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Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous. 
 
Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan täytyy 
toimia tällä hetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin esitykseen lii-
ton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatustodistus ja ehdok-
kaan suostumus siitä, että hän sitoutuu hoitamaan tehtävää.
 
Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheen johtaja 
valitaan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. Klubin 
 esitykseen on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatustodistus 
sekä ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta. 
 
Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ainoastaan 
hakuilmoituksessa mainittua tehtävää haettaessa. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty liiton sääntö-
jen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee olla riittävä kie-
litaito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtävien asettamista 
vaatimuksista antaa pääsihteeri.
 
Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esitys ja sen 
tulee olla liittotoimistossa viimeistään perjantaina 15.1.2016 toimis-
ton aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai ”VCC”.
 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
 

     Jari Rytkönen                      Maarit Kuikka
puheenjohtaja                       pääsihteeri

Val av ordförande för förbundet 
för perioden 2016–2017

 
Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets års-
möte förbundets ordförande och vice ordförande.
 
I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till ordfö-
rande för tillfället verka som förbundets vice ordförande. Till klubbens 
förslag till förbundets ordförande bör bifogas klubbens understödsbe-
vis och kandidatens samtycke och förbindelse till att sköta uppdraget.
 
Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ordförande 
bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. Till klubbens 
förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten fått av sin egen
klubb samt kandidatens samtycke till att sköta uppdraget. 
 
De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast då 
man söker den uppgift som nämns i utannonseringen. Behörighets-
villkoren för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16 i 
 förbundets stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha tillräckliga 
språkkunskaper för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggsuppgifter om 
de krav som uppgifterna ställer ges av generalsekreteraren. 
 
Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten som 
sekreteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda senast  
fredagen 15.1.2016 under kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45). 
Märk kuvertet ”CC” eller ”VCC”.
 

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF 
   Jari Rytkönen                       Maarit Kuikka
        Ordförande                     Generalsekreterare

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Nenäpäivästä jouluun

Iloista aktiviteettia, Nenäpäivää, vietettiin jälleen eri puolilla Suomea. 
Leijonien keräysosuus oli jälleen mahtava, hetkessä koottiin yli 150  000 
euroa. Voimme olla ylpeitä tuloksesta. Sillä saadaan suurta apua kehitys-

maiden lapsille. Aktiviteetti oli iloista aikaa ja hymyillen annettiin ropomme 
hyvään tarkoitukseen.

Kun seisoi lipas kourassa ja punainen nenä varustuksena, havaitsi kuinka 
erilaisia olemme. Aktiivisimmin lipasta täyttivät nuoret, myös lapset ja nai-
set. Iäkkäämpien miesten kukkaro pysyi tiukasti taskussa ja useat kiersivät 
kerääjän nähtyään paikan kaukaa.

Nenäpäivästä on hienoa siirtyä jouluun. Lähimmäisen muistaminen ja 
antamisen ilo on silloinkin päällimmäisenä sydämessä.

Mutta joulun lähestyminen ei poista mielestä maailmanlaajuisia ongel-
mia, joiden keskellä elämme. Suurin niistä on terrorististen iskujen lisään-
tyminen, ikävimpänä Pariisin järkyttävä useaan kohteeseen samanaikaisesti 
tehty hyökkäys. Yli 120 ihmisen kuolema oli häikäilemättömän ja säälimät-
tömän iskun tulos. Kukaan ei tunne olevansa turvassa.

Koko maailman katseet ovat kääntyneet Eurooppaan. Ranska on hake-
nut turvaa muista Euroopan maista. Suomikin on luvannut tukensa, mutta 
se ei lainsäädännöllisistä syistä voi antaa sotilaallista apua. Missä pamah-
taa seuraavan kerran?

Pakolaiskriisi jatkuu yhä

Lähi-idän ja muiden alueiden jatkuvien konfliktien seurauksena miljoo-
nat ihmiset ovat joutuneet lähtemään kodeistaan ja etsimään turvapaik-
kaa maailman ääriin. Lionit eivät voi jättää näitä ihmisiä ojentamatta aut-
tavaa kättään.

LCIF:n puheenjohtaja, aikaisempi kansainvälinen presidentti Joe  Preston 
kannustaa kaikkia henkilökohtaisesti ja klubeja tekemään lahjoituksia pako-
laisten auttamiseksi. Tarve on suunnaton, mutta yhdessä me pystymme 
auttamaan ja antamaan toivoa ihmisille, jotka joutuvat suunnattomiin kär-
simyksiin.

LCIF kerää parhaillaan lahjoituksia hätäapurahastoihin, joilla autetaan 
pakolaisia saamaan välittömän avun. Pitemmän aikavälin projektit riippuvat 
siitä, kuinka paljon rahastoihin karttuu avustuksia. Lahjoitukset voi tehdä 
mm. osoitteessa www.lcif.org.

Kohti suurta juhlaa

Lohtua surullisten tapahtumien keskellä antaa tieto, että muutaman vii-
kon päästä on joulu, antamisen ja ilon juhla. Toivottavasti aseet hiljenevät 
jouluksi ja rauha palaa maailmaan. Toivottavasti silloin ihmisten ei tarvitse 
paeta silmittömää vihaa ja väkivaltaa, vaan saavat viettää Vapahtajamme 
syntymäpäivää omaistensa parissa, ilon ja rauhan täyttäessä sydämet.

Silloin jaksamme ensi kaudellakin jatkaa auttamistyötämme. Toivotta-
vasti silloin saamme lumipeitteen koko maahan.

Iloista ja rauhallista Joulua kaikille leijonille, puolisoille ja leoille! 
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KANNEN KUVA: Suomen Lions-liiton ensimmäiseksi valtakunnalliseksi 
Hyväntekijäksi on valittu Marco Bjurström. Liiton puheenjohtaja Jari Ryt-
könen ja pääsihteeri Maarit Kuikka ojensivat leijonapatsaan ja kunnia-
kirjan huomionosoituksen saajalle 6.11.2015 Tampereella. Bjurströmin 
valinta julkistettiin valtakunnallisena Hyvän Päivänä 8.10.2015. Silloin 
huomionosoitus kohdistui myös Suomen Lions-liiton omasta keskuudes-
taan ensimmäistä kertaa valitsemalle Vuoden Hyväntekijälle Markku 
Eskolle Lions Club Sastamala/Vammalasta. Lion Markku Eskon valinta 
uutisoitiin lokakuussa ilmestyneessä Lion-lehdessä. Kansikuva Antti Tuo-
mikoski.
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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
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Kääntäjä (englanti)
Tuulikki Mattila
Pietolankatu 8 H, 23600 Uusikaupunki
puh. 02 842 3383

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

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

• OSOITTEEN MUUTOKSET
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.
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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 ǾYSTEIN BERNTSEN, Hetlevik, 
Norja, GEORGE TH. PAPAS, Limassol, 
Kypros, ERIC R. CARTER Auckland, 
Uusi Seelanti, N.S. SANKAR Tamil 
Nadu, Intia, RATNASWAMY 
MURUGAN, Kerala, Intia.

Tri Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Lasten auttaminen 
kiireellisin tehtävämme

Rohkeus, vahvuus ja viisaus voivat 
nousta kaikkein epätodennäköisim-
mistä lähteistä. Malala  Yousafzai 
on 152 cm pitkä – tarpeeksi pitkä 
noustakseen vastustamaan Taliba-
nia. Nuorena tyttönä Pakistanissa 
hän vaati tytöille oikeutta koulutuk-
seen. Talibanin pyssymies ampui 
häntä päähän vuonna 2012, mutta 
hän jäi henkiin ja sai Nobelin rau-
hanpalkinnon vuonna 2014 ansiois-
taan tyttöjen koulutuksen puolesta-
puhujana.

Monien edustaja

Ottaessaan vastaan Nobelin palkin-
non hän tiesi edustavansa monia 
muita. “Minä olen myös Shazia. 
Olen Kainat [kaksi tyttöä, joita myös 
ammuttiin]”, hän sanoi voimak-
kaassa puheessaan. “Olen Mezon 
[syyrialainen pakolainen]. Olen 
Amina [jota Boko Haram uhkaili 
Nigeriassa]. Olen kaikki ne 66 mil-
joonaa tyttöä, joilta on evätty koulu-

tus. Tänään en korota ääntäni. Se on 
kaikkien niiden 66 miljoonan tytön 
ääni.”

Presidentin teemani keskittyy 
“arvokkuuteen, sopusointuun ja 
ihmisyyteen”. Uskon, että olennai-
nen tehtävämme lioneina on antaa 
sellaista palvelua, joka mahdollistaa 
ihmisille arvokkaan elämän. Meidän 
tulee auttaa erityisesti lapsia, tulevai-
suuttamme. Meidän tulee auttaa lap-
sia, jotka kamppailevat tauteja vas-
taan, lapsia pakolaisleireissä, lapsia, 
jotka näkevät nälkää. Meidän tulee 
auttaa lapsia pääsemään irti köyhyy-
den noidankehästä. Meidän tulee 
tarjota lapsille koulutusta ja edistää 
lasten luku- ja kirjoitustaitoa Reading 
Action -ohjelman avulla. Meidän 
tulee tehdä vielä paljon enemmän. 

”Nyt on aika 
tehdä suuri harppaus”

Nyt on jokaisen lionin aika ryhtyä 
toimintaan maailman lasten palve-

lemiseksi. Tulevaisuutemme riip-
puu siitä. Malalan kiihkeän toimin-
takutsun nuorison auttamiseen 
tulee kuulua tämän päivän lioneille 
samalla tavalla kuin Helen Kellerin 
vetoomus sokeiden auttamiseen kai-
kui  lioneille 90 vuotta sitten. Kuten 
Malala sanoi: “Olemme jo astuneet 
monta askelta. Nyt on aika tehdä 
harppaus. …Meidän on toimittava, 
ei odoteltava. Ei vain poliitikkojen 
ja maailman johtajien, vaan meidän 
kaikkien on tehtävä osamme. Minun. 
Sinun. Meidän. Se on meidän velvol-
lisuutemme.”

Kansainvälinen presidentti, DR Jitsuhiro Yamada sai Suomen vierailullaan viime talvena lämpimän vastaanoton ystä-
vältään Joulupukilta. Rovaniemellä oppaana oli PDG Jarmo Rastas. Kuva: RNen.



Toivotamme kaikille jäsenillemme,
jokaiselle lionsperheelle ja leolle
sekä yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista Joulua 

tillönskar vi alla våra medlemmar,
varje lionsfamilj och leo

samt våra samarbetspartners.

Suomen Lions-liitto ry
Finlands Lionsförbund rf

Arne Ritari-säätiö - Arne Ritari-stiftelsen
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ja Hyvää Uutta Vuotta 2016

Fridfull Jul och Gott Nytt År 2016

Kuvittele tilannetta, että tarvitset 
munuaisensiirron – kuvittele miten 
huolissasi ja stressaantunut olet jou-
tuessasi antamaan oman terveytesi 
jonkun toisen käsiin. Kuvittele sit-
ten, että matkustat uuteen kaupun-
kiin päästäksesi leikkaukseen ja tie-
dät, ettei sinulla ole majapaikkaa toi-
pumisesi ajaksi – tai että rahasi eivät 
riitä sellaisen hankkimiseen. 

Tällaiseen tilanteeseen monet jou-
tuvat matkustaessaan  Madisoniin, 
Wisconsiniin päästäkseen elinsiir-
toon University of Wisconsin Hos-
pital and Clinics -sairaalaan. Heillä 
ei ole varaa tai sosiaalisia suhteita, 
joiden avulla he voisivat varmistaa 
itselleen majoituksen siksi ajaksi, 
kun joutuvat viipymään kaupun-
gissa. Koko operaation onnistumi-
sen kannalta on aivan olennaista, 
että potilaalla on asunto hoitojen 
ajaksi.

Onneksi on toivoa 

Tammikuusta 2013 lähtien Restoring 
Hope Transplant House (RHTH) on 
toiminut kotina potilaille, jotka ovat 

Madisonin alueella elinsiirtoa varten. 
Koti tarjoaa jopa kuuden viikon tila-
päismajoituksen elinsiirtopotilaille ja 
heidän aikuisille perheenjäsenille ja 
hoitajille. 

Järjestelmä toimii niin hyvin, että 
vuodepaikat loppuvat usein kesken, 
kun tulijoita on niin runsaasti. Kun 
moninkertaispiiri 27 D1:n lionit kuu-
livat, että talossa ei ollut viikkokau-
siin yhtään vapaata paikkaa, he 
päättivät auttaa asiaa. Lionit lähti-
vät varmistamaan RHTH:n laajen-
nusta keräämällä varoja ja anomalla 
75  000 US dollarin suuruisen taval-
lisen apurahan Lions Clubs Interna-
tionalin säätiöltä (LCIF).

 Kesällä valmistui RHTH:n laajen-
nuksen ensimmäinen vaihe, jossa 
kunnostettiin potilashuoneita hank-
kimalla niihin parisängyt ja erilliset 
vuoteet ja nostettiin yhteisen keit-
tiön, pesulan ja muiden mukavuuk-
sien tasoa. Toisen laajennusvaiheen 
suunnitellaan alkavan lähitulevai-
suudessa. Tällöin RHTH:n kapasi-
teettia pyritään parantamaan nosta-
malla yksityishuoneiden lukumäärä 
viidestä 16:sta. 

 Kun lasketaan yhteen vuosien 
varainkeruun tulokset ja kymmenen 
eri piirin antamat lahjoitukset, ovat 
lionit ja LCIF varmistaneet RHTH:lle 
yli 200  000 US dollaria siitä yli mil-
joonan kokonaismäärästä, jonka laa-
jennus vaatii. 

 Cindy Herbst, joka on RHTH:n 
toimitusjohtaja ja toinen sen perus-
tajista sanoo, että lionien kumppa-
nuus antaa meille lisää rohkeutta, 
määrätietoisuutta, myötätuntoa ja 
energiaa tällä tiellä muiden palvele-
miseksi.”

Eric Margules

Restoring Hope Transplant House tulee enemmän kuin kolminkertaistamaan 
elinsiirtopotilaiden käytettävissä olevien huoneiden lukumäärän Madisonissa, 
Wisconsinissa.

Lionien myötätunto auttaa elinsiirto-
potilaiden oman asuntolan laajennusta
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”Joulu tulla jolkuttaa”

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja

Jouluun on aikaa enää tasan kaksi 
viikkoa ja kautemme puoleen väliin-
kin kolme. On tullut aika rauhoittua 
Lions-toiminnasta hetkeksi, jotta 
voimme viettää rauhallisen jouluna-
jan läheistemme keskuudessa. Toi-
vottavasti mahdollisimman moni 
on käyttänyt joulutervehdyksissään 
Lions-liiton joulukortteja itse valmis-
tamiensa joulukorttien ohella.

Tekemisen hauskuus ja 
mielekkyys

Olen klubivierailujen yhteydessä 
maininnut Lions-liiton strategian ja 
Johtamisen näkökulman. Siihen on 
kirjoitettu, että panostamme tekemi-
sen hauskuuteen ja mielekkyyteen. 
Positiivinen ilmapiiri motivoi toi-
mintaan osallistumista. Lions-liiton 
teema kaudella on Lions – Monta 
tapaa tehdä hyvää. Hyvän tekemi-
nen on asia, joka meidän tulee toi-
minnassamme muistaa.

Vaikka toimintamme keskiössä 
on palvelu, meidän on hyvä huo-
mioida, että tekemisemme on haus-
kaa ja mielekästä.

Klubien ja Lions liiton teemat 
muuttuvat kausittain, mutta muis-
takaamme jatkossakin toiminnas-
samme tämän kauden teemamme 
hyvän tekemisestä.

Tekemisen motiiveja on monia, 
saamme uusia ystäviä, voimme 
toteuttaa haaveitamme / itseämme, 
pystymme kehittämään itseämme, 
voimme vaikuttaa paikkakunnan elä-
mään, haluamme auttaa, löydämme 
yhteisen harrastuksen jopa koko 
perheelle, pääsemme pois kotoa, 
pysymme nuorekkaina ja ennen kaik-
kea lionismi on iloinen asia.

Edellä olevaan liittyen, kulu-
van syksyn aikana olemme saaneet 
todeta, että Lions-järjestöä ei valta-
kunnallisella tasolla tunneta Suo-
messa kovinkaan hyvin palvelujär-
jestönä vaan enemmänkin varain-
keruujärjestönä. Asiaa mietittäessä, 
tämä pitää paikkansa. Olemme tul-
leet voimakkaasti esille Nenäpäi-
vänä, Punainen Sulka -keräyksestä ja 
vastaavista valtakunnallisista tapah-
tumista. Kiitos Veteraanit! -palve-
luaktiviteettina toki saavutti viime 
kaudella erittäin hyvää julkisuutta. 
Paikallisella tasolla ja varsinkin 
pienemmillä paikkakunnilla saa-

vutamme kyllä hyvin julkisuutta 
nimenomaan palvelulla.
 

Kuluva kausi ja 
palvelutarjotin

Kuluvaa kautta suunnitellessani läh-
tökohtana oli, että klubeille ei tule 
yhtään uutta ns. liittotason aktivi-
teettia, jos ei huomioida liiton toi-
mintasuunnitelmaan vuosikokouk-
sessa hyväksyttyjä. Meillä on klu-
beja, joilla on omia hyviä aktivi-
teetteja, mutta meillä on myös klu-
beja, jotka miettivät, että mitä kau-
den aikana tekisivät. Yksi Lions-lii-
ton tehtävistä on kertoa eri mahdol-
lisuuksista. Se ei kuitenkaan tarkoita, 
että kaikki palvelutarjottimella olevat 
aktiviteetit tulisi toteuttaa.

Ratnapuran 
silmäsairaalan 

jatkorakentaminen

Palvelutarjottimen osalta asetin 
kolme henkilökohtaista haastetta. 
Yksi näistä on Ratnapuran silmäsai-
raalan jatkorakentaminen, olemme-
han myös kansainvälinen palvelu-
järjestö. Suomen Lions-liitto ry on 
rakentanut ja käynnistänyt kehitys-
yhteistyöhankkeena UM:n ja LCIF:n 
kanssa Lions-silmäsairaalan Sri Lan-
kan Ratnapuraan vuosina 2009–
2014. 

Sairaala on toiminut menestyk-
sellisesti köyhien ihmisten hyväksi. 
Seulontaleirejä järjestetään syrjä-
seudulla siellä, missä ihmiset asu-
vat. Järjestetyillä leireillä on käynyt 
n. 21  000 henkilöä ja harmaakaihia 
sairastaneista n. 2  500 on tähän 
mennessä saanut sairaalassa ilmai-
sen harmaakaihileikkauksen. Ilman 
tätä leikkausta he olisivat sokeutu-
neet täysin. Tämä on mahtava saa-
vutus.

Tämän hankkeen osalta haas-
teeni on edelleen, että jokainen Suo-
men klubi lahjoittaa aktiviteettitilil-
tään 5  € / jäsen kyseiseen hankkee-
seen. Tämä on pieni summa klubille, 
mutta sillä saavutetaan apu tuhan-
sille uusille varattomille ihmisille Sri 
Lankassa.

Mikäli klubi tai yksittäinen hen-
kilö lahjoittaa 500 €, saa klubi / hen-
kilö nimilaatan sairaalassa näkyvälle 
paikalle.

Ask one

Väite: Eivät ne ainakaan meidän klu-
biin tule!
Väite pitää paikkansa, jos jaksat voi-
votella ja valittaa miten on raskasta, 
kaikki pitää tehdä itse ja yksin, halli-
tus ei anna koskaan rahaa, aina vaan 
kokouksia, koskaan ei jää aikaa per-
heelle, riitelyä ja aina vaan riitelyä, 
liitto tai piirikään ei hoida mitään.

Miten voit kehua omaa klubiasi, 
innostus on helpoimmin tarttuva 
tauti. Innostakaamme jakamalla tie-
toa avoimesti, viettämällä jäseniltoja 
ja keskustelutilaisuuksia, toteutta-
malla palvelutoimintaa, tekemällä 
yhteisiä bussimatkoja esim. teatte-
riin, tiedottamalla riittävän usein, 
toteuttamalla tiimityöskentelyä.

Huomioikaa, että säpäkkä kuhina 
kiirii eteenpäin.

Väite: Mistään ei löydy tekijöitä!
Väite pitää paikkansa, jos katsoo 
samaan suuntaan kuin aina ennen-
kin, ei tehdä toimenpiteitä toimijoi-
den hankkimiseksi, klubilla ei ole 
nimetty henkilöä tai ryhmää asian 
kehittelemiseksi, kynnys (ellei jopa 
muuri) klubin vetäjäksi on liian 
suuri, haku ei ole päällä, positiivi-

nen kuhina jätetään kertomatta, jäte-
tään kysymättä henkilökohtaisesti.

Kysy! Kutsuhuudon tulee olla 
henkilökohtainen. Kohteita on 
monia; muissa järjestöissä toimivat, 
naapurit, työkaverit, nuoret, seura-
kunnan työntekijät, kunnan työn-
tekijät, paikkakunnalle muuttaneet, 
muut yhteisen harrastuksen omaa-
vat, ”kasvattajat”, opiskelijat, opet-
tajat, perheenjäsenet, eläkeläiset.

Rauhallista Joulun aikaa 
ja alkavaa vuotta 2016

Esitän lämpimät kiitokset kaikille 
vapaaehtoisesta ja pyyteettömästä 
palvelutyöstänne kuluneen vuoden 
aikana.

Toivotan omasta ja puolisoni 
Tarun puolesta kaikille lioneille ja 
leoille sekä heidän perheilleen Rau-
hallista Joulun aikaa sekä Menestyk-
sellistä Vuotta 2016.

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen Nenäpäivän pyörteissä. 
Kuva: Heikki Hemmilä.
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Vuosi päättyy hyvien asioiden merkeissä
Marraskuun alkupuolella ehti 
tapahtua monta hienoa asiaa: pää-
simme luovuttamaan Valtakunnal-
linen Hyväntekijä -palkinnon posi-
tiivisen ajattelun ja innostami-
sen airuelle, viihteen monitoimi-
mies Marco  Bjurströmille Nenä-
päivä-shown alkutunnelmissa Tam-
pereella. Siitä juttua muualla leh-
dessä. Saman päivän iltana saavu-
timme mahtavan Nenäpäiväkeräys-
tuloksen, 125  000 €, joka jo muu-
taman päivän kuluttua oli kasva-
nut liki 140  000 euroon. Kokonais-
potti tullee lähentelemään 150  000 
euroa. – Huipputulos! Myös Punai-
nen Sulka -keräyksen osalta tapah-
tui paljon hyvää. Keräyksen lupaus 
kiteytyi mainostoimisto SEK&Greyn 
työn tuloksena. Ilmeen ja lupauk-
sen julkistaminen tapahtuu Maa-
rianhaminan kuvernöörineuvostossa 
4.–6.3.2016. Lisäksi saimme uuden 
merkittävän julkisuuden henkilön 
sulkalähettilääksi. Henkilön nimen 
paljastus on luvassa alkuvuodesta.

Yhteenvetoa  
Hyvän Päivästä

Lions-toiminnassa vietettiin 8.10. 
ensimmäistä Hyvän Päivää. Koska 
kyseessä oli historiamme ensim-
mäinen Hyvän Päivä, odotukset päi-
vän vietosta ja onnistumisesta ovat 
olleet realistiset. 

On ollut mukava huomata, että 
ajatus Hyvän Päivästä on otettu 
varovaisen innostuneesti ja myön-
teisesti vastaan. Useat klubit, jotka 
eivät vielä tänä vuonna ehtineet 
mukaan, ovat ilmoittaneet ottavansa 
päivän vieton vuosikalenteriinsa 
tulevina vuosina. Seuraavan kahden 
vuoden ajan 8.10. päivä on kytketty 
tiiviisti Punainen Sulka -kampanjan 
tapahtumiin, mikä toivottavasti hel-
pottaa klubeja toiminnan suunnitte-
lussa. Keskeistä on huomata, ettei 
päivän tarkoituksena ole lanseerata 
uutta aktiviteettia eikä päivä ole uusi 
aktiviteetti, vaan teemapäivä, jolloin 
Lions-asiaa pidetään esillä suurelle 
yleisölle ja mediassa. 8.10. teemme 
siis työstämme ’numeron’.

Piirikuvernööreiltä koottujen tie-
tojen mukaan erityisen aktiivisesti 
Hyvän Päivässä ovat olleet mukana 
N-piiri (liki 30 klubia vietti Hyvän 
Päivää) sekä C-, G- ja M-piirit, joissa 

toistakymmentä klubia osallistui tee-
mapäivän viettoon. Jokaisessa pii-
rissä on ollut joitakin Hyvän Päivän 
tapahtumia.

Valtakunnallisen Hyväntekijän 
ja lioneiden Hyväntekijän palkitse-
minen kuuluu jatkossakin päivän 
ohjelmaan. Uusi kilpailu leijonien 
hyväntekijän paljastamiseksi käyn-
nistyy kevään aikana. Siitä myö-
hemmin lisää.

Haku liiton 
viestintäjohtajan 

tehtävään käynnistyy

Lions-liiton viestintäjohtajana 1.7. 
2015 aloittanut lion Kari Koponen 
(LC Heinola/Jyränkö) on valitet-
tavasti joutunut jättämään tehtä-
vänsä 1.11.2015 alkaen. Karin sai-
rausloman aikana vt. viestintäjoh-
tajana toiminut lion Raimo Paappa 
(LC Helsinki/Floorankenttä) jatkaa 
tehtävässään kauden loppuun, eli 
30.6.2016 saakka.

Haku liiton viestintäjohtajan teh-
tävään 2016–2019 käynnistyy välit-
tömästi. Valinta pyritään tekemään 
kuvernöörineuvoston kokouksessa 
Maarianhaminassa 5.3.2016.

Vuosikokouksen 
aloitelomake on 

uudistunut

Lions-liiton hallitus hyväksyi uudis-
tetun vuosikokousaloitelomakkeen 
kokouksessaan lokakuussa. Lomak-
keella on mahdollista tehdä sekä 
klubi- että teema-aloitteita ja hakea 
vuosikokouksen järjestämisoikeutta.

Aloitelomakkeessa aloitteente-
kijää pyydetään tarkemmin kerto-
maan aloitteeseen liittyvät toimen-
piteet sekä sen kustannusvaikutuk-
set (mm. hankkeen rahoitus) liitto-, 
piiri- ja klubitasolla. 

Uusi lomake löytyy www.lions.fi 
– Jäsenille kohdasta ”Lionstoimin-
nan asiakirjoja”.

Lomake hallituksen ns. 
PDG-paikan hakemiseksi

Lions-liiton hallitukseen valitaan 
vuosittain kaksi entistä piirikuver-
nööriä. Näistä ns. PDG-paikoista 
valinnan tekee kuvernöörineuvosto 
järjestäytymiskokouksessaan.

Aikaisemmin PDG-paikkaa on 
haettu vapaamuotoisella hakemuk-
sella tai ilmoittamalla kiinnostuk-
sensa tehtävään. Nyt tehtävän hake-
miseksi on valmisteltu lomake, jonka 
hallitus lokakuun alun kokoukses-
saan hyväksyi. Myös tämä lomake 
löytyy www.lions.fi – Jäsenille koh-
dasta ”Lionstoiminnan asiakirjoja”.

Liittotoimiston palvelut 
1.1.2016 alkaen

Liiton henkilökunnan tehtäväkoko-
naisuudet on käyty vuoden 2015 
aikana tarkkaan läpi, ja niihin on 
tulossa joitakin muutoksia vuoden 
2016 alusta alkaen. Uudistustyötä 
on johtanut Lions-liitossa kaudella 
2014–2015 työnsä aloittanut raken-
netyöryhmä. Tavoitteena on ollut 
selkeyttää liittotoimiston henkilös-
tön tehtäviä ja toimenkuvia sekä 
luoda sijaisjärjestelyjä keskeisten pal-
velukokonaisuuksien osalta.

Koska perehtyminen ja pereh-
dyttäminen uusiin tehtäviin tapah-
tuvat työn ohessa, kullekin liittotoi-
miston työntekijälle varataan kalen-
teriin koulutus- ja perehdyttämis-
päiviä. Näistä ja uusista tehtäväko-

konaisuuksista tiedotamme vuoden 
alussa www-sivuilla, Lion-viestissä 
ja Lion-lehdessä.

Henkilöstössä tapahtuu myös 
muutoksia Quest-sihteeri Paula 
Westlingin aloittaessa osa-aikaeläk-
keen 1.2.2016 ja siirtyessä tekemään 
kolmena päivänä viikossa Punainen 
Sulka -kampanjan tehtäviä. Uuden 
Lions Quest -koulutussihteerin rek-
rytointi on parhaillaan käynnissä. 
Henkilö pyritään valitsemaan ennen 
joulutaukoa.

***

Ennätyslämmin ja aurinkoinen syksy 
on takana. Sen voimalla olemme 
yhdessä jaksaneet pakertaa lions-
työssä koko syyskauden. Nyt on 
aika laskeutua jouluun ja matkata 
joulumaahan – joka ”jokaiselta löy-
tyy sydämestä”.

Hyvää joulua!

Tämä leijona vartioi 
Puolan presidentin palatsia 
Varsovassa. Uskalsin koskea. 
Kuva: Jyrki Ahmala.
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Eurooppa Forum 2015 järjestettiin 
Augsburgissa Saksassa 8.–11.10. 
2015. Perinteistä ohjelmaa nou-
dattava tapahtuma keräsi lähes 
1  200 osanottajaa. Eniten tieten-
kin Saksasta, mutta kyllä muut-
kin Eurooppalaiset olivat lähte-
neet liikkeelle. Osanottoa lisäsi 
keskeinen sijainti Euroopassa, 
jolloin matkustaminen omalla 
autolla ja junalla oli mahdol-
lista. Kansainvälisen hallituk-
sen kokous oli edellisellä viikolla 
Budapestissa ja sen tuloksena 
varsin moni hallituksen jäsen 
tuli ennen kotimatkaa osallistu-
maan Euroopan  alueen kokouk-
seen. Ohjelma noudatti perin-
teistä linjaa.

Euroopan 
pakolaistilanteesta 

keskusteltiin

Kesän ja syksyn aikana ongelmaksi 
kasvanut pakolaistilanne aihe-
utti runsaasti keskustelua. Niinpä 
ko kouk sessa päätettiin perustaa Työ-
ryhmä, jonka tehtäväksi tuli suun-
nitella lionien suhtautumista ja toi-
menpiteitä pahenevaan ongelmaan. 
Keskusteluun osallistui myös edelli-
sen kauden presidentti Joe Preston, 
joka lupasi 100  000  $ avustuksen 
LCIF:n varoista. 

Lions-toiminnan 
tulevaisuus kiinnosti

Tilaisuudessa esiteltiin kansainväli-
sessä hallituksessa käsittelyssä oleva 
strateginen suunnitelma, joka on tar-
koitus saada esittelyyn ja päätettä-
väksi ensi kauden aikana. Suunni-
telma kiinnosti osanottajia ja herätti 

paljon keskustelua sekä esittelyn 
päätteeksi, että jälkeenpäin. 

Aurinkokeitin esittelyssä

Yhteispohjoismainen projekti ’Au -
rinkokeittimiä Keniaan’ esiteltiin PID 
Tapani Rahkon ja PDG Heikki Saari-
sen toimesta eurooppalaisille. Keit-
timen prototyypit on lähetetty ja 
Forumin aikana sovittiin vierailusta 
 Keniaan sopimuksen tekoa, paikallis-
ten hankintalähteiden varmistamista 

ja koulutuksen aloittamista varten. 
Vastaanottajien odotukset projektille 
ovat korkealla tasolla.

Thomas Kuti 
musiikkikilpailun voitto 

Italiaan

Tämänvuotisen musiikkikilpailun 
voitto meni Italiaan. Voittaja oli 
Andrea Fallico, joka esitteli taito-
jaan sekä soolona, että yhdessä pai-
kalla olleen Augsburgin kaupungin-

orkesterin kanssa. Soittimena oli kla-
rinetti. Ensi vuonna Sofiassa soitti-
mena on viulu. 

Eurooppa Forum 2016 
Sofiassa

Ensi vuonna lokakuun 27.–30.10.
päivinä Eurooppa kokoontuu 
 Sofiaan Bulgariaan. Lionien määrä 
maassa on pieni ja vastuu talou-
desta on melkoinen. Niinpä jär-
jestäjät ovat päätyneet pyytämään 

Eurooppa Forum Viroon v. 2019

Forumin lopuksi presidentti Manfred Westhof luovutti Forumin lipun seuraavan Forumin presidentille Petar Malamo-
ville Sofiasta. Kuva: Heikki Hemmilä.

Octoberfest oli tutustumisillan teema ohjelmateltassa. Kuva: Heikki Hemmilä. Kongressikeskus ja päämajahotelli. Kuva: Heikki Hemmilä.
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muilta taloudellista tukea, joka 
Forumin säännöissä on määritelty 
termillä Vapaaehtoinen Tukimaksu 
(Voluntary  Contribution). Sen suu-
ruudeksi on määritelty 0,20 €/jäsen. 
Kokous päätti, että tulevaisuudessa 
Eurooppa Forumin hakijamaiden on 
jo hakemusvaiheessa esitettävä alus-
tava budjetti. 

Eurooppa Forum 2019 
Tallinnassa

Viron lionit olivat päättäneet hakea 
Forumin järjestelyoikeutta vuodelle 
2019. Hakemus hyväksyttiin. Sitä 
ennen järjestelyvuorossa ovat 
2016 Bulgaria Sofia,
2017 Montreux, Sveitsi,
2018 Skopje, FYROM (Makedonia). 

Johtajakierto

Kansainvälisten johtajien vuoro-

MD-GLT Antti Forssel luennoi Forumissa varapiirikuvernöörien koulutuksesta 
yhdessä PID Tapani Rahkon kanssa. Kuva: Heikki Hemmilä.

lista Euroopassa tarkistetaan vuo-
sittain Pitkän Tähtäimen Suunnitte-
lun Komiteassa. Tällä kertaa muu-
toksi tuli kaksi:

Englanti 2016–2018 ja Belgia 
2020–2022 vaihtoivat vuoroa. Itä-
valta sai vapaan vuoron 2018–2020

Suomen vuorot 2016–2018 ja 
2018–2020 säilyivät muuttumatto-
mina.

Vuorolista suunnittelu kaudesta 
2020 eteenpäin tehdään todennäköi-
sesti vuoden 2017 Forumissa.

Sääntömuutoksia  
tulossa

Eurooppa Forumin valmisteluun 
osallistuu useita komiteoita. Niiden 
työskentelystä saatava hyöty on 
osoittautunut kyseenalaiseksi. Seu-
raavaan Forumiin tehdään ehdotus 
hieman yksinkertaistetuista menet-
telyistä. 

Saksalaisten järjestämässä Foo-
rumissa meno oli saksalaista. Tyyli 
korostui erityisesti perjantai-iltaan 
sijoitetussa tutustumisillassa, jonka 
teema oli Lions Oktoberfest. Saa-
mieni tietojen ja omakohtaisten 
havaintojen mukaan edustajamme 

osallistuivat tapahtumaan hyvin täy-
sipainoisesti ja kansallista mainet-
tamme ylläpitäen. Hauskaa siis oli. 
Muutoinkin Eurooppa Forum onnis-
tui odotusten mukaisesti.

Jouko Ruissalo
EF Advisor, ID

joismaiseksi yhteistyöprojektiksi. 
Tavoitteena on viedä Keniaan 3  000 
aurinkokeitintä auttamaan kyläläisiä 
päivittäisessä ruokahuollossa. 

Rovaniemellä NSR-kokouksen 
ohjelmassa on 
Perjantain avajaisjuhlan jälkeen on 
kolme mielenkiintoista seminaa-
ria, joissa käsitellään ajankohtaista 
lionstoimintaa:
– LCI 100 vuotta palvelua, vetäjänä 
PCC Barbara Grewe
– Enemmän naisia lions-toimintaan, 
vetäjänä PID Gudrun Yngvadottir
– Kansainvälinen toiminta (IR), 
vetäjänä PID Tapani Rahko

Puolisot tutustuvat perjantaina 
Joulupukin Pajakylään Napapiirillä.

Eri ryhmien kokouksia ja päivän 
päätteeksi vietetään leppoisissa mer-
keissä get-together iltaa, jossa on 

mahdollisuus tavata vanhoja tuttuja 
ja solmia uusia tuttavuuksia.

Lauantaina on vuorossa kansain-
välisen johtajan raportti ja siitä jat-
ketaan Vuoden teemaan. Teemana 
on: Lasten tarpeet huomioon – 
 Barnens behov i fokus – Children 
in Need, teeman esittelijänä on 
Lappset Group Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Johanna Ikäheimo. 
Esittelyn jälkeen jokainen maa pohtii 
teemaa omissa ryhmissään. Teema 
näkyy myös eri ohjelmanumeroissa 
viikonlopun aikana. 

Varsinaisen NSR-kokouksen aika 
on iltapäivällä ja kokous päättyy 
päätösseremoniaan. Puolisot käy-
vät tiedekeskuksissa Arktikumissa 
ja Pilkeessä.

Lauantai-iltana vietetään Pohjois-
maista iltaa kansainvälisessä tunnel-
massa. Iltaan osallistuu myös ALLI-

lionjohtajan koulutukseen eri puo-
lilta Eurooppaa tulevat lionit, jotka 
päämaja on valinnut suuresta haki-
jajoukosta.

Lauantain ja sunnuntain aikana 
koulutusta saavat mm. LCI 100 pii-
rikoordinaattorit ja 1. varapiirikuver-
nöörit.
Lisätietoja NSR-tapahtumasta; 
swww.lions.fi/nsr2016 

PDG Jarmo Rastas
NSR 2016 järjestelytoimikunnan 

sihteeri

Lasten tarpeet huomioon NSR:n teemana
Elämme kaamoksen aikaa Rova-
niemellä – Lapin Sykkivässä sydä-
messä. Odotettavissa on, että kaa-
moksen selkä taittuu ja lionit saa-
puvat viettämään Pohjoismaiden 
yhteistyöneuvoston (NSR2016) 
kokousta Rovaniemelle 15.–17.1. 
2016. NSR-kokoukseen osallistuu 
lioneita kaikkialta Pohjoismaista, 
Virosta ja Saksasta. 

Pohjoismainen yhteistyöneu-
vosto, Nordiska samarbetsrådet 
(NSR) on kokoontunut vuosittain 
jo vuodesta 1962. Yhteistyöelin Suo-
men, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja 
Islannin lionien välillä on tarkoitettu 
kehittämään ja toteuttamaan poh-
joismaisten lioneiden yhteistyötä ja 
yhteisiä projekteja. Esimerkiksi viime 
kauden NSR-kokouksessa Kööpen-
haminassa valittiin Suomen esitys 
”Aurinkokeittimiä Afrikkaan” poh-

TESTAA TURUSSA KOOTTUA LEIJONA-SENIORISKOOTTERIA KOTISI YMPÄRISTÖSSÄ!
10 päivän mittainen testi on ilmainen eikä sido mihinkään. Toimitamme koko Suomeen. 

• sähkökäyttöinen
• huippunopeus 15 tai 25
• et tarvitse ajokorttia
• kootaan Turussa, toimitetaan
   kotiisi asti 10 päiväksi testiin
• toimitus kaikkialle Suomeen
• saatavilla kattava varustelu
• takuu 2v, kattava huolto
• soita meille, kerromme
   lisää! 02 480 9060 (pvm)
• Hinta alk. 1990 € tai 99€/kk

SOITA! 02 480 9060

Soveltuu hyvin 
talvikäyttöönkin!
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Lions-järjestön hallitus kokoon-
tui 30.9.–5.10.2015 Budapestissa. 
Kokoontuminen oli toinen kerta 
lyhyen ajan kuluessa, sillä edellinen 
kerta oli tämän vuoden keväällä Pra-
hassa. Budapestin valinnan taustalla 
oli presidentti Jitsuhiro Yamadan pit-
käaikainen kansainväliseen lääke-
tiedeyhteisöön kuuluva yhteistyö 
unkarilaisten kanssa. Budapest tar-
josi kansainvälisille vierailleen paras-
taan. Sekä olosuhteet että sää oli-
vat loistavat. Meille eurooppalai-
sille kaupunki on tuttu, mutta muun 
maailman edustajat oivat suurelta 
osin ensivisiitillä Unkarissa. 

Hallituksen komiteat työskente-
livät perinteiseen tapaan käsiteltä-
väksi rakennettujen esityslistojen 
mukaisesti. Poimintoja hallitustyös-
kentelyn tuloksista

Pitkän tähtäimen 
suunnittelukomitea

Järjestössä on meneillään alkavalle 
vuosisadalle uuden strategian suun-
nittelutyö, jonka tuloksia käsiteltiin 
hallituksen kokouksessa. Tulokset 
on otsikon LCI Forward alle. Se sisäl-
tää neljä strategista kehityskohdetta, 
niille asetettavia tavoitteita ja keinoja 
tavoitteiden saavuttamiseen. 

Kehityskohteet lyhyesti:
1. Palvelutyömme vaikuttavuuden 

ja tehon parantaminen
2. Toiminnan näkyvyyden ja ympä-

ristön hyväksymisen lisääminen 
3. Organisaation tehokkuuden 

tavoittelu
4. Jäsenyyden arvon kohottaminen

Suunnitelman kehittäminen jatkuu ja 
tulokset julkistetaan osana Satavuo-
tissuunnitelmaa. 

Viisivuotiskauden 2016–2021 
loppuun mennessä tavoitteena on 
palvelumme keinoin parantaa 200 
miljoonan ihmisen elämää.

Mahdollisuutta saada Nobel-pal-
kinto selvitetään.

Jäsenkehityskomitea

GMT-toimintaa uudistetaan. Tähän-
astisen työhön ollaan oltu melko 
tyytyväisiä, mutta edelleen kehit-
tämisen mahdollisuuksia nähdään 
organisaation, piirien ja moninker-
taispiirien keskinäisessä yhteistyössä 
Ongelmista on esimerkkinä muun 
muassa piirikuvernöörien jäsenhan-
kintasuunnitelmien huono toteu-
tuminen. Kuvernöörien ennusteet 
jäsenkehityksestä ovat onnistuneet 

vain 12 % tasolle. Uutta toiminta-
mallia suunnitellaan tämän kau-
den aikana ja tulokset otetaan käyt-
töön kauden 2017–2018 alusta. Pii-
rin GMT-johtajan tehtävä muuttuu 
yksivuotiseksi.

Join together lopetetaan kokeilu-
projekti lopetetaan. Ajatuksena oli 
saada kokonaisia yhdistyksiä liitty-
mään Lions-toimintaan, mutta malli 
ei kantanut.

25  000  $ myönnettiin Argentii-
naan jäsenhankintakonsulttien 
palkkaamiseen. Mielenkiintoinen 
hanke, jossa moninkertaispiiri palk-
kaa ulkopuolisen henkilön tekemään 
jäsenhankintatyötä. Menetelmää on 
kokeiltu mm. USA:ssa ja Kanadassa 
kohtuullisen hyvin tuloksin.

Yksi suurista ongelmista on 
maailmanlaajuinen jäsenkato toi-
mintakauden lopussa. Esimerkiksi 
viime kesäkuussa jäseniä poistui yli 
40  000. Ilmiö on varsin tuttu myös 
Suomessa. Keinoja tilanteen korjaa-
miseksi etsitään ja asian käsittelyä 
jatketaan seuraavassa hallituksen 
kokouksessa.

Ainaisjäsenyyden mahdollisuuk-
sia markkinoidaan 100-vuotisohjel-
man aikana uudella tavalla. Siitä on 
tulossa esitys tämän kauden aikana.

Kuuban liittymisessä takaisin jär-
jestöön on edistytty. Hankkeesta 

neuvottelemaan pyydetty portuga-
lilainen entinen kansainvälinen joh-
taja PID Jose Corgulho. Hän jatkaa 
yhdessä edellisen kauden presiden-
tin Joe Prestonin kanssa valmisteluja.

Johtajuuden-
kehityskomitea

Järjestön koulutusjärjestelmän muut-
tamisesta siten, että eri alueiden 
kulttuurierot otetaan entistä parem-
min huomioon, on noussut kes-
kustelun aiheeksi. Tuloksena tul-
laan muuttamaan koulutusohjelmia 
ja aineistoja maanosakohtaisiksi ja 
ehkäpä jopa maakohtaisiksi. 

PR-komitea

Satavuotisjuhlinnan suunnitteluun 
on perustettu erillinen työryhmä, 
jonka jäseneksi myös minut kutsut-
tiin. Työryhmä piti kokouksen, jossa 
suunniteltiin juhlavuoteen liittyviä 
aktiviteetteja. Suunnitelmat tullaan 
julkaisemaan maakohtaisille työryh-
mille. 

Poliittinen kokous

Hallituksen kokous päättyy aina niin 
sanottuun poliittiseen kokoukseen, 
jossa käsitellään tärkeitä organisaa-
tioon, henkilöstöön ja nimityksiin 
liittyviä asioita. Päämajan henki-

löstö ei osallistu kokoukseen. Siinä 
tilaisuudessa presidentit esittelivät 
meille tärkeät presidenttiehdokas-
nimitykset, jotka olivat jo kertaal-
leen käsitelty puhelinkokouksessa. 
Ehdokkaiksi valittiin entiset kansain-
väliset johtajat

Gudrun Yngvadottir Islannista  
2. varapresidentin tehtävään

Jung-Yul Choi Etelä-Koreasta  
3. varapresidentin tehtävään

Ehdokkaille annettiin hallituksen 
kannatus. Ehdokkaita presidentin 
tehtäviin oli kaikkiaan kuusi.

Esittelyn aikana Svein Berntsen, 
norjalainen kansainvälinen johtaja, 
antoi varsin kriittisen palautteen 
Suomalaisen ehdokkaan syrjimisestä 
valinnassa. Presidentit eivät vastan-
neet kritiikkiin.

Kokous Budapestissa oli järjes-
telyiltään onnistunut. Läheinen 
aikayhteys Eurooppa Forumiin Sak-
sassa Augsburgissa lisäsi mielenkiin-
toa Eurooppaan ja eurooppalaiseen 
lionismiin tutustumiseen.

Seuraava hallituksen kokous on 
Savannahissa USA:sa maaliskuun 
alussa. Samaan aikaan meillä Suo-
messa on Kuvernöörineuvoston 
kokous.

Jouko Ruissalo 
Kansainvälisen hallituksen jäsen 

2014–2016

Kansainvälinen hallitus koolla Budapestissa

Suomalainen kansainvälisen hallituksen jäsen Jouko Ruissalo istui Eurooppa Forumin aikana puheenjohtajistossa. 
Kuva: Heikki Hemmilä.
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Kokouksissaan Quitossa sijaitse-
vassa klubitalossaan lionit vaihta-
vat kuulumisia, laskevat keskenään 
leikkiä ja suunnittelevat uusia hank-
keita. Aivan klubitalon naapurissa 
on konkreettinen muistutus heidän 
sitoutumisestaan palveluun: Quito 
los Olivos -lionit ovat vuodesta 1997 
lähtien pitäneet toiminnassa terveys-
keskusta oman klubitalonsa vierei-
sellä tontilla.

Matalilla potilasmaksuilla rahoi-
tettava Quito los Olivos Medical 
Center toimii kuutena päivänä vii-
kossa ja sen lääketieteellinen hen-
kilökunta käsittää 22 ammattilaista. 
Klinikka tarjoaa vuosittain noin 
20  000:lle potilalle rutiininomaista 
hoitoa sekä erikoissairaanhoitoa 
mikro- ja neurokirurgiasta aina sil-
mälääkäripalveluihin ja leukakirur-
giaan. Vuodesta 2002 klinikka on 
tarjonnut ilmaisia laajamittaisia pal-
veluita huuli- ja kitalakihalkioiden 
hoidossa. 

Ecuadorin pääkaupunki Quito 
sijaitsee korkealla Andien esivuo-
ristossa. Vuonna 1980 perustetussa 
Quito los Olivos Lions Clubissa on 
29 jäsentä.

Klinikalla on hiljattain koettu 
hoitoa hakevien matalapalkkaisten 
odottavien äitien lukumäärän kas-
vua. Alueen yksityisklinikat veloit-
tavat normaalisti 30–50 US dolla-
ria raskaudenaikaisesta hoidosta ja 
synnytyspalveluista, mikä ylittää 
monien asukkaiden taloudelliset 

mahdollisuudet. Siksi yhä useam-
mat naiset kääntyvät Quito los Oli-
vos Medical Centerin puoleen saa-
dakseen laadukasta, helppopääsyistä 
terveydenhuoltoa ja perhepalveluita. 

Vastatakseen lisääntyneeseen tar-
peeseen paikalliset lionsklubit raken-
sivat klinikkarakennukseen toisen 
kerroksen, jonne sijoitettiin synny-
tysosasto.

Lions Clubs Internationalin säätiö 
myönsi Ecuadorin lioneille 59  043 
US dollarin suuruisen tavallisen apu-
rahan uuden synnytysklinikan varus-
tamiseen. Paikalliset lionit hakkivat 
varoilla äärimmäisen tärkeitä varus-
teita kuten lämpölampun vastasyn-
tyneitä varten, sikiön valvontalait-
teen, vastasyntyneiden vuoteita, 
kolme sähköistettyä sairaalavuo-
detta, kannettavan EKG-laitteen, 
muita diagnosointivälineitä, lasten 
vaa’an ja synnytyspöydän. 

LCIF-apuraha on lisännyt mer-
kittävästi niitä palveluita, joita kli-
nikka pystyy tarjoamaan. Synnyt-
tämisiässä oleville naisille tarjotaan 
klinikalla perhesuunnitteluvalistusta 
ja terveystarkastuksia, ja heistä huo-
lehditaan raskauden aikana, synny-
tyksessä ja vielä synnytyksen jäl-
keenkin. Klinikalta saa myös roko-
tuksia, ravitsemusneuvontaa ja tera-
peuttisia palveluita lapsille. Äitiys-
klinikan lisäyksen jälkeen Quito los 
Olivos Medical Centerin odotetaan 
pystyvän palvelemaan vuosittain 
30  000:ta ihmistä. 

