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Pahin toteutui

Kun tavoitteeksi asetettiin suomalaisen lionin saaminen Lions-järjes-
tön presidenttiputkeen, kampanja ristittiin Suomi johtoon 2010. Nyt 
hanke on jatkunut jo vuoteen 2015. Keväällä uskottiin, että Honolu-

lun vuosikongressin aikaan tehdään päätös vuoden 2016 varapresidentistä. 
Päätöstä seuraavasta suositellusta ehdokkaasta ei kuitenkaan tehty. Syynä 
oli se, että odotettiin äänestystulosta 3. varapresidentin tehtävän perus-
tamisesta. Nyt ratkaisu on tiedossa lehtemme ollessa painoon menossa.

Ehdokkaamme, PID Harri Ala-Kulju sai II varapresidentiltä Naresh Aggar-
waralilta puhelun, jossa kerrottiin, että 14.8.2015 illalla ovat sekä järjes-
tön johtoryhmä keskenään että kansainvälinen hallitus erillisessä puhelin-
kokouksessa tehneet päätöksen: toiseksi varapresidentiksi he suosittelevat 
meidän tuntemaamme PID Guðrún Yngvadóttiria Islannista ja kolmanneksi 
varapresidentiksi Jung-Yul Choita Koreasta.

 Varapresidentti Aggarwal kertoi Ala-Kuljulle, ettei asia ollut läpihuuto-
juttu, vaan pitkä ja välillä kovaääninenkin keskustelu.

Näin siis meidän suomalaisten kävi. PID Yngvadóttiria ajoi mm. mei-
dän suomalaisten kanssa kättä paiskannut saksalainen entinen presidentti 
 Eberhard Wirfs, sanoo pettynyt Ala-Kulju.

 Suomi johtoon kampanja siis päättyy. Sanalla varmistui PCC Markus 
Flaamingin paikka kansainvälisssä hallituksessa vuoden kuluttua.

Ratkaisu oli suomalaisille karmea pettymys ja sen nielemiseen menee 
pitkä aika. Unelmat olivat vielä keväällä korkealla ja jokainen meistä oli val-
mis uskomaan Harrin läpimenoon.

Kiitos Harri ja Sirkku mahtavasta työstänne suomalaisen lionismin eteen. 
Teistä ei ainakaan ollut kiinni, että kampanja kariutui. 

Meillä oli hyvä ehdokas, meillä tehtiin kovasti töitä hankkeen eteen ja 
meillä oli hyvät suhteet joka suuntaan. Esimerkiksi viime kaudella kolme 
LCI:n presidenttitason lionia vieraili Suomessa. Mutta siitä huolimatta pie-
nen lionsmaan Islannin edustaja ohitti meidät. 

Harmittaa.

Neljään paperilehteen

Kuten oli ennustettavissa, palaute paperilehden lopettamisesta oli niin kova, 
että kansainvälisen hallituksen oli avattava asia uuteen käsittelyyn. Kan-
sainvälisen hallituksen suomalaisen jäsenen Jouko Ruissalon mukaan uusi 
päätös on nyt seuraava: 

Paperilehti ilmestyy 1.1.2018 alkaen neljä kertaa vuodessa. Välikuukau-
sina ilmestyy sähköinen uutislehti, joka tukee paperilehteä. Keskustelun 
perusteella rahoitus muuttuu, mutta miten ei ole vielä kerrottu.

Muutoksen tavoitteena on kustannusten säästö. Suomalaisittain rat-
kaisu on ongelmallinen, sillä vielä ei ole virallista päätöstä siitä, koskeeko 
ratkaisu muita kuin päämajan lehteä. 

KVN kokoontuu Lapissa

Kuvernöörineuvoston jäsenistä suurimmalla osalla on melkoinen ajomatka 
seuraavaan kuvernöörineuvoston kokoukseen. Kokous pidetään nimittäin 
29.8.2015 Luostolla Sodankylässä. KVN:n kokouksen lisäksi aamupäivällä 
avajaisjuhlan jälkeen on perinteinen Lions-seminaari, jonka aiheet ovat mie-
lenkiintoisia: ”Ihmisyys”, ”Punainen Sulka”,”LCI 100 vuotta ja Ratnapurin 
silmäsairaala” sekä ”Hyvän päivä”.

Uusi lionskausi on käynnistynyt ja uudet virkailijat pääsevät toteutta-
maan itseään. Periaatteella ”tämä on minun kauteni” jokainen tekee par-
haansa järjestömme hyväksi. Isot aktiviteetit odottavat ja jokaisen aktii-
vista panosta tarvitaan. 

Arvokkuus, sopusointu, ihmisyys ovat kansainvälisen presidentin Jitsu-
hiro Yamadan teemat. Rauha, toivo, päättäväisyys, tiimityö ja ihmisten tuo-
minen yhteen palvelun kautta ovat teeman keskeinen sanoma.

Aktiivisuutta palvelutyöhömme!

Kaksi Lions Golf-kilpailua: Lions Golf Euroopanmestaruuskilpailut ja 
maailmanmestaruuskilpailut Espanjassa 2015 olivat niin menestyksek-
käitä, että pystyimme kilpailujen jälkeen siirtämään kilpailuista ker-
tyneet sponsorivarat 125  000 US dollaria LCIF:lle, minkä jälkeen the 
Belinda & Bill Gates -säätiö kaksinkertaisti summan, ja kokonaismää-
räksi muodostui 250  000 US dollaria. Ottaen huomioon tämän lois-
tavan suorituksen LCIF päätti antaa meille valtuudet Lions Golf World 
Tour -hankkeen luomiseen, joka käsittää monia golfturnauksia ympäri 
maailman. Jos me kaikki vedämme yhtä köyttä, golf voi muodostua 
valtavan suureksi avuksi LCIF:lle ja sitä kautta monille pulassa ole-
ville ihmisille. Tavoitteemme on luoda maailmanlaajuisesti suurin Golf 
Amateur Tour lionien kanssa niiden ihmisten tukemiseksi, jotka tar-
vitsevat meitä. 

Seuraavat aikataulun mukaiset kisat ovat 
Lions Golf Euroopanmestaruuskilpailut 2015 Espanjassa 
http://www.lionsgolf.info/#!copy-of-world-championship-2016/c24up 
ja Lions Golf maailmanmestaruuskilpailut 2016 Taiwanissa 
(katso liite ja tietoja maailmanmestaruuskilpailuista 
http://www.lionsgolf.info/#!kaohsiung/c20nd).

Kaikki golf-kilpailuja järjestävät lionsklubit voisivat julkaista 
tapahtumansa kilpailukalenterissamme: 
http://www.lionsgolf.info/#!competition/cq4e, 
jotta kaikki lions-golfaajat voisivat matkoillaan osallistua niihin. 
Tiedot tulisi lähettää tohtori Volker Bernhardtille osoitteeseen 
charity@drgolf.info tai soittamalla numeroon (0034) 630794369.
Olisimme hyvin kiitollisia, jos edelleen tukisitte tätä uutta 
lions-golf -hanketta. 

Ilmoittautuminen Lions Golf -Euroopanmestaruuskilpailuun 
2015 päättyy 15. lokakuuta 2015.

Sen lisäksi, että kaikkia kilpailuja mainostetaan laajasti osoitteessa 
www.lionsgolf.info, Lions Club Internationalin säätiö lähettää liikkeelle 
sähköposteja kaikille 46 000 lionsklubille 210 maassa eli 
usealle miljoonalle ihmiselle.

Maailmanlaajuista kauppaa käyvien liikemiesten tulisi mainostaa tämän 
kilpailun yhteydessä. Sponsorointia koskevissa kysymyksissä 
pyydämme ottamaan yhteyttä tohtori Volker Bernhardtiin osoitteessa 
charity@drgolf.info tai puhelimella (0034) 630794369.
Kaikki sponsorirahat menevät suoraan Lions Club Internationalin 
säätiölle.

Ystävällisin terveisin
PID Luis Dominguez Calderon

Angelika Eisinger
Dr. Volker Bernhardt

www.lionsgolf.info
charity@drgolf.info

Golf-kilpailujen suur-
tapahtumille jatkoa
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 27. elokuuta
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KANNEN KUVA: Dr. Jitsuhiro Yamada Minokamosta, Gifulta, Japanista 
valittiin Lions Clubs Internationalin presidentiksi järjestön 98. vuosiko-
kouk sessa, joka järjestettiin Honolulussa, Havaijilla 26.–30.6.2015. Uusi 
presidentti Jitsuhiro Yamada on neurokirurgi. Kansainvälisenä president-
tinä Yamada tulee johtamaan järjestöä, jolla on 1,4 miljoonaa jäsentä 
46  000:ssa klubissa, yli 200:ssa maassa ja maantieteellisellä alueella. Hän 
tulee myös tukemaan Lions Clubs Internationalin säätiön humanitääristä 
työtä, jota Lionsklubien kansainvälisen järjestön säätiö tekee. Kuvassa 
DR Jitsuhiro Yamada puolisonsa DR Toshiko Yamadan kanssa. Kuva: LCI.
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japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi, 
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kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi 
ja thai.  LION-lehti on LCI:n suomenkie-
linen julkaisu.
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LCI:n hallitus 2015–2016

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

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

Toisen vuoden johtajat:
KARLA N. HARRIS, Wisconsin, USA, 
ROBERT S. LITTLEFIELD, Minnesota, 
USA, KEMBRA L.SMITH, Georgia, 
USA, JACK EPPERSON, Nevada, 
USA, A.D.DON SHOVE, Washington, 
USA, LINDA L.TINCHER, INDIANA, 
USA, EDWARD FARRINGTON New 
Hampshire, USA, JORGE ANDRÉS 
BORTOLOZZI, Coronda, Argentina, 
YOSHINORI NISHIKAWA, Hyogo, 
Japani, DR. JOONG-HO SON Daejeon, 
Korea, CHARLIE CHAN, Singapore, 
JOUKO RUISSALO, Helsinki, Suomi, 
SVEIN 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

Mottoa ei käännetä: 
WE SERVE

Nämä japaninkieliset sanat tarkoitta-
vat “Minulla on kunnia toimia kan-
sainvälisenä presidenttinä”.

Lause 
tarkoittaa “Odotan innokkaasti lois-
tavaa palvelun vuotta”.

Miten lionit Japanissa sanovat “Me 
palvelemme”? No, sanomme “We 
Serve.” Mottoamme ei käännetä. 
Lionit  ympäri maailman julistavat 
yl peäs ti “We Serve”. Mottomme 
kansainvälisyys korostaa, että kie-
lellisistä ja kulttuurisista eroista riip-
pumatta meillä lioneilla on yhteinen 

päämäärä. Vaikka olen järjestön 99. 
kansainvälinen presidentti ja kulla-
kin edeltäjälläni on ollut omat prio-
riteettinsa ja lähestymistapansa, kai-
killa kansainvälisillä presidenteillä on 
kuitenkin ollut sama sitoutuminen 
palveluun.

Teemani on tuoda 
arvokkuutta palvelulla

Toivon siis presidenttivuoteni ole-
van aikaisempien vuosien kaltainen 
 lionien jatkaessa palvelutyötään val-
tavan innostuneesti ja vaikuttavasti. 
Toivon kuitenkin voivani vaikuttaa 
siihen, miten palvelemme. Teemani 

on tuoda arvokkuutta toisille huma-
nitaarisen palvelun avulla. Se on 
ollut luontaista lionien palvelutyölle 
siitä lähtien, kun Melvin Jones ensi 
kertaa kokosi lionit yhteen. Kun tar-
koituksellisesti keskitymme teemaani 
ja annamme sille etusijan toiminnas-
samme, voimme olla varmoja siitä, 
että pidämme jatkuvasti yllä ja jopa 
parannamme sitoutumistamme pal-
veluun. Tutustu tarkemmin ohjel-
mani yksityiskohtiin lukemalla sisä-
sivulla olevan jutun. 

 Lääkärinä olen aina omistautunut 
parantamiseen ja työssäni potilaiden 
arvokkaaseen kohtelemiseen. Hyvä 
lääkäri ei vain paranna sairautta vaan 
kiinnittää huomiota koko ihmiseen 
– potilaan huoliin, mieltä painaviin 
asioihin ja vaikeuksiin. Jos minulta 
olisi monta vuotta sitten kysytty, 
hoidinko ihmistä kokonaisuutena, 
olisin vastannut ”totta kai”. Oma 
vakava sairauteni sai minut kuiten-
kin arvioimaan uudelleen omia asen-
teitani lääkärinä. Me lionit olemme 
samalla tavoin omistautuneet palve-
luun, mutta arvioimalla uudelleen 
omia asenteitamme ja keskittämällä 
huomiomme muiden arvokkuuteen 
kaikessa tekemisessämme nostamme 
palvelumme aivan uudelle tasolle. 

Huolehtikaa 
lasten arvokkuudesta

Pyydän teitä kaikkia tänä vuonna 
huolehtimaan erityisesti lasten 
arvokkuudesta. Pyydän teitä teke-
mään heidän elämästään parempaa 
jonkin hankkeen tai ohjelman avulla. 
Yhdessä toimien 1,4 miljoonaa  lionia 
voivat auttaa seuraavaa sukupolvea 
löytämään tilaisuuksia ja menesty-
mään sekä pysymään terveenä ja 
onnellisena.

Kansainvälinen presidentti DR Jitsuhiro Yamada vieraili viime talvena Suo-
men Lapissa. Rovaniemellä hän vieraili Joulupukin pajassa ja pyysi samalla 
Joulupukkia Lions-järjestön jäseneksi. Vastaus oli myöntävä. Kuva: RNen.
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Suomen Lions-liitto
Liittotoimisto

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

Yhteystiedot

KÄYNTIOSOITE
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 Helsinki
Faksi 09 565 59555
Henkilökunnan 
sähköpostiosoitteet: 
etunimi.sukunimi@lions.fi

Avoinna arkisin klo 9.00–15.45

Toimistossa sinua palvellaan 
seuraavasti:

– Tarvike- ja esitetilaukset, 
uuden jäsenen kansiot,  
ansiomerkit ja palkitsemiset, 
Lions-talon kokoustila- ja  
-tarjoiluvaraukset:  
Myyntisihteeri  
Satu Hildebrand,  
puhelin 010 501 4501

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

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

– Liiton www-sivut, sähköinen 
Lions-viesti, Lions-mestaruus-
kilpailuasiat, tiedotus yleensä: 
Tiedotussihteeri Kaisa Hartzell, 
puhelin 010 501 4504

– 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

Mikä tahansa on mahdollista oman 
yhteisönne avulla. Siitä on todis-
teena Beltonissa, Texasissa sijait-
seva uusi leikkikenttä, joka on tehty 
helppopääsyiseksi myös vammaisille 
lapsille. Paikallisten lionien, Beltonin 
yhteisön ja LionsClubs Internationa-
lin säätiön (LCIF) yhteishankkeena 
rakennettu leikkikenttä tuottaa nyt 
riemua lapsille.

Kaikille tarkoitetun leikkiken-
tän tarina alkoi vuonna 2012, kun 
kaupungin viranomaiset ja Beltonin 
 lionit päättivät, että heidän kaupun-
kinsa tarvitsee paikan, jossa kaikki 
lapset voivat leikkiä riippumatta fyy-
sisistä kyvyistään. Kuten aina, rahoi-
tusasiat nousivat haasteeksi. Lionit 
keräsivät kahden vuoden aikana 
yhteisöltään 50  000 US dollaria, 
ja Beltonin kaupunki tuli vastaan 
samalla summalla. LCIF:n myön-
tämällä 75  000 US dollarin tavalli-
sella apurahalla katettiin loput kus-
tannukset. Vuosien rahankeruun ja 
kovan työn jälkeen leikkikenttä alkoi 
hahmottua muotoonsa. 

Useiden kuukausien ajan lion-
suunnittelijat tekivät yhteistyötä 
Texasissa sijaitsevan We Build Fun, 
Inc. -yhtiön kanssa leikkikentän 
rakentamiseksi ja laitteiden asenta-
miseksi. Joulukuussa 2014 Beltonin 
asukkaat kokoontuivat juhlimaan 
kumppanuutta, joka oli tehnyt leik-
kikentän mahdolliseksi. Hankkeen 
hinta oli 180  000 US dollaria.

“Tämä on upea päivä Belto-
nille”, sanoi kaupunginjohtaja Sam 
Listi puiston avajaisissa the Belton 
Journal -lehdelle. “Sekä the Belton 
Lions Club että LCIF olivat pääosassa 
tässä hankkeessa, ja paikalliset asuk-
kaat lahjoittivat yli 50  000 dollaria.”

 Leikkikentällä, joka on pinta-
alaltaan noin 500 neliömetriä, on 
vammaisille lapsille helppokäyttöi-
siä liukumäkiä, karuselli, kiipeilyte-
lineitä ja monia muita laitteita. Pyö-
rätuolilla pääsee useita ramppeja pit-
kin koko puiston alueelle, joten lii-
kuntarajoitteiset ihmiset kuten van-
hemmat tai huoltajat voivat val-
voa lapsiaan. Useimmilla leikkiken-
tillä käytetään päällysteenä soraa ja 
hiekkaa, mutta täällä se on korvattu 
pehmustetulla nurmella, jota pitkin 

on helppo päästä liikkumaan pyörä-
tuolilla. 

“Yksittäisiltä lionjäseniltä, Bel-
tonin kaupungilta ja LCIF:ltä saa-
miemme lahjoitusten avulla pys-
tyimme rahoittamaan hankkeen”, 
sanoi the Belton Lions Clubin jäsen 
Robert Jones. ”Se oli todellakin 
yhteinen paikkakunnallinen hanke. 
Keinonurmen ja monien ramppien 
ansiosta pyörätuoleilla pääsee kai-
kille leikkikentän alueille. Laitteet 
ovat kaikkia lapsia varten ja niitä 
käyttävät päivittäiset kävijät, ja ken-
tälle tehdään retkiä paikallisista las-
tenhoitokeskuksista ja Beltonin eri-
tyislasten koulusta. Se on kerta kaik-
kiaan ällistyttävä leikkipaikka.” 

Tietoa tavallisista apurahoista ja 
niiden anomisesta saa verkkosivulta 
lcif.org.

Eric Margules

Eric Margules:

Erityisleikkikentästä 
iloa lapsille

Pyörätuolilla pääsee helposti kei-
nonurmella päällystetylle leikkiken-
tälle Beltonissa, Texasissa. 
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Lomakausi lähenee loppuaan ja 
voimme aloittaa sekä työnteon että 
harrastukset rentoutuneena ja innos-
tuneena.

Liiton vuosikokousta Vuokatissa 
saimme viettää muuhun kesään näh-
den erinomaisessa säässä, erinomai-
sessa seurassa sekä järjestelyiltään 
hyvin sujuneissa tapahtumissa.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin 
tavoitteet ja toimintasuunnitelma 
kaudelle 2015–2016. Toimintamme 
suunnittelu tulee olla pitkäjänteistä 
sekä useammaksi vuodeksi eteen-
päin kohdentuvaa. Kaudelle 2015–
2016 hyväksytty strateginen suun-
nitelma noudattaa edellisien kau-
sien linjausta ja siihen toteutettiin 
ai noas taan ajankohtaisia tarkennuk-
sia.

Hyväksyttyyn toimintasuunni-
telmaan voit tutustua Lions-liiton 
www-sivuilta Jäsenille osiosta Toi-
mintasuunnitelmat ja strategiat.

Honolulun kansainvälisessä vuo-
sikokouksessa saimme paljon positii-
vista huomiota.

Piirilehtien osalta tänä vuonna 
voittajaksi valikoitui oma D-pii-
rimme. Kunniamaininnalla huo mioi-
tiin L-piirin piirilehti.

Piirien www-sivujen kohdalla 
Suomi sai kaksoisvoiton eli parhaaksi 
valikoituivat L-piirin sivut ja kunnia-
maininnan saivat D-piirin sivut.

Kunniamaininnan saivat klubien 
osalta LC Vantaa/Helsinge sekä 
moninkertaispiireistä MD107.

Onnittelut kaikille piirilehtien toi-
mittajille sekä www-sivuista vastaa-
ville.

Pohjoismaiden yhteinen paraati-
osasto sai sarjassa Uniformupukui-
set osallistujat toisen sijan.

Rauhanjulistekilpailussa kunnia-
maininnan sai LC Sotkamon spon-
soroima Jonna Määttä.

Palvelutarjotin  
2014–2015

Kuluvalla kaudella Lions-liitto tar-
joaa klubeille palvelutarjottimen. 
Olemme kertoneet erilaisista akti-
viteettivaihtoehdoista, joista klubit 
voivat valita toimintaansa parhaiten 
sopivan. Tai jättää valitsematta, jos 
klubilla on jo olemassa oleva oma 
aktiviteetti. Valinta on kokonai-
suudessaan klubin vapaaehtoisuu-
teen perustuvaa. Olemme toimitta-

neet palvelutarjottimen viime kau-
den klubivirkailijoille keväällä sekä 
uudelleen tarkennettuna tämän kau-
den virkailijoille elokuussa.

Palvelutarjottimen sisällöstä voit 
kysyä tarkemmin klubisi presiden-
tiltä ja sihteeriltä. Tiedot löytyvät 
myös liiton www-sivuilta jäsenille 
osiosta.

Toimintamme yksi tärkeimmistä 
periaatteista on muistaa kauden tee-
mamme Lions – Monta tapaa tehdä 
hyvää.

Keräämme voimia kauden 2016–
2017 suureen ponnistukseen saavut-
taaksemme Porissa 2014 Punainen 
Sulka keräykselle hyväksymämme 
tavoitteen.

Puheenjohtajan 
palvelutarjotinhaaste

Vastuu on meidän -opas on van-
hemmille väline keskustella lasten ja 
nuorten kanssa tietokoneen ja inter-
netin käyttöön liittyvistä asioista, 
jonka sisältö käydään kotona lävitse 
yhdessä lapsen kanssa. Lisäksi kou-
luja varten on tehty opettajille aihee-
seen liittyvä valmis opetusmateriaali 
oppitunnin pitämistä varten.

Puheenjohtajan haaste kaikille 
klubeille: Jokainen Suomen 3. luo-
kan oppilas saa Vastuu on meidän 
-oppaan. Paikkakunnat, joissa on 
useita klubeja, tässä on yksi hyvä 
yhteistyömahdollisuus joko klubien, 
lohkojen tai alueen kesken.

Mahdollistaaksemme arvokkaan 
nuorisotyömme jatkamisen yhtä 
ansiokkaasti kuin tähän saakka, Vuo-
katin vuosikokouksessa hyväksyttiin 
Lions-arpa yhteiseksi varainkeruu-
aktiviteetiksi lasten ja nuorten pal-
veluaktiviteettien tueksi. Arpa-akti-
viteettia uudistettiin viime vuonna 
kentältä tulleen palautteen joh-
dosta siten, että myynti on mah-
dollista myös Lions-järjestön ulko-
puolisille, joten meillä on edelleen 
yli 100-kertainen asiakaskunta aikai-
sempaan verrattuna. Tämä on ollut 
monen Leijonan toive ja arvat ovat 
siten erinomainen oheistuote yleisö-
tapahtumissa ja aktiviteeteissa.

Pääpalkintona tällä kaudella on 
henkilöauto.

Puheenjohtajan haaste kaikille 
klubeille: Yksikään klubi ei palauta 
arpoja tarjoamatta niitä myyntiin 
joko yleisölle tai klubin jäsenille.

Suomen Lions-liitto ry on raken-
tanut ja käynnistänyt kehitys-
yhteistyöhankkeena UM:n ja LCIF:n 
kanssa Lions-silmäsairaalan Sri  
Lankan Ratnapuraan 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.

Sairaala toimii tällä hetkellä har-
maakaihin leikkaussairaalana. Ala-
kerta jäi kuitenkin kesken. Siellä on 
n. 540  m² pelkkää raakabetonilattiaa, 
josta puuttuvat väliseinät ja väli-
katto. Samanaikaisesti esimerkiksi 
potilaspaikoista on pulaa. Emme-
hän jätä työtä kesken.

Puheenjohtajan haaste kaikille 
klubeille: Viimeistelemättömän tilan 
rakentamiseksi käyttökuntoon, haas-
tan jokaisen klubin 5 euron sum-
malla/jäsen mukaan jatkohankkee-
seen. Näin saavutamme rakennus-
budjetin ja hankkeen toteuttami-
nen voidaan aloittaa. Summa voi-
daan lahjoittaa klubin aktiviteettiti-
liltä. Kyseessä on myös LCI 100 v 
Näkö kampanja.

Ask one

Viime kaudella aloitettu jäsenkam-
panja osoittautui erinomaiseksi 
tavaksi saada uusia palvelevia käsiä 
mukaan toimintaamme ja pitää ole-
massa olevat jäsenet mukana toimin-
nassamme.

Samaa kampanjaa jatkamme 
tällä kaudella. Kv-presidentti Yama-
dan sanoin jakakaamme sitoutumi-
semme ja innokkuutemme Lions-
toimintaan perheenjäsentemme 
kanssa. Perheissä, joissa Lions-työtä 
tehdään yhdessä, luodaan perinteitä 
palvella muita.

Tutustukaa Perhejäsenyys-, 
Opiskelijajäsen-, Nuoret aikuiset- ja 
Leosta lioniksi/entiset leot jäsenoh-
jelmiin. Kaikissa on helpotuksia kan-
sainvälisen jäsenmaksun osalta.

Puheenjohtaja klubien ja 
jäsenien palveluksessa

Jos Sinulla on kysyttävää tai kom-
mentoitavaa toimintaamme, ole rei-
lusti yhteydessä.

Vierailen mielelläni klubien ja pii-
rien tapahtumissa.

Toivotan kaikille lioneille, puoli-
soille/kumppaneille ja leoille menes-
tystä kuluvalle kaudelle.

Monta tapaa palvella

Lions-liiton uusi puheenjohtajapari Jari ja Taru Rytkönen kesäisessä maise-
masssa. Kuva: Hanna Lahtinen.

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Lions-viestinnässä on kauden 2015–
2016 alussa meneillään muutosten 
aika. Liittotoimiston tiedotussih-
teeri Kaisa Hartzell on jäänyt kesän 
aikana äitiyslomalle ja hoivaa mitä 
todennäköisimmin lehden ilmesty-
misen aikoihin esikoistaan. Kaisalle 
ei ole palkattu äitiyslomansijaista 
vaan tehtäviä hoitamaan on valittu 
viestintätoimisto Medita Commu-
nication, ja sieltä Tiinu Wuolio ja 
Saara Salaja toimivat yhteyshenki-
löinämme. Samaan aikaan kolme 
vuotta liiton viestintää luotsanneen 
toimialajohtajan Thorleif Johansso-
nin kausi päättyi 30.6., ja hänen 
tilalleen valittiin lion Kari Koponen, 
LC Heinola/Jyränkö. Jotta muutok-
set eivät päättyisi vielä tähän, Kari 

Koposen sairausloman aikana 1.7.–
31.10.2015 viestintäjohtajan tehtä-
vää hoitaa lion Raimo Paappa, LC 
Helsinki/Floorankenttä. – Tervetu-
loa tehtävään Kari ja Raimo! Ja iso 
kiitollinen halaus Tusselle viestintä-
johtajana toimimisesta.

Toimialajohtajan vaihtumisen 
yhteydessä liitolle on perustettu 
viestintätyöryhmä, joka tukee vies-
tintäjohtajaa viestinnän käytännön 
työssä ja hoitaa sellaisia tehtäviä, 
joita ei ole järkevä ulkoistaa. Ulkois-
tamiseen varatut resurssit ovat lii-
tossa rajalliset.

Millainen on siis liiton viestinnän 
uusi organisaatio? Yksi yritys kuvata 
sitä näyttää tältä:

Viestintätoimialan johtaja (MD-
PRC) raportoi viestinnästä hallituk-
selle ja edelleen kuvernöörineuvos-
tolle, kuten kaikki liiton toimialajoh-
tajat. Pääsihteerin (GS) tehtävänä 
on seurata ja ohjata toimialajohta-
jien työtä. Pääsihteeri vastaa myös 
ulkoisista palveluista, eli on organi-
saatiossa se, joka tilaa työt viestin-
tätoimistosta.

Organisaation toimiminen edel-
lyttää viestinnän huolellista suunnit-
telua, jonka pohjalta töiden toteut-
tamisessa ja tilaamisessa edetään. 
Tämän vuoksi toimialoille ja työ-
ryhmille annettiin toukokuussa 2015 
toimeksianto laatia viestintäsuunni-
telmat ja nimetä joku työryhmänsä 
viestintävastaavaksi, joka kommuni-
koi tarvittaessa viestintäjohtajan ja 
viestintätyöryhmän kanssa. Toimi-
alojen ja työryhmien viestintäsuun-
nitelmista laaditaan koko liittoa kos-
keva viestintäsuunnitelma, ensim-
mäistä kertaa liiton historiassa.

Käytännössä viestintää tehdään 
em. suunnitelman pohjalta, eli 
kun pääsihteeri vahvistaa Medita 
Communication’in toimeksiannon, 
sen perusteena ovat viestintäsuun-
nitelma ja neuvottelut viestintäjoh-
tajan kanssa suunnitelman täytän-
töönpanosta. Viestintäjohtajan teh-
tävänä on myös käydä viestinnän 
sisältöä koskevat asiantuntijakes-
kustelut viestintätoimiston edusta-
jien kanssa.

Näin asia etenee – teoriassa. On 
selvää, ettei alkuvaihe suju kom-
melluksitta tai ongelmitta, ja siksi 
asiassa edetään rauhassa haaste ja 
tilanne kerrallaan.

Miten sitten klubeja ja piirejä tue-
taan niiden viestinnässä? Viestintä-
työryhmän tehtävänä on olla tässä 

apuna. Työryhmälle voi lähettää 
postia osoitteella viestinta@lions.fi. 
Lisäksi kannattaa tutustua huolella 
www.lions.fi – Jäsenille-osioon. 
Sinne on koottu ohjeita erilaisten 
Lions-materiaalien tilaamisesta ja 
käytöstä. Aivan kauden 2014–2015 
lopussa jäsenten tilattavaksi valmis-
tuivat mm. kunnia- ja lahjakirjapoh-
jat sekä esitekansio sisältöaineistoi-
neen, joita klubit ja piirit voivat hyö-
dyntää neuvotellessaan yhteistyö-
kumppaneiden kanssa. Kan sioon 
voi sujauttaa omaa esittelymate-
riaalia, esim. piiri- tai klubilehden, 
ja koota sisältöaineistoista tilantee-
seen sopivaa aineistoa (löytyy myös 
www-sivujen Jäsenille-alueelta). Po. 
materiaalit ovat maksullisia, ja nii-
den tilaamisesta löytyy ohjetta 
www-sivuiltamme. Lisäksi uutuu-
tena korttivalikoimassa on ”Monta 
tapaa tehdä hyvää” -kortteja, joita 
voi lähetellä yhteistyökumppaneille 
esim. kiitoskortteina.

***
Kauden alussa toivotan tervetul-
leeksi myös Lions Quest -työryhmän 
uuden puheenjohtajan 2015–2018 
Raija Forsin, LC Ylivieska/Savisilta. 
LCIF-koordinaattorin tehtävässä 
2015–2017 jatkaa PCC Heidi Ran-
tala, LC Tampere/Siilinkari. Onnea 
heille ja kaikille kauden 2015–2016 
luottamustehtävissä toimiville! 
Yhteisiä haasteita riittää, mutta lei-
jonan rohkeudella ne kohdataan.

Hyvää alkanutta Lions-vuotta 
2015–2016 kaikille!

Uusia tekijöitä ja toimintatapoja viestintään

Hallituksen kokoukset
28.8./24.9./29.10./20.11.
28.1.2016/4.3./28.4./27.5.

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2015–2016
28.–30.8.2015, Luostotunturi (LC Sodankylä)
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

GS-puoliso Jyrki Ahmala ja GS Maarit Kuikka vaihtavat kuulumisia lion 
Kaarina Laineen kanssa. Kuva: Heikki Hemmilä.
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Aloha, Aloha – Mahalo sanat kuvas-
tavat hyvin ne tunteet jotka jää mie-
leen kun oli osallistunut Lions Club 
Internationalin 98. Vuosikokoukseen 
Honolulussa Oahun saarella Havai-
jissa, toisin sanoen hei, hei sitten –
kiitos.

Vierailu Havaijilla on varmasti 
monen unelma. Aaltojen kohina 
ja palmujen humina houkuttelee. 
Monella lioneilla on varmasti toive 
saada osallistua kansainväliseen 
vuosikokoukseen, LCI:n Conventio-
niin tai vuosikongressiin. Rakkaalla 
lapsella on monta nimeä. Nyt kesä-
kuussa 2015 voitiin molemmat toi-
vomukset toteuttaa ja näin tekivät 
runsaat 100 lionia ja puolisoa Suo-
mesta.

Vuosikokouksen tarkoitushan on 
valita presidentti, ensimmäinen vara-
presidentti, toinen varapresidentti ja 
17 jäsentä kansainväliseen hallituk-
seen sekä käsitellä muita esityslis-
talla olevia asioita.

Kokouspaikkana toimi Hawaii 
Convention Center, rakennuskomp-
leksi n. 100  000 m2:n kokous- ja 
näyttelytiloineen. Arvioitiin että 
osallistujamäärä oli n. 15  000 joista 
5  548 virallisia osallistujia tai vara-
miehiä. Matkat kokouspaikan ja 
hotellien välillä olivat lyhyitä jopa 

kävelyetäisyydellä ja linja-autokulje-
tukset sujuivat joustavasti. Ilma oli 
lämmin ja aurinkoinen, ainoastaan 
läheisillä vuorilla nähtiin satunnaisia 
sadepilviä. Varsinaiset neljä kokous-
päivää tarjosivat sinänsä riittävästi 
tekemistä koko päivälle mutta tar-
jottiin myös mahdollisuus tutustua 
Waikiki Beachiin ja sen uintimahdol-
lisuuksiin Tyynen meren aallokoissa 
ja illalla ranta oli mitä sopivin käve-
lyreitti jos vain vältettiin paikkoja 
missä luksushotellit tunkeutuivat 
yhä lähemmäksi merta.

Kaikki suomalaiset olivat var-
masti jo perjantaina 26.6. paikalla ja 
näin voitiin aika rauhallisessa tah-
dissa käydä rekisteröimässä. Vaik-
kakin kongressikeskuksessa aina oli 
paljon ihmisiä kaikki kävi sujuvasti 
ja aika nopeassa tahdissa jos kaikki 
paperit vaan olivat kunnossa.

Paraatissa  
toinen palkinto

Kansainvälinen paraati oli ohjel-
massa lauantaiaamuna ja aamupäi-
vänä. Paraatissa oli osallistujia ehkä 
10  000 jotka marssivat pitkin Kala-
kaua Avenueta, Honolulun keskus-
tassa. Paraatissa nähtiin kansallispu-
kuun sonnustautuneita osallistujia, 
orkestereita ja värikkäitä paraativau-
nuja. Paraatimatkan pituus oli n. 1,5 
km. Skandinavian (pohjoismaitten) 
osasto marssi liehuvin lipuin niin 
kuin aina tahdikkaasti laulaen ”Den 
glade vandraren” ja pukeutuneina 

jo perinteellisiin valkoisiin paraa-
tiunivormuihin tai kansallispukui-
hin. Paraatikilpailussa Skandinavian 
osasto jälleen sai kiivetä palkintoko-
rokkeelle. Saatiin toinen palkinto sar-
jassa univormuituja ryhmiä.

Illalla kansainvälisessä show’ssa 
voitiin nähdä ja kuunnella artistit 
Kenny Logginsia, Mickey Thoma-
sia Jefferson Starship yhtyeeltä och 
Steve Augeria Journey yhtyeeltä.

Timothy Shriver, 
Special Olympics, 
vuosikokouksen 

pääpuhuja

Varsinainen vuosikokous alkoi sun-
nuntaina avajaisistunnolla, missä 
aluksi sai kokea vauhdikkaita 
musiikki- ja tanssiesityksiä teemana 
”Leijonakuningas”. Kansainväli-
nen presidentti Joe Preston ei ava-
jaispuheessaan jäänyt paljon jäl-
keen esiintymistaidossaan puhuen 
ja laulaen. Avajaisistunnossa esitel-
tiin myös kansainvälisen rauhanju-
liste- ja esseekilpailun voittajia. Rau-
hanjulistekilpailun voittaja oli Wei 
Jin Qian Kiinasta ja esseenkilpailun 
voittaja Jalan Ballard USA:sta. Pal-
kinto- ja kunnianmaininnan saanei-
den työt olivat esillä kongressikes-
kuksessa, niiden joukossa suoma-
laisen koululaisen, kunniamainin-
nan saaneen, Jonna Määtän teos.

Ohjelmassa oli myös lippusere-
monia missä lionsperheen kaikki 
maat olivat esillä. Päivän pääpuhuja 

oli Timothy Shriver, Special Olym-
pics-järjestön puheenjohtaja. Pai-
koin liikuttavassa puheessaan hän 
toi esille ne mahdollisuudet kehitys-
vammaisella henkilöllä on toteuttaa 
itsensä urheilu- ja muissa yhteyk-
sissä.

Toisessa täysistunnossa maanan-
taina LCIF:n puheenjohtaja Barry J. 
Palmer selosti mitä LCIF on saanut 
aikaan ympäri maailmaa. Esiteltiin 
myös ne lionat jotka olivat lahjoit-
taneet yli 100  000 dollaria säätiölle, 
heistä moni Taiwanista.

Esiteltiin myös ehdokkaat toisen 
kansainvälisen varapresidentin vir-
kaan. Ensimmäisenä oli vuorossa 
PID Salim Moussan Libanonista ja 
hänen jälkeen PID Naresh Aggarwar 
Intiasta. Ennen sitä esiteltiin kaikki 
17 ehdokasta kansainvälisen johta-
jan virkaan, ts. kansainvälisen halli-
tuksen jäseneksi.

Kolmas täysistuntopäivä alkoi 
aamunkoitteessa toisen varapresi-
dentin ja kansainvälisten johtajien 
valinnalla. Äänestettin myös sään-
tömuutoksista. Jono vaaliuurnille oli 
niin kuin aina pitkä mutta jonotta-
minen antoi myös mahdollisuuden 
tutustua lionkolleegoihin läheltä ja 
kaukaa.

Humanitaarinen palkinto 
Carolyn Milesille

Lionien humanitaarinen palkinto, 
järjestön korkein kunnianosoitus, 
ojennettiin Carolyn Milesille, Pelas-

Aloha, Aloha Honolulu – Mahalo

Suomalaisten paraatijoukkue puun suojassa Kapiolani Parkissa, Honolulussa. Kuva: Heikki Hemmilän kameralla.

Viestinnän 
palkintoja Suomeen
Suomen leijonat menestyivät jäl-
leen viestinnän saralla ja saivat 
suurta huomiota Honolulun vuo-
sikongressissa. Maailman par-
haaksi kauden 2014–2015 piiri-
lehdeksi valittiin D-piirin "Palve-
leva Leijona" päätoimittajanaan 
Veijo Suhonen. Lehti on palkittu 
jo aiempinakin vuosina. Kunnia-
maininnan sai samoin jo aikai-
semmissakin kilpailuissa menes-
tynyt L-piirin "Lapin Leijona", 
jonka toimituksesta ja taitosta 
vastaa Kari Heikkilä. 

Samat piirit menestyivät myös 
verkkosivukilpailussa.  L-piirin 
nettisivut arvioitiin ensim-
mäisen palkinnon arvoisiksi ja 
D-piiri sai sivuistaan kunniamai-
ninnan.  Menestystä täydensi LC 
Vantaa / Helsingen klubisarjassa 
saama kunniamaininta sekä Suo-
men Lions-liiton sivujen kunnia-
maininta moninkertaispiirien sar-
jassa.
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takaa Lapset -järjestön johtajalle. 
Palkintoon sisältyy 250  000 dollarin 
apuraha Lions Clubs Internationalin 
säätiöltä humanitaarisen työn jatka-
miseen. Kiitospuheessaan Carolyn 
Miles toi esiin lasten vaikean tilan-
teen konfliktialueilla esimerkkinä mm 
Syyria ja mainitsi myös luonnonka-
tastro fialueet. Avun tarve on valtava 
ja hän oli kiitollinen niistä avustuk-
sista mitä lionsorganisaatio antaa.

PID Naresh Aggarwar 
toiseksi kansainväliseksi 

presidentiksi

Vaaleissa Dr Jitsuhiro Yamada Japa-
nista valittiin kansainväliseksi pre-
sidentiksi ja ensimmäiseksi kan-
sainväliseksi varapresidentiksi 
Robert ”Bob” Corlew USA:sta. Toi-
seksi kansainväliseksi presidentiksi 
valittiin Naresh Aggarwar Intiasta, 
Hän voitti kanssakilpailijansa Salim 
Moussania Libanonista äänin 2  944 
vastaan 1  743.

Ensimmäisen vuoden kansain-
väliseksi johtajaksi valittiin: Mel-
vyn K. Bray, USA, Pierre H. Chatel, 
Ranska, Eun-Seouk Chung, Repub-
liken Korea, Gurcharan Singh Hora, 
Intia, Howard R. Hudson, USA, San-
jay Khetan, Nepali, Richard Liebno, 
USA, Robert M. Libin, USA, Helmut 
Marhauer, Saksa, William L. ”Bill” 
Phillipi, USA, Lewis Quinn, USA, 
Yoshiyuki Sato, Japani, Gabriele Saba-

tapahtuu vähitellen kolmen vuo-
den aikana.

2. Palautetaan kolmannen varapre-
sidentin virkaa

3. Muutetaan johtajakoulutuksen 
toimikunnan nimeä johtajakou-
lutuksen kehitystoimikunnaksi.

4. Vaaditaan maksamattomat laskut 
maksettavaksi vähintään 15 päi-
vää ennen valtakirjojen tarkista-
mista piirin vuosikokouksessa

5. Muutetaan toimintatapoja piiri-
jaon muuttamisen yhteydessä.

Sitten vihdoin; piirikuvernöörien vir-
kaanastuminen kaudelle 2015–2016. 
Monelle aina yhtä odotettu seremo-
nia täynnä iloa ja odotuksia tulevaa 
kautta ajatellen. Elektinauhat revi-
tään, halauksia ja onnentoivotuksia 
satelee, Lionsvuosi on meidän!

Vuosikokous ei ainoastaan koos-
tunut täysistunnoista. Painetussa 
ohjelmassa mainittiin noin 40 semi-
naaria, kokouksia ja vastaanottoja. 
Seminaariaiheet peittivät koko lions-
toiminnan kentän jäsenhankinnasta 
so-me aiheisiin ja kaiken siltä väliltä.

98. kansainvälinen vuosikokous 
oli sitten ohi. Suuremmalle osalle 
suomalaisista osallistujista matka 
ei suinkaan ollut ohi. Osa jäi vielä 
Havaijiin, osa lähtivät tutustumaan 
muihin maailmanosiin. Olemme 
kai kuitenkin kaikki tässä vaiheessa 
palanneet kotimaahan. Uusi lions-
kausi kutsuu. 

BVL

Toiseksi kansainväliseksi varapresidentiksi valittu PID Naresh Aggarwar Intiasta perheineen tervehtii vuosikokouk-
sen osallistujia. Kuva: Heikki Hemmilä.

Kauden 2015–2016 kansainvälinen presidentti Dr Jitsuhiro Yamada pujottamassa presidenttisormusta sormeensa pre-
sidenttivaihtoseremonian yhteydessä. Kuva: Heikki Hemmilä.

tosanti Scarpelli, Italia, H. Jerome 
Thompson, USA, Ramiro Vela Villar-
real, Mexiko, Roderick Paul Wright, 
Kanada ja Katsuyuki Yasui, Japani.

Seuraavat muutokset organisaa-
tion kansainvälisissä säännöissä ja 
ohjesäännössä hyväksyttiin:

1. Kansainvälisen hallituksen 
kokoonpanossa muutetaan kan-
sainvälisten johtajien jakaumaa 
vähentämällä USA:sta tulevia joh-
tajia kolmella ja lisäämällä kaksi 
johtajaa ISAAME- ja yksi johtaja 
OSEAL-vaalipiireihin. Muutos 
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Bill Phillipi
Kansas, USA

Ramiro Vela 
Meksiko

IP DR. Jitsuhiro Yamada IPIP Joseph ”Joe” Preston I VIP Robert E. “Bob” Corlew  II VIP Naresh Aggarwal

LCI:n hallitus 2015–2016
Lions Clubs Internationalin kansainvälinen hallitus valittiin 98. maailman-
kongressissa Honolulussa Havaijilla heinäkuussa 2015. 

Kauden 2015–2016 kansainvälisenä presidenttinä (IP) toimii japanilai-
nen neurokirurgi DR. Jitsuhiro Yamada. Edellisen kauden presidentti (IPIP) 
on Joseph ”Joe” Preston Arizonasta Yhdysvalloista. Ensimmäinen varapre-
sidentti (I VIP) on Robert E. ”Bob” Corlew Tenneseestä Yhdysvalloista. II 
varapresidentti (II VIP) on Naresh Aggarwal Intiasta. Hän voitti äänestyk-
sessä libanonilaisen Salim Moussanin selvästi.

Alla olevat ensimmäisen vuoden kansainväliset johtajat (hallituk-
sen jäsenet) kuvineen. Toisen vuoden johtajien nimet ja kuvat julkaistiin 
Lion-lehdessä 4/2014.

Suomea edustaa toisen vuoden kansainvälisenä johtajana PCC Jouko Ruis-
salo. Vuokatin vuosikokouksessa valittiin kaudelle 2016–2017 kansainväli-
seen hallitukseen PCC Markus Flaaming. Euroopan edustajiksi tulivat uusina 
edustajina Honolulussa Gabriele Sabatosanti Scarpelli Italiasta, Helmut Mar-
hauer Saksasta ja Pierre H. Chatel Ranskasta.

Ensimmäisen kauden hallitus

Sanjay Khetan
Nepali

G.S. Hora
Intia

Roderick ”Rod” Wright 
Kanada

Cabriele Sabatosanti 
Scarpelli

Italia  

Helmut Marhauer
Saksa

Pierre H. Chatel
Ranska

Katsuyuki Yasui 
Japani

Yoshiyuki Sato
Japani

 Eun-Seouk Chung 
Korea

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

Ri h d Li b

R b M Libi M l K B J Th Bill Philli i R i V l
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Kansainvälisen hallituksen kauden 
2014–2015 kolmas ja samalla vii-
meinen kokous pidettiin Havaijilla 
Honolulun kaupungissa. Kokous 
oli järjestyksessä kauden kolmas ja 
samalla viimeinen. Havaiji ja Hono-
lulu on kaikkien tuntema paratii-
siin verrattu paikka. Moni unelmoi 
sinne pääsystä ja moni sinne lähtee-
kin. Se oli tilanne etukäteen asiasta 
Suomessakin keskusteltaessa. Edel-
lisiä vuosikokouksia jätettiin väliin 
kun säästettiin Havaijin matkaa var-
ten. Lopputuloksena osan ottajia 
lähti mukaan noin sata. Hyvä määrä 
sekin, mutta ennakkoon odotettu 
määrä oli ehkä hieman kor keam pi. 
Kaupunki pitkine hiekkarantoineen 
vastasi varmasti aurinkoa hakenei-
den unelmia.

Hallituksen kokouspaikkana 
Honolulu ja siellä Waikiki hotelli 
oli onnistunut. Kokouksia istuttiin 
aamusta iltaan, joten siinä tärkeätä 
oli tekniikan toimiminen, ei ympä-
ristö. Hallituksen esityslista oli 
ly hyeh kö, mutta joitakin meille suo-
malaisille tärkeitä asioita käsiteltiin. 

Paperilehti ilmestyy 
sittenkin

Edellisessä kokouksessa päätettiin 
lopettaa Lion-lehden paperiversion 
tuottaminen. Ilmeisesti laajasta vas-
tustuksesta johtuen päätös perut-
tiin, mutta muutos ilmestymiseen 
kuitenkin tuli. Vuoden 2018 alusta 
alkaen järjestön päämajan julkaisema 
Lion-lehti ilmestyy paperisena vain 
neljä kertaa vuodessa. Välikuukau-
sina tuotetaan lehden verkkoversio. 
Paljon lisäselvityksiä vaativa pää-
tös, mutta periaate on selvä. Pääl-
limmäisenä tavoitteena on kustan-
nussäästö.

Suomen lionien oman lehden 
ilmestyminen on selvitettävä suh-
teessa päämajan julkaisemaan. Muu-
tos Suomessa riippuu hyvin paljon 
tukirahoituksen muutoksesta. Siitä 
ei hallituksessa vielä keskusteltu, 
mutta selvältä vaikuttaa että tuki-
raha laskee.

Jäsenmäärä laski 
loppukauden aikana

Jäsenmäärän kehityksessä on tänä-
kin vuonna tapahtunut ikävä keväi-
nen ilmiö: Jäsenmäärä putoaa 
touko–kesäkuun aikana dramaat-
tisesti. Tällä kertaa se oli vieläkin 
dramaattisempaa, kun jäsenmäärä 

putosi jo kerran ylitetyn 1,4 miljoo-
nan rajan alle. Lopullinen määrä on 
1  377  913. Ilmiö on tuttu Suomessa-
kin, mutta silti se aina tuntuu tuot-
tavan yllätyksen kaikille. Jatkossa 
mietitään keinoja tilanteen muutta-
miseksi.

