasniemen tarjoamilla aamukahveilla kunnantalon 

avarassa aulassa.

Lucia-kuvaelman neitoset esittivät Nummen päiväkodissa. Kuvassa (vas) 

Sonja Tikka, Siiri Kokkarinen, Elina Järvinen, Venla Kujanpää, Marja Huhta-

nen, Minna Kivimäki.

taan muuttajille tervetuloa Kangasniemelle tilaisuuden. Klubissa innostut-

tiin välittömästi asiasta.

Perustelut olivat luonnollisia. Kun mihin tahansa yhteisöön tulee uusi 

jäsen, pitää hänet perehdyttää talon tavoille. Sama koskee myös kunnan ja 

seurakunnan uusia jäseniä. Idea tervetulotilaisuudesta oli helppo myydä kun-

nalle ja seurakunnalle. Vuosittain tervetuloa Kangasniemelle tilaisuus järjes-

tetään marraskuussa, aina isänpäivän aattona. Tilaisuuteen kutsutaan kir-

jeellä kaikki edellisen vuoden tilaisuuden jälkeen kuntaan muuttaneet hen-

kilöt. Lukumäärä on vuosittain lähes vakio, noin 200 uutta asukasta.

Tervetuloa Kangasniemelle tilaisuus alkaa kunnantalolla leijonien tar joa-

malla aamukahvilla ja tervetulotoivotuksella. Sen jälkeen siirrytään audito-

rioon, jossa kunnan ja järjestöjen edustajat kertovat kattavasti paikkakun-

nan palveluista ja harrastuksista. Puoleen päivään mennessä siirrytään kala-

sopalle seurakuntakeskukseen. Kuullaan alustus seurakunnan palveluista ja 

tutustutaan 200 vuotta vanhaan puukirkkoon. Seurakunnan osuuden jälkeen 

noustaan linja-autoon ja opastetulla kiertoajelulla käydään niin nähtävyyksillä 

kuin palvelu- ja suorituspaikoilla. Kohteet katsotaan monipuolisesti aina päi-

väkodista terveyskeskukseen tai golfkentästä jäähalliin. Kiertoajelun jälkeen 

palataan kunnantalolle, jossa Kangasniemen kunta lahjoittaa uusille kunta-

laisille pienen muistolahjan ja tarjoaa iltapäiväkahvit tilaisuuden päätteeksi.

Tervetuloa Kangasniemelle järjestettiin jo kymmennen kerran 7.11.2015. 

Tilaisuus on ottanut vankasti paikkansa Kangasniemen moninaisessa tapah-

tumien kirjossa. Vuosien varrella noin 2  000 uutta asukasta on tullut tietoi-

seksi paikkakunnan tarjoamista mahdollisuuksista, monet heistä heti muu-

tettuaan osallistumalla tähän Leijonatapahtumaan. 
Jouko Häkkinen
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Jo perjantaina on tarjolla monen-

laista ohjelmaa. Voit osallistua Itä-

meri-seminaariin, jossa esitellään 

suomalaista Lions-toimintaa ja liiton 

puheenjohtajaehdokkaat. Ko kouk-

sen Kestävä kehitys -teeman mer-

keissä kuullaan Esko Valtaojan (ava-

ruustähtitieteen emeritusprofessori) 

ja Björn Grönholmin (Union of the 

Baltic Cities, UBC, sihteeristön joh-

taja) esitykset aiheesta. Kestävän 

kehityksen periaatteet tulevat kul-

kemaan punaisena lankana läpi 

koko vuosikokouksen. Vuosiko-

koukseen osallistuville tullaan tar-

joamaan mahdollisuuden saada tie-

toa ajankohtaisista ympäristönsuo-

jeluun liittyvistä asioista. Luonto-

aiheista kuvamateriaalia tulee myös 

olemaan esillä vuosikokoustiloissa. 

Ohjelmallinen avajaisjuhla aloi-

tetaan seminaarin jälkeen lippujen 

sisääntulolla ja Varusmiessoitto-

kunnan tahdittamalla Lahjan Tyt-

töjen paraatiesityksellä. Tervehdyk-

siä ja puheita lomittavat kevyemmät 

esitykset. Perjantai-illan kruunaa Itä-

meri-iltamat. Tarjolla on hyvää ruo-

kaa ja ohjelmaa sekä luonnollisesti 

tanssia Varusmiessoittokunnan tah-

dittamana.

Lauantaina jatketaan edel-

leen Logomossa. Aamulla alkavan 

kokouk sen ajaksi voivat puolisot 

valita kolmesta eri päiväohjelmasta. 

Oopuleijona tarjoaa tehokkaan tur-

kulaisuuden kurssin, jonka opetta-

jana toimii Förin Äijä alias Vähä-

Heikkilä. Merileijonan mukana pää-

set Airiston aalloille ja Ruissaloon. 

Matkan varrella näet pitsihuviloita 

sekä museolaivoja, joihin voit tutus-

tua tarkemmin myös maitse. Kult-

tuurileijona vie kävelyretkelle Van-

han Suurtorin ja Turun tuomiokir-

kon maisemiin sekä itse kirkkoon. 

Lisäksi selvitetään iänikuinen kysy-

mys, ollaanko tois pual vai täl pual 

jokke.

Itse vuosikokouksessa ja äänes-

tyksissä otetaan käyttöön uutta tek-

niikkaa asioiden käsittelyn nopeut-

tamiseksi ja kokouksen elävöittämi-

seksi. Kokouksen jälkeen rentoudu-

taan aina yhtä odotetussa yhteisessä 

iltajuhlassa. Illallinen tarjoillaan asi-

aan kuluvalla tavalla pöytiin. Taita-

vista leijonaveljistä ja -sisarista koos-

tuvan Leijona-orkesterin tahdissa 

saadaan parketilla liikettä niveliin. 

Myös muita maineikkaita esiintyjiä 

on luvassa... Tunteikas viestikapu-

lan luovutus seuraavalle kokousjär-

jestäjälle kuuluu luonnollisesti ilta-

juhlan ohjelmaan.

Kiireettömän viikonlopun varmis-

tamiseksi kannattaa varata majoi-

tus paikan päältä. Turun keskustan 

lukuisien hotellien lisäksi tarjotaan 

lioneille erikoisehdoin majoitusta 

myös Naantalin ja Ruissalon kylpy-

löistä, joista, samoin kuin keskus-

tankin hotelleista, erikoiskuljetuk-

sin huolehditaan kokousväki  oikeaan 

aikaan oikeaan paikkaan. Majoituk-

set varataan suoraan hotelleista, 

mutta hinnoista ja ehdoista löydät 

tarkemmat tiedot vuosikokouksen 

kotisivuilta.

Ilmoittautuminen on alkanut ja 

siinä kannattaa huomioida tietyt 

lisäykset. 

Sähköistä äänestystä varten 

pitää mm. ilmoittaa sen puheli-

men numero, jota aiotaan käyttää 

ko kouk sen aikana. Pöytävaraukset 

on mahdollista tehdä nyt keskitetysti 

yhden ryhmään kuuluvan henkilön 

nimissä. Myös järjestelmän käytettä-

vyyttä on yleisesti paranneltu vuo-

den aikana.

Turussa toukokuun 27. ja 28. päivinä 2016 pidettävän Suomen Lions-liiton 63. vuosikokouksen järjestelyvastuu 
on A-piirin klubeilla. Kaikki tapahtumat on keskitetty maineikkaaseen Logomoon. Tule näkemään ja kokemaan, 
mitä yhteisvoimin olemme neljän vuoden työn tuloksena saaneet aikaiseksi. Samalla pääset vaikuttamaan suo-
malaisen lionismin tulevaisuuteen ja viettämään perinteistä iltajuhlaa Logomon sykähdyttävässä tunnelmassa.

Valmistaudu matkalle vuoden suurimpaan 
Lions-tapahtumaan!
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Kom med och upplev Finlands 

Lionsförbunds årsmöte och sam-

tidigt resultatet av fyra års arbete. 

Som värdar för arrangemangen står 

Lions-klubbarna i A-distriktet. Eve-

nemanget omfattar förutom själva 

årsmötet en hel del annat program. 

Viktiga datum för evenemanget är 

27–29.5.2016. Du har nu en ena-

stående chans att på hemmaplan 

vara med och påverka Lionsförbun-

dets verksamhet och samtidigt upp-

leva stämningen på ett sådant eve-

nemang. Under de olika program-

punkterna kommer du också i kon-

takt med förbundets ledning och lär 

dig känna Lions från andra klubbar 

och andra delar av landet. Det kom-

mer att finnas gott om sådana pro-

grampunkter. Alla evenemang utom 

parallellprogrammen genomförs i 

Logomos utrymmen.

Organisationskommittén har 

till övergripande tema valt håll-

bar utveckling. Det försöker vi följa 

under hela evenemanget på olika 

sett. Inom ramen för det hålls ett 

seminarium på fredag 27.5 på efter-

middagen. Seminariet inleds med 

en presentation av Finlands Lions 

centrala verksamhet och av kandi-

daterna för vice ordförande för för-

bundet. Efter det ger Esko Valta-

oja (astronomiprofessoremeritus) 

Björn Grönholm (UBC Sustainable 

Cities Commission, chef för sekre-

tariatet) ger sin syn på olika områ-

den inom hållbar utveckling. Års-

mötesdeltagarna kommer också att 

få information om aktuella ämnen 

inom miljöskyddet. Därutöver finns 

det en utställning med fotografier 

med naturmotiv i environgerna. Fre-

dagens program fortsätter med en 

öppningsceremoni som inleds med 

en flaggparad till takterna av en 

Beväringsmusikkår och paradupp-

visning av Lahjan Tytöt. Härefter 

Nu är det närmare än någonsin till Lions största evenemang!
Gör dig klar för resan till årets största Lions evenemang!

följer tal och lättare programinslag. 

Kvällen kulminerar i en Östersjöaf-

ton i friare former med mat och dans 

till musik från nämnda artister. 

På lördag morgon inleds det 

egentliga årsmötet. Vid detta och i 

omröstningar tas för första gången i 

Lions sammanhang i bruk ny teknik. 

Detta såväl piggar upp som påskyn-

dar behandlingen av ärenden. 

För dem som inte är officiella 

ombud för sina klubbar finns det 

olika parallellprogram att välja mel-

lan. Åbolejon erbjuder en effektiv 

kurs i åboleverne med Föris Äijä alias 

VähäHeikkilä som ciceron. Som Sjö-

lejon får du åka med ut på Erstans 

vågor och till Runsala. På vägen ser 

du spetsvillor och museifartyg, som 

du också kan besöka landvägen. 

Som Kulturlejon tar du del i en pro-

menad kring Gamla Stortorget och 

Åbo Domkyrka samt i själva kyrkan.

Efter väl genomfört årsmöte och 

parallellprogram kan du avsluta lör-

dagen med en galabankett. Som det 

tillstår en middag av denna värdig-

het sker servering till bordet. Bords-

beställningar kan göras redan vid 

anmälningen. Då det gäller grupp-

bokning önskar vi att en utsedd 

i gruppen gör denna bokning för 

att undvika dubbelbokning. Efter 

avnjuten måltid kan du svänga 

om till tonerna av en specialorkes-

ter sammansatt av Lions enbart för 

denna tillställning. På programmet 

för kvällen finns även bland annat 

en stämningsfull överlåtelse av sta-

fettpinnen till följande arrangörer. 

Men det är Du som gör kvällen till 

en fest...

För att kunna delta i program-

men utan stress är det viktigt att 

du i god tid bokar logi direkt på det 

hotell du vill bo på. Transport finns 

mellan hotellen och Logomo. Utom 

de många hotell som finns i Åbo 

centrum kan du välja badhotellen 

i Nådendal och på Runsala. Dessa 

ordnar också transport till och från 

Logomo. Kontaktuppgifter och pris 

hittar du på årsmötets webbsidor. 

Anmälningar till årsmötet 

har inletts och här är det bra att 

notera vissa tillägg. För den elek-

troniska omröstningen bör anmälas 

det telefonnummer som kommer att 

användas vid mötet. Bordsreserva-

tion för lördag kväll bör ske centralt 

via en person för gruppen. Också 

systemets funktionsduglighet har 

förbättrats under året.
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Programmet för mötet (preliminärt)

Fredag 27.5.2016 (Logomo)

08.00–16.00 Anmälning

15.00 Presentation av Finlands Lions verksamhet och 

      Östersjö-seminarium

19.00–20.00 Öppningsfest för årsmötet

20.00–24.00 Östersjöafton (Get-together)

Lördag 28.5.2016

08.00–10.30 Anmälning och granskning av fullmakter

08.45–09.45 PCC-sammankomst

10.00–10.15 Solenn inmarsch av förbundets och distriktens fanor 

      (klubbarnas fanor sätts färdigt på synlig plats)

10.15–10.30 Hälsningstal

10.30–13.00 Årsmöte enligt förbundets officiella föredragningslista

11.00–12.00 Lunch för dem som deltar i partnerprogrammet

12.00–16.00 Partnerprogram

11.30–12.30 Lunch

11.30–12.30 Arne Ritari -lunch

12.30–17.00 Årsmötet fortsätter

18.30–19.30 Melvin Jones -tillställning

20.00– Galabankett

Pääyhteistyökumppanit/Huvudsamarbetspartner

Vuosikokouksen kotisivuilta löytyy tietoa ja ohjeita kaikista tapahtumaan liittyvistä asioista. 

Myös Facebook-ryhmäämme on kaikilla lioneilla mahdollisuus liittyä.

På årsmötets hemsidor finns uppgifter om och direktiv för alla frågor i anslutning till evene-manget. 

Alla Lions har möjlighet att ansluta sig till vår Facebook-grupp.

Yhteystiedot / Kontaktuppgifter: 

Kotisivut / Hemsidor - vk2016.lions-piiri107a.fi

Facebook - Kotisivuilla linkki / Länk på hemsidan

Järjestelytoimikunta / Organisationskommittén: 

Kotisivuilla linkki / Länk på hemsidan

Sydämellisesti tervetuloa!

Hjärtligt välkommen!

Koe Lions-kulttuuri paikan päällä!

Upplev Lions-kultur på ort och ställe!

Björn Taxell Markku Patrikainen

Järjestelytoimikunnan Tiedotus ja markkinointi

Puheenjohtaja Information och

Ordförande för marknadsföring

organisationskommittén

Kokouksen ohjelma (alustava)

Perjantai 27.5.2016 (Logomo)

12.00–19.00 Ilmoittautuminen

15.00  Suomalaisen Lions-toiminnan esittelyä ja Itämeri-seminaari 

19.00–20.00 Vuosikokouksen avajaisjuhla

20.00–24.00 Itämeri-iltamat (Get-together)

Lauantai 28.5.2016 (Logomo)

08.00–10.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus

08.45–09.45 PCC-tapaaminen

10.00–10.15 Liiton, piirien lippujen juhlallinen sisääntulo ja 

      seppelpartion lähettäminen (klubien liput asetetaan 

      valmiiksi näkyvälle paikalle)

10.15–10.30 Tervehdyspuheet

10.30–13.00 Vuosikokous liiton virallisen esityslistan mukaan

11.00–12.00 Puoliso-ohjelmaan osallistuvien ruokailu

12.00–16.00 Puoliso-ohjelmat

11.30–12.30 Lounas

11.30–12.30 Arne Ritari -lounas

12.30–17.00 Vuosikokous jatkuu

18.30–19.30 Melvin Jones -tilaisuus

20.00– Juhlaillallinen
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Hyvää alkanutta vuotta 2016 kaikille leijonille. Saa-

kohan tästä pienen kunnian siivun meillekin, kun 

pikkuleijonia on juhlittu oikein olan takaa? Voimme 

kai mekin toivottaa itsellemme Ihanaa Leijonat, iha-

naa!

Talvivaihdokit ovat palanneet takaisin koti-

maihinsa. Tänä vuonna heiltä taisi jäädä kokematta 

luminen talvi, sillä koko eteläisessä Suomessa ei jou-

lun aikoihin juuri lunta näkynyt. Vuosi sen sijaan on 

vaihtunut kipakassa pakkasessa kuten talveen kuulukin. Päivät kuitenkin 

pitenevät pitkin harppauksin ja antavat toivoa kesän tulosta. 

Nuorisovaihdossa eletään kaikkein kiireisintä aikaa juuri nyt. Hake-

muksia tuli nuorilta yhteensä 225, joita piirien nuorisovaihtajat käyvät 

kuumeisesti läpi yrittäen löytää jokaiselle mieluisimman paikan. Helmi-

kuun kokouksessa paikat sovitaan lopullisesti ja nuorille ilmoitetaan tule-

van kesän vaihtokohde. 

Ensi kesän leirit pidetään A-, E-, G-, N- ja O-piireissä heinä-elokuun 

tietämissä. Tämä tarkoittaa isäntäperheiden tarpeen kasvua heinäkuussa 

näissä ja niiden lähipiireissä. Leiripaikkoja on entiseen malliin noin 150, 

joten perhepaikkoja tarvitaan vähintään kaksinkertainen määrä. Maalis-

kuun lopulla ovat eri leireille tulijat selvillä ja silloin alkaa heidän ja isän-

täperheiden välinen yhteydenpito.

Hyviä hiihto- ja ulkoilukelejä kaikille toivottaa

YCED Pirkko Kokkonen

G-piirin koordinaatioalueena on 

myös kaukainen Etelä-Amerikan 

Mexico. Viime kesänä oli Mexi-

cossa nuorisovaihdossa kuukau-

den ajan muuramelainen kevään 

2015 ylioppilas Vilma Kaipainen, 

19, samassa vaihto-ohjelmassa oli 

myös Johannes Alanne, 17, Kau niai-

sista. Yhdessä he lensivät 5.7.2015 

Mexico Cityyn Pariisin kautta ja 

palasivat samaa reittiä Helsinkiin 

2.8.2015. Lennot, mukaan lukien 

Mexicon sisäiset lennot, maksoivat 

1790 €/hlö. Leirimaksu 350€. Bussi-

maksut 71 €. 
Martti Ronkainen

YCEC 107-G

Vilma Méxicossa

Tulin takaisin Suomeen kolme kuu-

kautta takaperin ja vaikka paluu tun-

tui hyvältä, niin palanen minusta oli 

poissa. Oliko se jäänyt meksikolai-

sella maaseudulla eteenpäin kiitävän 

lava-auton kyytiin, kenties tanssi-

lattialle, jolla vietimme kerrankin 

koko yön, vai vesiputouksille, joilla 

koimme elämämme seikkailun? Kun 

heinäkuun ensimmäisinä päivinä 

lähdin laukkuineni matkaan ja venyt-

telin kipeytyneitä jalkojani lentoko-

neen ahtaassa matkustamossa lähes 

vuorokauden mittaisen taipaleen jäl-

keen, niin oli ihanaa saapua keskellä 

yötä uuteen kotiin, jossa minut otet-

tiin lämpöisemmin vastaan kuin oli-

sin ikinä osannut haaveilla. Vierai-

den ihmisten joukossa tunsin yhtäk-

kiä olevani aivan kuin kotona. Sän-

Ajankohtaista
Vilma Mexicossa 
kesällä 2015

kyni oli peitetty lakanalla, jossa luki 

nimeni ja tervetulotoivotukset, enkä 

olisi voinut olla liikuttuneempi. Täl-

laisia hetkiä mahtui tulevaan kuu-

kauteen käsittämättömän monia. 

Ihmeellisintä latinokulttuurissa 

on juurikin mielestäni se lämpö ja 

hellyys, jolla ihmisiä kohdataan. Ja 

jos minusta joskus Suomessa tun-

tuu, että olen hieman liian kova-

ääninen tai räiskyvä, niin Meksi-

kossa siitä tunteesta ei ollut tietoa-

kaan. Tunsin sopeutuvani ja hetki 

hetkeltä rakastuin kulttuuriin yhä 

syvemmin. Matkaan mahtui tietysti 

myös mutkia, kuten sairastumisia ja 

huonoja päiviä, paljon odottelua ja 

liian vähän unta. Mutta näitä asioita 

kohtaa aina reissun päällä ja väistä-

mättä ihan vaikka pysyisi kotonakin. 

Viikot, jotka vietin host-perheideni 

kanssa tutustuen meksikolaiseen 

kulttuuriin niin läheltä kuin mah-

dollista, eivät tule koskaan unoh-

tumaan. 

Sain elinikäisiä ystäviä ja uudet 

perheet, joiden luo minut on toivo-

tettu tervetulleeksi takaisin milloin 

vain. Odotan innolla myös ystävieni 

vierailua Suomeen. 

Kuukauden viimeisen viikon vie-

tin leirillä muiden nuorten seikkai-

lijasydänten kanssa. Soitimme iltai-

sin ukulelea leirinuotiolla vaahto-

karkkien tuoksussa, näimme usko-

mattomia paikkoja lähietäisyydeltä 

ja ennen kaikkea pidimme hauskaa 

yhdessä. Tulen vielä palaamaan maa-

han, joka vei sydämeni. Palanen Vil-

maa jäi ehkä jokaiseen paikkaan ja 

Vilma putouksella.

Iloiset leiriläiset Meksikon maastossa.

kokemukseen, joista kerron, mutta 

ennen kaikkea se jäi tapaamieni 

ihmisten luo. Suosittelen kesävaih-

toon hakemista kaikille, joilla on 

seikkailu verissä, mutta myös halu 

kohdata ihmisiä ja oppia heidän kult-

tuuristaan. 

Asioita, joihin on syytä varau-

tua ovat ensinnäkin, että sisäinen 

seikkailijasi ottaa valtaa matkan jäl-

keen etkä voi estää itseäsi tuhlaa-

maan kaikkia rahojasi uusiin matkoi-

hin ja aikaasi niiden suunnitteluun. 

Ja toiseksi jäät kotiin palat tuasi ikä-

vöimään useita ihmisiä eripuolelta 

maailmaa. 

Terkuin Vilma Kaipainen
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Lions Quest -koulutusta on toteu-

tettu maassamme pääsääntöisesti 

kouluilla ja päiväkodeissa jo 25 vuo-

den ajan. Viime kaudella lisäsimme 

koulutusta myös lasten ja nuorten 

vapaa-aika- ja harrastustoiminnassa 

oleville kasvattajille. Erityisesti lii-

kunta- ja urheiluseuroissa toimivat 

henkilöt ja valmentajat ovat nyky-

päivänä kasvatuksellisesti tärkeässä 

roolissa, minkä vuoksi koulutusoh-

jelmaa on haluttu laajentaa myös 

niin sanottujen ulkopuolisten kas-

vattajien keskuuteen.

Ensimmäinen kokeilukoulutus jär-

jestettiin maaliskuussa Riihimäellä 

Kiekko-Nikkareitten juniori-jääkiek-

kovalmentajille. 

Toinen kokeilukoulutus järjes-

tettiin lokakuussa Iisalmessa neljän 

eri urheilulajien (jalkapallo, naisvoi-

mistelijat, pesäpallo ja jääkiekko) val-

mentajille.

Molemmat kokeilukoulutukset 

olivat seitsemän tunnin, kahden 

iltakoulutuksen koulutusjaksoja. 

Koulutuksista saadun positiivisen 

palautteen myötä, jatkamme koulu-

tusten lisäämistä myös seuraavalla 

kaudella.

Koulutuksen sisällön on tehnyt 

LQ-pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hytti-

nen yhteistyössä valmentaja Jukka 

Jalosen, Norjan LQ-pääkoulut-

taja Trond Rekstadin sekä Ruotsin 

pääkouluttaja Marianne Janssonin 

kanssa. Valmentajien koulutukseen 

liittyvää sisältö- ja tutkimustarkaste-

lua on tehty myös Suomen Valmen-

tajat ry:n, Valon, Kiekko-Nikkareit-

ten juniorivalmentajien, Jyväskylän 

yliopiston ja OPH:n kanssa. Yhteen-

vetona voitiin todeta, että juniorival-

mentajille suunnatuissa täydennys-

koulutuksissa ei ole riittävästi tarvit-

tavaa tunne- ja vuorovaikutustaitoi-

hin liittyvää koulutusta. 

Valmentajat  
pohtivat 

myös omaa rooliaan

LQ-koulutuksessa valmentajat saa-

vat hetken aikaa pohtia omaa rooli-

aan valmentajana. Miten he ovat tul-

leet valmentajiksi ja millaisia muis-

tikuvia heillä on omista valmenta-

jistaan? Lisäksi koulutuksessa kes-

kitytään muun muassa valmentajan 

omien tunne- ja vuorovaikutusten 

kasvattamiseen, ristiriitojen ratkaise-

miseen, aktiiviseen palautteen anta-

miseen ja ryhmän sekä yksilön kehit-

tymiseen lajin ja joukkueen tavoit-

teen suuntaisesti.

Koulutuksessa pohditaan myös 

hyvän valmentajan ominaisuuk-

sia sekä heidän mahdollisuuksia 

tukea lasten ja nuorten elämäntai-

tojen vahvistamista. Hyvältä val-

mentajalta vaaditaan paljon muuta-

kin kuin, että on kokenut ja pätevä 

ja osaa fyysiset ja psyykkiset lajita-

vat. Valmentajan pitää jaksaa kiin-

nostua ja innostua niin yksilöistä, 

 joukkueesta kuin myös omasta 

itsestään. Hyvä valmentaja osaa 

lukea jouk kuetta ja ottaa huomi-

oon yksilöiden tarpeet ja tunteet 

sekä antaa valmennettavalleen tun-

teen, että hän on tullut nähdyksi ja 

kuulluksi ryhmässä. Hyvä valmen-

taja on muuntautumiskykyinen, 

ymmärtäväinen ja  kuuntelevainen, 

joka osaa antaa ja myös vastaan-

ottaa palautetta. Ja toisaalta myös  

armollinen, että tappioiden hetkellä 

pystyy palautteen myös analysoi-

maan oikealla lailla. 

Koulutukset  
jatkuvat 

kaikilla lajiseuroilla

Kaudella 2016–2017 koulutukset 

jatkuvat ja mahdollistuvat kaikille 

lajiseuroille. Teemme Valon kanssa 

yhteistyössä markkinoinnin kaikkiin 

Suomen Sinettiseuroihin (700 jouk-

kuetta, 44 eri lajia). Lisäksi markki-

noinnissa ja koulutuksen toteutumi-

sessa tarvitsemme aktiivisia lions-

klubeja tiedottamaan oman alueen 

liikuntaseuroja koulutuksesta sekä 

myöskin avustamaan koulutuksia. 

Olemme hakeneet OKM:ltä 

jokaiseen 14 piiriin avustusta kou-

lutuksen ”jalkautumiseen”. Tieto  

avustuspäätöksestä tulee maalis-

kuussa.

Markkinoinnin tueksi jokaisen 

piirin LQ-puheenjohtaja saa markki-

nointipaketin, johon kuuluu mark-

kinointikirje, LQ-esitteet ja markki-

nointivideo sekä Valon markkinointi-

apu suoraan Sinetti-seuroille. Lisäksi 

piirien LQ-puheenjohtajat tarvitsevat 

urheiluseuratoiminnassa olevien lei-

jonien apua kontaktien luomisessa 

sekä markkinoimisessa seuroihin.

MM-joukkueiden valmentaja Jukka Jalonen
tukee Lions Quest -koulutusta

Kuka onkaan parempi 

tuki lapsen elämisen 

taidon kehittämisessä 

kuin oma valmentaja, 

lajista riippumatta, pohtii 

jääkiekkovalmentaja 

Jukka Jalonen juuri 

valmistuneella Lions 

Quest -videolla . Urheilu 

ja liikunta on huikea 

mahdollisuus kasvattaa 

sellaisia kansalaisia, 

jotka välittävät toisista 

ja ottavat toiset 

huomioon, toteaa 

vuorostaan jääkiekon 

juniori valmentaja Jani 

Komulainen. Kuva: 

Torleif Johansson.
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Aika Kurssityyppi/
kohderyhmä Vastuupiiri Paikkakunta

KURSSIT KEVÄÄLLÄ  2016

1.-2.2. Peruskurssi D,K Mikkeli

11.-12.2. Peruskurssi N Helsinki

15.-16.2. Peruskurssi L Rovaniemi

18.-19.2. Peruskurssi I Oulu

22.-23.2. Peruskurssi K Kuopio

29.2. ja 9.3.
Koulun ulkopuoliset
kasvattajat

F,G,M,E Karvia

2.3. 2. aste C,B,N Järvenpää

3.-4.3. Peruskurssi B,N Espoo

7.-8.3. Peruskurssi C Hämeenlinna

8.-9.3. Peruskurssi D,H Savonlinna

10.-11.3. Peruskurssi M Kankaanpää

17.-18.3. Peruskurssi A Turku

17.-18.3. Peruskurssi G Jyväskylä

21.-22.3. Peruskurssi H Joensuu

4.4. Täydennyskurssi G Jyväskylä

4.-5.4. Peruskurssi F Seinäjoki

7.-8.4. Peruskurssi N Helsinki

7.-8.4.
Ruotsinkielinen
peruskurssi

A,B,F,O,N Maarianhamina

12.4. ja 20.4. Koulun ulkopuoliset
kasvattajat I,L,O Pohjois-Suomi

TOTEUTUNEET KURSSIT SYKSYLLÄ 2015

28.-29.9. Peruskurssi A Turku

20.10. ja 28.10. Liikuntaseurat K Iisalmi

22.-23.10. Peruskurssi E Tampere

26.-27.10. Peruskurssi D Imatra

26.10. Täydennyskurssi A,B,C,N Helsinki

29.-30.10. Peruskurssi N Helsinki

2.-3.11. Peruskurssi O Kokkola

5.-6.11. Peruskurssi C Forssa

9.-10.11. Peruskurssi M Kokemäki

16.-17.11. Peruskurssi B Espoo

26.-27.11. Peruskurssi G Jyväskylä

27.11. Peruskurssi N Helsinki

Syksyn kursseilla koulutettiin yhteensä 247 kasvattajaa Quest-ohjelman

käyttäjiksi.

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 2015  -  2016 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioi omaan ja lähipiiriisi merkityt koulutukset. 

» Vie tietoa eteenpäin klubikokoukseen. 

» Tehkää päätös kevään aikana koulutettavien määrästä.

» Ota yhteyttä kouluun kurssipaikan tarjoamiseksi.

» Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.     

YHTEYSTIEDOT

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen
puhelin 040 850 7241

QUEST-SIHTEERI, 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)

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

ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tapahtuu verkkosivuilla ole-
valla ilmoittautumislomakkeella, 
www.lions.fi  > Lions Quest  - Elämisentaitoja. Täältä löytyy 
myös päivitetty koulutuskalenteri.

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 yksi- tai kaksipäiväinen koulutus
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Japanilaisilla 

on sana tar-

koittamaan 

vieraanvarai-

suuden kult-

tuuriamme – 

omotenashi. 

Saat kokea 

omotenashia 

ollessasi ostoksilla, illallisilla tai 

oikeastaan missä tahansa julkisessa 

paikassa. Tavaratalossa hissirivis-

tön edustalla saattaa olla hyvin istu-

vaan virkapukuun pukeutunut nais- 

tai miespalvelija, joka toivottaa sinut 

tervetulleeksi kumartamalla ja lausu-

malla kohteliaan tervehdyksen. Pai-

nettuaan hissin kutsunappia hän 

käsivarret täydellisessä 90 asteen 

kulmassa ohjaa sinut saapuvaan his-

siin. Se on hienostunutta koreogra-

fiaa ja hienostunutta tervetulleeksi 

toivottamista. Kun olet illastamassa 

hyvässä ravintolassa, henkilökunta 

saattaa seistä rivissä ja aterian jäl-

Vuosikongressi: Lionina paras viikkosi ikinä
keen kumartaa ja saattaa sinut ulos 

jalkakäytävälle. Tämä viehättävä 

käyttäytyminen – japaniksi omoiy-

ari – kumpuaa voimakkaasta herk-

kyydestä muita ihmisiä kohtaan. 

Voit päästä kokemaan tätä upeaa 

vieraanvaraisuuden kulttuuria, jos 

osallistut Fukuokassa 24.–28. kesä-

kuuta pidettävään 99. kansainväli-

seen vuosikongressiin. Koska olet 

lion, tulet tuntemaan olosi jopa 

lämpimämmin ja sydämellisemmin 

tervetulleeksi kuin tavallinen mat-

kailija. Tiedätkö sen toveruuden ja 

ylpeyden tunteen, joka nousee pin-

taan, kun osallistut lionskokouksiin 

tai olet mukana palveluhankkeessa 

muiden lionien rinnalla? Se tunne 

moninkertaistuu aivan räjähdysmäi-

sesti lionien kansainvälisessä vuosi-

kongressissa. Yhdessä olo ympäri 

maailman tulevien lionien kanssa 

on uskomattoman mieltä ylentävää 

ja vakuuttavaa.

Voit olla suurenmoinen lion ja 

nauttia lionien yhteenkuuluvuu-

desta, vaikka et osallistuisikaan 

kansainväliseen vuosikongressiin. 

Tajuat kuitenkin lionjäsenyytesi 

arvon uudella, syvällisellä tavalla ja 

ymmärrät lionismin laajan, tärkeän 

työkentän ottaessasi osaa kansain-

väliseen vuosikongressiin. 

Vuosikongressi on mahdollisuus 

olla yhdessä eri puolilta maailmaa 

tulevien samanmielisten ihmisten 

kanssa. Voit marssia upeassa paraa-

tissamme, kuunnella innostavia 

puhujia, kuulla viimeisimmät uutiset 

lionismista, nauttia maailmanluo-

kan viihteestä, olla mukana päättä-

mässä järjestömme tulevaisuudesta 

ja oppia todistetusti päteviä strate-

gioita menestyksekkäitä hankkeita, 

PR-toimintaa ja jäsenhankintaa var-

ten. Vuosikongressi on viiden päi-

vän pituinen jakso vertaansa vailla 

olevaa hauskuutta, yhteenkuuluvai-

suutta ja hedelmällistä oppimista. 

Japanilaiset lionit valmistele-

Toimitko klubisi edustajana tai varaedustajana? Jos toimit, ole hyvä ja täytä 

oheinen lomake ja palauta se Lions Clubs Internationalin päämajaan,  Member 

Service Centeriin viimeistään 1. toukokuuta 2016. Tuo lomakkeen alaosa 

mukanasi kansainväliseen vuosikongressiin ja esitä se kongressikeskuksessa, 

äänestyslipukkeiden vahvistustiskillä (Certification). 

Ennen kuin lähetät lomakkeen, varmista, että klubivirkailija (klubipresi-

dentti, sihteeri tai rahastonhoitaja) on allekirjoittanut lomakkeen ja heidän 

nimensä on kirjoitettu lomakkeen molempiin puoliin.

Lähetä lomake osoitteeseen: Lions Clubs International

   ATTN: Member Service Center

   300 W. 22nd Street 

   Oak Brook, IL USA 60523-8842

Allekirjoitetut ja skannatut lomakkeet voi lähettää osoitteeseen: 

memberservicecenter@lionsclubs.org, Faksi: +1-630-571-1687

Sinun tulee tuoda virallinen henkilötodistus yhdessä allekirjoitetun lomak-

keen kanssa vuosikokoukseen sertifiointia varten.

Toimitko klubisi varaedustajana?

Jos kyllä, älä lähetä lomaketta päämajaan. Tuo koko lomake mukanasi vuosi-

kokoukseen. Sinun tarvitsee tulla valtakirjojen tarkistusalueelle  (Certification 

area) vain jos olet korvaamassa toisen edustajan. Jos olet korvaamassa toi-

sen valtuutetun edustajan, sinun tulee tuoda allekirjoitettu Kansainvälisen 

vuosikokouksen edustajan / varaedustajan lomake (varaedustajan ja virkai-

lijan allekirjoitukset oltava lomakkeella) yhdessä edustajan valtakirjakortin 

harmaan kappaleen kanssa. Jos sinulla ei ole molempia näitä lomakkeita tai 

jos korvaat edustajan, joka ei ole valtuutettu edustaja, sinun tulee tulla ser-

tifiointialueelle yhdessä valtuutetun allekirjoittajan kanssa. Sekä varaedus-

tajalla että virkailijalla tulee olla virallinen henkilötodistus ja vuosikokouk-

sen nimikyltti (badge).

Kysymyksissä koskien tätä prosessia, 

ota yhteyttä Member Service Centeriin. 