LCIF:n tavalliset apurahat tar-
joavat suoriteperusteisia 10  000–
100  000 US dollarin apurahoja lions-
klubeille tai piireille, jotka ovat tun-
nistaneet tarpeen paikkakunnallaan 
ja joilla on suunnitelma siitä, miten 
siihen tarpeeseen vastataan. Hank-
keiden tulee palvella suurta joukkoa 

Huolenpitoa äideistä ja heidän 
lapsistaan Ecuadorissa

Ecuadorin lionit ovat sitoutuneita parantamaan äitien ja lasten terveyttä.

ihmisiä ja niiden tulee olla perinteis-
ten klubien tai/ja piirien varainhan-
kinta-aktiviteettien mahdollisuuk-
sien saavuttamattomissa. Tavalli-
set apurahat tarjoavat yleensä varoja 
tarpeisiin, jotka liittyvät laitteisiin ja 
infrastuk tuuriin. 

Cassandra Bannon

Voit tehdä lahjoituksen rahankeräystilillemme Danske Bank, DABAFIHH, FI 54 8000 1970 829

soittamalla lahjoituspuhelinnumeroon 0600-11818 hinta 20,28 EUR/puhelu + pvm 

TAI lähettämällä tekstiviestin 10E LIONS numeroon 16588. 

Kerätyt varat käytetään katastrofityöhön, 

Lions-liiton nuorisotyöhön sekä Sri Lankassa tapahtuvaan avustustyöhön.

 TEE LAHJOITUS JA TUE LIONSTOIMINTAA!
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Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-
vosto piti Helsingissä 21.11.2015 
harvinaisen kahden tunnin ko kouk-
seen. Suurimman osan muusta päi-
vän ohjelmasta vei mielenkiintoi-
nen seminaariosuus. Tällä kertaa 
iltajuhla oli jätetty pois ohjelmasta. 
Kokouksessa värikkäimmät puheen-
vuorot käytiin Suomi johtoon -kam-
panjan kariutumisen tunnelmista ja 
sen vaikutuksesta pohjoismaiseen 
yhteistyöhön sekä hallinto- ja hen-
kilöstökulujen vyöryttämispäätök-
sen perumisesta. 

IPCC Tuomo Holopainen esit-
teli laajasti kauden 2014–2015 
menestyksellistä Lions-toimintaa. 
Hän totesi, että järjestön lähesty-
vän 100-vuotisjuhlan tiimoilta on 
palveltu jo 640  000 ihmistä. Kiitos 
veteraanit -palveluaktiviteetti tavoitti 
105  000 veteraania. Lions Quest on 
kouluttanut 650 kasvattajaa ja kan-
sainvälisillä nuorisoleireillä on ollut 
200/130 nuorta. Sotkamossa pidetty 
Nuorten areena tavoitti 1 500 nuorta 
ja lisäksi Vastuu on meidän -esitteitä 
on jaettu kouluissa. Myös Leo-toi-
minta ja Turvassa tiellä aktiviteetti 
ovat onnistuneet erinomaisesti.

Varainkeräyspuolella Uusi lasten-
sairaala -hanke tuotti 220  000 euroa 
ja Nenäpäivä yli 150  000 euroa. 
LCIF:n lahjoituksia on tullut 220  000 
euroa ja Nepalin katastrofia on 
autettu 70  000 eurolla. AR-säätiö on 
jakanut apurahoja klubeille 128  450 
euroa. Sri Lankan silmäsairaalan 1. 
vaihe on valmis ja apua on saanut 
jo 55  000 ihmistä. Silmälaseja on toi-
mitettu kehitysmaihin 20  000 paria ja 
kummilapsia on suomalaisilla 1 100.

Holopainen kertoi myös, että 
liiton koulutusta ja viestintää on 
uusittu. Koulutusmateriaalit on 
uusittu ja toteutettu kouluttajien 
koulutus sekä otettiin käyttöön klu-
bin strategia-työkalu. Lionsbrändy 
valmistui ja nettisivut on uusittu. 
Myös uutiskirje-toiminto laajeni 
osalle piirejä.

Liiton talouden sopeuttaminen on 
myös toteutunut, käytössä ovat kulu-
kuri, sopeuttamisbudjetti, kassavirta-
laskelmat ja kuluseurannan uudista-
minen. Kauden ylijäämä oli 23  000 
euroa, joka on 151  000 parempi kuin 
edellisen toimintakauden tulos.

Kauden päätyttyä suurin huoli oli 
Suomi johtoon -kampanjan kariu-
tuminen. Loppuraportti valmistuu 
alkuvuodesta 2016. Myös turva-
paikanhakijoiden tulva yllätti. Jopa 
35  000 maahanmuuttajaa odot-
taa kotouttamistoimenpiteitä. Mitä 
 lionit voivat tehdä? Myös negatiivi-
nen jäsenkehitys aiheuttaa kysymyk-
sen Mitä tehdään?

Kulujen vyörytys 
selvitettäväksi

Kuvernöörineuvosto hyväksyi toi-
mintakertomuksen ja liiton talouden 
tilanteen esitettäväksi Turun vuosi-
kokoukselle. Tilinpäätöksen käsitte-
lyn yhteydessä PID Harri Ala-Kulju 
esitti, että v. 2013 tehty päätös hal-
linto- ja henkilökulujen vyöryttämi-
sestä avattaisiin ja tehtäisiin päätös, 
ettei vyöryttämistä enää toteuteta. 
Samalla on tehtävä esitys jäsenmak-
sun korottamisesta Turun vuosiko-
kouksessa. Lisäksi Ala-Kulju esitti, 
että viisivuotisstrategiaan kirjattai-
siin lisäys jäsenmaksun korottami-
sesta säännöllisin väliajoin. Esitys 
menee liiton toiminnan ja talouden 
suunnittelutoimikunnan valmiste-
luun.

KVN:n päätöksellä hallitus selvit-
tää kustannusten vyöryttämistä kos-
kevan asian hallituksen 28.1.2016 
kokoukseen mennessä ja se tuodaan 
KVN:n kokoukseen 5.3. Maarianha-
minaan. Lisäksi esitys jäsenmaksun 
korottamisesta valmistellaan käsitel-
täväksi Maarianhaminassa. NSR-pro-
jektin rahoittamista koskeva selvitys 
laaditaan myös käsiteltäväksi 5.3.

Tarkennettu budjetti hyväksyttiin 
samoin kuin muutokset menettely-
tapasääntöön sekä liiton sääntöihin 
16. pykälää lukuun ottamatta. Lii-
ton toimiston ikkunaremontti toteu-
tetaan v. 2016 ja rahoitusvaihtoeh-
dot selvitetään hallituksen kokouk-
seen mennessä.

Viestintäjohtaja Kari Koposelle 
myönnettiin ero 1.11.2015 alkaen 
ja vt. viestintäjohtaja Raimo Paappa 
jatkaa tehtävässään 30.6.2016 
saakka. Uusi viestintäjohtaja vali-
taan KVN:n kokouksessa 5.3. Pii-
rien uudelleenjärjestelyjä  tarkaste-
levaan työryhmään valittiin  Heimo 

Potinkara, Antti Raitaniemi, Tuomo 
Holopainen, Jukka Kärkkäinen, Kari 
Eväsoja, Kyösti Suomalainen ja Harri 
Hirvelä.

Työryhmä pohtimaan 
NSR-yhteistyötä uudelta 

pohjalta

KVN keskusteli värikkäästi Suomi 
johtoon -kampanjan kariutumisen 
johdosta yhteistyöstä Pohjoismai-
den ja Saksan välillä. DG Antti Rai-
taniemen aloitteesta asiaa on selvi-
telty ja KVN päätyi seuraaviin pää-
töksiin:

Kannatustodistusta kv. järjes-
tön varapresidenteille ei myönnetä 
kaudella 2015–2016. Lions-liitto ei 
lähetä virallista edustajaa Islannin, 
Saksan eikä Tanskan vuosikokouk-
siin keväällä 2016. Saksasta ei kut-
suta edustajaa liiton vuosikokouk-
seen Turkuun. Suomalaiset eivät 
osallistu yhteispohjoismaisiin tilai-
suuksiin Fukuokan vuosikongres-
sissa, eivätkä marssi paraatissa skan-
dinaavisen ryhmän mukana.

ID Jouko Ruissalo esitti työ-
ryhmän perustamista pohtimaan 
yhteispohjoismaista NSR-yhteis-
työtä uudelta pohjalta. KVN hyväk-
syi työryhmän perustamisen IR-toi-
mikunnan johdolla. 

Lions Quest Core 4 -apurahaha-
kemus hyväksyttiin. Quest-sihteeri 
Paula Westling siirtyy osa-aikaeläk-
keelle 1.2.2016 ja uuden sihteerin 
rekrytointi on aloitettu välittömästi.

LCIF myöntää klubien pako-
laisavustustoimintaan apurahoja 
200  000 USD:n edestä. LCIF on 
perustanut komitean, joka hoitaa 
pakolaisasiaa Euroopassa. Liiton hal-
litus on päättänyt lopettaa piirikoh-
taisten äänten laskemisen vuosiko-
kouk sessa.

Sopusointu teemana

Helsingin KVN:n kokous oli semi-
naaripainotteinen. Puheenjohtaja 
Jari Rytkönen totesi avauspuhees-
saan, että aloitimme Lions-liitossa 
tämän vuoden puhumalla ihmisyy-
destä. Tällä kertaa on sopusoin-
nun vuoro ennen kuin siirrymme 
vuodenvaihteen jälkeen puhumaan 
arvokkuudesta. Tämä kolmijako on 

erittäin toimiva, sillä pystymme tar-
kastelemaan ihmiselämää ja leijonien 
palvelutehtävää eri näkökulmista. 

Seminaarin erinomaisen alustuk-
sen piti Kansalaisfoorumin pääsih-
teeri, tohtori Aaro Harju. Leijonille 
hän sanoi mm. ettei marina eikä vali-
tus vie asioita eteenpäin. Byrogratiaa 
ja hierarkiaa on purettava, ne eivät 
puhuttele erikoisesti nuoria.

Lions Questin evaluaatiohan-
ketta esitteli Raija Fors. Björn Taxell 
kertoi ensi kesän vuosikokousval-
misteluista. Toisen kerran puhuja-
korokkeella käydessään Björn vaati 
ruotsinkielisten nettisivujen lisää-
mistä. Björn toivoo ongelman hoi-
tuvan vuoden kestävän ohjelman 
puitteissa. Jarmo Rastas kutsui 
KVN:ään osallistuneita Rovanie-
men NSR-kokoukseen. Erkki Laine 
vetosi klubeihin saadakseen kerä-
tyksi 5 €/jäsen Sri Lankan silmäsai-
raalan rakentamiseksi loppuun. Viisi-
sataa euroa lahjoittava klubi tai jäsen 
saa nimensä Lion-lehden keräyslis-
taan ja sairaalan seinälle lahjoittaja-
tauluun. 

Seuraava kuvernöörineuvoston 
kokous pidetään 5.3.2016 klo 15 
Alandica Kultur- och Kongressihu-
setissa Maarianhaminassa Ahvenan-
maalla. KVN-info hotelli Arkipela-
gossa 4.3. 2016 klo 17,30.

Raimo Naumanen

LCIF tukee klubeja maahanmuuttajien kotouttamisessa

Pohjoismainen yhteistyö ja kulujen vyörytys
KVN:n kokouksen värikkäimmät puheenaiheet

DG-kurssin 2015–2016 lahja PID Harri 
Ala-Kuljulle. Nahkassa on myös pii-
rikuvernöörien nimet. Kuva: Antti 
Tuomikoski.
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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  
Satu Hildebrand,  
puhelin 010 501 4501

– Maksuliikenne, jäsenmaksut,  
matkalaskut, osoitteen-
muutokset, jäsenrekisteri,  
klubien perustamisasiat:  
Talous- ja jäsensihteeri  
Marja Pakkanen,  
puhelin 010 501 4505

– Palvelu- ja varainhankinta-, 
arpa- ja korttiasiat,  
verkkokauppa, Punainen Sulka:  
Palvelu- ja varainhankinta sihteeri 
Sari Pirinen, 010 501 4506

– Liiton www-sivut, sähköinen 
Lions-viesti, Lions-mestaruus-
kilpailuasiat, tiedotus yleensä: 
– Tiedotussihteeri Kaisa Hartzell 
Äitiyslomalla

– Lions Quest -asiat:  
Quest-sihteeri Paula Westling, 
puhelin 010 501 4507

– Pääsihteerin assistentti,  
liiton ja järjestön kokoukset,  
kansainväliset asiat,  
kiinteistö:  
Järjestösihteeri  
Susanna Gustafsson,  
puhelin 010 501 4503,  
matkapuhelin +358 50  359 1481

– Liiton pääsihteeri  
Maarit Kuikka,  
vaihdenumero 010 501 4502,  
matkapuhelin +358 40  580 2494

Limingan seurakuntatalossa 23.–
24.11.2015 pidetyissä Limingan ja 
Lumijoen kuntien kutsuntatilaisuuk-
sissa testattiin kaikkien kutsuntaan 
osallistuvien 120 henkilön fyysinen 
kunto, ODL:n liikuntaklinikan suo-
rittamassa kuntotestissä. Testauksen 
jälkeen jokainen testattava sai henki-
lökohtaisen palautteen omasta kun-
nostaan. 

Kaikki kutsunnoissa testatut voi-
vat osallistua tammikuussa 2016 
alkavalle TIE ARMEIJAAN -kurssille. 
Kursseja on järjestetty 2013 vuoden 
kutsunnoista lähtien. Kurssin tarkoi-

Siltaa ihmiseltä ihmiselle voi raken-
taa monella hyvällä tavalla. Tämä 
pätee myös järjestöillä, joilla autta-
minen on arvoista tärkein. Vakuu-
tuin tästä ryhtyessäni vapaaeh-
toiseksi auttajaksi kun 200 turvapai-
kanhakijaa saapui lokakuun aikana 
Heinolan vastaanottokeskukseen 
joka toimii entisissä Opekon tiloissa. 
Siellä Setlementtiliiton organisoiman 
turvapaikanhakijoiden vastaanotto-
keskustoiminnan käytännön työ teh-
dään Setlementtiliiton omistaman 
Viittakivi Oy:n toimesta.

Maailmankaikkeudessa on auk-
koja joihin tahdon sukeltaa ja tämä 
oli yksi niistä. 

Autamme siellä sodan jaloista Ira-
kista, Afganistanista ja Syyriasta pit-
kän ja rankan matkan tehneitä per-
heitä ja yksinäisiä matkaajia selviy-
tymään arjen asioissa ja tulevan tal-
ven säiden kylmyydestä. Koen että 
tämä työ on ekumeniaa parhaimmil-

laan. Lions, Setlementti, seurakun-
nat, urheiluseurat, veteraanijärjestöt 
ja lukuisat muut järjestöt jäsenineen 
ovat suurella sydämellä auttamassa. 

Tuntuu että koko Heinola ympä-
ristökuntineen on ollut talkoissa 
mukana tuomalla suuren määrän 
lahjoituksia. Kotien komeroissa on 
tehty joulusiivous ja inventaari jo 
hyvissä ajoin. Lahjoituksilla saamme 
puettua lämpimästi kaikki asukkaat 
ja kaikki saavat nukkua puhtaissa 
vuodevaatteissa, lapsille riittää leluja 
ja vanhemmille riittää harrastusvä-
lineitä. 

Lions- ja punainen sulka-pinssi 
rinnassani olen onnellinen ja ylpeä 
saadessani toteuttaa siellä päivieni 
arjessa myös Lions Quest-koulutuk-
sessa oppimiani tunne- ja vuorovai-
kutustaitoja. Ehkä näiden perheiden 
lapsista kasvaa myös kansainvälisiä 
leijonatyömme jatkajia. Olemme 
yhtä suurta perhettä. 

Lions-merkki ja Punainen sulkapinssi
rinnassa maahanmuuttajien apuna

Turvapaikanhakijoiden lapset ovat aloittaneet 
koulutien ja suomen kielen opiskelun. Tässä 

aamunaloitustervehdykset.

Lahjoitusasujen osastolla käy kova vilske kun 
Suomen talvi tekee tuloaan.

Pyrimme viljelemään jouk-
koomme myös huumorin arvokkaita 
siemeniä. Jokainen päivä tuo tulles-
saan herskyvän naurun aiheita josta 
yksi hauska ja opettavainen tarina: 
Leijonaystäväni Terttu lahjoitti pie-
niä polkupyöriä ja potkulaudan. Kun 
purin niitä autoni perästä, niin yksi 
pikkupoika oli pissaamassa vastaan-
ottokeskuksen oven nurkkaan ja jätti 
homman kesken ehtiäkseen pyörien 
jaolle. Pojalle tuli nuhteet maansa 
miehiltä, poika joutui jonoon ja 
kaverit saivat eka vuorot. Uskon 
että poika oppi että nurkkiin ei pis-
sitä. Yhden mielenkiintoisen, tun-
teellisen, iloisen, surullisen ja haus-
kan kirjan saisi jo muutaman kuu-
kauden tapahtumista. 

Maailmassa on voimia, joiden 
kanssa tahdomme olla yhteistyössä, 
siitä jaksamisemme pursuaa. 

Raili Forsblom

LC Liminka/Liminganlahti suunnittelijana ja rahoittajana

Limingan ja Lumijoen kutsunnoissa 
testattiin miesten fyysinen kunto

tuksena on antaa, Limingan ja Lumi-
joen alueen, tuleville varusmiehille 
tietoa varusmiespalveluksen valmis-
tautumisesta ja sen suorittamisesta. 

Kurssin järjestäjinä olivat Lions 
Club Liminka/Liminganlahti ja 
Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 
(MPK) Pohjois- Pohjanmaan Koulu-
tus- ja tukiyksikkö yhdessä Puolus-
tusvoimien Pohjois-Pohjanmaan 
ja Kainuun aluetoimiston kanssa. 
Kurssi on LC Liminka/Liminganlah-
den suunnittelema ja rahoittama. 

Tammikuussa 2016 alkava kurssi 
tulee koostumaan kuudesta tieto-

isku illasta, vierailusta ampumara-
dalla, marssikurssista (teoriaosa ja 
marssiosa Raatteentiellä) ja mahdol-
lisesta vierailusta Kainuun Prikaatiin.

Tilaisuudessa olivat paikalla puolus-
tusvoimien aluetoimistosta majuri 
Juha Taskinen, Koulutus- ja tukiyk-
sikön, Mpk:n päällikkö, Timo Kesä-
läinen, ODL:n liikuntaklinikalta lii-
kuntafysiologi Jaakko Tornberg, LC 
Liminka/Liminganlahden presidentti 
Jukka Hakkola, kurssivastaava Jukka 
Raitio sekä Seppo Pietilä.
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Punainen Sulka 2017 -avajaisjuhla

Arne Ritari -juhla

Tampere-talo

19.3.2016

Keräyksen julkinen startti ja avajaisjuhla pidetään Tampere-talossa 
19.3.2016. Se on samalla yhteinen Arne Ritari -juhla. Klubeille tar-
jotaan tilaisuus palkita ansioituneita jäseniään lyömällä heitä Lions-
ritareiksi poikkeuksellisen juhlavassa tilaisuudessa ja hienossa ympä-
ristössä.

Punaisen Sulan avajaisjuhlaosuus on Isossa salissa, noin kaksi 
tuntia alkaen klo 12.30. Puheet rajoitetaan max 5 minuuttia kestä-
viksi tervehdyksiksi, mm. keräyksen suojelijan presidentti Sauli Nii-
nistön tervehdys. Ohjelma on musiikkipitoista. Totta kai mukana 
on nuoria esiintyjiä, mm. maineikkaat Pirkan Pojat. Saamme kurkis-
taa Tanssii tähtien kanssa -maailmaan, kun sulkalähettiläämme Kaj 
Kunnas parinaan Jutta Helenius pistävät jalalla koreasti estradilla. 
Taikuutta juhlaan tuo lion Jose Ahonen. Nähtäväksi jää, mitähän 
hauskaa keräyskumppanimme juhlaan järjestävät.

Juhlalounas ja Arne Ritari -juhla alkavat klo 15. Tämän osan juhla-
vin hetki on luonnollisesti ritariksi lyönti. Tavoitteena on, että mah-
dollisimman moni tällä kaudella Lions-ritariksi lyötävistä lioneista 
saisi ritariarvonsa tässä juhlavassa yhteistilaisuudessa. Klubien tulee 
ilmoittaa tiedot uusista ritareista ARS:n puheenjohtaja Tapani Matin-
talolle (tapani.matintalo@lions.fi) tai ARS:n asiamies Timo Haastolle 
(timo.haasto@lions.fi) viimeistään 15.2.2016, jotta nimet ehtivät 
tilaisuudesta tehtäviin painotuotteisiin. Lounas nautitaan nouto-
pöydästä. Myös tässä juhlan osassa on taiteilijoiden esityksiä, osin 
samojen kuin Isossa salissa.

Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu Punaisen Sulan kotisivu-
jen kautta netissä. Siellä on myös tarkempia tietoja juhlasta. Osal-
listumismaksu on vain 45 €/henkilö. Osallistua voivat muutkin 
kuin ”lionsperheen” jäsenet. Edullisen hinnan on tehnyt mahdol-
liseksi Tampere-talon osallistuminen kampanjaamme huomattavan 
suurilla hinnan alennuksilla ja ohjelmansuorittajien ”kohtuullisilla” 
palk kioilla. Lisäksi tilaisuuteen tehdään laadukas käsiohjelma, josta 
odotetaan saatavan mainostuloja. Tälläkin hinnalla tilaisuus on bud-
jetoitu ylijää mäisek si. Ylijäämä tuloutetaan lyhentymättömänä Punai-
selle Sulalle ja se jaetaan klubien keräystulokseen klubeista juhlaan 
osallistuneiden suhteessa.

Tampereelle yöpymään jääville on neuvoteltu edullinen ”PuSu-
hinta” Holiday Innistä. Tästäkin lisätietoa netissä.

Lisätietoja juhlasta voi myös kysyä Jaakko Harjumäeltä  
(jaakko.harjumaki@lions.fi).

Keräysstartti 
19.3.2016

Lokakuun lopulla Punaisen Sulan piirikoordinaattoreilla oli kiireitä. 
Tavoitteena oli saada klubeilta kootut yhteenvedot suunnitelmista, 
kuinka klubit toteuttavat heille asetetut tavoitteet. Kaikki klubit 
eivät toimittaneet lomaketta, mutta se ei estä missään nimessä 
näitä klubeja tavoitteiden saavuttamisessa. 

 PuSu-toimikunnalle niistä lomakkeista oli valtavasti apua, 
vaikka palautusprosentti jäikin alle 50 %. Toimikunta sai kuitenkin 
viitteitä, mikä tuote menee kaupan ja millaisia määriä niitä pitää 
valmistaa. Esimerkiksi tarroja tilataan 40  000 kpl, joten kysyn-
tää on paljon.

 Klubien yhteenlaskettu tavoitesumma on tässä vaiheessa noin 
1,8 miljoonaa euroa. Kunhan loputkin klubit jättävät suunnitel-
mansa piirikoordinaattoreille ja sitä kautta toimikunnalle yhteen-
vetoa varten, saataneen summa 3–4 miljoonan euron välille.

 Pikastarttiklubeja on toistaiseksi ilmoittautunut 39, mutta 
määrä tulee kasvamaan. Pikastarttiklubin statuksen hankinnassa 
on ollut kentällä väärää tietoa. Korjattakoon tässä yhteydessä, 
että statuksen saa vain suoralla rahalahjoituksella – ei tuotemyyn-
nillä. Malliklubien osalta määrä on 6 kpl. Klubeja, jotka ilmoitta-
vat tavoittelevansa vähintään 100 %, löytyy 189 kpl. Huippuna on 
LC Espoo/Keskus, jonka ilmoittaa tavoittelevansa huikeaa 30  000 
euron määrää!!

 Piireistä aktiivisin oli L-piiri, jossa PDG Jarmo Rastas sai palau-
tusprosentin nousemaan päälle 90 %:n. Samoin piirikohtainen 
tavoite täyttyi 80 %:sti tässä vaiheessa.

 Mutta kuten kerrottu, kaikki nämä tilastot ovat väliaikaisia. 
Kunhan piirit täydentävät tilastojaan, ollaan jo huomattavasti kor-
keimmissa luvuissa ja niitä on mukava tarkastella.

 Piirikoordinaattorit ovat saaneet marraskuussa tarkat toimin-
taohjeet ja ovat myös jakaneet tiedon klubeille. Niiden mukai-
sesti toimitaan. 

Matti Tieksola
LC Oulunsalo

Punaisen Sulka-toimikunnan puheenjohtaja

Klubien 
tavoitesuunnitelmat 

positiivisia
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Punaisen Sulan malli- ja pikastarttiklubit
Lokakuun loppuun mennessä piirikoordinaattoreille saapui malliklubi-ilmoi-
tuksia kuudelta klubilta ja pikastarttiklubiksi ilmoittautumisia 39 klubilta. 
Ilmoituksia malliklubeiksi oli enemmänkin, mutta ilmeisen väärinkäsityksen 
vuoksi tavoiteprosentti oli liian pieni ollakseen malliklubitasoa. Molemmat 
statukset ehtii hyvin hankkia vielä lehden julkaisemisen jälkeenkin. Yksit-
täisten klubien korkein määrä oli LC Espoo/Keskus, joka ilmoittautui malli-
klubiksi 30 000 euron tavoitteellaan.

Malliklubit lokakuun loppuun mennessä:

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas saa-
puu sovittuun tapaamiseen Ylen 
toimitilan aulaan melkein ajallaan, 
mutta nappaa saman tien tilanteen 
hallintaan positiivisella asenteellaan. 
On ruokatunti ja eri osastojen toimit-
tajat vilistävät ohi. Siinä meni toi-
nen positiivinen ja suosittu toimit-
taja Arto Nyberg, jolle Kunnas heit-
tää tervehdyksen samalla kun hän 
kertoo omia näkemyksiään hyvänte-
keväisyysjärjestöistä.

– Olen mielelläni mukana kaiken-
laisessa hyvän tekemisessä. Nenä-
päivässä olin viimeksi ja nyt lupau-
duin Punaisen Sulan lähettilääksi. 
Mutta olen kuitenkin Ylen palveluk-
sessa ja sen ehdoilla mennään, Kaj 
Kunnas selittää.

Hän kertoo miettineensä Sulka-
asiaakin ja lokeroi kolme asiaa, joi-
den siivittäminä Kunnas on mukana 
innostuneesti PuSussakin.

– Olen luonteeltani positiivi-
nen, iloinen ja uskon tulevaisuu-
teen. Jos esimerkilläni voin vaikut-
taa nuorisoon, niin siinä on iso syy 
olla mukana Punaisessa Sulassa.

Urheilutoimittaja Kaj Kunnas on mielellään mukana Punaisen Sulan toimin-
nassa. Kuva: Matti Tieksola.

Sulkalähettiläs Kaj Kunnas:

Uskon tulevaisuuteen, uskon nuorisoon
Kaj Kunnas on urheilumies vii-

meiseen asti. Hän on seurannut 
aitiopaikalta niin huippu- kuin nuo-
risourheiluakin. – Nuoret ovat mei-
dän tulevaisuutemme. 12–17-vuo-
tiaat ja siitä vielä vähän vanhemmat-
kin tekevät Suomesta entistä parem-
man maan asua ja elää. Haluan pitää 
hyväntekeväisyyttä ja vapaaehtoista 
toimintaa esillä onhan se urheilun-
kin perusta Suomessa. 

Kolmantena seikkana hän toi-
voo saavansa sanansa kuuluville 
eri medioiden kautta. – Voin ker-
toa suurten lehtien ja radiolähe-
tysten kautta Punaisesta Sulasta ja 
mitä leijonat tekevät Suomen nuori-
son hyväksi. Voin olla myös mukana 
lipaskeräyksissä PuSu-liivi ylläni. Se 
olisi minulle mieluisaa tekemistä, 
sympaattinen toimittaja lausui.

On Kaj Kunnas hieman huolis-
saankin nuorisosta. Aivan kaikki 
eivät ole syntyneet hopealusikka 
vasemmassa kädessä ja Ferrarin avai-
met oikeassa. – Kyllä minun ikäiseni 
syntyivät aivan erilaiseen ympäris-
töön. Lähellä oli perhe, sukulaiset, 

mummut ja papat ja oma kaveri-
piiri heti kotioven takana. Nyt ovat 
toisenlaiset kuviot vieressä. Ennen 
ihminen kohtasi ihmisen, nykyään 
nuori kasvaa ilman sitä ilmapiiriä, 
mikä ennen vallitsi.

Leijonat saavat Kaj Kunnak-
sesta erinomaisen lähettilään vie-
mään PuSun ilosanomaa eteenpäin. 
Se innostus ja positiivisuus, mikä 

hänestä huokuu, tarttuu helposti 
lähimmäisiin. Punaisen Sulan ava-
jaisissa maaliskuussa Kaj Kunnas ja 
tanssiparinsa Jutta Helenius tulevat 
esittämään silmiä hivelevän esityk-
sen Tampere-talon parketilla. Kan-
nattaa tulla katsomaan.

Matti Tieksola
Punaisen Sulan toimikunnan 

puheenjohtaja

piiri klubi

A LC Brändö/Kumlinge

LC Kaarina/Katariinat

LC Koski TL

LC Lieto

LC Loimaa/Sinikellot

LC Mietoinen

LC Salo/Birgitat

LC Turku/Lucia

LC Uusikaupunki

B LC Espoo/Keskus

E LC Pälkäne

F LC Isojoki

G LC Mänttä/Ilves

H LC Lieksa/Korpi-Jaakko

LC Nurmes/Pielinen

LC Valtimo

I LC Kiiminki

LC Kuhmo

LC Kuhmo/Kuhmoniemi

LC Liminka/Kultasirkut

piiri piirikoordinaattori malliklubiksi ilmoittautuneet

A Tommi Virtanen LC Brändö/Kumlinge

B Sanna Mustonen LC Espoo /Keskus

C Markku Ilmarinen -

D Jari Vierikko -

E Tapani Matintalo -

F Matti-Pekka Mäkelä -

G Ilkka Sainio -

H Kari Inkeroinen -

I Juhani Alanen LC Liminka/Liminganlahti ja LC Utajärvi

K Urho Karhu -

L Jarmo Rastas LC Rovaniemi/Lainas

M Veikko Valavuo -

N Sini Eloholma LC Helsinki/Pakinkylä

O Kerttu Illikainen -

Pikastarttiklubit:

LC Liminka/Liminganlahti

LC Oulu

LC Oulu/Raatti

LC Oulu/Sarat

LC Oulu/Sillat

LC Oulunsalo

LC Oulunsalo/Salottaret

LC Pattijoki

LC Siikajoki

LC Utajärvi

LC Vaala

LC Vihanti

LC Kajaani/Linna

K LC Warkaus/Justiina

L LC Tornio/Mamselli

LC Tornio/Pudas

M LC Kokemäki

LC Rauma/Reimari

N LC Vantaa/Vernissa

LC Porvoo/Borgoensis

LC Vantaa/Koivukylä
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Keväällä 2016 alkavalla Punainen 
Sulka-keräyksellä on joitakin kerä-
yskumppaneita. Niiden kanssa teh-
dään yhteistyötä ja osa kerätyistä 
varoista ohjataan niiden toimin-
taan. Lehtemme tässä numerossa 
niistä esitellään Ehyt ry, Yeesi ry ja 
Walkers, ja lopuista kerrotaan leh-
temme helmikuun 2016 numerossa.

Walkers – kahviloita  
ja busseja

Siitä on lähes neljännesvuosisata, 
kun Olavi Sydänmaanlakka ja Hannu 
Penttinen valuttivat vaihtoehtoliik-
keistä tunnetun Aulis Juneksen Lin-
nunlaulussa kahvia Airam-termarei-
hin. Tarkoituksena oli tarjota Helsin-
gin Rautatieasemalla uudenvuoden-
yönä palloileville nuorille muutakin 
lämmikettä kuin prosenttijuomia.

Elettiin vuodenvaihteessa 1992–
93 perustetun, Jeeppi Kafeksi kut-
sutun vanhan Land Rover -maastu-
rin aikoja. Lapsiin ja nuoriin saatiin 
yhteys tarjoamalla heille siitä käsin 
kahvia ja keksejä.

Toiminnan taustalla oli vuonna 
1990 perustettu Aseman Lapset ry. 
Tänään järjestö on valtakunnallinen, 
ja vuodesta 1994 sen yksi toiminta-
muoto on ollut Walkers.

Walkerseissa vapaaehtoistyönte-
kijöiden tehtävänä on ennen kaikkea 
olla läsnä.

– Havaitsemme jatkuvasti, 
kuinka paljon lapset ja nuoret kai-
paavat aikuisten aikaa, Aseman Lap-
set ry:n toiminnanjohtaja Christian 
Wentzel toteaa.

– Tämä tarve ei häviä yhteiskun-
nan tai esimerkiksi viestintävälinei-
den muutoksen myötä, hän näkee.

– Ja jokainen aikuisen ja nuoren 
välinen kohtaaminen on kasvatusti-
lanne. Aikuisen läsnäololla voi olla 
kauaskantoisia seurauksia.

Joskus myös ystävällinen, mutta 
jämäkkä rajojen asettaminen on 
vertaansa vailla oleva työkalu tukea 
nuorta turvalliseen kasvuun.

– Mutta onko meillä malttia 
antaa sille kasvulle aikaa, Wentzel 
kysyy.

Kahviloita ja busseja

Walkers on tullut tunnetuksi kahvi-
loistaan ja busseistaan.

Pääkaupunkiseudulla Walkers-
talo sijaitsee Kampin Narinkkatorin 
reunalla. Sen lisäksi Walkers-bussi 
kiertää liikkuvana nuorisokahvilana 
alueille, joilla on herännyt huoli 
jostakin nuoriin liittyvästä ilmiöstä. 
Myös ennakoiva läsnäolo on tärkeä.

Tikkurilan aseman uuteen Dixi-
kauppakeskukseen Walkers-bussi 
ilmaantui heti alusta asti. Jo pelkkä 
bussin läsnäolo loi turvallisuutta –
myös asemalle kerääntyneille nuo-
rille, joista merkittävä osa on maa-
hanmuuttajia.

Aikuisten juttuseuran lisäksi bus-
silla on tarjolla mm. edullisia kahvila-

palveluita vailla ostopakkoa. Ennen 
kaikkea kuitenkin bussilla vietetään 
aikaa letkeän oleskelun merkeissä.

Arkisin bussi suljetaan yhdeksältä 
– vinkki kotiinlähtöajasta – mutta 
viikonloppuina venytään vähän 
pidempään.

Walkers on 
valtakunnallinen

Walkers-toiminta ei rajoitu vain pää-
kaupunkiseudulle, vaan eri puolilla 
maata toimii yhteensä 13 Walkersia. 
Tänä syksynä esimerkiksi Salossa 
käynnistettiin pienemmän bussin, 
Walkers-auton kokeilu. Ensi helmi-
kuussa samainen bussi on Rukalla 
hiihtolomien aikaan. Walkers-auton 
ensi vuoden ohjelmassa on operoin-
nit myös Jyväskylässä ja Oulussa.

Paljon siis tehdään ja paljon voi-
daan tehdä.

Miten varttunut väki osaisi tehdä 
hyvää nuorten keskuudessa? Tai 
miten saada nuoria mukaan vapaa-
ehtoistoimintaan? Tätä kyselee moni 
vapaaehtoistyön järjestö – myös 
Suomen Lions-liitto.

 Nuoret Emmi ja Pilvi tapasivat 
syksyllä 2010 ollessaan töissä Suo-
men Mielenterveysseurassa, Pilvi 
projektityössä ja Emmi työharjoit-
telussa.

Keskusteluissa he pohtivat nuor-
ten tavoittamista ja myös sosiaalisen 
median osuutta siinä. Ennen kuin he 
huomasivatkaan, oli syntynyt Suo-
men ensimmäinen nuorten mielen-
terveysseura, johon he molemmat 
myöhemmin työllistyivät.

Uuden mielenterveysseuran 

Punaisen Sulan keräyskumppanit

Lue lisää Walkersista

www.walkers.fi

Facebook: Walkers

Salossa käynnistettiin syksyllä 2015 Walkers-pikkubussin toiminta. Seuraa-
vaksi samanlaista toteutetaan Jyväskylässä ja Kuopiossa.

Nuorilta nuorille – positiivisesti!

Toiminnan perusidea on yksin-
kertainen: – Kyse on elämänasen-
teesta: kulkemisesta ja kohtaami-
sesta. Ollaan ihmisiksi. Sanoo joh-
tava Walkers-toimintavastaava Mau-
ri Mujunen.

– Ei pidä tehdä asioita liian moni-
mutkaisiksi, toteaakin Aseman Lap-
set ry:n hallituksen puheenjohtaja, 
Kampin kauppakeskuksen johtaja 
Heli Vainio.

– Pitää kuunnella ja pitää kuulla. 
Siinä on iso ero. Yksi olalle taputus, 
kävely yhdessä. Vaikkei puhuttaisi-
kaan...

nimeksi valittiin lyhyen pohdinnan 
jälkeen Yeesi. Tämä kuvastaa autta-
mista eli jeesaamista, mutta myös 
positiivista ajattelua, kuten jes, jees, 
yes! Alusta alkaen Yeesi halusi olla 
raikas ja positiivinen toimija, jota 
nimi Yeesi kuvastaa.

Mitä se sitten on 
yeesiläisyys?

Se on nuorilta nuorille tekemää 
vapaaehtoistoimintaa. Sellaista, joka 
edistää nuorten mielen hyvinvointia 
ja vahvistaa heidän voimavarojaan. 
Tukee nuorta itsenäisyyteen.

Kaiken ytimenä on matalan kyn-
nyksen vapaaehtoisuus. Voi osallis-
tua kerran tai voi olla mukana jon-

kin aikaa jossakin projektissa – missä 
päin Suomea tahansa.

Tärkeää on joustavuus, positii-
visuus, ajankohtaisuus ja kehitys-
myönteisyys. Tehtävät pyritään 
kohdentamaan aina vapaaehtoisen 
omien vahvuuksien ja mielenkiin-
non kohteiden mukaan.

Vapaaehtoistoiminta on harras-
tus, joka tuottaa mielihyvää niin 

itselle kuin muille. Ja koska liikkeellä 
ovat nuoret, niin uudenlaisia ja inno-
vatiivisia ideoita riittää.

Otetaan esimerkki. Parhaillaan on 
meneillään Graffiti- ja katutaidepaja. 
Siinä nuori voi löytää taiteesta itsel-
leen sopivan harrastuksen. Samalla 
mieli voi hyvin, kun saa mielekästä 
tekemistä ja pääsee purkamaan fii-
liksiään. Itsetunto vahvistuu ja on 
mahdollisuus pohtia omaa elämää 
taiteen keinoin.

Näin yeesiläiset kommentoivat omaa 
osallistumistaan vapaaehtoistoimin-
taan:

”Olkoonkin, että välillä minusta 
tuntuu, että olen vain yksi, pieni, 
mitätön ihminen. Sillä kun kaikki 
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nämä yhdet, pienet, mitättö-
mät ihmiset kootaan yhteen, saa-
daan aikaan jotain suurta.” (Blogi 
30.10.2015)

”Voin tehä juttuja millon mulle pas-
saa eikä tarvi just kerran viikossa 
tiettyyn aikaa yrittää mennä jon-
nekki ja on pieniä helppoja juttuja 
nii ei haittaa muuta tekemistä eikä 
muu tekeminen haittaa näitä hom-
mia” Essi (19), Oulu.

”Täältä saa hyvää mieltä itselle, ja 
on vielä huippu juttu jakaa sitä muil-
lekki. Nyt tulee moikattua rappukäy-
tävässä ihan vierastaki ihmistä ja 
kiitettyä kovaan ääneen bussikuskia-

Nuorilta nuorille – positiivisesti! Valokuva: Yeesiläinen Jimmy Kaaya.

Video Yeesistä: http://www.yeesi.fi/yeesi/
Vapaaehtoistoiminta: www.yeesi.fi/vapaaehtoistoiminta/

Graffitipajat: www.yeesi.fi/graffitipajat/

kin joka kerta, ja varmasti se jotenki 
kumpuaa siitä että Yeesiin oon liit-
tyny.” Anni (19), Kemi.

”I landed at Yeesi because I wanted 
to do volunteer work related to 
 mental health in English. What I like 
the most are the bottom-up appro-
ach, the opportunity to get creative, 
and the extremely nice people I’ve 
met here.” Gabriella (33), Helsinki.

Yeesissä on vaikka mitä. On 
verkkopeliprojekti, Yeesi-pisteitä, 
ku vausjuttuja, bloggaamista… 
Se näkyy vahvasti sosiaalisessa 
medias sa: Facebookissa, Instag-
ramissa, Twitterissä, Youtubessa, 
Bloggerissa… Käy katsomassa siellä!

Kohtaamisia kasvokkain ja verkossa
Verkkotyön osastopäällikkö Ilmo 
Jokinen istuu työhuoneessaan ja 
käy vilkasta keskustelua Instagra-
missa seikkailevasta JOLOponista. 
Rankan nuoruuden viettänyt JOLO-
poni haluaa herättää nuorten parissa 
keskustelua valintojen merkityksestä 
ja ehkäisevän päihdetyön teemoista.

Jokisen tiimi kohtaa viikoittain 
satoja nuoria verkossa. 

– Verkossa nuoria puhuttaa eten-
kin ihmissuhteet ja päihteet. Olen 
huomannut, että nuoret keskuste-
levat mielellään heille tärkeistä asi-
oista aikuisten kanssa.

Ystävät, yhdessä oleminen ja 
ryhmään kuuluminen ovat tärkeä 
osa aikuiseksi kasvamista. Jokainen 
nuori haluaa, että häntä kuunnel-
laan, kannustetaan ja että juuri hän 
saa kokea olevansa tärkeä.

Ennen sosiaalista mediaa yhtey-
denpito hoidettiin kasvotusten, nyt 
myös verkko tarjoaa siihen kanavan.

– Kasvokkain tapaaminen ei ole 
kuitenkaan kadonnut mihinkään. 
Yksi nuorten elämän tärkeimmistä 
asioista on edelleen muut nuoret ja 
ryhmä, jonka osa nuori kokee ole-
vansa. Kun nuorella on hyvä ryhmä 
ja mahdollisuuksia viettää aikaa ja 
tutustua uusiin ihmisiin, vähenee 
tarve hakea yhteenkuuluvuutta juo-
misen tai tupakkapaikalla notkumi-
sen avulla. Koko nuoren elinympä-
ristö vaikuttaa siihen, miten nuori 
voi ja minkälaisia elämäntapoja hän 
omaksuu, Jokinen toteaa.

Nuori tarvitsee ympärilleen luo-
tettavia aikuisia. Koti on edelleen 
keskeinen paikka, jossa opitaan niin 
arvoja kuin käyttäytymisen malleja-
kin. Valveillaoloajasta valtaosa kui-
tenkin vietetään koulussa ja harras-

tusten parissa. Tästä syystä ei ole 
suinkaan yhdentekevää, minkälaista 
yhteisöllisyyttä niissä luodaan. 

– Meille jokaiselle tekee välillä 
hyvää pohtia omaa nuoruusai-
kaamme. Keitä muita aikuisia muis-
taa kuunnelleensa tai katsoneensa 
ylöspäin, omien vanhempiensa 
lisäksi? Oliko jonkun muun antama 
kannustus merkityksellistä? Lasten 
ja nuorten kasvatusvastuu kuuluu-
kin kaikille nuorten ympärillä oleville 
aikuisille. Vaikka roolit ovat erilaiset, 
asia on yhteinen, Jokinen summaa.

EHYT ry tekee laajasti työtä 
päihdehaittojen vähentämiseksi
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön 
parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ ulottuu lapsista ja 
nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liit-
tyvän ehkäisevän työn ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä 
haittoja sekä edistää päihteetöntä liikennettä. 

Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä jokainen esimerkiksi toimimalla 
vapaaehtoisena EHYT ry:n kohtaamispaikoissa, verkostoissa ja eri yhtei-
söissä. Myös EHYT ry:n 110 jäsenjärjestöstä suuri osa toimii paikallis-
tasolla vapaaehtoisvoimin. 

www.ehyt.fi
Twitter: EHYTry
FB: EHYT

Onnellisuuschatissa artisti Super 
Janne ja Musa Jallow (Suomen 
Ammattiin Opiskelevien Liitto). 
Kuva: Mikko Vainio.
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Kuten kansikuvasta todetaan, Lions-
liitto on valinnut televisiosta tutun 
Marco Bjurströmin valtakunnalli-
seksi Hyväntekijäksi. Perusteluit-
ten mukaan Bjurström on toimi-
nut ”innostamisen ihmemiehenä” 
ja hyvän mielen tuottajana jo parin-
kymmenen vuoden ajan. 

Pääsihteeri Maarit Kuikka kertoo 
lionien arvostavan Marco Bjurströ-
min positiivista elämänasennetta, 
joka antaa hänet kohdanneille ihmi-
sille voimaa ja uskoa yhteiskunnal-
lisesti ja taloudellisesti haastavassa 
tilanteessa. – Nyt jos koskaan tarvi-
taan suvaitsevaisuutta ja auttamis-
tahtoa. Ihmisläheisyys ja palvelu 
kuuluvat suomalaisen lions-toimin-
nan arvoihin. Näitä arvoja Bjurström 
on edistänyt tekemisellään, Kuikka 
toteaa.

Marco Bjurström on tullut suu-
relle yleisölle tutuksi työstään 
median palveluksessa ja erityisesti 
Bumtsi Bum -ohjelman juontajana 
(1997–2005). Hänet palkittiin Vuo-
den positiivisimpana suomalaisena 
vuonna 1999.

Bjurström on toiminut ”innos-
tamisen ihmemiehenä” ja hyvän 

mielen tuottajana jo parinkymmen 
vuoden ajan. Bjurströmin positiivi-
nen elämänasenne antaa hänet koh-
danneille ihmisille voimaa ja uskoa 
yhteiskunnallisesti ja taloudelli-
sesti haastavassa tilanteessa. Nyt 
jos koskaan tarvitaan suvaitsevai-
suutta ja auttamistahtoa. Ihmislähei-
syys ja palvelu kuuluvat suomalai-
sen lionstoiminnan arvoihin. Näitä 
arvoja Bjurström on edistänyt teke-
misellään.

 
 Markku Esko liiton 
Vuoden hyväntekijä

Markku Esko LC Sastamala/Vamma-
lasta on Suomen Lions-liiton ensim-
mäinen Vuoden Hyväntekijä. Liiton 
työryhmä valitsi voittajan viiden 
finalistin joukosta. – Perusteena oli 
Markku Eskon pitkäaikainen, moni-
puolinen, sitoutunut ja vaikuttava 
palvelutyö palvelutalon asukkaiden 
hyväksi, kertoo valintakomitean 
puheenjohtaja Tapani Rahko.

 Vuoden Hyväntekijän ura vapaa-
ehtoistyössä on pitkä ja tulokselli-
nen. Markku Esko alkoi kuljet-

taa omalla autollaan palvelukodin 
asukkaita asioille ja terveyspalvelui-
hin lähes päivälleen 20 vuotta sitten. 
Kuljetuksia on tarvittu ainakin alue-
sairaalaan, terveyskeskukseen, ham-
maslääkäriin, apteekkiin tai kauppoi-
hin, mutta myös Tampereen yliopis-
tolliseen sairaalaan, jonne on mat-
kaa Sastamalasta noin 60 km suun-
taansa. Kuljetuskertoja oli kesän 
alussa kertynyt jo 1935.  

Lisäksi Esko käynnisti Sastamala-
kodissa vuonna 2007 myös luku-
piirin. Hän lukee asukkaille kirjoja, 
joista sitten yhdessä keskustellaan. 
Kesäkuussa piiri oli kokoontunut yli 

700 kertaa ja meneillään oli 73. kirja, 
Arto Paasilinnan romaani Vapahtaja 
Surunen. Tunnettujen kotimaisten 
kirjailijoiden tuotannon ohella pii-
rissä on pidetty myös paikallishisto-
riaa käsittelevistä teoksista.

Sastamala-kodin taustalla on sil-
loisen LC Vammalan vuonna 1961 
perustama kannatusyhdistys. Varsi-
nainen toiminta alkoi ensimmäisen 
rakennuksen valmistuttua 1969. 
Tällä hetkellä Sastamala-kodissa 
on yli sata asukasta, kertoo palve-
lutyön kohteen taustoista LC Sasta-
mala/Vammalan puolesta ehdotuk-
sen laatinut Jussi Lehtinen.”

Marco – innostamisen ihmemies

Palkitseminen herkisti kokeneen esiintyjän, sillä valtakunnalliseksi Hyvänte-
kijäksi nimittämisen myötä Bjurströmille palautui mieleen lapsuudenaikaiset 
mieluisat muistot leijonatoiminnasta. Hänen äidinisänsä Jarl Lindholm nimit-
täin oli LC Helsinki/Huopalahden aktiivinen jäsen, minkä lisäksi hän oli myös 
B-piirin kuvernööri 1967–1968 ja Liiton varapuheenjohtaja 1968–1969. Iso-
isä oli usein ottanut Marcon mukaan leijonien lasten- ja perhetapahtumiin. 
Kuva Antti Tuomikoski.

Marco Bjurströmin isoisä oliollut erityisen aktiivinen lionien kansainvälisessä 
toiminnassa, siitä yhtenä osoituksena hänen kotonaan oli ollut pöytälippu-
linna. Kuvat taessa Marco näytti, kuinka korkealle lapsen silmissä lippulinna 
oli ylettynyt. Bjurströmin lapsuudenaikaisia Lions-muistoja olivat kuulemassa 
pääsihteeri Maarit Kuikka sekä Liiton puheenjohtajapariskunta Taru ja Jari Ryt-
könen. Kuva Antti Tuomikoski.