Opiskelijajäsenten  
määrä epäselvä

Todellisen jäsenmäärän selville saa-
minen niissä piireissä, joissa on pal-
jon opiskelijajäseniä, tuntuu olevan 
vaikeata. Niinpä hallitus päätti pois-
taa äänestysoikeuden piireiltä, joissa 
jäsenistä yli 5 % on opiskelijoita. 
Oikeus palautetaan, kun piiri selvit-
tää uskottavasti todellisen jäsenmää-
ränsä. Selvitystä odotetaan 35 pii-
riltä, pääosin Intiasta. Opiskelijajä-
senet maksavat puolet normaalista 
jäsenmaksusta, mutta vaikuttavat 
äänioikeuteen piirin vaaleissa kuver-
nöörivalinnoissa. Joissain piireissä 
näitä epäiltyjä haamuääniä on käy-
tetty vaikuttamassa kuvernöörivalin-
taan. Suomessa opiskelijajäsenluok-
kaa ei ole otettu käyttöön. 

Kuuba ja Myanmar 
mukaan?

Uusia jäsenmaita on selvitelty. 
Kuuba ja Myanmar, joissa ei poliit-
tisista syistä ole voitu perustaa klu-
beja, ovat nyt tulossa mukaan. 
Aluksi liitännäisklubeina Portuga-
liin ja Australiaan ja sitten myöhem-
min varsinaisilla klubeina. Ongel-
mana perustamisessa on lainsäädän-
nön suhtautuminen ja rahaliikenne. 
Jäsenmaiden tilastosta on löytynyt 
selvitettävää, sillä 27 jäsenmaassa 
ei tosiasiassa ole tällä hetkellä klu-
bia tai jäseniä.

Väli-Amerikan saaret 
USA:n yhteyteen

Moninkertaispiiri MD 60 päätettiin 
siirtää Etelä-Amerikan hallintoalu-
eelta USA:n hallintoalueelle. MD 60 
muodostuu Karibian alueen saarival-
tioista. Siirto perustui moninkertais-
piirin jäsenten yksimieliseen hake-
mukseen. Taustalla vaikutti vahvasti 
kieliongelma englanti-espanja. Etelä-
Amerikan alueen johto oli tietysti 
muutosta vastaan, mutta ristiriidat 
todettiin niin selviksi, että muutos 
päätettiin tehdä. MD 60 alueella on 
n. 3  500 leijonaa.

Osallistumissääntöä 
muutetaan

Osallistumissäännön muutosta 
suunnitellaan. Tähänastisen käy-
tännön mukaan 100 % Lion-palkin-
non sai, kun osallistui kaikkiin koko-
uksiin tai suoritti korvaavan klubivie-
railun . Tulevaisuudessa palkinnon 
saa osallistumisesta klubin kaikkiin 
aktiviteetteihin. Uuden mallin usko-
taan soveltuvan paremmin nykyai-
kaan. Monet Lionit ovat kiireisiä 
ihmisiä, eikä osallistuminen kaik-
kiin ko kouk siin ole mahdollista. Suo-
messa monet klubit ovat jo nyt kat-
soneet osallistumisen aktiviteettiin 
olevan kokouksen korvaus. 

Ehdokkuus ID- ja 
IP-virkoihin

Edellisissä kokouksissa keskusteltiin 
englantilaisten aloitteesta mahdollis-
taa samanaikainen ehdokkuus kan-
sainvälisen presidentin ja hallituksen 
jäsenen tehtävään. Aihetta ei enää 
käsitelty lainkaan, joten aiempi pää-
tös pitää sääntö entisellään jäi voi-
maan. Moninkertaispiiri tai piiri ei 
voi asettaa samanaikaisesti ehdo-
kasta varapresidentin ja kansainvä-
lisen johtajan tehtävään. 

Suomen  
hankkeisiin rahaa

LCIFn hallituksen päätökset oli-
vat Suomelle myönteisiä. Kan-
sainvälinen Quest-tutkimuspro-
jekti, jota Markus Talvio on aloit-
tamassa, sai anomansa apurahan 
125  000 $. NSR-projektina toteutet-
tava Aurinkokeitin-projekti sai tukea 
33  500  $. Aurinkokeittimet toimite-

taan Ke niaan. Siellä asiaa on organi-
soimassa paikalliset leijonat. Hanke 
on saamassa laajaa huomiota, sillä 
LCIF:n tämänvuotinen puheenjoh-
taja IPIP Joe Preston mainitsi hank-
keen esimerkkinä kansainvälisestä 
projektista koko Lions-järjestön 
jäsenkunnalle suunnatussa uutiskir-
jeessään. Liiton jäsenhankintatuelle 
myönnettiin jatkoaikaa. Kaikki hake-
muksemme siis hyväksyttiin.

Muut Honolulun uutiset

Meille suomalaisille hyvin tärkeä 
aihe presidenttiehdokkaan nimeä-
minen ei tapahtunut Honolulussa. 
Vuosikokous hyväksyi ehdotuksen 
kolmannen varapresidentin tehtä-
vän perustamisesta, mutta tulevia 
suositeltavia ehdokkaita ei nimetty. 
Nimeäminen tapahtuu melko var-
masti vasta 11. elokuuta president-
tien kokouksessa. Siihen asti jän-
nitys jatkuu. Tämän lehden ilmes-
tyessä kokous on jo pidetty ja tulos-
kin tiedetään. 

Omalle osalleni vastuita tuli alka-
neelle kaudelle hieman lisää. Presi-
dentti Yamada nimitti minut hallituk-
sen jäsenkehityskomitean puheen-
johtajaksi kaudelle 2015–2016. Mie-
lenkiintoinen, mutta myös haas-
tava tehtävä. Jäsenkehitys on ollut 
ja tulee aina olemaan järjestömme 
johtamisen keskeinen alue.

Seuraavan kerran kv-hallitus 
kokoontuu syyskuun lopussa Buda-
pestiin. Vastaan mielelläni hallitusta 
ja sen toimintaa koskeviin kysymyk-
siin. Ottakaa yhteyttä. Hyvää loppu-
kesää ja alkavaa toimintakautta kai-
kille leijonille ja puolisoille.

Jouko Ruissalo

Jäsenmäärä putosi alle 1,4 miljoonan

Hallituksen jäsenkomitea Aloha-puvuissa. Jäsenet vasemmalta ylärivissä Jouko 
Ruissalo Suomi, N. S. Sankar, Intia, Lawrence Dicus, Kalifornia, USA, Carolyn 
Messier, Connecticut, USA, presidentin nimeämä jäsen Jack Epperson, Nevada, 
USA ja Robert Rettby, Sveitsi, komitean puheenjohtaja. Eturivissä presidentit 
Robert E. Corlew USA:sta, Joe Preston USA:sta. Barry J. Palmer Austra liasta 
ja Jitsuhiro Yamada Japanista.
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Yamada sanoo, että lapset ovat luon-
nollisesti meidän tulevaisuutemme 
ja huomisen johtajia, mutta he tar-
vitsevat kaikkein eniten apuamme. 
Joten lasten auttaminen tulee ole-
maan yksi tärkeimmistä palvelu-
alueista tänä vuonna. Tuhannet 
lapset kuolevat joka päivä hoidetta-
vien tautien, nälän ja likaisen juo-
maveden vuoksi. Vanhemmat joutu-
vat usein katsomaan avuttomina vie-
ressä, koska heillä ei ole taloudelli-
sia mahdollisuuksia, pääsyä sairaa-
laan tai kumpaakaan näistä, jotta he 
voisivat pelastaa oman lapsensa. Sen 
vuoksi haluan tänä vuonna esitellä 
Lasten arvokkuus -aloitteen. Tässä 
aloitteessa lioneita kannustetaan laa-
jentamaan lapsille annettavia palve-
luita:

• Antaa tukea ja toivoa lapsille, 
jotka ovat sairaalassa.

• Pyrkiä auttamaan 
pakolaisleireillä olevia lapsia.

• Auttaa nälkää näkeviä lapsia.
• Jatkaa ja laajentaa lukutaito-

ohjelmaa.

Muiden palveleminen. Nämä eivät 
ole pelkkiä sanoja lioneille. Järjes-
tömme on perustettu tälle periaat-
teelle. Meidän palvelun perintömme 
tulee jatkumaan ja itse asiassa se on 

kasvanut vastaamaan paikkakun-
tiemme tarpeisiin maailman muut-
tues sa. Mutta me emme vain palvele. 
Me emme hanki vain ruokaa, suo-
jaa tai vastaa välittömiin tarpeisiin. 
Me annamme toivoa. Me annamme 
lupauksen paremmasta huomisesta. 

Uudet jäsenet – 
enemmän palvelua

Jäsenet ja klubit ovat järjestömme 
ydin. Lionit palvelevat rehellisesti, 
he palvelevat intohimolla ja he pal-
velevat ilman ehtoja.

Olemme saaneet nauttia jo suh-
teellisen pitkään jatkuneesta jäsen-
kasvusta. Jäsenkasvua on tapahtu-
nut maailmanlaajuisesti viimeisen 
seitsemän vuoden aikana. Tähän 
menestykseen on useita syitä; meillä 
on dynaaminen maailmanlaajuinen 
jäsentyöryhmä, tehokkaat markki-
nointistrategiat sekä helpot tavat 
toteuttaa jäsenkasvun ohjelmia, 
meillä on innostuneet johtajat alkaen 
klubeista ja ainutlaatuinen pyrkimys 
tavoittaa naiset ja perheenjäsenet ja 
nämä ovat vain muutamia syitä. 
Yhdessä olemme kasvattaneet jäsen-
määrän lähes 1,4 miljoonaan.Haluan 
jatkaa tätä kasvua. Uudet jäsenet tar-
koittavat enemmän palvelua.

Klubipresidentit  
ratkaisevassa asemassa

Järjestömme energia virtaa jokaisesta 
klubista. Joten luonnollisesti klu-
bipresidentit ovat menestyksemme 
ytimessä. Olen laatinut seitsemän 
kohdan listan klubipresidenttien tär-
keistä ominaisuuksista.
• Jäsenyyden kasvanut arvo
• Tehdään klubeista sellaisia, että 

jäsenet ovat ylpeitä jäsenyydestä
• Korkealaatuiset palveluprojektit
• Palvellaan yhdessä 

perheenjäsenten kanssa
• Lisää naispuolisia jäseniä/nuoria 

jäseniä
• Olemme johtajia paikkakunnalla
• Ajatellaan luovemmin 

“Pyydä yhtä” alkaa 
kotona

Vapaaehtoistyö on hieno tapa per-
heille viettää aikaa yhdessä. Se on 
vieläkin parempaa kun perheenjäse-
nistä tulee lionjäseniä! Jos pyydät 
yhtä uutta jäsentä mukaan, sinun 
tulisi pyytää ensin lähintä ystävääsi 
– omaa puolisoasi. Jaa innostuksesi 
lionsklubin jäsenyydestä perheen-
jäsenten kanssa. Perheet, jotka teke-
vät yhdessä vapaaehtoistyötä lions-

klubeissa luovat muiden auttamisen 
perinteen jo kotona.

Pyydä yhtä -kampanja alkaa 
kotona. Kun lionsperheet palvelevat 
paikkakuntiaan, tieto meistä leviää 
entistä kauemmas ja nopeammin. 
Saamme ansaitsemamme tunnus-
tuksen maailman parhaana palvelu-
klubijärjestönä.

Ihmisyys – kaikki 
yhdessä

Jos klubit ovat paikkakuntien palve-
lun ydin, LCIF on maailmanlaajuisen 
palvelumme ydin. LCIF:n apuraho-
jen kautta me luomme hyvää tahtoa, 
vähennämme ihmisten kärsimystä ja 
palautamme toivon ja arvokkuuden 
ihmisille. LCIF:n ohjelmat ja yhteis-
työsuhteet antavat meille mahdol-
lisuuden hoitaa ennaltaehkäistä-
vää sokeutta; tarjota ilmaista ter-
veydenhuoltoa ja koulutusta lääkä-
reille ja hoitajille; opettaa tärkeitä 
taitoja koululaisille ja hyvin paljon 
muuta. Lioneita pyydetään käyttä-
mään kaikki mahdolliset tilaisuudet 
tukea LCIF:ää lahjoitusten ja MJF-
jäsenyyksien kautta. Teidän anta-
manne tuki mahdollistaa kykymme 
yhdistää arvokkuuden ja sopusoin-
nun kun palvelemme ihmiskuntaa.

Presidentti, DR Jitsuhiro Yamada teemassaan kaudelle 2015–2016:

Osoitamme ihmisten arvokkuuden
humanitaarisen palvelun kautta

Rauha, toivo, päättäväisyys, tiimityö ja ihmisten 
tuominen yhteen palvelun kautta ovat keskeisiä osia 
presidentti Jitsuhiro Yamadan kauden 2015–2016 
teemassa ”Arvokkuus. Sopusointu. Ihmisyys”.
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Yhteenveto
Kun lähestymme satavuotisjuhlaamme, meidän
on hyvä muistaa ja miettiä perustajamme
sanoja -  

“Et pääse kovinkaan pitkälle
ennen kun teet jotain jonkun
toisen hyväksi.” 

Melvin Jones

Olemme osoittaneet koko pitkän historiamme
ajan, että pystymme tuomaan ihmiset yhteen
yhteisen asian puolesta. Olemme näyttäneet
yhä uudelleen miten kansalliset rajat eivät ole
muuta kuin viivoja kartalla. Maailman
konflikteista ja riidoista huolimatta me
pystymme toimimaan yhdessä – palvelun kautta
me muodostamme ruohonjuuritason yhteisön.

Arvokkuus
Kun pyrimme vastaamaan muiden
ihmisten tarpeisiin, muistetaan aina
kunnioittaa muiden ihmisten
arvokkuutta ja omanarvontuntoa.

Muistetaan aina, että kun
ojennamme auttavan kätemme apua
tarvitseville, vastaamme oikeaan
tarpeeseen. 

Sopusointu
Kun me autamme muita, muistetaan
aina että kyseessä ei ole ainoastaan
ystävällinen teko; tarkoitus on myös
rakentaa yhteisymmärrystä ja
sopusointua.

Ihmisyys
Kun osoitamme empatiaa muita
kohtaan omilla paikkakunnillamme,
muistetaan myös niitä ihmisiä, jotka
asuvat kaukana meistä.

Ja kun jatkamme ihmiskunnan
palvelemista, muistetaan aina että
tämä palvelu ei ole velvollisuus, se on
meidän vastuumme.

“Ole ystävällinen. Ole avoin. Ole utelias. Ole
vahva. Ole avokätinen. Ole aito. Ole uskollinen.
Ole rehellinen. Ole Lion.” 

Dr. Jitsuhiro Yamada

Ihmisten tuominen yhteen 
yhteisen tarkoituksen vuoksi

Olen äärimmäisen ylpeä ja hyvin
nöyrä saadessani palvella maailman
johtavan humanitaarisen avun
järjestön presidenttinä – Lions Cubs
Internationalin presidenttinä. Toivon
teille kaikille 1  000 kurkea, jotka tuovat
japanilaisen perinteen mukaan terveyttä
ja pitkää ikää. Mutta ennen kaikkea
toivon, että antamanne palvelu
tuo teille suurta rakkautta ja 
tyydytystä elämäänne ja että se 
täyttää sydämenne ilolla ja rauhalla.

Lyhennelmä:
Raimo Naumanen
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Tohtori Jitsuhiro Yamada on jo 45 
vuoden ajan valmistautunut leik-
kauk seen ja tehnyt aivo-, kaula- tai 
niskaleikkauksia sillä aikaa kun per-
heet ovat huolissaan kulkeneet edes-
takaisin odotushuoneessa. Neu-
rokirurgia ei ole ollut hänen ainoa 
ammattinsa. Yamada on toiminut 
myös sairaalan johtajana, ja siinä 
tehtävässä hänellä on ollut valtava 
vaikutus niin yksittäisiin perheisiin 
kuin koko yhteisöön.

Vannottuaan virkavalansa 30.6. 
Honolulussa Yamada palvelee nyt 
kaikkia lioneita Lions Clubs Inter-
nationalin 99. kansainvälisenä pre-
sidenttinä. 

Yamadan työ lääkärinä vaatii 
vakaata kättä, tarkkaa silmää yksi-
tyiskohdille sekä kykyä tehdä no-
peas ti vaikeita päätöksiä yhdistele-
mällä valtavaa määrää tietoa. Totta, 
presidentin tehtävä ei ole aivokirur-
giaa. Hänen on kuitenkin saatava 
 lionit tukemaan tuhkarokko-ohjel-
maa, näköohjelmia ja muita elä-
mää pelastavia ja tai elämää muut-
tavia suuria hankkeita, vahvistettava 
jäsenmäärää ja jäsenten säilyttämistä 
ja pidettävä satavuotisjuhlan valmis-
telua kurssissa.

Miten johtaa  
1,4 miljoonan 

lionin järjestöä? 

Yamada voi käyttää hyväkseen sitä, 
mitä hän on oppinut pelottavasta 
syöpädiagnoosista ja lääkärin anta-
masta surkeasta hoidosta. Hän voi 
koota neuvokkuutensa ja nerok-
kuutensa, jotka saivat hänet sairaa-
lan johtajana panemaan alulle uusia 

hoitomuotoja. Henkilökohtaiseen 
kokemukseensa nojautuvana joh-
tajana hän voi palauttaa mielensä, 
mitä on olla tavallinen lion tai tyy-
tymätön lion, niin kuin hän itsekin 
kerran oli – jopa niin innoton, että 
melkein erosi klubistaan. 

Yamada on 71-vuotias. “Minun 
filosofiani lääketieteessä ja lionis-
missa on, että jätän asiat parem-
paan kuntoon kuin missä itse löy-
sin ne”, hän sanoo vakaumukselli-
sesti. ”Siksi me ’hoidamme’ ja siksi 
’me palvelemme’.” 

***

Isä oli myös lääkäri

Lääketiede on aina ympäröinyt Yama-
dan elämää. Hänen isänsä oli lää-
käri. Poikavuosinaan Yamada oli hal-
tiois saan TV-sarjasta “Ben Casey.” 
Siinä oli mies, joka teki samaa kuin 
hänen oma isänsäkin oli tehnyt ja 
kulki valkoisissa kiireestä kanta-
päähän. Yamada oli hyvin nuorena 
varma kutsumuksestaan ja valmis-
tui lääkäriksi Nihonin yliopistosta 
vuonna 1968.

Ei ole yllättävää, että lääketiede 
oli taustalla jopa hänen seuruste-
lussaan, avioitumisessaan ja nyt 
vuosikymmenien ajan hänen tyy-
nessä, rakastavassa kumppanuu-
dessaan puolisonsa kanssa. Hän 
tapasi Toshikon lääketieteellisessä 
tiedekunnassa. He vaihtoivat kes-
kenään lounaitaan, käyttivät tois-
tensa luentomuistiinpanoja ja aika-
naan jakoivat elämänsäkin toistensa 
kanssa. Yamada muistelee hellästi –
ja vaatimattomasti – heidän yhteistä 
aikaansa lääketieteen opiskelijoina. 

“Toshiko teki hyviä muistiinpanoja. 
Minä en”, hän sanoo epäuskotta-
vasti.

Lempeä ja rehellinen

“Tiesin alusta asti, että Jitsuhiro on 
lempeä ja rehellinen mies”, sanoo 
tohtori Toshiko Yamada. “Hän on 
todella suuri ajattelija. Hän ajattelee 
asioita monia vuosia eteenpäin tule-
vaisuuteen.”

Yamadassa oli sitä, mitä vaadit-
tiin menestymiseen neurokirurgina. 
Hänen työtoverinsa hoitoalalla todis-
tavat, että hän pysyy rauhallisena 
leikkaussalissa paineen alla. Se on 
neurokirurgille välttämätön edel-
lytys. Hänen innovatiivinen ansio-
luet telonsa sairaalan hallintovirkai-
lijana on kuitenkin asia, joka erot-
taa hänet kaikista muista. Yamada 
lisäsi Kizawa Memorial Hospital -sai-
raalaan kuntoutuskeskuksen. Monet 
potilaat olivat leikkauksen jälkeen 
työkyvyttömiä tai heillä oli muita 
lääketieteellisiä haasteita. “Raken-
sin keskuksen, koska tiesin, miten 
tärkeää hyvä leikkauksen jälkeinen 
kuntoutus on. On suuri ero siinä, 
meneekö potilas leikkauksen jäl-
keen kotiin pyörätuolissa vai omin 
jaloin”, sanoo Yamada, joka vielä-
kin toimii toimitusjohtajana lääketie-
teellis-sosiaalisessa palveluryhmässä 
ja edelleen johtaa the  Japanese 
 Hospital Association -järjestöä. 

 Yamada ei pysähtynyt siihen. 
Hänen mieleensä oli jäänyt eräs 
vuosientakainen potilastapaami-
nen. Hän sanoi potilaalle, joka oli 
leik kauk sen jälkeen edistynyt hyvin 
fysikaalisen hoidon ansiosta: ”Näyt-

tää siltä, että olette jokseenkin val-
mis lähtemään kotiin.” Potilas purs-
kahti itkuun. “Voi älkää lähettäkö 
minua kotiin”, hän aneli. Hän oli 
vielä osittain halvaantunut eikä ei 
tahtonut olla taakaksi omalle per-
heelleen. 

Japanilainen lainsäädäntö veti 
tuolloin tiukan rajan lääketieteel-
listen laitosten ja vanhustenhoi-
tolaitosten välille. Yamada vieraili 
alan laitoksissa Yhdysvalloissa ja 
Australiassa tutustuakseen parem-
min ikäihmisille tarjottuun integroi-
tuun hoitoon. Vuonna 1988, uran-
uurtajana Japanissa, hän auttoi the 
 Sawayaka Nursing Villa -laitoksen 
perustamisessa. Nykyään yhdistetty 
hoito- ja eläkeläiskotien järjestelmä 
käsittää yli 30 laitosta. 

Sairaus yllätti

Päivittäiset kokemukset lääkärinä 
vaikuttivat voimakkaasti Yamadaan 
tehden hänestä rohkean ja innovatii-
visen terveydenhuoltojohtajan. Äkil-
linen sairastuminen pelottavaan tau-
tiin ja potilaaksi joutuminen muut-
tivat häntä lääkärinä ja ravistelivat 
häntä ymmärtämään paremmin elä-
män kallisarvoisuutta ja jokaisen vel-
vollisuutta antaa takaisin. Kesällä 
1983, täytettyään juuri 39 vuotta, 
hän sai kauhukseen kuulla sairas-
tavansa maksasyöpää. Hän joutui 
hätäleikkaukseen. “Luulin kuolevani. 
Se on sanoin kuvaamaton tunne”, 
hän sanoo.

Vuotta myöhemmin ja yhä pelä-
ten kuolemaa hän meni lääkärinsä 
vastaanotolle. “Miksi olen yhä hen-
gissä?” hän kysyi. Lääkäri vastasi kui-

Lääkäri on 
paikalla

Kansainvälinen presidentti Yamada vierailemassa Ajisai Nursing Collegessa, jossa hän on opettanut. 
Kuva: John Timmerman.

Japanista kotoisin oleva 
99. kansainvälinen 
presidenttimme tohtori 
Jitsuhiro Yamada 
lupaa edistää järjestön 
terveyttä.
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vasti: “Kasvannaisenne oli hyvän-
laatuinen.” Yamada ei uskonut kor-
viaan. Hän oli raivoissaan. Biopsiaan 
leikkauksen jälkeen ei mene kuin pari 
viikkoa tai muutama päivä. “Miksi 
ette kertonut minulle?” hän vaati 
tietää. Lääkäri piti puolensa, joskin 
hiukan epävarmana. “Odotin, että 
kysyisitte”, hän vastasi lyhytsanai-
sesti.

Siitä hetkestä lähtien Yamada 
päätti tarjota sellaista hoitoa, jota 
hän itsekin odotti saavansa. Jotakin 
muutakin heräsi henkiin hänen sisäl-
lään. Hän ei enää pitäisi elämää itses-
tään selvänä asiana tai ottaisi elä-
mältä kaikkea sen tarjoamaa hyvää 
yrittämättä tehdä elämästä parem-
paa muille ihmisille. “Olin niin kii-
tollinen. Tunsin, että Jumala oli ole-
massa. Halusin palvella. Halusin 
antaa takaisin”, hän sanoo.

Seuraavana vuonna Yamadasta 
tuli lion. Ajoitus oli täydellinen. 
Hänen isänsä, joka oli ollut lion, oli 
juuri kuollut. Hänen setänsä, joka oli 
piirikuvernööri, rohkaisi häntä täyt-
tämään isänsä saappaat ja liittymään 
järjestöön.

Tietysti voi olla lion ilman että 
palvelee muita. Voi olla paikalla 
so siaa lisen tapahtuman, rattoisan 
seuran ja sen tyhjän tyytyväisyy-
dentunteen tähden, jota saa pel-
kästä jäsenyydestä. Kolmekuisena 
lion-aloittelijana Yamada kiirehti klu-
bikokoukseen työvarusteissaan suo-
raan sairaalasta kiivastahtisen leik-
kauspäivän jälkeen. Eräs pitempään 
mukana ollut lion loukkaantui hänen 
ulkoasustaan ja torui häntä: “Vaihda 
yllesi asiallinen puku äläkä unohda 
käyttää merkkiäsi.” Yamada oli rai-

voissaan. Hän jopa kirjoitti erokirjeen 
enolleen, piirikuvernöörille. 

Yamada rauhoittui, ja hänen into-
himonsa palvelua kohtaan kiihtyi. 
Muutoksen aiheutti pääseminen klu-
bissa johtotehtävään asiassa, joka oli 
hänelle itselleen sekä läheinen että 
rakas. Klubi teki työtä elinlahjoitta-
misen puolesta, ja Yamada otti teh-
täväkseen lahjoittajan ja potilaan 
välisen koordinoinnin. Neurokirur-
gina hän tiesi, miten elinlahjoituk-
set pelastivat elämää. 

Yamada menestyi lionina sen jäl-
keen kun hänestä oli tullut elinlah-
joitusten koordinaattori. Klubipresi-
denttinä, piirikuvernöörinä ja kan-
sainvälisenä johtajana Yamada tais-
teli monien menestyksekkäiden 
hankkeiden puolesta. Hänen johta-
juudelleen olennaista on ollut halu 
ottaa riskejä, hämmentää pataa, 
astua tavanomaisen ulkopuolelle, 
toimia jopa mielikuvituksellisella 
tavalla, mikäli epäilysten tukahdutta-
minen ja kannatuksen hankkiminen 
niin vaativat. Kun Yamada oli lohkon 
puheenjohtaja, hänen piirikuvernöö-
rinsä halusi tehdä laajamittaisen pal-
veluhankkeen. Hänellä oli idea. Mik-
sei suojeltaisi Kiinan muuria? Eroo-
sio kulutti sitä, ja metsän puut voi-
sivat tarjota sille suojaavan kilven. 

Hänen ehdotuksensa teki maha-
laskun. Miten Japanin lionit voisivat 
voittaa kahden valtion välisen jän-
nitystilan ja koota hankkeen menes-
tymiseen tarvittavan teknisen eri-
tyisosaamisen ja työvoiman? Sil-
loin Yamada sepitti kuin tyhjästä 
tarinan maasta, jota uhkaa marsi-
laisten maahanhyökkäys. “Mitä jos 
avaruusoliot katsoisivat alas Maahan 

nähdäkseen merkkejä pitkälle kehit-
tyneestä yhteiskunnasta? Kiinan 
muurin sanotaan näkyvän avaruu-
teen”, Yamada sanoi lionsjohtajille. 
“Jos marsilaiset näkisivät, että muuri 
oli murtumaisillaan, he ajattelisivat, 
että ihmiskunta oli rappeutumassa 
– valmiina valloitettavaksi. Meidän 
täytyy suojella Kiinan muuria.”

Se oli hölynpölyä, hassu tarina. 
Tarina ravisteli kuitenkin lionit kuo-
lemanvakavuudestaan, lamaantunei-
suudestaan ja kyvyttömyydestään 
nähdä itsestään selvää ja helppoa 
pidemmälle. He suostuivat ottamaan 
tehtäväkseen merkittäväksi muodos-
tuneen puidenistutushankkeen.

Monia esteitä oli vielä jäljellä. 
Suurin oli “rautaisten puiden” 
ongelma. Lionit oivalsivat pian, että 
ennen pitkää kyläläiset hakkaisivat 
kaikki istutetut puut, sillä heidän 
ruoanlaittonsa oli epätoivoisen riip-
puvaista polttopuiden saamisesta. 

Eräs lion huomautti, että ainoa puu, 
joka saisi kasvaa rauhassa, olisi rau-
dasta tehty puu. Ratkaisuksi kek-
sittiin puu, joka olisi arvokkaampi 
kasvamassa kuin alas kaadettuna. 
 Lionit istuttaisivat kastanjapuita, 
joita arvostettiin korkealle ravinnon 
lähteenä. 

Toiseksi lannistavaksi jarruksi 
osoittautui sellaisen arvostetun, kek-
seliään kiinalaisen kumppanin löy-
täminen, joka auttaisi kiertämään 
suuren joukon poliittisia ja käytän-
nöllisiä esteitä. Siinä astui kuvioon 
onnenkantamoinen. Yamada sat-
tui lukemaan sanomalehdestä jutun 
kiinalaisesta professorista, joka johti 
puiden istuttamista aavikoitumisen 
ehkäisemiseksi Mongolian sisä-
osissa. Yamada soitti professorille ja 
kuuli että “täydellinen henkilö avuk-
senne sattuu juuri nyt olemaan Japa-
nissa”. Yamada lisää: “Palaset vain 
loksahtivat kohdalleen.” Kolmessa 
vuodessa lionit istuttivat 68  000 
puuta kiinalaisten vapaaehtoisten 
avustuksella. 

Vaiheikas vuosi

Luvassa on vaiheikas vuosi, hauska 
vuosi, vuosi jolloin kriittinen kohta 
sivuutetaan toinen jalka eilisessä ja 
toinen huomisessa. “Olemme täyt-
tämäisillämme sata vuotta. Mieles-
täni olemme saavuttaneet käänne-
kohdan. Haluamme LCI:n kestävän 
toiset sata vuotta.”

“Meidän on katsottava taak-
semme siihen, mitä olemme saa-
neet aikaan ja eteenpäin siihen, 
mitä voimme tehdä. Haluamme jät-
tää taaksemme joitakin asioita, jotka 
eivät ole enää merkityksellisiä. Aivan 
kuten lionien logo, joka katsoo kah-
teen suuntaan: eteenpäin ja taak-
sepäin. Sillä tavalla tulemme siirty-
mään eteenpäin.”

Jay Copp

Yamadat kokoontuvat usein yhteen aterioille lastensa ja lastenlastensa kanssa. 
Kuva: Daniel Morris.

Tri Jitsuhiro Yamada on nähty Suomessa usein tulkkinsa Yoshika Metrzin 
kanssa. Kuva: Kuva: RNen.
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Suomalaiset leijonat kokoontui-
vat 62:een vuosikokoukseensa 
12.6.2015. Vuokatin Katinkullassa. 
Kokousjärjestelyjä oli muutettu 
aikaisemmista käytännöistä melkoi-
sesti. Avajaisjuhla sekä valittavien 
toimihenkilöiden esittelyt olivat jo 
perjantai-iltana ja lauantai oli pyhi-
tetty kokousasioille. Sunnuntai oli 
varattu kotimatkalle. Lippujen juh-
lava sisääntulo toistui onnistuneesti 
jo kolmannen kerran ja  äänestyk-
sissä päästiin toteuttamaan uusit-
tua käytäntöä. 

Perjantaina pidetyn liiton hal-
lituksen ja  kuvernöörineuvoston 
ko kouksen jälkeen esiteltiin suoma-
laista Lions-toimintaa. Lions Quest 
-arviotutkimuksen päätutkija ja Hel-
singin yliopiston kasvatuspsykolo-
gian tutkimusryhmän jäsen tohtori, 
lion Markus Talvio kertoi tutkimuk-
sesta ja siitä hyötyykö opettaja Lions 
Quest -opettajien koulutuksesta. 
PCC Seppo Söderholm esitteli Kii-
tos veteraanit -kampanjan tuloksia 
ja PID Erkki Laine kertoi tilanteesta 
Ratnapuran silmäsairaalasta Sri Lan-
kasta. Aiheesta enemmän sivulla 35.

Katinkultaan oli saapunut noin 
1  600 leijonaa ja leoa puolisoineen, 
joista avajaisjuhlaan osallistui noin 
800 henkeä. Lisäksi samaan aikaan 
pidetty Nuorten areena oheisohjel-
mineen keräsi kuulijoita noin 1  500 
henkeä. Klubien virallisia edusta-
jia oli paikalla 896 ja he edustivat 
442 klubia. Vuosi sitten Porissa oli 
paikalla 957 edustajaa 465 klubista. 
Vuonna 2013 Heinolassa oli 1  071 

virallista edustajaa 500 klubista ja 
vuonna 2012 Jyväskylässä 1  159 
edustajaa 525 klubista. Vaasassa oli 
vuonna 2011 1  028 virallista edus-
tajaa 502 klubista.

Vuosikokouksen avajaistilaisuu-
dessa liiton puheenjohtaja Tuomo 
Holopainen totesi, että tavoit-
teemme tälle kaudelle olivat haas-
teelliset, mutta realistiset. Tulokset 
eivät tulleet itsestään, vaan ovat vaa-
tineet meiltä kaikilta sitoutumista ja 
innostunutta otetta.

– Vuonna 2017 tulee kuluneeksi 

100 vuotta Lions-järjestön perusta-
misesta. Järjestömme on kasvanut 
maailman suurimmaksi ja luotetuim-
maksi palveluklubien verkostoksi. 
Sen perustajan Melvin  Jonesin pal-
veluidea ja toimintaperiaatteet ovat 
kiinni tässä ajassa. Kasvava järjes-
tömme voi hyvin.

– Ympäristön nopea muutos 
vaikuttaa myös meidän toimintaan. 
Varmaa on vain se, että meitä lei-
jonia tarvitaan. Vain hyvällä yhteis-
työllä voimme rakentaa jatkuvat 
menestyksen ja kasvun mahdolli-
suudet. Positiivisen mielin ja tule-
vaisuuteen uskoen lähdemme kohti 
uutta kautta – vahvempina yhdessä.

Päätoimikunnan tervehdyksen 
esitti puheenjohtaja Aarto Mäkinen. 
Hän sanoi, että Vuokatille myönnet-
tiin nyt alkava vuosikokous vuonna 
2011 Vaasassa. Kokous on poik-
keuksellinen, koska se pidetään 
kunnassa. Tähän asti kaikki edelli-
set vuosikokoukset on pidetty kau-
pungeissa.

– Maailma on muuttunut erilai-
seksi. Olemme kokemassa vuosi-
kymmenten syvintä lamaa. Tämän 
vaikutukset alkavat näkyä yhteis-
kunnassa esimerkiksi nuorten syr-
jäytymisen lisääntymisenä Suo-
messa ja Kainuussa sekä uusköyhyy-

den lisääntyminen ja erityisesti lap-
siperheissä.

– Toisena merkittävä muutos 
on maailman rauhan järkkyminen 
Euroopassa ja mekin olemme saa-
neet kokea ja nähdä sen joka päivä. 
Rauhan asiassa me suomalaiset 
haluamme olla lääkäreitä eikä tuo-
mareita! 

– Me leijonat voimme olla suu-
ressa roolissa maailman rauhaa 
rakennettaessa kansakuntien välille, 
koska toimimme kaikkialla maail-
massa. Meidän pitää rakentaa maa-
ilmaa siten, että sota kansakuntien 
välillä ei ole mahdollinen. Olemme 
mahdollisuuksien omistajia.

Suomalaiset leijonat 
saivat kiitosta

LCI:n  II varapresidentti Robert 
Bob Corlew toi tilaisuuteen kan-
sainvälisen presidentin tervehdyk-
sen. Samalla hän kiitteli suomalai-
sia leijonia mahtavasta työstä jär-
jestön hyväksi. Hän kiitteli hie-
nosti toteutettuja aktiviteetteja mm. 
työtä veteraanien hyväksi, toimintaa 
Lions Questin edistämiseksi sekä Sri 
 Lankan silmäsairaalan rakentamisen 
valtion tuella ja nyt sen laajentami-
nen.

Markus Flaaming valittiin kansainväliseen hallitukseen

Jari Rytkönen ja Heikki Hemmilä 
liiton peräsimeen

Jännittävä puheenjohtajaehdokkaiden puheenvuoroäänestys käynnissä. 
Vasemmalla arpalippuja tarjoava pääsihteeri Maarit Kuikka ja lippua nosta-
massa ehdokas Jarmo Rastas. Heikki Hemmilä odottaa vuoroaan. Kuva: RNen. 

Katinkullan juhlasali täyttyi liosvieraista vuosikokouksen aikana. Eturivissä oikealla mm. ID Jouko Ruissalo ja II vara-
presidentti Robert Corlew puolisoineen. Kuva: RNen.
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– Olen erittäin iloinen myös 
Punaisesta Sulasta ja sen tuloksista. 
Olen iloinen myös Arne Ritari -sää-
tiöstä, joka mahdollistaa monia hie-
noja klubiaktiviteetteja

– Toivon, että jatkatte tätä työtä. 
Samalla annatte tukenne LCI:n pre-
sidentin teemoille. Nämä isot teot 
ovat vakuutena kun meiltä kysytään 
miksi olemme leijonia. Ihmiset tun-
nistavat hienot saavutuksemme ja 
moni haluaa tulla mukaan tähän työ-
hön. Kuitenkin meidän tulee tehdä 
työtä etsiessämme jäseniksi henki-
löitä, jotka todella haluavat tehdä 
palvelutyötä. 

– Tulossa on mahtava vuosi 
2017. Kun juhlimme järjestömme 
työtä, suomalaiset juhlivat myös 
valtiotaan. Siksi toivon, että tup-
laatte toimintanne palvelutyössä. 
Toivon, että otatte uuden aktivitee-
tin 100-vuotishaasteeksi ja jatkatte 
sitä juhlavuoden jälkeenkin. Voitte 
vuosien kuluttua sanoa, että tämä oli 
meidän 100-vuotisaktiviteettimme ja 
se jatkuu yhä. Näin teemme itsemme 
vahvemmiksi, sitten klubikin vahvis-
tuu. Vahvat piirit muodostavat vah-
van liiton, ja ne tekevät vahvemman 
kansainvälisen järjestön.

Kirkkoherra Erkki Marin lähetti 
seurakunnan tervehdyksen yhtey-
dessä seppelepartion sankarihau-
dalle. Leojen puolesta puhui leopre-
sidentti Aino-Maija Laitinen ja kun-
nan tervehdyksen toi kunnanjohtaja 
Petri Kauppinen. Avajaisten juhlapu-
hujana oli professori Vesa Linnamo 
Jyväskylän yliopistosta. Musiikilli-
sesta annista vastasivat Kajaanin 
puhallinorkesteri ja Mari Mäntylä.

Varapuheenjohtaja ja 
ID-ehdokas 

äänestykseen

Liiton puheenjohtajaksi valittiin 
ainoana hakijana ilman äänestystä 
varapuheenjohtajana toiminut Jari 
Rytkönen (63) LC Uurainen. Hän on 

sanojensa mukaan eläkeoriointunut 
psykiatrian ja vanhushuollon asia-
kastietojärjestelmäkonsultti. Hänellä 
on myös atk-suunnittelijan ja mate-
riaalitalouden tutkinnot.

Varapuheenjohtajan vaalissa DG 
Heikki Hemmilä, LC Ylivieska, sai 
528 ääntä vastaehdokkaana olleen 
PDG Jarmo Rastaan, LC Rovaniemi/
Lainas, saadessa 275 ääntä. Lääketie-
teen lisensiaatti ja Kelan asiantunti-
jalääkäri Hemmilä (60) on syntynyt 
Brisbanessa Australiassa. Monien 
virkojensa lisäksi hän ollut Kan-
sanlääkintökeskuksen tutkija, kou-
luttaja ja vastaava lääkäri. Hän on 
myös vuoden 2015 mestarikansan-
parantaja.

Kansainväliseksi johtajaksi (ID) 
oli neljä hakijaa. Äänestyksessä PCC 
Markus Flaaming, LC  Vantaa/Kai-
voksela, sai 322 ääntä, PCC Seppo 
Söderholm, LC Lappeenranta/Raja, 
sai 172 ääntä, PCC Asko Merilä, LC 
Utajärvi, 165 ääntä ja PCC Heimo 
Potinkara, LC Lahti/Laune, 142 
ääntä. Toisella äänestyskierroksella 
Flaaming sai 465 ääntä ja Söderholm 
270 ääntä. Näin PCC Markus Flaa-
ming valittiin Suomen ehdokkaaksi 
kansainväliseen hallitukseen.

Vuoden 2019 vuosikokousjärjes-
täjäksi ei ollut määräaikaan men-
nessä yhtään hakijaa. Kuvernööri-
neuvosto esitti, että vuosikokous 
äänestäisi halutaanko kokouksen 
hakumenettelyä muuttaa ja halu-
taanko selvittää uusia vaihtoehtoja 
vuosikokouksen järjestämiseksi. 
Äänestyksessä 762 äänestäjästä 645 
kannatti entistä käytäntöä.

Osallistumismaksun 
poisto hyväksyttiin

Kuvernöörineuvosto esitti LC 
Kajaani/Linnan ja LC Muhoksen 
aloitteen vuosikokouksen osallistu-
mismaksujen poistamisesta hylät-
täväksi, mutta vuosikokous päätti 
äänestyksen jälkeen hyväksyä aloit-

teen. Muut aloitteet menivät kuver-
nöörineuvoston esittämällä tavalla.

Tilintarkastajista KHT Marja-
Leena Turunen, LC Helsinki/Aurora 
jatkaa tehtävässä. Toisena  tilintar-
kastajana on entinen varatilintar-
kastaja KHT Katja Kuosa-Kaartti, 
LC Orimattila/Leonat. Varatilintar-
kastajia ovat HTM Heimo Seppälä, 
LC Lahti/Tiirismaa, ja KHT Jukka Pel-
tola, joka ei ole vielä lion.

Sääntömuutoksissa tärkein asia 
oli toisen varapuheenjohtajan toi-
men perustaminen. Vuosikokous 
päätti kuitenkin pysyä nykyisessä 
käytännössä.

Hyväksyttiin toimintakertomus, 
tilinpäätös sekä tilintarkastusker-
tomus. Tilinpäätös osoitti 127  500 
euron alijäämää. Vuosikokous 
hyväksyi tähän liittyvän ponnen, 
jossa liiton aktiviteetti- ja hallinto-
tilit kirjataan selvästi erilleen. Liiton 
sopeuttamistoimista on edellisessä 
lehdessä pääsihteerin laaja kirjoitus. 
Liiton jäsenmaksu päätettiin pitää 
ennallaan, eikä liittymismaksua ole.

Talousarvioesitys, toimintasuun-
nitelma sekä vuosikello  ja strategi-
set linjaukset hyväksyttiin. Kotimai-
seksi teemaksi kaudelle 2016–2017 
ei saapunut yhtään esitystä. Kau-
den 2015–2016 teemaksi on päätetty 

”Lions – monta tapaa tehdä hyvää”. 
Seuraavaksi teemaksi tuli TTS-toimi-
kunnan esittämä  ”Tue nuorta itse-
näisyyteen”, ”Stöd unga till självs-
tändighet”. 

Perinteisesti päätöstilaisuudessa 
luovutettiin vuosikokoussauva seu-
raavan vuosikokouksen järjestä-
jille Turun edustajille. Toimikuntien 
raportit, oheisohjelmat, Skeba-kil-
pailu sekä palkintojen jaot erillisinä 
juttuina seuraavilla sivuilla.

Raimo Naumanen

Kuvernöörineuvosto keskusteli
puhelinnumeroiden hinnoista
Ennen Vuokatin vuosikokouksen alkua kuvernöörineuvosto kokoontui 
kauden viimeiseen kokoukseensa. Vähäisen esityslistan eräs eniten kes-
kustelua herättänyt aihe oli liittotoimiston uusien puhelinnumeroiden 
kalliit hinnat. Ne todettiin soittajalle huomattavasti kalliimmiksi kuin 
aikaisempiin numeroihin soitettaessa. Pääsihteeri Maarit Kuikan mukaan 
henkilökunnalla on myös kännykkänumerot, jotka voidaan lisätä mm. 
verkkosivuille.

Kokouksessa kuultiin pääsihteerin katsaus talouden tilanteesta. Liiton 
välitilintarkastus tehtiin 20.–22.5.2015 ja sen pohjalta huhtikuun talous-
raportit on korjattu. Lisäksi on tehty arvio kuluvan kauden tuloksesta, 
joka osoittaa positiivista tulosta. Talouden tilanne merkittiin tiedoksi.

Tulevan viestintäjohtaja Kari Koposen sairausloman ajaksi 1.7.–
31.10.2015 vt. viestintäjohtajaksi nimettiin lion Raimo Paappa LC Hel-
sinki/Floorankenttä. Hyväksyttiin hallituksen esitys toimialojen ja työ-
ryhmien puheenjohtajiksi 2015–2016. Samalla hyväksyttiin ohjeistus 
toimialojen ja työryhmien käytännön työskentelyä varten.

KVN hyväksyi Lions Quest -työryhmän esityksen Lions Quest Europa 
Meeting -tapahtuman järjestämisestä Suomessa sillä edellytyksellä, ettei 
siitä seuraa kustannuksia Suomen Lions-liitolle.

Uusi hallitus

Suomen Lions-liiton uusi kuvernöörineuvosto kokoontui vuosikokouk-
sen jälkeen järjestäytymiskokoukseensa. Tärkeimpänä asiana oli uuden 
hallituksen nimeäminen.

Hallitukseen tulivat entinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen, 
puheenjohtaja Jari Rytkönen, varapuheenjohtaja Heikki Hemmilä, pii-
rikuvernöörien edustajina Markku Vihavainen ja Kauko Niemelä sekä 
entisten piirikuvernöörien edustajina Kaisa Vainio ja Kalevi Sillanpää.

LCI:n II varapresidentti Robert Bob 
Corlew puhumassa. Kuva: RNen.

Vuosikokouksen aikana äänestettiin useasti. Näin selvästi kokousväki äänesti 
kuvernöörineuvoston esityksen kumoon vuosikokousmaksujen käsittelyn 
aikana. Kuva: RNen.
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Suomen Lions-liitto ry on kaudella 
2014–2015 järjestänyt 3.kerran val-
takunnallisen ympäristötekokilpai-
lun.

Kauden 2014–2015 kunniakirja ja 
kiertopalkinto myönnettiin Vuokatin 
vuosikokouksessa Lions Club Van-
taa/Simonkylä ry:lle monipuolisesta 
työstä oman paikkakunnan ympäris-
tön hyväksi.

Palkinnon myöntämisen kriteerit 
olivat seuraavat:
1. Ympäristöteon vaikuttavuus 

oman alueen ekologiseen, sosiaa-
liseen, kulttuuriseen ja taloudel-
liseen tilaan.

2. Ympäristöteon vaikutus ihmis-
ten aktivointiin arkielämän toi-
minnoissa.

3. Klubin suorittaman ympäristö-
aktiviteetin jatkuvuus omalla 
paikkakunnalla.

4. Toteutetun mallin hyödyntämis-
mahdollisuudet muiden klubien 
toiminnassa.

Kuusi klubia  
mukana

Kilpailuun osallistui kuusi klu-
bia: Lions Club Vantaa/Simonkylä, 
Lions Club Lahti/Vesijärvi, Lions 
CIub Muhos, Lions Club Muurame, 
Lions Club Ylivieska sekä Lions Club 
Ylivieska/Savisilta (yhteis anomus).

Tämän vuotisen ympäristökilpai-
lun aktiviteetit kauttaaltaan olivat 
erinomaisia. Aktiviteeteilla parannet-
tiin luonnon- ja kulttuuriympäristö-

jen hyvinvointia, edistettiin so siaa-
lista ja taloudellista kestävyyttä 
sekä turvallisuutta. Kaikki aktivi-
teetit ovat toteutettavissa soveltaen 
myös muissa klubeissa.

Ympäristökilpailuun osallistunei-
den klubien aktiviteeteista erottuvat 
edukseen kahden klubin aktiviteetit. 
Nämä klubit ovat Lions Club Van-
taa/Simonkylä ja Lions Club Lahti/
Vesijärvi.

Jatkuvuus oli 
ratkaiseva tekijä

Ratkaisevana tekijänä ykköspalkin-
non suhteen oli jatkuvuus. Ympäris-
töteema on keskeisessä osassa klu-
bin toimintasuunnitelmaa ja toimin-
taa. Klubi on valinnut selkeän koh-
teen ja toimintatavan alueen luon-
nonympäristön parantamiseksi ja 
ihmisten viihtyvyyden lisäämiseksi. 
Klubin aktiviteettitoiminta täyttää 
kaikki kilpailulle asetetut kriteerit. 
Parasta klubin toiminnassa on jat-
kuvuus. Toinen erittäin tärkeä kohta 
klubin toiminnan kannalta on kes-
tävän kehityksen strategia toiminta-
suunnitelmassa.

