
Presidentti tukena  
Presidentti Sauli Niinistö lupautui 
Punaisen Sulan suojelijaksi.

Päätöksiä Luostolla
Kuvernöörineuvosto matkusti Lappiin 
Luostolle päätöksien tekoon.

Arvat ja joulukortit
Nuorisotyötä tuetaan tällä kaudella  
joulukorttien sekä arpojen myynnillä. 

Suomen Lions-liitto ry lokakuu  5/2015

Ministeri ja lion 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner 

pohtii kuinka itsenäinen nuori 
on sinut itsensä kanssa



Kutsu Lions-seminaaripäivään 
ja kuvernöörineuvoston 
kokoukseen 3/2015–2016

Aika  Lauantai 21.11.2015 klo 11.00–16.30

Paikka  Holiday Inn Helsinki Messukeskus, Kokoustamo

 Messuaukio 1/Rautatieläisenkatu 3, 00520 HELSINKI 

Lauantai 21.11.2015

10.30  Tulokahvi/-tee, suolainen kahvileipä, 

 smoothie tai vihannesdippi

11.00 Seminaari- ja kokouspäivän avaus 

 Pääpuheenvuoro teemalla ”Sopusointu”

11.45 Lions-seminaari, osa I

12.30 Lounas: Salaattibuffet, noutopöydästä päivän 

 liha-/kalaruoka tai kasvisvaihtoehto, 

 kahvi/tee

13.15 Lions-seminaari, osa II

 Keskustelu

14.30  Kahvitori, jossa makeaa kahvileipää, paloitellut hedelmät,

 kahvi/tee

15.00 Kuvernöörineuvoston kokous 

16.30 Kokous päättyy

Ilmoittautuminen Lions-seminaareihin ja kuvernöörineuvoston 

kokoukseen pyydetään tekemään perjantaihin 30.10.2015 

mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi/Jäsenille/Kokouksia 

olevan linkin kautta.

Osallistumisesta Lions-seminaareihin ja kuvernöörineuvoston 

kokoukseen veloitetaan 60 €/henkilö 

(kaikille sama hinta), joka sisältää osallistumismaksun, 

seminaarien ja kokouksen lisäksi edellä mainitut ruokailut 

sekä eteispalvelumaksun. Lions-liitto lähettää laskun 

osallistumismaksusta ilmoittautumisten perusteella. 

TERVETULOA!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Jari Rytkönen  Maarit Kuikka
 puheenjohtaja pääsihteeri

Blomqvist – Helminen – Keinonen - Puurtinen
MYRSKYLUODON MAIJA
”Laulata purjetta tuuli tuuli, pyyhkäise silmääni tuuli tuuli!”
Koskettava musikaali elinikäisestä rakkaudesta ja elämästä luonnon sylissä

Ohjaus Jukka Keinonen

Liput 48 € - 26 € / 23 € (sis. palvelumaksun)

Kysy ryhmämyynnistä tarjousta yli 30 hengen ryhmille!

Tulossa tammikuussa Eeva Kilven romaaneihin pohjautuva
EVAKKOTYTÖN TARINA
Ohjaus Ilkka Laasonen
Lipunmyynti alkaa lokakuun puolivälissä

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

Turvassa tiellä 
-koulutuksia
Turvassa Tiellä kouluttajavalmennus:
Lauantaina 14.11.2015 klo 09.00–15.30
Airport Hotel Oulu
Vihiluoto 10, 90440 Kempele
 
Lauantaina 21.11.2015 klo 09.00–16.00
Riihimäen ajoharjoittelukeskus
Hirvimäentie 37,11710 Riihimäki
Ilmoittautumiset: sari.pirinen@lions.fi

Muokatkaa 
kokoustanne 
Ovatko klubinne kokoukset niin hyviä 

kuin ne voisivat olla? Teidän klubinne, 

teidän tapanne -oppaan avulla lionit voivat 

arvioida klubikokouksen laadun ja laatia 

uusia kokouksia tavoilla, jotka täyttävät 

moninaisen jäsenkunnan tarpeet.



Sivuilta löydät mm:
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 8. lokakuuta

5/ 2015
KANNEN KUVA: Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner pohtii Lion-

lehden haastattelussa, kuinka itsenäinen nuori on sinut itsensä kanssa. 

Nykyinen ministeri on parin kolmen viime vuoden aikana tullut tunne-

tuksi Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen vetäjänä. Keräystavoite on saa-

vutettu ja sairaalaa on rakennettu jo vuoden. Silti eri kampanjat jatku-

vat, sillä 30 miljoonan euron keräystavoitteen ylittäminen tulee pienen-

tämään lainaosuutta. Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen nettisivuilta 

näkee, kuinka Suomen Lions-liitto on päässyt ”kunnialahjoittajien” lis-

talle piirien ja klubien yhteensä yli 100  000 euron lahjoituksilla. Anne Ber-

ner on myös Lion, LC Helsinki/Soihtujen jäsen. Hän on Punainen Sulka 

-kampanjan ”Sulkaleijona”. Kuva: Antti Tuomikoski.

Lion
Suomi – Finland

Perustettu 20.3.1955

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

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

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

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

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

LEOLEHTI
Oona Ståhle
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 2015 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
nro 1 12.2. (aineistopäivä 8.1.)
nro 2 9.4. (aineistopäivä 12.3.)
nro 3 28.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 27.8. (aineistopäivä 6.8.)
nro 5 8.10. (aineistopäivä 14.9.)
nro 6 10.12. (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.

Monimuotoisuus vahvuus
Kansainvälinen presidentti DR 

Jitsuhiro Yamada korostaa moni-

puolisuutta klubien vahvuutena. 

Hän kehottaa klubeja hankki-

maan jäseniksi naisia, nuorem-

pia ihmisiä ja keski-ikäisiä. Klubi saa uusia näkö-

aloja ja uudistunutta voimaa monimuotoisesta 

jäsenkunnasta. ………………...........……………. 4

Palvelutarjottimella
monia vaihtoehtoja

Kuvernöörineuvosto kokoontui kauden ensimmäi-

seen kokoukseensa Luostolle 29.8. Pitkästä mat-

kasta huolimatta paikalle oli saapunut runsaasti 

leijonia, puolisoita ja leoja. Yleisökuva ohessa. 

Seminaariosuudessa oli mielenkiintoista kuulta-

vaa, mm. hallitusammattilainen Ritva Ohmero-

luoma puhui ihmisyydestä ja Sodankylän ja Lapin 

monista malmiesiintymistä AA Sakatti Mining 

Oy:n Sodankylän Sakatin kaivoshankkeen projek-

tijohtaja Jukka Jokela. ………………………….. 8–10

Arne Ritari -säätiö
täyttää 30 vuotta …………………………….. 11

Niinistö Punaisen
Sulan suojelijaksi
Suomen Lions-liiton johto CC Jari Rytkönen ja 

pääsihteeri Maarit Kuikka lähestyivät aiemmin 
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kesällä tasavallan presidentin kansliaa tavoit-

teena pyytää tasavallan presidentti Sauli Niinis-

töä Punaisen Sulan suojelijaksi. Elokuun lopulla 

kansliasta saapui tiedote, jonka mukaan valtion 

päämies Niinistö on lupautunut suuren kampan-

jamme suojelijaksi. Tämä on meille leijonille iso 

ja todella miellyttävä asia! ……………………….. 15

Nenäpäivänenät ovat
kotimaista tuotantoa
Nenäpäivässä 6.11.2015 

tehdään historiaa. Myyn-

nissä olevat sekä kerääjillä-

kin olevat nenät ovat täysin 

kotimaista tuotantoa. Nenän voi myös tuunata 

mukana tulevilla tarroilla haluamakseen, vaikkapa 

pimeässä hohtavaksi. ……………………………. 16

Vuoden hyväntekijä 
Markku Esko …...........................…… 24–25

Lions Quest
-koulutusohjelma ………....................…. 29

Pudasjärven venetsialais-
juhlissa noin 1400 henkeä ……………….. 31

Klubien arkea ja juhlaa ………………. 33–41

Svenska sidor …………........……………. 46–55

Leo sivut ……………..…………. 56–59



Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

4  LION  5/15

LCI:n hallitus 2015–2016

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

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

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

Tri Jitsuhiro Yamada
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Monimuotoisuutemme 
on vahvuutemme

Yhteiskuntamme Japanissa on suu-

ressa kiitollisuudenvelassa samurai-

den käyttäytymissäännöille, joita 

kutsutaan nimellä bushido. Samu-

railla on sekä myönteiset että kiel-

teiset puolensa, mutta samurait pitä-

vät yllä vakautta ja varmistavat rau-

haa. Omien vanhempien kunnioitta-

minen, heikkojen suojeleminen sekä 

oikeudenmukaisuuden ja kunnian 

arvostaminen ovat muita  bushidon 

myönteisiä, perinteisiä arvoja. 

Jokaisella kulttuurilla on omat 

upeat hyvät puolensa, ja kaikki Lions 

Clubs Internationaliin kuuluvat 210 

kansakuntaa ja maantieteellistä 

aluetta vaikuttavat järjestön vah-

vuuteen ja elinvoimaisuuteen. Eri-

laiset aineosat tekevät  lionien moni-

kulttuurisesta rakenteesta kestävän 

ja joustavan. 

Emme kaikki toimi 
saman 

muotin mukaisesti

Moninaisuus on toisin sanoen mei-

dän vahvuutemme. Emme kaikki 

toimi saman muotin mukaan. Yksi 

koko ei sovi meille kaikille. Klu-

bit ovat vapaita valitsemaan omat 

hankkeensa ja rekrytoimaan omat 

jäsenensä. Mitä enemmän arvos-

tamme klubeissamme monimuotoi-

suutta, sitä paremmin menestymme. 

Tänä vuonna kehotan klubeja 

edelleen monipuolistamaan rivis-

töjämme hankkimalla jäsenikseen 

naisia, nuorempia ihmisiä ja keski-

ikäisiä. Klubi saa uusia näköaloja ja 

uudistunutta voimaa monimuotoi-

sesta jäsenistöstä.

Älkää myöskään epäröikö kokeilla 

uusia hankkeita. Emme saa väsäh-

tää. Aivan kuten emme halua syödä 

homeista leipää tai riisiä, emme 

halua toimia ummehtuneessa klu-

bissa. Meillä on oltava rohkeutta 

tehdä klubeistamme raikkaita, nuo-

ria ja elinvoimaisia.

Tarina osoittaa 
tiimityön voimaa

Meidän on myös tehtävä yhteis-

työtä. Ikivanha tarina osoittaa tii-

Kansainvälinen presidentti DR Jitsuhiro Yamada korostaa monimuotoisuutta klubiemme vahvuutena. Meillä on oltava 

rohkeutta tehdä klubeistamme raikkaita, nuoria ja elinvoimaisia. Kuva: RNen.

mityön voimaa. Mahtava  samurai 

lordi Mori Motonari veti syrjään 

kolme poikaansa ja napsautti hel-

posti poikki yhden yksittäisen nuo-

len. Kun hän otti käteensä kolmen 

nuolen nipun, ei hän pystynytkään 

katkaisemaan sitä, vaikka oli lihak-

sikas mies. Opetus on päivänselvä. 

Amerikkalaisilla on tästä asiasta oma 

sanontansa: Yhdessä pysymme pys-

tyssä, erillään kaadumme. Kun 1,4 

miljoonan hengen lionsperhe on 

yhtenäinen, voimme tarjota palve-

lua kaikkialla maailmassa.

Ilmentäkäämme tänä vuonna 

samurai-henkeä. Lionit, olkaa samu-

raita. Palvelutyötä tehdessänne jät-

täkää kuitenkin terävät miekkanne 

kotiin ja kuljettakaa mukananne vain 

samurai-henkeä!
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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

Eräänä aamuna hallintovirkai-

lija Stella Agbogun oli kierroksel-

laan nigerialaisen Lagos University 

Teaching Hospital (LUTH) -sairaa-

lan sädehoito-osastolla ja huomasi 

sattumalta, että osaston käytävällä 

oli nuori mies lohduttamassa itke-

vää äitiään. 

He olivat matkustaneet yli 400 

kilometriä Nigerian Cross Rive-

ristä Lagosiin, jotta nainen pää-

sisi LUTH:in syöpähoitoihin. Ilman 

rahaa ja Lagosissa asuvia sukulaisia 

heillä ei kuitenkaan ollut paikkaa, 

mihin mennä yöpymään. He olivat 

epätoivoisia ja täysin yksin.

Lion Agbogun tiesi, että jotakin 

oli tehtävä tämän perheen ja heidän 

kaltaistensa auttamiseksi, ihmisten, 

jotka matkustavat valtavia matkoja 

päästäkseen LUTH:in sädehoito-

osastolle, mutta joilla ei ole mah-

dollisuuksia saada asuntoa hoito-

jen ajaksi. 

“Heillä ei ollut paikkaa, mihin 

päänsä kallistaa”, sanoo Agbogun. 

“Heillä ei ollut sukulaisia Lagosissa 

eikä heillä ollut tarpeeksi rahaa 

majoittuakseen mihinkään. Liiku-

tuin säälistä. Sen tapauksen jälkeen 

päätin, että minä saisin aikaan posi-

tiivisen muutoksen asiassa ja pyrki-

sin luomaan paremman elinympäris-

tön syöpäpotilaille.”

Agbogun, joka oli tuolloin piirin 

404 B piirikuvernööri, näki tässä tilai-

suutensa päästä auttamaan yhtei-

söään ja parantamaan haavoittu-

vien yksilöiden elämää. Yhteistyössä 

LUTH:in ja Lions Clubs Internatio-

nal säätiön (LCIF) kanssa hän kehitti 

suunnitelmat, joiden avulla raken-

nettaisiin Mercy Home -asuntola 

sairaalan syöpäpotilaille. 

Agbogun teki töitä LUTH:in joh-

toryhmän kanssa rahoituksen yksi-

tyiskohtien hiomiseksi ja Mercy 

Home -asuntolan tontin varmistami-

seksi sekä lionjohtajien kanssa hank-

keen toteuttamiseksi. Mercy Home 

tarjoaisi suunnitelmien mukaan 20 

vuodepaikan tilapäismajoituksen sel-

laisille sädehoitopotilaille ja heidän 

sukulaisilleen, joilla ei ollut varaa 

majoittua Lagosissa. 

LCIF:n myöntämän 75  000 US 

dollarin tavallisen apurahan turvin 

Merci Home -suunnitelmia lähdettiin 

toteuttamaan. Eräänä sateisena hei-

näkuun päivänä lionit ja paikalliset 

vaikuttajat kokoontuivat LUTH:in 

sädehoito-osaston takana olevalle 

alueelle todistamaan, miten vuosia 

kestävä rakennushanke pääsi alkuun, 

kun perustaa ryhdyttiin kaivamaan. 

Juhlallisuuksissa professori, 

LUTH:in lääketieteellinen pääjohtaja 

Akin Osibogun kertoi ylpeä nä, miten 

sairaalalla oli ilo ja kunnia saada 

rakennuttaa Mercy Home. Asuntola 

tulisi olemaan toteutunut unelma. 

“LUTH:in johtoryhmä sinetöi 

koko rakennushankkeen antamalla 

meille tämän tontin Mercy Home 

-asuntolaa varten”, sanoi Agbogun 

tilaisuudessa. ”He antoivat meille 

paikan, josta pääsee helposti säde-

hoito-osastolle ja olivat valmiita tar-

joamaan apuaan ja rohkaisua.”

Mercy Home seisoo nyt toivon 

symbolina ihmisille, jotka elävät 

elämänsä synkimpiä aikoja. Samalla 

se muistuttaa siitä, että lionit kek-

sivät keinon vastata haasteeseen, 

kun avuntarvetta ilmaantuu paikka-

kunnalla. 

Lisätietoa tavallisista apurahoista ja 

miten lionsklubi voi niitä anoa saat 

osoitteesta lcif.org.

Mercy Home tarjoaa majapaikan potilaille.

Eric Margules:

Nigerian lionit auttavat 
syöpäpotilaita
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Palveleva Lions-järjestö

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja

Turvapaikan hakijat 
Suomessa 2015

Suomessa on viime aikoina ollut 

kaksi ylitse muiden olevaa keskus-

teluja ja kannanottoja aiheuttanutta 

puheenaihetta. Toisena niistä ovat 

olleet turvapaikanhakijat ja pakolai-

set. Pääosa Suomeen tulijoista ovat 

turvapaikan hakijoita, eivät juridi-

sesti pakolaisia.

Myös Lions-liitossa ja sen jäsenis-

tössä olemme keskustelleet, miten 

voimme auttaa tässä asiassa.

Tilanne on tullut yllättäen ja tur-

vapaikan hakijoiden määrä kasvaa 

koko ajan. Koska kyseessä ei ole 

lyhyessä aikajaksossa ohi menevä 

turvapaikanhakijoita koskeva autta-

minen, on ollut tarpeellista selvittää, 

mitä voimme tehdä ja miten teemme 

sen yhteistyössä eri organisaatioiden 

kesken.

Meillä tulee olla toimintamalli, 

joka toimii pitkälle tulevaisuuteen. 

Toimintamallin tulee olla sellai-

nen, että omat, jo sovitut ja pääte-

tyt aktiviteetit ovat pääsääntöisesti 

etusijalla.

Muistakaamme myös, että Punai-

nen Sulka teemalla Tue nuorta itse-

näisyyteen on mittava pääaktiviteet-

timme kaudella 2016–2017.

Avun tarve on pitkälle paikka-

kuntakohtainen, joten Lions-liitolla 

ei ole suuriakaan mahdollisuuksia 

kartoittaa valtakunnallisesti koko-

naistilannetta.

Tämän johdosta olemme yhteis-

työssä piirikuvernöörien kanssa sopi-

neet, että piirit koordinoivat autta-

misen tarvetta piirille sopivalla toi-

mintamallilla. Toimintatavoista tie-

dotetaan esim. piirikuvernöörin tie-

dotteessa.

Mikäli haluat toimia turvapaikan-

hakijan avuksi, ota yhteyttä klubisi 

kautta piirin ilmoittaman toiminta-

mallin mukaisesti.

Tällä menettelytavalla toimitta-

essa annettava apu on koordinoi-

tua ja annettava palvelu kohdentuu 

 oikeaan asiaan.

Toivon kaikilta lioneilta myötä-

mielistä suhtautumista turvapaikan 

hakijoihin ja pakolaisiin.

Jäsenkysely 2015

Jokainen, jolla on tallennettuna säh-

köpostiosoite liiton jäsenrekisteriin, 

on vastaanottanut kauden 2015 

jäsenkyselyn. Vastausaikaa Sinulla 

on lokakuun loppuun saakka. Toi-

vomme mahdollisimman monen 

vastaavan kyselyyn. Toteutus on 

edellisiä kausia vastaava, mutta tällä 

kertaa avoimilla sivuilla, joten pää-

set vastaamaan ilman kirjautumista 

jäsenalueelle.

Yksittäiset vastaukset eivät tule 

kenenkään toimijan tietoon vaan ne 

käsitellään anonyymisti. Vastauk-

sien perusteella laadittava yhteen-

veto antaa kauden 2016–2017 toi-

minnan suunnittelulle arvokasta tie-

toa siitä, mihin suuntaan asetamme 

painopisteen toiminnassamme ja 

varsinkin missä meidän tulee paran-

taa toimintaamme. Tutkimus palve-

lee sekä klubeja, piirejä että Lions-

liittoa.

Ask one

Ei kukaan tule mukaan toimintaan!
Väite pitää paikkansa, jos kukaan ei 

tiedä, että klubin toimintaan voisi 

tulla mukaan. Tehtäväkenttä on epä-

selvä. Ketään ei edes kysytä.

Tiesitkö, että jäsenkyselyn 

mukaan niistä, jotka eivät ole 

mukana klubitoiminnassa, mutta 

haluaisivat olla, moni ilmoittaa 

syyksi sen, että kukaan ei ole edes 

kysynyt heitä mukaan.

Kuinka monta lopettaneista olisi 

jatkanut jos joku olisi kysynyt.

Välitämmekö tietoa paikkakun-

nalta poismuuttavien hänen uudelle 

asuinkunnalleen.

Ei ihmisillä ole nykyään aikaa!
Väite pitää paikkansa; jos ei hallitse 

omaa ajankäyttöään, elämäntilanne 

on sellainen, ei pysähdy ja mieti, 

miten aikansa käyttää tai ei usko 

tutkimukseen, jonka mukaan ihmi-

sellä on nykyään vapaa-aikaa enem-

män kuin koskaan.

Oletko koskaan miettinyt, miksi 

Sinulla itselläsi on aikaa tai miksi jol-

lakin järjestöihmisellä on aikaa.

Miksi metsämiehellä on aina aikaa 

hirvimetsälle?

Miksi avantouimarilla on aikaa 

käydä kylmässä vedessä?

Miksi jollakin on aikaa katsoa tele-

visiota illat pitkät?

Onko oma harrastus riittävän 

tärkeä asia? Meillä kaikilla on aikaa 

yhtä paljon, 4 h / vuorokausi, 18 h 

/ viikko, 8760 h / vuosi. Miten sen 

käytät?

Puheenjohtajan 
palvelutarjotinhaaste

Muistathan edellisessä puheenjohta-

jan palstallani esittämäni palvelutar-

jotinhaasteeni.

Haasteet ovat edelleen voimassa 

ja niihin voit tarkemmin tutus-

tua Lion lehdestä nro 4 sekä liiton  

www-sivuilta.

Vastuu on meidän -opas on van-

hemmille väline keskustella lasten ja 

nuorten kanssa tietokoneen ja inter-

netin käyttöön liittyvistä asioista.

Vuokatin vuosikokouksessa hyväk-

sytty Lions-arpa yhteiseksi varain-

keruuaktiviteetiksi lasten ja nuorten 

palveluaktiviteettien tueksi.

Lions-silmäsairaalan Sri Lankan 

Ratnapuraan ja viimeistelemättö-

män tilan rakentaminen käyttökun-

toon.

Puheenjohtaja  
klubien ja jäsenien 

palveluksessa

Jos Sinulla on kysyttävää tai 

 kommentoitavaa, ole reilusti yhtey-

dessä.

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen.
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Lions-talot Suomessa ja Yhdysvalloissa

Hallituksen kokoukset

1.10./29.10./20.11.

28.1.2016/4.3./28.4./27.5.

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2015–2016

20.–21.11.2015, Helsinki

4.–6.3.2016, Maarianhamina, Ahvenanmaa (LC Mariehamn)

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

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 18.–19.6.2016

Tapahtumakalenteri 2015–2016

Mieli palasi vasta äskettäin lomalta, 

mutta kalenteri näyttää jo syys-

kuuta. Elokuu oli vauhdikas kuu-

kausi ja se näköjään katosi sisäisestä 

kalenterista yhtä vauhdikkaasti. Leh-

den ilmestymisen aikaan eletään jo 

lokakuuta.

Parhaillaan tarkastellaan men-

nyttä kautta ja valmistellaan arkis-

tomateriaalia toimintakertomuksen 

ja tilinpäätöksen muodossa tuleville 

sukupolville ihmeteltäviksi. Kautta 

2014–2015 sävytti vahva panosta-

minen liiton talouden ja taloushallin-

tatyökalujen kuntoon saattamiseksi. 

Uskallan jo hyvillä mielin kertoa, että 

talouden sopeuttamisessa onnistut-

tiin: tilinpäätös on mukavasti posi-

tiivinen. Kulujen karsiminen toteu-

tui, mutta huolta aiheuttaa nyt ja jat-

kossa tulojen toteutuminen budje-

toidusti. Säästämisellä on rajansa, 

eli tuottopuolen varmistamiseen on 

kiinnitettävä jatkossa entistä tarkem-

paa huomiota.

Suomen lioneiden luola

Lions-talo sijaitsee Helsingin Mal-

milla hyvien kulkuyhteyksien var-

rella. Talo on valmistunut vuonna 

1987, ja se sijaitsee Helsingin kau-

pungin vuokratontilla. Vuokra-aika 

kestää vuoteen 2045. Talossa on 

neliöitä kolmessa maanpäällisessä ja 

yhdessä kellarikerroksessa yhteensä 

900. Niistä Lions-liiton käytössä on 

490 m2. Muut tilat ovat vuokralla. 

Vuositasolla kiinteistön varsinaiset 

kulut ovat n. 60  000–70  000 €. Ne 

rahoitetaan vuokratuotoilla ja jäsen-

maksuilla.

Lions-talossa tehtiin kuntotar-

kastus kaudella 2011–2012. Kai-

ken kaikkiaan rakennuksen kunto 

on hyvä. Kiireellisimmät toimenpi-

teet kiinteistön lämmönjakelulait-

teiston uusimiseksi ja ilmanvaih-

tokanavien puhdistamiseksi toteu-

tettiin kesällä 2012. Seuraavana on 

vuorossa rakennuksen ikkunapuit-

teiden uusiminen. Po. tarvekartoi-

tus kustannusarvioineen tehdään 

tämän syksyn aikana.

Liiton toimisto sijaitsee talon 2. 

kerroksessa. Tällä hetkellä liittotoi-

mistossa jäseniä palvelee viisi työn-

tekijää pääsihteerin lisäksi. Yksi lii-

ton työntekijöistä on juuri aloittanut 

äitiysloman.

Maailman lioneiden luola

Oak Brookin esikaupungista Chica-

gon laitamilla löytyy 1,38 miljoonan 

lionin koti, eli kansainvälisen järjes-

tön päämaja. Vierailin siellä 14.– 

18.9.2015 puheenjohtaja Jari Rytkö-

sen kanssa. Päivämme olivat pitkiä ja 

kuluivat tiiviissä keskusteluissa pää-

majassa työskentelevien henkilöiden 

kanssa mm. MyLCI- ja lionstoimin-

nan satavuotisjuhla-asioissa. Lisäksi 

puhuimme Lion-lehden tulevaisuu-

desta. Tammikuusta 2018 alkaen 

kansainvälinen Lion-lehti ilmestyy 

paperiversiona enää neljä kertaa vuo-

dessa. Samalla kansallisten painettu-

jen Lions-lehtien rahallinen tuki pää-

majasta laskee neljään dollariin per 

jäsen vuodessa (tällä hetkellä kuusi 

dollaria per jäsen). Lisäksi kansalli-

silta lehdiltä edellytetään, että ne jul-

kaistaan myös kuukausittain päivi-

tettävänä verkkoversiona.

Kansainvälinen järjestö on käyn-

nistänyt pitkän linjan strategiatyös-

kentelyn, jonka tarkoituksena on 

viedä lionstoiminta seuraavalle vuo-

sisadalle. Myös kansainvälinen jär-

jestö on huomannut sen, että toi-

mintatavat ja -muodot kaipaavat 

uudistamista ja on luotava uuden-

laisia mahdollisuuksia olla mukana 

toiminnassa. Strategialuonnokseen 

on mahdollisuus tutustua Europa 

Forumissa Augsburgissa, jossa jär-

jestetään asiaa koskeva seminaari. 

Strategiatyöstä päämajassa vastaa 

”chief of global development” Kevin 

Cherep.

Kansainvälisen järjestön liki 300 

työntekijästä kaksi tulee Suomesta. 

Tanja Saarinen toimii suomen kielen 

kääntäjänä ja Suomen yhteyshenki-

lönä klubi- ja piiriasioissa. Anna 

Franck (entinen Koivisto) työsken-

telee palveluaktiviteeteissa ja vastaa 

mm. ympäristönsuojelusta, Lions 

ALERTista, kulttuuri- ja yhteisö-

aktiviteeteista sekä kansainvälisestä 

ystävyysklubitoiminnasta ja ympä-

ristövalokuvakilpailusta.

Vierailu oli sekä hyödyllinen että 

innostava. Monet käytännön asiat 

tulivat ratkaistuiksi suoraan vastuu-

henkilöiden kanssa ja saimme tie-

toa tulevasta. Erityisesti strategia-

työskentelyä kannattaa seurata huo-

lella: lionstoiminnan haasteisiin on 

löydettävä vastauksia ja ratkaisuja 

myös meillä.

Antoisaa ja leijonamielistä syys-

kautta!

Maailman leijonien päämaja Oak Brookissa Chicagon lähellä.

Maailman leijonien päämaja Oak Brookissa Chicagon lähellä.



8  LION  5/15

Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-

vosto piti kokoustaan 29.8.2015 

poikkeuksellisessa paikassa, Sodan-

kylän Luostolla. Liiton uusi puheen-

johtaja Jari Rytkönen antoi tervetu-

lopuheessaan kattavan paketin alka-

neen kauden toimintatavoitteista ja 

esitti muutamia haasteita jäsenkun-

nalle.

Hän totesi, että Lions-liitto tar-

joaa klubeille palvelutarjottimen, 

joka sisältää erilaisia aktiviteettivaih-

toehtoja, joista klubit voivat valita 

toimintaansa parhaiten soveltuvan. 

”Monta tapaa tehdä hyvää”.

Valinta on kokonaisuudessaan 

klubin vapaaehtoisuuteen perustu-

vaa.

Puheenjohtajan  
haasteet klubeille

Puheenjohtaja Jari Rytkönen esitti 

useita haasteita klubeille. Ensimmäi-

nen koski Sri Lankan silmäsairaalaa. 

Suomen Lions-liitto ry on rakenta-

nut ja käynnistänyt kehitysyhteis-

työhankkeena UM:n ja LCIF:n kanssa 

Lions-silmäsairaalan Sri Lankan Rat-

napuraan vuosina 2009–2014. 

Sairaala on toiminut menestyk-

sellisesti köyhien ihmisten hyväksi. 

Seulontaleirejä järjestetään syrjä-

seudulla siellä, missä ihmiset asu-

vat. Järjestetyillä 115 leirillä on käy-

nyt 20  850 henkilöä ja harmaakaihia 

sairastaneista 2  335 on tähän men-

nessä saanut sairaalassa ilmaisen 

harmaakaihileikkauksen. Ilman tätä 

leikkausta he olisivat sokeutuneet 

täysin.

– Viimeistelemättömän tilan 

rakentamiseksi käyttökuntoon, 

haastan jokaisen klubin 5 euron 

summalla/jäsen mukaan jatko-

hankkeeseen.

– Summa voidaan lahjoittaa klu-

bin aktiviteettitililtä. Kyseessä on 

myös LCI:n 100 -vuotishaaste kam-

panjaan Näkö.

Toinen haaste kohdistuu Vastuu 

on meidän -kampanjaan. Vastuu on 
meidän -opas vanhemmille on väline 

keskustella lasten ja nuorten kanssa 

tietokoneen ja internetin käyttöön 

liittyvistä asioista. Sen sisältö käy-

dään kotona lävitse yhdessä lapsen 

kanssa. Lisäksi kouluja varten on 

tehty opettajille aiheeseen liittyvä 

valmis opetusmateriaali oppitunnin 

pitämistä varten.

– Haaste kaikille klubeille: 

Jokainen Suomen 3. luokan oppilas 

saa Vastuu on meidän -oppaan. Paik-

kakunnat, joissa on useita klubeja, 

tässä on yksi hyvä yhteistyömahdol-

lisuus joko klubien, lohkojen tai alu-

een kesken.

Nuorisotyön tukeminen

– Lions-liiton oma nuorisotyö tar-

vitsee vuosittain yli 100  000 euron 

tuen. Tämän kattamiseksi liiton 

varainkeruuaktiviteetteina ovat 

olleet joulukortit yli 20 vuoden ajan 

ja viimeisimpinä vuosina myös Nuo-

risoarvat. Päävoittona kauden 2015–

2016 arvoissa on Peugeot 208 hen-

kilöauto, joten arpojen myynti myös 

ulkopuolisille saavuttaa varmasti 

useamman henkilön kuin matka jär-

jestömme vuosikokoukseen.

– Seuraavina palkintoina on 5 

kpl matkoja Lions-järjestön vuosiko-

koukseen Fukuokaan. Poikkeukselli-

sesti pääpalkinto ei ole raaputuspal-

kintona vaan arvotaan kaikkien osal-

listujien kesken. 

– Haaste kaikille klubeille: 

Yksikään klubi ei palauta arpoja tar-

joamatta niitä myyntiin ulkopuoli-

sille tai klubin jäsenille.

Jäsenhankinta tehostuu

– Viime kaudella hyvin alkanutta 

Ask One- jäsenhankintaa jatketaan. 

Sen puitteissa on useita jäsenohjel-

mia. Perhejäsenyysohjelma on avoin 

perheenjäsenille, jotka ovat jäseniä 

samassa klubissa, asuvat samassa 

taloudessa ja ovat sukua keske-

nään. Samassa taloudessa asumista 

ei vaadita 26-vuotiailta perheenjä-

seniltä, jotka opiskelevat tai palve-

levat armeijassa. Perheen pääjäse-

neltä veloitetaan täydet kansainvä-

liset maksut. Muilta perheenjäseniltä 

veloitetaan kansainvälinen liittymis-

maksu, mutta he maksavat vain puo-

let kansainvälisestä jäsenmaksusta.

– Opiskelijat, jotka ovat vähin-

tään täysi-ikäisiä ja enintään 30-vuo-

tiaita ja liittyvät minkä tahansa tyyp-

piseen klubiin opiskelijajäseninä, 

saavat vapautuksen kansainväli-

sestä liittymismaksusta ja maksavat 

vain puolet kansainvälisestä jäsen-

maksusta.

– Kaikki nykyiset ja entiset leot 

saavat vapautuksen kansainvälisestä 

liittymismaksusta. Entiset leot, jotka 

ovat täysi-ikäisiä, alle 30-vuotiaita ja 

ovat olleet jäseninä vähintään vuo-

den ja päivän, maksavat puolet kan-

sainvälisestä jäsenmaksusta.

– Nuoret aikuiset, 30 ikävuoteen 

asti, saavat vapautuksen kansainväli-

sestä liittymismaksusta ja maksavat 

puolet kansainvälisestä jäsenmak-

susta liittyessään klubiin, jossa on 

vähintään 10 entistä leoa jäsenenä.

– Tiedotus on uusiutumassa 

kokonaisuudessaan. Vs. tiedotus-

johtajana toimii Raimo Paappa ja 

lisätehona on Medita Communica-

tions. Tarkemmat askelmerkit tule-

vat lähiviikkoina.

– Liiton taloutta jatketaan edel-

leen tarkan budjetin mukaan. Tulee 

kuitenkin muistaa, että emme säästä 

itseämme toiminnan ulkopuolelle. 

Tärkeää on, että suunnitellut tulot 

toteutuvat.

Kuvernöörineuvosto aloitti työnsä Sodankylän Luostossa

Liiton palvelutarjotin antaa vaihtoehtoja 
moneen tapaan tehdä hyvää

Lions-liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen valotti avajaispuheessaan laajalti tule-

van kauden toimintaa. Kuva: RNen.

KVN:n kokouksessa muisteli lionismin tuloa Lappiin PDG (1985–86) Kauno 

Laine. Hän on LC Sodankylän perustajajäsen ja ikää 92 vuotta. Puheenjoh-

taja Jari Rytkönen luovutti hänelle liiton juhlamitalin. Kuva Heikki Hemmilä.
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Suomen Lions-liiton kuvernöörineu-

vosto sai järjestäytymiskokouksensa 

jälkeen ensimmäisessä kokoukses-

saan 29.8.2015 Luostossa miellyt-

tävää tietoa. Alustavan tuloslaskel-

man mukaan kauden 2014–2015 

tulos on positiivinen. Hallinnon 

osalta ylijäämä oli 32  852 euroa ja 

aktiviteettien osalta 17  774 euroa. 

Lopullisesti tilinpäätös hyväksytään 

KVN:n kokouksessa 29.–21.11. 2015 

Helsingissä.

Kuvernöörineuvosto hyväksyi 

hallituksen esityksen vuosiko kouk-

sen osallistumismaksun poistami-

sesta vuoden 2019 kokouksesta 

alkaen. Liiton säännöt lähetetään jat-

kovalmisteluun sääntötyöryhmälle. 

Jatkovalmistelussa on otettava huo-

mioon 1.VDG-jäsenen lisääminen 

liiton hallituksen jäseneksi ja kuver-

nöörineuvoston kokousten vuosiai-

kataulu. Hyväksyttiin muutosesityk-

set liiton sääntöihin, vuosikokous-

ohjesääntöön sekä matkustusohje-

sääntöön. 

Toimialojen ja työryhmien jäse-

nyydet hyväksyttiin. Päätökseen 

kuvernöörineuvosto liitti seuraa-

van ponnen: Kaudelle 2016–2017 

valmistellaan toimialoille ja työryh-

mille selkeät ohjeet budjetin laati-

miseksi ja kunkin toimialan ja työ-

ryhmien tehtävien määrittelemiseksi 

toimintakautena. Lisäksi toimialojen 

ja työryhmien jäsenmäärät on mää-

riteltävä budjetin puitteissa. Jäsen-

ten maantieteellinen edustavuus on 

varmistettava yhteistyössä toimin-

takauden piirikuvernöörien avulla.

Toimialajohtajien ja työryh-

mien puheenjohtajien toimenkuvat 

hyväksyttiin. Kiinteistötyöryhmän 

puheenjohtajan toimenkuva lisä-

tään listalle ja poistetaan viestintä-

johtajan toimenkuvasta osallistumi-

nen IT-työryhmän toimintaan.

Sopimusta ITLAn kanssa kos-

kien 100 laulua Suomesta -julkai-

sua vuonna 2017 ei allekirjoiteta. 

Kuultiin nuorisotoimialajohtajan 

suullinen raportti ja Matti Tieksola 

ilmoitti järjestävänsä oman matkan 

Fukuokan vuosikokoukseen. Seu-

raava kuvernöörineuvoston kokous 

pidetään 21.11.2015 Messukeskuk-

sessa Helsingissä.

Laajamittainen 
Lions-seminaari

Aamupäivän Lions-seminaari tee-

malla Ihmisyys sisälsi lukuisia mie-

lenkiintoisia esityksiä. Pääpuhu-

jana oli hallitusammattilainen Ritva 

Ohmeroluoma aiheenaan Ihmisyys. 

Esitelmän lyhennelmä on sivulla 11. 

Toisen kattavan esitelmän Lapin sekä 

Sodankylän lukuisista kaivoshank-

keista piti AA Sakatti Mining Oy:n 

Sodankylän Sakatin kaivoshankkeen 

projektijohtaja Jukka Jokela.

Sakatin kaivos on Sodankylään 

suunnitteilla oleva kupari- ja nikke-

likaivos. Tutkimusvaiheessa olevan 

kaivoshankkeen takana on brittiläi-

nen kaivosyhtiö Anglo American 

Ltd:n omistama AA Sakatti Mining 

Oy. Kaivoksen valtausala on kool-

taan 830 neliökilometriä ja tutki-

mukset alueella aloitettiin vuonna 

2004. Kaivoksen avaaminen voisi 

tapahtua parhaassa tapauksessa 

vuoden 2020 tienoilla. Malmiesiin-

tymän löysi englantilainen geologi 

Jim Coppard. Sakatin kivinäytteiden 

suuri metallipitoisuus tuli ensim-

mäistä kertaa julki marraskuussa 

2011, kun  Coppard piti asiasta tie-

dotustilaisuuden Levillä.

Kaivosta varten on suunniteltu 

rautatien rakentamista Sodanky-

lään, minne on rakennettu myös 

yhtiön toimistotiloja sekä tilat kivi-

näytteiden käsittelyyn ja varastoin-

tiin. Vuonna 2012 hanke työllisti 

18 vakinaista työntekijää ja maasto-

töissä 150 urakoitsijaa.

Hyvän Päivä 8.10.

Pääsihteeri Maarit Kuikka esitteli 

8.10. pidettävän Hyvän Päivän mah-

dollisuuksia sekä uudistunutta vies-

tintää. Hyvän Päivän tunnustuspal-

kinto jaetaan myös 8.10. Lisäksi leijo-

nien vuoden hyväntekijä on palkittu 

7.9. Viestintätyöryhmä on perus-

tettu ja väliaikaisena viestintäjohta-

jana toimii Raimo Paappa. Ulkopuo-

lisena viestintätoimijana on Medita 

Communication. 