Suomen Lions-liiton viime kauden puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja pää-
sihteeri Maarit Kuikka palkitsivat ja kukittivat liiton ensimmäisen Vuoden 
Hyväntekijän Markku Eskon ja hänen puolisonsa Pirkko Eskon. Kuva Antti 
Tuomikoski.



6/15  LION  19

Naisleijonien määrä on nyt muka-
vasti kasvussa. Kauden alussa meitä 
oli 4  653. Sitten tuli kahden kuukau-
den notkahdus, kunnes syyskuu ja 
lokakuu korjasivat tilannetta, kun 
elokuun lopussa perustettu LC Juva 
Luonteri ja syyskuussa perustettu 
LC Kempele Aurora kirjattiin tilas-
toihin. Lokakuun lopussa naisleijo-
nia oli 4  667. Päästiin plussalle, ei 
paljon mutta kuitenkin. 

Lehden ilmestyessä tilanne lie-
nee jälleen parantunut, edellyttäen 
että eroamisia ei ole tullut. Prosen-
teissa naisten osuus Suomen jäse-
nistöstä on kasvanut 19,15 prosent-
tiin. Se tarkoittaa sitä, että miehiä 
on poistunut riveistä. Osa tietysti 
on poistunut kokonaan keskuudes-
tamme, mutta valitettavan moni on 
myös eronnut. 

Eikö toiminta vastaa odotuk-
siam me? Pitäisikö muuttaa jotakin? 
Jättää pois jotakin ja tuoda tilalle 
uutta? En tiedä vastausta. Jokai-
nen klubi löytää varmasti vastauk-
sen itse. Omassa klubissani Juva 
Luonterissa toivotamme myös lap-
set mukaan klubi-iltoihin silloin, 
kun ohjelma sen suinkin sallii. Sil-
loin myös pikkulasten äidit pääsevät 
mukaan. Näin toimii varmasti moni 
muukin klubi.

Pystyäksemme vastaamaan jat-

kuvasti kasvavaan auttamistarpee-
seen paikkakunnillamme ja koko 
maailmassa meidän on löydettävä 
lisää ’sitä jotakin’, joka toisaalta saa 
meidät jo-jäsenet pysymään klubeis-
samme ja toisaalta löytämään lisää 
palvelevia Leijonia – kaikenikäisiä 
miehiä ja naisia.

Odotan jo innolla Naisten Ris-
teilyä. Ajankohta on aikaisemmista 
vuosista muuttunut. Nyt se on 
14.5.2016. Aiheista ja muusta ris-
teilyyn liittyvästä tulee tietoa myö-
hemmin. 

Women in Lions Finland 
-facebook -ryhmässä on n. 90 jä sentä. 
Lisää sopii. Tervetuloa mukaan ideoi-
maan ja keskustelemaan!

Pirkko Vihavainen
More Women in Lions 

– Suomen koordinaattori

Hallituksen kokoukset

28.1.2016/4.3./28.4./27.5.

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2015–2016

4.–6.3.2016, Maarianhamina, Ahvenanmaa

27.5.2016, Turku

Kaudella 2015–2016 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja

Sökö, 20.2.2016, LC Hartola

Hiihto, LC Uurainen, maaliskuun 1. tai 2. viikko

Pilkki, LC Kesälahti, maaliskuu

Lentopallo, 23.–24.4.2016, LC Sotkamo/Vuokatti

Mölkky, 21.5.2016, LC Kausala

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 9.–10.7.2016, Kullo Golf.

Tapahtumakalenteri 2015–2016

Mitä naisille kuuluu?

Pakolaisille lämpimiä vaatteita
Nuori klubi LC Juva/Luonteri kokoontuu kerran kuukaudessa neulojai-
siin. Tällä kertaa kokoonnuttiin 10.11.2015 Juvan kirjastolla. Ideana on, 
että yhdessä muiden kuntalaisten kanssa neulotaan sukkia ja lapasia. 
Nyt aluksi niitä tehdään Syyriasta pakolaisina tulleille uusille juvalai-
sille ja muille paikkakuntalaisille lämmintä vaatetta tarvitseville. Lisäksi 
virkataan isoäidinneliöitä torkkupeitoiksi pikkulapsille. 

Teksti ja kuva: Pirkko Vihavainen

Juvalaisten neulomia lapasia ja sukkia pakolaisille sekä muillekin läm-
mintä vaatetta tarvitseville.

www.jyvaskylasinfonia.fi

Vapaa mutta onnellinen
Ke 13.1. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Ville Matvejeff, kapellimestari
Petteri Iivonen, viulu
Cecilia Damström: Unborn, kantaesitys
Jean Sibelius: Viulukonsertto
Johannes Brahms: Sinfonia nro 3
26 / 24 / 12 €

australian tuliaisia
Ke 20.1. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Olli Mustonen, kapellimestari ja piano
Timo-Veikko Valve, sello
Paul Hindemith: Neljä temperamenttia 
pianolle ja jousille
Olli Mustonen: Sonaatti sellolle ja orkesterille, 
ensiesitys Suomessa
Ludwig van Beethoven: Sinfonia nro 7
26 / 24 / 12 €

tähtitanssiaiset
Ke 27.1. klo 19 Jyväskylän Paviljonki
Ari Rasilainen, kapellimestari
Johanna Försti, solisti
Jorma Uotinen, juontaja
Tepika-tanssiseuran kilpatanssijoita
26 / 24 / 12 €
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Leijonat tekivät sen taas. Keräsimme 
Nenäpäiväsäätiön toisena pääyhteis-
työkumppanina 17.11. mennessä jo 
150  103 euroa kehitysmaiden lasten 
elämän helpottamiseksi. Ja ke räys-
hän jatkui vielä sen jälkeenkin.

Jo etukäteen oli tiedossa, että 
keräystavoite on kova ja ajat vai-
keat. Silti halukkaita lipaskerää-
jiä riitti ympäri Suomen ja saimme 
monesti yllättyä iloisesti: Ihmiset 
haluavat yhä auttaa, vaikka sitten 
pienemmälläkin summalla.

Uudet lahjoittajille jaetut pie-
net Nenäpäivätarrat olivat menes-
tys. Moni halusi varta vasten saada 
takkiinsa tai laukkuunsa tarran, jopa 
useammankin, ja kävi sitä varten 

lippailla parikin kertaa lahjoituksia 
antamassa. 

Monilla lipaskerääjillä on hellyttä-
viä tarinoita siitä, miten pienet lap-
set toivat pullonpalautusrahat lip-
paaseen, tai päättivätkin lahjoittaa 
lauantaikarkkirahansa kehitysmai-
den lapsille. 

Nenäpäiväkeräys toteutui hie-
nosti ja uusia klubeja lähti muka-
vasti mukaan. Kaikista piireistä ei 
vielä ole saatu tietoja keräystulok-
sesta ja parhaista klubeista, mutta 
Suomen paras piiri oli jälleen B-piiri, 
jonka menestymisestä kerrotaan tar-
kemmin alla.

N-piirissä paras klubi oli jälleen 
LC Malmittaret noin 2  400 eurolla, 

LC Soihdut nousi upeasti kakkoseksi 
2  210 eurolla ja LC Metsälän potti oli 
lähes yhtä suuri, 2  200 euroa.

L-piirin huikea tulos oli tänä 
vuonna yli 10  000 euroa suurempi 
kuin vuosi sitten, peräti 17  856,16 
euroa!

LC Matinkylä  
kerääjien kunkku

B-piiri ja LC Espoo/Matinkylä ovat 
olleet Nenäpäivässä mukana alusta 
lähtien. B-piiri on ollut tuloksellisesti 
aina paras piiri. B-piirille asetettu 
tavoite oli tänä vuonna 25  000  €, 
tulos ylitti sen noin 3  000 eurolla.

LC Espoo/Matinkylä keräsi yli 
5  000 €. Yli 2  500 euron ylsivät pii-

Hyvä me!

Nenäpäivä-
keräys onnistui, 
viime vuosi 
ylitettiin L-piirin LC Ronjat lähtivät keräykseen punaisin nenin ja intoa puhkuen. Kuva: Sirpa Määttänen.

Pudasjärvellä LC Pudasjärvi ja LC Hilimat jakoivat 150 nenää ollessaan mukana ottamassa lämpimästi vastaan Nenäfil-
lari-tiimiä. Hilimat halaamassa Rovaniemeltä Tampereelle pyöräillyttä Kimmo Ohtosta. Kuva: Heimo Turunen. 

rissä myös LC Espoo/Olari, LC Kirk-
konummi-Kyrkslät ja LC Espoo/Poh-
joinen. 

Joka vuosi on piirissämme lähte-
nyt mukaan uusia klubeja. Nyt ensi-
kertalaiset LC Hanko, LC Siuntio/
Charlotat ja LC Helsinki/Worldwide 
onnistuivat myös erinomaisesti, kiit-
telee kampanjapäällikkö Reijo Stedt.

Stedt kertoo piirinsä ja klubinsa 
menestyksen salaisuuksiksi innosta-
misen ja kannustamisen, positiivisen 
kilpailuhengen luomisen sekä edes-
täpäin johtamisen. Hän pyrki infor-
moimaan Nenäpäivä asioista kai-
kissa mahdollisissa piirin tilaisuuk-
sissa ja piirin sivuilla innostaen klu-
beja mukaan. Hän motivoi klubeja 
myös sillä, että nyt leijonat pääsevät 
viemään apua niihinkin maihin, joi-
hin Lions-liikkeellä ei ole omia kana-
via. Ja apu viedään ilman hallinto-
kuluja, niin kuin leijonatkin sen teki-
sivät. 

Edestäpäin johtaminen näkyy 
myös Stedtin omassa klubissa Matin-
kylässä. Reijo on eturivissä kerää-
mässä nenä päässä.

Ennätysklubi LC Espoo/Matinkylä 
keräsi tänä vuonna pääosin kauppa-
keskuksessa kolmen viikon aikana. 
Lippaiden tuotto talletettiin päivit-
täin, jolloin tulosta pystyttiin seu-
raamaan. Tavoitteena oli yltää vähin-
tään samaan tulokseen kuin viime 
vuotena. Se ylitettiin. 

Erityisen hauskaa ja innosta-
vaa oli tehdä Ruotsi-Suomi keräys-
maaottelu -sketsiä,  joka esitettiin 
useam paan kertaan televisiossa. Se 
on myös liiton sivuilla katsottavana, 
Reijo Stedt muistuttaa. 

Teija Loponen
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Vuosittainen viiden tunnin Nenä-
päivä-show marraskuun alussa on 
TV2:n yksi katsotuimpia pitkiä ohjel-
mia. Tänä vuonna Nenäpäivä oli per-
jantaina 6.11. Tapahtuma on samalla 
lähetyspaikallaan Tampereen Tohlo-
pissa Nenäpäiväsäätiön ja koko Ylen 
tärkeimpiä PR-tilaisuuksia yli tuhan-
teen nousevine vieraineen. Siellä 
kutsuvieraat saavat seurata Suo-
men tunnetuimpien artistien esityk-
siä livenä suorassa tv-lähetyksessä. 
Kaikki artistit esiintyivät Nenäpäi-
vähengen mukaisesti korvauksetta.

Vieraitten joukossa olivat edus-
tettuina Nenäpäiväsäätiön pääyh-
teistyökumppanit, Suomen Lions-
liitto ja Kesko. Leijonien edustajat 
olivat siellä puheenjohtaja Jari Ryt-
kösen ja pääsihteeri Maarit Kuikan 
johdolla. Illan aikana ainakin muu-
tama leijona näkyi vilaukselta TV-
ruudussa, vaikka tänä vuonna Lions-
liiton edustajille ei ollutkaan varat-
tuna virallista ohjelma-aikaa.

Muista vieraista mainittakoon 
4H-kerholaiset ja Nenäpäiväsäätiön 
kymmenet yrityskumppanit.

Nenäpäivä-show 
Tohlopissa

Anne Lainto ja Jussi-Pekka Rantanen haastattelivat professori Esko Valta ojaa.  
Viime vuonna professori Valtaojan pitkä parta ajettiin, kun keräystuotossa kol-
men miljoonan raja meni rikki. 

Suomen Lions-liiton klubien keräystulos julkistettiin televisiossa 6.11.2015 
klo 21.42: 125  000 €.  Nenäpäivän ja isänpäivän jälkeen on tullut lisää klu-
bien tilityksiä, joten leijonien keräystulos on tämän lehden ilmestyessä huo-
mattavasti suurempi. Kuvassa Tohlopissa hehkuttavat keräystulosta Liiton 
puheenjohtaja Jari Rytkönen, pääsihteeri Maarit Kuikka ja varapuheenjoh-
taja Heikki Hemmilä. 

Alkuillasta esiteltiin Nenäpäiväsäätiön pääyhteistyökumppanit, Suomen Lions-
liitto ja Kesko.  Kuvassa esittelyyn vastasivat kädenheilautuksella puheenjoh-
tajapari Jari ja Taru Rytkönen, Raija Fors, pääsihteeri Maarit Kuikka ja vara-
puheenjohtaja Heikki Hemmilä.

Mikko Leppilampi ja Monsteri.

Nenäpäiväkeräyksen tuotto 
menee kehitysmaiden lasten hyväksi 
yhdeksän avustusjärjestön kautta. 
Tänä vuonna lionsklubien yhteis-
tuotto oli Nenäpäiväiltaan mennessä 
125  000 €. Se koottiin pää asiassa 
lipaskeräyksellä. Vastuu Nenäpäi-
vän lipaskeräyksestä onkin lähes 
kokonaan lionsklubien harteilla. Lip-
pailla kerättävät varat eivät ole pois 
meidän muusta toiminnastamme 
eivätkä vähennä meidän muita lah-
joituksiamme ja avustuksiamme. 
Lipaskeräys työllistää osallistuja-
klubeissa vain 5–10 leijonaa muu-

tamaksi tunniksi yhtenä tai kahtena 
päivänä pääasiassa kauppakeskuk-
sissa ja suuremmissa tapahtumissa 
eri puolilla maata. Nenäpäivän tii-
moilla nähtiin yksittäisiäkin kerää-
jiä lippaineen.

Lipaskeräykseen osallistuu noin 
kolmasosa klubeista eli reilut kol-
mesataa klubia. Liittotasolla Nenä-
päivävastaavana toimii Jorma Laurila 
ja tilastovastaavana Raimo Paappa, 
kokenut kaksikko.

Teksti ja kuvat: 
Antti Tuomikoski
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Eeva Kilpi – Aila Lavaste
EVAKKOTYTÖN TARINA
Elämänmakuinen kertomus perheestä,
yhteenkuuluvuudesta ja tulevaisuuden uskosta
Ohjaus Ilkka Laasonen / KANTAESITYS 23.1.2016

Liput 28 € / 25 € / 19 € www.lippu.fi alk. 17 € (sis. palvelumaksun)

Kysy ryhmämyynnistämme tarjousta yli 30 hengen ryhmille!

Kevään 2016 ohjelmistossa myös:
MYRSKYLUODON MAIJA
KOLME MUSKETTISOTURIA

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53 €/min+pvm) ti–la klo 11-17
Ryhmämyynti (03) 752 6000 ma–pe klo 10-16
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

PERUSTUU  
OLLI JALOSEN ROMAANIIN  

OHJAUS  
HANNU MATTI TYHTILÄ

miehiä  ja ihmisiä
ENSI-ILTA 27.2.2016

hmlteatteri.fi 0600 10 20 30 lippu.fi 0600 900 900(0,60€/min+pvm) (1,98€/min+pvm)

Tervetuloa teatteriin
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 Tämä ei ole satua, vaan arkea raken-
tamassamme sairaalassa Sri Lankan 
Ratnapurassa ja pihalla liehuu joka 
päivä Suomen lippu. Olemmeko 
valmiita maksamaan 5  € (=kahvi ja 
pulla) per jäsen, jotta tämä vältetään 
tulevaisuudessa.

Sairaalassa on yhteensä 39 vuo-
detta ja 8.11.2015 leikattiin saman 
aamun ja aamupäivän aikana 90 köy-
hältä ilmaispotilaalta harmaakaihi. 
Se tarkoittaa, että 12 vuoteessa oli 
3 potilasta ja 27 vuoteessa oli 2 poti-
lasta, mikäli nais- ja miespotilaiden 
suhde oli sopiva. Löydettyä harmaa-
kaihia on enemmän, kuin mitä on 
pystytty leikkaamaan. Siksi tarvitaan 
myös tällaisia jononlyhennyspäiviä. 

Voidaan sanoa, että tähän men-
nessä olemme pelastaneet noin 
4  000 köyhää ihmistä varmalta 

sokeu tu miselta tai saamaan näkönsä 
takaisin. Kuten olen aikaisemmin 
kertonut, niin sairaala oli alun perin 
tarkoitettu rakennettavaksi yhteen 
kerrokseen. Sen päätöksen jälkeen 
olosuhteet muuttuivat siten, että se 
oli saadun tontin takia rakennettava 
kahteen kerrokseen. Myös potilas-
määrät ovat ennakoitua suurempia. 
Sairaalassa tämän hetken ongelma 
on kesken jäänyt alakerta. Sen raken-
taminen valmiiksi lisäisi vuodekapa-
siteetin tuplaksi, jolloin siellä voitai-
siin leikata enemmän potilaita ja se 
nostaisi sairaalan palvelutasoa. 

Jos suomalaiset leijonat maksa-
vat 5  € per jäsen, niin alussa mai-
nittu asia jää historiaan. Onko tämä 
maksu meille todella ylipääsemätön 
asia? Muutamat klubit ovat jo mak-
saneet tuon vitosen tai jopa suurem-

Hyväksymmekö alla olevat olosuhteet vai 
maksammeko 5  € (= kahvi ja pulla)?
Kuvittele tilanne, että joudut sairaalaan toimenpiteeseen, jonka jälkeen joudut lepäämään muutaman tunnin sairaalan 
vuoteessa. Hetken kuluttua hoitaja tuo vuoteesi luo potilaan ja selittää, että ”valitettavasti meillä ei ole vuoteita 
tarpeeksi, joten hän tulee sinun vuoteellesi lepäämään. Jakakaa vuode”. Jos on huono tuuri, niin samaan vuoteeseen 
tarjotaan vielä kolmattakin potilasta.

PID Erkki Laine kertoi LC Helsinki/Töölön kokouksessa Sri Lankan silmäsai-
raalasta ja sai mukaansa klubin lahjoituksena sairaalalle 500  €. Kuva Pekka 
Leinonen.

500€ lahjoittaneet henkilöt

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

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

500€ lahjoittaneet klubit

1 LC Turku Aninkainen 107-A 1  000

1. LC Espoo/Keskus 107-B 500

2. LC Helsinki-Helsingfors 107-B 500

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

4. LC Espoo/City 107-B 500

5. LC Espoo/Kivenlahti 107-B 500

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 500

22. LC Vaasa/Family 500

man summan. Tällä hetkellä meillä 
on koossa yli 30  000  €, kun tavoite 
on 120 000  €.

Jos suomalaiset leijonat eivät 
halua rahoittaa tätä hanketta lop-
puun, niin mikä neuvoksi? Mieles-
täni ainoa tapa on ottaa lakki käteen 
ja lähteä pyytämään muilta Pohjois-
mailta sitä puuttuvaa rahaa, NSR-
aktiviteetin muodossa. Kun olemme 
sijoittaneet tähän suurimpaan kos-
kaan suomalaiseen lions-aktiviteet-
tiin yli 1 milj. euroa, niin eikö se voi-
taisi saattaa loppuun sillä vitosella 
per jäsen.

Niin ja se suomalainen lionien 
toiminta-ajatus alkaa sanoilla:

”Teemme yhdessä työtä paikal-
lisella, kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla lasten ja nuorten ter-
veen elämän ja kehityksen turvaa-
miseksi sekä ikääntyneiden, perhei-
den, vammaisten ja apua tarvitse-
vien tukemiseksi….”

 Tässä yhteydessä haluan kiittää 
kaikkia keräykseen jo osallistuneita 
ja erityisesti niitä klubeja ja henki-
löitä, jotka ovat lahjoittaneet hank-
keeseen 500  €. Heidät on mainittu 
oheisena ja heidän nimensä tulee 
sairaalan lahjoittajatauluun.

Erkki Laine, PID
Sairaalan hankevastaava

Erkki.laine@lions.fi 

Tervetuloa teatteriin
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Tätä kirjoittaessani olemme keskellä syksyn synkeintä ja pimeintä aikaa, 
vaikka lokakuu olikin harvinaisen lämmin ja poutainen. Toivottavasti 
saamme lunta joulun aikaan, kun perinteiseen talvivaihtoon saapuvat 
kolme australialaista ja kaksi malesialaista nuorta ovat vieraanamme.

Ensi kesän vaihtoon hakeutuminen on parhaillaan meneillään tai päät-
tymässä näitä aikoja. Klubien täytyy lähettää hakemukset piirin nuoriso-
vaihtajalle ennen joulua, vaikka varsinainen hakuaika päättyykin vuoden 
vaihteessa. Tammikuussa alkaa nuorten sijoittelu ja lopullisesti kohteet 
varmistuvat helmikuun alussa. Sen jälkeen nuorille ilmoitetaan, mihin 
kunkin matka suuntautuu tulevana kesänä. Jokaiselle pyritään löytämään 
mieleisin kohde, vaikka aina se ei onnistu. Nuorta ei kuitenkaan kos-
kaan sijoiteta vasten tahtoaan sellaiseen kohteeseen, mihin hän ei halua. 

Ensi kesänä Suomessa on n. 150 leiripaikkaa. Leirit ovat piireissä A, E, 
G, N ja O, joten isäntäperheiden tarve on suurin näissä viidessä piirissä 
ja niiden läheisyydessä. Majoitusaika 1–3 viikkoa on käytännössä hei-
näkuussa, sillä leirit ovat pääosin heinä-elokuun vaihteessa. Leirit ovat 
meillä olleet perinteisesti maksuttomia, mutta ensi kesänä kolmella lei-
rillä on leirimaksu. Maksulliset leirit yleistyvät myös Euroopassa, mutta 
onneksi maksut ovat varsin kohtuullisia, useimmiten 50–200 euroa. 

Nuorisovaihto on vastavuoroista, toisin sanoen lähettävä klubi sitou-
tuu hankkimaan myös isäntäperheen. Perheen ei tarvitse olla leijona-
perhe, mutta ei se haittaakaan. Myös yhden hengen talous lasketaan 
perheeksi, eduksi toki on, jos perheessä tai tuttavapiirissä on saapuvien 
nuorten ikätovereita.

Rauhallista joulunaikaa ja Hyvää Uutta Vuotta!

YCED Pirkko Kokkonen

20 eurooppalaista nuorta, 10 tyttöä 
ja 10 poikaa iältään 16–21 vuotta 
viettivät Suomessa Lions-nuoriso-
vaihdossa kolme viikkoa. Kaksi viik-
koa isäntäperheissä ja viikko purjeh-
tien Saaristomerellä.

Purjehdus tehtiin kaljaasi 
 IHANALLA lähtien Turusta 17.7. 
Lähes kaikki nuoret olivat ensi kertaa 
purjelaivalla ja jännitystä oli ilmassa. 
Nuoret jaettiin vahteihin siten, että 
yksi vahti oli kannella huolehtimassa 
purjeista ja ruorinpidosta, keittiö-
vahti valmisteli ateriat ja siivosi. 
Loput olivat vapaavahdissa, mutta 
valmiudessa lyhyelläkin varoitus-
ajalla tarvittaessa avustamaan.

Ensimmäinen vierailukohde oli 
Föglö Degerby, jossa vietettiin lyhyt 
yö ja jatkettiin Maarianhaminaan. 
M-piirin nuorisovaihtojohtaja Kaija 
Valtosen johdolla opastettu tutus-
tuminen kaupunkiin, jonka jäl-
keen vapaa-aikaa. Sunnuntaina jat-

kettiin kaikki kahdeksan purjetta 
ylhäällä Lappoon, jossa rantasauna 
ja uimista. Nuoret olivat jo isäntä-
perheissä ihastuneet saunomiseen 
ja kuten aiemmassa vastaavissa lei-
reissä illan pysähdyspaikan sauna 
pohditutti nuoria jo päivällä. Vuos-
naisissa oli pikapysähdys miehis-
tön vaihdon johdosta ja siitä Isoka-
riin tutustumaan majakkaan. Tiis-
taina uimista aluksen laidalta hyp-
pien mereen ennen Uuteenkaupun-
kiin kiinnittymistä. Nuoret olivat val-
mistelleet esitelmän kotimaastaan ja 
tuoneet mukanaan kotimaansa mais-
tiaisia. Hienoja esityksiä ja mielen-
kiintoisia makukokemuksia kuten 
liettualainen kylmä borchkeitto. 
Uudenkaupungin jälkeen Katan-
pää ja siellä viimeinen yhteinen ilta 
makkaraa paistaen rantanuotiolla, 
auringon laskua katsellen ja siihen 
perään auringon nousua seuraten. 
Viimeinen matkan legi Katanpäästä 

Kansainvälinen nuorisovaihto antaa 
unohtumattomia elämyksiä

Itävaltalainen Anna Häuser saalingilla M-piirin nuorisovaihtoleirillä.

 Luvialle kului monen mielestä aivan 
liian nopeasti. Viikko vierähti ihan 
siivillä ja nuoret lähtivät kohti koti-
maitaan Liettuaa, Tanskaa, Saksaa, 
Hollantia, Belgiaa, Itävaltaa, Ita-
liaa, Sloveniaa, Bulgariaa ja Turkkia. 
Yhteistapaamista seuraavalle kesälle 
jo suunniteltiin ja näistä nuorisolei-
reistä on syntynyt pitkäaikaisia ystä-
vyyssuhteita. 

Kansainvälinen nuorisovaihto on 
Lions-järjestön tunnetuimpia toi-
mintamuotoja. Siihen osallistuneet 
tuhannet nuoret eivät varmasti kos-
kaan unohda saamiaan elämyksiä ja 
kokemuksia.

Toiminta on kaksisuuntaista: 
Suomesta lähtee ja Suomeen tulee 
nuoria. Nuorille ja isännöiville per-
heille tässä on erinomainen mahdol-
lisuus päästä kansainväliseen kos-
ketukseen ja saada usein elinikäi-
siä ystäviä muista maista. Monelle 
nuorelle se on myös ensimmäinen 

pitempiaikainen oleskelu vieraassa 
ympäristössä yksin ilman vanhem-
pia mukana. 

Viime vuosina Suomesta on läh-
tenyt 200–250 nuorta ja tänne on 
saapunut 140–200 nuorta. Suo-
messa järjestetään tavallisesti 4–5 
kansainvälistä leiriä kesässä. 

Nuorisovaihto on lionsklubien 
aktiviteetti. Klubit hyväksyvät ja 
”lähettävät” nuoren vaihtoon ja jär-
jestävät perheoleskelumahdollisuu-
den Suomeen saapuville nuorille. 
Tavallisesti lähettävä klubi tukee 
nuoren matkaa taloudellisesti erik-
seen sovittavalla määrällä. 

Mikäli olet kiinnostunut osallis-
tumaan Lions-järjestön nuorisovaih-
toon, ota yhteyttä paikkakuntasi 
lionsklubiin lisätietojen saamiseksi.

Heikki Koivisto
leirinjohtaja

Ajankohtaista
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Perinteinen Suomen Lions-liiton 
vuosikirja julkaistiin tänä syksynä 
puolet ohuempana kuin aikaisem-
min. Olennainen muutos oli pai-
nettuna julkaistujen jäsentietojen 
rajoittaminen keskeisiin klubivir-
kailijoihin. Sähköisestä jäsenluette-
losta löytyy kaikki aikaisempi tieto 
helposti päivitettävässä muodossa.

Uudessa muodossa oleva kirja 
on herättänyt vilkasta keskustelua, 
enemmänkin kritiikkipainotteista. 
Otin asian esille oman klubini, LC 
Vantaa/Pähkinärinne, kokouksessa. 
Kysyin aluksi mielipidettä kirjan tar-
peellisuudesta yleensä. Vastaajista 
kuusi kymmenestä piti kirjaa tar-
peettomana. Yli puolet yhden klu-
bin jäsenistä ei koe tarvitsevansa kir-
jaa missään muodossa. Yhden klu-
bin perusteella ei kuitenkaan kan-
nata tehdä pitemmälle meneviä joh-
topäätöksiä. 

Klubin presidentti Veijo Riistama 
puolsi uutta käytäntöä ja piti erit-
täin hyvänä ideana ottaa sähköinen 
jäsenrekisteri järjestön hallinnon 
operatiiviseen käyttöön.

– Olen ihmetellyt pitkään, mitä 
ideaa on sähköisessä muodossa ole-
van materiaalin painamisella pape-
rille ja toimittaminen jättipainok-
sena kerran vuodessa laajaan jake-
luun. Osoitteita ja puhelinnume-
roita muuttuu jatkuvasti, mutta 
painettuun kirjaan päivitykset saa-

daan vasta vuoden kuluttua, lion 
Veijo totesi.

Kirjamuotoisen tietolähteen käy-
tölle löytyi myös vahva kannattaja. 
Lion Henri Kasurinen on toiminut 
lohkon puheenjohtajana ja  alueen 
puheenjohtajana sekä järjestänyt 
klubin strategiapäivän kymmenen 
vuoden ajan. Hän on käyttänyt vuo-
sikirjaa apuna lionstehtäviensä hoi-
tamisessa ja tutustunut uuden säh-
köisen jäsenrekisterin käyttöön. 

– Vanhassa  paksussa vuosikir-
jassa on Suomen Lions-toiminta ja 
kaikki toimijat kätevästi  yksissä kan-
sissa. Olen yrittänyt käyttää uutta 
jäsenrekisteriä uuden kirjan rinnalla, 
mutta se on kovin monimutkaista ja 
hankalaa, lion Henri kertoi.

Pähkinärinteessä tuli esille päh-
kinänkuoressa tällä hetkellä leijonia 
laajemminkin askarruttava kysymys 
vuosikirjan toimivuudesta. Vuosiko-
kouksessa päätettiin kirjaa koskevan 
jäsenkyselyn tekemisestä. Viestintä-
työryhmä lähetti sähköisen kyselyn 
marraskuun loppupuolella. Jos olet 
saanut sen, vastaa siihen mahdolli-
simman nopeasti sähköisenä. Meillä 
on myös neljä tuhatta jäsentä, jotka 
eivät eri syistä johtuen ole sähköi-
sen viestinnän piirissä. Heitä varten 
on oheinen kyselylipuke.

Markku Talvio
Viestintätyöryhmän jäsen

Vuosikirjaa pähkäiltiin 
Pähkinärinteessä

Presidentti Veijo Riistama ja lion Henri Kasurinen, LC Vantaa/Pähkinärinne, 
pähkäilemässä sähköisen jäsenrekisterin ja erilaisten vuosikirjojen toimivuutta.

Jokaisen mielipide on tärkeä. Kysely on lähetetty sähköisenä niille, 
joiden osoite on työryhmän tiedossa. Voit helpottaa tulosten 
laskemista, jos vastaat sähköisesti. Jos sinulla ei ole sähköpostia 
käytössä, täytä tämä lipuke ja lähetä postimerkillisessä kuoressa 
31.1.2016 mennessä osoitteella: 
   Suomen Lions-liitto ry
   Kirkonkyläntie 10
   00700 Helsinki

Rengasta sopiva vaihtoehto

1. Haluatko käyttöösi Lions-vuosikirjan kaudelle 2016–2017? 
a. kyllä 
b. ei

2. Jos vastasit kyllä, haluatko
a. että saat seuraavalle kaudelle vuosikirjan, jossa jäsentiedot 

julkaistaan suppeana (kuten kuluvan kauden kirja)
b. että kirjan yleistieto-osuutta kirjan alussa supistetaan, mutta 

klubi- ja jäsentiedot julkaistaan kokonaan
c. että kirja palautetaan entiseen laajuuteensa  

(kuten v. 2014–2015 kirja)

3. Olisitko valmis maksamaan siitä, että saat vuosikirjan
painettuna käyttöösi toimivan sähköisen tiedoston lisäksi?
a. kyllä
b. ei

Lisäksi vielä muutama taustatieto:

4. Kuinka kauan olet ollut jäsen lionsklubissa
a.  1–3 vuotta 
b.  4–10 vuotta
c.  10–20 vuotta
d.  yli 20 v

5. Mikä on oma tämän kauden tehtäväsi
a. ns. rivijäsen
b. presidentti, sihteeri tai rahastonhoitaja 
c. muu klubivirkailija 
d. piirihallituksen jäsen
e. liiton toimikunnan tai työryhmän jäsen

6. Omat vapaamuotoiset terveisesi vuosikirjan tekijöille:

KIITOS!



Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 

Lion-perheille ja yhteistyökumppaneille
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Bistro-Tuote Oy 
Rymättylä, puh. 02 277 8555 

www.bistro-tuote.fi

Enertest Ky 
Mynämäki

Kivikaiverrus Niittymäki Oy 
Loimaa

Kivityöliike Arvopaikka Oy 
Vanhalinna

Konetekniikka A. Pirinen Oy 
Aura

Kuorma-autoilija Jukka Kaarilahti 
Sauvo

Kuvakeskus Jinka 
Mynämäki

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

Megatro Talotekniikka Oy 
Uusikaupunki

    OP Marttila

     OP Ypäjä

Oy Pureva Ab 
Kustavi

Valtasen Liikenne Oy 
Oripää

IFS Finland Oy Ab 
Espoo
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Verisure Oy                                                             
Franchising Partner                                           

Kotikuvio Oy 
Hämeenkatu 21–23 LH2, 05800 Hyvinkää 

Kari Jalonen p. 050 511 4210

Matinkylän Huolto Oy 
Espoo

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

Rakennuspalvelu Kaisla Oy 
Siuntio

 
Helsinki

Automaalaamo T.Kurvinen Oy 
Järvenpää

Broadway Finland Oy 
Vantaa

Geo-Work Oy 
Vääksy

ISÄNNÖITSIJÄTOIMISTO
VUORI OY

 
Huvilakatu 14 L2, 04400 JÄRVENPÄÄ 

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

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 
Kuhmoinen

Kuljetus ja Maansiirtoliike                        
K. Timonen Oy 

Lahti

Lammin Kiinteistökeskus Ky 
Lammi

Asianajotoimisto                            
Markku Potinkara 

Kuusankoski, puh. 0400 550 002

Automaalaamo S.Nyström Ky 
Koria

Kouvolan Lukko Oy 
Kouvola

Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka
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Kymen Rakennussuunnittelu Oy 
Kuusankoski

Maanrakennus Weckman Oy 
Neuvoton

Raussi-Yhtiöt Oy 
Sippola

Rakennusliike Ismo Liikkanen Ky 
Pyhältö

Akaan TH-Monirakennus Oy 
Akaa

Elmation Oy 
Akaa

Kaupin Kiinteistökoneet Oy 
Humppila

 
Hämeenlinna

Kuljetusliike Mikko Lamminen Oy 
Väärinmaja – Ruovesi

Muotopeite Oy 
Tampere

           OP Humppila

PK-Osat Ky 
Ruovesi 

www.pkosat.fi

Sähköliike Matti Rantala Oy 
Sastamala

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi
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www.hjt-holz.com                              
Thermo Wood® 
Mänttä – Vilppula

Valkeakosken Kuormalava Oy 
Valkeakoski

Vetur Oy 
Tampere

Ylihärmän Säästöpankki 
Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava, 

Alahärmä, Lapua

Finse Oy 
Lievestuore

Holm & Uusitalo Oy 
Kinnula

JVR-Rakenne Oy 
Lievestuore

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

Asianajotoimisto                          
Moisander & Vainio Oy 

Savonlinna

Asianajotoimisto Aki Pietarinen Oy 
Joensuu, Outokumpu,  

Polvijärvi, Liperi

JL-Lämpö 
Kesälahti

KareiSet Oy 
Heinävaara

                   OP Kiihtelysvaara

Piipposen Kone Oy                       
Veljekset Piipponen Oy 

Hammaslahti

Tuupovaaran Sähkö                                
T:mi Esko Tolvanen 

Tuupovaara
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Valtimon Sähkötyö Oy 
Nurmes

Isännöintipalvelu                                
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

 
Oulu

Lisatrans Oy 
Tervo

LVI Peltsi Oy 
Vesanto

           OP Maaninka

PJR-Team Oy 
Lapinlahti

 
Pöljä

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

Haavikon Kenkä Ky 
Rovaniemi

JBUS Oy 
Sattanen

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi 

www.rinteenkulma.fi

         OP Tervola

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua
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Maanrakennus Mykrä Oy 
Ulvila

K-Market Rinne

Arolan Höyläämö 
Vampula

Asianajotoimisto Matti Hellberg Oy 
Pori

Eiran                                           
Hydrauliikka ja Metallirakenne Oy 

Kauttua

Huittisten Ryhmärakentajat Oy 
Huittinen

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

JKT Kajantola Oy 
Laitila

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

       OP Köyliö

                   Timo Pere Oy 
                   Kokemäki

Rakennuspori Oy 
Pori

Raskaskalustohuolto                         
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Vampulan Kiinteistö ja Jätehuolto 
Vampula

Vampulan Tili ja Isännöinti Oy 
Vampula

Wectum Oy 
Kankaanpää
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Auto-Artikkeli Oy 
Vantaa

Insinööritoimisto                                   
SPS-Rakennesuunnittelu Oy 

Helsinki

Martinlaakson Huolto Oy 
Vantaa

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Vantaan Timanttiporaus Oy 
Vantaa 

www.vantaantimanttiporaus.fi

Hautaustoimisto – Begravningsbyrå    
Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 
puh. 0400 562 216

Kome Oy 
Haapajärvi-Iisalmi-Nummela-Rautalampi-Mikkeli 

puh. 0400 947 777

          OP Himanka

Nunnakatu 3
21100 Naantali

Puh. 02 4352 477
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Tarjous voimassa 22.2.2016 saakka
(ei 21.12.–31.12.2015)

Keskustelua Lions-toiminnasta

Harrin ja Sirkun vuodet 

A-piirin leijonat sanoivat lyhyessä 
kannanotossaan jo kaiken sen oleel-
lisen, mitä me itse kukin tunsimme 
Harrin ja Sirkun tyylikkään, arvok-
kaan ja hyvin Lions-henkisen, vuo-
sia ja vuosia kestäneen ponnistelun 
päätyttyä käsittämättömään loppu-
tulokseen. Se tieto iski kasvoihin 
meitä kaikkia. Päätöksen tehneiltä 
kansainvälisiltä johtajiltamme mei-
dän on kysyttävä: mihin moisella 
kyynisyydellä maailmanlaajuista 
järjes töämme parhaillaan kuskataan? 
Onko meidän päittemme yläpuo-
lella johtavia leijonia, joille kamp-
pailu henkilökohtaisesta vallasta ja 
näkyvyydestä merkitsevät enemmän 
kuin mitä me klubeissamme nouda-
tamme, reilu työ ja toisiamme kun-
nioittava käytös? 

Merkitseekö valinnan tekijöille 
mitään se, että olemme uskolli-
sista uskollisin, maailman lionisti-
simmaksi monesti mainittu maa. 
Jos meillä olisi ollut pienintäkään 
aihetta epäillä, että olemme arvioi-
neet ja kuulleet väärin – eihän tässä 
päätöksessä mitään sanottavaa oli-
sikaan. Mutta kuten Harri, ja me 
kaikki olemme suorastaan kutsu-

muksen omaisin tuntemuksin uuras-
taneet Lions-aatteen hengessä, niin 
kansallisesti – kuin kansainvälisesti. 
Sodista hengissä selviytynyt Suomi 
tarvitsi lionismia, uskoen parempaan 
huomiseen autoimme apua tarvitse-
via auttamasta päästyämme. Ja sitä 
samaa auttamisen tietä olemme kul-
keneet kaikki nämä 65 vuottamme. 
Olisimme totisesti Suomen ja lionis-
min vuoksi ansainneet oikeudenmu-
kaisempaa kohtelua.

Me suomalaiset olemme siitä 
merkillinen kansa, että aina silloin 
olemme parhaimmillamme, kun tun-
nemme olevamme tavalla tai toisella 
uhattuja tai rankasti väärin kohdel-
tuja. Henkinen lujuutemme ja yhte-
näisyytemme on tunnetusti kasva-
nut vastatuulen puhaltaessa. 

Tunnen hyvin erään suositun 
suomalaisen, jolle vastoinkäyminen 
tiesi tulemista koko kansan suosi-
kiksi. Hän on Juha Mieto, jolta 0.01 
sekunnin aikaeron takia jäi saavutta-
matta se mitä oli kaikki nuoruutensa 
päivät tavoitellut, olympiakulta. 

 Ystävät, Suomen lionit, ei anneta 
kokemamme pettymyksen kukis-
taa kutsumustamme, vaan jatke-
taan työtä ystävyyden ja auttami-
sen asias sa. Jatketaan entistä vah-

vempina tätä yhteistä, kallisarvoista 
matkaa.

Kiitos Harrille ja Sirkulle, te olette 
vahvoja, te kyllä kestätte. Kestä-
käämme mekin.

Kosti Rasinperä
CC 1972–1973

Mihin Punaisella Sulalla 
kerätään rahaa?

Näihin aikoihin klubit päättävät (tai 
ovat jo päättäneet) lähteäkö mukaan 
Punaiseen Sulkaan. Päätöstä helpot-
taisi jos olisi selvästi kerrottu mihin 
kerätyt varat käytetään. Siitä ei näytä 
olevan helppoa saada selvyyttä.

Liiton nettisivuilla kerrotaan vain 
että keräyskohteena ovat nuoret. 

Mainintaa tarkennetaan totea-
malla ”tarvitaan paikallistason toi-
mintaa ja suoraa työllistämisen 
tukemista. Siinä lionit haluavat olla 
mukana.” 

Ei kuitenkaan todeta miten lionit 
tukevat työllistämistä. Enempää lii-
ton ao. nettisivulta ei saa irti.

Puheenjohtaja Jari Rytkönen 
puheenjohtajan palstallaan Lion-
lehdessä toteaa, että Punaisen Sulan 
teema on ”tue nuorta itsenäisyy-

teen”, mutta hänkään ei kerro mistä 
oikein on kyse.

Markku Talvio kertoo tasavallan 
presidentin lupautuneen Punaisen 
Sulan suojelijaksi ja toteaa ”nuorten 
mahdollisuuksien parantaminen on 
työtä koko maamme tulevaisuuden 
hyväksi.” Tämähän on hyvä, mutta 
miten.

Asiaa käsitellään lehdessä myös 
Anne Bernerin haastattelussa. Siinä 
kerrotaan, että asiasta päätettäessä 
vuosikokouksessa käytiin keskuste-
lua siitä, nimet nk. keräyskohteeksi 
syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa 
olevat nuoret – vai nuoret yleensä. 
Jutussa ei ole vastausta siihen mitä 
kokouksessa sitten päätettiin. Puhu-
mattakaan siitä mihin rahat ohjataan.

PuSu toimikunnan puheenjohtaja 
Matti Tieksola kerto sulkajutussaan 
lähinnä keräystavoitteista sekä pikas-
tarttiklubeista, kolmen sulan malli-
klubeista yms, mutta ei sanallakaan 
siitä mihin rahat ohjataan.

Uskoisin, että olisi keräyksen 
onnistumisen kannalta hyvä jos klu-
beille vaikkapa tässä lehdessä kerrot-
taisiin vähän tarkemmin mihin rahat 
käytetään ja mitä niillä aiotaan saada 
todellisuudessa aikaan.

Olli Aulio
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Aika Kurssityyppi/
kohderyhmä Vastuupiiri Paikkakunta

KURSSIT KEVÄÄLLÄ  2016

1.-2.2. Peruskurssi D,K Mikkeli

9.2. ja 17.2.
Koulun ulkopuoliset 
kasvattaja

K,H,D Itä-Suomi

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 Järvenpää

3.-4.3. Peruskurssi B,N Espoo

7.-8.3. Peruskurssi C Hämeenlinna

10.-11.3. Peruskurssi M Kankaanpää

14.-15.3. Peruskurssi D,H Savonlinna

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

11.-12.4. Peruskurssi K Kuopio

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

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 tällä kaudella koulutettavien määrästä. 

 » Ota yhteyttä kouluun kurssipaikan tarjoamiseksi.

 » Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.     

YHTEYSTIEDOT

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen
puhelin 040 850 7241

QUEST-SIHTEERI Paula Westling, 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

LION-lehti nro 6_2015.indd   1 10.11.2015   14:57:26
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Lions Clubs International Foundation 
osoitti rahoituksen vuosiksi 2014–
2015 Lions Quest-kurssin arviointia 
varten tutkimushankkeelle, josta vas-
taa Helsingin yliopisto. Tutkimuk-
sessa kerättiin aineistoa yhteensä 
276 opettajalta, joista 165 opetta-
jaa osallistui Lions Quest -kurssille. 
Tutkimus osoitti, että opettajat, jotka 
osallistuivat Quest-kurssille, piti-
vät Questin tavoitteita tärkeämpinä 
kurssin jälkeen kuin kurssia ennen ja 
myös heidän arvioimansa pätevyys 
edistää Questin tavoitteita parani 
kurssin ansiosta. Vertailuryhmässä 
vastaavaa kehitystä ei havaittu. Laa-
dullinen mittaus osoitti, että kuvit-
teellisissa haasteellisissa tilanteissa, 
joita opettajille annettiin, opettajat 
hyödynsivät Lions Quest -kurssilla 
oppimiaansa taitoja. 

Yhteenvetona suomalaisilta 
peruskoulun opettajilta kerätystä 

aineistosta voidaan sanoa, että opet-
tajat eivät ilman koulutusta aina hal-
linneet Lions Quest -kurssin sisäl-
töjä. Koulutus vaikutti myönteisesti 
opettajien suhtautumiseen ja heidän 
taitoihinsa tunne-ja vuorovaikutus-
taidoissa, oppilaan terveyden edis-
tämisessä ja oppilaan ohjaamisessa 
auttamisen taitoihin. Ainoastaan 
luokkahuoneen ilmapiirin rakenta-
misen tärkeys nähtiin yhtä tärkeänä 
ennen kurssia kuin sen jälkeen. Kui-
tenkin opettajien kokema kyvykkyys 
edistää myönteistä ilmapiiriä luo-
kassa kasvoi kurssin aikana.

Koettu tavoitteiden yhtenäisyy-
den (engl. coherence) muutos oli 
toisen osatutkimuksen kohteena. 
Tarkoituksena oli tutkia Lions Ques-
tin laatua sillä, lisääntyykö kurssille 
osallistuneiden opettajien kokemus 
kurssin tavoitteen tärkeyden ja sen 
edistämiseksi tarvittavan pätevyy-
den välisestä yhtenäisyydestä ja 
onko muutos erilainen verrokkiryh-
mässä kuin kurssille osallistuneiden 
joukossa. Tutkimusjoukko oli sama 
kuin edellisessä tutkimuksessa. 

Tulokset osoittivat, että koe-
tun kurssitavoitteen tärkeyden ja 
sen edistämiseksi koetun pätevyy-
den välinen yhteys lisääntyi toi-
sella mittauskerralla sekä interven-
tio- että verrokkiryhmässä. Merkit-
sevä ero vertailuryhmään oli kurs-
sille osallistuneilla kuitenkin kah-

den LQ-tavoitteen kohdalla. Tunne- 
ja vuorovaikutustaitojen kehittämi-
nen sekä myönteisen ilmapiirin tuke-
minen olivat Lions Questin tavoit-
teista ne, jotka kurssille osallistu-
neet kokivat yhtaikaa merkitsevästi 
tär keäm pinä ja joiden edistämiseen 
heillä oli mielestään merkitsevästi 
enemmän taitoja kuin vertailuryh-
mällä. Eroa interventio- ja verrok-
kiryhmillä ei ollut terveyden edis-
tämisen tärkeyden ja sen opettami-
sen pätevyyden tai auttamaan opet-
tamisen tärkeyden ja sen opettami-
sen pätevyyden osalta. 

Tulos osoittaa, että suomalai-

Lions Quest -arviointitutkimus Suomessa 
vuosina 2014–2015

Helsingin yliopiston Lions-Quest -tutkijat: professori Kirsti Lonka ja maisteri Minna Berg. 
Kuvat Antti Tuomikoski.

LC Helsinki/Pro Humanon jäsen, tohtori Markus Talvio esitteli 
Quest-tutkimuksen Vuokatin vuosikokouksessa kesäkuussa 
2015. Kuva Antti Tuomikoski.

Lions Quest -tutkimusohjausryhmän 
puheenjohtaja Osmo Harju. 
Kuva Antti Tuomikoski.

nen Lions Quest -kurssi on parhai-
ten onnistunut tavoitteessaan tar-
jota opettajille turvalliseen ilmapii-
riin ja sosioemotionaalisiin taitoihin 
tarvittavaa tietoa ja työkaluja edis-
tää niiden kehittymistä luokassa ja 
oppilaissa. Tavoitteiden yhtenäisyy-
den tutkiminen on kuitenkin melko 
karkea tapa tutkia kurssin laatua eikä 
liian pitkälle meneviä johtopäätök-
siä ole syytä tehdä. Haastattelemalla 
kurssin käyneitä opettajia tai kurs-
sin kouluttajia kurssin tavoitteiden 
toteutumisesta voitaisiin saada tar-
kempaa tietoa. Tutkimus tuo kuiten-
kin LQ-kurssin laadun arviointiin 
uuden näkökulman, jota voi käyttää 
kurssin kehittämiseen.