Toiminta jatkuu suunnitellusti 
vuodesta toiseen. Toimet kohdistu-
vat Kylmäojan luontoalueen kehit-
tämiseen ja tunnetuksi tekemiseen.

Näitä toimintoja ovat:
– Lapsiperheille järjestetty luontokä-

vely (yhteistyöhanke).
– Kävelyreitille Iuontopolun järjes-

täminen (18 kohdetta). Kysymyk-
set ovat liittyneet nisäkkäisiin, 
Iintuihin, kaloihin, hyönteisiin, 
ympäristön ja luonnonsuojeluun. 

Lisäksi luontopolun päätyttyä on 
järjestetty tilaisuus, missä on poh-
dittu ympäristökysymyksiä.

– Linnunpönttöjen askartelu ja 
ripustaminen eri lintulajeille. Yli-
määräiset pöntöt on myyty. Varat 
on lahjoitettu Vantaan turvakodin 
hyväksi. 

– Klubin pitkäjänteistä toimintaa 
kuvaa se, että Lions Club Vantaa/ 
Simonkylä teki Suomen Lions-lii-
ton Vaasan vuosikokouksessa 
aloitteen ympäristöpalkinnosta. 
Aloite johti kilpailun järjestämi-
seen.
Lions Club Lahti/Vesijärven akti-

viteetti ”Pikku Vesku” on myös erin-
omainen. Hanke toteuttaa lionismin 
perusajatusta paremmasta tulevai-
suudesta lastemme suhteen. Hank-
keen toiminta tähtää Suomalainen 
Uusi Lastensairaala20LT -hankkeen 
tukemiseen. Hankkeen toteutustapa 
on erinomainen.

Hanke tuo paljon positiivista jul-
kisuutta. Palkitsemisjärjestyksen rat-
kaisi LC Vantaa/Simonkylän eduksi 
klubitoimintaan sisällytetty kestä-
vän kehityksen strategia ja jatku-
vuus. Molempien aktiviteetit ovat 
tasavertaisia.

Ympäristöteko paikkakunnan parhaaksi 
-kiertopalkinto LC Vantaa/Simonkylälle

Lions-liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja pääsihteeri Maarit Kuikka luovuttivat Ympäristöteko-kilpailun kier-
topalkinnon sekä kunniakirjan LC Vantaa/Simonkylän tulevalle presidentille Vesa H. Oinoselle. Kuva: RNen. 

Runsaasti kansainvälisiä 
leijonavieraita Vuokatin

vuosikokouksessa
 
Suomen Lions-liiton 62. vuosikokouksessa nähtiin jälleen runsaasti kan-
sainvälisiä  vieraita. Päävieras oli luonnollisesti LCI:n 2. varapresidentti 
Robert E. Corlew puolisonsa Diannen kanssa.

Paikalla oliivat 2.VP Robert E. Corlew & puoliso Dianne USA, PID Kalle 
Elster & puoliso Mai Viro, PID Horst Kirchgatterer & puoliso Brigitte Itä-
valta, DG Anne-Cathrine Karlsson & puoliso Ellert Karlsson Ruotsi, DG 
Lill Alver & puoliso Aud Hauglid Norja, PCC Jørgen Ploug & puoliso Lene 
Kjeldager Tanska, CC Tryggvi Kristjánsson & puoliso Hólmfríður Guðrún 
Skúladóttir Islanti ja DG Gabriela Mahlau & puoliso Ulrich Saksa.  

Vierasjoukossa olivat luonnollisesti myös suomalaiset kansainväliset 
vaikuttajat LCI:n 2. varapresidentiksi pyrkivän PID Harri Ala-Kuljun sekä 
ID Jouko Ruissalon johdolla.   
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Vuokatin vuosikokouksen aikana 
muistettiin monin tavoin ansioi-
tuneita leijonia ja leoja. 2. VP Bob 
Corlew luovutti perjantai-illan 
 Get-together -tilaisuudessa kansain-
välisen presidentin Joe Prestonin 
myöntämät palkinnot. 

Vuosikokouksessa luovutettiin 
muita palkintoja sekä klubikohtai-
set palkinnot. Kolmannen kerran 
jaettu Ympäristöteko-kiertopalkin-
non sai LC Vantaa/Simonkylä. Toi-
nen merkittävä palkinto PIP Tae-Sup 
Leen palkinto eniten 20:een tai sen 
yli jäsenmääräänsä nostaneelle klu-
bille meni LC Vesannolle, joka kau-
den alun 13:sta jäsenestä kohotti 
jäsenmäärän 22:een.

Perjantaina 12.6.2015 iltajuhlassa 
jaettiin seuraavat palkinnot:

Presidential Awardin saivat   CC 
Tuomo Holopainen, MD-PRC Thor-
leif Johansson, PID Tapani Rahko ja 
PID Erkki Laine.

Leadership Awardin saivat VCC 
Jari Rytkönen, LQ-CD Osmo Harju, 
PDG Marjo Kiviranta ja PDG Jorma 
Laurila

Leo of the Year 2013–2014 annet-
tiin Leo Anne-Mari Päivärinnalle.

Lauantaina 13.6.2015 vuosiko-
kouk sessa  liiton pienoislippu jalus-

LC Vesanto sai PIP Tae-Sup Leen
palkinnon jäsenmäärän noususta

PIP Tae-Sup Leen palkinnon jäsenmäärän nostamisesta pokkasi K-piirin piirikuvernööri Pekka Seppä liiton puheenjoh-
tajan Tuomo Holopaisen kädestä. Tilannetta seuraa pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: RNen.

Kansainvälisen presidentin palkinnon saajat yhteisessä kuvassa. Oikealla 2. VP Bob Corlew ja vasemmalla pääsih-
teeri Maarit Kuikka. Seuraavina ovat Presidential Awardin saajat CC Tuomo Holopainen, MDPRC Torleif Johansson, 
PID Tapani Rahko ja PID Erkki Laine. Leadership Awardin saivat VCC Jari Rytkönen, LQ-CD Osmo Harju, PDG Marjo 
Kiviranta ja PDG Jorma Laurila. Vuoden Leo-palkinto 2013–2014 annettiin Leo Anne-Mari Päivärinnalle. Kuva: RNen.

jäsenmääräänsä eniten alle 20:stä 
tai 20:een tai sen yli. Vesanto nosti 
jäsenmäärän 13:sta 22:een. 

Ympäristöteko paikkakunnan par-
haaksi: LC Vantaa/Simonkylä.

Arne Ritari -säätiön 
palkitsemiset

Arne Ritari -säätiö palkitsi myös 
Vuokatin vuosikokouksen yhtey-
dessä ansioituneita toimijoita.

3-ruusukkeen ansiomerkit saivat 
DC Ari Mårtensson LC Tuusula ja 2. 
VDG Sinikka Uola LC Hämeenlinna/
Linnattaret.

2-ruusukkeen ansiomerkit saivat 
DC Timo Kulmala LC Kauhajoki/Aro, 
PDG Jaakko Räikkönen LC Rauma/
Ruori, PDG Tapani Matintalo LC Sas-
tamala/Vammala, DG Jouko Hirvo-
nen LC Outokumpu/Kupari ja DG 
Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun.

Klubikilpailut

Klubien välinen kilpailu adres-
sien myynnistä: 1) LC Valkeakoski 
(E-piiri) 170 adressia, 2) LC Toijala/
Arvo Ylppö (E-piiri) 140 adressia  
3) LC Joensuu/Puukello (H-piiri) 130 
adressia 4) LC Ylistaro (I-piiri) 120 
adressia.

toineen luovutettiin edelliselle 
puheenjohtajalle, IPCC Asko Meri-
lälle. 

 PIP Tae-Sup Leen palkinnon sai 
LC Vesanto. Palkinto luovutetaan 
klubille, joka kauden aikana nostaa 
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Sotkamossa järjestettiin Lions-vuosi-
kokouksen aikaan huipputapahtuma 
teemalla Nuorten turvallisuus ja syr-
jäytymisen ehkäiseminen. Teemoina 
olivat lisäksi ympäristö ja luonto, lii-
kunta, arjen mahdollisuudet sekä 
kotien ja perheiden hyvinvointi. 

Tapahtuman yhteydessä oli Nuor-
ten Areena -paneelikeskustelu, jossa 
keskusteltiin mm. nuorten turvalli-

suudesta ja haasteista tämän päivän 
nuorten elämässä. Tapahtuman yksi 
tärkeä osa oli illan SKEBA-bändikil-
pailun finaali.

Tapahtuma oli tarkoitettu pää-
asiassa nuorille, lapsiperheille ja 
nuorisoryhmille. Tapahtumapaik-
koina toimivat Angry Birds Activity 
Park Vuokatti sekä Vuokatin koulu-
keskus. Tapahtumiin oli vapaa pääsy 
koko päivän ajan.

Tapahtuman tavoitteena oli tar-
jota elämyksiä, jonka sisällössä on 
tietoa, taitoa ja apua nuorten syr-
jäytymisen ja turvallisuuden ehkäi-
syyn. Tapahtumalla pyrittiin jarrutta-
maan nuorten syrjäytymistä tiedon 
ja yhteistyön avulla. Samalla hank-
keella pyrittiin kasvattamaan nuor-
ten sosiaalisuutta, osallisuutta ja 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Nuorten Areenassa 1 500 vierasta

Skeba Bändiskaban finaali alkaa kohta. Tuomaristo jo valmiina paikalla. 

Tapahtumapaikkoina toimivat Angry Birds Activity Park Vuokatti sekä Vuo-
katin koulukeskus.

Angry Birds -puiston ja Vuokatin 
koulun väli on kävellen noin 1,5 km. 
Välillä kulki maksuton Vuokattijuna.

Vuokatin koululla ampujat tositoi-
missa kokeilemassa sihtiään...

Vuokatin koulun ratsastusrastilla 
tapahtui. Kävijöitä riitti sielläkin 
jonoksi asti. Kiitokset ratsastusras-
tista Kainuun Vaellustallin Olga Poh-
jolalle. 

Päivän ensimmäinen jäätelö jaet-
tiin Vuokatin koululla marttojen toi-
mesta. Marttojen osastollakin kävi yli 
300 henkilöä.

Paneelikeskustelu on parhaillaan käynnissä ja panelisteilla oli tärkeää asiaa nuorten turvallisuudesta...

Kooste lauantain tapahtumista. AB puiston pihalla oli Palolaitos kalustoineen ja nostolava-autoineen, SPR ja mm. I-piirin alueelta paikalle kokoontuneet Moot-
toripyöräkerhot pyörineen ajeluttivat lapsia lähialueella. Liikenneturvan pyörähtävä auto keräsi myös paljon mielenkiintoa sekä Vuokatin koulun pihalla että 
myöhemmin AB-puiston alueella.

t l t i SPR j I ii iK t l t i t ht i t AB iiston pihalla oli Palolaitos kalustoineen jai l lt ik ll k k t t M t

Tapahtumaan osallistuivat ensisi-
jaisesti Kainuun alueen lapsiperheet 
ja nuoriso sekä Vuokatin alueel la 
loman vietossa olevat kotimaiset 
ja ulkomaiset perheet ja urheilu- ja 
nuorisoleireillä olevat nuorisoryh-
mät.

Nuorten Areena -tapahtumassa 
vieraili päivän aikana reilut 1 500 
vierasta (nuoria perheitä ja lapsia). 

Vuokatin koululla kävi päivän aikana 
noin 400–500 henkilöä ja Angry 
Birds Activity Park Vuokatissa rekis-
teröitiin 1 250 ranneketta lasten ran-
teisiin (oikeutti puiston aktiviteet-
tien käyttöön ilmaiseksi koko päi-
vän ajan eli klo 11–19). Lisäksi Nuor-
ten Areena -paneelikeskustelua seu-
rasi parhaimmillaan satoja aikuisia 
ja nuoria.
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SKEBA – Nuorten bändiskaban 
finaali kisattiin Liiton vuosiko kouk-
sen oheistoimintona Vuokatissa 
Angry Birds Activity Parkissa Nuor-
ten tapahtuman yhteydessä lauan-
taina 13.6.2015. Angry Birds Park 
tarjosikin loistavat puitteet sekä nuo-
rille muusikoille että yleisölle.

Bändien taso nousee joka vuosi, 
totesi tuomariston puheenjohtaja 
PID Tapani Rahko ja tänä vuonna 
kuultiinkin erittäin korkeatasoinen 
finaali. Liekö ikärajan nosto innos-
tanut nuoria liikkeelle.

Ensimmäisen palkinnon 1  500  € 
kuittasi kemijärveläinen R3Bels L-pii-
ristä. R3Bels on kuusihenkinen nuo-
risobändi, joka koostuu 17–19-vuo-
tiaista, energisistä muusikonaluista. 
Musiikkityylinä on pop/rock ja lau-
lukielenä suomi. Bändi tekee bii-
sinsä itse ja motivaatio sekä soitto-
fiilis ovat katossa. Bändissä soitta-
vat Tiina Nyyssönen – laulu & säh-
köviulu, Essi Koutelo – koskettimet 
& taustalaulu, Paulus Kiviniemi – 
kitara, Jarno Ketola – kitara, Albert 
Tokkola – basso ja Mikko Moilanen 
– rummut.

SKEBAn kakkoseksi tuli savon-
linnalainen Four Bar System, joka 
soittaa modernia rockia / alternative 
rockia ja kolmanneksi soitti Metal-
lileka Karijoelta. Bändin musiikki on 
sekoitus metalliriffejä, melodioita ja 
suomenkielistä tarinankerrontaa.

Seitsemäs SKEBA 2016 käynnis-
tyy taas elo-syyskuussa, jolloin pii-
rien SKEBA-vastaavat kokoontuvat 
jo perinteiseen koulutuspäivään.

Kuusivuotias Olivia Alatalo Fiskarsista vei päävoiton Lions-liiton kortti-
työryhmän järjestämässä piirustuskilpailussa.

Paikallisen lionsklubin LC Karis-Karjaan presidentti Berndt Holmström 
ja varapresidentti Maj-Len Roos kävivät Lions-liiton puolesta luovutta-
massa kunniakirjan komean rahanpalkinnon kera Olivialle. Olivian isä 
Tommi Alatalo kertoi, että Olivia on innokas piirtäjä.

Kilpailu oli suunnattu ensisijaisesti suomalaisten lionien alle 17-vuo-
tiaille lapsille ja lastenlapsille. Olivian isoisä on lion Isojoelta. Kilpailussa 
toiseksi tulleelle Samuel Kaltolle (7 vuotta) ja kolmanneksi tulleelle Aaron 
Rönnemaalle (9 vuotta) myönnettiin kunniakirjat. 

Berndt Holmström

SKEBA 2015 VOITTO KEMIJÄRVELLE

Voittajien on helppo hymyillä kiertopalkinto käsissään. 
Kuva: Elina Korhonen.

R3Bels vauhdissa. Kuvat Elina Korhonen.

Kuvassa 
Olivian 
sisarukset 
Emilia ja Oliver 
todistavat 
kunniakirjan 
luovuttamista.

Joulukorttien piirustuskilpailun 
voitto Fiskarsiin!

Vuoden 2016 SKEBAn finaali käy-
dään Turussa vuosikokouksen oheis-
toimintona.

Pertti Harju PDG 
SKEBA-työryhmän pj.

R3Belsin esitys on nähtävänä MTV:n 
Katsomon sivulla.
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LIONS-JOULUKORTIT 
2015

Lions-joulukorteilla: 
• Tuet oman klubisi toimintaa ja 

yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi

•   Ilahdutat ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesi

www. lionsverkkokauppa.fi
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SARI HAAPA

LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2015

Punatulkku kuusenoksalla
Jaana Aalto

Portti on auki
Salli Parikka Wahlberg

Rekiretki
Päivi Mansikka-Aho

SALLI PARIKKA WAHLBERG

PÄIVI MANSIKKA-AHO

JAANA AALTO
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Joulun odotus
Sari Haapa

Joulutonttu talvimaisemassa
Jaana Aalto

Joulutonttujen kuoroharjoitukset
Salli Parikka Wahlberg
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Lions-joulukorteilla tuetaan lasten ja
nuorten hyväksi tehtävää työtä!

...ja klubeille jää puolet tuotosta paikallisen nuorisotyön tukemiseen.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien nuoriso-

leireihin, leotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaan, SKEBA-nuoriso-

bändiskabaan ja Orkester Nordenin toimintaan. Lisää tietoa työstä ja toiminnas-

tamme nuorten ja lasten hyväksi www.lions.fi. 

Ohjehinnat 
(kortit myydään kymmenen kappaleen erissä, 

personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl )

Postikortit 10 kpl 9 €
Taittokortit 10 kpl 15 €
Personoidut kortit 100 kpl 2 € / kpl

Tervehdysteksti on:

Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta Fridfull Jul och Gott Nytt År

Korttien tilaaminen
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät 

yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta 

www.lionsverkkokauppa.fi.

Verkkokauppaan kirjaudutaan KLUBIN sähköpostiosoitteella 

(löytyy vuosikirjasta) ja salasanalla, joka on klubin kotimainen numero 

nelinumeroisena seuraavan mallin mukaisesti:

Klubi: LC Posio

Käyttäjätunnus: posio@lions.fi

Salasana: LC-0238LC

…eli klubin kotimainen numero (löytyy vuosikirjasta) nelinumeroisena 

ja eteen LC- ja numeron jälkeen LC (huom. isoilla kirjaimilla LC).

Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on 10 kpl ja 

suurempienkin tilausten tulee olla korttikohtaisesti 10 jaollisia. 

Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville kahden viikon kuluessa 

tilausten saapumispäivästä. 

Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä erillisellä paperilomakkeella, joka

lähetetään osoitteella Vieno Jantunen, Punerijärvenpolku 25, 14810 Tuulos.

Korttien laskutus
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut klubeissa. Suomen

Lions-liitto laskuttaa 50 % korttien ohjehinnasta klubeilta. Liiton saama osa ohja-

taan nuorten turvallisen elämän rakentamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen.

Klubien saama osuus  käytetään lasten ja nuorten hyväksi tehtävään työhön.

Lisätietoja
Matti Mälkiä

korttityöryhmän puheenjohtaja

matti.malkia@lions.fi

040 766 6650

Vieno Jantunen

korttityöryhmän jäsen

vieno.jantunen@lions.fi

040 578 3631

   

Sari Pirinen

palvelu- ja varainhankintasihteeri

sari.pirinen@lions.fi

010 501 4506
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Kaikille tuttu Lions-arpa hyväksyt-
tiin jälleen kesäkuun vuosikokouk-
sessa Sotkamon Vuokatissa Leijo-
nien yhteiseksi varainkeruuaktivi-
teetiksi lasten ja nuorten palvelu-
aktiviteettien tueksi. Jäsenpalauttei-
den johdosta arpajaiset ovat jälleen 
saaneet uutta väriä ja mielenkiintoa 
parempaan suuntaan. Palkintomää-
riä on lisätty ja kiinnostavuutta saa-
daan lisää, kun pikavoittojen lisäksi 
arvan rekisteröineiden kesken arvo-
taan vielä henkilöauto helmikuussa. 
Lions-teemaa mukaellen nyt kaikilla 
on monta tapaa voittaa! 

11  % myynnin lisäykseen ja tilityksiä 
saatiin yhteensä yli 150  000 euroa. 
B-piirissä myynti lisääntyi peräti 39 
prosenttia edellisestä vuodesta ja A- 
sekä K-piireissäkin yllettiin yli 30  % 
myynnin kasvuun. Kaikissa piireissä 
myynti pysyi vähintään edellisvuo-
den tasolla. Tälle kaudelle voittopal-
kintoja uudistettiin ja niiden määrää 
lisättiin. Uutuutena on raaputusvoit-
tojen lisäksi otettu käyttöön arpa-
koodin rekisteröivien kesken arvot-
tava vähäpäästöinen henkilöauto, 
jonka uskotaan lisäävän kiinnos-
tusta entisestään.

Sähköavusteiset polkupyörät 
korvautuvat lihasvoimakäyttöi-
sillä Jopo-polkupyörillä. Uutuutena 
tulevat keraamiset keittiöveitsisar-
jat. Lisäksi voittoina säilyvät edel-
leen Jokipiin kotimaiset pellavatuot-
teet sekä 2 hengen Fukuoka-matka-
voitot järjestön vuosikokoukseen 
2016. Yhteensä 25  000 arvan jou-
kosta löytyy 1006 voittoa, joten kes-
kimäärin jokaisessa 25 arvan nipussa 
on 1 arpavoitto, tosin täysin satun-
naisesti jakautuen.

Klubeissa otettu  
hyvin vastaan

Arpojen myynti suurelle yleisölle 
on ollutkin monen Leijonan toive ja 
arvat ovat siten erinomainen oheis-
tuote yleisötapahtumissa ja aktivi-
teeteissa syyskauden aikana yli jou-
lutapahtumien. Arvan pystyy sujaut-
tamaan mukaan joulukorttilähetyk-
seen ja lahjaksi pukinkonttiin. Raa-
putusarvalla voi näin tuottaa lisäi-
loa saajalleen. Ja voitto moninker-
taistaa ilon. Syyskauden Lions-
tempauksissa arpa on erinomainen 
oheismyyntituote vaikkapa Hyvän 
Päivänä 8.10. Syyskauden aikana 

arvan voi antaa lahjaksi klubivierai-
lijalle ja esitelmöitsijöille. Klubit ja 
klubilaiset ovat olleet kekseliäitä löy-
täessään näitä erilaisia tapoja arpo-
jen myyntiin ja jakeluun. Kiitos tästä 
kuuluu kaikille osallistuneille klubi-
laisille Leijonahengessä tehdystä 
yhteisestä varainkeruutyöstä.

Arvat lähetetään klubeille heti 
kauden alussa vuosikokouspäätök-
sen mukaisesti. Jakelutapa on valittu 
nopeuden vuoksi – saamme kaikki 
arvat heti valmistuttuaan myyntiin 
kaikkein tehokkaimmin tällä tavoin 
heti kauden alkuun. Uskomme, että 
klubimme pystyvät nopeasti näke-
mään omat arvanmyyntimahdol-
lisuutensa ja palauttamaan loput 
arvat takaisin uudelleenmyytäviksi. 
Arpoja saa tilaamalla lisää.

Arpa- ja korttiständin 
Jopo-arvonta 

vuosikokouksessa

Vuokatin vuosikokouksessa Kortit ja 
Arvat-ständillä oli vetonaulana Jopo-
polkupyöräarvonta, johon osallistui-
kin runsaasti osastollamme käyneitä 
vuosikokousvierailijoita. Päävoittona 
olleen sinivalkoisen Jopo-polkupyö-
rän voitti Merja Mälkiä Posiolta. 
 Jokipiin kylpypyyhkeen voittivat 
Marja Sarvanto, Elvi Kauppi ja Tanja 
Huttunen. Jokipiin kaitaliinat voitti-
vat Leila Lybeck, Ritva Kajaala, Sanni 
Peltosaari ja Jarmo Eskola. Jokipiin lii-
nasetit voittivat Marjo Eskola, Timo 
Allenius ja Agneta Stigzelius-Tro-
berg. Onnittelut kaikille voittajille ja 
kiitos kaikille osastollamme vierail-
leille kiinnostuksesta kortti- ja arpa-
varainkeruuaktiviteettejamme koh-
taan.

Teksti: PDG Esa Ojapalo, 
arpatyöryhmän puheenjohtaja

Anna tukesi nuorisolle 
-arvat kaudella 2015–2016

Lions-arpa 2015–2016.

Arvat
• Raaputusarpoja painetaan yhteensä 

25  000kpl, jotka jaetaan klubeille 
jäsenmäärien suhteessa.

• Arpojen myyntialueena on manner-
Suomi ja Ahvenanmaa.

• Myynti sallittu vapaasti kaikille 
halukkaille, ei rajattua kohderyhmää

• Arvoissa on juokseva numerointi 
jäljitettävyyden mahdollistamiseksi.

• Raaputusvoittotieto ja lunastustiedot 
löytyvät arvasta.

• Arpakoodin ajoissa rekisteröimällä voi 
osallistua henkilöauton arvontaan.

• Arvan hinta 10  €/kpl.

Voitot
• Kaikki rekisteröidyt arvat  

osallistuvat henkilöauton arvontaan  
helmikuussa 2016.

• Muita voittoja yli 1000:
 – 5 kpl 2-hengen matkaa Fukuokaan
  Lions-järjestön vuosikokoukseen
  2016
 – Jopo polkupyöriä, 100kpl.
 – Keraaminen keittiöveitsisarja, 
  100 kpl
 – Jokipiin pellavakaitaliinoja, 100 kpl
 – Jokipiin keittiöpyyhesetti, 700 kpl
• Kaikki voitot ovat voittajille 

verovapaita. Arpojen myyntitulosta 
40  % käytetään voittoihin.

• Matkavoitot mahdollistavat 
osallistumisen kansainväliseen  
Lions-vuosikokoukseen  
24.–28.6.2016 Fukuokassa, Japanissa.

• Matka yhdessä muiden 2016 
vuosikokousmatkustajien kanssa,  
ei vaihto-oikeutta.

Aikataulu
• Arvat toimitetaan klubeille elokuussa 

2015. Vastaanottajina klubipresidentit. 
Lasku ja ohjeet mukana.

• Arpojen myyntiaika  
1.8.2015–31.1.2016.

• Lisätilaukset myyntiajan sisällä 
saatavuuden mukaan.

• Klubit palauttavat lunastamattomat 
arvat takaisin palautuskuoressa niin 
pian kuin mahdollista.

• Myydyt ja lunastetut arvat tilitetään 
klubin viitenumeroa käyttäen  
2.2.2016 mennessä.

Tuotto
• Arvoista saatava tuotto 

käytetään Suomen Lions-klubien 
nuorisoaktiviteettien tukemiseen.

Ostamalla Lions-arvan 
tuet Lions-nuorisotyötä

ions-arpa 2015–2016.

Palautteet auttavat 
kehittämään toimintaa

Kuten vuosikokouksen talouskat-
sauksessa nähtiin, ovat liiton varain-
keruuaktiviteetit tärkeässä roolissa, 
kun liiton toimintaa rahoitetaan. 
Sen vuoksi varainkeruuta kehite-
tään edelleen klubien ja Leijonien 
ehdotusten ja ideoiden avulla entistä 
paremmaksi. Pitkin vuotta on kyselty 
ja saatu ideoita Lions-varainkeruun 
toteuttamiseksi. Vielä liiton stän-
dillä Vuokatissa saimme arvokkaita 
ideoita, neuvoja ja ehdotuksia toi-
minnan jatkamiseksi. Monia ajatuk-
sia voimme hyödyntää jo alkavalla 
kaudella.

Uudistukset lisäävät 
kiinnostusta

Edellisellä kaudella arpojen myynti 
oli mahdollista muillekin kuin Leijo-
nille ja arpamyynti lisääntyikin mer-
kittävästi. Klubit ylsivät keskimäärin 

Yöllinen Fukuoka odottaa matkavoiton voittajia 2016.
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Kampanjapäälliköt 2015
Tavoite 2015
Piiri Nimi Asuinpaikka Puhelinnumero E-mail 
A Hannele Tanner-Penttilä Aura 0400 320 753 hannele.tanner-penttila@lions.fi 9 000 €
B Reijo Stedt Espoo 0400 755 406 reijo.stedt@gmail.com 25 000 €
C Ritva Kajaala Riihimäki 040 587 9915 ritva.kajaala@gmail.com 21 000 €
D Jari Vierikko Mikkeli 0400 973 376 jari.vierikko@gmail.com 13 000 €
E Anne Lindroos-Matintalo Sastamala 050 912 0053 anne.lindroos-matintalo@kopteri.net 9 500 €
F Seppo Rajamäki Seinäjoki 044 411 4476 seppo.rajamaki@lions.fi 11 000 €
G Johanna Arho-Forsblom Palokka 050 311 8305 Johanna.Arho-Forsblom@jkl.fi 8 500 €
H Tuula Rasimus Savonlinna 0400 556 435 family.rasimus@kolumbus.fi 12 000 €
I Harri Hirvelä Kempele 0400 296 272 harri.hirvela@gmail.com 6 000 €
K Tuula Väätäinen Varkaus 040 757 8008 tuula.vaatainen@dnainternet.net 12 000 €
L Merja Lämsä Rovaniemi 050 320 4355 merja.lamsa@lions.fi 6 000 €
M Hilve Reijonen Rutava 040 765 6948 hilve.reijonen@lions.fi 18 000 €
N Raimo Paappa Helsinki 0400 426 413 raimo.paappa@gmail.com 22 000 €
O Kerttu Illikainen Ylivieska 040 413 9838 kerttu.illikainen@lions.fi 7 000 €
SVE Björn Taxell Åbo 040 565 6755 bjorn.taxell@lions.fi 0 €

Tavoite 180 000 €
Työryhmä Tehtävä

N Jorma Laurila puheenjohtaja 040 537 3830 jorma.laurila@kolumbus.fi
N Teija Loponen tiedottaja 050 590 6675 teija.loponen@gmail.com
N Tuomas Aunila sihteeri 0400 860 203 tuomas.aunila@lions.fi
N Raimo Paappa valvoja 0400 426 413 raimo.paappa@gmail.com Itä-Suomi
B  Reijo Stedt valvoja 0400 755 406 reijo.stedt@gmail.com Länsi-Suomi

Sari Pirinen liiton edustaja 040 417 4862 sari.pirinen@lions.fi

Nenäpäiväkampanjan käynnistymi-
nen lähestyy vauhdilla. Klubeissa 
on jo saatettu suunnitella hausko-
jen tapahtumien järjestämistä. Lei-
votaanko teidän klubissanne puna-
nenäpullia tai järjestetään kuivahiih-
tokisat varojen keräämiseksi? Keinoja 
on monia.

Ellei klubisi ole jo ilmoittautu-
nut mukaan Nenäpäivään, ei hätää. 
Vielä ehtii! Ottakaa silloin pikaisesti 
yhteyttä oman piirinne kampanja-
päällikköön, jolta saatte lisätietoja 
ja tarvitsemaanne materiaalia.

Onko teillä paras 
Nenäpäiväidea?

– Millaisen tapahtuman tai tem-
pauksen järjestitte?

– Millaisessa ympäristössä se pidet-
tiin ja miten yleisö löysi paikalle? 

– Kerro myös, millaisia komment-
teja tapahtumastanne saitte?

– Jos sinulla on lisäksi joku kuva 
tapahtumastanne, lähetä sekin, 
jpg-muodossa. Tarkistathan, että 
sinulla siinä näkyviltä henkilöiltä 
lupa julkaista kuva.

TEE LAHJOITUS 
NENÄPÄIVÄ-

KERÄYKSEEN

Kouluterveystarkastus 
ja madotushoito yhdelle 
koululaiselle Nepalissa

2 €

Rokotuspaketti 10 
lapselle kolmea tappavaa 
tautia vastaan Afrikassa

4 €

Moskiittoverkko tappavan 
malarian ehkäisemiseksi5 €

Lukutaito lapselle10 €

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.

Lionsklubit 
mukana 
Nenäpäivässä! 

TEKSTAA LIONS
numeroon 16499

Viestin hinta 10 €

Lahjoituksilla saadaan esimerkiksi:

Kampanjapäälliköt 2015

päällikköön, jolta saatte lisätietoja 
ja tarvitsemaanne materiaalia.

– Lähetä lyhyt selostus 
 ja kuvat osoitteella
 teija.loponen@gmail.com 11.9. 

mennessä.
– Nenäpäiväsäätiö on lahjoitta-

nut meille kuusi hauskaa julk-
kisten kuvalla varustettua Nenä-

päivä-paitaa ja ne me arvomme 
kaikkien kisaan osallistuneiden 
kesken. Muista siis laittaa vies-
tiisi myös nimesi, osoitteesi sekä 
T-paidan koko!

Teija Loponen

Hyvän tekeminen on meille kai-
kille tuttua ja Nenäpäivässä kaikkein 
heikoimmassa asemassa olevat kehi-
tysmaiden lapset hyötyvät varainke-
ruusta todella monin tavoin. Nenä-
päivän tuotto merkitsee heille toivoa 
paremmasta tulevaisuudesta. Me lei-
jonat olemme sitoutuneet tekemään 
humanitaarista työtä ja antamaan 
tukea sitä tarvitseville. Nenäpäivä 
on juuri sitä parhaimmillaan.

Meillä on jälleen isot haasteet 
Nenäpäiväkeräyksessä. Piireille ase-
tettuihin tavoitteisiin on mahdollista 
päästä, ja ylittääkin ne, kun klubit 
toteuttavat hyviä ideoitaan varain-
hankinnassa. Lipas -ja tekstiviestike-
räyksen rinnalla voi järjestää erilai-
sia hauskoja tapahtumia ja tem pauk-
sia. Näistä hyvistä keräysideoista jär-
jestetään nyt kilpailu, jotta muutkin 
klubit voisivat hyödyntää niitä.

Osallistu kilpailuun!

Kerro, miten sinun klubisi on edellis-
vuosina kerännyt menestyksekkäästi 
Nenäpäivänä varoja! 



28  LION  4/15

Punaisen Sulan ensimmäinen kausi 
on takana. Klubit lähtivät heti alusta 
kiitettävästi mukaan ja yli 80 % 
maamme klubeista nimesi kaudella 
2014–15 klubiinsa Sulkalionin. Se on 
hieno asia, mutta parempaankin me 

Alkavalla kaudella PuSu:n 
suunnittelu pääasiaksi

pystymme. Sitoutumisia puut-
tuu muutamista klubeista, mutta 

mukaan ehtii vielä vallan hyvin. Ne 
klubit, joilla on jo nimetty Sulkalion, 

ovat askeleen verran suun-
nittelussa edellä sellaisia 

klubeja, jotka suorit-
tavat nimeämisen 
alkavana syksynä.

Kausi 2015–16 
on klubeille ja tieten-

kin koko Punaisen Sulan kam-
panjalle erittäin tärkeä. Jo elokuussa 
ennen lehden ilmestymistä pidettiin 
piirikoordinaattoreille koulutuksen 
osa 2 ja niiden oppien perusteella 
pikot vievät koulutuksensa klubita-
solle. On vähintäänkin toivottavaa 

tuu vuosittain muutoksia, samoin 
useita kuntaliitoksia on tapahtunut 
edellisen Punaisen Sulan jälkeen ja 
jotkut klubit toimivat kahden kun-
nan alueella. Nämä kaikki on huo-
mioitu klubitavoitteiden määritte-
lyssä. Toivomme että tavoitteet tul-
laan hyväksymään ilman suurempia 
nurinoita.

Avajaiset 19.3.2016

Punaisen Sulan valtakunnalliset 
avajaiset pidetään Tampere-talossa 
19.3.2016. Käytännön järjestelyistä 
vastaa E-piirin AR-säätiö yhdessä 
PuSu-toimikunnan kanssa. Ajan-
kohta kannattaa merkitä jo nyt omiin 
kalentereihin ja suunnitella kuinka 
itse kukin voi auttaa ja olla mukana 
avajaisissa. Piirien toivotaan järjes-
tävän omat avajaisensa piirikokous-
ten yhteydessä. Useilla piireillä on 
kokouksen jälkeen iltajuhla, joten 
sen suhteen ei ole muutoksia päivän 
järjestelyihin. Nyt sen iltajuhlan pää-
teema on Punainen Sulka. Piireissä 
järjestelyvastuu on pikoilla ja piiriku-
vernöörillä tai heidän nimeämillään 
muilla jäsenillä.

Klubit voivat tehdä Punaiselle 
Sulalle lahjoituksia koko ajan. Tavoit-
teen saavuttaminen on helpompaa, 
kun lahjoitusten antamisen jaksot-
taa kahdelle kaudelle. Kaikki luvan-
varainen toiminta tulee aloittaa 
vasta kun SLL on hakenut PuSu-toi-
minnalle luvan ja se on myös myön-
netty. Tällaista luvanvaraista toimin-
taa ovat mm lipaskeräykset. 

Matti Tieksola
PDCC, LC Oulunsalo

Punaisen Sulan toimikunnan 
puheenjohtaja

Punaisen Sulan logistiikkajohtaja Reino Laine sekä piirikoordinaattorit Ilkka Sainio, Kerttu Illikainen ja Tapani Matin-
talo PuSu-ständillä Vuokatin vuosikokouksessa.

että kaikista klubeista on osanotto 
piiritason koulutuksissa. Koulutuk-
set järjestetään piirikoordinaattorien 
toimesta ja heidän laatimien aikatau-
lujen puitteissa.

Klubit saavat PuSu-lomakkeen 
täytettäväkseen ja siinä klubit ker-
tovat, kuinka aikovat täyttää osuu-
tensa tässä suuressa varainhankin-
takampanjassa. 

Elokuun kokouksessa PuSu-toi-
mikunta päätti klubikohtaiset tavoit-
teet, jonka laadinnassa on käytetty 
PDG Ossi Eloholman aikanaan laati-
maa ohjeistusta ja jonka PuSu-toimi-
kunnan jäsen Jaakko Harjumäki on 
päivittänyt pikoilta saamiensa tieto-
jen perusteella. Jäsenmäärissä tapah-

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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Kauden 2002–2003 piirikuvernöörit kokoontuivat jokakesäiseen kurssitapaa-
miseensa (28.–30.7.) paikkana tällä kertaa Helsinki. Järjestelyt tapaamiseen 
siihen sisällytetyin tutustumiskohtein oli toteuttanut edesmenneen PCC:n 
puoliso Marita Löfström. Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului suurta mie-
lenkiintoa herättänyt Elisan puhelinmuseo, jonka kohteen jälkeen ”maalais-
serkut” pääsivät aitoon pääkaupunkitunnelmaan raitiovaunu ajelulla Hel-
singin nähtävyyksiä esitelleen oppaan asiantuntemuksen turvin yli kahden 
tunnin kierroksella.

Toinen päivä käynnistyi tunnin tutustumisella opastettuun Mannerheim-
museoon. Majoituspaikkana itäisessä Helsingissä sijainnut Hotelli Sofia tar-
josi myös mielenkiintoista nähtävää (Pyhän Viisauden Kappeli, Sofian gal-
leria ym).

Toisen päivän päätti puolitoistatuntinen Sinebrychoffin taidemuseon aar-
teisiin tutustuminen.

Kurssi päätti ennen erkaantumisia seuraavan kesän kokoontumisen A-pii-
riin PDG Björn Hoffrenin isännöimänä. 

Arto Lehtovirta

Kuvernöörikurssia 2002–2003 kuljetteli Helsinki-kierroksella kolmen päivän 
ajan Leijona-bussi.

PDG-kurssi 2002–2003 
pääkaupunkitunnelmissa

Kokemuksia 
elektikoulutuksesta

Olemme ensimmäinen kurssi, jolle 
oli suunniteltu piirikuvernöörin kou-
lutus jaksotettuna kolmelle vuodelle. 
Sitä voidaan pitää kokonaisuutena 
erittäin onnistuneena ratkaisuna. 
Kun koulutus lähtee samaan aikaan 
liikkeelle, kun lähdet 2. varapiiri-
kaudelle, tarvitset heti tietoja ja tai-
toja kauden alussa. Onhan monissa 
piireissä jaettu esim. klubivierailut 
tasan kolmelle vuodelle. Tämä onkin 
mainio ratkaisu monessa mielessä.

Kurssimme on alusta alkaen tien-
nyt, että koulutus päättyy Honolu-
lun conventioniin. Kun saapui keski-
kesän juhla, alkoi kurssimme matka 
kohti Honolulua. Kuten sanotaan 
kauas on pitkä matka. Vihdoin 
lähes 40 tunnin matkustamisen jäl-
keen olimme vihdoin Honolulun 
lentokentällä. Sieltä meidän kulje-
tettiin elekteille varattuun hotelliin. 
Koulutusohjelmamme oli loistavasti 

rakennettu, ja aluksi saimme levätä 
ja rentoutua pitkän matkustamisen 
jälkeen.

Innolla oppimaan 

Kun meille oli jaettu materiaali, oli 
vuorossa valokuvaus tulevan kan-
sainvälisen presidentti Jitsuhiro 
Yamadan kanssa ja sitten alkoi var-
sinainen koulutusjakso. Järjestäjät 
olivat sen verran perillä Suomesta 
ja ilmastosta, että meidät oli lai-
tettu ”jääkaappiin” l. luokkahuo-
neeseen, joka oli jäähdytetty n.16–
17 C. Useissa muissa huoneissa oli 
lämpötila n. 20 C. Kurssimme vetä-
jänä toimi kokenut Harri Ala-Kulju, 
jolla oli loistavasti hallinnassa kurs-
silla käsiteltävä aineisto, ja hänellä 
oli mahtava tyyli opettaa meitä. Oli 
mielenkiintoista tietää, että kaikille 
elekteille oli täsmälleen sama kou-

lutusohjelma – vain kieli oli eri. 
Kurssilla käsiteltiin ja jaettiin var-
sin hyödyllistä tietoa tulevaa kuver-
nöörikautta ajatellen. Paikalliseen 
tapaan myös opetuksessa oli rento 
tyyli, mutta sovituista aikatauluista 
pidettiin tiukasti kiinni. Syytä olikin, 
sillä kurssilla kiersi monia tarkkaili-
joita seuraamassa opetusta. Suoma-
laisella täsmällisyydellä kurssimme 
hoiti upeasti leiviskämme, ettei kou-
luttajalle tullut harmia.

Kansainväliset siteet

Opiskelu käsitteli myös paljon ryh-
mätöitä, ja meistä muodostui hel-
posti 3–5 ryhmää. Saimme havain-
nollisen käsityksen, mitä tapahtuu 
kun ryhmä ei ”puhalla yhteen hii-
leen” – siitä tulee hyvin heikko lop-
putulos suorastaan surkea.

Samoin saimme tehdä omin käsin 
kurjen kansainväliselle presidentille. 
Se jokainen teki ohjeen mukaan – 
lopputulos vaan oli ainutlaatuinen.

Mutta ei koulutus pelkkää opiske-
lua ollut. Ruokailuissakin meidän oli 
jaettu pöytiin niin, että saimme mah-
dollisuuden tavata ja vaihtaa ajatuk-
sia eri maiden elektien kanssa. Oli 
varsin mielenkiintoinen tapa tutus-
tua eri maiden lions toimintaan. 
Samoin koulutukseen kuului Hono-

lulun kongressikeskuksessa luentoja, 
joista osassa myös puolisot olivat 
mukana. Kongressikeskuksessa oli 
mahdollisuus myös osallistua erilai-
siin seminaareihin. Mikä sitten oli 
koulutuksen tärkein anti? Kokonai-
suutena se syvensi lions-maailmaa. 
Honolulussa tuli hyvin vahvasti 
esille tuo kansainvälinen aspekti. 
Meidän kaikkien on hyvä muistaa, 
että olemme kansainvälinen jär-
jestö. Voisin todeta, että minulla oli 
ilo tavata hyvin monen maan leijo-
nia, ja vaihtaa heidän kanssaan aja-
tuksia. Tuli todetuksi se vanha aja-
tus, että lionit kaikkialla maailmalla 
ovat sitoutuneet samoihin arvoihin 
– olosuhteet vain vaihtelevat.

 Upea loppujuhla

Kurssimme päätös huipentui yhtei-
seen kansainväliseen puutarha-
juhlaan, jossa oli yli 1  500 ihmistä 
mukana. Tunnelmaa loivat täysikuu 
ja ilotulitus paikallisella musiikilla 
lisättynä palmujen katveessa.

Koulutuksesta saaduilla opeilla 
ja neuvoilla voi luottavaisesti läh-
teä tulevaan kauteen. Haluan kurs-
sini puolesta kiittää mahtavaa kou-
lutustiimiämme.

Ari Lindell
DG 107A 2015–2016

14 Suomen elektiä innolla oppimassa tulevaa kautta.

DGe Ari Lindell ja puoliso Jaana kuuntelemassa opiskelun lomassa seminaa-
ripuheita. 
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Varmistakaa klubinne mukanaolo toimintakauden aikana! 

Uusi painos oppaasta valmistuu viikolla 36. 

Lisätietoja kampanjan toteutuksesta ja tilausohjeet: www.vastuuonmeidan.fi

NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” 
KLUBEILLE
Elo – Lokakuu

Uusi kausi alkoi… – YES!
Kesä-heinäkuun helteet… – siis sateet on takana ja tätä kirjoitaessani 
(8.8.2015) on uusi toimintakautemme jo lähtenyt useilla paikkakunnilla 
ja klubeissa käyntiin perinteisillä ja odotetuilla Lions-tapahtumilla ja aktivi-
teeteillä. Yksi sellainen oli mm. i-piirissä, Kiimingissä 7.–9. elokuuta pide-
tyt Kiiminki-päivät, jossa paikallinen lionsklubi oli näyttävästi esillä, ker-
toen LIONS-palvelutoiminnasta oman, klubin toiminta-alueen ihmisten ja 
erityisesti NUORTEN hyväksi. Lauantaina klubin aktiivinen ja energinen 
presidentti pääsi kertomaan monituhatpäiselle juhlayleisölle klubin toimin-
nasta alueella ja yleisön joukosta moni tulikin keskustelemaan paikallisten 
lionien kanssa meidän toimintamalleista ja tavasta toimia läheisten ja nuor-
ten hyväksi. Omassa klubissani olemme perinteisesti pitäneet yllä mini-
golf-rata palvelu- ja varainhankinta-aktiviteettiamme, jonka tuotoista mer-
kittävä osa ohjataan alueemme nuorten hyväksi mm. Vastuu on meidän 
-aktiviteetin ja Lions Quest -koulutuksen mahdollistamiseksi, kansainväli-
seen nuorisovaihtoon osallistumiseksi, Leojen hyväksi, alueemme kouluille 
jaettavien stipendien rahoittamiseksi ja myös moneen muuhunkin pienem-

pään ja tär keään kohteeseen. Tänä kesänä 
saimme ko. aktiviteettiin uuden ja hienon 
lisämausteen, kun pystyimme tarjoamaan 
 alueemme nuorille kesätöitä radallamme, yhteistyössä kaupungin kesä seteli-
toiminnon kautta. Tällä tavalla saamme toivottavasti nuoria kiinnostumaan 
myös itse Lions-toiminnasta!

Hyviksi ja toimiviksi todettujen aktiviteettien ”kopioiminen” klubeilta toi-
sille on suositeltavaa ja siihen oiva tilaisuus on esimerkiksi Lions-tilaisuuk-
siin osallistuminen piirin- ja valtakunnan tasolla. Tapaamalla muiden aluei-
den ja klubien lioneita näissä tilaisuuksissa, saamme tilaisuuden vaihtaa 
kuulumisia ja ideoita henkisesti meitä kaikkia palkitsevasta palveluharras-
tuksestamme. Tällä kaudella on myös puheenjohtajamme, Jari Rytkönen 
nostanut esille ”Lions-liiton palvelutarjottimen”, joka sisältää erilaisia akti-
viteettivaihtoehtoja. Lisätietoja tästä löytyy nettisivustomme jäsenille-osion 
vasemmasta yläkulmasta: http://www.lions.fi/jasenille/

VASTUU ON MEIDÄN – TURVALLISESTI NETISSÄ

Pyydän klubien hallituksia, presidenttiä, sihteeriä ja nuorison aktiviteetteihin 
nimettyjä leijonia ottamaan Vastuu on meidän -aktiviteetin toteuttamisen esille 
syyskuun hallituksessa- ja klubikokouksessa, sillä aktiviteetin toteuttaminen 
toimintakautemme ja koululaisten lukukauden alussa on tänä vuonna erityisen 
tärkeää ja siihen sopiva ajankohta on ehdottomasti 8.10. järjestettävä, ensimmäinen 
lionien kansallinen HYVÄN PÄIVÄ! Toki muinakin ajankohtina aktiviteetti voidaan 
toteuttaa ja yksi sellainen ajankohta on juuri alkamassa, kun kansainvälinen LASTEN ARVOKKUUSVIIKKO (30.8.–5.9.2015) starttaa tulevana 
viikonloppuna. Osallistumalla tähän erikoistapahtumaan ja ilmoittamalla siitä MyLCI-palvelutoimintailmoituksella, saa klubi Satavuotisjuhlan 
lippumerkin ja klubin nimen satavuotisjuhlan näyttönauhaan… – Ja ensisijaisesti tietenkin hyvän palveluaktiviteetin, klubin toiminta-alueen nuorille!!!
Lisätietoja ja materiaalia netistä: http://lions100.lionsclubs.org/FI/worldwide-week-of-service.php

Nuorisoasioihin liittyen voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: 
jukka.isotalo@lions.fi tai soittamalla: 050 3648 625 

Aktiivisin ja energisin Lions-toimintakauden 2015–2016 terveisin; 
Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja(MDC)
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Alexandre Dumas
KOLME MUSKETTISOTURIA
Syksyn näyttävin ja vauhdikkain seikkailu!
Ohjaus Milko Lehto

ENSI-ILTA 26.9.2015 suurella NÄYTTÄMÖLLÄ

LIPUT 28 € / 25 € / 17 € /  15 € (sis. palvelumaksun)

Syksyllä ohjelmistossa myös:

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

Kiitos – tack
Kiitän luottamuksestanne, kun valitsitte minut Suomen ehdokkaaksi 

(ID-elect) kansainväliseen hallitukseen kausille 2016–2018. Odotan 
innolla tehtävän alkamista.