Hyvän Päivänä toiminnan esit-

telypiste on näkyvällä paikalla tai 

muun tapahtuman yhteydessä. Esi-

tellään Monta tapaa tehdä hyvää, 

Kokousvieraita viihdytti laulaen ja 

kitaralla säestäen lion Mauri Mikkola. 

Kuva: RNen.

Viime kauden puheenjohtaja Tuomo Holopainen puolisonsa Kaijan kanssa kiittivät PID Harri Ala-Kuljua ja puoliso 

Sirkkua arvokkaasta työstä Suomi johtoon -kampanjan aikana. Kukkien lisäksi Holopainen lupasi päämajaan aiotun 

”Puhtinuijan” Harri Ala-Kuljun haltuun ja mahdollisesti liiton toimitiloihin sijoitettavaksi. Kuva: RNen.

Kuvernöörineuvosto kokouksessaan Sodankylän Luostossa

Lions-liiton talous positiiviseen tulokseen 

klubin omat, liiton valtakunnalliset 

kampanjat sekä kv-järjestön palve-

luohjelmat. Tehdään jäsenhankintaa 

sekä varainhankintaa. Hankitaan tar-

vittavat materiaalit, roll-upit, logot, 

banderollit, viirit, opasteet, ilmapal-

lot, esitteet. lehdet yms. Toimijoilla 

on yhtenäinen asustus. 

Keräysjohtaja Matti Tieksola 

esitteli Punaisen Sulan tilannetta. 

Raportti sisäsivuilla. PID Erkki Laine 

kertoi Ratnapuran silmäsairaalan 

jatkorakentamisesta ja AR-säätiön 

puheenjohtaja Tapani Matintalo 30 

vuotta täyttävästä säätiöstä. Ajan-

kohtaisten asioiden osiossa koulu-

tusjohtaja Antti Forsell esitteli RLLI:n 

toimintaa, korttivastaava Matti Mäl-

kiä vetosi klubeja hankkimaan liiton 

kortteja ja puheenjohtaja Jari Rytkö-

nen valotti MylCi:n vaiheita.

Sodankylän kunnanjohtaja, lion 

Viljo Pesonen toivotti vieraat ter-

vetulleiksi malmikuntaan ja piiriku-

vernööri Kauko Niemelä L-piiriin. 

Kokousjärjestelyistä vastanneiden 

klubien esittelypuheenvuorot pitivät 

vuonna 1960 perustetun LC Sodan-

kylän presidentti Mika Nikula ja 

vuonna 1971 perustetun LC Sodan-

kylä/Sompion presidentti Tapio Hie-

tala. Päivän musiikillisesta annista 

vastasi laulava lion Mauri Mikkola.

-RNen.
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Luoston kuvernöörineuvoston 

ko kouk sen aluksi pidetyn semi-

naarin mielenkiintoisimpiin esityk-

siin kuului Naisten Pankin aktivis-

tin ja lukuisten eri järjestöjen halli-

tuksessa toimineen Ritva Ohmero-

luoman esitelmä ihmisyydestä. Hän 

tiivisti ihmisyyden käsitteisiin inhi-

millisyys, ihmisystävyys ja humaa-

nisuus.

Ohmeroluoma on vahvasti 

mukana mm. Kirkon Ulkomaan-

avun toiminnassa. ”Järjestö perus-

tettiin 1947 ulkomaisen avun tuo-

misek si sodan runtelemaan Suo-

meen. Monet muistavat vieläkin 

Amerikan paketit ja Ruotsin vaate-

lähetykset. Nyt järjestö on muut-

tunut avun saajasta avun antajaksi. 

Avun vieminen ulkomaille aloitettiin 

1950–60-lukujen taitteessa.”

Kirkon Ulkomaanavun hän pitää 

mahdollistajana, vaikuttajana ja 

tukijana globaalien kysymysten rat-

kaisuissa sekä ulkomailla että Suo-

messa. ”Se tarjoaa pitkäjänteistä 

apua kaikkein heikoimmassa ase-

massa oleville uskontoon, poliitti-

seen katsomukseen, sukupuoleen 

tai etniseen taustaan katsomatta. 

Tavoitteena on turvata perusedel-

lytykset ihmisarvoiselle elämälle 

vähentämällä inhimillistä kärsi-

mystä. Toiminnan ytimessä ovat 

tasa-arvo, syrjimättömyys ja vas-

tuullisuus. Kirkon ulkomaanavun 

työ painottuu kolmeen toisiinsa lin-

kittyvään teemaan: oikeus koulutuk-

seen, oikeus toimeentuloon ja oikeus 

rauhaan.

”Kirkon Ulkomaanavun tasainen 

kasvu alkoi 1970-luvulta ja tänään 

se on Suomen suurin kehitysyhteis-

työjärjestö ja toiseksi suurin kata-

strofiavun antaja. Vuoden 2014 

aikana Ulkomaanapu rakensi seitse-

mään maahan lähes 150 kouluraken-

nusta, joihin valmistui 250 luokka-

huonetta. 700 naista ja 200 miestä 

osallistui tasa-arvoa ja perheväkival-

lan ehkäisemistä käsittäviin koulu-

tuksiin Guatemalassa ja 60 koulu-

komiteaa tuettiin Haitissa. Somali-

maassa ja Puntmaassa solmittiin 13 

paikallista rauhansopimusta. 461 

henkilömiinaa ja 1733 räjähtämä-

töntä räjähdettä poistettiin Kambod-

zassa. Näin 24  221 henkilöä pystyi 

aloittamaan maanviljelyn turvalli-

sesti. 26  000 henkilöä, joista yli 2/3 

naisia sai yrittäjäkoulutusta Ugan-

dassa Kampalan slummialueella. 

Tuloksena 85 % heistä aloitti omaa 

pienyritystoimintaa.”

Parempaa elämää  
kehitysmaan naisille

Naisten Pankin aktivistina Ohmero-

luoma kokee työn unelmana parem-

masta elämästä kehitysmaan naisille. 

”Yhä useampi kehitysmaan nainen 

on saanut mahdollisuuden nousta 

köyhyydestä, yhä useampi perhe on 

saanut leivän, yhä useampi kylä voi 

paremmin ja ihmiset ympäri maail-

maa ovat liittyneet mukaan teke-

mään tästä unelmasta totta.”

Ohmeroluoma puhui toisen maa-

ilmansodan jälkeen YK:n johdolla ja 

toimesta aikaan saadusta ihmisoi-

keuden julistuksesta, josta poimi 

muutamia asioita esimerkiksi. ”Mie-

lestäni se on ensimmäinen yhteinen 

yritys kohti ihmisyyttä. Lähes kaikki 

valtiot ovat allekirjoittaneet sen. Kui-

tenkin voidaan kysyä, kuinka moni 

sitä noudattaa. 

Pol Potin Punakhmerien kuole-

man kenttä on kuva unohdetusta 

ihmisyydestä. Kentällä kuoli 1,5–3 

miljoonaa ihmistä. Tapahtumat 

johtivat siihen, että perheenjäse-

net kavalsivat toisiaan. Keskiluokka 

tuhottiin tavoitteena utopistinen 

agraariyhteiskunta.”

Vapaaehtoistyö 
korostuu tulevaisuudessa

Hän totesi, että ihmistä kantaa elä-

mässä, että hänestä välitetään ja 

hänelle annetaan arvo. Häntä myös 

tarvitaan. ”Mitä voimme tehdä? 

Emme pysty muuttamaan koko maa-

ilmaa, mutta jokainen meistä pystyy 

muuttamaan yhden ihmisen maail-

man.

”Tulevaisuuden Suomessa tulee 

korostumaan vapaaehtoistyö. Sil-

loin tullaan jakamaan asioita ja mate-

riaa lia ja tullaan ottamaan enem-

män vastuuta toisista. Näin syn-

tyy uudenlaisia yhteisöjä ja toimin-

tamalleja. Ihmisyyttä voi jokainen 

harjoittaa omassa elämässään koh-

datessaan  toisen ihmisen ihan arki-

sissa asioissa.”

”Avun saajasta avun antajaksi”

Liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen luovutti esitelmöitsijä Ritva Ohmeroluomalle liiton maakuntaviirin. Kuva: RNen.
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LC Vammalan aloitteesta hyväksyt-

tiin Suomen Lions-liitto ry:n Oulun 

vuosikokouksessa 1984 aloite, 

minkä mukaan Suomen Lions-liitto 

ry:n johto sai tehtäväkseen toteut-

taa säätiön perustamisen.

Kun Suomen lionismin kummi, 

Arne Ritari vieraili Suomessa, 

hänen kanssaan keskusteltiin 

asias ta ja hänen nimen käyttämistä 

säätiön nimessä. Arne Ritari suh-

tautui  asiaan myönteisesti. Säätiö 

perustettiin Kankaanpäässä pide-

tyssä KVN:ssa 15.2.1986 ja säätiön 

nimeksi sovittiin Arne Ritari -säätiö.

Säätiö toteuttaa toimintaansa 

jakamalla apurahoja Suomen Lions-

liitto r.y:n jäsenklubien omille ja 

yhteisille piiri- tai liittotason aktivi-

teeteille sekä tukemalla muutenkin 

suomalaista lionstoimintaa

Säätiön hallitus kehitteli sitten 

Arne Ritari -killan, jonka jäseneksi 

hyväksytylle jäsenelle myönne-

tään Lions-ritarin nimi ja arvo. Kil-

lan säännöt hyväksyttiin Jyväskylän 

vuosikokouksessa 11.6.1994.

Arne Rudolf Mikael Ritari, oli syn-

tynyt 7.3.1906. Hänen syntymästään 

tuli tänä vuonna 109 vuotta. Arne 

vihittiin vuonna 1932, vaimonsa 

Kaarina os. Heinonen oli syntyjään 

Tampereelta. Seuraavana vuonna 

1933, Arne liittyi paikalliseen Lions-

Club Sudburiin.

Arne Ritari -säätiö viettää tällä 

toimintakaudella 30-vuotisjuhlaa. 

Juhlavuotta vietetään matalalla pro-

fiililla. Pääjuhlaa vietetään Turun 

vuosikokouksen yhteydessä touko-

kuussa.  

Oli todella hienoa, että 

1980-luvulla päädyttiin nimen-

omaan säätiömuotoon. Säätiöön voi-

tiin tallettaa varoja, mistä taas varoja 

voitiin jakaa apurahoina ulos lions-

klubeille. Säätiö on täysin itsenäinen 

varojen jakamisen suhteen, samoin 

myös päätöksissä, millä kertyneet 

varat talletetaan säätiön sääntöjen 

edellyttämällä turvallisella tavalla. 

Säätiön toimintaa valvoo patentti- ja 

rekisterihallitus. Lions-liiton hallitus 

nimeää säätiön hallituksen jäsenet.

Arne Ritari -säätiö saa jakamiinsa 

apurahoihin tarvittavat varat jäse-

nien hankkimien AR-adresseista ja 

klubien ansioituneille jäsenilleen 

hankkimien huomionosoitusten, 

Lions-ritarin arvonimityksistä. Lions-

ritarin arvo on korkein huo mion-

osoitus, minkä suomalainen lions-

klubi käytännössä voi itse päättää ja 

hankkia ansioituneelle jäsenelle. Klu-

bien jäsenmäärän ollessa tällä het-

kellä Suomessa vajaat 25  000, Lions-

ritarin arvoja on myönnetty 1  650:lle 

suomalaiselle lionille. Katsoisin klu-

beilla olevan erinomaisen mahdol-

lisuuden palkita ansioituneita jäse-

niään Lions-ritarin arvolla, näin sää-

tiön juhlavuonna. 

Viime kaudella, 2014–2015, sää-

tiö teki 118:sta apurahapäätöstä. 

Tuimme osaltamme liiton ”Kiitos 

veteraanit” -kampanjaa. Käsitte-

limme 74 hakemusta, jotka tavalla 

tai toisella liittyivät edellä mainit-

tuun kampanjaan. Lisäksi käsitte-

limme 44 niin sanottua normaaliha-

kemusta. Kaikkiaan apurahoja viime-

kaudella, myönsimme yli 134  000 

euroa. 

On huomioitava, että säätiön 

myöntämät avustukset aiemmin ja 

tälläkin kaudella kohdistuvat kaikki 

suomalaisten lionsklubien kotimai-

seen aktiviteettitoimintaan ja sen 

kehittämiseen. Säätiö ei rahoita 

kansainvälisiä kokouksia tai semi-

naareja. Tähän toimintaan säätiö ei 

voi mennä mukaan, mikä on näh-

tävä pelkästään myönteisenä asiana. 

Tätäkin taustaa vasten säätiö on kat-

sonut, että se ei osallistu Lions-lii-

ton omien aktiviteettien rahalliseen 

tukemiseen. 

Apurahaohjesääntö

Apurahojen hakemisen ohjeis-

tuksek si on säätiö laatinut apura-

haohjesäännön, joka on luettavissa 

säätiön nettivivuilta, jonne pääset 

liiton sivuston kautta, lions.fi. Pää-

sääntönä on, että apuraha voidaan 

myöntää vain tuloa tuottamatto-

maan kohteeseen, joka on suunnit-

telu tai aloitusvaiheessa. Apurahan 

suuruus voi olla enintään saman 

suuruinen kuin hakijan kohteeseen 

panostama rahamäärä. Aktiviteet-

tien eteen tehtävä palvelutyö katso-

taan myös eduksi. Klubien kannat-

taa käyttää hyväkseen piirinsä ARS-

toimikunnan puheenjohtajaa. Lopul-

lisen päätöksen apurahan myöntämi-

sestä tekee säätiön hallitus tai hal-

lituksen valtuuttamana apurahatoi-

mikunta.

Mitä kaudella  
2015–2016?

Kuten alussa mainitsin, tällä kau-

della Arne Ritari -säätiö viettää 

30-vuotista juhlavuotta. Tällä juh-

lavuoden toimintakautena meillä 

on erityistuen kohteena nuoret. 

Tälle kaudelle on klubeilla mahdol-

lisuus hakea uutta ns. 30-vuotis-

juhlavuoden apurahaa nuorisotyön 

tuke misek si. Apurahaa myönnetään 

enintään 60 prosenttia klubin/klu-

bien hankkimista tarvikkeista. Edel-

lytyksenä on myös, että klubit teke-

vät työtä yhdessä nuorten kanssa, 

esim. nuorisotilan korjausta, par-

tiolaisille laavun rakentamista jne. 

Tätä apurahaa voidaan hakea tou-

kokuun 2016 loppuun mennessä 

ja tämä korotettu apuraha on vain 

tämän kauden ja vain nuorisotyön 

tukemiseen.

Muutoin säätiön apurahasään-

nöt ovat aiempien vuosien mukai-

set. Normaalia apurahaa myönne-

tään 0–50 prosenttiin. 

Säätiön hallitus on rajannut 

myönnettäviä apurahoja siten, että 

pienin myönnettävä apuraha on 

500 euroa ja suurin enintään 10  000 

euroa. Viime keväänä tehdyn pää-

töksen mukaisesti säätiö avustaa 

vain klubien hankkimia ja maksa-

mia tarvikkeita. Klubilaisten, sekä 

ulkopuolisten työkustannuksia ei 

avusteta, jotenka nämä kustannuk-

set jäävät hakijan kustannettavaksi. 

Ns. lahjoituksellinen apuraha ei ole 

käytössä. Kaikissa apurahoissa on 

kolmen vuoden karenssiaika.

Uudistuneet adressit ovat saaneet 

positiivisen vastaanoton klubeissa. 

Voisimme hyvin tuplata adressien 

myynnin. Meidän jäsenmäärämme 

on noin 24  500 jäsentä, adresseja 

välitämme kuitenkin noin 9  000 kap-

paletta. Hieman runsas kolmannes 

käyttää säätiön adressia. Nyt jokai-

nen lion voi tehdä päätöksen ja käyt-

tää ainakin yhden adressin toimikau-

den aikana. Muistathan, että adres-

sia voi käyttää niin ilon- kuin surun-

juhlassa. Huomioikaa myös, että klu-

bilahjoituksien yhteydessä käytätte 

säätiön adressia. 

Tämän palveluvuoden tavoitteena 

on palkita 125 ansioitunutta lionia 

Lions-ritarin arvolla. Ritari arvon 

hinta on 850 euroa, jonka klubi 

maksaa aktiviteettitililtään. Jokai-

sesta adressista ja ritariarvosta saatu 

euro palautuu takaisin kotimaan pal-

velun tukemiseen, klubien avustus-

anomusten kautta. Jokaisesta adres-

sista palautuu yksi euro ja jokaisesta 

ritarista 50 euroa piirillenne takaisin.

Näin juhlavuonna ja heikkona 

taloudellisina aikoina katson, että 

säätiön apurahojen jaossa etusijalla 

tulisi olla ”klubien hyväntekeväi-

syyteen johtavissa aktiviteeteissa”. 

Varmaan jokaisen piirin alueella on 

avuntarvitsijoita tai vaikkapa yllät-

täen suuren tai pienen katastro-

fin kohteeksi joutuneita henkilöitä. 

Tällaisessa tilanteessa lionsjärjes-

tön osana voimme osallistua tun-

nuslauseemme mukaisesti ”Me pal-

velemme”. 

Loppujen lopuksi kannattaa 

muistaa, että viime kaudellakin jae-

tut 134  000 € apurahat kohdistuivat 

suomalaisten lionsklubien aktiviteet-

tien kautta suomalaisille.

Tapani Matintalo                                       
PDG / AR-säätiö, puheenjohtaja

Arne Ritari -säätiö täyttää 30 vuotta

Arne Ritari -säätiön puheenjohtajuus vaihtui Vuokatin vuosikokouksessa. Edel-

linen puheenjohtaja Sinikka Uola luovuttaa ritarimiekan seuraajalleen Tapani 

Matintalolle. Taustalle tilaisuutta seuraa säätiön asiamies Timo Haasto.
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Suomen Lions-liiton 
19.3.2016 käynnistyvän 
Punainen Sulka-kampan-
jan teema on: ”Tue nuorta 
itsenäisyyteen”. Liiken-
ne- ja viestintäministe-
ri Anne Berner: Mitä tar-
koittaa, kun nuori on 
itsenäinen?

– Se on mielenkiintoinen kysy-

mys, sillä nuoret ovat itsenäisiä niin 

monella eri tavalla. Tytöt eri tavalla 

kuin pojat – ja eri-ikäisinä. Itsenäi-

syys on ehkä ennen kaikkea sitä, 

että nuori on sinut itsensä kanssa. 

Hänellä on levollinen ja turvallinen 

olo.

– Se ei ole sama asia kuin riip-

pumattomuus. Eikä myöskään sama 

asia kuin erillään oleminen tai irtau-

tuminen tai aikuistuminen.

– Ehkä se on ennen kaikkea sitä, 

että on tieto siitä, mistä on tullut 

ja käsitys siitä, että on menossa 

eteenpäin. On mahdollisuus kas-

vaa ja tunnistaa itselle tärkeät asiat. 

Ne tunnistaessa syntyvät ensimmäi-

set valinnat, joita tehdessä nuoret 

samalla muokkaavat omaa itseään.

– Itsenäisten valintojen taustalla 

pitää olla mahdollisuus tietynlaiseen 

koettuun levolliseen olotilaan. Se 

tulee yhteiskuntarauhasta ja yhteis-

kunnan luomista turvaverkoista, 

mutta se tulee kyllä ennen kaikkea 

suhteesta aikuiseen ihmiseen.

– Suhde on useimmiten vanhem-

piin ja sisaruksiin, mutta jos heihin 

ei ole, niin sitten on lukuisia muita 

tahoja, jotka tarjoavat turvallisuutta.

Keitä ovat  
nämä nuoret?

Aikanaan Punainen Sulka-kampan-

jasta Suomen Lions-liiton vuosiko-

kouk sessa päätettäessä käytiin kes-

kustelua siitä, nimetäänkö keräys-

kohteeksi syrjäytyneet ja syrjäyty-

misvaarassa olevat nuoret – vai nuo-

ret yleensä.

– Osa nuorison kanssa tehtä-

västä työstä on ehkäisevää, ja osa 

on mahdollistavaa. Ei tarvitse aja-

tella, että pitää olla syrjäytynyt voi-

dakseen vasta sitten osallistua toi-

mintaan, Berner puntaroi.

– Olen aina kokenut tärkeäksi, 

ettemme kohdistaisi toimiamme 

otsikolla syrjäytyneet nuoret. Heitä 

on, toki, mutta valtaosalla nuorista 

on ihan hyvät suhteet koteihinsa. Ja 

siitä huolimatta he tarvitsevat reit-

tejä, jotka mahdollistavat osallistu-

misen yhteiskuntaan.

– Jossakin näin tiedon, että 25  % 

nuorista kertoi haluavansa osallistua 

vapaaehtoistyöhön, mutta he eivät 

tiedä, miten. He eivät löydä polkua 

itsensä toteuttamiseen.

– Kyllä meidän täytyy huolehtia 

ja olla läsnä nuorille laajemmin kuin 

ainoastaan niille, jotka ovat kovasti-

kin jo hädässä.

Anne Berner nostaa esimerkiksi 

partiolaiset. – Partio on onnistunut 

jossain määrin kestämään aikaa, hän 

arvioi.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen 

haaste on, että nuoret haluavat 

tehdä hyvää, mutta he eivät halua 

liittyä instituutioihin. Siksi instituu-

tioiden tehtävä onkin pohtia, mistä 

ne tulevat, mitkä asiat antavat niille 

olemassaolon oikeutuksen ja millä 

tavalla ne uusivat itseään.

– Siinä on pohtimista niin kir-

kossa, vapaaehtoistyössä kuin eri-

laisissa järjestöissäkin, Berner arvioi.

Järjestöt voisivat 
rakentaa  

liittymäpintojen ketjun

– Olisi hauska löytää sellaisia 

tapoja, joissa nuoret voisivat olla 

mukana omilla ehdoillaan, Anne 

Berner haaveilee.

Usein kuitenkin järjestöjen sään-

nöt ovat sellaisia, että ne eivät 

puhuttele nuoria. Muodollisuudet 

karkottavat ja ovat nuorille vieraita.

– Olen miettinyt, että olisi jos-

Ministeri Anne Berner:

Itsenäinen nuori on sinut itsensä kanssa

Thorleif Johansson haastattelemassa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriä ministerin työhuoneessa Eteläespla-

nadilla Helsingissä.

Olisi hauska löytää sellaisia tapoja, joissa nuoret voisivat olla mukana omilla 

ehdoillaan, Anne Berner haaveilee.
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kus hyvä koota eri toimijat yhteen ja 

miettiä, mikä olisi nuoren kannalta 

se ketju, jonka kautta hän voi löytää 

liittymäpintaa oman kehityksensä eri 

vaiheisiin. Tuon pohdinnan jälkeen eri 

järjestöt ja instituutiot voisivat erikois-

tua hoitamaan ketjussa omaa osaansa.

– Tarvitaan esimerkiksi osaa-

mista, joka tunnistaa nuoret ja löytää 

heidät. Se on etsivää työtä Walkers-

tyyppisesti tai vaikkapa Diakonissa-

laitoksen tapaan.

– Sitten tarvitaan heitä, jotka 

lähtevät rakentamaan löydettyjen 

nuorten kanssa sellaisia yhteisölli-

siä muotoja, joilla rakennetaan luot-

tamusta – joskus jopa ihan nollasta.

– Myrsky-hanke on esimerkki 

tällaisesta. Lähtökohtana on ajatus 

taiteen voimaannuttavasta vaikutuk-

sesta nuorten elämässä.

Mukaan tulee onnistumisen ele-

mentti. Ja siinä tarvitaan luotta-

musta toiseen ihmiseen: vain yhtei-

sesti tekemällä projekti onnistuu.

– Kun tehdään elokuvaa, niin 

jos ohjaaja ei ole paikalla, kukaan 

muukaan ei pääse eteenpäin. Ja jos 

ei ole kameramiestä, niin taaskaan 

ei tapahdu. Silloin syntyy keskinäi-

nen tarve koko ryhmästä ja ymmär-

rys siitä, että elokuva ei onnistu, jos 

kaikki eivät ole sitoutuneita.

Hyväntekeväisyysjärjestöjen haaste on, että nuoret haluavat tehdä hyvää, mutta he eivät halua liittyä instituutioi-

hin, sanoo ministeri Anne Berner.

– Sen jälkeen pitäisi jälleen olla 

seuraava porras. Kun luottamusta on 

alkanut syntyä ja on ryhmitytty, niin 

sitten on mahdollisuus nostaa esiin 

yksilön tarpeet ja hakea niille toteu-

tumisen väylää.

– Tarvitaan myös heitä, jotka 

luovat edellytyksiä sellaisille nuo-

rille, jotka eivät tarvitse edellä kuvat-

tuja alkuportaita.

Yhteisen kohtaamisen 
paikka?

Ministeri Berner on pohtinut vapaa-

ehtoisjärjestöjen yhteisen kohtaami-

sen mahdollisuutta.

– Minusta on aika vähän koor-

dinaatiota ja poikkihallinnollista 

yhteistyötä kolmannella sektorilla, 

hän sanoo.

– Vapaaehtoisjärjestöjen tehtävä 

on ennen kaikkea tunnistaa yhteis-

kunnan heikkoudet. Tulla mukaan pie-

nin, tehokkain ja edullisesti toteutetta-

vin keinoin paikkaamaan järjestelmää.

– Mutta se ei saa olla ikuista. 

Omalla osaamisella, kokemuksella, 

läsnäololla ja vapaaehtoistyöllä syn-

tyy ainoastaan hyvä käytäntö, joka 

liittyy sitten aikanaan osaksi yhteis-

kuntaa - jolloin vapaaehtoistyö löy-

tää jälleen seuraavan tehtävän.

– Tällaista vapaaehtoisauttajien 

yhteistä kohtaamista pitäisi olla sil-

loinkin, kun ei mietitä varainhankin-

taa, vaan pohditaan järjestön oman 

tehtävän profilointia ja oman osaa-

misen kehittämistä.

Vastuuntuntoa ja  
halua vaikuttaa

Millaiset arvot ministeri Anne Berner 

kokee itse saaneensa kotoaan?

– Kyllä se oli hyvin pitkälle vas-

tuunkantoa ja vastuullisuutta. Ja 

ehkä myös tietyllä tavalla totuutta 

riittämättömyydestä: kaikkiin asioi-

hin ei pysty vaikuttamaan.

– Kun puhutaan elämästä ja kuo-

lemasta, niin siihen pintaan ei pysty 

vaikuttamaan. Mutta sen ulkopuo-

lella ihmisellä on käsittämätön 

määrä sisäistä voimaa. Sen oppimi-

nen kotoa käsin on minulla ollut kan-

tava voima, Anne Berner toteaa.

Teksti: Thorleif Johansson
Kuvat: Antti Tuomikoski

Videolinkki ministeri Anne Bernerin 
omien elämänvalintojen toteutumiseen:

www.punainensulka.fi > Itsenäinen nuori

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on parin kolmen viime vuoden 

aikana tullut tunnetuksi Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen vetäjänä.  Kerä-

ystavoite on saavutettu ja sairaalaa on rakennettu jo vuoden. Silti eri kam-

panjat jatkuvat, sillä 30 miljoonan euron keräystavoitteen ylittäminen tulee 

pienentämään lainaosuutta.
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Otsikossa on lista Punaisen Sulan 

syksyn aikana klubeille tulevia suu-

ria mahdollisuuksia tehdä päätök-

siä, kuinka klubin tavoite voidaan 

saavuttaa. Tämä syksy on oleelli-

sen tärkeä kampanjan onnistumi-

sen kannalta – klubit luovat omat 

strategiansa mitä, missä ja milloin 

tehdä hyvää. 

Yhtä tärkeässä roolissa ovat piiri-

koordinaattorit, jotka elokuisen tuh-

din koulutuspaketin ansiosta, voivat 

välittää omissa koulutuksissaan klu-

bien sulkaleijonille vastaavan tiedon. 

Piirikoordinaattorit ovat ajatuksiltaan 

erilaisia – kuten me kaikki ihmiset 

– mutta heillä on juuri nyt suuri 

innostus vallalla, ideat poikivat toi-

nen toistaan hienompia ajatuksia ja 

kunhan saavat välitetyksi klubeihin 

saman innon, niin hyvä tulee. Me 

onnistumme!

Pikastarttiklubi

Kun vuoden 1999 Punaisen Sulan 

kampanjassa jäi liitolta taiteilija 

Soile Yli-Mäyryn taulun vedoksia 

myymättä, niin nyt halutaan näitä 

upeita teoksia hyödyntää uudessa 

Sulka-kampanjassa. Halutessaan 

pikastarttiklubin statuksen, klubin 

pitää lahjoittaa avajaisiin mennessä 

varoja Punaisen Sulan tilille. Viisi-

kymmentä parasta klubia, jotka ovat 

lahjoittaneet vähintään 1  000 euroa 

helmikuun loppuun mennessä, pal-

kitaan avajaisissa Soile Yli-Mäyryn 

taulun vedoksella. Vedoksen arvo 

on noin 1  000 euroa. Klubien väli-

nen paremmuus ratkaistaan vertaa-

malla lahjoituksen määrää klubille 

asetettuun tavoitteeseen. Näin ollen 

pienikin klubi voi saada palkinnoksi 

vedoksen.

Kolmen sulan  
malliklubi

Otsikko voisi yhtä hyvin olla yhden 

tai kahden sulan malliklubi. Kuten 

Sight First -kampanjassakin olivat 

malliklubit ratkaisevassa roolissa, 

on tähänkin kampanjaan kehitetty 

malliklubiajatus hieman pidem-

mälle viritettynä. Jos klubi saavut-

taa 150 %:sti tavoitteensa, saa klubi 

yhden sulan malliklubin kunniakir-

jan. Mikäli klubi saavuttaa tavoit-

teensa 200  %:sti saa klubi kahden 

sulan malliklubi kunniakirjan. Otsi-

kossa mainittu kolmen sulan malli-

klubi saavutetaan 250  %:sta suori-

tuksesta.

 Merkkipäivälahjoitus

Tässäkin hyödynnetään aikaisempaa 

keräystä ja mahdollisuudesta lahjoit-

taa syntymäpäivänä saatavat lahjava-

rat Punainen Sulka -keräykseen. Klu-

bin sihteeri lähettää tiedotteen laajalla 

leijonajakelulla sovit tuaan ensiksi juh-

livan jäsenen kanssa  asiasta, suos-

tuuko hän  ideaan. Lahjoitus kerätään 

klubin tilille, josta varat siirretään 

täysimääräisenä PuSu-tilille. Lahjoi-

tus kirjataan klubin saldoon.

Klubien  
keräystavoitteet

Elokuun kokouksessaan toimikunta 

päätti kaikkien klubien keräystavoit-

teet. Tavoitteiden määrittelyssä on 

otettu huomioon klubin jäsenmäärä 

1.7.15 ja toimintapaikkakunnan klu-

bien määrä ja asukasmäärä. Lisäksi 

piirikoordinaattorit ovat saaneet näh-

täväksi piirinsä klubien tavoitteet ja 

kommentoida niitä. Pikojen mieli-

piteet on otettu huomioon. Toimi-

kunnan jäsenten mielestä keräysta-

voitteet ovat oikeudenmukaisia ja 

laadittu virallisten tilastojen perus-

teella.

 Ja vielä lopuksi. Punainen Sulka 

toimikunta toivoo saavansa käyt-

töönsä lokakuun lopun kokouk-

seensa kaikkien klubien keräyssuun-

nitelmalomakkeen. Tämä antaa toi-

mikunnalle osviittaa, kuinka kam-

panja tulee onnistumaan. Lomake 

ei ole vielä sitova, mutta sen poh-

jalta klubi tekee omat tarviketilauk-

sensa vaikka useammassa erässä ja 

nämä tilaukset ovat sitovia.
 

Matti Tieksola
PDCC, LC Oulunsalo

PuSu-toimikunnan puheenjohtaja

Pikastarttiklubi, kolmen sulan malliklubi, 
merkkipäivälahjoitus…

Piirikoordinaattorit Punaisen Sulan koulutustilaisuudessa Lions-liiton tiloissa Malmilla 22.8.2015.
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Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastasi myöntävästi hänelle 

esitettyyn kutsuun toimia Punainen Sulka 2016–2017 -keräyksen 

suojelijana. Keräyksen tuotto käytetään nuorten hyväksi. Tasavallan 

presidentti Niinistö on ottanut nuorten syrjäytymisen esille puheissaan 

jo aikaisemmin ja toiminut itse aktiivisesti vapaaehtoistyössä nuorten 

hyväksi. Hänen ryhtymisensä kampanjamme suojelijaksi on arvokas 

tunnustus suomalaisten leijonien työlle ja vaikuttaa myönteisesti myös 

tulossa olevan kampanjamme tuloksiin. 

Maassamme on arvioitu olevan kouluttamattomia ja syrjäytymisen 

vaarassa olevia nuoria noin 40 000. Kansantaloutemme tilan jatkuessa 

huonona ja työllisyystilanteen heikkona myös syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten määrä entisestään kasvaa. Yhteiskunnan tarjoama tukiverkko 

ei ole kuitenkaan yksin riittävä, vaan tarvitaan paikallistason toimia ja 

suoraa työllistämisen tukemista.

Punainen Sulka on tunnettu leijonatuote, lienee suomalaisen 

lionstoiminnan tunnetuin. Olemme vuodesta 1972 lähtien keränneet sen 

nimissä noin 21 miljoonan euron verran varoja. Ne on käytetty taisteluun 

syöpää vastaan, sydäntautien torjuntaan, autettu sotiemme veteraaneja 

ja tuettu vammaisia ja vanhuksia. Edellinen Punainen Sulka toteutettiin 

vuonna 2006 ja sillä autettiin lastensuojelun avo- ja jälkihoitoa.

Arvokkuus, sopusointu, ihmisyys ja monta tapaa tehdä hyvää. Näiden 

teemojen toteutukseen olemme saaneet nyt arvokkaan suojelijan – 

Suomen tasavallan presidentin. Nuorten mahdollisuuksien parantaminen 

on työtä koko maamme tulevaisuuden hyväksi.
Markku Talvio

Tasavallan presidentti 
Punaisen Sulan 
suojelijaksi

Liiton puheenjohtaja Jari Rytkönen ja pääsihteeri Maarit Kuikka 

pyysivät tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä Punaisen Sulan 

suojelijaksi. Elokuussa saapuikin presidentin kansliasta iloinen 

uutinen, presidentti on suostunut keräyksen suojelijaksi.

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. 

 TEE LAHJOITUS JA TUE LIONSTOIMINTAA!

Punainen Sulka 2017 -avajaisjuhla

Arne Ritari -juhla

Tampere-talo

19.3.2016
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Uutta on Nenäpäivään liittyen muutakin. Perinteinen kaulassa ollut kerää-

jätunnus vaihtuu suureen punaiseen Nenäpäivä-rintamerkkiin. Toki van-

hojakin kerääjätunnuksia saa käyttää. Lahjoittajille annettavaksi on tehty 

pieniä Nenäpäivätarroja, jonka voi liimata takkiin tai laukkuun. Siitä näkee, 

että hyvää on jo tullut tehdyksi, emmekä sitten käy uudestaan lahjoitusta 

pyytämään.

Nämä lisätuotteet tilataan kampanjapäällikön kautta. Kolmas tilattava asia 

on ”haitariesite”, joka kertoo mihin Nenäpäivän rahat menevät ja mitä niillä 

saa. On hyvä huomata, että haitariesitteessä oleva tekstiviestilahjoituksen 

numero ei kartuta leijonien keräyspottia, vaan meillä on oma keräysnumero, 

joka näkyy oheisessa mainoksessa. Sitä voi kopioida klubilleen jaettavaksi.

Ja vielä yksi uusi asia. Jos klubi ostaa kaupasta Nenäpäivän neniä itsel-

leen tai lahjoitettavaksi, kannattaa kuitti pistää talteen ja merkitä sen summa 

klubin keräystuottoon. Nämä kaupasta ostetutkin nenät kartuttavat keräys-

summaamme!

Mikäli klubinne ei vielä ole ilmoittanut mukaanlähdöstään, ei hätää. Kam-

panjapäälliköt ottavat yhä mielellään uusia ilmoittautumisia ja toimittavat 

tarvittavat materiaalit teille.

Innostajaisilla vauhtiin

Nenäpäiväsäätiön järjestämässä kampanjapäälliköiden koulutuspäivässä 

Pasilassa K-piirin kampanjapäällikkö Tuula Väätäinen Varkaudesta kertoi 

järjestävänsä aina Innostajaiset klubien keräysvastaaville ja nostattavansa 

siellä keräysintoa. 

– Tämä Nenäpäivä-aktiviteetti on lyhytkestoinen ja nopea, ei ole aikaa 

odotella vastauksia ketkä kaikki osallistuvat. Minä lähestyn klubeja suoraan 

sähköpostilla ja pyydän kaikilta vastauksen osallistumisesta. Työtä se vaatii. 

Joissakin kaupungeissa, kuten Iisalmessa, tämä hoidettiin esimerkillisesti. 

Heillä on kaikkien klubien kesken yhteinen lipaskeräys ja joitain muitakin 

Nenäpäivän tilaisuuksia. Heti tuli ilmoitus osallistumisesta, lippaiden toi-

mituspyyntö ja ilmoitus kerätyistä varoista, Tuula kertoili.

Innostajaisissa Tuula jakaa lippaiden uudet keräystarrat ja antaa kunnon 

tujauksen Nenäpäiväinfoa. Siitä se lähtee!

Ihan supisuomalainen 
nenä!

Tänä vuonna Nenäpäiväkampanjassa tehdään mukavaa 
historiaa, sillä uudet myynnissä ja kerääjillekin tulevat 
nenät ovat täysin kotimaista tuotantoa. Nenän 
mukana tulee tarroja, joilla voi tuunata punanenän 
haluamallaan tavalla, vaikkapa pimeässä hohtavaksi.

Valtaosa kampanjapäälliköistä pääsi osallistumaan Yleisradiossa pidettyyn 

koulutustilaisuuteen, jossa yllätyspuhujana oli urheilutoimittaja Kaj Kunnas.

Tee lahjoitus Nenäpäivä-keräykseen
TEKSTAA LIONS

Keräyslupa koko Suomi (paitsi Ahvenanmaa) POL-2014-17484, voimassa 20.4.2015–19.4.2017, Poliisihallitus 3.3.2015.
Keräyslupa Ahvenanmaa ÅLR 2015/477, voimassa 21.1.–31.12.2015, Ålands landskapsregering 21.1.2015.Keräystuotto käytetään Nenäpäivän yhteistyöjärjestöjen hankkeissa kehitysmaissa vuosina 2016–2018.

Viestin hinta 10€

numeroon 16499

”Leijona heräs Nenäpäivän aamuun

kerätä pitäs, missä on lipas 

tuossa on pöydällä

lähdempä raitille

lasten asialle 

hyvällä mielellä!”

Tuula Väätäinen

Viime vuonna osa piireistä ylitti reippaasti keräystavoitteensa, osa taas jäi 

niistä selvästi jälkeen. Piireistä A, I, K ja L ylittivät niille asetetut tavoitteet. 

Yksittäisistä klubeista parhaiten kunnostautuivat B-piirin LC Matinkylä 

lähes 4  500 euron potilla ja N-piirin LC Malmittaret noin 2  200 eurolla.

Teija Loponen
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Lions-arvat saapuivat klubeihin elo-

kuussa ja syyskuun puoliväliin men-

nessä voittoja oli lunastettu jo reilut 

kolmekymmentä, kertoo arpatyöryh-

män jäsen Johan Finne, joka vastaan-

ottaa lunastustiedot. Yhtään matka-

voittoa ei ollut vielä ilmaantunut. 

Autoarvontaan rekisteröityneitä oli 

jo lähemmäs tuhat. Tämä lisävoit-

tomahdollisuus toi lisää innostusta 

arpoihin ja todennäköisyyskin on 

varsin suuri, koska voitto arvotaan 

enintään 25  000 rekisteröityneen 

joukosta.