Sähköposti: memberservicecenter@lionsclubs.org 

Puhelin: 1 +630 -203 -3830 • Faksi: +1+630-571-1687

i

Tri Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

vat kuumeisesti mahdollisimman 

ikimuistettavaa kongressia. Japani 

on paikka, jossa lionismi on erityi-

sen voimakasta. Japanin lionit ovat 

ensimmäisten joukossa vastaamassa 

mihin tahansa maailmanlaajuiseen 

katastrofiin ja heidän palveluhank-

keensa Japanissa ovat huomiota 

herättävän tehokkaita ja luovia. Voit 

lyödä vaikka viimeisen yenisi vetoa 

sen puolesta, että japanilaisten lio-

nien omotenashi ja omoiyari tulevat 

tarjoamaan sinulle yhden koko elä-

mäsi parhaimmista kokemuksista. 

Kansainvälisen vuosikokouksen 
edustajan lomakkeen täyttöohjeet

Kansainvälinen vuosikokous  
Klubin edustajien taulukko

Edustajien määrä perustuu klubin jäsenmäärään, joka näkyy kansainvälisen 

päämajan tiedoissa vuosikongressin pitokuukauden edellisen kuukauden 

ensimmäisenä päivänä kuten on määritelty Luvussa VI, kohdassa 2 Kan-

sainvälisessä mallisäännössä ja luvussa XVII – Jäsenyys, kappale B.3. halli-

tuksen sääntökokoelmassa.

Jäsenmäärä Sallitut edustajat Jäsenmäärä Sallitut edustajat

1-37 1 388-412 16

38-62 2 413-437 17

63-87 3 438-462 18

88-112 4 463-487 19

113-137 5 488-512 20

138-162 6 513-537 21

163-187 7 538-562 22

188-212 8 563-587 23

213-237 9 588-612 24

238-262 10 613-637 25

263-287 11 638-662 26

288-312 12 663-687 27

313-337 13 688-712 28

338-362 14 713-737 29

363-387 15 738-762 30



LCI:n KOPIO
(Kirjoita selvästi)

Klubin kv. numero: __________________________ Piiri: _____________________________________________________________________ 
      

Klubin nimi: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Paikkakunta: _______________________________ Maa: _____________________________________________________________________ 
 

Valitse yksi:    EDUSTAJA  TAI   VARAEDUSTAJA    Jäsennumero:  ___________________________ 
   
______________________________________________________ _____________________________________________________________

   Edustajan / varaedustajan nimi painokirjaimin    Edustajan / varaedustajan allekirjoitus 

Allekirjoittaja vahvistaa täten, että yllämainittu henkilö on esitetyn lionsklubin toimiva jäsen ja asianmukaisesti valtuuttama edustaja/varaedustaja 
mainittuun Lionsklubien kansainvälisen järjestön vuosikongressiin.

______________________________________________________ _____________________________________________________________

       Virkailijan nimi painokirjaimin          Klubivirkailijan allekirjoitus/arvo 

Lähetä tämä osa ennen 1. toukokuuta 2016 osoitteella Lions Clubs International • Member Service Center • 300 W 22nd Street 

• Oak Brook, IL 60523-8842 USA • Sähköposti: memberservicecenter@lionsclubs.org • Puhelin: 1 +630-203-3830 

• Faksi: +1+630-571-1687 

1. toukokuuta jälkeen, tuo koko lomake vuosikokoukseen. 

FI
EDUSTAJAN / VARAEDUSTAJAN KOPIO

2016 Fukuoka, Japani
Kansainvälisen vuosikokouksen edustajan / varaedustajan lomake

(Tuo tämä osa mukanasi vuosikongressiin)
(Kirjoita selvästi)

Klubin kv. numero: __________________________ Piiri: _____________________________________________________________________ 
      

Klubin nimi: ___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Paikkakunta: _______________________________ Maa: _____________________________________________________________________ 

Valitse yksi:    EDUSTAJA  TAI   VARAEDUSTAJA    Jäsennumero:  ___________________________ 
   
______________________________________________________ _____________________________________________________________

   Edustajan / varaedustajan nimi painokirjaimin    Edustajan / varaedustajan allekirjoitus 

Allekirjoittaja vahvistaa täten, että yllämainittu henkilö on esitetyn lionsklubin toimiva jäsen ja asianmukaisesti valtuuttama edustaja/varaedustaja 
mainittuun Lionsklubien kansainvälisen järjestön vuosikongressiin.

______________________________________________________ _____________________________________________________________

       Virkailijan nimi painokirjaimin          Klubivirkailijan allekirjoitus/arvo 

2016 Fukuoka, Japani 
Kansainvälisen vuosikokouksen edustajan / varaedustajan lomake 
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Meillä on menossa Vuosisadan Haas-

teohjelma, jossa lasketaan ja rapor-

toidaan autettuja ihmisiä, klubien 

suorittamien aktiviteettien mukaan. 

Lahjoitukset Ratnapuran sairaalan 

valmiiksi rakentamiseen on liitetty 

tähän ohjelmaan siten, että 10  €:n 

lahjoitus auttaa yhtä ihmistä näön-

suojelun alueella.

Jos klubi lahjoittaa esim. 100 

euroa, niin se saa raportoida 

MyLCI:n kautta 10 autettua hen-

kilöä näönsuojelun osalta. Lahjoit-

taneet 279 suomalaista klubia, eli 

30  % koko klubimäärästä, saa nyt 

raportoida lahjoittamansa summan 

jokaista 10 euroa kohti yhden hen-

kilön. Lisäksi tulevat uudet lahjoitta-

jat voivat tehdä saman asian lahjoi-

tuksen jälkeen.

Tammikuun puolivälissä on koossa 

120  000 €:n tavoitteesta 64  000 €. 

On huomattavaa, että tästä sum-

masta 25  000 € tulee 1  000 ja 500 €:n 

klubi- ja henkilölahjoituksista. Hyvin 

LAHJOITUSTEN TEKIJÄT

1.000€ lahjoittaneet klubit

1. LC Turku Aninkainen 107-A 1000

500€ lahjoittaneet klubit

1. LC Espoo/Keskus 107-B 500

2. LC Helsinki-Helsingfors 107-B 500

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

4. LC Espoo/City 107-B 500

5. LC Espoo/Kivenlahti 107-B 500

6. LC Rautalampi/Malvi 107-K 500

7. LC Janakka/Idat 107-C 500

8. LC Helsinki/Sata 107-B 500

9. LC Helsinki/Torni 107-B 500

10. LC Rautalampi 107-K 500

11. LC Helsinki/Töölö 107-B 500

12. LC Espoo/Alberga 107-B 500

13. LC Loviisa-Lovisa 107-N 500

13. LC Varpaisjärvi 107-K 500

14. LC Jakobstad/Malm 107-O 500

15. LC Liminka/Liminganlahti 107-I 500

16. LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice 107-B 500

17. LC Keuruu 107-G 500

18. LC Lammi 107-C 500

19. LC Helsinki/Ruoholahti 107-B 500

20. LC Helsinki/Pakinkylä 107-N 500

21. LC Iisalmi 107-K 500

22. LC Vaasa/Family 107-F 500

23. LC Helsinki/Hakaniemi 107-N 500

24, LC Riihimäki 107-C 500

25. LC Helsinki/Munkkiniemi 107-B 500

26. LC Tapiola 107-B 500

27. LC Nykarleby 107-O 500

28. LC Haapajärvi/Kantapuhto 107-O 500

29. LC Loimaa 107-A 500

30. LC Turku/Archipelago 107-A 500

31. LC Jämsänseutu 107-G 500

32. C Ylistaro 107-F 500

33. LC Jyväskylä/Jyvässeutu 107-G 500

34. LC Kirkkonummi/Kyrkslätt  500

1.000€ lahjoittaneet henkilöt

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

2. Lion Dr. Klaus Hahne (LC Helsinki/Hakaniemi) Saksa

500€ lahjoittaneet henkilöt

2. VCC Heikki Hemilä LC Ylivieska 107-O

3. Lion Maija Huopalainen LC Helsinki Pikku-Huopalahti 107-B

4. Lion Leena Lehmussaari LC Helsinki Pikku-Huopalahti 107-B

5. Lion Leena Logren LC Vantaa Vernissa 107-N

6. PDG Pirjo Järvi LC Iisalmi Yläsavottaret 107-K

7. Lion Sari Laine-Van Hoye LC Helsinki  Ruoholahti 107-B

8. PDG Ilmari Iso-Koivisto LC Riihimäki 107-C

9. Lion Ulla Paavola LC Lahti 107-C

10. PDG Matti Paavola LC Lahti 107-C

11. Lion  Kaarina Laine LC Helsinki Ruoholahti 107-B

12. Lion Kari Hassinen LC Eno 107-H

13. Lion Raija Fors LC Ylivieska Savisilta 107-O

14 Lion Kari Salmela LC Eno 107-D

15 PDG Björn Taxell LC Parainen-Pargas 107-A

16 Lions-perhe 107-A

17 PDG Reino Laine LC Somero 107-A

18 PID Erkki Laine LC Espoo/Kivenlahti 107-B

19. Lion Marsa Bäck LC Helsinki/Ruoholahti 107-B

Lahjoita nyt Ratnapuran sairaalalle – klubisi voi raportoida 
autettuja henkilöitä Vuosisadan Haasteohjelmaan

erikoista on se, että kun meillä on 2 

henkilöä lahjoittaneet 1  000 €, niin 

he molemmat ovat ulkomaisia leijo-

nia, joilla on lions-side Suomeen.

Toinen on belgialainen, jonka 

puoliso on suomalaisen klubin jäsen 

ja toinen on saksalainen, joka (saa-

mani tiedon mukaan) on ollut aikai-

semmin suomalaisen klubin jäsen. 

Tätä taustaa vasten toivon, että ne 

70 % suomalaisista klubeista, jotka 

eivät ole vielä mukana, päättäisivät 

lahjoittaa tähän suomalaiseen aktivi-

teettiin ainakin 5 € per jäsen.

Jos tämä on jollekin pienelle klu-

bille ylipääsemätön asia, niin vähem-

mänkin voi lahjoittaa tai lahjoituk-

sen voi tehdä muutama yksittäinen 

klubin jäsen oman klubinsa nimissä.

 Kaikenkokoiset lahjoitukset ote-

taan kiitollisuudella vastaan.

Erkki Laine
Sairaalan hankevastaava

0400 414 386
Erkki.laine@lions.fi

Kellokoskella tanssittiin
Kellokosken ikäihmisten palvelutalo Kustaa Adolf on ollut LC Kellokoski/

Annojen palveluaktiviteettien kohde useamman vuoden ajan. Yhteis-

työ alkoi kahvitushetkellä, joihin liittyi aina laulu-, luku- tai runotuokiot. 

Söimme lounasta Tuusulan rantatien Onnelassa sekä kahvittelimme Lotta-

museossa ja Kellokosken kotiseutumuseolla. Viime vuosina olemme myös 

toimineet saattajina terveyskeskus- ja lääkärikäynneillä sekä pankkiasioilla.

Viime vuonna järjestimme ensimmäiset Loppiaistanssiaiset ja ne saivat 

jatkoa nyt 2016. Tuusulan kunnan vanhusten päivätoimen vastaava Anna-

Kaisa Kärkkäinen ehdotti, että kutsumme hänen toimialueeltaan Jokelan 

Ester Matilda -kodin asukkaat mukaan tähän tilaisuuteen. Ja näin lähti 

tanssiaiskutsut kumpaankin palvelukotiin sekä muutamalle vielä omassa 

kodissaan asuvalle yksinäiselle vanhukselle.

Me Annat kutsuimme LC Kellokosken leijonaveljet mukaan kanssamme 

järjestämään tätä tilaisuutta. Saimmekin muutamia innokkaita huolehti-

maan musiikista, kuljetusavuksi ja mikä tärkeintä – tanssittajiksi.

Tanssiaisiin varattu aika meni kuin siivillä, mutta ehdimme kuitenkin 

nauttimaan kahvia, voileipiä ja kakkuakin sekä laulamaan muutaman jou-

lulaulun – sehän on vielä sallittua Loppiaisena. 
Merja Gratschew 

Voi sitä iloa ja onnellisuutta mitä saimme nähdä ja kokea, kun nämä yli 80- ja 

90-vuotiaat ikäneidot muuttuivat hetkessä kuin seitsentoistakesäisiksi nuo-

riksi naisiksi, joilla ei polvi- ja lonkkasäryistä tai huimauksesta ollut tietoa-

kaan. Kuva: Eija Liljavirta ja Merja Gratschew.
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Jäsenten palkitseminen kuuluu Lions-toimintaan. Kevätkausi on useissa klu-

beissa eri juhlien aikaa. Näissä tilanteissa on hyvä huomioida ansioituneita 

jäseniä. Palkitsemisen voi tehdä hakemalla jäsenelle säätiön kunniakirjan, 

säätiön pöytästandaarin tai säätiön ansiomerkeistä: yhden ruusukkeen, kah-

den ruusukkeen tai kolmen ruusukkeen ansiomerkin.

HUOM! Kolmen ruusukkeen ansiomerkin osalta uusi myöntöohje on 

seuraava:

Ansiomerkki voidaan myöntää pitkäaikaisesta ja erittäin ansiokkaasta toi-

minnasta säätiön hyväksi.

Arne Ritari -killan jäsenyys on arvokas huomionosoitus kokeneelle ja 

ansioituneelle jäsenelle.

Tietoa palkisemiseen liittyvistä asioista löytyy Suomen Lions-liiton sivulta 

www.lions.fi.

Kaikissa palkitsemiseen liittyvissä asioissa voi kysyä lisää oman piirisi 

ARS-toimikunnan puheenjohtajalta.
Palkitsemisterveisin Ari Brunni

Arne Ritari -säätiön hallituksen jäsen, 
palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja

Harri Natunen ritariksi
LC Rauma/Reimarin jäsenet viettivät silakkamarkkinapeijaisia Rauman Teatte-

riravintolassa 8.1.2016. Juhlaa kunnioitti myös läsnäolollaan piirikuvernööri 

Antti Raitaniemi puolisoineen. 

Juhlan yhteydessä tapahtui myös lion Harri Natusen juhlallinen ritarik-

silyönti, jonka suoritti PDG Kimmo Rouhas ja lähitodistajina olivat PDG 

Veikko Valavuo ja lion Jouko Salo.

Mitalit ja merkit vasemmalta: Lion-Ritarin juhlamerkki, ylhäällä ritarin arkimer-

kit, alla puolisomerkki, yhden-, kahden- ja kolmen ruusukkeen ansiomerkit.

Harri Natusen ritariksilyönti. Ritariksi lyönnin suoritti PDG Kimmo Rouhas, 

todistajina olivat PDG Veikko Valavuo ja lion Jouko Salo.

Arne Ritari -säätiö ja 
palkitseminen

Arne Ritari -säätiö 
toiminut 30 vuotta

Tuleva kansainvälinen johtaja, PCC 

Markus Flaaming puhui Kuopiossa  

AR-säätiön 30-vuotisjuhlalounaalla. 

Kuva: RNen.

Lions-järjestön valmistautuessa ensi 

vuonna juhlimaan 100-vuotista toi-

mintaansa, suomalaiset lionit juh-

livat 19.3.2016 klubiensa tukemi-

seksi perustetun Arne Ritari -sää-

tiön 30-vuotista työtä yhdessä 

suurkeräyksen Punaisen Sulan ava-

jaisten kanssa. K-piirissä AR-sää-

tiön 30-vuotisjuhlalounas syötiin jo 

30.1.2016 ja tilaisuudessa juhlapu-

hujana oli tuleva kansainvälinen joh-

taja, PCC Markus Flaaming.

Flaaming puhui laajasti järjestön 

perustajan Melvin Jonesin elämästä 

sekä suomalaisen lionstyön ”isän” 

Arne Ritarin vaikutuksesta lionstoi-

minnan käynnistämiseksi Suomessa. 

Melvin Jonesin syntymästä tuli tam-

mikuussa kuluneeksi 137 vuotta 

ja Arne Ritarin syntymästä 7.3. 

110 vuotta.

”Arne Ritari kävi Suomessa syn-

tymänsä jälkeen ensimmäisen ker-

ran vuonna 1948. Hän puhui mat-

koillaan myös Lions-toiminnan aloit-

tamisesta Suomessa. Tällöin oli tar-

koitus perustaa lionsklubi Suomeen, 

mutta aika ei ollut vielä kypsä klu-

bin perustamiselle. Vuonna 1950 

Arne tuli tänne jälleen kesäkuussa 

ja tapasi useita henkilöitä, joista 

monet olivat kuulleet Lions-toi-

minnasta. Niinpä 14.8.1950 saatiin 

ensimmäinen klubi Helsinki-Helsing-

fors aikaan. 

Vuonna 1980 Suomen Lions-liitto 

oli näyttänyt kehityskykynsä ja kas-

vuvoimansa uusilla klubeilla ja voi-

makkaasti kasvavalla jäsenmäärällä. 

Kentältä tulevien toiveiden joukossa 

oli ajatus ideoida järjestölle yhtenäi-

nen suositus jäsenistön palkitsemi-

seksi hyvistä suorituksista tai hen-

kilökohtaisina merkkipäivinä. Tähän 

tarkoitukseen sovittiin käytettäväksi 

liittotasolla liiton viiriä ja piiritasolla 

maakuntaviiriä mahdollisella Lions-

esineellä täydennettynä.

Tämän systeemin ollessa käy-

tössä, tuli esiin ajatus, löytyisikö 

muuta tapaa hoitaa asiat kuin näi-

den esineiden avulla. Esille tuli idea 

rahaston tai säätiön perustamisesta, 

johon voisi onnitteluihin käytettävät 

varat ohjata ja sieltä edelleen käyt-

tää "Lions-etiikan" mukaisesti. Se 

hyväksyttiin Lions-liiton valtakun-

nankokouksessa Oulussa 1984. 

Arne Ritarin vieraillessa Suo-

messa keskusteltiin hänenkin kans-

saan asiasta ja hänen nimensä käyt-

tämisestä säätiön nimessä. Koska 

suhtautuminen esitettyyn asiaan oli 

hänen puolestaan myönteinen, pää-

tettiin säätiön nimeksi laittaa Arne 

Ritari -säätiö ja perustamisajaksi tuli 

15.2.1986, jolloin päätettiin esittää 

Hämeenlinnan valtakunnanko kouk-

selle säätiön perustaminen Arne 

Ritarin kunniaksi. 

Hallituksen piirissä kehitettiin 

myös arvostettu Arne Ritari -kilta, 

jonka jäseneksi hyväksytylle  lionille 

myönnetään Lions-ritarin nimi ja 

arvo. Jyväskylän valtakunnanko-

kouksessa vuonna 1994 vahvistet-

tiin killan säännöt.

Killan ensimmäinen jäsen on 

Arne Ritari. Arnen taival päättyi 

18.10.1996.”

1700 ritaria

K-piirin AR-toimikuntapuheenjoh-

taja Martti Törrönen mainitsi päätös-

puheessaan, että Lions-ritareita on 

nyt noin 1700. K-piirissä heitä on 66 

ja tälle kaudelle tulee lisää ainakin 13 

ritarointia. Tilaisuudessa oli mukana 

myös suonenjokelainen Lions-ritari 

Matti Kukkonen, joka kertoi liiton 

valtakunnanko kouksessa tavan-

neensa Arne Ritarin. Tapaamisen 

seurauksena Ritari pistäytyi seu-

raavana päivänä Suonenjoelle, jol-

loin huipennuksena oli saunomi-

nen hänen kanssaan. RNen.
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Lions-toiminnan kehitys on oikean-

suuntaista, mutta kehitettävää on 

edelleen koulutuksessa ja jäsenten 

viihtyvyydessä. Piirejä ja liittoa toi-

votaan lähemmäs jäseniä – ja byro-

kratiaa halutaan purkaa. 

Lokakuun 2015 aikana toteutettu 

jäsenkysely oli Suomen Lions-histo-

rian kolmas. Vastaajia oli lähes 3  000 

eli 12,2 % koko jäsenistöstä. Nais-

ten osuus oli 23,3 % ja ruotsinkie-

lisen lomakkeen täytti 125 lionia eli 

4,2 % koko aineistosta. Eri mittarein 

voidaan arvioida otoksen edustavan 

hyvin koko jäsenkuntaa. 

Tänä vuonna kyselyssä oli uusia 

kysymyksiä koskien mm. vastaajien 

”korkeinta” virka-asemaa klubissa, 

piirissä ja liitossa, halukkuutta ottaa 

korkeampia tehtäviä, halua ottaa toi-

sen sukupuolen edustajia tai maa-

hanmuuttajia klubin jäseniksi sekä 

3 vuoden ennustetta jäsenenä pysy-

misestä. Mielipidettä kysyttiin myös 

klubin aktiviteettien merkityksestä 

ja niistä koetusta tyydytyksestä 

samoin kuin julkisuuden merkityk-

sestä Lions-toiminnalle. Piirin mer-

kitystä klubin toiminnalle ei myös-

kään ennen ole tutkittu. Joitakin osi-

oita taas jätettiin pois, kuten mielipi-

teet eri valtakunnallisten aktiviteet-

tien tärkeydestä. Toisaalta nyt kysyt-

tiin yleisesti kantaa niin valtakunnal-

lisiin kuin kansainvälisiinkin aktivi-

teetteihin sekä ajankohtaiseen turva-

paikanhakijoiden auttamiseen. 

Aiempien kysymysten asteik-

koja muutettiin osaksi numeraali-

siksi sanallisten sijasta, mikä saattoi 

vaikuttaa vastausten jakaumaan, 

vaikka ääriarvojen kuvaukset pysyi-

vätkin samoina. Numeerinen skaala 

on kuitenkin loogisempi ja tulok-

sia voidaan analysoida keskiarvoina 

sekä testata tilastollisesti. 

Yleisesti ottaen klubitoimin-

nan laatu näytti parantuneen, jos-

kin kehittämistä edelleen on mm. 

klubi-iltojen viihtyvyydessä ja kiin-

nostavuudessa. Uusia jäseniä pereh-

dytetään aiempaa paremmin ja kou-

lutuksen laadun koettiin muutoinkin 

kehittyneen aiemmasta. Sekä ulkoi-

sen että sisäisen tiedotuksen todet-

tiin parantuneen. Lions-toimin-

nan näkyvyys julkisuudessa koet-

tiin tärkeäksi, mutta toteutuksessa 

oli varaa parantaa. Lions-toiminnan 

eettiset periaatteet oli varsin hyvin 

omaksuttu ja niitä koettiin noudatet-

tavan, joskin kymmenesosa vastaa-

jista ei aivan yhtynyt mielipiteeseen. 

Lion-lehteä luetaan

Piirin toiminta tunnettiin heikosti, 

eikä sen merkitystä klubitoiminnan 

tukena paljoa arvostettu. Piirin net-

tisivuja seurasi yli puolet vastaajista 

vähintään kuukausittain, mutta tie-

don löytäminen koettiin vaikeaksi. 

Tosin vain joka toisella vastaajalla 

oli tunnukset jäsenosioon. Pääma-

jan sivut koettiin tässä suhteessa 

vielä vaikeammiksi, 15 % koki tie-

don löytämisen sieltä erittäin vai-

keaksi. Lion-lehteä luettiin ahke-

rasti, yli kolme neljästä luki vähin-

tään tärkeimmät artikkelit. Vain 

15  % oli tutustunut lehden nettiver-

sioon. Lions-liiton sähköistä uutis-

kirjettä suurin osa halusi lukea ker-

ran kuussa. 

Jäsenten asenne valtakunnallisiin 

ja kansainvälisiin hankkeisiin ei vas-

tannut järjestön kansainvälistä tavoi-

tetta. Kolmannes ei pitänyt enem-

pää kansainvälisiä katastrofeja kuin 

kotimaahan vyörynyttä pakolais-tsu-

namiakaan auttamisen arvoisena. 

Asenne oli kuitenkin myönteisempi 

kuin samaan aikaan tehdyssä julki-

sessa gallupissa. 

Liiton vuosikokousten ohjelmaan 

ei oltu oikein tyytyväisiä, ja hinta-

laatu-suhteessakin näytti olevan 

kehittämistä. Eroja eri vuosien välillä 

kyllä oli. Jäsenyyden päättymistä kol-

men vuoden kuluessa ennakoi vajaa 

kymmenes vastaajista, mikä vas-

tanne eroavien osuutta käytännös-

säkin. 

Ristiintaulukoinnilla selvisi, että 

piireistä nuorin jäsenkunta oli M-pii-

rissä, missä olivat myös suurimmat 

klubit. Eniten virkaportaita oli kii-

vetty G-piirissä, jossa oli myös pie-

nin naisten osuus. Pieniä klubeja oli 

eniten B-piirissä, jossa myös uusien 

jäsenten opastus koettiin heikoim-

maksi. O-piiri oli maaseutuvaltai-

sin ja siellä oli pienimmät klubien 

taustayhteisöt, päinvastoin kuin 

N-piirissä. Jäsenten tyytyväisyys oli 

parasta M-piirissä ja heikointa H-pii-

rissä. Kansainvälisiin hankkeisiin 

suhtauduttiin parhaiten B-piirissä ja 

nuivimmin I-piirissä. Turvapaikan-

hakijoihin suhtauduttiin epäilevim-

min A- ja H-piireissä ja positiivisim-

min N- ja L-piireissä, joissa ilmeisesti 

on eniten kokemusta asiasta. G-piiri 

voi ylpeillä parhaalla jäsenten sitou-

tuneisuudella ja 3-vuotisennusteella. 

Saavutetun virka-aseman tasolla 

oli yhteys moneen asiaan. Joka toi-

nen vastaaja oli ylennyt klubipre-

sidentiksi, joka neljäs oli toiminut 

vähintään piirin tasolla ja vain 7 

prosenttia oli ns. rivijäseniä. Kaikista 

vastaajista peräti kaksi kolmesta ei 

halunnut ottaa vaativampia Lions-

tehtäviä. Piirikuvernöörit olivat luon-

nollisesti pisimpään olleet jäseninä, 

ja heistä suurempi osa oli miehiä. He 

olivat myös tyytyväisimpiä jäsenyy-

teensä ja valmiimpia kansainvälisiin 

hankkeisiin ja pakolaisten auttami-

seen. Heillä oli paras ennuste jäse-

nenä pysymiseen. Lisävastuuseen 

olivat valmiimpia presidentin tasolle 

yltäneet. Rivijäsenet taas poikkesivat 

muista haluttomuudellaan korkeam-

piin tehtäviin ja heikoimmalla piirin 

tuntemuksella. He myös seurasivat 

piirin ja Liiton nettisivuja vähiten, ja 

vain 23 prosentilla oli tunnukset Lii-

ton jäsensivuille. Asenne valtakun-

nallisiin ja kansainvälisiin hankkei-

siin sekä pakolaisten auttamiseen oli 

rivijäsenillä muita heikompaa, vaikka 

he olivatkin hyvin sitoutuneita, ja 

uskoivat pysyvänsä klubissa. He 

myös kokivat klubin ilmapiirin muita 

paremmaksi, mutta opastuksen hei-

kommaksi. 

Yhteisklubeissa 
tyytyväisyyttä

Klubityypeistä tyytyväisimmät 

jäsenet oli yhteisklubeissa. Niissä 

oli myös paras ilmapiiri, parhaim-

mat aktiviteetit ja paras ennuste 

saada uusia jäseniä. Yhteisklubit oli-

vat myös valmiimpia auttamaan tur-

vapaikanhakijoita. Naisklubit olivat 

vastaanottavaisimpia maahanmuut-

tajajäseniin nähden. Naisjäsenet yli-

päätään kokivat klubin ilmapiirin 

paremmaksi kuin miehet, heillä oli 

myös menestyksellisempää jäsen-

hankintaa, paremmat palveluakti-

viteetit ja paremmaksi koettu piirin 

tuki takanaan. Naiset kokivat valta-

kunnalliset, kansainväliset ja pako-

lais-hankkeet tärkeämmiksi kuin mie-

het. Sitoutuneisuuskin heillä oli vah-

vempaa, mutta 3-vuotisennusteessa 

ero miehiin ei ollut tilastollisesti mer-

kitsevä.

Klubista eroaikeita ilmaise-

vat eivät eronneet parhaiten pysy-

vistä jäsenyyden keston, sukupuo-

len, kuntamuodon, kielen eikä mui-

denkaan taustamuuttujien suh-

teen, mutta he kokivat opastuk-

sensa ja klubinsa palveluaktiviteetit 

huonompina. He myös osallistuivat 

aktiviteetteihin vähemmän, eivätkä 

saaneet niistä tyydytystä. He kävi-

vät harvemmin klubin ja piirin net-

tisivuilla, ja löysivät tietoa huonom-

min. Vaikutelmaksi jäi, että heillä 

oli halua toimia, mutta vastaanotto 

klubiin ja sen toiminta ei vastannut 

odotuksia. 

Johtopäätöksenä voisi todeta, 

että monessa mielessä Suomen 

Lions-toiminta on parantunut, pal-

jolti kehittyneen koulutustoimin-

nan ansiosta. Sitä on syytä kehittää 

edelleen, erityisesti uusien jäsenten 

perehdytystä. Motiivia johtotehtä-

viin tulisi jollakin keinoin parantaa. 

Jos klubien palvelutoiminta saatai-

siin yhteiskunnallisesti vaikuttavam-

maksi ja jäseniä palkitsevammaksi, 

voisi jäsenkehitys olla positiivisem-

paa. Vapaissa vastauksissa toivottiin 

vähemmän byrokratiaa ja parempaa 

asemaa ruotsin kielelle. Vapaista 

vastauksista löytyi myös satoja esi-

merkkejä onnistuneista palvelu- ja 

varainhankinta-aktiviteeteista, jotka 

sopisivat pesämunaksi jo vuosia sit-

ten haaveiltuun aktiviteettipankkiin. 

Kysely antoi paljon ajattelemi-

sen aihetta, mutta myös varmistuk-

sen siitä, että olemme oikealla tiellä. 

Sadan euron ostokortit Liiton myy-

mälään on arvottu, onnea voittajille! 

Kiitos kaikille osallistujille!

Heikki Hemmilä
Lions-liiton varapuheenjohtaja 

2015–2016

RAPORTTI 
JÄSENKYSELYSTÄ  2015
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Olin mukana Suomen Lions-liiton 

delegaatiossa DG-edustajana Stutt-

gartin Eurooppa Forumissa syksyllä 

2005.

Monien tärkeiden asioiden ohella 

keskusteltiin myös saksalaisen toh-

tori Eberhard J. Wirfsin pääsystä 

Lions-järjestön IP-putkeen.

Saksalaisten toimesta meille 

vakuutettiin, että jos nyt annamme 

äänemme tohtori Wirfsille, silloin 

saksalaiset ovat meidän tukenamme 

Olen Lion-lehden välityksellä seu-

rannut Suomen kohtelua kv-presi-

denttikisassa. Kuten tunnettua oli 

Suomelle vuosien varrella monta 

kertaa vakuuteltu, että Euroopan 

vuoron ehdokas tulee Suomesta ja 

Suomi teki pitkän ja hyvän kampan-

jan asian eteen. Nyt siis joku pieni 

sisäpiiri päätti puhelinkokoukses-

saan Suomen syrjäyttämisestä Islan-

nin eduksi.

Menettely on ennenkuulumaton 

törkeydessään ja luo varjon koko 

Lions-liikkeen päälle. Kuvaavaa 

on, että kv-hallituksen Budapestin 

ko kouk sessa kellään päätöksen teki-

jällä ei ollut rohkeutta tulla perus-

telemaan tehtyä ratkaisua, vaikka 

Norjan edustaja oli asiaa voimak-

kaasti kritisoinut. Syynä varmasti-

kin oli, ettei perusteluja yksinkertai-

sesti ollut!

Suomi kansainvälisissä LC-kuvioissa
Tehty päätös joistakin toimenpi-

teistä jatkossa on mitoitettu aivan 

minimin mukaisesti. Mielestäni 

eväitä radikaalimpiinkin mielenil-

maisuihin olisi ollut, mutta en lähde 

niitä tässä erittelemään. Tulee mie-

leen, ettei meitä suomalaisia lain-

kaan arvosteta kv.kuvioissa, mutta 

kelpaamme kyllä maksumiehiksi 

kv.päämajalle! Inhottaa ajatuskin, 

että jälleen piankin maahamme saa-

puu joku kv.presidenteistä kehu-

maan, miten hyviä me olemme!

Vaikka nämä surulliset tapahtu-

mat eivät arkiseen klubitoimintaan 

suoranaisesti vaikuta, niin omassa 

arvomaailmassani on Lions-liikkeen 

imagolle tapahtunut romahdus, 

josta on vaikeaa nousta.

Erkki Hänninen
LC Karhula

Kävelimmekö saksalaisten miinaan?
valittaessa seuraavaa eurooppalaista 

ehdokasta IP-putkeen. Pian tämän 

jälkeen Wirfs valittiin toiseksi vara-

presidentiksi ja sen jälkeen Lions-jär-

jestön kansainväliseksi presidentiksi.

V. 2005 laitettiin alulle Suomi Joh-

toon 2010-projekti ja Suomen IP-

ehdokkaaksi Harri Ala-Kulju.

Ihmetyttää todella kuinka nyt on 

näin käynyt? Eikö edes Lions-järjes-

tössä voi enää luottaa sovittuihin 

puheisiin?

Pitääkö kaikki laittaa mustaa val-

koiselle?

Me suomalaiset tiedämme että 

tämä ei ainakaan ole ollut Harrista 

ja Sirkusta kiinni.

Mitä on tapahtunut että pienen 

Islannin (n. 2  000 lionia) ja jonka 

ehdokas on aloittanut kampanjoin-

nin talvella 2015 menee noin vain 

edelle?

Nämä Chicagon harmaat emi-

nenssitkö tämän pelin ovat ratkais-

seet Saksan, Tanskan ja pienen Islan-

nin avustuksella?

Odotan mielenkiinnolla keväällä 

2016 julkaistavaa raporttia asiasta 

vaikka en usko että siinä on jotain 

mitä emme jo tietäisi. Toivottavasti 

olen väärässä.

Teuvo Männistö PDG,MJF
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde

Loviisan leijonien toiminta on aktii-

vista ja ympärivuotista. Aktiviteet-

tejä riittää lähes jokaiselle kuukau-

delle. Avustukset ja hyväntekeväi-

syys eri kohteisiin toistuvat kuu-

kausittain. Jaettavaa hyvää kertyy 

20–30  000 euroa vuosittain. Jou-

lunajan keskeiset ja tuottoisimmat 

aktiviteetit ovat joulukuusien kasvat-

taminen ja myynti sekä joululehden 

julkaiseminen ja myynti. Lehti on 

lähes 90-sivuinen, laadukas lukupa-

ketti, joka vuosi vuoden jälkeen on 

saanut lämpimän vastaanoton sekä 

lukijoiden että tukijoiden (ilmoitta-

jien) taholta.

Loka-joulukuun avustuskohteina 

olivat lapset, nuoret ja vähävaraiset.

Hyvän Mielen Rock 

Loviisassa järjestettiin jo kolman-

nen kerran kaksipäiväinen, nuori-

soon kohdistuva hyväntekeväisyys-

tapahtuma – jääkiekkoilua huippuni-

mien kuten Tami Tamminen kanssa 

sekä kahtena iltana rock-konsertti 

hotelli-ravintola Ziltonissa. Tilai-

suuteen osallistui yli 300 lipun mak-

sanutta sekä yritys- ja yhteisötuki-

jat. Tapahtuman tuotto, joka tämä 

vuonna suunnattiin kaupungin mie-

lenterveystoimiston kautta lasten ja 

nuorten mielenterveystyöhön, oli 

merkittävä.

Leijonat lahjoittivat  
pikkuväen pikkuovia

”Loviisan pikkuväki elää omaa elä-
määnsä omassa maailmassaan, 
loviisalaistalojen kätköissä. Jotkut 
näkevät heitä toisinaan, toiset eivät 
milloinkaan.”

Tarinat yhdistävät. Onnistuneim-

millaan pikkuovet synnyttävät uusia 

tarinoita ja jäävät elämään. Loviisa-

laistaiteilijat, artesaanit ja kädentai-

tajat loivat viime kesänä Loviisan 

pikkuväelle kolmekymmentä omaa 

pikkuovea, joista koostui Pikkuväen 

polku karttoineen ja mobiilisovelluk-

sineen. Polun jokainen ovi on erilai-

nen ja avaa tien katsojan omaan mie-

likuvitusmaailmaan. 