 
Tack för ert förtroende då ni valde mig till ID-kandidat 2016–2018 från 

Finland. Jag ser ivrigt fram emot att få påbörja mitt arbete.
 

PCC Markus Flaaming
LC Vantaa/Kaivoksela

Kiitos
Kiitämme mitä lämpimimmin saamastamme luottamuksesta 

kaudelle 2015–2016.

Lions – Monta Tapaa Tehdä Hyvää
Ihmisyys. Sopusointu. Arvokkuus.

Sekä kotimainen että kansainvälinen teemamme antavat meille 
voimia palvella yhdessä kaikkien jäsenten, 

puolisoiden/kumppanien, leojen ja yhteistyökumppaneiden 
kanssa apuamme tarvitsevia.

Kaikkien yhteistyöllä saamme elinvoimaa toiminnallemme sekä 
pääsemme sydäntä lämmittäviin tuloksiin.

Toivotamme menestystä kaikille klubeille, puolisoille/
kumppaneille sekä leoille.

Palvelevin terveisin

Jari ja Taru Rytkönen  Heikki Hemmilä ja Raija Fors
        puheenjohtajapari       varapuheenjohtajapari

Tack
Vi tackar varmt för det förtroende vi fick för perioden 2015–2016.

Lions – Många Sätt Att Göra Gott
Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet.

Både vårt inhemska och vårt internationella tema ger oss 
styrka att tillsammans med alla medlemmar, makar/partner, 

leomedlemmar och samarbetspartner tjäna alla som behöver vår 
hjälp.

I samarbete med alla tillför vi vitalitet till vår verksamhet samt 
uppnår hjärtevärmande resultat.

Vi önskar framgång till alla klubbar, lion, makar/partner och 
leomedlemmar.

Med tjänande hälsningar

Jari och Taru Rytkönen  Heikki Hemmilä och Raija Fors
         ordförandepar      viceordförandepar

Uudet puheenjohtajaparit Jari ja Taru Rytkönen sekä 
Heikki Hemmilä ja Raija Fors. Kuva: Antti Tuomikoski.

Tuleva ID-pari Markus Flaaming ja Susanna Gustafsson valinnan jälkeen 
Katinkullassa Vuokatissa. Kuva: Antti Tuomikoski.
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Kiitämme kansainvälisiä ja kotimaisia vieraita, osallistujia, 
talkoolaisia ja kaikkia loistavan tapahtuman rakentajia!

Vuokatti 2015 Päätoimikunta

VUOKATTI 2015
KIITTÄÄ!

Lions-liiton 62. vuosikokous järjestettiin Vuokatin Katinkullassa 12.–14.6.2015.Lions-liiton 62. vuosikokous järjestettiin Vuokatin Katinkullassa 12.–14.6.2015.

Kansainväliset vieraat saapuvat Paltaniemen lentokentälle ja 
kuljetettiin vaaleanpunaisella Cadillacilla Vuokattiin.

Porilaiset saapuivat Sotkamoon. Kiitämme heitä Pori 2014 järjestelyistä ja upeasta tapahtumasta. 

Holiday Club Katinkulta tarjosi kokoukselle upeat puitteet. 

Kiitoksia ja kunniamainintoja jaettiin. 

Vuosikokous 
sujui mallikkaasti ja 
Katinkullan Areena 

oli lähes viimeistä tuolia 
myöden täynnä. 

Valtikka siirtyi turkulaisille. Siellä tapaamme vuoden kuluttua. 

myöömyömyömyödendendenden tätätäynnynnynnnynnnä.ä. ä.   

Honolulu kutsuu! Hyvää matkaa.  

Holiday Club Katinkulta tarjosi kokoukselle upeat puitteet. 
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Pohjoismaiden yhteistyöneuvos-
ton (NSR) kokous pidetään Rova-
niemellä 15.–17.1.2016. Rovanie-
men kaikki lähes 300 lionia toivot-
tavat teidät lämpimästi tervetulleiksi 
”Lapin sykkivään sydämeen”.

Vastuullisina järjestäjinä toimi-
vat Lions klubit Rovaniemi Lainas ja 
Rovaniemi Ounasvaara. 

Olemme rakentamassa kokousvii-
konlopulle rennon, mutta asiallisen 
tapahtuman kokouksineen, seminaa-
reja unohtamatta, sekä aikaa yhdes-
säololle. NSR-tapahtuma on kaikille 
lioneille, puolisoille ja leoille avoin 
tilaisuus. 

NSR 2016  
Rovaniemen  
sydämessä 

Rovaniemelle on helppo tulla len-
täen, junalla, omalla autolla tai vaik-
kapa linja-autolla.

Rovaniemi on Lapin pääkaupunki 
ja hallinnollinen keskus, mikä takaa 
sen, että Rovaniemestä on kehit-
tynyt moderni kaupunki monipuo-
lisine palveluineen. Kaupungin pal-
velut sekä kokouskohteet ovat käve-
lymatkan etäisyydellä toisistaan. 
Luonto on aina helposti saavutet-
tavissa, joten muodollinen kokous 

NSR 2016-kokouksen järjestelyt 
hyvässä vauhdissa

Lapin uhkeat revontulet ovat mahtava näky. Kuva: Pekka Koski.

Ilmoittautuminen  
on alkanut 

Ilmoittautuminen on alkanut 
ja lomake löytyy osoitteesta 
www.lions.fi/nsr2016 -sivuilta 
löydät myös tietoja aikatauluista ym.

Nähdään Rovaniemellä 
15.–17.1.2016. 

Erkki Kämäräinen
Järjestelytoimikunnan 

puheenjohtaja

Jarmo Rastas, sihteeri

vaihtuu lupsakaksi luontoelämyk-
seksi minuuteissa. 

Tapahtumapaikkana on Legen-
daarinen Hotelli Rantasipi Pohjan-
hovi -hotelli täynnä ”Lapin taikaa”.

Rantasipi Pohjanhovi on moni-
puolinen hotelli keskellä Rovanie-
meä, aivan Napapiirin tuntumassa 
runsaiden aktiviteettien ja nähtä-
vyyksien keskellä. Pohjanhovi on 
koko pohjolan kuuluisa kohtaus-
paikka, jossa ravintolat tarjoavat 
Lapin keittiön parhaita herkkuja ja 
maankuulua poronkäristystä. Ran-
tasipi Pohjanhovissa viihdyt ja asut 
mukavasti.

Päätös tuli: Ei Suomea johtoon!
Koko elokuun olemme odottaneet tietoa, miten Suomi johtoon kampanjassa käy. Kuten muistamme, meillä 
Suomessa on käynyt tähän kevääseen saakka vieraita, jotka ovat kannustaneet meitä kampanjoimaan ja vaaliin. 

14.8.2015 illalla ovat sekä järjestön johtoryhmä keskenään että kansainvälinen hallitus erillisessä puhelinko-
kouksessa tehneet päätöksen. Se oli julkaisukiellossa seuraavaan päivään, jotta kaikille osallisille saataisiin tieto.

Toiseksi varapresidentiksi he suosittelevat meidän tuntemaamme Guðrún Yngvadóttiria Islannista ja kolman-
neksi varapresidentiksi Jung-Yul Choita Koreasta.

Minulle asiasta ilmoitti varapresidentti Aggarwal, joka kertoi, ettei asia ollut läpihuutojuttu, vaan pitkä ja 
välillä kovaääninenkin keskustelu.

Näin siis meidän suomalaisten kävi. PID Yngvadóttiria ajoi mm. meidän suomalaisten kanssa kättä paiskan-
nut saksalainen entinen presidentti Eberhard Wirfs.

Suomi johtoon kampanja siis päättyy. Ei kuitenkaan, ennen kuin olemme koonnet koko tarinan kansiin suo-
malaisten leijonien ihmeteltäväksi ja opiksi mahdollisille tuleville ehdokkaille.

Onnittelut tulevalle kansainväliselle johtajalle Markus Flaamingille. Sen jo matkan aikana opimme, että emme 
tulevia edustuksiamme myy. Meillä on Jouko Ruissalonkin jälkeen jäsen kansainvälisessä hallituksessa.

 Harri Ala-Kulju

Guðrún Yngvadóttir kukitettuna 
Tampereen Eurooppa Forumissa 
2009. Eurooppa Forumissa hän oli 
Islannin Lions-liiton puheenjohta-
jana (CC) ja hänen valintansa kan-
sainväliseen hallitukseen oli juuri 
varmistunut. Taustalla PID Harri 
Ala-Kulju. Kuva Antti Tuomikoski.
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Toivon, että klubinne tulee mukaan tähän hienoon aktiviteettiin maksamalla 5 € / jäsen tai 
muun sopivaksi katsomanne summan AKTIVITEETTITILILTÄ.

Leijonat voivat tehdä myös henkilökohtaisia lahjoituksia.

Kaikki lahjoitukset oman piirin aktiviteettitilille piirikuvernöörin ohjeen mukaan.
500 €:n lahjoittaja saa nimensä sairaalan seinälle lahjoittajatauluun.

Sairaala on Suomen käyntikortti koko Sri Lankassa. Sen pihalla olevassa salossa liehuu joka päivä Suomen lippu. 
Suomen Lions-kunnia vaatii, että hoidamme jatkorakentamisen loppuun!

 Sri Lankan Lions-ystävät Suomen Lions-liiton sairaalatyöryhmä
 Ilkka Siissalo Erkki Laine
 puheenjohtaja pj, sairaalan hankevastaava
 Ilkka.siissalo@lions.fi erkki.laine@lions.fi

Suomalaiset lionit eivät jätä
työtään kesken... eiväthän?

Suomen Lions-liitto ry on rakentanut ja käynnistänyt  
kehitysyhteistyöhankkeena UM:n ja LCIF:n kanssa  

Lions-silmäsairaalan Sri Lankan Ratnapuraan vuosina 2009–2014.

Sairaala on toiminut menestyksellisesti köyhien ihmisten hyväksi. Seulontaleirejä 
järjestetään syrjäseudulla siellä, missä ihmiset asuvat. Järjestetyillä 115 leirillä on 
käynyt 20  850 henkilöä ja harmaakaihia sairastaneista 2  335 on tähän mennessä 

saanut sairaalassa ilmaisen harmaakaihileikkauksen. Ilman tätä leikkausta he 
olisivat sokeutuneet täysin. Tämä on mahtava saavutus.

Sairaala toimii tällä hetkellä harmaakaihin leikkaussairaalana. 
Alakerta jäi kuitenkin kesken. Siellä on n. 540 m² pelkkää 
raakabetonilattiaa, josta puuttuvat väliseinät ja välikatto. 
Samanaikaisesti esimerkiksi potilaspaikoista on pulaa.

Nyt on aika rakentaa alakerta valmiiksi, jolloin köyhille ihmisille 
voitaisiin tarjota laajempia näönhoitopalveluja. Sinne on 
suunnitteilla laboratoriotilat, jotka nyt puuttuvat. Sinne voitaisiin 
myös perustaa esim. glaugoomaklinikka, diabetesklinikka ym. Osa 
tiloista rakennettaisiin potilasosastoksi, jolloin voitaisiin nostaa 
leikkauskapasiteettia.
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Ratnapuran sairaalan potilaiden mielipiteitä
Eri ikäisten potilaiden kokemuksia srilankalaisesta Ratnapuran silmäsairaalasta, jonka suomalaiset lionit ovat rahoittaneet:

”Kaikki tehtiin ilmaiseksi 
ja se oli

melkein kuin unta”
”Tulin harmaakaihileikkaukseen. Kaikki 
tehtiin ilmaiseksi ja se oli melkein kuin 

unta. Jossain muualla tämä olisi maksanut 
Rs.20.000 (135 €). Siksi olen hyvin 

kiitollinen lääkäreille ja henkilökunnalle. 
Olkoon heillä menestystä kaikessa, 

mitä he tekevät.”
(Mainittu summa on Sri Lankan 

maaseudulla 2–3 kuukauden palkka, 
kääntäjän huom.)

”Meitä kohdeltiin 
täällä 

kuin perheenjäseniä”
”Meitä kohdeltiin täällä kuten 
perheenjäseniä. Kaikki lääkärit, 
sisaret, hoitajat kohtelivat meitä 

kuten olisimme heidän omia 
vanhempia. Olen erittäin kiitollinen 

tästä verrattoman arvokkaasta 
palvelusta.”

”Erikoiskiitos menee 
Hattonin Lions 

Clubille,
joka toi meidät tänne”
”Jos siellä ei olisi Lions Klubia, niin 

olisin sokeutunut loppuiäkseni: 
nyt voin jälleen nähdä maailman 

ja olen erittäin kiitollinen sairaalan 
henkilökunnalle. Erikoiskiitoksen 

lähetän Hattonin Lions Klubille, joka 
toi meidät tänne.”

”Olemme erittäin 
onnellisia,

kun sairaala on rakennettu
tälle alueelle” 

”Toin äitini leikkaukseen. Olemme erittäin 
onnellisia, kun sairaala on rakennettu tälle 
alueelle. Jos olisimme joutuneet lähtemään 
Colomboon, olisimme kokeneet sen erittäin 

vaikeaksi. Haluan kiittää kaikkia, jotka 
auttoivat rakentamaan tämän sairaalan.”

”Tämä sairaala on 
erittäin puhdas ja tuntuu

kuin olisi kotona” 
”Toin isäni tarkastukseen. Saimme tietää 
tästä sairaalasta suusta suuhun, kun se 
on maineikas tällä alueella, sen antaman 

ihailtavan palvelun takia. Tärkein 
ominaisuus tässä sairaalassa on, että se 
on erittäin puhdas ja tuntuu kuin olisi 

kotona. Olen erittäin iloinen, kun meillä 
on tällainen paikka tällä alueella.”

”Tällä sairaalalla on 
kohtelias ja kyvykäs 

henkilökunta, joka kohtelee
kaikkia tasa-arvoisesti”

”Tulin tänään mieheni kanssa saamaan 
silmälasit. Täytyy sanoa, että tällä sairaalalla 
on kohtelias ja kyvykäs henkilökunta, joka 

kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti. 
Ei väliä, maksatko leikkauksesta vai saatko 

ilmaisleikkauksen, sinua kohdellaan 
tasa-arvoisesti. Ihailen todella tällaista 

tasa-arvoa.”

Edellä olevat potilasmielipiteet ovat sairaalasta tehdystä artikkelista ”Lw Lanka Woman” -lehden lokakuu 2014 numerosta.
Kääntänyt Erkki Laine.

OPETTAJA,
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Istuva kansainvälinen johtaja, ID 
Jouko Ruissalo on luvannut avoi-
mesti kertoa, miten LCI:n hallitus 
työskentelee. Nyt Joukon kaksivuo-
tinen kausi 2014–2016 on puoli-
välissä, joten on aika täyttää tämä 
”vaalilupaus”.

Jouko toteaa suoraan, että poh-
joismaiseen tehokkuuteen tottu-
neena LCI:n kansainvälisen halli-
tuksen toiminta on hiukan jäykkää. 
–  Se on suuri, virallisia jäseniä on 38 
edustaen 15 eri kansallisuutta. Asiat 
valmistellaan komiteoihin jakautu-
neena ja kaikki hallituksen päätök-
set tehdään äänestyspäätöksinä. 

LCI:n kansainväliseen hallituk-
seen kuuluu presidentin, kahden 
varapresidentin ja edellisen presi-
dentin lisäksi yhteensä 34 jäsentä. 
Jäsenet valitaan maanosittain jäsen-
määrien mukaisessa suhteessa aina 
kaksivuotiskaudeksi. Valinta tapah-
tuu LCI:n kansainvälisessä kokouk-
sessa, Conventionissa, ja kerralla 
valitaan puolet jäsenistä. Joka vuosi 
valitaan siis 17 jäsentä. Suurim-
man poikkeuksen suhteellisuuteen 
tekee USA. Sieltä on 39 % hallituk-
sen jäsenistä (varapresidentti ja 13 
jäsentä), vaikka jäsenmäärä ei siihen 
oikeuttaisikaan. USA:n jäsenmäärä 
on 325  790 eli 24 % koko jäsenkun-
nasta. Tilanne tasoittuu, kun USA:n 
hallitusjäsenten määrä laskee kol-
mella ja Aasian alueiden nousee 
kahden vuoden kuluessa. Honolu-
lun Conventionissa hyväksyttiin 
kolmannen varapresidentin tehtävän 
perustaminen vuodesta 2016 alkaen.

Naisten osuus ei liioin vastaa 
jäsenmäärää, toteaa Jouko. Nyt 
istuvassa hallituksessa on kolme 
naista eli naisten osuus on 9 pro-
senttia. Jouko toteaa, että naisten 
osuus hallituksessa on liian alhai-
nen. Samalla hän toteaa, että kaikki 
naisjäsenet ovat USA:sta ja he kaikki 
ovat toisen kauden jäseniä. Heistä 
siis kukaan ei voi jatkaa hallituksessa 
ensi kevään Conventionin jälkeen.

Pohjoismaista on tällä hetkellä 
toinenkin jäsen kv-hallituksessa, 
norjalainen ID Svein Øystein Bernt-
sen. Suurena Lions-maana Suomesta 
valitaan nyt kolmena kautena peräk-
käin kv-johtaja johtuen siitä, että 
Suomi Johtoon -kampanjan vuoksi 
olemme suosiolla siirtäneet omia 
vuorojamme. Niitä paikkoja ei kui-
tenkaan ole menetetty, niitä on vain 
siirretty. Joukon kaksivuotiskauden 
(2014–2016) jälkeen Suomi saa ID-
paikan kausille 2016–2018 ja 2018–

2020. Kansainvälisen johtajan pai-
kan saaminen siirtyy, mikäli Suomi 
Johtoon -kampanja etenee ja Harri 
Ala-Kulju valitaan ensi vuonna vara-
presidentiksi.

Hallitus työskentelee 
komiteoissa

Jouko kertoo hallituksen työskente-
lytavoista. – Kansainvälinen hallitus 
kokoontuu neljä kertaa vuodessa. 
Ensimmäinen kokous on lyhyt järjes-
täytymiskokous heti valintansa jäl-
keen Conventionin päätteeksi. Muut 
kokoukset ovat noin viikon mittaisia. 
Hallitus kutsutaan koolle kerran syk-
syllä, kerran keväällä ja sitten kesä-
kuussa Conventioniin valmistaudut-
taessa. 

Kansainvälinen hallitus on Con-
ventionien välillä LCI:n ylin päättävä 
elin. Se valmistelee seuraavassa Con-
ventionissa käsiteltävät asiat, val-
mistelee sääntömuutosehdotukset, 
ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin. 
Osa päätöksistä on piirejä ja klubeja 
sitovia, osa on ohjeellisia.

Hallitus kokoontuu aina ensin 
yhteisistuntoon, mutta varsinainen 
työskentely kokousviikon aikana 
tapahtuu komiteoihin jakautuneena. 
– Asiat valmistellaan komiteoissa, 
joissa esittelijöinä toimivat LCI osas-

topäällikkötasoiset virkailijat. Lopul-
liset päätökset tehdään äänestyspää-
töksinä koko hallituksen yhteisko-
kouk sen päätteeksi. Esittelijöinä hal-
lituksen päätöskokouksessa toimivat 
komiteoiden puheenjohtajat. 

ID Jouko vakuuttaa, että halli-
tuksella ja komiteoilla riittää töitä 
kokouspäivinä aamu yhdeksästä 
iltapäivään klo 17 saakka. Jokai-
nen komitea käsittelee oman alansa 
 asioita. Asioihin paneudutaan etu-
käteen tulleen aineiston perusteella, 
kokouksessa kuullaan asiasta esite-
tyt erilaiset mielipiteet ja kuunnel-
laan asiantuntijoita. Tarvittaessa 
komitea kysyy johonkin asiaan toi-
sen komitean mielipidettä. Yleensä 
asioita käsitellään niin kauan, jopa 
siirtämällä päätöksenteko seuraa-
vaan kokoukseen, että yksimieli-
syyteen päästään. Tästäkin tulee 
sitä jäykkyyttä, johon Jouko alussa 
viittasi.

Ruissalosta 
jäsenkomitean 
puheenjohtaja

Järjestäytymiskokouksessa heinä-
kuun alussa Honolulussa Jouko 
Ruissalo valittiin jäsenkomitean 
puheenjohtajaksi kaudelle 2015–
2016. Komitean puheenjohtajaksi 

valintaan on varmaankin vaikutta-
nut se, että Jouko on toisen kau-
den ID, hänellä on leijonakoke-
musta yli 40 vuotta (jäsen vuo-
desta 1974), hän on ollut Suomen 
Lions-liiton puheenjohtajana ja hän 
on toiminut kohta kymmenen vuotta 
Eurooppa Forumin neuvonantajana 
 (”advisor”). 

Komiteoita on yhteensä 12. 
Jäsenkomitean lisäksi on mm. toi-
meenpaneva komitea, piirien ja klu-
bien palvelukomitea, johtajuuskomi-
tea ja PR-komitea.

ID kansainvälisten 
vieraitten isäntänä

Kansainvälinen johtaja toimii koti-
maassaan LCI:n kansainvälisten 
vieraitten isäntänä. Tämän vuoden 
ensimmäisellä puoliskolla heitä on 
vieraillut Suomessa kuusi. Nykyi-
nen kansainvälinen presidentti Jit-
suhiro Yamada vieraili helmikuussa, 
IP Joe Preston vieraili istuvana pre-
sidenttinä huhtikuussa Suomessa 
ja nykyinen ensimmäinen varapre-
sidentti Bob Corlew oli juhlapuhu-
jana Vuokatin vuosikokouksessa 
kesäkuussa. Lisäksi N-piirin vuosiko-
kouksessa huhtikuussa vieraili turk-
kilainen ID Öya Sebuk ja D-piirissä 
kyproslainen ID George Papas. O-pii-

Suomen ääni Lions-järjestön hallituksessa

Kv-presidentti Joe Prestonin ja kv-johtaja Jouko Ruissalon neuvottelut alkoivat leppoisissa tunnelmissa Lions-liiton 
toimistolla Malmilla huhtikuussa 2015. Kuva: Antti Tuomikoski.
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Aloitteiden välittäjä

Jos Suomesta tehdään virallisia tai 
epävirallisia riittävän painavia aloit-
teita, ID Jouko voi lähettää ne kv-hal-
litukseen presidentille, varapresiden-
teille tai komiteoitten puheenjohta-
jille ja perustella ne näille avainhen-
kilölle henkilökohtaisesti. Komitean 
puheenjohtajana Jouko osallistuu 
jäsenkomitean asialistoille otetta-
vien asioiden valmisteluun yhdessä 
Päämajan virkailijoiden kanssa. 

Myös vierailut Päämajaan ovat 
mahdollisia. Viimeksi korkean tason 
delegaatio vieraili 2013 Oak Broo-
kissa Asko Merilän toimiessa Lii-
ton puheenjohtajana. Vierailu oli 
samalla silloin verraten uuden pää-
sihteerin Maarit Kuikan tutustumis-
vierailu LCI:n Päämajaan. Mukana 
siinä valtuuskunnassa olivat myös 
kokeneet leijonat PID Harri Ala-
Kulju ja silloin vielä liiton entisen 
puheenjohtajan PCC:n titteliä kan-
tanut Jouko Ruissalo.

Kansainvälinen hallitus kokoon-
tuu aina eri puolilla maailmaa. Suo-
messa se ei ole koskaan kokoontu-
nut. Jouko onkin saanut epäviralli-
sesti tehtäväkseen selvittää kokouk-
sen järjestämismahdollisuutta kau-
della 2017–2018 Helsingissä, Tam-
pereella, Turussa, Rovaniemellä tai… 
Kokousta ei siis ehditä pitämään Jou-
kon jäljellä olevalla kaudella eli ensi 
vuoden kevääseen mennessä. KV-
hallituksen kokouksen kustannuk-
sista vastaa Päämaja, mutta idean 
valmistelu siirtyy Joukon seuraajalle 
Markus Flaamingille. Vuokatin vuo-
sikokous nimittäin valitsi liiton enti-
sen pääsihteerin Markus Flaamingin 
ehdokkaaksi kv-hallitukseen. Tehty-
jen sopimusten mukaisesti Markuk-
sen valinta hallitukseen on varma, 
ellei Suomi Johtoon -kampanja etene 
ennen vuoden 2016 Conventionia. 

Antti Tuomikoski

ID Jouko Ruissalon (oik.), varapiirikuvernööri Aarne Kiviojan ja PID Harri Ala-
Kuljun (vas.) keskusteluhetki Vuokatin vuosikokouksessa kesäkuussa 2015 
toisen kv-presidentin Bob Corlewin kanssa. Kuva: Antti Tuomikoski.

rissä vieraili ID Robert Rettby, jota 
saattoi PID Harri Ala-Kulju.

Kansainvälisiä tehtäviä Joukolla 
riittää muitakin. Hän on Liiton kan-
sainvälisten suhteiden (IR) johtaja 
ja sitä kautta häntä ensisijaisesti 
työllistää Pohjoismaitten yhteisyö-

elin NSR. NSR:n suurin tämän het-
ken yhteistyöhanke on LC Helsinki 
Pohjois-Haagan aloitteesta lähtenyt 
aurinkokeitin-hanke Afrikkaan. Jou-
kon kansainvälisiä tehtäviä on myös 
jo edellä mainittu Eurooppa Forumin 
neuvonantajan rooli.

Heinä-elokuun vaihteessa liki tuhat 
suomalaispartiolaista matkusti Japa-
niin maailman suurimmalle partiolei-
rille maailmanjamboreelle. Kaikkiaan 
Japanin Yamaguchin maakuntaan 
Kirarahaman leirialueelle meren ja 
vuorten kainaloon kokoontui 33  000 
partiolaista 147 maasta.

Kahden viikon ajan vapaaehtois-
voimin pyörivässä maailmankylässä 
tutustuttiin kulttuureihin kaukaa 
kotoa. Samalla opittiin paljon myös 
omasta itsestä.

Leiriläisenä jamboreella ollut 
Vanessa Mabonso, 17, muistelee, 
miten tylsä jonotus muuttui muka-
vaksi tutustumishetkeksi, kun suo-

malaiset jäivät ihmettelemään Filip-
piineiltä saapuneiden positiivista 
otetta odotteluun:

“Ryhmä filippiiniläisiä partiolaisia 
istui kanssamme odottamaan ohjel-
man alkua. Heidän positiivisuu-
tensa sai meidät harkitsemaan maa-
hanmuuttoa. Filippiiniläiset tulivat 
mukaamme vesisotaan, ja myöhem-
min jalka- ja lentopalloon.”

Täysi-ikäiset partiolaiset työs-
kentelivät leirillä kansainvälisissä 
tiimeissä, jotka pyörittivät kaikkea 
leirin jätehuollosta leirin omaan 
mediatiimiin. “Opin paljon ihmis-
ten kanssa kommunikoimisesta”, 
kertoo ensiaputiimissä työskennel-

lyt, lääkäriksi opiskeleva Juulia Sil-
vennoinen, 19.

“Sehän on lääkärin työn tärkeim-
piä puolia, mutta juuri sen harjoit-
telu jää opiskelujen alkuvaiheessa 
vähälle.”

Juulian kanssa samassa tiimissä 
haavoja ja nyrjähdyksiä hoiti nuoria 
aikuisia muun muassa Sri Lankasta, 
Taiwanista, Puolasta ja Ruotsista. 

“Mielenkiintoisinta on ollut kuulla, 
miten muissa maissa tehdään hoito-
työtä. Jamboree ylipäänsä on hieno 
elämys.”

Suomen jamboreejoukkue kiittää 
lionsklubia saamastaan tuesta, jolla 
on mahdollistettu kansainvälisen lei-
rielämyksen tarjoaminen suomalais-
nuorille.

Jamboreella solmittiin 
ystävyyksiä

Avajaisten väriloistoa. Kuva: Ville Tarhala.

Hattivatit. Kuva: Henry Backman. Leirielämää jamboreella. Kuva: Ville Tarhala.
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Aika
Kurssityyppi/
kohderyhmä

Vastuupiiri Paikkakunta

28.-29.9. Peruskurssi A Turku

6.10. ja 14.10. 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

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

2.3. 2. aste C Järvenpää

2.3. ja 9.3.
Koulun ulkopuoliset

kasvattajat
F,G,M,E Karvia

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 Iisalmi

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 

olevalla 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 kaksipäiväinen koulutus
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Kurssitapaaminen ja 
Kaisu Merilä

Kuvernöörikurssi 2008–2009 kaipasi lämpimästi poismennyttä ystäväänsä 
Kaisu Merilää.

Vietimme heinäkuussa 2014 Kuver-
nöörikurssi 2008–09 kurssitapaami-
sen Vaajakosken ja Jyväskylän kau-
niissa maisemissa. Isäntäpari Pentti 
ja Pirkko Äijö olivat valmistaneet 
maukasta kalakeittoa kotonaan ja 
aloitimme tapaamisen heidän puu-
tarhassaan Vaajakoskella.

Seuraavana päivänä olimme 
Jyväskylän kaupungin johtajan 
Markku Anderssonin vieraana ja 
saimme kuulla Jyväskylän histo riasta 
ja nykyhetkestä. Söimme maukkaan 
aterian Vesilinnassa ja sen jälkeen 
meillä oli mielenkiintoinen retki his-
toriaan Toivolan Vanhalla Pihalla.

Vuoden 2014 kurssitapaaminen 
oli viimeinen kerta kun näin rak-
kaan ystäväni Kaisun. Tämä kirjoi-
tus on tavallaan omistettu hänelle ja 
hänen muistolleen. Kaisu oli tapaa-

misessa mukana Askon kanssa ja 
hänelle luontaisella tavalla oli ilos-
tuttamassa meitä. Liikenaisena hän 
osasi olla jämpti ja vaativa. Kun Vesi-
linnan ravintolassa sain vääränlaisen 
annoksen Kaisu oli heti suosittele-
massa minua vaihtamaan ja vaati-
maan oikeata annosta. Hän myös 
tarkkaili miten tarjoilija reagoi vali-
tukseeni ja toimitti uuden annoksen. 

Kaisu oli myös vuoden 2008 
Bangkokin vuosikokouksen Skan-
dinaavisen illan tarjoilujen kiistaton 
organisoija. Muut pohjoismaalaiset 
jäivät suu auki kun Kaisu otti ohjat 
käsiinsä keittiössä. Sitä ennen hän 
oli tehnyt pohjatyötä paikallisessa 
marketissa ja oli minulle kurssinvan-
himmalle suureksi avuksi kun osasi 
löytää ja vaatia kunnon jääkaapin 
hotellissa ja muutenkin tiesi miten 

asiat toimivat. Skandinaavisessa 
illassa meidän suomalaisten tarjoi-
lut olivatkin sitten parasta antia Kai-
sun ansioista. Me jokainen kävimme 
häneltä kysymässä mitä teemme ja 
mihin laitamme minkäkin vadin. Hän 
opasti meitä ammattilaisen taidolla 
hellästi ja lempeästi, huumorista tin-
kimättä.

Ihoni on kananlihalla ja silmäni 
kostuvat kun kirjoitan tätä… Kurs-
simme ei tule olemaan samanlainen 

ilman häntä. Hänen poismenonsa 
järkytti minua niin, etten pystynyt 
toimimaan muutamaan päivään. 
Kuitenkin muisto hänen iloisesta 
luonteestaan ja välittömyydestään 
säilyy aina. Hän oli toiminnan nai-
nen ja niin hänen lähtönsäkin oli 
hänelle ominainen.

Kurssitapaamisemme jatkui vielä 
M/S Rhean kyydissä risteillen ja ihail-
len kaunista maisemaa…

PDG Eeva Suomenaro

Ajankohtaista 
nuorisovaihdosta
Suomen kesä, jos tätä nyt paljon 
kesäksi voi sanoa ja ilmojen vuoksi 
mainita, alkaa kääntyä syksyä kohti. 
Koulut ovat alkaneet ja leijonavaih-
dossa olleet nuoret ovat palan-
neet kotimaahansa, sekä Suomessa 
olleet että täältä muualle matkus-
taneet. Nuorisovaihdon kuvioihin 
kuuluu pääsääntöisesti 2–3 viikon 
perhemajoitus ennen viikon kes-
tävää kansainvälistä nuorisoleiriä. 
Sama käytäntö vallitsee useimmissa 
maissa, pelkkää perhemajoitusta tar-
jotaan vain harvoissa tapauksissa tai 
maissa. Leireille nuoret luonnollisesti 
haluavatkin, sillä niissä he tapaavat 
paljon muita saman ikäisiä nuoria 
monista eri maista. Vaikka normaa-
likokoisia leirejä, yli 30 nuorta, oli 
tänä kesänä vain kolme, niin jokai-
sella leirillä oli osallistujia noin kah-
destakymmenestä eri maasta. 

Kesällä 2016 vaihtoon haluavien 
hakuaika on loppuvuodesta 2015. 
Klubit valitsevat itsenäisesti lähtevät 
nuoret ja samalla sitoutuvat hankki-
maan vastaavan määrän isäntäper-

heitä. Kuten moneen otteeseen on 
painotettu, isäntäperheen ei tarvitse 
olla leijonaperhe, vaan erilaisesta 
kulttuurista kiinnostunut perhe voi 
ilmoittaa halukkuutensa vastaanot-
tamaan nuoria kotiinsa. Kun lähet-
tävä klubi huolehtii velvollisuuk-
siensa täyttämisestä eli isäntäper-
heen hankkimisesta hyvissä ajoissa 
jo varhain keväällä, helpottuu saapu-
vien nuorten sijoittuminen.

Me itse toimimme ensimmäisen 
kerran isäntäperheenä, kun kaksi 
nuorta miestä, Michal Puolasta ja 
Christian Slovakiasta, majoittuivat 
meille kahdeksi viikoksi. Nämä vii-
kot antoivat meille paljon ja jättivät 
hyvin positiivisen näkemyksen nyky-
nuorisoon. 

Saksalainen Eugenia oli lion 
Pia Bärlundin perheessä Uurai-
silla. Toimme hänet mukanamme 
yhdessä poikien kanssa Helsingistä 
Keski-Suomeen. Yhtenä päivänä ret-
keilimme koko porukalla Pyhä-Häkin 
kansallispuistossa, missä nuoret sai-
vat tutustua suomalaiseen ikivan-

haan luonnontilassa olevaan met-
sään ja paistaa makkaraa nuotiolla. 
Nokipannukahvit hävisivät vertai-
lussa kokikselle, heidän mielestään.

Keski-Suomen tunnetuin kesäta-
pahtuma Neste Oil Rally sai innok-
kaat fanit näistä nuorista heidän 
päästyään seuraamaan Harjun eri-
koiskoetta keskellä Jyväskylää. Kah-
den isäntäperheen vuorottelu ohjel-
man järjestämisessä tai kaikkien 
yhteinen aktiviteetti antaa lisää vaih-
telua nuorten päiviin. Eikä nuorelle 
tarvitse mitään kovin ihmeellistä jär-

Pyhä-Häkin kansallispuistossa Christian Vitek, Eugenia Pillkowsky, Flora Bär-
lund ja Michal Czerniecki.

jestää, he ovat kiinnostuneita jo eri-
laisesta ympäristöstä, tavoistamme 
elää sekä ruokakulttuuristamme. 
Lisäksi perheeseen saapuva nuori 
tarjoaa oivallisen kielikylvyn meille 
itsellemme sekä omille ja mahdolli-
sesti myös tuttavien nuorille. 

Isäntäperheenä toimiminen on 
mielenkiintoista, kannattaa kokeilla. 
Rohkaiskaa myös ystäviänne 
mukaan toimintaan.

Hyvää syksyä
YCED Pirkko Kokkonen
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Nimettöminä hautaan joutuneet 
Ruotsin armeijan Savon prikaatin 
sotilaat ratsastavat edelleen Porras-
salmen taistelupaikan tuntumassa. 

Asiaa koskevista havainnoista löy-
tyy mainintoja 1800-luvulta alkaen 
Valtionarkistosta, kertoo Kyyhkylän 
Kartano Oy:n turistioppaan tehtäviä 
oman toimensa ohella hoitava karta-
non avainasiakaspäällikkö Raija Suo-
minen. 

Lotta-asussa ryhmiä opastava 
Raija kertoi kauden 2007–2008 pii-
rikuvernöörien vuositapaamisessa 
viime heinäkuussa Porrassalmen 
taistelusta ja Kyyhkylän kartanossa 
vuodesta 1927 alkaen harjoitetusta 
sotainvalidien hoidosta ja kuntou-
tuksesta. Porrassalmen taistelu käy-
tiin 13.6.1789 ja se päättyi Ruotsin 
voittoon. Ruotsin tappiot olivat n. 
60 kaatunutta ja 150 haavoittunutta, 
pääasiassa suomalaisia. Itselleen 
epäsuotuisissa olosuhteissa hyö-
känneiden venäläisten tappiot olivat 
n. 700. Viikkoa myöhemmin venä-
läiset kiersivät Porrassalmen kapei-
kon, löivät ruotsalaiset ja valtasivat 
Mikkelin. Porrassalmen taistelu liittyi 
Kustaan sotaan, joka päättyi Värälän 
rauhaan 1790 jonka tuloksena mai-
den välinen raja jäi ennalleen.

Kyyhkylä kartano tunnetaan 
myös sotainvalidien hoitopaikkana. 

Porrassalmen 
aaveratsastajien jäljillä

Piirikuvernöörit 2007–2008 ja puolisot Kyyhkylän päärakennuksen portailla. 
Eturivissä oikealta tilaisuuden järjestäjä PDG Raimo Toikka, ”lotta” Raija Suo-
minen ja kurssin vanhin PDG Eino Lilja.

PDG:t Raimo Toikka ja Eino Lilja vaih-
tavat ajatuksia Mannerheimin pat-
saan äärellä Mikkelin torin laidalla. 
Mannerheimin muisto oli vahvasti 
mukana PDG-tapaamisen eri tutus-
tumiskohteissa.

”Suomen lionsklubit avustavat 
palvelullaan ja rahalahjoituksil-
laan kotimaansa ja maailman 
apua tarvitsevia arviolta 4–5 mil-
joonalla eurolla vuodessa. Maail-
massa klubit tekevät arviolta 100 
miljoona tuntia vapaaehtoistyötä 
ja lahjoittavat noin 800 miljoonaa 
euroa vuodessa.”

Lions Club Huittinen/Gerda teki 
kesäkuun viimeinen päivä päätty-
neellä kaudella palvelutyötä, mutta 
myös keräsi rahaa joulumyyjäisillä, 
kauppakassiin kerätyillä mainoksilla 
sekä joulukonsertilla. Joulukonser-
tin tuotto käytettiin lyhentymättö-
mänä paikallisen lapsi- ja nuoriso-
työn hyväksi. Lahjoituksia kerätyistä 
varoista tehtiin paikallisesti n. 7  600 
eurolla.

Avustuksia jaettiin sosiaalitoi-
miston kanssa yhteistyössä per-
heapuna sekä vaatelahjoituksina 
Kiertokulman kautta korvamerkit-
tynä perheille. Seurakunnan leirikes-
kus Ylistenranta sai rannalle turva-

Vuonna 1927 perustettiin kartanon 
tiloihin ja alueelle vapaussodan inva-
lidien hoitopaikka ja asuinyhteisö. 
Alusta alkaen vapaaehtoistyöllä 
oli suuri merkitys pienin määrära-
hoin toteutetussa hoidossa. Lotta-
järjestön panos oli ratkaisevan tär-
keä järjestön lakkauttamisen asti. 
Sen muistoksi oppaan lotta-puku. 
Oppaamme kertoi vapaaehtoistyön 
jatkuvan edelleen ja mainitsi LC Por-
rassalmen vuosikymmeniä jatkuneen 
työn sotainvalidien ja -veteraanien 
hyväksi. 

Tapaamisen järjestänyt PDG 
Raimo Toikka kertoi, että 107-D pii-
rissä halutaan korostaa paikkakun-
nan tarpeiden mukaan määrittyvää 
paikallista palvelutyötä, josta Por-
rassalmen leijonat ovat hyvä esi-

merkki. Kurssitapaamisen ohjelman 
Raimo ja Leila Toikka rakensivat 
rauhallisen Mikkeliin tutustumisen, 
hyvien aterioiden ja Saimaan ranto-
jen kauneuden ympärille. Kiitossa-
noissaan kuvernöörikurssin vanhin, 
PDG Eino Lilja mainitsi, miten rau-
hallinen yhdessäolo ja juttelu tuttu-
jen kesken pitää yllä kuvernöörikau-
den aikana syntynyttä hyvää henkeä 
ja ihmisten välisiä suhteita. 

Heinäkuun viimeinen viikonloppu 
on osoittautunut myös sään puo-
lesta onnistuneeksi tapaamisajan-
kohdaksi. Mikkelissä ja Saimaan 
rannoilla oli aurinkoista, vaikka kesä 
2015 on muuten ollut sateinen. Jäl-
leen kerran hieno tapaaminen kau-
niissa kesäisessä Suomessa.

Markku Talvio

Gerdan lahjoituksia viime kaudella
aidan sekä pelejä lapsille ja nuorille. 
Lauttakylän ala-asteelle lahjoitettiin 
apuvälineitä liikuntaan, mm. erilai-
sia palloja, hyppykeppejä ja saliban-
dyn suojalaseja.

Terveyskeskuksen kotipalveluun 
lahjoitettiin kipupatja. Asumisyk-
sikkö Akkunaan lahjoitettiin käve-
lysauvoja ja Kuninkaisten palvelu-
keskuksen ruokasaliin verhoja ja lii-
noja ruokailijoiden ja henkilökunnan 
piristykseksi.

Huittisten palvelukeskuksen asiak-
kaille lahjoitettiin 10 kerran tanssi-
kurssi. Stipendejä jaettiin yhteensä 
kuusi; Nuorten työpajalle, musiikki-
opistoon huittislaisille opiskelijoille 
sekä Pellonpuiston koulun oppilaille.

Lahjoitusten lisäksi tehtiin useita 
palveluaktiviteetteja. Niistä mittavin 
oli ennen joulua ja ennen pääsiäistä 
perheille jaettu ruoka-apu yhteis-
työssä S-Market Huittisten, sosiaa-
litoimen ja kahden Huittislaisen klu-
bin kanssa. 

Rauni-Eliisa Wasell

Kulunut kausi oli aktiivinen kausi klubilla presidentti Hilve Reijosen johdolla. 
Hallituksen vaihtokokouksessa 13.5.2015 palkittiin100-prosentin osallistumi-
sesta klubin jäsenet (vasemmalta) Merja Evala, Jaana Laamanen, Katri Naa-
tula, Marju Ojala, Maija Marttila, Rauni-Eliisa Wasell, Minnamari Salmivaara, 
Merja Turto ja Hilve Reijonen. Raija Niemenpää ei ollut paikalla. 
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– lion Martela esitti eloku-
van Moskovan matkaltaan, – lion 
Haartti esitelmöi ”Suomen leipävil-
jaravinnon omavaraisuuden merki-
tyksestä”…

1957: – keskusteltiin mahdolli-
suudesta auttaa hengityshalvauspo-
tilaita keksimällä heille töitä sairaa-
laympäristöön, – ilmoitti klubin saa-
neen Chicagosta palkintona Lions-
gongongin Torni-klubin perustami-
sesta, – lion Kansanaho esitelmöi 
aiheesta ”Maailman uskonnot tällä 
hetkellä”, – presidentti ilmoitti, että 
lion Vili Pullinen esiintyy Munkkinie-
men nuorisotalon hyväksi…

1958: – joululahja-avustuspak-
kauk sia rajaseudulle pakataan…, 
Zilliacus esitti, että luovuttaisiin 
arvostelemasta esityksiä pöytäkir-
jassa: mielenkiintoinen, arvokas tai 
yleensä miksikään, …Sakari Saarikivi 
esitti kankaalle projisoitujen väriku-
vien avulla nykyaikaisten taidesuun-
tien ilmentymiä, …toteutetaan ”Isät 
ja pojat -näyttely” Stockmannille,  
…oma viiri alulle Malmion ja Saa-
rikiven johdolla, …järjestetään lät-
tähattujen vierailu Kadettikoululle,  
…filmiesitys Coronassa tuotti petty-
myksen, partiolaiset palauttivat lip-
punsa…

1959: – todettiin, että marras-

30. klubi, 
60. vuosi

Sanna Siissalo ojentamassa piirin tervehdyksen 
Karupanan Dewandaralle, kauden presidenttille. 

Naamaleikkipiirros nimineen.

Uudet Lionsritarit 
Heikki Lindbohm ja Tapio Tiitu.

Pekka Leinonen, oikealla kiittää tai-
teilijapariskunta Taina Piiraa ja  Janne 
Hovia, jolla on  käsissään ”Makaava 
leijona.” Taustalla Emilia Talvisaari ja 
Ilkka Siissalo.

Kokouspaikkamme Primulan kulma, 
paloi 1978, siinä meni suuri osa 
arkistoistamme. Kuin syntymäpäi-
välahjana, talvella 2015, Töölön kir-
kosta löytyi klubin arkistoja sisältävä 
laatikko. Sisällön pohjalta koostettiin 
Laulumiehissä 17.4.2015 B-piirin ja 
yhteistyökumppaneittemme kanssa 
vietetyssä klubin 60-vuotisjuhlassa 
esitetty ”Ennen – sitten – nyt” his-
toriikki.

kuu on nimetty kuukaudeksi, jonka 
aikana meidän tulee erityisesti kun-
nioittaa piirikuvernööriä, – Lauri 
Jännes lupasi kertoa työmatkastaan 
Ameriikkaan…”

Sitten: Vuonna 1969 Temppeli-
aukion kirkko valmistui. Veikko Mal-
mion, Lady-lionin Liisa Linko-Mal-
mion, Sibelius-Akatemian laulupro-
fessorin tuella ja klubiin liittyneen 
kirkkoherra Wiljo Lindbohmin myö-
tävaikutuksella, syntyi, luotiin itse-
näisyyspäiväkonserttimme malli ja 
perinne.

1980-luku: Veimme Kaunialan 
Veteraaneja Jaakko Auterisen joh-
dolla tykkiveneillä Suomenlinnaan, 
…toteutimme Mannekiininäytök-
sen hotellissa, …kävimme Pusu-
lassa istuttamassa puiden taimia,  
… loimme töölöläiset kouluyhteydet.

1990-luku: Saimme lion Korenef-
filta mahdollisuuden hoitaa kirppu-
toria Forumin parkkihallissa. Perus-
timme tuotolla LC-säätiön, joka voi 
jakaa Liisa Linko-Malmio -stipendejä 
nuorille, nouseville taiteilijoille.

Nyt: 60-vuotisjuhlassa, vie-
raista valitut taiteilijat piirsivät taka-
peroisesti pahville naamakuvansa, 
 taideteokset kaupattiin. Yli 20 vuotta 
klubissa vaikuttanut edellisen kau-
den presidentti Teppo Salmikivi 

 palkittiin Melvin Jones -jäsenyy- 
dellä.

Seppo Haario löi Lions-ritareiksi 
Heikki Lindbohmin ja Tapio Tiitun. 
Tapsa, monien LC-konserttien tukija, 
pyöritteli tuntonsa palkitsemisesta: 
”Tämä, tämä tuli vähän yllätyksenä 
– kiitos.”

Harvoin jaettu, Heikki Kujalan 
tekemä Makaava leijona, pronssi-
nen klubin tunnustuspalkinto, luo-
vutettiin konserttivastaava Pekka 
Leinoselle.

Yhteisjuhlaväki, maukas ruoka, 
riittoisat viinit, taiteilijapariskunta 
Taina Piiran ja Janne Hovin musi-
sointi sekä juhlaohjelma loivat viih-
tyisän tunnelman ja nostattavia 
puheenvuoroja. Kirkkoherra Auvo 
Naukkarinen korosti hyvän yhteis-
työn merkittävyyttä.

Jatkomatkallemme evääksi meille 
kaikille, kirjailija, sihteeri Jussi Talven 
kirjaama pöytäkirjalainaus vuodelta 
-68: ”On parempi joutua katumaan 
vaitioloaan kuin sanojaan.”

Hyvää toimintavuotta kaikille!

LC Helsinki-Töölön /piirin 
yhteisjuhlan koostajat

Hannu Saarnilehto, 
2. varapiirikuvernööri

Heikki Lindbohm, Ritari 
Pekka Leinonen, Tiedottaja, kuvat

Ennen: 22.4.1955 syntyi 9 hel-
sinkiläisen kaverin toimesta LC Hel-
sinki-Töölö. Kummisetänä oli Renè 
Nyman, Suomen lion nro. 1. Klu-
bin järjestysnumeroksi merkittiin 
30. Perustajajäseniä olivat mm. ark-
kitehti Veikko Malmio, piispa Erkki 
Kansanaho, radiomies Ville Zillia-
cus, panssarilaivamies, kommodori 
Jaakko Auterinen, konttorikaluste-
mies Matti Martela, seerumiprofes-
sori Lauri Jännes, Ateneumin pro-
fessori Sakari Saarikivi… 70-luvun 
alussa jäsenistöön liittyi laatikkoa 
kaivellut allekirjoittanut, ihmettele-
mään.