Arviointitutkimus 
Suomen 

ulkopuolella 2015–2017

LCIF päätti heinäkuun kokoukses-
saan rahoittaa suomalaisen Lions 
Quest -evaluointitutkimuksen laa-
jenemisen viiteen Quest-maahan. 
Tarkoitus on kerätä aineisto lähes 
samalla tavalla kuin mitä Suomessa 
tehtiin. Aineistoa tullaan kerää-
mään yhteensä tuhannelta opetta-
jalta, joista noin puolet on käynyt 
omassa maassaan Quest-koulutuk-
sen. Tarkoituksena on tutkia mil-
laista hyötyä Lions Quest -kurssin 
käymisestä on eri maissa.
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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

LION-lehti nro 6_2015.indd   1 10.11.2015   14:57:26
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Turvassa Tiellä on vuoden 2013 
alussa käynnistynyt valtakunnalli-
nen tieliikenneturvallisuuskampanja, 
jonka järjestää autourheilun kansal-
linen lajiliitto AKK-Motorsport ja 
sen markkinointiyhtiö AKK 
Sport yhdessä yhteistyökumppanei-
densa kanssa, joita ovat mm. Suo-
men Lions-liitto, Autoliitto, Auto-
koululiitto, BMW Suomi ja Nokian 
Renkaat. Se on samalla osa autour-
heilun kansainvälisen kattojärjestön, 
FIA:n, Action for Road Safety -kam-
panjaa. Me lionit lähdimme mukaan 
vuoden 2014 alusta.

Kampanja on esittäytynyt kolmen 
kampanjavuotensa aikana useissa 
nuoriso- ja vapaa-ajan messuilla, 
yhteiskunnallisissa tapahtumissa 
sekä kansallisten ja kansainvälis-
ten autourheilutapahtumien yhte-
ydessä. Kampanjan ytimessä ovat 
kouluvierailut, joiden avulla tielii-
kenneturvallisuutta halutaan edis-
tää nuorten kanssa keskustelemalla 
ja yhdessä tekemällä. 

Kampanjakouluttajat saapuvat 
kouluihin rennolla fiiliksellä, mutta 
tärkeällä asialla: vauhdin hurmasta 
voi saada hienot fiilikset, kunhan 
kytkin nostetaan suljetuilla teillä ja 
radoilla – siis niillä areenoilla, joilla 
kilpaillaan ja harrastetaan. Arkiliiken-

Lähde kanssamme liikkeelle 
turvallisemman tieliikenteen puolesta! 

Mukaan toimintaan?

Oletko sinä yksi tulevista kampanjakouluttajista?* 
Haluatko meidät koulullesi vierailemaan tai kiinnostuitko 
järjestämään tieliikenneturvallisuuteen liittyviä tapahtumia? 

Ota yhteyttä niin kerromme lisää: 
sari.pirinen@lions.fi, jouko.inkeroinen@lions.fi. 

* Mukaan lähteville Lioneille järjestetään kattava 
kouluttajavalmennus, jossa käydään tieliikenneturvallisuuteen 
liittyviä asioita laajasti läpi. Ajoneuvon hallinta, ympäristön 
huomiointi, varusteiden vastuullinen käyttö, päihteettömyys 
sekä ennen kaikkea kuljettajan oma asenne ovat esimerkkejä 
turvallisemmasta liikenteestä, joka otetaan oikealla tavalla 
haltuun! 

www.turvassatiellä.fi 

Facebook / Turvassa Tiellä

teessä asiat ovat toisin. Siellä yksikin 
kilpailullinen liike voi maksaa lukui-
sia ihmishenkiä.

Kouluvierailuja tekeviä kampan-
jakouluttajia on mukana jo yli 100, 
ja arvokasta koulutustyötä tehdään 
jo 18 paikkakunnalla/alueella ympäri 
Suomea. Vuonna 2016 kampanja 
tulee laajenemaan yläkouluista myös 
2. asteen oppilaitoksiin. 

 
Autourheilutähdet 

mukana

Turvassa Tiellä -kampanjakum-
meina tieliikenneturvallisuussa-
nomaa vievät eteenpäin F1-kuljet-

SALMUTEX OY
35 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Suomalainen pukutehdas

Mittaukset sopimuksen mukaan
esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh. 014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi	 Faksi	 014	584	220

taja Valtteri Bottas, rallin Euroopan 
mestari Esa Pekka Lappi, rallicrossin 
MM-hopeamitalisti Toomas Heikki-
nen sekä rallin tulevaisuuden lupaus 
Laura Suvanto.

Äänensä kampanjalle ovat anta-
neet myös monet muut suomalaiset 
autourheilutähdet, kuten rallin nelin-
kertainen maailmanmestari Tommi 
Mäkinen, rallin nelinkertainen maail-
manmestari Marcus Grönholm, rata-
autoilussa kansainvälisiä mestaruuk-
sia niittänyt Toni Vilander sekä For-
mula 1 -radoilta ja nykyisin myös 
tv:stä tuttu Mika Salo.

Kuvat: AKK Sports Oy/Mika Mäki
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Heinä-elokuun vaihteessa Los Ange-
lesissa käydyt Special Olympics -kil-
pailut nostivat kehitysvammaisten 
urheilun suomalaisten tietoisuuteen. 
1960-luvulla Special Olympics -toi-
minnan aloittanut Eunice Kennedy 
Schriver ei voinut tietää, millaisen 
liikkeen käynnistäjänä hän toimi. 
Nykyään lähes viisi miljoonan kehi-
tysvammaisen henkilön kansain-
välinen urheilujärjestö on vaikut-
taja myös vammaisten ihmisoikeus-
asioissa. 

Itselleni Los Angelesin kilpai-
lut olivat toiset maailmankilpailut, 
jonne osallistuin. Neljä vuotta aiem-
min Kreikan Ateenassa käydyt kilpai-
lut jäivät mieleeni suomalaisten saa-
vutusten lisäksi mellakoina ja liiken-
neruuhkina keskellä ateenalaisten 
mielenosoituksien. Nyt kisat palasi-
vat liikkeen synnyinsijoille ja luvassa 
oli ”kaikkien aikojen kilpailut”. 

Odotukset olivat korkealla ja 
niinpä ensimmäinen kisoista saa-
mani viesti oli tipauttaa minut tuo-
lilta. Joukkueemme oli pitänyt mat-
kata Los Angelesista linja-autolla San 
Diegoon kaupunkivierailulle, mutta 
järjestäjien kuljetusongelmien vuoksi 
koko joukkue olikin viety losangele-
silaiseen jumppasaliin hätämajoi-
tukseen. Saman kohtalon koki lähes 
2500 muuta samana päivänä maa-
han saapunutta urheilijaa. Moni 
muu olisi voinut hermostua tilan-
teesta, mutta Sisujengi osoitti ole-
vansa nimensä mukainen ja sopeu-
tui olosuhteisiin – reppu pään alle, 
punaisen ristin peitto päälle ja unten 
maille. Myöhemmin syyksi kerrottiin 
ongelmat linja-autojen kuljettajien 
kanssa – autoja olisi ollut, kuskeja ei. 

Ikimuistoisia 
sinivalkoisia hetkiä 

Seurasin ensimmäiset kilpailupäivät 
sinivalkoisia suorituksia YLE:n kana-
vilta ja matkasin paikan päälle vasta 
siinä vaiheessa, kun ensimmäiset 
suomalaiset olivat jo saaneet mita-
linsa. Kisapaikoilla tapasin toisiaan 
kannustavien urheilijoiden lisäksi 
yli sata suomalaista perheohjelmaan 
osallistunutta vanhempaa, sisarusta 
ja muuta sukulaista. 

Perheohjelma on yksi Special 
Olympics -toiminnan erityispiir-
teistä. Ohjelmaan osallistuvilla on 
mahdollisuus seurata kilpailuja 

läheltä, tavata muita vanhempia 
ja osallistua omiin perheohjelman 
tapahtumiin. 

Pääsin kokemaan hienoja hetkiä 
kenttien laidoilla. Erityisesti mieleeni 
jäi Suomen joukkueiden kohtaami-
nen beach volley’n finaalissa. Jouk-
kueemme ottivat toisistaan mittaa 
paahtavan auringon alla ja katsomo 
kannusti molempia joukkueita 

kovaäänisesti. Pelaajamme osasi-
vat ottaa yleisön omakseen ja kat-
sojat palkitsivat urheilijat pitämällä 
meteliä ottelun viimeiseen palloon 
saakka. Hienon päivän vietin myös 
golfkentän väylien varrella ihmetel-
len sitä osaamista, joka suomalai-
sissa golffareilla oli. Myös Suomen 
pääkonsuli Juha Markkasen järjes-
tämä illanvietto joukkueen ja van-
hempien kanssa jäi mieleeni – jouk-
kue esiintyi, lauloi ja toi iloa koko 
pääkonsulaatin väelle. 

Eurot puhututtavat

Ulkomailla kilpaileminen on kallista. 
Pelkästään kisajoukkueen lentoliput 
maksoivat yli 200  000 euroa.  Special 
Olympics -toiminta ei ole Suomessa 
toistaiseksi niin tunnettua, että yri-
tykset lähtisivät sponsoroimaan 
urheilijoita. Niin kuin monella muul-
lakin suomalaisella urheilijalla, per-
heet ja seurat toimivat tärkeitä tuki-
joina myös taloudelliselta näkökul-
malta. 

Yksi suomalaisten urheilijoiden 
merkittävimmistä tukijoista pai-

kallisella tasolla olivat lionsklubit. 
VAU:n ja urheilijoiden puolesta kii-
tän tästä taloudellisesta tuesta, joka 
mahdollisti monen urheilijan kisa-
matkan. Yhtä tärkeänä, ellen jopa 
vielä tärkeämpänä pidän sitä tie-
toisuuden lisäämistä, jota saamme 
yhdessä tehtyä näiden kisaprojektien 
yhteydessä. Meillä on vielä matkaa 
kohti yhdenvertaisuutta – mutta jos 
voimme kulkea sitä matkaa yhdessä 
Sisujengin kanssa, itse matkakin on 
elämys vailla vertaa.

Riikka Juntunen

Kirjoittaja Riikka Juntunen 
on Suomen Vammaisurheilu 

ja -liikunta VAU ry:n 
toiminnanjohtaja, joka toimii 

myös Special Olympics -toiminnan 
kansallisena johtajana. 

Sisujengi hurmasi Los Angelesissa

Tunnelmia avajaisissa. Kuva: Tomi Launio.

Lentopallon palkintojen jako. Kuva: Riikka Juntunen.

Sisujengi 
pähkinänkuoressa 

Special Olympics kesämaail-
man kilpailut järjestettiin 25.7.–
2.8. Los Angelesissa. Kisoihin 
osallistui noin 7  000 urheilijaa 
177 maasta. Sinivalkoisia sisu-
jengiläisiä oli matkassa mukana 
93 urheilijaa ja 32 valmentajaa, 
jotka kilpailivat yhteensä 13 eri 
lajissa. Suomalaisten lajit oli-
vat: beach volley, golf, jalka-
pallo, judo, keilailu, koripallo, 
lentopallo, melonta, purjehdus, 
ratsastus, rytminen voimistelu, 
uinti ja yleisurheilu.
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Alina on parikymppinen kehitysvam-
mainen nuori nainen. Hän pelaa jal-
kapalloa. Jalkapalloilijan unelma 
täyttyi kisamatkalla Los Angelesiin. 
Suomen joukkue voitti. Myös Ali-
nan kaulaan ripustettiin kultamitali. 
Alina teki turnauksessa yhteensä 
kahdeksan maalia.

Tammikuussa 2015 Alinan äiti 
kirjoitti Lions Club Helsinki/Kes-

Alinalle kultaa Special Olympics -kisoissa

kuspuistolle, että Alina on valittu 
edustamaan Suomea kesän Special 
Olympicsin maailmankisoihin Los 
 Angelesiin. Suurten matkakustan-
nusten vuoksi perhe haki Alinalle 
sponsoritukea Suomen Vammais-
urheilu ja -liikunta VAU  ry:n kan-
nustamana.

Heti helmikuussa klubimme päätti 
osaltaan tukea Alinan kisamat-

kaa. Perhe riemuitsi. Äidin mukaan 
matka on Alinalle unelmien täytty-
mys ja Lions Keskuspuisto on autta-
nut sitä toteutumaan hienosti.  

Huhtikuussa klubimme sai 
logomme joukkueen viralliseen käsi-
ohjelmaan ja VAUn nettisivuille. 

Heinä-elokuun vaihteessa  Special 
Olympics -kesämaailmankisat yhdis-
tivät noin 7  000 urheilijaa 177 

maasta. Suomea edusti yli 90 hen-
gen joukkue. 

Elokuun alussa saimme Alinalta 
lämminhenkisen ja ihastuttavan kir-
jeen ja kuvan mieluisana kisaraport-
tina.

Teksti: Irma Kuitunen
Kuva: Alinan kotialbumi

Arpamyyntiaikaa  
vielä jäljellä

Arpa-voitoista on lunastettu joulu-
kuun alkuun mennessä jo kolmas-
osa, joten vielä on voittoja runsaasti 
jäljellä. Päävoittona olevan henkilö-
auton arvontaan voi osallistua kai-
killa arvoilla, vaikkei pikavoittoa raa-
putuspinnan alta löytynytkään. Kai-
killa arvan ostaneilla on siis mahdol-
lisuus voittoon. Kannattaa yrittää.

Arpavinkkejä

Joulukuussa Lions-arvan voi sujaut-
taa Lions-kortin mukana kuoreen, 
mikä moninkertaistaa kortinsaajan 
ilon. Arpakuori on sopiva pikkujou-
lulahja, eikä se jouluaattonakaan 
huonompi lahjakuori ole. Klubipal-
kinnoksi Lions-arpa sopii erinomai-
sesti ja sen voi luovuttaa raaputet-
tavaksi klubeissa vieraileville esitel-
möitsijöille muiden kiitosten kera. 
Arvan voi kääräistä myös vaikkapa 
vieraslahjaksi suklaapaketin kylkiäi-
seksi. Näin saat vieraslahjasta moni-
puolisen kokonaisuuden, jossa on 
mukana makua ja mielenkiintoa.

Muistathan rekisteröityä 
autoarvontaan

Sekä pikavoittoarvat että kaikki 
muutkin Lions-arvat sisältävät vielä 
yhden lisävoittomahdollisuuden. 
Arvasta löytyy sen oikeasta alakul-
masta autoarvontakoodi. Rekisteröi 
tuo koodi yhteystietoinesi liiton net-
tisivuilta www.lions.fi löytyvän lin-
kin kautta ja pääset osallistumaan 
autoarvontaan. Älä jätä tätä mahdol-
lisuutta käyttämättä. Vain 10 euron 

panostuksella voit olla hel-
mikuussa uuden henkilö-
auton onnellinen omistaja. 
Kannattaa yrittää.

Lisäarpoja saa Lions-
verkkokaupasta

Lions-arvat ovat myynnissä 
31.1.2015 saakka ja ne ovat erin-
omainen Lions-tuote yleisöaktivi-
teeteissa, klubipalkintoina ja muun-
laisina lahjoina. Lisäarpoja voi 
tilata lisää Lions-verkkokaupasta  
www.lionsverkkokauppa.fi. Lisätie-
toja Arpa-työryhmän pj. Esa Oja-
palo, esa.ojapalo@lions.fi.

Anna tukesi nuorisolle

Lions-korttien ja -arpojen tuotto 
käytetään Lions-nuorisotyön tuke-

Lions-arvat kaudella 
2015–2016

miseen, kuten esimerkiksi nuo-
risovaihtoleireihin, Leo-toimin-
taan, Skeba-nuorisobändiskabaan 
ja moneen muuhun. Sen vuoksi on 
tärkeää, että osallistumme innok-
kaasti näihin Lions-aktiviteetteihin 
ja otamme ne omaksemme. Lisätie-
toa Lions-toiminnasta lasten ja nuor-
ten hyväksi löydät Lions-nettisivuilta 
www.lions.fi.

Teksti ja kuvat: Esa Ojapalo
Arpa sujahtaa mukavasti kortin 
seuraksi lähetyskuoreen.

Suklaapaketin kylkiäisenä 
Arpa lisää vieraslahjan 
arvoa ja tarjoaa jännitystä elämään.
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LC Hämeenkyrö/Kyröttäret vieraili 
syyskuussa islantilaisen Fold-ystä-
vyysklubinsa kutsumana maailman 
pohjoisimmassa pääkaupungissa, 
Reykjavíkissa. Mukana olivat presi-
dentti Arja Viitasaari, charter presi-
dentti Maria Härkki-Santala, Sirkka 
Timonen, Anja Uusi-Erkkilä, Jaana 
Kilpi-Kiukainen, ex-lion Birgitta 
Mäkinen sekä aikuisseuralaiset Keijo 
Äijälä ja Lasse Santala.

Heti maahan tultuamme tutus-
tuimme geotermiseen Blue Lagoon 
-kylpylään, joka on yksi noin 325  000 
asukkaan satujen saaren maamer-
keistä ja jossa valtaosa vuosittaisesta 
1,3 miljoonasta turistista käy nautti-
massa +35  –  +39-asteisesta mineraa-
lipitoisesta uimavedestä. 

Leijonaystävät oppaina 

Lionsklúbburinn Fold Reykjavíkin 
Anita, Hrund, Kristin ja Bessý puo-
lisoineen hakivat meidät Hotel Cent-
ral Plazasta ja suuntasimme Golden 
Circle -kierrokselle kohti Thingvel-
lirin kansallispuistoa, Euraasian ja 
Pohjois-Amerikan mannerlaattojen 
eroamiskohtaa, viikinkiaikaista par-
lamenttia ja tuomioistuinta, kuu-
maa lähdettä nimeltään Strokkur, 
pienempiä geysireitä ja Gullfoss-pu-
tous ta. Tutustuimme Fridheimer-kas-
vihuone- ja tomaattitilaan, jossa on 
konsultoitu suomalaista kasvihuo-
neosaamista. 

Lampaiden ja töltistään kuulujen 
islanninhevosten laidunkausi oli 
päättymässä, lehmiä oli yhä ulko-
ruokinnassa. Bongasimme lukuisia 
lintuja, mutta matelijoita saarella ei 
ole, kansallislintua korppia kuvaa-
via patsaita/maalauksia oli tienvar-
ren talojen pihoissa ja lukuisten vil-
latuotemyymälöiden somisteena. 
Mielenkiintoisen ja tuiman sateen 
siivittämän kiertoajelun aikana kuu-
limme maan historiasta, ainutlaatui-
sista saagoista, taloudesta ennen ja 
jälkeen pankkikriisin, luontoarvoihin 
perustuvasta kulttuurista ja koulu-
tuksesta, alumiiniteollisuudesta, kir-
koista sekä terveyden- ja ikäihmisten 

huollosta. Lähes jokaisella reykjaviki-
laisperheellä on korkeatasoinen kesä-
mökki sisämaassa. 

Emäntämme ja isäntämme olivat 
aidosti kiinnostuneita niin suomalai-
suudesta, Kyröttärien toiminnasta ja 
meistä henkilökohtaisesti. Varmis-
timme, ettei mikään teema tai kysy-
mys olisi vastenmielinen tai kiusalli-
nen, joten saimme mittavan tietopa-
ketin maan leijonatoiminnasta, Islan-
nista ja islantilaisuudesta. 

Vieraanvaraisuus ja ystävällisyys 
henkivät foldilaisista joka hetki, 
koimme olevamme yhtä suurta lei-
jonaperhettä! Lassea ja minua kuljet-
taneet Anita & Thor ajeluttivat meitä 
vielä yliopiston campusalueelle, 
näimme tietysti myös Alvar Aallon 
suunnitteleman Pohjola-talon. Tutki-
tusti islantilaiset lukevat eniten maa-
ilmassa, ja yliopiston erään raken-
nuksen kellarin holvissa on maan 
kallein aarre eli käsinkirjoitetut per-
gamenttikirjat, joille talletettu maan 
kirjoitettu monisatavuotinen histo-
ria. Kirjoissa mainittu suomalaiset-
kin, joiden noitumistaidot on nos-
tettu kunniaan…

Eläminen Islannissa on kallista, 
siksi moni tekee kahta työtä, maan 
työttömyysprosentti on kuitenkin 
kiitettävän alhainen: 4,3. Tavan-
omaista arjen pohdintaa on se, 
miten varaudutaan – jos mitenkään 
– yllätyksellisiin maanjäristyksiin ja 
tulivuorten purkauksiin, niin raken-
nusteknisesti kuin asenteellisestikin.

Keskusteleva 
klubikokous

LC Foldin klubikokouksessa olivat 
koolla lähes kaikki 39 jäsentä, osa 
oli tullut sisämaasta ihan vain suo-
malaisvieraiden takia. Maassa maan 
tavalla: kehotin Arjaa aloittamaan 
puheenvuoronsa sanomalla ”Eg 
heiti Arja Arvosdottir, takk fyrir…”, 
ja aloitusta seuranneet aplodit oli-
vatkin valtaisat. Kokouksen asialista 
noudatti samaa muotoa kuin mikä 
on meidän käsittelytapamme, mutta 
ruokailu oli meistä poiketen kesken 
kokousta. Kokous oli varsin keskus-
televa ja hyvähenkinen, puheen-
vuorot pidettiin puhujapöntöstä 
käsin. Arpajaisia ei foldilaisilla ole, 
he keräävät vapaaehtoisen kokous-
maksun, joka antajan mukaan vaih-
telee noin 5–15 euron välillä.

Ennätimme hankkia Kyröttärille 
viirin juuri ennen Reykjavíkiin läh-
töä, joten ensimmäisen viirimme 
annoimme presidentti Anita Knuts-
dóttirille, joka puolestaan luovutti 
Foldin viirin meille. Tilanne oli juh-
lava ja arvokas, lämminhenkinen. 
Ilahduimme korutuliaisista, jotka 
oli pakattu kukin leijonatarralla 
varustettuun eleganttiin rasiaan, 
me puolestamme veimme tuliaisina 
tuotteita maineikkaasta Frantsilan 
Kehäkukasta, jonka Tiina-emäntä 
on yhteistyökumppanimme. Luovu-
timme kaikille foldilaisille E-piirimme 
pinssit.

Maa ja kulttuuri tutuksi 
ruoan kautta 

Kaupungin nähtävyyksistä Harpa 
konsertti- ja konferenssirakennus 
on ehdottomasti Must. Sen mas-
siiviset rakenteet, tummat seinät ja 
sisustusratkaisut, pelkistetyt taide-
teokset ovat ”virkistävää” vaihte-
lua muun Euroopan koristeellisille 
rakennusratkaisuille. Kirkoissakin 
noudatettiin minimalistista linjaa, 
minkä ymmärtää mietittäessä saa-
ren luonto-olosuhteita ja historiaa, 
oltuaan lähes koko monisatavuoti-
sen ajan jonkun muun maan alaisena 
Islanti itsenäistyi v. 1944.

Islantia on sanottu turistienkin 
kannalta turvalliseksi maaksi, esi-

Ystävyysvierailu Reykjavíkiin  
– vieraanvaraisuutta, kansainvälisyyttä ja 
leijonahenkeä parhaimmillaan

Kyröttärien presidentti Arja Viitasaari ja Foldin presidentti Anita Knutsdóttir 
vaihtoivat viirejä Foldin klubikokouksessa 21.9.2015.

Konsertti- ja kongressitalo Harpa aivan sataman tuntumassa, islantilaisten 
suuri ylpeys – ei suotta!
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Who Cares ry järjesti 29.9.2015 mer-
kittävän seminaarin välittämisen ja 
turvallisuuden hengessä. Kuopion 
kaupungin teatterin päänäyttämö 
täyttyi reilussa viikossa jo kuu-
kautta ennen tapahtumaa innok-
kaista ennakko ilmoittautuneista 
nuorten ja lasten kanssa työskente-
levistä ammattilaisista. Tilaisuus oli 
toki avoin kaikille ja vieläpä ilmainen 
hyvien yhteistyötahojen an siosta 
tapahtuma imi mukaansa reilut 400 
muista ja hiukan itsestäänkin välit-
tävää henkilöä. Tapahtuma oli kaik-
kiaan monen yhteistyötahon tulos, 
yksin ei kukaan onnistu. Joten kiitos 
kaikille mukana olleille, joita emme 
tule unohtamaan,

Tämä seminaari oli toteutettu 
kaupunginteatterin tukemana ja 
elämysten kera. Seminaari ei pitä-
nyt sisällään perinteisiä ”kalvosul-
keisia” vaan elettiin talon hengen 
mukaisesti. Who cares on jo pitkään 
panostanut viestinnässään teatterin 
tapaan tuoda asioita esille siis mm. 
visuaalisten kokemusten, videoiden, 
valon ja äänimaailman myötä. Sitä 
yhteistyötä on tehty etenkin Kuo-
pion kaupunginteatterin kanssa. 
Tapahtuman juonsivat näyttelijä 
Virpi Rautsiala ja lionveli ex. poliisi 
Eero Wetzell.

Paikalla oli nettimaailman kou-

keroista valottamassa nettipo-
liisi Marko Forss. Aalto yliopis-
ton dosentti Lasse Siurala puuttui 
nuorten syrjäytymiseen ja näyttelijä 
Pirkka-Pekka Petelius motivoi yleisöä 
elämän arvojen kautta. Ylitarkastaja 
Kari Lehtola AVI:sta puuttui viran-
omaisyhteistyöhön. Onnettomuu-
den uhri Merja Leppälä kertoi omia 
kokemuksiaan uhrin näkökulmasta. 
Loppuun saatiin tietoa kriisitiedotta-
misen ”sudenkuopista” Savon Sano-

mien päätoimittaja Jari Tourusen ja 
Helsingin poliisilaitoksen viestintä-
johtaja Juha Hakolan näkövinkke-
leistä.

Mutta sen suolan juuri noiden 
esitysten väliin toivat ne aiheisiin 
sidotut pääasiassa nuorten esitykset. 
Tilaisuuden avasi paikallinen polii-
sibändi joka esityksensä päätteeksi 
”heitti housut pois”, sillä teatte-
rissa meni samaan aikaan samanimi-
nen musikaali – Housut pois. Tämä 

oli samalla tavallaan kiitos yhteis-
työstä teatterin kanssa. Taidelukio 
Lumit toi välittämisen esille musiikin 
muodossa. Yksi tärkeä kohokohta 
luennoitsijoiden välissä oli kehitys-
vammaisten TELMI-teatterin esitys 
siitä mitä merkitsee ruoka, rakkaus 
ja rajat. Kuopion Karateseura puo-
lestaan toi esille yhteiskunnan vaa-
teet siitä, kuinka vanhanakin pitää 
olla virkeänä. Lopuksi nuoret tans-
sijat J&V seurasta esittivät kuinka 
”kepein jaloin” me voimme luottaa 
tuleviin nuoriin.

Toki väliin sopi monta muutakin 
kevennystä. Esimerkiksi poliisin puo-
lelta ”ylikonstaapeli Tauno Tuupai-
nen ja hänen parisuhdekonsultti” 
esittelivät ennen ruokailua, kuinka 
tehdä maukasta rosvopaistia”. Siinä 
he kävivät hyvin seikkaperäisesti 
läpi miten ensinnäkin rattijuoppo-
jen lisäksi rosvo käy poliisin tekniik-
kakeskuksen kehittämään haaviin. 
Heidän huomionsa mukaan on erit-
täin tarkkaa se, että onko kysymys 
rantarosvosta vai tosirosvosta, sillä 
ne kypsyvät eri aikaan. 

Lions Club Kuopio aloitti juhla-
vuotensa lahjoittamalla Who cares 
varoja n. 2  000 €. Varat hankittiin 
Vappuna tukkinipun painon arvauk-
sesta Kuopion torilla. 

Eero Wetzell

LC Kuopion juhlavuosi 
alkoi Who Cares -seminaarilla

Kuvissa yllä Who cares poliisibändi. Alla vasemmalta juontaja Eero Wetzell, 
TELMI-teatteri, Fobba, Petelius, Merja Leppälä, Saaga Bruun ja Lassi Kokko-
nen. Kuvat: Vicente Serra ja Maija Voutilainen.

merkiksi poliiseilla ei ole käsiaseita 
– mutta Maria ja Lasse näkivät klas-
sisen käsirautapidätyksen Laekjarga-
tanille mennessämme Reykjavíkurt-
jörn-järven rannalle, jossa oli sadoit-
tain kesyjä, aivan likituntumaan pyr-
kineitä hanhia, pienikokoisia joutse-
nia, taveja ja sorsia, korppeja ja hara-
koita. 

Maahan ja kulttuuriin tutus-
tuu ehkä parhaiten ruoan kautta? 
McDonald’seja ei löydy, mutta 
näimme yhden Subwayn. Frid-
heimerin tomaattitilalla herkutte-
limme mehevällä tomaattikeitolla ja 
klubikokoukseen Grand Hotel Reyk-
javíkin keittiömestari oli loihtinut 
herkullisen lammaskattauksen sekä 
suklaaleivoksen. Omatoimisesti kier-
rellessä kokeilimme myös merikrot-
tia, valasta (!), lunnia, lammaskeit-
toja paikallisen variksenmarjaviinin 

tai maan omien panimoiden oluen 
kera, jälkiruoaksi valitsimme kermai-
sen rahkan oloista skyria. Kansalli-
sen pikaruoan maineeseen yltäneitä 
hot dogin tyylisiä pylsa og gos’eja 
maistoimme ja maukkaiksi tote-
simme. 

Kannustamme klubeja solmimaan 
ystävyys- ja vuorovaikutussuhteita 
”hieman eksoottisempienkin” mai-
den klubien kanssa. Meitä kaikkia 
yhdistää leijonahenki. Kuten char-
terjuhlapuheessani totesin: arvok-
kain, mitä toiselle voi antaa on se, 
että antaa aikaansa. Kiitämme fol-
dilaisia vieraanvaraisuudesta, ajan 
antamisesta ja kansainvälisyysnä-
kökulmasta – tuo kaikki on leijona-
henkeä parhaimmillaan.

Maria Härkki-Santala
Suurin kuumalähde Strokkur pulppuaa vähintään 15 metrin korkeuteen, epä-
säännöllisen säännöllisesti noin 10–15 minuutin välein.
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Kahdeksan suomalaista lähti omana 
ryhmänään Honolulun vuosikong-
ressiin tavoitteenaan kuitenkin kier-
tää samalla kertaa pallo ympäri ja 
vierailla usealla Tyynen valtame-
ren saarella. Lämmittelykohteeksi 
valittiin Meksikon Cancun, joka oli-
kin erinomainen valinta. Hotellialue 
oli loistava ja hienojakoinen, val-
kea hiekkaranta houkutteli lekotte-
lemaan ja välillä pulahtamaan lämpi-
mään Meksikonlahden veteen.

Kokopäiväretki Chichen Itzan 
maya-kulttuurin kehtoon oli onnis-
tunut. Kivipyramidit pitivät sisäl-
lään vuosikalenterin ja paljon muuta 
aurinkokunnan salaisuuksia, joiden 

kaikkeen tulkitsemiseen ei yksi päivä 
riitä.

Matka jatkui Honoluluun, jonka 
ohjelmasta on jo ollut lehdessä 
selostuksia eikä niistä sen enem-
pää. Lähtöpäivänä kiersimme vielä 
USS Arizona Memorialin kautta 
koko saaren ympäri ennen kuin läh-
dimme yölennolle Fidzin pääsaarelle 
Nadiin. Välilaskun teimme aamutun-
teina Samoan saarelle.

Fidzi upea kokemus

Fidzi tai kuten paikalliset kirjoitta-
vat Fiji oli upea kokemus. Tarpee-
tonta hotellialueen kehumista vält-

täen totean sen olleen onnistunut. 
Kokopäiväretki kannibalismia reilut 
sata vuotta sitten harjoittaneeseen 
kylään oli ikimuistoinen. – Lippalakki 
pitää ottaa päästä pois, muuten saa-
tetaan entisajan opit ottaa käyttöön, 
oppaamme Joe valisti suomalaisryh-
mää.

Neljän päivän oleskelun jälkeen 
lentokoneen nokka suuntasi Salo-
monin saarten kautta Papua-Uusi-
Guinean pääkaupunkiin Port Mores-
byyn. Kaupungissa ei ollut paljoa 
nähtävää mitä nyt 15  000 urheili-
jaa kilpaili samaan aikaan viidessä-
toista lajissa Pasific Gamesissa. Pari 
kohokohtaa sentään löytyi – kansal-
lispuisto ja yllättäen saatu vierailu-
lupa parlamenttitalon sisätiloihin.

Hulit yli 300  000 
asukkaan heimo 

Parin yön jälkeen alkoi koko matkan 
huipennus – reilun tunnin lento 
Tarin kentälle yli 2000 metriin ja 
maan sisäosiin. Monia lentokenttiä 
nähneenä Tarin kenttä alittaa vaati-
mattomuudessaan jokaisen. Mutta 
yhtä kaikki, laukut autoon ja tunnin 
ajon jälkeen päästiin perille Ambua 
Lodgeen. Nelisenkymmentä heinä-
kattoista majaa etelärinteessä sai 
vieraakseen neljä suomalaisparis-
kuntaa. Täysihoito kolmen ruoka-
lajin päivittäisin aterioin oli meille 

kuin unelma. Ohjelma kruunasi kai-
ken. Isännät opastivat meidät kaik-
kiaan kuudelle retkelle paikallisen 
huliheimon juurille. Hulit on vähän 
yli 300  000 asukkaan heimo, joka on 
saanut 2012 oman edustajan myös 
maan parlamenttiin.

Hulit elävät erittäin vaatimatto-
masti, mutta ilmeisen onnellisesti. 
He haluavat säilyttää oman kult-
tuurinsa huolimatta valtion painos-
tuksesta. Saimme kuulla luennon 
tukan kasvatuksesta, tanssin mer-
kityksestä parantavana keinona ja 
kuulimme miten leskestä pidetään 
huolta menetettyään puolisonsa. 

Tarista lensimme Port Mores-
byyn kautta vielä kahdeksi päiväksi 
Ma nilaan, jossa päivän kiertoajelu 
opetti mm. Imelda Marcosin tavoista 
paljon. Imelda-rouva rakennutti aika-
naan silloisen paavin vierailun alla 
uuden ja ison hotellin paaville, 
mutta tämäpä asiasta kuultuaan ei 
majoittunutkaan hotelliin vaan asui 
vaatimattomasti oleskelunsa ajan. 
Kaksi miljoonaa filippiiniläistä saa-
pui kuulemaan paavia Manilaan.

 Hongkongissa nousimme sinival-
koisin siivin kohti kotimaata, mutta 
meitä kaikkia ihmetytti miten Finnai-
rin koneessa kuulutukset toimivat 
vain kiinaksi ja englanniksi. Mihin 
on suomenkieli kadonnut meidän 
omasta lentoyhtiöstä?

Matti Tieksola, matkanjohtaja

Toisenlainen Convention-matka

Huli-miehet oman esityksensä jälkeen yhteiskuvassa suomalaisten kanssa. Vasemmalla takana Marja-Leena Nurminen, Matti Tieksola, Pirjo Tieksola, 
Bo Lindberg, Gun-Britt Lindberg, Reino Laine, Pirkko Äijö ja Pentti Äijö.

Hyvissä ajoin
•	 Päätä	juhlapäivä,	vieraiden	määrä	ja	pitopaikka.
•	 Mieti	juhlalle	teema,	tarjoilut	ja	koristelu.
•	 Tee	tarvittavat	tila-	ja	pitopalveluvaraukset.
•	 Jos	järjestät	juhlan	kotona,	tarkista	astioiden,	pöytäliinojen,	tuolien	ja	

pöytien riittävyys. Lainaa tai vuokraa lisää.
•	 Suunnittele	kutsukortit.

Kuukautta ennen
•	 Lähetä	kutsut.
•	 Tarkista	juhlavaatetus.
•	 Pyydä	ystävää	tai	naapuria	tarjoiluavuksi	tai	palkkaa	tarjoilija.

Paria viikkoa ennen
•	 Suunnittele	tarjoilut	ja	tee	ostoslista.
•	 Sovi	työnjaosta	perheenjäsenten	kanssa.
•	 Mikäli	asut	kiinteistössä,	sovi	liputuksesta	etukäteen.
•	 Suunnittele	ja	tilaa	kukka-asetelmat.	Jos	teet	asetelmat	itse,	varmista	

kukkien saatavuus ja hanki tarvittavat välineet ja maljakot.
•	 Tee	säilyviä	tarvikehankintoja.	Voit	hankkia	etukäteen	mm.	kahvin,	

teen, juomat, lautasliinat, kynttilät.

Viikkoa ennen
•	 Siisti	piha	ja	parveke.
•	 Valmista	tarjottavia	pakastimeen.
•	 Laita	juomat	viilenemään.
•	 Tarkista	kylmäsäilytystilojen	riittävyys.
•	 Siivoa	koti	juhlakuntoon.

Päivää ennen
•	 Tee	 ruokaostokset	 1–2	 päivää	 ennen	 juhlaa	 ja	 valmista	 tarjottavat	

ruoat.
•	 Tee	viimeistelysiivous.
•	 Nouda	kukat	ja	tee	asetelmat.
•	 Täytä	kakku.
•	 Kata	pöytä	ja	taita	lautasliinat.	Laita	liina	katetun	pöydän	suojaksi.
•	 Silitä	juhlavaatteet.

Juhlapäivänä
•	 Koristele	kakku	aamulla.
•	 Nosta	lippu	salkoon	juhlapäivän	aamuna	ja	muistaa	laskea	se	illalla.
•	 Nauti	juhlan	tunnelmasta.

Juhlan jälkeen
•	 Vie	juhlan	jälkeen	kierrätykseen	tyhjät	pullot	ja	lahjapaperit.
•	 Teetä	valokuvat	kiitoskorttia	varten	ja	lähetä	ne	3	viikon	sisällä.
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Tyrnävän kuorma-autojen ympärillä 
kävi kuhina, kun markkinavieraat 
hakivat talven potut suoraan tuotta-
jilta. Sisällä markkina-alueella hymyt 
olivat herkässä, kun tutut kohtasivat 
perinteisessä tapahtumassa. Välillä 
aurinkokin muistutti olemassaolos-
taan hennon pilviverhon välistä pil-
kistäen.

Lippuja markkinoille myytiin 
ennätysmäärä, noin 4  700. Lisäksi 
ilmaisia koululaislippuja tapahtu-
maan jaettiin noin 1  400. Kaikkiaan 
tapahtumassa arvioidaan olleen noin 
10  000 ihmistä.

Esimerkiksi Rantalakeus-lehden 
teltalla jaettu ilmainen hattara teki 
hyvin kauppansa: jono kiemurteli 
pitkänä hattarakoneen edessä.

Liminkalainen Parkkisen perhe 
oli tullut nauttimaan muikkuateriaa. 
Mukaan oli otettu isoäiti Terttu Jur-
velin. 

– Mukavaa on! Ollaan syöty 
lakua ja hattaraa piti hakea lisääkin, 
Petra kertoo.

Markkinat tarkoittavat rentoa 
yhdessäoloa, ostoksia unohtamatta. 
Mukaan on tarttunut kumisaappaat 
syksyn rientoihin. Nauris- ja ome-
nakassit käytiin viemässä välillä 
autolle. 

– Tänä vuonna taitaa olla entistä 
enemmän tarjontaa. Tuntuu, ettei 
tässä ehdi kiertää edes jokaista 
kojua, Jurvelin kertoo.  

Lähiruoka kiinnostaa

Lähiruoka oli kova sana tämän vuo-
den markkinoilla. Useimmilla vie-
railla roikkui omena- ja nauriskas-
seja käsipuolestaan. Samoin paikal-
liset leipomotuotteet kiinnostivat. 
Tarjolla oli myös käsitöitä, puuesi-
neitä ja paljon muuta.

Tyrnäväläisen Willikalan Päivi 

Tyrnävän 
Perunamarkkinoilla 

ennätysyleisö
Karjalainen-Suorsa on tuttu näky 
markkinoilla. Tarjolle hän oli lait-
tanut jalokalaa Inarista, Hailuodon 
ahventa, sekä lihatuotteita. Ja Tyrnä-
vän myllyn jauhoista leivottuja kar-
jalanpiirakoita. 

– Pääosin meidän tuotteet mene-
vät hiihtokeskuksiin, mutta pitäähän 
kotimarkkinoille tulla. Markkinat 
vetävät aina hyvin porukkaa, Karja-
lainen-Suorsa kertoo.

Kellolainen Maarit Jämsä oli nel-
jättä kertaa Perunamarkkinoilla. Elä-
kepäiviä viettävä Jämsä leipoo van-
han ajan kakut ja leivät pirtinuunis-
saan talon lämmittämisen ohessa.

– En minä kahdella kädelläni pär-
jää määrässä isommille toimijoille. 
Mutta kun monilla ei ole enää leivin-
uunia kotona, niin jaan tätä perin-
nettä ja tuoreita tuotteita, Jämsä ker-
too.

Hän tuntee sopivansa maalais-
markkinoille, ja vastaanotto on aina 
ollut hyvä. Markkinoita tulee kierret-
tyä noin kolmet kesässä. 

– Markkinahenki täällä on hyvä, 
varsinkin nyt kun sattui hyvä sääkin, 
Jämsä iloitsee.

Ihastuttava tapahtuma

Ensikertalainen Marianne Lauslehto 
saapui markkinoille Iitistä. 

– Kerta kaikkiaan ihastuttava 
tapahtuma. Olen iloisesti yllätty-
nyt. Kerrankin näkee kylätapahtu-
man, jossa on paljon kaikkea tar-
jolla ja runsas osanotto. Hienoa, 
että näitä järjestetään ja mielellään 
tällaisia tapahtumia tukee, Lauslehto 
summaa.

Hän arvostaa markkinoiden lähi-
ruoka- ja luomutuotetarjontaa, 
hyvää markkinatunnelmaa ja Tarja 
Lunnaksen konserttia.

Markus Paso Syksyn satoa oli monipuolisesti tarjolla.

Maarit Jämsä oli neljättä kertaa myymässä Perunamarkkinoilla. Vastaanotto 
on ollut aina hyvä.

Yleisöä riitti ennätykseksi asti. Tarja Lunnaksen laulu kiinnosti lavan edustalla.
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Lohtajan Lions Club ry 50 vuotta 

Hakunilan oopperalaulajaleijonat järjestivät Hyvän Päivä -perhekonsertin 
4.10.2015. Uuteen aktiviteettiin liitettiin myös Hakunilan palvelukeskuk-
sesta haetut ihmiset.

Myös juuri perustetun Leo-klubin jäsenet olivat hakijoina palvelemassa 
ja laulamassa. Mukana olivat siis varttuneet, nuoret ja lapset esiintyjinä. 
Tuotto menee kokonaisuudessaan Nuorten ja lasten tukemiseen Punainen 
Sulka -keräyksen kautta. 

Lohtajan Lions Club ry juhli 50-vuotista toimintaansa tarjoamalla lohtajalai-
sille ja muille vieraille juhlakonsertin 11.9.2015 Lohtajan Maininki-salissa. 
Tämä päivä on myös Lohtajan syntymäpäivä ja Lohtaja täytti 437 vuotta. 
Konsertti ajoitettiin Kokkola-viikolle lisäten samalla ko. viikon kulttuuritar-
jontaa. Kokkolan kaupunki täytti 7.9.2015 395 vuotta.

Lohtajan Lions Club ry perustettiin huhtikuussa 1965. Merkkipäivää 
päätettiin viettää 11.9.2015 tarjoamalla lohtajalaisille ja muille Kokkolan 
asukkaille juhlakonsertin. Lionsklubi halusi tällä tavalla muistaa ja kiittää 
lohtajalaisia kuluneen 50 vuoden aikana saamastaan eri tavoin annetusta 
tuesta, jolla on sitten voitu tukea nuorisoa, sotaveteraaneja ja muita avun 
tarpeessa olevia. 

Juhlakonsertin ohjelma koostui lohtajalaisten ja lohtajalaista alkuperää 
olevien tai muiden jollakin tavalla Lohtajaan liittyvien taiteilijoiden ja muu-
sikoiden esittämästä korkeatasoisesta musiikista. Pääpaino musiikin esit-
tämisessä oli nuorissa taitajissa. Esiintyjinä oli: Lauluryhmä Salaiset säve-
let, jota säesti Esperanza. Lauluryhmä esitti Laulu Lohtajalle. Heikki Her-
nesmaa lauloi Johanna Koivumaan pianosäestyksellä laulut Kesäyö, Kerto-
kaa se hänelle ja O Sole mio. Teija Siirtola lauloi Tiina Pietilän pianosäes-
tyksellä laulut Laula tyttö, Norden ja Solveigin laulu. Eija Nygård (huilu), 
Marjukka Puutio (sello) ja Teija Siirtola (piano) muodostivat soitinyhtyeen, 
joka täydentyi Tiina Pietilällä (huilu). Yhtye esitti kahdessa eri kokoonpa-
nossa herkkiä E. Elgarin ja J. Haydnin teoksia. 

Juhlassa kuultiin lisäksi Jiri Tammilehto & Esperanzan esittämänä herkät 
laulut On hetki, Meren kuisketta ja Kuin Lapsena ennen.

Hakunilan oopperaleijonat
jakoivat hyvää mieltä

Kuvassa Dong-Hoon Han, Mervi Rautiainen, Arto Hosio, Hannu Forsberg, 
Joel Stockmakare (Leoklubin presidentti), Jaakko Hietikko, Hertta, Lilja ja 
Iita Hietikko sekä Minja Vilpponen (takana). Kanttori Juha Paukkeri säesti. 
Kuva: Jean Bitar.

Leijonaveteraanit/perustajajäsenet Lauri Orjala, Reino Perander ja Heikki Sää-
telä. Kuva: Heikki Hemmilä.

Lohtajan Maininki-sali täyttyi konserttiyleisöstä. Kuva: Heikki Hemmilä.

Lohtajan leijonien lauluryhmä esitti Lions-liiton kunniamarssin Leijona-
henki. Leijona-kvartetti esitti juhlan lopussa erityisesti naisille osoitetun kan-
sanlaulun ”Oman kullan silmät”. Juhla päättyi yhteisesti laulettuun Keski-
Pohjanmaan lauluun.

Juhlassa kuultiin musiikkiesitysten lisäksi edellisen vuoden presidentti 
Matti Uusi-Rauvan tervehdyssanat, kaupunginjohtaja Antti Isotaluksen esit-
tämä Kokkolan kaupungin tervehdys, piirikuvernööri Jukka Bórenin ja Suo-
men Lions-liiton varapuheenjohtajan Heikki Hemmilän tuomat tervehdyk-
set. Juhla toteutettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin kulttuuripalvelu-
jen kanssa. Juhlan kahvitarjoilusta huolehtivat Lohtajan yläkoulun oppi-
laat. Musiikkipainotteinen juhla oli paikallaan senkin vuoksi, että Lohtajan 
Lions Club ry on ollut hankkimassa kaikkiin lohtajalaisiin vanhusten pal-
veluyksiköihin sekä pappilaan pianoja.

Lohtajan Lions Club ry on koko toimintansa aikana ollut mukana tuke-
massa mm. nuorisotyötä, nuorten opintomahdollisuuksia, kuten avusta-
malla Suomen Lions-liiton järjestämien kansainvälisten nuorisovaihto-ohjel-
mien kautta opiskelijoiden pääsemistä ulkomaille nuorisovaihtoon. 

Lasten turvallisuudesta on myös kannettu huolta lahjoittamalla kouluun 
tuleville ekaluokkalaisille pyöräilykypärät kymmenien vuosien aikana. Lah-
joitettujen kypärien määrä on noin 1  000.

Lohtajan Lions Club ry on myötävaikuttanut vanhusten olosuhteisiin 
ja erityisesti sotaveteraanien palveluihin. Hyvä esimerkki tästä vuosittain 
suoritettu Veteraanien syyskeräys, jossa leijonat hoitavat suuren osan kul-
jetusta, kun Kainuun Prikaatin varusmiehet toimivat kerääjinä. Viime syys-
kuussa suoritetussa Veteraanien syyskeräyksessä saatiin kokoon 3973,20  €, 
joka on kaikkien aikojen paras keräystulos Lohtajalla. Kulunut toiminta-
vuosi ja vielä tämä kuluva vuosi on erityisesti Veteraanien vuosi teemalla 
”Kiitos veteraanit”. 

Matti Uusi-Rauva
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Kalan painon arviointi
osui nappiin Kuopiossa

LC Kuopio/Päivärannan perinteisessä kalanpainon arvauskisassa 11.–
13.9.2015 voittaja arvasi tai tiesi sammen painon grammalleen oikein. 
Kalaryssäyksen yhteydessä pidetyn veikkauksen voittaja oli Eija Sairanen, 
jonka arvio 1  154 grammaa oli täsmälleen oikea. Palkkioksi oikeasta vas-
tauksesta hän sai Kuopion Kaupunginteatterilla pidetyssä tilaisuudessa 500 
euron lahjakortin.

Seuraavaksi lähimmäksi osuneet ja palkitut veikkaajat erehtyivät 1–4 
grammaa puoleen tai toiseen. Arvattava kala oli kotoisin Varkauden kalan-
viljelylaitokselta ja lasten iloksi akvaariossa oli mukana kolme toukokuista 
poikasta. Varsinainen arvauskala oli kaksivuotinen. Hyvä syyssää houkut-
teli kalamarkkinoille runsaasti yleisöä ja leijonien teltallakin oli jatkuvasti 
väkeä tungokseen saakka. Kilpailun jälkeen kalat pääsivät uimaan Valkei-
selampeen.

Päijänteen seudun lionsklubeilla oli tapana jo vuosia kisailla “Vitjakiekko-
kisan” nimellä kulkeneessa jokavuotisessa hupimielisessä Klubien välisessä 
kilpailussa. Tapahtuman päätarkoitus on ollut kerätä kisasta vastanneelle klu-
bille varoja oman kotiseudun Lions kohteiden tukemiseen.”Vitjakiekkokisa” 
kuitenkin päätettiin lopettaa muutama vuosi sitten.

”Vitjakiekkokisan” jatkajaksi on nyt luotu uusi “Päijänneturneen” nimellä 
kulkeva tapahtuma, johon kiertopalkinnon lahjoitti Kuurne-yhtiöt Joutsasta 
kamppailtavaksi vuosittain syyskuussa kuuden Päijänteen seudun klubin 
kesken. Tapahtumaan osallistuu vuosittain LC: Hartola, LC Joutsa, LC Joutsa/
Jousa, LC Luhanka, LC Sysmä ja LC Toivakka. Tapahtuman järjestysvastuu 
on kiertävä klubien kesken seuraten niiden ikäjärjestystä – vanhin ensin.