– Mitähän juuri tämän oven 

takana on ja tapahtuu?

Loviisan Leijonat halusivat edes-

auttaa loviisalaisten pikkuväkitari-

noiden kasvamista ja valitsi lahjoi-

tuksen kohteeksi kaupungin kaikki 

kyläkoulut Pernajassa, Liljendahlissa 

ja Strömforsissa. LC Loviisa/Queen 

Lovisa lahjoitti pikkuovet kaikkiin 

loviisalaisiin päiväkoteihin.

Punainen lanka on, että lapset 

maalaavat omat ovensa ja kehitte-

levät niihin omat tarinansa. Tavoit-

teena on, että jokainen ovi tuo esille 

yhteisönsä ainutlaatuisen olemuk-

sen ja herättää henkiin pikkuovien 

avauksella sen historian. Näin tari-

nat pysyvät taltioituneina ja yhtei-

sesti jaettuina tarinoina. Tarinat 

yhdistävät ja kehittävät. 

Joulun tunnelmaa 
vähävaraisille

Perinteiseen tapaan Loviisan leijonat 

ja seurakunnan diakoniatyö tekevät 

tänäkin vuonna yhteistyötä vähäva-

raisten auttamiseksi ja joulutunnel-

man luomiseksi. Jotta lahjoitettavat 

joulupaketit ja raha-avustukset koh-

distuisivat parhaalla mahdollisella 

tavalla apua tarvitseville, lahjoitus 

kanavoidaan diakoniatyön kautta.

Tänä vuonna lahjoitettava summa 

on 5  000 euroa ja se jaetaan Jouluko-

reina raha-avustuksina. 

ON MONTA TAPAA TEHDÄ 

HYVÄÄ…

Pikkuovet synnyttävät uusia tari-

noita. Tarinoissa mukana Loviisan 

Leijonat.

Aktiivit auttajat asialla
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Lions Club Helsinki/Marjaniemi 

lähetti klubiveljen Kari Ripatin Thai-

maahan Huanan kylän 120 oppilaan 

kyläkouluun piirustuksen opetta-

jaksi. Veli Kari on kuvataiteilija. 

Pyyntö tuli Thaimaasta, jossa vai-

kuttaa suomalainen Dan Rubinstein 

ja hänen thaimaalainen vaimonsa Jo.

Matka alkoi 19.10. ja kesti kuu-

kauden ja oli osa Rubinsteinien 

8  000 asukkaan kyläyhteisössä 

alulle panemaa thaimaalais-suoma-

laista lasten- ja nuorten kehittämis-

ohjelmaa. 

Matkaevääksi Kari sai klubin kus-

tantamana 120 vesiväri- ja 120 väri-

kynäsettiä, lyijykyniä, kynänteroitti-

mia ja 40 kiloa piirustuspaperia. Fin-

nair tuki matkaa sponsoroimalla pii-

rustustarvikkeiden rahtikulut.

”Sain itse nähdä ja kokea, mitä 

koulutus oli Huanan kylässä. Oppi-

laat lukivat kuorossa jotain kirjaa ja 

voitte ymmärtää ettei mitään jäänyt 

päähän. Joissain luokissa opettaja 

avasi television ja poistui luokasta. 

Televisiosta tuli tylsistyttäviä las-

tenohjelmia tai sitten valtion propa-

gandaa. Tunsin ihan oikeaa myötä-

häpeää seuratessani opetusta. Se oli 

vielä surkeampaa kuin minun aloit-

taessani kansakoulun ensimmäistä 

luokkaa 50-luvun alkupuolella.”

”Nämä lapset Huanan koulussa 

eivät olleet koskaan piirtäneet tai 

maalanneet. Sellaiseen ei heidän rii-

siviljelyä harjoittavilla vanhemmil-

laan ole ollut yksinkertaisesti varaa.”

Thaimaa on luonnoltaan kuin 

paratiisi ja ihmiset ihailtavan ystä-

vällisiä ja vieraanvaraisia. Paratiisi 

Thaimaa ei kuitenkaan ole. Sen köy-

hät maanviljelijät ovat todella köyhiä 

ja kaikki kantavat kestämätöntä vel-

kataakkaa. Koulutus on täysin ala-

arvoista. Koululaisten päivä on kaksi 

kertaa pitempi kuin suomalalaisten 

koululaisten ja kotiläksyjä on joka 

päivä 3–5 tunnin ajaksi. Siitä huo-

limatta oppimista mittaavassa Pisa-

tutkimuksessa Suomi on aina viiden 

parhaan joukossa, Thaimaa häntä-

päässä. Jossain mättää. 

”Osana ohjelmaa on kunnianhi-

moisena tavoitteena myös raken-

nuttaa kehittämiskeskus, joka edus-

taisi viimeisintä suomalaista alan 

osaamista. Keskuksessa olisi noin 

100 ihmistä vetävä ”Areena”, jossa 

voisi tehdä valistustyötä paikalli-

sen väestön, erityisesti lasten van-

hempien ja maanviljelijöiden kes-

kuudessa. Ilman valistusta muu-

toksen tekeminen on mahdotonta, 

kuten hyvin tiedämme. Tavoitteena 

on mm. saada vanhemmat nykyistä 

paremmin tukemaan lastensa oppi-

miskehitystä. Areenassa voisi myös 

Thaimaa 
huutaa apua!

Taidepäivä alkoi  Kari Ripatin piirtämän 3 m x 1,5 m kokoisen väritystehtävän 

maalaamisella. Näin tulivat vesivärin käytön perusalkeet esiin.

Taidepäivä alkoi Kari Ripatin piirtämän 3 m x 1 5 m kokoisen väritystehtävän

Kiitokseksi lapset kaunistivat myös opettajansa

Kiitokset menivät myös Lions Club Helsinki/Marjaniemelle.

näyttää elokuvia sekä lapset voisivat 

oppia esiintyämään vanhemmilleen. 

Myös mittava paikallisten opettajien 

”sparraus” tapahtuisi täällä. Keskuk-

sessa olisi Areenan lisäksi kirjasto, 

IT-keskus sekä pienten lasten kehit-

tämiskeskus. Opettajavaihdosta on 

jo sovittu mm. OAJ:n ja Oulun yli-

opiston kanssa”, kertoo Dan Rubin-

stein.

Kari Ripatin pitämä piirustus- ja 

maalauspäivä oli ensimmäinen isoon 

projektiin liittyvä tapahtuma. Suo-

malaiset kasvatuksen ammattilai-

set tietävät, että lapsen kehityksen 

ja kasvun yhtenä tärkeänä element-

tinä on lapsen itseilmaisun tukemi-

nen ja kehittäminen.

Maalauspäivä oli lapsille riemulli-

nen kokemus. Kari Ripatti oli piirtä-

nyt 3 m x 1,5 m kokoisen väritysteh-

tävän lapsille. Maalaustehtävä opetti 

vesivärien käytön alkeet. 

Päivä herätti myös paikallista huo-

miota. Televisiossa oli 10-minuutti-

nen uutispätkä ja paikallislehti jul-

kaisi artikkelin nettilehdessään. 

Television uutispätkän voi nähdä 

YouTubessa osoitteessa: https://

www.youtube.com/watch?v=Dv_

BIXPYUFw&feature=youtu.be

Kari Ripatti kertoo, että sen ilon 

näkeminen, jonka lapset kokivat 

ikiomista väreistään ja maalaami-

sestaan, oli sykähdyttävää. ”Pitkä-

aikaisena leijonanakaan en ole kos-

kaan kokenut niin aitoa antamisen 

iloa ja nähnyt vastaanottajalta niin 

sydäntä lämmittävää kiitollisuutta. 

Olin ylpeä, koska ”We serve.”
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Kuopion klubilla vietettiin 4.12.2015 arvokas charterjuhla, kun K-piirin van-

hin klubi, ”herraklubiksi” kutsuttu LC Kuopio täytti 60 vuotta. Juhlallisuu-

det alkoivat Ison hautausmaan muistoristillä, jonne laskettiin edesmennei-

den jäsenten muistoksi kukkalaitteet sekä sytytettiin kynttilät.

Juhlakokouksessa vastaanotettiin kaksi uutta jäsentä sekä jaettiin 100 

prosentin läsnäolopalkinnot. Tervehdysten vastaanoton jälkeen alkoi ilta-

juhla, jonka avasi presidentti Leif Salenius. Hän totesi, että LC Kuopion 

perustaminen 60 vuotta sitten toteutui LC Lahden myötävaikutuksella ja 

tuella. Klubi on tänä aikana saanut palvella niin kotimaassa kuin ulkomailla. 

Merkittävin hanke oli Ecuadorin silmäklinikan perustaminen LC Kuopion 

aloitteesta, olihan se Lions-liiton ensimmäinen ulkomainen hanke. 

Jouni Kurosen, Esko Hartikainen sekä Ilpo ja Johannes Rannankarin esit-

tämän Juhlakantaatin jälkeen liiton tervehdyksen toi viime kauden puheen-

johtaja Tuomo Holopainen. Hän totesi mm. että kukapa osasi arvioida vuosi 

sitten millaisessa ympäristössä toimimme syksyllä 2015. Suomea koette-

levat taloustaantuma, työttömyys ja eriarvoistuminen sekä valtaviin mit-

toihin paisunut turvapaikanhakijoiden määrä sekä heikossa hapessa oleva 

julkinen sektori.

”Tänä vuonna on Suomeen saapunut jo 31  000 pakolaista. Maahamme 

on nopeasti perustettu kymmeniä vastaanottokeskuksia. Nopeasti kasva-

nut turvapaikanhakijoiden määrä on luonut uuden haasteen meille suo-

Kuopion ”herraklubi”  täytti 60 vuotta

Tukea nuorille ja naisille

IPCC Tuomo Holopainen lyömässä uudeksi Lions-ritariksi Matti Martikaista, 

takanaan puoliso Terhi ja lion Ilkka Hiltunen. Vuoroaan odottelee toinen uusi 

Lions-ritari Eero Wetzell puolisonsa Kaisun kanssa. Oikealla klubin presidentti 

Leif Salenius. Kuva: RNen. 

30 vuoden Lions-työstä palkittu Ilkka Hiltunen ja klubin presidentti Leif 

Salenius luovuttivat Vuoden leijona -kiertopalkinnon lion Lauri Huittiselle. 

Kuva: RNen.

LC Muurame on vuodesta 2002 tukenut kummilapsia Sri Lankassa ja viime 

vuosina puolet tuotosta on ohjattu Naisten Pankin kautta heidän valitse-

maansa kohteeseen.

Yksi tapa tukemiseen on ollut ainakin viiden jäsenen ”pyöreiden vuo-

sien” syntymäpäivälahjoitukset. Toinen jo perinteeksi muotoutunut on ns. 

Syksyn Kotikonserttiruskan, lyhtyjen ja kynttilöiden aikaan. Nyt tilaisuus 

oli järjestyksessä 10. Vierailijoina ovat olleet mm.trubaduuri Petri Utriai-

nen, tenori Jukka Luukkanen ja muusikko, lauluntekijä Peter Ohls, Murmuu-

teatterilaisia, ilmaisutaidon Pegasos-ryhmä, Erkki ja Katri, Gloria Lapitan 

Matarasta, lausuja Ritva Moisio, Harmaat Herrat viisi vuotta sitten kuten 

myös tänä syksynä ”Juhlakonsertissa”. Ohjelman lisäksi ilta koostuu arpa-

jaisista, kahvista, munkeista ja yhteislaulusta (viimeisimmäksi aina ”Hil-

jainen tienoo”) sekä tutuista läheltä ja kauempaa. Sopu antaa tilaa noin 

30 konserttivieraalle.
Leena ja Olavi Roivainen Harmaat herrat, yleisöä sekä osa palkinnoista.

malaisille. Kolmannella sektorilla voi olla tärkeä rooli maahanmuuttajien 

kotouttamisessa. Mitä kaikkea tämä tulee merkitsemään lionsklubien toi-

mintaan, jää nähtäväksi. 

Kansainvälinen Lions-toiminta, samoin kuin itsenäinen Suomi, täyttä-

vät 100 vuotta vuonna 2017. Vastuullisuus, palveluhalu, avoimuus, yhtei-

söllisyys ja isänmaallisuus ovat arvoja, joiden varassa voitte luottavaisin 

ja iloisin mielin jatkaa juhlavuoteemme. Kiitos Teille kaikille erinomaisesta 

Lions-työstänne. Voitte olla tyytyväisiä siihen mitä olette saaneet aikaan 

60 vuoden aikana. Olen varma, että apua ja tukea saaneet ihmiset ovat 

teille kiitollisia.” 

Huomionosoitusten aikana klubin Vuoden leijonaksi nimettiin pitkäai-

kainen jäsen Lauri Huittinen. Hän sai haltuunsa arvokkaan kiertopalkinnon, 

joka on rakennettu 55 vuotta 100-prosentin jäsenenä toimineen edesmen-

neen jäsenen Mikko Tikanojan Melvin Jones-laatasta sekä sen ympärille 

kiinnitetyistä Mikon lukuisista palkinnoista ja ansiomerkeistä. 

Lions-ritareiksi IPCC Tuomo Holopainen löi ansioituneet jäsenet Eero 

Wetzellin ja Matti Martikaisen. PDG Erik Ongelin palkittiin 50 vuoden 100 

prosentin työstä. Lisäksi jaettiin suuri määrä täysiä vuosikymmeniä palvel-

leille jäsenille juhlamerkkejä sekä piirikuvernöörin ansiotähtiä ja presiden-

tin tunnustuspalkintoja.

Juhlan huipentumana oli lion Eero Wetzellin esittämä historiikki, joka 

asiapitoisuuksineen ja humoristisen esitystavan ansiosta ei jättänyt ketään 

kylmäksi. Historiikkiin mahtui Ecuadorin silmäklinikan puuhamiehen Lasse 

Turusen vuosien takainen radiohaastattelu sairaalan perustamisvaiheista.
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Hämeenlinnassa ajetaan Tawastin
viitoittamilla ajoteillä

LC Asikkalalle kunnan 
kulttuuritekopalkinto 

Kyllä, luit aivan oikein. Hämeenlinnan kantakaupungissa ja maaseudulla 

on jo pari vuotta ajeltu ja kävelty LC Hämeenlinna/Tawastin ”äijien” vuo-

lemien aurauskeppien viitoittamilla tiestöillä. Tämän talviturvallisuus akti-

viteetin on mahdollistanut loistava yhteistyö Hämeenlinnan kaupungin 

kanssa. Kesällä v.2014, sovittiin raamit 4  000 kappaleen suuruisen auraus-

keppien teko urakalle. Alkusyksystä (v.2014) lähes 40 klubilaista kävi työ-

ryhmissä vuolemassa Aulangon maaston kuusikoista kuukaudessa auraus-

keppi urakan valmiiksi.

Työn laatuun oltiin kaupungin suunnalta ilmeisen tyytyväisiä. Saimme 

syksyllä (v.2015) yhtä suuren meille mieluisan tilauksen. Innolla ja lähes 

samalla miesmäärällä klubi otti projektin vastaan. Nyt harvensimme suu-

rilla sydämellä ja käsillä Hämeenlinnan länsipuolisella alueella Vuorentaan, 

Ahveniston kuusikoita. Näissä maisemissa muuten juostiin Helsingin v. 

1952 kesä olympialaisten 5-ottelun maastojuoksukisa. Mukava syksyinen 

metsäkeikka, tykötarpeina oli vesureita ja kirveitä. Projekti tuotti osallistu-

jille upeassa hämäläisessä metsässä uusia elämyksiä. Monelle lionille kep-

pien vuolemisesta tuli kuntoilukuukausi, metsässä viihdyttiin ja vuodatet-

tiin sopivasti hikeä. Myös euroja projekti tuotti hyvin.

Toki klubimme on (v.2015) tehnyt muutakin. On oltu järjestyksen-

valvojina Linna Jazz -tapahtumassa, Kantolan uuden tapahtumapuiston  

AC/DC-yhtyeen Megakonsertissa, jossa väkeä oli runsaat 50  000, ja perin-

teisillä Elomessuilla. Vapaalla on käyty ansiokkaasti mm. Otepään korkean-

paikan leirillä, lion Reijo Salmisen vieraana Lahden Urheilumuseossa, josta 

ei selvitty ilman kinkkistä tietovisakisailua, teatterireissuilla, Hauholla ros-

vopaistia maistamassa ja lokakuussa perinteisellä Saarenmaa Ralli retkellä.

PuSu:lle varoja golfista 
ja lavatansseista

Klubimme Punainen Sulka keräysvastaava Pekka Ahonen on virittänyt ver-

kostojaan kohta käynnistyvän PuSu-projektin tiimoilta. Suurehkon klu-

bimme keräystuotto on todella haastava. Pekka saa toimilleen luonnolli-

sesti koko klubin tuen. Mukava yhteensattuma, ex-piirikuvernööri Markku 

Ilmarinen (jäsenemme) on valittu PuSu:n piirikoodinaattoriksi. Tulevalla 

kaudella panostamme myös kahteen omaan tapahtumaan. Kevään korvissa 

(la 14.5.) pelataan monelle tutulla Tawast Golfin kentällä todennäköisesti 

scramble hyväntekeväisyyskisa. Tervetuloa golffaamaan ja tutustumaa SM-

kisakentään, jossa lyödään heinäkuussa aikuisten mestaruuksista. Toinen 

aktiviteetti on (su 31.7.) luonnonkauniin Katuman lavan miljöössä, järjes-

tettävä iltapäivätanssit, pienellä erikoisohjelmalla höystettynä. Tawastilai-

set kutsuvat sinut puolisosi kera Katumalle tanssahtelemaan. 

Martti Jaakkola

Itsenäisyyspäivänä LC Asikkala vastaanotti Asikkalan kunnan vapaa-aika-

lautakunnan myöntämän kulttuuritekopalkinnon. Klubi on vaalinut Anian-

pellon markkinoiden arvokkaita perinteitä järjestämällä nykymuotoisia, kak-

sipäiväisiä markkinoita 45 vuoden ajan.

Lisäksi klubi on edistänyt vesistörikkaan kunnan saunakulttuuria järjes-

tämällä erilaisia saunatapahtumia vuodesta 1995 alkaen joka toinen vuosi. 

Vapaa-aikalautakunta arvioi nämä kunnan matkailuakin tukevat klubiakti-

viteetit todellisiksi kulttuuriteoiksi.

Vanhat Anianpellon markkinat olivat aikanaan Etelä-Suomen suurin 

markkina- ja sosiaalinen yleisötapahtuma vuodesta 1728 vuoteen 1910, 

jolloin ne siirtyivät Lahteen. Nimensä mukaisesti markkinat järjestettiin 

vanhan Anianpellon kylän pelloilla. 

LC Asikkala herätti tämän tärkeän paikallisen perinteen henkiin 45 vuotta 

sitten. Markkinoita on taas järjestetty vuodesta 1970 lähtien elokuun toi-

sena viikonloppuna Vääksyn Kalmarinrannassa, jota kauppiaat ylistävät 

”Suomen kauneimmaksi markkinapaikaksi”.

Markkinoista on tullut suosittu ja kaupankäynnin lisäksi monenlaista 

ohjelmaa sisältävä kotiseututapahtuma, jossa käy vuosittain arviolta 

15  000–20  000 kävijää ja runsaat 200 kauppiasta. Anianneidon valinnan 

lisäksi muu ohjelma tukee vuosittain vaihtuvaa markkinateemaa. Markki-

noista saatava tuotto käytetään erilaisten nuorisotoimintojen tukemiseen. 

LC Asikkala on markkinoiden ohella merkittävästi tutkinut, edistänyt 

ja kartoittanut paikallista saunakulttuuria. Se on järjestänyt erilaisia sau-

natyyppejä koskevia tapahtumia, kerännyt paikallisia saunatarinoita, jär-

jestänyt saunaseminaareja ja viime kesänä Saunasta saunomiseen -näyt-

telyn yhdessä Suomen Saunaseuran ja Asikkalan kunnan kanssa. Näytte-

lyssä kävijä sai kokonaisvaltaisen elämyksen saunasta kuvineen, äänineen 

ja savusaunan tuoksuineen. 

Kesänäyttely, johon liittyi useita oheistapahtumia tietoiskuineen ja löy-

lyrauhan julistuksineen, päätti tällä erää klubin pitkäaikaisen sauna-aktivi-

teetin. Näyttely herätti kosolti kiinnostusta ja ihailua jopa sauna-ammatti-

laisissa ja kansainvälisissä vieraissa.
 Risto Jokiaho

Parin tunnin aurauskeppisaalis ja tekijät Ahveniston olympiamaisemissa. 

Kuva: Pekka Ahonen.

LC Asikkalan Risto Jokiaho (vas.), kunniakirjaa kannatteleva presidentti 

Raimo Rintala, Matti Mäkiaho ja Matti Halme vastaanottivat kulttuuri-

tekopalkinnon Asikkalan kunnan edustajilta Rita Ruotsalainen-Kyynäräiseltä 

ja valtuuston puheenjohtajalta Tuomo Riihilahdelta. Kuva: Pekka Ahonen.  
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LC Hirvensalmi juhli 50-vuotista 
taivaltaan 

LC Hirvensalmi oli kutsunut vuosijuhlaansa lohkonsa kaikki klubit, joista 

osa oli edustettuna ja osa lähetti tervehdyksensä juhlivalle klubille. Mai-

nittujen lisäksi juhlassa olivat läsnä pääosa klubin jäsenistä puolisoineen, 

DG Markku Vihavainen ja lohkonpuheenjohtaja Tero Kallio sekä juhlapu-

huja PCC Seppo Söderholm puolisoineen ”Vain elämää” tutuksi tulleessa 

Satulinnassa Hirvensalmella. 

Klubin ystävyysparit niin LC Helsinki/ Herttoniemi kuin LC Tallinn/ City 

lähettivät tervehdyksensä juhlaan sekä kummiklubi LC Tuusniemen edus-

tajat kunnioittivat tapahtumaa läsnäolollaan.

Klubipresidentin Jorma Yrjösen tervehdyspuheen ja maljannoston jäl-

keen kuultiin klubihistoriikki PDG Juhani Mannisen kokoamana, mistä voi-

daan poimia Tallinnan lastensairaalan huomattavat aktiviteetit yhdessä LC 

Herttoniemen kanssa 90-luvun alkupuolella monien muiden kansallisten 

ja paikallisten aktiviteettien lisäksi. 

Klubin todettiin vuosien saatossa kohdentaneen avustuksiaan paikka-

kunnan kohteisiin useita satojatuhansia, joista pääosa on koottu neljä-

kymmentä vuotta toteutetulla paperinkeräyksellä. Vuosittainhan klubilai-

set keräävät liki satatuhatta kiloa jätepaperia toimitettavaksi uusiokäyttöön.

Juhlapuhuja PCC Seppo Söderholm painotti puheessaan klubien nopeasti 

muuttuvaa ikärakennetta sekä hienoista jäsenmäärän vähenemistä koros-

taen lionsjärjestön luottamuksellisia toimintatapoja ja avustustoimintoja 

eri muodoissaan.

Huomionosoitusten kohokohtana oli yli 35 vuotta klubissa aktiivisesti 

toimineelle lion Esko Kompalle luovutettu Melvin Jones-jäsenyys klubin 

sisäisten muistamisten lisäksi.

Tasokkaasta viihdyttämisestä vastasivat pianisti Antti Manninen ja viu-

Kuva luovutustilaisuudesta Palvelukeskuksessa, vasemmalta lady Jaana 

Sandström-Karhu, lahjoitettu pyörätuoli, Hannele Vitikainen, klubipresi-

dentti Jorma Yrjönen, Eveliina Moilanen ja klubisihteeri Jari Karhu. Kuva: 

Reijo Vakimo.

listi/ laulaja Tuukka Lehtonen, kappalevalinnoista voidaan mainita mm 

kautta aikojen Suomen suosituin rakkauslaulu ”Romanssi” upeana esi-

tyksenä.

Juhlavuotenaan klubi lahjoitti jo aiemmin mainitun kiipeilytelineen Hir-

vensalmen päiväkoti Ompulle sekä kunnan Palvelukeskuksen kuntouttavaa 

hoitoa antavalle Aininkodille 2 televisiota ja 2 radiota. Klubin ladyt juhlisti-

vat osaltaan 50-vuotistaivalta lahjoittamalla Hirvensalmen Palvelukeskuk-

sen käyttöön ulkoilupyörätuolin pukeutumispussilla.

Juhani Manninen

Meneillään olevalla kaudella 60 vuotta täyttävä LC Hiekkaharju-Sandkulla 

on tuottanut 10 muistolautasta kotipaikkakuntansa Vantaan historiallisista 

rakennuksista ja maisemista. Lautasista yhdeksän on Kimmo Pälikön tai-

detta, yksi Veikko Roinisen. Niin ikään yhdeksän on teetetty Arabiassa ja 

yksi Kultakeramiikassa.

Ensimmäinen lautanen on tuotettu 1986 ja viimeinen tilaus on tehty 

edellisen toimikauden aikana 2014.

Pyhän Laurin eli Helsingin pitäjän kirkosta on kolme lautasta. Kirkon 

Vantaalaista historiaa
LC Hiekkaharjun lautasissa

Björn-Erik Blomqvist esittelee uusinta ja samalla kymmenettä Vantaa-lau-

tasta, kuviona Pyhän Laurin eli Helsingin pitäjän kirkko. Lautastaulun on 

taiteillut Kimmo Pälikkö. Kuvassa taustalla oikealla LC Hiekkaharju-Sand-

kullan Vantaa-aiheisia mukeja. Niittenkin kuvina on käytetty lautasissa ole-

vaa Pälikön taidetta.

Yhdeksän ensimmäistä Vantaa-lautasta kuvattuna LC Hiekkaharju-Sand-

kullan lautasvastaavan Björn-Erik Blomqvistin ja hänen puolisonsa Railin 

olohuoneen seinällä.

vihki piispa Maunu III Särkilahti 1494, joten yksi lautastilaus tehtiin kirkon 

vihkimisvuoden 500-vuotisjuhlavuonna 1994.

Muissa lautasissa kuva on mm. Tikkurilan rautatieasemasta (ensimmäi-

nen juna saapui asemalle 1862), Vantaan kaupungintalosta (vihitty 1957), 

Dahlforsin viilatehtaasta (rakennettu 1880-luvulla) ja valtioneuvoston edus-

tuskartanosta Königstedtistä (rakennettu 1816). 

Klubilla on tiivistä yhteistyötä Vantaan kaupungin ja vantaalaisten seu-

rakuntien kanssa, ja ne luonnollisesti ovatkin klubin suurimpia lautasasi-

akkaita. Samoja kuvioita hyväksi käyttäen Hiekkaharjun klubi on tuottanut 

myös mukeja tuliais- ja matkamuistokäyttöön. 

Teksti ja kuvat Antti Tuomikoski
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LC Loimaa/Tähkän jäsenet päättivät järjestää vuosina 2015–2017 kolme 

peräkkäistä itsenäisyyspäiväjuhlaa, johon elossa olevat Loimaan seudun 

sotaveteraanit ja lotat puolisoineen tai avustajineen kutsutaan kunniavie-

raiksi. Itsenäisyyspäiväjuhlan järjestäminen oli ollut menneinä vuosikym-

meninä klubin aktiviteettina, mutta ei enää viime vuosina. Nyt päätimme 

palauttaa tämän arvokkaan aktiviteetin.

Tämän vuotinen juhla järjestettiin Loimaan Heimolinnassa 5.12.2015. 

Heimolinna oli se paikka, josta Loimaan miehet lähtivät talvisotaan ja jatko-

sotaan. Kutsuttujen veteraanien joukossa oli klubimme kunniajäsen Veikko 

Kotiranta, jota juhlan aikana haastatteli sotavuosien muistoista juhlan juon-

taja Olli-Pekka Rastas. 

Juhlan suunnitteluun ja järjestelyihin saimme suurta apua ja ammatti-

taitoa ammatti- ja aikuisopisto Novidan liiketalouden opiskelijoilta ja hei-

dän lehtoriltaan Annikki Puukalta. Juhlaan kohdistuneen työn opiskelijat 

saivat hyväksi lukea osaksi opintojaan. Klubi muisti heidän arvokasta työ-

panostaan juhlassa kukilla.

Juhlassa kansamme itsenäisyyttä valottivat elävästi puheillaan pres. 

Hannu Suominen, Loimaan kaupunginhallituksen pj. Teuvo Suominen ja 

juhlapuhujana prikaatikenraali Olli Nepponen. Juhlasta teki erityisen myös 

se, että monilla elämän alueilla ansioitunut veljemme Eino Vepsä lyötiin 

Arne Ritari -ritariksi. Juhla- ja tanssimusiikista huolehti Kauppala Big Band 

orkesteri. Lisäksi kolmen naisen trio Ämmät esitti hauskoja laulelmia Big 

Bandin säestämänä. Monipuolista ohjelmaa täydensi laadukas pitopöytä-

tarjoilu. 
Ilkka Uusitalo

H-piirin ensimmäinen naisklubi Savonlinna/Linnatar vietti 20-vuotisjuh-

laansa 28.11.2015 kunniakkaalla Savonlinna Wanhalla Kasinolla lohkon 

klubien ja muiden ystävyysklubien kesken. Presidentti, PDG Helli Sutinen 

toivotti kaikki tervetulleiksi ja alussa laulettiin Linnattarien oma laulu ”Lions-

aatetta seuraten”, jonka sanat on kirjoittanut klubin jäsen Seija Saasta-

moinen.

Lions-liiton ja piirintervehdyksen esitti DG Kyösti Suomalainen. Juh-

lapuheen piti PDG Pirkko Vihavainen, More Women in Lions – Suomen 

koordinaattori. Tilaisuudessa palkittiin Tiina Raninen ja Satu Sallinen Mel-

vin Jones -jäsenyydellä piirikuvernöörin ja PDG Juhani Kautosen toimesta 

ja PCC Harri Forss löi Ulla Honkasen Lions-ritariksi. Anna-Kaarina Kaukio 

ja Terttu Valonen palkittiin yhden ruusukkeen ansiomerkillä. Klubin histo-

riikki esitettiin sanoin ja kuvin Anna-Kaarina Kaukion kokoamassa Ifolor-

kirjassa, johon Helli Sutinen oli kirjoittanut historiikin. Tilaisuudessa kuul-

tiin myös musiikkia Satu Jalvanti-Hannikaisen järjestämänä.

Toiminnan keskipisteenä ovat olleet vanhukset, lapset ja nuoret. Varoja 

on kerätty omalla kalenterilla, jota on toimitettu vuodesta 1997 alkaen. 

Lisäksi varoja on hankittu siivoamalla, ikkananpesulla ja myyjäisillä eri tilai-

suuksissa. Yhdessä naapuriklubien kanssa on hankittu turvapuhelimia van-

huksille, oltu mukana nuorisotalohankkeessa ja istutettu puita. Myös sil-

mälasikeräyksen tuloksena on tuhansia laseja toimitettu edelleen. Palvelu-

aktiviteettina on ystäväpalvelu ja kummi-hoivakoteja, joissa on vierailtu ja 

järjestetty ohjelmaa sekä kuljetuksia eri tilaisuuksiin. Omaan virkistykseen 

on panostettu vierailemalla muissa klubeissa ja kutsumalla vieraita sekä jär-

jestämällä omaa vapaata ohjelmaa.
Teksti: Helli Sutinen

LC Loimaa/Tähkällä arvokas
ja iloinen itsenäisyyspäiväjuhla

LC Savonlinna/Linnatar 20 vuotta

Sotaveteraaneja ja lottia avustajineen LC Loimaa/Tähkän itsenäisyspäivän 

juhlassa oli 63.

Linnattaria 20-vuotisjuhlassa. Kuva: Seppo Rasimus.

Muistojen kauniit sävelet viihdyttivät 

Laulajat (vasemmalta) Sirkka Keiski, Erja Uitto ja Iris Rautio. Kuva: Lea Jär-

vikare.

Marraskuun hämärästä ei ollut tietoakaan Ritarihuoneella 11.11.2015, kun 

tunnelmallisessa vaakunasalissa kajahtivat menneiden vuosikymmenten 

muistojen kauniit sävelet. LC Vantaa/Helsingen järjestämässä konsertissa 

sali oli ääriään myöten täynnä.

Kevät ja syksy olivat kiireistä aikaa klubimme jäsenelle Sirkka Keiskille, 

joka kokosi musiikkiystävistään, laulajista ja muusikoista, melkoisen jou-

kon, ideoi sekä organisoi koko konsertin. Se vaati monen monet sähköpos-

tit, puhelinsoitot, tapaamiset ja keskustelut.

Lopulta paletti oli koossa, solisteiksi olivat lupautuneet Erja Uitto, Ossi 

Ahlapuro, Jussi Raittinen, Juhani Markola, Taisto Saaresaho sekä klubimme 

laulusirkut Sirkka Keiski ja Iris Rautio. Konsertin ohjelmisto muodostui kun-

kin solistin parhaimmista biiseistä. 

Säestyksestä huolehti Muisto-orkesteri, jossa soittivat taitavat muusikot: 

kapellimestarina jazzpianisti Veikko Hakkarainen, hanurissa Kari Lindqvist, 

Seppo Olkkonen saxofonit, Esa Pethman huilu ja tenorisaxofoni, Pekka Sar-

ras rummut ja Sampo Tiittanen basso. Sovituksista vastasivat Veikko Hak-

karainen ja Sampo Tiittanen.

Jussi Raittinen toimi konsertin juontajana. Hienolla supliikillaan hän hoiti 

tehtävän ja esitteli laajalla musiikin tietämyksellään höystäen niin esiinty-

jät kuin laulutkin. Upeiden artistien johdolla muistojen illasta kehkeytyi 

yleisönsä hurmannut herkullinen kokonaisuus. Yleisöä hemmoteltiin iha-

nilla ikivihreillä, joiden tahdissa yhden jos toisenkin jalka vipatti ja iloisista 

ilmeistä näki, että laulujen sanat koskettivat sydäntä.

Konsertin tuotosta voimme kiittää esiintyneitä taiteilijoita, jotka osal-

listuivat konserttiin korvauksetta talkoohengessä. Tuoton käytämme van-

taalaisten lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi.

Teksti: Irmeli Kolehmainen ja Sirkka Keiski
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LC Muhos aloitti tämän kauden 
vauhdikkaasti 

Jouluiloa ensi- ja 
turvakodin asiakkaille

LC Ronjat veivät jouluiloa 

LC Jyväskylä/Kuokkala lahjoitti Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:lle toi-

minnan tukemiseen 3 000 euroa yhdessä Jyskän Varastomyymälän kanssa.

Keski-Suomen ensi- ja turvakoti on lastensuojeluyksikkö, jonka tarkoi-

tuksena on turvata lapsen oikeus suotuisiin kasvuolosuhteisiin, tukea van-

hemmuutta ja perheenjäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, ennaltaehkäistä 

perheväkivaltaa sekä auttaa ja hoitaa perheväkivallasta kärsiviä ja kriisiti-

lanteissa olevia perheitä ja perheenjäseniä.

Lahjoitussumma on kerätty mm. Jyskän Varastomyymälän 30 v. mark-

kinoiden yhteydessä ohjaamalla liikennettä myymälän pysäköintialueella, 

lasten laskiaistapahtumasta, Kuokkalan mehuaseman toiminnasta sekä siu-

naustilaisuuksista auttamalla omaisia vainajan saatossa haudan lepoon.

Lahjoitus luovutettiin Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry:lle 8.12.2015.

Tapio Sivonen

Toukokuussa 2016 LC Muhos täyttää 60 vuotta. Juhlakausi on aloitettu 

lukuisten aktiviteettien ja tapahtumien myötä. Tällä kaudella pääpainona 

ovat lapset ja nuoret sekä ikäihmiset.

Joitakin esimerkkejä tapahtumista: elokuussa pelattiin pesäpallo-ottelu 

Pohjois-Suomen mestareita, Muhoksen Pallosalamien e-tyttöjä, vastaan. 

Samalla seuralle lahjoitettiin junioripesäpalloja. 

Syyspimeän saavuttua Muhokselle järjestettiin 300 henkilölle ilmainen, 

Rovaniemeläinen energinen LC Rovaniemi/Ronjat vierailivat Rovaniemen 

terveyskeskussairaalan 2A osastolla joululaulujen, iloisen mielen sekä osas-

tolle lahjoitettavan liikuteltavan television kera Tuomaan päivänä, jota pide-

tään jouluajan alkupäivänä ja josta johtuu sanonta ”hyvä Tuomas jou-

lun tuopi”.