1950-luvun Suomi oli hyvin toi-
senlainen yhteiskunta kuin nykyinen 
ja avun tarve oli todellinen. Klubi 
ryhtyi toimiin. Tähän poimitut pöy-
täkirjaotteet kertovat – löydetystä 
ajasta – ja lc-toiminnasta.

1956: ”Järjestetään Radium-
kodin potilaiden hyväksi vaatekeräys 
– mikäli mahdollista – hiukan parem-
min organisoituna kuin…, –  piiriku-
vernöörin johdolla keskusteltiin suo-
menkielisen Leijona-lehden julkaise-
misesta,
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Seinämaalaus lahjoituksena
psykiatriselle sairaalalle 

LC Kauhava/Helahoito
palkitsi aktiivijäseniään

LC Laitila /Untamoinen 
saa aikaiseksi!

LC Kauhava/Helahoidon 30-vuotista taivalta palvelutehtävässä juhlittiin 
2014 vuoden lopulla. Onnistunut juhla koostui tervehdyksistä, historian 
muisteluista, musiikista eikä huumoriakaan unohdettu.

Klubin presidentin Paavo Kleimolan tervehdyssanojen jälkeen piirikuver-
nööri Erkki Ammesmäki valotti juhlapuheessaan Lions-järjestöä kansainvä-
lisenä palvelujärjestönä ja kiitti juhlivaa klubia uutterasta toiminnasta paik-
kakunnalla ja kansainvälisellä tasolla. Seppo Jaakkola toi esille klubi-aktiivien 
merkittävän toiminnan Viron Suomi-poikien kuntoutus ja avustustyössä.

Kaupungin tervehdyksen juhlivalle klubille toi kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Keijo Ylinen. Hän kiitti klubia arvokkaasta toiminnasta kol-
mannella sektorilla virallisen järjestelmän täydentäjänä.

Klubin perustajajäsenet saivat muistopalkinnon 30-vuotisesta palvelusta. 
Juhani Passi, Antti Sarho ja Risto Uitto palvelukumppaneineen saivat Arne 
Ritari -säätiön tunnustuspalkinnon klubin hyväksi tehdystä työstä. Pää-
tössanoissaan juhlan juontaja PDG Antero Haapaniemi toi kiitoksin esille 
yhteistyön voiman klubin palvelutehtävässä.

Ilpo Pernaa

Laitilassa järjestettiin jäähallilla 6:net Energiamessut. Nykyiset että tule-
vat energiamuodot olivat näyttävästi esillä. Näytteilleasettajia oli ulkona 
että sisällä n. 75 kpl. Kävijämäärä on vakiintunut noin 1600–1800 hen-
kilöön. Osallistujat että kävijät olivat  taas kerran tyytyväisiä järjestelyi-
hin ja näkemisiinsä. Ensi vuonna pannaan vielä piirun verran paremmaksi, 
toteaa messupäällikkö Mikko Virtanen. Laitilan jäähalli kutsuu Sinua mes-
suille Laitilaan 23.4.2016.

LC Laitila /Untamoinen muisti myös Melvin Jones -jäsenyydellä leijo-
niaan ritari Kalevi Hietasta sekä lion Seppo Mäki-Kamppia ansioituneesta 
työstään lions-aatteen hyväksi. Presidentti Kari Heinonen mainitsi erikoi-
sesti Mäki-Kampin pitkän työsaran klubin tiedottajana. Hietanen taas on 
ansioitunut varainhankinnassa, Viron vammaisten lastenkotien auttami-
sesta 20 v. ajalta  sekä musiikkiviihdyttäjänä eri tilaisuuksissa. Molemmat 
ovat tietysti 100 % leijonia.

LC Kuusankosken suurin aktiviteetti, Leijonapäivä, toteutettiin viime syk-
synä. Sen tuotolla lahjoitettiin Kuusankosken Palvelutalon väen tupaan iso 
televisio ja rahoitetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton kesäretki. Kolman-
tena kohteena oli seinämaalauksen teettäminen lasten-ja nuorten psykiat-
risten osastojen odotusaulaan.

Idea sai alkunsa osaston henkilökunnan toiveesta. Leijonat on autta-
nut sairaalaamme monena vuonna erilaisin tavaralahjoituksin ja nyt halu-
simme jotain uutta. Seinämaalauksesta huokuu hellyyttä ja huolenpitoa ja 
sitähän me yritämme välittää jokapäiväisessä työssämme, kertovat nuori-
sopsykiatrian palveluesimies Minna Luostarinen ja lasten psykiatrian pal-
velutoiminnan esimies Sanna Ronkainen.

Leijonapäivätoimikunnan vetäjä Jouko Kiviranta totesi seinämaalaus-
projektin olleen osin ongelmallinen. Oma aikansa meni tekijöitä etsiessä. 
Lopulta Kouvolan seudun ammatillisesta korkeakoulusta ja kuvataidekou-
lusta siivilöityivät osaavat tekijät. Lopullinen työ valittiin yli kymmenen 
ehdotuksen joukosta ja lopputulos on erittäin onnistunut, toteaa Kiviranta.

Seinämaalauksen suunnitteli Oona Nikkilä kuvataidekoulusta ja sen 
toteutti Åsa Wiik. Suunnitteluprosessi oli yllättävän helppo, kertoo kuva-
artesaanilinjalle opiskelemaan tähtäävä Oona Nikkilä. Teoksen valmistus 

Lasten- ja nuorten psykiatrian osastojen odotusaulaan tuli uusi ilme LC Kuu-
sankosken rahoitettua sinne seinämaalauksen. Maalauksen luovutustilaisuu-
dessa olivat mukana henkilökunnan edustajat Minna Luostarinen (vas.) ja 
Sanna Ronkainen, teoksen suunnittelija Oona Nikkilä, kukitettavana tekijä 
Åsa Wiik sekä LC Kuusankosken edustajat Jouko Kiviranta ja Esa Hildén.

  Uudet Lions-ritarit puolisoineen vasemmalta Juhani Passi, Leena Passi, Antti 
Sarho, Ulla Sarho, Risto Uitto ja Johanna Salla-Uitto.

Myhäilevä presidentti Kari Heinonen palkittujen Kalevi Hietasen ja Seppo 
Mäki-Kamppian keskellä.

kesti kolmisen viikkoa ja työpäivät olivat 4–7-tuntisia. Tämä oli samalla 
opinnäytetyö yksin tehtynä ilman mentoria, mikä toi lisähaastetta projek-
tiin, mainitsee Åsa Wiik teoksen syntyvaiheista.

Teksti ja kuva: Jukka Vartiainen
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LC Pyhäsalmi kunnioitti sankarivainajia 
Sotaveteraanit ovat lähellä LC Pyhäsalmen sydäntä. Monenlainen autta-
minen ja kunnian osoittaminen heidän uhraukselleen on klubin tärkeim-
piä aktiviteetteja.

Kansallista veteraanipäivää vietettiin 27.4. Tuona päivänä 70 vuotta sit-
ten, tarkalleen klo 13, viimeisetkin saksalaiset joukot poistuivat Lapista. 
Lapin sota oli se kolmas sota, jota usein kutsutaan myös nuorten miesten 
sodaksi. Siihen osallistuneet olivat pääasiassa 20–21-vuotiaita nuoria mie-
hiä, koska talvi- ja jatkosodan käyneet veteraanit haluttiin jo päästää rau-
han töihin. Sodan päättymisestä tuli tänä vuonna kuluneeksi ”pyöreitä vuo-
sia”, minkä vuoksi klubi halusi tehdä päivästä ikimuistoisen. 

Ehdotus 270 kynttilän yhtäaikaisesta laskemisesta sankarihaudoille tuli 
klubin hallitukselle jo viime talvena, kun aktiivijäsen Harri Heikkilä esitti 
idean kokouksessa. Aluksi ajatus tuntui mahdottomalta toteuttaa. Klubissa 
on jäseniä vain reilut 30, joten oma väki ei riittäisi, vaikka saataisiin koti-
joukotkin mukaan. Mitä enemmän ehdotusta maisteltiin monella suulla, 
sitä paremmalta se maistui, ja sitä tärkeämmältä sen toteuttaminen tuntui. 
Pienellä paikkakunnalla yhteistyö on välttämätöntä. Väen puute ratkaistiin 
pyytämällä kouluja talkoisiin. Lukion ja yläkoulun oppilaat eivät riittäneet, 
mutta alemmilta luokilta saatiin lisää oppilaita.

Leijonat ja juhlapuhuja everstiluutnantti Juha Peltomäki muistomerkillä tapah-
tuman jälkeen. Idean ”isä” Harri Heikkilä kuvassa everstiluutnantin vieressä.

Lukiolaiset kuuntelivat vakavina ja keskittyneinä everstiluutnantti Juha Pel-
tomäen puhetta.

Pyhäjärven kaupunki järjestää joka vuosi oman veteraanijuhlansa. Oli 
luontevaa liittää nämä kaksi tapahtumaa yhteen. Ensin suoritettaisiin leijo-
nien organisoima kynttilöiden lasku sankarihaudoilla, minkä jälkeen vietet-
täisiin kaupungin järjestämä veteraanijuhlajuhla sisätiloissa. 

Vaskitrion esittämä Finlandia-hymni trumpetin, kornetin ja vetopasuunan 
haikealla soinnilla viritti läsnä olevat juhlatunnelmaan. Kun nuoret ja lapset 
seisoivat haudoilla kynttilät kädessään, Pohjois-Suomen viestipataljoonan 
komentajan, everstiluutnantti Juha Peltomäen puhetta vakavina kuunnel-
len, oli se useimmille historian oppitunti, jonka muistaa kauan, ehkä läpi 
elämänsä. Talvi- ja jatkosodan taistelleen miehen poikana oli ilo katsoa, 
millä arvokkuudella nuoret toteuttivat saamansa tehtävän.

Everstiluutnantti Peltomäki osasi puhua nuorille koskettavasti niistä 
asioista, minkä seurauksena he nyt seisovat sankarihaudoilla. Hän tiivisti 
asian osuvasti: ”Jokaisella kynttilällä, jonka juuri laskitte ristin päälle, on 
oma tarina. Tarina, joka jäi osittain kertomatta, joka päättyi liian varhain.” 
Veteraanijärjestöjen suorittaman seppeleenlaskun jälkeen oppilaat poistui-
vat hyvässä järjestyksessä linja-autoihin ja muu väki siirtyi omissa ryhmis-
sään veteraanijuhlaan. 

Kyösti Salo

Varma merkki kesän tulosta on  LC Lahti/Launeen järjestämä Iloinen Päivä 
Perhepuistossa -tapahtuma, jota tänä vuonna vietettiin poutasäässä sun-
nuntaina 24.5. Kyseessä oli jo yhdeksästoista Iloinen Päivä.

Aurinkoinen sää houkutteli paikalle satamäärin lapsiperheitä nauttimaan 
monenlaisesta ohjelmasta. Paikalla oli mm. virkavallan edustajat poliisi-
autolla, joka erityisesti kiinnosti nuorta väkeä. Tarjolla oli satujumppaa, 
kasvomaalausta, ongintaa, ralliautoa, poniratsastusta, koiria ja olipa pai-
kalle saatu myös elävä laama. Pelicansin pelaajat olivat pystyttäneet pie-
nen kaukalon, jossa pikkuväki sai kokeilla kiekkotaitojaan. Lisäksi puolen 
päivän jälkeen pistäytyivät paikalliset motoristi tuomassa niin lapsille kuin 
aikuisille tärkeän viestin: Vahvat eivät kiusaa.

Välillä oli mukava hieman hengähtää. Tarjolla oli perinteistä grillimakka-
raa, pyttipannua ja vohveleita hillon ja kermavaahdon kera, joita LC Lahti/
Launeen leijonaveljet ja heidän ladynsä hikihatussa valmistivat. Tilaisuu-
den tuotto ohjataan lyhentämättömänä lahtelaisen nuorisotyön hyväksi.

Ilkka Kauppila

Kaunis sää toi lapsiperheet 
Perhepuistoon 

Perinteinen grillimakkara ja iloinen ilme. Taustalla Lions-veljet Sakari Kata-
jamäki, Arto Ahola ja Anssi Viljanen työn touhussa.
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Lions Club Jokela ladyineen järjesti 23.5. perinteeksi muodostuneen kalas-
tustapahtuman, jonka tarkoituksena on koota jokelalaisia yhteen piknik-
hengessä. Samalla myös kilpailtiin jälleen siitä, kuka on Jokelan kalastus-
mestari 2015.

Kilpailu alkoi pienessä tihkusateessa, mutta se ei tuntunut haittaavan, 
sillä ilmoittautumispaikalla oli ajoittain pientä jonoa. Sää parani aamupäi-
vän kuluessa ja lopulta viimeiset kalat ongittiin aurinkoisessa kevätsäässä. 
Juhlavuotensa kunniaksi leijonat olivat tuoneet Koulukeskuksen lampeen 
50 kiloa erikokoisia kirjolohia ongittaviksi. Tuttuun tapaan sallittuna pyyn-
tivälineenä oli mato-onki. Syötiksi sai jokainen onkija valita mieleisensä ja 
kommenttien perusteella parhaiten toimi tahnapallo. Ensimmäinen lohi 
nousi rannalle jo vajaan kolmen minuutin jälkeen. Kaikkiaan 20 kirjolohta 
päätyi joko pannulle tai savustimeen. Ongittujen lohien yhteispaino oli 
hieman yli 14 kiloa.

Ensimmäisen lohikalan saanut Viljami Ruokonen palkittiin 785 g saa-
liistaan. Kuninkuus ratkaistiin lohikalasarjassa. Sen voitti Raimo Ruoho-
nen. Päivän suurin lohi painoi 1 075 g. Toiseksi sijoittui Pekka Vento 922  g 
lohella. Kilpailu oli melko tasainen ja muutamien kymmenien grammojen 
sisällä ratkaistiin loput palkintosijat. Kolmanneksi tuli Ossi Honkonen 891 
gramman lohella.

Kaikki eivät tyytyneet vain yhden kalan ongintaan ja tuomaristo jakoi 
palkinnot myös eniten kaloja saaneille. Ensimmäisen palkinnon pokkasi 
tuttu nimi, Viljami Ruokonen, joka onki peräti viisi kirjolohta, yhteispai-
noltaan 3 706 g. Toiseksi sijoittui kolmella lohella Ossi Honkonen, yhteis-
paino 2 074 g. Kolmannesta sijasta käytiin tiukkaa kisaa, sillä kahden lohen 
onkijoita oli useita. Yhteispaino kuitenkin ratkaisi ja Pekka Vento palkittiin 
1 747 g painoisella saaliilla.

LC Orimattila/Viljamaa osallistui sotiemme veteraanien kuljetukseen, Iso-
vanhemmat ry:n järjestämään ”Sininen hetki” konserttiin Temppeliaukion 
kirkossa Helsingissä 13.3. sekä tarjoamalla päivällisen Hyrylän varuskunnan 
kerhoravintolassa konsertin jälkeen. Mukana oli 19 veteraania saattajineen. 
Mukana oli myös Siiri ”Äitee” Rantanen. Hänhän oli aktiivi urheilu aika-
naan pistämässä osaltaan ”itänaapurin” tyttöjä kuriin, voittamalla monia 
kilpailuja. 

Sotainvalideille oli erikseen kahvitilaisuus järjestötuvalla Orimattilassa. 
Kahvitilaisuudessa Lauloi Juhani Aarnisalo. Tilaisuuteen osallistui 14 sota-
invalidia ja 3 klubimme veljeä.

Motoristiveljemme Leo Valberg ja Tuomo Järvinen osallistuivat ”harrikoil-
laan” LC Heinola:n järjestämään Tapahtumaan Koulukiusaamista vastaan. 
Tapahtumaan osallistui Motoristit koulukiusaamista vastaan ry (MKKV ry) 
60 moottoripyörällä. Tilaisuudessa puhui järjestön jäsen Ari Santaharju nuo-
rille, nuorten kielellä. Leo Valberg sai myös puheenvuoron ja lahjoitti kou-
lulle kookkaan leijonan liiveineen. 

Keijo Vilander

Sininen hetki vaikutti

Kalastusta, yhdessäoloa ja hyvää mieltä

Kalastus on koko perheen rentoa yhdessäoloa.

LC Orimattila/Viljamaan Sininen hetki -konsertti Temppeliaukion kirkossa 
oli vaikuttava tilaisuus.

Sairaalakoulun rehtori Asko Peuraniemi vastaanotti Ronjien 500  € lahjoituk-
sen. Tilaisuudessa olivat mukana Riikka Kolari (vas.), Anne Kunnari, Eila Nei-
tola, Tuula Pekkala, Asko Peuraniemi, Marja Torvinen, Mikko Kytövaara, Tarja 
Puhakka, Riittaliisa Joutsen, Merja Lämsä, Tuija Laine sekä Sirpa Määttänen.

Ronjilta ensimmäinen lahjoitus
Lions Club Rovaniemi/Ronjat antoi ensimmäisen toimintakautensa lahjoi-
tuksen Rovaniemen sairaalakoulun oppilaiden koulunkäyntiä auttaviin tek-
nisiin laitteisiin. 

Presidentti Merja Lämsä luovutti 500 € lahjoituksen Rovaniemen sairaa-
lakoululle. Lahjoituksen vastaanotti kesälomakauden kynnyksellä rehtori 
Asko Peuraniemi Ronjien vieraillessa sairaalakoulussa.

Opettajat Riikka Kolari ja Mikko Kytövaara kertoivat liikuttavia tarinoita 
siitä, kuinka tärkeää oppilaille on myös sairaalajaksojen aikana säilyttää 
sosiaa liset suhteet omiin koulukavereihin ja opettajiin. Asiat niinkin voi opis-
kella missä ja milloin vain, Riikka Kolari kuvasi. Tietokoneen, etä yhteyden, 
Skypen, kameran ja mikrofonin avulla yhteys voidaan muodostaa minne 
vain reaaliajassa. Yhteys omaan luokkaan mahdollistaa opetuksen etene-
misen oman luokan tahdissa, oppilas kokee edelleen olevansa osa omaa 
luokkaansa ja mikä tärkeintä, hän ei koe jäävänsä yksin.

Kuva ja teksti: Sirpa Määttänen

Daniela Sunikko onnistui onkimaan ruutanoita ja suutareita yhteensä 
538 g ja hän oli sarjansa ykkönen. Toiseksi sijoittui Sisko Riikonen, jonka 
kalansaalis painoi 518 g. Pienimpienkin kalojen onkijat palkittiin. Oskari 
Mutanen voitti tämän sarjan 26 g suutarilla. Harvinaiset kalat sarjassa pal-
kittiin molemmat hauen onkineet sekä yksi monnin onkinut. Tämän sarjan 
voitti Toivo Haikonen, jonka onkima hauki painoi 505 g. Toisena oli Nella 
Koivuniemi 194 g hauella ja kolmantena Sisko Riikonen 133 g monnilla. 

Tapahtuman tuoton Lions Club Jokela ja ladyt käyttävät seniorien ja 
nuorten toiminnan tukemiseen Jokelassa.

Teksti ja kuva: Markku Ranta-aho
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LC Mikkeli/ Päämaja on lahjoittanut 3  150 euroa Mikkelin alakoulujen ensim-
mäisten ja toisten luokkien hyville koulukavereille. Oppilaat valitsivat itse 
hyvän koulukaverin luokaltaan ja kukin palkittu saa 25 euron sekin ja kun-
niakirjan.

Markku Muurikka, Kalevi Jukarainen ja Aarre Kunnas LC Päämajasta luo-
vuttivat Hyvä koulukaveri kunniakirjat ja lahjasekit kasvatus- ja opetusjoh-
taja Seija Manniselle. – Hyvään kaveruuteen kannustamalla ehkäistään kou-
lukiusaamista. Myös Mikkelin kaupungin strategioihin on kirjattu koulukiu-
saamisen kitkeminen. Nuorena opittuja ihmissuhdetaitoja tarvitaan myös 
työelämässä. Panostus lapsiin ei koskaan mene hukkaan.

Toimimme lasten ja nuorten hyväksi. Hyvä koulukaveri -stipendejä on 
jaettu jo viisi vuotta, kertoo LC Päämajan presidentti Markku Muurikka.

LC Mikkeli/ Päämaja tukee 
koulukaveruutta

LC Nilsiä/Syvärinseutu sai 
ensimmäisen Lions-ritarin

Ennätysmäärä juoksijoita
Littoistenjärvellä 

LC Taipalsaari toimii ja tekee hyvää!

Markku Muurikka (oik.), Kalevi Jukarainen ja Aarre Kunnas LC Päämajasta 
luovuttivat Hyvä koulukaveri -kunniakirjat ja lahjasekit Mikkelin kaupungin 
kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manniselle. Kuva: Esa Siiskonen.

Lions-ritariksi numero 1626 lyötiin lion Osmo Korhonen (80 v). LC Nilsiä/
Syvärinseudun kokouksessa ritaroijana oli piirin Arne Ritari -säätiön puheen-
johtaja, PDG Martti Törrönen. Avustajina olivat presidentti Ulla Seesranta 
ja lion Jorma Väänänen.

Osmo on tehnyt merkittävän työn myös lionina jo aloittaen perustaja-
jäsenenä klubissa 45 vuotta sitten.

Hän oli itse klubin presidenttinä kun Arne Ritari -säätiö perustettiin 
vuonna 1986. Uusi ritari oli varsin liikuttunut ja yllättynyt saamastaan 
kunnianosoituksesta. Hän lupasi jatkaa edelleen aktiivisena jäsenenä koska 
toiminta on hauskaa ja henkisesti palkitsevaa. Arne Ritari -säätiö tukee ja 
edistää Suomen lionsklubien hyväntekeväisyyteen johtavia aktiviteetteja.

Jukka Toivanen

Lions Club Taipalsaari toimii aktiivisesti monella eri toiminnan alueella. Kes-
keisiä toimintoja ovat mm. vuosittaiset stipendilahjoitukset sekä hymypoika 
ja -tyttöpatsaiden lahjoitukset kunnan kouluille, erilaiset hyväntekeväisyys-
työt erilaisissa kohteissa, tienvarsisiivoukset, klapien myynti ja tuottojen 
ohjaaminen erilaisille järjestöille. Toisinaan tuemme myös aivan yksittäis-
tenkin toimijoiden tekemistä heille merkityksellisessä toimessa tai tehtä-
vässä, etenkin silloin kun Lions Club on se ”ainoa” taho, joka voi mahdol-
listaa tämän toiminnan. Olemme mm. saaneet vammaisten MM-kilpailuista 
kattavan raportin ja hienoja valokuvia, jossa osin rahoittamamme urhei-
lija poseeraa mitali kaulassa iloisena ja onnellisena. Olemme myös saaneet 
monia kiitoksia erilaisilta nuorisojärjestöiltä mahdollistaessamme heidän 
aktiviteettinsa, jne. Lions-toiminta tekee hyvää! 

Lions-toimintaa on Taipalsaaren kunnassa ollut jo 40 vuoden ajan, ja 
tarve tälle pyyteettömälle hyväntekeväisyystyölle ei ainakaan näyttäisi ole-
van vähenemään päin. Seuraavat ”jutut” ja avustuskohteet ovat jo mie-
lessämme, ja työtä niiden toteutumisen eteen tekee noin 25 leijonaa kun-
nassamme. 

Seppo Naapila

LC Littoinen yhteistyökumppaniensa kanssa järjesti jo viidennen kerran Lit-
toistenjärven ympärijuoksutapahtuman 21.5. Osallistujamäärä on kasva-
nut joka vuosi ja oli nyt 152. Kaunis sää omalta osaltaan myötävaikutti sii-
hen, että osallistujat nauttivat liikunnasta ja kauniista reitistä. Tänä vuonna 
lähtö- ja maalipaikka oli siirretty Littoisten Tehtaan kentälle. Kun Pertti Karp-
pisen ampuma lähtölaukaus varsinaiseen kilpailuun oli pamahtanut, järjes-
täytyi 16 littoislaista esikoululaista omaan kisaansa, urheilukentän kiertä-
miseen. Karppinen lähetti myös heidät matkaan. Kentällä oli vilkasta, kun 
myös esikoululaisten vanhemmat olivat tukemassa tulevia järvenkiertäjiä.

Osallistuja voi valita joko kelloa vastaan kilpailemisen tai vain liikun-
nan hyvässä seurassa. Voittajan, Matti Rauman aika uudella 8,5 km:n rei-
tillä oli 27,39. Viime vuonna hän oli kisan kakkonen. Naisista nopein oli 
kokonaiskisan 5. Johanna Sallinen ajalla 32,53. Ikänestori tänäkin vuonna 
oli Jaakko Riikonen (80 v). Hän taivalsi reitin hienosti aikaan 1.10,57. Jär-
ven kiersi myös näkövammainen Tuija Lehtonen oppaansa Eino Lipposen 
kanssa ajalla 43,25. Nuorin radan kiertäjä oli ½-vuotias, hän matkusti juok-
surattaissa.

Lions-piirin 107-A haastekilpai-
lun voitti tänäkin vuonna LC Turku/
Kupittaa. Klubista kisaan lähti 12 
jäsentä.

Tapahtuman järjestävät yhteispro-
jektina LC Littoinen, Littoisten Työ-
väen Urheilijat, Liedon Eränkävijät 
ja Turun Työpaikkaliikunta – TUPI. 
Kisan tuotot käytetään nuoriso-
työhön. 
          Pentti Jäntti

LC Taipalsaari lahjoittamassa Taipalsaaren vanhainkotiin isoa ja hienoa taulu-
telkkaria vuodeosastolle. Klubin puolesta sitä olivat lahjoittamassa 26.5.2015, 
kauden 2014–2015 presidentti Osmo Hägg (vasemmalla) ja klubin sihteeri 
Markku Kyckling. Vuodeosaston ja talon puolesta telkkarin vastaanottivat 
EKSOTE:n Tarja Simonen (vasemmalla) ja sairaanhoitaja Henna Kuukka. Kuva 
Olli Alamäki.

Lions Club Nilsiä/Syvärinseudun ensimmäinen Lions-ritari Osmo Korhonen 
puolisoineen kuvassa toinen oikealta. Vasemmalta lion Jorma Väänänen, pre-
sidentti Ulla Seesranta ja PDG Martti Törrönen.

Voittaja Matti Rauma 
puolimatkassa.
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LC Kärkölän leijonat ja ladyt hoitivat jo toista vuotta Finlandia-hiihtojen 
suksiparkin ja osallistujien saunatilojen järjestelyt. Aktiviteetti sujui jälleeen 
leijonamaisella jämäkkyydellä, toki huumoriakaan unohtamatta. Käyttöön 
oli otettu uudet LC Kärkölä huomioliivit, joten monelle hiihtoihin osallistu-
jalle selvitettiin Lions-toimintaa. Kiinnostus ylitti myös Suomen rajat. Fin-
landia hiihtojen järjestäjiltä ”ropisi” kiitoksia hyvin hoidetusta tehtävästä 
ja todennäköisesti jälleen seuraavassa vuoden 2016 Finlandia hiihdossa 
näkyvät myös LC Kärkölän leijonat.

Kärkölän Leijonat järjestivät useamman vuoden tauon jälkeen jälleen suo-
situn Valkjärven jäidenlähtöpäivän arvauskilpailun. Arpoja oli myynnissä 
lupaehtojen mukaisesti 1.2.–31.3.2015 välisenä aikana yhteensä 660 kap-
paletta. Jäidenlähdön arvaus sai hyvän suosion, joten määräaikaan men-
nessä arpoja myytiin 657 kappaletta. Palkintona voittajalle oli huippuluo-
kan 55 tuuman Samsung televisio. Oikean päivämäärän arvanneita oli kaik-
kiaan yksitoista, joten voittaja arvottiin näiden keskuudesta. Arpa suosi 
Juhani Ollikkaa Kärkölästä. 

Lasten talvirieha

Jo perinteeksi muodostunut Talvirieha järjestettiin jälleen 1.3.2015 Kärkö-
lässä Järvelän Urheilukeskuksen alueella. Leijonat pyörittivät lasten rekiaje-
lua ja moottorikelkkailua, useita talvilajien kilpailuja sekä tietenkin makka-
ragrilliä. Ladyt puolestaan järjestivät arpajaiset ja buffetissa myytiin kuumaa 
juotavaa ja pientä purtavaa. Paikalla oli myös hevosrekiajelun lisäksi lasten 
toinen suosikki, eli tavarapalkinto-onginta. Lasten mielenkiintoa lisäsi pai-
kalle saatu Kärkölän VPK:n pelastuskalusto henkilökuntineen. Paikalla oli 
runsaslukuinen joukko lapsia ja lapsenmielisiä vanhempia. Lasten talvirie-
han perinteet ulottuvat jo 1960-luvulle, jolloin tilaisuus kulki nimellä Tal-
virieha. Perinne jatkuu edelleen 2016. 

Aktiviteettien tuotto käytetään kokonaisuudessa hyväntekeväisyyteen 
Kärkölässä. 

Varoja stipendeihin

LC Kärkölä luovutti perinteiseen tapaan kevään 2015 stipendeihin varoja 
Kärkölän koululaisille ja opiskelijoille yhteensä 1 500 euroa. Kyseessä on 
jo pitkä, vuosikymmeniä jatkunut perinne tukea Kärkölän oppilaita heidän 
opiskelutaipaleellaan. Tänä vuonna stipendisekit LC Kärkölän puolesta luo-
vutti klubin presidentti Heikki Nikkinen ja sihteeri Markku Sallila, sekkien 
vastaanottajina olivat rehtorit Petri Käkönen ja Timo Kosonen. Rehtorit toi-
vat esiin myös kiitoksien kera LC Kärkölän avustukset eri luokkien luokka-
retkien ja leirikoulujen kulujen tukemisesta.

Rehtorien kanssa keskusteltiin myös LC Kärkölän aktiviteetista, jolla pyri-
tään turvaamaan koululaisten syksyn 2015 ensimmäisen koulupäivän kou-
lumatkat Järvelän taajamassa.

LC Kärkölä on kuluvan toimikauden aikana järjestänyt useita eri aktivi-
teetteja, joilla on kerätty varoja klubin myöntämiin lahjoituksiin ja tukiva-
roihin. LC Kärkölän ladyt ovat myös omalta osaltaan tukeneet eri tahoja 
omilla lahjoituksillaan ja viemällä iloa mm. vanhuksille musiikin ja virvok-
keiden kera.

Kuluvan kauden aikana leijonat ovat jakaneet lahjoitusvaroja eri ryh-
mille ja yhteisöille. Yksittäisen lahjoituksen euromäärä on vaihdellut 100 
eurosta 1 500 euroon. Suurin yksittäinen lahjoitus on jokavuotinen varo-
jen jako stipendeihin. Aktiviteettitoiminta jatkuu vilkkaana syksyn saavut-
tua uuden presidentin Riku Paavolan johdolla.

Kun LC Hollola/Kapatuosion edustajina tiedustelimme Onnenkodon, Hollo-
lan uuden palvelutalon henkilökunnalta, minkälaista virkistyspalvelua voi-
simme asukkaille järjestää, vastaus tuli epäröimättä: tanssit. Ja toivomus 
on lähtöisin vanhuksilta, joista osa on jo hyvinkin iäkkäitä ja joista moni 
käyttää apuvälineitä liikkumisessa.

Laadimme tanssitilaisuudesta iloisen mainoksen Onnenkodon väelle 
ja järjestimme tilaisuuden huhtikuiseksi lauantaiksi. Tanssin tahdittajaksi 
saimme hollolalaisen Erkki Korteniemen, joka tarjoutui vapaaehtoisena huo-
lehtimaan musiikkipuolesta. Hän osasi valita oikeanlaisia kappaleita ja tul-
kitsi ne kokeneen esiintyjän tavoin, hän myös kertoi yleisölle kappaleiden 
taustoista ja juonsi tilaisuuden.

Etukäteen mietitytti, miten tanssi sujuisi, jos tanssitettava istuu pyörä-
tuolissa, mutta se sujui. Rytmi siirtyy musiikin ja tanssittajan, pyörätuolin 
liikuttajan kautta tuolissa istujaan, kädet ja jalat vipattavat ja huulet tapai-
levat laulun sanoja ja mitä muistoja sitten tulikin mieleen. Olimme koros-
taneet, että jos ei jaksa tanssia, ovat kaikki tervetulleita kuuntelemaan ja 
tunnelmoimaan yhdessä.

Jopa kaksi palvelukumppania saimme mukaan tanssittajiksi leijonais-
temme sekä muutaman henkilökunnan edustajan lisäksi. Ison salin ikku-
noista tulvi sisään kevätauringon paiste ja lämpö. Tunnelma oli mieltä ilah-
duttava.

Onnenkodon fysioterapeutti Maija Nyrhinen kertoi henkilökunnan puo-
lesta, että he ovat kiitollisia ja arvostavat yhteistyötämme heidän kanssaan 
asukkaidensa virkistystoiminnassa. 

Maija Silventoinen

LC Kärkölä aktiivinen keväällä 2015

Sykähdyttävä  tapaaminen 

Tanssit palvelutalo 
Onnenkodon asukkaille 

Stipendivarojen luovutuksesta vasemmalta rehtorit Timo Kosonen ja Petri 
Käkönen sekä LC Kärkölän presidentti Heikki Nikkinen.

Tanssi on iloinen asia, eikä katso ikää.

LC Pulkkila/Piippolan ladyilla oli kummipoika Sri Lankassa Gallessa vuosina 
1997–2007. Hänen koulumaksunsa maksettiin ylioppilaaksi asti. 

Sen jälkeen yhteydenpito hiipui. Helmikuussa 2015 klubin jäsenet Pirkko 
ja Kaarlo Jormalainen kävivät kiertomatkalla Sri Lankassa. Ennen matkaa 
löytyi yhteys kummipoikaan Facebookin kautta ja voitiin suunnitella tapaa-
minen.

Kummipoika, josta oli tullut aikuinen 28-vuotias perheellinen mies, kah-
den lapsen isä, oli ylioppilaaksi päästyään käynyt hotellikoulun ja työsken-
teli maahantuontiyrityksessä. Hän tuli Jormalaisia tapaamaan hotelliin Ben-
totassa. Se oli sykähdyttävä ja ikimuistettava tapaaminen maapallon toi-
selta puolelta olevan kummipojan kanssa. 

Tuliaisena Jormalaisilla oli mm. valokuvakansio, johon Pirkko oli koonnut 
LC Galupura Cenralin lähettämät kuvat pojasta, sillä tsunami oli tuhonnut 
osittain hänen kotinsa ja sen esineistä. Sri Lankasta jäi mieleen myös sikä-
läinen kaunis tervehdys  "Ayubowan!" (hyvää ja pitkää elämää!).

Kummipoika Amil 
tuli tapaamaan Sri 
Lankan kiertomat-
kalla olleita LC Pulk-
kila/Piippolan jäseniä  
Pirkko ja Kaarlo Jor-
malaista. Viemisinä 
heillä oli myös kan-
sio, johon oli koottu 
Amilin kouluvuosien 
kuvat.
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LC Kitee/Ilmarisen leijonat pääsivät kesän alkajaisiksi mieleisiinsä auton-
korjaushommiin. He laittoivat kuntoon Kiteen liikennepuiston ajokaluston. 
Korjattavana oli kymmenen polkuautoa ja kaksi traktoria.

Vinkki korjaustarpeesta tuli MLL:n Kiteen paikallisyhdistykseltä, joka 
yhdessä Keski-Karjalan 4H-yhdistyksen kanssa vastaa liikennepuiston pyö-
rittämisestä. Kovan käytön seurauksena kaupungin omistamiin autoihin 
oli viime kesänä tullut monenlaista vikaa; renkaita oli puhjennut, ketjut 
olivat menneet huonoon kuntoon, laakerit kaipasivat rasvausta ja pinta-
kiilto ehostusta.

Kun kaupungilta ei korjaushommiin resursseja löytynyt, päättivät leijonat 
ottaa tehtävän kontolleen. Apua korjausurakkaansa he saivat paikallisilta 
yrityksiltä, joilta tuli rahallista tukea varaosien ja tarvikkeiden hankintaan.

Korjausurakkaa tehtäessä kaupunki pistettiin puun ja kuoren väliin. Vas-
tineeksi ilmaisesta korjauspalvelusta se velvoitettiin hankkimaan liikenne-
puistoon ainakin yksi auto lisää. Leijonat kokivat palveluaktiviteetin niin 
mielekkääksi, että he aikovat jatkaa sitä tulevinakin vuosina.

Korjaushommien lisäksi leijonat innostuivat arvokkaan varhaisnuoriso-
työn tukemisesta niin, että suunnitelmissa on myös uuden auton hankinta 
yhdessä muiden klubien kanssa. Liikennepuisto on suosittu perheiden koh-
taamispaikka. Viime vuonna kävijöitä oli noin tuhat. Tänä kesänä puiston 
palvelut monipuolistuvat entisestään; sinne on tulossa uudet liikenneva-
lot ja biokaasun tankkausasema.

Leijonat pistivät liikennepuiston 
ajokaluston kuntoon

Hyväntekeväisyyskonsertti 
Tarzan huutojen saattelemana

LC Pori/Katariina täytti jo 20 vuotta

Ilmarisen leijonilla oli hymy herkässä, kun liikennepuiston autokalusto oli 
saatu ajokuntoon.

Valkeakoski-Sääksmäen leijonat järjestivät hyväntekeväisyyskonsertin Apian 
liikuntahallissa 17.5.2015. Konsertissa esiintyi kaikkien tuntema Seitsemän 
seinähullua veljestä. 

Valmistautuminen konserttiin aloitettiin vuodenvaihteen jälkeen, jolloin 
esiintyjäksi valikoitui Seitsemän Seinähullua veljestä. Konsertin tuotto lah-
joitetaan syöpään sairastuneiden lasten ja heidän vanhempiensa hyväksi Syli 
ry:n kautta. Syli ry on syöpään sairastuneiden lasten vanhempien yhdistys, 
jonka toiminnan piiriin kuuluvat kaikki Tampereen yliopistollisessa sairaa-
lassa hoitoa saavat lapset ja heidän perheensä. 

Konsertin alkaessa oli saliin saapunut arviolta noin 450 innokasta kuu-
lijaa. Konsertin ensimmäinen puolikas koostui vanhoista ikivihreistä sekä 
seinähullujen klassikoista. Usean solistin voimin esitetyt moniääniset sovi-
tukset saivatkin kuulijan siirtymään ajatuksin takaisin nuoruuteen.

Vahva puhallinosasto toi oman merkittävän lisän orkesterin tunnistet-
tavaan soundiin. Erityisen mieleenpainuvia hetkiä koettiin Jari Nurmisen 
tulkitessa trumpetilla kaksi ruusua sekä Jake Niskan laulaessa Angeliquen 
upealla tenoriäänellään.

Väliajalla nautittiin Lions Club Valkeakoski/Rapolan järjestämistä leivos-
kahveista ja muusta pikkupurtavasta. Toinen puolisko alkoi sketsiviihteellä 
ja showmeiningillä. Lavalla piipahtivatkin niin Marion, Anita Hirvonen, 
Paula Koivuniemi sekä Lea Laven uudella kiertueellaan “Tukisukat Tante-
reella”. Vahvaa kvartettilaulantaa tuki myös takavuosien junttidiscokunin-
gas Frederik. Konsertissa koettiin monta mieleenpainuvaa esitystä, joihin 
yleisö villisti eläytyi. Tilaisuus oli paljon enemmän kuin pelkkä konsertti – 
se oli myös huippuluokan show!

Konsertin loppupuolella siirryttiin tilaisuuden pääasiaan eli konsertin 
tuoton lahjoittamiseen Syli ry:n edustajille Minna Laakkoselle ja Päivi Kal-
liomäelle. Iloisin mielin 5 000 euron shekki vaihtoi omistajaa presidentti 
Jussi Häyryseltä ja projektiryhmältä Syli ry:lle. 

Kiitoksissaan Minna Laakkonen kertoi näin merkittävän tuen olevan 
todella suuri apu yhdistyksen toimintaan. Ennen konsertin päättymistä 
saatiin vielä nauttia sulokkaasta Värttinä parodiasta “räppänä”, jonka erin-
omaisista tanssiliikkeista mainittakoon Seppo Korjuksen vahva esitys.

LC Pori/Katariina on perustettu 24.1.1995 ensimmäisenä naisklubina Sata-
kunnassa 21 tarmokkaan naisen voimin. Kummiklubina toimi LC Pori/ 
Karhu. Toiminnassa on mukana vielä viisi perustajajäsentä. Toiminta jat-
kuu heidän viitoittamaansa tietä 30-jäsenisenä aktiivisena ja iloisena nais-
joukkona. Yhdessä tekemällä rikastutetaan omaa elämää ja avun tarpeessa 
olevista huolehtiminen palkitsee hyvällä mielellä. Klubin arvot auttaminen, 
yhteishenki ja yhteenkuuluvuus, vaikuttaminen, sosiaalisuus sekä uudis-
tuminen ohjaavat myös keskeisesti  toimintaa.

Lämminhenkistä 20-vuotisjuhlaa 
klubi vietti 15.5.2015 yhdessäolon, 
hyvän ohjelman, yhteisen historian ja 
maittavan aterian merkeissä. Erityisen 
juhlavaksi tilaisuuden teki PDG Tuula 
Karisjoen lyöminen klubin ensimmäi-
seksi Arne Ritari -killan jäseneksi. Sere-
moniamestarina toimi piirikuvernööri 
Kalevi Sillanpää. 

Arne Ritari-killan uusi jäsen PDG 
Tuula Karisjoki yhdessä piirikuver-
nööri Kalevi Sillanpään kanssa.

Projektiryhmä presidentti Jussi Häyrysen johdolla luovuttaa shekin Syli ry:n 
edustajille, vasemmalta Minna Laakkonen ja Päivi Kalliomäki.

Seitsemän seinähullua veljestä.
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Lions Club Turku/Archipelagon Ladyt järjestivät 21.3.2015 jo 14. kerran suu-
ren hyväntekeväisyysgaalan. Gaalan teemana oli tänä vuonna Love Boat.

Yli 500 juhlavierasta täytti Sokos Hotel Caribian juhlasalin ja kristallikruu-
nujen loisteessa nautittiin hyvässä seurassa ruuasta, tanssista ja muusta 
ohjelmasta. Tärkeintä oli kuitenkin arpajaisten tuotto. Tänä vuonna huikea 
hyväntekeväisyyssumma: 13  500 euroa, lahjoitettiin TYKS Keskolan vasta-
syntyneiden teho-osastolle.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea vastasyntyneiden hoi-
toa sekä tieteellistä tutkimustyötä. Mittavalla lahjoituksellamme lahjoituk-
sella yhdistys tulee hankkimaan vastasyntyneiden hoitoon tarvittavia lait-
teita ja tarvikkeita.

Lions Club Turku/Archipelago on perustettu vuonna 2001 ja sen toi-
minta-aluetta ovat Hirvensalon, Satavan ja Kakskerran saaret. Klubin toi-
minta-ajatuksena on edesauttamaa oman toiminta-alueensa kehittämistä 
ja hyvinvointia. Vuoden 2014 aikana klubi keräsi eri hyväntekeväisyyskoh-
teisiin yli 20  000 euroa. Suurimpia tapahtumia Celeb-Am-hyväntekeväi-
syysgolfin lisäksi Linnateatteri-näytös sekä ladyjen järjestämä hyvänteke-
väisyysgaala.

Lions Club Heinola Jyränkö sponsoroi Motoristit koulukiusaamista vas-
taan -tapahtuman Lyseonmäen koululla huhtikuun lopulla. Lyseonmäen 
koulun pihan täytti lähes 100 moottoripyörää, jotka pärähtivät paikalle 
yhdessä letkassa.

  Lähes 100 pyörää kokoontui ensin Heinolan jäähallin parkkipaikalle, 
josta siirryttiin yhdessä letkassa koululle. Sadan pyörän yhtäaikainen saa-
puminen äänekkäässä letkassa koululle oppilaiden ja opettajien seuratessa 
saapumista koulun pihalla oli varsin vaikuttava näky.

 Koulun juhlasalissa oppilaat ja opettajat kuuntelivat tarkkaavaisesti, 
kun nahkapukuiset motoristit kertoivat hyvin tunteisiin vetoavasti, miten 
koulu voi olla jollekin lapselle ainoa turvapaikka, jossa oman arjen suuret-
kin huolet ja murheet unohtuvat edes hetkeksi ja miten se turvapaikka voi 
olla mennyttä, jos lasta kiusataan.

 Juhlasalissa pidetyssä tilaisuudessa esiintyi myös taikuri Marko. Tilai-
suuden jälkeen oppilailla oli mahdollisuus tutustua pyöriin koulun pihalla 
ja keskustella motoristien kanssa.

Lions Club Salo/Birgitat järjesti hauskan huvipuistopäivän Namilassa kesän 
alussa. Paikalle kutsuttiin Salon lastensuojelun kanssa reilut 40 lasta per-
heineen. Lapsilla oli mukava ja ikimuistoinen iltapäivä. Klubin presidentti 
Seija Packalen iloitsi  tapahtumasta, jonka mahdollisti maaliskuussa klubin 
järjestämä Naisex-messujen tuotto.

Toukokuisesta Helmin päivän juhlistamisesta Toimelan talossa on tullut jo 
talon asukkaiden ja henkilökunnan sekä Sääksjärven Lionsklubin jokake-
väinen perinne. 7.5. juhlistetaan niin lähestyvää kesää kuin talon Helmiksi 
nimettyä pihakeinuakin. Tällä kertaa oli myös erityistä aihetta juhlaan, kun 
talon asukas, Aune Martiskainen, täytti pyöreät 90 vuotta.

Helmin päivän viettoon kuuluu tietenkin täytekakkua. Kun viralliset 
puheet oli pidetty ja onnittelulaulu laulettu, päästiin nauttimaan kahvi-
pöydän antimista. Tarjolla oli syntymäpäiväsankarin tarjoamaa valkosuk-
laakakkua sekä klubilaisten tekemiä kermakakkuja. Kaikille riitti ja santsata-
kin sai. Silmänruokana oli Sääksjärven Kukkakaupan lahjoittamat vaalean-
punaiset ruusut.

Herkuttelun jälkeen 25 iloisen juhlijan joukko intoutui yhteislauluun. 
Eija Eljaalan johdolla laulettiin tutuin sävelin niin Satumaasta, Karjalasta 
löytyneestä heilistä kuin tulipuna-
ruusuistakin.

Laulujen välissä esitetty Hel-
min ja Toivon rakkaustarina nau-
ratti yleisöä ja sai raikuvat aplodit. 
Juhlan päätteeksi laulettiin, mikä-
päs muu kuin Suvivirsi.

Ritva 

Namila päivä

Motoristit koulukiusaamista vastaan 

Archipelagon ladyt
lahjoittivat Keskolaan

Toimelan talossa laulettiin 
Helmin päivänä

Lahjoituksen vastaanottivat Lounais-Suomen Vastasyntyneiden Tutkimuk-
sen Tukiyhdistys ry:n puheenjohtaja LT, lastentautien erikoislääkäri Kalle 
Korhonen (vas) ja Lasten ja nuorten klinikan osastonylilääkäri LT, dosentti 
Liisa Lehtonen (oikealla). Kuvassa mukana lahjoitusta luovuttamassa kes-
kellä klubin leading lady Nina Vihanto sekä mm. lady Carita Stam ja heidän 
pieni Bea-tyttö, joka syntyi maaliskuussa ja vietti ensimmäiset 2 viikkoaan 
TYKSin Keskolassa.

Kuvassa Timo Lemberg Namilasta, Birgitat Päivi Välimäki, Marjaana Koski, 
presidentti Seija Packalen, Riitta Martikainen ja edessä lastensuojelun sosiaali-
ohjaaja Elina Seitz. 

Kuvassa vasemmalla näytelmän 
Helmi eli Hilkka Pirinen ja 
Toivona Eija Mattila.

Lähes 100 moottoripyörää oli mukana tapahtumassa koulukiusaamista vas-
taan.
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LC Eurajoen 50-vuotisjuhlassa kolme 
uutta Melvin-jäsentä

Haukivuorella kiinnitettiin 
keväällä huomiota terveyteen

Viides lions-ritari
 Lions Club Tuulokseen

Lions Club Eurajoki täytti komeat 50 vuotta ja juhlia vietettiin 18.4.2015. 
Juhla sai arvoisensa puitteet, kun juhlapaikkana toimi Suomen kauneimpiin 
empirekartanoihin lukeutuva Vuojoen kartano Eurajoella.

Klubin juhlatoimikunnan järjestämät juhlat alkoivat kartanon itäisen flyy-
gelin auditoriossa, jossa Presidentti Janne Laihonen toivotti kaikki tervetul-
leiksi. Arvovaltaisessa kutsuvierasjoukossa oli M-piirin Piirikuvernööri Kalevi 
Sillanpää ja puoliso Sirpa, oman- ja lähiklubien kutsuvieraat sekä kaukai-
simpina vieraina Virolaisen LC Tartu Tammen juhlavieraat.