Ensimmäistä ”Päijänneturnee” kisaa, joka pidettiin Luhangalla Marja- ja 
Matkailutila Salviassa 12.9.2015, suosi mitä hienoin sää. Tästäkin syystä 
osanottajamäärä nousi ennätyssuureksi yli viiteenkymmeneen. 

Joukkuekilpailu sisälsi 4 eri kilpalajia, lisäksi puolisoilla oli oma Kukkien-
sidonta -kilpailu ja näiden joukkuekilpailujen lisäksi mukana olleille perheen-
jäsenille oli järjestetty omia henkilökohtaisia kilpailuja sekä arpajaiset. LC 
Luhangan toiminnassa aktiivisesti mukana oleva Könnön pariskunta vas-
tasi taustamusiikista ja Marja- ja Matkailutila Salvia tarjoilusta.

LC Luhangan joukkue vei niukkaakin niukemmin voiton ja LC Joutsa/Jou-
san joukkueen tullessa toiseksi. Tasapuolisuuden nimissä kuitenkin kaikki 
kisailijat palkittiin ja lisäksi voittanut joukkue sai palkintokaappiinsa Hei-
kin-maljan – uuden Päijänneturneeta varten lahjoitetun kiertopalkinnon. 
Seuraavan kisan järjestää LC Sysmä 10.9.2016.

Timo Aho

Vuoden kestänyt Kiitos Veteraanit -aktiviteetti ei saa olla kertaluontoinen. 
Kunniakansalaisiamme on vielä paljon keskuudessamme. Kunniavelka, 
jonka me olemme veteraaneille velkaa, on maksettava. mutta MUISTA-
KAA, UUTTA VELKAA EI TEHDÄ!

Kiitos veteraanit -aktiviteetti on ainakin Tuusulassa huomioitu hyvin. 
Syksyn alkaessa otettiin yhteyttä C-piirin veteraanivastaavaan Matti Kul-
malaan ja kerrottiin, että kaukaisen sukulaisen, sankarivainajan haudalle 
on tullut seurakunnalta huomautus, että paasi on kaatumaisillaan. Kaikkia 
sodissamme kaatuneita, vaikka tuotiinkin kotiin, ei haudattu sankarihautoi-
hin. Tässäkin tapauksessa vainaja on haudattu sukuhautaan.

LC Tuusulan neljä veljeä lupautui kunnostamaan hautapaaden. Kunnos-
tamisessa olikin oma työnsä mutta monet taidot omaavat veljet saivat paa-
den suoraan ja muutenkin haudan ympäristö kunnostettiin.

Lopuksi veljet laskivat kukat haudalle, tehden kunniaa tuusulalaiselle 
sankarivainajalle.

LC Luhanka järjesti ”Päijänneturneen”

Hautapaasi pystyyn

LC Kuopio/Päivärannan kalaryssäystoimikunnan puheenjohtaja Eila Ruot-
salainen luovuttaa palkintoshekkiä onnekkaalle voittajalle Eija Sairaselle. 
Kuva: RNen.

Heikki Kuurne lahjoittamassa uutta kiertopalkintoa.

Luhangan voittoisa joukkue.

Hautapaasin oikaisijat vasemmalta Tauno Hyppönen, Erkki Helminen, Raimo 
Stenvall ja Matti Kulmala.
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LC Juva/Luonteri
aloitti ponnekkaasti

Herajärven koulu sai
tablettitietokoneet

Kerimäen leijonat ahkeroivat kodan

Sippola-kotiin rollaattorit

Kerimäen vanhainkodinmäellä toimivien palveluyksiköiden pitkäaikainen 
haave täyttyi 4.9.2015, kun paikalliset lionsklubit LC Kerimäki ja LC Keri-
mäki/Puruvesi lahjoittivat kevään ja kesän aikana yhdessä talkootyönä raken-
tamansa kotarakennuksen avajaisjuhlallisuuksin Kerimäen Vanhusten ja 
Vammaisten Tuki ry:lle, Puruveden palvelutalolle. Juhlassa kota nimettiin 
Leijonakodaksi. 

Noin 30 neliömetrin kodan rakentaminen oli Kerimäen klubien leijonille 
niin taloudellisesti kuin työmäärältään suuri voimain ponnistus. Aiemmin 
klubeilla ei ole ollut näin mittavaa yhteistä hanketta. Talkootunteja kertyi yli 
800. Lionsklubien oman rahoituksen lisäksi rahoittajina mukana olivat myös 
Kerimäen aluejohtokunta, Arne Ritari -säätiö sekä Patricia ja Keith Gibson. 
Tämän lisäksi 25 paikallista toimijaa tukivat projektia erilaisin työ- ja mate-
riaalilahjoituksin. Leijonakodan kokonaisarvo nousi noin 40  000 euroon. 
Arne Ritari-säätiötä avajaisjuhlassa edustanut PCC Harri Forss totesi kota-
hankkeen olleen H-piirin viime kauden merkittävin tukikohde. Projektia veti 
molempien klubien jäsenistä koottu ”kotakomitea ” johtajanaan LC Keri-
mäen presidentti Lauri Fröberg ja sihteerinään Puruveden palvelutalon toi-
minnanjohtaja Tiina Marjava.

Puruveden palvelutalon lisäksi Leijonakodan tulevia käyttäjiä ovat samalla 
mäellä toimivat Lemmenmäen palvelukoti, toimintakeskus Touhutupa, ryh-
mäperhepäiväkoti Peukaloinen sekä Kerimäen vanhainkoti. Yksiköiden hen-
kilökunnat mukaan lukien kodan käyttäjiä on reilusti yli 200 henkeä ikära-
kenteen vaihdellessa pari vuotiaista yli satavuotiaisiin.

– Tästä Leijonakodasta on useammaksi vuosikymmeneksi meille kai-
kille toimijoille arkeemme suurta iloa, virkistystä ja hyötyä. Kota on aivan 
äärellä ja se on hyvin monikäyttöinen. Täällä voimme järjestää kaikenlaista 
virkistystoimintaa kahvitilaisuuksista vaikkapa tansseihin. Ei oikein riitä 
sanat kertomaan sitä kiitollisuuden määrää leijonia kohtaan kiitteli Puru-
veden palvelutalon toiminnanjohtaja Tiina Marjava klubilaisia vastaanot-
taessaan lahjoituksen.

Teksti ja kuva: Timo Lehtinen

LC Juva/Luonterin perustamiskokous pidettiin 24.8.2015. Klubi on nais-
klubi, johon kuuluu 31 jäsentä. 

Ensimmäinen aktiviteetti järjestettiin kauniissa säässä syyskuun 20. päi-
vänä Juvan seurakunnan järjestämässä tapahtumassa, jossa kerättiin varoja 
juvalaisten lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen seu-
rakunnan diakoniatyön kautta. Grillasimme makkaraa yhdessä Juvan Rotary-
klubilaisten kanssa. Tapahtumassa oli erilaisia toimintapisteitä, joita eri jär-
jestöt ja yksityisetkin henkilöt olivat pystyttäneet – ja tietysti makkaraa ja 
muurinpohjalettuja!

Suomen naisleijonien lukumäärä kauden alussa oli 4653, lisäystä viime 
kauden aikana 217. Nyt syyskuun alussa naisia oli 4616, jolloin Juva/Luon-
teri eikä 23.8. perustettu Kempele/Aurora ole vielä luvuissa mukana.

Leijonien valtakunnallista Hyvän Päivää vietettiin torstaina 8. lokakuuta. 
Päivän tarkoituksena oli kiinnittää huomiota vapaaehtoiseen palvelutoimin-
taan. Leijonat esittelevät lionsklubien toimintaa ja havainnollistavat Suo-
men Lions-liiton tunnuslausetta ”Monta tapaa tehdä hyvää”.

 Lions-toiminta on vapaaehtoistyötä omalla paikkakunnalla sekä yhdessä 
muiden Lions-klubien kanssa kotimaassa ja kansainvälisesti. 

Kouvolassa Hyvän Päivää 8.10. -tapahtumaa toteutettiin kouvolalaisessa 
LC Kaipiainen -klubissa luovuttamalla Sippolassa sijaitsevaan Sippola-kotiin 
kaksi rollaattoria talon asukkaiden käyttöön. Sippola-koti on Hoiva-asumista 
järjestävä asumismuoto sellaiselle ikäihmisille, jonka toimintakyky on sel-
västi alentunut, eikä hän selviä enää omassa kodissa kotihoidon ja mui-
den palvelujen avulla ja joka ei tarvitse sairaalahoitoa. Sippola-koti sijait-
see Sippolan Orijärven rannalla. Kodissa on 24 paikkaa ja kaikilla asuk-
kailla on omat huoneet.

Henkilökunta ja asukkaat ottivatkin apuvälineet kiitollisina vastaan. Rol-
laattorit tulevat hyvään tarpeeseen ja -käyttöön.

”Koska koulut ovat entistä enemmän siirtymässä digiaikaan ja koulujen 
rahat tietokoneiden hankintaan ovat rajalliset, heräsi klubissamme ajatus 
avustaa Herajärven koulua tablettitietokoneiden hankinnassa. Klubi teki 
päätöksen 5  000 euron määrärahan myöntämisestä kyseiseen tarkoituk-
seen,” kertoi viime kauden presidentti Pekka Harju.

Käytännön syistä johtuen 30 tablettitietokoneen luovutus tapahtui vasta 
lokakuun alkupuolella. ”Ilman lahjoitusta emme olisi saaneet koneita”, 
totesi Herajärven koulun rehtori Eero Heikkinen luovutustilaisuudessa kiit-
täen samalla klubia merkittävästä lahjoituksesta. ”Opettelemme koneen 
avulla tiedonhankintaa, tietojen yhdistämistä ja soveltamista. Tabletin voi 
ottaa mukaan vaikka ympäristöopin tunnille luontoon,” Heikkinen jatkoi. 
Koulun omistamia tablettitietokoneita ei voi viedä kotiin, mutta 400 oppi-
laan Herajärven koulun opettajat toivovat lasten oppimisen edistämiseksi 
käyttävän myös omia tablettejaan.

Saarijärvellä 19.10.2015 
Pentti Huttunen, LC Saarijärvi

Rakentamis-
hanketta vetä-
nyt ”kotakomi-
tea” ryhmitty-
neenä avajais-
juhlan lomassa 
Leijonakodan 
edustalle.  

Sippola-kodin asukas Asta 
Huovila tyytyväisenä uuden 
rollaattorin ohjaimissa. 
Hänen vasemmalla puolella 
LC Kaipiainen klubin pre-
sidentti Helmut Wiemers, 
sekä oikealla puolella klubi-
sihteeri Harri Mörsäri.

LC Juva/Luonterin 
ponnekkaat lionit 
käynnistivät toimin-
tansa lasten ja nuor-
ten hyväksi.

Herajärven koulun rehtori Eero Heikkinen oppilaiden keskellä sekä tabletti-
tietokoneiden luovuttajat LC Saarijärven edustajat Olli Kauppinen ja Pekka 
Harju.
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LC Riihimäki/Kristallin 
kummilapsen “synttäri-ilta”

Turvallisesti Keravalla -konsertti

LC Lempäälä/Birgitta lahjoitti legoja

Terveyttä, tietoa ja turvallisuutta

Yleisö sai jo perinteeksi muodostuneeseen tapaan nauttia taas tänäkin syk-
synä ison orkesterin loistosta ja upeista solistinumeroista.

Keuda-talossa oli upea tunnelma, kun 40-henkinen Helsingin Poliisisoit-
tokunta saapui viime syksyn tapaan konsertoimaan Keravalle. Illan tähtiso-
listeina Mikael Konttinen, Pemo Ojala sekä Joonas Vartio. 

Konsertin järjesti Lions Club Kerava ja sen tuotto käytetään keravalais-
ten lasten, nuorten ja vanhusten turvallista arkea edistäviin hankkeisiin. 
Turvallisuuden edistäminen eri muodoissaan onkin Lions Club Keravan toi-
minnan tärkein painopistealue.

Tapahtuma sai jälleen niin hyvän ja kannustavan vastaanoton, että lei-
jonat pyrkivät myös ensi vuonna takaamaan tämän taitavan ja monipuoli-
sen orkesterin esiintymisen keravalaisille! 

LC Tuuloksen vakituisiin avustuskohteisiin kuuluu mm. Tuuloksen koulu. 
Hämeenlinnan seudun kuntaliitoksen myötä vuonna 2009 koululta hävisi 
mahdollisuus tarjota oppilaille ksylitol-pastillit ruokailun yhteydessä. Kun 
samaan aikaan lasten hammashoidosta alettiin muutenkin tinkiä, nappasi 
LC Tuulos silloisen vanhempainyhdistyksen aloitteesta kiinni ksylitol-pas-
tillien kustannuksista. Tärkeästä asiasta on tullut jo perinne, jota muut alu-
een klubit ovat laajentaneet myös päivähoidon puolelle.

Toista perinnettä valmistellaan jo hyvää vauhtia. Viime kaudella ensim-
mäisen kerran järjestetty talvirieha yhdessä LC Hämeenlinna/Liinujen kanssa 
saa jatkoa helmikuussa 2016. Ensimmäisen talvitapahtuman tuotolla hanki-
tut 5 iPadia LC Tuuloksen presidentti Jarkko Halonen ja sihteeri Harri Mäkelä 
poikkesivat lahjoittamassa Tuuloksen koululle loppusyksystä 2015. Tilanne 
koululla voisi olla vieläkin parempi, mutta viiden koneen lahjoitus paransi 
työskentelyä huimasti: nyt yhdellä koneella opiskelee kaksi oppilasta, kun 
aiemmin neljä oppilasta joutui jakamaan yhden koneen. Oppilaat ja reh-
tori Antti Lamminpää olivat syystäkin iloisia. 

Samalla käynnillä veljet lahjoittivat nipun jousiheijastimia, joita riitti 
myös henkilökunnalle. Klubin hankkimia heijastimia on lahjoitettu myös 
Tuuloksen päiväkotiin ja perhepäivähoitajille sekä Lammille pakolaisten vas-
taanottokeskukseen. ”Ei auta pelästyä, jos joku lyö heijastimen ranteeseen 
kesken iltalenkin. Veljet on jalkautettu jakamaan heijastimia aina sopivan 
tilaisuuden tullen”, Jarkko Halonen kertoo

Teksti ja kuvat: Teija Halonen

LC Lempäälä/Birgitta vietti lasten arvokkuusviikkoa lahjoittamalla legoja 
Lempoisten koulun lapsille. Lempoisten koulu on Lempäälässä toimiva yli 
500 oppilaan alakoulu. Lahjoitusidea lähti liikkeelle viime keväänä, kun Lem-
poisten koulun opettaja Marjo Hautamäki lähetti oppilaiden koteihin Wilma-
viestin, jossa pyydettiin oppilaiden huoltajilta ylimääräiseksi jääneitä legoja, 
rakennussarjoja ja palapelejä. Legolahjoituksia tuli perheiltä jonkin verran, 
mutta ehkä perheet kokivat legot niin arvokkaiksi, etteivät halunneet niistä 
vielä luopua. Marjo Hautamäen mukaan legot, rakennussarjat ja palapelit 
ovat tärkeitä koulutyössä niiden kehittävyyden vuoksi. Koska Lempoisten 
koulu on iso, niistä on Hautamäen mukaan huutava pula.

LC Lempäälä/Birgitta vastasi tähän tarpeeseen ja lahjoitti perjantaina 
4.9.2015 Lempoisten koululle legoja. Varat legoihin on kerätty edellisen 
kauden aktiviteettituotoista eli myymällä riisipuuroa joulutorilla ja teatte-
rilipuilla. LC Lempäälä/Birgitasta lahjoitusta olivat luovuttamassa kauden 
2015–16 presidentti Marja Rissanen ja rahastonhoitaja Liisa Siltanen. Lah-
joituksen vastaanottivat Lempoisten koululla opettaja Marjo Hautamäki, 
ohjaaja Tarja Viskari sekä luokan oppilaat.

40-henkinen Helsingin Poliisisoittokunta esiintyi jälleen LC Keravan konser-
tissa.

Presidentti Jarkko Halonen ojentaa iPadin Tuuloksen koulun rehtori Antti 
Lamminpäälle. Oikealla sihteeri Harri Mäkelä.

LC Pori/Katariinan jäsen 
Surangika Welathantri perhei-

neen kummityttö Tharushin 
juhlapäivän kokkeina valmis-

tamassa srilankalaista ruokaa.

Legoja olivat lahjoitta-
massa kauden 2015–2016 
klubipresidentti Marja 
Rissanen (vasemmalla) ja 
rahastonhoitaja Liisa Sil-
tanen.

Srilankalainen Tharushi-niminen kum-
mityttömme täytti 9 vuotta syyskuussa.

“Onnittelut syntymäpäivän joh-
dosta, toivoo Lions Clubin väki.” Edellä 

mainittu onnitteluteksti on kirjoitettu sinhalaksi.
LC Riihimäki/Kristallin toimintakauden ensimmäistä klubi-iltaa juhlistet-

tiin viettämällä Tharushin syntymäpäivää 4.9.2015 presidentti Jaana Lauk-
kasen viehättävässä pihapiirissä.

Aloitimme synttärit kohottamalla maljan Tharushille jonka jälkeen 
luimme Tharushin lähettämiä kirjeitä ja keskustelimme tärkeästä kummi-
lapsi toiminnasta.

Tharushi on ollut vajaat kaksi vuotta naisklubimme kummilapsena ja 
jo nyt näinkin lyhyen tuttavuuden jälkeen olemme “omineet” hänet hyvin 
mielellämme kummitytöksemme. Hänen kuulumisiaan on mukava seurata 
ja meillä on vahva halu osaltamme edesauttaa hänen koulunkäyntiään. 

Presidenttimme Jaana oli saanut vierailevaksi kokiksi LC Pori/Katariinan 
jäsenen Surangika Welathantrin perheineen. Perheen äiti Surangi ja isä Ana 
valmistivat meille herkullisen srilankalaisen illallisen Jaanan keittiössä. Illan 
menu oli elämys ja näin pystyimme hieman eläytymään srilankalaiseen ruo-
kakulttuuriin. Saimme lisäksi illan aikana kuulla srilankalaisen perheen taus-
tasta ym. asioista Surangin erinomaisella suomen kielellä.

Ilta kului rattoisasti mukavan teeman ympärillä. Tästä on hyvä jatkaa 
toimintakauttamme. Suosit-
telemme lämpöisesti kaikille 
klubeille oman kummilapsen 
hankintaa Sri Lankasta. Tähän 
sopii hyvin tutu lausahdus: 
Antaes saan saa!

Ritva Pahkala
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Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan

Kolmen klubin 50-vuotisjuhla

Haikaran pesä omppulaisille

LC Pälkäne 60-vuotias

Osana marraskuun lopulla vietettävää 50-vuotisjuhlaansa Hirvensalmen 
Lions Club luovutti Lions-palvelupäivänä 8.10. yli 3  000  € maksaneen kii-
peilyteline Haikaran pesän päiväkoti Ompun käyttöön. Hankkeemme sai 
ARS:ltä avustusta 1  500 €.

Haikaran pesän pystytys pohjustustöineen toteutettiin päiväkodin leik-
kialueelle yhteistyössä kunnan teknisentoimen kanssa. Kauniissa syys-
aamussa siirryttiin Haikaran pesän luovutuksen jälkeen reilun neljänkym-
menen hengen joukolla grillikota Muistolaan nauttimaan maittavia makka-
roita ja pillimehuja päälle.

Kolme Pohjanmaan klubia: Pulkkila-Piippola, Ruukki ja Vihanti juhlivat Paa-
volan nuorisoseuran talolla 10.10.2015 puolen vuosisadan merkkipaalun 
täyttymistä. 50 vuotta toiminnallista aikaa on pitkä aika, mutta varsin nuo-
rekkaasti ja ryhdikkäästi merkkipaalulle purjehtineet juhlijat toivat lippuvar-
tion juhlasaliin. Leijonamarssi kajautettiin yhteislauluna, vaikka laulun pon-
nekkuudessa on vielä parantamisen varaa; yhdessä todettiin, että seuraa-
vissa juhlissa marssi kajahtaa selkeästi pontevammin.

Musiikkipitoiseen juhlaan osallistui myös naapuriklubi Siikajoki edusta-
jineen. Juhlasali oli koristeltu lion Rauno Haapalan komeilla ruiskuhilailla 
sekä leijonavärein somistetulla juhlasalilla.

Juhlapuheen piti juhlassa 50-vuotisesta leijonatyöstä Chervon-palkittu 
lion Pentti Simojoki. Hän on toiminut piirikuvernöörinä vuosina 1981–1982 
ja klubipresidenttinä Paltamossa ja Ruukissa. Palkinnon luovutti nykyinen 
piirin tervehdyksen juhlaan tuonut piirikuvernööri Harri Hirvelä.

Lisäksi palkittiin leijonatyöstä klubien pitkäaikaisia jäseniä.
Ruukki LC on osallistunut viime vuosina aktiivisesti mm. veteraanin tuke-

miseen sekä Siikajokilaakson koululaisten liikenneturvallisuuden kehittämi-
seen. Useana syksynä ovat leijonat järjestäneet isänpäiväkonsertteja vete-
raanien hyväksi, näin myös kuluvana syksynä.

Onnistuneen juhlan päätteeksi keskusteltiin ja tutusteltiin naapuri LC- 
jäsenten ja puolisoiden kesken vilkkaasti, keskusteluteemana oli juhlassa 
esiin noussut yhteinen huoli; tämän päivän maailma tarvitsee auttajia ehkä 
entistäkin enemmän – lopputulemana nousi esiin, että lionstoiminnalla voi-
daan haasteelliseen tulevaisuudenkuvaan vastata ennakkoluulottomasti ja 
luottamuksella.

Pentti Syrjäpalo

21.3.2015 vietettiin Pälkäneen Lions Clubin 60-vuotisjuhlia tunnelmallisella 
Rönnvikin viinitilalla. Klubin presidentti Jari Kemppainen avasi juhlan ter-
vetulopuheellaan ja illan juontajana toimi Kalle Vaismaa. Keevan musiikki-
esitys ilahdutti yleisöä ja sen jälkeen olikin juhla-aterian vuoro. Elina Rönni, 
viulu & Orkesteri Huwitus viihdyttivät yleisöä illan aikana musiikkiesityk-
sillä sekä tanssittamalla juhlaväkeä illan päätteeksi.

Piirikuvernööri Esko Hietanen lausui E-piirin tervehdyksen ja luovutti klu-
bille Arne Ritari -säätiön viirin. Ars-ritari Rauno Koskinen esitteli Pälkäneen 
Lions Clubin historiaa. Klubi on perustettu 23.3.1955 ja se on maamme 
ensimmäisiä maalaisklubeja. Kummiklubimme on LC Tampere. Viimeisim-
mät suurimmat klubimme rakennushankkeet ovat Ratasaaren laavu, Karhu-
maan frisbeegolfrata sekä Vanhan kirkon asehuoneen kattaminen. Suurin 
varainhankinta-aktiviteettimme on tällä hetkellä sinapin valmistus, jonka 
suosio on jatkunut vuodesta toiseen hyvänä. Raunon kirjoittama klubin 
historiikki on julkaistu tämän vuoden toukokuussa 72-sivuisena kirjana.

Juhlan loppupuolella Reima Mäkelä Arne Ritari -säätiöstä löi Erkki Alhai-
sen ja Risto Lindholmin Lions-ritareiksi. Melvin Jones -jäsenyys myönnet-
tiin kolmannen polven leijonalle Markku Ruokoselle, jonka isoisä on ollut 
klubimme perustajajäsen. Teksti ja kuva: Ilpo Virkki

LC Kellokoski/Anna oli 22.8.2015 mukana järjestämässä koko kylän yhteistä 
tapahtumaa – Kellokoskipäivää. Järjestelyissä mukana ja esittelemässä toi-
mintaansa olivat myös Tuusulan kunta ja -seurakunta, Kellokoski-seura, 
Kellokoskelaiset Ry, LC Kellokoski sekä lukuisia muita yhdistyksiä.

Tapahtumapäivä oli yksi kesän kauneimmista, osallistujat saivat naut-
tia Männistön lavan, Ruukin ja patoaltaan alueella erilaisista tapahtumista. 
Lapset riemuitsivat taikurin esityksistä, sirkustempuista, keppihevoskilpai-
luista, liikunta- ja pelitapahtumista. Yhteislaulu ja bingo kokosivat lavalle 
vähän varttuneempaa väkeä. Kanttiinista sai perinteisesti kahvia, virvok-
keita, leivonnaisia sekä grillimakkaraa ja alueen lukuisista kojuista arpoja, 
Kellokoski-aiheisia kirjoja, postikortteja ja -merkkejä. 

Annojen kirpputorilta lähti paljon hyvää tavaraa uusiin koteihin ja näin 
Punainen Sulka -keräystavoite pienentyi useammalla sadalla eurolla. 

Ruukin alueella toiminut Kellokosken Tehdas Oy - Mariefors Bruk Ab 
valmisti vuodesta 1955 alkaen alumiinisia Kello-veneitä. Kellokoski päi-
vän tapahtuma huipentui Kello-veneen 60 v. juhlan kunniaksi järjestet-
tyyn Kellovene-regattaan Keravan joella ja regattatanssiaisiin Männistön 
lavalla. Tässä tapahtumassa viihtyivät kaikki odottelemme jo ensi kesää ja 
uutta tapahtumaa.

Hirvensalmen kunnanjohtaja Seppo Ruhanen ja varhaiskasvatuksen esimies 
Kristiina Ukkonen vastaanottavat lahjakirjaa presidentti Jorma Yrjöseltä päi-
vähoitolasten seuratessa tapahtumaa.

Lions-ritari Rauno Koskisen historiikissa olivat sinappitalkoot vahvasti esillä.

Ansiokkaat 50-vuotisjuhlijaleijonat: piirikuvernööri Harri Hirvelä, chevron-
palkittu Pentti Simojoki LC Ruukki, Pertti Nissinen LC Ruukki, Matti Vilmu-
senaho LC Ruukki, Juhani Kronqvist LC Pulkkila-Piippola, Petri Siekkinen LC 
Pulkkila-Piippola ja Petri Turula LC Vihanti. Kuva: Pekka Räsänen.

LC Kellokoski/Annojen pöydältä lähti hyvää tavaraa uusiin koteihin.



6/15  LION  49

LC Isokyrö kunnosti sankari-
hautausmaan tyynykivitekstit 

Kahvia, pullaa ja hännänheilutusta

LC Luvian vuosijuhlassa
merkittäviä palkitsemisia

Porvoossa järjestettiin 29.–30.8.2015 kansainvälinen koiranäyttely, Dober-
mannien Maailman Voittaja 2015 (IDC), joka oli samalla Suomen Dober-
mannyhdistyksen 65-v. juhlanäyttely. Porvooseen saapui 360 doberman-
nia omistajineen eri puolilta maailmaa mm. Skandinaviasta, Venäjältä, Japa-
nista, Saksasta ja muualta Euroopasta. Tuomarit olivat Saksasta, Bel giasta 
ja Italiasta. Viikonvaihteen aikana Kokonniemen urheilukentällä vieraili 
n. 1  000 ihmistä. Kaunis sää suosi tapahtumaa ja monikansallinen koira-
ihmisten joukko viihtyi kentällä hyvin.

LC Porvoo/Blanka oli mukana kilpailijoiden ja vieraiden muonituksessa 
kahviteltallaan, jossa myytiin kahvin ja teen ohella kotileivonnaisia ja voi-
leipiä. Tällaisen aktiviteetin järjestäminen sujui erinomaisen hyvin, koska 
neljä blankalaista on ravintola-alan ammattilaisia ja muillakin klubilaisilla 
on jauhopeukalo kunnossa. Muonitusintoa riitti, sillä yli 80  % jäsenistä oli 
tapahtumassa mukana. Paikalla olleiden mielestä parasta antia olivat jutte-

lutuokiot innokkaiden koirahar-
rastajien kanssa, monien kielien 
sekamelska ja kulttuurien koh-
taaminen. Oli mukava nähdä 
asialleen omistautuneita ihmi-
siä. Hyvä taloudellinen tulos sai 
myös hymyn nousemaan blan-
kalaisten kasvoille.

Dobermann-näyttelyn kahvi-
tuskeikka oli niin mielenkiintoi-
nen tapahtuma, että klubilaiset 
ottavat mielellään hoitaakseen 
vastaavanlaisia toimeksiantoja. 

Helena Vennonen

Sankarihautausmaan maassa makaavat harmaagraniittiset kivet ja niiden 
tekstit kaipasivat kunnostuksen. Asia oli puhuttanut monia kyröläisiä jo 
yksistään paikkakunnan historian ja merkittävien kesätapahtumien vuoksi. 
Työ alkoi keväällä 2014 kivien oikomisella ja linjaamisella. Syksyllä kaikki 
kivet mukaanlukien punagraniittiset ristinmuotoiset sankarikivet ja alueen 
takaosassa oleva karhupatsas puhdistettiin paikallisen kiviveistämön toi-
mesta. Kivistä tuli kauniin puhtaat ja sammalettomat, mutta tyynykivissä 
olleet tekstit vaativat uudelleenmaalauksen.

Kevättalvella 2015 klubin kökkätyöksi tuli noiden tekstien maalaus. 18.5. 
työt alkoivat 17 veljen voimin. Veli Ari Suokko lupautui työnjohtajaksi saa-
tesanoilla: ”Kurssi tulee olemaan lyhyt, mutta tehokas ja voi niitä, jotka sitä 
ei läpäise”. Jatkoimme tiistaina ja silloin alkoi jo vaikuttaa siltä, että seuraa-
vana päivänä 20.5. urakka olisi valmis. Työ vaati tarkkuutta, koska kivien 
pinnat olivat epätasaiset ja jokainen kirjain sekä numero piti maalata sot-
kematta muuta kiveä. Osa kaiverretuista aikatiedoista oli niin vaikeasti tul-
kittavissa kiven karkeasta etupinnasta, että ne täytyi tarkistaa papereista. 
Paikalla oli kaikkiaan 21 veljeä, osa jokaisena iltana. Kolmen illan jälkeen 
totesimme, että työtunteja oli kertynyt 100 ja kiviä 106 kpl. Jokaisen illan 
päätteeksi saimme nauttia seurakunnan tarjoamat kahvit lisukkeineen. Tar-
joiluista huolehti seurakunnan emäntä lady Anna-Maija Arkkola.

Keskiviikkoiltana kiersimme vielä edesmenneiden klubiveljien haudat 
sytyttäen kynttilät jokaiselle. Perinteenämme on sytyttää tammikuun klu-
bikokouspäivänä kynttilät noille haudoille ja illalla ennen kuukausikokous-
tamme kokoonnumme sankarihautausmaalle. Presidentti pitää puheen, 
jonka jälkeen käymme laskemassa havuseppeleet sankarivainajien, asevel-
jien ja Karjalaan jääneiden vainajien muistopatsaille. 

Tämä aktiviteetti ei tietenkään klubillemme rahallista hyötyä tuonut. 
Tuotto meni tällä kerralla ”Henkisten arvojen tilille”. Tuota tiliä voidaan 
yleisesti klubeissa mitata viihtymisellä, uusien jäsenten saamisella ja hei-
dän klubissa pysymisellään. Sen huomaa klubeissa hyvänä yhteishenkenä 
ja osallistumisena aktiviteetteihin ja muihinkin vapaamuotoisiin tapahtu-
miin. LC Isokyrössä asiat ovat kohdallaan. Osoituksena olkoon viime kevään 
vuosikokouksessa F-piirin myöntämä vuoden aktiivisimman klubin palkinto.

Ari Suokko

LC Luvian 45-vuotisjuhlassa 10.10.2015 palkittiin lion Hannu Kulmala Lions-
ritari arvolla ja lion Antti Tuominen Prokressiivisella MJ jäsenyydellä (PMJF). 
Juhlapuheessa piirikuvernööri Antti Rajaniemi muisteli mm. monin esi-
merkein klubin erittäin aktiivista ja tuloksellista toimintaa kautta aikojen.

 Yleisnäkymä kentältä. Kuva: Leena Kuismanen.

Kahviteltassa vasemmalta Sari 
Tirronen, Heini Korpelainen ja 
Sirkka Blomqvist. Kuva: Leena 
Kuismanen.

Kunnianosoitustapahtumassa vasemmalta todistaja Ismo Anttila, uusi Lions-
ritari Hannu Kulmala, puoliso Marjatta Kulmala, Melvin-palkittu Antti Tuo-
minen ja puoliso Ulla Tuominen, Lions-ritariksi lyömisestä vastannut PDG 
Ossi Lahtinen ja todistaja Yrjö Aho. Kuva: Sami Vuorinen.

LC Isokyrön lionsveljet ahertamassa sankarihautausmaan tyynykivien teks-
tien parissa. Kuva: Sisko Thors.



50  LION  6/15

Tawastilaista metsänperkuuta
talkoiltu neljännesvuosisata 

Killanmäen tanssilava henkiin

LC Ulvila/Aurora lahjoitti leluostoksiin

Frisbeerata Valtimolle

Killanmäen tanssilava Pöytyän Karinaisissa heräsi henkiin muutaman vuo-
den hiljaiselon jälkeen. Uusittu tanssilava sai kunnon käynnistyksen, kun 
LC Karinainen/Kyrö järjesti Venetsialaiset elokuun viimeisenä lauantaina 
yhdessä Pöytyän kunnan kulttuuritoimen kanssa. 

Perinteikkään 1940-luvun loppupuolella valmistuneen tanssilavan omis-
taa paikallinen urheiluseura Karinaisten Kunto. Varsinaisina kultavuosina 
Killanmäen lavalla pidetyissä tansseissa esiintyi suomalaisia huippuartis-
teja Olavi Virrasta Katri-Helenaan. 

Tänä vuonna Venetsialaisten tanssimusiikista vastasi Juha Simolan 
yhtye. Väkeä kerääntyi paikalle yli 300 henkeä. Perinteisten pullakahvien 
ja grillimakkaran lisäksi tanssiväkeä houkuteltiin pyttipannun ja popcornin 
tuoksuilla. Osa illan osallistujista vertasi Venetsialaisten tunnelmaa hyvin 
samanlaiseksi kuin menneiden vuosien tansseissa. Myös loppukesän sää 
näytti parhaat puolensa syysauringon laskuineen ja täysikuineen. Tunnel-
maa kohotti entisestään keskiyöllä nähty komea ilotulitus, jonka järjestä-
misestä vastasi Karinaisten VPK. 

Hämeenlinna/Tawastin klubista ennätti lokakuisena lauantaina (3.10.) perin-
teiseen metsänperkaus talkooaktiviteettiin Hattulan metsiin 20 lionia. Heikki 
Torkkolan johdolla ja perinteitä noudattaen aamukahveet hörpättiin paikal-
lisella huoltamalla. Aamukevennyksen jälkeen lion Heikki käskytti poruk-
kaa 25 vuoden kokemuksella. Tällä kertaa metsänperkuu palstamme sijaitsi 
Hattulan perämetsillä.

Metsän aluskasvillisuuden raivaustyö on ollut melkoinen menestysta-
rina klubille, niin myös tänä vuotena. Joka vuosi syksyn myötä tawastilai-
set ovat sännänneet metsäkeikalle moottorisahojen, kirveiden ja vesurei-
den kera. Toki metsäkeikka on ollut aina huolella suunniteltu, yhteistuu-
min Hattulan kunnan tai seutukunnan paikallisten maanomistajien kanssa. 

Vuosien saatossa urakoimamme metsäpalstat ovat harventuneet rymi-
nällä. Tänä vuonna ylsimme jo yli 50 hehtaarin kokonaismäärään. Parhaim-
pana talkoopäivänä on hikeä vuodatettu oikein runsaasti. Syystäkin päi-
vän metsäsaalis on kohonnut jopa kolmen hehtaarin alueen raivaamiseen. 
Klubimme kassaankin on tullut mukavasti rahallista vastinetta. Onpa joil-
takin palstoilta (maanomistajan luvalla) ahkerat lionit saaneet ottaa karsia 
ja pätkiä ”kuormasta” sauna ja takkapuita omiin tarpeisiinsa. Mutta eihän 
mikään metsätalkoo ole pelkää hikistä aherrusta. Myös tänä vuonna Hat-
tulassa roihusi komiat makkaratulet.

Parhaillaan on LC Tawastilla, Suomen Lions-liiton TOP 10 listalla jäsen-
määrältä, sijoittuvalla klubilla käynnissä merkittävä aurauskeppien vuole-
mistalkoo urakka. Ehkä voimme kertoa siitä tuonnempana.

Martti Jaakkola

Ensimmäinen aidosti perhekeskeinen lasten- ja naistensairaala Porissa Sata-
kunnan keskussairaalan tontilla hohtaa vielä uutuuttaan. LC Ulvila/Auro-
ran lionit kävivät marraskuun kuukausikokouksensa aluksi tutustumassa 
maaliskuussa avattuun Lasten- ja naistentaloon. Lahjoitimme jo keväällä 
500 € leluhankintoja varten. 

Kuulimme toimialaylihoitaja Tuula Arvolan esittelyn talon tiloista ja 
toiminnoista, sen jälkeen kävimme kierroksella uusissa, upeissa tiloissa. 
Katettu leikkipiha, vauhdikas ja iloinen taide käytävillä, odotustiloissa ja 
ulkona tekevät talosta viihtyisän ja niin kodinomaisen kuin nyt erikoissai-
raala vain voi olla. Näkee, 
että rakennussuunnit-
telussa on otettu vah-
vasti huomioon perhe- ja 
asiakas keskeisyys. Todella 
mielenkiintoinen tutustu-
miskäynti!

Sirkka Saari

On tämä ihan hauskaa, sanoi seitsenvuotias Santtu Kilpeläinen ja puttasi 
kevyellä ranneheitolla frisbeekiekon kohti metallikoria. Rautaketjut heläh-
tivät ja kiekko sujahti koriin.

Santun isä Pasi Kilpeläinen totesi, että lajia pystyy harrastamaan edulli-
sesti. Kolmen kiekon aloitussetin saa parilla kympillä.

LC Valtimo rakensi viime kesänä kunnan tuella Lokkiharjun liikuntapuis-
toon frisbeegolfradan. Klubi rahoitti hanketta noin 7  000 eurolla, josta lähes 
puolet saatiin Arne Ritari -säätiöltä.

Presidentti Erkki Tuovinen kertoi radan avajaisissa, että klubi halusi luoda 
50-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi jotain pysyvää ja huomioida etenkin nuo-
ret. Hän kiitteli Valtimon kuntaa, joka lähti mukaan hankkeeseen nopealla 
aikataululla sekä antoi käyttöön alueen ja teknistä osaamista.

Vastaanottaessaan rataa kunnan hoidettavaksi kunnanjohtaja Leena Mus-
tonen ilmaisi ilonsa uudesta liikuntapaikasta. Hanke on hänen mukaansa 
osoitus valtimolaisesta toimeliaisuudesta: kun syntyy hyvä ajatus, pan-
naan yhdessä toimeksi.

Lokkiharjun frisbeegolfradan suunnitteli ulkomaillakin lajin menestystä 
hankkinut Pasi Koivu. Yhdeksänväyläinen rata rakennettiin mäkiseen män-
tymetsään, joka antaa sopivaa vaativuutta pelaamiseen. Liikuntapuistossa 
on myös valaistu pururata-hiihtolatu ja uimala.

Satu Tanskanen

Killanmäen tanssilava heräsi jälleen leijonien venetsialaisjuhlien avulla hen-
kiin ja paikalle saapui yli 300 henkeä. 

LC Ulvila/Auroran presi-
dentti Sirkka Saari (vas.) 
ja toimialahoitaja Tuula 
Arvola. Kuva: Virpi Äijö.

Santtu Kilpeläinen kokeili lajia Valtimon frisbeeradan avajaisissa. Taustalla 
vuoroaan odottavat Pasi Kilpeläinen ja Irma Turunen.

Osa tawastilaisista makkaranuotiolla. Taustalla Markku Ilmarinen trumpet-
tinsa kanssa käynnisti talkoot Leijonamarssilla ja myöhemmin torvimusiik-
kia kuultiin makkaranuotiolla. Kuva: Teppo Valtonen.
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Suuri autonäyttely Riihimäellä 
jo 11. kerran

LC Karstula/Sirkat sai
ensimmäisen ritarin

Yö oli päivällä Lumossa

LC Riihimäki/Uramo järjesti Riihimäen torilla 3.5.2015 suuren perinteisen 
autonäyttelyn jo 11. kerran. Aurinkoinen ja lämmin sää suosi tapahtumaa ja 
väkeä oli paljon liikkeeellä. Tapahtumassa oli esillä 25 autouutuutta talous-
alueen eri autoliikkeistä.

Tällä kertaa oli mukana myös autosimulaatttori, jolla itse kullakin oli 
mahdollisuus testata, miltä tuntuu, kun auto pyörii ympäri. Yleisöä viih-
dytti musiikilla vastikää Lion-ritariksi lyödyn Raimo Turtiaisen Raimo Tur-
tiai nen & pojat -yhtye. Buffetista löytyi makkaraa, kahvia ynnä muuta ja 
paikalla oli myös perinteinen peräkonttikirppis. Tilaisuuden huipensi auto-
huutokauppa, jossa oli huudettavana erittäin siisti käytetty auto.

Tilaisuuden ideoija ja ”isä”, myös uusi Lion-ritari, veli Harri Kylmälä, oli 
tyytyväinen tapahtumaan ja sen tuottoon, joka jaetaan kokonaisuudessaan 
paikkakunnan nuorten ja vanhusten tukemiseen.

LC Karstula/Sirkat ovat varttuneet neidon ikään: 20-vuotisjuhlaa vietet-
tiin 3.10.2015. Sirkat ovat toiseksi vanhin naisklubi G-piirin alueella. Sirkat 
porhaltavat reippaasti eteenpäin ja ovat näkyvästi monenlaisissa tapahtu-
missa mukana karstusten arjessa. 20-vuotisjuhlassa Sirkat saivat ensimmäi-
sen ritarinsa. Ritariksi lyötiin Arja Lahti, alusta saakka mukana ollut esimer-
killinen leijona. Maatalon töiden ja Lions-työn ohella hän on ehtinyt osal-
listua lukuisiin kunnallisiin ja järjestöllisiin luottamustehtäviin. Ritarisere-
monian suoritti monissa Lions-tehtävissä palvellut ritari Pekka Arkilahti, LC 
Pihtiputaan kuluvan toimikauden klubipresidentti.

LC Karstula/Sirkoissa on mukana Arja Lahden lisäksi neljä perustajajä-
sentä: Riitta Kolari, Anneli Matilainen, Outi Takkala ja Helena Virtanen, 
jotka saivat huomionosoituksen piirikuvernööri Jorma Tuhkaselta ja ruu-
sun presidentti Terttu Möttöseltä. Juhlapuhujaksi kutsuimme Lions-rita-
rin Pirkko Kokkosen LC Äänekoski/Helmestä. Hän tarkasteli puheessaan 
naisten merkitystä ja roolia leijona-työssä. Sirkat ovat ripeitä toimissaan ja 
niinpä 20-vuotishistoriikin rytmiksi musiikinopettaja Olli Oikari oli valinnut 
vauhdikkaan rapin. Se sai yleisönkin laulamaan ja taputtamaan mukana. 

LC Karstula/Sirkkojen klubiteema on ”Palvelemme yhdessä”. Tällä ajatuk-

Lions Club Vantaa/Komeettojen järjestämään 12. konserttiin oli vihdoin-
kin saatu esiintyjäksi paljon toivottu Yö-yhtye, joka kuuluu pitkäaikaisim-
piin ja suosituimpiin suomirock-yhtyeisiin. Ainakin yksi henkilö konsertti-
yleisöstä sai ikuisen muiston, kun Olli Lindholm kutsui fanitytön kanssaan 
lavalle. Ja tilaisuuden juonsi tuttuun tapaan Satu Silvo.

 Laulaja Olli Lindholm on yhtyeen nykyisen kokoonpanon ainoa alku-
peräisjäsen. Yö-yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat mm. Rakkaus on 
lumivalkoinen, Pettävällä jäällä, Katujen kuningatar. He esittivät konser-
tissa näitä kauniita pehmeämpiä lauluja, ja saimme kuulla myös Joutsen-

11. kerran pidetty Uramon autonäyttely kokosi paikalle 25 autouutuutta eri 
autoliikkeistä.

Presidentti Terttu Möttönen toi-
votti juhlavieraat tervetulleiksi.

Sipoon Myyrien Tapio Tallberg vastaanottaa lahjashekin Rokkarockia 
varten. Kuva: Marja Ruusu, Valokuvaamo Studio Ruusu.

Olli Lindholm ja Yö-yhtye tunnelmoimassa. 
Kuva: Marja Ruusu, Valokuvaamo Studio Ruusu.

sella Sirkat osallistuvat kansainvä-
lisiin ja kansallisiin aktiviteettei-
hin säilyttäen painopisteen oman 
paikkakunnan auttamis- ja palve-
lutoiminnassa. Wappuhulinat on 
Sirkkojen ja Karstulan Mieskuo-
ron kevättempaus kunnanvirasto 
Himmelin pihassa vappupäivänä. 
Se on koko perheen kevään avaus: 
lapset (ja vanhemmatkin!) saavat 
ilmapalloja ja kasvomaalauksen. Arpavoittoja riittää vappuna lähes jokai-
selle, samoin simaa, munkkeja, kahvia ja makkaraa. Sirkat ovat ahkeria ja 
monitaitoisia, teemme paljon myös itse: ompelemme tilkkutyöpajassa, lei-
vomme herkkuja joulumyyjäisiin, kudomme sukkia ym.

Sirkat tekevät runsaasti myös näkymätöntä auttamis- ja palvelutyötä. 
Haluamme olla käytettävissä eri-ikäisten ihmisten apuna ja ilona, missä 
meitä tarvitaan. 

Terttu Möttönen

laulun sekä Särkyneen enkelin. Tunnelma konsertissa oli niin hieno, että 
lopussa täysi sali yleisöä osoitti suosiotaan esiintyjille taputtaen seisoaltaan.

Tämänkin konsertin tuotto tullaan lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen 
lasten, nuorten ja vanhusten hyväksi. Konsertissa luovutettiin 3  000 euron 
toiminta-avustus Sipoon Myyrille, joka keskuudessamme tunnetaan erityi-
sesti heidän järjestämästä kehitysvammaisille suunnatusta Rokkarock-viih-
detapahtumasta.  Sipoon Myyrät -79 ry on Länsi-Sipoossa ja Itä-Vantaalla 
toimiva alueellinen, sitoutumaton urheilu- ja kyläseura. 

Esittelimme lavalla myös ”37:llä sydämellä” neulomamme Äiti Teresa 
-peiton, jonka lahjoitimme yllätyslahjana kunniajäsenelle ja vuotuiselle juon-
tajallemme Satu Silvolle. 

 Yleisölle ja bändille suuret kiitokset tilaisuudesta ja sen tunnelmasta.

Eija Päivinen
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Vuonna 1995 perustettu, Suomen 30. ja N-piirin toinen naisleijonaklubi, 
helsinkiläinen LC Pro Cultura on siirtynyt nuoruudesta aikuisuuteen eli saa-
vuttanut 20 vuoden kunnioitettavan iän. 

Nimikkoaktiviteettinamme on jo kolmen vuoden ajan ollut Myllypuron 
monipuolisen palvelukeskuksen asukkaiden luku- ja keskustelupiiri. Van-
hukset ovat tottuneet painettuun sanaan. Lukeminen on ollut ajanvietettä 
parhaimmillaan ja monelle rakas harrastus. Iän karttuessa voimat ja var-
sinkin näkökyky saattavat rajoittaa lukemista. Laaja äänikirjojen tarjonta 
korvaa osin puutetta, mutta ei sovellu kaikille. Joka toinen viikko järjes-
tettävässä tuokiossa keskustelu kulloinkin käsiteltävänä olevasta kirjasta 
käy vilkkaana. Aihetta tarkastellaan usein omien kokemusten kautta, joten 
tilaisuus tarjoaa tärkeän kanavan osallistumiselle ja muistojen jakamiselle. 
Luku- ja keskustelupiirin lisäksi klubimme leijonat ovat mukana palvelukes-
kuksen organisoimassa vapaaehtoistyössä mahdollistamassa pyörätuolilla 
liikkuvien vanhusten tilaisuuksiin osallistumista.

Useiden muiden leijonaklubien tapaan jaamme stipendejä lähikoulujen 
taideaineissa aktiivisille oppilaille ja järjestämme esiintymismahdollisuuksia 
tilaisuuksissamme. Naapurimme, Näkövammaisten palvelukeskus Iiriksen 
lapset ovat myös lähellä sydäntämme. Toimintasuunnitelmaamme onkin 
kirjattu mielekkäiden yhteistyömuotojen etsiminen Iiriksen toimintapihan 
ylläpitoon ja toimintaan osallistumiseksi.

Toimintatavaksemme muodostuneet tekeminen ja kohtaaminen ovat taas 
valttia tulevan joulukuun 13. päivänä. Klubimme on jakanut mietelauseita 
ja toivottanut Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Helsingin Seurasaa-
ren Joulupolulla vaeltaville, yli 10  000 kulkijalle. Tapahtuma täyttää tänä 
vuonna 20 vuotta. LC Pro Culttura on mukana 19. kerran eli lähes ensim-
mäisestä tapahtumasta alkaen.

Pinja Vilhunen

”Auta lasta, auta perhettä” keräys Korson S-marketissa Isänpäivän aattona 
7.11. oli taas menestys. Komeetat olivat levittäytyneet kolmeen paikkaan 
hyvin merkittyjen ostoskärryjen ja ”Monta tapaa tehdä hyvää” taustajulistei-
den kanssa. Pienten jakamiemme esitteiden avulla asiakkaat osasivat ostaa 
kuivamuonaa, säilykkeitä, hygieniatuotteita ja lasten leluja yms. Kolme 
autollista tavaraa vietiin lahjoitettavaksi Vantaa turvakodin ja Korson kir-
kon diakoniatyön kautta apua tarvitseville. Tuotteiden arvo oli 1  500 euroa.