Ronjat lahjoittivat huoneesta huoneeseen helposti liikuteltavan tele-

vision niiden potilaiden iloksi ja ajanvietteeksi, jotka sairautensa vuoksi 

eivät kykene siirtymään televisiohuoneeseen. – Joulu on antamisen juh-

laa, sen vuoksi halusimme ajoittaa lahjoituksemme jouluviikolle, iloitsee 

Ronjien presidentti Sirkka Lankila selvästi liikuttuneena Ronjien saamasta 

vastaanotosta. Ronjien musisoiva Harriet Urponen sai tilaisuuteen saapu-

neen hoitohenkilökunnan edustajat sekä osaston potilaat laulamaan Ron-

jien mukana jouluisia lauluja.

Vajaan vuoden ikäinen rovaniemeläinen naisleijonaklubi oli hyvällä asi-

alla jo kolmannen kerran. Vain kuukausi sitten Ronjat vierailivat Rovanie-

men Nuorten Äitien pikkujouluissa vieden sinne mukanaan oikean Napa-

piirin Joulupukin sekä pussillisen lahjoja äideille sekä heidän pienokaisil-

Kuvassa oikealta lionit Risto Onkila, Pauli Kujala, presidentti Henry Aarnio, 

Jyskän Varastomyymälän kauppias Timo Puustinen, ensi- ja turvakodin toim.

joht. Eija Paloheimo, rahastonhoitaja Mikko Kauranen ja ensi- ja turvakodin 

palvelupäällikkö Anne Astikainen.

LC Ronjien presidentti Sirkka Lankila luovutti liikuteltavan television ter-

veyskeskussairaalan 2A osastolle niiden potilaiden iloksi, jotka eivät itse 

pääse siirtymään televisiohuoneeseen. Lahjoituksen vastaanottivat vt. yli-

lääkäri Margit Kärki ja osastonhoitaja Marianne Jaako. Kuva: Tarja Puhakka.

Mukava tietää, että näillä leluilla tuotiin iloa moniin Muhoslaisiin koteihin.

Jo hutunkeitossa e-tytöt määräsivät suunnan otteluun

hauska elokuvailta. Lokakuussa kerättiin silmälaseja Sri Lankaan lähetet-

täväksi lähes 200 kappaletta siitä huolimatta, että viime vuonna jo kerät-

tiin paikkakuntalaisilta silmälaseja 765 kappaletta. Lapsen oikeuksien päi-

vää marraskuussa juhlittiin lasten kanssa Koivu ja Tähti -kulttuurikeskuk-

sessa. Ohjelmana oli talutusratsastusta sekä huvittava taikurinäytös. Tämä-

kin tapahtuma oli yleisölle ilmainen. Lelukeräyksellä saadut lelut lahjoitet-

tiin Muhoksen diakoniatoimistoon. He jakoivat lelut joululahjoiksi. Perin-

teisesti joulukuussa itsenäisyyspäivän aamuna sekä jouluaattona sytytet-

tiin kynttilät sankarihaudoille. Tavaksi on muotoutunut myös tarjoilla kuu-

maa mehua ja pipareita hautausmaalla jouluaattona.

Klubitoiminnan suunnittelua ovat edistäneet kaikki lionkoulutukset, joi-

hin on osallistuttu. Koulutuksista on saatu paljon energiaa kehittämään 

brändiä ja lisäämään näkyvyyttä. Tutustukaa paremmin toimintaamme Face-

book ja www-sivuillamme.

Teksti ja kuvat: Maria Laura Varela de Saaranen

leen. Keväällä Ronjat vierailivat Rovaniemen sairaalakoulussa koulunkäyt-

töä avittaviin laitteisiin kohdistuneen lahjoituksen kera. Seuraava iso varain-

keruutapahtuma on 1.4.
Sirpa Määttänen
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Noin vuosi sitten järjestettiin ensimmäisen kerran paikkakunnan lapsiper-

heille suunnattu Lammasluodon Joulumetsä -tapahtuma. Tapahtuman kon-

septi oli erittäin onnistunut ja klubit päättivät järjestää tapahtuman myös 

vuoden päästä. 28.11.2015, tuulisesta säästä huolimatta tapahtuma keräsi 

lapsiperheitä tasaisena virtana heti aamusta alkaen. Ohjelmaa oli kehitetty 

edellisestä kerrasta oppien, mutta pääkohderyhmä oli edelleenkin lapsi-

perheet. 

Poniratsastus on aina varma vetonaula ja tälläkään kertaa ponille ei juuri 

lepotaukoja suotu. Paikalle oli kutsuttu myös Kennelliiton ”halikoirat”, joita 

lapset ja miksei myös vähän vanhemmatkin innokkaasti rapsuttivat ja silit-

tivät. Totutusti palokunta esitteli välineitään. Paikalle oli tuotu myös san-

koruisku, jolla lapset saivat harjoitella liekkien sammuttamista ihan käy-

tännössä. 

Mitä on joulutapahtuma ilman joulupukkia tai Muumimaailman asuk-

keja? Ei mitään! Joulupukki, Pikku-Myy ja Muumipeikko saapuivat paikalle 

tervehtimään lapsia. Muumipeikon halaaminen oli selvästi suosituinta lap-

sille. Pikku-Myy heitti yläfemmoja mennen-tullen ja hetken päästä jo lau-

lettiin yhdessä Fröbelin Palikoiden niin tuttua kappaletta ”Pää, olkapää, 

peppu, varpaat” aina vaan nopeampaan tahtiin. Välillä taas hieman rau-

hallisemmin Joulupukki-laulua, johon myös itse Joulupukkikin osallistui.

Metsän kätköissä partiolaiset opastivat lapsia käden taidoissa ja yhdellä 

rastilla tehtiin arpakuutioita. Lapset seurasivat innolla arpakuution valmistu-

Lions-liiton tämän kauden valtakunnan teeman: Kiitos veteraanit! ohella 

LC Kaarnikka piti toiminnassaan tärkeänä paikkakunnan vanhusväen mie-

len virkistämistä. Vierailimme kevään aikana eri palveluyksiköissä. Yhteis-

laulujen ohella muistelimme yhdessä tuttujen kemijärveläisten elämää sil-

loisessa ajassa ja järjestimme myös pientä tarjottavaa. Lahjoitimme jokai-

seen yksikköön yhteislaulua varten leijonien oman Laulusta Voimaa Cd:n 

ja 15 sanavihkoa selkeällä tekstillä. Laulut ovat kaikille vanhuksille tuttuja, 

joten niihin on helppo yhtyä. Musiikki on vanhuksille erittäin virkistävää. 

Se tuo mieleen muistoja lapsuudesta, kouluajasta ja elämän eri vaiheista. 

Vaikka puheen tuottaminen olisi vaikeaa, laulu raikuu sydämestä saakka!

k kk k l

Lammasluodon Joulumetsä
 järjestettiin Naantalissa

LC Kaarnikalla vilkkaan toiminnan kausi

Lammasluodon Joulumetsä ja juhlavieraita.

mista. Leijonat hoitivat luonnollisesti mehu- ja kahvitarjoilun lisukkeineen. 

Soppatykistä oli tarjolla maukasta hernesoppaa, joka mukavasti lämmitti 

tuulen tuiverruksessa. Lisäksi tarjolla oli myyntipöydillä monenlaisia käsi-

töitä ja herkkuja kotiin vietäväksi tai vaikka joululahjoiksi.

Tapahtuman tuotto menee lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen pai-

kallisten vähäosaisten avustamiseen. Tapahtuman järjestelyissä vastasivat 

NPS (Naantalin Purjehdusseura), Naantalin Siniset (meripartiolaiset), LC 

Naantali-Raisio ja LC Naantali/Tawast.

Teksti ja kuvat: Ismo Viinikainen

Tonttulakeilla uutta väriä 

Koko toimintahistoriamme ajan LC Kaarnikoiden ykköstuote joulumyyjäi-

sissä on ollut kaarnikkaglögi. Tänä vuonna valmistimme myyntiin lähes sata 

turkisreunaista tonttulakkia. Talkootuntien määrä oli tosi mittava. Uudella 

tuotteella oli kovasti kysyntää.  

Auta lasta – auta perhettä

LC Kaarnikan järjestämä kampanja vähävaraisten lapsiperheiden hyväksi 

onnistui yli odotusten. Keräyksessä saatujen lahjoitusten suuri määrä yllätti 

ja ilahdutti järjestäjät täysin. Yhden keräyspäivän aikana saatiin konkreetti-

sesti kokea, että ihmisten halu auttaa on yhä voimissaan, sillä lahjoituksia 

saatiin useampia ostoskärryllisiä sekä KauppaPaikassa että S-marketissa.

Lahjoitusten yhteydessä koettiin monenlaisia tunteita: riemukasta anta-

misen iloa, sekä toisaalta herkistymistä lähimmäisen auttamishalua kohtaan. 

Erityisesti lahjoittajat toivoivat, että jokaiselle lapselle tulisi ihana joulu ja 

että lapset saisivat nauttia joulusta vailla huolen häivää. 

Ensimmäistä kertaa suoritetun keräyksen idea oli yksinkertainen;  asiakas 

osti yhden ylimääräisen tavaran tai jouluisen ruokatarvikkeen, lahjoitti sen 

keräyspisteeseen, josta Kaarnikat toimittivat lahjoitukset edelleen sosiaa-

litoimelle.

Harjun Laulu ry:n Laulusta Voi-

maa Cd ja sanavihkon ulkoasu. 

Tuttuun sävelmään, jossa kuoro 

laulaa taustalla, on helppo 

yhtyä. 

LC Kaarnikat lapsineen esiintyivät mannekiineina. Kevään uudet kampauk-

set ja meikkaus pääsivät vaatteiden ohella hienosti esille.

Joulumyyjäisissä LC Kaarnikat sonnustautuivat uuteen myyntituotteeseen. 

Kauniit tonttulakit tekivät hyvin kauppansa.

Auta lasta – auta 

perhettä -keräyk-

sessä ostoskärryt 

täyttyivät hyväsy-

dämisten ihmisten 

lahjoituksista.

Muotinäytös messutapahtumassa 

Alkukeväästä LC Kaarnikat sai mahdollisuuden osallistua Hyvän mielen 

messutapahtumaan järjestämällä kahvituksen ja muotinäytöksen. Kutsuun 

oli helppo vastata, koska omien jäsenten lisäksi saimme helposti mukaan 

Kaarnikoiden eri-ikäisiä lapsia, päiväkoti-ikäisistä opiskelijoihin. Vaatteiden, 

kenkien ja kampausten kevätuutuudet pääsivät näyttävästi esille ja messu-

vieraille ohjelma toi kovasti iloa!
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Klubit yhteistyössä
Joulupukin apulaisina

 LC Iisalmi/Porovesi lahjoitti 
seurakunnan nuorisotyölle 

LC Rauma/Kanali Helme osallistui Hyvän Päivän tapahtumaan ulkoilutta-

malla Kokkilan palvelukodin asukkaita. Mukaan oli halunnut viisi pirteää 

mummoa. Kävelyretki tapahtui seesteisessä, viileän kirpeässä syyssäässä 

kauniissa Vanhassa Raumassa. Pyörätuolilla on hankala liikkua mukulaki-

vikaduilla. Kävelyretken jälkeen oli vanhusten ja myös muiden asukkaiden 

kanssa tuokio palvelukodin takkahuoneessa.

Asukkaille luettiin runoja mm. Tiitiäisen Satupuusta, loru Kukko ja Kana 

aamukahvilla sekä erikoisesti karjalaisille tarkoitettu Miksi karjalainen ute-

lee. Sitten laulettiin vanhasta Pesosen laulukirjasta helppoja ja tuttuja lau-

luja kuten Oravan pesä, Pieni nokikolari, Pikku Inkerin laulu tilhille ja muita. 

Asukkaiden huulilla näki laulujen sanojen tapailua. Kaikki olivat silmin-

nähden innostuneita ja virkistyneitä, myös meille ulkoiluttajille tuli oikein 

hyvä mieli. Hyvän Päivän tapahtumasta tulee vuosittainen palveluaktivi-

teetti klubillemme.

LC Kanali Helme kerää varoja vuosittain muiden hyväntekeväisyysjärjes-

töjen kanssa yhteisissä joulumyyjäisissä Raumalla Posellissa. Tänä vuonna 

myyjäiset olivat 21.11.2016. Toukokuussa on Lastentapahtuma Rauman 

keskuspuistossa. Varat menevät lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen, 

ensisijainen kohteemme on lapset ja nuoret.

LC Anjalankoski on onnistunut saamaan joukkoonsa myös nuoria aktiivisia 

jäseniä. Näin myös klubin perinteisiä aktiviteettejä on pystyttyä hoitamaan 

ja uusia kehittelemään. Viime vuoden tapahtumista mainittakoon: ampu-

makisat, hiihtopäivä, matkakokous yritysvierailuineen, metsän istutuspäivä, 

nuijanvaihto historiallisessa Rantasen majatalossa ja ohjelmalliset pikkujou-

lut sekä taajamiemme joulu-aaton ulkotulet. Myös klubiesitelmiä on kuultu 

eri aiheista. Varoja kartutimme osallistumalla joulumyyjäisiin lyhteitä myy-

mällä. Olemme myös talkoilleet klubilaisten omissa siivous-, maalaus- sekä 

rakennusprojekteissa auttamismielessä. 

Hyväntekeväisyyttä olemme Anjala-Inkeroinen alueella tehneet vuosit-

tain. Viime vuonna jaoimme keväällä stipendejä nuorille ja syksyllä ”musiik-

kiryhmämme” viihdytti potilaita sairaalassa. Joulun alla osallistuimme pii-

rimme kinkkuprojektiin ja lahjoitimme joulukinkkuja seurakunnan diakonia-

työn kautta paikallisille lapsiperheille. Klubin puolisoiden eli Ladyjen toi-

minta on perinteisesti ollut myös veljiä tukevaa ja aktiivista.

Pertti Rouvari

Kirje Joulupukille -kampanja on jälleen tuonut LC Kokemäki/Jokilaakson 

naisille mahdollisuuden täyttää lasten joululahjatoiveita. Yhteistyössä 

mukana olevat Harjavallan ja Kokemäen sosiaalitoimien perhetyöntekijät 

ovat kyselleet asiakasperheidensä lapsilta lahjatoiveita, ja näin saatujen lis-

tojen mukaan on lähdetty kaupoille. Kampanja on samalla osoitus hienosta 

klubien välisestä yhteistyöstä, lahjoihin käytettäviä varoja on saatu peräti 

viideltä seudun lions-klubilta. LC Kokemäki/Jokilaakson lisäksi mukana ovat 

LC Harjavalta, LC Harjavalta/Huovi, LC Kokemäki sekä LC Kokemäki/Teljä. 

Yhteinen lahjoituspotti oli tänä vuonna noin 3  500 euroa, ja sen avulla 

paketteihin saatiin mukavasti sisältöä. Lasten toiveina on ollut muun muassa 

legoja, kirjoja, pelejä, lampimiä vaatteita, vuodetekstiileitä, hygieniatuot-

teita, kyniä ja vihkoja sekä harrastusvälineitä. Lahjoitusmuotoa on toteu-

tettu jo viiden vuoden ajan. Sosiaalitoimien välityksellä on aiempina vuosina 

saatu hyvää palautetta perheiltä, pelejä on pelattu yhdessä, teini on saanut 

haluamansa farkut, jääkiekon pelaaminen onnistuu uusilla luistimilla. On 

hienoa päättää Lions-ahkerointi tältäkin vuodelta iloisiin lahjatunnelmiin.

Sari Granni

LC Iisalmi/Porovesi järjesti 20.11.2015 Kustaa Adolfin kirkossa Joulun hen-

gessä -hyväntekeväisyyskonsertin jossa esiintyi Pentti Hietanen perheineen. 

Konsertin tuotto (n. 3 000 euroa) ohjataan iisalmelaisten lasten ja nuor-

ten hyväksi. 

Ensimmäiseksi lahjoituskohteeksi valittiin Iisalmen seurakunnan nuoriso-

työ, jolle lahjoitimme 13.12.2015 Iisalmen liikuntahallissa järjestetyn nuor-

ten toimintapäivän yhteydessä tuhat euroa. Iisalmen seurakunnan johtava 

nuorisotyönohjaaja Jouni Vuorijärvi oli kiitollinen lahjoituksesta kertoen 

summasta olevan suuri apu toiminnan kehittämisessä. 

Teksti ja kuva: Jukka Vattukallio

Kanali Helme Kokkilan palvelukodissa

Anjalankoskella tekemisen meininki 

Kuvassa Kokkilan palvelukodin asukkaita ja ulkoiluttamassa Marja Reiss-

man, Pirjo Laitinen, Irja Räikkönen ja Aila Laiho.

Joulutunnelmissa Arja Tuominen, Piia Kotikivi (sosiaalitoimesta), Salmeriitta 

Hellakoski, Johanna Ruusunen, Jaakko Suontausta LC Harjavalta/Huovi, Ilkka 

Kurru LC Harjavalta, Tapo Hanhilampi LC Harjavalta ja Kimmo Mäkelä perus-

turvajohtaja.

Vasemmalta LC Iisalmi/Poroveden presidentti Timo Sonninen, 2. varapresi-

dentti Onni Piippo ja Iisalmen seurakunnan johtava nuorisotyönohjaaja Jouni 

Vuorijärvi. 

LC Anjalankosken sihteeri Pertti Rouvari (vas.) ja presidentti Panu Mikkola 

myymässä lyhteitä Anjalassa Ranta-Pukin kievarimuseon joulumyyjäisissä. 

Klubin kassa karttui taas mukavasti.
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Liedossa on ollut pitkään kaksi toimivaa lionsklubia, mutta tarve naisklu-

bille kasvoi niin suureksi, että muutama aktiiviosa jo entuudestaan  lionia 

– ryhtyivät ajatuksista tekoihin. Puskaradio sekä muutama lehtiartikkeli 

paikallislehdessä ja uuden klubin perustamiseen vaadittu jäsenmäärä oli 

koossa. Tosin junaa ei pysäyttänyt enää mikään, vaan jäseniä tuli roimasti 

yli odotusten.

Perustamiskokouksessa 29.4.2015 29 perustajajäsentä allekirjoitti 

nimensä perustamiskirjaan. Klubin nimeksi valittiin Ilmatar, joten klubista 

tuli LC Lieto/Ilmatar. Nimi kuvaa vahvaa ja aikaansaavaa naista, edelläkä-

vijää, Kalevalan esikuvan mukaisesti.

LC Lieto/Ilmattaren ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Agneta Stigze-

lius-Troberg ja pääsääntöinen kokouspaikka on Asemanseudun Kauppa ja 

kahvila. Klubin toiminta lähti ripeästi liikkeelle – Ilmattaret tekivät ensiesiin-

tymisen Liedon Mikkelin markkinoilla lokakuun alussa.

14.11.2015 pidetyssä lämminhenkisessä juhlassa Ilmattaret saivat onnit-

teluja sekä tervehdyksiä alueiden klubeilta. Paikan päällä juhlassa oli mukana 

mm. piirikuvernööri Ari Lindell sekä Suomen Lions-liiton varapuheenjoh-

taja Heikki Hemmilä. Juhlapuheen Ilmattarille piti liiton entinen puheen-

johtaja, todellinen pitkän linjan PCC Lasse Karen, LC Lieto. 

Teksti ja kuva: Heidi Knuutila

Polvijärven ladyt järjestivät ensimmäistä kertaa Polvijärvellä vähävaraisille 

lapsiperheille suunnatun joululahjakeräyksen. Ladyt ottivat vastaan lahjoi-

tuksia kahtena päivänä paikallisessa K-marketissa sekä kolmannen kerran 

seurakuntatalolla järjestämiensä joulumyyjäisten yhteydessä. 

Ladyt vastasivat talkoilla lahjojen paketoinnista ja lahjojen jakamisesta 

lapsiperheille vastasi Polvijärven ev.lut. seurakunnan diakoniatyö. Lahjoit-

tajia oli reilut 50 ja lahjapaketteja kertyi kaikkiaan 230 kpl. Pakettien mää-

rän ja positiivisen palautteen perusteella voi keräykselle luvata jatkoa myös 

tulevina jouluina.

LC Iisalmi/Poroveden vuosittainen itsenäisyyspäivän perinne jatkui myös 

6.12.2015, kun klubin jäsenet avustivat veteraaneja Iisalmen Vetrealla itse-

näisyyspäivän juhlassa tarjoilemalla kahvit veteraaneille pöytiin. 

Juhlapuheen piti klubin presidentti Timo Sonninen ja saimme kunnian 

kuulla veteraanien toimesta runonlausuntaa sekä kiitospuheen. Juhlassa 

veteraaneille esiintyi myös Iisalmen Mieslaulajat. 

Lisäksi LC Iisalmi/Porovesi on vuosittain huolehtinut kuusen hankki-

misesta Vetrean pihamaalle yhteistyössä Ylä-Savon ammattioppilaitoksen 

kanssa, kuusi on myös valaistu Vetrean asiakkaiden iloksi. 

Teksti ja kuva: Jukka Vattukallio

LC Lempäälä oli mukana järjestämässä jo perinteeksi muodostunutta ja 

suuren suosion saavuttanutta Joulupolkutapahtumaa 12.12.2015 hieman 

uusitulla konseptilla. Aikaisempina vuosina tapahtuma oli järjestetty yksin-

omaan LC Lempäälän toimesta erään klubiveljen pihapiirissä, jossa on saatu 

ihailla mm. noin 2  000 possun ”sikalaa” (leikkipossukokoelmaa kerättynä 

erilliseen piharakennukseen). Tänä jouluna päätettiin järjestää tapahtuma 

Nurmen lavalla paikallisen kyläyhdistyksen sekä Nurmen koulun kanssa. 

Ohjelmana oli mm. perinteistä kuusijuhlaohjelmaa sekä Lucia-kuvaelma. 

Nurmen koululle oli järjestetty jouluaiheinen applikaationäyttely sekä ”joulu 

eri maissa” -näyttely. Myyntipisteissä oli myytävänä joulupuuroa, herne-

keittoa, makkaraa joulusinapilla, glögiä sekä kahvia. Lisäksi lapsille oli jär-

jestetty ongintaa ja tonttusäbäkisa. Konseptinmuutos ei näyttänyt tapah-

tuman suosiota millään lailla pienentäneen, pikemminkin päinvastoin. Nur-

men lava oli täynnä väkeä ja yleisöä kävi paikan päällä pitkin iltaa arviolta 

400 henkeä. Yhteistyö niin kyläyhdistyksen kuin Nurmen koulunkin kanssa 

sujui moitteettomasti ja vastaavanlaisia yhteistyökuvioita voimme lämpi-

mästi suositella, tuohan se omalta osaltaan lions-toimintaa laajemminkin 

tutummaksi yhteistyökumppaneille.
Antti Hynnä

 LC Iisalmi/Porovesi juhli
 veteraanien kanssa Ilmattaret juhlivat perustamistaan

Jouluiloa lapselle
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Joulupolkutapahtuma Lempäälässä

29 perustajajäsentä allekirjoitti nimensä perustamiskirjaan ja tässä on kokoon-

nuttu yhteiseen kuvaan.

LC Iisalmi/Poroveden presidentti Timo Sonninen pitämässä juhlapuhetta. 

Nurmen lava tarjosi upeat ja tunnelmalliset puitteet tapahtumalle.

Oikealla idean äiti lady Niina Pennanen ja vasemmalla lady Liisa Antikainen 

vastaanottavat lahjoituksia paikallisessa K-marketissa.
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Toinen NoseLAN-peli-
tapahtuma Limingassa

Betlehemin Rauhantulta 
jaettiin lyhtyihin 

Virkeä viisikymppinen

LC Liminka/Liminganlahti järjesti NoseLAN-verkkopelitapahtuman 17.–

19.10.2015 Limingassa. Verkkopelitapahtumassa yhteen tilaan kokoontu-

neet ihmiset pelaavat omilla tietokoneillaan internettiin liittyneinä. Tapah-

tumassa järjestetään myös turnauksia eri peleissä.

Tämä oli jo toinen NoseLAN -tapahtuma, jonka klubi järjesti Lakeuden 

nuorille. Kutsu oli otettu hyvin vastaan, sillä ennakkoilmoittautuneita oli yli 

140. Kaikkiaan tapahtumaan osallistui vierailijoiden, vanhempien, lionien 

ja ladyjen kanssa yli 200 henkilöä. ”Tämä on parasta nuorisotyötä, mitä 

lionit voivat tehdä” totesi LC Liminka/Liminganlahden presidentti ja kilpai-

lun johtaja Jukka Hakkola. ”Tapahtumalla on varmasti myös ennaltaehkäi-

sevä vaikutus nuorten syrjäytymiseen, mikä on yksi klubimme tavoitteista”.

Lionit huolehtivat tapahtumaan osallistuneista nuorista hyvin, paikalla 

oli koko ajan vähintäänkin kolme aikuista vastaamassa järjestelyistä, turval-

lisuudesta ja nuorille mahdollisesti eteen tulevista ongelmista. Välillä saat-

toi levähtää siihen tarkoitukseen varatussa tilassa. Nälissäänkään ei tarvin-

nut olla, sillä ladyjen ylläpitämässä puhvetissa oli tarjolla edullista purtavaa. 

NoseLAN-tapahtuman asiantuntijan ja nuorten edustajan Ville Kontti-

sen mukaan lanit edustavat nettimonipelien ohella sosiaalista pelaamista, 

joka on hyvä harrastus nuorille. Netissä tapahtuvassa seurustelussa vaih-

detaan kuulumisia ympäri maailmaa tutustuen ihmisiin pelaajaprofiilien 

takana. NoseLANin tuotto oli 2  400 euroa. Se saatiin kasaan runsaalla tal-

kootyöllä, yhteistyökumppaneiden panostuksella ja pienellä osallistumis-

maksulla. Tuotto luovutettiin Nenäpäivä keräykseen. 
Tapani Tasanto

LC Kajaani/Linna vietti 50-vuotisjuhlia toukokuussa. Vaikka klubille vuo-

sia karttuikin, se ei ole todellakaan hidastanut vauhtia. Klubilla on kolme 

säännöllistä aktiviteettia. Toteutamme vuosittain leijona-sinapin tekemisen 

ja myynnin, laskiaisilottelun ja vapun härkäpeijaiset. Aktiviteettien tuotto 

ohjautuu teemamme mukaisesti vauvasta vaariin. 

Juhlissa mukavan yhdessäolon ja muistamisten lisäksi julkistettiin lahjoi-

tuksia paikallisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kajaanin kaikille ykkösluok-

kalaisille luovutettiin turvaliivit. Lupauduimme mittavaan projektiin Kajaa-

nin seudun invalidiyhdistyksen kesänviettopaikka Invalan kunnostamiseksi. 

Lisäksi halusimme huomioida syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, joten pää-

timme toteuttaa leirin yhteistyössä seurakunnan erityisnuorisotyön kanssa. 

Koululaisille lahjoitettiin turvaliivejä yhteensä 450 kappaletta. Tarkoituk-

sena oli lisätä koulunsa aloittavien turvallisuutta liikenteessä. Liivit saatiin 

jaettua kouluille syksyn aikana. Liivit lahjoitettiin koulujen kautta ykkös-

luokkalaisten käyttöön ja tavoitteena on, että liivit palautetaan kouluun 

keväällä jolloin ne ovat käytössä tuleville ykkösluokkalaisille. 

Invala-projekti polkaistiin käyntiin heti loppukesästä. Ensimmäisen vai-

heen kunnostustöihin kuului päärakennuksen lattian kunnostus ja ulko-

alueiden siistiminen. Kolmena talkooiltana saimme uuden lattian asennet-

tua kokonaan sekä rakennusten katot puhdistettua lehdistä ja neulasista. 

Projekti vaatii paljon työpanosta, mutta aktiivisten jäsenten voimin työt 

ovat edenneet jouhevasti. Projektissa on mukana myös Arne Ritari -säätiö. 

Syrjäytymisvaarassa oleville nuorille suunniteltu leiri on tarkoitus toteut-

taa toukokuussa 2016. Seurakunnan erityisnuorisotyöllä on toiminnassaan 

mukana pienryhmiä mm. auto- ja mopopajan nuoret, joista leirille lähtijät 

muodostuvat. Leijonien tarkoituksena on olla suunnittelemassa ja osallis-

tua leirille, eikä osallistua vaan kustannusten jakoon. 
Mikko Seppänen

NoseLAN-tapahtumaan osallistui yli 200 henkeä. Tilaisuuden tuotto meni 

Nenäpäivä-keräykseen. Kuva: Tapani Tasanto.

PDG Juhani Alasen ritarointia suorittamassa liiton pj. Tuomo Holopainen. 

Häntä avustivat klubin presidentti Jari Eloranta ja piirikuvernööri Susanna 

Saranlinna.

Lion Matti Ruuskanen ja turvaliivit saaneet oppilaat.

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 

Marleena Pälijärvi Mynämäeltä. Markkinoilla on myös perinteisesti kerätty 

silmälaseja ja tälläkin kertaa niitä tuotiin paljon.
Arja Männistö
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Kouvolassa jaettiin 
yli 300 kiloa kinkkua 

Kouvolan, Kuusankosken ja Anjalankosken alueen lionsklubit ja Kouvolan 

seurakuntien diakoniatyö jakoivat joulun alla liki 60 joulukinkkua Kouvolan 

alueen vähävaraisille perheille. Kinkkujenjakotempaus järjestettiin ensim-

mäistä kertaa. Idean isä on lohkonpuheenjohtaja Kyösti Skippari.

Kouvolan alueen klubit lahjoittivat varoja kinkkujen hankintaan ja seura-

kuntien diakoniatyö otti yhteyttä Kouvolan alueen vähävaraisiin perheisiin. 

Kinkkuja jaettiin Kouvolassa, Kuusankoskella ja Inkeroisissa viikon ajan. 

– Ihmisten vastaanotto on ollut positiivinen ja kaikilta on tullut hyvän 

joulun toivotus, Kouvolan seurakunnan diakoniatyön johtaja Eija Grön-

vall sanoo. 

– On paljon ihmisiä, jotka haluaisivat auttaa, mutta eivät oikein tahdo 

löytää oikeita kanavia. Tällaisella toiminnalla haluamme yhdessä seurakun-

nan diakoniatyön kanssa tuoda esille sen, että on helppoa auttaa tulemalla 

mukaan seurakunnan tai lionien toimintaan, Skippari sanoo. 

– Haluamme tukea suomalaista ja paikallista lihantuottajaa hankkimalla 

kinkut paikalliselta tuottajalta Lasse Lukkarilta Myllykoskelta. Siat teuraste-

taan Kausalassa ja kinkut leikataan K-supermarket Ykköstorilla Inkeroisissa. 

Näin voimme omalta osaltamme tukea oman alueemme yrittäjiä sekä suo-

sia lähialueella tuotettua ruokaa, Skippari jatkaa.

joitus parantaa merkittävästi sähköisen oppimateriaalien hyödyntämistä 

osana koulutyötä. 

Juhlapäivän ohjelmaan kuului myös kunniakäynti poismenneiden Lions-

veljien haudoilla.

Juhlapäivä huipentui iltajuhlaan, jota vietettiin yhdessä 70 juhlavieraan 

kanssa. Juhlakansa koostui klubiveljistä, heidän puolisoistaan sekä lähi-

alueen Lions-klubien edustajista. Myös piirikuvernööri Ari Lindell kun nioit ti 

juhlaa läsnäolollaan. Iltajuhlassa myönnettiin kahdelle ansioituneelle vel-

jelle Melvin Jones -jäsenyys. Tämän huomionosoituksen saivat osakseen 

Seppo Rantala sekä Mikko Paljakka. Juhlassa nautitun illallisen lomassa 

kuultiin pianomusiikkia, klubin historiikki sekä puhe leideille. Edellä mai-

nittujen ohjelmanumeroiden yläpuolelle kohosi illan kruunannut ritariksi 

lyöminen. Lions-Ritari-nimityksen sai useita vuosia esimerkillistä ja pyytee-

töntä Lions-työtä tehnyt Lassi Harala. Näiden juhlallisuuksien jälkeen ilta 

jatkui tanssin pyörteissä.

Kinkkujen jakajina diakoniatyön johtaja Eija Grönvall, lpj Orvokki Piha, lpj 

Kyösti Skippari ja lihatuottaja Lasse Lukkari. Kuva: Anni Vakkuri. 

Lions Club Loimaa 60 vuotta

Juhla-avustuksen luovutus. Vasemmalta sihteeri Timo Ylinen pitää kokouk-

sen pöytäkirjaa. Lahjoituksen luovuttaja presidentti Yrjö Riikonen sekä lah-

joituksen vastaanottajat Anna-Reetta Aalto, Vera Kortelainen ja Jarmo Rasi.

Kinkkuprojektissa olivat mukana seuraavat klubit: LC Anjalankoski, LC 

Kuusankoski, LC Kouvola/Hansa, LC Kouvola/Lukko, LC Kouvola, LC Kou-

vola/Honka, LC Kouvola/Salpaus, LC Kouvola/Iris ja LC Kouvola/Ritarit.

Lions Club Loimaa vietti 60-vuotisjuhlaansa 6.11.2015. Klubin alkuperäis-

ten sääntöjen mukaan juhlavuosien perinteisiin kuuluu vuosittaisten avus-

tusten lisäksi tukea paikallista avustuskohdetta 1 000 markalla/saavutettu 

vuosimäärä. 60-vuotisjuhlan yhteydessä jaettavan lahjoituksen suuruudeksi 

kertyi 10  000 euroa. Lahjoitus kohdistettiin Loimaan Keskuskoulun oppi-

laille ja se annettiin 40 iPad mini tablet-tietokoneen muodossa. Lahjoituk-

sen tavoitteena on kehittää koululaisten mahdollisuuksia soveltaa nykytek-

nologiaa opintomateriaalin luonnollisena osana. 

Lahjoitus luovutettiin juhlakokouksen yhteydessä. Lahjoitusta olivat 

vastaanottamassa Loimaan Keskuskoulu rehtori Jarmo Rasi, sähköisistä 

oppimateriaaleista vastaava opettaja Anna-Reetta Aalto sekä kouluneu-

voston puheenjohtaja Vera Kortelainen. Saadun palautteen mukaan lah-
Piirikuvernööri Ari Lindell ja  Melvin Jones- jäsenyydellä palkitut lionit  Seppo 

Rantala ja Mikko Paljakka sekä presidentti Yrjö Riikonen.
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LC Vihti/ Hiidenveden ladyt ovat järjestäneet jo vuodesta 1986 joulun alla 

pidettävän myyjäistapahtuman, joka tunnetaan nimellä Naistenmessut.

Ladyt halusivat tarjota myyntikanavan käsin valmisteluille tuotteille. Peri-

aatteesta ei ole tingitty, se pätee edelleen.

Messuilla oli tällä kertaa myyjiä 150 ja kävijämäärä ylitti 6  500 henkilön 

rajan. Tapahtuma on aina joulukuun toinen viikonloppu. Opettajien val-

vonnassa opiskelijat hoitivat ravintola- ja kahvilaosaston, messujen yleis-

ilmeen, liikenteen ohjauksen ja turvallisuussuunnitelman sekä avustivat 

monissa muissa tehtävissä.

Tulevina vuosina yhteistyö Luksian kanssa takaa jatkuvuuden Vihdin 

toiseksi suurimmalle yleisötapahtumalle ja LC Vihti/Hiidenveden suurim-

malle aktiviteetille.

Klubin leijonat ovat olleet alusta lähtien järjestelyissä mukana, kuten 

tänäkin vuonna.

Perinteisesti messuilla myydään leijona-arpoja ja arpajaispalkinnot on 

saatu pääosin paikallisilta yrityksiltä. Juhlavuoden voittojen yhteenlaskettu 

arvo ylitti 3  500  €.

Perinteiden mukaan messujen tuotosta ensimmäinen avustuskohde on 

ruokapakettien valmistaminen paikallisessa K-Supermarketissa ja niiden toi-

mittaminen diakonitoimen kautta apua tarvitseville perheille. Tänä vuonna 

ruokapaketteja jaettiin 50 kpl ja paketin arvo oli reilut 60  €.