Presidentti Laihonen kertoi tämän kauden lahjoituksien yhteissumman 
kohoavan 12  000 euroon. Lahjoituksien kohteita oli tänäkin vuonna useita, 
muun muassa nuoriso- ja vanhustyö sekä kansainväliset avustuskohteet. 
Juhlassa esiintyi myös kaksi Eurajoen Nuorisosoittokunnan soittajaa, joi-
den soittoleirimatkaa LC Eurajoki avustaa.

LC Eurajoki sai juhlassa kolme uutta Melvin Jones Fellow -jäsentä, kun 
piirikuvernööri Kalevi Sillanpää palkitsi Lionit Antti Norokallion, Markku 
Tuomisen ja Esa Laihosen tällä hienolla arvonimellä. LC Eurajoen klubissa 
on jo entuudestaan kaksi Melvin Jonesia, eli lionit Heikki Jaakkola ja Ismo 
Koivunen. 

Palkitsemisten jälkeen siirryimme Vuojoen kartanon päärakennukseen 
juhlaillalliselle, jossa tarjolla oli monenlaisia herkkuja. Eräs illan herkkupa-
loista oli klubin perustajajäsenemme Heikki Jaakkolan muistelmat vuodesta 
1964 tähän päivään. Heikki muistaa hämmästyttävällä tarkkuudella muun 
muassa klubin perustamispöytäkirjan merkinnät ja sakotuskäytännöt alusta 

LC Haukivuori järjesti lapsille sirkuskoulun. Sirkusesityksen jälkeen iloi-
nen joukko pääsi ohjatusti harjoittelemaan toimintapisteillä sirkustemp-
puja, kuten jonglöörausta, voltteja ja pariakrobatiaa. Halliin oli rakennettu 

21.3.2015 pidetyssä Lions Club Hämeenlinna/Liinujen 5-vuotisjuhlassa oli-
vat myös Tuuloksen miesklubin lionit kutsuttuina mukana kuten LC Lam-
minkin.

Tässä juhlassa C-piirin 2.VDG, Arne Ritari-säätiön hallituksen puheen-
johtaja Sinikka Uola löi Lions-ritariksi perustajajäsen Kari Kaloisen. Kari on 
yli neljänkymmenen lionsvuotensa aikana ollut miltei kaikissa klubin teh-
tävissä ja on edelleen aktiivisesti mukana.

Melvin-juhlinnassa piirikuvernööri Kalevi Sillanpää, Melvin Jones Antti Noro-
kallio, Melvin Jones Esa Laihonen, Melvin Jones Markku Tuominen, Melvin 
Jones Heikki Jaakkola, Melvin Jones Ismo Koivunen ja presidentti Janne Lai-
honen.

LC Haukivuoren presidentti (2014–2015) Heikki Naumanen luovuttaa häkä-
mittarin Haukivuoren terveysasemalla terveydenhoitaja Anne Heikkiselle.

Lion Eeva-Liisa Kaloinen, 2.VDG Sinikka Uola, juuri lyöty uusi Lions-ritari 
Kari Kaloinen, klubipresidentti, Lions-ritari Taisto Jantunen ja Lons-ritari 
Tapio Lehtonen.

Sirkuskoululaiset seuraamassa sirkusesitystä.

myös kaksi erilaista parkour-rataa, toinen pienemmille ja toinen – vaati-
vampi – isommille lapsille. Toimintapisteiden jälkeen vuorossa oli lasten 
ja aikuisten yhteinen jumppa. Hyväntuuliseen tapahtumaan osallistui 150 
ihmistä, joista yli puolet lapsia. 

LC Haukivuori hankki myös ammattilaatuisen häkämittarin oheistarvik-
keineen ja lahjoitti sen Haukivuoren terveysasemalle. Terveysalan ammat-
tilaiset voivat käyttää häkämittaria esimerkiksi neuvolassa odottavien äitien 
vastaanotolla tai kouluterveydenhoidossa.

saakka. Ja kuten Heikki totesi, niin kukaan ei voi kiistää hänen tarinoitaan, 
koska hän on ainoa perustajajäsen, joka klubissa vielä on.

Klubimestari Jani Järvi kertoi klubin 50-vuotishistoriikissä muun muassa 
useista tälläkin hetkellä klubille tärkeiden aktiviteettien juurista, jotka yltä-
vät aivan alkuaikoihimme saakka. Uuden vuoden lämpötila-arvaus järjes-
tettiin ensimmäistä kertaa jo 1966–1967. Toinen näkyvä perinteitä omaava 
aktiviteettimme on joulukuusien myynti, joka aloitettiin 1967. Eurajoki-soi 
tapahtumakin täyttää tänä vuonna 40 vuotta, ja tapahtumaa on järjestetty 
pian jo 100 kertaa. Nämä ja monet muut aktiviteetit pitävät 50-vuotiaan 
Lions Club Eurajoen ja sen jäsenet varmasti aktiivisina tulevaisuudessakin!

Erkka Wartiainen
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LC Helsinki/Viaporin 
raju päätösrutistus

LC Kärkölän väistyvän presidentin Nuijanluovutustilaisuus pidettiin aurin-
koisessa säässä 5.6.2015. Juhlapaikaksi väistyvä presidentti Heikki Nikkinen 
oli valinnut Koskitukki Oy:n loistavat tilat Kärkölän Järvelässä. 

Ennen virallista Nuijanluovutusta oli presidentti Nikkinen rakentanut 
illan teemaan sopivat tehtävärastit lähialueen metsämaastoon. Kun Koski-
tukki Oy:n tiloissa tilaisuutta vietettiin niin kysymykset rasteilla tietenkin 
koskivat Suomen puustoa ja metsäteollisuutta. Voittajana palkittiin hyvät, 
ellei erinomaiset, luontotiedot omaava lady Ritva Anttonen.

Tarjoilun lomassa väistyvä presidentti luovutti presidentin nuijan tule-
van kauden presidentille Riku Paavolalle. LC Kärkölän Vuoden Leijona -kier-
topalkinnon presidentti Heikki Nikkinen luovutti tiedotussihteerinä toimi-
neelle ja edelleen toimivalle veli Tapio Kulmalalle.

Loppuillasta huutikauppameklarina toiminut veli Timo Laiho myi hyvällä 
tuloksella pahvilaatikkoon pakatun ”huutokauppatuotteen”. Kireän hin-
takilpailun päätyttyä laatikon sai omakseen veli Nummela. Tuotto huuto-
kaupasta siirtyy klubin hallintotilille käytettäväksi tulevien 50-vuotisjuh-
lien järjestelyyn.

Ilppolakodin puutarhakalusto

LC Kärkölä valmisti ja toimitti vuonna 2003 Kärköläläiselle Ilppolakodille 
puutarhakaluston asukkaiden kesäiseen käyttöön. Muutaman tunnin aher-
ruksen ja mukana olleiden ammattimiesten tuloksena valmistui todella 
hieno ja vankkarakenteinen puutarhapöytä. Edellisestä, jo matkansa pää-
hän käyneestä kalustosta oli hyvissä ajoin irroitettu laatta, joka siihen oli 
kiinnitetty 2003 vuoden luovutuksen yhteydessä. Nyt tämä samainen laatta 
presidentti Heikki Nikkisen kiinnittämänä seuraa uutta pöytää tulevalla tai-
paleella. Pöydän luovutuksen yhteydessä sirrettiin pihamaalla pari Terijoen 
salavaa uuteen kasvupaikkaan.

Tapio Kulmala

LC Muhos rakensi junalla usein matkustavan jäsenensä aloitteesta odo-
tuskatoksen käytöstä poistetun Muhoksen asemarakennuksen edustalle. 
Rakentamiseen osallistui 17 leijonaa ja hankkeen aikana kertyi yhteensä 
220 työtuntia. Klubin oma jäsen suunnitteli katosrakennuksen. Matkusta-
jien toivoma odotussuoja valmistui Juhannukseen mennessä. ELY-keskuk-
sen liikennevirasto kustansi rakennustarvikkeet. Katoksen takaosassa on 
myös väliseinällä erotettu säilytystila polkupyörille.

 Rakennuksen päädyssä on rakentajaa osoittava kyltti LC Muhos ja odo-
tustilan sisäseinällä on teksti ” Missä tarve, siellä lion. ”

 Pertti Marttinen

Kauhajoen sotaveteraaneja, heidän puolisoitaan, veteraanien leskijä ja sota-
orpoja tukijoukkoineen osallistui juhannuksen jälkeisellä viikolla virkistysret-
kelle, joka suuntautui Lappajärven Kivitippuun. Kaksipäiväisen retken mah-
dollisti Kauhajoki/Aron lionsklubi sekä Arne Ritari -säätiö, jotka merkittä-
vällä määrällä osallistuivat matkan ja sen ohjelman rahoitukseen.

Kivitippu on vuosien myötä tullut tutuksi kauhajokisillekin veteraaneille 
kuntoutuspaikkana. Nytkin käytössä olivat kylpylän palvelut. Ensimmäisen 
päivän iltaohjelmaan sisältyi lauluyhtye Kivikasvojen 50-vuotisjuhjuhla-
show Lappajärven kesäteatterissa. Lappajärven synnystä kertova elokuva 
aloitti seuraavan päivän aamiaisen jälkeen. Päivän bonuksena oli käynti Lap-
pajärven Tapolanvuorella, jossa sijaitsee taiteilija Tapio Aution rakentama 
elämyskeskus. Erityinen paikka on kivimaalauskirkko.

Retki kuului leijonien Kiitos veteraanit -aktiviteettiin. Talven aikana klu-
bilaiset toimittivat veteraaneille, veteraanien leskille ja lotille koivuklapeja. 

Teksti ja kuva: Hannu Honkaranta

Uusi puutarhakalusto Ilppolakotiin

Odotuskatos Muhoksen rautatieasemalle

Veteraanit virkistysretkellä

11.6.2015 puutarhapöytä sai arvokkaan kyydin Ilppolakodin pihanurmikolle, 
jossa se kahvin ja juhlavin menoin merkeissä luovutettiin asukkainen käyt-
töön. 

Osa rakentajaleijonista odotuskatoksen edustalla.

Virkistyspäivän osanottajat Kylpylä Kivitippun edessä.

 LC Helsinki/Viapori  tempaisi toimintakauden päätteeksi osallistumalla 
ravintolapäiville 16.5. ja Hietalahden kirpputorille 6.6. Ravintolapäivien 
ruokatarjottaviksi tehtiin keittoja ja piirakoita parina edellisinä päivinä. 
Myyntikojut olivat Senaatintorilla ja Kampin Narinkkatorilla. Tarjotta-
vat menivät kuin kuumille kiville. Erityisesti ulkolaiset turistit olivat kiin-
nostuneita pöytien kotimaisista antimista. 6.6. Hietalahden torin kirp-
putoripöytä pursui tavarapaljoudesta. 

LC Helsinki /Viapori sai näin kartutettua huumekoiran hankintakas-
saa.
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Kevätkirppis Sääksjärvellä

LC Vaasa/Family vietti kesäkuun alussa 25-vuotisjuhlaansa Vaasassa. Juh-
lassa palkittiin PDG Heikki Hissa 50 vuoden lions-jäsenyydestä. Heikki Hissa 
on aiemmin ollut mukana kahdessa perinteisessä miesklubissa. Neljännes-
vuosisata sitten hän oli piiri 107-F piirikuvernöörinä perustamassa vaimonsa 
Aulikin kanssa Suomen ensimmäistä perheklubia aviopareille.

Vaasa/Familyn alkuperäisten sääntöjen mukaan klubin uudet jäsenet oli-
vat aviopareja. Vaikka sääntöjä on nyttemmin muutettu niin, että jäseniksi 
voidaan ottaa myös yksittäisiä henkilöitä, kuitenkin yhä suurin osa jäse-
nistä on aviopareja. Perheklubin toimintaan on koko ajan otettu mukaan 
myös lapset. Kokouksissa he ovat puuhanneet omassa pöydässään, mutta 
eri aktiviteeteissa lapset ovat olleet auttamassa vanhempiensa rinnalla. Klu-
bin omissa juhlissa lapset ovat esiintyneet tai usein jopa vastanneet ohjel-
mien suunnittelusta. 25-vuotisjuhlassa klubilaisten lapsista Jerri  Tarpio 
soitti huilua.

Klubin 25-vuotisjuhlassa oli mukana myös klubin kummi, PCC Esko Töyli 
leidi Helenan kanssa. Esko Töyli luovutti Heikki Hissan saaman merkin ja 
muisteli samalla, kuinka Heikki innosti häntä piirikuvernööriksi. 

Niin Eskosta tuli 107-F:n piirikuvernööri ja sen jälkeen Suomen Lions-
liiton puheenjohtaja.

Aulikki Hissa oli klubin ensimmäinen presidentti. Hän on myös piiri 
107-F ensimmäinen naispiirikuvernööri ja ensimmäinen naisjäsen Suomen 
Lions-liiton hallituksessa.

Säätiedotus lauantaina 23.5.2015: Aamulla sadetta, päivällä aurinkoista, 
lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista. Tähän tiedotteeseen Lions Club Lem-
päälä/Sääksjärven klubilaiset olivat tyytyväisiä. Sade ei kestäkään koko päi-
vää.

Klubilaiset järjestivät ensimmäisen kerran peräkonttikirppiksen, joten 
suunnittelu alkoi jo aikaisin keväällä. Nyt alkoi työ sateessa. Se ei lannis-
tanut, vaan huiske Sääksjärven koulun pihalla oli hirmuinen. Ensimmäisiä 
tehtäviä oli myyntipaikkojen merkitseminen niin että klubilaisten puolisot 
osasivat ohjata autoilevat myyjät siisteihin riveihin. Naiset laittoivat buffe-
tin kuntoon ja grillin toiminta täytyi testata. Lasten askartelupöydälle ilmes-
tyi kasa harmaita kiviä ja maalia odottamaan taiteilevia lapsia.

Sade loppui ja piha täyttyi autoista ja ihmisistä. Myyjiä oli paikalla 34, 
onneksi hekään eivät sadetta pelänneet. Tuulenpuuskat olivat välillä kovia, 
eivät kohtalaisia. 

Tyytyväisiä asiakkaitakin oli. Eräs rouva löysi Atlas-tyttö patsaan pienois-
mallin lahjaksi sukulaiselle, joka oli ollut pitkään Suomen Trikoolla työssä. 
Pikkupojalla oli uusi nalle kainalossa ja tekoturkkikin vaihtoi omistajaa. 

Järjestäjät olivat tyytyväisiä, mahdollistihan tapahtuma seuraavan lah-
joituksen eli kylän koulun 7.s luokkalaisten ja Verso- eli vertaissovittelijoi-
den muistamisen.

Ritva Nurminen

Kymmenisen vuotta sitten eräs Lappeenrannan päiväkoti lähestyi klubiamme 
toiveelle saada klubin vaareja mukaan lasten toimintaan. Tartuimme haas-
teeseen. Aluksi kohteenamme oli päiväkodin parikymmentä esikoululaista, 
”eskaria”. Uuden päiväkodin valmistuttua pari vuotta sitten olemme nyt 
yli sadan 1–6-vuotiaan päiväkotilapsen vaareina. Päiväkodin jokaisella 7–8 
ryhmällä on oma nimikkovaarinsa.

Rakensimme päiväkodin pihaan laavun, jonka penkeille on parhaimmil-
laan ahtautunut 15 innokasta makkaranpaistajaa. Vaarit kertoilevat lapsille 
vanhoista ajoista ja omista ammateissaan ja entisen poliisin, lääkärin, papin 
ja autoilijan tarinat ovat lapsille mieleen. 

Vaarit ottavat osaa päiväkodin erilaisiin tapahtumiin itsenäisyysjuhlista 
piparinpaistotalkoisiin ja keväinen suurtapahtuma on kaarnalaivojen teko. 
Tänä keväänä vaareilla oli melkoinen haaste, kun tehtiin kaarnalaiva tuo-
hipurjeineen lähes 70:lle eskarilaisille. Lasten kanssa touhuaminen on vaa-
reille todella palkitsevaa ja mukavaa. 

Palaute toiminnastamme on ollut paitsi lapsilta myös henkilökunnalta 
ja lasten vanhemmilta kiittävää. Ovathan monilla lapsilla isovanhemmat 
matkojen päässä eikä kaikilla lapsilla edes ole molempia isovanhempia.

Jos klubinne vaari-ikäisillä on puute mielekkäästä toiminnasta, kannat-
taa vihjaista lähialueen päiväkotiin tällaisesta toiminnasta, niin uskon, että 
tulette saamaan antoisaa toimintaa klubinne vaareille.

Reino Saikkonen

Heikki Hissa palkittiin puolen 
vuosisadan jäsenyydestä

Vaaritoimintaa 
LC Lappeenranta/Kanavalla 

Helena ja Esko Töyli luovuttivat Heikki Hissalle 50-vuotismerkin. Taustalla 
Vesa Suutari ja Aulikki Hissa. Kuva: Seppo Ala-Kutsi.

Vaarit takarivissä vasemmalta Reino Laukkanen, Jorma Taipale, Heikki Hali-
nen, Erkki Pitkänen, Sauli Lehtoranta ja Reino Saikkonen.

Kevätkirppiksessä riitti vilskettä ja vilinää.

Vuosijuhlan kunniaksi LC Vaasa/Family muisti leijonien kansainvälistä 
avustustyötä. Näin klubiin saatiin kaksi uutta Melvin Jones -jäsentä. Esko 
Töyli luovutti klubin presidentille Vesa Suutarille ja sihteerille Marjo Suu-
tarille Melvin Jones -jäsenyyden.

Riitta Koski
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Kuhmoisten                         
Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

Asianajotoimisto Lauri Ylikylä 
Turku

W.J.Dahlman 
Mariehamn 

tel. 018 23 622

Konetekniikka A. Pirinen Oy 
Aura

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 

Kivistöntie 5, Mynämäki

Piirinuohooja Pertti K. Mikkonen 
Somero

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

Rakennuspalvelu Kaisla Oy 
Siuntio

 
Helsinki

Kolarikorjaamo Sorsa Oy 
Riihimäki

M.B.Liikenne Oy 
Nurmijärvi

Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

Parketti Suvala Oy 
Hämeenlinna
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Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy 
Korkeakoski

Suomen Terästekniikka Oy 
Hyvinkää

Verisure Oy                                                             
Franchising Partner                                           

Kotikuvio Oy 
Hämeenkatu 21–23 LH2, 05800 Hyvinkää 

Kari Jalonen p. 050 511 4210

Kouvolan Lukko Oy 
Kouvola

Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka

Kymen                        
Rakennussuunnittelu Oy 

Kuusankoski

Mikkelin Betoni Oy 
Mikkeli

Akaan TH-Monirakennus Oy 
Akaa

Kennel Pakaste Oy 
Ikaalinen

Mustola Group Oy 
Tampere

Muotopeite Oy 
Tampere

PK-Osat Ky 
Ruovesi 

www.pkosat.fi

Sähköliike Matti Rantala Oy 
Sastamala

TK Tili ja Laskenta 
Tampere

Kuljetusliike                                         
Mikko Myllymäki Oy 

Alavus

Maaseututilit Oy 
Ilmajoki, puh. 06 4246 480 

www.maaseututilit.fi



4/15  LION  55

 
Pöljä

Ylihärmän Säästöpankki 
Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava, 

Alahärmä, Lapua

PTM-Metals Oy 
Lapua

Akva Filter Oy 
Joutsa 

Kotimaiset vedensuodattimet

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

JL-Lämpö 
Kesälahti

Tilausliikenne E. Karhu Ky 
Kitee

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Metsätyö Pa-Ko 
Ylikiiminki 

Stihl-moottorisahojen myynti ja huolto 
pihapuiden kaadot, sähkölinjojen raivaus,             

taimikon ja pensasaitojen hoito

Isännöintipalvelu                                  
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

Suomen Mardega Oy 
Kello 

Lattiapinnoitteiden ammattilainen

 
Oulu

Metsäkoneurakointi                        
Marko Savolainen 

Rautavaara

Metsävaris Oy 
Rautalampi

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen
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K-Market Rinne

Pellon Betoni Oy                                
Motelli Ruskalinna 

Orajärvi – Pello

               Arvo Kokkonen Oy 
                Vantaa

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua

Asianajotoimisto                                  
Matti Hellberg Oy 

Pori

CapTrans Niemi Oy/I&T Niemi Ky 
Ahlainen

Euran Hydrauliikka ja         
Metallirakenne Oy 

Kauttua

Huittisten Ryhmärakentajat Oy 
Huittinen

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

Tontti-palvelut Oy 
Helsinki

Rakennuspori Oy 
Pori

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Raskaskalustohuolto                         
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Rosvall & Co Oy Ab                                   
– Veikon Kone 

Loviisa
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Haapajärvi

Megasteel Oy 
Kokkola

Kensapuu Oy  
Himanka

LC Otava Helmi/Charter Night

Uuden klubin leijonat yhteiskuvassa juhlavieraittensa kanssa.

Maailma on antanut
meille nauhan
jotta pujottaisimme 
siihen helmiä

heille joiden askel
on jo meitä lyhyempi
heille joiden polku
on meitä mutkaisempi
heille joiden pienet jalat
tarvitsevat turvallisen tien

Pitkän tauon jälkeen D-piiriin saatiin viime talvena uusi klubi. Klubi sai 
nimeksi LC Otava/Helmi. Nimi juontaa Otavan paikallishistoriasta. Klubin 
perustamiskokous pidettiin 12.2.2015 ja perustamisjuhlaa vietettiin 9.5.2015 
Urpolan kartanossa. Tällä hetkellä jäseniä on 22. 

 Juhlassa Helmit allekirjoittivat nimensä perustamiskirjaan ja vastaanot-
tivat piirikuvernööri Veijo Suhoselta perustajajäsenten merkit ja opaslion 
Leila Toikalta jäsentodistukset. Juhlan juontajan tehtävät hoiti toinen klubin 
opaslion Raimo Toikka. Helmin kanssa juhlimassa olivat puolisoiden, naa-
puriklubien ja D-piirin edustajien lisäksi Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 
Tuomo Holopainen puolisoineen sekä PCC Seppo Söderholm puolisoineen.

 

Ja yhdessä 
me kokoamme ketjun
jossa kulkea käsi kädessä
vierivieressä

Ketjun, jonka jokainen helmi
tekee hyvää

XXII SHAKIN LIONSLIITON
SM-KILPAILUIHIN

 

Kilpailuaika: Lauantai 3.10.2015 klo 10.00 alkaen

Kilpailupaikka: Tammisaaren Kaupunginhotelli, 

 Pohjoinen Rantakatu 1, 10600 Tammisaari

Kilpailtavat lajit: Henkilökohtainen ja joukkuekilpailu (2 pelajaa/klubi)

Kilpailu on avoin kaikille lioneille ja leoille.

Kilpailu pelataan nopean shakin säännöillä.

Osanottajamäärästä riippuen peliaika on 15–30 minuuttia.

Osanottomaksu on 65 euroa, joka maksetaan pelipaikalla. 

Maksu sisältää lounaan.

Majoitus: Edullisin majoitus on Motel Marine, pelipaikan vastapäätä, 

 tai Tammisaaren Kaupunginhotelli, 

Kyselyt ja ilmoittautumiset syyskuun loppuun mennessä:

tai 

Tervetuloa Tammisaarelle!

KILPAILUKUTSU
LC Ekenäs kutsuu kaikki leijonat

Keväisessä juhlassa esitettiin klubin oma Helmiruno:  



Täältä puolehen ylhäisen maan
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Nils Ehnlund
LC Lovisa-Loviisa:s mångårige Melvin Jones broder, ”Dis-

ponenten och Trädgårdsmästaren” Nils Ehnlund föddes 

14.11.1928 och lämnade oss i en djup saknad den 26 juni 

2015. Han var klubbens president 1980-1981 och funge-

rade som ZC 1982–83 och som RC 1984–85.

Broder Nils Ehnlund var en lionsbroder av stora mått. 

Hans devis var, deltag helhjärtat i Lionskallet, som är väl-

görande verksamhet. Lions var för honom en livsstil . Han 

var för många av oss yngre bröder en mentor samt en broder med auktoritet i 

positiv form. Man kunde till honom ställa vilken fråga man än hade, alltid hade 

Nisse det positiva svaret. Han var medlem i vår klubb i 43 år. Man kan säga att 

han var kompromisslös i frågor om rätt och orätt. Nils Ehnlund kan beskrivas som 

följande genomhederlig, rakryggad och en stor gentleman. Nisse vi saknar Dig.

Torolf Holmström
LC Lovisa-Loviisa:s lionsbroder Torolf Holmström avled 

den 8 december 2014 i en ålder av 90 år. Torolf Holm-

ström var en av Lovisa stads allra mest respekterade och 

uppskattade personer. Han kom också att så gott som hela 

sitt liv att vara sin hemstad trogen.

Efter diplomingenjörs examen vid Åbo Akademi 1950 

tjänstgjorde han en kort tid i Hangö där han var med om 

att grunda den lokala Lionsklubben. Snart återvände han 

till sin hemstad Lovisa där han verkade som företagsledare främst inom bussbo-

laget Hj. Holmström Ab. Han anslöt sig till LC Lovisa-Loviisa 1961.

Förutom att han var en aktiv Melvin Jones Lionbroder stod veteranverksam-

heten hans hjärta nära. Idrott främst tennis och på senare år golf gav åt Torolf 

livsinnehåll ävensom framgång. Totti var flerfaldig finsk mästare i tennis och 

representerade Finland i världsmästerskapen i veterantennis. Framför och ovan 

allt stod dock familjen.

För oss som hade förmånen att att vara med Totti, var han den stora förebil-

den och gentlemannen som med sitt exempel visade oss vägen till omtanke, vän-

lighet och harmoni. Stunderna tillsammans med honom kommer att finnas kvar 

som ljusa minnen av en äkta vän och medmänniska.

Seppo Itäpuro
LC Jämsänseudun pitkäaikainen jäsen Seppo Itäpuro nuk-

kui ikiuneen vaikean sairauden murtamana 31.3.2015 

Jämsässä. Veli Seppo oli syntynyt 21.9.1941 Merikar-

vialla, jossa hän valmistui Turun yliopistosta lääketie-

teen lisensiaatiksi 1969. Sepon valmistuttua hän muutti 

1970 Jämsään kauppalanlääkärin virkaan, joka muut-

tui terveyskeskuslääkäriksi. Seposta tuli johtava lääkäri 

vuoden 1975 alusta. Hän suuntautui hallinto-lääkä-

riksi saaden yleislääketieteen erikoislääkärin pätevyyden 1976 sekä hallinnolli-

sen pätevyyden 1981. 

Vuonna 1972 Seppo kutsuttiin LC Jämsänseudun jäseneksi. Aktiivisena ja 

osaavana hän oli klubin keskeinen vaikuttaja erilaisissa aktiviteeteissä. Musiikin 

ystävänä hän toimi useita vuosia Jämsän Nuorisokonserttien järjestelytehtävissä. 

Myös ystävyysklubitoiminta Ruotsin Fagersta LC:n kanssa oli lähellä Sepon ja 

puolisonsa Airin sydäntä. Veli Seppo oli aina valmis klubin pyytämiin tehtäviin. 

Presidenttinä hän toimi 1981–82. Nuorisovaihtoasiamiehenä hän toimi 1990–

91. Melvin Jones -jäsenyys myönnettiin hänelle vuonna 2009. Seppoa kuvaavia 

asioita olivat mm klubiesitelmät Jämsän sairaalan ja terveyskeskuksen suunnit-

telusta, terveyteen liittyvät esitelmät, klubimatkat esim. Hämeenlinnan uuden 

vankilan sellien tarkastus 1985, Oriveden kirkolla 2012 ooppera ”Maan kor-

vessa” sekä partiomajan rantanuotiolla hallitusten vaihtokokouksissa. Seppoa 

jäivät kaipaamaan puoliso, lapset ja lastenlapset sekä laaja ystäväpiiri, heidän 

mukanaan leijonaveljet puolisoineen.

Erkki Jääskeläinen
LC Kouvola/Lukon kunniajäsen veli Erkki Jääskeläinen 

sai kutsun pois keskuudestamme huhtikuussa 89 vuoden 

ikäisenä. Hän suoritti aktiivikautenaan kaikki hallitus- 

ja toimikuntatehtävät presidenttiyttä myöten. Hänen vah-

vuuksistaan palvelevan leijonan lisäksi erityisesti muiste-

taan kevennykset kokouksissa. Hänen kasku- ja juttuva-

rastonsa oli ehtymätön ja siten kokoukset olivat usein hie-

man väritettyjä, mikä puolestaan lisäsi veljien yhteenkuu-

luvaisuutta. Myös virkistysmatkojen järjestäjänä hän oli vailla vertaa. Useat teat-

terimatkat tehtiin hänen johdollaan, jopa yksityisjunalla. VR:n varikkopäälli-

kön tehtävien salliessa hän vapaa-ajallaan harrasti lentopalloa ja luontoretkeilyä 

kalastuksen parissa. Lionstoiminnan lisäksi hän oli aktiivinen myös muissa jär-

jestöissä, kuten kunniajäsenenä Kouvolan Seudun veteraaneissa, missä hän vai-

kutti vuosikymmenten ajan virkistystoiminnassa sekä hallinnossa. Erkkiä kai-

paavat klubiveljien lisäksi puoliso Kyllikki ja lapset perheineen.

Eero Kalliomäki
LC Helsinki/Hakaniemen perustaja ja ensimmäinen pre-

sidentti, veli Eero Kalliomäki poistui joukostamme vai-

kean sairauden murtamana 26.9.2014 Helsingissä. Eero 

oli erittäin aktiivinen lion. Hän oli tarkka siitä, että pystyi 

olemaan 100% leijona ja olikin 53 vuotta. Eero oli jäsen 

seuraavissa klubeissa: LC Loimaa 1961–1964, LC Viita-

saari 1966-1972 ja LC Helsinki/Puotila 1971–1980. LC 

Helsinki/Hakaniemen perustajajäsenenä Eero oli vuodesta 

1980 kuolemaansa saakka. Hän oli myös vaikuttamassa Suomen ensimmäisen 

naisklubin syntymiseen v.1988. Voimakkaalla lionstahdollaan hän sai 35 naista 

liittymään ko. uuteen klubiin, jonka nimeksi tuli LC Helsinki/Viapori. Eero 

oli Melvin Jones -jäsen ja hänet lyötiin Aarne Ritari -Killan jäseneksi v. 1991.

 Eero Kalliomäki oli syntynyt 16.5.1930 Urjalassa, perheen kuopuksena, seit-

semäntenä poikana. Eeroa jäivät kaipaamaan vaimo ja tytär, monet ystävät sekä 

klubimme veljet.  Eero teki elämäntyönsä ensin opettajana, josta siirtyi Opetus-

hallituksen virkailijaksi. Tässä työssä hän oli eläkeikään saakka ja siitä hänelle 

myönnettiin opetusneuvoksen arvonimi.

Reino Kokki
LC Riihimäki/Uramon pitkäaikainen jäsen Reino Johan-

nes Kokki menehtyi nopeasti edenneeseen sairauteen 

Kanta-Hämeen Keskussairaalassa 18.11.2014. Reino 

syntyi 16.9.1934 Mäntyharjulla kolmen tytön jälkeen 

perheen kuopukseksi. Koulut käytyään Reino työskenteli 

vuosikymmenet Tuottajain maidossa, ensin Helsingissä, 

ja kun Riihimäelle valmistui uusi meijeri, perhe muutti 

Riihimäelle 1970-luvun alussa. 

Eläkkeelle hän jäi hallintojohtajan töistä. Eläkkeellä ollessaan Reino toimi 

vielä pitkään monien yritysten HTM-tilintarkastajana.

LC Riihimäki/Uramoon Reino liittyi vuonna 1972. Hän toimi klubissa kai-

kissa tehtävissä, sekä myös 90-luvun alussa lohkon puheenjohtajana ja alueen 

puheenjohtajana. Reino toimi myös pitkään Lions liiton tilintarkastajana. Ansi-

oistaan hänelle on myönnetty Melvin-Jones -jäsenyys. Reino oli innokas penk-

kiurheilija, kaikki kelpasi, erityisesti kolmen tyttärenpojan jalkapalloharrastus 

oli lähellä Reinon sydäntä. Reinoa jäivät kaipaamaan vaimo Kylli, lapset, las-

tenlapset, sekä runsas ystävien ja Leijona-väen joukko.

Antti Kotaja
C Vampula sai joulukuussa suruviestin, jossa kerrottiin, 

että klubin perustajajäsen, Antti Oskari Kotaja oli saa-

nut iäisyyskutsun 12.12.2014. Hän oli syntynyt Vampu-

lassa 12.12.1920.

Antti Kotaja lähti koulunkäyntinsä jälkeen suoritta-

maan varusmiespalvelusta, jonka jälkeen tuli lähtö sota-

rintamalle helmikuussa 1941. Rauhan tultua hän kävi 

maamieskoulun ja aloitti menestyksellisen maa-, metsä- 
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ja karjatilan hoidon, jossa hän oli monella tavalla edelläkävijöitä Vampulassa. 

Harrastuksia hänellä oli musiikki ja urheilu. Häneltä myös lapset saivat alun 

musiikkiharrastuksiinsa. Vielä viime vuosina Antti oli mukana veteraanita-

pahtumissa ja vastaavissa kertomassa nuoremmalle väelle omista kokemuksis-

taan sodassa. Kuolemaansa saakka 93-vuotias Antti oli kaikesta kiinnostunut, 

sosiaa linen, elämänhaluinen, huumorintajuinen ja elämänmyönteinen herras-

mies. Näin hänet kokivat läheisensä ja samoin myös klubiveljet. Läheisten ja 

ystävien lisäksi Anttia jäivät kaipaamaan LC Vampulan lionveljet.

Otto Lamponen
LC Mäntyharjun pitkäaikainen jäsen, varatuomari Otto 

Lamponen kuoli 2.10.2014, 85 vuoden iässä. Otto Lam-

ponen toimi syntymäkunnassaan Mäntyharjulla pidet-

tynä, ”vanhan kansan vallesmannina”, vuodesta 1967 

vuoteen 1992. Otto tuli tunnetuksi monipuolisena lii-

kunnan harrastajana. Otto oli 37 maratonjuoksun vete-

raani, suurimpien pitkänmatkojen hiihtojen ja Sulkavan 

soutujen monivuotinen osallistuja ja soutuneuvos. Ottoa 

kiinnosti näissä lajeissa paitsi oman itsensä voittaminen, monien ulkomaisten ja 

kotimaisten kilpailujen värikäs kansainvälinen osallistujajoukko, joiden seassa 

Otto liikkui kuin kotonaan. 

Otto Lamponen oli aktiivinen leijona. Klubin jäsen Otosta tuli 1967. Män-

tyharjun Lions-clubin pääaktiviteetti Mäntyharjun Markkinat, 45 vuotta jat-

kunut juhannuksen jälkeinen perinne, alkoi Oton johdolla. Suuri lupaviidakko 

hoidettiin Oton ansiosta sujuvasti ja Otto liikkui vuosikaudet markkinakojujen 

seassa niin markkinakauppiaita kuin tuttuja tapaamassa. Melvin Jones -jäse-

nyys myönnettiin hänelle v.1997. Otto oli ehtymätön historian kirja. Tarinoita 

entisajan vallesmannien työstä ja värikkäistä tapahtumista oli mielenkiintoista 

kuulla ja maaseudulla asuva kansalainen osasi arvostaa helposti lähestyttävää 

valtiovallan edustajaa paikallispoliiseineen. Klubi veljineen jää kaipaamaan 

poisnukkunutta veljeään.

Simo Mononen
LC Oulu/Limingantullin etuoikeutettu jäsen mv. Simo 

Mononen menehtyi pitkään jatkuneen sairauden uuvut-

tamana Oulussa Intiön Hoivassa 6.6.2015. Mononen 

oli syntynyt 17.11.1927 Oulujoella. Simo oli LC Oulu 

Limingantullin perustajajäsen. Simo toimi klubissa aktii-

visesti eri tehtävissä, ollen koko ajan sadan prosentin jäsen.

Simo Mononen oli Suomen pohjoisin siemenviljelijä 

Oulussa. Ammatissaan maanviljelijänä hän oli ammat-

titaitoinen, kehittäen koko ajan tilaansa ja ammattitaitoansa. Suuren luotta-

muksen Simo sai ammattiveljiensä keskuudessa. Hän toimi Maatalousyrittäjäin 

eläkelain toteuduttua MELAN asiamiehenä sekä maatalousyrittäjien veroneu-

vojana ja -asiamiehenä.

Simo oli ihmistuntija, esimerkillinen lions-veli, hyvä ystävä! Hän sai elää 

sisältörikkaan elämän. Perhe ja etenkin lastenlapset olivat lähellä Hänen sydän-

tään. Perustajajäsenen Simon muisto säilyy klubissamme!

Uolevi Simola
LC Savonlinnan pitkäaikainen jäsen Uolevi Simola 

menehtyi 31.1.2015 Savonlinnassa sairastettuaan lyhyen 

aikaa. Uolevi osallistui klubitoimintaan ja muihin yhtei-

siin tapaamisiin innokkaasti aivan kuolemaansa saakka. 

Hän oli syntynyt 25.5.1928 Hyvinkäällä, valmistui dip-

lomi-insinööriksi 1952 ja toimi tuotannosta vastaavana 

mm. Kone Oy:llä, Raahe Oy.ssä, Pohjolan Liikenteellä 

sekä tuotantopäällikkönä vuodesta 1962 lähtien Enson 

ja Ahlströmin konepajalla Savonlinnassa. 

Leijonatoiminnassa hän ehti olla aktiivisesti mukana Raahessa, Hyvinkäällä 

ja Savonlinnassa 53 vuotta toimien ansiokkaasti kaikissa klubin tehtävissä. Uole-

vin harrastuksiin kuului leijonatoiminnan lisäksi lentoharrastus, veneily ja har-

rastusvälineiden rakentaminen omin käsin. Näin syntyivät mm. Savonlinnan 

ilmailukerhon lentokone sekä oma retkivene, joiden parissa koko perhe sai viet-

tää yhteistä vapaa-aikaa ja taidot sekä kiinnostus siirtyivät lapsille. Veli Uole-

via jäivät kaipaamaan vaimo Eila sekä neljä lasta ja kahdeksan lastenlasta ja 

laaja ystäväpiiri.

H. Tapio Sivonen
LC Suonenjoen etuoikeutettu jäsen, ylimetsänhoitaja H. 

Tapio Sivonen nukkui pois 3.7.2015. Hän oli syntynyt 

2.4.1928 Suonenjoella. LC Suonenjoen jäseneksi H. Tapio 

kutsuttiin heti klubin perustamisvuoden jälkeen 1961. 

Klubin presidenttinä hän toimi kauden 1971–72. H. 

Tapio oli klubin aktiivinen jäsen alusta alkaen aina sii-

hen saakka kun terveys antoi myöten. H. Tapio auttoi 

myös klubiaan järjestämällä 1960- ja 70-luvuilla joka-

keväisiä tukinvieritysaktiviteetteja, joista klubi sai varoja nuorten stipendeihin.

Työuransa H. Tapio teki Iisveden Metsä Oy:n pitkäaikaisena toimitusjohta-

jana. Metsänhoitajan koulutuksen saaneena hän saavutti metsänomistaja-osak-

kaiden luottamuksen ja luotsasi yhtiön monien vaikeiden suhdanteiden ja lamo-

jen läpi menestyväksi yksityiseksi sahayhtiöksi. Näinä vuosina hänen monet kan-

sainväliset suhteensa auttoivat selviytymään yhä kiristyneillä sahatavaramarkki-

noilla. H. Tapion rakkaimmat harrastukset liittyivät metsästykseen ja kalastuk-

seen. Häntä jäivät kaipaamaan puoliso Tyyne, lapset perheineen, koko LC Suo-

nenjoki sekä laaja ystävä- ja tuttavapiiri.

Pekka Tapio 
LC Pori/Juhanan jäsenistön saavutti 24.10.2014 suru-

viesti leijonaveli Pekka Tapion menehtymisestä 66 vuo-

den ikäisenä. Pekka Tapio syntyi 28.2.1948 Kokemäellä 

ja vietti vuotensa Porissa. Hän oli klubimme kaiken klubi- 

ja aktiviteettitoiminnan kantava voima. Pitkällisestä sai-

raudestaan huolimatta hän jaksoi ahertaa uutterasti yhtei-

sen harrastuksemme puolesta viimeiseen saakka. Hän ei 

puhunut sairaudestaan, eikä halunnut sen tuoman uupu-

muksen näkyvän yhdessäolossamme. Pekan mukana klubimme menetti yhden 

tukipilareistaan. 

Isänsä varhaisen poismenon johdosta Pekka tottui jo 25-vuotiaana kantamaan 

vastuun perheensä lisäksi Porin Konera Oy:stä ja sen henkilöstöstä. Hänestä kas-

voi nopeasti määrätietoinen, aktiivinen ja vastuuntuntoinen henkilö. Pekka oli 

monessa mukana, ahkerana aamusta iltaan. 

Pekka Tapio kutsuttiin Lions Club Pori/Juhanan jäseneksi 12.1.1988. Pekasta 

tuli nopeasti yksi klubimme voimahahmoista, jonka mielipidettä kysyttiin kai-

kessa toiminnassamme. Hän oli klubimme hallituksessa 16 vuoden ajan, pidem-

pään kuin kukaan muu. Hän oli sekä presidenttinä että sihteerinä kahdesti ja 

muissa hallitustehtävissä sitäkin useammin. Laajan yrityselämän ystäväpiirin 

ansiosta Pekka hankki runsaasti varoja aktiviteettilahjoituksiimme, sponsoreita 

aktiviteetteihimme ja osallistujia moniin auttamis- ja avustushankkeisiimme. 

Hän oli joko perustamassa tai aktiivisesti ylläpitämässä Hymy-patsas-, Lumilei-

jona-, Jäänlähtö ja linnunpönttö-pääaktiviteettejamme, varmistaen niiden moni-

vuotisen jatkuvuuden. Pekalla oli merkittävä osa monissa TV- ja kipupump-

pulahjoituksissa sairaaloille, sekä mm. lionsklubin perustamisessa Latvian Rii-

kaan 8.5.1992. Ansaitusti Pekka Tapiolle myönnettiin 7.4.2009 Melvin Jones 

-jäsenyys. Pekka Tapiota jäivät kaipaamaan puoliso Katja, lapset perheineen ja 

hyvin laaja ystävien joukko.

Martti Tiainen
LC Kouvola/Lukon kesätauolla saapui viesti veli Martti 

Tiaisen poismenosta 81 vuoden ikäisenä. Hän oli klubin 

jäsen lähes alusta asti ja yli 40-vuotisen lionstoimintansa 

aikana Martti oli mukana monessa toiminnassa. Hänen 

sydäntänsä lähellä oli erityisesti Leo-asimiehen tehtävät, 

Quest- sekä viimeaikoina kummilapsitoiminta. 

Martti teki useita matkoja Sri Lankaan, tapasi klu-

bin kummilasta ja suoritti hänen kanssaan kirjeenvaih-

toa. Kirjeiden julkaisemisen yhteydessä kokouksissa myös muut veljet saivat tun-

tea olevansa lähellä autettua lasta. Ohessa kuultiin lisäksi valaisevia matkaker-

tomuksia Aasian matkoilta. Matematiikan lehtori Martti Tiainen tunnettiin 

myös radioamatöörinä, jenkkiautoharrastuksesta ja erityisesti moottoriasiantun-

temuksesta, jota hän jakoi mielellään. Ystävä Liisa, Olli perheineen sekä klubi-

veljet muistavat Marttia lämmöllä.
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Kukka- ja Hautauspalvelu      
Päivänsini 

Martinpolku 23, 41800 Korpilahti 
puh. 014 821 134, www.paivansini.fi

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu Oy 

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

Malax Blomstercenter - Begravningsbyrå Ab              
Maalahden Kukkacenter - Hautaustoimisto Oy 

Maalahti - Malax

Rantasen Hautaustoimisto   
Heinonen Group Oy 
Itäpuisto 12, 28100 Pori 

puh. 02 6332 707

Somman
hautauspalvelu

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.ww.w.w.w.pppppppapappp jjujuj nnnknknknknknknn ukukukukuukkkukkakakakakakakakkakkakakaka.fi.fi.fi.fi.fi.fififikk kkk fififiwwwwwww.w.p.papajajujununknkukukukkkkaka.a.fi.fi

www.vaalankukka.palvelee.fi
VAALAN KUKKA JA HAUTAUSPALVELU

Vaalantie 9, Vaala    Puh. 0400 682 250

Surun kohdatessa palveluksessanne
Hautaustoimisto                       

Mänttäri 
Kirkkokatu 4, 49400 Hamina 

puh. 0400 313 288

Muoti- ja 
hyvinvointitapahtuma

LC Hollola/Kapatuosio järjesti Sal-
pakankaan koululla Muoti ja hyvin-
vointi tapahtuman. Tapahtuma alkoi 
vauhdikkaasti IhanA Fysion pitä-
mällä liikunta- ja rentoutushetkellä, 
jolla päästiin mukaan fiiliksiin. 

Tapahtumassa oli mukana eri alo-
jen tuote-esittelyjä mm. kauneuteen, 
hyvinvointiin, muotiin, pukeutumi-
seen, myös eri alojen verkostomark-
kinointi edustajat olivat paikalla." 
Kaunein kukkakimppu" arvonnassa 
morsiuskimppu sai eniten ääniä. 

Päätapahtumana oli muotinäytös, 
joka keräsikin katsomon täyteen ylei-

Upean morsiuspukukierroksen esitteli Julia Haapamäki.

kierrokseen, jonka esitteli Julia Haa-
pamäki , hän kosmetologina vastasi 
myös mannekiinien meikkauksista. 

Klubilaiset olivat leiponeet myös 
herkulliset buffetin antimet, jotka 
saivat kiitosta monipuolisuudestaan. 

Aktiviteetin tuotto tullaan käyt-

söä. Hollolan muoti ja yrittäjä liik-
keet olivat mukana, myös Lahdesta 
oli muutama muotiliike kutsuttu 
mukaan tapahtumaan. Mannekiinit 
olivat omasta takaa eli klubin omat 
jäsenet pyörähtelivät ansiokkaasti 
estradilla kevään muotia esitellen. 
Klubilaisten lastenlapset olivat esit-
telemässä lasten muotia, nuorimman 
ollessa vain 1,2-vuotias. 

Lahden musiikkiopiston nuoret 
esittivät Trumpetti musiikkiesityk-
sen muotinäytöksen arki- ja juhlapu-
kukierroksen välissä. Juhlapukukier-
ros päättyikin upeaan morsiuspuku-

tämään Hollolan nuorten hyväksi. 
Klubi kumartaa ja kiittää kaikkia 
mukana olleita onnistuneesta päi-
västä – me yhdessä teimme sen. 