Arvat ovat jälleen saaneet hyvän 

vastaanoton klubeissa. Esimerkiksi 

Posion kulttuuriviikon avaustapah-

tumassa oli yhteislaulua, teatteria, 

makkaraa, ynnä muuta ohjelmaa, 

joka huipentui kokon polttamiseen 

tummuvassa syysillassa Kitkajärven 

rannalla. LC Posio vastasi liiken-

teen ohjauksesta ja pysäköinnistä, 

minkä lisäksi klubilaiset pystyttivät 

teltan paikallisen matkailuyhdistyk-

sen markkinateltan viereen, ja myivät 

siellä mm. Lions-arpoja sillä seurauk-

sella, että kaikki klubille tulleet arvat 

myytiin, eikä Leijonille siten jäänyt 

enää yhtään ostettavaksi. Niinpä rat-

kaisuna on sitten tilata lisää arpoja 

Lions-verkkokaupasta, että saavat 

hekin osallistua auton arvontaan. Ja 

perusteluna tälle oli se, että pieneen 

Posion kuntaan, jossa on noin 3  600 

asukasta, on vuosien aikana osunut 

kymmenkunta henkilöautovoittoa 

eri arpajaisista. Sen vuoksi voitto-

mahdollisuuteen uskotaan lujasti.

Yleisötilaisuuksien lisäksi arpoja 

voi hyödyntää monella tavoin. Klu-

bit voivat mm. palkita klubivierailijan 

vaikkapa Lions-arvalla. Näin klubi 

voi samalla markkinoida Lions-toi-

mintaa, antaa saajalleen hyvän mie-

len ja mahdollisuuden voittaa vaik-

kapa uuden henkilöauton. Klu-

bille lahja ei ole suuri investointi ja 

sen voi maksaa aktiviteettivaroista. 

Myös jäsenistölle täytyy antaa mah-

dollisuus voittoon ja myydä arpoja 

klubin sisällä kaikille halukkaille.

Lisäarpoja klubit voivat tilata 

Lions-verkkokaupasta niin kauan 

kuin niitä on saatavilla. Arpoja voi 

ottaa myyntiin lisäartikkeleiksi ylei-

PID Aimo Viitalan 85-vuotislahjaksi saama Kaija-koira on valjastettu, ylen-

netty tullikoiraksi ja luovutettu Tullille. Viitalan oman klubin LC Helsinki/

Hakaniemen aloitteesta Kaija-koira oli Lions-liiton ja N-piirin, useitten muit-

ten piirien, monien klubien ja lukuisten yksityisten Leijonien eli koko suo-

malaisen Lions-liikkeen yhteinen lahja veteraanilleen. 

LC Hakaniemi oli lahjoittanut Tullille Viitalan 80-vuotisjuhlassa Aimo N. 

K. -nimisen huumekoiran. 85-vuotislahjaksi päätettiin lahjoittaa Kaija-koira 

Viitalan edesmenneen Kaija-puolison nimen mukaisesti. Siksi valjastusti-

laisuudessa olivat läsnä myös Aimo Viitalan lapset ja muita lähisukulaisia.

Tullikoirien hankinta vaatii pitkäjänteisyyttä. Tullikoira Kaija ei ollut vielä 

syntynytkään, kun Liiton silloinen puheenjohtaja Seppo Söderholm tulevaan 

lahjaan viitaten ojensi tullikoiran valjaat Viitalalle lähes kolme vuotta sitten.  

Sitten juuri oikeilla ominaisuuksilla varustettua narttukoiraa täytyi odottaa, 

koiran täytyi kasvaa ja lopuksi saada puolivuotinen koulutus tullikoiraksi. 

Tullikoiran ohjaaja sitoutuu ottamaan koiran perheenjäseneksi. 

Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski

Posiolla lionsklubilaisille ei riittänyt arpoja

PDG Matti Mälkiä Posion Lions-klubista kertoi olevansa korkeammalla kuin 

koskaan aiemmin Lions-tehtävissä. Posion kulttuuriviikolla markkinoitiin 

Lions-kortteja ja myytiin klubille tulleet Lions-arvat loppuun. Kuvausta var-

ten ratsukkoa piteli paikoillaan nimettömäksi jäänyt hevosenhoitaja. Kuva: 

Kalevi Immonen.

Tullikoira Kaijan valjasti Aimo Viitalan tytär Merja Viitala avustajanaan tulli-

tarkastaja Nina Koso. Kuvassa oikealla seremoniaa seuraa PID Aimo Viitala, 

jonka 85-vuotispäivän kunniaksi Kaija-koira on lahjoitettu Tullille. Vasem-

malla Tullin huumekoirakoulun rehtori Ari Nieminen.

sötapahtumissa ja niitä voi käyttää 

lahjana erilaisissa tilaisuuksissa. Pik-

kujouluaikakin on pian käsillä. Nyt 

kannattaa hyödyntää yhteinen Arpa-

aktiviteettimme täysimääräisesti. 

Arpojen tuotto menee 100  %:sti 

Lions nuorisotyöhön ja voitot teke-

vät saajansa iloiseksi. Kannattaa siis 

ottaa täysi hyöty mahdollisuuksista 

ja keksiä niitä klubissa lisää.

Teksti: Esa Ojapalo, 
Arpatyöryhmän pj.

Tullikoira Kaija 
valjastettiin
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Lions-järjestön ylin johto antoi elo-

kuussa meille suomalaisille tyrmäys-

iskun. Järjestöä johtava nelikko, Jit-

suhiro Yamada, Joe Preston, Robert 

Corlew, Naresh Aggarwal ja poliitti-

nen ohjaaja Joseph Wroblewski päät-

tivät olla suosittelematta Suomea ja 

suomalaista järjestön johtoon. Suo-

situksen sai alle 2  200 jäsenen Islan-

nin ehdokas PID Gudrún Yngvadót-

tir, joka aloitti julkisen kampanjansa 

talvella 2015. Kolmanneksi varapre-

sidentiksi suositellaan suurlahjoitta-

jaa, Jung-Yul Choita Koreasta. Päätös 

informoitiin kansainväliselle hallituk-

selle puhelinkokouksessa 14.8.2015. 

Keskustelua ei ollut mahdollista 

käydä.

Näin Euroopan ja koko maailman 

suurin, vielä vailla presidentin teh-

tävää ollut Lions-maa jätettiin huo-

limatta toistuvista kampanjointi-

kehotuksista, taas johtotehtävien 

ulkopuolelle. Lions-järjestö täyttää 

100 vuotta, eikä tuona aikana ole 

kelpuuttanut Suomea järjestön joh-

toon. Kohtelu on ollut täysin erilai-

nen kuin esimerkiksi Rotary-, Zonta- 

tai Nuorkauppakamarijärjestössä.

Suomalaisten ja myös monen 

muun maan mielestä, olisi ollut 

oikeus ja kohtuus, että me, Suomen 

leijonat olisimme viimeinkin saa-

neet edustajamme johtamaan kan-

sainvälistä järjestöämme. Suomi on 

edelleen suurista Lions-maista ainut, 

joka ei saanut omaa ehdokastaan 

presidenttiputkeen. Emme koe ole-

vamme täysivaltaisia jäseniä Lions-

järjestössä, ennen kuin tuo tavoite 

on toteutunut. Järjestö on siis 

100-vuotias ja edelleen Suomi pide-

tään ns. ”sisäpiirin” ulkopuolella.

Suomea on kannustettu ehdok-

kaan asettamiseen yli 10 vuotta, 

viimeiset vuodet ”hihasta kiinni 

pitäen”. Keväällä 2015 maassamme 

vierailivat 1. varapresidentti Dr. Jit-

suhiro Yamada, huhtikuussa istuva 

presidentti Joe Preston ja vuosiko-

kouk sessamme 2. varapresidentti 

Bob Corlew. Monissa keskusteluissa 

ja jopa julkisessa puheessa tuli sel-

keä viesti meille, että nyt on Euroo-

pan vuoro ja, että valinta kohdistuisi 

Suomen ehdokkaaseen Harri Ala-

Kuljuun. Harri on hyvin tunnettu 

kaikkialla maailmassa ja olisi pätevä 

johtamaan Lions-järjestöä. 

Meille kielteinen päätös oli tyr-

mistyttävä ja harmittava, sillä olim-

mehan tehneet Suomi johtoon -työtä 

pitkäjänteisesti jo lähes kymmenen 

vuotta. Valintakiemurat osoittivat 

jälleen kerran arvaamattomuutensa. 

Valitettavasti tähän päätöksen meillä 

ei ole veto-oikeutta, vaan tähän mei-

dän on tyytyminen. 

Miksi näin kävi?

Valintaan vaikuttaneita syitä ei ole 

millään tavoin ainakaan julkisesti 

argumentoitu. Kun päätös on tehty, 

kaikki toitottavat valitun puolesta. 

Päätösprosessin todellisia tausta-

vaikuttajia ei tunneta. Tiedossa 

on kokoajan ollut, että Euroopassa 

oli kolme pitkään kampanjoinutta 

ehdokasta. Harrin lisäksi Phil Nat-

han Englannista ja Philippe Geron-

dal Bel gias ta. 

Tiedossa oli myös, että nainen 

lähivuosina valitaan järjestön joh-

toon. Täällä käyneet vierailijamme 

arvelivat kuitenkin, että aika ei 

olisi ihan vielä. Naisehdokkaita oli 

monelta äänestysalueelta mm. Kana-

dasta, USA:sta, Etelä-Amerikasta ja 

Gudrún Yngvadóttir Euroopasta. 

Kuvernööreiltä tehtävä 
arvioida pohjoismaista 

yhteistyötä

Matkan aikana olemme saaneet 

”puukkoa selkään” ainakin Saksasta, 

Tanskasta ja Islannista, jonka ehdok-

kaalla ei ollut rohkeutta käydä kans-

samme keskustelua ja informoida 

meitä etukäteen.. 

Toisaalta Ruotsi ja Norja ovat 

ymmärtäneet yhteistyön merkityk-

sen sekä Suomen aseman yhteis-

työssä ja seisseet takanamme. Sille 

annamme suuren arvon.

Kuvernöörineuvoston kokous 

29.8.2015 antoi tehtäväksi arvioida, 

mitä yllä oleva vaikuttaa yhteistyö-

hön näiden maiden kanssa. Ehdotus 

tulee olla tehtynä marraskuun kuver-

nöörineuvoston kokoukseen.

On hyvin ymmärrettävää, että 

kaikki Suomen leijonat ovat petty-

neitä. Meille, joko suoraan tai epä-

suoraan, annetut lupaukset eivät 

pitäneet.

Loppuraportti julkaistaan 
vuosikokouksessa

Pitkään jatkunut Suomi johtoon 

-kampanja tullaan dokumentoi-

maan tarkasti. Koska kampanja on 

aikoinaan hyväksytty Lions-liiton 

vuosikokouksessa, tullaan loppu-

raportti esittelemään vuosikokouk-

sessa Turussa kesällä 2016. Raport-

tia valmistellaan niin, että kuvernöö-

rineuvosto pääsee tutustumaan sii-

hen jo maaliskuun 2016 kokouksen 

yhteydessä. 

Kampanjarahasto

Suomi johtoon kampanjalla on koko 

ajan ollut Suomen Lions-klubien 

vahva henkinen ja aineellinen tuki. 

Kampanja aloitettiin vuonna 2006 

klubien vapaaehtoisten lahjoitusten 

perustalta. Kampanja-ajan piden-

tyes sä ja saadessamme neuvoja jat-

kamaan, vuonna 2012 vielä yli 200 

klubiamme osallistui vapaaehtoiseen 

kampanjan tukikeräykseen sekä tilasi 

kampanjatuotteita. 

Kustannuksia on syntynyt vain 

esiintymis- ja puhujamatkoista kan-

sainvälisiin forumeihin. Matkoihin 

ovat osallistuneet ehdokkaamme 

sekä mm. PID Erkki Laine, PCC 

Markus Flaaming ja vuodesta 2011 

alkaen kampanjapäällikkö Jouko 

Ruissalo. Kutsuja on tullut muuta-

man kerran myös ”työhönottohaas-

tatteluihin”. 

Suomen Lions-liiton vuosiko-

kouk sessa Heinolassa 8.6.2013 

päätettiin Suomi johtoon -kampan-

jarahaston rahastoinnista. Rahas-

ton varoja saa käyttää vain Lions-lii-

ton vuosikokoukselta varapresiden-

tin tehtävään kannatustodistuksen 

saanut ehdokas. Lions-liiton tulee 

sijoittaa varat rahaston arvon säilyt-

tämiseksi. 

Mitä tehdään 
10.12.2011 julkistelulla 

Puhtinuijalla?

Suomi johtoon -kampanjan näkyvä 

tunnus on ollut LC Askolan ideoima 

ja valmistama Puhtinuija. Puhtinuija 

on kiertänyt eri puolilla Suomea ja 

nuijan varteen on naulattu 73 lions-

klubin kannatuslaatta. Puhtinuija 

tullaan säilyttämään näkyvällä pai-

kalla Lions-liiton toimitalolla.

Suomen lionien pitkäaikainen 
unelma ei toteutunut

Lions-johdon päätöksestä on tullut paljon palautetta. A-piiri kommentoi asiaa 

näin.
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Suuret kiitokset kaikille 
klubeille, leijonille, 
puolisoille ja leoille 

Suomalaiset leijonat ovat suhtautu-

neet kampanjaan esimerkillisen posi-

tiivisesti. Klubit ja leijonat ovat seis-

seet kampanjan takana niin aineel-

lisesti kuin henkisesti. Kampanjaor-

ganisaatiossa on tehty tuhansia tun-

teja vapaaehtoistyötä ja ehdokkaan 

lisäksi monet tapahtumissa keskei-

sesti mukana olevat ovat uhranneet 

siihen myös omia varojaan.

Lämmin kiitos ehdokkaallemme 

lion Harri Ala-Kuljulle ja puolisolle 

Sirkulle. Olette osoittaneet sitkeyttä, 

johdonmukaisuutta ja suurta leijo-

nasydäntä. Olette esimerkillänne 

innostaneet kaikkia Suomen leijo-

nia tekemään parhaansa, että toimin-

tamme olisi vieläkin vaikuttavampaa 

We Serve -hengessä.

Kampanjajohto on saanut run-

saasti palautetta Suomen leijonilta. 

Keskeinen sisältö on ollut, että 10 

vuotta Suomessa on tehty työtä kan-

sainvälisen järjestön imagon kohot-

tamiseksi ja korostettu sen luotetta-

vuutta. Kommenttien mukaan tuo 

luotto on nyt mennyt, eikä monille 

Lions-toiminta tunnu enää samalta. 

Me suomalaiset olemme kuiten-

kin sisukas kansa. Nousemme tästä 

pettymyksestä ja kuljemme eteen-

päin vahvempina yhdessä. Kehi-

tämme toimintaamme, hoidamme 

parhaan kykymme mukaan eteen 

tulevat palvelu- ja varainkeräysakti-

viteetit sekä autamme apua ja tukea 

tarvitsevia, niin kotimaassa kuin 

ulkomailla. Näyttäkäämme maail-

malle, että Suomi on edelleen vahva 

Lions-maa.

Suomi johtoon -kampanjan 
työvaliokunta

Suomen Lions-liitto on yltänyt Uusi 

Lastensairaala 2017 -hankkeessa 

kunnialahjoittajan tasolle. Piirit ja 

klubit sekä eräät muut Lions-tahot 

ovat lahjoittaneet hankkeeseen 

yhteensä 248  926,70  €. ”Kunnia-
lahjoittaja” on Lastensairaala-kerä-

yksen toiseksi korkein lahjoittaja-

taso ja sen saavuttaminen edellytti 

vähintään 100  000 euron kokonais-

lahjoitusta.  Ylimmän tason ”perus-
tajalahjoittajat” ovat tehneet vähin-

tään miljoonan euron lahjoituksen.

Lastensairaala-keräyksen koko-

naistavoitteena oli 30 miljoonaa 

euroa. Tavoite ylitettiin yli kuudella 

miljoonalla eurolla.  Tavoitteen ylit-

täneet eurot tulevat pienentämään 

rakennushankkeeseen tarvittavaa lai-

naosuutta. Lastensairaalan alkupe-

räinen kustannusarvio oli kokonai-

suudessaan 160 miljoonaa euroa, 

josta siis keräyksellä saatiin kokoon 

yli 36 miljoonaa euroa.

Keräyslupa on päättynyt 

31.7.2015 eikä keräystä enää voi 

jatkaa. Keräysluvan päättymisestä 

huolimatta lahjoituksia voidaan 

edelleen ottaa vastaan.  Sairaala-

hankkeen nettisivuilla todetaan, 

kuinka ”Kunnialahjoitukseen voi 
myös sitoutua vuosiksi siten, että 
se kerrytetään lahjoituksin vuosina 
2013–2017.”  Tätä sitoutumismah-

dollisuutta soveltaen Lions-piirit ja 

-klubit voivat hoitaa keskeneräiset 

lahjoituksensa ja toteuttaa suunnit-

telemansa tukiaktiviteetit vuoteen 

saakka 2017. 

Sairaalan rakennustyöt on jo aloi-

tettu. Alkupamaus räjäytettiin Hel-

singin Meilahdessa 26.8.2014.  Hel-

singin rakennuslautakunta teki pää-

töksen rakennusluvan myöntämi-

sestä 24.3.2015.  Uuden Lastensai-

raalan valmistuminen vuonna 2017 

kuuluu itsenäisyytemme 100-vuotis-

juhlallisuuksiin, merkittävältä osal-

taan kansalaiskeräyksenä toteutet-

tuna. 

Koko kansa otti keräyksen omak-

seen. Siihen osallistui tuhansia ja 

tuhansia henkilöitä yksityishenki-

löinä, työporukoina, harrastajaryh-

minä ja lipaskeräyksin; syntymäpäi-

vien lahjakeräyksinä; sairaalahan-

ketta tukeneissa konserteissa ylei-

sönä, järjestäjänä tai ilmaiseksi esiin-

tyvänä taitelijana; puhelinkeräyksin 

ja monin muin tavoin. Keräykseen 

osallistui myös järjestöjä, yhdistyk-

siä ja muita yhteisöjä sekä säätiötä 

kuten myös lukuisia yrittäjätahoja 

pienyrityksistä aina maamme suu-

rimpiin yrityksiin saakka. 

Yksittäisistä Lions-klubeista LC 

Vantaa/Komeetat ja Suomen vanhin 

klubi LC Helsinki-Helsingfors tekivät 

suurimmat lahjoitukset. Komeetto-

jen lahjoitus oli 11  000 euroa ja Hel-

sinki/Helsingforsin 10  000 euroa. 

Uusi Lastensairaala 2017 -sää-

tiön hallituksen puheenjohtajana 

toimii ministeri Anne Berner ja val-

tuuskunnan puheenjohtajana presi-

dentti Martti Ahtisaari. Keräysvai-

heen aikana varainhankintapäällik-

könä toimi Tuula Colliander.

Teksti ja kuvat: 
Antti Tuomikoski

Suomen Lions-liitosta Lastensairaalan 
”kunnialahjoittaja”

Liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen (oik.) ja Lions-liiton keräysvastaava IPDG Tiitus Tuohikorpi (vas.) sekä N-pii-

rin kuvernööri Heikki Saarinen keskustelevat rakennustöiden aloituspäivänä 26.8.2014 Uusi Lastensairaala 2017 -sää-

tiön valtuuskunnan puheenjohtajan Martti Ahtisaaren ja säätiön hallituksen puheenjohtajan Anne Bernerin kanssa. 

Silloinen kuvernööri Heikki Saarinen oli juuri ojentanut presidentti Martti Ahtisaarelle N-piirin klubien keräämän 

17  000 € lahjashekin. – Alakuvassa sairaalahankkeen varainhankintapäällikkö Tuula Colliander kypäröineen ja keräys-

lippaineen vuonna 2013.
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500 € maksaneet klubit Sri Lankan silmasairaalalle 

15.9.2015 mennessä

LC Turku/Aninkainen 107A  1000 euroa

1 LC Espoo Keskus 107-B

2 LC Helsinki-Helsingfors 107-B

3 LC Hki Pikku-Huopalahti 107-B

4 LC Espoo City 107-B

5. LC Espoo/Kivenlahti 107-B

6. LC Rautalampi/Malvi 107-K

500 € maksaneet henkilöt Sri Lankan silmäsairaalan 

jatkorakentamiseen 15.9.2015

1 Dieter Van Hoye LC Mechelen Elsdonk, Belgia 112-B

2 VCC Heikki Hemilä LC Ylivieska 107-O

3 Lion Maija Huopalainen LC Helsinkiki Pikku-Huopalahti 107-B

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

5 Lion Leena Logran 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

Henkilönimet julkaistu luvalla.

Sri Lankan Ratnapuran silmäsairaa-

lassa on ensimmäisen kolmen vuo-

den aikana 35  000 potilaskäyntiä 

ja 115 seulontaleirillä on seulottu 

21  000 köyhää potilasta. Yhteis-

määrä 56  000 on melkoinen saavu-

tus. Harmaakaihia löydettiin noin 

5  500 ja heistä leikattiin 3  500, joista 

ilmaispotilaita 2  500. Nämä ilmais-

potilaat olisivat ajan mittaan sokeu-

tuneet ja jääneet täysin sokeak si 

ilman meidän sairaalaa. Seuraavassa 

kerrotaan, miksi siellä tarvitaan jat-

korakentamista.

Aloitan pienellä kertauksella. Kun 

aloimme suunnitella silmäsairaalaa 

Sri Lankaan, oli siellä harmaakaihin 

kanssa sellainen tilanne, että saadun 

tilaston mukaan oli maassa 320  000 

harmaakaihia sairastavaa, joista osa 

täysin sokeita ja loputkin sokeu-

tumassa. Julkinen terveydenhoito 

pystyi leikkaamaan 43  000 potilasta 

vuodessa mutta saman verran sai-

rastui lisää. Mainittakoon, että kaik-

kein köyhimmillä ei ollut edes varaa 

mennä leikkaukseen, koska he jou-

tuivat ostamaan leikkauslinnin itse.

Olen sen jälkeen nähnyt pariin 

otteeseen tilastoja. Osa antaa suu-

rempia numeroita ja osa pienempiä. 

Joka tapauksessa maassa oli kolme 

Lions-silmäsairaalaa, kun me aloi-

timme rakentamisen. Niistä yksi on 

keskellä Colomboa ja kaksi hieman 

kaupungin ulkopuolella. Missään en 

ole nähnyt selvää syytä harmaakaihiin 

sairastumiseen, mutta kun muistelen 

käyntejäni siellä, niin en ole nähnyt 

ihmisten käyttävän aurinkolaseja.

Miksi olemme joutuneet tähän 

jatkorakennusloukkuun? Suunnitte-

luvaiheessa meitä pyydettiin rahoit-

tamaan noin 600 m² suuruinen sai-

raala. Kun aloitettiin neuvottelut 

arkkitehtien kanssa, niin kysyin pal-

jonko saadaan tilaa varatulla rahalla. 

Vastaus oli 900 m². Sitten alkoi ton-

tin etsintä. Pitkän etsiskelyn jälkeen 

paikallisen Provinssin pääministeri 

tarjosi paikkaa Ratnapuran – Colom-

bon valtatien varrelta. 

Paikka on aivan erinomainen, 

paitsi että se on noin 10 metriä maan-

tiepinnan alapuolella. Kun sisään-

käynti oli tulossa maantien tasoon, 

niin olisi pitänyt rakentaa 10 metriä 

pitkät pilarit, joiden päälle rakennus 

tulisi. Siinä vaiheessa rakennearkki-

tehti esitti, että valettaisiin 5 metrin 

pilarit ja niiden päälle välikerros ja 

sitten toiset 5 metrin pilarit ja pää-

taso. Ja näin tehtiin. Toisaalta tämä 

kaksinkertaistaa tilat.

Tällainen rakennus ylitti budjetin, 

mutta rajoitetulla lisäkeräyksellä saa-

tiin maksettua alempi taso mutta ei 

viimeisteltyä sitä. Näin saatiin sai-

Hoidammehan Sri Lankan silmäsairaalan 
jatkorakentamisen loppuun?

raalalle runsaasti lisätilaa ja potilas-

kapasiteettia, jota todella tarvitaan. 

Tuo alempi taso on ollut alusta läh-

tien viimeistelemätön. Tosin se on 

suljettu tila ja siellä on ollut ikkunat 

alusta lähtien.

Nyt on kysymys siitä, että tuo 

alempi taso rakennetaan loppuun. 

Sinne tulee kaksi potilasosastoa sekä 

useita pienempiä huoneita laborato-

riota ja erilaisia klinikoita varten.

Siihen tarvitsemme suomalaisten 

klubien apua 5€ per jäsen aktiviteet-

titililtä. Myös mahdolliset suurem-

mat summat otetaan vastaan erittäin 

kiitollisena. Jos joku klubi tai henkilö 

voi maksaa 500 €, niin saa nimensä 

sairaalaan alakertaan tulevaan lah-

joittajien tauluun.

Tässä ohessa julkaistaan 

15.9.2015 tilanne 500  € lahjoittajien 

osalta sekä klubeittain että henkilö-

lahjoittajat. Viimeksi mainitut lah-

joittajan luvalla. Ja joulukuun leh-

dessä lisää lahjoittajia.

Erkki Laine, PID
Sairaalan hankevastaava

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
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Akaan TH-Monirakennus Oy 
Akaa

Asianajotoimisto Lauri Ylikylä 
Turku

Konetekniikka A.Pirinen Oy 
Aura

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

Hauhon Liikenne 
Hauho

Kolarikorjaamo Sorsa Oy 
Riihimäki

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 
Kuhmoinen

M.B.Liikenne Oy 
Nurmijärvi

Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka

Autohuolto J.Salo Oy 
Nokia

Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön

HF-Autohuolto Oy 
Riihimäki

Sähköliike Matti Rantala Oy 
Sastamala
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Isännöintipalvelu                                  
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

 Alajärven Apteekki 
Alajärvi

Auto-Heikkilä Oy 
Härmä

Maaseututilit Oy 
Ilmajoki, puh. 06 4246 480 

www.maaseututilit.fi

Pekan Puu ja Metsätyö 
Ilmajoki, puh. 050 3304 105 

Ongelmapuiden poistot, polttopuutoimitukset

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

Tilipalvelu Kotitili 
Vihtavuori

Kesälahden Konesavotta Oy 
Kesälahti 

puh. 0500 325 509

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

MJK Vesitekniikka Oy 
Haukivuori

 

Pöljä

Mikko Tauriainen Ky 
Sukeva

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

K-Market Rinne

Pellon Betoni Oy                             
Motelli Ruskalinna 

Orajärvi – Pello
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Alastaron Rakentajat Oy 
Alastaro

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua

Eiran Hydrauliikka ja           
Metallirakenne Oy 

Kauttua

Jannelan Puutarha 
Pori

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

Nakkilan Sihuma Oy 
Nakkila

Raskaskalustohuolto                          
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Painomerkki Oy 
Helsinki

Korjaamo Mauri Lindström 
Juornaankylä

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Kensapuu Oy 
Himanka
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Vuoden Hyväntekijän ura vapaaeh-

toistyössä on huomattavan pitkä ja 

tuloksellinen. Markku Esko alkoi kul-

jettaa 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 1  935.  

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.

Viiden kärjessä monta 
tapaa tehdä hyvää

Vuoden Hyväntekijäksi oli ehdolla 

todella monta tapaa tehdä hyvää – 

soppakirkosta vauvojen huomioi-

miseen. Valintakomitea oli nimen-

nyt kärkiryhmään myös seuraavien 

Lions-klubien  ehdokkaat: Lions Club 

Juuka/Elli, Lions Club Pihlajamäki, 

Lions Club Vihti/Nummela ja  Lions 

Club Tampere/Näsinneula.

LC Juuka/Elli esitti palkittavaksi 

PDG Jouko Soukan ja puolisonsa 

Kaija Siilinin toiminnan Juuan ter-

veyskeskuksen ja Palvelukeskus Koti-

kallion liikuntarajoitteisten asukkai-

den hyväksi. Ympärivuotinen ulkoi-

lutusapu aloitettiin viisi vuotta sit-

ten ja se jatkuu edelleen. Nimeltä 

mainittujen lisäksi asukkaita ulkoi-

luttavat vähintään kerran viikossa 15 

omasta halustaan mukaan ilmoittau-

tunutta leijonaa ja leijonapuolisoa. 

Näin on vuosina 2010–2015 ulkoilu-

tettu 3  737 potilasta eli yhtä monta 

tuntia.  

Hoitohenkilökunnan mukaan 

potilaiden ruokahalu ja unenlaatu 

ovat parantuneet ja samalla koko 

elämisenlaatu.

Yhteistyössä LC Juuka/Ellin 

kanssa on myös hankittu potilas-

käyttöön 15 pyörätuolia sekä tee-

tetty ulkoiluasusteita, päähineitä ja 

pipoja, käsineitä, huiveja ja huppu-

huiveja. Runsas puolisotoiminta on 

myös vahvistanut lionstoiminnan 

tunnettuutta paitsi omalla paikka-

kunnalla myös median välityksellä 

laajemminkin. Lisäksi yläasteen kou-

lulaiset ja jopa paikkakunnan kesä-

asukkaat ovat innostuneet ulkoi-

luttamaan ikäihmisiä LC Jukka/Ellin 

ohjauksessa.  

 

Lahjoitusleipää 
tarvitseville

LC Pihlajamäki on ansioitunut nou-

tamalla ja jakamalla tarvitseville lah-

joitusleipää jo viiden vuoden ajan. 

Toiminta tavoittaa vuosittain pari 

tuhatta leivänhakijaa, jotka ovat 

yksineläjiä, vähävaraisia eläkeläi-

siä, työttömiä, päihdeongelmaisia 

ja vähävaraisia lapsiperheitä.

Viidestä seitsemään leijonaa 

ajaa tiistaiaamuisin parilla autolla 

 Viikin Prismaan jo ennen kahdek-

saa. Lion Tapio Rantanen on huo-

lehtinut yhteydet leipäosaston vas-

taavaan, joka on kerännyt lahjoitus-

leivät valmiiksi rullakkoon. Koulu-

vuoden aikana heitetään noin 40 

leipäkeikkaa.

– Parhaimmillaan laatikoita on 

ollut 15–18 ja autot siten tupaten 

täynnä, kappalainen Jukka Holopai-

nen Malmin seurakunnasta kertoo.

– Lionit kuljettavat omalla kus-

tannuksellaan leipälaatikot Pihlaja-

mäen kirkon kerhohuoneelle, laitta-

vat leivät esille pöydille, juovat tal-

kookahvit yhdessä muiden talkoo-

laisten ja seurakuntasisarten kanssa 

ja ovat tarvittaessa mukana leivän 

jakelussa, hän kuvailee.

Kirkolla on myös useamman 

vuoden järjestetty lions-kirkkopyhä. 

Soppakirkot kokoavat kerran syk-

syssä tai keväässä 70–80 kirkkovie-

rasta messuun ja ilmaiselle ruoalle ja 

LC Sastamala/Vammalan Markku Eskosta 
Vuoden Hyväntekijä

Markku Esko on kuljettanut omalla autollaan Sastamala-kodin asukkaita asioille jo 20 vuotta. Hän pyörittää palvelu-

kodissa myös kirjapiiriä.

Markku Esko LC Sastama-
la/Vammalasta on Suomen 
Lions-liiton ensimmäi-
nen Vuoden Hyvänteki-
jä. Liiton työryhmä valitsi 
voittajan viiden finalis-
tin joukosta. – Perustee-
na oli Markku Eskon pit-
käaikainen, monipuolinen, 
sitoutunut ja vaikuttava 
palvelutyö palvelutalon 
asukkaiden hyväksi, ker-
too valintakomitean pu-
heenjohtaja Tapani Rahko.
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kahville. Lionit keittävät lihakeiton 

perunankuorimisesta alkaen, katta-

vat pöydät, panevat kotikaljan, teke-

vät leivät lahjoitusleivistä, tarjoilevat 

ruoan essut päällä ja ovat mukana 

myös tiskeissä puolisoiden kanssa. 

Kirkon puolella lionit toimittavat 

messun kokonaisuudessaan. Ainoas-

taan kanttori on lainassa muualta, 

Holopainen sanoo.

 

LeijonaLohtua  
lapsille

LC Vihti/Nummela lahjoitti  25-vuo-

tisjuhlavuotensa kunniaksi jokaiselle 

vuonna 2015 syntyneelle vihtiläiselle 

lapselle puolivuotisneuvolakäynnin 

yhteydessä  LeijonaLohtu-pussin 

lapsen pieniin kolhuihin. Paikalli-

sen viljelijän lahjoittamia kauranjy-

viä sisältävä pussi on pakattu val-

miiksi pakasteessa säilytettäväksi.

– Lapsi saa pussin puolivuo-

tiaa na, jotta se on valmiina kotona 

kun lapsi alkaa liikkua ja pieniä tör-

mäyksiä ja kolhuja väkisinkin tulee. 

Pienetkin lapset ymmärtävät, että 

pipin sattuessa kylmä pussi auttaa 

ja lohduttaa, kertoo Nina Moilanen 

LC Vihti/Nummelasta.

Moilasen mukaan neuvolat läh-

tivät mukaan yhteistyöhön positii-

visella mielellä ja myös vanhemmat 

ovat ottaneet lahjan ilolla vastaan. 

– Haluamme tällä tavalla luoda 

yhdelle ikäluokalle ja heidän per-

heilleen myönteisen ja konkreetti-
"Työmiehet" muotinäytöksessä. Pojat osallistuivat myös cocktail-tilaisuuteen 

ja ulkoiluttivat kerätyillä varoilla vanhuksia kesällä Koukkuniemessä.

LeijonaLohtu-pussi koskettaa 

jokaista vuonna 2015 Vihdissä syn-

tynyttä sekä heidän perheitään.

sen kiinnekohdan Leijonatoimin-

taan. Olemme myös valmiita jatka-

maan sitä myös juhlavuotemme jäl-

keen.

Tuplasti hyvää 
vanhuksille

LC Tampere/Näsinneula järjesti 

huhtikuussa kaksi hyväntekeväi-

syystilaisuutta, cocktail-tilaisuu-

den sekä muotinäytöksen, joi-

den tuotto suunnattiin kesällä nel-

jän viikon ajan Koukkuniemen van-

hainkodin asukkaiden virkistykseen. 

Ulkoiluttajina ja viihdyttäjinä oli nel-

jän lukiolaispojan perustama yritys 

"Työmiehet", joten hyvän tekemisen 

kohderyhmänä olivat sekä vanhuk-

set että nuoret.

Cocktailtilaisuudessa pojat otti-

vat vieraita vastaan ja myivät arpoja. 

Muotinäytöksessä he olivat mies-

malleina. Ennen vanhusten virkis-

tystapahtumia Työmiehet tutustui-

vat hoitajien johdolla vanhainkodin 

ja sen asukkaiden toimintaan. 

– Muutamina sadepäivinä pojat 

ulkoiluttamisen sijasta lukivat van-

huksille lehtiä ja kuuntelivat heidän 

tarinoitaan ja nuoruusmuistojaan – 

olivat läsnä, kertoo Riitta Saarinen 

LC Tampere/Näsinneulasta.

– Poikien mielestä Koukkunie-

messä oli "tosi vireitä mummoja, 

joilla oli kerrottavanaan runsaasti 

hauskoja nuoruusmuistoja".

Leijonien ensimmäistä valtakun-

nallista Hyvän Päivää vietetään 8.10. 

Lions-järjestön kansainvälisestä pal-

velutoiminnan teemapäivästä teh-

dään Suomessakin jokavuotinen 

perinne. Suomen Lions-liitto pal-

kitsee teemapäivänä sekä valtakun-

nallisen hyväntekijän sekä leijonien 

Vuoden Hyväntekijän. Liitto julkis-

taa tunnustuksen saajat Lions-talolla 

Helsingissä 8.10.2015.  

Päivän tarkoituksena on kiinnit-

tää huomiota vapaaehtoiseen pal-

velutoimintaan. Leijonat esittelevät 

lionsklubien toimintaa ja havainnol-

listavat Suomen Lions-liiton tunnus-

lausetta ”Monta tapaa tehdä hyvää”.

Tiinu Wuolio



Nuorisovaihto
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Viime lokakuussa päätin hakea Lions 

Clubin nuorisovaihtoon kuultuani 

eräästä Lions Clubin vaihtokokemuk-

sesta. Otin yhteyttä Panu Kuroseen, 

joka vastaa nuorisovaihto asioista 

Pihtiputaan clubissa ja siitä asia lähti 

rullaamaan. Täytin muutamat pape-

rit, enkä sen kummemmin ajatellut 

pääseväni mihinkään. 

Tammikuussa koulumatkalla sain 

puhelinsoiton. Sanat, jotka kuulin, 

saivat minut innostuksen ja jänni-

tyksen valtaan: 

– Onneksi olkoon, lähdet kesällä 

Texasiin. 

Nämä sanat käynnistivät aivan 

uuden prosessin. Tietoni lähetettiin 

Texasiin järjestävälle Lions Clubille 

ja he alkoivat järjestää isäntäper-

heitä 36 nuorelle, jotka olivat kuul-

leet samat sanat kuin minäkin. 

Facebookiin perustettiin ryhmä, 

johon kaikki leiriläiset liittyivät ja 

siitä alkoi maaliskuun paikkeilla 

tutustuminen muihin leiriläisiin, ja 

innostus vaan kasvoi. 

Lähtöpäivä, kesäkuun viimeinen 

sunnuntai koitti. Texasiin minun 

lisäkseni lähti poika Muuramesta, ja 

matkamme alkoi varhain sunnuntai-

aamuna Helsinki-Vantaan lentoken-

tältä. Vaihdoimme konetta Frank-

furtissa ja leiriläisten määrä kasvoi 

melkein kymmeneen. Texasiin saa-

vuimme yhteensä kuudentoista tun-

nin matkustamisen jälkeen. 

Isäntäperheet olivat vastassa 

nimikylttien ja lämpimien tervetulo-

toivotusten kanssa. 

Itsenäisyyttä  
juhlittiin raketein 

Ensimmäinen viikko meni aikaeroon 

totutellessa ja isäntäperheen kanssa 

rannikolla. Samalle viikolle sattui 

4th of July eli Yhdysvaltain itsenäi-

syyspäivä. Juhlimme itsenäisyyspäi-

vää meren rannalla satojen muiden 

ihmisten kanssa – rakettien määrä oli 

päätähuimaava. Toinen viikko vie-

tettiin Lake Texomalla leirillä muit-

Texasissa kaikki on suurempaa 
– ystävällisyyskin

Palo Duro Canyonin maisemat olivat päätähuimaavan kauniit.

Kahlasimme nähtävyyksiä läpi 37 hengen leiriläisporukalla. Meitä oli yhteensä 22 eri maasta.
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Nuorisovaihto seuraa samaa kaavaa vuosittain: syksyllä jätetään hakemuk-

set vaihtoon, helmikuussa vahvistetaan nuorille vaihtokohteet, maalis-

huhtikuussa ihan viimeistään etsitään isäntäperheet ja varsinainen hui-

pennus on kesällä. Silloin lähdetään vaihtoon maailmalle, ja nuoret saa-

puvat Suomeen leireille.

Yllättävän usein olen törmännyt siihen kysymykseen, että leijonien 

järjestämästä nuorisovaihdosta ei olla tietoisia. Mitään sääntöä vaihtoon 

hakeutumisen ilmoittamisesta ei ole, mutta monesti klubit laittavat paikal-

lislehteen hakuilmoituksen. Toinen mahdollisuus on viedä ilmoitus lukion, 

tai muun oppilaitoksen, jossa sopivan ikäisiä nuoria opiskelee, ilmoitus-

taululle. Englannin kielen opettajatkin saattavat välittää tietoa nuorille. 

Eikä toki sovi unohtaa sanallista viestiä eli vaihdossa olleita nuoria, heillä 

on tietoa, miten systeemi toimii. 

Eurooppa Forumin jälkeen lokakuun puolivälissä julkistetaan haku-

lomakkeet ensi kesäksi. Sen jälkeen piirien nuorisovaihtajat huolehtivat 

lomakkeet mahdollisimman pian oman piirinsä sivulle. Tämän kesän haku-

lomakkeita ei enää oteta vastaan. Hakuaika kesän 2016 vaihtoon päät-

tyy vuoden lopussa, jolloin jokaisen klubin hakemukset täytyy olla pii-

rin nuorisovaihtajalla.