Pieni mutta pippurinen LC Säyneisen porukka löi hanskat yhteen paikal-

listen järjestöjen kanssa. Säyneisen martat, EL Säyneinen sekä Säyneisen 

alueseurakunta, kutsuivat kaikki säyneiseläiset, entiset säyneiseläiset, ikäih-

miset ja eläkeläiset yhteiseen Joulujuhlaan seurakuntasalille. Kyydittömille 

järjestettiin kuljetukset. Kutsu meni hyvin perille, sillä paikalle saapui yli 

130 henkilöä.

 Aluksi juhlaväelle oli tarjolla hirvikeittoa, martat toimivat kokkeina ja 

hoitivat tarjoilun. Lihat oli saatu lahjoituksina paikallisilta hirviseurueilta. 

Muista kuluista huolehtivat leijonat ja ladyt.

Koska väkeä oli tullut niin paljon, siirryttiin keiton jälkeen seurakunta-

salin puolelta kirkkoon ohjelmaa seuraamaan. Ohjelmassa oli yhteislau-

luja näytelmiä juhlapuheita sekä perinteinen tiernapojat esitys. Esityksistä 

vastasi Säyneisen EL.

Ja kuinkas ollakaan paikalle tulla tupsahti pukki raskaine kantamuksi-

neen. Kaikille juhlaan saapuneille toi pukki yllätyslahjana liukuesteet ken-

kiin. Tilaisuus päätettiin torttu kahveihin.

Järjestäjät olivat iloisia väen määrästä ja yhteistyön täydellisestä onnis-

tumisesta. Turhaan ei tilaisuutta järjestetty. Näin isoa tilaisuutta ei kukaan 

olisi saanut yksin aikaiseksi.

Naistenmessut jo 30. kerran Joulujuhla Säyneisen ikäihmisille

Presidenttimme Jouko Kuisma myymässä Leijona-arpoja sekä Vihti-viirejä. 

Kuva: Veli-Matti Kuisma.

Urheilusalissa olevia myyntipaikkoja. Kuva: Veli-Matti Kuisma.

Erkki Partanen esitti eläkeliiton joulutervehdyksen.

Näytelmistä vastasivat eläkeläiset.
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Lions-aate ja toiminta alkoi Nakki-

lassa 1960-luvun puolivälissä. LC 

Nakkilan perustamiskokous pidet-

tiin 13.9.1965 ja toiminta alkoi 

27.11. LC Nakkilan perustajina oli 22 

miestä, joista aktiivisesti on mukana 

vielä yksi, Seppo Vesander. Klubin 

ensimmäiseksi presidentiksi valit-

tiin Leo Hämäläinen, joka oli klubin 

henkinen isä ja toimeenpanija. Klubi 

perustettiin tarpeeseen. 

Klubiveljet aloittivat kotiseudun 

kehittämisen heti varsin suuresta 

hankkeesta, joka jo pitkään oli itä-

nyt seudulla: uimahallin rakentami-

seen paikkakunnalle. Mukaan saatiin 

kunta, liikelaitokset ja yksityiset nak-

kilalaiset, jotka arkailematta olivat 

valmiita taloudellisiin uhrauksiin ja 

suunnitelman toteuttamiseen. Maa-

herra Sylvi Siltanen vihki laitoksen 

käyttöön maaliskuussa 1972. Myö-

hemmin kunta otti hallin kokonaan 

omistukseensa ja hoitoonsa. 

Klubi on vuosien saatossa tal-

tioinut kotiseututietoa monien eri 

julkaisujen avulla. Merkittävimmät 

ovat olleet 1980-luvulla ”Siin Nak-

kila kirko vaiheill” -kirja, joka perus-

tui nakkilalaisen kotiseutumiehen 

Vihtori Grönroosin muistiinpanoihin 

Nakkilalaisista sanonnoista ja sanan-

parsista. Muita julkaisuja ovat olleet 

Nakkilan rakennuskulttuuria -kirja 

1990-luvulla ja “Tarinoita Nakki-

lan kirkon vaiheilta”, joka julkais-

tiin 2000-luvulla Nakkilan kunnan 

150-vuotisen historian kun niak si. 

Lisäksi klubi julkaisee vuosittain 

”Nakkilan Joulu” -lehteä. 

Klubi on ollut mukana tuke-

massa sotaveteraaneja ja sotainvali-

deja monin eri tavoin. Vuonna 1992 

oli veteraanijuhlassa juhlapuhujana 

jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth 

ja samalla saivat hänen alaisuudes-

saan toimineet nakkilalaiset sota-

veteraanit tavata entistä komenta-

jaansa. Punainen Sulka -keräyksen 

tuotolla peruskorjattiin ja uudistet-

tiin sotainvalidi Toivo Pentikäisen 

koti 1980-luvulla. Vuosittainen sota-

veteraanikeräys on suoritettu yhteis-

työssä veteraanien ja puolustusvoi-

mien kanssa ja klubi oli myös tuke-

massa syksyllä 2015 julkaistua Nak-

kilaiset Sodissa 1939–1945 -sotave-

teraanimatrikkelia. 

50-vuotisjuhlallisuudet aloitet-

tiin 13.11.2015 luovuttamalla Pal-

velutalo Hyppingille ja Keinustoo-

lille mm. 7 kpl pyörätuoleja, 2 kpl 

kannettavia verenpainemittareita ja 

20 kpl hygienialaitostyynyjä. Tämän 

jälkeen oli vastaanotto, jonka jälkeen 

laskettiin muistokukat perustajajäsen 

Leo Hämäläisen haudalle. Itse pää-

juhla oli 14.11.2015 Porissa Suoma-

laisella Klubilla. Juhlapuheen piti 

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 

Jari Rytkönen, samoin oman terveh-

dyksensä juhlaan toi piirikuvernööri 

Antti Raitaniemi. Klubi muisti aktii-

Lions Club Nakkila ry 50 vuotta

Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkö-

nen kiinnittää perustajajäsenen Seppo 

Vesanderin rintaan 50-vuotismerkin 

100%:sta toiminnasta.
Uusi Lions-ritari Pekka Heinola ja 

puoliso Kikka Heinola.

Vasemmalta piirikuvernööri Antti Raitaniemi, Lions-liiton puheenjohtaja Jari 

Rytkönen ja klubin uudet Melvin Jones -jäsenet Juha Kopio ja Martti Turkki.

Vuoden 2016 Lions-liiton lentopallomestaruudet ratkotaan 
Vuokatin Urheiluopiston uusitussa Vuokattihallissa. 
Turnaukseen osallistumisoikeus on Suomen Lions-liiton sääntöjen mukaan.

Sarjat
Kaikki joukkueet pelaavat samassa sarjassa.

Osanottomaksu
Osanottomaksu on 180 euroa/joukkue, joka maksetaan tilille 
LC Sotkamo / Vuokatti FI56 8000 1679 3770 52. 
Viestiosaan on merkittävä osallistuvan klubin nimi. 
Ilmoittautuminen ja tiedustelut
LC Sotkamo / Vuokatti  Risto Muranen 
 Heinäkatu 10, 88600 SOTKAMO
 0500 387 394
 risto.j.muranen@gmail.com

Ilmoituksessa on oltava klubin nimi, pelaajat ja yhteyshenkilön tiedot. 
Ilmoittautuminen suoritettava 4.4.2016 klo 16.00 mennessä.

Majoitusvaraukset
Kilpailun järjestäjä on varannut huonekiintiön osallistujille. 
Majoitusvaraukset kiintiön tunnuksella ”LC-Lentopallo” suoraan 
Urheiluopiston myyntipalvelusta: puh 08 619 1500 tai 

Ilmoittautuneille klubeille tulemme lähettämään tarkemmat tiedot 
turnauksesta ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Tervetuloa keväiseen Sotkamoon ja Vuokattiin!

LC SOTKAMO / VUOKATTI

Suomen Lions-liiton
LENTOPALLOILUN
MESTARUUSKILPAILUT
VUOKATISSA 23.–24.4.2016

visesti mukana olleita jäseniä vuo-

simerkein. Seppo Vesanderin rin-

taan kiinnitettiin 100  % toiminnasta 

50-vuotismerkki ja Melvin Jones 

-jäsenyydellä palkittiin Juha Kopio 

ja Martti Turkki sekä klubin ensim-

mäiseksi Arne Ritari -säätiön ritari-

kunnan ritariksi lyötiin Pekka Hei-

nola. Lisäksi klubi muisti perustajä-

seniään, joita oli saapunut juhlaan 

4 henkilöä. 

Juhlallisuuksien päätteeksi ja 

50-vuotisen toiminnan kunniaksi 

klubi tarjosi riisipuuroa rusinasopan 

kera kaikille kuntalaisille joulukadun 

avajaispäivänä.
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Näin tuleekin tehdä. Viisikym-

mentä vuotta klubitoimintaa on 

juhlan arvoinen saavutus. Mutta 

sen lisäksi vuosikymmeniä voi juh-

lia muillakin tavoilla. LC Riihimäki / 

Uramo valitsi niistä yhden. Luonnol-

lisesti ovat perinteiset viiden vuosi-

kymmenen Charter-juhlat, mutta sen 

lisäksi klubi halusi panostaa lapsiin 

ja nuoriin sekä kertoa ympäröivälle 

yhteisölle, että mielikuva vanhojen 

äijien sisäänpäin lämpiävästä ukko-

kerhosta on vähintäänkin liioiteltu. 

Ellei peräti täysin väärä. 

Niinpä juhlaa ryhdyttiin valmis-

telemaan toisella otteella. Elokuussa 

2015 klubin presidentti Ilkka Lehto-

nen otti yhteyttä kaupungin kuu-

den koulun rehtoriin kysyen, voi-

siko klubi tulla jakamaan turvalli-

seen netin käyttöön ohjaavan Vas-

tuu on meidän -oppaan koulujen kol-

masluokkalaisille.

Myönteisen vastauksen jälkeen 

kaikille kouluille sopivaksi ajankoh-

daksi sovittiin 8.12.2015. Asiasta tie-

dotettiin myös etukäteen vanhem-

pien ja koulujen välisen Helmi-vies-

tintäkanavan kautta.

Niinpä heti itsenäisyyspäivän jäl-

keen LC Riihimäki/Uramon edustajat 

kiersivät kuusi koulua jakaen oppaan 

reilusti yli kolmelle sadalle koululai-

selle.

Etukäteen oli sovittu, että jaka-

jana ei ole opettaja, vaan Suomen 

Lions-liiton nuorisojohtaja Jukka 

Isotalo sekä entinen viestintäjoh-

taja Thorleif Johansson pitävät tie-

toiskut lapsille.

Niiden aikana käytiin useamman 

kerran esimerkiksi seuraava keskus-

telu:

Kuinka moni täällä käyttää 

 WhatsApp -palvelua? oppaan jakaja 

kysyy.

Käytännöllisesti kaikki kädet nou-

sevat.

– Tiedättekö, mikä siinä on käyt-

täjien alaikäraja?

– Se on kuusitoista vuotta.

– No niinpäs onkin, ja tehän 

olette kaikki sen ikäisiä, eikö?

Pitkä hiljaisuus.

Ei olla, mutta mä olen kysynyt 

äidiltä luvan, kuuluu varovainen 

ääni jostakin.

Ja niin käynnistyy taas yksi kes-

kustelu siitä, että avoin asioista 

puhuminen kotona on kaiken avain. 

Se takaa parhaiten lapsille turvallisen 

netinkäytön.

Riihimäkeläisten tapa juhlia 

puolta vuosisataansa oli loistava! 

Sillä he saavuttivat paikkakuntansa 

nousevan polven. Samalla he raken-

sivat myönteistä kuvaa koko Lions-

toiminnasta. Se syntyi opettaja-

huoneessa yleistä Lions-materiaalia 

sinne jätettäessä ja se välittyi kotei-

hin lasten viedessä kotiin saamansa 

Vastuu on meidän -vihkosen.

Tässä on mallia varmasti monelle 

klubille, eikä edellytä tasavuosijuh-

lia. Vuosittainen Mediataitoviikko 
voi olla sopiva ympäristö toteuttaa 

tällaista. Tai mikä muu aika tahansa. 

Aina on oikea hetki panostaa lasten 

turvalliseen netin käyttöön.

Lionit mukana 
Mediataitoviikossa

Tämän lehden ilmestyessä vietetään 

Mediataitoviikkoa. Sen aikana mm. 

kouluissa käsitellään mediaan liitty-

viä aiheita yhdessä lasten kanssa.

Teemaviikko ja sen toiminnot 

suunnitellaan yhdessä noin 40 kan-

sallisen organisaation kanssa, joista 

Suomen Lions-liitto on yksi. Media-

taitoviikkoa koordinoi Kansallinen 

audiovisuaalinen instituutti KAVI. 

Mediataitoviikko on myös kansain-

välinen: teemaviikon tiistaina vie-

tetään kansainvälistä Safer Internet 
Daytä, jota juhlitaan EU-maiden 

lisäksi myös muissa maanosissa.

Teksti: Thorleif Johansson
Kuvat: Antti Tuomikoski

Toisenlainen tapa juhlia puolta vuosisataa

LC Riihimäki/Uramon presidentti Ilkka Lehtonen avaamassa Riihimäen Pohjoi-

sen koulun 3-luokkalaisten oppituntia. Vasemmalla aiheen opettajana toimi-

nut Liiton nuorisojohtaja Jukka Isotalo ja oikealla opettaja Seppo Lähteenmäki.

Vas.ylh.: Nuorisojohtaja Jukka Isotalo antamassa Suomen Lions-liiton “Turvallisesti netissä” -vihkosia Riihimäen Ura-

mon koulun 3-luokan opettajalle Taru Lindlöfille luokassa jaettavaksi. Taustalla LC Riihimäki /Uramon presidentti Ilkka 

Lehtonen. Oik.ylh.: Thorleif Johansson opettamassa Riihimäen Eteläisen koulun 3-luokkalaisille turvallista netinkäyt-

töä. Alh.vas.: LC Riihimäki/Uramon jäsen Pekka Kumela jakamassa vihkosta Riihimäen Eteläisen koulun 3-luokkalai-

sille. Alh.oik.: Vihkonen kiinnosti heti.

Klubin täyttäessä 50 vuotta sitä juhlitaan tavallisesti 
illallisella. Pidetään juhlapuhe, jaetaan ansiomerkkejä, 
kutsutaan puolisoita ja ystäviä paikalle.
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31.10.2015  –  09.01.2016

A-piiri

LC Rusko: Samuel Raunio, Jari Nurminen, Mikko Uotila

LC Turku/Lucia: Erja Valtare

LC Turku/Viola: Nina Granholm

LC Pöytyä/Afrodite: Terhi Järvinen, Marja Lahti

LC Somero: Jyri Kaija, Timo Hallikainen

LC Uusikaupunki/Merettäret: Tuulikki Niemelä

LC Turku/Suikkila: Dan Lillberg

LC Salo/Uskela: Pekka Heikkilä

LC Vahto: Terho Vähätalo, O.Kauko

LC Kaarina: Risto Luomala

LC Turku/Pohjola: Jarmo Grönros, Hannu Aro

LC Karinainen/Kyrö: Leena Puisto, Juha Lalli

LC Rymättylä/Merimasku: Marko Pulkkinen

LC Naantali: Tino Lampinen

LC Åland/Södra: Stefan Nordas

LC Turku/Arkchipelago: Aki Repo

 

B-piiri

LC Helsinki/Munkkiniemi: Jaakko Suomela

LC Espoo/Olari: Markku Ojalehto

LC Espoo/City: Varpu Heiskanen

LC Hanko-Hangö: Lasse Mustakangas

 

C-piiri

LC Klaukkala/Leat: Paula Fagerros-Hautala, Sari Mustonen

LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit: Mervi Huttula, Susan Järvinen,  

Päivi Järvinen

LC Lahti/Vesijärvi: Matti Hynninen, Jouko Gustafsson 

LC Janakkala/Idat: Anne Kauro

LC Hämeenlinna/Liinut: Kirsti Arvila

 

D-piiri

LC Kotka/Keisarinna: Berit Mannonen

LC Juva/Luonteri: Marjaana Huhtinen, Sirpa Pulkkinen, Aini Parkkinen

LC Heinola/Sillat: Niko Lehtonen

LC Heinola/Kailas: Kimmo Surakka

LC Hamina/Bastioni: Tapio Heinonen

LC Luumäki/Ukko-Pekka: Juri Vuorinen, Jorma Kovasiipi

LC Jaala: Ville Iiskola, Paavo Valkeapää

LC Hamina: Ari Sottinen, Jari Forsell

LC Lappeenranta/Kanava: Miikka Ovaska

LC Lappeenranta/Rakuuna: Ari Kaijansinkko

LC Mikkeli/Naisvuori: Mia Iikka

LC Simpele: Petri Soikkeli

LC Heinola: Ari Yli-Teevahainen

LC Kaipiainen: Antti Halonen

LC Kausala: Päivi Jopila

LC Imatra: Jari Hulkkonen

 

E-piiri

LC Tampere/Näsinneula: Tuula Mantilo

LC Toijala/Akaa: Timo Parikka, Jaakko Yli-Koivisto

LC Tampere/Messukylä: Jarmo Hautamäki

LC Tampere/Diamonds: Salla Saarela

LC Mouhijärvi: Jani Heikkilä

LC Lempäälä/Birgitta: Satu Maijala

LC Kuru: Erkki Törmä

LC Tampere/Ruotu: Olli Mettiäinen

LC Valkeakoski/Apia: Sami Pietilä

LC Kuhmalahti: Jari Korjus

LC Virrat/Tarjanne: Minna Väisänen, Elisa Kivelä

LC Ylöjärvi/Keijärvi: Pasi Mäkiharju

LC Valkeakoski: Jari Kivikko

LC Hämeenkyrö: Risto Raiskila

LC Lempäälä/Kanava: Marko Kuula

F-piiri

LC Lapua: Ari Vaaranmaa, Pasi-Aatos Kari

LC Peräseinäjoki: Tero Aho

LC Ähtäri: Tapio Oikari

LC Lapua/Alajoki: Harri Sepponen

LC Kauhajoki: Tommi Laitakari

LC Alavus/Salmi: Jani Vainio

LC Ylistaro: Veikko Punkari, Markus Nokua

LC Kauhajoki/Päntäne: Pekka Rahkola

LC Lappfjäerd-Lapväärtti: Bengt Berglund

G-piiri

LC Toivakka: Pekka Hytönen, Martti Pisto

LC Pihtipudas: Antero Halmetoja

LC Jämsä/Himos: Mikko Korniloff

H-piiri

LC Kitee/Keisarinna: Sanna Sorvi, Immi Helminen, Kirsi Tarkkonen, 

Sirkka-Liisa Hannukainen, Minna Heinonen, Hanna Hirvonen,  

Pirkko Partanen, Heli Pirhonen, Vuokko Kostamo, Satu Hasunen,  

Pirjo Suomalainen, Soili Tiittanen, Hanna Lajunen, Auli Kempas,  

Tarja Karpola, Kirsi Lonkainen, Asta Suomalainen, Arja Väkeväinen,  

Eija Järvinen, Niina Nyrhinen, Ulla Leinonen, Seija Mustonen

LC Savonlinna/Sääminki: Mika Kaskinen

LC Lieksa: Esko Heikkinen

LC Savonranta: Timo Tuovinen, Arja Luostarinen, Marja-Liisa Tuovinen, 

Rauno Luostarinen

LC Valtimo: Jari Savolainen

LC Joensuu/Pielisjoki: Osmo Kokko

LC Joensuu/Carelian: Eero Reijonen

LC Ilomantsi/Brihat: Jaana Ronkainen

I-piiri

LC Oulu/Limingantulli: Daniel Attias

LC Sotkamo: Hannu Korhonen, Matti Kilpeläinen, Jyrki Moilanen

LC Oulu/Sillat: Antero Jurvanen

LC Raahe/Kreivi: Asko Kaikkonen, Pertti Kiviaho

LC Oulu/Terwa: Aini Larmi

LC Oulunsalo: Kimmo Hakala

LC Vaala: Jukka Jaurakkajärvi

LC Kiiminki: Atso Tuomaala

K-piiri

LC Varkaus/Koskenniemi: Seppo Immonen, Mika Gustafsson

LC Kuopio: Markku Jauhiainen, Pasi Unkuri

LC Siilinjärvi/Tarina: Sari Hoffren, Merja Oksman

LC Vesanto: Seija Markkanen

LC Rautalampi: Pekka Salmi

LC Lapinlahti/Viertäjät: Jari Puhakka

LC Keitele: Jari Paananen, Juho Nuutinen

LC Siilinjärvi: Eelis Rissanen, Jukka Kellokumpu

LC Vehmersalmi: Maija Saarelainen, Jaana Koistinen

LC Suonenjoki/Soittu: Jarmo Partanen

LC Iisalmi/Porovesi: Jussi Lassila

LC Virtasalmi: Pentti Tanskanen

L-piiri

LC Rovaniemi/Ounasvaara: Eero Saarijärvi, Jorma Nousiainen

LC Posio: Tyyne Fredriksson
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LC Kemi: Peter Brusila

LC Rovaniemi/Ounasjoki: Jari Juujärvi

 

M-piiri

LC Pori/Sofia: Anne Heino

LC Nakkila: Juhani Kanerva

LC Rauma/Ruori: Pekka Grönlund

LC Kokemäki/Jokilaakso: Seija Puutio, Kati Salminen

LC Pyhäranta: Kai Kajantola

LC Eura/Muinaiset: Heli Malmi

LC Lauttakylä: Petri Pirttikoski, Juhani Nisu

LC Pori/Katariina: Leila Lahtinen

LC Sastamala/Linda: Suvi Holmström

LC Ulvila/Aurora: Riitta Koivisto

LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde: Tomi Koota

LC Kokemäki/Teljä: Jukka Ojala

 

N-piiri

LC Helsinki/Finlandia: Jenny Nyman

LC Helsinki/Viapori: Sanna Sutter

LC Lovisa-Loviisa: Christer Ahlfors, Jukka Ylipiha, Claudio Pierro,  

Harri Hyvönen

LC Mäntsälä/Mamsellit: Marja-Leena Järvi

LC Porvoo/Rose: Jaana Punna, Hannele Salonen, Paula Jokio,  

Tarja Riihiluoma-Tuure, Arja Sorasalo, Jaana Ågren, Nina Seeck,  

Susan Helenius-Nieminen, Tarja Matikainen, Ulla Kokkonen,  

Minna Forsström

LC Vantaa/Komeetat: Annukka Nissi, Ritva Talma, Margit Heinström, 

Tanja Olli, Ritva Vartiainen

LC Pornainen: Mika Vilen

LC Helsinki/Myllypuro: Päivi Mäenpää

LC Helsinki/Itä: Esko Lackman, Jussi Patrikainen, Pekka Oinonen

LC Helsinki/Herttoniemi: Tomi Liski

LC Helsinki/Vartiokylä: Timo Rajatammi, Jouni Haurinen

LC Helsinki/Pakinkylä: Lasse Lönngren, Kari Saksanen

LC Helsinki/Siltamäki: Arto Karalahti

LC Helsinki/Aurora: Mirja Salo

LC Helsinki/Käpylä: Hannu Leskinen

LC Mäntsälä/Nelosväylä: Jyrki Roine

LC Porvoo/Blanca: Riitta Lempiäinen

LC Vantaa/Simonkylä: Kimmo Vainio

LC Vantaa/Avia: Lea Sarkima

LC Helsinki/Keskuspuisto: Heidi Autiosuo

LC Helsinki/Soihdut: Kristel Gillberg-Larionov

LC Helsinki/Kaivopuisto: Kari Lehtinen

 

O-piiri

LC Alavieska: Annikki Sipilä, Tanja Niemikorpi

LC Terjärv: Stefan Sundqvist

LC Haapajärvi/Kultahiput: Raija Kangas

LC Toholampi/Tohotti: Kaija Nikunen

LC Nivala: Ari Mannila

Lopen ensimmäisen lionsklubin, 15.8.1965 peruste-

tun LC Lopen 50-vuotisjuhlaa vietettiin tunnelmalli-

sessa Vojakkalan juhlatalossa 21.11.2015. Vaikka tal-

ven ensimmäisestä lumipyrystä aiheutunut usean 

tunnin sähkökatkos tuotti järjestelytoimikunnalle 

sydämentykytyksiä ennen h-hetkeä, päästiin juhlaa 

lopulta viettämään lämminhenkisessä tunnelmassa. 

Juhlan aluksi kajahti Leijonahenki komeasti yhteis-

lauluna Lopen puhallinorkesterin säestyksellä. Orkes-

teri vastasi myös juhlan muusta musiikkiohjelmasta 

ja loppuillan tanssimusiikista. Juhlapuheen piti pii-

rikuvernööri Sinikka Uola. Klubin historiikin esitteli 

veli Paul Reponen. Historiikkia täydensi muistelmi-

neen edelleen aktiivisesti klubissa toimiva perusta-

jajäsen, veli Teppo Merikanto, joka myös palkittiin 

50-vuotismitalilla. Lukuisien palkitsemisten jälkeen 

nautittiin maittava juhla-ateria ja ilta jatkui leppoisan 

seurustelun ja tanssilattialla pyörähtelyn merkeissä.

LC Lopen pitkäaikaisin varainhankinta-aktivi-

teetti on jo vuodesta 1966 järjestetyt kinkkuarpa-

jaiset. Klubi näkyy myös Lopen toritapahtumissa 

ja yhteistyötä tehdään myös kunnan ja seurakun-

nan kanssa. Juhlavuoden kunniaksi klubi järjestikin 

teatteriesityksen Lopen yläkoululle ja lukiolle, jossa 

AHAA-teatterin esityksessä pohdittiin suvaitsevai-

suuteen ja erilaisuuden kohtaamiseen liittyviä ajan-

kohtaisia kysymyksiä. 

LC Loppi 50 vuotta

Kuvassa oikealta  LC Lopen presidentti Raimo Sireeni, piirikuvernööri Sinikka Uola, klubin 

perustajajäsen Teppo Merikanto ja 40-vuotismitalilla palkittu veli Tapio Mikkola.
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Kuten kaikessa muussakin ”myynti-

työssä”, on tässäkin päätettävä koh-

deryhmä. Viesti, eli kutsu tieten-

kin kohderyhmän mukainen. Ensin 

kutsu tutustumistilaisuuteen. Tilai-

suuden viesti kohderyhmän mukai-

nen, ei siis omista mieltymyksistä tai 

rutiineista koostuva. Avataan niitä 

mahdollisuuksia, mitä toiminta voi 

tarjota tälle kohderyhmälle, ei myydä 

työtä. Meidän täytyy pystyä kilpai-

lemaan muiden harrastamista tarjoa-

vien mahdollisuuksien kanssa. 

Kyllästyneenä vaikeuksista valit-

tamiseen, päätin kokeilla uuden klu-

bin perustamista. Halusin lähteä vai-

keimmasta mahdollisesta lähtötilan-

teesta, perustan nuorista, kauniista 

ja aktiivisista naisista koostuvan, 

jäsenmaksuja keräävän klubin, nuu-

kuudestaan tunnettuun kuntaan Lai-

hialle. Luonnollisestikaan en näillä 

ikävuosilla ja tällä ulkonäöllä tunte-

nut montakaan kohderyhmääni kuu-

luvaa naista.

Lähestyin ikäryhmääni ja hieman 

nuorempia, ei Lions-naisia, kysy-

mällä keitä he voisivat suositella 

lähestyväni ko asialla. Sain liki pari-

kymmentä nimeä ja osoitetta. Laa-

din poikkeavan, kohderyhmääni kiin-

nostavan kirjeen ja lähetin ne ”eta-

napostina”. Kirjeessä pyysin heitä 

ottamaan mukaansa jonkun hyvän 

ystävänsä tutustumistilaisuuteen 

paikallisessa ravintolassa. Paikalla 

oli hieman toistakymmentä naista. 

Kolme ilmoitti pientä kiinnostusta. 

Lähetin uuden kutsun samalle 

ryhmälle, nyt meille kotiimme. Ker-

roin (valkoisen huijauksen) omin 

pikkukätösin leipomistani kahvitte-

luherkuista. Taas pyysin ottamaan 

mukaan mukavia ystäviä. Illan ”saa-

lis” toistakymmentä kiinnostunutta. 

Pyysin heitä viemään ilosanomaa 

ystävilleen.

Kolmas tapaaminen taas koto-

namme, johon saimme klubin perus-

tamiseen tarvittavan määrä ihania, 

innostuneita naisia. Sovimme perus-

tamisillan, kutsuimme paikalle tar-

vittavat Lionit ja allekirjoitimme 

perustamiskirjan.

Uuden klubin, LC Laihia/Helmi, 

presidentin Jaana Kankaanpään kom-

mentti Charter Night -juhlassa kiin-

nostumisestaan: ”Hieman alle vuosi 
sitten jotkut meistä saivat kirjeen, siis 

peräti kirjepostia. Lion Olli Linjala 
kutsui meidät persoonallisella kut-
sukirjeellään tutustumis iltaan, Laihi-
alle ollaan perustamassa Lions-nais-
klubia. Olimme ehkä hieman hämil-
lämmekin – mikä Lions, minutko kut-
sutaan, sillä emme juurikaan tien-
neet Lions-toiminnasta, mutta mie-
lenkiintomme heräsi – se todella 
heräsi. Ihan jo senkin vuoksi, ettei 
kutsu ollut lainkaan tavanomainen, 
ei perinteinen.........” Charter Night 

vietettiin 31.10.2015.

Charter Night yllätti. Vieraita, 

11 eri klubista, oli jopa enemmän 

kuin Helmiä puolisoineen. Kaikki 

tahot klubeista, piirihallitukseen ja 

Lions-liittoon oli edustettuna. Lii-

ton puheenjohtaja Jari Rytkönen 

ja puolisonsa Taru. Kansainväli-

sen tuulahduksen toi Markus Flaa-

ming, kansainvälisen hallituksen 

jäsen ja Susanna Gustafsson edusti 

tyylikkäästi Lions-liiton toimistoa. 

Susanna loi uusille jäsenille luon-

nollisen kanavan asioida Lions-liit-

toon. Tietenkin paikalla muutama 

edellinen ja nykyinen piirikuver-

nööri. Kummiklubia edusti mm jo 54 

vuoden leijonakokemuksen omaava 

Göran Ekman. 

Tämä vieraiden arvostus ja hei-

dän kokemuksensa on arvokas Hel-

mien myönteisen leijona-asenteen 

rakennuspalikka. Se tulee kantamaan 

ja näkymään toiminnassa vielä pit-

kään. LC Laihia/Helmi kummiklubi 

on LC Vaasa/Meri, kummi Olli Lin-

jala sekä opasleijona, kokenut Risto 

Soini.

Klubi perustettiin toukokuussa. 

Kesäkuukausista huolimatta tämä 

erittäin aktiivinen, luova ja inno-

kas klubi on jo ehtinyt toimimaan 

muutaman hienon aktiviteetin muo-

dossa.

Uuden Lions Klubin perustami-

nen on helppoa, hauskaa ja paljon 

antavaa harrastustoimintaa. Vaatii 

idean, rohkeutta toteuttaa ja innos-

tusta Lions toimintaa ja sen kehittä-

mistä kohtaan. Ennen muuta myön-

teistä, eteenpäin vievää asennetta.

Lion Olli Linjala 
LC Vaasa Meri, perustajajäsen 

35 vuoden takaa

Uuden klubin perustaminen on todella 
helppo nakki

LC Laihia/Helmen ensimmäinen presidentti 

Jaana Kankaanpää kuvassa oikealla.

Kuvista päätellen kannattaa hakeutua Lions johtotehtäviin.

Lions-juhla, jossa ei pönötetty yhdessäkään pöydässä, 
vaan pidettiin juhlavasti hauskaa.
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Entisajan joulumarkkinat

Oulunsalon Museolla vietettiin perinteisesti Entisajan joulumarkkinoita 14.–

15.11.2015. Vaikka lunta ei ollut, ja marraskuun taivas vihmoi sadetta, oli 

kansaa sankoin joukoin liikkeellä. LC Oulunsalo luotsasi liikenteenohjauk-

sessa tottuneesti leijonamerkein varustetuissa heijastinliiveissään.

 LC Oulunsalo / Salottarien myyntikojulla kerättiin varoja hyväntekeväi-

syyteen kolmessa vuorossa molempina päivinä, myymällä talkoilla valmis-

tettuja joululaatikoita, saaristolaisleipää, rieskaa, kakkuja ja muita herkkuja. 

Paljon on ehditty tehdä muitakin oman klubin aktiviteetteja syksyn 

 kuluessa.

Mieli virkeänä kohti uusia haasteita.
Tuulia Suomela

Se on meijän apajapaikka…
Ennen vanhaan Oulunsalon rannoilla nuottakunnat kilpailivat 
parhaista kalapaikoista välillä kuuraparrat tutisten. Nykyisin 
ainakin Oulunsalon nais- ja miesleijonaklubit tekevät historiaa 
iloisesti yhteistyössä ja rintarinnan monissa aktiviteeteissa.

Nenäpäivän lipaskeräys

Lipaskeräys kylän marketeissa sujui rattoisasti LC Oulunsalon ja LC Oulun-

salo / Salottarien yhteistyössä. Nenäpääleijonia lippaineen tervehdittiin 

naureskellen, ja samalla lippaisiin kilahteli mukavasti lahjoituksia.

Seniori-iltapäivä ulkona ja sisällä

Komeat jätkänkynttilät kutsuivat Pyhäinpäivänä 31.10.2015 oulunsalolai-

sia senioreita leijonien Hyvä Päivä -kampanjan teemalla järjestettyyn ilta-

päivään nuorisoseurantalolle. 

 Jos naurua ja kikatusta ei puuttunut leivontatalkoissa edellisenä iltana 

Salottarien ja LC Oulunsalon leidien kesken, niin huumoria ei myöskään 

unohdettu iltapäivän ohjelmassa.

 Reippaat leijonat avustivat senioreita ulkoilumatkalla talolle ja takaisin 

kotiin. LC Oulunsalon miehet häärivät makkaragrillillä ja Salottaret kahvi-

tarjoilussa. Ohjelmassa oli ikivihreitä sävelmiä Auvon Pumpun ja Salotta-

rien köörin esittämänä. 

 Iltapäivän ratoksi nähtiin myös senioritanssia ja rupateltiin tuttujen 

kanssa ym. mukavaa. Viljo Heiskanen kertoi leijonien Hyvä Päivä -teemasta, 

ja iltapäivän hämärtyessä arvottiin vielä osallistuneiden seniorien kesken 

kaksi lahjakorttia hemmotteluun oulunsalolaisissa yrityksissä, sekä kaksi 

paria lämpöisiä sukkia kotituliaisiksi. Senioritanssijat.

 Nenäpäät.

Salottarien kööri.

Salottaria joulumarkkinoilla.

Joulumarkkinat.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Aulis Hautala 

LC Kaarlelan pitkäaikainen ja aktiivinen jäsen Aulis 

Hautala kuoli sairauden uuvuttamana 18.11.2015 Kok-

kolassa. Hän oli syntynyt Alahärmässä 10.1.1936. Pisim-

män työuransa hän suoritti Tele-laitoksen palveluksessa 

erilaisissa tehtävissä toimien loppuvaiheessa aluepäällik-

könä ennen eläkkeelle siirtymistään.

LC Kaarlelan jäseneksi hänet kutsuttiin v. 1976, josta 

hänen 40 vuotta jatkunut 100 %:n lionstoimintansa 

alkoi. Hän toimi klubin presidenttinä 1985–86 ja sitä ennen sihteerinä, rahas-

tonhoitajana yms. klubin eri tehtävissä. Hänen aloitteestaan ja johdollaan klubi 

toteutti monia huomattavia aktiviteettejä. Lions-piiri 107-O lohkon puheen-

johtajana hän toimi kaudella 1987–88. Klubiveljien keskuudessa Aulis tunnet-

tiin tunnollisena, palvelunhaluisena ja lionhenkisenä jäsenenä, joista ansiosta 

hänet palkittiin Melvin Jones -jäsenyydellä. Auliksen innoittamana myös per-

heenjäsenet puoliso Stina oli mukana ladytoiminnassa ja hänen poikansa Jari 

on jatkamassa lionsperinteitä.

LC Kaarlela ja lionsystävät kunnioittivat hänen muistoaan Kaarlelan kir-

kossa 12.12.2015 ja senjälkeen pidetyssä muistotilaisuudessa. Lähinnä Aulista 

jäivät kaipaamaan puoliso Stina, lapset perheineen ja muut sukulaiset ja ystävät.