 Arja Mustaniemi
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
29.4.–6.8.2015

A-piiri
LC Åland/Freja: Sonja Snellman, Gerd Weckström
LC Lieto/Ilmatar: Raija Tenhunen, Niina Salonen, Soile Nieminen, 
Annikka Lötjönen, Outi Kvanberg, Marjo Wahlbäck, Sari Tamminen, 
Anneli Puukka, Niina Messo, Tuija Liski, Jaana Kalske, Arja Heinonen, 
Ritva Troberg, Eija Salomaa, Laila-Maija Niemi, Mari Lusenius,  
Minna Koli, Heidi Porrasoja, Sari Sierimo-Haarre, Sari Pitkänen,  
Minna Manner, Kati Laituri, Tiina Harju, Agneta Stigzelius-Troberg,  
Päivi Teerimäki, Heidi Rouhiainen, Eija-Liisa Miettinen, Petra Loikas,  
Heidi Knuutila
LC Littoinen: Kari Sillanpää
LC Naantali-Raisio: Sirpa Rajaniemi
LC Turku/Aurora: Tuija Salo, Pirkko Hirsimäki
LC Turku/Suikkila: Niklas Normia, Kimmo Laaksonen, Mika Aaltonen, 
Jukka Leivo
LC Mietoinen: Antti Nuutamo
LC Pöytyä: Pertti Rantanen
LC Mynämäki: Tommi Lautanala
LC Kaarina: Tuomo Ranki
LC Mietoinen/Ulricat: Mari Peltola
LC Taivassalo: Kim Nieminen
LC Aura: Markku Juovanen
LC Kvarnbo: Per Sandell

B-piiri
LC Siuntio-Sjundeå/Charlotat: Riitta Rintala, Anu Davidson
LC Helsinki/Maininki: Pirjo Lehikoinen
LC Ekenäs: Peter Mannström
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice: Marketta Mäkelä,  
Leena Nyqvist-Kuusola
LC Lohja/Harju: Terho Tikkanen
LC Espoo/Laakson Liljat: Tuija Laukkarinen, Päivi Lindroos
LC Tenala/Bromarf: Jari Grönroos

C-piiri
LC Vihti/Hiidenvesi: Mikko Eskola, Topi Jokiranta, Omar Boughzou
LC Kalvola/Iittala: Mauri Heinilä
LC Forssa/Kuha: Mikko Anttila, Seppo Kaija
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Päivi Lindstedt, Nina Torkkola
LC Kellokoski/Annat: Soile Niittymäki
LC Hauho: Jussi Virtanen, Ville Salminen, Jouni Niiranen
LC Hausjärvi: Jari Paksunen
LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit: Marjukka Hentilä
LC Vihti/Nummela: Tarja Marsalo
LC Jokela: Mikko Korpinen
LC Tervakoski: Juhani Pohjus
LC Vihti: Vuokko Sivuranta, Anni-Helena Ranta
LC Tuusula/Hyrylä: Outi Melart
LC Hyvinkää/Puolimatka: Niko Vierikko, Henrik Suomi,  
Juhani Mattila
LC Kerava/Allium: Nea-Stina Uusitalo
LC Hyvinkää/Höffinga: Johanna Vainio
LC Riihimäki/Kristalli: Virpi Heikkurinen
LC Tammela: Jouko Lehtonen
LC Hyvinkää/Viertola: Janne Mikkola

D-piiri
LC Lappeenranta: Tuomas Laitinen
LC Mikkeli/Päämaja: Jarmo Suvisuo, Kari Tuomainen
LC Kuusankoski: Hannu Starck
LC Hamina: Antti Pakkanen
LC Taipalsaari: Asko Saikko

E-piiri
LC Pirkkala/Pirkattaret: Ulla Vesa, Pirkko Ruotsalainen, Sanna Kriikku, 
Malika Floor, Rita Kreula, Anna Vättö, Ilona Salomaa, Heli Nummikoski, 
Pirkko Jartti, Anita Ranta, Miia Terämä, Heli Riikonen, Pirjo Kivelä,  
Kaija Aarni, Jaana Leikas, Johanna Kuusela, Marjo Vuorenmaa,  
Soili Saarikko, Krista Lassila, Anneli Hakkarainen, Sirpa Silander,  
Sirpa Pitkänen, Marjo Karila, Leena Salmela, Tiina Mäkinen
LC Tampere/Siilinkari: Zoran Kanti-Paul, Venkata Pupipeddi,  
Polina Koski, Nicholas McCarthy, Tuija Hietaharju, Genicel Raitisoja, 
Edward Makutwa, Laura Waters, Markku Raitisoja, Johanna Ojajärvi,  
Sari Kanti-Paul, Saila Alanen, Idini Pierantonio
LC Parkano: Anne Seilo, Ulla Alanen, Eija-Liisa Majanmaa,  
Johanna Suomilammi, Marja Majuri, Anneli Vares, Maria Kallioniemi, 
Tiina Marjamäki, Riikka Rantala
LC Kuru: Kari Rantavuori
LC Valkeakoski/Sääksmäki: Jarmo Laaksonen, Martti Mäkelä, 
Juha Jokinen, Mikko Rastas
LC Urjala/Linnattaret: Paula Numminen, Minna Nieminen
LC Ikaalinen: Jaakko Lehtinen
LC Kuhmalahti: Jorma Marttala
LC Pälkäne: Matti Aaltonen, Mika Pietilä
LC Juupajoki: Jussi Valkeajoki, Riku Kopra
LC Ylöjärvi/Keijärvi: Ville Niinimäki
LC Mouhijärvi: Ilpo Salonen
LC Viiala: Tommi Saarinen
LC Kangasala/Roine: Ilkka Hyttinen
LC Toijala/Arvo Ylppö: Anne Lukkaroinen
LC Sahalahti: Pekka Heino

F-piiri
LC Laihia/Helmi: Paula Majasaari, Eija Torkko, Maria Mäkelä, Heli Alho, 
Maria Marttila, Mari Vieruaho, Jaana Samppala, Kati Jaaksi, Leeni Aro, 
Sarianne Teräs, Leena Kasvio, Minna Akkola. Jaana Kankaanpää,  
Anita Tuori, Hanna Salonen, Johanna Hietakangas, Marina Latvala,  
Krista Viitasalo. Mia Saukko, Sari Kamila
LC Vaasa/Ostrobotnia: Cosimo Galiano, Seija Selistö
LC Vaasa-Vasa: Juha Koskela
LC Kurikka: Arto Tuomi, Pasi Ala-Mieto
LC Nurmo/Valakiat: Päivi Penttilä
LC Ähtäri/Ouluvesi: Juhani Pihala, Tatu Latvanen
LC Ylistaro: Mika Ranta
LC Seinäjoki: Tero Heinämäki
LC Jalasjärvi: Juha Kokko
LC Kurikka/Jennyt: Marja Sampola

G-piiri
LC Jyväskylä: Jouni Ranua, Markus Mäki-Kulmala
LC Uurainen: Petri Laitinen, Arttu Rytkönen, Mirja Laitinen
LC Palokka: Thomas Leppänen, Tapio Maukonen
LC Joutsa: Liisa Temisevä, Pirjo Pölkki, Merja Himanen
LC Mänttä/Esteri: Piia-Annika Tenkula
LC Sumiainen: Unto Satuli
LC Pihtipudas/Emmit: Marja Haapapuro
H-piiri
LC Kontiolahti/Ursulat: Pirjo Korhonen
LC Tuupovaara: Antti Ronkainen
LC Savonlinna/Linnatar: Aija Broms, Pirkko Happonen
LC Punkaharju: Marko Kastinen

I-piiri
LC Oulu/Raatti: Pertti Kukkonen, Pirkko Lehtosaari,  
Marja-Leena Kemppainen
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LC Oulunsalo/Salottaret: Päivi Harmainen
LC Oulu/Avain: Mikko Haataja
LC Oulu/Myllyoja/Haapalehto:  Sinikka Merjonen
LC Ii: Sauli Hämälä
LC Kajaani/Linna: Kirsi Kela
LC Oulu/Hannat:  Kirsi Hyry

K-piiri
LC Rautalampi/Malvi: Helena Rahko
LC Pieksämäki/Pieksättäret: Pirjo Riipinen, Päivi Salovaara,  
Eila Kauppinen
LC Kaavi: Kaija Julkunen, Raija Nykänen-Korpi, Pentti Laukkanen,  
Kirsti Toikka
LC Kiuruvesi/Helmiina: Marjo Knuutinen, Marja-Liisa Tenhunen,  
Heli Keränen, Kaija Ruotsalainen, Tiina Dahlgren
LC Kuopio: Jukka Saastamoinen, Marko Hämäläinen, Jorma Jauhiainen
LC Nilsiä/Syvärinseutu: Kari Pihlainen
LC Varkaus/Justiina: Roosa Leväinen
LC Muuruvesi: Hilkka Hartikainen
LC Kiuruvesi: Paavo Lappi
LC Pielavesi: Marja Huuskonen, Mika Turkka, Mari Sisso

L-piiri
LC Kemi: Jussi Remes
LC Rovaniemi/Petronella: Sirkka Peltola
LC Ylitornio: Juha Lahtela
LC Keminmaa: Antero Rautio
LC Rovaniemi/Ounasvaara: Mika Suvanto

M-piiri
LC Pori: Jukka Hällström
LC Ulvila/Aurora: Eija Lamminen, Tiina Salmi
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde: Henry Stenius
LC Jämijärvi: Kalevi Palomäki
LC Huittinen/Gerda: Tuire Toiviainen
LC Eura/Muinaiset: Katri Kaukkila
LC Keikyä: Jarno Ojala
LC Jämijärvi: Jari Alho
LC Merikarvia: Erkki Lähteenmäki
LC Kokemäki: Arto Pynnö
LC Köyliö: Jarmo Kulmala

N-piiri
LC Helsinki/Siltamäki: Timo Tossavainen
LC Helsinki/Vuosaari: Juha Ohtonen
LC Helsinki/Mellunmäki: Ritva Karttunen, Marja Saunamäki,  
Nina Lyly
LC Helsinki/Soihdut: Susanna Laitinen, Erika Vahvelainen
LC Vantaa/Koivukylä: Erkki Ahola
LC Vantaa/Hakunila: Markku Miettinen
LC Vantaa/Helsinge: Airikki Pousi, Merja Raivio
LC Vantaa/Kaivoksela: Aso Aziz
LC Helsinki/Malmittaret: Katja Girs-Metsi, Auli Koskinen
LC Helsinki/Kontula: Ami Lainela
LC Helsinki/Aurora: Outi Kapanen

O-piiri
LC Oulainen: Jukka Rantala, Maarit Birling
LC Terjärv: Stig Dahlvik
LC Nivala: Marita Ylen-Julin

Lions-merkki näkyi Asuntomessuilla Vantaan Kivis-
tössä 10.7.–9.8.2015. Sinä aikana messuilla vieraili lähes 
140  000 reippaasti yli satatuhatta kodeista kiinnostunutta.

Väki oli tullut hakemaan sisustusvinkkejä ja ihmette-
lemään asuntojen rakenteita ja ratkaisuja. Joku aikoi ehkä 
hankkia asunnonkin. Mutta lionsklubiin ei messuille tultu 
liittymään…

Miksi siis muutamien klubien jäsenet päivystivät kuu-
kauden aikana vapaaehtoisina alueen yhdistysten ja Van-
taan seurakuntien yhteisellä kontilla MarjaVerkko-yhtei-
sön alla?

Kyse oli näkyvyydestä. Vuonna 2013 Taloustutkimus 
Oy tutki Lions-liikkeen julkisuutta. Eräs tutkimuksen mie-
lenkiintoisimmista tuloksista oli, että 73  % suomalaisista 
on nähnyt Lions-logon jossakin. Ja heistä 60  % yhdisti 
tuon logon hyvän tekemiseen.

Juuri tästä messuesiintymisessä oli kyse. Vantaan 
Kivistön alueel le muuttaa lähivuosina 30  000 uutta asu-
kasta Kehäradan varteen. Nyt messukävijöille kerrottiin, 
että leijonat haluavat olla alusta asti mukana rakenta-
massa heille hyvää ja turvallista yhteiskuntaa.

Asuntomessujen Lions-esiintymistä veti LC Vantaan-
koski-Vandaforsen, mutta mukana olivat myös Vantaa/
Helsinge, Vantaa/Avia ja Helsinki/Floorankenttä sekä 
N-piirin PDG Antti Tuomikoski, IPDG Sini Eloholma ja 
DG Veikko Teerioja.

Linkkejä:
Asuntomessut: www.asuntomessut.fi
MarjaVerkko: www.marjaverkko.fi

Teksti ja kuvat: Thorleif Johansson

Leijonat näkyivät kuukauden ajan Asuntomessuilla

Lions-näkyvyyttä Asuntomessuilla. Ylhäällä vasemmalla: LC Vantaankosken Jarkko Leino oli mes-
sujen halatuin leijona. Keskellä kaksi kaunista: DC-3 ”Lokki” ja lion Jarkko. Oikealla: DG Veikko 
Teerioja (vas.) tarkastaa, kun Vantaankosken Erik ja Gustav Åstrand sekä Veikko Liinakoski (oik.) 
kokoavat linnunpönttöjä messuvieraille. Alhaalla vasemmalla: LC Vantaa/Helsingen presidentti 
Pirjo Kortteisto tutustuu Kivistö-kirjaan. Oikealla: messuvieraat pysähtyivät MarjaVerkon ja Van-
taankosken seurakunnan yhteisalueelle.
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Lions Club Lovisa-Loviisa täytti 60 
vuotta tänä keväänä. Klubi perustet-
tiin 15.3.1955 ja charterkokous pidet-
tiin 8.10.1955 Degerby Gillessä, joka 
on Suomen vanhin edelleen käytössä 
oleva puurakennus (kirkkoja lukuun 
ottamatta). Klubin kuukausikokouk-
set on pidetty samassa tilassa vuo-
teen 2013 saakka. Toiminnan alusta 
lähtien klubi on ollut kaksikielinen.

Klubin toimintaa kuvaavat luonneh-
dinnat eri vuosikymmeniltä:

1950-luku: Perustaminen ja
 toiminnan alku
1960-luku: Juhlintaa ja julkisuutta
1970-luku: Kansainväliset
 keräyskampanjat
1980-luku: Muutoksen aika –
 kaksikielisyys vahvistuu
1990-luku: Aktiviteetit 
 vahvasti mukana
2000-luku: Suurten projektien
 aika
2010-luku: Näyttävät
 yleisötapahtumat.

Juhlatilaisuutta vietettiin klubivel-
jien ja ladyjen sekä kutsuvieraiden 
kanssa Loviisan uudessa koulu-
keskuksessa 25.4.2015. Loviisalai-
sille tarjottiin mahdollisuus osallis-
tua juhlapäivän viettoon Juhlakon-

sertissa, jonka laadukkaasta musii-
kista vastasi Loviisa Big Band kapel-
limestareina Raimo Henriksson ja 
Pentti Lasanen sekä solistina laulu-
yhtye Loviset. Klubi on järjestänyt 
jo useana vuonna suositun Äitien-
päiväkonsertin LBB:n kanssa. Viime 
keväänä konsertin solistina esiintyi 
Eino Grön.

Avustuksia lähes 
puoli miljoonaa euroa

Klubin 60-vuotisen toiminnan histo-
ria on ollut aktiivinen ja monitahoi-
nen. Näin on edelleenkin. LC Lovii-
san leijonat ovat näkyvä osa Lovii-
san julkikuvaa ja loviisalaisuutta. 
Kaupunki ja loviisalaiset arvostavat 
klubin panosta kaupungin kehittä-
misessä itärannikon huomattavaksi 
kulttuuri- ja matkailukohteeksi. 
Leijonat puolestaan ovat saaneet 
yhteistyöhenkisen toimintaympä-
ristön loviisalaisten ja kaupungin 
sekä seudun yritysten ja yhteisöjen 
taholta. Tämän johdosta klubimme 
on voinut harjoittaa moninaisia akti-
viteetteja, ja siten toteuttaa ydinteh-
täväänsä – palvella, auttaa ja tukea 
loviisalaisten lasten, nuorten ja van-
husten toimintaa sekä tukea ja avus-
taa myös taloudellisesti vähävarai-
sia asukkaita.

Lions Club Lovisa-Loviisa on 
vakiinnuttanut asemansa kaupun-
gin merkittävänä kolmannen sekto-
rin toimijana. Juhlavuoden kun niaksi 
klubi julkaisi 60-vuotisesta toimin-
nastaan historiikin. Juhlajulkaisu 
sai nimekseen ”Monessa mukana”, 
mikä kuvaa hyvin klubin monipuo-
lista, ympärivuotista toimintaa. 
Tämän ansiosta klubi on voinut toi-
mintansa aikana jakaa loviisalaisille 
avustuksia ja tukea lähes puoli mil-
joonaa euroa.

LC Lovisa-Loviisa 
juhlavuonna

LC Loviisan jäsenmäärä on kasva-
nut 1955 vuoden 15:sta 58:aan klu-
biveljeen. Toiminta sai alkunsa LC 
Karhulan toimiessa kummiklubina. 
Vuonna 2014 solmittiin ystävyysklu-
bisopimus ruotsalaisen LC Österåke-
rin kanssa. Toimintakautena 2014–
15 klubin presidenttinä toimi Janne 
Lehtola.

Lions-ritareita klubissa on kolme 
ansioitunutta veljeä ja Melvin Jones 
-jäseniä 22. Viimeisimmät MJF-jäse-
nyydet myönnettiin Heikki Karls-
sonille ja Ossi Luomalle juhlavuo-
den viimeisessä klubikokouksessa 
toukokuussa 2015. Samassa ko kouk-
sessa palkittiin myös muita an sioitu-
nei ta klubiveljiä presidentin kunnia-
merkeillä ja -maininnoilla sekä sisar-

klubimme LC Queens Loviisan presi-
dentti Gunnel Nyman. LC Queensit 
sekä ladyt osallistuivat juhlako kouk-
seen. Juhlavuoden aktiviteetit jatku-
vat koko vuoden ajan.

Aktiviteetteja ja 
avustuksia

Klubi on myös osallistunut talkoo-
töiden merkeissä lukuisiin sanee-
raus-, kunnostus ja kehittämishank-
keisiin. Tällaisia ovat mm. Laivasil-
lan vanhan suola-aitan kunnostami-
nen, senioripuiston ja nuorten skeit-
tipuiston rakentaminen sekä Suola-
torin pumppuhuoneen kunnosta-
minen.

Vuosittain toistuvat, merkittä-
vimmät ja ”tuottoisimmat” aktivi-
teettimme ovat joululehti ”Lovii-
san Joulu – Jul i Lovisa”, joulukuu-
sien kasvatus ja myynti sekä grilli- 
ja sopparyhmä mm. Loviisan Wan-
hat Talot -tapahtuman ja Loviisan 
kesäravien yhteydessä. Vuosittain 
toteutettavat Venearpajaiset, LBB:n 
kevätkonsertti sekä lasten ja perhei-
den Laskiais rieha ovat niinikään kes-
keisiä, kaikille loviisalaisille suunnat-
tuja tapahtumia.

Teksti / Ossi Luoma / LCL arkisto
Kuvat / LCL Arkisto / 

Paavo Tiainen

LC Lovisa-Loviisa 60 vuotta 
– monessa mukana

Juhla voi alkaa… Presidentin juhlapuhe, Janne Lehtola.

Piirikuvernööri Sini Eloholma luovuttaa muistoesineensä presidentti Janne 
Lehtolalle.
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Ihmiset, älkää tappako toisianne 
-teksti Itä-Karjalan Karhumäen San-
darmohin teloitusalueen kivipaa-
dessa muistuttaa Stalinin hirmu-
teois ta. Se oli Lions Club Imatran 
iloisen juhlaretken murheen paikka. 
Siinä menneisyyden hirmuteot ja 
nykyisyyden julmuudet pakosta-
kin mielessä tiivistyivät. Kiveen 
hakattu teksti kelpaa varoitukseksi 
myös tänään.

Tälle seitsemän hehtaarin alueelle 
on erämaamaisemaan haudattu kaik-
kiaan noin 8  000 Stalinin vainoissa 
1934–41 teloitttua ihmistä. Heistä 
suomalaissyntyisiä – osa Amerikas-
takin ihannemaahan muuttaneita 
– oli 1  000. Paikka paljastui vasta 
1997 Arkangelin arkistoista. Alueen 
tuhannet muistokivet ja -ristit kerto-
vat järkyttävällä tavalla tuosta ajasta.

LC Imatran 20. veljesretki tehtiin 
toukokuun lopulla Karjalan tasaval-
taan laulumaille neljän päivän ret-
kenä Kostamuksesta Sortavalaan. 
Juhlaretkelle kilometrejäkin kertyi 

Imatralta 2  000. Matkan pituuden 
vuoksi mukana oli leijonien lisäksi 
Pohjois-Karjalan poliisin ja Uuku-
niemen alueen reserviläisiä matka-
kustannuksia jakamassa. Retkeläi-
siä oli kaikkiaan 36. Juhlaretki oli 
yhtä juhlaa.

Itä-Karjalan luonnon kauneus 
ja monimuotoisuus heräävässä 
keväässä ei jättänyt ketään kylmäksi. 
Silmänkantamattomia metsiä vaaroi-
neen, upeita järviä ja mittavia soita 
kilometristä toiseen. Luonnontilai-
set metsät olivat hyvin eri näköiset 
kuin metsät, joihin olemme Suo-
messa tottuneet. Maallikkokin voi 
heti sanoa, että ne ovat vajaatuot-
toisin, mutta varmasti luonnonsuo-
jelijoiden mieleen. Juhlaretkelle ei 
olisi voinut toivoa upeampia yleis-
puitteita.

Paljon uusi 
kokemuksia

Kostamus (yöpyminen) – Ruka-
järvi – Karhumäki (yöpyminen) – 
Poventsa – Petroskoi – Sortavala 
(yöpyminen) tarjosi mieleenpai-
nuvat kokemukset alueesta, jossa 
Suomen sotavoimat olivat kaukana 
idässä Äänisen rannoilla jatkosodan 
vuosina. Pakostakin mieleen nousi 
ajatus, että kovin kaukana idässä 
suomalaiset olivat. Ja vielä se, että 
jos raja olisikin jäänyt Äänisen ran-
nalle, millainen olisi Suomen alue-
poliittinen tilanne nyt. No, se aja-
tusleikistä.

Kostamus on hyvä esimerkki 
sotien jälkeisestä Suomen ja silloi-
sen Neuvostoliiton hedelmällisestä 
yhteistyöstä. Käytännössä asumat-
tomaan erämaahan vuosina 1975–
86 suomalaisten toimesta rakennettu 
kaivoskombinaatti on 30  000 asuk-
kaan toimivalta vaikuttava kaupunki. 
Rakennuskohteella oli erittäin suuri 
merkitys Suomen ja erityisesti Kai-
nuun työllisyyteen.

Rukajärven alueen kylät ja asu-
mukset ovat toiselta aikakaudelta. 
Maalaamattomissa, eri materiaaleista 
kyhätyissä ja eri suuntiin kallellaan 
olevissa tönöissä on kuitenkin nyky-
aika läsnä. Monen mökin seinässä 
oli lautasantenni television katselua 
varten. Kännyköitäkin ihmisillä oli. 
Tosin vettä haettiin kylän vesipos-
tista vesikärryillä aivan kuten meil-
läkin tehtiin aikoinaan. 

Mitaleja jaettiin 
Karhumäessä 

Karhumäki Äänisen pohjoispäässä 
oli 15  000 asukkaan vireä kaupunki. 
Jatkosodassa suomalaisten valtaama 
Karhumäki oli Suomenlahdelta alka-
neen kiinteän puolustuslinjan poh-
joisin paikka. Se oli asemasodan 
aikaan merkittävä toimintakeskus. 
Tunnelmaan sopikin hyvin, että 
Karhumäessä luovutettiin illalli-
sella maanpuolustusmitali LC Imat-
ran Lauri Aunolalle sekä veteraanien 
edustajille Juhani Qvistille ja Antero 
Sepälle.

Karhumäen jälkeen käytiin 
Poventsassa katsomassa Stalinin 
kanavaa. Kanava valmistui 1933 
lähinnä vankityövoimalla kaivettuna. 
Kanavan kokonaispituus on 227 km, 
josta kaivettua on vajaat 50 km. Tie-
tojen mukaan kanavan rakentajia oli 
125  000, joista 20 kuukauden raken-
nustyön aikana kuoli yli 20  000. 
Kanava lyhentää vesitietä Vienan-
mereltä Pietariin 4  000 km. 

Kanava on edelleen sotilaskohde, 
jossa myös siviilialukset kulkevat. 
Kanava mahdollistaa mm. ydinsukel-
lusveneiden kulun Jäämeren tukikoh-
dista Suomenlahdelle. Vartioidulla 
alueella olikin kuvaaminen kielletty. 

Meitä onnisti sikäli, että pohjoiseen 
sulutti juuri Kurkijoki-niminen alus.

Mielenkiintoisena yksityiskoh-
tana voi matkasta todeta, että koko 
sen ajan meillä oli ”päällystakki” 
matkassa. Rukajärvellä sellainen 
muuttui aivan eläväksi ja kävi esit-
täytymässä.

Sortavalassa sankarivainajien 
muistomerkille järjestettiin kunnian-
osoitus. Muistomerkille laskivat 
ensin reserviläiset seppeleen. LC 
Imatran seppeleen laskivat presi-
dentti Petri Lammi ja matkan van-
hin Lauri Aunola. V-P. Vahvaselkä 
kehotti puheessaan etsimään vai-
keistakin asioista myönteisiä seik-
koja.

Matkan hyvistä järjestelyistä 
vastasi vanhaan tapaan LC Imat-
ran veli Veikko Junna. Sotahistorial-
lisissa asioissa ja oppaana toimi niin-
ikään veljesmatkoilla usein mukana 
ollut reserviläispoliisi Harri Kylliäi-
nen. Veikko Junnan järjestämillä 
retkillä LC Imatran veljet ovat pääs-
seet tutustumaan perusteellisesti 
sotiemme taistelupaikkoihin, Venä-
jän historiaan ja nykyaikaan ainutlaa-
tuisella tavalla. Veljesretkien merki-
tys on korostunut myös klubin sisäi-
sen palvelun osalta.

V-P. Vahvaselkä

Leijonien juhlaretki 
Karjalan laulumaille

LC Imatran veljet Kostamuksessa presidenttien Urho Kekkosen ja Aleksei Kosy-
ginin suuren muistomerkin ääressä. Muistomerkki paljastettiin 2013. Kosta-
muksen rakentaminen oli Suomen historin suurin yksittäinen rakennushanke. 
Kuvassa vasemmalta Juhani Ahokas, Sarmo Selenius, Tomi Junnonen, Pasi 
Saajanlehto, presidentti Petri Lammi, Reijo Metso, Risto Nurminen, Pekka 
Hynninen, matkan järjestäjä Veikko Junna, Lauri Aunola ja V-P. Vahvaselkä.

Tällaisia muistomerkkejä Stalinin 
teloitusten seurauksena on Sandar-
mohin kalmistossa satoja. Teloitettu-
jen joukossa on tuhatkunta suomen-
sukuista ihannemaahan siirtynyttä.
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Toukokuisena lauantaina heitettiin Iitin Kausalassa Ravilinnan Saharan ken-
tällä 12. LC Mölkyn SM-kisat. Kisoista muodostui ennen näkemättömän 
tasainen jännittävä etenkin loppuottelun osalta. Siinä ottivat mittaa toisis-
taan 2 kiinnityksen Vehkalahti ja yhden kiinnityksen Kouvola/Honka. Paras 
viidestä periaatteella heitetyn loppuottelun veivät kouvolalaiset erin 3–2 ja 
näin jatkui myös kiertopalkinnon elinkaari ainakin vuodella.

A-lohkon tulokset: 1. Kausala 174 p, 2. Nastola 158 p, 
3. Kuusankoski/Voikkaaa 124 p ja 4. Kouvola/Iris 94 p.
B-lohkon tulokset: 1. Vehkalahti 143 p, 2. Köyliö 134 p, 
3. Elimäki 131 p ja 4. Kuusankoski 127 p.
C-lohkon tulokset: 1. Orimattila/Viljamaa (2014 voittaja) 117 p, 
2. Kouvola/Honka 113 p ja 3. Kouvola/Ritarit 59 p.
Jatkopelien A-lohkon tulokset: 1. Kouvola / Honka 125 p, 
2. Nastola 115 p ja 3. Kausala 88 p.
Jatkopelien B-lohkon tulokset: 1. Vehkalahti 150 p, 
2. Orimattila / Viljamaa 120 p ja 3 Köyliö 111 p.

Sijoitusotteluissa tulokset muodostuivat viisikierroksisessa kisassa 
seuraaviksi: 7. Elimäki 214 p, 8. Kuusankoski 198 p, 9. Kouvola/Iris 176 p, 
10. Kouvola/Ritarit 161 p ja 11. Kuusankoski/ Voikkaa 150 p.
Sijoista 5–6. Kausala voitti Köyliön 2–0.
Semifinaaleissa Kouvola/Honka voitti Orimattila /Viljamaan 2–0 
(50–34 ja 50–25) ja Vehkalahti kukisti jatkopelissä Nastolan 2–1 
(35–50, 50–46 ja 50–45 ).
Pronssiottelussa Orimattila/Viljamaa vei mitalit naapuripiiriin voitoin 
2–1 Nastolasta (38–50, 50–34 ja 50–42).
Ottelu voitosta oli huippujännittävä, vaihteleva ja tasainen. 
Kouvola/Honka vei voiton erin 3–2. Vehkalahdesta 
(50–49,41–50, 43–50, 50–27 ja 50–41). 

Joukkuekisan ohessa käytiin Iitin ensimmäinen pitkulakisa. Kysymyksessä 
on henkilökohtainen kilpailu, jossa asetetaan keilat numerojärjestyksessä 

Lions SM Golf 2015 -mestaruuksista pelattiin Hämeenlinnassa Tawast 
 Golfissa 26.–27.6.2015. Tawast Golfin 18-reikäinen kenttä sijaitsee Katu-
majärven rannalla Hämeenlinnassa. Arkkitehti Reijo Hillbergin suunnitte-
lema vaihteleva ja mielenkiintoinen huippukenttä kiertelee kauniissa jär-
vimaisemassa.

Ensimmäisenä päivänä sää oli vaihteleva, pääosin pilvipoutainen, eikä 
edes pieni kaatosadekuuro latistanut tunnelmaa. Toinen päivä saatiin pelata 
mukavan lämpimässä ja aurinkoisessa säässä.  Osallistujia oli lähes 100.  
Järjestelyistä vastasi LC Hämeenlinna /Wanaja. Kilpailujohtajana toimi lion 
Kari Anttonen. 

Tulokset:
Lyöntipeli Scratch:
1) Henri Sarin, LC Ikaalinen/Kyrösjärvi, 155 
2) Mikko Peltoniemi, LC Teuva, 166 3) Markku Rantonen, LC Nilsiä, 167
Lyöntipeli, A-sarja, HCP alle 18.0:
Sari Airo, LC Ypäjä / Kate, 143 2) Tero Vauramo, LC Mynämäki, 146 
3) Henri Sarin, LC Ikaalinen /Kyrösjärvi, 147
Pistepogey HCP 18.1 – 36.0:
1) Seppo Haimi, LC Kaipiainen, 76 2) Jaakko Leskinen, LC Nilsiä / 
Syvärinseutu, 65 3) Eeva Aaltonen, LC Loimaa / Sinikellot, 62
Pistepogey, veteraanit:
1) Maritta Korkia-Aho, LC Hämeenlinna / Aulanko, 67 2) Harri Raikaa, 
LC Lahti / Tiirismaa, 65 3) Sinikka Nikander, LC Salo / Birgitat, 65

SM-Golf ratkesi 
Hämeenlinnassa

Lyöntipeli Scratch-sarjan voittaja Henri Sarin pitää voittajan kiitospuhetta seu-
ranaan kilpailunjohtaja Kari Anttonen ja liiton puheenjohtaja Tuomo Holopai-
nen. Henri oli ylivoimainen yhdeksän lyönnin erolla seuraavaan.

Joukkuekisa (kahden henkilön tiimi)
Joukkuekisan voittaneessa tiimissä pelasivat Pirjo Kujala ja 
Marjaana Toivonen, LC Salo / Birgitat. 
Erikoiskilpailut: Pistepogey, palvelukumppanit:
1) Pirjo Riipinen, LC Loimaa / Kosket 2) Ulla-Maija Anetjärvi, 
LC Ikaalinen / Kyrösjärvi 3) Anna-Liisa Malm-Uotila, LC Tampere / Lassinlinna
Pisin drive, väylä 5: Mika Hämäläinen, LC Seinäjoki / Törnävä.
Lähimmäksi lippua, väylä 9: Harri Raikaa, LC Lahti/Tiirismaa.
Kaikki tulosluettelot löytyvät Tawast Golfin sivuilta www.tawastgolf.fi. 
Lions SM Golf 2016
Lions SM Golf 2016 järjestetään Kullo Golfissa 9.–10.7.2016. Helsingin ja 
Porvoon välimaastossa sijaitseva Kullo Golf on yhdistelmä kumpuilevaa 
metsä-, pelto- ja merimaisemaa. Järjestelyistä vastaa LC Vantaa / Kaivoksela.

LC Mölkky Kouvolaan

Leijonien haulikkoammunnan SM-kilpailuissa Peräseinäjoella ammuttiin vaih-
televissa sääolosuhteissa. Ensi vuonna kilpaillaan Ylikiimingissä, jonne toi-
votaan osallistujaryntäystä.

Tuloksia, metsästysammunta:
1) Matti Väärälä LC Ylikiiminki 91 2) Juha Huttu-Hiltunen LC Yli-Kiiminki 
91 3) Hannu Riihimäki LC Turenki 89
Joukkueet: 1) LC Yli-Kiiminki 200 (Väärälä. Vähäaho, Huttu-Hiltunen) 
2) LC Honkilahti 182 3) LC Turenki 180 4) LC Peräseinäjoki 178
Trap: 1) Jaakko Kankaanpää LC Lammi 90 2) Martti Nieminen 
LC Honkilahti 90 3) Esa Laitala LC Jurva 89
Joukkueet: 1) LC Honkilahti 246 (Nieminen, Kaira, Nieminen) 
2) LC Peräseinäjoki 222 3) LC Ylistaro 210 4) LC Ylikiiminki 207
Yhteistulos: 1) Martti Nieminen LC Honkilahti 158 2) V-J. Simppala 152 
3) Jaakka Kankaanpää LC Lammi 150

Peräseinäjoella
ammuttiin haulikolla

pienimmästä suurimpaan metrin välein 2 metristä alkaen ja kukin 
keila tulee heittää järjestyksessä nurin ja kaatua saa vain yksi keila. 
Kausalalaisittain pientä lohtua toi kilpailusta tullut kaksoisvoitto.

Tulokset: 1. Hannu Laaksonen 12 p (kaikki järjestyksessä nurin) 
2. Veikko Ikonen 11 p ja 3. Keijo Vilander Orimattila /Viljamaa 9 p.

V.I.
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WE SERVE 
kräver ingen översättning 

Så hur säger lionmedlemmar i Japan 
“We Serve”? Jo, det är “We Serve.” 
Vårt motto översätts inte. Lion-
medlemmar i hela världen säger stolt 
“We Serve.” Att vårt motto är uni-
versellt betonar att trots språkliga 
och kulturella skillnader delar vi lion-
medlemmar ett gemensamt mål. Och 
trots att jag är internationell presi-
dent nummer 99 och alla mina före-
gångare har haft sina egna priorite-
ringar och metoder, har internatio-
nella presidenter delat ett gemen-
samt engagemang för att hjälpa.

Värdighet till andra

Så jag hoppas att mitt år som pre-
sident fortsätter på samma sätt och 
att lionmedlemmarna fortsätter att 
hjälpa andra med stor entusiasm och 
god effekt. Men jag hoppas också att 
jag kan göra en insats för hur vi hjäl-
per. Mitt tema handlar om att ge vär-
dighet till andra genom humanitär 
hjälp. Det är något som alltid ingått 
i Lions hjälpinsatser ända sedan 
 Melvin Jones först samlade lion-
medlemmar. Men genom att avsikt-
ligt fokusera på mitt tema och ha det 
som en ledstjärna kan vi säkerställa 
att vi bibehåller och till och med ökar 
vårt engagemang att hjälpa.

Som läkare har jag alltid varit 
engagerad i att förbättra hälsa och att 

göra detta på ett sätt så att patien-
terna bemöts på ett värdigt sätt. En 
bra läkare behandlar inte bara sjuk-
domar, utan ser också till hela männ-
iskan och dennes bekymmer, oro och 
lidande. Om du hade frågat mig efter 
mina många år som läkare om jag 
behandlade hela människan, skulle 
jag ha sagt ”Naturligtvis”. Men det 
krävdes en allvarlig sjukdom för att 
jag skulle omvärdera min inställning 
som läkare. På samma sätt är vi som 
lionmedlemmar hängivna att hjälpa, 
men att omvärdera vår inställning 
och fokusera på andras värdighet i 
allt vi gör kommer att ta vår hjälp 
till en ny nivå.

Ge barnen ett bättre liv

Jag vill be er alla att särskilt ge vär-
dighet till barn det här året. Genom 
ett projekt eller program vill jag be er 
att ge dem ett bättre liv. Tillsammans 
kan vi 1,4 miljoner lionmedlemmar 
hjälpa nästa generation blomstra och 
säkerställa att de får vara friska, hitta 
framtidsmöjligheter och bli lyckliga.

Lions Clubs Internationals president, DR Jitsuhiro Yamada i Finland.

Dr. Jitsuhiro Yamada 
Lions Clubs Internationals 

president

Den japanska texten betyder ”Det är mig en ära att tjäna som 
internationell president”.

1
Det betyder ”Jag ser fram emot ett år med fantastiskt tjänande”.

Beep baseball, uppkallat efter det 
pipande ljud som bollen avger, gör 
att synskadade idrottare kan delta 
i en tävlingssport som många kan-
ske skulle tro är omöjligt att spela 
för handikappade. Eftersom utrust-
ning och turneringar kan vara dyra 
kontaktar många lag lokala lionklub-
bar för att få hjälp till stöd för beep 
baseball-programmet.

Lions träder in

Lionklubbar i hela USA stödjer 
beep baseball-lag på sina hemor-
ter genom att bidra med tid, pengar 
och laganda så att synskadade idrot-
tare kan få njuta av sin kärlek till spe-

let. Lionmedlemmar deltar frivilligt 
på planen som plandomare, bas-
domare, observatörer och huvud-
domare. De är även frivilliga utan-
för planen genom att hålla koll på 
poängen, sköta informationstält och 
dagistält för hundar, förse spelarna 
med vatten och heja på dem. Genom 
sponsring skickar Lions lag till olika 
turneringar och Beep Baseball World 
Series för att hjälpa spelarna uppnå 
sina drömmar om att bli mästare.

Spela boll

Beep baseball är en rolig, praktisk ser-
viceaktivitet som ger lionmedlem-
mar chansen att arbeta tillsammans 

med blinda och synskadade perso-
ner. Kevin Barrett, tidigare president i 
Broadview Heights Lions Club, säger: 
”Som de blindas riddare kan vi arbeta 
med de synskadade och hjälpa dem 
ha en hälsosam och positiv aktivi-
tet. Samtidigt rekryterar vi nya med-
lemmar till Lions genom de synska-
dade i samhället och deras famil-

jer.”  En beep baseball-match består 
normalt av sex omgångar. Slagman-
nen och utespelarna bär ögonbind-
lar. Det finns bara två baser, och de 
piper också. National Beep Baseball 
Association (NBBA) består av upp 
till 26 lag i USA, plus ett i Taiwan. 
Källa: http://www.lionsclubs.org/
SW/our-impact/lions-in-action

Synskadade idrottare intar planen

Plats: Ames, Iowa, USA
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Semesterperioden går mot sitt slut 
och vi kan utvilade och ivriga börja 
med både arbete och fritidssyssel-
sättningar.

I motsats till sommaren i övrigt 
fick vi hålla förbundets årsmöte i 
Vuokatti i utmärkt väder, i fint säll-
skap och med välordnade evene-
mang.

Vid årsmötet godkändes målen 
och verksamhetsplanen för perio-
den 2015–2016. Planeringen av vår 
verksamhet bör vara långsiktig samt 
inriktad på flera år framåt i tiden. 
Den strategiska planen för perioden 
2015–2016 godkändes. Den följer de 
linjedragningar som gjorts under de 
tidigare perioderna med vissa aktu-
ella preciseringar. 

Man kan bekanta sig med den 
godkända verksamhetsplanen på 
Lionsförbundets www-sida För 
medlemmar Verksamhetsplaner och 
 strategier.

Vid det internationella årsmötet i 
Honolulu fick vi mycket positiv upp-
märksamhet. Bland distriktstidning-
arna utsågs vårt eget D-distrikt till 
vinnare. Hedersomnämnande fick 
L-distriktets distriktstidning.

Finland tog hem en dubbelseger 
då det gällde distriktens www-sidor. 
Segern gick till L-distriktets sidor och 
D-distriktet fick ett hedersomnäm-
nande.

Då det gällde klubbar fick LC 
Vanda/Helsinge ett hedersomnäm-
nande. Bland multipeldistrikten 
fick MD 107 Finland även ett heder-
somnämnande. Gratulationer till 
distriktstidningarnas redaktörer och 
de som ansvarade för www-sidorna.

Den gemensamma nordiska 
paradavdelningen fick i serien Uni-
formerade deltagare en andra plats. 
I fredsaffischtävlingen fick Jonna 
Määttä ett hedersomnämnande. Hon 
sponsorerades av LC Sotkamo.

Servicebrickan  
2014–2015

Under den pågående perioden 
erbjuder Lionsförbundet en service-
bricka åt klubbarna. Vi har berättat 
om olika aktivitetsalternativ av vilka 
klubbarna kan välja de som bäst pas-
sar den egna verksamheten. Eller 
låta bli att välja, om klubben redan 
har en egen aktivitet. Valet grundar 
sig helt och hållet på klubbens fria 

vilja. Under våren har vi sänt ser-
vicebrickan till den förra periodens 
klubbfunktionärer samt en preci-
serad variant till den här perioden 
funktionärer nu i augusti. Man kan 
få närmare information om service-
brickans innehåll av klubbens pre-
sident och sekreterare. Man hitta 
uppgifterna även på förbundets  
www-sidor under För medlemmar.

En av de viktigaste principerna i 
vår verksamhet är att komma ihåg 
vårt tema Lions – Många sätt att 
göra gott.

Under perioden 2016–2017 ska vi 
verkligen anstränga oss för att nå det 
mål som vi i Björneborg 2014 enhäl-
ligt ställt upp för Röda Fjädern-in-
samlingen.

Ordförandens  
utmaning gällande 

servicebrickan

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. Man går igenom inne-
hållet hemma tillsammans med bar-
nen. Förutom det här har man för 
lärarna gjort ett färdigt undervis-
ningsmaterial för användning under 
en lektion.

Ordförandens utmaning till klub-
barna: Varje tredjeklassist i Finland 
får Ansvaret är vårt-guiden. På orter 
där det finns flera klubbar ger det här 

en bra möjlighet till samarbete mel-
lan klubbar, zoner eller regioner.

Låt oss se till att det är möjligt 
att fortsätta med vårt värdefulla 
ungdomsarbete lika förtjänstfullt 
som hittills. Vid årsmötet i Vuokatti 
godkände man Lions-lotten som en 
gemensam insamlingsaktivitet för 
att stöda serviceaktiviteter för barn 
och ungdomar. Utgående från den 
respons som kom från fältet förny-
ades lotteriet senaste år så att det 
även är möjligt att sälja lotter till per-
soner som inte hör till lionsorganisa-
tionen. Vi har därför fortsättningsvis 
över en hundrafalt större kundkrets 
än tidigare. Det här har varit många 
lions önskemål och lotterna är därför 
en utmärkt sidoprodukt vid publika 
tillställningar och aktiviteter. Huvud-
vinsten är detta år en personbil.

Ordförandens utmaning till alla 
klubbar: Inte en enda klubb retur-
nerar lotterna utan att först bjuda ut 
dem åt allmänheten eller klubbens 
medlemmar.

Finlands Lionsförbund rf har som 
ett utvecklingssamarbetsprojekt till-
sammans mer UM och LCIF byggt 
och satt igång Lions-ögonsjukhuset 
I Ratnapura, Sri Lanka åren 2009–
2014. 

Sjukhuset har fungerat fram-
gångsrikt till förmån för fattiga 
människor. Sållningsläger ord-
nas i glesbygden där människorna 
bor. 20  850 personer har besökt de 
115 läger som ordnats. I sjukhuset 

har tillsvidare 2  335 personer som 
insjuknat i gråstarr fått gratis grå-
starrsoperation. Utan den här ope-
rationen hade de blivit helt blinda. 

Sjuhuset fungerar nu som ett 
operationssjukhus för gråstarr. Den 
nedre våningen blev dock på hälft. 
Där finns ca 540 m2 med endast 
betonggolv, utan mellanväggar och 
mellantak. Samtidigt är det t.ex. brist 
på patientplatser. Inte lämnar vi väl 
arbetet på hälft.

Ordförandens utmaning till alla 
klubbar: För att få de oinredda utrym-
mena i användbart skick, utmanar 
jag varje klubb på en summa av 5 
euro/medlem för det fortsatta pro-
jektet. Med den summan klarar vi av 
budgeten och vi kan börja förverkliga 
projektet. Summan kan doneras från 
klubbens aktivitetskonto. Det är här 
också fråga om 100-årsjubiléets Syn 
för alla-kampanjen.

Ask one

Den medlemskampanj som påbörja-
des senaste period visade sig vara 
ett utmärkt sätt att få nya tjänande 
händer med i vår verksamhet och att 
hålla kvar sådana som redan är med-
lemmar. Vi fortsätter med samma 
kampanj under den här perioden. 
Med internationella presidenten 
Yamadas ord ska vi dela vårt enga-
gemang och vår iver för lionsverk-
samheten med våra familjemedlem-
mar. I familjer där man gör lionsar-
bete tillsammans skapar men en tra-
dition att tjäna andra. 

Bekanta er med Familjemedlem-
skaps-, Studentmedlems-, Unga 
vuxna- och Leo till Lion-program-
men. Alla dessa ger nedsättning i 
den internationella medlemsavgif-
ten.

Ordföranden står till 
tjänst för klubbar och 

medlemmar

Om Du har något att fråga om vår 
verksamhet eller vill kommentera 
den så ta modigt kontakt. Jag besö-
ker gärna klubbarnas och distriktens 
evenemang. 

Jag önskar alla lion, makar/partner 
och leomedlemmar en framgångsrik 
period.

Jari Rytkönen

Många sätt att göra gott

Ordförandeparet Jari och Taru Rytkönen. Foto: Hanna Lahtinen. 
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På fredagen sammanträdde lions-
förbundets styrelse och guvernörsrå-
det. Vid guvernörsrådets möte beslöt 
man bl.a. utse lion Raimo Paappa till 
tf. kommunikationsledare under den 
nyvalde lion Kari Koponens tjänstle-
dighet 1.7–31.10.2015. En sak som 
diskuterades var förbundskansli-
ets nya telefonnummer (010…) vil-
ket i sig ökar personalens nåbarhet 
men även förorsakar tilläggskostnad 
för den som ringer. Guvernörsrådet 
beslöt att personalens mobiltelefon-
nummer även sätts ut på kansliets 
kontaktlista.

Fredagen innehöll även en semi-
nariedel vid vilken presenterades 
olika delar av Finlands Lionsförbunds 
verksamhet. Forskaren, lion Markus 
Talvio redogjorde för forskningen 
kring Lions Quest-programmet som 
utförs vid Helsingfors universitet. 
Bl.a. har man kunnat visa att lärare, 
som genomgått en LQ-kurs, verkli-
gen har nytta av den i sin egen peda-
gogiska verksamhet. Deras förvänt-
ningar inför kursen blev klart besan-
nade och innehållet i Quest-utbild-
ningen upplevdes som viktigare än 
man trott före kursen.

PCC Seppo Söderholm presente-
rade ”Tack veteranerna”-kampan-
jen som på allt sätt varit lyckad och 
fått ett uppskattande mottagande 
av våra veteraner, våra hedersmed-
borgare. PID Erkki Laine berättade 
om verksamheten vid ögonsjukhu-
set I Ratnapura, Sri Lanka. En fort-
sättning på projektet planeras som 
skulle innebära att fastighetens 
nedre våning, som nu står tom och 
oinredd, kunde tas i bruk för sjuk-
huset.

Vid öppningsfesten på fredags-
kvällen framfördes hälsningar av ID 
Jouko Ruissalo, förbundets ordfö-
rande Tuomo Holopainen, huvud-
kommitténs ordförande Aarto Mäki-
nen ja Leopresidenten Aino-Maija 
Laitinen. Festtalet hölls av professor 
Vesa Linnamo.

2:a VIP Corlew; fortsätt med 
”Fråga en” och se fram 
mot 100-årsjubiléet
I sina tal till mötesdeltagarna tog 2:a 
internationella presidenten Bob Cor-
lew upp många tänkvärda saker. Bl.a. 
det att vi inte alltid själva noterar vad 
gott vi gör. Han nämnde bl.a. ögon-
sjukhuset i Ratnapura, Sri Lanka och 
vår Lions Quest-verksamhet. Det 
kunde han ändå försäkra oss, de som 
blir hjälpta noterar det säkert. Han bad 
att vi på bästa sätt ska stöda den inter-
nationella presidentens tema Värdig-
het, Harmoni och Medmänsklighet 
samt att vi ska fortsätta med kampan-
jen ”Fråga en” (”Ask one”). Han tog 
även upp det kommande Lions jubi-
leumsåret 2017 som hos oss kom-
mer att vara något alldeles speciellt 
då vi samtidigt firar Finlands 100-åriga 
självständighet. Han önskade att alla 
klubbar skulle identifiera de lokala 
behoven och göra projekt kring dem 
till en jubileumsaktivitet. Bob Corlews 
budskap var även att vi som lion ska 
göra oss själv starkare för då gör vi 
även vår egen klubb starkare.

DG Heikki Hemmilä vald till 
vice ordförande
Vid årsmötet valdes VCC Jari Ryt-
könen, LC Uurainen enhälligt till 
förbundets ordförande för perio-
den 2015–2016. I vice ordföran-
devalet fanns två kandidater, DG 
Heikki Hemmilä, LC Ylivieska och 
PDG Jarmo Rastas, LC Rovaniemi/
Lainas. DG Heikki Hemmilä utgick 
med segern med 528 röster mot Ras-
tas 275.

I valet till kandidat för ID-pos-
ten 2016–2018 (medlem i interna-
tionella styrelsen) fanns fyra upp-
ställda kandidater: PCC Markus 
Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela, 
IPCC Asko Merilä, LC Utajärvi, PCC 
Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune 
och PCC Seppo Söderholm, LC Lap-
peenranta/Raja. Vid den första val-
omgången fick ingen av kandida-
terna över 50  % av rösterna. Vid 
den andra omgången fick PCC Mar-
kus Flaaming 465 röster och PCC 
Seppo Söderholm 270. PCC Markus 
Flaaming blev alltså vald till Finlands 
ID-kandidat 2016–2018.