Heti samana iltana laitoin sosiaalisen median kautta kiitokset lahjoit-
tajille: Kiitos kaikki korsolaiset, kun osallistuitte niin hienosti ”Auta lasta, 
auta perhettä” -keräykseen. Saamme viedä monta autollista tavaraa turva-
kotiin ja diakoniatyöhön.

Viestistä saatiinkin Facebookissa satoja ”tykkäyksiä” ja kiitoksia hyvän 
työn tekemisestä ja auttamisesta

Eija Päivinen

Lions Club Asikkala on vuodesta 1995 alkaen joka toinen vuosi järjestänyt 
erilaisia saunatapahtumia Asikkalassa yhteistyössä Suomen Saunaseuran 
ja Päijät-Häme-lehden kanssa. Kahden vuosikymmenen pituinen tapahtu-
masarja päättyi Asikkalan Päijännetalon kesänäyttelyyn yhteistyössä Asik-
kalan kunnan ja Suomen Saunaseuran kanssa.

Pitkä yhteistyö on synnyttänyt järjestäjäklubille laajan saunoihin ja sau-
nomiseen liittyvän yhteistyöverkoston ja sen lisäksi luonut osallistujien kes-
ken lujia ystävyyssiteitä. Saunatapahtuman tavoitteena on ollut suomalai-
sen saunakulttuurin edistäminen.

Saunaraati on saanut tapahtumien myötä tutustua hyvin erilaisiin sau-
noihin, saunomistapoihin.

Suomalaisen saunan päivänä 2.6.2002 Lions Club Asikkala sai vastaan-
ottaa Suomalaisen Saunaseuran myöntämän Samuli-palkinnon tunnustuk-
sena sauna-aatteen hyväksi tekemästään työstä. Tavoitteena näyttelyllä oli 
toteutuneiden saunatapahtumien aineiston esittelyn lisäksi luoda koko-
naisvaikutteinen saunaelämys tuoksuineen, äänineen, kuvineen ja raken-
nelmineen, joista ainakin esiteltävät saunarakennukset sijoitetaan talon 
pihamaalle. Näyttelyyn liittyi myös erilaisten saunatarvikkeiden myyntiä.

LC Asikkala tunnetaan erityisesti myös valtakunnallisesti kuuluisista 
Anianpellon Markkinoista. Jokavuotinen kotiseutu-kulttuuriperinnetapah-
tuma järjestetään Suomen kauniimmalla markkinapaikalla Vesijärven ran-
nalla Vääksyssä.

Klubi on huomattu ja palkittu aiemmin monipuolisesta toiminnastaan. 
Tänä vuonna Asikkalan kunnan vapaa-aikalautakunta palkitsi klubin myön-
tämällä itsenäisyyspäivänä Asikkalan kulttuuriteko -palkinnon. Valtakunnal-
linen Elävät Kaupunkikeskustat ry on palkinnut Asikkalan kunnassa sijait-
sevan Vääksyn keskustan Pienten keskustojen 2015 -palkinnolla. Palkitse-
misperusteluissa todetaan myös Vääksyn erilaiset tapahtumat, jotka lisää-
vät alueen vetovoimaa. Näitä ovat esimerkiksi Anianpellon markkinat.

20 vuotta kulttuuria naisideoilla

”Auta lasta, auta perhettä” 

Saunasta saunomiseen
Iloisia klubikokousilmeita. Ensimmäisenä oikealla charterpresidentti Marja 
Melvas edessään nykyinen presidentti Arja Karhunen. 

Kuvasta näkyy, että kärryissä on paljon kaikenlaista tarpeellista. Kuva: Tiina 
Halmevuo.

Markkinoiden juoksun suojelijana toiminut  Kenian Pohjoismaiden suurlähet-
tiläs Dr Joseph Sang keskustelee juontajan Wilson Kirwan sekä suurlupaus 
Alisa Vainion valmentaja Rami Wilanderin kanssa.



6/15  LION  53

Leijona-laavu on Jurvan Rauhankankaalla palvellut jo lähes kaksikymmentä 
vuotta jurvalaisia ja viime vuosina myös kurikkalaisia hiihtäjiä ja ulkoilijoita.

Laavu tarvitsi ehostusta varsinkin katon suhteen. Samalla klubilaiset päät-
tivät tehdä laavun viereen tarpeellisen puuvajan.  Puutavara hankkeeseen 
löytyi omasta metsästämme Klapurin majan ympäristöstä. Talkoita asian 
onnistumiseksi pidettiin useita. Veli-Pekka Patorannan ja muiden aktiivis-
ten klubilaisten toimesta puuvaja rakennettiin ja se toimi Leijonien myyn-
tikojuna jo Jurvan markkinoilla kesäkuussa 2015.

Syksyllä puuvaja saatiin Rauhankankaalla viimeisteltyä ja sen puuhuol-
losta vastaa Kurikan kaupungin liikuntatoimi. Kiitos siitä kaupungille ja 
kiitokset myös ahkerille klubilaisillemme aktiviteettimme onnistumisesta.

Leijona-laavu sai 
puuvajan Jurvassa

Joululahjakasseja Ypäjän 
vähävaraisille miehille

Soi taivaat kiitosta
jälleen Kuopiossa

Klubien yhteistyötä
vaikka tihkusateessa

Kauniina syyspäivänä Matti Hiipakka ja Antti Kallio esittelevät laavua ja puu-
vajaa. He toivovat taukopaikalle edelleen vilkasta käyttöä, varsinkin kevät-
hankien aikaan. Kuva: Jaana Ala-Lahti / Jurvan Sanomat.

Viime jouluna Lions Club Ypäjä/Kate muisti joululahjakassilla Ypäjän vähä-
varaisia ja yksinäisiä miehiä. Vinkki lahjansaajista tuli Forssan seudun hyvin-
vointikuntayhtymästä. Sosiaaliohjaaja Sari Strömberg toteaa, että lahjoituk-
set ovat erittäin tervetulleita.

– Yksinäiset tai vähävaraiset miehet jäävät usein kaikkien lahjoitusten 
ja keräysten ulkopuolelle, kun huomio kiinnittyy joulun aikaan yleensä lap-
siperheisiin, Strömberg kertoo.

Lahjakassiin koottiin suolaisia ja makeita jouluisia makuja sekä Outi Lind-
qvistin ja Tuula Jussilan lahjoittamia sukkia. Viime jouluna Katen naiset 
hankkivat joululahjoja vähävaraisille lapsille ja nuorille. Lions Club Ypäjä/
Katen periaatteisiin kuuluu auttaa myös lähellä.

– Haluamme auttaa kotikylän avuntarvitsijoita keräämillämme varoilla, 
Katen naiset toteavat.

Klubi kerää varoja usealla eri tavalla. Mukaan auttamaan pääsee joka 
vuosi esimerkiksi asioimalla klubin perinteisissä joulumyyjäisissä jouluvii-
kolla. Tarjolla on kotona leivottua ja neulottua. Klubi tarjoaa samalla jou-
luglögit ja järjestää arpajaiset. Koko tuotto käytetään hyväntekeväisyyteen. 
Lisäksi klubi valmistaa joka syksy talkoilla havupalloja ja -kransseja, joita 
on myynnissä Perttulan Kukassa ja Lahjassa. Niidenkin tuotto käytetään 
hyväntekeväisyyteen.

Pääkaupunkiseudun Lions-klubit ovat hankkineet klubien välisenä yhteis-
työnä näkövammaisten lasten kuntoutuspihalle Iiris-keskukseen erilaisia 
virikkeellisiä välineitä. Eri klubien jäsenistä muodostuvat talkooryhmät huo-
lehtivat pihan ja välineiden kunnosta. Trampoliini purettiin ja osat laitettiin 
ensin kuivumaan, sitten talvisäilytykseen 12.11.2015. 

Markku Talvio

Alavan kirkko täyttyi jälleen konserttiväestä LC Kuopio/Kalakukon järjes-
täessä 18.11.2015 perinteisen konsertin teemalla Sopraano ja kaksi tenoria, 
Soi taivaat kiitosta. Konsertti palasi parin vuoden poissaolon jälkeen uusit-
tuun Alavan kirkkoon. Esiintyjinä olivat sopraano Piia Rytkönen sekä teno-
rit Ossi Jauhiainen ja Veli-Pekka Varpula. Säestäjänä oli uruissa ja pianolla 
Heikki Mononen. Konsertin tuotto menee vammaistyöhön.

Nuori iisalmelaissyntyinen sopraano Piia Rytkönen aloitti lauluopinnot 
Kuopion konservatoriossa. Sen jälkeen hän opiskeli mm. Hollannissa. Nyt 
hän suorittaa Tampereen ammattikorkeakoulun esittävän säveltaiteen lin-
jaa. Siilinjärveläinen Ossi Jauhiainen valmistui musiikin maisteriksi Sibe-
lius-Akatemiasta 2004 ja laulupedagogiksi 2012 Savonian amk:stä ja suo-
ritti laulun A-tutkinnon. Veli-Pekka Varpula aloitti klassisen laulun opiske-
lun vuonna 2007 ja valmistui Kuopion konservatoriosta 2013. Heikki Mono-
nen on musiikin maisteri kirkkomusiikin koulutusohjelmasta.

Runsasohjelmainen konsertti alkoi juhlavasti Sibeliuksen Finlandialla ja 
päättyi yhteisesti laulettuun Maa on niin kaunis. Alavan kirkossa kaikuivat 
erinomaisesti mm. G.Caccinin Ave Maria, Sibeliuksen Ristilukki ja  Intrada, 
R.Falvon Kertokaa se hänelle ja A.Adamin O Holy Night. Yleisö palkitsi 
esiintyjät runsailla suosionosoituksilla ja kukkasilla. Ensi vuonna klubin 
täyttäessä 35 vuotta, konsertti pidetään laajennettuna Kuopion Musiik-
kikeskuksessa.

Outi Heikkilällä, Päivi Mattilalla ja Sanna Tuomella oli mieleiset talkoot mar-
raskuun lopussa, kun he kokosivat joulun herkkukasseja lahjoitettavaksi.

Lionit Martti af Heurlin LC Helsinki/Vallila, Jorma Lahti-Nuuttila LC Helsinki/
Pakila ja Markku Talvio LC Vantaa/Pähkinärinne. Kuvan otti talkoisiin osal-
listunut lion Arja af Heurlin LC Vantaa/Helsinge. ”Me palvelemme – satoi 
tai paistoi”.

Kukitetut esiintyjät vasemmalta Ossi Jauhiainen, Veli-Pekka Varpula, Piia 
Rytkönen ja Heikki Mononen. Oikealla tapahtuman puuhamies, lion Jarmo 
Puukko. Kuva: RNen.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Pauli Aho
LC Kuopio/Päivärannan etuoikeutettu jäsen Pauli Aho 
menehtyi 21.7.2015 Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa. 
Hän oli syntynyt 9.4.1936 Oulussa. Hänet oli kutsuttu 
Päivärannan leijoniin v. 1974.

Vastuuntuntoisena ja aina vapaaehtoisena leijonana 
hän hoiti klubin kaikki virat toimien myös lohkon- sekä 
alueen puheenjohtajana. Hän oli myös Lions-ritari. Elä-
mäntyönsä Pautli teki instrumenttiteknikkona Savon 

Sellu Oy:ssä. Hän oli myös tunnettu keksijänä, joista kertyi 16 patenttia. Hänen 
mieliharrastuksensa oli moottoripyöräily. Paulia jäivät kaipaamaan puoliso ja 
kolme lasta, neljä lastenlasta sekä laaja leijonien ja ystävien joukko. 

Ingmar Bäck 
LC Korsnäs chartermedlem Ingmar Frejvid Bäck avled 
hastigt den 10.8.2015. Han var född den 23.8.1934. Ing-
mar blev medlem i Korsnäsklubben vid dess start 1967. 
Han flyttade till Vasa 1968 och övergick till LC Vasa/
Kvarken. Där var han bl.a. president 1980-81. När 
denna klubb upplöstes sökte han transfer tillbaka till sin 
gamla klubb i Korsnäs.

Efter sin studentexamen vid Vasa svenska samskola bör-
jade Ingmar studera vid Helsingfors Universitet. Han var en aktiv gymnast och 
utbildade sig allra först till gymnastiklärare. Under 1950-talet verkade han som 
sådan i skolor i Helsingfors, Nyland och Österbotten. Ingmar blev år 1966 både 
fil.mag. och odontologie licentiat. Han var skoltandläkare i Korsnäs 1966–67. 
Från 1968 verkade han som privat tandläkare i Vasa under 40 år. Vid sidan av 
sitt yrke var Ingmar bl.a. mycket intresserad och kunnig i att odla växter av olika 
slag, vilket märktes både vid sommarvillan och i stadslägenheten. Ingmar hade 
stor omtanke om sina medmänniskor, såväl patienter som familj och vänner. Han 
sörjs närmast av sin hustru Viveca samt sonen Fredrik och sonhustrun Linda. 

Kari Forsten
LC Pori/Meri-Porin jäsen Kari Forsten menehtyi liikenneon-
nettomuuden uhrina lähellä kotiaan 21.6.2015.

Lion Kari Forsten oli syntynyt 13.1.1959. Klubimme 
jäseneksi hän tuli 13.4.2015, jolloin hänet vastaanotettiin 
joukkoomme. Lion Kari toimi osa-aikaisena tivoliyrittäjänä. 
Hänen laitteitaan käytettiin monissa klubimme tapahtu-
missa, lapsille mieluisin paikka oli lähes aina täynnä oleva 
pomppulinna. Lionstoiminta oli Karille läheistä, päätellen 

perityistä pienistä laitevuokrista ja palvelualttiudesta kaikissa tapahtumissa. Lion 
Karia jäivät kaipaamaan avopuoliso, äiti, sisar perheineen sekä suuri ystävien 
joukko.

Kari Eskola 
LC Oriveden jäsen Kari Eskola menehtyi pitkäaikai-
sen sairauden uuvuttamana 14.5.2015. Hän oli synty-
nyt 22.12.1956 Orivedellä. Kari kutsuttiin klubiin v. 
1995. Lionstoimintaan hän osallistui esimerkillisesti, hoi-
taen kaikki klubivirat määrätietoisesti toimien president-
tinä kaudella 2005–2006. Klubin järjestämissä tilaisuuk-
sissa, oli ne sitten juhlia tai talkoita, Kari oli lady Elisan 
kanssa aina mukana.

Työuransa Kari teki isänsä jalanjälkiä seuraten autoilijana, viimeiset vuodet 
kuljetusliike Kari Eskola Oy:n toimitusjohtajana. Työtehtäviään hän hoiti vielä 
sairasvuoteeltaankin, niin kauan kun voimia riitti. Lionsveljien lisäksi häntä 
jäivät kaipaamaan puoliso Elisa sekä lapset: Tiia, Niina ja Miikka perheineen 
sekä muut sukulaiset ja suuri ystävien joukko.

Timo Haapamäki
Sulatellessaan juuri toteutettua tervahauta-aktiviteettiään 
LC Virrat/Toriseva sai suruviestin; sairauden uuvuttama 
leijonaveli Timo Haapamäki oli siirtynyt täältä puolehen 
ylhäisen maan 1.7.2015.

15.12.1956 syntynyt Timo opiskeli Ahlmanin maata-
lousoppilaitoksessa maatalousteknikoksi. Valmistuttuaan 
hän palveli Hankkijan Virtain palvelukeskuksessa kah-
deksan vuotta, osallistuen samalla kotitilan töihin. Tämän 

jälkeen hän ryhtyi matkailuyrittäjäksi jatkaen vaimonsa kanssa vanhempiensa 
aloittamaa alan uraauurtavaa toimintaa. Isä leijonaveli Esko on klubimme 
charter-jäsen. Aina klubin perustamisesta lähtien Matkailutila Haapamäki on 
ollut keskeinen klubin tilaisuuksien ja klubiveljien perhejuhlien pitopaikka. Not-
kuva pitopöytä, savusauna, luonnonläheiset elämyspalvelut ja perinteitä vaali-
vat rakennukset muodostivat ainutlaatuisen viitekehyksen. 

Opimme tuntemaan Timon hyväntahtoisena asiakaspalvelijana ja uutterana 
puurtajana. Klubiin hänet kutsuttiin vuonna 1990, oli presidenttinä kauden 
2003–2004, valittiin vuoden leijonaksi kaudelta 2009–2010, erityisansiona 
jäsenhankinta. Kaipaamaan jäivät vaimo, poika perheineen ja tytär sekä sisar 
ja vanhemmat.

Paavo Heikkilä
LC Keravan pitkäaikainen ja uuttera veli Lions-ritari 
Paavo Heikkilä nukkui pois 27.4.2015 pitkällisen sairau-
den murtamana. Hän oli syntynyt vuonna 1936 Oulai-
sissa maanviljelijäperheeseen. Paavo kävi koulunsa Oulai-
sissa ja suuntasi keskikoulun jälkeen töihin Limingan pos-
tiin, mistä koko aikuisiän kestävä postiura alkoi. Työt pos-
tin parissa kestivät vuodesta 1951 aina 1.3.1993 saakka 
42 vuoden ajan, jolloin pääsi ansaitulle eläkkeelle.

Vuonna 1978 Paavo aloitti Pasilan postilajittelukeskuksen Helsinki 100:n 
päällikkönä ja siirtyi v. 1986 vielä Helsingin Pääpostin päälliköksi. Viimeiset 
vuodet hän toimi Uudenmaan toimipaikka-alueen aluejohtajana. 

Veli Paavo oli aktiivinen jäsen monissa eri järjestöissä. Hän aloitti Lions-
uransa Keravalla 1991 ja jos oli aikaansaava töissä niin oli hän sitä myös Lions 
-veljenä. Veli Paavo oli arvostettu veli, joka loppuun asti jaksoi osallistua moni-
naisiin aktiviteetteihin. Hänet muistetaan perään antamattomana ja korvaa-
mattomana Lions-arpojen, konserttilippujen ja joulukonserttien myyjänä, jossa 
hän päihitti meidät nuoremmat veljet mennen tullen. Ansioistaan Paavo huo-
mioitiin Arne-ritari arvolla 2012. 

Lassi Väisänen

Olli Heimonen
LC Mäntyharjun aktiivilion Olli Heimonen nukkui 
pois 28.6.2015 pitkään jatkuneiden sairauksien uuvut-
tamana. Olli oli syntynyt 12.7.1944 Tarvasjoella, josta 
hän muutti Pertunmaalle 1969 ja toimi siellä ensin mei-
jerinjohtajana ja sitten pankinjohtajana. Vuonna 1974 
hän muutti Mäntyharjulle yksityisyrittäjäksi. Olli oli myös 
musiikkimies: hän lauloi Laulu Sepoissa ja innostui huu-
liharpun soittamisesta kun paikkakunnalle perustettiin 

huuliharpistien seura. 
Lions-toimintaan Olli liittyi 1979 kun Mäntyharjulle perustettiin vanhan 

klubin rinnalle LC Reissupojat. Reissupoikien yhdistyttyä myöhemmin LC Män-
tyharjuun Olli jatkoi aktiivilionina. Olli oli vuosien varrella mm. kahdesti pre-
sidenttinä, alueen ja lohkon puheenjohtajana sekä useita kausia klubin rahas-
tonhoitajana. Hänet tunnettiin auttamishaluisena ihmisenä ja miehenä, joka 
vapaaehtoisesti ja innostuneena tarttui moniin aktiviteetteihin. Hän kuului 
LC Mäntyharjun vakiokaartiin oli kyseessä arkinen työnteko taikka hauskan-
pito. Ollia jäivät kaipaamaan perheen lisäksi suuri joukko tuttavia ja ystäviä. 
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Reijo Ikäheimonen
LC Espoon jäsen Reijo Ikäheimonen menehtyi 6.8.2015 
nopeasti edenneeseen sairauteen. Reijo Ikäheimonen syntyi 
3.10.1943 Savonlinnassa. Hän aloitti menestyksekkään 
uransa Lions-toiminnassa vuonna 1976 Olarin klubissa. 
Myöhemmin hän siirtyi LC Espoon jäseneksi.

Reijo teki menestyksekkään työuran mainonnan 
parissa. Hän toimi 80-luvulla osaomistajana ja toimi-
tusjohtajana Ulkomediat-konsernissa, josta kehittyi yksi 

maan suurimmista ulkomainosyhtiöistä. Reijo perusti 90-luvun alussa Posternet 
-yhtiön, jonka liiketoiminta perustui mallisuojattuihin ja patentoituihin ulko-
mainosvälineisiin. Infobase Towers -yhtiön hän perusti vuoden 2000 lopussa. 
Yhtiön tuote on Infotorni, joka sijoitetaan kaupunkien yritys- ja teollisuusaluei-
den tuloväylille ja josta näkee mitä yrityksiä alueella toimii. Järjestelmä on saanut 
hyvän vastaanoton Suomen ulkomainosmarkkinoilla. Yrittäjänä ja mainonnan 
ammattilaisena Reijolla oli kattavat kontaktit alan päättäjiin ja yhteistyökump-
paneihin sekä rohkeutta tehdä uusia avauksia tarvittaviin tahoihin. Hänen aja-
tuksenaan oli saada Lions-aktiviteeteille mahdollisimman laaja julkisuus. Hän 
korosti myös yhteistyön hyödyllisyyttä sopivien kumppaneiden kanssa.

Vuodesta 2000 alkaen hän toimi 107 Bt-piirin erilaisissa tehtävissä. Suo-
men Lions-liitossa hän ideoi turvapäivätapahtuman vuonna 2002. Punainen 
Sulka -kampanjassa vuosina 2004–2007 hän toimi yhteiskuntasuhteiden kehit-
täjänä. Reijo veti ansiokkaasti valtakunnallista Digi-projektia vuosina 2006–
07 kun YLE muutti TV-lähetykset digitaaliseksi. Reijo ideoi SKEBA-bändi-
skaban, jonka voittaja vuodelta 2012, Softengine, valittiin Suomen Euroviisu-
edustajaksi. SKEBA jatkuu edelleen. Ikäheimosen aloitteesta Lions-liitto aloitti 
yhteistyön Yleisradion järjestämän Nenäpäivän kanssa.

Reijo Ikäheimonen oli myös kirjailija. Hän toimitti ulkomainonnan ammatti-
julkaisuja sekä oppikirjoja. Muista teoksista mainittakoon Tunneäly, Strateginen 
äly ja Luova äly, joihin hän ammensi tietoa omasta kokemuksestaan yhdessä Kai 
Vakkurin kanssa. Lions Club Espoo muistaa Reijon poikkeuksellisen aikaansaa-
vana lionina, jonka ideoista ja toiminnasta Suomen lionit ovat saaneet maan-
laajuista näkyvyyttä ja menestyksellisiä Lions-aktiviteetteja.

Veli Jolkkonen
LC Kaavin pidetty jäsen Veli Jolkkonen nukkui keskuu-
destamme pois 5.7.2015 lomamatkalla Vaasassa. Veli syn-
tyi Liperissä v. 1941. Hän toimi työelämässä Etelä-Suo-
messa, mistä muutti puolisonsa Ritvan kanssa Kaaville.

Veli oli aktiivinen ihminen, hän toimi useissa eri teh-
tävissä. Hän liittyi LC Kaavin leijoniin vuonna 2001 
ja toimi klubin presidenttinä vuosina 2004–2005 sekä 
2012–2013. Hän osallistui kaikkiin aktiviteetteihin 

oma-aloitteisesti osoittaen näin todellista leijonahenkeä. Hänen ystävällinen ja 
yhteistyöhakuinen asenteensa on esimerkki meille kaikille. Keitimme hernekeittoa, 
paistoimme muurinpohjalettuja sekä paistoimme makkaroita myyntiin Kaavin 
markkinoille kartuttaaksemme aktiviteettitiliä. Veli järjesti myös tärkeitä klu-
bimme sisäisiä tapahtumia, kuten saunailtoja ja teatteriretkiä, mitkä kannusti-
vat meitä aktiviteetteihin. Hänen puolisonsa Ritva on myös ollut mukana Velin 
tukena koko ajan ja jatkaa leijonatoimintaa klubin jäsenenä. Läheisten ja ystä-
vien lisäksi Veliä jäivät kaipaamaan Kaavin leijonat puolisoineen.

Gustav Kangas  
LC Närpes har förlorat en mångårig klubbmedlem 
då  Gustav Kangas avled 27.10.2015. Han var född 
19.4.1934 och kom med i klubben redan 1964, vilket 
betyder att han varit trogen medlem i hela 51 år. Han var 
president år 1966-1967. Undertecknad hade förmånen 
att intervjua honom hösten 2014 i samband med klub-
bens 60-årsjubileum. 

Broder Kangas är uppvuxen i Närpes. Från Vasa 
svenska lyceum blev han student i början på 50-talet. I Helsingfors studerade 
han ekonomi vid Hanken där han avlade sin diplomexamen. I Helsingfors job-
bade han en tid på Industribrand – ett försäkringsbolag i industrins tjänst. Men 
sedan bar det iväg till USA, året var 1959. Där jobbade han i Connecticut nära 
New York vid svenska firman Electrolux. I samma område fanns många invan-
drare, speciellt från regionen Närpes-Sydösterbotten. Han kom där i kontakt med 
snickare från hemtrakterna och plötsligt var han inredningssnickare. Han gifte 
sig också där med en Närpesflicka. 

Efter Amerika-sessionen kom han tillbaka till Närpes och började jobba på 
Närpes Bröd, ett företag som bl.a. hade hans far som delägare.Kommunalt har 
broder Kangas jobbat som mångårig revisor. Han tyckte om att resa, speciellt ville 
han besöka spanska fastlandet.

Broder Kangas far var en av grundarna av LC Närpes 1954. Broder Gus-
tav Kangas framhöll under intervjun att sociala gemenskapen i klubben varit 
viktig för honom. I synnerhet mindes han de långa och många diskussioner som 
fördes under 60- och 70-talen. LC Närpes minns broder Gustav Kangas med 
tacksamhet. 

Göran Sundqvist
Seppo Keinänen 
LC Imatra/Vuoksen jäsen ja pitkän uran lionstyössä tehnyt 
ylikonstaapeli Seppo Keinänen menehtyi vakavaan sairau-
teen 2.10.2015. Hän oli syntynyt Imatralla 1.10.1948. 
Seppo oli idearikas, aktiivinen ja aikaansaava lion lähes 
30 vuoden ajan. LC Imatra/Kosken jäseneksi hän liittyi 
vuonna 1986 ja siirtyi toukokuussa 2010 klubien yhdis-
tyttyä LC Imatra/Vuoksen jäseneksi. Seppo ehti toimia 
kaikissa klubin johtotehtävissä ja oli aina valmis osallis-

tumaan erilaisiin aktiviteetteihin. 
LC Imatra/Kosken presidenttinä Seppo toimi 1997 ja 2008 ja Sulka-vastaa-

vana kaudella 2005–2006. LC Imatra/Vuoksen Sulka-vastaavan tehtävät hän 
otti hoitaakseen myös kaudelle 2015–2016, mutta tehtävä keskeytyi vakavaan 
sairauteen. Melvin Jones -jäsenyys Sepolle myönnettiin 2010.

Seppo valmistui 1969 Helsingin poliisikoulusta ja varsinaisen, 37 vuotta kes-
täneen työuran hän teki Imatran poliisilaitoksessa. Marketta puolison ja lähisu-
kulaisten ohella Seppoa jäivät kaipaamaan laaja ystävien joukko.

Jorma Kinnunen
LC Taivalkosken perustajajäsen, maanviljelysteknikko, 
talousneuvos Jorma Kinnunen haudattiin 26.7.2015 
Taivalkoskelle. Jorma Kinnunen oli syntynyt v. 1933. 
Elämäntyönsä hän teki pankkialalla, ensin harjoitteli-
jana, sitten konttorinhoitajana, konttoripäällikkönä ja 
1.10.1964 hänet kutsuttiin Taivalkosken Osuuspankin 
johtajaksi. Tätä virkaa hän hoiti ansiokkaasti eläkkeelle 
siirtymiseen saakka.

Jorma Kinnunen toimi Taivalkosken LC:n presidenttinä v. 1968–69 ja 1994–
95 ja ZC 1971–72 ja RC 1974–75.

Jorma Kinnunen toimi useissa luottamustehtävissä. Ansioistaan Jorma Kin-
nuselle on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein 
sekä Osuuspankkijärjestön kultainen ansiomerkki. Hyväntahtoista ja auttavaista 
Jorma Kinnusta jäivät kaipaamaan lapset perheineen sekä laaja ystävien ja klu-
biveljien joukko. 

Esko Kokkonen 
LC Sotkamon aktiivinen leijona Esko Viljam Kokkonen 
sai kutsun siirtyä ikuisille kalavesille Oulussa 15.1.2015. 
Hän oli syntynyt 5.5.1943 Siilinjärvellä. Koulutuksel-
taan hän oli rakennusmestari ja teki elämäntyön raken-
tamisen eri osa alueilla Savossa, Koillismaalla, Venäjällä, 
Pohjois-Suomessa. Hänet kutsuttiin LC Sotkamon jäse-
neksi 2010 ja Lions-toiminta oli hänelle hyvin läheistä 
olla mukana aktiviteeteissa. Savolaisena oli hyvin puhe-

lias ja seuraa rakastava leijona, hän oli tarinan mies. 
Kelopuu oli lähellä Eskon sydäntä, josta hän puhui suurella antaumuksella. 

Hän oli saanut toimia myös kelorakentamisen opettajan tehtävässä parin vuoden 
ajan. Luovana taiteellisena persoonana häneen liittyi erilainen suunnittelutyö, 
joka innosti aina tekemään suunnitellusta asiasta piirustuksen. Oman muoto-
kuvan veistäminen Sallan kelomökin hirren päähän, josta tunnistaa mallin ja 
tekijän persoonallisuuden erittäin hyvin sielunmaisemineen. 

Kalastus oli numero yksi, hän oli toiminut nuorena miehenä Kallavedellä 
kolme vuotta ammattikalastajana. Tämä harrastus oli aina mielessä ja toteutti 
sitä niin Suomessa kuin Venäjällä asuessaan. Eräs asia jossa Esko oli ehdoton, 
oli rajamuodollisuudet ja lupa-asiat. Hän sanoi, että jos jollakin on halu toi-
mia lakeja ja sääntöjä vastaan, niin matka pysähtyy tähän. 

Häntä kaipaamaan jäivät Maria-puoliso ja kolme lasta perheineen sekä run-
sas joukko ystäviä. Sotkamon leijonat kiittävät ja kunnioittavat lion Esko Kok-
kosen elämäntyötä luomalla uusia luontoaiheisia aktiviteetteja.
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Seppo Kosonen
LC Kerimäen pitkäaikainen jäsen liikennöitsijä Seppo 
Kosonen menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen Savon-
linnassa 5.8.2015. Hän oli kuollessaan 77-vuotias. Varsi-
naisen elämäntyönsä hän teki liikennöitsijänä perit tyään 
isänsä Risto Kososen linja-autoyhtiön vuonna 1966. Seppo 
oli aktiivisesti mukana Linja-autoliiton Kaakkois-Suo-
men osaston (ent. Saimaan osasto) toiminnassa. 

Seppo liittyi LC Kerimäen jäseneksi 1964 ja toimi 
aktiivisesti klubitoiminnassa 50 vuoden ajan. Veljet muistavat hänet jämäköitten 
puheenvuorojen käyttäjänä. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Marja ja poika 
Jyrki perheineen, sukulaiset, henkilökunta, laaja asiakaskunta ja monet ystävät.

Eino Luoma
Alahärmässä 15.9.1932 syntynyt Eino Jaakko Johannes 
Luoma ja menehtyi Pietarsaaressa 13.9.2015. Jyväskylän 
yliopistosta Eino valmistui kansakoulunopettajaksi ja Hel-
singin yliopistosta 1977 filosofian kandidaatiksi. Opetta-
jana ollessaan Eino perehtyi oppilaittensa erilaisiin oppi-
misedellytyksiin ja vaikeuksiin. Keskeisenä toimijana ja 
ideoijana Eino kutsuttiin kouluhallitukseen jatkamaan ja 
valvomaan uuden koulun kehitystä. Hän oli myös läänin-

hallituksessa tarkastajana, kunnes palasi Pietarsaaren koulutoimenjohtajaksi ja 
virastopäälliköksi, siirtyen eläkkeelle 1991. Ansiokkaasta työstä koulun kehittä-
miseksi hän sai kouluneuvoksen arvon.

Eino oli mukana myös monessa järjestössä, ollen mm. Lions Club Pietarsaaren 
perustajajäsen, toimien sen presidenttinä sekä myöhemmin lohkon sekä alueen 
puheenjohtajana. Eino oli määrätietoinen ja jämäkkä lion, joka hoiti annetut 
vastuutehtävät tarmolla ja vastuuntunnolla. Tulemme lämmöllä muistamaan 
hänen erinomaiset johtajan ominaisuudet, joita hän joutui käyttämään vaihte-
levissa ongelma-/ ja kehitystilanteissa. Einoa jäivät kaipaamaan puoliso Astrid 
ja lapset perheineen, sekä sukulaiset ja ystävät.

Esko Mankinen
Toimitusjohtaja Esko Mankinen nukkui pois 88 vuoden 
ikäisenä 15.9.2015. Hän teki elämäntyönsä perustamas-
saan konepajassa ja oli aktiivisesti mukana lähes loppuun 
saakka. Esko oli koko elämänsä kiinnostunut tekniikasta 
ja teknisistä ratkaisuista. Konepaja Mankisen suurin vah-
vuus on rautateiden rakentamis- ja kunnossapitokalusto. 

Esko Mankinen toimi aktiivisesti Lions Club Riihi-
mäki/ Uramon monissa eri tehtävissä ja toimissa. Hän 

liittyi klubiin vuonna 1970. Melvin Jones -tunnustuksen Esko sai vuonna 2008. 
Esko harrasti kaitafilmausta ja hän oli kameroineen tuttu näky melkein kai-
kissa leijonatilaisuuksissa. Hänen ansiostaan LC Uramon historiaa on tallen-
nettu runsaasti. 

Kaipaamaan jäivät vaimo Ritva, lapset ja lastenlapset sekä runsas ystävien 
ja leijonaväen joukko.

Martti Mansikkamäki
LC Kauhavan perustajajäsen, talousneuvos Martti Man-
sikkamäki kuoli Kauhavalla 13.5.2015 88 vuoden ikäi-
senä. Martti toimi aktiivisena leijonana lähes 60 vuo-
den ajan. Elämäntyönsä hän teki pankinjohtajana pää-
osin Kauhavalla. Martti toimi klubissa kaikissa vastuu-
tehtävissä. Auttavaisuus, oikeudenmukaisuus ja määrä-
tietoisuus olivat hänen toimintansa periaatteita työssä ja 
vapaa-aikana. 

Rintamalla palvelleena veteraanien asiat olivat Martille tärkeitä. Leijonatoi-
minnassa se tuli myös monella tavalla esille. Hän esimerkiksi oli yhtenä aktiivi-
sena toimijana, kun Kauhavan leijonat rakensi uuden kodin vaikeasti sodassa 
vammautuneelle sotaveteraanille. Koko valtakunnan, jopa Euroopan tasolla LC 
Kauhava tuli tunnetuksi, kun Martti johti Viron ja Inkerin veteraanien kun-
toutusaktiviteettia vuosina 1991–1993. Koko valtakunnan alueella toimitettu 
keräys tuotti 2,5 miljoonaa markkaa, jonka turvin kaikkiaan 647 Suomen rin-
tamalla palvellutta Viron ja Inkerin veteraania sai kuntoutusjakson Suomessa. Se 
merkitsi näille veteraaniveljille, Suomi-pojille tavattoman paljon.Marttia jäivät 
kaipaamaan lapset perheineen sekä muiden omaisten ja ystävien suuri joukko.

Mikael Marttila
LC Heinola/Siltojen pitkäaikainen jäsen terveystarkas-
taja Johan Mikael Marttila kuoli Heinolassa 27.10.2015 
88-vuotiaana pitkään kestäneen sairauden uuvuttamana. 
Hän oli syntynyt Heinolassa 22.6.1927. Kauppatekni-
kon ja terveystarkastajan tutkinnot suoritettuaan hän pal-
veli terveystarkastajana Heinolan kaupunkia ja Heinolan 
kansanterveystyön kuntainliittoa vuosina 1951–1990. 

Klubin jäseneksi Mika kutsuttiin1981. Hänet tun-
nettiin taiteellisesti lahjakkaana klubiveljenä. Lahjakkaana lausujana ja ennen 
kaikkea kuoromiehenä hän oli omimmillaan. Heinolan Mieslaulajissa oli useita 
heinolalaisia lioneita, jotka vetivät Mikankin klubitoimintaan mukaan. Klu-
bissa hänet muistetaan joviaalina yhteishengen luojana, joka esimerkillisesti tal-
lensi leikekirjaan klubin historiaa ja tapahtumia.

Sotasairaalassa hän solmi pitkäaikaisen ystävyyden Rickhard Oidekiveen, Suo-
men-poikaan. Perheiden välinen ystävyys jatkui vierailuina, kunnes ne ikään-
tymisen ja sairauksien vuoksi vähenivät. Klubimme on jatkanut Mikan aloit-
tamaa perinnettä tukemalla vuosittain Suomen-poikia. Lahjakasta, älykästä 
huumoria viljelevää ja ystävällistä Mikaa jäivät kaipaamaan puoliso ja laaja 
omaisten ja ystävien joukko.

Martti Metsäketo 
LC Helsinki/Siltamäen perustajajäsen Martti Metsä-
keto kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen keskiviikkona 
23.9.2015. Hän oli kuollessaan 74-vuotias. Metsäketo 
toimi klubipresidenttinä 1994–1995, minkä lisäksi hän 
oli aktiivisesti mukana klubin aktiviteeteissa loppuun 
saakka. Aktiivisen leijonatoimintaan panostamisen perus-
teella LC Helsinki/Siltamäki antoi Metsäkedolle Melvin 
Jones -jäsenyyden. Metsäketo toimi klubityön lisäksi Suo-

men Lions-liitto ry:n SKEBA-työryhmässä antaen oman musiikillisen asiantun-
temuksensa koko Lions-liiton käyttöön.

 Päivätyönään Metsäketo toimi muusikkona ja laulajana. Metsäketo oli tans-
simusiikin pitkän linjan ammattilainen sekä opettaja ja kouluttaja Pop & Jazz 
Konservatoriossa. Hän oli aikansa käytetyimpiä studiomuusikoita Suomessa. Hän 
johti vuosia omaa nimeään kantanutta orkesteria, joka esiintyi aivan viime het-
kiin asti. Laulutaidon lisäksi Metsäketo hallitsi soittimista niin saksofonin, kont-
rabasson, huilun kuin congarummutkin. Musiikkiansioidensa perusteella Met-
säkedolle oli myönnetty Director musices -arvonimi vuonna 2006. Veli Marttia 
jäävät kaipaamaan lady Maikin ja lasten Tomin ja Annikan lisäksi koko Silta-
mäen lionsklubi (veljet ja ladyt).

Juha Nyyssönen
LC Karttula sai suruviestin 10.10.2015, lyhyehkö vakava 
sairaus johti Juha ”Jussi” Tauno Nyyssösen poismenoon kes-
kuudestamme. Juha syntyi Karttulassa 1.11.1961. Juha 
kutsuttiin klubin jäseneksi kaksi vuotta sitten ja kulu-
valla kaudella hän hoiti kakkosvarapresidentin tehtävää. 
Juha toimi Karttulan kunnan palveluksessa kuntaliitok-
seen saakka ja siitä lähtien Kuopion kaupungin työnteki-
jänä. Juha tunnettiin hymyilevänä hyväntuulisena ihmi-

senä ja hän oli aktiivinen monissa järjestötehtävissä. Juhaa jäivät kaipaamaan 
äiti ja veljet perheineen sekä suuri ystäväjoukko.

Matti Pekkala
LC Ranuan pitkäaikainen jäsen, palopäällikkö Matti Pek-
kala menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 20.9.2015. 
kotonaan Ranualla 73 vuoden iässä. Matti oli juuri 
palannut Curling-turnauksesta Kangasniemeltä, kun 
aika hänen tiimalasissaan yllättäen päättyi. LC Ranua 
menetti Matissa aktiivisen ja esimerkillisen lionin, joka 
pelotta tarttui eteen tulleisiin haasteisiin. Pitkälti Matin 
ansiosta klubi aikanaan saavutti malliklubin aseman. 

Käytyään läpi klubin kaikki virat, hän toimi -89–90. lohkon pj:nä ja lukuis-
ten projektien vetäjänä.

Vaikeista huutolaispojan lähtökohdista huolimatta – uutteran opiskelun ja 
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sisukkuuden ansiosta Matista tuli Ranuan palopäällikkö, joka pitkän työhisto-
rian ja aktiivisen toiminnan ansiosta sai runsaasti valtakunnallistakin tunnus-
tusta. Matti hankki Ranuan ensimmäiset curlingkivet Kanadasta ja levitti alan 
harrastusta myös muualle Lappiin. Niinpä Ranualla pelataan nykyisin kahta-
kin eri Curlingturnausta. Käden taidot olivat Matilla myös hyvin hanskassa. 
Matin verstaassa syntyi mm. hydrokopteri ja kesämökille tuulimylly sähköä tuot-
tamaan, sekä kaikkea muuta pienempää siltä väliltä. Suremaan jäivät lähio-
maisten lisäksi laaja ystävien ja Lions-väen joukko.

Urho Aulis Pispala
Aulis Pispala syntyi Isossakyrössä 7-lapsisen perheeseen 
13.5.1919, kuoli rauhallisesti Seinäjoella Kivipuron kun-
toutuskodissa 13.8.2015. Aulis Pispala liittyi Isonkyrön 
Lions Clubiin perustajajäsenenä 1960 ja toimi klubin 
ahkerana toimijana. Hän oli klubin rahastonhoitajana 
1965–66 ja presidenttinä 1967–68.

Sotien aikana Aulis osallistui jatkosotaan, jonka 
aikana hän kävi ensin aliupseerikoulun ja myös upsee-

rikoulun. Elämäntyönsä Aulis suoritti kirjakauppiaana jatkaen isänsä perus-
tamaa kauppaa 1947, kunnes luopui kirjakaupasta 1968. Auliksen perheeseen 
kuuluu vaimo, 2 tytärtä ja lapsenlapset.

Heikki Päivänsalo
Syksyllä 2015 saimme suruviestin lionveli Heikki Rafael Päivänsalon 
(26.5.1953–8.9.2015) poismenosta. Pitkään jatkunut taistelu kavalaa ja vaka-
vaa sairautta vastaan kääntyi loppusuoralle kesän kääntyessä syksyyn. Heikki oli 
vielä työelämässä ja hänellä oli selkeitä suunnitstelmia työuran jälkeisten eläke-
päivien varalle perheensä parissa.

Heikki tuli LC Helsinki/Hietalahden jäseneksi 1992. Hän ehti toimia lähes 
kaikissa klubivirkailijatehtävissä. Heikki muistetaan huumorintajuisena, hyvän-
tuulisena ja reiluna veljenä, joka oli aina valmiina uusiin leijonahaasteisiin. 
Hän oli innokas keskustelija ja omasi laajan ystäväverkoston. Hän osasi luoda 
ympärilleen ystävällisen veljestunnelman. LC Helsinki/Hietalahti jää kaipaa-
maan Heikin iloista ja kannustavaa persoonaa.

Heikkiä jäivät kaipaamaan puolison ja tyttären ohella laaja ystävien ja tut-
tavien piiri.

Ilmo Sivuranta
Lions Club Littoisen pitkäaikainen jäsen Ilmo Sivuranta 
menehtyi yllättäen tapaturman seurauksena 10.6.2015. 
Hän syntyi Sakkolassa 17.3.1935. Lions-toiminnassa hän 
oli aktiivisesti mukana vuodesta 1991. Hänelle myön-
nettiin Melvin Jones-jäsenyys vuonna 2007. Ilmo Sivu-
ranta teki elämäntyönsä Turun kaupunginsairaalan tekni-
sen huollon päällikkönä. Hänen aikanaan valmistui uusi 
korjauspaja ja siirryttiin tietotekniikkaan. Hän hyödynsi 

tietotekniikkaa varhain myös klubitoiminnassa. 
Sivuranta oli kaikessa toiminnassaan tehokas ja aikaansaava. LC Littoisen 

aktiviteeteista moni oli hänen aktiivisuutensa varassa. Hänen harrastuksiinsa 
kuului lions-toiminnan lisäksi golf ja keilailu, joiden piirissä hänelle muodos-
tui laaja yhteysverkosto. Sivurantaa jäivät kaipaamaan puolison ja lasten lisäksi 
laaja ystäväpiiri sekä työpaikalta että harrastuksista.

Kauno Särkijärvi
LC Anar-Inarin pitkäaikainen jäsen, Kauno Särkijärvi, 
poistui keskuudestamme 16.6.2015 vaikean sairauden 
murtamana, läheisten läsnäollessa Ivalon terveyskeskuk-
sessa. Kauno syntyi 30.1.1933 Evijärvellä, josta hän lähti 
poikaikäisenä pohjoiseen töihin. Kauno opiskeli metsä-
työnjohtajaksi ja teki elämäntyönsä Metsähallituksen pal-
veluksessa valtaosin Inarin kunnassa. Kauno liittyi klu-
biimme v. 1970. Hän ehti toimia kaikissa klubiviroissa, 

ja hänet tunnettiin erittäin ahkerana ja tunnollisena lionina. Kaunoa jäivät kai-
paamaan Kyllikki-vaimo, lapset, lapsenlapset ja runsas ystäväjoukko.

Arto Tallavaara
LC Pelkosenniemen klubiveli Arto Johannes Tallavaara 
menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen 30.4.2015. Hän 
syntyi 16.10.1943 Kairalassa. Arto aloitti elämäntai-
paleensa sotaorpona. Ammatiltaan hän oli kirvesmies-
puuseppä ja poromies. Hänet tunnettiin laajasti Koillis-
Lapissa taitavana veneentekijänä ja kansalaisopiston opet-
tajana ja monissa luottamustoimissa. Arton sitoutuminen 
lionstoimintaan oli esimerkillistä, hän osallistui 100 % 

aktiivisuudella 35 vuodenajan toimintaan yhdessä puoliso Airin kanssa, presi-
denttinä hän oli kaudet 1986–87 ja 1999–00. Elämänmyönteistä Artoa jäivät 
kaipaamaan omaisten lisäksi klubiveljet ja laaja ystäväpiiri.

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 viimeis-
tään perjantaina 15.1.2016 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.
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6.8.–31.10.2015

A-piiri
LC Kvarnbo: Niclas Julius Alm
LC Kaarina/Katariinat: Päivi S.Sirkiä
LC Kiikala: Matti Risto Johannes Hellström
LC Koski TL: Risto Hämäläinen, Janne Ketola
LC Littoinen: Timo Olavi Hamppula
LC Loimaa/Sinikellot: Eliisa Jaatinen, Pia M. Kanden,  
Marianne Raitalahti-Hietaoja
LC Oripää: Atte Mäkiö
LC Pernio: Heikki Saariluoma
LC Salo/Uskela: Tuukka Alanko
LC Somero: Mika Pieniniemi, Jussi Teräväinen, Jussi Varjus
LC Turku/Ancora: Ulla-Maija Linja-Aho
LC Turku/Archipelago: Juha Hämäläinen
LC Turku/Hirvensalo: Janne Schrey
LC Turku/Ilpoinen: Esko Saarinen
LC Turku/Lucia: Riitta Aalto, Pirkko Mäki-Rekola, Marja-Leena Ollikainen, 
Arja Pesola
LC Vehmaa: Anita Elisabeth Luoma-aho

B-piiri
LC Espoo/Aurorat: Auli Sulin
LC Espoo/Laakson Liljat: Pirjo Hillevi Haavikko
LC Espoo/Suvituuli: Raija Jyväsjärvi
LC Helsinki/Lauttasaari: Anna-Maija Aaltonen, Martti Nieminen,  
Hanna Taipale, Kaisa Tipuri, Aila Tulensalo-Blomqvist, John Peter Vakkuri
LC Helsini/Maininki: Laura Merja Tuulikki Laine
LC Helsinki/Munkkivuori: Timo Tapani Aarnio, Erkki Ilmari Fontell 
LC Ingå: Patrik Karell
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Pasi Jarkko Hännikäinen,  
Antti Vilho Poikkeus
LC Lohja/Omenaiset: Teija Eskola
LC Sjundeå-Siuntio: Mika Markus Ala-Nisula

C-piiri
LC Hämeenlinna/Tawasti: Hannu T. Salo, Jouko J. Ylipaavalniemi
LC Hausjärvi/Lukot: Eero Teppola
LC Hyvinkää/Sveitsi: Helena Lappalainen, Vesa Lappalainen
LC Janakkala: Ismo Lemmetyinen
LC Janakkala/Idat: Asta Maria Törmä
LC Järvenpää/Jean Sibelius: Hannu Tamminen
LC Klaukkala/Leat: Rauni Koivukangas, Riina Myllyniemi
LC Lahti/Ankkurit: Minna Tuominen
LC Lahti/Kariniemi: Veli-Pekka Hakkarainen
LC Lahti/Masto: Pavel Beirad
LC Lahti/Mukkkula: Aki Keskitalo
LC Lammi: Pasi Ahonen, Rauno R. Parikka, Saija M. Pesonen
LC Nastola/Helmet: Maija-Leena Rautanen
LC Parola/Fredrikat: Päivi Katariina Väisänen
LC Pusula: Roy Nicholas Norro
LC Riihimäki/Kristalli: Ulla Anett Svärd-Kivinen
LC Riihimäki/Mixed: Mauri Mäkinen. Matti Saarela
LC Riihimäki/Uramo: Guy Pelander
LC Salpakangas: Jouko Pylkkänen, Kimmo Tenhunen
LC Tammela: Kimmo Lankinen
LC Tervakoski: Miro Sakari Parjanen
LC Vihti/Hiidenvesi: Mika Joensuu, Seppo Nikander, Raimo Portaankorva

D-piiri
LC Elimäki: Helge Helenius, Heikki Lempinen
LC Hamina: Vadim Kasarnovski, Sami Skog
LC Hamina/Bastioni: Jarmo Huotari, Jari Puheloinen
LC Heinola/Jyränkö: Imre Kovari, Jani Liukkonen

Uudet jäsenet MyLCI:stä tulostettuna. 