Börje Hägerstrand 

Den 30 november nådde oss budet att mångårige lions-

brodern Börje Hägerstrand hade lämnat jordelivet. Med 

förstämning minns vi den levnadsglada och humoristiska 

medlemmen i LC Mariehamn där han tidigare under 

många år med sakliga repliker och fyndiga inlägg deltog 

i diskussionerna, Med sin kunskap och sitt breda vetande 

bidrog han till att för klubben vitala frågor nådde posi-

tiva lösningar.

Börje Hägerstrand invaldes i klubben redan under femtiotalet och var vid 

sin bortgång dess äldsta medlem, År 1966–67 var han president och året därpå 

zonordförande. Både före och efter dessa år skötte han de flesta funktioner som 

ingår i en lionklubb; åren 1959–60 och 1977–78 var han exempelvis sekrete-

rare respektive klubbmästare. År 1995 utnämndes han till Melvin Jones Fellow.

Vår lionbroder Börje inledde sin levnadsbana som apotekselev och slutade 

som apotekare vid samma apotek. Efter studier till farmaceut (1945), fil.kand. 

(1951), provisor (1953) och fil.mag. (1963) blev han 1974 apotekare vid Cen-

tral-apoteket, där han som nybliven student börjat som elev. Han var en kunnig 

yrkesman, hängiven sitt yrke, en utåtriktad, samhällsintresserad person, nyfiken på 

livet och omvärlden. Till hans intressen hörde framför allt idrott och under tidi-

gare friska år vistelse i naturen, men också litteratur, framför allt lyrik. Våra tan-

kar går till de sörjande. Vi minns vår levnadsglade, vänsälle broder med saknad.

Börje Karlsson

Heikki Jalkanen

Lions Club Saarijärven viimeinen lionstoiminnassa 

mukana ollut perustajajäsen Heikki Jalkanen meneh-

tyi sairauskohtaukseen 93-vuotispäivänsä aattona 10.9. 

2015. Heikki Jalkanen syntyi 11.9.1922 Kouvolassa, 

missä hän kävi koulunsa ja valmistui ylioppilaaksi väli-

rauhan aikana toukokuussa 1941. Yhdessä seitsemän 

luokkatoverinsa kanssa hän lähti suorittamaan asepal-

velusta Saksaan. Monivaiheinen retki kesti kaksi vuotta 

ja Suomeen palattuaan hän sai reserviupseerin koulutuksen ja palveli Suomen 

armeijassa kotiutukseen saakka.

Heti armeijasta päästyä alkoi opiskelu hammaslääkäriksi Helsingin yliopis-

tossa. Syksyllä 1953 vapautui Saarijärvellä kouluhammaslääkärin paikka ja 

Heikki perheineen asettui Saarijärvelle vakituisesti. Saarijärvelle perustettiin 

lionsklubi vuonna 1958 ja Heikki Jalkanen oli yksi perustajajäsenistä. Hän on 

ollut klubin presidentti ja alueen- ja lohkon puheenjohtaja. Iän alkaessa painaa 

ja askeleen lyhennyttyä Heikki siirtyi sivuun aktiivisesta toiminnasta ja hänet 

kutsuttiin klubin ensimmäiseksi kunniajäseneksi. Lions-veljet ja ystäväpiiri muis-

tavat hänen terävän huumorinsa ja seurallisuutensa kokouksissa ja klubin juh-

lissa, joihin hän ahkerasti osallistui. Heikki Jalkasta jäivät kaipaamaan elämän-

kumppani Irja ja pojat Martti ja Juhani perheineen sekä ystävät ja sukulaiset. 

Matti Wilhelm Kalevi

LC Hiekkaharju - Sandkulla ry:n ensimmäinen presi-

dentti ja klubin kunniajäsen, puutarhaneuvos Matti Wil-

helm Kalevi kuoli Mäntsälässä 4.10.2015. Hän oli syn-

tynyt Turussa 22.10.1927. 

Toukokuun 11. päivänä vuonna 1966 Hiekkahar-

jussa oli kokoontunut 19 miestä vakaana tarkoituksenaan 

perustaa uusi lionsklubi Vantaalle. Näin LC Hiekkaharju 

- Sandkullasta tuli kolmas lionsklubi Helsingin maalais-

kunnan alueelle. Ensimmäiseksi presidentiksi valittiin Matti W. Kalevi. Hän oli 

liittynyt Hiekkaharjuun siirtojäsenenä LC Vartiokylästä, jonka jäsenenä hän oli 

ollut vuodesta 1962.Työuransa veli Matti toimi puutarha-alalla toimien mm 

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajana ja Puutarha-lehden päätoimittajana.

Ansioistaan hänelle myönnettiin vuonna 1992 Melvin Jones -jäsenyys. Matti 

Kalevi toimi klubissa ladynsa Tertun kanssa erittäin aktiivisesti mm. ohjelma-

toimikunnassa suunnittelemassa ja toteuttamassa monia klubimatkoihin liitty-

viä asiapitoisia ohjelmia ja tutustumiskäyntejä kotimaan lisäksi moniin Euroo-

pan maihin. Hänen asiatuntemuksensa mm. erilaisista ruusuista oli mielenkiin-

toista kuultavaa. Puolison kuoltua vuonna 2012 ja voimien vähetessä Matti oli 

viimeiset vuodet Mäntsälässä Kivistöntien palvelutalossa ja Kotokartanon hoi-

vaosastolla. Veli Mattia jäivät kaipaamaan omaisten lisäksi klubiveljet ja ladyt 

Vantaalla. 

Juhani Kestilä

Lions Club Rovaniemi/Ounasvaaran leijona Juhani Kes-

tilä nukkui pois joukostamme 3.11.2015 vaikean sairau-

den uuvuttamana. Juhani oli syntynyt 9.1.1943. Maa-

ilman suurimpaan palvelujärjestöön leijoniin hän kuu-

lui vuodesta 1995 alkaen. Klubin presidenttinä Juhani 

toimi kaudella 2004–2005. Melvin Jones -jäsenyyden hän 

saavutti vuonna 2007. Alusta alkaen Juhani oli erittäin 

aktiivinen leijona. Yhdessä puolisonsa Marja-Leenan 

kanssa hän huolehti klubilaisten hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä maukkailla 

aterioilla eri tilaisuuksissa. 

Klubin aktiviteeteissa Juhani oli aina mukana. Hän oli rakentamassa Ounas-

rinteelle lasten liikennepuistoa sekä näköalatornia Ounasvaaralle. Juhanin päätä 

ei huimannut, kun hän ammattimiehenä kiinnitteli korkealle nousevan tornin 

paksuja tukihirsiä ja portaikkoja. Klubin vieläkin pääaktiviteettina olevissa poro-

kisoissa Juhanin panos oli hyvin merkittävä. Vuosikaudet Juhani pyöritti poro-

varikolla bufettia, josta sai ostaa kahvia, virvokkeita ja grillimakkaroita. Myös 

veteraanitoiminta oli Juhanin sydäntä lähellä. Juhani oli pääroolissa pystyttä-

mässä muistokiveä Rovaniemen Veljes-sairaskodin pihalle. Juhani oli aloitteelli-

nen leijonana ja ystävä, joka oli aina valmis tulemaan mukaan kun apua tar-

vittiin. Häntä kaipaamaan jäivät Marja-Leena puoliso, tytär Katja, tyttären-

poika Erkki ja suuri joukko ystäviä. 

Simo Kettunen

LC Äänekoski/Kotakennään jäsen Simo Kettunen meneh-

tyi nopeasti edenneeseen tautiin koivunlehtien alkaessa 

kellastua. Vielä tuomenkukkien aikaan hän oli täysin 

kunnossa. Hän oli syntynyt maamme suurimman ikä-

luokan aikaan vuonna 1947. Hän toimi oman klubin 

presidenttinä kolme kautta eri jaksoissa. Piirin toimin-

taan hän osallistui lohkon ja alueen puheenjohtajana sekä 

oli pari kautta piirin lionkouluttajana. Hän oli sekä Arne 

Ritari -killan että Melvin Jones -jäsen.
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Rauhallisena ja neuvottelukykyisenä henkilönä hän oli klubissa hyvää hen-

keä ylläpitävä voima. Käsistään taitavana miehenä hän oli klubille tärkeä myös 

vanhusten asuntojen korjausaktiviteeteissä. Hän oli myös merkittävä henkilö klu-

bin talouden ylläpidossa. Hän sai paperitehtaan lahjoittamaan seinäkalenterien 

paperin klubille useina vuosina. Vuosittain myytävä kalenteri oli ja edelleen on 

klubin talouden selkäranka.

Elämäntyönsä hän teki vuoromestarina paperitehtaassa. Myös tässä tehtä-

vässä hän oli arvostettu persoona. Elämänsä aikana hän rakensi kolme omako-

titaloa omaan käyttöön. Myös vapaa-ajan asunto oli itse rakennettu. Tässä sie-

vän maitolavan, kodan, vanhan traktorin ja hyvällä maulla tehdyn mökin pii-

rissä saimme viettää monta mieleenpainuvaa klubitapahtumaa. 

Simoa jäivät kaipaamaan vaimo ja pojat perheineen sekä klubimme jäsenet.

Erkki Kiiski

LC Karttula sai suruviestin 4.12.2015, lyhyehkö vakava 

sairaus johti Erkki Ilmari Kiisken poismenoon keskuu-

destamme. Erkki Kiiski syntyi 6.8.1946. Erkki kutsut-

tiin klubin jäseneksi vuonna 2011 ja hän toimi klu-

bin presidenttinä jo kauden 2012–2013. Erkki Kiiski 

toimi aktiivisesti yrittäjänä Karttulassa eläkkeelle jää-

miseen saakka ja sen jälkeen Karttulan yrittäjäkerhossa 

sekä myös aktiivisesti Hermannin teatterin toiminnoissa. 

Erkki toimi presidenttinä hyvin aktiivisesti ja toi uusia tuulia klubin toimin-

taan. Erkin poismenossa menetimme hienon aktiivisen jäsenen, joka ei arkail-

lut tarttua uusiin tehtäviin.

Erkkiä jäivät kaipaamaan Juha ja Sanna-Mari sekä Jouni, Jaana, Eetu ja 

Tatu sekä sukulaiset ja ystävät.

Kari Koivunoro 

LC Joensuu/Puukellon jäsen Kari Koivunoro kuoli koto-

naan Joensuussa 24.9.2015 nopeasti edenneen sairauden 

uuvuttamana. Hän syntyi 31.1.1938 Rantasalmella, val-

mistui lääketieteen lisensiaatiksi Turun yliopistosta 1963 

ja pätevöityi yleislääketieteen erikoislääkäriksi 1974. Toi-

mittuaan kunnanlääkärinä Tohmajärvellä ja kaupungin-

lääkärinä Joensuussa, hän aloitti yksityispraktiikan 1976 

ja lopetti sen vasta täytettyään 70 vuotta. Yli 30 vuotta 

hän oli myös Pohjois-Karjalan rajavartioston lääkärinä.

 Kari tuli 1964 LC Tohmajärven jäseneksi, mistä siirtyi Puukello-klubiin 

1969. Hänet palkittiin 50 vuoden jäsenyydestä 2014. Klubiveljenä Kari tunnet-

tiin hyvin harkituista mielipiteistään. Klubin juhliessa 30 vuotta 1998 Kari oli 

presidentti. Hänen ehdottamanaan juhlavuoden lahjoitus meni nuorten päihde- 

ja huumeongelmien torjuntaan. Karin lääkärintyössä oli paljolti nähtävissä lei-

jona-hengen mukaista auttamishalua ja palvelualttiutta.

 Kari Koivunoro oli urheilumies koko ikänsä. Koulupoikana hän saavutti yleis-

urheilussa useita piirinmestaruuksia. Myöhemmin hän kuntoili, seurasi urhei-

lumaailman tapahtumia ja toimi joensuulaiskiekkoilijoiden lääkärinä vuosi-

kymmenet. Kunnaspolitiikkaankin hän ehti osallistua yli 20 vuotta. Karia jäi-

vät kaipaamaan Kaija-puoliso ja kolme lasta perheineen. Lämpimin ajatuk-

sin hänet muistaa työssä ja harrastuksissa kohdattujen ihmisten lukuisa joukko.

Pentti Lahtinen

Pentti Ilmari Lahtinen oli LC Helsinki/Kallion monivuo-

tinen leijonaveli. Leijonaksi Pentti tuli vuonna 1980 ja 

oli presidenttinä kaudella 1990–1991. Hän syntyi sodan 

kynnyksellä 1.3.1939 Jyväskylässä ja kuoli 30.9.2015. 

Pentti oli Jyväskylän Lyseon poikia. Veri veti ulkomaille 

ja hän oli Ruotsissa Skånessa töissä lyhyen aikaa ja jat-

koi sitten Saksaan Dusseldorfiin, jossa hän viihtyi Com-

merzbankin leivissä pari vuotta. Saksasta palattuaan hän 

tapasi vaimonsa ja asettui Helsinkiin ja perusti perheen. Pentti Lahtinen viihtyi 

kiinteistövälittäjän työssä yli kolme vuosikymmentä. Eläkepäivillään hän innos-

tui myös taksinkuljettajan työstä.

Lionsien ohella hän oli mukana kunnallispolitiikassa, osakesäästäjissä ja Paa-

sikivi-seurassa. Keski-Suomeen hän palasi aina kesäisin Keiteleen rannalle mök-

keilemään. Hän oli suuri luonnon ja eläinten ystävä. Pentti Lahtinen nukkui 

pois yllättäen ja häntä jäivät kaipaamaan vaimo ja tytär perheineen. Viimei-

sinä vuosinaan Pentti Lahtinen oli omistautunut pienelle tyttären tyttärelleen, 

joka jäi suuresti kaipaamaan Pena-vaariaan.

Immo Laitinen 

LC Karhulan pitkäaikainen jäsen Immo Laitinen kuoli 

pitkäaikaisen sairauden murtamana 27.10.2015, 

81  vuoden ikäisenä. Immo liittyi LC Karhula / Kymin-

suun jäseneksi v. 1974. Aktiivisena ja kantaaottavana vel-

jenä hän toimi klubissamme presidenttinä ja myöhemmin 

lohkon- ja alueen puheenjohtajana. Aktiivisen toiminnan 

ansiosta LC Karhula / Kyminsuu myönsi hänelle Melvin 

Jones-jäsenyyden. LC Karhula / Kyminsuun ja LC Kar-

hulan yhdistyessä vuonna 2011 liittyi Immo LC Karhulan jäseneksi. Päivätyön 

Immo teki omistamassaan Tekno-Karhu Ky:n toimitusjohtajana. Jalkapallo, ja 

siinä erityisesti erotuomaritoiminta oli hänen sydäntään lähellä. Kotkan Ero-

tuomarikerhon puheenjohtajana hän toimi useita vuosia 1960- ja -70-luvulla. 

Veli Immoa jäivät kaipaamaan lady Pirkko ja poika Jorma.

Taru Mattsson 

LC Vantaa/Koivukylän pitkäaikainen jäsen veli Taru 

Mattsson nukkui pois isänpäivänä 74 vuoden ikäisenä. 

Hän syntyi Janakkalassa 15.1.1941 ja kävi koulunsa Rii-

himäellä. Taru opiskeli kauppatieteitä ja omistautui pian 

valmistumisensa jälkeen myyntitehtäviin. Hän teki katta-

van uran Nokia Data/ICL tietokonemyynnissä alan ollessa 

murrosvaiheessa. Tällöin tutuiksi tulivat niin isojen yri-

tysten suurkoneympäristöt kuin voimakkaassa kasvuvai-

heessa olleet mikrotietokoneet ja verkkomaailmat. Taru oli erittäin pidetty työto-

veri ja asiakkaiden arvostama osaaja. Tarun työura sai yllättävän käänteen hänen 

sairastuttuaan vakavasti ja joutuessaan 50-vuotiaana luopumaan työelämästä. 

Vuonna 1982 Taru kutsuttiin LC Vantaa/Koivukylän jäseneksi. Hän paneu-

tui alusta asti täydellä tarmolla Lions-toimintaan ja sen kehittämiseen omassa 

klubissaan. Hän ehti palvella klubiaan 33 vuoden ajan sen kaikissa tehtävissä 

ja toimia klubin presidenttinäkin kahteen otteeseen. Tarun tarmokas työ notee-

rattiin myös N-piirissä. Lohkon ja alueen puheenjohtajakausien jälkeen Taru 

toimi N-piirin piirikuvernöörinä kaudella 2001–2002. Hän toimi piirin hal-

lituksessa erilaisissa tehtävissä yhteensä 17 vuotta. Näistä piirin tehtävistä mai-

nittakoon Pohjolan Punaisen Sulan keräysjohtajana toimiminen 1998-1999, 

Campaign SightFirst II keräysjohtajana toimiminen 2007–2008 ja piirin kou-

lutusjohtajana toimiminen 2011–2012. Ansioistaan hänelle on myönnetty Mel-

vin Jones-jäsenyys. 

Jättäydyttyään pois piirin hallituksesta Taru osallistui klubinsa edustajana 

Koivukylän alueella sijaitsevan Havukosken palvelukeskuksen vapaaehtoistoi-

mintaan sekä edusti klubia Toimiva Koivukylä - Toimari ry:ssä. Hän osallistui 

aktiivisesti myös Rekolan Partion Tuki ry:n toimintaan. Taru muistetaan todel-

lisena ja hienona ystävänä sekä esimerkillisenä leijonana kaikessa toiminnassa. 

Tarua kaipaavat klubiveljien lisäksi puoliso Anja ja lapset perheineen.

Martti Näräkkä

LC Orimattila/Viljamaan Lion-veli Martti Näräkkä 

nukkui pois 69 vuoden ikäisenä vaikean sairauden murta-

mana 20.10.2015. Hän syntyi Helsingissä vuonna 1946 

upseeriperheeseen. Varusmiespalveluksen jälkeen hän jäi 

”kesävänskäksi”, josta sitten kadettikurssin jälkeen jatkoi 

sotilaan uraa, päätyen Ye-everstiluuntantiksi. Pisimmän 

jakson hän palveli RUK:n apulaisjohtajana ja esikunta-

päällikkönä Haminassa. Reserviin siirryttyään hän toimi 

Helsingin maanpuolustuspiirin päällikkönä.

Martti oli innokas sotahistorian tutkija ja ilahdutti olemalla oppaana useilla 

matkoilla talvi- ja jatkosodan taistelupaikoille Venäjällä. Hänen asiantuntemuk-

sensa oli vertaansa vailla, ja sotilaallisen täsmällistä. Hän kävi ennakkoon tutus-

tumassa reitteihin, jotta pääsisimme bussilla parhaiten määränpäähän. Myös 

autourheilu oli hänen sydäntä lähellä. Hän toimi useissa ralleissa kilpailun joh-

tajana ja ratamestarina. Metsästys kuului Martin harrastuksiin joka syksyisenä 

hirvenmetsästyksenä ja hän olikin pitkäaikainen jahtipäällikkö kotipaikkakun-

tansa metsästysseurassa. Tulemme kaipaamaan hänen määrätietoista ja ”jämäk-

kää” persoonaansa.
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Hannu Pohjankukka

LC Kustavin jäsen Hannu Pohjankukka menehtyi vai-

kean sairauden murtamana 9.9.2015. Hän oli syntynyt 

6.1.1951. Työuransa hän teki pääasiassa metallialalla. 

Muita harrastuksia hänellä oli maa- ja metsätyöt sekä 

verkkokalastus. Hän oli innokas laulunharrastaja osal-

listuen eri kuoroihin aktiivisesti. 

Hän liittyi LC Kustavin jäseneksi 1.10.1992. Hannu 

toimi 2.varapresidentinä kaudella 2001–2002 sekä 

monissa toimikunnissa koko LC kauden ajan. Hannu osallistui aktiivisesti myös 

kaikkiin muihin aktiviteetteihin lady Helin kanssa mm. jokavuotisille Lohi-

markkinoille. Lions Ritariksi hänet lyötiin 7.3.2014. Veli Hannua jäivät kai-

paamaan puoliso Heli, tytär ja Hannulle rakkaat lapsenlapset sekä LC Kustavi 

ja laaja ystävien joukko.

Olavi Piiparinen

LC Joensuu/Puukellon jäsen Olavi Piiparien menehtyi sai-

raskohtaukseen 16.11.2015. Hän oli syntynyt 27.6.1934 

Joensuussa. Hänet kutsuttiin ensin LC Kuopio/Päiväran-

nan jäseneksi 1974 ja työpaikan siirryttyä Joensuuhun 

hän siirtyi siirtojäsenenä Puukelloon 1985. Tässä klubissa 

hän toimi monissa hallitustehtävissä ja presidenttinä kau-

della 1992–93. Koko jäsenyyden ajan hän täytti kaikki 

velvoitteet 100 %:sti.

Klubimme saikin oivallisen klubiveljen Olavista. Hän oli todellinen ”we 

serve”-ihminen. Paitsi Lions-työ häneltä riitti kiinnostunutta harrastusta monille 

muille aloille: musiikkiin laulajana ja soittajana, sotaveteraanityöhön, (vanho-

jen) autojen parissa puuhasteluun ja kunnostukseen sekä metsätyötaitojen ja - 

laulujen kerääjänä. Hän oli monissa klubin tilaisuuksissa soittoniekka ja lau-

lumies, puheen ja tekstinteon upea taitaja, järjestömies ja erinomainen organi-

saattori. Hän oli aina hyvätuulinen ja hauska seuramies, joka sai nämä ystä-

vän ominaisuudet helposti tarttumaan lähimmäisiinsä, mutta ennen kaikkea: 

aina valmis palveleva veli, kun sellaista tarvittiin. Kaipaamaan jäivät puoliso 

ja kaksi tytärtä puolisoineen.

Eero Porkkala

LC Muuramen pitkäaikainen jäsen, seurakuntaneuvos 

Eero Porkkala sai iäisyyskutsun yllättäen 28.10.2015. Hän 

oli syntynyt entisessä Koskenpään pitäjässä 28.10.1935. 

Eero Kutsuttiin LC Muuramen jäseneksi 1966. Hän oli 

tyypillinen perusleijona, joka hoiti hänelle annetut tehtä-

vät säntillisesti. Presidenttinä hän toimi 1975–76. Klu-

bitasolla hän profiloitui talousasioihin tilin-/toiminnan-

tarkastajana. Hänelle myönnettiin ansioistaan Melvin 

Jones -jäsenyys.

Varsinaisen elämäntyönsä Eero teki Finnairilla Tikkakosken lentoasemalla. 

Heti kauppaopiston suoritettuaan hän hakeutui Finnairin palvelukseen ja jäi 

täysin palvelleena eläkkeelle asemapäällikön tehtävistä. Hänen harrastukset suun-

tautuivat kunnan ja seurakunnan toimintaan. Eeroa jäivät lähinnä kaipaamaan 

Iston perhe, Miia, tyttäret Viivi ja Helena sekä elämänkumppani Mirja. Samoin 

suuri joukko sukulaisia ja ystäviä. Suru Hilja-vaimon poismenosta oli kohdan-

nut jo vuosia sitten. Kiitollisina muistelemme Eeroa myös klubiveljenä, hänellä 

oli pohjaton paikallistuntemus niin ihmisiin kuin tapahtumiinkin.

Antero Rainiomaa

LC Kiikan perustajajäsen ja arvostettu leijonaveli, met-

säteknikko Antero Rainiomaa poistui keskuudestamme 

25.10.2015 nopeasti edenneen sairauden uuvuttamana 

85 vuoden iässä. Hän oli syntynyt Luvialla. Antero toimi 

leijonana klubissa yhteensä yli 50 vuotta ja oli klubin 

ainaisjäsen vuodesta 2000. Klubipresidenttinä Antero 

toimi 1971–1972. Pitkän elämäntyönsä hän teki Kiikan-

Keikyän metsänhoitoyhdistyksessä pidettynä ja arvostet-

tuna metsänhoidonneuvojana. Elämäntyönsä ja Lions-toiminnan lisäksi Antero 

oli aktiivisesti mukana monissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. Anteron olemuk-

sessa oli sitä hyväntahtoisuutta ja avuliaisuutta, jota Lions-toiminta parhaim-

millaan on. Kuin metsäistutustalkoissa kaudella 1981/82 Anteron johdolla istu-

tetut lukuisat taimet, hän on istuttanut klubiin auttamisen halun. Anteroa jäi-

vät kaipaamaan puoliso Marjatta, tyttäret perheineen sekä laaja leijonaveljien 

ja ystävien joukko.

Heikki Seppälä

LC Käpylä/Helsinki etuoikeutettu jäsen Heikki Sep-

pälä menehtyi pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana 

9.12.2015. Hän oli syntynyt Viipurissa 13.2.1935. 

Heikki kutsuttiin klubiin 1979. Hän toimi president-

tinä kauden 1986–1987 ja osallistui aktiivisesti vuosi-

kymmenten ajan klubin toimintaan. Ilmailualan dipl.

insinöörinä Heikki teki 30-vuotisen työuran ensin Aeron, 

sittemmin Finnairin palveluksessa suunnitellen ja kehit-

täen maamme kansainvälistä ilmailuliikennettä. Heikki oli tärkeässä roolissa 

mm. yhteyden avaamisessa pohjoisnavan kautta Japaniin. Sairaus pakotti hänet 

varhaiseläkkeelle Finnairin apulaisjohtajan asemasta 1990. Eläkepäivänsä hän 

vietti perheensä ja harrastusten parissa. Häntä jäivät kaipaamaan, puolison jo 

kuoltua, lapset Sirpa ja Panu sekä laaja sukulaisten ja ystävien joukko. 

Vilho Suuronen

Lokakuun lopulla LC Kuopio/Kallaveden jäsenet sai-

vat suruviestin. Pitkäaikainen jäsen, sota- ja leijonave-

teraani Vilho Suuronen oli menehtynyt 23.10.2015,  

92 vuoden iässä. Hän oli syntynyt Karjalan-kannaksen 

Koivistolla 15.9.1923. Lapsuutensa Vilho vietti Uuraassa, 

jossa hän liittyi 16-vuotiaana suojeluskuntaan. Jo talviso-

dassa nuori Vilho oli vartiointitehtävissä. Sodan jälkeen 

Vilho muutti Porvooseen, WSOY:n palvelukseen. Jatko-

sodan syttyessä Vilho lähti taas isänmaata puolustamaan vapaaehtoisena. Sodan 

alussa hän osallistui Viipurinlahden ylitykseen ensimmäisen syöksyveneen aja-

jana. Sodan jälkeen Vilho opiskeli kauppateknikon tutkinnon, mutta työsken-

teli lyhyen aikaa myös nuorisonohjaajana. Kun liikeala kiinnosti, hän perusti 

Porvooseen makeistukkuliikkeen. Saastamoisen Tukkuliikkeen ostettua yrityk-

sen, Vilho siirtyi Kuopioon OKA-Kahvin piiripäälliköksi. Sen jälkeen hänellä 

oli autovuokraamo, minkä lisäksi hän toimi Kuopion Kiinteistöyhdistyksen toi-

minnanjohtajana 1969–1975. 

Lions-uran Vilho aloitti Porvoossa 1956 LC Porvoo - Borgå -klubissa, jonka 

perustajiin hän kuului. Kuopioon muutettuaan hän tuli 1957 aloittaneen LC 

Kuopio/Kallaveden toimintaan vuonna 1963, ollen siten palveluvuosiltaan klu-

bin pitkäaikaisin leijona. Vilho toimi presidenttinä ja lohkon puheenjohtajana. 

Hän oli aktiivinen leijona huomattavan korkeaan ikään saakka. Klubiveljien 

mieleen hän jäi hyväntuulisena optimistina. Hän oli usein todennut, että hänellä 

aina oli ollut hyvä onni kaikissa elämän tilanteissa. Vilhoa jäivät kaipaamaan 

lady Eevi, kolme tytärtä perheineen ja laaja ystäväpiiri.

Hannu Takkunen

Yritysmaailman ja LC Varkaus/Koskenniemen monitoi-

mimies, lionsystävä, PDG Hannu Takkunen nukkui rau-

hallisesti pois oman perheen ympäröimänä 28.10.2015 

Varkauden sairaalassa. Takkunen syntyi 18.5.1936 

maanviljelijäperheen esikoisena Leppävirran Hyvärilän-

niemellä. Esikoispoikana Hannusta pyrittiin tekemään 

kotitilan jatkajaa, mutta hän päätti toisin. Hannu muutti 

Varkauteen, hankki työpaikan huonekaluliikkeestä ja suo-

ritti töiden ohella kauppateknikon sekä mainoshoitajan tutkinnot. 

Kouluttautuminen kannatti. Hannu valittiin ilmoituspäälliköksi Warkauden 

Lehteen. Tässä virassa hän toimi 10 vuotta, kunnes teki rohkean irtioton ja aloitti 

1974 ensimmäisen oman yrityksensä, Varkauden Viikon. Hannu toimi lehden 

toimitusjohtajana kymmenen vuoden ajan. Seuraavana vuonna sai alkunsa uusi 

yritys Savon Paino-Paperi Oy, jonka alkuperäinen ajatus oli Ahlströmin paperi-

tehtaan sivuratarullien jatkojalostus. Myöhemmin toimenkuva muuttui pape-

rinarkitukseksi, jota tehtiin alihankintana Ahlströmille ja myöhemmin Enso–

Gutzeitille, kunnes Enso aloitti oman arkitustoiminnan. Tämän jälkeen Savon 

Paino-Paperi Oy muutti jälleen toimialaansa; hallinnoiden useita liikekiinteis-

töjä Varkauden alueella. 

Varkaus/Taipaleen jäseneksi Hannu otettiin vastaan 1.1.1975. Presidenttinä 

hän toimi 1985–86 edeten siitä lohkon ja alueen puheenjohtajuuksien kautta 

ensimmäiseksi varkautelaiseksi piirikuvernööriksi 1989–90. Niin yritys- kuin 

lionstoiminnassakin Hannu oli äärimmäisen idearikas ja määrätietoinen visio-

nääri. Hän peräänkuulutti uusia ajatuksia, innovatiivisuutta, sovituista asioista 

kiinnipitämistä sekä täsmällisyyttä. Kun LC Varkaus/Taipale fuusioitiin LC Var-

kaus/Koskenniemeen, Hannu toimi kehittäjänä ja oli yhdistymisen voimana.
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Jaakko Varjonen

LC Vahdon kausi 2015–2016 alkoi suruviestin mer-

keissä, kun Jaakko Varjonen menehtyi sairauden murta-

mana 25.8.2015. Jaakko oli liittynyt klubiin 31.1.1999 

ja toiminut ansiokkaasti klubin virkailijana sekä osoitta-

nut erityistä leijona henkeä monissa eri tilanteissa.

Työuransa hän toimi yrittäjänä yrityksessään ja erikois-

maininnan ansaitsee myös hänen aktiivinen raviharras-

tuksensa. Tästä esimerkkinä on Varjo-Talli, jota hän pyö-

ritti vaimonsa kanssa. Useat heidän tallissa valmennuksessa hevoset ovat voit-

taneet kilpailuja. Tästä kruununa on kaksinkertainen ravikuningas Erikasson. 

Jaakko Varjosta jäi kaipaamaan perhe sekä lukuisa joukko ystäviä.

Surun kohdatessa 
palveluksessanne

Hautaustoimisto - Begravningsbyrå 
Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 
puh. 0400 562 216

Hautaustoimisto Mänttäri 
Kirkkokatu 4, 49400 Hamina 

puh. 0400 313 288

Kukka ja Hautauspalvelu Päivänsini 
Martinpolku 23, 41800 Korpilahti 

puh. 014 821 134 
www.paivansini.fi

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu  Oy 

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

Malax Blomstercenter-Begravningsbyrå Ab 

Maalahden Kukkacenter-Hautaustoimisto Oy 
Malax-Maalahti

www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

Hyvä on tarkoitettu jaettavaksi
LC Kouvola/Iris toteutti 29.12.2015 elokuva-aktiviteetin kouvolalaisille 

lapsiperheille. Idea syntyi klubilaisten keskuudessa syyskauden kuluessa. 

Klubin sihteeri Susanna Honkanen otti yhteyttä Elise Brandtiin, joka on 

Kuusankosen Studio 123:n omistaja. Hän innostuikin heti ja ehdotti elo-

kuvaksi Pietarin Marinsky-teatterista taltioitua Tschaikovskin Pähkinän-

särkijä-balettia jouluisen aiheen vuoksi.

Kuusan Kino 123:n suurimpaan saliin mahtuu 136 henkilöä. Perhei-

den valintaan osallistuivat Kouvolan kaupungin koulukuraattorit, erityis-

opettajat ja rehtorit. Nämä välittivät kutsukirjeet koteihin toimien siten 

eräänlaisina joulutonttuina ja hyvän tahdon lähettiläinä. Kutsujen jaossa 

pidettiin myös huolta niiden jaosta tasaisesti kaikille kaupungin alueille. 

Kutsun jakajilla oli hyvä mieli, ja saamamme palautteen mukaan myös 

kutsujen saajat olivat iloisesti yllättyneitä.

Näytös oli tiistaina 29. joulukuuta. Ihan kaikki kutsutut eivät paikalle 

saapuneet, mutta suuri joukko äitejä ja isiä lapsineen täytti salin. Lapsille 

oli jaettu etukäteen popparit, kuten elokuvaesitykseen kuuluu. Lasten ikä 

jakautui 4–15 vuoteen. Ihan pienimpiä ei esityksen taiteellinen anti saavut-

tanut, mutta suuri osa nautti huippuhienosta esityksestä taitavine tans-

sijoineen, loistavine lavastuksineen, puhumattakaan upeasta musiikista.

Elokuva-aktiviteetin toteuttajat vasemmalta sihteeri Susanna Honkanen, 

presidentti Ulla Lipsanen ja lion Tarja Rantala.
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Lions jobbar för fullt med 
att hjälpa flyktingar

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Lions Clubs Internationals 

president

Lions klubbar arbetar så här: De ser 

ett behov på hemorten och de till-

godoser det behovet. Lions Clubs 

International arbetar ofta på samma 

sätt: Vi får information om ett ange-

läget behov i stor skala eller en kata-

strof och därefter tar vi itu med den. 

Många av Lions ledare och jag är 

bestörta av den förfärliga flykting-

krisen i Europa, vilken är den största 

sedan slutet av andra världskriget. 

Flyktingarna har övergett sina hem, 

riskerat sina liv och flytt från Syrien 

och Irak och i många fall har de bara 

lite kläder med sig. Föräldrar kan inte 

ge mat till sina barn, skydda dem 

från dåligt väder eller förhindra att 

de drabbas av sjukdomar.

LCIF har beviljat anslag

Vid det internationella huvudkon-

toret såg vi omedelbart möjlighe-

ter till samarbete över landsgränser 

och vi sammankallade snabbt LCI:s/

LCIF:s styrkommitté om flyktingar, 

för att kunna bidra med hjälp till 

flyktingarna utan fördröjning. LCIF 

har redan beviljat ett anslag på USD 

200  000 för att hjälpa flyktingar och 

vår stiftelse har från Lions erhållit 

mer än USD 312  000 till flykting-

hjälp. Beloppet kommer säkert att 

öka. Kommittén kommer att tillhan-

dahålla vägledning till Lions i arbe-

tet att planera och genomföra pro-

jekt som har påverkan samt att söka 

samarbete med andra grupper, för 

att effektiviteten i våra insatser ska 

bli så hög som möjligt. Ordförande i 

kommittén är internationell direktor 

Helmut Marhauer från Tyskland och 

Lion Claudia Balduzzi från  Italien 

samt medlemmar från  Grekland, 

 Turkiet och andra europeiska länder 

som är involverade i krisen.

Lions i Europa har funnits på 

plats och hjälpt flyktingarna i Tur-

kiet och Grekland på ett heroiskt sätt 

och ibland har de även utsatt sig för 

egen personlig risk. Oavsett hur 

mycket vi är berörda och vill hjälpa 

till är det bara ett fåtal av oss som 

kan lämna arbete eller familj, för att 

personligen kunna bidra med hjälp 

som dessa Lions har gjort. Men vi 

kan alla stödja Lions insatser i kris-

områdena eller bidra finansiellt vid 

insamlingar och projekt som genom-

förs av klubbar och distrikt. Jag ber 

dig att vara generös. Genom att sam-

arbeta kan Lions runtom i världen 

hjälpa oräkneliga familjer att få mat 

och skydd samt ge dem möjlighet att 

starta ett nytt liv.