Isäntäperheitä on 
aina vaikea löytää

Isäntäperheiden etsiminen on aina vain yhtä hankalaa. Entäpä, jos klu-

bit ottaisivat syksyisin yhteyttä vaihdossa olleen nuoren perheeseen ja 

kysyvät, onko heillä mahdollisuus vuorostaan tarjota majoitusmahdolli-

suus omaan perheeseen seuraavana kesänä. Vastavuoroisuus isännöin-

nissä ei koske perheitä, vaan klubeja, mutta usein sama perhe sekä lähet-

tää ensin oman nuorensa että vastaanottaa vuoden kuluttua saapuvan 

nuoren. Klubi voi myös lisätä vaihtoilmoitukseen maininnan, että isän-

täperheitä tarvitaan seuraavana kesänä.

Talvivaihtoa on perinteiseen tapaan Australiasta ja Malesiasta. Malesi-

asta saapuu kaksi nuorta itsenäisyyspäivän aikoihin, Australiasta tulijoi-

den määrä tai tarkka aikataulu on vielä avoin näin alkusyksystä.

Tämän kesän vaihto on kokonaisuudessaan ohi ja kaikki nuoret ovat 

palanneet kotimaahansa. Lähtijöiden määrä Suomesta jäi hieman alle 200, 

tulijoita oli n. 130. Tulijoiden määrää verotti normaalia pienempi leirien 

määrä, ja pelkkään perhemajoitukseen tuli vain kolme nuorta. Vaikka läh-

tijöiden määrässä oli pientä laskua, oli vaihtokohteita silti yli 50 ja lähes 

yhtä monesta maasta oli saapujiakin.
Hyvää syksyä

YCED Pirkko Kokkonen

Isäntäperheeni oli paras, jota olisin ikinä voinut toivoa. Kävimme yhdessä 

mm. host-äitini ravintolassa.

Ajankohtaista 
nuorisovaihdosta

H-piirin iloisia nuorisoleiriläisiä.

ten leiriläisten kanssa. Kolmannen 

ja neljännen viikon aikana matkus-

timme hieman ympäri Texasia viet-

täen aikaamme kahdessa eri isäntä-

perheessä Austinissa ja Lubbockissa. 

Vierailimme mm. Texas Tech 

-yliopistossa; ovat muuten yli-

opistot aivan eri luokkaa valtavine 

kampuksineen. Viimeisen viikon 

saimme viettää taas omien isän-

täperheidemme kanssa. Kävimme 

katsomassa rodeota sekä baseball-

peliä, kotijoukkueena tietenkin Texas 

 Rangers ja vastassa varmasti monen 

korviin kiirinyt New York Rangers. 

Texasissa kaikki on 
suurempaa 

Niin kuin Texasissa on tapana 

sanoa, Texasissa kaikki on suurem-

paa. Sanonta ei ole yhtään liioittelua. 

Jos otetaan esimerkiksi host-veljeni 

auto, niin minun täytyi ottaa vauhtia 

ja hypätä päästäkseni kyytiin. Vie-

railimme myös yhtenä sunnuntai-

aamuna kirkossa. Jumalanpalvelus 

oli suuressa auditoriossa, ja paikalla 

oli noin 1  500 henkilöä ja yhteisölli-

syys oli käsin kosketeltavaa. 

Texasilaiset eivät kuitenkaan 

kehuskele tai mässäile asialla liikaa, 

vaan he osaavat olla nöyriä. Ennen 

aterioita kiitetään Jumalaa ruoasta, 

kuluneesta päivästä ja läheisistä. 

Ennen baseball-peliä osoitetaan kun-

nioitusta isänmaalle. 

Ystävällisyys 
hämmentää 

Toinen piirre, mikä useissa texa-

silaisissa minua viehätti, oli ystä-

vällisyys. Kävelimme usein ympäri 

 Dallasin keskustaa, ja vaikka ihmiset 

eivät sinua tunteneet, he tervehtivät 

ja kysyivät ohimennen kuulumisia. 

Aluksi se tuntui erittäin hämmen-

tävältä, mutta tuo piirre teki minut 

erittäin iloiseksi – hyvin pienetkin 

asiat voivat tehdä ihmisten päivästä 

paremman. 

Lions Clubin nuorisovaihto on 

yksi parhaista asioista, mitä elämäni 

aikana minulle on tapahtunut. Sain 

matkaltani elinaikaisia ystäviä; syk-

syn aikana tarkoitus olisi käydä Sveit-

sissä, ja joulukuun lopulla hongkon-

gilainen ystäväni tulee viettämään 

aikaa Pihtiputaalle kahdeksi viikoksi. 

Lähtisin takaisin Texasiin koska 

vain, sillä sain sieltä toisen per-

heen. Kokemus rikastutti monessa 

mielessä, en koskaan vaihtaisi noita 

viittä viikkoa mihinkään muuhun. 

Lokakuu lähestyy vauhdilla, joten 

ole tarkkana – sinun matkasi voi 

alkaa siitä.

Jasmiina Kumpulainen



Lions Quest – elämisentaitoja
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Olin viime talvena opettajille tarkoi-

tetussa täydennyskoulutustilaisuu-

dessa ja luennoitsija puhui tunne- 

ja vuorovaikutustaitojen opetta-

misen tärkeydestä. Hän kysyi ylei-

söltä, että opetatteko te tällaisia tai-

toja koulussa. Yksi käsi nousi ylös 

ja nainen kertoi, että heillä on käy-

tössä Lions Quest. Minun teki mieli 

nousta penkistä ylös ja tuulettaa! 

Pysyin penkissä, mutta tilanteesta 

jäi hyvä mieli. Se auttoi myös val-

mistautumaan tähän puheenjohta-

juuteen. Vuokatissa myös  Quintus 

ja Quintina tsemppasivat minua kau-

teen.

Startti tapahtui elokuun lopulla 

Kokkolassa, kun kokoonnuimme 

kouluttajien ja piirien puheenjoh-

tajien kanssa yhteen valmistautu-

maan kauteen. Merkittävä päätös-

kin siellä tehtiin. Halusimme nimit-

täin mahdollistaa entistä useamman 

opettajan ja kasvattajan pääsyn kurs-

sille, joten alensimme hintoja kau-

delle 2015–2016. Peruskurssi mak-

saa aikaisemman 410  €:n sijaan 

370  € ja täydennyskurssi 248  €:n 

sijasta 200  €. 

Lisätään hyvää 

Lisäämällä hyvää pahoinvointi vähe-

nee. Elämisen taidot mitataan ter-

veinä elintapoina, itsekunnioituk-

sena, erilaisuuden hyväksymisenä, 

toisten auttamisena, mukaan otta-

misena, vastuullisuutena ja ryhmä-

henkenä. Joitain mainitakseni. Ja 

näitä taitoja ei voi mitata rahassa. 

On laskettu, että yhden opettajan 

tai kasvattajan kouluttamisella voi-

daan vaikuttaa keskimäärin 17 lap-

sen tai nuoren elämisen taitojen kar-

tuttamiseen.

Me leijonat voimme tehdä hyvää 

mahdollistamalla opettajan tai kas-

vattajan osallistuminen Lions Quest 

– Elämisen taitoja -kurssille ja anta-

malla Vastuu on meidän – Turvalli-

sesti netissä -oppaat 3. luokkalais-

ten vanhemmille. Lasten ja nuorten 

hyvinvointi lisääntyy oppimalla elä-

misen taitoja. 

Tuumasta toimeen

Lions Quest -joukko on jo ryhtynyt 

toimeen ja samaa toivomme kaikilta 

leijonilta. O-piirissä myös Quest 

Nalle on lähtenyt reissuun piiriku-

Lasten ja nuorten hyvinvointi 
lisääntyy oppimalla elämisen taitoja

Uusi puheenjohtaja Quintuksen ja Quintinan kanssa. 

Kuva: Heikki Hemmilä.

Lions Quest -joukko Kokkolassa. Kuva: Heikki Hemmilä.Uudet LQ hinnat.

O-piirin Quest Nalle. 
Kuva: Jukka Borén.

vernööri Jukka Borènin ja Leena-

puolison kanssa. Nalle on luvannut 

osallistua Leijonien ja Suomen sata-

vuotisjuhlaankin O-piirissä. Omalla 

suloisella tavallaan se viestii elämi-

sen taidoista, niistä pienistä asioista, 

jotka viime kädessä ovat kaikkein tär-

keimpiä.
Raija Fors

Lions Quest työryhmän 
puheenjohtaja 2015–2018

Kuva: Jukka Borén.

O-piirin Quest Nalle. 
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Aika
Kurssityyppi/
kohderyhmä

Vastuupiiri Paikkakunta

Syksy 2015

28.-29.9. Peruskurssi A Turku

20.10. ja 28.10. Liikuntaseurat K Iisalmi

22.-23.10. Peruskurssi E Tampere

24.10. Täydennyskurssi L Rovaniemi

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 K Varkaus

9.-10.11. Peruskurssi M Kokemäki

10.11. ja 18.11.
Koulun ulkopuoliset

kasvattajat
A,B,C,N Etelä-Suomi

12.-13.11. Peruskurssi I Utajärvi

16.-17.11. Peruskurssi B Espoo

26.-27.11. Peruskurssi G Jyväskylä

Kevät 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 Keski-Suomi

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

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 2015  -  2016 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioi piiriisi merkityt koulutukset. 

» Vie tietoa eteenpäin klubikokoukseen.  

» Tehkää päätös tällä kaudella koulutettavien määrästä 

heti ensimmäisessä klubikokouksessa.

» Yhteys kouluun kurssipaikan tarjoamiseksi alkusyksyllä.

» 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

KOULUTUKSET TOTEUTETAAN, mikäli riittävä määrä osal-

listujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä

viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin

osallistujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin 

peruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.

ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tapahtuu verkkosivuilla ole-

valla ilmoittautumislomakkeella, 

www.lions.fi  > Lions Quest  - Elämisentaitoja. Täältä löytyy 

myös päivitetty koulutuskalenteri.

KURSSITYYPIT

Peruskurssi = varhaiskasvatuksen, alakoulun ja yläkoulun 

opettajille, koulunkäynninohjaajille ja muille koulun kasvatta-

jille  suunnattu kaksipäiväinen koulutus

Koulun ulkopuoliset kasvattajat = nuorisotyön, seurakuntien, 

urheiluseurojen yms. kasvattajille tarkoitettu yhteensä 10 op-

pitunnin pituinen ja kahteen eri iltaan sijoittuva koulutus

Täydennyskurssi = peruskoulutuksen aiemmin käyneille

2. aste = ammatillisten oppilaitosten ja lukion opettajille suun-

nattu yksi- tai kaksipäiväinen koulutus
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Aloha-kurssi eli kauden 2000–2001 piirikuvernöörit kokoontuivat vuotuiseen 

tapaamiseensa tällä kertaa Mänttään. Paikalle pääsi 17 lionia puolisoineen 

ja mukana olivat myös PCC Heikki ja lion Marjukka Pamilo.

Viikonloppu oli hyvin kulttuuripainotteinen. Saimme vierailla Vuoden 

museossa eli Serlachius-museo Göstassa, Göstan kartanossa ihailimme Suo-

men taiteen klassikoita mm. Akseli Gallen-Kallelan, Helena Schjerfbeckin, 

Albert Edelfeltin ja Hugo Simbergin taidetta. Gustaf-museo puolestaan sijait-

see Serlachius-yhtiön entisessä olkihatun muotoisessa pääkonttorirakennuk-

sessa. Siellä saimme koettaa onneamme josko pääsisimme yhtiölle töihin. 

Paikkoja tarjottiin saunottajalle, rengille, juoksutytölle, emännöisijälle ja kam-

reerille. Meitä amatöörejä onnisti siis hyvin.

Yhteisen illallisen nautimme Mäntän klubilla, jossa myös yövyimme. Sun-

nuntaina aamupäivällä lion Jaakko Harjumäki tutustutti meidät LC Mänttä/

Ilveksen leijonien rakentamaan metsäkirkkoon.

Ensi vuoden tapaamispaikaksi sovittiin Tampereen seutu.

Teksti: PDG Pertti Harju

Uusi toimintakausi 2015–2016 on 

päässyt hyvään vauhtiin. Perinteiset 

ja uudet aktiviteetit odottavat toteut-

tamistaan. Leijonia – tekeviä käsiä –

tarvitaan jälleen. Pidetään mielessä 

palveluvoiman lisäys ja säilyttämi-

nen. Toisin sanoen katsotaan ympä-

rillemme ja pyydetään uusia jäseniä 

toimintaamme mukaan.

Harri Ala-Kuljun kampanja kan-

sainväliseksi presidentiksi on ohitse. 

Valitettavasti häntä ei tulla valit-

semaan tähän tehtävään. Sanoi-

sin, valitettavasti kansainvälisen 

järjestömme kannalta, se on suu-

Edellisen lehden ilmestymisen jälkeen liittyneiden nimiluetteloa emme vali-

tettavasti saa tähän lehteen päämajan järjestelyistä johtuen. Ne tulevat jou-

lukuun lehteen.

Uusia klubeja on perustettu viime kauden lopulla kolme ja tämän kau-

den alussa yksi.

LC Juva/Luonteri

D-piiriin, IV alueelle, toiseen lohkoon on perustettu 24.8.2015 Suomen 168. 

naisklubi LC Juva/Luonteri numerolla 1050. Klubissa on 29 uutta jäsentä 

ja yksi siirtojäsen. Sen kummiklubi on LC Juva ja henkilökohtainen kummi 

Maire Vierikko LC Mikkeli/Naisvuori. Uuden klubin presidentti on Pirkko 

Vihavainen, sihteeri Mirja Veentaus ja rahastonhoitaja Aija Ylönen. Klubin 

toiminta-alue on Juvan kunta ja kokoontumispäivä on kuukauden 1. maa-

nantai klo 18 Partalan Kuninkaankartanossa. Perustamisjuhla on 12.12.2015 

Kuninkaankartanossa.

LC Lieto/Ilmatar

A-piiriin, 3. alueelle, 4. lohkoon on perustettu 29.4.2016 järjestyksessään 

167. naisklubi LC Lieto/Ilmatar numerolla 1049. Klubissa on 29 uutta jäsentä. 

Uuden klubin kummiklubi on LC Paimio/Aallotar ja henkilökohtainen kummi 

Teija Roos. Klubin presidentti on Agneta Stigzelius-Troberg, sihteeri Arja 

Teoista voimaa
rin häviäjä. Lainaan Harrin sanoja, 

että lopputulos harmittaa ja tapa, 

kuinka siihen päädyttiin. Mutta 

hänen  uskoaan leijonatoimintaan se 

ei ole vienyt, olemme aina tehneet ja 

teemme tästä edespäinkin monella 

tavalla hyvää. Tähän on kaikkien 

helppo yhtyä.

Kuinka viestiä toiminnastamme 

yleisölle houkuttelevasti? Toteutta-

malla loistavia aktiviteettejamme ja 

olemalla ylpeästi LEIJONA. Käyttä-

mällä arjessakin tunnuksiamme ja 

opettelemalla tiivis esitys toimin-

nastamme. 

Uusia klubeja

Aloha – Mänttä

Serlachiuksen työhönottaja piti meitä kovilla. Kuva: PCC Heikki Pamilo.

Esimerkki siitä voisi olla seuraava: 

Leijonatoiminta perustuu vapaaeh-

toiselle työlle. Se kohdistuu nuori-

soon, vanhusväestöön ja muihin 

avun tarpeessa oleviin. Se ei kor-

vaa julkisia palveluja vaan täyden-

tää niitä. Lisäksi kaikki keräämämme 

varat lahjoitetaan täysimääräisesti 

valitsemiimme kohteisiin.

Toimintamme lyhyen esittelyn 

lisäksi on hyvä tuoda esiin muuta-

mia hyviä aktiviteettejamme paikal-

lisesti, kansallisesti ja kansainväli-

sesti. 

Tämän jälkeen on helppo kysyä: 

Kiinnostaako toimintamme, läh-

detkö mukaan? 

ASK 1
Koska järjestömme sata toiminta-

vuotta on täyttymässä ja siihen liit-

tyvät palveluhaasteet jo käynnissä, 

muistetaan uusia jäseniä tuoneita 

kummeja ja uusia klubeja luoneita 

henkilöitä ja klubeja erityisillä huo-

mionosoituksilla. Ne ovat näyttäviä 

ja saavutettavissa vain 100-vuotis-

palveluhaasteen aikana.

 Jukka Kärkkäinen 
Liiton jäsenjohtaja

Heinonen ja rahastonhoitaja Raija Tenhunen. Klubi toimii Liedon kunnassa 

ja kokoontumispäivä on kuukauden 1. keskiviikko klo 18 pääpaikkana Ase-

man seudun Kauppa-kahvila. Perustamisjuhla on 14.11.2015 Ilmaristen mat-

kailutilassa.

LC Pirkkala/Pirkattaret

E-piiriin, IV alueelle ja ensimmäiseen lohkoon on perustettu 26.5.2015 uusi 

naisklubi LC Pirkkala/Pirkattaret numerolla 1048. Klubissa on 23 uutta jäsentä 

ja yksi siirtojäsen. Uuden klubin kummiklubi on LC Tampere/Wivi Lönn. 

Presidenttinä toimii Eeva Leskinen, sihteerinä Anita Ranta ja rahastonhoi-

tajana Leena Salmela. Toiminta-alue on Pirkkalan kunta ja kokouspäivä ja 

-paikka vaihtelevat.

LC Laihia/Helmi

F-piiriin 2. alueelle ja 2. lohkoon on perustettu 13.5.2015 uusi naisklubi 

LC Laihia/Helmi numerolla 1047. Se on 165. naisklubi ja kummiklubina on 

LC Vaasa/Meri ja henkilökohtaisena kummina Olli Linjala. Klubissa on 20 

uutta jäsentä. Presidenttinä toimii Jaana Kankaanpää, sihteerinä Maria Mart-

tila ja rahastonhoitajana Marina Latvala. Toiminta-alue on Kyrönmaan alue. 

Kokouspäivä on kuukauden 2. tiistai klo 19 Laihian osuuspankin kerhohuo-

neessa. Perustamisjuhla pidetään 31.10.2015 klo 17 Vaasan Strampenissa.
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50-vuotisjuhlavuottaan viettävän 

LC Pudasjärven seitsemännet Venet-

sialaiset kokosi elokuun viimeisenä 

lauan taina 29.8. Jyrkkäkosken huvi-

keskukseen noin 1  400 henkeä, 

joka sivuaa viime vuotista yleisöen-

nätystä. Pudasjärven keskustasta 

oli ilmainen linja-autokuljetus, jota 

käytettiinkin runsaasti. Illan loppu-

vaiheessa suoritettiin kaikkien lipun 

ostaneiden kesken 500 euron mat-

kalahjakortin arvonta, jonka voitti 

Paavo Illikainen. 

Venetsialaisten järjestämisessä 

oli hyvin tärkeänä yhteistyökump-

panina huvikeskuksen omistaja 

Pudasjärven Urheilijat, jotka järjes-

tivät puitteiden lisäksi ruokailun ja 

ravintolamyynnin. Puolenyön aikaan 

sytytettiin Jyrkkäkosken rannalle tal-

kootyöllä pystytetty kokko. Erilaisia 

tulia oli myös runsaasti tapahtuma-

alueella ja Jyrkkäkosken partaalla 

vedessä lauttojen päällä, muodos-

taen mm. LC kuvion. Lisäksi puita 

oli valaistu värivaloin. 

Tanssilavan puolella monipuoli-

sesta tanssimusiikista vastasi nais-

tanssiorkesteri Seireenit. Pihalla 

esiintymislavalla oli esiintyjänä akus-

tinen duo Marko Ylisirkka ja Markus 

Junttila Oulusta. Hevi miehet soitti-

vat tilaisuuteen sopivaa Suomi rok-

kia. 

Punaisessa tuvassa oli Karaokea 

ja hirsirakennuksessa sijaitsevassa 

Revontulidiscossa oli tungokseen 

saakka kävijöitä. Pihalla oli toimin-

nassa myös makkara-, kahvi- ja juo-

mapisteitä. Lämpimällä syksyisellä 

ilmalla yleisö viihtyi myös ulkona 

pihalla. Suuri väkimäärä takasi sen, 

että Venetsialaisperinne jatkuu myös 

tulevina vuosina. Yleisön joukosta 

löytyi henkilö, joka oli kiinnostunut 

liittymään klubin jäseneksi ja toimin-

takauden alkaessa tapahtuman tuo-

tosta jäi tuntuva summa lahjoitet-

tavaksi lionien periaatteiden mukai-

sesti hyväntekeväisyyteen. 

Maailman suurin 
hirsikoulu

Venetsialaisten ohjelmistossa pyrit-

tiin ajattelemaan jokaista ikäluokkaa 

ja sen vuoksi viime vuosien malliin 

Pudasjärven Urheilijat järjestivät 

Nuorten Venetsialaiset perjantai-

iltana ja MLL:n Pudasjärven yhdistys 

Lasten Venetsialaiset lauantaiaamu-

päivällä. Paikallinen yrittäjäyhdistys 

ja kaupunki järjestivät myös mökki-

läisten ja paikkakunnalta muuttanei-

den yhteisen kokoontumisen. Kau-

pungin taholta kerrottiin Pudasjär-

ven tulleen kuuluisaksi hirsiraken-

tamisesta. Ensi vuonna valmistuu 

maailman suurin hirsinen koulukam-

pus, joka on herättänyt kiinnostusta 

jopa maailmanlaajuisesti. 

Heimo Turunen

Pudasjärven Venetsialaistunnelmassa 
noin 1 400 henkeä Jyrkkäkoskella

Lioneitten järjestämiin venetsialaisiin kokoontui noin 1  400 henkilöä, jotka 

viettivät iltaa elokuun iltana ulkona, tanssien, karaokea laulaen tai diskossa. 

Talkoilla rakennettu kokko sytytettiin puolen yön aikaan veden äärelle, jolloin 

lieskat lyövät korkealle. Tuli heijastuu edessä olevasta lammesta myös alas-

päin. Puut olivat valaistu nätisti ja veden päällä oli tulilauttoja.

Lionsklubin talkoolaiset nostivat illan aluksi lipun salkoon, lauloivat leijona laulun ja kokoontuivat yhteiseen kuvaan. 

Illan mittaan työtä riitti monissa eri tehtävissä.
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Perjantaina 17.7. kokoontui lauma 

leijonia Suomen poikien ja tyttöjen 

keskuksen Partaharjun toimintakes-

kukseen viettämään viikonloppua ja 

tutustumaan paikallisiin nähtävyyk-

siin, sekä nauttimaan toistensa seu-

rasta.

Perjantai-illan ohjelmaan kuului 

majoittumisen ja ruokailun jälkeen 

Partaharjun markkinointipäällikkö 

Eija Sorjosen infotilaisuus, mitä toi-

mintakeskukselle kuuluu tänä päi-

vänä. Tämän jälkeen tutustuttiin 

maailman korkeimpaan kirkkoon. 

Ristikiven kirkossa kun ei näet ole 

kattoa ja kirkko sijaitsee luonnon 

keskellä suurien mäntyjen kasvaes sa 

Teatteriravintola Nyyrikki ja Puoti-

lan Kartano ovat vahvistaneet otet-

taan suurimpina Lions-klubiravin-

toloina. Kauden alkaessa kummas-

sakin ravintolassa kokoontuu kah-

deksan Lions-klubia. Molemmat 

ovat monien klubien pitkäaikaisia 

kokoontumispaikkoja. 

Puotilan Kartanossa tehtiin 

äskettäin perusremontti, joten klu-

bit joutuivat olemaan ”evakossa” 

pari vuotta. Samalla taustayhtiössä 

tapahtui omistusjärjestelyjä, ja sen 

myötä kahdesta klubistakin, LC Puo-

Kuopion vanhin lionsklubi LC Kuopio lahjoitti keräyspyramiideista 

saadut rahat viiden veteraanin kuntoutukseen.

 Kuntoutus kesti kolme päivää veteraania kohden. Lahjoitus liit-

tyi myös Suomen Lions-liiton valtakunnalliseen ”Kiitos Veteraanit-

kampanjaan”, jolla pyritään avustamaan ja tukemaan sotiemme 

veteraaneja heidän jokapäiväisessä ehtoopuolen elämässään.

 Kaikki mukana olevat veteraanit ilmaisivat suuren kiitollisuu-

den lahjoitukselle. LC Kuopio haluaa kiittää myös kaikkia pyramii-

dien kautta lahjoittaneita! Keräys jatkuu edelleen.

DG-kurssi 2006–2007 
Big Wheels 

-autonäyttelyssä

DG-kurssi 2006–2007 lähdössä tutustumaan Big Wheels -autonäyttelyyn. 

Kuva: Kimmo Peltonen.

kirkon seinien sisäpuolella. Lauan-

taina lähdettiin aamusta liikentee-

seen ja matka suuntautui aluksi 

kulttuuripappila Sylviin. Kulttuuri-

pappila on Sylvi Kekkosen syntymä-

koti. Ilkka Seppä piti mielenkiintoi-

sen ja värikkään esitelmän pappilan 

historiasta sekä Sylvi Kekkosen nuo-

ruuden vuosista. Monelle meistä oli 

yllätys kuulla, että Sylvi oli nuorem-

pana ollut rasavilli hevostyttö. Esitel-

män jälkeen tutustuimme pappilassa 

olleisiin näyttelyihin: Mika Törösen 

akvarellitöihin ja miniatyyrinäytte-

lyyn ”Sirkus”. Sitten olikin aika läh-

teä tutustumaan Big Wheels -har-

rasteajoneuvonäyttelyyn. Näyttely-

alue sijaitsee kaupungin keskus-

tassa aivan Pieksänjärven ranta-

alueel la. Neljättätoista kertaa järjes-

tetty näyttely keräsi yli 18  000 kävi-

jää, joilla oli ihasteltavana yli 1300 

ajoneuvoa. Neljän tunnin aikana ei 

kenellekään tullut aika pitkäksi vaan 

kaikki viihtyivät näyttelyalueella. 

Naisia kiinnosti myös kulttuuri-

keskus Poleenissa ollut Savon Vin-

tage-messut. Illaksi palasimme Parta-

harjuun ruokailemaan ja viettämään 

iltaa saunomisen ja yhteisolon mer-

keissä. Sunnuntaiaamuna kurssi-

kokouksen jälkeen jätimme haikein 

mielin jäähyväiset toisillemme hyvän 

kesän toivotuksin. Seuraavaa tapaa-

mista odotellessa Rovaniemellä hel-

mikuussa.

DG-kurssin puolesta 
PDG Erkki Huupponen

tilasta ja LC Vartiokylästä tuli Kiin-

teistö Oy Puotilan Kulttuurikartanon 

pienosakkeenomistajia. Nyt klubien 

Remontin jälkeen Puotilan Kartanon 

seinään ruuvattiin Leijonien uusi 

kokoontumiskyltti. Toukokuun juhla-

hetkessä paljastuspuheen piti vähää 

aikaisemmin varapiirikuvernööriksi 

valittu Timo Auranen (vas.). Hank-

keen puuhamiehenä toimi Arto Toi-

vonen. Kokoontumiskyltin jalavapui-

sen taustalevyn on muotoillut ja teh-

nyt Risto Salmia.

Toisen polven ravintoloitsijana Tuomas Aunila (neljäs vas.) järjestää ravintola 

Nyyrikissä kokouspaikan kahdeksalle Lions-klubille. LC Metsälän ko kouk sissa 

hän on paikalla sekä ravintoloitsijana että klubin jäsenenä. Kuvassa on jokai-

sen Nyyrikissä kokoontuvan Lions-klubin edustaja.

LC Kuopion puolesta olivat luovuttamassa 

Seppo Korhonen ja Kari Pyykönen.

Kahdeksan klubin ravintolat

LC Kuopio jatkaa 
veteraanikeräystä

määrä on suurentunut kahdeksaksi 

ja seinään on kiinnitetty uusi Lions-

kokoontumiskyltti. 

Puotilan kartanossa kokoontuvat 

helsinkiläiset klubit: LC Itä, LC Mar-

janiemi, LC Pro Cultura, LC Puotila, 

LC Rajakylä, LC Roihuvuori, LC Var-

tiokylä ja LC Vuosaari.

Teatteriravintola Nyyrikin joh-

dossa on Tuomas Aunila. Hän on 

toisen polven ravintoloitsija samassa 

ravintolassa ja toisen polven leijona 

Metsälän klubissa. Tuomas oli kolme 

vuotta sitten N-piirin piirisihteeri. 

Tuomaksen puoliso Tiina toimii LC 

Metsälän liitännäisklubi Fortessa.

Nyyrikissä kokoontuvat niin 

ikään helsinkiläiset klubit: LC Floo-

rankenttä, LC Käpylä, LC Maunula, 

LC Metsälä, LC Pakila, LC Pakinkylä, 

LC Pihlajamäki ja LC Pro Humano.

Teksti ja kuvat: 
Antti Tuomikoski
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LC Oulu/Raatin juhlalahjoitus
Heinäsalmi-kodin toimijoille

Maaliskuinen juhlaillallinen 2015 kruunasi klubin 50 vuoden taivalta,  lionien 

ja puolisoiden muistellessa pitkän palvelujakson sattumuksia.

Tilaisuudessa klubi lahjoitti huomattavan summan Heinäsalmi-kodin toi-

mijoille. Lahjoituksen vastaanottivat Marja-Leena Kemppainen, Auta Lasta 

ry:n puheenjohtaja sekä Pertti Kukkonen Heinäsalmi-kodin johtaja.

 ”Lahjoitus auttaa merkittävästi nuorten toimintakyky-leirin järjeste-

lyissä”, totesi Kukkonen kiitospuheenvuorossaan.

 Lisäksi lahjoituksen vastaanottivat Merikosken Lukio sekä naiskuoro 

Oulun Fröökynät.

– Ihanan luonnollisen näköisiä, paljon nätimpiä kuin laudoista tehdyt! Täl-

laisia kommentteja LC Oulu Pokkitörmän leijonat kuulivat useita eräänä 

keväisenä lauantaina. Muutamassa tunnissa klubilaiset tekivät melkoisen 

myyntityön löytäessään 40 umpipuusta kaiverretulle linnunpöntölle uuden 

kodin. 

Kotipesille riitti kysyntää

Pönttöjen valmistus alkoi heti syksyllä molempien klubien yhteistalkoissa.

Jouni Ohtonen ja Elsi Salovaara kauppasivat kotipesiä oululaisille.

Lahjoitusten vastaanottajina Pertti Kukkonen (vas.) ja Marja-Leena Kemp-

painen (kesk.). Luovuttajana presidentti Jouko Lampinen.

Uudet Melvin Jones -jäsenet Pekka Rautakorpi ja Voitto Juutinen. Vasem-

malla Liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja presidentti Jouko Lampi-

nen. Oikealla piirikuvernööri Susanna Saranlinna.

Punainen Sulka -kampanjaan klubi teki merkittävän lahjoituksen, tode-

ten klubipresidentti Joukon sanoin ”ettei sen tarvitse olla vain tämä vaan 

voidaan toimia myöhemminkin”.

Juhlapuheen piti CC Tuomo Holopainen, kiittäen menestyksekkäästä 

klubityöstä leijonia sekä puolisoita. ”Onko nuorison syrjäytyminen asia 

joka liikuttaa meitä ja voimmeko tehdä jotain nuorison hyväksi”? kysyi 

Holopainen, todeten lioneilla olevan ohjelmia jotka voivat auttaa kans-

saihmistä. CC Tuomo esitti kahdelle henkilölle kysymyksen halukkuudesta 

liittyä leijonaperheeseen. Vastaus oli kyllä, joten toukokuussa klubipresi-

dentti Jouko Lampinen totesi – ”Anna Hyvän Kiertää ” – ja otti lupauksen 

kolmelta uudelta jäseneltä.

Klubi järjesti myös kaksi uutta Melvin Jones- jäsentä, sekä useita  lioneita 

huomioitiin ansiomerkeillä. Lions Club Oulu/Raatti kiittää yhteistyötahoja 

muistamisesta.
Teksti: Olavi Tapaninen

Kuvat: Jorma Määttä 

K-Supermarket Välivainion edessä kaupattujen kotipesien myyntivalttina 

toimi ulkonäön lisäksi helppo ripustettavuus; pesät voi nostaa roikkumaan 

esimerkiksi puunoksasta joko metallisen lenkin tai puunhaarasta tehdyn 

koukun varaan. Näin kotipesän tarjoaminen pikkulinnuille ei vaadi työkaluja. 

Pokkitörmäläiset tekivät pöntöt lahjoituspuista yhdessä LC Oulu Sil-

lat klubin kanssa. Aktiviteetti jatkuu, sillä pönttöpuut ensi kevättä varten 

ovat jo valmiina.
Teksti: Elsi Salovaara

Kuvat: Erkki Manninen
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Nurmijärveläiset leijonat yhteisessä 
hyväntekeväisyysprojektissa

Hautapaikkavainajille muistolaatta LC Kankaanpään kuulumisia

Vuonna 1952 löydettiin Loviisan rautatienkadulta pihasaunan perustuksia 

kaivettaessa noin 40 pääkalloa ja runsaasti luita. Vainajia oli useissa ker-

roksissa, päät kohti koillista. Vaatteiden jäämiä ei hautapaikasta löytynyt, 

joten todennäköisesti heidät oli haudattu alasti 1790-luvun lopun suurten 

tautiepidemioiden yhteydessä.

Tutkijat päättelivät terveistä ja tasaisista hampaista, että vainajat olisivat 

olleet nuoria sotilaita rakentamassa Loviisan maalinnoituksia 1700-luvun 

loppupuolella. Mikäli näin on, heidän työnsä on edelleen nähtävissä Lovii-

san keskustan tuntumassa. Löytö herätti aikanaan paljon huomiota, mutta 

se jäi unohduksiin yli 60 vuodeksi. 

Toimittaja Maria Schulgin tarvitsi hankkeen toteuttamiseen yhteistyö-

kumppaneita. Hän otti v. 2013 yhteyden Loviisan Lions klubiin, joka päätti 

toteuttaa ja kustantaa suunnitellun muistolaatan. Schulgin sai kumppanik-

seen myös loviisalaisen Hakeva ry:n. Yhteistyötahot päättivät näin kunnioit-

taa vainajien lepopaikkaa. Hautapaikka merkittiin ja muistolaatta paljastet-

tiin Loviisan uudella hautausmaalla 29.6.2015.

Hautapaikan siunasi kirkkoherra Seppo Apajalahti todeten puheessaan 

mm., että suurinta osaa meistä ei enää muisteta muutaman sukupolven jäl-

keen ja tapahtuu siirtyminen tuntemattomiksi, kuten joukkohautaan pää-

tyneille nuorille miehille kävi.

LC Kankaanpää päätti kesäkuun alkupuolella 58. toimintakautensa perin-

teisesti, kun toimintansa päättävä hallitus ja toimikuntien puheenjohtajat 

sekä uuden hallituksen jäsenet ja toimikuntien puheenjohtajat kokoontui-

vat yhteiseen vaihtokokoukseen. Samanaikaisesti kokoontuivat myös puo-

lisot nykyisen ja tulevan puolisotoiminnan vetäjän johdolla. Molemmissa 

tilaisuuksissa käsiteltiin kulunutta toimintakautta sekä myös tulevan kau-

den päätapahtumia. Tämän kaltainen toimintakauden päätös on koettu klu-

bissamme tärkeäksi, koska tilaisuudessa ”vanhat” toimijat pääsevät pereh-

dyttämään aloittavan henkilöstön omaan toimialaansa.

Vaihtokokous ei kuitenkaan muodostunut aivan perinteiseksi. Nimittäin 

noin vuosi sitten klubissamme heräsi ajatus presidentin käätyjen päivittämi-

sestä tai uusinnasta, olihan veli Ahti Hämäläisen koivupuusta valmistama 

kilpi ketjuineen palvellut klubia jo reilut kymmenen vuotta. Pohdinnan jäl-

keen päädyttiin kokonaan uusien käätyjen valmistamiseen. Suunnitteluteh-

tävä annettiin veli Juha Alitalolle, jonka tiedettiin olevan taitava korusuun-

nittelija. Veli Juha suoriutui tehtävästään muiden veljien tuella erinomai-

sesti ja vaihtokokouksessa klubimme presidentti Pekka Päivike saikin luo-

vuttaa presidentin nuijan lisäksi uudet käädyt seuraajalleen Risto Rajalalle. 

Käätyjen valmistuksessa veli Juha toteutti perinteistä pronssivalua sekä vii-

meisintä tekniikkaa edustavaa 3D- tulostusta. Käätyjen keskellä oleva prons-

sinen Lions-logo tilattiin suoraan Lions-liitosta.

Tämän lehden ilmestyessä 59. toimintakautemme on hyvässä vauh-

dissa ja tärkeä varainhankintatapahtuma, Kankaanpään taideviikkoon liit-

tyvä Hörhiäistapahtuma (28.–29.8.), jonka toteutamme yhdessä LC Kan-

kaanpää/Kuninkaanlähde kanssa, on jo ohi. Järjestämme myös 7.12. Kan-

kaanpään kirkossa joulukonsertin, jossa esiintyy Lauluyhtye Rajaton. Toi-

votamme lehden lukijat tervetulleiksi järjestettäviin tapahtumiin.

     Tapio Luukkainen

Piirin 107C, kuutosalueen ja kakkoslohkon eli nurmijärveläisten leijonien 

kevään yhteinen hyväntekeväisyysprojekti Viroon onnistui yli odotusten. 

LC Nurmijärvi/Kanervan koordinoima lohkon yhteinen hyväntekeväisyys-

projekti Itä-Virumaan pienen Lüganuse kunnan päiväkeskukseen ja AA-pal-

velutaloon toi monia tarpeellisia taloustavaroita, liinavaatteita, huonekaluja 

ja harrastusvälineitä niitä tarvitseville. Huhtikuun alussa täyttyivät Nurmi-

järven kunnan kolmen keräyspisteen Kanervien Seija Marteliuksen, Aija Joki-

lammin ja Rita Gärkman-Ihalaisen varastot kaikenkokoisista säkeistä, laa-

tikoista, huonekaluista ja kodinkoneista. Välivarastoista avustuskuormat 

toimitettiin Rajamäkeen lastattaviksi Kuljetusliike Reino Laakson kuljetus-

autoon ja matka alkoi hankkeen koordinaattorin Riina Mattilan opastuksella.

 Lüganuse sijaitsee noin kolmen tunnin ajomatkan päässä Tallinnasta. 

Lüganuse on hiljainen ja rauhallinen kunta, jossa 1.1.15 laskennan mukaan 

asui 3  232 ihmistä. Perille päästiin Tallinna-Narva moottoritietä pitkin vai-

vattomasti, tie oli hyväkuntoinen ja liikennettä sopivasti. Pienessä maalais-

kunnassa on paljon hyvää ja asukkaat osallistuvat aktiivisesti harrastustoi-

mintaan ja paljon saadaan aikaiseksi talkootyöllä. Ongelmiakin riittää: työt-

tömyys, päihdeongelmat ja erityisesti vanhemmuuden haasteet useissa per-

heissä lasten vanhempien ollessa ulkomailla töissä pitkiäkin aikoja. Lüga-

Klubiveljet vasem-

malta Pekka Päivike, 

Juha Alitalo ja Risto 

Rajala. Kuva: Pekka 

Päivike.

nuse kunnan sosiaalityöntekijän mukaan monissa perheissä on köyhyyttä ja 

pulaa on kaikesta. Itä-Virumaalle ei juuri avustustavaraa tuoda; joillekin se 

on liian kaukana, ei ole kontakteja ulkomaille eivätkä paikalliset itse tiedä, 

keneltä apua voisi pyytää. Nyt tieto avuntarpeesta kulki ”puskaradion” 

kautta Nurmijärvelle ja nurmijärveläisten leijonaklubien keräämät tavarat 

saatiin turvallisesti perille. Pari viikkoa toimituksen jälkeen Lüganusen kun-

nan sosiaalityöntekijä lähetti viestin kiittäen lahjoittajia ja kertoen tavaroi-

den olleen todella tarpeellisia ja niitä oli jaettu kunnan kolmessa eri päi-

väkeskuksessa avun tarvitsijoille. 