LC Heinola/Tähdet: Päivi Onninen
LC Imatra/Sinisiipi: Eeva-Kaisa Liukkonen
LC Imatra/Vuoksi: Eetu Lampi
LC Joutseno: Jukka Ravattinen, Mika Voutilainen
LC  Juva/Luonteri: Tuija Auvinen, Ulla-Kaisa Auvinen, Minna Frosti, 
Heidi Hänninen, Tarja Himanen, Anneli Karppanen, Anne Kautonen, 
Sannamari Kiljunen, Anni Koivunen, Annukka Kuisma,  
Eeva-Liisa Laamanen, Anna Maaranen, Eija Miettinen, Heidi Miettinen, 
Anna-Liisa Ollikainen, Riitta Pesonen-Muttilainen, Anna-Leena Pulkkinen, 
Tuula Pulkkinen, Irma Raatikainen, Tarja Rantalainen, Marja Salmi,  
Eeva Suikkari, Pirjo Summanen, Marjut Suontausta, Anne Tarkiainen, 
Ulla-Maija Tarkiainen, Anne Taskinen, Mirja Veentaus, Aija Ylönen
LC Kotka/Kyminlinna: Matti Hämäläinen
LC Kouvola/Lukko: Janne Allan Liljavuori
LC Lappeenranta/Rakuuna: Joni Erinko
LC Lappeenranta/Weera: Maarit Susanna Sorvali, Päivi Värjä
LC Otava: Tomi Hokkanen, Risto Luukkonen
LC Puumala: Urpo Salminen

E-piiri
LC Hämeenkyrö: Mauri Mikael Lepola, Jani Ruuska
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret: Minna Marjut Katariina Järvenpää,  
Eija Katajamäki, Jutta Marjaana Lindgren, Meri Mäkelä
LC Humppila: Jukka Kalevi Ylinen
LC Ikaalinen/Kyrösjärvi: Mika J. Wallin
LC Kangasala/Kuussalo: Merja Kallinen
LC Kangasala/Roine: Esa Ylä-Outinen
LC Kylmäkoski: Jouni Alvari, Jan Väisänen
LC Mouhijärvi: Heimo Hanhilahti, Ilpo Salonen
LC Pirkkala/Naistenmatka: Ossi Nevala
LC Pirkkala/Pirkattaret: Maritta Oksi-Helminen
LC Ruovesi: Matti Korppoo
LC Sahalahti: Pekka Heino
LC Tampere/Harju: Erkki Jokilehto
LC Tampere/Kaakinmaa: Melih Dundar
LC Tampere/Messukylä: Seppo Ilmari Helander, Harri Tapio Peltola
LC Tampere/Metsäveljet: Juhani Vesikko
LC Tampere/Naistenlahti: Tarja Nieminen
LC Tampere/Näsinneula: Raija Anneli Hietasarka, Anita Sirkka 
Kaakkolammi. Leena Tuulikki Kostiainen. Sinikka Ritva Lampinen,  
Marjo Hannele Reponen, Kati Tynkkynen
LC Tampere/Siilinkari: Sari Kanti-Paul, Polina Koski, Nicholas McCarthy, 
Marja-Liisa Pentti, Markku Raitisoja, Laura Waters
LC Tampere/Wivi Lönn: Saara K.Lehdonmäki, Johanna A.Vuori
LC Teisko: Mika Yli-Houhala
LC Toijala: Aarne Tiura
LC Toijala/Akaa: Anttijussi Vikman
LC Toijala/Arvo Ylppö: Susanna Kantola, Henni Numminen
LC Viljakkala: Markku Eino Henrik Ylijoki

F-piiri
LC Alajärvi/Järviseutu: Ari Autio
LC Evijärvi: Pekka Turakainen
LC Ilmajoki: Jarmo Hellman
LC Isokyrö: Mikko Saikkonen
LC Jalasjärvi/Liisat: Eija Laulaja
LC Kauhava/Ilmatar: Päivi Karjanlahti
LC Laihia/Helmi: Katri-Helena Luhtala, Jaana Helena Rosbacka
LC Lappfjärd-Lapväärtti: Mathias Lindberg
LC Lehtimäki: Alpo Hautamäki
LC Närpes: Daniel Hannus
LC Nurmo/Valakiat: Pirkko Katariina Kujala, Päivi Penttilä
LC Seinäjoki: Janne Niemelä, Anssi Niemi
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LC Seinäjoki/Aalto: Arja Elise Kristiina Kanto,  
Ritva Marita Orvokki Poikolainen
LC Vaasa/City: Hannu Jorma Juhani Wallius
LC Vaasa-Vasa: Juha Koskela

G-piiri
LC Äänekoski/Helmi: Marianne Kyläniemi
LC Hankasalmi: Pertti Laaksonen
LC Hartola: Jari Lepistö
LC Jämsänseutu: Lauri Viitanen
LC Joutsa: Merja Himanen, Heta-Maija Hintikka, Pirjo Pölkki,  
Liisa Temisevä
LC Jyväskylä/Kuokkala: Markku Jalkanen
LC Jyväskylä/Lohikoski: Kaj Björk
LC Mänttä: Niko Strömberg
LC Mänttä/Esteri: Marika Ala-Herttuala
LC Palokka: Janne Kautto
LC Palokka/Wilma: Minna Palovaara
LC Pihtipudas: Erkki Lavanti
LC Sysmä: Timo Linna
LC Toivakka: Matti Hytönen, Jukka Mynttinen, Timo Siukonen
LC Vaajakoski/Ewe: Katja Isomöttönen
LC Viitasaari/Porthan: Pertti Sipola
LC Vilppula: Tuomas Välikoski

H-piiri
LC Joensuu/Adam & Eva: Anna-Liisa Pirinen, Esa Pirinen
LC Joensuu/Carelian: Jorma Volotinen
LC Joensuu/Justiina: Päivi Hokkanen, Helvi Kotilainen
LC Juuka/Elli: Lauri Puoskari
LC Liperi: Seppo Nissinen
LC Nurmes/Pielinen: Jason Koukku, Jyry Viljola
LC Outokumpu: Janne Kyllönen
LC Rääkkylä: Juhani Kettunen
LC Rantasalmi: Jens Köllner, Jukka Silvennoinen

I-piiri
LC Kempele/Aurora: Essi Ervasti, Tarja Haapala. Pirita Hahl-Marjokorpi, 
Anja Hirvelä, Outi Huttunen, Maria Juurikka, Kaisu Juvani, Sari Kamula, 
Anne Karppinen-Salonpää, Saija Kivelä, Pirta Körkkö, Ulla Mattila,  
Paula Möttönen, Anna Pylvänäinen, Tiina Rajala, Tuula Rauma,  
Elina Rautiala, Anja Riikola, Anna-Karin Ruusu, Johanna Sankilampi,  
Satu Savilampi, Anne Savuoja, Mira Siiskonen, Raija Siniaalto, Leena Tähti
LC Liminka/Kultasirkut: Tanja Jylänki
LC Oulu/Pateniemi: Taina Kulju
LC Oulu/Raatti: Leena Partanen
LC Oulu/Sillat: Timo Yliuntinen
LC Oulunsalo: Markus Kiiskinen
LC Oulunsalo/Salottaret: Minna Hourula, Jaana Lahtela,  
Seija Vesa-Ruonakangas
LC Puolanka: Hilkka Oikarinen
LC Raahe/Fantti: Erja Meriläinen, Terttu Ojakoski, Tuomo Ojakoski,  
Veli-Pekka Tuhkala
LC Sotkamo/Vuokatti: Elisa Partanen
LC Utajärvi/Liisat: Anneli Hiltunen, Maija-Leena Piirala, Kaisu Rämet
LC Vaala: Jussi Kustaa Kuukasjärvi

K-piiri
LC Kaavi: Ritva Jolkkonen
LC Kiuruvesi/Niva: Reijo Tikkanen
LC Kuopio/Päiväranta: Mikko Korpela
LC Lapinlahti: Jarno Koski, Kari Niiranen, Ilkka Relander
LC Leppävirta: Antti Väänänen
LC Leppävirta/Unnukka: Harri H. Keinänen
LC Muuruvesi: Hannu Hartikainen
LC Nilsiä/Syvärinseutu: Minna Puustinen
LC Siilinjärvi/Tarina: Taina Snellman
LC Sonkajärvi: Rauno Pasanen
LC Varkaus/Justiina: Tuire Avila
LC Varkaus/Koskenniemi: Reijo Leppänen, Jari Luukkonen,  
Markko Rothström, Niko Tossavainen

LC Vehmersalmi: Paula Puustinen
LC Vesanto: Sari Jäntti, Päivi Lindi

L-piiri
LC Enontekiö: Ismo Korva
LC Kemi: Kari Karvonen, Pekka Rapo
LC Kemijärvi/Kaarnikka: Eila Oinas
LC Keminmaa: Matias Enbuske, Ilkka Marttala, Pauli P. Telkkälä
LC Kuusamo/Ruka: Toivo Kariniemi, Kari Salmivaara
LC Pello: Anitta Ojanperä
LC Pudasjärvi/Hilimat: Tuula Hietava, Marja-Sinikka Luokkanen
LC Rovaniemi/Lainas: Kauko Laurila
LC Rovaniemi/Napapiiri: Anna-Maarit Jokelainen, Laura Timonen-Nissi, 
Helena Tuulaniemi
LC Rovaniemi/Ounasjoki: Timo Eskelinen
LC Rovaniemi/Petronella: Sirkka-Liisa Lohiniva
LC Tornio/Mamselli: Arja Kanto
LC Tornio/Pudas: Paavo Hooli

M-piiri
LC Eura/Muinaiset: Petra Korpela
LC Eura/Pyhäjärvi: Kalevi Tuominiemi
LC Kankaanpää/Helmi: Jaana Hautaviita, Marjo Raukola-Kossi,  
Maritta Uusitalo
LC Kokemäki/Jokilaakso: Maila Rakkolainen
LC Kokemäki/Teljä: Kari T. Vanhatalo
LC Laitila: Juha Raittinen
LC Punkalaidun/Fiina: Heli Varpula
LC Rauma: Mikko Ahonen
LC Rauma/Reimari: Pekka Laitila
LC Sastamala/Linda: Paula Juvela
LC Ulvila: Kari Karkulehto

N-piiri
LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä: Seppo Mustonen
LC Helsinki/Aurora: Susan Helenius-Nieminen, Paula Jokio,  
Ulla Kokkonen, Hannele Salonen
LC Helsinki/Finlandia: Tiia Häyry, Heli Ketola 
LC Helsinki/Keskuspuisto: Aila Koivisto-Junni
LC Helsinki/Kontula: Jyri Kurki
LC Helsinki/Kruunuhaka: Tuula Teerioja
LC Helsinki/Malmittaret: Pirkko Keinänen, Leena Lindström,  
Karin Sillanpää, Eila Sundman
LC Helsinki/Mannerheim: Jorma Virta
LC Helsinki/Metsälä: Jukka Eerola
LC Helsinki/Myllypuro: Juha-Pekka Mäenpää
LC Helsinki/Pihlajamäki: Eino Eklund
LC Helsinki/Pro Cultura: Marja-Leena Johansson
LC Helsinki/Roihuvuori: Päivi Jonsson
LC Helsinki/Soihdut: Leena Helme
LC Helsinki/Suurmetsä: Petri Arponen
LC Helsinki/Vartiokylä: Veikko Vilen
LC Helsinki/Viapori: Leena Elers, Minna Tervonen
LC Helsinki/Vuosaari: Jari Ukkonen
LC Mäntsälä/Mamsellit: Tuija Kupari, Sisko Mulari
LC Porvoo-Borgå: Antti Nissinen
LC Vantaa/Avia: Anna-Maria Ahonen, Riitta Sihvola
LC Vantaa/Hakunila: Sauli M. Salmensuu
LC Vantaa/Helsinge: Tuula S. Aarnio

O-piiri
LC Haapajärvi/Kantapuhto: Arto Leipälä
LC Haapajärvi/Kultahiput: Katariina Jaakonaho, Sinikka Parttimaa 
LC Kalajoki/Kallattaret: Mari Niemelä
LC Kälviä: Sami Myllykangas, Marko Niemi
LC Kaustinen: Juha Rauma
LC Kokkola/Kokko: Pertti Kuosmanen, Markku Ojaniemi
LC Kokkola/Kokkotar: Maria Hartman-Salminen
LC Nivala: Marita Ylen-Julin
LC Perho: Lauri Laajala
LC Ylivieska/Huhmari: Heikki Yli-Olli
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SARJAT
Yleinen sarja: alle 60-vuotiaat miehet, yli 60-vuotiaat miehet. 
Yleinen sarja:  alle 60-vuotiaat naiset, yli 60-vuotiaat naiset. 
 Leot ja pennut alle 16 vuotta.
Joukkuekohtaiset sarjat (enintään 3 henkilöä / joukkue). 
Samassa yhteydessä pidetään myös 107H- piirin kisat.

OSANOTTOMAKSUT
Miehet ja naiset 15 € / henkilö. Joukkuemaksu 30 € / joukkue. 
Leot ja pennut 10 € / henkilö.
Jos kilpailija osallistuu myös 107H- piirin kisoihin, 
niin lisämaksu on 10 € / henkilö ja joukkuemaksu 20 € / joukkue.
Osanottomaksut on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä 
tilille LC- Kesälahti FI27 5139 0340 0157 60

ILMOITTAUTUMISET
Ilmoittautumiset on suoritettava viimeistään 29.2.2016 seuraavasti:
– kirjallisesti: Marko Haverinen, Juhanantie 4, 59800 KESÄLAHTI
– sähköpostilla:  lions.kesalahti@gmail.com
Jälki-ilmoittautumiset la 12.3.2016 klo 7.00–9.00 kilpailukeskuksessa. 
Jälki-ilmoittautumisesta peritään 50 % korotus osanottomaksuihin. 
Kilpailuaika on klo 10.00–14.00 (+ 30 min siirtymät)
Kilpailualue sijaitsee Kesälahden Puruvedellä.
Kilpailussa noudatetaan Suomen Lions- liiton pilkkimestaruuskilpailun sääntöjä.

KILPAILUKESKUS JA MAJOITUS
Kilpailukeskus ja majoitus ovat osoitteessa Ruokkeen Lomakylä, Ruokkeentie 58, 
59800 KESÄLAHTI. Majoitustiedustelut voi tehdä numerosta 013 371 312 tai 
info@ruokkeenlomakyla.fi Tutustu tarkemmin www.ruokkeenlomakyla.fi
Perjantaina 11.3.2016 vietetään ohjelmalliset kalamies-iltamat 
Ruokkeen Lomakylän ravintolassa. Tervetuloa!

TIEDUSTELUT KILPAILUISTA Kalervo Jaatinen puh. 0400 153 230

TERVETULOA PILKKIMÄÄN!
LC-KESÄLAHTI

Suomen Lions-liiton
SM-PILKKIKILPAILUT
Kesälahden Puruveden vesistössä

12.3.2016 klo 9.30–14.30

Suomen Lions-liiton
SÖKÖMESTARUUS
2016 ratkaistaan lauantaina 
20.2.2016 Hartolassa

Aika Kokoontuminen klo 9.30, pelit klo 10.00–
Paikka Itä-Hämeen opisto + Linna hotelli Kaikulantie Hartola

Laji SÖKÖ eli avopokeri

Sarjat Lionit henkilökohtainen
 Lions-klubit joukkuekilpailu (3 pelaajaa)

Maksu 45€/lion, sisältää aamupalan lounaan ja kahvin
 jälki-ilmoittautuneet 50€, keräilyerät 5€,
 ei erillistä joukkuemaksua

Palkinnot Kiertopalkinnot henkilökohtaisessa ja joukkuekilpailussa
 Kolmelle parhaalle joukkueelle ja 
 henkilökohtaisen kisan kolmelle parhaalle palkinnot
 Päivän paras peli palkitaan
 Lisäksi reilunlaisia arpajaispalkintoja

Ilmoittautumiset Maksamalla lauantaihin 13.2.2016 mennessä 
45€ osallistumismaksun LC Hartolan tilille FI16 5039 0620 0354 14.
Osallistujat ja joukkueet ilmoitettava lisäksi sähköpostilla tai puhelimitse
eero.tannijarvi@luukku.com p. 040 771 2651
(josta myös lisätietoja, jos tarvii)

Majoitusmahdollisuus LinnaHotellilla sököpelaajille 
ERIKOISTARJOUSHINTAAN – LinnaHotelli, p. 03 8747417 
myynti@linnahotelli.fi, www.linnahotelli.fi

TERVETULOA pelailemaan HARTOLAAN

HUOM!! Taito on sitä, kun tuuri tulee tavaksi!

LC Hartola 

12.–13.3.2016 Uuraisilla
keskuskoulun hiihtokeskuksessa, os. Kuukantie 18, 41230 Uurainen

Henkilökohtaiset matkat La 12.3.2016 klo 12.00 alkaen

Sarjat ja matkat 
Hiihtotapa vapaa NYl, N50, N55, N60 2,0 km
 MYl 5,0 km
 M40, M45, M50, M55, M60 2,0 km

Hiihtotapa perinteinen NYl, N50, N55, N60, N70 2,0 km
 MYl 5,0 km
 M40, M45, M50, M55, M60 3,0 km
 M65, M70, M75, M80, M85 2,0 km

Tasamaasarjat Nuoret alle 15 v n. 1,0 km
 Miehet n. 1,0 km
 Naiset n. 1,0 km
Hiihtää voi molemmilla hiihtotavoilla. Tasamaasarjaan voivat osallistua vain hiihtäjät, 
jotka eivät ole mukana kummassakaan virallisessa kilpailussa.

Viestit su 13.3.2016 klo 10.00 alkaen
Sarjat ja matkat: Naiset  3 x 2,0 km
 Miehet 4 x 2,0 km

Osallistumismaksut 21.2.2016 mennessä:
Henkilökohtainen 1 sarja 20 € / kilpailija, 2 sarjaa 30 € / kilpailija
Viestit 50 € / joukkue Tilille FI36 4766 0010 0181 47

Ilmoittautumiset 21.2.2016 mennessä 
www.lions.fi/uurainen sivulla olevan ilmoittautumislomakkeen kautta.

Tiedustelut/muutokset: Jari Rytkönen, 045 353 4933, sähköposti jari.rytkonen@lions.fi.

Lähtölistat ja tulokset: www.lions.fi/uurainen.

Majoituspalvelut: www.uurainen.fi/fi/123/Majoitus tai www.summassaari.fi, 
030 60 850 tai myynti@summassaari.fi. 
Summassaaresta varattaessa mainitse LC Hiihdot. 
Asuntoautoille/-vaunuille on varattavissa sähköpaikkoja.

Pitovoiteluavun tarjoaa Uuraisten Urheilijat pientä korvausta vastaan.

Lions Club Uurainen

Suomen Lions-liiton 
SUOMEN 

MESTARUUSHIIHDOT

  POLTA SULKA  
  – ÄLÄ KALKKUNAA

 PUNAINEN SULKA        
-KYNTTILÄT MYYNNISSÄ 

 LC ORIMATTILA 
 LC ORIMATTILA/LEONAT 
 LC ORIMATTILA/VILJAMAA 
  myynti klubeille: hannele.sjolund@pp.inet.fi
  info ja yritysmyynti: risto.nikunen@hotmail.com
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Välkomna andan 
av djärvhet

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Lions Clubs Internationals 

president

För tio år sedan hade jag privilegiet 
att få besöka hemmet i Calcutta, 
Indien, där moder Teresa en gång 
tog hand om de ytterst fattiga. Hen-
nes kärlek för andra hade en otrolig 

effekt – inte bara på dem hon hjälpte 
utan också när det gällde att inspi-
rera andra att följa hennes exem-
pel. Moder Teresa var inte rik eller 
mäktig. Hon hade ingen högt upp-
satt position. Hon hade ingen armé. 
Hon ägde näst intill ingenting. Men 
ändå förändrade hon världen. Vilken 
skillnad en människa med ett syfte 
kan göra!

Vi hjälper tillsammans

Vi kan lära av hennes liv, men till 
skillnad från moder Teresa tillhan-
dahåller vi hjälpinsatser tillsam-
mans. Vi går med i en klubb efter-
som vi inser att vi kan åstadkomma 
så mycket mer genom att samarbeta. 
Vi inser att vi inte är moder Teresa. 
Det är OKEJ. Vi gör vad vi kan med 
våra egna talanger. Våra begräns-
ningar kan faktiskt vara till fördel, 

eftersom när vi samarbetar med 
andra lionmedlemmar kan vi åstad-
komma så mycket mer än vad vi kan 
på egen hand.

Tack för dina insatser

Så involvera er i era klubbar så 
mycket som möjligt. Ta också del 
av Lions Clubs Internationals initia-
tiv. Hjälp till att uppfylla hundraårs-
jubileets mål avseende hungersnöd, 
ungdomar, syn och miljö. Stöd LCIF. 
Rekrytera en ny medlem. Delta till-
sammans med oss i vackra Fukuoka, 
Japan, nästa år när den 99:e inter-
nationella kongressen går av sta-
peln. Det finns så mycket mer än 
bara styrka i att vara många: det ger 
möjlighet att återuppbygga samhäl-
let. Det är härligt att du är medlem i 
Lions. Tack för dina insatser och ditt 
engagemang. Men sträva alltid efter 

att vara en del av den globala gemen-
skapen i Lions och stöd våra många 
enastående projekt fullt ut.

Var äventyrlig och djärv

Det är lätt att luta sig tillbaka och 
göra som man alltid brukar. Men nu 
är det dags att vara den lionmedlem 
som tar steget utanför bekvämlig-
hetszonen och låter hjälpinsatserna 
ta mer plats i ditt liv.  Jag har hört 
att: ”Livet är antingen fullt av djärva 
äventyr eller ingenting alls.” Så var 
äventyrlig och djärv. Var en Lion.

Lions Clubs Internationals president, 
DR Jitsuhiro Yamada.

Lionsklubbarna kan bidra till flyk-
tinghjälpen på många olika sätt. 
LC Jakobstad-Pedersöre/Linnéor 
har lovat vara med och sorterade 
de kläder som inlämnats vid Retro i 
Jakobstad. När flyktingarna började 
anlända, gick jakobstadsbon Astrid 
Nikula till förläggningen i Jakobstad, 
som är en filial till Oravais flykting-
förläggning och frågade på vilket sätt 
hon kunde hjälpa till.

Där meddelades att insamling av 
kläder, husgeråd och andra förnöd-
enheter behövdes och sorterare av 
de varor som inlämnades till Retro. 
Astrid gick ut på FB med ett upp-
rop till olika föreningar och enskilda 
personer för att få hjälp med sorte-
ringen.

Linnéorna antog utmaningen och 
beslöt att en dag i veckan ställa upp. 
Under tiden 29 september – 21 okto-
ber har klubbens medlemmar totalt 
jobbat över 100 timmar och fortsät-
ter med detta frivilligarbete så länge 
det behövs. En del sorterar medan 
några sköter utdelningen till anlän-
dande flyktingar. GD.

Många sätt att göra gott inom flyktinghjälpen

På bilden syns en del av medlemmarna i LC Jakobstad-Pedersöre/Linnéor tillsammans med Astrid Nikula (tredje från 
höger) som fungerar som frivilligarbetande koordinator framför ett berg av klädpåsar. Visst är det en glädje att se hur 
givmilda människor det finns i regionen! (Foto: Irma Jungerstam)
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’Snart är det jul igen’

Jari Rytkönen
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund

Nu är det jämnt två veckor till jul 
och efter tre veckor har halva perio-
den gått till ända. För en stund kan 
man ta det lite lugnare i lionsverk-
samheten så att vi kan fira en still-
sam jultid i kretsen av våra närmaste. 
Förhoppningsvis har så många som 
möjligt sänt julhälsningar med Lions-
förbundets julkort vid sidan om de 
egenhändigt gjorda julkorten.

Det roliga och 
meningsfulla i att göra

I samband med att jag gjort klub-
besök har jag nämnt Lionsförbundets 
strategi och ledarskapsaspekterna. 
Där har man skrivit in att vi läg-
ger vikt vid det roliga och menings-
fulla i det vi gör. En positiv atmosfär 
motiverar till ett aktivt deltagande. 
Lionsförbundets tema för perioden är 
Lions – många sätt att göra gott. Att 
göra gott är en sak som vi ska komma 
ihåg i vår verksamhet. 

Trots att det centrala i vår verk-
samhet är att hjälpa är det bra att 
komma ihåg att det vi gör ska vara 
roligt och meningsfullt.

Klubbarnas och lionsförbundets 
tema ändras periodvis men vi ska 
i vår verksamhet fortsättningsvis 
också komma ihåg årets tema om 
att göra gott.

Det finns många motiv för att vi 
gör det vi gör, vi får nya vänner, vi 
kan förverkliga våra drömmar/oss 
själva, vi kan utveckla oss själva, vi 
kan påverka livet på vår egen hemort, 
vi vill hjälpa, vi hittar en gemensam 
fritidsverksamhet t.o.m. för hela 
familjen, vi kommer bort hemifrån, 
vi håller oss ungdomliga och framför 
allt är lionismen en glad sak.

Med hänvisning till ovanstående, 
har vi under hösten fått konstatera 
att man inte på ett nationellt plan i 
Finland så bra känner till lionsorga-
nisationen som en hjälporganisation 
utan snarare som en medelinsam-
lingsorganisation. Då man tänker på 
saken är det säkert sant. Vi har varit 
starkt framme då det gällt Näsda-
gen, Röda Fjädern-insamlingen och 
motsvarande riksomfattande evene-
mang. Tack veteranerna! serviceak-
tiviteten syntes givetvis bra i offent-
ligheten under den senaste perioden. 
På det lokala planet och speciellt på 
små orter får nog våra serviceinsat-
ser god synlighet.

 

Den pågående perioden 
och servicebrickan

Då jag planerade den pågående peri-
oden var utgångspunkten att klub-
barna inte får någon ny aktivitet på 
förbundsnivå, om man undantar de 
aktiviteter som godkänts av årsmötet 
att ingå i förbundets verksamhets-
plan. Vi har klubbar som har egna 
bra aktiviteter men vi har också klub-
bar som funderar på vad de ska göra 
under perioden. En av Lionsförbun-
dets uppgifter är att berätta om olika 
möjligheter. Det betyder ändå inte 
att man ska förverkliga alla de akti-
viteter som erbjuds från service-
brickan.

Utbyggnaden av 
ögonsjukhuset  

i Ratnapura

Beträffande servicebrickan kom jag 
med tre personliga utmaningar. En av 
dem var utbyggnaden av ögonsjuk-
huset i Ratnapura, vi är ju också en 
internationell serviceorganisation. 
Finlands Lionsförbund har som ett 
utvecklingssamarbetsprojekt till-
sammans med UM och LCIF byggt 
och satt igång Lions-ögonsjukhuset 
i Ratnapura, Sri Lanka åren 2009–
2014. 

Sjukhuset har fungerat fram-
gångsrikt till förmån för fattiga 
människor. Sållningsläger ordnas i 
glesbygden där människorna bor. Ca 
21  000 personer har besökt de läger 
som ordnats. I sjukhuset har tillsvi-
dare ca 2  500 personer som insjuk-
nat i gråstarr fått gratis en gråstarrs-
operation. Utan den här operationen 
hade de blivit helt blinda. Det här är 
en fantastisk prestation.

Beträffande det här projektet är 
min utmaning fortsättningsvis att 
varje klubb i Finland donerar 5 €/
medlem till projektet. Det här är en 
liten summa för klubben men med 
den kan man få hjälp åt tusental nya 
medellösa människor i Sri Lanka. 

Ifall en klubb eller en privatper-
son donerar 500 €, får klubben/per-
sonen sitt namn på en skylt som pla-
ceras på ett synligt ställe i sjukhuset.

Ask one

Påstående: Inte kommer de i alla fall 
till vår klubb!

Påståendet håller streck om du 
orkar voja dig och klaga på hur det 
är tungt, allt ska man göra själv och 
ensam. Styrelsen ger aldrig pengar, 
alltid bara möten, aldrig blir det tid 
över för familjen, grälande och alltid 
bara grälande, förbundet eller distrik-
tet sköter ingenting.

Hur kan du skryta på din egen 
klubb, entusiasm är en åkomma som 
smittar lätt. Entusiasmera genom att 
öppet ge information, genom att ha 
klubbaftnar och diskussionstillfäl-
len, genomföra serviceverksamhet, 
genom att göra gemensamma buss-
resor t.ex. till teatern, genom att 
informera tillräckligt ofta, genom 
att arbeta i team.

Notera att livligt hålligång får hju-
len att rulla. 

Påstående: Ingenstans hittar man 
någon som gör något!
Påståendet håller streck ifall man 
ser i samma riktning som man all-
tid har gjort, om man inte gör något 
för att hitta aktörer, klubben har inte 
utsett en person eller grupp för att 
utveckla saken, tröskeln (kanske 
t.o.m. muren) är för hög för att verka 
som ledare, man söker inte aktivt, 

man låter bli att berätta det positiva, 
man låter bli att fråga personligen.

Fråga! Lockropet ska vara person-
ligt. Mottagare finns det många av; 
de som fungerar i andra föreningar, 
grannar, arbetskamrater, unga, för-
samlingsanställda, kommunan-
ställda, inflyttade, sådana som har 
en gemensam fritidssysselsättning, 
”fostrare”, studerande, lärare, famil-
jemedlemmar, pensionärer.

Fridfull Jul och  
Gott Nytt År 2016

Jag tackar varmt alla för ert frivilliga 
och osjälviska servicearbete under 
det gångna året.

På mina egna och min hustru 
Tarus vägnar önskar jag alla lion och 
leomedlemmar samt deras familjer 
en Fridfull Jul samt ett Framgångs-
rikt År 2016. 

En glad och intresserad Näsdagsfirande ordförande Jari Rytkönen. 
Foto: Heikki Hemmilä.
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Slutet av året i goda tecken
I början av november hann det ske 
många fina saker: vi kunde överräcka 
Nationella Välgörarpriset åt det posi-
tiva tänkandets och entusiasme-
randets budbärare, underhållning-
ens mångsysslare Marco Bjurström 
just före Näsdags-showens början i 
Tammerfors. Om detta kan du läsa 
mera på annat ställe i tidningen. 
Samma kväll nådde vi i Näsdagsin-
samlingen det fantastiska resultatet 
på 125  000  € som redan efter några 
dagar hade vuxit till nästan 145  000 
euro. Slutresultatet torde närma sig 
150  000 euro. Ett strålande resultat! 
Också beträffande Röda Fjädern-in-
samlingen skedde många positiva 
saker. Insamlingens utfästelse utkris-
talliserades i det arbete som utförts 
av reklambyrån SEK&Grey. Uttrycks-
formen och utfästelsen offentliggörs 
vid guvernörsrådets möte i Marie-
hamn 4–6.3.2015. Därtill fick vi en 
ny framstående offentlig person till 
Fjäderambassadör. Man har beslu-
tat avslöja personens namn i bör-
jan av året.

Sammanfattning av  
Det Godas Dag

Inom lionsverksamheten firades 8.10 
den första Det Godas dag. Då det i 
vår historia var fråga om den första 
Det Godas Dag har förväntningarna 
varit realistiska beträffande själva 
firandet och hur det skulle lyckas.

Det har varit trevligt att notera att 
tanken på Det Godas Dag har tagits 
emot försiktigt entusiastiskt och 
positivt. Många klubbar, som ännu 
i år inte hunnit med, har meddelat 
att de kommer att ta med firandet 
av dagen i sin årskalender under de 
kommande åren. Under de två föl-
jande åren är dagen 8.10 tätt sam-
manlänkad med Röda Fjädern-eve-
nemang.  Man får hoppas att det 
här underlättar för klubbarna då 
de planerar sin verksamhet. Det är 
viktigt att observera att syftet med 
dagen inte är att skapa en ny aktivi-
tet och att dagen inte är en ny akti-
vitet utan en temadag då lionismen 
visas upp för den stora allmänheten 
och för media. Vi gör alltså 8.10 till 
ett ”nummer” i vårt arbete.

Enligt de uppgifter som man 
samlat in av distriktsguvernörerna 
har man varit speciellt aktiva i firan-
det av Det Godas Dag i N-distriktet 
(närapå 30 klubbar firade Det Godas 

Dag) samt i C-, G- och M-distrikten 
där ett tiotal klubbar deltog i firan-
det av temadagen. I varje distrikt har 
det funnits något slag av Det Godas 
Dag-evenemang.

Premieringen av den nationella 
Välgöraren och lionens Välgörare hör 
också i fortsättningen till dagens pro-
gram. En ny tävling för att spåra lio-
nens Välgörare börjar under våren. 
Mera om det senare.

Uppgiften som 
förbundets 

kommunikationsledare 
lediganslås

Lion Kari Koponen (LC Heinola/
Jy ränkö) som 1.7.2015 började som 
Lionsförbundets kommunikations-
ledare har tyvärr varit tvungen att 
lämna sitt uppdrag fr.o.m. 1.11.2015. 
Lion Raimo Paappa (LC Helsinki/
Floorankenttä) som under Karis sjuk-
ledighet har fungerar som tf. kom-
munikationsledare fortsätter i upp-
giften till slutet av perioden d.v.s. till 
30.6.2016.

Rekryteringen av kommunika-
tionsledare för treårsperioden 2016-
2019 inleds omedelbart. Man strävar 
efter att valet kan ske vid guvernörs-
rådets möte i Mariehamn 5.3.2016.

Blanketten för motioner 
till årsmötet har förnyats

Lionsförbundets styrelse godkände 
vid sitt möte i oktober en förnyad 
blankett för inlämnande av motio-
ner till årsmötet. Med blanketten är 
det möjligt att göra såväl klubb- som 
temamotioner och att söka arrang-
örsrättigheterna för årsmötet.

Man ber att initiativtagaren på 
blanketten redogör för de åtgärder 
som motionen medför och också för 
dess ekonomiska konsekvenser (bl.a. 
finansieringen av projektet) på för-
bunds-, distrikts- och klubbnivå.

Den nya blanketten hittar man 
på www.lions.fi – För medlemmar, 
punkten ”Lionsverksamhetens doku-
ment”.

Blanketten för att söka 
den s.k. PDG-platsen  

i styrelsen

Till Lionsförbundets styrelse väljs 
varje år två tidigare distriktsguver-
nörer. Valet till de här s.k. PDG-plat-

serna förrättas vid guvernörsrådets 
konstituerande möte.

Tidigare har PDG-platsen sökts 
med en fritt formulerad ansökan 
eller genom att man meddelat sitt 
intresse. För att söka styrelseplatsen 
har man nu gjort en blankett som sty-
relsen godkände vid sitt möte i bör-
jan av oktober. Även den här blan-
ketten hittar man på www.lions.fi  
– För medlemmar, punkten ”Lions-
verksamhetens dokument”.

Förbundskansliets 
tjänster fr.o.m. 1.1.2016

Man har noggrant gått igenom upp-
giftshelheterna för personalen vid 
förbundets kansli och det kommer 
att ske vissa förändringar från bör-
jan av 2016. Reformarbetet har letts 
av den strukturarbetsgrupp som vid 
Lionsförbundet påbörjade sitt arbete 
under perioden 2014–2015. Målet 
är att göra uppgifterna och tjäns-
tebeskrivningarna klarare för för-
bundskansliet personal samt skapa 
ett vikariesystem gällande de mest 
centrala betjäningshelheterna.

Då inskolningen för de nya upp-
gifterna sker vid sidan av arbetet 
kommer man att för förbundskans-

liets personal reservera en utbild-
nings- och inskolningsdag i var 
och ens kalender. Om detta och 
de nya uppgiftshelheterna kommer 
vi att informera i början av året på 
www-sidorna, i LION-viesti och i 
LION-tidningen.

Inom personlen sker det även 
förändringar då Quest-sekreteraren 
Paula Westling inleder sin deltids-
pensionering 1.2.1016. Hon övergår 
till att tre dagar i veckan arbeta med 
uppgifter inom Röda Fjädern-kam-
panjen. Rekryteringen av en ny 
utbildningssekreterare för Lions 
Quest pågår som bäst. Man strävar 
efter att valet sker före julpausen. 

***
En rekordvarm och solig höst har 
varit och farit. Med den styrka som 
den gett har vi tillsammans orkat gno 
på med lionsarbetet hela höstperi-
oden. Nu är det tid för att se fram 
emot julen och bege oss till jullandet 
– som ”finns i allas hjärtan”.

God jul!

Det här lejonet vaktade den polska 
presidentens palats i Warszawa. 
Vågade röra. Foto: Jyrki Ahmala.
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Guvernörsrådet möttes i Messcen-
trum i Helsingfors 21.11.2015. Den 
här gången var mötets uppläggning 
något avvikande från tidigare då på 
programmet endast stod en semi-
nariedel och själva mötet. Samti-
digt ordnades ett utbildningstill-
fälle för 1:a vice distriktsguvernö-
rerna. Det totala deltagarantalet 
uppgick till drygt 50. Det nordiska 
samarbetet fanns med på agendan 
och guvernörsrådet beslöt att man 
vid det nästa internationella årsmö-
tet i Fukuoka, Japan inte kommer att 
delta i de tillställningar som tidigare 
varit gemensamma för de nordiska 
länderna.

Tiderna har förändrats 

Efter att förbundets ordförande, CC 
Jari Rytkönen hälsat de närvarande 
välkomna höll generalsekreteraren 
för Kansalaisfoorumi Aaro Harju 
dagens huvudanförande. I det tog 
han upp de utmaningar som fören-
ingsverksamheten står inför. Männ-
iskornas värderingar ändras och det 
har en klar inverkan på förenings-
livet. Vi ska komma ihåg att vi inte 
lever på 70-talet. Den tidigare käns-
lan av samhörighet har försvunnit 
och ersatts med en alltmer person-
centrerad inställning. Som lion ska 
vi fråga oss om vi ska leva som vi 
alltid gjort eller vara modiga nog att 
utnyttja det som tidsandan erbjuder. 
Vi bör se förändring, inte som ett hot 
utan som en möjlighet.

En viktig sak som Harju tog upp 
i sitt anförande var att vi som ledare 
inte bara ska klaga. Ska det komma 
ut något positivt ur vår verksamhet 
ska vi inte behöva höra på klagan-
den. Se till att vi har trevligt tillsam-
mans, dra ner på byråkratin och sys-
temens hierarkiska uppbyggnad, var 
några av Aaro Harjus förslag.

Mötets seminariedel inleddes 
med att Lionsförbundets Lions 
Quest-ledare LQ-Cd Raija Fors berät-
tade om tillströmningen till höstens 
kurser. Man har hållit 9 grundkurser, 
1 kompletteringskurs och 1 kurs för 
idrottsföreningsledare i Idensalmi. 
Med de kurser som ordnas på våren 
kommer man förhoppningsvis upp 
till över 400 utbildade lärare/fostrare 
under perioden. 

Ordföranden för huvudkommit-
tén, PDG Björn Taxell berättade om 

förbundets kommande årsmötet i 
Åbo 27–29.5.2016. Årsmötet kom-
mer i sin helhet att ordnas på evene-
mangsarenan Logomo.

PDG Jarmo Rastas redogjorde 
för sin del för Nordiska Samarbets-
rådets (NSR) möte i Rovaniemi 
15–17.1.2016. Man förväntar sig del-
tagare från alla nordiska länder och 
sammanlagt drygt 100 lion, partner 
och leomedlemmar.

Verksamhet och 
ekonomi under kontroll 

2014–2015

IPCC Tuomo Holopainen inledde 
eftermiddagens seminariedel med 
att ge ett sammandrag av Lions-
förbundets verksamhetsberättelse 
för 2014–2015. Under verksamhets-
perioden hade man lagt stor vikt vid 
att förbättra verksamhetsförutsätt-
ningarna för klubbarna och förbun-
det. Tuomo Holopainen nämnde 
bl.a. att man satsat på utbildning, 
medlemsrekrytering, kommunika-
tion och att försäkra sig om att för-
bundets ekonomi är i skick. Bland 
de lyckade aktiviteterna nämnde han 
bl.a. Tack Veteranerna! serviceakti-
viteten som nådde 105  000 vetera-
ner. Lionen samlade in 250  000 euro 
till Nya Barnsjukhuset och Näsdags-
resultatet uppgick till 135  000 euro.

Generalsekreteraren Maarit 
Kuikka hade på sin lott att redovisa 
för förbundets bokslut 2014–2015 

och för de ekonomiska utsikterna 
för 2015–2016. Resultatet för den 
senaste verksamhetsperioden visar 
efter resultatregleringar ett över-
skott på 23  000 euro. Förbättringen 
jämfört med föregående period är 
150  000 euro. Budgetmässigt för-
verkligades inkomsterna till 91  % 
och utgifterna till 98  s%. De ekono-
miska utsikterna för den pågående 
perioden är rätt ljusa men ett posi-
tivt resultat kräver så klart att bl.a. 
inkomsterna når upp till det budge-
terade. 

Vid det efterföljande guvernörsrå-
det tog man även del av förbundets 
verksamhetsberättelse och bokslut 
för perioden 2014–2015. Verksam-
hetsberättelsen och bokslutet fram-
läggs för godkännande vid årsmötet 
i Åbo i maj 2016. 

Vid själva guvernörsrådsmötet 
gjorde man vissa ändringar i förbun-
dets stadgar utgående från de beslut 
som fattades vidd årsmötet i Vuo-
katti senaste sommar. I förslaget till 
nya stadgar, som går vidare till års-
mötet i Åbo, har platserna i förbun-
dets styrelse utökats med en från sju 
till åtta. En tilläggsplats skulle ges åt 
en inkommande 1:a vice distriktsgu-
vernör. Guvernörsrådets mandatpe-
riod föreslås även ändrad så att den 
börjar då årsmötet utsett distriktsgu-
vernörerna och slutar då följande års-
möte slutar. 

Nordiska lionsamarbetet

Mötesärendet som gällde det fort-
satta samarbetet med de nordiska 
lionsländerna och med Tyskland 
väckte livlig diskussion. Vid guver-
nörsrådets möte i Luosto 29.8.2015 
framställdes en begäran om att Fin-
land i toppen-arbetsgruppen skulle 
göra en sammanställning där man 
granskar och kommenterar Finlands 
Lionsförbunds samarbete med Tysk-
land och de nordiska länderna under 
de kommande åren. Bakgrunden är 
Finland i toppen-kampanjens slut-
resultat beträffande PID Harri Ala-
Kuljus kandidatur för posten som 
internationell president. 

Guvernörsrådet beslöt att man vid 
det nästa internationella årsmötet i 
Fukuoka, Japan inte deltar i de till-
ställningar som tidigare varit gemen-
samma för de nordiska länderna. 
Man kommer inte heller att sända 

officiella deltagare till årsmötena i 
Tyskland, Danmark och Island våren 
2016 och inte heller sända officiell 
inbjudan till Tyskland för att delta i 
vårt årsmöte i Åbo.

Guvernörsrådet beslöt att tillsätta 
en arbetsgrupp som ska fundera över 
hur det samnordiska NSR-samarbe-
tet kunde förnyas.

Man beslöt även att man inte för 
perioden 2015-2016 ger understöds-
bevis åt kandidaterna till posten som 
2:a och 3:e internationell vicepresi-
dent.

Lion Kari Koponen beviljades 
sökt avsked från befattningen som 
förbundets kommunikationsledare 
fr.o.m. 1.11.2015. Rekryteringen av 
ny kommunikationsledare inleds 
omedelbart.

Bland övriga ärenden kan noteras 
att Quest-sekreteraren Paula West-
ling övergår i deltidspension från 
1.2.2016 och hon kommer att där-
efter arbeta med Röda Fjädern-kam-
panjen. Befattningen som Quest-se-
kreterare har varit lediganslagen och 
fått 82 sökande. 

PDG Björn Taxell tog upp bris-
terna beträffande förbundets svensk-
språkiga service och speciellt då 
det gäller de svenskspråkiga www- 
sidorna. Guvernörsrådet antecknade 
ärendet för kännedom. Ordföranden 
och generalsekreteraren ansvarar för 
att arbetet med översättningar är 
organiserat före periodens slut.

Nästa guvernörsrådsmöte hålls i 
Mariehamn 4–6.3.2016.

Guvernörsrådsmöte i Helsingfors; 
nordiska lionsamarbetet i vågskålen

Generalsekreteraren för Kansalais-
foorumi, FD Aaro Harju tog i sitt anfö-
rande upp de utmaningar som sam-
hället av idag ställer på organisatio-
ner och föreningar. Foto: BVL.

PDG Björn Taxell redogjorde för det 
kommande årsmötet i Åbo i maj 2016. 
Foto: BVL.
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Lionsorganisationens styrelse 
sammanträdde i Budapest 30.9–
5.10.2015. Mötet var det andra 
i Europa inom en kort tid då man 
senaste vår träffades i Prag. Bakom 
valet av Budapest stod president 
Jitsuhiro Yamadas långvariga sam-
arbete inom läkarvetenskapen med 
ungerska kollegor. Budapest bjöd 
de internationella gästerna på sitt 
bästa. Såväl vädret som förhållan-
dena i övrigt var utmärkta. För oss 
européer är staden bekant men för 
större delen av deltagarna från övriga 
världen var det fråga om det första 
besöket i Ungern.

Styrelsens kommittéer arbetade 
som vanligt utgående från en på för-
hand uppgjord agenda. Här plock ur 
styrelsearbetets resultat.

Kommittén för 
långsiktsplanering

Inom organisationen pågår plane-
ringsarbetet med en ny strategi för 
det kommande decenniet och de hit-
tills nådda resultaten behandlades av 
styrelsen. Resultaten skrivs in under 
rubriken LCI Forward som innehåller 
fyra strategiska utvecklingsområden, 
de uppställda målen för dessa och 
sätten för hur de ska uppnås.

Utvecklingsområdena i korthet:

1. Förbättrandet av 
genomslagskraften och 
effektiviteten i vårt 
servicearbete.

2. Ökad synlighet för och 
omgivningens godkännande av 
vår verksamhet

3. Strävan efter effektivitet inom 
organisationen

4. Höjning av medlemskapets 
anseende

Utvecklingen av planen fortsätter 
och resultaten publiceras som en 
del av Hundraårsplanen.

Målet är att man med våra servi-
ceinsatser i slutet av femårsperioden 
2016–2021 ska förbättra livet för 200 
miljoner människor.

Möjligheten att erhålla Nobelpris 
utreds.

Kommittén för 
medlemsutveckling

GMT-verksamheten förnyas. Man 
har varit rätt så nöjda med det arbete 

som hittills har presterats men fort-
sättningsvis ser man utvecklingsmöj-
ligheter i det ömsesidiga samarbetet 
inom organisationen, distrikten och 
multipeldistrikten. Ett problem är 
t.ex. det dåliga utfallet på distrikts-
guvernörernas medlemsrekryterings-
planer. Guvernörernas prognoser har 
stämt till bara 12 %. Man planerar en 
ny verksamhetsmodell under den här 
perioden och resultaten tas i bruk 
från början av perioden 2017–2018. 
Uppdraget som distriktets GMT-led-
are ändras till ettårigt.

Försöksprojektet ”Join together ” 
avslutas. Tanken var att få hela för-
eningar att ansluta sig till lionsverk-
samheten men den modellen fick 
inte luft under vingarna.

Man beviljade Argentina 25  000 
USD för att avlöna en medlems-
rekryteringskonsult. Ett intressant 
projekt där multipeldistriktet anstäl-
ler en utomstående person för att 
göra medlemsrekryteringsarbete. 
Metoden har prövats bl.a. i USA och 
i Kanada med rätt hyggligt resultat.

Ett stort problem är den världsom-
spännande förlusten av medlemmar i 
slutet av verksamhetsperioden. Som 
exempel avgick över 40  000 medlem-
mar under senaste juni. Fenomenet 
är rätt bekant även i Finland. Man 
söker metoder att ändra på situatio-
nen och behandlingen av ärendet 
fortsätter på styrelsens nästa möte. 

Möjligheterna till ständigt med-
lemskap marknadsförs under tiden 
för 100-årsprogrammet på ett nytt 
sätt. En framställning i ärendet kom-
mer under den här perioden.

Frågan om Kubas återanslutning 
till organisationen har avancerat. 
Den tidigare internationella direk-
torn PID Jose Corgulho från Portu-
gal som man ombett vara förhand-
lare, fortsätter att bereda ärendet till-
sammans med förra periodens presi-
dent, Joe Preston.

Kommittén för 
ledarskapsutveckling

En ändring av organisationens utbild-
ningssystem, där man i högre grad 
än tidigare beaktar kulturskillnaden 
mellan olika områden, har väckt dis-
kussion. Resultatet är att man kom-
mer att ändra utbildningsprogram-
men och -materialet enligt världsdel 
och kanske t.o.m. enligt land.

PR-kommittén

För att planera hundraårsjubiléet 
har man grundat en särskild arbets-
grupp till vilken även jag har kall-
lats till medlem. Arbetsgruppen höll 
ett möte där man planerade aktivi-
teter som berör jubileumsåret. Man 
kommer att informera de landsvisa 
arbetsgrupperna om planerna.