Lions Clubs Internationals president, 

DR Jitsuhiro Yamada.

Bästa lionmedlemmar,

År 1928 lade Gandhi hörnstenen på en skola för blinda, döva och handikappade elever i Ahmedabad. 

Denna ursprungliga byggnad används än idag. För ett och ett halvt år sedan lade jag hörnstenenen 

för en ny byggnad vid samma skola. Under den senaste resan till Indien hade jag turen att stå bredvid 

internationella presidenten Yamada när han officiellt öppnade den nya byggnaden.

När klubbar, distrikt och multipeldistrikt träffas, ska vi komma ihåg att LCIF är hörnstenen för hjälpinsatser. 

Hjälpinsatser ser annorlunda ut i hela världen. I ert område kan det vara synundersökningar, städning av 

stränder eller vaccinationer. Oberoende av vilka hjälpinsatserna är i ert samhälle ska ni alla veta att LCIF 

finns där som stöd när ni skapar hopp och komfort i den lokala omgivningen.

Jag vill också påminna er om att era donationer till LCIF gör det möjligt för Lions att tillmötesgå de växande 

behoven bland världens människor. Tack för ert generösa stöd av LCIF.

LCIF har lagt grundstenen och lionmedlemmarna bygger vidare varje dag.

Förenade av hjälpinsatser,

Joe Preston
Ordförande, Lions Clubs 
International Foundation

LCIF är hörnstenen för hjälpinsatser
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Vår verksamhet behöver rapportering

Jari Rytkönen
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund
MyLCI Finlands Lionsförbunds 

ADMIN användare

Bästa lion, vi har påbörjat andra 

halvleken av vår verksamhetsperiod 

och det är tid att fortsätta med att 

förverkliga våra planer såväl i klub-

barna, distrikten som i förbundet. 

Förhoppningsvis har vi alla vilat och 

kopplat av under jul- och nyårshel-

gerna så att vi har krafter att helt och 

fullt bemöda oss om att nå de mål 

som vi ställt upp.

I mars har många klubbar ett 

månadsmöte där man ger förslag till 

ny styrelse för perioden 2016–2017 

och i april det andra av våra officiella 

möten. Därför koncentrerar jag mig 

den här gången på rapporteringen av 

vår verksamhet.

MyLCI 
-rapporteringssystemet

Bakgrund – varför MyLCI

I vårt inhemska medlemsregister lag-

rade man fram till juni 2015 både 

medlems- och aktivitetsuppgifter. 

Ändringarna överfördes dagligen till 

huvudkontorets MyLCI-system där 

man använde sig av EMMR dataö-

verföringsprotokoll.

Huvudkontoret sände 8.9.2014 

ett meddelande till Finlands Lionsför-

bund i vilket man meddelade att den 

internationella styrelsen har beslu-

tat att stegvis avveckla stödandet 

av EMMR-systemet. I det här skedet 

beslöt man i Finland, med ett admi-

nistrativt beslut, att gå över till att 

använda MyLCI rapporteringssystem 

från början av perioden 2015–2016.

Rapportering av 
aktiviteter och 

rapporteringens 
betydelse

Vi utför frivilligarbete, varför ska vi 

då rapportera? Att rapportera aktivi-

teter, evenemang o.s.v. är viktigt av 

många olika orsaker. Klubbarnas pre-

stationer syns på ett ställe och klub-

barna får nyttig information ur rap-

porteringssystemet för sin egen verk-

samhetsberättelse samt för analys av 

verksamheten. Då klubbarna utnytt-

jar rapporteringen kan de berätta om 

verksamhetens effekt för sina sam-

arbetspartner och potentiella upp-

backare.

T.ex. det som berör Röda  Fjädern 

har alla klubbar definierat sina egna 

mål. Med tillhjälp av rapporterings-

systemet kan man lätt följa med hur 

nära målet man kommit. Före peri-

odens slut uppdaterar man de defi-

nitioner som hör till dokumentatio-

nen av rapporteringen. Via syste-

met får distriktet och förbundet sam-

mandrag av aktiviteternas omfatt-

ning och hur de lyckats.  Rapporte-

rade händelser följs upp av service- 

och medelanskaffningen såväl på 

distrikts- som på förbundsnivå. Upp-

gifterna behövs bl.a. då man infor-

merar utomstående om vår verksam-

het och drar nytta av hela lionsva-

rumärket samt ökar intresset för vår 

verksamhet.

Rapportering av 
medlemsuppgifter

De medlemsuppgifter som lagrats i 

MyLCI-systemet överförs tillsvidare 

två gånger i veckan till det inhemska 

medlemsregistret. Målet är att över-

föringen skulle ske dagligen.

Utgående från det internatio-

nella medlemsregistret fakturerar 

man klubbarna i juli och januari 

den internationella medlemsavgif-

ten.  Fakturan grundar sig på med-

lemsuppgifterna i juni och decem-

ber. Om man i systemet har lagrat 

familje-, student- och unga vuxnas 

medlemskap betalar de aktuella med-

lemmarna bara hälften av den inter-

nationella medlemsavgiften.

På basen av det inhemska med-

lemsregistret sänder man bl.a. fak-

turan på den inhemska medlemsav-

giften, postar LION-tidningen, sän-

der Nyhetsmeddelandet och andra 

meddelanden som riktar sig till med-

lemmarna. 

Ifall medlemsuppgifterna och 

medlemmarnas kontaktuppgifter 

inte är aktuella går posten till fel 

adress. Nya medlemmar blir utan 

tidning och de som avlidit levere-

ras t.ex. LION-tidningen på nor-

malt sätt. 

Rapporteringsdirektiven

Direktiven som gäller uppgifter om 

aktiviteter och medlemmar finns på 

lions.fi, För medlemmar, Medlemsre-

gistret. Alla har möjlighet att bekanta 

sig med rapporteringen och själv 

konstatera hur lätt rapporteringen är.

Tips: klubben kan välja ett s.k. 

rapporteringslion. Den här uppgif-

ten är inte en officiell klubbefattning 

utan det är fråga om en klubbmed-

lem som sköter den månatliga med-

lemsrapporteringen samt om rappor-

tering av aktiviteter.

Till MyLCI-systemet ges ett val-

fritt användarnamn och lösenord. 

Sekreteraren för respektive period 

kan ge ett användarnamn som kan 

ges åt en annan person. Rapporte-

ringslionet ser till att rapporteringen 

sker i rätt tid.

Ask one

Påstående: Frivilligheten har försvun-
nit. Alla vill bara ha pengar eller 
någonting i gengäld!
Påståendet håller streck om klub-

ben inte kan erbjuda gemenskap. I 

sådana situationer ser alla bara till 

sin egen fördel. Påståendet håller 

streck om det i klubben inte finns 

kontaktytor d.v.s. saker som intres-

serar. Påståendet håller streck om det 

i klubben inte finns tillställningar 

som är till för alla.

Ur verksamheten måste varje 

människa få något som betyder 

något för henne själv. Varför deltar 

du i hemklubbens verksamhet: du får 

nya vänner, du kan förverkliga dina 

drömmar/dig själv, du kan utveckla 

dig själv, lionismen är en glad sak, 

du kan inverka på livet på hemorten, 

du vill hjälpa, du hittar en gemen-

sam hobby t.o.m. för hela familjen, 

du kommer bort hemifrån, du hål-

ler dig ung.

Påstående: Inte står man ut med den 
här grejen så väldigt länge!
Påståendet håller streck om man inte 

delat på uppgifterna.  Påståendet 

håller streck om man ensam måste 

utföra flera personers uppgifter. 

Påståendet håller streck om det inte 

finns en tutor eller en person som vid 

behov kan ge stöd och hjälp.

Men… samarbete ger styrka, att 

mötas ger energi, teamens bety-

delse är mycket stor. Teamet sköter 

sakerna tillsammans, var och en en 

liten del, en eller två saker och slut-

resultatet blir att var och en gör min-

dre men tillsammans får vi mera till 

stånd.

Bästa lion, partner, 
kompanjoner  och 

leomedlemmar

Jag önskar er alla en givande sen-

vinter och en snart annalkande vår. 

Ännu finns det tid att anmäla sig 

till Lionsförbundets skidmästerskap 

i Uurainen andra veckoslutet i mars. 

Välkomna alla att med hela familjen 

tillbringa en solig vårdag med att 

delta i eller följa med tävlingarna.

Ordförande för Finlands Lionsförbund Jari Rytkönen.
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Lions Club Mariehamn firade sitt 

60-årsjubileum den 30 januari 2016. 

Då hade det nästan på dagen gått 60 

år sedan man ordnade sin chartertill-

ställning på Ålands Sjöfartsmuseum. 

Fadderklubbarna kom från väst och 

ost d.v.s. Lions Club Norrtälje och 

Lions Club Turku-Åbo. Klubben är 

nu en av de största klubbarna inom 

Finlands Lionsförbund och har en liv-

lig aktivitetsverksamhet. 

I den historik som utkom i sam-

band med jubiléet kan man läsa att 

klubben under de senaste tio åren 

har gett bidrag till en summa som 

överstiger 220  000 euro. Under de 

gångna 60 åren har man uppskatt-

ningsvis delat ut betydligt mer än 

1 000  000 euro som använts för 

utsatta personer och för andra all-

männyttiga ändamål. Man har inte 

bara stött lokala behov utan även på 

ett betydande sätt deltagit i natio-

nella och internationella service-

aktiviteter.

Redan till julen 1955 startade 

verksamheten med en julklapp-

sinsamling till förmån för barnen 

vid barnhemmet i Mariehamn. 

Dessutom gjordes bokinsamling 

till sanatoriet. År 1956 samlades 

300  000 mark in till Ungernhjäl-

60-åriga Lions Club Mariehamn  
– en lionsklubb i miljonklassen

Ordförande för Finlands Lionsförbund, CC Jari Rytkönen presenterar förbundets 

lyckönskningsplakett för LC Mariehamns president René Engman. Foto: BVL.

Förbundets 
kommunikationsledare  
(MD-PRC) för perioden  

2016–2019
Den nuvarande tf. kommunikationsledarens (MD-PRC) mandat period 

går ut 30.6.2016. Den kommande kommunikationsledarens mandat-

period är 1.7.2016–30.6.2019. Efterträdaren väljs på förslag av styrel-

sen på guvernörsrådets möte i mars. Introduceringen i arbetet bör-

jar efter valet.

Behörighetsvillkoren för den här uppgiften är god erfarenhet av kom-

munikation och PR-verksamhet på minst distriktsnivå. Språkkunska-

per som uppgiften förutsätter är finska, svenska och engelska.

Kommunikationsledarens mest centrala uppgift är att via olika media 

och med stöd av ledningen, förverkliga förbundets varumärkesenliga 

kommunikationsverksamhet. Kommunikationsledaren leder kommu-

nikationsarbetsgruppen och samarbetar med den kommunikations-

byrå som förbundet utsett. Till kommunikationsledarens uppgifter hör 

därtill kommunikationsutbildning och -rådgivning på distriktsnivå.

Den treåriga verksamhetsperioden innehåller betydande projekt som 

t.ex. Röda Fjädern-insamlingen under perioden 2016–2017 och orga-

nisationens 100-årsjubileumsfestligheter år 2017. I dessa har kom-

munikationen en central roll.

Kommunikationsledaren leder kommunikationsbranschen enligt 

de beslut som fattats av förbundets förtroendemannaorgan. Arbe-

tet styrs, förutom av befattningsbeskrivningen, av lionsförbundets 

kommunikationsstrategi och grafiska direktiv.

De skriftliga ansökningshandlingarna bör vara förbundskansliet tillhanda 

senast onsdag 24.2.2016 under kansliets öppethållningstid märkta 

”MD-PRC”. Ansökningen kan även sändas elektroniskt under adress 

maarit.kuikka@lions.fi. Ytterligare uppgifter ger generalsekreterare  

Maarit Kuikka, tel. 040  580  2494 och tf. MD-PRC Raimo Paappa,  

tel. 0400 426 413.

pen. Den nygrundade klubben var 

aktiv och kreativ. Det ordnade mas-

kerader, kungsängsliljor planterades 

i Tullarns äng, glasskalas ordnades 

på barnhemmet, julklappar till barn-

hemsbarnen och till sjukhusets barn-

avdelning delades ut, 1 500 kg äpp-

len skickades till barnhem och barn-

sjukhus i Helsingfors, pengar samla-

des in till museifartyget Pommerns 

underhåll m.m. Allt sedan dess 

har klubben arrangerat evenemang 

såsom Dansgalan, Slemmerntipp-

ningen och Loppmarknaden.

Jubileumssupén på restaurang 

Nautical 30.1. gav en alldeles för-

träfflig bild av hur klubben funge-

rar. Under ledning av toastmastern 

Lars Sundblom steg stämningen till 

oanade höjder från första stund. 

Talen, snapsvisorna och limerick-

arna avlöste varandra. President 

René Engman fick i flera repriser ta 

till orda och i ett av de mera allvar-

ligt hållna, konstaterade han att man 

i klubben vill följa de traditioner som 

under årtionden har skapats och att 

man i umgänget mellan klubbmed-

lemmarna skall ha roligt trots att det 

i själva verksamheten finns ett nog 

så allvarligt syfte.

Vid det här tillfället delade man 

även ut ett antal Chevrons för lång-

varigt medlemskap, man uppmärk-

sammade de som under 50 år varit 

medlemmar och lion Tor-Erik Land-

gärds tilldelades Melvin Jones-med-

lemskap.

Vid festen representerades Fin-

lands Lionsförbund av dess ordfö-

rande, CC Jari Rytkönen med maka 

Taru och A-distriktet av distriktsgu-

vernören, DG Ari Lindell med maka 

Jaana. 

I anledning av jubiléet gav man 

även ut förstadagsstämplade Lions 

Club Mariehamn specialfrimärken i 

den åländska postens regi. 

I det pressmeddelande som klub-

ben gav ut inför jubiléet nämns föl-

jande: vid ett månadsmöte för ett tag 

sedan deltog ”Tuffe” Lindström från 

San Francisco (och Vestanträsk). 

Han konstaterade att Finlands Lions 

anses vara bäst i världen, och efter-

som LC Mariehamn är en av de främ-

sta klubbarna i Finland torde vi också 

höra till de bästa i världen!

Rätt eller fel, men LC Mariehamn 

är i alla fall glad över att man kan 

bidra till det goda i samhället. 

BVL
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Nordiska samarbetsrådets möte 

(NSR) hölls i Rovaniemi 15–17.2016. 

Som arrangörer stod lionsklubbarna 

Rovaniemi/Lainas och Rovaniemi/

Ounasvaara. Närmare 150 delta-

gare från alla nordiska länder samt 

Estland fanns på plats. I samband 

med NSR-mötet hölls ett antal 

utbildningstillfällen som gjorde 

att mötesveckoslutet samlade nära 

200 lion och partner till Rovaniemi. 

Bl.a. hölls ALLI-utbildning (Advan-

ced Lions Leadership Institute) med 

finsk-, svensk- och engelskspråkiga 

grupper med totalt 69 deltagare.

NSR-mötet inleddes på freda-

gen med en öppningsceremoni som 

inleddes med att ordförande för Fin-

lands Lionsförbund, CC Jari Rytkö-

nen, hälsade deltagarna välkomna 

till NSR och Rovaniemi. L-distrik-

tets hälsning framfördes av distrikts-

guvernören Kauko Niemelä och den 

internationella ledningens hälsning 

av ID Svein Berntsen från Norge. 

Efter att elever från Lapplands uni-

versitets övningsskolas musikklas-

ser framfört de nordiska ländernas 

nationalsånger framförde stadsdirek-

tör Esko Lotvonen Rovaniemi stads 

hälsning.

Seminarierna 
intresserade

På fredagens program stod även tre 

parallella seminarier med rubrikerna 

Flera kvinnor i Lions, LCI 100 år och 

Internationella relationer (IR). Det 

förstnämnda leddes av PID Gud-

run Yngvadottir från Island, GMTD 

Bente Nonbo från Danmark och 

PDG Pirkko Vihavainen från Finland. 

Organisationens 100-årsjubileum 

belystes av PCC Barbara Grewe från 

Tyskland och IR-seminariet leddes av 

PID Tapani Rahko från Finland.

Flera kvinnor i Lions är en fråga 

som starkt har aktualiserats under de 

senare åren. Det globala målet har 

varit att fram till 2017 få upp andelen 

kvinnliga medlemmar till 50 %. Trots 

att vi i Norden, inom många områ-

den, har en rätt bra jämställdhets-

statistik, har vi ännu mycket att göra 

också inom lionsrörelsen. Då det gäl-

ler andelen kvinnliga lionsmedlem-

mar i Norden håller Finland sista 

plats med 19,19 %. En sak som kan 

hjälpa är att uppmuntra och under-

Kyligt Rovaniemi gav deltagarna 
i NSR ett varmt mottagande

En inlevelsefull barnkör framförde med bravur de nordiska ländernas nationalsånger vid öppningsceremonin. 

Foto: BVL.

Vid Get together-tillställningen spådde den inkallade schamanen framtiden bl.a. för PID Gudrun Yngvadottir, 

här i mitten på bilden. Foto: BVL.
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stöda kvinnor att ta emot högre 

befattningar inom Lions.

PCC Barbara Grewe redogjorde 

för lionsorganisationens 100-årsjubi-

leum som når sin kulmen 2017 men 

där ”firandet” redan pågår. Budska-

pet var klart: ta del i hundraårsju-

biléets hjälputmaning och medlem-

sutmaning, planera ett eget bestå-

ende jubileumsprojekt och framför 

allt rapportera via MyLCI.

Vid IR-seminariet fick man ta del 

av ett antal projekt som drivs av de 

nordiska lionen, främst i u-länder.

Mötets tema ’Barnens 
behov i fokus’

Tema för NSR var den här gången 

’Barnens behov i fokus’. Johanna 

Ikäheimo från Lappset Group höll 

ett anförande i vilket hon tog upp 

vad ”tidens anda” gör med barnen. 

Man leker mindre, den fysiska akti-

viteten minskar överlag, stressymp-

tom uppträder och många barn lider 

av övervikt. Det som lionen t.ex. kan 

göra är att bygga Lion-lekplatser för 

att främja barnens fysiska aktivitet. 

Att lionsorganisationen satsar på 

barnens behov kom fram i ett fler-

tal anföranden under mötet, både 

då det gäller direkt hjälp till nöd-

ställda och då det gäller att t.ex. via  

Lions Quest ge stöd för en trygg upp-

växt.

Vid det egentliga rådsmötet på lör-

dagen leddes ordet av arbetsutskot-

tets ordförande, PCC Markus Flaa-

ming från Finland och som sekrete-

rare fungerade PCC Hrund Hjaltadot-

tir från Island. Inledningsvis beslöt 

man att ändra fördelningen av rös-

terna så att man frångick fördelning 

efter antal distrikt till att rösteantalet 

bestäms utgående från antalet lion i 

respektive nordiskt land. Ändringen 

innebär att t.ex. Finland har 19 rös-

ter av 50 mot 16 tidigare. 

Eget nordiskt 
styrinstrument för 
lionutbildningen

PCC Hilde Straumsheim från 

Norge redogjorde för arbetet med 

ett gemensamt styrinstrument för 

utbildning av lionsfunktionärer från 

president till distriktsguvernör. I den 

nordiska GLT-gruppen har man inlett 

arbetet. Mötet rekommenderade att 

det föreslagna styrinstrumentet tas 

i bruk i alla multipeldistrikt inom 

området 4A 

Rådsmötet tog del av och god-

kände räkenskaperna för perioden 

2014–2015 som visade ett över-

skott på 7  588 euro samt budge-

ten för 2016–2017 som slutade på 

30  115 euro och är helt i paritet med 

de två tidigare åren.

Framgångsrika  
NSR-projekt

PCC Hilde Straumsheim redogjorde 

för det norska NSR-projektet som 

gått ut på införande av Lions Quest 

i Georgien 2011–2013. Projektet är 

i princip avslutat men projektets 

styrgrupp kommer att fortsättnings-

vis bistå med råd och hjälp till lio-

nen i Georgien. Projektet har varit 

framgångsrikt och involverat tre 

lionsklubbar. I LC Kutaisi har man 

utbildat 320 lärare och har en lokal 

instruktör, i LC Tbilisi har man invol-

verat 500 lärare och har en instruk-

tör, 31  000 elever/studerande använ-

der sig av LQ. I LC Tsakaltubo har 

Finlands Lionsförbunds ordförande, CC Jari Rytkönen, presenter den kommande 

medlemmen i internationella styrelsen, PCC Markus Flaaming, för mötesdel-

tagarna. T.v. lion Susanna Gustafsson. Foto: BVL.

Islands guvernörsrådsordförande, CC Guðmundur Helgi Gunnarsson, ta emot den Nordiska Vikingen av Finlands 

CC Jari Rytkönen. Vikingen dyker upp igen då NSR nästa gång möts i Reykjavik 19–22.1.2017. T.h. vice ordförande 

Heikki Hemmilä. Foto: BVL.

man varit redo att utbilda 240 lärare 

2015.

Det danska NSR-projektet, ögon-

kliniken i Tbilisi, har gått in på sitt 

andra år. PCC Bent Jespersen berät-

tade om inredningen av kliniken 

och den verksamhet som där nu 

pågår. Det finns önskemål från kli-

nikens sida att få komplettera befint-

lig apparatur men också att etablera 

en filialklinik ute på landsbygden. 

Inom projektets ram kan man knap-

past uppfylla bägge önskemålen.

Från Finlands sida presente-

rade PDG Heikki Saarinen solkokar-

projektet som nu kommit igång och 

som beskrivs på annat ställe i detta 

LION-nummer.

De nordiska NSR-projekten 

bekostas till en stor del gemensamt 

av de lionen men får även betydande 

understöd från vår internationella 

stiftelse LCIF.

Rådsmötet beslöt även att det till-

sätts en arbetsgrupp för att i snabb 

ordning komma med förslag till 

insatser för flyktingar.

Vid rådsmötet presenterades den 

understödda kandidaten till posten 

som 2:a internationella vice presi-

dent, PID Gudrun Yngvadottir från 

Island, likaså den kommande med-

lemmen av internationella styrelsen, 

vår egen PCC Markus Flaaming. 

NSR i  
Reykjavik 2017

Vid den officiella avslutningscere-

monin fick Islands guvernörsråds-

ordförande, CC Guðmundur Helgi 

Gunnarsson ta emot den vandrande 

Nordiska Vikingen av Finlands CC 

Jari Rytkönen. NSR 2017 ordnas ju 

i Reykjavik på Island 19–22.1.2017 

och PCC Hrund Hjaltadottir presen-

terade avslutningsvis mötesplatsen 

och det preliminära programmet för 

mötet.

Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att NSR-mötet med åren 

blivit mera än bara ett regelrätt möte. 

Vid evenemanget har man parallella 

seminarier som behandlar gemen-

samma lionsprojekt och -strävan-

den, utbildningstillfällena har utö-

kats och därtill ges det utrymme för 

inofficiella diskussioner enskilt och 

i grupp samt för den så viktiga soci-

ala samvaron. Det enda som man 

kanske som deltagare kan beklaga 

att man under ett veckoslut inte all-

tid har möjlighet att delta i allt som 

skulle intressera. BVL
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Vid NSR, de nordiska lionens årliga 

möte, väljer man för en 2 -årsperiod 

ett projekt som bekostas gemen-

samt, d.v.s. finansieringen sker 

med gemensamma medel. De som 

står bakom det valda förslaget för-

verkligar projektet. Vid NSR:s möte 

i januari 2015 valdes Finlands för-

slag ”Solkokare till Kenya” för att 

förverkligas under perioden 2015–

2017. Man satte genast igång med 

förberedelserna och de praktiska 

åtgärderna inleddes genast då man 

fick finansieringen utredd.

För att starta upp projektet, gjorde 

vi i slutet av november en resa till 

Nairobi i Kenya. Under resan under-

tecknades det slutliga avtalet om 

de praktiska arrangemangen med 

den kenyanska samarbetspartnern. 

Besöket i Kenya var verkligen nyt-

tigt och gav en mångsidig bild av den 

lokala lionsverksamheten. President 

Jitsuhiro Yamada var samtidigt på 

besök i Kenya och deltog i vårt pro-

gram under hela besöket.

Projektets mål

Med solkokarna vill man nå två bra 

mål. I avlägsna områden i Kenya är 

ved den enda energikällan vid mat-

lagningen. Det är kvinnornas upp-

gift att skaffa brännved och för det 

går det dagligen åt flera timmar. Ved-

hämtningsfärdena i byarnas omgiv-

ning är långa och blir längre hela 

tiden. Att bränna ved utgör även 

ett ekologiskt problem därför att 

man uppskattar att skogstillgången 

i Kenya varje år minskar med ca 

0,03 %. De trädlösa områdena tor-

kar ut och förvandlas till ökenmark. 

Användningen av kokare för med sig 

hjälp gällande bägge problemen.

Kontakterna i Kenya  
var lätta att hitta

Kenya valdes till mottagarland 

då man redan på förhand kunde 

bedöma att man där skulle hitta de 

bästa och tillförlitligaste samarbets-

partnerna. En distribution som spri-

der sig över landsbygden lyckas inte 

utan lokalt samarbete. I Kenya kände 

man genom tidigare kontakter åren 

2005–2007 den tidigare internatio-

nella direktoren PID Manoj Shah som 

även i årets internationella styrelse 

fungerar som inbjuden direktor. Då 

man presenterade saken för honom 

fick man ett omedelbart godkän-

nande. Vi träffade honom vid års-

mötet i Honolulu och kom prelimi-

närt överens om de praktiska arrang-

emangen. Man kom överens om att 

uppgöra det slutliga avtalet och om 

att inleda projektet vid ett möte i 

Nairobi i slutet av november.

PID Manoj Shah hade förberett 

vårt besök mycket ordentligt. Vi 

hade verkligen möjlighet att i prakti-

ken skapa kontakter med lednings-

gruppen som ansvarar för produk-

tionen av kokarna och distributio-

nen lokalt.

Modellexemplar  
till Kenya

Solkokaren är en gammal uppfin-

ning. LC Helsinki/Pohjois-Haaga 

levererade några stycken av dem till 

Kenya redan på 1990-talet. Då vi tän-

ker leverera 3000–4000 kokare pla-

nerades saken så att hopsättningen 

skulle lyckas bäst ifall det gjordes av 

kenyanerna själva. Utgående från 

planeringen finns det ritningar för en 

maskinell produktion som överläm-

nades åt de lokala aktörerna. Under 

planeringsarbetet i Finland tillverka-

des fyra alternativa prototyper som 

i september sändes till Kenya. Pro-

totyperna fanns väntande på oss 

där vi skulle diskutera saken. Keny-

anerna hade själva gjort två kokare 

utgående från vår modell. Kokarna 

hade gjorts i en yrkesskola som låg 

i Kakamega-området. Skolans slöjd-

Solenergi från Finland till Kenya

Representanter för Masaistammen tar emot gästerna på nationalreservatets flygfält.

Avtalet är undertecknat. På bilden från vänster PDG Heikki Saarinen, LC Helsinki/Etelä-Haaga,  PID Manoj Shah, repre-

sentant för lionsorganisationen i Kenya, president Jitsuhiro Yamada, ambassadör Tarja Fernandez, ID Jouko Ruissalo, 

Lionsförbundets representant och  PDG Babe Sembi, Kenya projektets chef.
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lärare fanns på plats då vi höll den 

tekniska arbetsgruppens första möte. 

Man sökte efter kenyanska tillverkare 

ännu under vårt besök. Anskaffning 

av material och speciellt att hitta ett 

bra faner visade sig vara svårare än 

planerat. Det kan hända att en leve-

rans från Finland skulle vara ett alter-

nativ.

Avtal är viktigt

Avtalet om leverans av solkokare 

undertecknades i Nairobi i vilket 

man definierade partnernas ansvar 

och skyldigheter samt penningtra-

fiken. Anskaffningarna och arbetet 

som hänför sig till projektet sker i 

Kenya och penningtrafiken bör fås 

att följa förverkligandet. Underteck-

ningstillfället fick stor publicitet i 

de lokala medierna. En stor grupp 

representanter för massmedia fanns 

på plats för att fotografera och ställa 

frågor. Det berättades för oss att 

under dagen hade nyheten gått ut i 

tre olika tv-nyhetsändningar. Under-

tecknandet bevittnades också av den 

internationella presidenten Jitsuhiro 

Yamada och Finlands ambassadör i 

Kenya, Tarja Fernandez. 

Vårt besöksprogram  
i Kenya

Vår värd, PID Manoj Shah, ordnade 

för oss en ytterst intressant möjlig-

het att bekanta oss med Kenya och 

lionsverksamheten med besök på 

betydande samarbetsplatser.

Verkligt intressant var safarin till 

Masai Mara nationalreservat. Area-

len är 1 510 kvadratkilometer som 

garanterar fria livsbetingelser för 

vilda djur bekanta även från natur-

filmer. Möjligheterna ökas av den 

14  763 kvadratkilometer stora natio-

nalparken Serengeti som ligger som 

granne på Tanzania-sidan. De mest 

oförglömliga händelserna på safarin 

var då vi på nära håll mötte en lejon-

fock på ca 20 individer och frukos-

ten på stranden av Mara floden. På 

den motsatta stranden, på 50 meters 

avstånd, fanns 30 flodhästar och fyra 

krokodiler.

Vi besökte Kaani Lions-skolan 

som låg ca 100 km från Nairobi. 

Skolan upprätthålls av lion och där 

finns ca 1 000 elever fördelat på låg- 

och högstadium. Eleverna kommer 

från de närbelägna byarna och bor på 

skolans internat. Under vårt besök 

hade man i skolan ordnat en öppen 

syn- och hälsokontroll till vilken 

familjerna från byarna runtomkring 

kom med sina barn för att bli under-

sökta. President Yamada invigde två 

nya skolbyggnader och ett internat. 

Donationer till detta hade kommit 

från japanska lion och från LCIF. Till 

besöksprogrammet hörde även plan-

teringen av egna Lion-träd på sko-

lans gård. Som avslutning på besö-

ket hade man ordnat ett festligt till-

fälle där den lokala undervisningsmi-

nistern och gästerna höll korta tal.

Sight First ögonsjukhus

I Nairobi besökte vi ett ögonsjuk-

hus som upprätthölls av lionen och 

var grundat med medel ur SightFirst. 

Patientmottagningen och -behand-

lingen var verkligen omfattande. 

Under en dag behandlades hundra-

tal patienter och utbudet av behand-

lingar föreföll att vara nästan kom-

plett, i alla fall sedd med lekmanna-

ögon. Måndagar och torsdagar gör 

man ca 400 operationer och behand-

lingar som var gratis för de 400  000 

människor som bor i den omkringlig-

gande slummen. Patienterna trans-

porteras till sjukhuset och hem igen 

med sjukhusets buss. För att undvika 

infektioner stannar patienterna tre 

dagar på sjukhusets bäddavdelning. 

Lionen upprätthåller sjukhuset och 

därför fanns lionsmärket på hela per-

sonalens utrustning. Privatpatienter 

sköts under de övriga dagarna. De 

bidrar med den största delen av sjuk-

husets inkomster. Nämnas kan att en 

laseroperation av ett öga kostar ca 

800 € eller ca en tredjedel av priset i 

Finland. Lionen har i Kenya tre ögon-

sjukhus och ett ännu under bygg-

nad. Per månad når de sammanlagt 

15  000 kenyaner med sin verksam-

het. Två gånger i månaden besöks 

sjukhuset av två svenska öronläkare 

som också utför kirurgiska operatio-

ner. Det här utförs som frivilligar-

bete medan sjukhuset betalar deras 

resekostnader.

Försvarsmaktens 
högkvarter

Det följande besöksmålet var hög-

kvarteret för Kenyas försvarsmakt där 

vi fick höra om lionens och soldater-

nas samarbete. Försvarsmakten plan-

terar årligen miljontals tråd i samar-

bete med lionen.

Ett modellexempel på lionens 

position i samhället var mötet med 

Kenyas vicepresident William Ruto. 

Ursprungligen skulle mötet ha varit 

med president Uhuru Keniatta men 

han reste till klimatmötet i Paris. 

Vicepresidenten Ruto kände väl 

till lionens verksamhet i Kenya och 

kunde till och med hälsa på gästerna 

på finska.

Vårt sista besöksmål var FN:s 

högkvarter i Kenya där vi fick 

bekanta oss med de olika avdel-

ningarnas verksamhet. De två övriga 

finns i New York och Geneve. FN 

sysselsätter i högkvarteret i Nairobi 

ca 4  000 personer.

Sammanfattning av resan

Som en sammanfattning av vårt 

besök i Kenya kan man säga att vi 

hade valt en bra samarbetspartner för 

vårt Solkokarprojekt. De lion som vi 

träffade var tydligt personer som var 

vana vid resurshantering och med en 

stabil ekonomi.

De ställen och åtgärder som pre-

senterades för oss var bra skötta. Då 

vi lämnade dem var känslan att de 

lokala lionen verkligen tar ansvar för 

mindre bemedlade medborgare och 

att de arbetar av hela sitt hjärta.

Proportionerna är talande men 

så är också landet. 45 miljoner invå-

nare, drygt 1 000 lion.

Solkokarna går till goda ändamål 

via händerna på goda samarbets-

partner.

Jouko och Pirkko Ruissalo, Heikki 

och Leena Saarinen samt Heikki och 

Irma Torkkeli som deltog i resan, fick 

verkligen en positiv bild av lionens 

insatser i Kenya. Solkokarna går till 

det rätta stället.

För makarna som deltog på egen 

bekostnad var resan en upplevelse 

värd sitt pris.

Jouko Ruissalo  Heikki Saarinen

SITUATIONEN FÖR SOLKOKARPROJEKTET

Budget 2015–2016

Medlemmar Andel €

Sverige 11471 18 853,60

Norge 11093 17 748,60

Danmark  6372 10 195,20

Finland 24551 39 281,60

Island  2201  3 521,60

NSR Sammanlagt 55688 89 100,80

LCIF bidrag 26 400,00

Sammanlagt det första året 115 500,80

Budgeten för perioden 2016–2017 bestäms av medlemsutvecklingen och om 

man även under nästa period får bidrag från LCIF. Det ursprungliga målet var 

att enhetspriset skulle ligga under 50 € per kokare. Kostnadsberäkningen har 

gjorts utgående från billigt kenyanskt material. I samband med vårt besök note-

rade vi att materialet för de första kokarna tillverkade i Kenya var undermå-

ligt. Målet är produkter som ska tåla hettan och monsunregnen i Kenya. Där-

för bereder vi oss för att kostnaderna kommer att vara ca 70 €/st. Det bety-

der att man kan tillverka ca 2  200–2  500 st. I samband med uppföljningen 

av projektet bokför man alla tillverkade kokare och vem som använder dem. 

Barnen i Kaaniskolan sjunger för gästerna. 
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Över 600 finländska lionsklubbar har 

även den här julen beställt Lions-jul-

kort via nätbutiken. Samtidigt har 

man stött det finländska ungdoms-

arbetet och NSR-projekt och på 

samma gång även samlat in medel 

till den egna klubben för det lokala 

ungdomsarbetet. 

Trots postens strejk i november 

och strejkhoten inför julen, kom vi 

upp i nästan samma försäljnings-

mängd som föregående år; närmare 

180  000 julkort. Av de här var största 

delen traditionella julkort.

Dubbla kort användes bara hälf-

ten så mycket som postkort och de 

personifierade kortens andel fort-

satte att minska.

Det populäraste kortmodellen 

var Porten är öppen som var gjord 

av Salli Parikka Wahlberg. Kortutbu-

det det här året fick annars mycket 

lovord. Kortarbetsgruppen tar också 

i beaktande responsen då man väljer 

ut kommande julkort. Vi tror att de 

egna julkorten finns med bland för-

bundets aktiviteter även i framtiden.

Kortaktivitetens slutliga resul-

tat är ännu inte klart, därför att en 

del av korten har beställts utan att 

man följt direktiven och loggat in 

på Lions-nätbutiken med den egna 

klubbens lösenord. Det har lett till 

att nätbutiken automatiskt har sänt 

en räkning på hela summan utan att 

ha dragit av klubbens andel på 50 %.

Återbetalningarna har förorsakat 

mycket extra arbete, men de som 

betalt för mycket får pengar tillbaka 

då beställaren själv tar kontakt med 

Lionsförbundets kansli.