Hankkeen koordinaattori LC 

Nurmijärvi/Kanervan varapresi-

dentti Riina Mattila haluaa välit-

tää lämpimän kiitoksen kaikille 

keräyk seen, lastaukseen ja kul-

jetukseen osallistuneille. Hanke 

sujui hyvässä ja leppoisassa tun-

nelmassa ja tavoitteena onkin 

saada avustusprojektista lohkon 

vakioaktiviteetti.

Hankkeen koordinaattori Riina 

Mattila lastaa saatuja lahjoituksia 

eteenpäin toimitettaviksi.

Muistolaatta on kiinnitetty Loviisan uuden hautausmaan muuriin pohjois-

portin viereen.
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Koulutietä turvaamassa 

Veteraanien asialla

Nukkesarja Keuruun neuvolalle

LC Forssa, LC Forssa/Wahren, LC Forssa/Kuva, LC Forssa/Flores, LC Tam-

mela ja LC Jokioinen tempaisivat ”Kiitos veteraaneille” -tapahtuman Jokioi-

silla erittäin helteisenä elokuun lauantaipäivänä.

Lähes 60 henkeä oli noudattanut kutsua saapua museorautatien Jokiois-

ten asemalle, jossa odotteli kapeeraiteisella muutama vaunu hiilikäyttöi-

sen veturin perässä. Reipas ja näyttävä oli veteraanien ja heidän avustajien 

joukko, jotka saapuivat joko omilla tai järjestetyillä kuljetuksilla. Lion-vel-

jet avustivat heitä, jotka eivät itse päässeet nousemaan vaunuihin. Junan 

portaat olivat ennen korkeampia kuin nykyisin tai ainakin asemalaiturit 

ovat matalammalla.

Kun kaikki olivat nousseet junaan, veturi lähti puksuttamaan, paksua 

mustaa savua ilmaan tupruttaen, kohti Minkiön rautatieasemaa. Matka tait-

tui mukavasti maisemia katsellen ja menneitä muistellen. Konduktööri tuli 

kyselemään matkalippuja, eihän kenelläkään sellaisia löytynyt. Mitäs nyt 

tehdään, porukkako ulos vaunuista. Ei, koska tämä oli leijonien järjestämä 

kuljetus, niin konduktööri jakoi jokaiselle meno/paluulipun ja niin matka 

jatkui.

Minkiön asemalla meitä vastassa oli LC Forssa/Floresin iloiset tytöt, 

jotka olivat loihtineet meille hernesopan vanikan ja juoman kanssa. Sop-

paa sai syödä joko kenttäpakista tai vaihtoehtoisesti pahvilautaselta. Hyvää 

oli soppa sekä vanikka ja jälkiruoaksi oli laitettu viedä kahvit pullan kera. 

Alueem me puheenjohtaja Pekka Virtanen toivotti kaikki tervetulleiksi ”Kii-

tos Veteraaneille” -tapahtumapäivään. Hän kertoi päivän ohjelmasta ja kiitti 

Lions Club Haapamäen ladyt lahjoittivat sikiönukkesarjan Keuruun neuvo-

lan käyttöön 21.4.2015. 

Pakkaus sisältää opetuskäyttöön valmistettuja pikkunukkeja 8 kpl, jotka 

kooltaan ja painoltaan vastaavat oikeaa sikiötä. Kooltaan pienin vastaa 

9-viikkoista ja suurin 28-viikkoista sikiötä.

Nukkesarjan avulla voi kertoa vauvaa odottavalle perheelle sikiön kas-

vusta ja kehityksestä. Koska nukke tuntuu sylissä ihan oikealta vauvalta, 

sen avulla voi isäkin kokea tai nähdä minkä kokoinen juuri heidän tuleva 

vauvansa on sillä hetkellä. Isä kun ei voi äidin lailla seurata vauvan kas-

vua ja liikkeitä.

Esittelylaatikossa on myös opetuskortit raskausviikoilta 14, 17, 24 ja 28 

sekä sikiön kehityksen pääpiirteissään kertova kortti.

Luovuttajat esittivät lahjaa antaessaan toivomuksen, että lahjoitus voisi 

olla avuksi valistus- ja opetustyössä paitsi neuvolassa myös kouluissa.

Irma Kajarinne

LC Kärkölän leijonat ahkeroivat eskari- ja ekaluokkalaisten ensimmäisen kou-

lupäivän turvaamiseksi.

Soppa oli hyvää ja maistui vanikan kanssa. Jälkiruoaksi oli laitettu vielä kah-

vit pullan kera.

Kuvassa (vasemmalla) terveydenhoitajat Merja Kukkonen, Kaarina Virka-

järvi ja osastonhoitaja Mari Kolu ottivat iloisena vastaan Haapamäen lions-

ladyjen lahjoituksen. Neuvolalle lahjan toivat Liisa Jokinen, Irma Kajarinne 

ja Sirkka Lehikoinen.

LC Kärkölä päätti keväällä 2015 ottaa osaa syksyn 2015 ensimmäisen kou-

lumatkan turvaamisessa. Asiasta keskusteltiin Kärkölän Yhtenäiskoulun 

rehtorin Petri Käkösen kanssa. Käköseltä saatiin kattava tieto tulevien ja 

nykyisten oppilaiden vanhemmilta saadusta palautteesta Järvelän taajaman 

vaarallisiksi todetuista kohteista, joita koulaiset käyttävät koulumatkoillaan. 

Yhdessä koulun ja LC Kärkölän toimesta päätettiin turvata nämä vaaaral-

lisiksi todetut teitä ylittävät suojatiet ja keskustan liikenneympyrä. Myös 

Hämeen poliisilaitos lupautui omalta osaltaan valvomaan ensimmäisen kou-

lumatkan sujuvuutta ja sovitun mukaisesti poliisipartio oli myös Järvelässä. 

Torstaina 13.8.2015 klo 8.15 miehitettiin LC Kärkölän toimesta koulu-

matka välillä Oikopolku–Kouluntie (Vuokkoharjun koulu). Samoin kou-

lusta paluu klo 12.55 turvattiin samalla koulumatkaosuudella. LC Kärkö-

län huomioliiveillä varustetut Leijonat ja Ladyt risteyksissä ja liikenneympy-

rässä kiinnittivät autoilijoiden huomion, joten kiitettävästi autoilijat antoi-

vat suojateillä liikkuville pienille kulkijoille oikeuden ja mahdollisuuden tur-

valliseen koulumatkaan, kiitos tästä autoilijoille.

Koulumatkalla tavattujen oppilaiden vanhempien ja opettajien antama 

palaute LC Kärkölän tempauksesta sai vilpitöntä kiitosta. Samoin toivot-

tiin tempauksen jatkuvan myös vuonna 2016 ensimmäisenä koulupäivänä. 

Päivän paras anti oli esikoululaisten ja vähän vanhempien Vuokkoharjun 

oppilaiden hymy.
Tapio Kulmala

Veteraaneja heidän antamasta panoksesta isänmaamme hyväksi. Iloinen 

konduktöörimme esitteli paikallisen rautatiemuseon kalustoa ja kertoi ase-

man ja rautatien historiasta. 

Vierailun päätteeksi meille tarjoutui tehdä ostoksia matkamuistomyy-

mälästä ja saimme lähettää myöskin postikortteja paikallisen museorauta-

tien postileimalla varustettuina.

Paluumatka takaisin Jokioisille meni mukavasti keskustellen uusien ja 

vanhojen tuttujen kanssa menneistä sotavuosista ja niiden kokemuksista 

sekä tämän päivän muistorikkaasta matkasta kappeeraiteisella. Veteraanit 

ovat kiittäneet leijonia päivän järjestelystä jotka he kokivat erittäin onnis-

tuneiksi.
 Keijo Leppänen
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Kanervat juhlivat 
20-vuotiskauttaan konsertein

LC Kerimäelle neljäs ritari

Leijonat juhannustansseissa

Turvallisesti koulutielle 

LC Kerimäen viime toimintakauden päättäjäisjuhlaa vietettiin klubin kokoon-

tumispaikassa Hotelli Herttuassa11.5.2015 poikkeuksellisen juhlavissa mer-

keissä kun klubissa vuodesta 1964 aktiivisesti toiminut lion Risto J. Koso-

sen lyötiin tilaisuudessa Lions-ritariksi. Lyömisen suoritti PCC Harri Forss, 

LC Savonlinna/Eerikki, jolle tämä ritariksi lyöminen oli järjestyksessään 107. 

Lion Risto on saanut aikaan mittavat saavutukset LC Kerimäen toimin-

nassa. Esimerkiksi klubin tärkein varainhankinta-aktiviteetti mainostaulu 

toteutui aikanaan Savonlinnasta Kiteelle johtavan kantatie 71 varteen Keri-

mäelle pitkälti lion Riston uutteruuden ansiosta. 

Kiitos hänen aktivisuutensa perustettiin 1975 LC Enonkoski Kerimäen 

naapurikuntaan. Klubin presidenttinä Risto on toiminut kaksi kautta, rahas-

tonhoitajana viisi kautta, samoin klubimestarina viisi kautta. Myös lohkon 

puheenjohtajuus oli yhden kauden hänen hoidettavanaan. Lions-työssä 

Riston mottona on: ”Leijona ei kieltäydy”. Esimerkillisen aktiivisella toi-

minnallaan klubissa hän on sen myös todeksi osoittanut.

Kuva ja teksti: Timo Lehtinen

Kivipuron palvelukeskuksen perinteiset Juhannustanssit pidettiin Juhan-

nusviikolla Seinäjoella Tammikujan yksikön tiloissa. Mukana oli kymmeniä 

Kivipuron asukkaita, jotka olivat sonnustautuneet juhla-asusteisiin. Kello-

hameet heilahtelivat ja pukujen prässit olivat suorina, kun Harmoni sister-

sien kvartetti Jalasjärveltä aloitti valssilla Juhannustanssien vieton.

Tanssikavaljeereina oli Kuntoliikuntaseura Katupoikien miehiä ja LC 

Nurmon veljiä, jotka hakivat ahkerasti tanssimaan Kivipuron ladyja. Tans-

sin lomassa saattoi keskustella daamin kanssa vanhoista tanssipaikoista, 

ensimmäisten tanssien kokemuksista ja siitä, miten musiikki ja tanssi saa-

vat aikaan hyvää mieltä.

Juhannustanssit keräävät yhteen Kivipuron palvelukeskuksen asukkaita 

eri toimipisteistä. Osa juhlavieraista keskusteli vilkkaasti, osa taas seurasi 

keskittyneenä tanssivia pareja.

Virikekohjaaja Päivi Jussila esitti leijonille ja katupojille mukana olosta 

parhaat kiitokset, joihin juhlavieraat yhtyivät. Juhannustansseissa tarvitaan 

myös kavaljeereja, jotta kaikki halukkaat pääsevät tanssimaan, Päivi Jus-

sila korosti. LC Nurmon veljet ja katupojat puolestaan pitivät itseään etu-

oikeutettuna, kun pääsivät tanssittamaan Kirvipuron naisasukkaita, joista 

vanhimmat olivat jo reippaasti yli 90 vuoden ikäisiä. Yhteenvetona voitiin 

todeta, että Juhannustanssit saivat aikaan hyvää mieltä. Pullakahvit mais-

tuivat Juhannustanssien päätyttyä. Ensi vuonna taas tavataan!

Ilmari Ylä-Autio

Megatähti Jari Sillanpää konsertoi Nurmijärvellä naisklubi Kanervien kautta 

jo toistamiseen. Edellisen kerran Kanervat toivat artistin esiintymään Nur-

mijärven kirkkoon puolisentoista vuotta sitten ja nyt loppukevään konsert-

tipaikkana oli koulu keskellä kylää. Jari Sillanpää – 20 vuotta huipulla -kon-

sertti oli kahden artistivuosikymmenen juhlakonsertti; aikajakso tangoku-

ninkaan tittelistä vuonna 1995 Seinäjoen Tangomarkkinoilta aina tähän päi-

vään. Näinä kahtena vuosikymmenenä Jari Sillanpää on vakiinnuttanut paik-

kansa suomalaisten kuulijoiden sydämissä. Koskettavat tulkinnat, äänen 

kaunis sointi ja valloittava karisma ovat Sillanpään taattuja tavaramerkkejä, 

jotka konsertista toiseen hurmaavat yleisön. Konsertin järjesti LC Nurmi-

järvi Kanerva, joilla oli niin ikään 20-vuotisjuhlakausi. Kahta toimintavuosi-

kymmentä juhlistettiin kahdella eri hyväntekeväisyyskonsertilla: Itsenäisyys-

päivänä Petri Laaksonen Rajamäellä ja keväällä Jari Sillanpää Nurmijärvellä. 

Konsertissa kuultiin jo klassikoiksi muodostuneita helmiä vuosien var-

relta sekä Sillanpään uudempaa tuotantoa. Satulinna, Sinä ansaitset kul-

taa, Rakkaudella merkitty mies ja Malagaan -kappaleet saivat yleisön innos-

tuneesti laulamaan ja tanssimaan mukana. Artistin positiivisen huumo-

rin ja karismaattisen lavaesiintymisen myötä tunnelma oli sananmukai-

sesti katossa konsertin alusta loppuun saakka. Yleisön ja artistin yhteinen 

Gangnam style -liikkeiden harjoittelu kruunasi konsertin. Lähes 800 kuu-

lijaa saapui koululle kuulemaan tämän hetken yhtä suosituimmista koti-

maisista artisteista.

Kanervat ohjaavat konsertin tuoton kunnan nuorten hyväksi tehtä-

vään hyväntekeväisyystyöhön ja erityisesti työhön nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi. Konserttijärjestelyistä vastasivat leijonat ja suuri joukko 

vapaaehtoisia oman kunnan ja Uuden-

maan alueelta. Koulun lattian suojaami-

nen, lavan rakennus ja purku, buffet tar-

joilut ja huolelliset loppu siivoukset vaa-

tivat mittavan joukon tekijöitä, joita täy-

densivät oma joukkonsa liikenteen ohjauk-

sessa, ensiavussa ja järjestyksen valvojina. 

Lions Club Kerava on jälleen tänäkin vuonna halunnut olla osaltaan tur-

vaamassa koulutietään aloittavien lasten taivalta.

Suojatiellä päivystäminen auttaa nuoria ja heitä saattavia vanhempia 

kiinnittämään huomiota vilkkaasti liikennöityjen teiden ylittämiseen liit-

tyviin riskeihin. Autoilijat oppivat puolestaan nopeasti muistamaan, että 

lapsia ja nuoria on taas liikkeellä moninkertainen määrä kesän loma-aikoi-

hin verrattuna.

Suojatiepäivystys jatkui koko ensimmäisen kouluviikon ajan.

Uusi Lions-ritari Risto J. Kosonen ja puoliso Tuija. Edessä vasemmalla rita-

riksi lyöjä PCC Harri Forss. Takana todistajina klubin muut ritarit Päiviö Rau-

hansalo (vas.), Esko Ijäs ja Martti Tynkkynen.

Jari Siltsu Sillanpään lavakarismaa.

Päivystyspaikkana leijonilla on Ahjon koulun vilkkaasti liikennöity risteys.

Kun tanssitaidon on kerran oppinut, kyllä sen taitaa vielä ysikymppisenäkin, 

tiivisti eräs innokkaasti lattialle pyörähdellyt rouva.



5/15  LION  37

LC Forssa /Flores 20 vuotta Liisat Nizzassa kielojen aikaan

Leijonat raveissa

LC Forssa/Flores vietti 20-vuotisjuhlaansa Flooran päivänä 13.5.2015 his-

toriallisella Forssan Klubilla, Puisto 532:ssa. 

Aloitimme juhlaillan laulamalla Leijonahengen, jonka jälkeen presi-

dentti Ritva Ojala toivotti vieraat tervetulleiksi ja kohotimme onnittelu-

maljan 20-vuotiaalle klubille. 

Juhlapuhujaksi oli kutsuttu PDG Helena Rahko. Puheessaan hän korosti 

kolmannen sektorin toiminnan tärkeyttä.

Perinteinen juhlallisuus, vuoden Floora julkistettiin 16. kerran. Flooraksi 

valitaan vuosittain Lounais-Hämäläinen nainen, joka vaikuttaa Lounais-

Hämeen imagoon positiivisesti. Tämän vuoden Flooraksi valittiin ympä-

ristöministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hän ei päässyt paikalle hallitusneu-

vottelukiireidensä takia ja näin kunniakirjan luovutus tapahtuu syksyllä. 

Historiikin alkusanat esitti charter presidenttimme Pirjo Silvo-Kivinen. 

Puheessaan Pirjo toi esille, että yhteistyö miesklubien kanssa sujuu ny kyään 

mallikkaasti ja sanoi olevansa juhlapäivänä ylpeä ja kiitti klubilaisia upeista 

vuosista. 

Historiikki jatkui 12-säkeisenä lauluna, jonka sanoitus oli Metsämäen 

Liisan. Laulun viimeinen säkeistö: ”Me yhteistuumin toivotamme ruusuin 

jatkoa, ei auttamiseen tulla voi koskaan katkoa. On usko luja meillä näin 

yhdess toimien, ett jatkossakin hyöty ompi monipuolinen”, tiivisti kaiken.

Illan mieliinpainuvin hetki oli Liisa Metsämäen Lions-ritariksi nro 1622 

lyöminen, jonka toimitti Tapani Rahko LC Järvenpää/Jean Sibeliuksesta. 

Klubissamme on nyt kaksi ritaria.

C-piirin myöntämän ansiomerkin sai Pirjo Silvo-Kivinen ja klubin myön-

tämin merkein muistettiin muita perustajajäseniä; Leena Heidenstrauch-Mik-

kolaa, Riitta Norria, Marketta Saarista ja Sirkka Saarista. 

Illan musiikillisen annista vastasivat ansiokkaasti Seppo Lukander ja tytär 

Elli Lukander. Lahjoituksia olemme vuosien varrella jakaneet n. 50  000 €. 

Ritva Ojala

LC Kuopio/Päivärannan leijonat aloittivat toimintakautensa 18.8.2015 Kuo-

pion raviradalla, jossa klubille oli varattu kokoustilat ja mahdollisuus ruokai-

luun. Klubilaisten innokkuutta lisäsi se, että klubi oli saanut oman nimik-

kolähdön. Ennen kokousta raviradan toimitusjohtaja Mikko Korpela ja toto-

valvoja Immo Laitinen kävivät kertomassa radan toiminnasta ja pelaami-

sen saloista. Ravi-ilta oli omistettu naisille, sillä kahden ”Akkain-lähdön” 

ohjastajina olivat naiset. 

Totoneuvot menivätkin perille, sillä päivärantalaiset laativat yhteisen 

V4-pelin, joka kaikkien jännitykseksi tuotti täysosuman. Vaikka voitto-osuus 

oli vain 144 euroa, sillä päätettiin lunastaa nimikkolähdön voittajan loimi. 

Lähdön voitti Nautghty La Marc ja ohjastajana oli Heikki Torvinen. Leijonat 

saivat seremoniakehässä onnitella voittajaa ja taputella hienoa hevosta. 

Illan huippuna oli raviradan johtajalle esitetty Ask 1-kysymys, johon saatiin 

myöntävä vastaus. Näin klubin jäsenmäärä kasvoi yhdellä. Klubin varsinai-

nen toimintakausi alkoi 10.9. Kuopion teatterilla pidettävällä ko kouksella ja 

sen jälkeen seurattiin hauskaa teatteriesitystä ”Housut pois”.

Parikymmentä LC Jalasjärvi/Liisat -klubin jäsentä otti pitkänä vappuvii-

konloppuna varaslähdön kesään. Klubilaiset lensivät Nizzaan juhlimaan 

15-vuotiasta klubia ja presidentti Anun 50-vuotissyntymäpäivää.

Matka oli todellinen valmismatka lion Maijun hoitaessa järjestelyt 

kotona ja Nizzassa. Nautimme juhlaillallisen eksoottisessa Pikku-Afrikassa 

ja teimme kokopäiväretken viinitilan kautta Monacoon. Muuten pienem-

missä porukoissa nautimme Välimeren keväästä, yhdessäolosta, museois ta 

ja kaupoista.

Klubimme 22 perustajajäsenestä mukana toiminnassa on edelleen 15, ja 

28 jäsenen joukkoomme olemme saaneet myös nuoria: viime kaudella kaksi 

Liisaa oli äitiyslomalla! Suosituin ja tuottavin aktiviteetti on vuodesta toi-

seen ollut Lucia-tapahtuma: toistakymmentä tyttöä pyrkii Lucia-neidoksi, 

Lucian päivän kiertuetta toivotaan moneen paikkaan ja äänestyslipukkeita 

myydään parituhatta.

Uutena aktiviteettina kudoimme viime kaudella kaikille tänä vuonna 

syntyneille, viimeisille, jalasjärvisille vauvasukat; ensi vuonna olemme jo 

osa Kurikkaa.

Nizzan matka oli kuudes yhdessä tekemämme matka. Talven, usein kii-

reisten, kokousten vastapainona voimme näillä matkoilla rauhassa tutustua 

toisiimme, viihtyä yhdessä, pohtia klubimme asioita, ja usein näillä mat-

koilla on myös löytynyt uusia ideoita toimintaan. 
Teksti Raija Lehto

Kuvan henkilöt vasemmalta oikealle: Tapani Rahko, Liisa Metsämäki (Ritari 

nro 1622), Touko Metsämäki, Pirjo Silvo-Kivinen ja Ritva Ojala.

LC Kuopio/Päivärannan leijonat odottelemassa voittajaloimen kanssa nimik-

kolähtönsä voittajan saapumista esittelykehään. Kuva: RNen. 

Liisoja klubin 15-vuotisjuhlamatkalla. Kuva Hilkka Laurila.
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Limingan Kultasirkuilla riitti jännitettävää keväällä 2015. Leidit len-

toon -liikuntatapahtuma, joka äitienpäivän aattona taas vuoden 

tauon jälkeen järjestettiin, aiheutti Kultasirkuille pieniä väristyksiä 

niin osallistujamäärän kuin säänkin suhteen. Äitienpäivän aaton val-

jettua moni Kultasirkku tarkkaili taivasta ja totesi, että sateisen yön 

jälkeen päivästä näyttäisi tulevan ihan mukava liikuntasää: kolea kyl-

läkin, mutta pilvipoutainen. – Sääennusteen mukaan vettä saadaan 

niskaan vasta kahden paikkeilla, joku Kultasirkuista tiesi. – Siihen 

mennessä tapahtuma on jo voiton puolella.

Jännitettävää riitti myös osallistujamäärän suhteen. Edellisinä vuosina liik-

kujia oli 100–200, mutta nyt ennakkoilmoittautujia vastaanottanut Eeva 

Kokko kertoi viikkoa ennen tapahtumaa, että ilmoittautuneita oli huoles-

tuttavan vähän. Tapahtuma-aamuna ilmeet kirkastuivat. Ilmoittautuneita oli 

yhtä vaille sata. Kultasirkkujen presidentillä, Oili Martikkalalla oli mukava 

mieli toivottaa iloista liikuntapäivää ja kertoa, että tapahtuman tuotto menee 

hyvään tarkoitukseen: liikuttamaan ja virkistämään heidän omien voima-

varojensa mukaan sellaisia Limingan, Kempeleen ja Lumijoen vanhuksia, 

jotka itse eivät omatoimisesti pysty liikkumaan.

Limingan torin tunnelmia

LC Liminka/Liminganlahti, joka on Kultasirkkujen kummiklubi, on aina ollut 

auttamassa Kultasirkkujen tapahtumassa, niin nytkin. Kummiklubin Pasi 

Kylmänen ja Jukka Ylilauri pystyttivät torille kolme telttaa, johon toripai-

kan lunastaneet saivat pystyttää myyntipöytänsä. – Tottakai me autamme 

Kultasirkkuja. He sitten puolestaan ovat auttamassa meidän järjestämissä 

Niittokisoissa, tuumasi Jukka Ylilauri.

Kultasirkut kauppasivat myös – kuten toritapahtumaan kuuluu – mauk-

kaita grillimakkaroita, kuumaa, vahvaa kahvia ja maestro Tibor  Garanvölgyi 

oli paistamassa ihanasti vaniljalle tuoksuvia lettuja. 

Tapahtuman virkeän juontajan, Heli Ojamaan, ohjastamana asteli Seik-

kalan rekan lavalle oululaisen musiikkilukion Suunsoittajat-tyttöbändi, joka 

vastasi tapahtuman musiikillisesta annista. Edellisvuosien tapaan torin täy-

teiselle yleisölle esiteltiin myös liminkalaisen Pikku-Riikan uusinta uutta 

kesämuotia, jota Riikka oli hakenut Liminkaan äskettäin suoraan Pariisista.

Monta tapaa tehdä hyvää

Lions I-piirin piirikuvernööri Susanna Saranlinna toi tervehdyksensä Leidit 

lentoon -tapahtumalle kertoen Lions-järjestön aktiivisesta palvelemisen ja 

auttamisen agendasta, joka on 

sekä paikallista että kansainvä-

listä. –  Lionien hyvää tekevät 

juuret ovat vahvat. Tätä symbo-

lisoi myös pinssi ”Monta tapaa 

tehdä hyvää”, joka täälläkin on 

nähtävänä Kultasirkkujen rinta-

pielissä, kertoi Susanna. 

Alkuverryttelyllä  
keho vetreäksi

Lähtölaukaukseen oli vielä hetki 

aikaa. Liikunnalliset ystävyk-

set Leena Leppäluoto ja Kerttu 

Weissenfelt kertovat olleensa 

mukana lähes jokaisessa Lei-

dit lentoon -tapahtumassa. 

Tällä kertaa he valitsivat viiden 

ja kahden kilometrin lenkeistä 

lyhyemmän. Molemmat ovat 

liikunnallisesti aktiivisia Limin-

gan naisvoimistelijoita. – On 

mukava, että Kultasirkut järjes-

tää Limingassa tällaisia liikun-

nallisia hyväntekeväisyystapah-

tumia. Toivottavasti näitä tapahtumia järjestetään jatkossankin. Ystävykset 

kertoivat, että ensi kesänä he aikovat osallistua Helsingissä järjestettävään 

Gymnaestrada-liikuntatapahtumaan, jonne odotetaan 25  000 osallistujaa 

viidestäkymmenestä eri maasta.

Helli Ojamaa ja Marja-Leena Pellikka odottavat yleisön joukossa innolla 

alkuverryttelyä ja liikkeelle lähtölaukausta. – On tärkeää ulkoilla ja liikkua, 

sillä koko keho tarvitsee liikuntaa olipa ihminen nuori tai vanha, he täh-

densivät. – Tämän tapahtuman tuoton kohde sai meidät osallistumaan.

Sitten yleisön odotus palkitaan. Alkuverryttely alkaa Limingan kiekon 

urheilijoiden ohjaamana. – Jalka eteen, toinen taakse, notkista, notkista! 

Samaan tahtiin kädet ylös, kädet taakse, suorista, venytä! Koko yleisö ver-

ryttelee ohjaajien tahdissa. Koleassa säässä keho lämpiää ja kohta pamah-

taa lähtölaukaus: PAM!

Loppu hyvin – kaikki hyvin

Jo puolen tunnin kuluttua olivat ensimmäiset juoksijat maalissa iloisina, 

hymyilevinä ja saivat palkinnoksi halauksen Suomen mestaruuden voit-

taneen jääkiekkojoukkueen, Oulun Kärppien pelaajilta Julius Junttilalta ja 

Jesse Puljujärveltä, jotka jakoivat myös nimmareita faneilleen. Oulun Kär-

pät -joukkueen pojat ovat olleet jo useana vuonna näin tukemassa Leidit 

lentoon -hyväntekeväisyystapahtumaa. – Oli mukava tapahtuma. Tulemme 

mielellämme toistekin, kun kutsu käy, sanoivat Julius ja Jesse yhteen ääneen. 

Kaikki lenkin kiertäneet saivat lisäksi eri yhteistyökumppaneiden lahjoitta-

mista tuotteista kootun tuotepussin. 

Viimeisetkin lenkin kiertäneet saapuivat maaliin ennen kuin sääennuste 

toteutui ja kaatosade raekuuroineen tyhjensi torin.

Anja Garanvölgyi

Lähtö tapahtui auringonpaisteessa. Kuva: Heidi Haataja.

Limingan Kiekon naiset osallistuivat jälleen tapahtumaan. 

Kuva: Arimo Eklund.

Leidit lentoon!
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LC Rovaniemi/Napapiiri 40-vuotias

Nurmen lavalla vietet-

tiin rattoisaa iltapäivää yli 

400 kävijän voimin. Lions 

Club Lempäälän nelikym-

menpäinen vapaaehtoisten 

joukko vastasi 9.8. viete-

tyn lastentapahtuman jär-

jestämisestä. Paikalle saa-

pui runsas joukko lapsiper-

heitä ja muita kesäpäivän 

viettäjiä. 

Tapahtuma järjestettiin 

nyt neljännen kerran ja sen 

teemana oli tänä vuonna 

Vanhan ajan leikit. Askar-

telupisteillä ja tehtävära-

dalla sai tutustua entisajan 

lasten viihdykkeisiin. Van-

han ajan leluista oli tehty 

myös havainnollinen näyt-

LC Rovaniemi/Napapiirin 40-vuotisjuhlia vietettiin 22.5.2015 Santa Claus 

hotellissa. Juhla alkoivat Leijonahenki-laululla, jonka esitti Putaan Kaiku 

kuoro. Tervehdyssanat lausui klubin presidentti Esko Harju-Autti. Tämän 

jälkeen kuultiin muiden klubien tervehdykset. 

Napapiirin klubin perustajajäsen Paavo Rahko muisteli klubin perusta-

misvaiheita. Paavon juhlapuheessa oli meille nuoremmille paljon mielen-

kiintoisia yksityiskohtia. Puheiden välillä esitti Putaan Kuoro lappiaiheisia 

lauluja. Piirikuvernööri Markku Ilmavirta kertoi puheessaan mm. jäsenmää-

rän kehityksestä L-piirissä. Napapiirin klubi luovutti avustuksia juhlassa 

Rovaniemen Rintamamiesveteraaneille 1 000 euroa ja Lapin Sairaanhoito-

piirin Lasten psykiatrian yksikölle myös 1 000 euroa. Melvin Jones -jäsenyy-

dellä muistettiin klubin perustajajäsentä Seppo Niskalaa. Loppusanat lau-

sui perustajajäsen Aarne Pirttijärvi. Tämän jälkeen laulettiin yhdessä Kym-

menen virran maa. Sitten oli juhlaillallisen vuoro. Loppuilta olikin vapaata 

seurustelua ja tanssimusiikista vastasi Melekoset-yhtye.

Teksti ja kuva: Jorma Alakulppi

LC Oulu/Oulujoki on vuosien ajan järjestänyt Oulun lionsklubeille suun-

natun ampumakilpailun. Aseena on käytetty ilmakivääriä ja kymmentä lau-

kausta. Viime keväänä mukana oli parisenkymmentä 5-miehistä joukkuetta 

ja niistä tarkimmin ampui LC Ylikiiminki, jonka tulos oli 386 pistettä. Hen-

kilökohtaisen kisan paras oli saman klubin Timo Vähäaho hurjalla tulok-

sella 88 p. LC Oulu/Raatin Hannu Päätalo hävisi 6 pistettä.

Järjestäjät palkitsivat lisäksi kaksi vuotta sitten perustetun, mutta todella 

virkeän LC Oulunsalo/Salottarien joukkueen. Perusteluissa mainittiin suu-

rin osanottajamäärä – 18 ampujaa – ja yhteinen hattu-look.

Lastentapahtumaa vietettiin 
kauniissa säässä Nurmen lavalla

Ylikiimingin leijonat 
tarkkoja ampumaan

Kankaanpainantapiste oli ahkerassa käytössä. Kuva: Jouni Vaitniemi.

Pääpalkinnon arpajaisissa voittanut 7-vuotias Siina Lipsanen Nurmelta ja pal-

kinnoksi saatu kädentyönä valmistettu kuorma-auto poseeraavat yhdessä LC 

Lempäälän presidentin Jouni Vaitniemen kanssa.

LC Rovaniemi/Napapiirin klubin perustajajäsenistä on vielä mukana vas. Toivo 

Tarkiainen, Aarne Pirttijärvi, Paavo Rahko, Seppo Niskala ja Antti Jänkälä. 

Heitä onnittelee keskellä piirikuvernööri Markku Ilmavirta.

Palkitut Salottarien ampujat Sanna Suomela (vas.), Liisa Kesti, Tuulia Suo-

mela, Eva-Maria Schromm, Eila Korkiakoski, Maarit Saxholm, Minna Närhi, 

Päivi Harmainen, Mari Korpela ja Tessa Tieksola.

tely. Sään helliessä lavan pihamaastossa sai tutustua eläimiin, paikalla oli 

kaksi lapin karjan lehmää, kanoja ja kani. Lisäksi näytillä oli vanhoja ajo-

neuvoja sekä palo- ja poliisiauto. Yleisöä viihdyttivät lastenmusiikkiorkes-

teri Orffit, Lempäälän Helkanuoret sekä tapahtuman juontaja maan mai-

nio Maailman Matti. 

Päivä oli hieno ja onnistui odotusten mukaisesti. Lasten iloiset kasvot 

vaikkapa puuhyrrää rakentaessa, kangaspussukkaa tehdessä sekä tehtävä-

rataa kiertäessä olivat päivän paras palkkio. Lastentapahtuma on löytänyt 

paikkansa lempääläläisten perheiden kesänvietossa, josta olemme hyvin iloi-

sia, Lions Club Lempäälän presidentti Jouni Vaitniemi kommentoi. 

Teksti: Minna Ainasvuori
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Perinteinen syysretkemme sai lisämausteen tulevan 20-vuotisjuhlan 

ansios ta. Lähdimme vaellusretkelle Lemmenjoen kansallispuistoon legen-

daarisen Petronellan jalanjäljillä. Kultasatamasta alkoi retkemme veneellä 

Juutuanjokea pitkin kaunis autiomaa ympärillä. Patikointi vaihtelevassa 

maastossa sai hikihelmet otsalle, ei voi kieltää. Evästauko Morgamin tuvalle 

ja sieltä Pellisenlaelle, josta näkyy Petronellan kukkulat. Pellisenlaelle on 

heitetty myös osa legendaarisen Petronellan tuhkasta.

 Paluumatka tuntui jopa helpolta lievää alamäkeä kävellen ja tietenkin 

hyvässä seurassa. Vaellus ylitti kaikki odotukset, aivan upea reissu!

Juhlimme 20-vuotista klubia Pohjanhovissa Rovaniemellä 24.8.2015. 

Charter-juhlapaikka 28.10.1995 oli myös Pohjanhovi.
Sirkka Sarajärvi

LC Valkeakoski/Rapola toimii aktiivisesti monella eri toiminnan alueella. 

Jäsenistö koostuu eri-ikäisistä aktiivisista ja toimeliaista naisista. 

LC Valkeakoski/Rapola 
toimii ja tekee hyvää! 

LC Rovaniemi/Petronellan
 20 -vuotisjuhlavaellus

Juutuajoki on paikoitellen niin matala että rantauduimme kävelemään pari 

kohtaa.

Valkeakosken 

4H-yhdistyksen vt. 

toiminnanjohtaja Anna 

Rautio vastaanottanut 

40 tuntia nuorten 

seuraa seniorille. 

Villasukkien luovuttaminen ikäihmisten ryhmäkodin hoitajalle. Kuvassa pre-

sidentti Anne Niemi, I varapresidentti Anne Rantaniemi ja tiedotussihteeri 

Riikka-Leena Suurnäkki sekä hoitaja ryhmäkodilta sukkia vastaanottamassa. 

Pikkujoulut tanssien merkeissä ikäihmisille. 

LC Valkeakoski/Rapolan aktiviteetteihin on kuulunut perustamisesta läh-

tien järjestää pikkujoulujuhla valkeakoskelaisille ryhmäkodeissa ja tehos-

tetun palveluasumisen yksiköissä asuville ikäihmisille sekä terveyskeskus-

sairaalan potilaille. Ns. Hoikun tansseissa on perinteisesti esiintynyt tans-

siyhtye Regatta ja joulupukkikin on vieraillut. LC Valkeakoski/Rapolan lei-

jonat kuljettavat asukkaita ja potilaita paikalle, tarjoavat vastapaistetut tort-

tukahvit ja tanssittavat halukkaita. Tanssittajiksi on saatu välillä myös Val-

keakosken muiden klubien leijonia. Tarkoituksena on tarjota virikkeellistä 

piristystä ja joulumieltä ikäihmisille ja heidän hoitajilleen lisäämättä hen-

kilökunnan työtä.

Valkeakosken 4H-yhdistys kouluttaa nuoria vanhusten seuranpitäjiksi 

tehostettuun palveluasumiseen ja ryhmäkoteihin. Nuoret käyvät vanhuk-

sen kotona, seurustelevat ja viettävät aikaa vanhuksen kanssa esimerkiksi 

muistellen vanhoja aikoja, lukemalla lehtiä tai ulkoiluttamalla heitä. Nuo-

ret ovat työsuhteessa 4H-yhdistykseen ja saavat työstä palkkaa. Palkkaku-

lut katetaan lahjoitusvaroin. LC Valkeakoski/Rapola lahjoitti 4H-yhdistyk-

sen kautta 40 tuntia seuraa senioreille. 

Teksti: Anne Niemi & Riikka-Leena Suurnäkki
Valokuvat: Tarja Kyttälä

Kaudella 2014–2015 muistettiin sotiemme veteraaneja, Kiitos veteraanit 

-palveluaktiviteetin muodossa. LC Valkeakoski/Rapolan leijonat vierailivat 

veteraanien luona, kutoivat noin 100 paria villasukkia luovutettavaksi vete-

raaneille. Huhtikuun lopulla järjestettiin veteraanijuhla juhlapuhujineen ja 

esiintyjineen tehostetun palveluasumisen yksiköiden ja ryhmäkotien asuk-

kaille sekä terveyskeskussairaalan potilaille. Tilaisuuteen saatiin puhujat Val-

keakosken reserviupseerikerholta ja Valkeakosken seurakunnasta. Kahvitte-

lun jälkeen veteraaneille lahjoitettiin itse kudotut villasukat.
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Loviisan leijonat näyttävästi
mukana LWT-tapahtumassa 

LC Kemi antoi alkusysäyksen 
senioripuistolle

Nyt jo kymmenennen kerran toteutettu, vuosittain järjestettävä yleisöta-

pahtuma Loviisan Wanhat Talot houkuttelee joka vuosi Loviisaan elokuun 

viimeisenä viikonloppuna yli 16  000 kävijää. Heistä suurin osa tulee Lovii-

sanseudun ulkopuolelta pääkaupunkiseudulta aina Ouluun saakka. Kak-

sipäiväiseen suurtapahtumaan osallistuu bussilasteittain Loviisan histo-

riallisista puutaloista, niiden saneerauksesta ja kunnostukseen liittyvistä 

luennoista kiinnostuneita. Lisämausteen tapahtumaviikonloppuun tuovat 

kymmenet pihakirppikset ja tarjoilupisteet sekä Keräily- ja Antiikkimessut.

Loviisan leijonat ovat tässäkin tapahtumassa näyttävästi esillä avaamalla 

Loviisan historiallisella Suolatorilla oman ”Pop up -ravintolansa”. Leijo-

nien suuri tarjoilualue käsittää teltttakokonaisuuden, jossa klubin soppa- 

ja grilliryhmä myy aitoa armeijan soppatykissä keitettyä hernerokkaa sekä 

grillimakkaroita, pisteenä iin päälle Loviisa Queenien suussa sulavat muu-

rinpohjaletut.

Pääministeri Juha Sipilä vieraili elokuussa Asikkalassa Anianpellon markki-

noilla Kalmarinrannassa, Suomen eräällä kauneimmalla markkinapaikalla. 

LC Asikkala on järjestänyt näitä 1700-luvulta periytyviä markkinoita vuo-

desta 1970 lähtien. Pääministeri Sipilän puheen painopiste oli energiapo-

litiikassa. Teeman mukaisesti pääpuhuja tutustui markkinakentällä lähem-

min energiaosastoon.