Politiska mötet

Styrelsens möte avslutas alltid 
med ett s.k. politiskt möte där man 
behandlar viktiga ärenden som berör 
organisationen, personalen och 
utnämningar. Huvudkontorets per-
sonal deltar inte i mötet. Vid det här 
tillfället presenterade presidenterna 
för oss de viktiga presidentkandida-
turutnämningarna som man redan 
en gång hade behandlat vid ett tele-
fonmöte. Till kandidater valdes de 
tidigare internationella direktorerna 
Gudrun Yngvadottir från Island till 
posten som 2:a vice president och

Jung Yul Choi från Sydkorea till 
posten som 3:e vice president. Kan-
didaterna fick styrelsens understöd. 
Det fanns allt som allt sex kandida-
ter till presidentposterna.

I samband med presentationen 
gav den norska internationella direk-
toren Svein Berntsen en rätt kritisk 
respons till att den finländska kan-
didaten förbigicks i valet. Presiden-
terna gav inget svar på kritiken.

Beträffande arrangemangen var 
mötet i Budapest lyckat. Den tids-
mässiga närheten till Europa Forum, 
som hölls i Augsburg, Tyskland, 
ökade intresset för Europa och för 
att bekanta sig med den europeiska 
lionismen.

Följande styrelsemöte hålls i 
Savannah, USA, i början av mars. I 
Finland har vi samtidigt guvernörs-
rådets möte.

Jouko Ruissalo
Medlem i internationella 

styrelsen 2014–2016

Internationella styrelsen
höll möte i Budapest

ID Jouko Ruissalo. Foto: BVL
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Europa Forum 2015 ordnades i Augs-
burg, Tyskland 8–11.10.2015. I eve-
nemanget med sitt traditionsenliga 
program deltog närmare 1200 perso-
ner. De flesta så klart från Tyskland 
men nog hade även andra européer 
satt sig i rörelse. Deltagandet gynna-
des av det centrala läget som möj-
liggjorde resande med egen bil eller 
med tåg. Den internationella styrel-
sen höll sitt möte i Budapest veckan 
före och det gjorde att ganska många 
av styrelsemedlemmarna, före sin 
hemresa, deltog i Europa-områdets 
möte. Programmet följde det tradi-
tionella upplägget.

Diskussion om 
flyktingsituationen  

i Europa

Flyktingsituationen som under som-
maren och hösten vuxit till ett pro-
blem orsakade en hel del diskussion. 
Mötet beslöt därför att grunda en 
arbetsgrupp vars uppgift blev att pla-
nera lionens inställning och åtgärder 
i den allt svårare situationen. Förra 
periodens president Joe Preston del-
tog också i diskussionen och han 
utlovade ett bidrag på 100  000 USD 
ur LCIF:s medel.

Framtiden för 
lionsverksamheten 

intresserade

Vid evenemanget presenterdes den 
strategiska plan som nu är under 
behandling i den internationella sty-
relsen. Avsikten är att planen pre-
senteras och fastställs under nästa 
verksamhetsperiod. Deltagarna var 
intresserade av planen och den 
väckte en hel del diskussion både 
före och efter presentationen.

Solkokaren 
presenterades

Det samnordiska projektet ”Solko-
kare till Kenya” presenterades för 
européerna av PID Tapani Rahko och 
PDG Heikki Saarinen. Kokarens pro-
totyper har man sänt till Kenya och 
under Europa Forum kom man över-
ens om ett besök till Kenya för att 
göra upp avtal och för att försäkra 
sig om lokala leverantörer och för 
att inleda utbildningen. Mottagarnas 
förväntningar på projektet är stora.

Segern i Thomas Kuti 
musiktävlingen  

till Italien

Segern i det här årets musiktävling 
gick till Italien. Segraren var Andrea 
Fallico som visade upp sin förmåga 
både solo och tillsammans med 
Augsburgs stadsorkester. Instru-
mentet var klarinett. I Sofia nästa år 
är instrumentet violin.

Europa Forum 2016  
i Sofia

Nästa år i oktober, 27–30.10, hålls 
Europa Forum i Sofia, Bulgarien. 
Antalet lion i landet är litet och 
ansvaret för ekonomin är stort. Där-
för har arrangörerna gått in för att 
be om ekonomiskt stöd från andra 
länder. I Forumets stadgar går stödet 
under benämningen Frivillig Stödav-
gift (Voluntary Contribution). Stor-
leken har bestämts till 0,20 €/med-
lem. Mötet beslöt att i framtiden bör 
de länder som ansöker om att arrang-
era Europa Forum redan i ansök-
ningsskedet presentera en prelimi-
när budget.

2019 ordnas Europa Forum i Estland

Vid Forumets avslutning överräckte president Manfred Westhof Forumets 
flagga till presidenten för nästa Forum, Petar Malamov från Sofia: Foto: Heikki 
Hemmilä.

Kongresscentret och högkvartershotellet. Foto: Heikki Hemmilä.

Barnen hade en viktig plats i Forumets underhållningsprogram. På bilden upp-
träder barnkören vid Augsburgs teater. Foto: Heikki Hemmilä.

Europa Forum 2019 i 
Tallinn

Lionen i Estland hade beslutat 
ansöka om Forumets arrangörsrät-
tigheter för år 2019. Ansökan god-
kändes. Före det står följande arrang-
örer i tur 
2016 Sofia, Bulgarien
2017 Montreux, Schweiz
2018 Skopje, FYROM (Makedonien). 

Cirkulationen av 
direktorer

Turlistan för de europeiska interna-
tionella direktorerna ses över varje 
år i Kommittén för Långsiktsplane-
ring. Den här gången blev det två 
ändringar:

England 2016–2018 och Belgien 
2020–2022 bytte plats. Österrike fick 
den lediga turen 2018–2020

Finlands turer 2016–2018 och 
2018–2020 blev oförändrade.

Planeringen av turlistan fr.o.m. 
2020 framåt görs troligtvis vid 2017 
års Forum.

Stadgeändringar på 
kommande

I förberedelserna för Europa Forum 
deltar flera kommittéer. Nyttan av 
vad de gör har blivit ifrågasatt. Vid 
det följande Forumet framlägger man 
ett förslag till ett något enklare för-
faringssätt.

Vid Forumet som tyskarna ord-
nade var det full fart enligt tyskt 
manér. Det kom tydligt fram vid 
den sammankomst som ordnades på 
fredagskvällen där temat var Lions 
Oktoberfest. Enligt de uppgifter jag 
fått och mina egna observationer 
deltog våra representanter i evene-
manget mycket fullödigt och upp-
rätthållande vårt nationella rykte. 
Roligt var det alltså. Även till andra 
delar lyckades Europa Forum enligt 
förväntningarna.

Jouko Ruissalo
EF Advisor, ID



6/15  LION  67

Såsom det framgår av pärmbilden har 
Lionsförbundet valt den från televi-
sionen bekanta Marco Bjurström till 
den nationella Välgöraren. Enligt 
motiveringarna har Bjurström redan 
under ett par årtionden verkat som 
en inspirerande mirakelman och som 
en som sprider gott humör.

Generalsekreterare Maarit Kuikka 
berättar att lionen sätter värde på 
Marco Bjurströms positiva livsin-
ställning som ger människor som 
han mött styrka och tro i en situ-
ation som samhälleligt och ekono-
miskt är utmanande. Nu om någon-
sin behövs fördragsamhet och vilja 
att hjälpa. Människonärhet och ser-
vice hör till den finländska lionsverk-
samhetens värden. De här värdena 
har Bjurström främjat med det han 
gjort, konstaterar Kuikka.

Marco Bjurström har blivit bekant 
för den stora publiken genom sitt 
arbete inom media och speciellt 
som programmet Bumtsi Bums led-
are (1997–2005) Han belönades som 
Årets positivaste finländare år 1999.

Markku Esko förbundets 
Årets Välgörare

Markku Esko LC Sastamala/Vammala 
är Finlands Lionsförbunds första 
Årets Välgörare. Förbundets arbets-
grupp valde vinnaren ur en grupp 
på fem finalister. Motiveringen är 
Markku Eskos långvariga, mångsi-
diga, engagerade och imponerande 
servicearbete till förmån för service-

Marco – engagemangets mirakelman
husets invånare, berättar valkommit-
tén ordförande Tapani Rahko.

Karriären inom frivilligarbetet för 
Årets Välgörare är lång och resul-
tatrik. Markku Esko började, nästan 
på dagen för tjugo år sedan, med sin 
egen bil transportera invånarna i åld-
ringarnas servicehus ut på ärenden 
och till hälsovårdstjänster. Transpor-
ter har behövts åtminstone till krets-
sjukhuset, hälsocentralen, tandlä-
karen, apoteket och till butiker men 
även till Tammerfors universitets-
sjukhus till vilket det från Sastamala 
är 60 km. Antalet transporter upp-
gick i början av sommaren till sam-
manlagt 1935.

Därutöver har Esko också 2007 
startat en läsecirkel i Sastamala-hem-
met där han läser böcker för invå-
narna och där man sedan diskuterar 
dem tillsammans I juni hade läsecir-
keln samlats över 700 gånger och på 
gång är den 73:e boken, Arto Paa-
silinnas roman Vapahtaja Surunen. 
Vid sidan av alster av kända inhem-
ska författare har man i cirkeln även 
tagit upp lokalhistoriska verk

Bakom Sastamala-hemmet står 
den understödsförening som den 
dåvarande Lions Club Vammala 
grundade 1961. Den egentliga verk-
samheten började då den första fast-
igheten blev färdig 1969. För närva-
rande har Sastamala-hemmet över 
hundra invånare, berättar Jussi Leh-
tinen som formulerat förslaget till 
Årets Välgörare på Lions Club Sas-
tamala/Vammalas vägnar.

Belöningen gjorde den erfarne artisten rörd då utnämningen till den nationella 
Välgöraren även fick honom att återkalla barndomens trevliga minnesbilder av 
lionsverksamheten. Hans morfar Jarl Lindholm var nämligen aktiv medlem i LC 
Helsinki/Huopalahti och därtill guvernör i B-distriktet 1967–1968 och förbun-
dets vice ordförande 1968–1969. Morfar deltog ofta tillsammans med Marco i 
lionens barn- och familjeevenemang. Foto: Antti Tuomikoski.

Marco Bjurströms morfar var speciellt involverad i den internationella lions-
verksamheten och som ett tecken på det fanns det i hans hem en bordsstan-
dardborg. På bilden visar Marco hur högt, i ett barns ögon, standardborgen 
nådde. Generalsekreteraren Maarit Kuikka och förbundets ordförandepar Taru 
och Jari Rytkönen hör på Bjurströms lionsminnen från barndomen. Foto: Antti 
Tuomikoski.

Finlands Lionsförbunds ordförande 2014–2015 Tuomo Holopainen och gene-
ralsekreterare Maarit Kuikka överräckte pris och blommor till förbundets för-
sta Årets Välgörare Markku Esko och hans maka Pirkko Esko: Foto: Antti Tuo-
mikoski.
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Lionen gjorde det igen! Som den ena 
av Näsdagsstiftelsens två huvud-
samarbetspartner samlade vi fram 
till 17.11. redan in 150  103 euro för 
att underlätta livet för barn i utveck-
lingsländerna. Och insamlingen fort-
sätter ännu efter detta.

Det var redan bekant på förhand 
att insamlingsmålet var högt och 
tiderna svåra. Trots det räckte det 
till med bössinsamlare runtom i Fin-
land och vi fick många gånger bli 
glatt överraskade: människorna ville 
fortsättningsvis hjälpa fastän också 
med en mindre summa.

De små Näsdagsdekalerna som 
delades ut åt nya donatorer var en 
framgång. Många vill uttryckligen 
få dekalen på sitt rockuppslag eller 
på väskan, t.o.m. flera och kom där-

för ett par gånger och satte en slant 
i bössan. Många bössinsamlare har 
hjärtgripande berättelser om hur 
små barn satte sina flaskreturslantar 
i bössan eller beslöt donera sina lör-
dagsgodispengar till barnen i u-län-
derna.

Näsdagsinsamlingen lyckades bra 
och flera nya klubbar deltog. Man 
har ännu inte fått insamlingsresulta-
ten från alla distrikt och vilka klub-
bar som var i toppen men Finlands 
bästa distrikt var igen B-distriktet 
om vilket det berättas mera nedan. 
N-  distriktets  bästa klubb var igen 
LC Helsinki/Malmittaret med 2400 
euro, LC Helsinki/Soihdut kom på 
en fin andra plats med 2  210 euro 
och LC Mäntsäläs summa var näs-
tan lika stor, 2  200 euro. De tidigare 

årens framgångar tycks fordra att 
man fortsätter med att sträva efter 
goda resultat.

LC Espoo/Matinkylä 
insamlarnas kung

B-distriktet och LC Espoo/Matinkylä 
har deltagit i Näsdagen ända från 
början. B-distriktet har alltid resul-
tatmässigt varit det bästa distriktet. 
Man hade i år satt målet till 25  000 
euro, resultatet blev ca 3  000 euro 
bättre. LC Espoo/Matinkylä samlade 
in över 5  000 euro. LC Espoo/Olari, 
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt och LC 
Espoo/Pohjoinen-Esbo/Nord sam-
lade in över 2  500 euro.

– Varje år har det i vårt distrikt 
kommit med nya klubbar. Första-
gångsdeltagarna LC Hanko-Hangö. 
LC Sjundeå-Siuntio/Charlotat och 
LC Helsinki/Worldwide lyckades 
också utmärkt, tackar kampanjleda-
ren Reijo Stedt. 

Stedt berättar att hemligheten 
med sitt distrikts och sin klubbs 
framgång är skapandet av en anda 
av engagemang, uppmuntran och 
positivt tävlande samt att man leder 
framifrån. Han strävar efter att infor-
mera om Näsdagen vid alla distrik-
tets tillställningar som det bara är 
möjligt och på distriktets webbsidor 
sporra klubbarna att delta. Han moti-
verar klubbarna även med det att nu 
kan lionen förmedla hjälp även till 
sådana länder till vilka Lionsrörel-
sen inte har egna kanaler. Och hjäl-
pen förs fram utan administrativa 
kostnader såsom även lionen skulle 
göra. Att leda framifrån syns också i 
Stedts egen klubb i Mattby. Reijo står 
i främsta ledet och samlar in pengar 
iklädd den röda näsan.

Rekordklubben LC Espoo/
Matinkylä ordnade insamlingen det 
här året huvudsakligen i affärscen-
trum under tre veckor. Bössinsam-
lingens inkomster bokfördes varje 
dag så att man kund följa upp resul-
tatet. Målet var att komma upp till 
samma resultat som senaste år. Det 
överskred man.

– Speciellt roligt och sporrande 
var det att göra en sketch som gick 
ut på en Sverige-Finland insam-
lingslandskamp och som visades 
flera gånger i televisionen. Man kan 
också se den på förbundets hem-
sidor, påminner Reijo Stedt.

Teija Loponen

Duktiga vi!

Näsdags-
kampanjen 
lyckades, 
senaste året 
överträffades L-distriktets LC Rovaniemi/Ronjat tog del i insamlingen med röda näsor och sprudlande iver. Foto: Sirpa Määttänen.

I Pudasjärvi delade LC Pudasjärvi och LC Pudasjärvi/Hilimat ut 150 näsor när de var med och gav Nenäfillari-teamet ett 
varmt mottagande. Hilimat kramar om Kimmo Ohto som cyklade från Rovaniemi till Tammerfors. Foto: Heimo Turunen.
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Det finns ännu tid att 
sälja lotter

Till början av december hade man 
redan löst in en tredjedel av lotte-
rivinsterna. Det finns alltså en hel 
del vinster kvar. I utlottningen av 
huvudvinsten, personbilen, kan man 
delta med alla lotter fastän man inte 
skulle ha skrapat fram någon snabb-
vinst. Alla som köpt en lott har såle-
des en chans att vinna. Det lönar sig 
att försöka.

Kom ihåg registreringen 
för bilutlottningen

Såväl snabbvinstlotterna som alla 
andra Lionslotter innehåller ännu 
en vinstmöjlighet. I det nedre högra 
hörnet på lotten hittar man koden för 
bilutlottningen. Registrera koden till-
sammans med dina kontaktuppgif-
ter via länken som finns på förbun-
dets webb-sida www.lions.fi. Och 
på det sättet är du med om utlott-
ningen av bilen. Missa inte den här 
möjligheten. Med en insats på bara 
10 euro kan du i februari vara lyck-
lig vinnare till en ny bil. Det lönar 
sig att försöka.

Lotter via Lions nätbutik

Lionslotterna kan säljas ända fram till 
31.1.2016 och de är utmärkta lions-
produkter vid publiktillställningar, 
som pris och vinster inom klubben 
och som vilken gåva som helst. Man 
kan beställa flera lotter från Lions 
nätbutik www.lionsverkkokauppa.fi.  
Ytterligare information ges av lotteri-
arbetsgruppens ordförande Esa Oja-
palo, esa.ojapalo@lions.fi.

Ge ditt stöd åt ungdomen

Inkomsterna från Lionskorten och 
-lotterna används till att stöda ung-
domsarbetet inom Lions, som till 
exempel ungdomsutbytesläger, 
Leo-verksamheten, Skeba-ungdoms-
bandstävlingen och många andra 
aktiviteter. Därför är det viktigt att 
vi med iver deltar i dessa lionsakti-
viteter och tar dem till oss. Informa-
tion om lionsverksamhet för unga 
hittar du på Lions internetssidor 
www.lions.fi

Esa Ojapalo

Lionslotterna 
perioden 2015–2016

Kombinerad med 
chokladasken ökar lotten 
värdet på presenten och 
erbjuder spänning i livet.

Lotten slinker behändigt iväg 
tillsammans med julkortet.

Användartips

I december kan man låta Lionslot-
ten slinka ner i brevet med Lionjul-
kortet och det mångdubblar gläd-
jen hos kortmottagaren. Lottkuver-
tet är en lämplig lillajulspresent och 
inte är det heller under julaftonen 
något dåligt gåvokuvert. Lionslot-
ten passar utmärkt som ett klubb-
pris och den kan ges t.ex. åt en före-
dragshållare tillsammans med övrigt 
tack. Man kan också kombinera lot-
ten med ett chokladpaket. På det sät-
tet gör man presenten till en mångsi-
dig helhet där man kombinerar smak 
och intresse.
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Röda Fjäderns 2017 öppningsfest

Arne Ritari -fest

Tammerforshuset

19.3.2016

Insamlingens officiella start och öppningsfest hålls i Tammerfors-
huset 19.3.2016. Det är samtidigt en Arne Ritari -fest. För klubbarna 
erbjuds det ett tillfälle att belöna förtjänta medlemmar genom att 
dubba dem till Lion-riddare vid ett exceptionellt högtidligt tillfälle 
och i en fin omgivning.

Röda Fjäderns öppningsfestlighet hålls i Stora salen och räcker ca 
två timmar med början kl. 12.30. Talen begränsas till max 5 minu-
ters hälsningar, bl.a. en hälsning från insamlingens beskyddare, pre-
sident Sauli Niinistö. Programmet är musikbetonat. Så klart uppträ-
der unga artister, bl.a. de berömda Pirkan Pojat. Vi får ta oss en titt 
på världen kring Dansa med stjärnorna då vår Fjäder-ambassadör Kaj 
Kunnas tillsammans med Jutta Helenius tar ut stegen på estraden. 
Lion Jose Ahonen bidrar med trollkonster. Det återstår att se vad allt 
roligt som våra insamlingspartner ordnar på festen.

Festlunchen och Arne Ritari-festen börjar kl.15. Den högtidligaste 
stunden under den här delen är förstås dubbningen av riddare. Målet 
är att så många som möjligt av de lion som under perioden dubbas 
till riddare skulle få sin riddarvärdighet vid den här festliga publiktill-
ställningen. Klubbarna bör meddela uppgifterna om de nya riddarna 
till ARS-ordföranden Tapani Matintalo (tapani.matintalo@lions.fi) 
eller till ARS-ombudsmannen Timo Haasto (timo.haasto@lionws.fi) 
senast 15.2.2016 så att namnen hinner med i de trycksaker som görs 
för festen. Lunchen serveras som buffé. Även vid den här delen av 
festen uppträder artister, delvis samma som i Stora salen.

Anmälningen till festen sker på internet via Röda Fjäderns hemsi-
dor. Där finns även noggrannare information om festen. Deltagarav-
giften är bara 45 €/person. Även andra än de som hör till en ”lion-
familj” kan delta. Det förmånliga priset har möjliggjorts av att Tam-
merforshuset deltar i vår kampanj med betydligt stora prisnedsätt-
ningar och av att de uppträdande tar ut ”rimliga” arvoden. Därtill 
gör man ett högklassigt handprogram av vilket man förväntar sig att 
få reklamintäkter. Även med det här priset har evenemanget budge-
terats så att det ger ett överskott. Överskottet går oavkortat till Röda 
Fjädern och det fördelas vidare till klubbarna i förhållande till anta-
let festdeltagare från respektive klubb.

För de som övernattar i Tammerfors har man förhandlat sig till 
ett förmånligt ”PuSu-pris” med Holiday Inn. Ytterliga information 
på nätet. Frågor gällande festen kan man också ställa till Jaakko Har-
jumäki (jaakko.harjumaki@lions.fi).

Insamlingsstarten 
19.3.2016

I slutet av oktober hade Röda Fjäderns distriktskoordinatorer bråt-
tom. Målet var att få sammandragen av klubbarnas planer på hur 
de skulle nå de mål som man gett dem. Alla klubbar fyllde inte i 
blanketten men det hindrar på inget sätt de här klubbarna att nå 
de uppställda målen.

PuSu-kommittén hade stor hjälp av blanketterna trots att retur-
neringsprocenten blev under 50 %. Kommittén fick ändå en finger-
visning om vilka produkter som kommer att gå åt och vilket antal 
man måste tillverka. Klistermärken beställer man 40  000 st.  vilket 
betyder att efterfrågan är stor.

Klubbarnas sammanräknade mål för insamlade penningsum-
mor är i det här skedet 1,8 miljoner euro. När resten av klub-
barna lämnar in sina planer till distriktsguvernörerna och via dem 
till kommittén för sammanställning kan summan röra sig mellan  
3 och 4 miljoner euro.

Till snabbstartsklubbar har det tillsvidare kommit 39 anmäl-
ningar men antalet kommer att växa. På fältet har det funnit fel-
aktig information om hur man får statusen som snabbstartsklubb.   
Må det rättas till här; statusen får man bara genom direkta pen-
ningdonationer – inte genom produktförsäljning. Modellklubbar 
finns det 6 av. 189 klubbar har meddelat att de ämnar nå upp till 
minst 100 %. I spetsen har vi LC Espoo/Keskus som meddelar att 
de strävar efter att nå upp till fantastiska 30 000 euro!!

Av distrikten var L-distriktet det mest aktiva där PDG Jarmo Ras-
tas fick svarsprocenten att nå över 90 %. Det distriktsvisa målet 
uppfylldes i det här skedet till 80 %.

Men som sagt, all den här statistik är tillfällig. När distrikten 
kompletterar sin statistik kommer man till betydligt högre siffror 
och de är trevliga att notera.

Distriktskoordinatorerna har i november fått noggranna instruk-
tioner och har även informerat klubbarna. Enligt dem arbetar vi 
vidare.

Matti Tieksola, ordförande för Röda Fjädern-kommittén 
LC Oulunsalo

Röda Fjädern 
har fått positiva 

insamlingsplaner 
från klubbarna
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I Rovaniemi, i ”Lapplands pulse-
rande hjärta” lever vi som bäst vin-
termörkrets tid. Det är att vänta att 
vi går mot ljusare tider och lionen 
anländer för att delta i Nordiska 
Samarbetsrådets möte (NSR2016) 
i Rovaniemi 15–17.1.2016. I NSR-
mötet deltar lion från alla de nor-
diska länderna, Estland och Tysk-
land.

Nordiska Samarbetsrådet (NSR) 
har sammankommit varje år sedan 
1962. Samarbetsorganet för lionen 
i Finland, Sverige, Norge, Danmark 
och Island är till för att utveckla och 
förverkliga samarbete och gemen-
samma projekt. Som exempel valdes 
vid det senaste NSR-mötet i Köpen-
hamn Finlands förslag ”Solkokare 
till Afrika” till nordiskt samarbets-
projekt. Målet är att till Kenya föra 
3000 solkokare för att hjälpa byborna 
i den dagliga matlagningen.

 
I Rovaniemi består NSR-mötets 
program av
Efter fredagens öppningsfest följer 
tre intressanta seminarier vid vilka 
man behandlar aktuell lionsverk-
samhet:
– LCI 100 år av service, ledare PCC 

Barbara Grewe

– lera kvinnor i lionsverksamheten, 
ledare PID Gudrun Yngvadottir

– Internationell verksamhet (IR), 
ledare PID Tapani Rahko

På fredagen bekantar sig partnerna 
med Julgubbens verkstadsby vid Pol-
cirkeln.

Olika grupper håller möten och 
dagen avslutas med en gemytlig 
get-together kväll där man har möj-
lighet att träffa gamla bekanta och 
att knyta nya bekantskaper.

På lördagen står den internatio-
nella direktorns rapport på dagord-
ningen och efter den följer Årets 
tema. 

Temat är Lasten tarpeet huo-
mioon – Barnens behov i fokus – 
Children in Need. Det presenteras 
av Lappset Group Oy:s styrelseord-
förande Johanna Ikäheimo. Efter 
presentationen diskuterar varje land 
årets tema i egna grupper. Temat 
syns också i olika programnummer 
under veckoslutet.

Det egentliga NSR-mötet hålls 
på eftermiddagen och mötet avs-
lutas med en avslutningsceremoni. 
Partnerna besöker vetenskapscent-
ren Arktikum och Pilke.

’Barnens behov i fokus’ 
tema för NSR-mötet

Under lördagskvällen firar men 
en Nordisk kväll i en internationell 
atmosfär. I kvällen deltar också de 
lionledare som från olika delar av 
Europa kommit till Rovaniemi för 
att delta i ALLI-utbildning. Huvud-
kontoret har valt ut dem ur en stor 
grupp av sökande.

Under lördagen och söndagen 
ordnas utbildningstillfällen för bl.a. 

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2015–2016
Styrelsens möten:

28.1.2016/4.3./28.4./27.5.

Guvernörsrådets möten 2015–2016:

4–6.3.2016, Mariehamn, Åland

27.5.2016, Åbo

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2015–2016: 

Sökö, 20.2.2016, LC Hartola

Skidning, LC Uurainen, första eller andra veckan i mars

Pilkning, LC Kesälahti, mars

Wolleyboll, 23–24.4.2016, LC Sotkamo/Vuokatti

Mölkky, 21.5.2016, LC Kausela

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 9–10.7.2016, Kullo Golf

Motion för vård
För att bidra till den palliativa cancervården ordnade 

Lions Club Munsala en motionsdag en solig söndag 

i oktober. Uppslutningen i terrängen runt skidstugan 

var god. Varje deltagare betalade tio euro, 

vilket gav drygt 600 euro. 

Klubben bjöd på saft och pepparkakor.

Därtill bidrog Stora älgjaktlaget med en tia per man, 

440 euro, och Vexala älgjaktlag med 160. Totalt 

kunde 1 318 euro överräckas till cancerdistriktet. 

Per-Eric Anderson

LCI 100 distriktskoordinatorer och 
1:a vicedistriktsguvernörer.

Ytterligare information 
om NSR-evenemanget; 
www.lions.fi/nsr2016

Lion Jarmo Rastas
Förutvarande distriktsguvernör

NSR 2016 arrangörskommitténs 
sekreterare
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Aino-Maija Laitinen

LEOLEHTI  

6/2015

Hannu Orrenmaa, LC Oulu/Avain 

Leo Club Kempeleen jäsen 
Ulkojäsen leijonaklubissa
Ollut mukana leoneuvostossa kahdella kaudella

Leolehti muuttui tämän kauden 
alussa ulkopuolisen taittamaksi. Se 
tarvitsi Leolehtivastaavaa. Minusta 
tuli tämän kauden alussa neljään 
vuoteen ensimmäistä kertaa ei-hal-
litukselainen. It’s a match! 

Olin innostunut jo vuonna 2011 
Leolehdestä, kun liityin myös hal-
litukseen. Minusta paperina ilmes-
tyvä tiedotuskanava oli kiva, ja leh-
teä oli mukava lukea. Lehdessä oli 
usein tuttuja ihmisiä, ja myös kirjoit-
taminen on innostavaa, koska silloin 
saa varmasti juttunsa esiin laajale-
vikkisen lehden loppuosaan. 

Leolehden uutena vastaavana 
tehtäväni on koota kaikki leh-
teen tulevat jutut kasaan, koota ne 
yhteen nippuun ja lähettää taitosta 
vastaavalle henkilölle. Tämä on 
mielestäni kannustavaa jatkumoa 
leouralleni, jolla muuten ei tällä het-
kellä olisi suuntaa. Näin saan auttaa 
Suomen Leojen hallitusta, ja leona 
haluan auttaa muita. Vaikka sitten 
tällä tavoin.

Leoissa parasta on loistava ryh-

Leolehtivastaavan 
lätinät

mähenki. Pääsin ryhmään alusta 
alkaen nopeasti mukaan ja tutustuin 
erilaisiin ihmisiin, jotka kaikki kuiten-
kin viihtyivät erinomaisesti toistensa 
seurassa. Silloin olin itse lukioikäi-
nen, ja muistan ajatelleeni, miten 
absurdia onkaan, että vietän aikaa 
jo työssä käyvien minua lähes kym-
menen vuotta vanhempien ihmisten 
kanssa. Mutta leohenki saa kaikki 
ihmiset yhteen, eikä erilaisilla taus-
toilla ole niin väliä. 

Katso lehden tässä numerossa 
muun muassa entisen leon Jukka-
Pekka Tikkasen vinkit, millaista leo-
toiminta oli parhaimmillaan, kun Juk-
kis oli leo. Lehdessä on myös suuri 
koulutuspäiväjuttu sekä matka-
raportti tämän kesän Leo Europa 
Forumista. Ota ylös myös, millai-
sen aktiviteetin klubisi voisi tehdä 
näkövammaisten kanssa. Nähdään 
vaikka jossain kansainvälisessä leo-
tapahtumassa ensi keväänä! Tukea 
niihin voit hakea leorahastosta. 
Tsekkaa mainos viimeisellä sivulla!

1. Miten leot ovat auttaneet sinua elämässä?
Leot ovat tuoneet elämään todella paljon uusia ystäviä. Etenkin Euroopassa 
matkaillessa ystäviä Leo-Clubin ajoilta on vieläkin. Viimeksi tapasin yhden 
ystävän viikko sitten  Münchenissä.

2. Mikä on ollut paras aktiviteetti?
Paras aktiviteetti on aina sellainen missä voi auttaa. Antaa omaa aikaa 
lähimmäisen hyväksi ilman, että siitä olettaa vastinetta. Vastikkeetonta 
hyväntahtoisuutta tarvitsemme maailmassa nyt paljon. Olla ihminen ihmi-
selle.

3. Mikä sai sinut lähtemään mukaan?
Ajauduin aikoinaan mukaan  leoihin ystäväpiirin mukana. Ne ystävät ovat 
vieläkin elämässä.

Silloin kun minä olin leo… 
Hannu Orrenmaa

”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 kysymystä, joihin he ovat 
ohessa vastanneet.
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Suomen Leot

Kansainvälisyys nostetaan aina 
kysyttäessä yhdeksi tärkeimmistä 
arvoista leoille. Suomesta mat-
kat muiden leomaiden tapahtumiin 
ovat kuitenkin usein pitkiä ja saat-
tavat tulla kalliiksi, mutta silti kan-
sainvälisyyttä olisi hienoa päästä 
kokemaan. Suomen Leojen halli-
tus keksi tähän ratkaisun: tuodaan 
kansainvälisyys Suomeen! Lions 
 Internationalin Leo Leadership 
Grant Program mahdollisti kansain-
välisen johtajuuteen suuntaavan 
tapahtuman järjestämisen. Tukea 
päämajalta haettiin alkusyksystä ja 
sen myöntämisen jälkeen laitettiin 
pyörät pyörimään todenteolla. 

Viikonlopun mittaisessa tapah-
tumassa pureudutaan johtamiseen 

Helsinki Leo Leadership Weekend 
– potkua leotoimintaan hyvällä johtamisella 
ja kansainvälisyydellä!
Teksti: Oona Ståhle

Kevään odotetuin tapahtuma järjestetään Helsingissä 
8.–10.4.2016. Luvassa on hauska viikonloppu, josta 

jokainen osallistuja saa mukaansa konkreettisia työkaluja 
parempaan johtamiseen. 

workshopeilla ja ammattilaisten joh-
dolla. Johtajuus on tärkeä osa leo-
järjestöä, tuleehan siitä yksi LEO 
sanan kirjaimistakin (Leadership, 
Experience, Opportunity). Tarkoi-
tuksena on antaa jokaiselle osallis-
tujalle työkaluja oman klubinsa tai 
maansa leotoiminnan parempaan 
ja suunnitelmallisempaan johta-
miseen. Mitä kaikkea viikonlopun 
aikana on luvassa, sitä emme vielä 
paljasta, mutta sen voimme luvata, 
että viikonlopusta tulee ikimuistoi-
nen. 

HLLW on jatkoa suomalaisten 
leojen vuonna 2008 järjestämälle 
Helsinki Leo Weekendille, joka oli 
samaan tapaan viikonlopun mittai-
nen tapahtuma. Silloin teemana oli 

1.  Hyvänmielenpäivänä Järvenpään leot leipoivat jälleen pipareita 
Komulaisen keittiössä.

2.  Helsingissä ja Järvenpäässä järjestettiin Auta Lasta, Auta Perhettä -keräys. 
Leo Club Järvenpää osallistui näin leijonien lanseeraamaan Hyvän päivään.

3.  Leo Europa Pre Forum 2016 pidetään Suomenlahden toisella puolen Virossa! 
Lähde eeppiseen seikkailuun kansainvälisten leojen kanssa 22.–24.1.!

4.  Leo Club Helsinki/Itäväylä piti vuosikokouksensa lokakuussa! Jäsenmääräkin 
on huimassa nousussa taas!!

5.  Helsinki Leo Leadership Weekend on jo suunnitteilla. 
Muista varata paikkasi huipussa kansainvälisessä leotapahtumassa, 
joka järjestetään Suomessa!

HLLW 8.–10.4.2016
Järjestetään Helsingin hotelli Haagassa
Workshoppeja, inspiroivia puheenvuoroja, keskustelua johtamisesta
Suomalaisia ja eurooppalaisia leoja 
Avustusta voi hakea koulutusrahastosta – lisätietoja keväällä!
Hinta vain 125 € (majoitus, kaikki ruokailut, ohjelma)
Rekisteröityminen alkaa helmikuussa
Katso lisätietoja www.leoklubit.fi 
Facebook-tapahtuma: HLLW – Helsinki Leo Leadership Weekend

näkövammaisuus, johon perehdyt-
tiin tekemällä näkövammaisille lap-
sille sopivia lautapelejä yhteistyössä 
Näkövammaisten keskusliitto Iirik-
sen kanssa sekä kuuntelemalla 
konsertti silmät sidottuina. Viikonlo-
pun aikana tutustuttiin myös kesäi-
sen aurinkoiseen Helsinkiin ja luo-
tiin kansainvälisiä suhteita. Tapah-
tuma oli menestys ja siitä saatiin pal-
jon positiivista palautetta osallistu-

jilta, mutta myös loistavaa tapahtu-
manjärjestämiskokemusta suoma-
laisille leoille. 

Näitä samoja asioita, tuoreella 
johtajuusnäkökulmalla, toivomme 
saavuttavamme myös keväällä 
2016. 

Lisätietoja saat Suomen  Leojen 
nettisivuilta, Facebook tapahtu-
masta sekä Leolehden sivuilta 
keväällä. 

Sähkeet



74  LION  6/15 www.leo-clubs.fi

J o neljättä kertaa Leo Club 
Järvenpää järjesti Auta 

lasta, Auta perhettä -keräyk-
sen hyvällä menestyksellä. 

Leo Club Järvenpää järjesti Auta 
lasta, Auta perhettä -keräyksen Jär-
venpään Prismassa torstai-iltana 
8.10.2015. Leot sekä apuvoimat LC 
Ainot klubista ja LC Vennyt ja Jussit 
klubista ottivat vastaan lahjoituksia 
kello 16.00–19.00 välisenä aikana. 
Saadut lahjoitukset toimitettiin pai-

I lo on auttaminen, ja avun 
anto on hyvin tärkeää, 

ainakin minulle. Olin jo pit-
kään miettinyt, että haluaisin 
oikeasti tehdä jotain merkityk-
sellistä ja tehdä jotain hyvää 
pyyteettömästi, mutta en tien-
nyt miten. Ei kuitenkaan kes-
tänyt kauaa kunnes pääsin 
tutustumaan ryhmään iha-
nia ihmisiä jotka ajattelevat 
samoin, nimittäin Leoihin. 

Ihana oma klubini, Leo Club Hel-
sinki/Itäväylä ei ole täysin uusi klubi. 
Se on pysynyt hiljaa, mutta tiedet-
täköön, että olemme back. Klubis-
samme on seitsemän jäsentä ja 
muutama jäsenyydestä kiinnostu-
nut. Osa meistä osallistui jo syys-
kuussa järjestettyyn Suomen Leo-
jen koulutuspäiviin ja mahtavaa oli. 
Olemme syksyn aikana ehtineet 
tavata kolme kertaa, joista yksi oli 
vuosikokouksen merkeissä, jossa 
mm. äänestimme eri rooleista klu-
bissamme. Olemme ideoineet ja 
suunnitelleet aktiviteetteja, ja uskon 
vahvasti että pääsemme myös 
toteuttamaan niitä. Ihka ensimmäi-
nen aktiviteetti johon osallistuimme 
oli Auta lasta, auta perhettä- tapah-
tuma, jonka Lions Club Helsinki/Fin-
landia järjesti lauantaina 21 marras-
kuuta. 

Klubistamme oli kolme leotyttöä 
auttamassa Auta lasta, auta per-

dia siitä, että olette järjestäneet täl-
laisen tapahtuman. Tulemme mielel-
lämme auttamaan jälleen.

Leo Club Helsinki/Itäväylä:
Auta lasta, auta perhettä
Teksti: Sofia Sagath, Leo Club Helsinki/Itäväylä

Auta lasta, 
auta perhettä 

‑keräyksen aika 
oli taas

Teksti: Noora Ahokainen Noora Ahokainen, Senni Hautala ja Suvi Nöjd keräyksessä mukana.

kallisille vähävaraisille perheille 
yhteistyössä Järvenpään sosiaali-
toimen kanssa. 

Auta lasta, Auta perhettä -keräyk-
sen tarkoituksena on auttaa apua tar-
vitsevia lapsia ja perheitä lahjoitta-
malla heille pilaantumattomia tuotteita 
kuten säilykkeitä, hygieniatarvikkeita 
ja leluja. Paikan päällä prismassa leot 
jakoivat lentolehtisiä, ja eivät niitä 
jakaessaan voineet olla huomaamatta 
toistuvaa ilmiötä. Monet järvenpääläi-
set kertoivat tulleensa ostoksille vain 

voidakseen lahjoittaa tuotteen tai pari. 
Halu auttaa muita järvenpääläisiä lap-
siperheitä oli huomattava.

Myös tavaroita vastaanottaessa 
leot saivat kuulla jotain aivan upeaa. 
Eräs nainen, joka oli tuonut kaup-
pakassillisen tavaroita, kertoi saa-
neensa apua, kun oli sitä itse tarvin-
nut. Leoista oli huikeaa tavata joku, 
jonka apu oli saavuttanut, ja tietää, 
että pienillä teolla on vaikutuksensa. 
Tästä leot saivat vain lisää puhtia ja 
pontta jatkaa toimintaa. 

Tapahtumaa mainostettiin Leo 
Club Järvenpään Facebook-sivuilla 
ja Järvenpää-ryhmässä. Lisäksi 
Keski-Uusimaa-lehti kirjoitti pienen 
artikkelin tapahtumasta tiistai 13.10. 
numeroonsa.

Keräys saavutti suuren suosion 
järvenpääläisten keskuudessa. 
Lahjoituksia tulikin yli 800  € edestä. 
Lisäksi paljon kiitoksia tuli keräyk-
sen järjestämisestä. Myös kyselyitä 
sateli, milloin tapahtuma järjestettäi-
siin uudestaan. 

hettä -tapahtumassa, jossa jaoimme 
esitteitä ja kerroimme ihmisille miksi 
olemme paikalla. Tapahtuma järjes-
tettiin Kampin ostoskeskuksessa 
K-supermarket Kampin edessä. 
Tavoitteenamme oli saada ihmiset 
osallistumaan turvakodin perheiden 
auttamiseen ostamalla ainakin yhden 
omavalintaisen tuotteen ruokakau-
pasta ja lahjoittamaan tämä tuote per-
heille turvakodissa. ”Tämä on mah-
tava idea”, mietin itsekseni ja olen niin 
onnellinen siitä, että suuri osa ohikul-
kijoistakin olivat samaa mieltä.

Mummot ja papat, pienlapsiper-
heet, aikuiset, nuoret ja kaikenlaiset 
Matti Meikäläiset osallistuivat autta-
maan ja monet ohikulkijat sanoivat, 
että tämä on hyvän syyn puolesta. 
Monet lahjoittajat olivat myös iloisia 
siitä, että tämä tapa auttaa on hyvin 
konkreettista ja kuka tahansa voi osal-
listua, vaikka tonnikalapurkilla. Sydä-
meni suli tämän tapahtuman aikana 
moneen kertaan, mutta en tule kos-
kaan unohtamaan yhtä nuorta herraa. 

Nuori herra X oli tutkassani ja 
lähestyin häntä kysymällä onko 
hän menossa ostoksille? Herra X 
vastasi, ettei ollut juuri nyt tarvetta 
käydä, mutta ihmetteli miksi kysyin. 
Kerroin hänelle turvakodin lapsiper-
heiden avun tarpeesta ja annoin 
hänelle esitteen. Herra X oli sitä 
mieltä, että tämän asian takia hän 
aikoo kuitenkin mennä kauppaan 
jotta hän voi osallistua avun antoon. 
Tämä lämmittää sydäntä ja jälleen 

kerran tuli todistettua, että hyvyyttä 
ja auttavaa kättä löytyy. 

Kiitos Lions Club Helsinki/Finlan-

Suomen Leojen 
hallitus kuvernööri‑
neuvoston kokouksessa 
21.11.2015
Teksti: Camilla Ekman

Suomen Leojen presidentti Oona Ståhle ja varapresi-
dentti Camilla Ekman osallistuivat marraskuun 21. 

päivänä Suomen kuvernöörineuvoston kokoukseen. 
Kokoukseen oli erittäin mielenkiintoista osallistua. Pää-
simme seuraamaan leijonien kokousta ja sitä edeltävää 
seminaaria. 

Kokouksessa oli puhujana Aaro Harju kansalaisfoorumista, joka ker-
toi kansalaistoiminnasta Suomessa sekä antoi motivaatota toiminnan 
iloisuuteen. Hän muistutti, ettemme tee vapaaehtoistyötä, koska pitää, 
vaan koska se antaa meille iloa. Teemme sitä tahdosta ja ilosta, tämä 
meidän tulisi muistaa entistä tärkeämmin toiminnassamme. 

Aiomme myös osallistua kuvernöörineuvoston seuraavaan ko kouk-
seen, joka pidetään maaliskuussa Maarianhaminassa.
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Suomen Leot

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

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

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

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

Leolehden deadlinet
vuonna 2016

Lehti 1/16:  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:

11.01.2016
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Aino-Maija Laitinen
leolehti@leo-clubs.fi
etunimi.sukunimi@leo-clubs.fi 
(toimii kaikilla leoilla)

Nenäpäivä on alun perin Iso-Bri-
tanniasta Suomeen rantautunut 
hyväntekeväisyyskeräys. Sitä vietet-
tiin ensimmäisen kerran jo vuonna 
1985. Tavoitteena Nenäpäivässä on 

Leo Club Ylivieska mukana Nenäpäiväkeräyksessä

Vilhelmiina Koskela ja Pihla Rahja.

Kauden 2015–2016 ILO Board eli 
kansainvälisten asioiden sihteerei-
den hallitus on tehnyt tällä kaudella 
Leo Map:n, eli leokartan, jonka tar-
koituksena on auttaa löytämään 
lähin leoklubi matkustaessa Euroo-

Leo Europa Forum on vuosittain 
suurin kansainvälinen leotapah-
tuma Euroopassa. Tyypillisesti Leo 
Europa Forum järjestetään elo-
kuussa viikon ajan, ja sen esitapah-
tuma Leo Europa Pre Forum tammi-
kuussa viikonlopun mittaisena. Leo 

Teksti: Noora Junttila

kon ulkomaanapu sekä YLE vuonna 
2004.
Ollaan kaikki yhdessä punanenäisiä!

Y livieskan Leo Club pääsi osallistumaan Nenäpäiväkeräyk-
seen 6.11. perjantaina yhteistyössä Lions Club Ylivieska/

Savisillan kanssa. Leojen ja leijonien yhteinen aktiviteetti on 
hauska tapa syventää yhteistyötä taustaklubin kanssa. Samalla 
tutustuu uusiin ihmisiin ja maailmankuva voi myös avartua, 
kun eri ikäluokat tekevät yhdessä hyvää saman kohteen eteen!

edistää kehitysmaiden lasten ihmis-
arvoisen elämän toteutumista.

 Aktiviteetin toimintatapa oli lipas-
keräys ja oikein onnistunut sellai-
nen. Tuotot keräyksestä menevät 

kehitysmaiden lapsia auttaviin pit-
käkestoisiin hankkeisiin Afrikassa, 
Aasiassa ja Etelä-Amerikassa. 
Lipaskeräys tapahtui muutaman 
leon voimin ja oli mukava huomata, 
miten monille oli tärkeää saada aut-
taa.

Tänä vuonna Nenäpäivää vie-
tettiin virallisesti 6.11.2015, ja kam-
panja-aika oli 15.10.–15.11. Suo-
messa Nenäpäivää hallinnoi Nenä-
päivä-säätiö, jonka ovat perusta-
neet UNICEF, Punainen Risti ja Kir-

Euroopan leojen nettisivut auttavat löytämään 
kansainväliset leot

Teksti: Aino-Maija Laitinen

Euroopan leojen yhteisiltä kansainvälisiltä nettisivuilta voit lukea kansainväliset uutiset sekä kivat vinkit, mitä leot muualla  
Euroopassa ja maailmalla tekevät. Nettisivut ovat osoitteessa www.european-leos.eu. Löydät sivustolta kansainväliset 

leotapahtumat ja niiden yhteystiedot. Euroopan leojen nettisivut toimivat erinomaisena linkkinä kansainvälisiin leoihin mat-
kustaessa maailmalla!

passa. ILO-poika Tommi kerää kaik-
kien Suomen leoklubien yhteystie-
toja tällä kaudella, jotta kartta saa-
daan Suomen osalta kuntoon. 

Kun matkustat Euroopassa, 
käy tsekkaamassa Leo Map, jonka 

avulla löydät yhteystiedot läheiseen 
leoklubiin niin Saksassa, Rans-
kassa, Italiassa kuin Romanias-
sakin! Leo Map löytyy osoitteesta  
www.european-leos.eu, jossa on 
myös paljon muuta mielenkiintoistta 

leoaiheista informaatiota. Voit esi-
merkiksi käydä tutustumassa, mil-
laiset leojuhlat järjestettiin Italiassa 
marraskuun lopussa. 
www.european-leos.eu kaikille 
Euroopan leoille!

Kansainväliset terveiset Virosta
Teksti: Aino-Maija Laitinen

Ensi vuonna Leo Europa Pre Forum ja Leo Europa Forum 
järjestetään Virossa, melkein kotimaan kamaralla siis! Suo-

men Leojenkin on nyt äärimmäisen helppo lähteä kokeilemaan 
kansainvälisiä tuulia Viron leojen hostaamaan Leo Europa Pre 
Forumiin, joka järjestetään 22.–24.1.2016 Pärnussa! Tule sinä-
kin mukaan!!

Europa Forumiin osallistuvan on 
oltava täysi-ikäinen. Viron LEPF:iin 
osallistuminen maksaa 200 €, jos 
rekisteröidyt ennen 28.12.2015, ja 
240 €, jos sen jälkeen. 

Leo Europa Pre Forumiin kuten 
myös muihin leotapahtumiin voi 

hakea tukea Leorahastosta! Matka-
kulut jäävät pieniksi, koska LEPF:iin 
voi lähteä kimppakyydeillä Suo-
mesta, ja lauttamatkat ovat erit-
täin edulliset. Kynnys lähteä on 
siis todella pieni. Lisätietoa Viron 
Leo Europa Forumiin lähtijöistä 
voit kysyä ILO-poika Tommi Verta-
selta (tommi.vertanen@leo-clubs.fi).  
Tommi luotsaa yhdessä marras-
kuun lopussa valittavan delegaa-
tion johtajan kanssa Suomen Leot 
läpi LEPF:n!

Lähde mukaan iloiseen poruk-

kaan ja ilmoittaudu LEF2016:n net-
tisivuilla osoitteessa www.lef2016.
org! Tykkää myös Facebookissa 
osoitteessa https://www.facebook.
com/LEF2016/?fref=ts LEF2016
Destination Estonia!

Leo Europa Pre Forum 
Pärnu, Viro 22.24.1.2016
www.lef2016.org

Maksaa: 200/240 €
K-18

PARAS TAPAHTUMA IKINÄ, 
LÄHDE MUKAAN!



Koeaja uusi 508 – entistäkin parempi

peugeot.fi

Peugeot 508 SW BlueHDi 120 hinta alk. 24.900 € + arv.autovero 4.600,23 €, kokonaishinta 30.100,23 €, sis. toimituskulut 600 €. Vapaa autoetu 645 €/kk. CO2-päästöt 100 g/km, keskikulutus 3,9 l/100 km. 
Kuvan autot erikoisvarustein.

UUDET BENSIINI- JA

BlueHDi -MOOTTORIT

KULUTUS VAIN 

3,9 L/100 KM

CO2 VAIN 

100 G/KM

PEUGEOT 508 SW

LEIJONAKUNINGAS

63244_Peugeot_508_Lions_Takas_A4.indd   1 16.11.2015   16.45