Enligt den undersökning som pos-

ten publicerade i december 2015, 

ämnade 75 % av finländarna sända 

traditionella julkort. Under den förra 

julen delade posten ut ca 34 miljoner 

kort. Att skriva julkort upplever fin-

ländarna ännu som ett trevligt sätt 

att komma i julstämning och man vill 

förmedla den här traditionen också 

till sina barn. Därför tror vi också på 

en framtid för Lions-julkorten. Av de 

30 miljonerna julkort kunde vi, om vi 

så vill, få en ännu större andel och 

samtidigt stöda de ungas framtid.

De flesta julkorten sänds av de 

som är över 65 år.

Enligt den här undersökningen är 

inte en elektronisk julhälsning jäm-

förbar med ett traditionell julkort, 

inte ens enligt teknologins pionjärer.

Julkorten skapar glädje för en 

längre tid därför att de är en del 

av de finländska hemmens jul. Ca 

90  % håller julkorten framme under 

hela julen. 80 % upplever att jul-

korten förmedlar en personlig tanke 

från avsändaren. Det här är bra att 

komma ihåg igen nästa höst, då vi 

fattar beslut om att skaffa och sända 

julkort.

Jag vill på kortarbetsgruppens och 

på det finländska Lions-ungdomsar-

betets vägnar tacka Er alla som även 

den här julen använde våra egna 

Lions-julkort.

Matti Mälkiä
ordförande för kortarbetsgruppen

Tack till alla som 
använde Lions julkort

Efter att ansökningstiden gått ut 

finns det tre kandidater till pos-

ten som vice ordförande i Finlands 

Lionsförbund. De är: från F-distrik-

tet Erkki Honkala, LC Peräseinäjoki, 

från N-distriktet Jukka Kärkkäinen, 

LC Helsinki/Metsälä och från E-di-

striktet Erkki Voutilainen, LC Val-
kea koski. Valet äger rum på Lions-

förbundets årsmöte i Åbo 28.5.2016. 

Kandidaterna presenteras i LION-tid-

ningen 2/2016.

Enda kandidaten till ordförande-

posten är nuvarande VCC Heikki 

Hemmilä, LC Ylivieska.

Årsmötet 2019 i Kalajoki

Förbundets årsmöte 2019 torde 

arrangeras i Kalajoki. Tre klubbar, 

Tre kandidater till vice 
ordförandeposten

Kan vi få ihop mera 
servicestyrka?

Under höstperioden grundades tre 

nya kvinnoklubbar och en filialklubb 

omvandlades till en ordinarie klubb. 

Antalet kvinnliga medlemmar i Fin-

land var i slutet av december 4  659. 

Det betyder en ökning med nio 

sedan början av perioden.

 Antalet manliga medlemmar 

visar fortsättningsvis en nedgång. 

Hittar man hos kvinnorna nu en 

sådan styrka att man får flera hän-

der som hjälper?

 Vid NSR-mötet som i medlet av 

januari ordnades i Rovaniemi hölls 

ett seminarium med rubriken ”Mera 

kvinnor med i Lions”. Man diskute-

rade livligt och delade på bekymren 

men det var de talrika framgångs-

berättelserna som präglade semi-

nariet. Från den nordiska Women 

in Lions-gruppen leddes semina-

riet av periodens ordförande Gud-

run Yngvadottir från Island, Bente 

Nonbo från Danmark och under-

tecknad. Även Eva Persson från Sve-

rige och Solbjörg Kolsrud från Norge 

hade varit med om att sammanställa 

materialet för seminariet.

 Det här är inget referat från 

seminariet utan några tankar om de 

teman som fanns på agendan.

 Kvinnor och män har samma 

roll som lionmedlemmar men har 

ofta olika sätt att agera.  Vi är ofta 

intresserade av olika typer av pro-

jekt. På det här sättet kompletterar vi 

bra varandra och kan svara på olika 

hjälpbehov. Vi får till stånd mycket 

mera. Vi måste bara modigt hålla oss 

framme så att vår verksamhet blir 

känd. Vi måste lika modigt bjuda in 

människor att delta och erbjuda allt 

flera en möjlighet att göra något gott 

tillsammans med andra.  Människ-

orna vill hjälpa och det finns många 

som behöver hjälp. Även flykting-

arna behöver vår hjälp.

 Det internationella målet för att 

öka antalet kvinnliga medlemmar 

med 50 procent fram till sommaren 

2017 är inte realistiskt. Är det möj-

ligt fram till 2020 är sedan en annan 

fråga.  Under inga omständigheter 

ska detta ske på bekostnaden av 

männen.  Därför skulle jag hellre tala 

om absoluta tal och kvantitativa mål 

d.v.s. hur många medlemmar man i 

slutet av varje period vill ha i klub-

ben, i distriktet o.s.v.

 Vid sidan av männen kunde kvin-

norna också söka sig till högre posi-

tioner inom organisationen. Tills-

vidare har det i Finland funnits 27 

kvinnliga distriktsguvernörer och två 

förbundsordföranden. Det viktigaste 

är förstås att vi kan leva i tiden och 

se in i framtiden och utveckla vår 

verksamhet enligt tidens behov. Det 

är viktigt att vi sätter värde på våra 

olika förmågor och att vi tillsammans 

använder oss av dem för det gemen-

sammas bästa.

 PDG Pirkko Vihavainen
More women in Lions
Finlands koordinator 

LC Kalajoki, LC Kalajoki/Kallatta-

ret och LC Himanka har lämnat in 

en gemensam ansökan om att få 

ordna mötet. Någon ansökan om 

att få ordna mötet 2020 har inte 

lämnats in.

Enligt möteskalendern i årsbo-

ken ordnas årsmötena de närmaste 

åren enligt följande: 27–29.5.2016 

Åbo, 9–11.6.2017 Joensuu och 

8–10.6.2018 Uleåborg.

13 klubbmotioner till årsmötet. 

Inalles 13 klubbmotioner inläm-

nades för att behandlas på årsmötet 

i Åbo. Därtill inlämnades ett förslag 

till tema för perioden 2017–2018.

Alla nämnda framställningar, 

ansökningar och motioner hade 

anlänt till Förbundets kansli inom 

utsatt tid d.v.s. 15.1.2016 kl. 15.45.



66  LION  1/16

I distrikten har Röda Fjädern tagits 

emot med full fart. Ett tioårigt vän-

tande belönas för de ivriga lionen 

och just för dem som bildligt talat 

är bundna mycket löst till trädet, för 

att låna F-distriktets distriktskoordi-

nator Matti-Pekka Mäkeläs ord.

Även tidigare har man märkt att 

fantasin i klubbarna har bara himlen 

som gräns. Röda Fjädern aktiviteter-

nas antal har ingen gräns och även 

kvaliteten är förstklassig. Utgående 

från distriktsguvernörernas respons 

kan man dra den slutsatsen att 

distrikten gör ett gott resultat.

Insamlingskompanjonerna utsåg 

man redan i november 2014 och de 

har presenterats i den före gående och 

i den här tidningen. Men hur kom-

mer organisationerna att använda de 

bidrag som de får. Det här frågade 

lion Olli Aulio i den föregående tid-

ningen. Vi frågade insamlingskom-

panjonerna och så här svarade de.

Synskadades centralförbund kom-

mer att ordna lägerverksamhet och 

olika evenemang för att stöda de 

synskadade ungas liv och kamrat-

stöd, avslöjar verksamhetsledaren 

Jukka Tahvanainen från SCF. Suo-

men Partiolaiset – Finlands Scouter 

ry utför för sin del frivilligarbete 

3  miljoner timmar på årsnivå och 

når 65  000 barn och ungdomar. På 

de läger som ordnas ger man de olika 

åldersklasserna olika ansvarsuppgif-

ter så att barnen och ungdomarna 

lär sig att ta ansvar för sig själv och 

gruppen. De insamlade medlen ska-

par en utmärkt grund för program-

met för medborgaruppfostran, säger 

kontaktkoordinator Laura Malinen 

på Suomen Partiolaiset – Finlands 

Scouter ry.

Förebyggande rusmedelsarbete 

EHYT ordnar dagslägerverksamhet 

för unga, avlönar personal och utbil-

dar instruktörer som på sina egna 

hemorter ordnar lägerverksamhet 

under sommaren. Föreningen skaf-

far även hobbyutrustning och upp-

muntringspris, berättar kommuni-

kationschefen Päivi Tiittanen från 

EHYT rf.

Tukikummit-stiftelsen ger för sin 

del inte pengar utan skaffar med 

de donationer de får utrustning till 

hjälpbehövande eller bekostar tjäns-

ter. Det här gör de tillsammans med 

kyrkans diakoniarbetare. Man har 

skaffat varma kläder och böcker för 

gymnasieelever. Det krävs inte att 

man är församlingsmedlem för att 

få hjälp, berättar styrelsemedlem-

men Raija Norppa-Rahkola.

Walkers-verksamheten som 

drivs av Stationens Barn rf har bli-

vit bekant för sina caféer och bussar 

där de unga träffar fullvuxna och kan 

tala med dem om alla saker. Målet 

är att fortsätta med att utvidga Wal-

ker-verksamheten till olika delar av 

landet.

Ungas förening för mental hälsa 

YEESI är en förening som ungdo-

marna själva har grundat. Förening-

ens mål är att hjälpa de unga på fär-

den mot självständighet. De medel 

som man får, används till att stöda 

verksamheten. Med intäkterna från 

insamlingen utvecklar Yeesi nya sätt 

för ungdomar att verka som frivil-

liga. På samma sätt ordnas för ung-

domarna sådan verksamhet som har 

låg tröskel att komma med i. Vi ord-

nar graffiti- och mediaverkstäder och 

utvecklar vårt frivilligarbete på nätet, 

berättar Heikki Luoto och Oona Hän-

ninen från Yeesi.

Representanter för Röda Fjädern 

har t.o.m. flera gånger träffat repre-

sentanter för de nämnda organi-

sationerna. Överläggningarna har 

framskridit i en mycket god anda 

och gemensamma möten hålls även 

framledes.

Klubbarna kan dra nytta av de 

nämnda organisationerna genom 

att bjuda in deras representanter för 

att tala vid klubbmöten. Då får de 

förstahandsinformation om organi-

sationens verksamhet och även om 

hur bidragen används. Kontaktupp-

gifter till alla insamlingskompanjoner 

får man via distriktskoordinatorerna. 

Det finns många sätt att samla 

in pengar såsom internet-vädjan-

den, flaskreturneringskvitton, bös-

sinsamlingar, telefoninsamlingar, 

Otto-kontantautomater etc. Under 

det kommande ett och ett halvt år 

fyller många medlemmar i vår orga-

nisations jämna år och är redo att 

överlämna alla medel som kom-

mer in via uppvaktningar till insam-

lingen. Det lönar sig för klubbarna 

att också utnyttja den här aktivite-

ten. Via distriktskoordinatorn kom-

mer alla klubbar att få ett modellbrev 

som kan ändras så att det efterlik-

nar jubilaren.

Den kommunikationsgrupp som 

Röda Fjädern-kommittén har utsett 

har gjort upp en plan på hur kam-

panjens höjdpunkter basuneras ut i 

offentligheten i olika medier. Målet 

är att komma in i medborgarnas 

medvetande första gången vid tiden 

för öppningsfesten i Tammerfors 

19.3.2016 så att klubbarna i olika 

delar av landet kan förverkliga sina 

aktiviteter genom att dra nytta av 

den allmänna publiciteten.
   

Matti Tieksola
Ordförande för 

Röda Fjädern-kommittén

Full fart i distrikten

Vid Röda Fjädern kommitténs möten fylls bordet av sladdar, laptopar och papper men arbetar gör man. Här har PDG 

Jaakko Harjumäki tagit till orda.
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Budkaveln 2015–2016, 
25:e året i följd!
Vad är vänskap? Kan den förklaras, blicken som säger, vänner är vi...

Budkaveln, en tradition som förhoppningsvis håller vänskapen vid liv. 

LC Jakobstad/Malm besökte LC Esse den 11 november och 

överlämnade budkaveln. Uppvaktningen bestod av bröderna 

L. Nyström, S-O Engström, L-E Lövdahl, B.Fjellström, O Pettersson 

och S Lillkåll. Budkaveln skall vandra mellan zonens klubbar enligt 

följande schema:

November LC Jakobstad/Malm till LC Esse

December  LC Esse till LC Pedersöre

Januari  LC Pedersöre till LC Jakobstad-Pedersöre Linnéor

Februari  LC Jakobstad-Pedersöre Linnéor till LC Jakobstad

Mars  LC Jakobstad till LC Pietarsaari

April  LC Pietarsaari till LC Jakobstad/Malm

LC Jakobstad/Malms president S-O Engström roade bröderna med 

trevliga historier och kvällen avslutades i gemytlig samvaro. 

Glenn Sjöholm/LC Jakobstad/Malm

En mörk novemberkväll i den lilla 

österbottniska byn Jeppo fylls käl-

larlokalen i ungdomsföreningens 

hus av ett hundratal bybor och 25 

nyanlända irakiska asylsökande. Det 

bjuds på doftande, välsmakande ira-

kisk mat i en riklig buffé. Här finns 

biryani, dolma, kubbe, kyckling i alla 

former, smakrika såser och andra 

typiska maträtter. Det är trångt, 

gemytligt, högljutt. Man äter gott 

och umgås, lär känna varandra och 

får en inblick i den nya kulturen, i 

båda riktningarna. LC Jeppo står som 

värd för den irakiska aftonen, men 

det är de irakiska flyktingarna, alla 

unga män, som står för matlagning 

och servering. Kvällen är en succé 

på alla sätt, och många är de bybor 

som inte fått plats i den trånga loka-

len och som därför hoppas på en 

repris. En av klubbens chartermed-

lemmar konstaterar att det här är en 

Näsdagsinsamlingen 2015 lyck-

ades bättre än vad man på Näs-

dagsshowen ännu vågade tro. I 

november hade man samlat ihop 

126 000 euro, vid årsskiftet nästan 

160 000 euro. 

I slutet av året var insamlings-

resultatet för lionens del utmärkta 

159 115,40 euro. Ännu då fattades 

resultatet från några klubbar varför 

LC Oravais, skor till flyktingar
Lions Club Oravais ordnar pappersinsamling 2 ggr per år. För de medel 

som höstens pappersinsamling inbringade har Lions Club Oravais köpt 

nya rejäla skor till flyktingar som kommit till Oravais i höst. Nu kan de 

byta ut sandalerna mot varmare skor inför vintern.

Skorna överlämnades till Flyktingvännerna av Lions president Ralf 

Wallin, sekreterare Siv Holmström och Martin Markén. Damerna som tog 

emot gåvan är verksamhetsledare Sari Nordlund och Regina Norrgård.

Bordet är dukat med irakisk mat och Jeppoborna fick nya smakupplevelser. 

Foto: Sven Simons.

Varma sockor, god mat och 
medmänsklighet 
– LC Jeppo bidrar till integrationen

av klubbens bästa aktiviteter genom 

tiderna. Här gör man gott, i ordets 

alla bemärkelser. 

Det man som nyanländ främst 

behöver, förutom basförnödenheter, 

är kontakter till det omgivande sam-

hället. De unga irakiska männen i 

Jeppo är inkvarterade i fyra lägen-

heter, utlokaliserade från en överfull 

asylmottagning i en grannby. I bör-

jan skakade många på huvudet och 

tänkte: Här blir det problem. Flera 

unga män instängda i en lägenhet, 

sysslolösa i flera månader. Och ja, 

det sker kulturkrockar, men i mycket 

mindre omfattning än man befarat. 

Många bybor har engagerat sig, dels 

genom att samla förnödenheter, dels 

genom att bjuda in de nyanlända till 

olika lokala evenemang och tillställ-

ningar, erbjuda skjuts, öppna sina 

egna hem. 

LC Jeppo har aktivt deltagit i den 

här processen. I oktober ordnade 

klubben en motionsdag till förmån 

för flyktingarna, där man vandrade 

längs det s.k. Trådi, en lokal vand-

ringsled. I det strålande höstvädret 

trivdes också de nya invånarna, och 

man slog så att säga tre flugor i en 

smäll: LC Jeppo samlade medel för 

flyktingarna – senare omvandlade till 

bl.a. husgeråd och till råvaror för den 

irakiska aftonen – byborna kunde 

bekanta sig med de nyanlända, och 

alla fick frisk luft och välbehövlig 

motion. 

Flera av klubbmedlemmarna har 

engagerat sig på många olika sätt. 

Man har skänkt varma kläder, möb-

ler och mattor, och man har tagit sig 

tid att sticka sig in och umgås en 

stund. Det har druckits många kop-

par te medan man överräckt ett par 

varma sockor, utbytt erfarenheter 

och försökt förstå varandras kultu-

rer. Vi har vid varje besök mötts med 

en överväldigande tacksamhet. ”Det 

är bra i Jeppo, alla människor är så 

vänliga. Oberoende av vad som hän-

der kommer vi att komma ihåg er i 

hela vårt liv.” De orden värmer våra 

hjärtan här i den kalla nord. 

Yvonne Häggblom

Näsdagsinsamlingens resultat växte ordentligt
summan t.o.m. kan komma upp till 

jämna 160 000 euro.

Lionens insamlingsresultat är 

verkligen en fin prestation och för 

det vill Näsdagsstiftelsen via vår tid-

ning framföra sitt varma tack till alla 

de distrikt, kampanjledare, klubbar 

och enskilda lion som på ett eller 

annat sätt deltog i insamlingen.

Nästa år är ett jubileumsår för 

Näsdagen. Insamlingen 

fyller då 10 år. Näsdags-

stiftelsen hoppas att 

så många klubbar som 

möjligt fortsättningsvis 

skulle vara med om Näs-

dagen och delta i jubi-

leumsårets storinsam-

ling. Tillsammans får 

vi mycket till stånd och 

förändrar många barns liv 

i länder där lionen inte har 

egna understödsprojekt. 

Ett stort tack även från 

medlemmarna i lionens 

Näsdagsarbetsgrupp till alla 

insamlare och de som arbe-

tat för Näsdagen.

Teija Loponen
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Silloin kun minä olin leo… 
Aki Naukkarinen

ja yksittäisten leojen aktiivisuuteen. 
Samaan aikaan vaikutan vähän sii-
hen mitä yksittäinen klubi päättää ja 
tekee. Nämä molemmat roolit tuke-
vat hyvin toisiaan, joten voin kes-
kittyä ilman paineita kehitty-

Haasteiden 
voimalla 
kohti tulevaa
Teksti: Teemu Laitinen, CE-piiripresidentti

Hallituksen suusta

1. Miten leot ovat auttaneet sinua elämässä?
Päällimmäisenä tulee mieleen sieltä alkaneet ystävyyssuhteet, jotka toi-
vottavasti jatkuvat läpi loppuelämäni. Kukapa auttaisi ongelmissa parem-
min kuin ystävät :-)

Ja tietysti leo-ajoilta saadut taidot järjestössä toimimiseen, kokous-
tekniikoista ihmisten välisiin vuorovaikutussuhteisiin ovat auttaneet sekä 
Lions-toiminnassa että työelämässä.

2. Mikä on ollut paras aktiviteetti?
Elävimmin mieleeni on jäänyt Pellaksen vanhainkodissa järjestämämme 

esittämämme vanhat kotimaiset elokuvat kävimme vuokramassa muistaak-
seni Suomi Filmiltä. Elokuvan yhteydessä tarjosimme pullakahvit ja tari-
noimme vanhusten kanssa.

 

3. Mikä sai sinut lähtemään mukaan?
Ystävät houkuttelivat – myyntivalttina taisi olla että ”siellä on parhaat 
bileet”  :-)

miten pystyn hoitamaan tehtävääni. 
Kulunut syksy on ollut uusien asi-
oiden ja tapojen oppimista, toivot-
tavasti tästä päästään paremmin 
keväällä itse tekemisen pariin.

Elämme tällä hetkellä haastavaa 
aikaa Suomen Leojen osalta. Klu-
bien ja leojen määrä vähenee nope-
ammin kuin uusia tulee, emmekä 
ole erilaisista keinoista ja aktivitee-
teista huolimatta saaneet tätä kurs-
sia kääntymään. Mikä on pohjimmil-
taan syy tähän? Vastauksia on tie-
dossa ja toimenpiteisiin on tartuttu, 
mutta tulokset ovat laihoja. Emme 
voi kuitenkaan jäädä tuleen makaa-
maan, vaan eteenpäin on mentävä. 
Vain tulevaisuudella on merkitystä, 
ei sillä mitä on jäänyt tekemättä 
aiemmin.

Mitä voidaan sitten tehdä asi-
alle? Voisiko esimerkin voima 
olla ratkaisu? Tällöin yksittäisellä 
leolla olisi paljon vaikutusta siihen 
mitä hän saa aikaan. Positiivinen 
asenne ja tekemisen meininki tuo-
vat iloa itselle ja saa myös muutkin 
tekemään asioita perässä. Esimer-
kin näyttämisen roolin voi ottaa kuka 
tahansa leoista, jolla on asenne ja 
aktiivisuus kunnossa. Voisitko se 
olla SINÄ joka näytät aitoa leohen-
keä muille? Muistakaa mitä me leot 
olemme pohjimmiltaan: Me palve-
lemme. Yhdessä.

LEOLEHTI  

1/2016

”Silloin kun minä olin leo” on Leolehden viime kaudella 
alkanut juttusarja, jossa esitellään aiemmin toiminnassa 

mukana olleita leoja. Sarjassa tutustutaan siihen, miksi he ovat 
lähteneet toimintaan mukaan ja mikä toiminnassa on parasta 
heidän mielestään. Vanha sanonta kuuluu ”vanhassa vara 
parempi”. Olisiko näillä entisillä leoilla vinkkejä sinun klubisi 
toimintaan? Sarjaan osallistuneilta on kysytty kolme kysy-
mystä, joihin he ovat ohessa vastanneet.

Aki Naukkarinen, LC Oulu/Avain 
Leoklubi: Espoo/City (1989–1993)
Lions-klubi: LC Espoo/City (1993–
LC Espoo/City Lions-klubi on Cityn leojen perustama 13.9.1992 
(Ei itse päässyt perustajajäseneksi, koska olin kaudella 1992–93 
Leoneuvostossa)
Leo Europa Forumeissa 1990 (Wien), 1991 (Weiden) ja 
1992 (Brysseli)
Leotoimintaan osallistuin vielä Suomen Europa Forum 1997 
järjestelytoimikunnan jäsenenä ja sitä kautta mukana LEF:ssa

Leo Europa Forum 1992 Brysselissä, alakulmassa nykyiset tuntomerkit.

Kirjoittaessani tätä juttua elämme tämän kauden 2015–2016 
puoliväliä ja talven pimeintä aikaa. Tähän kohtaan onkin 

hyvä vetää yhteen kuluneen syksyn ajatuksia sekä luoda kat-
saus tulevaan kevääseen ja myös siitä eteenpäin.

Toimin ensimmäistä kautta Suomen 
Leojen hallituksessa CE-piiripresi-
dentin virassa. Toimialueeni käsittää 
maantieteellisesti suhteellisen laajat 
alueet Etelä- ja Lounais-Suomesta 
aina Keski-Suomen rajoille asti, 
joten näiden piirien rooli on merkit-

tävä Suomen Leojen kannalta. Myös 
oma roolini on samaan aikaan mer-
kittävä, mutta myös vähäinen. Miksi 
näin? Se että toimin SLH:n edus-
tajana ja suunnan näyttäjänä pii-
rien klubille, antaa mahdollisuu-
den vaikuttaa klubien kehitykseen 

mään piiripresident-
tinä sekä auttamaan klu-

beja tarpeen mukaan.
Tullessani hallitukseen viime 

kesänä olin yksi uusista jäsenistä 
SLH:ssa. Sopiva sekoitus koke-
musta ja uutta voimaa, siinä on 
hallituksemme ehdoton vahvuus. 
Tätä taivalta on nyt takana puoli 
vuotta ja voin hehkuttaa avoimesti 
kuinka hyvän ja kannustavan ilma-
piirin olemme saaneet aikaiseksi. 
Niin hyvinä kuin huonoina aikoina 
saamme paljon tukea toisiltamme 
ja se jos mikä auttaa meitä saavut-
tamaan tavoiteitamme niin omalta 
osalta kuin koko hallituksen tasolta. 
Piiripresidenttinä toimimiseen olen 
saanut hyvin koulutusta sekä ideoi ta 
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Sähkeet

Mitä? Kansainvälinen koulutustapahtuma suomalaisille ja eurooppalaisille leoille

Missä? Helsingin vastaremontoidussa Hotelli Haagassa

Milloin? Perjantaista sunnuntaihin 8.–10.4.2016

Paljon maksaa? 125 € sisältäen kaiken paitsi matkat. Hae avustusta koulutusrahastosta!

Ilmoittautuminen? Alkaa 1.2.2016 nettilomakkeella, linkki nettisivuilla ja Facebook-tapahtumassa

Lisätietoa?

1.  Leo Club Järvenpää lahjoitti Mannerheimin Lastensuojeluliiton perhekahvilalle 
jouluisia askartelutarvikkeita. Lapset olivat innoissaan päästessään tekemään iloisia 
joulukortteja.

2.  Leo Club Jyväskylä/Lohikoski piti vuosikokouksensa 22.11 ja samalla nostettiin 
malja uusille jäsenillemme. Tervetuloa Leoihin Juha Penttinen ja Vilma Kaipainen!

3.  Leo Europa Pre-Forumiin 22.–24.1.2016 osallistuu yhteensä 11 suomalaista 
leoa. Osallistujamäärä on vuosikausiin isoin, hienoa aktiivisuutta leot!

4.  Suomen Leojen hallitus piti kokouksensa joulukuussa Jyväskylässä.

5.  Suomen Leoilla on nyt oma Instagram-tili. Ala seuraamaan!

6.  Muistathan klubisi kertoa uusien jäsenten tiedot jäsenrekisteriin! Lähetä ne 
sähköpostilla osoitteeseen leojasenrekisteri@gmail.com.

Helsinki Leo Leadership Weekend 
- kaikkea mitä keväältä voi toivoa!
Haluatko kokea kansainvälisyyttä ja saada ystäviä ympäri 
Eurooppaa? Nyt se on mahdollista loistavien koulutusten 
saattelemana! HLLW:stä kerrottiin Leolehdessä 6/2015, ole 
kärppänä rekisteröitymässä helmikuun alussa!

Olen Anne-Maarit Bärlund, lions-lii-
ton leotoimikunnan jäsen, N-piirin 
leojohtaja, entinen Jyväskylä/Lohi-

-
leitä kerrakseen, mutta ylpein olen 
kahdesta viimeisestä.

Sain joulukuussa tilaisuuden 
osallistua Suomen leojen hallituksen 
kokoukseen ja ilokseni totesin, että 

Hyvä henki ja tekemisen meininki
porukassa on hyvä henki ja tavoit-
teet korkealla. Klubien hyvänteke-
väisyysprojektien lisäksi tiedossa on 
paljon muutakin yhdessäoloa, kan-
sainvälisyyttä ja itsensä kehittä-
mistä. Hieno esimerkki viimeisestä 
on tuleva Helsinki Leo  Leadeship 
Weekend huhtikuussa. Se on hyvä 
paketti leotoiminnan perusteista 

antaa myös eväitä viedä läpi pro-
jekteja ja hankkeita vaikka opiske-
luympäristössä. Kannattaa ehdot-
tomasti käyttää tilaisuus hyväksi ja 
osallistua seminaariin.

Leot ovat saman haasteen 
edessä kuin leijonatkin – jäsenistö 
vanhenee. Uusien jäsenten hank-
kiminen on tärkeää jotta klubit voi-
vat jatkaa toimintaansa. Leoilla 
oman haasteensa jäsenhankin-
taan tuo ikähaitari: 15-vuotiaan aja-
tukset pyörivät hieman eri asiois sa 
kuin 25-vuotiaan. Mistä löytää uusia 
nuorempia jäseniä, miten saada 
porukka toimimaan yhdessä? Uskon 
vakaasti siihen, että yhdessä teke-
minen hitsaa porukan yhteen, aut-

taa kaikkia kehittymään ja haus-
kaa voi pitää vaikka joukossa olisi-
kin ”nuorta ja vanhaa”. Hallituk-
sessa käytiin asiasta hyvää keskus-
telua. Yksi tärkeä asia on, että leo-
toimintaa pitää saada nykyistä tun-
netummaksi. Tässä viestinnällä on 
iso merkitys ja sitä kannattaa tehdä 
yhdessä taustaklubien ja lions-liiton 
kanssa. 

Kaikessa harrastustoiminnassa 
on tärkeää, että se tuntuu itsestä 
hyvältä ja oikealta. Kun klubin henki 
on hyvä, niin aktiviteetteja ja projek-
teja on kiva tehdä yhdessä. Vaali-
taan siis jatkossakin hyvää leohen-
keä!

Ansku
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Ennen työharjoittelumme loppua 
keräsimme suomalaisilta lahjoi-
tusrahaa. Saimme kerättyä usko-
mattomat 900 euroa vain viikossa! 
Näillä rahoilla ostimme kaikille lap-
sille hammasharjat ja hammastah-
nat. Vanhemmille tytöille ostimme 
terveyssiteitä sekä urheilurintalii-
vejä. Lisäksi ostimme kaikille hiukan 
ravitsevampaa ruokaa eli kanaa ja 
vihanneksia. Ostimme myös muu-
taman viikon varannot pappia ja 
papuja. 

Mantabenin lapset
Teksti ja kuvat: Kerttu Mättö

Työskentelimme yhteensä neljä kuukautta Swazimaassa, 
Mantabenin kylässä. Meitä oli viisi suomalaista, ja olimme 

kaikki korkeakouluvaihdossa. Mantabenin Care Point -center 
on tarkoitettu lapsille, joiden yksi tai molemmat vanhemmat 
ovat menehtyneet, tai perheellä ei ole varaa ruokaan. Cente-
rissä käy yhteensä 223 lasta. Siellä valmistetaan ruoka kol-
mena kertana viikossa, ja usein rahat ruokaan saadaan lahjo-
tuksina Etelä-Afrikasta. Toisinaan rahoitusta ei saada ja Care 
Poin Centre joudutaan sulkemaan niin pitkäksi aikaa kunnes 
uutta ruokaa saadaan. Ruokana on aina pappia (maissipuu-
roa) sekä papuja.

Taustaa kuukautissiteiden osta-
miseen: Nuoret tytöt kokevat muu-
toksia kehossaan, ja esimerkiksi 
kuukautisten alkaminen Afrikassa 
voi olla hyvinkin traumaattinen koke-
mus. Tytöillä ei ole tietoa tai talou-
dellisia mahdollisuuksia elää muu-
tosten kanssa, niin miten meille 
on itsestään selvää. Kuukautisten 
aikana on tyypillistä jäädä kotiin 
häpeän kourissa, eivätkä tytöt 
uskalla mennä kouluun tai edes 
hakemaan ruokaa. 

Läksiäispäivänä opetimme lapsia 
pesemään hampaita ja kerroimme 
hammashoidon tärkeydestä. 
Pidimme vanhemmille tytöille myös 
terveystuokion, missä keskusteltiin 
nuoren naisen elämästä, kuukauti-
sista, seksistä ja ehkäisystä. Tytöt 
saivat kirjoittaa lapuille kysymyksiä 
joihin me siis vastasimme. Tilanne 
oli monelle tytölle helpottava, mutta 
kysymykset olivat todella rankkoja. 
Tytöt kysyivät muun muassa, että 
voiko kondomia käyttää kahdesti 
ja mitä pitäisi tehdä jos vanhempi 
mies haluaa harrastaa seksiä, mutta 

itse ei halua. Ikää tytöillä oli 10–15  
vuotta. 

Vastaanotto oli aivan mahtava. 
Innostus hyvästä ruoasta etenkin 
nostatti jo pitkin viikkoa niin lasten 
kuin työntekijöidenkin innostusta. 
Lapsia oli jonoksi asti odottamassa 
ja hammasharjoista sekä hammas-
tahnoista oltiin todella kiitollisia. Mie-
leen on myös jäänyt helpotus nuor-
ten tyttöjen kasvoilla sen jälkeen, 
kun olimme puhuneet nuoren naisen 
elämästä ja antaneet siteitä. Kiitok-
sia läheteltiin paljon Suomeen kai-
kille lahjoittajille. 
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Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 010 501 4505

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2016

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

Seuraavan lehden  
deadline:

07.03.2016
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen

(toimii kaikilla leoilla)

Mitä rooliini delegaation johtajana 
kuuluu? Pyrin innostamaan, kan-
nustamaan, informoimaan ja opas-
tamaan suomalaisia leoja kaikkeen 
LEF 2016 -tapahtumaan liittyvissä 
asioissa. Autan matkajärjestelyissä 
ja tapahtumaan valmistautumi-
sessa, vastailen ensimmäistä ker-
taa matkaan lähtevien kiperiin kysy-
myksiin ja toimin yleisesti delegaa-
tion tukena sekä ennen tapahtumaa 
että itse tapahtumassa. Rooliini kuu-
luu myös Leo Europa Pre-Forum ja 
Leo Europa Forum -tapahtumissa 
Suomen edustaminen DL-kokouk-
sissa. Joten mitä tahansa kysyttä-
vää sinulla tulee tapahtumaan liit-
tyen: ole rohkeasti yhteydessä!

Leot, oletteko valmiita? Nimittäin 
LEF 2016 on tänä vuonna naapu-
rissamme! LEF 2016 on jaettu kah-
teen eri tapahtumaan: lyhyem pään 
Leo Europa Pre-Forumiin (22.–
24.1.2016) ja pidempään päätapah-
tumaan (13.–20.8.2016). Molemmat 
tapahtumat järjestetään samassa 
paikassa (Viron Pärnu) ja molem-
missa tapahtumissa ikäraja on 18 
vuotta. Leo Europa Pre-Forum 
kokoaa normaalisti n. 40–70 kan-
sainvälistä leoa yhteen ja tapahtu-
man tarkoituksena on sekä mark-
kinoida osallistujille päätapahtu-
man puitteita että antaa järjestely-
toimikunnalle mahdollisus päästä 
kokeilemaan miten valittu lokaatio 

Delegaation johtaja LEF 2016 
-tapahtumaan esittäytyy
Teksti: Satu Pamilo, Delegation Leader LEF 2016 (MD 107)

toimii tapahtumassa. Päätapahtu-
maan, Leo Europa Forumiin, osal-
listuu yleensä n. 120–180 kansain-
välistä leoa. Tapahtuma on viikon 
mittainen ja sisältää monipuolista 
ohjelmaa niin leotoiminnan kehit-
tämiseksi ja onnistuneiden aktivi-
teettien jakamiseksi, kuin järjes-
tävään maahan tutustumista kau-
punkivierailujen kautta. Leo Europa 
Pre-Forumiin suuntaa tammikuun 
lopussa 11 suomalaista leoa, määrä 
on suurempi kuin vuosikausiin!

Leo Europa Forumista tulet kuule-
maan alkavan kevätkauden aikana 
paljon, pidäthän silmät auki ja 
alat harkitsemaan jo nyt osallistu-

mista! Tapahtumasta saat lisätie-
toa sekä Facebookista (LEF 2016 
 Destination Estonia) että osoitteesta  
www.lef2016.org. 

Lisätietoa annan mielelläni myös 
minä. Muistathan, että voit hakea 
tukea tapahtumaan sekä leorahas-
tosta (haku päättyy alustavan tie-
don mukaan kesäkuussa) että esim. 
taustaklubiltasi. 

LEF on tänä vuonna niin lähellä 
Suomea, että matkakuluissa pääs-
tään laivalippujen hinnalla – nyt on 
oikea aika lähteä kokemaan kan-
sainvälisen leotoiminnan huumaa!

Leo Europa Forum 2016 -tapahtumat lähestyvät ja tässä tekstissäs teille 
esittäytyy uunituore delegaation johtaja (DL). On hienoa leo uran viimeisillä 

hetkillä hypätä vastuulliseen DL:n pestiin ja päästä informoimaan sekä 
innostamaan suomalaisia leoja LEF 2016 -tapahtumasta. 



 

 
Arne Ritari -säätiö

Arne Ritari -stiftelsen 
Suomalaisen 

lionstyön tukena 
 

Stöder det finländska 
lionsarbetet 

 
Suomen Lions-liitto ry 

Arne Ritari -säätiö 
 

Finlands Lionsförbundet rf 
Arne Ritari -stifteksen 

www.lions.fi 