Yhteistyö LC Asikkalan ja pääministerin kesken tulee jatkumaan. Puheen 

jälkeen nimittäin sovittiin, että tulevaksi jouluksi LC Asikkala toimittaa jou-

lukuusen pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan.

Anianpellon markkinoille osallistui muitakin tunnettuja ja arvovaltaisia 

henkilöitä. Energiatalouteen liittyen hiihtäjälegenda Juha Mieto hakkasi ja 

pinosi motin koivuhalkoja 13 minuutissa. Markkinajuoksua oli seuraamassa 

keskimatkojen moninkertainen Suomen mestari Wilson Kirwa. Hän kuu-

lui entisen kotimaansa Kenian suurlähettilään Joseph Sang’n seurueeseen.

Myös C-piirin kuvernööri Juha Pirkkamaa vieraili tässä piirinsä merkit-

tävässä kotiseututapahtumassa. Se on yksi maamme suurimpia vuotuisia 

leijonatapahtumia. Anianpellon markkinoilla oli yli 10  000 kävijää. Tuotto 

käytetään nuorisotoimintaan.
Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski

Kemin Ruutinrannalle pystytetty Senioripuisto vihitiin käyttöön 19. elo-

kuuta. Puiston laitteet kaupungille lahjoitti Lions Club Kemi. 60-vuotis-

juhlien kunniaksi klubi halusi saada aikaan jotain pysyvää. Avajaistilai-

suuteen osallistui yli sata henkeä. LC Kemiä avusti LC Kemi/Merenhelmet.

Lions Club Kemillä on pitkät perinteet erilaisten hyväntekeväisyyspro-

jektien parissa. Kohteena ovat olleet vuosien varrella muun muassa kemi-

läiset nuoret ja seurakunnan diakoniatyö. 

Puistoon tarvittavat 10  000 euroa lionsit keräsivät 60-vuotisjuhlajulkai-

sun mainostuloilla, myymällä arpoja sekä saamalla tukea Arne Ritari -sää-

tiöltä. Senioripuistosta löytyy Lappsetin suunnittelema ja toteuttama teh-

tävärata. Radan on tarkoitus ylläpitää ja kehittää motoriikkaa ja tasapai-

noa. Puisto on suunniteltu erityisesti ikääntyviä ihmisiä ajatellen, mutta 

sen käyttö ei ole kielletty muiltakaan. 

Kemin kaupunki aikoo kehittää aluetta edelleen. Lopullinen senioripuisto 

tulee koostumaan kolmesta eri osiosta, joita voidaan kiertää kuntopiirimäi-

sesti. Nyt pystytetty puisto on osioista ensimmäinen. Puisto on Kemissä 

ensimmäinen laatuaan.

Pääministeri Anianpellon markkinoilla

Anianpellon markkinoilla klubin presidentti Raimo Rintala (mikrofoni 

kädessä) ja markkinapäällikkö Matti Mäkiaho luovuttivat pääministeri Juha 

Sipilälle LC Asikkalan pöytästandaarin. Samalla sovittiin, että ensi jouluksi 

klubi toimittaa joulukuusen pääministerin virka-asunnolle Kesärantaan. 

Kuvassa oikealla tilaisuuden kuuluttaja, vuoden 2012 Anianneito Hilkka 

Kemppi ja vasemmalla klubin kuvaaja Risto Jokiaho. 

Valokuvassa keltainen liivi oikealla lion Hannu Luukinen (opastaa laitteiden 

käytössä) ja vasemmalla LC Kemin presidentti Kari Filpus.

Soppamestarit Janne ja Olli.

Arvonnan suorittavat 

Ann-Britt ja Unto.

Tapahtumavieraita 

Suolatorilla jonot-

tamassa  leijonien 

Raflaan.

Soppaa myytiin LWT-päivien aikana 

kaksi soppatykillistä ja grillimakkaroita 

satamäärin. Muurinpohjaletutkin teki-

vät hyvin kauppansa ”Leijonien yhtei-

sen lounasmenyn” jälkiruokana. Taikinaa 

meni 50 litraa ja lettuja myytiin yli 300.

Veli Josen konditoriakahvila Corint 

kuului tietenkin ravintolakokonaisuu-

teen tarjoten vieraille tuoreen kahvin 

lisäksi samana aamuna paistettuja lei-

vonnaisia ja Corintin maankuuluja ber-

liininmunkkeja.

LWT-tapahtuman päätöspäivänä 

arvottiin Leijonien Kesäarpajaisten pal-

kinnot. Aikaisemmista vuosista poike-

ten palkintoina oli perinteisen veneen 

ja perämoottorin sijaan kuomulla varus-

tettu peräkärry sekä kaksi Jopo-polku-

pyörää. Pääpalkinnon onnellinen voit-

taja tuli Kotkasta ja polkupyörien voit-

tajat Loviisasta. 

Kuten ennenkin, arpajaisten sekä 

soppa-grilliryhmän tuotto kohdiste-

taan Loviisan ja Loviisanseudun asuk-

kaille – etenkin lasten ja nuorten toi-

minnan ja harrastusten sekä vähävarais-

ten ja senio rien hyvinvoinnin tukemi-

seen yhteistyössä Loviisan kaupungin 

sekä suomalaisen ja ruotsalaisen seura-

kunnan kanssa. 

Teksti ja kuvat: Ossi Luoma
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”Kummipojat” – kummiluokkatoimintaa Orimattilassa
LC Orimattila/Viljamaan pääaktiviteetti vuosina 2009–2015 on ”Kummi-

pojat” -kummiluokkatoiminta. 28 veljen voimin kuljemme vähintään kol-

men vuoden ajan kymmenen pojan kanssa yhteistä polkua kohti nuoruu-

den myrskyjä. Matka jatkuikin kuusi vuotta, mielekkään tekemisen, yhdes-

säolon ja kokemuksien kautta. Olimme läsnä kuukausittain poikien elä-

mässä tarjoten hyviä kehittymisen hetkiä. 

Halumme palvella tekemisen kautta nuorten tulevaisuuden hyväksi löysi 

nykyisen uomansa vuonna 2008 silloisen klubimme presidentin Heikki Lil-

jan kaudella, jolloin perustettiin tulevaisuustoimikunta visioimaan klubin 

tulevaisuutta. Toimikunnan ja veljien ideoinnin ohella kutsuimme Orimat-

tilan edellisen kaupunginjohtajan Martti Heinosen yhteiseen keskusteluti-

laisuuteen. Kaupunginjohtajan huoli kaupunkimme nuorison tulevaisuu-

desta nousi selkeästi esille. Näistä lähtökohdista käynnistyi kummiluokka-

toimintamme Orimattilassa.

Nuorisotyötoimikunta toteutti kummi-illat

Klubiimme perustettiin Nuorisotyötoimikunta, joka suunnittelee, valmis-

telee ja toteuttaa yhdessä veljien kanssa monipuolisia kummi-iltoja. Kum-

miluokkatoiminnan tavoitteena on mm. tuottaa pojille aktiivista ja keskus-

televaa toimintaa, luoda mahdollisuuksia kehittymiseen yksin ja ryhmässä 

sekä olla mahdollistamassa tekemistä kummipojille. Kummi-iltojen kanta-

vina teemoina ovat turvallisuus, toisen kunnioittaminen, tunnetaitojen ja 

vuorovaikutustaitojen kehittäminen erilaisin keinoin. 

Järjestömme perusperiaatteet ovat luontaisesti keskeisesti esillä ja käy-

tännön toiminnassa mm. Lions Quest -materiaalit ovat oiva valmis työkalu 

eri teemojen käsittelyyn illoissa.

Kummi-iltoja, jotka ovat pojille maksuttomia, järjestimme kerran kuukau-

dessa lomakuukaudet pois lukien. Olemme tutustuneet yhdessä mm. seinä-

kiipeilyyn, keilailuun, melontaan, kalliolaskeutumiseen ja ilma-ase-ammun-

taan. Pojat haastoivat veljet jalkapallo-otteluun, joka pelattiin keväällä sisä-

kentällä miellyttävissä puitteissa. 

Liehuvan harjan ympäristötalkoot

Kausi aloitettiin klubin ympäristöaktiviteetin, Maamerkin, ympäristötal-

koilla. Otimme pojat mukaan siistimään Helsinki-Lahti moottoritien var-

ressa olevan Liehuvan harjan lähiympäristöä veljien opastamana. Makka-

roita paistellessa pojat olivat aidosti huolissaan lähiympäristönsä roskaan-

tumisesta ja ihmisten välinpitämättömyydestä. Hyvä teko ympäristön puo-

lesta jäi mieliin.

Kävimme kannustamassa Lahden Pelicansia Kalpaa vastaan. Veli, Matti 

Nummelan myötävaikutuksella Pelicans luovutti pojille nimikirjoituksin 

varustetut pelipaidat. Vaikka ottelun lopputulos oli vieraille 1–3, lähti hallilta 

kokemusta rikkaampana ja paidoistaan ylpeinä lauma nuoria miehenalkuja.

Joulun odotuksen merkeissä vietimme iltaa laavulla keskellä pimeää tal-

vista metsää, yhdessäolon, makkaroiden ja torttujen kanssa. Osanotto oli 

runsas. 

Viimeisenä vuotena pojat halusivat haastaa vielä kerran veljet sählype-

lii, joka sitten päättyi setien voittoon 12–11. Peli ratkesi aivan loppuminuu-

teilla. Poikien toivomuksena oli värikuulasota, joka sitten järjestettiin ns. 

”loppusotana”, siellä pojat rökittivät veljet mennen tullen.

Tulokset positiivisia

Kummiluokkatoiminnan tulokset ovat olleet positiivisia. Tärkein palaute toi-

minnastamme on ollut se, että pojat ovat osallistuneet jokaiseen järjestä-

määmme vapaaehtoiseen iltaan ja odottavat innokkaina seuraavaa. Veljien 

keskuudessa illat ovat olleet suosittuja. Meillä aikuisilla on paljon annetta-

vaa nuorille ja työmme roolimalleina on ensiarvoisen tärkeää. Veljien asian-

tuntemus ja elämänkokemus näkyvät iltojen aiheissa ja järjestelyissä antaen 

lisäarvoa tapahtumille, joita muuten ei olisi saatavilla.

Saimme useita uusia yhteistyöpyyntöjä ja ehdotuksia, mutta jatkoimme 

poikien kanssa ”omalla” porukalla – tämä oli poikien ja meidän juttu. Pai-

kallisten lasten ja nuorten kanssa toimivien ammattihenkilöiden palaute on 

ollut rohkaisevaa ja kannustavaa. Kotien antama välitön palaute on ollut 

ylitsevuotavan positiivista ja moniulotteista. Tämä kannustaa meitä jatka-

maan eteenpäin valitsemallamme polulla ja kehittämään toimintaamme poi-

kien kanssa. Viikottain kerron toiminnastamme nuorille, jotka ovat lähes-

tyneet erilaisia kysymyksiä esittäen.

Jan Heinänen

Kuva ”loppusodasta”. Artikkelin kirjoittaja Jokivarren koulun lehtori Jan Heinänen kuvan keskellä maastopuvussa. Kuva: Leo Vahlberg.
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LC Järvenpää/Jean Sibelius juhlisti tunnetuimman säveltäjämme Jean 

 Sibeliuksen 150-vuotisjuhlavuotta elokuvaillalla 9.9.2015 Järvenpäässä. 

Ohjelmassa oli Timo Koivusalon 2003 ohjaama elokuva SIBELIUS ja elo-

kuvan toisten pääosanesittäjien, Heikki Nousiaisen ja Seela Sellan muis-

telu elokuvan filmausajalta.

Ennen elokuvaesitystä lion Jani Uhlenius tenttasi vanhentunutta Sibe-

liuksen pariskuntaa esittäneitä Nousiaista ja Sellaa. Myös yleisö sai esit-

tää kysymyksiä. Vastaukset tulivat näyttelijämäiseen tapaan värikkäästi ja 

elehtien.

Tämä elokuvailta ei ole LC Jean Sibeliukselle 150-vuotisjuhlavuoden 

ainoa Sibelius-aktiviteetti. Klubin presidentti Tapani Rahko kertoi, että LC 

Jean Sibelius on talkoilla huolehtinut jo lähes kolmekymmentä vuotta Aino-

lan ympäristöstä, niin nyt juhlavuotenakin. Klubin tehtävistä on tarkoin 

 sovittu Ainolan henkilökunnan kanssa. Myös Suomen Lions-liitto on arvos-

tanut tätä talkootyötä myöntämällä 2014 ensimmäisen Ympäristöpalkinnon 

LC Järvenpää/ Jean Sibeliukselle.
Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski

Päijänteellä järjestettiin heinäkuun kolmantena viikonloppuna kaksi mer-

kittävää tapahtumaa: Päijänne-purjehdus ja kuvernöörikurssin 2005–2006 

kesätapaaminen. Kesälomastaan huolimatta Padasjoen kunnanjohtaja 

Heikki Jaakkola kävi kummassakin tapahtumassa esittämässä kunnan ter-

vehdyksen. Myös kurssitapaaminen uutisoitiin näyttävästi paikallislehdessä. 

Kuvernöörikurssin ohjelmassa oli Padasjoen harrastajateatterin erin-

omaisena esityksenä Agapetuksen ”Asessorin naishuolet”. Laivarantaan 

tutustumisen jälkeen kivuttiin Kullasvuorelle ja siellä uuden maisemator-

nin huipulle. Käytiin Galleria Pikantissa. Majoituttiin Villa Takilassa ja Päi-

jänteen kalasaaliista tehdystä herkullisesta illallisesta vastasi kenraali Gus-

tav Hägglundin Helsingin ja Brysselin aikainen luottokokki Leena Lehti. 

– Kurssitapaamisen järjestelyistä vastasivat kesäpadasjokelaiset Antti ja 

Jatta Tuomikoski.

Santa’s Future Cup 2015 -rallisprint kisailtiin Napapiirillä 28.–29.8.2015 Jou-

lupukin Pajakylässä. Kisassa starttasi liki 160 kuljettajaa sekä perjantaina 

että lauantaina, joten katsojille riitti ääntä ja vauhdikasta menoa. 

Lions Club Rovaniemi/Ronjat saivat tehtäväkseen osallistua liikenteen-

valvontaan, lipunmyyntiin sekä järjestää purtavaa tapahtumaan. Future 

Cupissa toteutettiinkin ensimmäistä kertaa Ronjien oma Ronjaurant-kah-

vila, jossa asiakkaita palveltiin hymyillen ja ilolla säästä riippumatta. Per-

jantain harmaassa ja sateisessa kelissä Ronjat ottivat tehtäväkseen jalkau-

tua makkaran ja kahvin myyntiin sateen keskellä asiakkaiden luokse. Näin 

saatiin monelle kisakatselijalle hyvä mieli. 

Ravintola sai suuren suosion ja tapahtuman myötä Ronjat pääsivät paitsi 

tutustumaan Rallisprintin vauhdikkaaseen maailmaan, myös keräämään 

varoja niitä tarvitseville.
Elsi Malkki

LC Jean Sibeliuksen elokuvailta

Lions Club Rovaniemi/Ronjat
talkoilivat Future Cupissa 

Kuvernöörikurssi 2005–2006 
Päijänteellä

Muusikko, lion Jani Uhlenius kiitteli klubin presidenttiparin Tapani ja Helena 

Rahkon kukittamia taitelijavieraita Heikki Nousiaista ja Seela Sellaa. Muistelu 

toi nyt 12 vuotta elokuvanteon jälkeen Sellalle kyyneleet silmiin.

Kuvernöörikurssilaiset koolla tapaamisen päätöskohteessa Heimo ja Tuire 

Potinkaran huvilalla. Kuva: Padasjoen Sanomat/Sari Heliövaara.

Ronja-ravintolassa riitti väkeä. Kuva: Liisa Isomaa.

Hyvät golfaavat lionit! 
Kutsumme teidät Lionien Golf European Championship 2015 -kilpailuun 

viiden tähden Precise Resort El Rompido -lomakylään Huelvaan, Espan-

jaan 30. marraskuuta – 7. joulukuuta 2015. Hotelli sijaitsee kahden kau-

niin golfkentän välissä ja sitä ympäröi hyvin tunnettu Doñana kansallis-

puisto. Pääset kokemaan kauniin luonnon ja pelaamaan viisi kierrosta 

golfia näillä Espanjan ehkä kauneimmista golfkentistä. Dr.  Volker Bern-

hardt, golfin ammattilainen, tulee antamaan ilmaista opastusta ennen 

jokaista kierrosta. 

Precise Resort El Rompido sijaitsee mukavasti kahden lentokentän 

läheisyydessä. Voitte lentää joko Faroon, Portugaliin (70 minuuttia) tai 

Sevillaan, Espanjaan (90 minuuttia) ja pääsette viettämään rentouttavan 

viikon golfin ja viihteen merkeissä. Ilmoittaudu jo tänään sillä voimme 

tarjota tämän ainutlaatuisen paketin vain 100 pelaajalle. 

Jos olet kiinnostunut muista golf-kentistä ja pelimahdollisuuksista 

Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa, lue lisätietoja Lionien golf-verk-

kosivuilta. Tilaisuudet vaihtelevat kolmesta neljään päivään ja niihin 

sisältyy aina mahdollisuus nähtävyyksille ja rentoutumiseen. Etukäteis-

varaus on tehtävä, koska tilaa on rajoitettu määrä.

Klubit ja piirit voivat ilmoittaa niiden omista turnauksista verkkosi-

vulla www.lionsgolf.info ja sitä kautta mainostaa tilaisuutta. Lisätietoja 

saa ottamalla yhteyttä Dr. Volker Bernhardtiin alla annettujen yhteys-

tietojen kautta. 

Odotamme näkevämme teidät golf-kentällä yhdellä näistä korkealaa-

tuisista tilaisuuksista. 

Lions Golf-järjestelytoimikunta PID Luis Dominguez Calderon

 Angelika Eisinger

 Dr. Volker Bernhardt 

www.lionsgolf.info 

charity@drgolf.info 

phone: (0034) 630794369
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Pauli Hakkari

LC Sipoo/Pornainen sai suruviestin 12.8.2015, sairaus 

oli näännyttänyt jäsenemme Pauli Hakkarin. Hän syntyi 

Askolassa 17.4.1943 ja lioniksi hänet kutsuttiin klubiin 

yli kaksikymmentä vuotta sitten. Pauli hankki yhteiskun-

nallisen osaamisensa rehtorina ja monissa luottamustoi-

missa. Hän löysi Tellervonsa kanssa heti oman paikan klu-

bissamme, he elivät lionsihanteet näkyviksi. Monet olivat 

ne projektit, joita Pauli johti. Kaikki lauluun ja musiik-

kiin liittyvä oli hänen ominta osaamisaluettaan, samoin yhteydenpito kummi-

veteraaniin Suomen-poika Üloon. Kaikki hänen toimintansa oli Melvin Jones 

-jäsenyyden arvoista. 

Pauli kantoi myös järjestöllisen vastuunsa, hän ehti olla kahteen kertaan pre-

sidenttinä ja piirissä hänellä oli kaksi usean vuoden hallituskautta. Jälkimmäi-

nen katkesi rajuun monivuotiseen sairauteen – ”Ne vahvimmat miehet ei ehjiksi 

jää.” Hän nukkui pois kotonaan päivänä, jolloin syylukukausi kouluissa alkoi. 

Pauli jätti hyvän perinnön, kaipaamme häntä.

Lars (Lasse) Henrik Heikkilä

LC Äänekosken perustajajäsen Lars Heikkilä kuoli Ääne-

koskella 18.12.2014 lähes 90-vuotiaana. Hän oli syn-

tynyt Kuopiossa 19.1.1925. Lassen sitoutuminen Lions- 

toimintaan oli esimerkillinen, hän osallistui 100% aktii-

visuudella 58 vuoden ajan klubikokouksiin ja kaikkiin 

klubin toimintoihin ja aktiviteetteihin. Hänen persoo-

nalliset ja toisinaan särmikkäätkin kommenttinsa klu-

bikokouksissa jäivät lähtemättömästi muistoihimmme.

Elämäntyönsä Lasse teki omassa toimistossaan rakennussuunnittelijana poh-

joisen Keski-Suomen alueella. Taitavana ja intohimoisena perhokalastajana Lasse 

oli valtakunnallisesti tunnettu ja kirjoitti mm. kirjan ”Harjuksen perhokalas-

tus”. Lassea jäivät kaipaamaan Lady Mirja, hänen kaksi poikaansa perheineen 

ja klubiveljet.

Aimo Hänninen

LC Vaajakosken jäsen, autoteknikko Aimo Hänninen 

kuoli 9.7.2015 88 vuoden iässä. Työelämässään, vuodesta 

1941 lähtien, Aimo palveli SOK:ta eri tehtävissä jääden 

eläkkeelle kuljetuspäällikön toimesta 1983. SOK-suhde 

jatkui Osuusliike Vaajalan ja OK Keskimaan hallintoneu-

vostoissa. Vaikka noin 70 vuoden aikana Aimon veneet 

vaihtuivat, hänet tunnettiin Päijänteellä. Ehkä koulu-

tukseensa ja ansiotyöhön liittyen vielä veneilyäkin mielui-

sampi harrastus oli autot ja niihin liittyvä toiminta. Aimo osallistui ensimmäi-

siin Jyväskylän Suurajoihin 1951 ja sitten vuosikymmeniä niiden järjestämiseen. 

Aimolla riitti aikaa ja energiaa suuresti arvostamaansa Lions-toimintaan. 

Hän oli LC Vaajakosken jäsen 40 vuotta osallistuen viime aikoihin saakka aktii-

visesti kaikkeen klubin toimintaan mm. presidenttinä, kokousedustajana ja usean 

jäsenen kummina. Erityisen panoksen hän antoi klubin varainkeräysaktiviteet-

teihin. Ansioistaan hänelle myönnettiin Melvin Jones -jäsenyys.

Puoliso, Heli, osallistui Aimon kanssa leijonien matkoille ja muihin tilai-

suuksiin. Elämänmyönteistä ”Amia” jäivät kaipaamaan omaisten lisäksi klubi-

veljet ja muut ystävät ja tuttavat.

Pentti Karppinen

LC Leppävirran pitkäaikainen jäsen Pentti Karppi-

nen nukkui ikiuneen vaikean sairauden murtamana 

6.6.2015. Hän oli syntynyt Kajaanissa 30.12.1933. 

Lions-jäsenyys alkoi Konnevedellä v. 1965. Pentti tuli 

siirtojäsenenä Leppävirralle v. 1967 ja oli klubin jäse-

nenä kuolemaansa saakka. Presidenttikauden 1974–75 

hän hoiti mallikkaasti ja oli mukana aktiivisesti klubi-

toiminnassa. Laulumiehenä hän kirjoitti lukuisia sketsejä juhlatilaisuuksiin ja 

oli valmis niitä esittämään.

Pentti Karppinen valittiin Leppävirran ensimmäiseksi kunnanjohtajaksi 

vuonna 1967, ja hän hoiti tätä virkaa 23 vuotta. Tehtävässään Pentti oli teho-

kas ja tarkka. Leppävirran elinkeinoelämä koki melkoisen nousun hänen aika-

naan. Hänelle myönnettiin kunnallisneuvoksen arvonimi. Veli Pentti oli ystä-

vällinen, helposti lähestyttävä ja esimerkillinen Lions-veli. Hän sai elää sisältö-

rikkaan elämän. Hänen poismenonsa jätti aukon Lions-veljespiiriin. Lähinnä 

suremaan jäivät puoliso Ritva ja neljä tytärtä perheineen

Pekka Koivisto

LC Vampulan klubiveljemme Pekka Koivisto menehtyi 

nopeasti edenneen sairauden murtamana 23.3.2015.

Pekka Koivisto oli syntynyt Ylivieskassa 14.9.1949. 

Viisivuotisen soitto-oppikoulun ja armeijan jälkeen hän 

teki työuransa Helsingin palotoimen palveluksessa. Työn 

ohessa hän kuului palokunnan soittokuntaan noin 30 

vuotta. Käsi-kädessä musiikin kanssa Pekan toisena har-

rastuksena läpi elämän kulki urheilu. Veteraanien MM-

kisoihin hän osallistui vielä vuonna 2014.

LC Vampulan jäsenenä lion Pekka aloitti vuonna 2011 ja klubimme presi-

denttinä hän toimi jo kaudella 2012–2013. Aina positiivista ja palvelualtista 

Pekkaa jäivät kaipaamaan puoliso ja lapset perheineen, isä ja sisar, sekä runsas 

ystävien ja tuttavien joukko sekä laaja leijonaväki.

Seppo Koivisto

Seppo Koivisto, s. 3.11.1946, teki työuransa Anjalan 

Paperitehtaalla työnjohtajana, nauttien sekä alaisten 

että esimiesten luottamusta. Eläkkeellä hän ehti olla vii-

tisen vuotta ennen menehtymistään vaikeaan sairauteen 

27.10.2014.

Seppo liittyi leijoniin 1.1.1991 ja hänestä LC Anja-

lankoski sai aktiivisen, kaikessa mukana olevan jäsenen. 

Yhdessä ladynsa kanssa he olivat kantajoukkona mitä 

tahansa klubissa tapahtui. Vuorollaan hoituivat myös presidentin sekä muut 

tehtävät. Usein kotona nähtiin nuorisovaihdokkaitakin.

Tarmoa riitti Sepolla myös palokuntatyöhön, jossa hän oli johtotehtävissä sekä 

paikallisessa vapaapalokunnassa että työnantajansa palveluksessa. Lapsirakasta 

pappaa jäivät kaipaamaan puoliso, lapset perheineen, äiti ja monet ystävät.

Kari Kuusisto 

LC Helsinki/Vuosaaren jäseneksi vuonna 1993 tullut 

kehityspäällikkö Kari Kuusisto menehtyi vaikean sai-

rauden uuvuttamana 5.7.2015. Hän syntyi Helsingissä 

25.1.1947. Kari toimi klubimme presidenttinä kaudella 

2002–2003 ja N-piirin piirisihteerinä 2010–2011. Hän 

työskenteli koko työuransa samassa pankkikonsernissa, vii-

meksi ennen eläkkeelle siirtymistään Danske Bankin kehi-

tyspäällikkönä Helsingissä.

Karin positiivinen asenne tarttui kaikkiin ja loi hyvän pohjan klubimme 

kehittämiseen ja vahvistamiseen. Hän oli uuttera, ihmisläheinen, vieraanvarai-

nen ja auttamishaluinen. Lions-toiminnan lisäksi kuorolaulu oli Karille tärkeä 

harrastus. Vuosaaren Mieslaulajat ja Helsingin Lauluveljet, joihin Kari kuului, 

olivat usein esiintymässä myös klubimme tilaisuuksissa. Kari kuului myös Hel-

singin Suomalaisen Klubin Kuoroon. 

Kaikkien harrastusten ylitse nousi kuitenkin oma perhe, puoliso, lapset ja 

lastenlapset. Yhdessä puolisonsa kanssa he kutsuivat ystäviään illanistujaisiin 

kotiinsa Vuosaareen tai kesäasunnolle Lohjan Puujärven rannalle. Silloin laulu 

raikui ja huumori lensi. Karia jäivät kaipaamaan puoliso lion Ritva, lapset ja 

lastenlapset, sukulaiset, lionit, kuorolaiset ja suuri joukko muita ystäviä. Olemme 

kaikki kiitollisia, että meillä oli ilo tehdä yhteistä matkaa Karin kanssa. 
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Esko Niittymäki

Kymiyhtiön ammattikoulun opettajana ja rehtorina pitkän uran tehnyt LC Toi-

jalan jäsen, insinööri Esko Niittymäki kuoli äkillisesti 76-vuotiaana Akaassa 

23.7. Hän oli syntynyt Sääksmäellä 9.11.1938.

Niittymäelle kertyi palvelusvuosia lähes 40. Vaikka koulun omistajayrityksen 

nimi ennätti muuttua neljään eri kertaan, opinahjo tunnettiin paikkakunnalla 

perinteisellä nimellään. Kuusankoskelaisille tämä maamme yksi vanhimmista 

ammattioppilaitoksista oli monella tavoin merkittävä instituutio, sillä se antoi 

eväät työelämään vuosien 1914–2006 aikana lähes 10  000 nuorelle. Siirtymi-

nen perinteisestä opetusmallista digitaalitekniikan opettamiseen ja simulaattorei-

den käyttöön sujui Niittymäen johdolla sujuvasti. Viimeisin muutosvaihe hänen 

urallaan oli Kymmene Oy:n ja Yhtyneitten Paperitehtaiden teollisuusoppilaitos-

ten yhdistäminen 1990-luvun lopulla. Eläkkeelle Niittymäki jäi 2002 ja muu-

taman vuoden kuluttua UPM-konserni lopetti oman koulumuotoisen ammat-

tikoulutuksensa kokonaan.

Niittymäen pitkän rehtorikauden aikana Kymin ammattikoulusta valmis-

tui tuhat ammattimiestä. Täydennyskoulutusta saivat lisäksi sadat yhtiöläiset. 

Rehtori tunnettiin leppoisana huumorimiehenä, jolla oli silmää murrosikäisten 

oppilaidensa käsittelyssä. Eläkkeelle siirryttyään hän muutti puolisonsa Anjan 

kanssa synnyinseudulleen Toijalaan, missä hän jatkoi aktiivisesti Kuusankoskella 

alkanutta toimintaansa Lions-järjestössä.

Eero Niinikoski

Raimo Paukku

Kurt Pettersson-Fernholm

LC Pori/Meri-Porin perustajajäsen ja klubin ensim-

mäinen presidentti Kurt Pettersson-Fernholm menehtyi 

 nopeasti edenneeseen sairauteen Porissa 5.8.2015. Lion 

Kurt oli syntynyt Kotkassa 23.7.1938. Poriin hän muutti 

perheensä mukana jo nuorena. Koulutukseltaan Kurt oli 

filosofian maisteri, ammatiltaan hän oli sairaalakemisti 

ja lääkealan yrittäjä.

Lion Kurtin lions-ura kesti 39 vuotta, jona aikana 

hän ehti toteuttamaan valtavaa auttamishaluaan monen monta kertaa. Kurt 

oli meille ”henkinen isä”, jonka iloisuus ja elämänmyönteisyys antoi esimerkil-

listä voimaa kaikille klubimme leijonille. Lions-tehtävistään hänet oli palkittu 

mm. Melvin Jones -jäsenyydellä, Suomen Lions -liitto ry:n I-ruusukkeen ansio-

merkillä sekä 30-vuotisperustajajäsenen ansiomerkillä. 

Lion Kurtin siunaustilaisuus pidettiin Reposaaren kirkossa 29.8.2015, jonka 

jälkeen hänet laskettiin haudan lepoon viereiselle kirkkomaalle, hyvin lähelle 

merta ja sen tyrskyjen kohinaa. Lion Kurtia jäivät kaipaamaan puoliso Reija, 

kaksi poikaa perheineen, sisar ja veli sekä suuri joukko muita sukulaisia ja ystäviä. 

 Raimo Järvinen

Seppo Saario

Alkaneen kauden ensimmäisen kokouksen asialista alkoi 

säväyttävällä uutisella:   pitkäaikainen lionveli Seppo 

Saario on kuollut. LC Hamina-klubin aktiivinen lion 

menehtyi pitkäaikaisen sairauden jälkeen 24.8.2015 

Haminassa.

Lion Seppo oli esimerkillisesti mukana klubin toimin-

noissa kuten myös piiritasolla.  Lohkon ja alueen puheen-

johtajavirat hän hoiti kausina 1995–97.  Piirisihteeri-

rahastonhoitajana hän toimi oman klubiveljen kuvernöörikauden 2002–2003. 

Ammatiltaan Seppo oli kemian insinööri. Hän syntyi 28.10.1942. Seppo kut-

suttiin klubiin vuonna 1983.  Klubin vuosijuhlan yhteydessä  viime kaudella 

hänet palkittiin SLL:n ansiotähdellä. Lionstoiminnan lisäksi Sepon harrasteena 

oli mieskuorolaulu Haminan Mieslaulajien pitkäaikaisena jäsenenä.

John Strang

LC Nykarlebys lionsbroder John Strang avled den 8 sep-

tember 2015 i en ålder av 89 år. John föddes den 21.12 

1925 i Kållby. Han började sitt lionsmedlemskap i LC 

Vörå år 1964 och 

flyttade 1966 till Nykarleby som transfermedlem. Han 

var president år 1969–1970 och hade under många år 

100 % närvaro ända till han ansökte om priviligierat 

medlemskap. Melvin Jones-medlemskap tilldelades han 1996. John arbetade som 

bankdirektör under 20 år ända fram till pensioneringen. Han var också aktiv 

inom kommunalpolitiken och stadens fullmäktigeordförande i många år. John 

var aktivt med i krigsinvaliderna och satt med i styrelsen för Nykarleby Sjuk-

hem från starten 1990 till sin död.

Tapio Ventoniemi

LC Jokelan pitkäaikainen jäsen, Lions-ritari Tapio Ven-

toniemi menehtyi nopeasti edenneen vaikean sairauden 

seurauksena1.8.2015. Hän oli syntynyt Tuusulan Joke-

lassa 21.2.1936.

Tapio Ventoniemi oli toisen polven leijona. Hänen 

isänsä liikenneneuvos Väinö Ventoniemi oli LC Jokelan 

perustajajäsen. Tapio kutsuttiin leijoniin vuonna 1982. 

Ventoniemi toimi LC Jokelan presidenttinä kaudella 

1991–92. Tunnuksena ansiokkaasta ja monipuolisesta toiminnasta hänet lyö-

tiin Lions -ritariksi vuonna 2004.

Tapio Ventoniemi toimi Ventoniemi-yhtiöiden toimitusjohtajana 1984–2000 

ja niiden hallitusten puheenjohtajana 2001–2006. Ventoniemi oli rauhallinen, 

suora ja reilu ja johti pehmeästi, joskin vaativasti. Perheyhtiöiden toimialojen 

laaja-alainen tunteminen auttoi Tapiota ja yhtiöitä 1990-luvun laman vaikeuk-

sien yli. Yrittäjyyden kokemukset antoivat myös näköaloja monipuoliseen Lions-

toimintaan. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo Terttu sekä lapset, lastenlapset ja 

muut sukulaiset sekä Lions-veljet ladyineen.

Juha Viitanen

LC Porvoo-Borgån jäsen Juha Ilmari Viitanen sai kutsun 

pois keskuudestamme kesäkuun toisella viikolla vain 48:n 

vuoden iässä. Juha toimi rakennusalan yrittäjänä ja siinä 

tehtävässä hän osoitti erinomaista kyvykkyyttä ja taitoa.

Juha oli aktiivinen leijona. Juhan yllättävä kuolema 

kosketti meitä kaikkia klubilaisia syvästi. Hän oli val-

mis lähes kaikkiin aktiviteetteihin itseään säästämättä. 

Varainhankinnassa Jussi oli vertaansa vailla. Muun 

muassa joulukuusien haku metsästä, myynti ja ilmoitusten hankkiminen jul-

kaisuihimme olivat hänen ominta osaamisaluettaan. Kesäkuun alkupuolella hän 

oli lähdössä leijonakokoukseen Vuokattiin, mutta tuo matka ei hänen kohdal-

laan sitten toteutunutkaan. Juha oli varsinainen klubin ilopilleri. Hänen huu-

morinsa oli mukaansa tempaavaa ja useasti hän sai klubikokouksen ilmapiirin 

iloiseksi mainioilla sutkautuksillaan.

Jussi oli myös herkkä ihminen. Hän liiteli usein sfääreissä ja siitä hän lienee 

saanut valtavan elinvoimansa. Ystävänä Jussi oli luotettava. Kun hän jotain 

lupasi, sen hän myös piti. Olemme menettäneet erinomaisen leijonan ja ystävän, 

mikä jättää klubimme toimintaan korvaamattoman aukon. Jussia jäivät kai-

paamaan Ritva-puoliso, lapset, leijonaveljet puolisoineen ja suuri ystävien joukko

Jorma Varjonen

LC Laitila/Untamoinen sai 17.8. suruviestin, jossa ker-

rottiin, että perustajajäsen Jorma Varjonen oli menehty-

nyt pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana. Hän oli syn-

tynyt 13.5.1944 ja viettänyt lapsuutensa Raumalla ja 

Porissa. Rauman opettajavalmistuslaitokselta hän valmis-

tui kansakoulun opettajaksi tehden elämäntyönsä Laiti-

lan Suonteen koulussa.

Klubin veljet, etenkin perustajajäsenet muistavat Jor-

man innokkaana, humoristisena ja seurallisena lionina. Musiikki oli mieluisa 

harrastuksensa. Jorman ollessa jäsenenä 1980-luvulla järjestettiin salintäytei-

selle yleisölle Kievarissa useita ikimuistettavia kabaree-ohjelmia, joissa Jorma oli 

yhtenä kantavana voimana laulajana ja käsikirjoittajana. Muistoihin ovat jää-

neet ”Takametsän talkoot”, ”Joutsenlampi” ja ”Kipparit kaukomailla”. Untamoi-

set ottavat osaa Leena-puolison ja Jorman kahden tyttären suruun. Jorma jätti 

syviä ”leijonan jälkiä” ympärilleen. Perustajajäsenemme muisto elää ja säilyy.



Svenska sidor

46  LION  5/15

Vår mångfald är 
vår styrka

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Lions Clubs Internationals 

president

I Japan kan vårt samhälle tacka bus-

hido, samurajernas uppförandekod, 

för mycket. Samurajerna har posi-

tiva och negativa sidor, men samu-

rajerna främjar stabilitet och säkrar 

fred. Andra positiva traditionella vär-

deringar i bushido är respekt för de 

äldre, skydda de svaga och värde-

sätta rättvisa och heder.

Alla kulturer har sina egna under-

bara dygder, och alla de 210 länder 

och geografiska områden som ingår 

i Lions Clubs International bidrar till 

vår organisations styrka och vitalitet. 

Lions mångfärgade tyg har fått sin 

hållbarhet och flexibilitet från sina 

olika individuella fibrer.

Med andra ord, vår mångfald är 

vår styrka. Vi är inte en dussin-or-

ganisation. En storlek passar inte 

alla. Klubbarna har frihet att välja 

sina egna projekt och rekrytera sina 

egna medlemmar. Ju mer vi värde-

rar mångfald och förebilder i våra 

klubbar, desto mer kommer vi att 

blomstra.

Nya perspektiv  
och ny energi

Så i år vill jag uppmana klubbarna att 

fortsätta rekrytera kvinnor, yngre och 

medelålders personer för att ytterli-

gare öka vår mångfald. Med mång-

fald bland medlemmarna får klubben 

nya perspektiv och ny energi.

På samma sätt ska ni inte tveka 

att prova på nya projekt. Vi får inte 

stagnera. Vi äter inte gammalt bröd 

eller ris, och vi vill inte ha en gam-

mal klubb. Vi måste ha modet att se 

till att våra klubbar är fräscha, ung-

domliga och livfulla.

Samarbete ger styrka

Vi måste också samarbeta. En gam-

mal historia illustrerar styrkan med 

lagarbete. En mäktig samurajlord, 

Mori Motonari, kallade till sig sina 

tre söner och bröt lätt sönder en pil. 

Men när han höll samman tre pilar 

kunde den muskulöse mannen inte 

bryta sönder bunten. Moralen är tyd-

lig. Amerikanerna har till och med 

sitt eget talesätt för det: enade vi stå, 

söndrade vi falla. När de 1,4 miljo-

nerna i Lions familj står enade kan vi 

sprida ett ljus av hjälpinsatser över 

hela världen.

Så låt oss i år vara ett lysande 

exempel på samuraj-andan. Lion-

medlemmar, var som samurajer. Men 

när ni ger er ut på era serviceaktivi-

teter, lämna era skarpa svärd hemma 

och bär bara med er samuraj-andan!

Lionsorganisationens internationella president, Dr. Jitsuhiro Yamada talar vid 

internationella årsmötet i Honolulu. Foto: Heikki Hemmilä.

Vår stiftelse visar omsorg och medkänsla
Bästa lionmedlemmar,

I början av augusti härjade 

tyfonen Soudelor genom Stilla 

havet. Soudelor var en gång 

en super-tyfon och har redan 

krävt dussintals offer. Miljon-

tals familjer är utan vatten, el 

och tak över huvudet. Stormen 

har orsakat monsunregn, kraf-

tiga vindar, översvämningar och jordskred i hela regionen.  

Lions Clubs International Foundation (LCIF) ingrep omedelbart. Ett nödan-

slag på 10  000 USD delades ut till lionmedlemmarna i distrikt 204 i Mikro-

nesien för räddningsarbetet i Saipan. Ett större katastrofanslag på 200  000 

USD delades ut till multipeldistrikt 300 i Taiwan för att hjälpa med både 

omedelbara behov och långsiktig återuppbyggnad.

Lionmedlemmarna i MD 300 i Taiwan, Kina och Mikronesien hjälper sina 

grannar. Men de behöver din hjälp. Återuppbyggnaden efter tyfonen 

 Soudelor kommer inte att vara lätt, men lionmedlemmarna och vår stiftelse 

stöttar de humanitära behoven i dessa samhällen både på kort och lång sikt. 

Ge ett bidrag till LCIF:s katastroffond och ge hopp till de som har drabbats 

av denna katastrof.

Våra tankar och böner går till alla dem som har drabbats av tyfonen Souledor.

Med vänlig hälsning,
Joe Preston

Ordförande, Lions Clubs International Foundation   
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Den tjänande Lionsorganisationen

Asylsökande  
i Finland 2015

Under den senaste tiden har det i 

Finland funnits två samtalsämnen 

som över allt annat har förorsakat 

diskussion och ställningstaganden. 

Det ena av dem är asylsökande och 

flyktingar. De flesta som kommer 

till Finland är asylsökande, inte flyk-

tingar i juridisk mening. Inom Lions-

förbundet och dess medlemskår har 

vi diskuterat hur vi kan hjälpa till i 

det här ärendet.

Situationen uppstod plötsligt och 

de asylsökandenas antal växer hela 

tiden. Då det inte är fråga om en kort 

period då det gäller att hjälpa asylsö-

kande, har det varit nödvändigt att 

reda ut vad vi kan göra och hur vi 

gör det i samarbete med olika orga-

nisationer.

Vi bör ha en procedur som fung-

erar långt in i framtiden. Proceduren 

bör vara sådan att våra egna, redan 

överenskomna och beslutade aktivi-

teter i regel bör prioriteras.

Vi ska också komma ihåg att 

Röda Fjädern med temat, Stöd ung-

domen till självständighet, är vår 

omfattande huvudaktivitet perio-

den 2016–2017.

Behovet av hjälp är långt bero-

ende av orten och därför har Lions-

förbundet inte så stora möjligheter 

att riksomfattande kartlägga helhets-

situationen. Därför har vi i samarbete 

med distriktsguvernörerna beslutat 

att distrikten koordinerar hjälpbe-

hovet med en procedur som bäst 

lämpar sig för respektive distrikt. 

Man informerar om tillvägagångs-

sätten t.ex. via distriktsguvernörens 

informationsbrev. Ifall du vill hjälpa 

en asylsökande, ta kontakt via din 

egen klubb på det sätt som man bli-

vit informerad om. Då man agerar 

utgående från givna modeller är den 

hjälp som man ger koordinerad och 

hjälpen riktar in sig på rätt sak.

Jag hoppas att alla lion förhål-

ler sig positivt till asylsökande och 

flyktingar.

Medlemsenkäten 2015

Alla som har sin e-postadress införd 

i förbundets medlemsregister har fått 

den medlemsenkät som gäller den 

här perioden, 2015. Du har tid att 

svara till slutet av oktober. Vi hoppas 

att så många som möjligt besvarar 

enkäten. Den genomförs på samma 

sätt som under tidigare perioder men 

den här gången på de öppna sidorna. 

Man kan alltså besvara enkäten utan 

att logga in sig på sidorna för med-

lemmar.

De enskilda svaren behandlas 

anonymt och på det sättet kan ingen 

aktör ta del av de enskilda svaren. 

Det sammandrag som görs upp utgå-

ende från svaren ger värdefull infor-

mation för planeringen av perioden 

2016–2017, i vilken riktning vi ska 

föra tyngdpunkten i vår verksamhet 

och speciellt i vilket hänseende vi 

kan förbättra vår verksamhet. Under-

sökningen betjänar såväl klubbarna, 

distrikten som Lionsförbundet. 

Ask one

Ingen kommer med i verksamheten!
Påståendet håller streck, om ingen 

vet att man kunde komma med i 

klubbens verksamhet. Uppgiftsom-

rådet är oklart. Ingen blir ens tillfrå-

gad.

Visste du att, enligt medlemsen-

käten, att de som inte är med i klubb-

verksamheten, men gärna skulle vilja 

vara med, meddelar många som 

orsak att ingen ens har frågat ifall 

de vill komma med.

Hur många av dem som slutat 

skulle ha fortsatt om någon skulle 

ha frågat. Förmedlar vi information 

om de som flyttar från orten till deras 

nya boningsort.

Nuförtiden har inte människorna tid!
Påståendet håller streck; om man 

inte behärskar sin egen tidsanvänd-

ning, livssituationen är sådan, man 

stannar inte upp och funderar, hur 

man använder sin tid eller inte tror 

på forskning som säger att männ-

iskan har fritid mera än någonsin.

Har du någonsin funderat på var-

för Du själv har tid eller varför vissa 

organisationsmänniskor har tid. Var-

för har jägaren alltid tid för älgjak-

ten? Varför har vinterbadaren tid att 

ta ett dopp i kyligt vatten? Varför har 

någon tid att se på television kväl-

larna i ända? Är den egna fritidssys-

selsättningen en tillräckligt viktig 

sak? Alla har vi lika mycket tid, 4  t/

dygn, 18 t/vecka, 8  760 t/år. Hur 

använder du den tiden?

Ordförandens  
utmaning och 
servicebrickan

Du kommer väl ihåg de utmaningar 

som gällde servicebrickan som jag 

framförde i det förra numret av tid-

ningen. Utmaningarna är ännu i 

kraft och man kan ta del av dem i 

LION-tidningen nr 4 samt på förbun-

dets www-sidor.

Ansvaret är vårt-guiden är ett red-

skap för föräldrarna att med barn och 

ungdomar diskutera saker som har 

att göra med användning av datorer 

och internet.

Vid årsmötet i Vuokatti godkände 

man Lions-lotten som en gemen-

sam insamlingsaktivitet för att stöda 

serviceaktiviteter för barn och ung-

domar. 

Utrymmena i  Lions-ögonsjukhuset 

i Sri Lanka, Ratnapura, som är 

 oinredda, fås i användbart skick.

Ordföranden står 
till klubbarnas och 

medlemmarnas 
förfogande

Ifall Du har något att fråga eller kom-

mentera ska du modigt ta kontakt.

En koncentrerad förbundsordförande, CC Jari Rytkönen.

Jari Rytkönen
Ordförande för Finlands 

Lionsförbund
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Man kände att hösten var i antå-

gande då guvernörsrådet 29– 

30.8.2015 höll sitt första egent-

liga möte för perioden 2015–

2016. Mötet hölls i Luosto, alltså 

norr om polcirkeln, med Lions 

Club Sodankylä och Lions Club 

Sodankylä/Sompio som värd-

klubbar. Deltagarantalet översteg 

100. Veckoslutsmötets  kanske 

mest brännande diskussions-

ämne var det öde som drabbat 

vårt gemensamma projekt Fin-

land i toppen. Hur man härefter 

ska förhålla sig till det nordiska 

samarbetet gav upphov till en hel 

del åsikter.

Öppningsfesten på lördagen inled-

des med att Sodankyläs kommun-

direktör Viljo Pesonen framförde 

Sodankylä kommuns hälsning var-

efter ordförande Jari Rytkönen fram-

förde hälsningar från förbundet. I 

sitt anförande tog han bl.a. upp den 

servicebricka som han initierat. Ifall 

Sodankyläklubbarna ordnade ett välbesökt 
guvernörsrådsmöte i Luosto

det finns klubbar som söker idéer till 

aktiviteter, erbjuder servicebrickan 

alternativ. Ordförande tog även upp 

de direkta utmaningar som finns för 

den påbörjade perioden. Till dem hör 

bl.a. att kunna genomföra det ung-

domsarbete som lionen gemensamt 

har beslutat om. Ordförande note-

rade även vikten av att förbundet 

under rådande förhållanden sköter 

kommunikationen på ett effektivt 

sätt.

L-distriktets hälsning framför-

des av distriktsguvernör Kauko Nie-

melä. Presidenterna Mika Nikula (LC 

Sodankylä) och Tapio Hietala (LC 

Sodankylä/Sompio) önskade delta-

garna välkomna på arrangörsklub-

barnas vägnar.

Vid öppningsfesten fick man 

också ta del av direktör Jukka Joke-

las (Sakatti Mining Oy) synpunkter 

på den finländska gruvindustrin och 

dess verksamhetsförutsättningar. En 

industrigren som allt mera låter tala 

om sig och som har en rätt stor eko-

nomisk betydelse för norra Finland.

Intressant var även att höra PDG, 

skolrådet och krigsveteranen, Kauno 

Laines historiska tillbakablick över 

Sodankylä och den lokala lionsverk-

samheten.

Vi kan ändra en 
människas värld

Mötets seminariedel inleddes av EM 

Ritva Ohmeroluoma som hade med-

mänsklighet som tema. Hon utgick 

från den verksamhet som bedrivs 

inom Kyrkans utlandshjälp och med 

den associerade Kvinnobanken. Här 

har man gjort och gör ett stort arbete 

för att hjälpa och stöda människor i 

u-länderna. I framtiden kommer det 

att behövas allt mera frivilligarbete 

och hennes slutinlägg var att vi inte 

kan ändra hela världen men var och 

en av oss kan ändra en människas 

värld.

Röda fjäderns kampanjchef Matti 

Tieksola redogjorde för kampanjens 

nuläge. Fjäder-produkterna har i stort 

sett valts ut och han kunde också 

berätta att klubbarnas insamlingsmål 

har beräknats och delges klubbarna 

inom den närmaste tiden. Den offi-

ciella öppningen av kampanjen sker 

19.3.2016 i Tammerfors.

Synlighet med  
Det Godas Dag

Generalsekreteraren Maarit Kuikka 

tog för sin del upp Det Godas Dag 

och redogjorde även för läget inom 

förbundets kommunikationssektor. 

Tanken bakom Det Godas Dag 8.10 

är att väcka den stora allmänheten 

att notera att vi finns. Vi ska ut på 

gator och torg med informationsma-

terial, ballonger, banderoller osv. Vi 

ska använda oss av sociala media 

och lokalpress där vi berättar vad vi 

gör. Beträffande förbundets kommu-

nikationssektor redogjorde general-

sekreteraren för hur den nu är upp-

byggd där kommunikationsledaren 

vid sin sida har en arbetsgrupp som 

ser över de kommunikationsbehov 

som branscherna och arbetsgrup-

perna har. Som stöd i arbetet med 

det praktiska har man kommunika-

tionsbyrån Medita Communication.

Utbyggnaden av ögonsjukhu-

set i Ratnapura var ämnet för PID 

Erkki Laines anförande. Där borde vi 

ännu kunna se till att få husets bot-

tenvåning färdigställt så att det kan 

tas i sjukhusbruk. Till det krävs ca 

125  000 € d.v.s. 5 € per lion. Klub-

barna och även enskilda lion kan 

också betala en klumpsumma på 

500  € och med det få sitt namn på 

donatorernas tavla i sjukhuset.

Arne Ritari -stiftelsen fyller 30 år. 

Stiftelsens ordförande PDG Tapani 

Matintalo redogjorde för den före-

gående perioden och planerna inför 

perioden 2015–2016. Under jubi-

leumsåret lanserar man ett speciellt 

IPCC Tuomo Holopainen framför allas tack till PID Harri Ala-Kulju för hans 

konsekvent genomförda presidentkampanj som ändå inte gav önskat resul-

tat. Foto: BVL.

Direktör Jukka Jokela, Sakatti Mining Oy, berättade livfullt om gruvdriftens 

förutsättningar i Lappland. Foto: BVL.
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30-årsjubileumsbidrag för att stöda 

ungdomsarbete. Understödet bevil-

jas som högst 60 % av den utrust-

ning som klubben/klubbarna skaffar. 

Det här bidraget kan sökas till slutet 

av maj 2016 och det förhöjda bidra-

get är i kraft endast den här verk-

samhetsperioden och endast för att 

stöda ungdomsarbete.

Aktuella ärenden som även togs 

upp var kommande ledarskapsutbild-

ningar, julkorten och MyLCI. 

 

Besvikelse präglade 
Finland i toppen 
rapporteringen

Själva guvernörsrådsmötet inled-

des med att man fick ta del av bak-

grundsfakta gällande det beklagliga 

utfallet av vår gemensamma strävan 

att få PID Harri Ala-Kulju till organi-

sationens president. ID Jouko Ruis-

salo berättade om själva processen 

och om hur den internationella sty-

relsen fick ta del av den verkställande 

kommitténs beslut att för fram PID 

Gudrún Yngvadóttir som favorise-

rad kandidat till 2:a internationella 

vicepresidentposten. PID Harri Ala-

Kulju gav för sin del åhörarna en 

inblick i det ”spel” som bedrivits 

under den senaste tiden. Den förra 

förbundsordföranden Tuomo Holo-

painen tackade Harri Ala-Kulju för 

hans aldrig sviktande engagemang 

och i detta tack instämde publiken 

med stående ovationer.

Guvernörsrådet tog del av gene-

ralsekreterarens ekonomiska över-

sikt. Det preliminära bokslutet för 

perioden 2014–2015 presenterades. 

Det visade ett positivt resultat. Bok-

slutet behandlas ännu av styrelsen 

och guvernörsrådet i november.

Årmötets  
deltagaravgift  

slopas 2019

Man gick även igenom beslut som 

årsmötet fattade i Vuokatti i juni och 

i det sammanhanget beslöt man att 

slopandet av deltagaravgiften till 

årsmötet gäller fr.o.m. årsmötet år 

2019. Hänvisning till detta gjordes 

även motsvarande ändring i årsmö-

tesdirektiven.

Övriga ärenden som behandlades 

var fördelningen av den s.k. distrikt-

spengen, ändring av förbundets 

resereglemente samt konstaterande 

av medlemmarna i förbundets bran-

scher och arbetsgrupper.

Kvällsfesten efter avslutat möte 

gav möjligheter till intressanta dis-

kussioner och trevlig samvaro. 

BVL

Jag deltog senaste vinter i en fort-

bildning för lärare och föreläsaren 

talade om hur viktigt det var med 

emotionell förmåga och förmåga till 

växelverkan. Han frågade publiken 

om man lärde ut dessa färdigheter 

i skolan. En hand sträcktes upp och 

kvinnan berättade att de använde 

sig av Lions Quest. Jag hade lust att 

stiga upp och ställa till med en gläd-

jedans. Jag höll mig på bänken men 

man blev på gott humör. Det hjälpte 

också till då jag förberedda mig inför 

den här ordförandeperioden. I Vuo-

katti hejade Quintus och Quintina 

på mig.

Starten gick av stapeln i slutet av 

augusti i Karleby då vi tillsammans 

med utbildarna och distriktens ord-

förande samlades för att förbereda 

oss inför perioden. Där fattade man 

även betydande beslut. Vi ville näm-

ligen göra det möjligt för allt flera 

lärare och fostrare att delta i kurser. 

Därför sänkte vi på kursprisen perio-

den 2015–2016. Grundkursen kostar 

nu 370 € i stället för tidigare 410  € 

och kompletteringskursen 200  € i 

stället för 248 €.

Vi ökar det goda

Genom att öka det goda minskar 

illamåendet. Livskunskap mäts med 

sunda levnadsvanor, självrespekt, 

att godta olikheter, att hjälpa andra, 

att inkludera, att visa ansvars- och 

gruppkänsla. För att nämna några. 

Och de här färdigheterna kan man 

inte mäta i pengar. Man har räknat 

ut att man, med att utbilda en lärare 

eller fostrare, kan inverka på att livs-

kunskaperna ökar hos i medeltal 17 

barn eller ungdomar.

Vi lion kan göra gott genom att 

ge lärare och fostrare möjlighet att 

delta i Lions Quest – Kunskap för 

livet -kurser och genom att dela 

ut Ansvaret är vårt – Tryggt hem-

ma-handböckerna till 3:dje klas-

sisternas föräldrar. Barnens och de 

Livskunskap ökar barnens och 
de ungas välbefinnande

ungas välmående ökar genom att 

lära sig livskunskap.

Bara att sätta igång

Lions Quest-gruppen har redan satt 

igång och det samma önskar vi av 

alla lion. I O-distriktet har också 

Quest Nalle rest iväg tillsammans 

med distriktsguvernören Jukka Borén 

och hans hustru Leena. Nalle har 

också lovat delta i lionens och Fin-

lands hundraårsfest i O-distriktet. På 

sitt eget söta sätt för det fram bud-

skapet om livskunskap, om de små 

saker, som i sista hand är de mest 

viktiga.
Raija Fors

Lions Quest arbetsgruppens 
ordförande 2015–2018

Utbildning Längd Pris (med moms) 

Grundkurs (förskoleutbildning, 

grundskola, 2:a stadiet)

2 dagar 370 € 

(tidigare 410 €)

Fostrare utanför skolan 2x3,5 h 248 €

Föreningar för motion och idrott 2x3,5 h 248 €

Kompletteringskurs 6 h 200 € 

(tidigare 248 €)

En hel grundkurs 

(20–35 deltagare/kurs)

2 dagar 7000 € (200–350 

€ per deltagare)

En hel kompletteringskurs 

(20–35 deltagare/kurs)

6 h 3500 € (100–175 

€ per deltagare)

Priset på kurser 2015–2016

Den nya ordföranden Raija Fors med Quintus och Quintina. 

Foto: Heikki Hemmilä.

Att notera speciellt i A, F, O, N och B-distrikten:

En svenskspråkig LQ-grundkurs ordnas i Mariehamn på Åland 7–8.4.2016.

För allmän information om Lions Quest på svenska, se: 

http://www.lions.fi/verksamhet/lions_quest_-kunskap_for_livet/
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Lionshusen i Finland och USA

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2015–2016

Styrelsens möten:

1.10/29.10./20.11.

28.1.2016/4.3./28.4./27.5.

Guvernörsrådets möten 2015–2016:

20–21.11.2015, Helsingfors

4–6.3.2016, Mariehamn, Åland (LC Mariehamn)

27.5.2016, Åbo

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2015–2016: 

Sökö, 20.2.2016, LC Hartola

Skidning, LC Uurainen, mars första eller andra veckan

Pilkning, LC Kesälahti, mars

Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 18–19.6.2016

Sinnesstämningen återvände helt 

nyligen från semester men kalen-

dern visar att vi redan har september. 

Augusti var en fartfylld månad och 

tydligen försvann den inre kalendern 

lika snabbt. Då tidningen utkommer 

lever vi redan i oktober. 

Som bäst synar man den gångna 

perioden och förbereder arkiveringen 

av verksamhetsberättelsen och bok-

slutet för de kommande generatio-

nerna att förundra sig över. Perio-

den 2014–2015 präglades av en stark 

satsning på att få i skick förbundets 

ekonomi och jag vågar redan nu med 

gott mod berätta att anpassningen 

av ekonomin lyckades; bokslutet är 

skapligt positivt. Man skar ner utgif-

terna men man har nu och kommer 

även i fortsättningen att ha bekym-

mer med att få inkomster som mot-

svarar de budgeterade. Sparandet har 

sin gräns och det betyder att man 

i fortsättningen bör fästa allt större 

vikt vid att inkomstsidan säkerställs.

De finländska  
lionens grotta

Lionshuset är beläget i Helsingfors, i 

Malm med bra kommunikationsför-

bindelser. Huset färdigställdes 1987 

och det står på en tomt som hyrs av 

Helsingfors stad.  Hyrestiden sträcker 

sig till 2045. Husets våningsyta är 

sammanlagt 900 m2 som fördelar 

sig på tre våningar ovan jord och en 

källarvåning. Lionsförbundet använ-

der sig av 490 m2. Övriga utrymmen 

är uthyrda. På årsnivå är fastighets-

utgifterna ca 60  000–70  000 € som 

täcks med hyresinkomster och med-

lemsavgifter.

Inder perioden 2011–2012 gjor-

des en konditionsgranskning av 

Lionshuset. I det stora hela är 

byggnaden i gott skick. De mest 

brådskande åtgärderna för att för-

nya värmedistributionsutrustningen.  

Luftkonditioneringskanalerna rensa-

des sommaren 2012. Nästa åtgärd 

som står i tur är att förnya fönster-

karmarna. En genomgång av behovet 

med tillhörande kostnadsberäkning 

utförs under den här hösten.

Förbundets kansli ligger på andra 

våningen. Förutom generalsekretera-

ren finns det för närvarande på för-

bundskansliet fem anställda som 

betjänar medlemmarna. En av för-

bundets anställda har nyligen inlett 

sin moderskapsledighet.

Grottan för hela  
världens lion

I förstaden Oak Brook, i utkanten av 

Chicago hittar man hemmet för 1,38 

miljoner lion d.v.s. internationella 

organisationens huvudkontor. Jag 

gjorde ett besök där 14–18.9.2015 

tillsammans med ordförande Jari Ryt-

könen. Våra dagar var långa med 

intensiva diskussioner med perso-

ner som jobbade där. Bl.a. diskute-

rades MyLCI och lionsverksamhet-

ens hundraårsjubileum. Vi diskute-

rade också LION-tidningens fram-

tid. Fr.o.m. januari 2018 utkommer 

den internationella LION-tidningen 

endast fyra gånger i året som papper-

sversion. Samtidigt sjunker det eko-

nomiska understödet till de natio-

nella tryckta LION-tidningarna till 

fyra dollar per medlem och år (för 

närvarande sex dollar per medlem). 

Därutöver förutsätts av de nationella 

tidningarna att de månatligen publi-

cerar en uppdaterad nätversion.

Den internationella organisatio-

nen har börjat ett strategiarbete vars 

avsikt att föra lionsverksamheten in 

i nästa århundrade. Även den inter-

nationella organisationen har märkt 

att verksamhetssättet och -formerna 

behöver förnyelse och man bör skapa 

nya sätt att delta i verksamheten. 

Vid ett seminarium som ordnas vid 

Europa Forum i Augsburg har man 

möjlighet att bekanta sig med ett 

utkast till strategi.  Vid huvudkon-

toret ansavarar ”chief of global deve-

lopment” Kevin Cherep för strategi-

arbetet.

Av de nästan 300 anställda vid 

huvudkontoret kommer två från 

Finland. Tanja Saarinen fungerar 

som översättare och Finlands kon-

taktperson i klubb- och distriktsä-

renden. Anna Franck (f.d. Koivisto) 

arbetar med serviceaktiviteter och 

ansvarar bl.a. för miljövård, Lions 

ALERT, kultur- och samfundsaktivi-

teter samt den internationella vän-

klubbsverksamheten och miljöfoto-

tävlingen.

Besöket var både nyttigt och 

inspirerande. Många praktiska saker 

kunde klaras upp direkt med ansvar-

spersonen och vi fick information 

om det som är på kommande. Spe-

ciellt gällande strategiarbetet är det 

skäl att hålla ögonen öppna: också 

hos oss bör man hitta svar och lös-

ningar på kommande utmaningar 

inom lionsverksamheten.

En givande och lionhjärtlig höst-

period!

Internationella organisationens huvudkontor i Oak Brook.
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Republikens president Sauli Nii-

nistö svarade jakande på förfrå-

gan om han kunde ställa upp som 

beskyddare för Röda Fjädern 2016–

2017 insamlingen. Insamlingens 

behållning används till förmån för 

de unga. Republikens president Nii-

nis tö har i sina tal tagit upp margina-

liseringen av unga och redan tidigare 

själv aktivt deltagit i frivilligarbete för 

ungdomar. Det, att han kommit med 

som beskyddare av vår kampanj, är 

ett värdefullt erkännande av de fin-

ländska lionens arbete och inver-

kar även positivt på den kommande 

kampanjens resultat.

Man har uppskattat att det i vårt 

land finns ca 40  000 unga som inte 

har någon yrkesutbildning och är i 

fara att bli marginaliserade. Då vårt 

lands ekonomi är dålig och arbetssi-

tuationen svag, växer även antalet 

unga som riskerar att bli utslagna. 

Det stödnätverk som samhället kan 

erbjuda räcker ändå inte ensamt till, 

Hunden Kaija som PID Aimo Viitala fick som 85-årsgåva har befordrats till tull-

hund och överlåtits till Tullen. På initiativ av Viitalas egen klubb LC Helsinki/

Hakaniemi var hunden Kaija Lionsförbundets och N-distriktets, flera andra 

distrikts, många klubbars och ett stort antal enskilda lions, d.v.s. hela den fin-

ländska lionsrörelsens gemensamma gåva åt sin veteran.

LC Helsinki/Hakaniemi hade på Viitalas 80-årsfest donerat år Tullen en 

 narkotikahund som lystrade till namnet Aimo N.K. Som 85-årsgåva beslöt man 

donera hunden Kaija som fått sitt namn efter hustrun Kaija. Närvarande vid 

påselningstillfället var därför också Aimo Viitalas barn och andra nära släktingar.

Att skaffa en tullhund kräver ett långsiktigt arbete. Tullhunden Kaija var inte 

ens född då förbundets dåvarande ordförande Seppo Söderholm, med hänvis-

ning till gåvan, för nästan tre år sedan överlämnade tullhundens sele till Vii-

tala. Därefter måste man vänta på en tik med de rätta egenskaperna, hunden 

ska växa till sig och till slut få ett halvt år lång utbildning till tullhund. Tullhun-

dens förare förbinder sig att ta hunden till familjemedlem. 

Text och foto Antti Tuomikoski

Republikens president 
beskyddare för Röda 
Fjädern-kampanjen

Republikens president Sauli Niinistö.

utan man behöver insatser på lokal-

nivå och direkt anställningsstöd.

Röda Fjädern är en känd lion-

produkt och torde vara den fin-

ländska lionsverksamhetens mest 

kända. Vi har sedan 1972 med Röda 

 Fjädern-kampanjer samlat in ca 21 

miljoner euro. De har använts till 

kampen mot cancer, till att motar-

beta hjärtsjukdomar, man har hjälpt 

våra krigsveteraner och stött han-

dikappade och åldringar. Den före-

gående Röda Fjädern-kampanjen 

genomfördes 2006 och med den 

hjälpte man den öppna vården och 

eftervården inom barnskyddet.

Värdighet, harmoni, medmänsk-

lighet och många sätt att göra gott. 

För de här temana har vi fått en pro-

minent beskyddare – Finlands pre-

sident. Att förbättra möjligheterna 

för de unga är ett arbete som gyn-

nar hela vårt lands framtid.

Markku Talvio

Tullhunden Kaija 
fick sin sele 

Aimo Viitalas dotter Merja Viitala, assisterad av tullinspektör Nina Koso, spände 

selen på tullhunden Kaija. På bilden till höger följer PID Aimo Viitala med ceremo-

nin. Det var för att hedra honom på hans 85-åtsdag som hunden Kaija donerades 

till Tullen. Till vänster Ari Nieminen, rektor för narkotikahundskolan.
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I rubriken har man en lista med 

exempel på saker inom Röda Fjädern 

som under hösten ger klubbarna 

stora möjligheter att fatta beslut om 

hur man kan nå klubbens mål. Den 

här hösten är alldeles avgörande med 

tanke på om kampanjen ska lyckas 

– klubbarna skapar sin egen strategi 

när, var och hur man gör gott.

En lika viktig roll har distriktsko-

ordinatorerna som tack vare det 

omfattande utbildningspaket som de 

fick i augusti, vid sina egna utbild-

ningstillfällen, kan förmedla mot-

svarande information till klubbar-

nas Fjäder-lion. Distriktskoordinato-

rerna tänker alla lite olika – såsom vi 

alla människor – men just nu är de 

verkligen ivriga, idéerna ger upphov 

till konkreta förslag, det ena bättre 

än det andra, och om de får samma 

iver förmedlat till klubbarna så blir 

det bra. Vi lyckas!

Snabbstartsklubb

Då det vid Röda Fjädern-kam-

panjen 1999 hos förbundet blev 

osålda avdrag av Soile Yli-Mäyrys 

grafik vill man nu dra nytta av 

dessa fina konstverk i den nya Fjä-

dern-kampanjen. Om klubben vill 

ha status som snabbstartsklubb 

ska klubben donera medel till Röda 

 Fjädern-kontot före kampanjens öpp-

ning. De femtio bästa klubbarna som 

har donerat minst 1  000 euro före 

utgången av februari belönas vid 

öppningen med Soile Yli-Mäyrys 

tavla. Tavlans värde är ca 1  000 euro. 

Placeringen bestäms genom att man 

jämför donationens storlek med det 

uppställda målet. På det här sättet 

kan också en liten klubb få en tavla 

som pris.

Tre fjädrars modellklubb

Rubriken kunde lika bra vara en fjä-

ders eller två fjädrars modellklubb. 

Lika som modellklubbarna var i en 

avgörande roll även i SightFirst-kam-

panjen, har man även för den här 

kampanjen utvecklat tanken om 

modellklubbar men något längre. 

Ifall klubben når 150 % av sitt mål 

får klubben ett diplom som en fjä-

ders modellklubb. Om klubben når 

upp till 200 % av målet får klubben 

ett diplom som två fjädrars modell-

klubb. Den i rubriken nämnda tre 

fjädrars modellklubb når man med 

en 250 %:ig prestation.

Bemärkelsedagsdonation

Även här utnyttjar man den tidi-

gare insamlingen och möjligheterna 

att donera de medel som man even-

tuellt får på sin bemärkelsedag till 

Röda Fjädern-insamlingen. Klub-

bens sekreterare sänder ett medde-

lande med bred liondistribution efter 

att först inhämtat jubilarens med-

givande. Donationerna samlas in på 

klubbens konto varifrån de överförs 

oavkortat till PuSu-kontot. Dona-

tionen bokförs på klubbens insam-

lingssaldo.

Klubbarnas 
insamlingsmål

Vid mötet i augusti fastställde kom-

mittén insamlingsmålen för alla klub-

bar. Då man definierat målen har 

man beaktat klubbarnas medlems-

antal 1.7.2015 och antalet klubbar 

på orten och ortens invånarantal. 

Därtill har distriktskoordinatorerna 

fått ta del av klubbarnas mål och 

fått kommentera dem. Deras åsik-

ter har beaktats. Enligt kommitté-

medlemmarna är insamlingsmålen 

rättvisa och gjorts upp enligt offi-

ciell statistik.

Och ännu till slut. Till sitt möte 

i slutet av oktober önskar Röda Fjä-

dern kommittén att få tillgång till 

alla klubbars blanketter över insam-

lingsplanerna. Det här ger kommit-

tén en fingervisning om hur kam-

panjen kommer att lyckas. Blanket-

ten är ännu inte bindande men utgå-

ende från den gör klubben sina egna 

produktbeställningar om än i flera 

omgångar men de här beställning-

arna är sedan bindande.

Matti Tieksola
PDCC, LC Oulunsalo

PuSu kommitténs ordförande

Snabbstartsklubb, tre fjädrars modellklubb, 
bemärkelsedagsdonation…

Distriktens Röda Fjädern -koordinatorer på skolbänken i augusti 2015. Foto: Matti Tieksola.
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Den högsta ledningen för lionsorgni-

sationen tilldelade i augusti oss fin-

ländare ett knockoutslag. Kvartetten 

som leder organisationen, Jitsuhiro 

Yamada, Joe Preston, Robert Corlew, 

Naresh Aggarwal och den politiska 

styresmannen Joseph Wroblewski 

beslöt att låta bli att rekommendera 

Finland och en finländare till organi-

sationens ledning. Rekommendatio-

nen fick Islands kandidat PID Gudrún 

Yngvadóttir som inledde sin offent-

liga kampanj vintern 2015. Anta-

let lion på Island är 2200. Till tredje 

vicepresident rekommenderas stor-

donatorn Jung-Yul Choi från Korea. 

Den internationella styrelsen infor-

merades om beslutet vid en ett tele-

fonmöte 14.8.2015. Det fanns ingen 

möjlighet att diskutera ärendet. 

På det här sättet lämnades Euro-

pas och hela världens största lions-

land, som ännu inte innehaft pre-

sidentposten, utanför ledaruppgif-

terna. Detta trots upprepade upp-

maningar till fortsatt kampanjar-

bete. Lionsorganisationen fyller 100 

år och under den här tiden har man 

inte släppt fram Finland till organi-

sationens ledning. Behandlingen 

har varit helt annan än det varit fal-

let med organisationer som Rotary, 

Zonta och Juniorhandelskammaren.

Enligt finländarnas och många 

andra länders åsikt skulle det ha varit 

rätt och rimligt att vi, Finlands lion, 

äntligen skulle ha fått får represen-

tant att leda vår internationella orga-

nisation. Finland är fortsättningsvis 

det enda av stora lionsländerna som 

inte fått en egen representant i presi-

dentröret. Vi upplever oss inte vara 

fullvärdiga medlemmar i lionsorga-

nisationen förrän det här målet har 

uppnåtts. Organisationen är alltså 

100 år gammal och fortsättningsvis 

hålls Finland utanför den s.k. ”inre 

kretsen”.

Man har i över 10 år uppmunt-

rat Finland att ställa upp en kan-

didat, de senaste åren genom att 

”slita i rockärmen”. Under våren 

2015 besöktes vårt land av 1:a vice-

presidenten Dr. Jitsuhiro Yamada, 

i april av den sittande presidenten 

Joe Preston och vid vårt årsmöte 

hade vi 2:a vicepresidenten Bob 

 Corlew på besök. I många diskus-

sioner och t.o.m. i offentliga tal fick 

vi veta att nu är det Europas tur och 

att valet skulle falla på Finlands kan-

didat Harri Ala-Kulju. Harri är väl-

känd överallt i världen och innehar 

den kompetens som krävs för att leda 

Lionsorganisationen.

För oss var det negativa beslutet 

chockerande och harmfullt därför att 

vi inom Finland i toppen hade arbe-

tat långsiktigt och i nästan tio år. 

Valets slingrande turer visade än en 

gång dess oberäknelighet. Tyvärr har 

vi inte vetorätt i den här frågan utan 

vi får nöja oss med beslutet.

Varför gick det så här?

Man har inte, i alla fall inte offent-

ligt, redovisat för de fakta som inver-

kat på valet. Då beslutet är fattat, 

basunerar alla ut sitt stöd för den 

valda. De som i bakgrunden verk-

ligen inverkar på beslutsprocessen 

känner man inte till. Man har hela 

tiden känt till att det i Europa fanns 

tre kandidater som under en lång tid 

har fört sin kampanj. Förutom Harri 

Ala-Kulju, Phil Nathan från England 

och  Philippe Gerondal från Belgien

Man visste också att ett en kvinna 

under de närmaste åren väljs till 

organisationens ledning. De gäs-

ter som besökt oss var ändå av den 

åsikten att tiden inte riktigt ännu 

var inne. Kvinnliga kandidater fanns 

från många röstningsområden bl.a. 

från Kanada, USA, Sydamerika och 

 Gudrún Yngvadóttir från Europa.

Guvernörerna gav till 
uppgift att bedöma det 

nordiska samarbetet

Under resans gång har vi fått  ”kniven 

i ryggen” i alla fall av Tyskland, Dan-

mark och Island vars kandidater inte 

haft mod att diskutera med oss och 

informera oss på förhand. 

Däremot har Sverige och Norge 

förstått betydelsen av samarbete 

samt Finlands roll i detta samarbete. 

De har stått bakom oss. Det sätter vi 

stort värde på..

Guvernörsrådets möte 29.8.2015 

gav uppgiften att bedöma hur ovan-

stående inverkar på samarbetet med 

dessa länder. Förslaget skall vara for-

mulerat till guvernörsrådets möte i 

november.

Det är mycket förståeligt att alla 

lion i Finland är besvikna. De löften 

som man direkt och indirekt har gett 

har man inte hållit.

Slutrapporten publiceras 
vid årsmötet

Man kommer att väldigt noga doku-

mentera den långvariga Finland i 

toppen-kampanjen. Då kampanjen i 

tiden har godkänts av lionsförbun-

dets årsmöte kommer slutrapporten 

att presenteras vid årsmötet i Åbo 

sommaren 2016. Rapporten bereds 

så att guvernörsrådet kan bekanta sig 

med den redan i samband med mötet 

i mars 2016.

Kampanjfonden

Finland i toppen-kampanjen har 

hela tiden haft ett starkt mentalt 

och materiellt stöd av de finländska 

lionsklubbarna. Man inledde kam-

panjen år 2006 med stöd av klubbar-

nas frivilliga donationer. Då kampan-

jen drog ut på tiden och vi fick rådet 

att fortsätta deltog år 2012 ännu över 

200 av våra klubbar i den frivilliga 

stödinsamlingen för kampanjen och 

beställde kampanjprodukter.

Kostnader har uppstått endast då 

man deltagit i internationella forum 

för att presentera sig och hålla tal. 

I resorna har deltagit vår kandi-

dat samt bl.a. PID Erkki Laine, PCC 

Markus Flaaming och sedan år 2011 

kampanjledaren Jouko Ruissalo. Det 

har några gången också kommit kal-

lelser till ”anställningsintervjuer”.

Vid Lionsförbundets årsmöte i 

Heinola 8.6.2013 beslöt man att Fin-

land i toppen-kampanjmedlen skulle 

fonderas. Fondens medel får endast 

användas av en kandidat som av års-

mötet fått ett understödsbevis för 

vicepresidentposten. Lionsförbun-

det bör placera medlen så att värdet 

på fondens medel bibehålls.

Vad ska man göra 
med ”Kraftklubban” 
som offentliggjordes 

10.12.2011

En synlig symbol för Finland i top-

pen-kampanjen har varit ”Kraftklub-

ban” som kom till stånd på initiativ 

av LC Askola. Klubban har farit runt i 

olika delar av Finland och på klubban 

skaft har man spikat fast understöds-

plattor från 73 klubbar. ”Kraftklub-

ban” kommer att uppbevaras på ett 

synligt ställe i förbundets kanslihus.

Ett stort tack till alla 
klubbar, lion, partner och 

leomedlemmar

De finländska lionen har på ett före-

dömligt sätt förhållit sig positiva till 

kampanjen. Klubbarna och lionen 

har såväl materiellt som mentalt stått 

bakom kampanjen. I kampanjorga-

nisationen har man gjort tusentals 

timmar med frivilligarbete och där-

till har många som haft en central 

roll i sammanhanget, utöver kandi-

daten själv, lagt ner även egna medel 

i kampanjen.

Ett varmt tack till vår kandidat 

lion Harri Ala-Kulju och makan 

Sirkku. Ni har visat upp seghet, kon-

sekvens och ett stort lionhjärta. Med 

ert exempel har ni inspirerat alla lion 

i Finland att göra sitt bästa så att vår 

verksamhet skulle vara ännu effekt-

fullare i We Serve-anda.

Kampanjledningen har fått rikligt 

med respons från lionen i Finland. 

Det centrala innehållet har varit att 

man i Finland i 10 år har arbetat för 

att höja den internationella organi-

sationens anseende och poängterat 

dess trovärdighet. Enligt kommenta-

rerna har nu den här trovärdigheten 

gått förlorad och för många känns 

lionsverksamheten inte mera som 

den varit.

Vi finländare är ändå ett segt folk-

slag. Vi reser oss ur den här besvi-

kelsen och går framåt starkare till-

sammans. Vi utvecklar vår verksam-

het, vi sköter efter bästa förmåga 

kommande service- och medelan-

skaffningsaktiviteter samt hjälper 

och stöder dem som har behov av 

våra insatser såväl i hemlandet som 

utomlands. Må vi visa världen att 

Finland fortsättningsvis är ett starkt 

lionsland.

Finland i toppen-kampanjens 
arbetsutskott

De finländska lionens mångåriga 
dröm förverkligades inte
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Finlands Lionsförbunds Röda Fjä-

dern-kampanj som inleds 19.3.2016 

har som tema: Stöd unga till själv-

ständighet. Trafik- och kommuni-

kationsminister Anne Berner: Vad 

betyder, då en ung person är själv-

ständig.

– Det är en intressant fråga där-

för att unga är självständiga på 

så många olika sätt. Flickor på ett 

annorlunda sätt än pojkar – och i 

olika ålder. Självständighet är kan-

ske framför allt det att den unga är 

du med sig själv. Den unga känner 

sig rofylld och trygg.

–  Det är inte samma sak som 

oberoende. Och inte heller samma 

sak som avskildhet eller frigörelse 

eller att bli vuxen.

–  Kanske det framför allt är det 

att man vet varifrån man kommit och 

har en uppfattning om att man går 

framåt. Det finns möjlighet att växa 

och att kunna identifiera de saker 

som är viktiga för en själv. Då man 

gjort den här identifieringen föds de 

första valen och då man gjort dem 

formar man sig själv.

–  I bakgrunden till dessa själv-

ständiga val bör det finnas möjlig-

het till att uppleva ett tillstånd av 

viss rofylldhet. Det kommer sig av 

samhällsfred och de skyddsnät som 

samhället skapat men det kommer 

nog framför allt i förhållandet till en 

vuxen person.

–  Oftast gäller det förhållandet 

till föräldrarna och syskonen, men 

om de inte finns, så finns det många 

andra håll som erbjuder trygghet.

Vilka är dessa unga?

Då man i tiden vid Finlands Lionsför-

bunds årsmöte beslöt om Röda Fjä-

dern-kampanjen diskuterade man 

om man ska namnge insamlingsmå-

let som marginaliserade och som är i 

fara att marginaliseras eller bara som 

unga i största allmänhet.

– En del av det arbete som man 

gör med ungdomar är förebyggande 

och en del är möjliggörande. Man 

behöver inte tänka att man måste 

vara marginaliserad för att först 

sedan delta i verksamheten, resone-

rar Berner.

–  Jag har alltid upplevt det som 

viktigt att vi inte riktar in vår verk-

samhet med rubriken marginalise-

rade ungdomar. Givetvis finns de, 

men den största delen av de unga 

har ett alldeles bra förhållande till sitt 

hem. Trots det behöver de rutter som 

gör det möjligt att delta i samhället. 

– Någonstans såg jag uppgif-

ten att 25 % av de unga berättade 

att de ville delta i frivilligarbete men 

de känner inte till hur. De hittar inte 

 stigen till att förverkliga sig själv. 

– Nog måste vi se till att ta hand 

om och vara närvarande för de unga 

i större utsträckning än bara för dem 

som redan är i stor nöd.

Berner lyfter fram scouterna som 

exempel. Scoutingen har i viss mån 

lyckats med att följa tiden.

Utmaningen för välgörenhets-

organisationerna är att de unga vill 

göra gott men de vill inte ansluta sig 

till institutioner. Därför är det institu-

tionernas uppgift att fundera på vari-

från de kommer, vilka saker ger dem 

existensberättigande och på vilket 

sätt förnyar de sig själva.

– Här finns det något att fundera 

på, såväl hos kyrkan, i välgörenhets-

arbetet som också även inom olika 

organisationer, bedömer Berner.

Organisationerna kunde 
bygga upp kedjor av 

beröringsytor

– Det skulle vara roligt att hitta 

sådana sätt där de unga kunde vara 

med på sina egna villkor, drömmer 

Anne Berner.

Ofta är organisationernas stadgar 

sådana att de inte tilltalar unga. For-

maliteter skrämmer iväg och är främ-

mande för de unga.

– Jag har tänkt att det någon 

gång skulle vara bra att samla alla 

aktörer och fundera på vad som, ur 

den ungas synvinkel, skulle vara den 

kedja via vilken han kan hittar berö-

ringsytor under olika skeden av sin 

egen utveckling. Efter att ha funde-

rat på det kunde olika organisatio-

ner och institutioner specialisera sig 

på att sköta sin egen länk i kedjan.

– Man behöver t.ex. kunnande 

som identifierar unga och hittar dem. 

Det är uppsökande verksamhet i stil 

med Walkers-verksamheten eller 

fastän såsom Diakonissanstalten gör.

–  Sedan behöver man dem som 

tillsammans med de unga, som man 

hittat, börjar skapa sådana samhäl-

leliga former med vilka man bygger 

upp förtroendet ibland t.o.m. allde-

les från noll.

– Myrsku-projektet är ett exem-

pel på det här. Utgångspunkten är 

tanken om konstens stärkande inver-

kan på den ungas liv.

Ett element av att lyckas kom-

mer med. Och där behöver man 

förtroende för en annan människa: 

endast genom att göra det tillsam-

mans lyckas projektet.

–  Om inte regissören är på plats 

då man gör en film kommer man inte 

framåt. Om det inte finns en kamera-

man så blir det inte heller någonting. 

Då uppstår det ett ömsesidigt behov 

av att hela gruppen är på plats och 

man förstår att det inte blir något av 

filmen om inte alla förbinder sig till 

att vara med.

– Efter det borde det igen fin-

nas ett följande trappsteg. Då för-

troendet har börjat spira och man 

har grupperat sig finns det sedan en 

möjlighet att lyfta fram individens 

behov och söka en rutt för att för-

verkliga dem.

– Man behöver även dem som 

skapar förutsättningar för sådana 

unga som inte behöver de tidigare 

beskrivna första trappstegen.

Tid för  
en gemensam träff?

Minister Berner har funderat på möj-

ligheten att frivilligorganisationerna 

skulle komma samman. 

– Jag tycker att det inom tredje 

sektorn finns ganska lite av koordi-

nering och tväradministrativt samar-

bete, säger hon.

–  Frivilligorganisationernas upp-

gift är framför allt att identifiera sam-

hällets svagheter och att komma 

med små, effektiva och förmånliga 

sätt att lappa systemet.

– Men det får inte vara för evigt. 

Med eget kunnande, med erfaren-

het, närvaro och frivilligarbete föds 

endast bra praxis som sedan med 

tiden blir en del av samhället – då 

frivilligarbetet åter hittar den föl-

jande uppgiften.

– En sådan här gemensam kon-

takt mellan frivillighjälpare borde 

också tas då man inte funderar på 

medelanskaffning utan på profile-

ringen av organisationens egen upp-

gift och utvecklandet av det egna 

kunnandet.

Ansvarskänsla och  
viljan att påverka

Hurudana värderingar upplever 

minister Anne Berner att hon fått 

hemifrån?

– Nog var det mycket långt 

ansvarskänsla. Och kanske även på 

något vis sanningen om otillräcklig-

het: alla saker kan man inte inverka 

på.

– Då man talar om liv och död så 

kan man på det planet inte inverka. 

Men utanför det har människan en 

obegriplig mängd av inre kraft. Det 

har för mig varit en bärande kraft att 

hemifrån fått lära mig det, konstate-

rar Anne Berner. 

Text: Thorleif Johansson

Minister Anne Berner:

En självständig ungperson är du med sig själv

Thorleif Johansson intervjuar trafik- och kommunikationsminister Anne  Berner 

i ministerns arbetsrum på Södra Esplanaden i Helsingfors. 

Foto Antti Tuomikoski.
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Ögonsjukhuset i Ratnapura hade 

under de tre första åren 35  000 

patientbesök och vid 115 såll-

ningsläger har man tagit emot 

21  000 fattiga patienter. Det 

sammanlagda antalet 56  000 

är en beaktansvärd prestation. 

Man konstaterade gråstarr hos 

ca 5  500 och av dem opererades 

3  500. Av dem var 2  500 gratis-

patienter. Dessa gratispatienter 

skulle med tiden blivit synska-

dade och helt och hållet blinda 

utan vårt sjukhus. I det följande 

berättar man varför man ännu 

behöver en fortsatt utbyggnad 

av sjukhuset.

Jag börjar med en liten repetition. 

Då vi började planera ögonsjukhu-

set i Sri Lanka var situationen där 

sådan att det enligt den statistik 

man fått fanns 320  000 personer 

som led av gråstarr. Av dem var en 

del helt blinda och resten höll på att 

bli blinda. Den offentliga hälsovår-

den förmår operera 43  000 patienter 

i året men samtidigt insjuknar lika 

många. Det kan nämnas att de allra 

fattigaste inte ens har råd att operera 

sig därför att de är tvungna att själva 

köpa operationslinsen.

Efteråt har jag några gånger sett 

statistik. En del ger större siffror och 

en del mindre. I varje fall fanns det 

i landet 3 Lions-ögonsjukhus då vi 

inledde byggandet. Ett ligger i cen-

trala Colombo och två något utanför 

staden. Ingenstans har jag noterat en 

klar orsak till att man insjuknar i grå-

starr men jag kommer ihåg vid mina 

besök där, att jag inte sett att männ-

iskorna skulle använda solglasögon.

Varför har vi hamnat i den här 

utbyggnadsfällan? I planeringsskedet 

ombads vi att bekosta ett sjukhus på 

ca 600 m2. Då man inledde diskus-

sionerna med arkitekten, frågade jag 

hur mycket utrymme man får för den 

summa som man reserverat. Svaret 

var 900 m2. Efter det började man 

leta efter en tomt. Efter ett långt 

sökande erbjöd den lokala provin-

Vi sköter väl utbyggandet av 
ögonsjukhuset till slut

Klubbar som betalat 500 € för ögonsjukhuset i Sri Lanka 

per 15.9.2015:

LC Turku/Aninkainen 107-A  1 000 euroa

1 LC Espoo/Keskus 107-B

2 LC Helsinki-Helsingfors 107-B

3 LC Helsinki/Pikku-Huopalahti 107-B

4 LC Espoo/City 107-B

5 LC Espoo/Kivenlahti 107-B

6 LC Rautalampi/Malvi 107-K

Personer som betalat 500 € för det fortsatta utbyggandet av 

ögonsjukhuset i Sri Lanka per 15.9.2015:

1 Dieter Van Hoye LC Mechelen Elsdonk, Belgien 112-B

2 VCC Heikki Hemmilä 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

Personnamnen publicerade med tillstånd.

sens premiärminister ett ställe invid 

riksvägen Ratnapura – Colombo.

Stället är alldeles utmärkt förutom 

att det ligger ca 10 m under lands-

vägsytan. Då ingången skulle ligga 

på landsvägens nivå borde man ha 

bygga 10 långa pelare på vilka bygg-

naden skulle ligga. I det skedet före-

slog arkitekten att man skulle gjuta 

5  m långa pelare och på dem ett 

mellanplan och sedan ytterligare 

5  m höga pelare och huvudplanet. 

Det här gjorde man. Samtidigt för-

dubblas utrymmena.

En sådan här byggnad överskred 

budgeten, men med en begränsad 

tilläggsinsamling fick man det nedre 

planet byggt men inte färdigställt. På 

det här sättet fick man mycket till-

läggsutrymmen och patientkapaci-

tet som man verkligen behöver. Det 

nedre planet har från allra första bör-

jan varit halvfärdigt. Visserligen har 

det varit stängt och där har funnits 

fönster från första början.

Nu är det fråga om att slutför byg-

gandet av den nedre våningen. Där 

kommer att finnas två patientavdel-

ningar samt flera mindre rum för 

laboratorier och olika kliniker.

För det behöver vi de finländ-

ska klubbarnas hjälp, 5  € per 

medlem från aktivitetskontot. 

Man tar även med stor tacksamhet 

emot eventuella större summor. Ifall 

någon klubb eller person kan betala 

500 € får man sitt namn på donato-

rernas tavla som placeras i den nedre 

våningen.

Här invid publiceras namnen på 

de klubbar och personer som per 

15.9.2015 har donerat 500  €. De 

sistnämnda med donatorns tillstånd. 

Och i tidningens decembernummer 

flera donatorer.
Erkki Laine, PID

Sjukhusets projektansvarig

Den nya verksamhetsperioden 2015–

2016 har kommit igång bra. Traditio-

nella och nya aktiviteter väntar på att 

bli genomförda. Lionen – presterande 

händer – behövs igen. Vi ska komma 

ihåg att öka vår servicekraft och att 

bevara den. Med andra ord, vi ska se 

oss omkring och be nya medlemmar 

komma med i vår verksamhet.

Harri Ala-Kuljus kampanj för att 

väljas till internationell president är 

över. Beklagligtvis kommer han inte 

att bli vald till den här uppgiften. 

Jag skulle säga att tyvärr, sett ur den 

internationella organisationens syn-

vinkel, har vi i där den största förlora-

Gärningar ger kraft
ren. Jag lånar Harris ord att slutresul-

tatet och hur det kommit till gör en 

harmsen. Men hans tro på lionsverk-

samheten har det inte gjort slut på. 

Vi har alltid på många sätt gjort gott 

och gör det fortsättningsvis. Alla har 

lätt att instämma i detta.

Hur ska vi informera allmänheten 

om vår verksamhet så att den blir 

lockande? Genom att genomföra 

våra strålande aktiviteter och genom 

att stolt vara LION. Genom att även i 

vardagen använda våra kännetecken 

och genom att lära oss att ge en kon-

centrerad presentation om vår verk-

samhet.

Ett exempel på det kunde vara:

Lionsverksamheten grundar sig på 

frivilligt arbete. Den riktar sig till 

unga, seniorer och andra som är i 

behov av hjälp. Den ersätter inte 

offentliga tjänster utan komplette-

rar dem. Därtill går alla medel som 

vi samlar in oavkortat till de mål-

grupper vi valt.

Förutom en kort presentation av 

vår verksamhet är det bra att berätta 

om några av våra fina aktiviteter 

lokalt, nationellt och internationellt.

Efter det är det lätt att fråga: Är du 

intresserad av vår verksamhet, kom-

mer du med?

ASK 1

Då vår organisation inom kort fyller 

hundra år och de serviceutmaningar 

som ansluter sig till firandet redan är 

igång, ska vi komma ihåg faddrarna 

till nya medlemmar och personer och 

klubbar som skapat nya klubbar med 

speciella bevis på uppskattning. De 

är attraktiva och man kan få dem 

endast under den tid 100-årsutma-

ningen är i kraft.

Jukka Kärkkäinen
Förbundets medlemsledare
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Hallituksen suusta

Teksti: Henna-Riikka Kiiveri, SLH PR-sihteeri

LEOLEHTI  

5/2015

PR tulee englanninkielen sanasta 
”public relations” ja se tarkoit-
taa markkinointiviestinnän muo-
toa, jolla pyritään 
kehittämään 

yhteistyötä 
tässä tapauksessa 

SLH:n ja sen sidosryhmien 
välillä. Kauden ensimmäisenä tee-

mana on jäsenrekrytointi ja siksi nyt 
olisi syytä panostaa ulkoiseen mark-
kinointiin. Hallituksen puolesta olen 
tehnyt klubeille julisteita jäsenrek-
rytointia varten, mutta klubien olisi 
myös itse hyvä kehittää oma mark-
kinointisuunnitelmansa uusien 
jäsenten hankintaa varten. Esimer-
kiksi klubit voisivat käydä pitämässä 
tilaisuuksia vaikkapa kouluilla tai 
muissa paikoissa, joista olisi mah-
dollista löytyä uusia innokkaita leoja.

PR-materiaalia on monenlaista. 
Esimerkiksi Suomen Leojen halli-
tuksella on käytössä muun muassa 
käyntikortit, nimineulat, logolla 
varustetut paidat, nettisivut ja face-
book. Klubit voisivat myös hankkia 
omia pr-materiaaleja, joko itselleen 
tai jaettavaksi muille. Esimerkiksi 
kyniä ja pinssejä voisi jakaa erilai-
sissa tapahtumissa.

Toivon, että klubit voivat huo-
letta kääntyä minun puoleeni mark-
kinointia askarruttavissa kysymyk-

sissä. Voin auttaa suunnittelemaan 
klubin markkinointia ja olla mukana 
kehittämässä erilaisia mainoksia, 

-
jereita. Julisteiden tekemistä ei kan-
nata vieroksua, sillä ainakin itse 
olen todennut Microsoftin Publisher 
-ohjelman todella helpoksi ohjel-
maksi luoda mainoksia. Ohjelma 
on tosin maksullinen, mutta myös 
ilmaiseksi saa hyviä ohjelmia esi-

myös kysyä neuvoa jos esimerkiksi 
mainoksen tekeminen tai materiaa-
lien tilaaminen tuntuu hankalalta. 

Materiaalien hankinta ei loppu-
peleissä ole hirvittävän vaikeaa. 
Netistä löytyy paljon eri yrityksiä, 
joilta pystyy pyytämään sähköpos-
tilla tai ihan puhelimitse tarjouspyyn-
töjä. Haluan myös kannustaa klu-
beja rohkeasti kilpailuttamaan yri-
tyksiä ja kyselemään keneltä saa 
parhaimman tarjouksen. Olisi suo-
siteltavaa, että klubeilla on koko 
ajan pientä mainontaa, oli se sitten 
julisteita tai ihan vain aktiivisia face-
book-päivityksiä. Aktiivisella mai-
nonnalla voi saavuttaa paljon näky-
vyyttä, joka auttaa kauden ensim-
mäisessä tavoitteessa eli saamaan 
uusia jäseniä.

Mainonta on onnistunutta, jos 
sillä saadaan tavoitettua ihmisiä. 
Vastaan tulee vielä paljon henki-
löitä, jotka eivät tiedä mitä leot ovat.

Tavoitteena olisi saada ihmiset 
tiedostamaan järjestön olemassa 
olo ja sen kautta esimerkiksi uusien 
leojen värvääminen tai sponsorien 
saaminen tapahtumia varten hel-
pottuu.

1. Miten leot ovat auttaneet sinua 
elämässä?
Leourani aikana aloin pohtimaan, 
voisinko myös ammatikseni auttaa 
ihmisiä. Työskentelen nykyisin sai-
raanhoitajana päihdepsykiatriassa.

2. Mikä on ollut paras 
aktiviteetti?
Parhaassa aktiviteetissä mennään 
nyt todella kauas. 80-luvun puo-
livälissä breakdance oli rantautu-

3. Mikä sai 
sinut lähtemään mukaan?
Vihtiin perustettiin leoklubi, ja isäni 
oli leijona. Klubin perustamisko-
kouk seen kävi siis mahtikäskyllä 
tieni. Sillä tiellä olen edelleen. Nyt 
tosin leijonana. 

Tällaisia 
julisteita 
tulette 
saamaan 
klubillenne!

PR-sihteerinä 
hallituksessa

Aloitin melko vasta hommat Suomen Leojen hallituksen 
riveissä. Tehtäväni on hoitaa hallituksen PR-asioita, joi-

hin kuuluu muun muassa markkinointi ja materiaalien hankinta. 
Toimenkuvani kuulosti aluksi korvaan hankalalta, mutta pie-
nen preppauksen ja käytännön toiminnan ansiosta tehtäväni 
tuntuu jo paljon selkeämmältä. Toivon, että pystyisin vaikutta-
maan leojen markkinointiin merkittävästi tällä kaudella ja oli-
sin klubien apuna mainonnassa aina tarvittaessa.

Silloin kun minä olin leo… 
Jukka-Pekka Tikkanen

Jukka-Pekka Tikkanen, 
LC Helsinki/Finlandia
Leo Club Vihdin jäsen 
1983–1998
Lion 1998–
Toiminut leojen 
toiminnantarkastajana
C-piiripresidentti 
(ei leoneuvostossa)

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

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

nut Suomeen, ja me saimme Leo 
Club Vihdissä ihan hullun ajatuksen 
tuoda Suomessa esiintymässä ollut 
new yorkilainen breakdance-ryhmä 
Nummelan yläasteelle. 

Joku tunsi helsinkiläisen DJ:n, 
joka kiersi ryhmän kanssa, ja tätä 
kautta saimme porukan Numme-
laan. Se oli ihan mieletön menes-
tys. Koulun liikuntasali oli rat-
keta liitoksistaan nuorisosta, ja 
taloudellisestikin se oli iso juttu.  
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Suomen Leot

Suomen Leojen hallitus on käy-
nyt Iiriksellä lukemassa lehtiä ja 
kirjoja nauhalle. Tämä oli erittäin 
helppo ja antoisa aktiviteetti toteut-
taa. Olimme yhteydessä Iirikseen ja 
sovimme ajan ja paikan. Kävimme 
lainaamassa kirjastosta lasten kir-
joja sekä aikuisille lehtiä ja luimme 
ne nauhalle. Tämä oli myös varsin 
hauskaa, kun lasten satuja lukiessa 
päätimme roolit ja eläydyimme tari-
noihin. 

Suomen Leot ovat tehneet Iirik-
seen myös pelejä näkövammai-
sille. Tämä on hieman haasteellista, 
mutta erittäin palkitsevaa. Pelejä 
suunnitellessa on muistettava mitä 
aisteja näkövammaiset käyttävät 
ja miten pelit olisi helpoin raken-

Yhteistyö 
näkövammaisten 
palvelutalon 
kanssa

  Järvenpää leoklubi sai kau-
den ensimmäisessä kokouksessa 
kolme uutta jäsentä. Tervetuloa Ada, 
Anniina ja Nelli!

  Leo Club Jyväskylä/Lohi-
koski sai uuden jäsenen, joka pääs-
tettiin heti töihin koulutuspäivillä: 
Tervetuloa Juha!

  Leo Club Vantaalle perustet-
tava uusi klubi on pitänyt ensim-
mäisen perustamista valmistele-
van kokouksensa. Porukka alkaa 
olla koossa ja innostusta riittää. 
Leolehti toivottaa kaikki tulevan Leo 
Club Vantaan artikkelit tervetulleiksi 
lehden sivuille. 

Sähkeet

1.

2.

3.

4.

5.

6.

  Leo Club Ylivieska on tarttunut 
elo-syyskuun jäsenrekry haastee-
seen menemällä tekemään jäsen-
rekrytointia Ylivieskan yläasteelle 
ja lukiolle. Lue lisää vinkkejä jäsen-
rekryyn SLH:n PR-sihteeri Henna-
Riikan kirjoituksesta tästä lehdestä. 

  Leo Club Helsinki/Itäväylä 
lentää taas!

  Suomen Leojen hallituksen 
rahastonhoitajalla on nyt oma säh-
köpostinsa. Voit ottaa häneen 
yhteyttä osoitteeseen 
leojenrahastonhoitaja@gmail.com

Teksti: Camilla Ekman

Suomen Leojen hallitus on tehnyt yhteistyötä näkövam-
maisten palvelukeskus Iiriksen kanssa jo useammin. Iiris 

on näkövammaisten palvelutalo, joka on rakennettu esteettö-
mäksi aisti- ja liikuntavammaisille. Keskus tarjoaa monenlaista 
toimintaa, kuten teatteria, kuoroja, fysioterapiaa ja kirjaston. 

taa. Pelien suunnittelu on mielen-
kiintoista, mutta haastavaa. Materi-
aalien ja ohjeiden kanssa on oltava 
tarkkana ja mietittävä selkeyttä ja 
kokonaisuutta.

Nämä ovat molemmat helppoja 
aktiviteetteja toteuttaa, ennakko-
suunnittelua ei tarvitse kuin ehkä 
yhden kokoontumisen ajan. Kir-
joja lukiessa riittää kirjastokäynti 
tai oman kirjahyllyn läpikäyminen. 
Pelejä tehtäessä menee tarvikkeita 
ostaessa hieman aikaa sekä peliä 
valmistaessa. Jos klubisi innostuu 
yhteistyöstä Iiriksen kanssa, voitte 
olla Iirikseen yhteydessä ja miet-
tiä, mitä voisitte tehdä, jos haluatte 
jotain uusia juttuja. 

Leorahaston 
ensimmäinen haku
Nyt sinulla on mahdollisuus hakea avustusta leorahastolta. 
Voit hakea tukea kevään kansainvälisiin leotapahtumiin. 
Haku pitää olla lähetettynä 30.11.2015 mennessä.
Oheisessa linkissä on Euroopan Leojen nettisivujen lista kaikista 
tulevista kansainvälisistä tapahtumista: 
http://www.european-leos.eu/international-calendar/ 
Kevään tapahtumista löydät myös tietoa leolehdestä, 
tai voit kysyä suoraan ILO:ltamme Tommi Vertaselta.

Tukea myönnettäessä ovat etusijalla ne, jotka eivät ole aikaisemmin 
saaneet tukea rahastosta. Näiden hakijoiden keskinäisen 
järjestyksen ratkaisee aikaisempi leotoiminta. 

Sähköpostin liitteenä voit löytää hakemuspohjan, joka tulee täyttää.
Voit lähettää hakemuksen osoitteeseen: 

 
Toivottavasti innostuit hakemaan, sillä vielä ehdit päästä mukaan 
huipputapahtumiin leojen kanssa! Jos sinulla tulee minkäänlaisia 
kysymyksiä tai epäselvyyksiä lomakkeen tai muun hakuun liittyvän 
asian kanssa, kysy toki niin me autamme!
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Leo Europa Forum eli ”LEF” täytti 
ja ylitti odotukset tänä vuonna. Sak-
sassa Gelsenkirchenissä kokoontui 
taas parisataa Leoa ympäri maail-
maa. Suurin osa osallistujista oli 
eri puolilta Eurooppaa, esimerkiksi 
Italiasta, Ranskasta, Sveitsistä ja 
Unkarista, mutta myös tänä vuonna 
saimme vieraita Nepalista, Egyptistä 
sekä Yhdysvalloista! 

Tapahtuman avajaisseremo-
nia oli juhlallinen, leijonien puheet 
olivat mielenkiintoisia ja ajatuksia 
herättäviä sekä lippuseremonia oli 
mieletön. Seremoniassa jokaisen 
osallistujamaan edustaja pukeutuu 
maansa kansallispukuun sekä käve-
lee maansa lippu kädessä juhlasa-
lin poikki kansallislaulun soidessa. 
Leijonista puheita piti muun muassa 
International director Helmut Mar-
hauer MD111.

Ohjelma oli suurenmoista. 
Saimme nähdä Saksasta täysin 
uuden puolen ja nähdä upeuden 
maan teollisessa osassa. Kierrok-
silla kävin hiilikaivosmuseossa, 
jossa pääsin käymään tunneleissa, 
jossa kaivosmiehet ovat työsken-
nelleet vuosikymmenien saatossa. 
Tunneleissa oli kylmä ja ne olivat pit-
kiä, oli hyvin vaikea kuvitella ihmi-
siä työskentelemään näissä oloissa. 
Maan tasolla oli museo kaivoksista, 
joissa opin hyvin paljon kaivostoi-
minnasta ja lisäksi pääsimme kym-
menien metrien korkeuteen kaivok-
sen yläosaan – maisemat olivat 
mielettömät! Sain oikeasti käsityk-
set mitä kaivostoiminta oikeasti on!

Sain myös nähdä upean linnan 
vuosisatojen ajalta sekä suklaamu-

seoon. Tutustuin Colognen mahta-
vaan kaupunkiin kuulokkeet päässä, 
josta kuulimme musiikkia ja opas-
tusta sekä tanssien sateessa poika 
saunoo kappaletta muiden leojen 
kanssa. Oli myös mahtavaa pelata 
beach volleyballia hiekassa sekä 
pelata jalkopalloa leojen kanssa ren-
nossa tunnelmassa. Näimme myös 
hieman nuorten saksalaisten poi-
kien valmennusta enkä enää mieti 
miksi Saksasta tulee lahjakkaita jal-
kapallon pelaajia. 

Workshopissa osallistuin mark-
kinointi workshoppiin. Oli kiinnos-
tavaa kuulla mikä tekee eri mai-
den omasta clubista juuri erityisen, 
miten saamme välitettyä näitä tun-
teita uusille potentiaalisille leoille ja 
mitä eroavaisuuksia leoissa on eri 
maissa. Sain paljon ideoita miten 
markkinoida leoja – omaa clubiani 
ja millaista markkinointimateriaalia 
kehittää! 

Sain kunnian pitää esitelmän 
presentation of contriessissa. Esit-
telin viime vuoden vuoden aktivi-
teettia – pääsiäismunajahtia, jonka 
toteutimme myös Järvenpään clu-
bissa. Esitykseni sai paljon posi-
tiivista palautetta sekä aktiviteetti 
ideas ta pidettiin. Kuulimme myös 
eri maiden aktiviteeteista kuten Ita-
lian kehittämää lautapeliä ”Let’s play 
different” sekä puolan ”Freedom 
 charity run” muotinäytöksestä, jolla 
kerätään illassa tuhansia euroja!

Viikon huippukohtia oli myös 
upea Gala! Gala sijaitsi vanhassa 
tehtaassa viikon teeman mukaisesti. 
Kohde oli upea, ruoka hyvää sekä 
tanssibändi kutkuttava! Lisäksi mei-

dän delegaatiomme jäsenellä Tee-
mulla oli syntymäpäivät, jota juhlimme 
syömällä kakkua. Oli upea nähdä 
ja kokea miten karu tehdasmainen 
ympäristö oli muutettu upeak si hie-
nostuneeksi juhlapaikaksi. Illassa oli 
omaperäisyyttä ja ainutlaatuisuutta 
kerrassaan. En vaihtaisi tätä iltaa 
mistään hinnasta pois! 

Upea viikko sai mahtavan pää-
töksen loppuseremoniassa, jossa 
orgatiimi luovutti lipun Virolle. Viron 
leot järjestävät ensi vuonna Pär-

-
man, jossa saan nähdä kansainvä-
lisen Leo perheeni jälleen. En malta 
odottaa. 

Delegaatiojohtaja

Leo Europa 
Forum 2015 
– the place where 
the best memories 
were made at
Teksti: Senni Hautala

Tapahtuman erityinen kohokohta oli 
sosiaalinen aktiviteetti, joka toteutet-
tiin Peace Village Oberhausenissa. 
Vietimme päivän sota- ja kriisi-
alueil ta tuotujen lasten seurassa, 
joiden terveysongelmia ei pystytä 
hoitamaan lasten kotimaissa. Peace 
Village on toiminut vuodesta 1967 
ja antaa kodin keskimäärin puoleksi 
vuodeksi n. 500 lapselle, jotka saa-
puvat Saksaan ilman vanhempiaan. 
Terveydenhoidon lisäksi lapset saa-
vat koulutusta, ensisijaisesti hygie-
niaan liittyvistä asioista.

Aktiviteetissa meidät LEF2015 
osallistujat jaettiin kolmeen ryh-
mään. Toimme mukanamme käy-
tettyjä vaatteita ja leluja lapsille val-
tavan määrän, joten yksi ryhmistä 
keskittyi lahjoitusten lajitteluun. Laji-
teltavaa oli niin paljon, että urak-
kaa ei saatu päivän aikana koko-
naan valmiiksi. Yksi ryhmistä pääsi 
rakentamaan mosaiikki-taideteosta 
kylän lasten kanssa ja oma ryh-
mäni, Rally Team, pääsi järjestä-
mään lapsille osallistavan leikkira-
dan kylän piha-alueella. Kiersimme 
lapsiporukan kanssa muutaman tun-
nin ajan suorittamassa erilaisia teh-
tävärasteja, jonka jälkeen leikimme 
lasten kanssa vapaasti tanssien ja 
nauraen. En ole eläessäni kokenut 
itseäni niin etuoikeutetuksi ja kiitol-
liseksi.

Aktiviteetti oli ehdottomasti kos-
kettavin tapahtuma, johon olen kos-
kaan osallistunut. Saimme nähdä 
kuinka lapset aidosti innostuivat ja 
nauttivat seurastamme. Hymy ja 
nauru näky ja raikui kaikkien suusta. 
Oli mahtavaa nähdä leot tekemässä 
sitä mikä on heidän sydäntään 
lähellä – auttamassa apua tarvitse-
via. Vaikka lapset olivat eri uskonto- 
ja kulttuuriryhmistä ja osa pahasti-
kin loukkaantuneita, olivat he ystä-
vällisiä ja auttavaisia toisiaan koh-
taan. Ketään ei syrjitty vaan jokai-
nen auttoi toinen toistaan, kun apu 

Social Activity LEF2015, 
Peace Village Oberhausen
Teksti: Tommi Vertanen

oli tarpeen. Lasten silmistä kuvas-
tui leikin ilo – kaikesta kokemastaan 
huolimatta he ovat samanlaisia lap-
sia kuin muutkin. 

Tällaiset tilaisuudet ovat Leo-
toiminnan ja Leo Europa Forumin 
suola – se ydin miksi me olemme 
olemassa. Rohkaisen jokaista suo-
malaista leoa osallistumaan tuleviin 
tapahtumiin, sillä tällaiset muistot 
ja kokemukset säilyvät sydämessä 
hamaan loppuun saakka. 

Tämän syksyn kansainväli-
nen uutiskirje on juuri valmistunut 
ja lähetetty kaikille leoille ympäri 
Euroopan. Siinä on paljon tietoa 
tulevista kansainvälisistä tapahtu-
mista, mutta myös kuvia ja lisätie-
toa LEFissä järjestetystä sosiaa-
lisesta aktiviteetista. Mikäli et sitä 
vielä ole saanut ja haluat sen säh-
köpostiisi, laita minulle sähköpostia 
osoitteeseen tvertanen@gmail.com 
niin välitän sen sinulle. 

Mukavaa syksyä kaikille ja toi-
vottavasti näen mahdollisimman 
monen teistä Viron PreLEFissä tam-
mikuussa Pärnussa! 

Rakkaudella,
Rattopoikanne Tommi (ILO)
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Suomen Leot

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 010 501 4505

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2015

Lehti 6/15:  9.11.  (ilmestyy 10.12.)

Seuraavan lehden  
deadline:

09.11.2015
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Oona Ståhle

(toimii kaikilla leoilla)

Koulutuspäivien suunnittelu aloitet-
tiin kesäkuussa heti vuosikokouksen 
jälkeen. Ajankohta oli myöhäinen, 
mutta Jyväskylä/Lohikosken klubi 
uskoi selviävänsä haasteesta muu-
taman kokeneemman leon tiedoilla 
ja muutaman uuden leon tarmok-
kuudella. Ajankohdan valitsemisen 
ja käsintehtyjen kutsukorttien jäl-
keen puuttui vain paikka, ohjelma 
ja osallistujat. Itseluottamusta siis 
ainakin löytyi! Pikkuhiljaa palaset 
loksahtivat kohdalleen ja koulutus-
päivien perjantai koitti. 

Olen usein miettinyt missä 
muussa järjestössä oppii ja pää-
see pitämään oikeaoppisen juhla-
puheen, kirjoittamaan pöytäkirjan 
keskustelun ohella, auttamaan isoa 
joukkoa apua tarvitsevia, ostamaan 
300 euron budjetilla ruokaa kahden 
naisen voimin ja alittamaan budjetin 
100 eurolla. Voin ystävieni kanssa 
käytyjen keskustelujen perusteella 
kertoa, että ei kovin monessa. Leot 
on ainutlaatuinen järjestö, johon 
paneuduimme lauantain koulutuk-
sessa. 

Ennen vakavaa asiaa pela-
simme allekirjoittaneen kehittele-
mään lautapeliä nimeltään Leo-
kaaos. Nimensä mukaisesti peli on 
järjestelmällinen kaaos, jonka voit-
taa parhaiten yhteen pelaava jouk-
kue.  Juoksemiselta, huutamiselta, 
epätoivolta ja riemulta ei tässä 

Syksy saa tulla 
– koulutuspäiviltä 
uutta puhtia arkeen!
Teksti: Oona Ståhle, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski
Kuvat: Lauri Vainio LC Hämeenlinna/Birger ja Kaisa Vainio / 
LC Janakkala/Idat

Suomen Leot kokoontuivat aurinkoiselle Himokselle, Jäm-
sään, viettämään koulutuspäiviä 11.–13.9.2015. Viikon-

loppu oli täynnä tutustumista, naurua ja uuden oppimista. 
Yhden koulutuspäivättömän kauden jälkeen oli hienoa nähdä 
uusia ja vanhoja tuttavia miettimässä sääntöjen tarkoitusta, 
yhteistyön merkitystä ja tulevaa kansallista aktiviteettia. 

pelissä säästytä ja sumuisesta ja 
vähän koleasta aamusta huolimatta 
Himoksen laskettelurinteet kaikuivat 
kun 20 leoa juoksi ympäriinsä etsi-
mässä vihjeitä. 

Koulutuksissa kauden teeman 
mukaisesti paneuduimme perus-
asioihin. Mitä varten leot on ole-
massa, mitä kenenkin klubin hal-
lituksen rooliin kuuluu ja mitä leo-
jen sääntökirja Matrikkeli on nielais-
sut sisäänsä. Asioille, jotka tuntu-
vat itsestään selvyyksiltä, on usein 
myös lähde ja se on tärkeää tun-
tea mahdollisimman hyvin. Koulu-
tuksissa paneuduimme myös kan-
sainvälisyyteen, jonka leot vuodesta 
toiseen nimeävät yhdeksi tärkeim-
mäksi asiaksi järjestössämme. ILO 
Tommi Vertanen kertoi LEFistä sekä 
tulevista kansainvälisistä tapahtu-
mista niin aidolla innostuksella, että 
täytyy kiittää vuosikokouksesta hie-
nosta valinnasta! 

Tommi esitteli myös Suomen 
Leojen uuden kansallisen aktivitee-
tin yhteistyökumppanin: Iceheart-
sin. Se on järjestö, joka tarjoaa pit-
käkestoista ennakoivaa lastensuo-
jelutyötä tytöille ja pojille joukkue-
urheilun kautta, sekä tukea heidän 
vanhemmilleen. Ammatillisen päte-
vyyden omaavat kasvattajat sitoutu-
vat joukkueisiin ja lapsiin sekä hei-
dän turvallisen kasvun ja kehityk-
sen takaamiseen 12 vuodeksi. Voit 

lukea yhteistyön etenemisestä seu-
raavista Leolehdistä, mutta koulu-
tuspäivien osallistujien kanta oli 
yksimielinen: yämä on työtä, jolla 
merkitys ja tässä me haluamme 
olla mukana.  

Ystävien kanssa asiat sujuvat
Ongelmiltakaan ei vältytty, vaikka 
viikonloppu olikin kokonaisuutena 
onnistunut. Lauantain lounaalle tul-
taessa uunin tehot eivät olleet riit-
täneet lämmittämään nälkäisille lei-
jonanaluille tarkoitettua ruokamää-
rää ja se oli tunnin paistamisen jäl-
keen edelleen kylmää. Nokkeluu-
della, ja yhdellä kokin ammatin 
omaavalla jäsenellä, tästäkin sel-
vittiin: paistinpannulla ruoka tuli het-
kessä valmiiksi. Järjestäjän näkökul-
masta viikonlopun paras anti olikin 
osallistujat. Kaikki auttoivat ja teki-
vät yhdessä, niin kuin leohenkeen 
kuuluukin. Lauantai-illan päätti mek-

sikolainen ilta meksikolaisella ruo-
alla höystettynä. Pääsimme myös 
kokeilemaan karkeilla täytetyn Piña-
tan rikkomista latinalaisen musiikin 
säestäessä melkein kesäiseltä tun-
tuvaa iltaa.

Kaiken kaikkiaan koulutuspäi-
vät olivat onnistuneet, isoin kiitos 
siitä kuuluu osallistujille, vaikka 
Jyväskylä/Lohikosken klubilaiset-
kin saivat kokea mitä työn tekemi-
nen hartiavoimin tarkoittaa! Sään-
nölliset tapaamiset ja kohtaamiset 
leojen kanssa ympäri Suomea ja 
Eurooppaa avartavat maailmanku-
vaa ja antavat uutta potkua toimin-
taan. Pieni, mutta pippurinen klu-
bimme sai järjestettyä hienot kou-
lutuspäivät ja elvyttämään vanhan 
perinteen. 

Nähdään seuraavan kerran Tal-
vipäivillä, ellei joku klubi ota leojen 
pikkujouluja omaksi elvytysprojek-
tikseen!

Kuka sanoi että tärkeästä aiheesta puhuttaessa pitäisi olla vakava? Sääntöjen esit-
telyn ei ainakaan tarvitse olla vakavaa.

Koulutuspäivän osallistujat Himoksen viimeisissä auringon säteissä. Leoissa on valo-
voimaa!
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Vain yksi
voi olla
tällainen
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