Personval och ekonomi tilldrog sig intresset 
på förbundets årsmöte i Vuokatti, Sotkamo

Huvudkommitténs ordförande Aarto 
Mäkinen hälsar årsmötesdeltagarna 
välkomna till Sotkamo och Vuokatti. 
Foto: BVL

2:a internationella vicepresidenten Bob Corlew tillsammans med mottagaren 
av priset Leo of the Year 2013–2014, Anna-Mari Päivärinta. Foto: BVL

Lionsförbundets 62:a årsmöte hölls i Vuokatti, Sotkamo 12–14.6.2015. 
Bakom arrangemangen stod huvudkommittén under ledning av Aarto 
Mäkinen tillsammans med LC Sotkamo, LC Sotkamo/Vuokatti, LC Sot-
kamo/Sapsottaret, LC Kuhmo, LC Kuhmo/Kuhmonniemi, LC Kuhmo/
Helenat och LC Vuolijoki. Den officiella årsmötesdagen var lördag 13.6 
men årsmötets öppningsfest hölls redan på fredag kväll. Vädret var 
välkomnande och stämningen var öppen och avspänd såsom den bör 
vara då man träffar nya och gamla lionvänner. Vid själva årsmötet 
tilldrog sig personvalen och förbundets ekonomi det största intresset.

I mötet deltog ca 1 500 lion, partner 
och leomedlemmar d.v.s. mindre än 
senaste år i Björneborg. Antalet offi-
ciella, röstberättigade deltagare upp-
gick till 896 från 442 klubbar. Även 
i detta ser vi en nedåtgående trend 
som i sig är beklaglig. Vill vi som 
enskilda lion påverka vår egen fram-
tid, gäller det att delta och inte bara 
att delta utan även framföra åsikter 
då man känner att det finns fog för 
det.

Ett antal internationella gäster 
fanns även på plats i Vuokatti för att 
delta i Europas största lionsårsmöte. 
Bland deltagarna fanns andra inter-
nationella vicepresidenten Robert E 
Corlew från USA, PID Kalle Elster 
från Estland, PID Horst Kirchgatte-
rer från Österrike, DG Anne-Cathrine 
Karlsson från Sverige, DG Lill Alver 
från Norge, PCC Jørgen Ploug från 
Danmark, CC Tryggvi Kristjánsson 
från Island och DG Gabriela Mahlau 
från Tyskland.
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Bokslutet godkändes, 
ansvarsfrihet beviljades
Förbundets verksamhetsberättelse 
och bokslut för 2013–s2014 god-
kändes och ansvarsfrihet beviljades 
de redovisningsskyldiga. Då resul-
taträkningen uppvisade ett negativt 
resultat på 127  509,38 euro föran-
ledde detta dock en viss reaktion från 
mötesdeltagarnas sida. Ärendet i sig 
var väl förberett och det gavs trovär-
diga förslag till hur förbundets eko-
nomi kunde saneras.

Budgeten för verksamhets-
året 2015–2016 godkändes med 
 oförändrad medlemsavgift på 33 
euro/medlem.

Klubbmotionerna
Inom utsatt tid hade 12 motioner 
inlämnats för att behandlas vid års-
mötet. Motionerna kunde denna 
gång indelas i det som gällde stad-
gar, årsboken, månadsrapportering 
och aktiviteter. Motionerna finns 
omnämnda i ett tidigare nummer av 
LION-tidningen. Endast de två första 
motionerna som bägge på ett eller 
annat sätt gällde slopandet av del-
tagaravgift för årsmötet väckte del-
tagarna till diskussion. Guvernörs-
rådets beslutsförslag var att motio-
nerna inte skulle godkännas. Ären-
det fördes till omröstning och motio-
nerna godkändes med rösterna 333 
för och 239 mot. Beslutet innebar 
således att anmälnings- eller delta-
garavgift inte ska uppbäras i fort-
sättningen. 

Från presidiets håll framfördes 
dock att beslutet inte kan gälla 
åren 2016, 2017 och 2018 då 
man redan ingått bindande avtal 
med arrangörerna. Beträffande de 
övriga motionerna beslöts enligt 
guvernörsrådets förslag, d.v.s. 
motionerna godkändes inte.

Till tema för verksamhetsåret 
2016–2017 valdes ” Stöd unga till 
självständighet”. Temat för verk-
samhetsåret 2015–2016 är ” Lions 
– många sätt att göra gott”.

Ännu ingen andra vice 
ordförande
Årsmötet var även ett stadgeänd-
ringsmöte. Det viktigaste föränd-
ringsförslaget gällde införandet av 
en andra vice ordförande för för-
bundet. En motion i ärendet god-
kändes vid årsmötet i Björneborg 
2014. Ärendet har diskuterats och 
man har motiverat en ändring bl.a. 
med att en andra vice ordförande 
skulle få en tillräckligt lång tid att 
förbereda sig för en kommande ord-
förandeperiod samt att ordförande-
nas arbetsmängd kunde fördelas på 
flera personer. Ändringen har också 
kopplats ihop med styrelsens sam-
mansättning. Stadgeändringsförsla-
get höll kvar det tidigare antalet sty-
relsemedlemmar vilket skulle inne-
bära att det med största sannolik-
het skulle vara den andra PDG-plat-
sen som skulle slopas ifall en andra 
viceordförandepost infördes.

Då det kom understödda för-
slag om att denna stadgeändring 
inte skulle godkännas och sittande 
guvernörsråd meddelat att det enhäl-
ligt anser att reformen i detta skede 
inte ska genomföras, godkändes inte 
stadgeändringen till denna del.

Årsmötesarrangemangen 
som tidigare
En fråga på årsmötets agenda var hur 
man ska ordna förbundets årsmöten 
i framtiden. Förslagen var två. Det 
ena gick ut på att man ordnar års-
mötet som förut och det andra att 
det skulle ordnas som ett en-dags 
beslutsmöte. Vid omröstningen 
segrade förslaget att även i fortsätt-
ningen ordna årsmötena enligt nuva-
rande modell.

Distriktsguvernörer 2014–2015
Vid årsmötet konstaterades även för-
slaget till distriktsguvernörer för peri-
oden 2015–2016 vilka är: Ari Lindell, 
LC Loimaa/Tähkä (A), Kari Eväsoja, 
LC Helsinki/Malminkartano (B), 
Juha Pirkkamaa, LC Jokioinen (C), 
Markku Vihavainen, LC Juva (D), 
Erkki Voutilainen, LC Valkeakoski 
(E), Timo Sysilampi, LC Seinäjoki/

Törnävä (F), Jorma Tuhkanen, LC 
Viitasaari/Porthan (G), Kyösti Suo-
malainen, LC Kitee/Ilmarinen (H), 
Harri Hirvelä, LC Kempele/Sampola 
(I), Hannu Nyman, LC Iisalmi/Kol-
jonvirta (K), Kauko Niemelä, LC 
Sodankylä (L), Antti Raitaniemi, LC 
Pori/Karhu (M), Veikko Teerioja, LC 
Helsinki/Kruunuhaka (N) och Jukka 
Borén, LC Kälviä (O).

Den slutliga utnämningen skedde 
i slutet av juni vid det internationella 
årsmötet i Honolulu, Hawaii.

Efter årsmötet samlades det nya 
guvernörsrådet till konstituerande 
möte bl.a. för att välja styrelse for 
verksamhetsåret 2015–2016. Resul-
tatet var att styrelsen består av ord-
förande, CC Jari Rytkönen, viceord-
förande, VCC Heikki Hemmilä, före-
gående ordförande, IPCC Tuomo 
Holopainen, DG Kauko Niemelä, 
DG Markku Vihavainen, PDG Kalevi 
Sillanpää och PDG Kaisa Vainio. 
Som sekreterare fungerar GS Maa-
rit Kuikka. 

Belönade vid årsmötet
 Under årsmötet i Vuokatti kom man 
på många sätt ihåg förtjänta klubbar, 
lion och leomedlemmar.

Presidential Award beviljat av 
internationella presidenten Joe Pre-
ston fick CC Tuomo Holopainen,  
MD-PRC Thorleif Johansson, PID 
Tapani Rahko och  PID Erkki Laine.

Internationella presidentens 
Leadership Award fick  VCC Jari Rytkö-
nen, LQ-CD Osmo Harju, PDG Marjo 
Kiviranta och  PDG Jorma Laurila.

Till Leo Anne-Mari Päivärinta 
överräcktes den internationella 
utmärkelsen Leo of the Year 2013–
2014.

Vid själva årsmötet på lördagen 
överräcktes förbundets miniatyr-
flagga på fot åt den föregående ord-
föranden, IPCC Asko Merilä

PIP Tae-Sup Lees pris, gick denna 
gång LC Vesanto. Priset får årli-
gen den klubb som under perioden 
mest har höjt medlemsantalet från 
under 20 medlemmar till mins 20. 
LC Vesanto höjde sitt medlemsan-
tal från 13 till 22.

Miljöpriset för årets miljögärning, 
som nu utdelades för tredje gången, 
gick till LC Vantaa/Simonkylä.

Arne Ritari-stiftelsen belönade 
även förtjänta aktörer. Stiftelsens 
utmärkelsetecken med tre heral-
diska rosor fick DC Ari Mårtensson 
LC Tuusula och 2:a VDG Sinikka 
Uola, LC Hämeenlinna/Linnattaret. 
Utmärkelsetecknet med två heral-
diska rosor fick DC Timo Kulmala, 
LC Kauhajoki/Aro, PDG Jaakko Räik-
könen, LC Rauma/Ruori, PDG Tapani 
Matintalo, LC Sastamala/Vammala, 
DG Jouko Hirvonen, LC Outokumpu/
Kupari och DG Kalevi Sillanpää, LC 
Punkalaidun.

Då det gällde tävlingen om mest 
betalda adresser var ordningsföljden: 
1. LC Valkeakoski (E-distriktet) 170 
adresser 2. LC Toijala/Arvo Ylppö 
(E-distriktet) 140 adresser 3. LC 
Joensuu/Puukello (H-distriktet) 130 
adresser 4. LC Ylistaro (I-distriktet) 
120 adresser. 

R3Bels SKEBA -segrare
På lördagen ordnades som sidopro-
gram Ungdomsevenemanget V15 
och SKEBA -ungdomsbandstäv-
lingens final i Sotkamo Angry Birds 
Activity Park. Själva ungdomsevene-
mangets mål var att erbjuda upple-
velser som innehållsmässigt erbjöd 
kunskap om och hjälp för att förhin-
dra marginalisering hos unga.

I SKEBA-tävlingen gick första pri-
set (1  500 €) till R3Bels från Kemi-
järvi. På andra plats kom Four Bar 
Systems från Nyslott och på tredje 
plats Metallileka från Karijoki. BVL

Forskaren, lion Markus Talvio berät-
tar livfullt om forskningen kring och 
uppföljningen av Lions Quest-pro-
grammet under årsmötets seminarie-
del. Foto: BVL

Förbundets inkommande ordförande Jari Rytkönen har här överlämnat årsmö-
tesspiran till arrangörerna av årsmötet 2016 i Åbo med huvudkommitténs ord-
förande, PDG Björn Taxell i spetsen. Foto: BVL
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Aloha, Aloha – Mahalo uttrycker bra 
känslorna efter att man varit med 
om Lions Clubs Internationals 98:e 
årsmöte i Honolulu på ön Oahu, 
Hawaii, d.v.s. hej och hejdå – tack 
så mycket.

Att besöka Hawaii är säkert en 
dröm för många. Bruset från vågorna 
och suset i palmerna har sin lock-
else. För många lion finns det säkert 
också en önskan att delta i ett inter-
nationellt årsmöte, i LCI:s Conven-
tion eller årskongress. Kärt barn har 
många namn. Nu i juni 2015 kunde 
man låta båda önskemålen gå i upp-
fyllelse och det gjorde dryga 100 fin-
ländska lion och partner. 

Själva syftet med årsmötet är att 
välja president, första vice president, 
andra vice president och 17 medlem-
mar i den internationella styrelsen 
samt behandla andra ärenden som 
finns på agendan. 

Mötesplatsen var Hawaii Con-
vention Center, ett komplex med 
ca 100  000 m2 mötes- och utställ-
ningsutrymmen. Det totala anta-
let deltagare uppskattades till ca 
15  000 varav 5  548 officiella dele-
gater och suppleanter. Avstånden 
mellan hotell och mötesplatsen var 
relativt korta, t.o.m. på gångav-
stånd, och busstransporterna löpte 
smidigt. Vädret var varmt och soligt, 
endast upp mot bergen kunde man 

på avstånd se regntunga skyar. De 
fyra egentliga kongressdagarna gav 
i sig sysselsättning för hela dagen 
men det fanns nog även tid bl.a. för 
besök på Waikiki Beach för ett dopp 
i Stilla havets vågor och på kvällarna 

var stranden perfekt för en promenad 
om man undvek ställen där lyxhotel-
len trängde sig allt närmare havet.

Alla finländare var säkert på plats 
redan på fredagen 26.6. och då kunde 
man i ganska lugn takt registrera sig. 

Trots att det alltid fanns massor av 
människor i kongresscentret gick det 
mesta smidigt och  ganska så raskt 
ifall man hade alla papper i ordning.

Andra pris i paraden

På lördag morgon och förmiddag gick 
den internationella paraden av sta-
peln där kanske uppemot 10  000 del-
tagare marscherade längs  Kalakaua 
Avenue i centrala Honolulu, många 
klädda i folkdräkt med orkestrar 
och färggranna paradvagnar. Parad-
sträckan var ca 1,5 km lång. Den 
skandinaviska  (nordiska) gruppen 
marscherade som alltid taktfast till 
sången ”Den glade vandraren” med 
vajande fanor och med deltagarna 
iklädda den redan traditionella vita 
paraddräkten eller folkdräkt. I parad-
tävlingen kom den skandinaviska 
gruppen igen på prispallen. Man 
erhöll andra pris i kategorin unifor-
merade grupper. På kvällen kunde 
man se och höra den internationella 
showen i kongresscentret med artis-
terna Kenny Loggins, Mickey Tho-
mas från bandet Jefferson Starship 
och Steve Augeri från bandet Jour-
ney.

På söndagen inleddes det egent-
liga årsmötet med öppningsses-
sionen där man till en början fick 
uppleva en fartfylld musik- och 

Aloha, Aloha Honolulu – Mahalo

Paraderande färggranna nordiska lion på Kalakaua Avenue i centrala Honolulu. Foto: BVL.

Entrén till Hawaii Convention Center med välkomstskylt och lion klädda i Aloha-dräkt, Hawaii-skjorta och ljusa byxor/
kjolar. Foto: BVL.



4/15  LION  71

dansshow med ”Lejonkungen” som 
tema. Internationella presidenten 
Joe Preston kom inte långt efter i 
showhänseende med sitt inlednings-
anförande med tal och sång. Vid 
öppningssessionen presenterades 
även vinnaren i den internationella 
fredsaffischtävlingen och i uppsats-
tävlingen för blinda elever och elever 
med nedsatt syn. Vinnaren i den 
förstnämnda var Wei Jin Qian från 
Kina och i den andra Jalan  Ballard 
från USA. De prisbelönta bidragen i 
fredsaffischtävlingen fanns utställda 
i kongresscentret, bland dessa den 
finländska skoleleven Jonna Määttäs 
bidrag som fick ett hedersomnäm-
nande.

Timothy Shriver,  
Special Olympics, 

årsmötets huvudtalare

På programmet stod även flaggcere-
monin där alla länder i lionfamiljen 
var representerade. Dagens huvudta-
lare var Timothy Shriver, ordförande 
för Special Olympics. I sitt tal, som 
stundtals var gripande, visade han 
på de möjligheter som personer med 
utvecklingsstörning har att förverk-
liga sig både i idrotts- och andra sam-
manhang.

Under den andra plenarsessio-
nen på måndagen redogjorde LCIF:s 
ordörrande Barry J. Palmer för vad 
LCIF har åstadkommit med insat-
ser över hela världen. Man hedrade 
även de personer som donerat över 
100  000 USD till stiftelsen, många 
av dem från Taiwan. 

Under sessionen presenterades 
även kandidaterna till posten som 
internationell andra vicepresident. 
Först i turen med anförande var PID 
Salim Moussan från Libanon och 
efter honom PID Naresh Aggarwar 
från Indien. Före detta hade alla 17 
kandidaterna till de 17 posterna som 
internationell direktor, dvs medlem 
i internationella styrelsen, presente-
rats för mötesdeltagarna.

Den tredje sessionsdagen inled-
des i arla morgonstund med val av 
andra vice president och internatio-
nella direktorer och omröstning om 
aktuella stadgeändringsförslag. Kön 
till valurnorna var som vanligt lång 
men köandet gav även möjligheter 
till umgänge med lionkolleger från 
när och fjärran.

Lions humanitära 
utmärkelse till Carolyn 

Miles från Rädda Barnen

Lions humanitära utmärkelse 2015, 
organisationens främsta utmärkelse, 

överlämnas till Carolyn Miles, VD 
och högsta chef för Rädda Barnen. 
Med utmärkelsen följde ett anslag på 
250  000 USD från Lions Clubs Inter-
national Foundation för fortsatta 
humanitära aktiviteter. I sitt tacktal 
tog Carolyn Miles upp barnens situa-
tion i konfliktområden med exempel 
från bl.a. Syrien och vid naturkata-
strofer. Hjälpbehovet är enormt och 
hon var tacksam för de bidrag som 
lionsorganisationen ger.

PID Naresh Aggarwar 
vald till andra 
internationella  
vice president

Vad valen beträffar utsågs Dr 
Jitsuhiro Yamada från Japan till 
internationell president och till för-
sta internationell vicepresident 
Robert ”Bob”  Corlew från USA. Till 
andra internationell president valdes 
Naresh Aggarwar från Indien. Han 
segrade över sin medtävlare Salim 
Moussan från Libanon med 2  944 
röster mot 1  743 för Moussan. 

Till förstaårsdirektorer valdes: 
Melvyn K. Bray, USA, Pierre H. 
 Chatel, Frankrike, Eun-Seouk Chung, 
Republiken Korea, Gurcharan Singh 
Hora, Indien, Howard R. Hudson, 
USA, Sanjay Khetan, Nepal, Richard 
Liebno, USA, Robert M. Libin, USA, 
Helmut Marhauer, Tyskland, William 
L. ”Bill” Phillipi, USA, Lewis Quinn, 
USA, Yoshiyuki Sato, Japan,  Gabriele 
Sabatosanti  Scarpelli, Italien, H. 
 Jerome Thompson, USA, Ramiro 
Vela Villarreal, Mexiko, Roderick 

Paul Wright, Kanada och Katsuyuki 
Yasui, Japan.

Följande ändringar i organisationens 
internationella stadgar och arbets-
ordning godkändes:

1. Sammansättningen av den inter-
nationella styrelsen ändras så 
att antalet styrelsemedlemmar 
från USA minskas med 3 och 
antalet styrelsemedlemmar från 
ISAAME  (Indien, Södra Asien, 
Afrika och Mellanöstern) ökas 
med 2 och från OSEAL (Orienten 
och Sydöstra Asien) ökas med 
1. Ändringen genomförs över en 
period på tre år.

2. Man återinför posten som tredje 
vice president

3. Man ändrar namnet på ledar-
skapskommittén till ledarutveck-
lingskommittén.

4. Man kräver att obetalda medlems-
avgifter ska vara betalda minst 15 
dagar innan delegatlegitimeringen 
stängs vid distriktsmöten.

5. Man ändrar procedurerna vid änd-
ring av distriktsgränser.

Sedan äntligen; installeringen av 
distriktsguvernörerna för perioden 
2015–2016. För många en alltid lika 
efterlängtad ceremoni, fylld av glädje 
och förväntan inför den kommande 
perioden. Elektbanden rivs, kramar 
och lyckönskningar haglade, Lions-
året är vårt!

Årsmötet består ju inte bara av 
de officiella plenarsessionerna. I det 
tryckta programmet fanns upptaget 

ca 40 seminarier, möten och mot-
tagningar. Seminarierna täckte de 
flesta verksamhetsformerna inom 
Lions, från medlemsrekrytering och 
serviceaktiviteter till användning av 
 sociala medier och allt däremellan.

Så var det 98:e internationella års-
mötet över. För de flesta av de fin-
ländska deltagarna var inte resan 
över. En del stannade för en tid kvar 
på Hawaii, andra valde resrutter där 
man kunde bekanta sig med andra 
delar av världen. Vi har väl alla ändå 
kommit hem vid det här laget. Den 
nya Lions perioden kallar. 

Noterat: BVL

PID Naresh Aggarwar från Indien val-
des till andra internationella vice pre-
sident 2015–2016. Foto: BVL.

Prisbelönta fredsaffischer utställda i Hawaii Convention Center med vår egen Jonna Määttäs bidrag längst uppe till 
vänster. Foto: BVL.
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Under början av perioden 2015–
2016 sker det förändringar inom för-
bundets kommunikationssektor. För-
bundskansliets kommunikationsse-
kreterare Kaisa Hartzell har under 
sommaren gått på moderskapsle-
dighet och då den här tidningen 
utkommer sköter hon med största 
sannolikhet redan sin förstfödda. För 
Kaisa har man inte anställt vikarie 
utan man har valt kommunikations-
byrån Medita Communications att 
sköta uppgifterna. Tiinu Wuolio och 
Saara Salaja fungerar där som våra 
kontaktpersoner. Samtidigt tog kom-
munikationsledaren Thorleif Johans-
sons treåriga period slut 30.6. Till ny 
branschledare valdes lion Kari Kopo-
nen, LC Heinola/Jyränkö. För att änd-
ringarna ännu inte skulle sluta vid 
detta, sköter lion Raimo Paappa, 

LC Helsinki/Floorankenttä kommu-
nikationsledarens uppgifter under 
Kari Koponens sjukledighet 1.7.–
31.10.2015. Välkomna med i arbetet, 
Kari och Raimo! Och en stor kram av 
tacksamhet till Tusse för uppgiften 
som kommunikationsledare.

I samband med bytet av bransch-
ledare har man vid förbundet inrättat 
en kommunikationsarbetsgrupp som 
stöder kommunikationsledaren i det 
praktiska arbetet och sköter sådana 
uppgifter som det inte är menings-
fullt att utlokalisera. De resurser som 
man vid förbundet har reserverat för 
utlokalisering är begränsade.

Hur ser alltså förbundets nya orga-
nisation för kommunikationsärenden 
ut? Ett försök att ge en bild av den 
ser ut så här:

Kommunikationsbranschens led-
are (MD-PRC) rapporterar till sty-
relsen och vidare till guvernörsrå-
det såsom alla andra branschledare. 
Generalsekreterarens (GS) uppgift är 
att följa med och vägleda bransch-
ledarnas arbete. Generalsekreteraren 
ansvarar även för de externa tjäns-
terna, d.v.s. är den i organisationen 
som beställer arbetena från kommu-
nikationsbyrån.

För att organisationen ska fung-
era förutsätts en noggrann plane-
ring av kommunikationsärendena 
som sedan ligger till grund för för-
verkligandet och beställningarna. Av 
den här orsaken fick branscherna och 
arbetsgrupperna i maj 2015 till upp-
gift att göra kommunikationsplaner 
och utse någon till kommunikations-
ansvarig för respektive arbetsgrupp 
som vid behov kommunicerar med 
kommunikationsledaren och kom-
munikationsarbetsgruppen. Utgå-
ende från branschernas och arbets-
gruppernas planer gör man sedan, 
för första gången i förbundets his-
toria, upp en kommunikationsplan 
som gäller hela förbundet. 

I praktiken sker kommunikationen 
utgående från den nämnda planen, 
d.v.s. då generalsekreteraren faststäl-
ler Medita Communications uppdrag 
är utgångspunkten kommunikations-
planen och diskussionerna med 
kommunikationsledaren om att verk-
ställa planen. Kommunikationsleda-
rens uppgift är även att föra expert-
diskussioner med kommunikations-
byråns representanter beträffande 
kommunikationens innehåll. 

Såhär framskrider ärendet-i teo-
rin. Det är klart att allt inte i bör-
jan sker utan störningar och problem 
och därför får man lugnt och sansat 
ta sig an utmaningar och situationer 
en i sänder.

Hur kommer man sedan att 
stöda klubbarna och distrikten i 
deras kommunikation? Kommuni-

kationsarbetsgruppens uppgift är 
att vara till hjälp. Man kan sända 
post till arbetsgruppen på adressen  
 viestinta@lions.fi. Därtill lönar 
det sig att noga bekanta sig med  
www.lions.fi – För medlemmar. Där 
har man samlat direktiv för hur man 
beställer och använder sig av olika 
slag av Lionsmaterial. Alldeles i slu-
tet av perioden 2014–2015 fick man 
färdigt bl.a. underlag för diplom 
och donationsbrev som medlem-
marna kan beställa. Likaså en pre-
sentationsfolder med innehåll som 
klubbarna och distrikten kan dra 
nytta av då de underhandlar med 
samarbetspartner. Med i foldern 
kan man sätta eget presentations-
material, t.ex. distrikts- eller klubb-
tidningen, och samla material som 
passar för det givna tillfället (finns 
även på våra www-sidor – För med-
lemmar). Det nämnda materialet 
kostar och beställningsdirektiv hit-
tar man på våra www-sidor. Ytterli-
gare som en nyhet bland kortutbu-
det finns ”Många sätt att göra gott” 
-kort som man kan sända till samar-
betspartner t.ex. som ett tackkort.

***

I början av perioden önskar jag 
också Lions Quest-arbetsgruppens 
nya ordförande 2015–2016 Raija 
Fors, LC Ylivieska/Savisilta välkom-
men. PCC Heidi Rantala, LC Tam-
pere/Siilinkari fortsätter med upp-
giften som LCIF-koordinator 2015-
2017. Lyckönskningar till dem och 
alla de som fungerar som förtroen-
devalda 2015–2016! Gemensamma 
utmaningar finns det tillräckligt av 
men de tas emot med modet hos ett 
lejon! 

En bra fortsättning på det nya 
lionsåret 2015–2016!

Kommunikationssektorn får nya aktörer 
och verksamhetsformer

GS-maken Jyrki Ahmala och GS utbyter nyheter med lion Kaarina Laine. 
Foto: Heikki Hemmilä.

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2015–2016
Styrelsens möten:
28.8./24.9./29.10./20.11.
28.1.2016/4.3./28.4./27.5.

Guvernörsrådets möten 2015–2016:
28–30.8.2015, Luostotunturi (LC Sodankylä)
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
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Varje år, i samband med den årtids-
mässiga flytten, flyger tusentals små 
tranor över Himalaya på en höjd av 
8  000 meter. Dessa jungfrutranor är 
minsta arten av tranor, och för att 
de ska överleva denna ansträngande 
resa är de beroende av samarbete, att 
fungera som ett team, familjestruk-
tur och harmoni mellan alla medlem-
mar i flocken.

I Japan har tranan traditionellt 
varit en symbol för ett långt liv. Inom 
den japanska konsten origami är tra-
nan den mest grundläggande form 
som alla barn lär sig göra. Seden att 
vika origamitranor är en sorts medi-
tation som visar familjens och vän-
nernas innerliga önskan om att sjuka 
ska bli friska igen. Tranan har också 
blivit en symbol för fred – inte bara i 
Japan utan runtom i världen. 

Fred, hopp, beslutsamhet, lagar-
bete och att förena folk genom att 
tjäna är centrala punkter i presiden-
tens tema för 2015–2016 – ”Värdig-
het. Harmoni. Medmänsklighet.”

En av de grundläggande lärosats-
erna om mänsklig värdighet och 
självrespekt är förmågan att försörja 
sig själv och sin familj, och ändå står 
miljoner människor inför en framtid 
med föga hopp om att förbättra sina 
liv och ta hand om sina barn.

Att göra en insats genom hjälpin-
satser för barn fortsätter att vara ett 
viktigt fokusområde i år genom att 
stärka eller utöka våra befintliga pro-
gram med Initiativet Barns värdig-
het. Med detta initiativ uppmuntras 
lionmedlemmarna att utöka hjälpen 
till barn genom att:

• Stödja och förbättra framtiden för 
barn på sjukhus

• Uppfylla behov bland barn i 
flyktingläger

• Uppfylla behoven för hungriga 
barn

• Fortsätta och utöka programmet 
för läsinsatser

Det här är bara några av de många 
servicemöjligheter som tar itu med 
barns behov. Mer information om 
Initiativet Barns värdighet kommer 
att finnas på www.lionsclubs.org.

Hjälpa andra. Vårt arv av hjälpin-
satser har vårdats i nästan 100 år. För 
att nå vårt mål för Hunda årsjubileets 
hjälputmaning, att hjälpa 100 mil-
joner människor innan den 30 juni 
2018, måste vi tredubbla våra hjäl-

pinsatser inom de områdena och 
fortsätta att uppmuntra klubbarna 
att rapportera sina insatser via ser-
viceaktivitetsrapporten på MyLCI. 
Genom att hjälpa andra förändrar vi 
världen och sår frön av harmoni, för-
ståelse och fred.

Som en internationell organisa-
tion måste vi ha förståelse för och 
uppskatta kulturer som inte är som 
vår. Distriktsguvernörer och rådsord-
förande uppmuntras att hålla kon-
takt med varandra internationellt 
för att hitta möjligheter till gemen-
samma internationella servicepro-
jekt. Klubbar uppmuntras också att 
delta i detta initiativ genom vårt vän-
klubbsprogram. Att samarbeta med 
medlemmar från olika kulturer och 
olika åsikter breddar våra perspektiv 
och ger inspiration till aktiviteter på 
våra hemorter.

Fler medlemmar  
= mer hjälp

Våra medlemmar och klubbar är cen-
trala i vår organisation, och för att 
fortsätta hjälpa måste vi fortsätta 
att växa i antal medlemmar. Vår till-
växt är beroende av många faktorer, 
såsom ett dynamiskt GMT, effektiva 
marknadsstrategier kopplade till pro-
gram för medlemstillväxt, hängivna 
ledare med början på klubbnivå, och 
att kontakta kvinnor och familjemed-
lemmar.

Tillsammans har vi byggt upp 
vårt medlemstal till nästan 1,4 mil-
joner, och måste fortsätta växa för 
att räknas under nästa sekel av hjäl-
pinsatser. Var öppen för nya idéer, 
och samarbeta med medlemmarna i 
GMT och GLT för att hitta nya sätt 
att främja tillväxt, engagera medlem-
mar genom service och utveckla led-
are.

Klubbpresidenter är viktiga för 
vår framgång som organisation. Alla 
klubbpresidenter uppmuntras att för-
ändra atmosfären i sina klubbar så 
att medlemmarna känner självförtro-
ende och arbetar i samförstånd med 
varandra och sina hemorter.

”Fråga en”  
börjar hemma

Dela ditt engagemang och din entu-
siasm för Lions med din familj. Famil-
jer som tjänar tillsammans som lion-
medlemmar etablerar en familje-

tradition av att hjälpa andra. Vår 
medlemskampanj Fråga en börjar 
hemma. Om medlemmarnas famil-
jer är i frontlinjen och hjälper på 
sina hemorter får vi det erkännande 
vi förtjänar som världens största ser-
viceorganisation.

LCIF – återupprättar 
värdighet, främjar 

harmoni och hjälper 
människor

LCIF står i centrum för vår globala 
service, använder anslag för att 
skapa goodwill, undanröjer mänsk-
ligt lidande och ger nytt hopp och 
värdighet till människor runtom i 
världen. Lionmedlemmar ombeds att 
ta vara på varje möjlighet att stödja 
LCIF med generösa donationer och 
Melvin Jones Fellowships.

Höjdpunkter i det internationella temat 2015–2016

Värdighet. Harmoni. Medmänsklighet.

När vi närmar oss vårt hundra års-
firande och strävar efter att hjälpa 
människor i nöd, vill vi att alla lion 
kommer ihåg att respektera värdig-
heten hos dem vi hjälper, och att 
hjälp till andra inte bara är en vän-
lig utan också betyder att vi bygger 
upp en förståelse och harmoni, och 
att medmänsklighet inte bara är en 
plikt utan vårt ansvar.

Arrangemangen kring NSR 2016 i full gång
Det nordiska samarbetsrådets (NSR:s) möte hålls i Rovaniemi 15–17.1.2016.
Rovaniemis alla, nästan 300, lion önskar er varmt välkomna till ”Lapplands 
pulserande hjärta”. Som ansvarig arrangör fungerar lionsklubbarna Rova-
niemi/Lainas och Rovaniemi/Ounasvaara.

För mötesveckoslutet har vi byggt upp ett lättsamt men ändå sakligt eve-
nemang med möten, seSminarier och inte att förglömma, med tid att umgås. 
NSR-evenemanget är öppet för alla lion, partner och leomedlemmar.

NSR 2016 i hjärtat av Rovaniemi

Det är lätt att komma till Rovaniemi med flyg, tåg, egen bil eller t.o.m. med 
buss. Rovaniemi är Lapplands huvudstad och administrativa centrum vil-
ket garanterar att Rovaniemi är en utvecklad, modern stad med ett mångsi-
digt utbud av tjänster. Stadens tjänster samt mötesplatserna är på gångav-
stånd från varandra. Man kommer lätt ut i naturen varför ett formellt möte 
på några minuter övergår i en gemytlig naturupplevelse.

Evenemanget hålls på det legendariska  
Hotel Rantasipi Pohjanhovi  

– ett hotell fyllt av ”Lapplands magi”

Rantasipi Pohjanhovi är ett mångsidigt hotell i centrum av Rovaniemi, allde-
les i närheten av Polcirkeln, mitt bland aktiviteter och sevärdheter. Pohjan-
hovi är en berömd träffpunkt uppe i norden där restaurangerna bjuder på 
det lapplänska kökets bästa läckerheter och den vittberömda renskaven. På 
Rantasipi Pohjanhovi trivs du och bor bekvämt.

Anmälningen till NSR har öppnats

Anmälningen till NSR har öppnats och blanketten hittar du på adressen  
www.lions.fi/nsr2016 – på sidorna hittar du även information om tidta-
beller etc.

Vi ses i Rovaniemi 15–17.1.2016

 Erkki Kämäräinen Jarmo Rastas
Arrangörskommitténs ordförande sekreterare
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Internationella styrelsen för perio-
den 2014–2015 höll sitt tredje och 
samtidigt sitt sista möte i Honolulu, 
Hawaii. Alla känner till Hawaii och 
Honolulu som man gärna upplever 
som ett paradis på jorden. Många 
drömmer om att få komma dit och 
många beger sig också dit. Så var det 
då man i Finland på förhand diskute-
rade saken. Man hoppade över tidi-
gare årsmöten då man sparade för 
Hawaii-resan. Slutresultatet var att 
ca hundra deltagare begav sig iväg. 
Antalet var helt bra men på förhand 
hade man förväntat sig något flera. 
Staden med sina långa sandsträn-
der motsvarade säkert soldyrkarnas 
drömmar.

Som mötesplats för styrelsen 
fungerade Waikiki-hotellet i Hono-
lulu och som sådant mycket lyckat. 
Man satt på möte från morgon till 
kväll och därför var det viktigt att 
tekniken fungerade, omgivningen 
spelade en sekundär roll. Styrelsens 
föredragningslista var ganska kort 
men några för oss finländare viktiga 
saker behandlades.

Papperstidningen 
utkommer trots allt

Vid det föregående mötet beslöt man 
att man skulle upphöra med att ge 
ut Liontidningens pappersversion. 
Det var tydligen på grund av det 
utbredda motståndet som beslu-
tet återtogs men det blev ändå änd-
ringar i utgivningen. Från början av 
2018 utkommer Liontidningen, som 
ges ut av internationella huvudkon-
toret, fyra gånger i året i stället för 
nuvarande sex. Under de mellanlig-
gande perioderna ges tidningen ut i 
en nätversion. Det var ett beslut som 
kräver många tilläggsutredningar 
men principen är klar. Det främsta 
målet är kostnadsinbesparingar.

Utgivningen av de finländska lio-
nens egen tidning bör redas ut med 
beaktande av den version som utges 
av huvudkontoret. I Finland är änd-
ringen till stor del beroende av änd-
ringar i stödbidraget från huvud-
kontoret. Den här saken diskuterade 
man inte ännu i styrelsen men det 
förefaller klart att bidraget sjunker.

Medlemsantalet sjönk i 
slutet av perioden

Även under det här året har det i 
medlemsutvecklingen uppträtt ett 
beklagligt vårligt fenomen. Med-
lemsantalet sjunker dramatiskt under 

maj–juni. Den här gången var det 
ännu mer dramatiskt då medlems-
antalet sjönk under det redan upp-
nådda gränsen på 1,4 miljoner. Det 
slutliga antalet är 1  377  913 med-
lemmar. Fenomenet är känt även i 
Finland men ändå tycks det komma 
som en överraskning för alla. I fort-
sättningen funderar man ut sätt att 
ändra på situationen.

Oklarheter kring antalet 
studentmedlemmar

Att få klarhet i det verkliga med-
lemsantalet i de distrikt där det finns 
många studentmedlemmar förefal-
ler vara svårt. Därför beslöt styrel-
sen att slopa rösträtten för de distrikt 
där över 5 % av medlemmarna är stu-
derande. Rättigheten ges tillbaka då 
distriktet på ett trovärdigt sätt har 
utrett sitt verkliga medlemsantal. 
Man väntar på utredningar från 35 
distrikt, huvudsakligen från Indien. 
Studentmedlemmarna betalar hälf-
ten av den normala medlemsavgiften 
men inverkar på rösträtten i distrikts-
guvernörsvalen. I vissa distrikt har 
dessa misstänkta spökröster använts 
för att inverka på guvernörsvalet. I 
Finland har man inte tagit i bruk stu-
dentmedlemsklassen.

Kuba och Myanmar nya 
lionsländer?

Man har utrett nya medlemsländer. 
Kuba och Myanmar, där det inte av 
politiska orsaker varit möjligt att 
grunda klubbar, är nu på väg med. 
Till en början som filialklubbar till 
Portugal och Australien och senare 
som egentliga klubbar. Problemen 
vid grundandet är hur man förhåller 
sig till lagstiftningen och penningrö-
relsen. I medlemsländernas statistik 
har man hittat saker som bör utredas 
därför att man i 27 medlemsländer de 
facto för närvarande inte har varken 
klubbar eller medlemmar.

Mellanamerikas östater överförs 
till konstitutionella området USA

Man beslöt att multipeldistriktet 
MD 60 överförs från det sydameri-
kanska konstitutionella området till 
konstitutionella området USA. MD 
60 bildas av östaterna inom det kari-
biska området. Överföringen grundar 
sig på en enhetlig anhållan från med-
lemmarna i multipeldistriktet. I bak-
grunden spelade språkfrågan eng-
elska – spanska en betydande roll. 
Ledningen för det sydamerikanska 
konstitutionella området motsatte 
sig självklart ändringen men konflik-
terna konstaterades vara så uppen-
bara att man beslöt göra ändringen. 
Inom MD 60:s område finns ca 3  500 
lion.

Ändring i deltagarregeln

Man planerar ändringar i reglerna för 
mötesdeltagande. Rådande praxis 
har varit att man fått utmärkelsen 
för 100 procentigt deltagande då 
man deltagit i alla möten eller gjort 
ett ersättande klubbesök. I framtiden 
får man utmärkelsen då man deltagit 
i klubbens alla aktiviteter. Man tror 
att den nya modellen bättre lämpar 
sig för den tid vi lever i. Många lion 
är jäktade människor och man har 
inte möjlighet att delta i alla möten. I 
Finland har redan många klubbar gått 
in för att ett deltagande i en aktivitet 
ersätter ett möte.

Kandidatur till ID- och 
IP-befattningar

På engelsmännens initiativ diskute-
rade man vid det föregående mötet 
möjligheten till en samtidig kandi-
datur till uppgiften som interna-
tionell president och styrelsemed-
lem. Ärendet diskuterades överhu-
vudtaget inte mera varför det tidi-
gare beslutet att inte ändra på stad-
garna förblev i kraft. Ett multipeldi-

strikt eller distrikt kan inte samtidigt 
ställa upp en kandidat till vice pre-
sident och till internationell direktor.

Pengar till finländska 
projekt

Besluten som fattades av LCIF:s sty-
relse var positiva då det gällde Fin-
land. Det internationella Quest-forsk-
ningsprojektet som Markus Talvio 
har påbörjat fick det ansökta bidraget 
på 125  000  $. Solkokarprojektet som 
förverkligas som ett NSR-projekt fick 
ett stöd på 33  500  $. Solkokarna 
levereras till Kenya där lokala lion 
sköter saken vidare. Projektet håller 
på att få omfattande uppmärksamhet 
då LCIF:s ordförande under den här 
perioden, IPIP Joe Preston, nämnde 
det som ett exempel på internatio-
nella projekt i sitt nyhetsbrev som 
riktade sig till hela lionsorganisatio-
nens medlemskår. Förbundets med-
lemsrekryteringsstöd beviljades till-
läggstid. Alla våra ansökningar god-
kändes alltså.

Övriga nyheter från 
Honolulu

För oss finländare ett mycket vik-
tigt ärende, nämligen att utse presi-
dentkandidat skedde inte i Honolulu. 
Årsmötet godkände förslaget att 
grunda en tredje vice presidentbe-
fattning men rekommenderade kan-
didater utsågs inte. Det sker ganska 
så säkert först 11 september då pre-
sidenterna håller ett möte. Fram till 
dess fortsätter spänningen. Då den 
här tidningen utkommer har mötet 
redan hållits och man känner också 
till utgången.

Den påbörjade perioden medförde 
för min egen del något mera ansvar. 
President Yamada utsåg mig till ord-
förande för styrelsens medlemskom-
mitté under perioden 2015–2016. En 
intressant men utmanande uppgift. 
Medlemsutvecklingen utgör och 
kommer alltid att utgöra ett centralt 
område då det gäller att leda vår 
organisation. 

Den internationella styrelsen hål-
ler sitt nästa möte i Budapest i sep-
tember.

Jag svarar gärna på frågor som 
berör styrelsen och dess verksam-
het. Ta kontakt.

En fin sensommar och en bra bör-
jan på verksamhetsperioden till alla 
lion och partner.

Jouko Ruissalo, ID

Internationella styrelsen möttes i Honolulu

Internationella styrelsens medlemskommitté 2015–2016.
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Den för alla bekanta Lionslotten god-
kändes igen i juni på årsmötet i Sot-
kamo Vuokatti som lionens gemen-
samma medelanskaffningsaktivitet 
för att stöda serviceaktiviteter bland 
barn och ungdomar. I årets lotteri har 
utökat antalet vinster och man ökar 
på intresset då man förutom snabb-
vinsterna kommer att lotta ut en per-
sonbil i februari bland de som regist-
rerat sina lotter. För att travestera på 
lionstemat har nu alla många sätt 
att vinna!

Responser hjälper  
till att utveckla 
verksamheten

Såsom man såg av ekonomiöver-
sikten vid årsmötet har förbundets 
medelanskaffningsaktiviteter en vik-
tig roll då man finansierar förbundets 
verksamhet. Under året har man frå-
gat och fått idéer för att förverkliga 
medelanskaffningen. Ännu vid för-
bundets disk i Vuokatti fick vi vär-
defulla idéer, råd och förslag för att 
fortsätta med verksamheten. Vi kan 
dra nytta av många tankar och fun-
deringar redan under den påbörjade 
perioden.

Förnyelserna ökar 
intresset

Under den senaste perioden kunde 
man sälja lotterna även till andra 
än lion och lottförsäljningen ökade 
betydligt. Klubbarnas försäljning 
ökade i medletal med 11 % och det 
kom in sammanlagt över 150  000 
euro. I B-distriktet ökade försälj-
ningen med hela 39 procent från 
föregående år och även i A- och K-di-
strikten kom man upp i en ökning 
på 30 %. Inför den här perioden har 
vinsterna förnyats och antalet har 
utökats. Som en nyhet har man, 
vid sidan av skraplottvinsterna, nu 
en möjlighet att vinna en personbil 
som lottas ut bland de som registre-
rat sina lotter. Det här tror man att 
ska öka intresset ytterligare.

De el-assisterade cyklarna ersätts 
med muskeldrivna Jopo-cyklar. Som 
en nyhet har man set med keramiska 
köksknivar. Som övriga vinster finns 
kvar Jokipiis inhemska linneproduk-

ter samt 2-personers vinstresor till 
lionsorganisationens årskongress i 
Fukuoka 2016. Sammanlagt finns 
det 1006 vinster bland de 25  000 lot-
terna vilket betyder att i varje knippe 
på 25 lotter finns det i medeltal en 
vinstlott, visserligen helt slumpmäs-
sigt fördelat.

Ett bra mottagande  
i klubbarna

Försäljning av lotter till allmänheten 
har varit ett önskemål hos många 
lion och lotterna har därför varit 
en utmärkt sidoprodukt vid publik-
tillställningar och aktiviteter under 
höstperioden och under julevene-
mangen. Man kan lägga med en lott 
i julkortsförsändelsen och också 
sätta den med i julklappssäcken. 
Med skraplotten kan man på det 
här sättet ytterligare glädja motta-

garen. Och en vinst mångdubblar 
glädjen. Under höstperioden är lot-
ten en utmärkt sidoprodukt t.ex. på 
Det Godas Dag 8.10. Alla deltagande 
klubbmedlemmar ska ha ett tack för 
det utförda gemensamma medelan-
skaffningsarbetet som gjorts i sann 
lionanda.

Lotterna sänds till klubbarna 
genast i början av perioden i enlig-
het med årsmötets beslut. Man har 
valt distributionssättet för snabb-
hetens skull – då lotterna är färdigt 
tryckta får vi på det här sättet alla lot-
ter genast till försäljning på det effek-
tivaste sättet redan i början av perio-
den. Vi tror att klubbarna snabbt kan 
se sina försäljningsmöjligheter och 
returnerar osålda lotter så att de kan 
distribueras till klubbar som gjort till-
läggsbeställningar.

PDG Esa Ojapalo, 
lotteriarbetsgruppens ordförande

Ge ditt stöd åt 
ungdomen-lotterna perioden 

2015–2016

Lotterna
• Man trycker sammanlagt 25 000 

skraplotter som delas ut till 
klubbarna i förhållande till 
medlemsantalet.

• Lotternas försäljningsområde är 
Fastlands-Finland och Åland

• Tillåtet att säljas fritt åt alla som 
önskar köpa, ingen avgränsad 
målgrupp

• Lotterna har en löpande numrering 
för att möjliggöra spårbarhet

• Uppgifter om vinst och inlösning 
hittar man på lotten

• Den som har registrerat lott-
koden inom utsatt tid kan delta i 
utlottningen av en personbil

• Lottens pris 10 €/st.

Vinsterna
• Alla registrerade lotter deltar i 

utlottningen av en personbil i 
februari 2016.

• Övriga vinster över 1000:
 – 5 st. 2-personers resor till 
  Lionsorganisationens årskongress 
  i Fukuoka 2016
 – Jopo cyklar, 100 st.
 – Set med keramiska köksknivar, 
  100 st.
 – Jokipiin Pellavas linnelöpare,  

 100 st.
 – Jokipiin Pellavas set med 
  kökshanddukar, 700 st.
• Alla vinster är skattefria för vinnarna. 

Av lotternas försäljningsintäkter 
används 40 % till vinster. 
Resevinsterna gör det möjligt 
att delta in den internationella 
årskongressen 24–28.6.2016 i 
Fukuoka, Japan.

• Resan sker tillsammans med övriga 
årsmötesresenärer 2016, ingen 
bytesrätt.

Tidtabellen
• Lotterna levereras till klubbarna 

i augusti 2015. Mottagare är 
klubbpresidenterna. Faktura och 
direktiv medföljer.

• Lotternas försäljningstid 1.8.2015–
31.1.2016.

• Tilläggsbeställningar under 
försäljningstiden enligt tillgång.

 Klubbarna returnerar oinlösta lotter 
i returneringskuvertet så snabbt som 
möjligt.

• Sålda och inlösta lotter betalas 
med användning av klubbens 
referensnummer senast 2.2.2016.

Intäkterna
• Den avkastning som man får av 

lotterna används för att stöda 
ungdomsaktiviteter inom Finlands 
lionsklubbar. 

Genom att köpa en 
Lionslott stöder du lionens 
ungdomsarbete.
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Suomen Leojen hallitus

Jos nyt sanoisin, että Suomen leot 
on saanut parhaan mahdollisen hal-
lituksen, uskoisitko? Yhdeksänjäse-
ninen hallitus esitellään tarkemmin 
tässä lehdessä, mutta se mitä esit-

porukasta lähtee. Hallituksessa on 
ensimmäistä kautta SLH:n riveissä 
seisovia leoja sekä useita vuosia 
menossa mukana olleita. Täydelli-
nen yhdistelmä vanhaa tietotaitoa ja 
uutta innostusta. 

Matrikkelissa, eli opuksessa 

joka kokoaa kaiken olennaisen tie-
don Suomen Leoista, kuten säännöt 
sanotaan: ”Moninkertaispiirin omai-
suutta ja asioita hoitaa sekä sitä 
edustaa moninkertaispiirin vuosi-
kokouksessa valittava hallitus, jota 
nimitetään Suomen Leojen halli-
tukseksi.” Asioiden hoitaminen tar-
koittaa niin säännöissä määriteltyjä 
virallisia tehtäviä, kuten vuosiko-
kouksen koolle kutsuminen, mutta 
myös klubien apuna olemista. SLH:n 
presidenttinä ha luai sin nähdä sen 

olevan yksi hallituksemme tärkeim-
mistä tehtävistämme. Piiripresidentit 
ovat parhaiten ajan hermolla oman 
alueensa asioista ja tietävät klubien 
asioista eniten, ILO taas osaa kertoa 
parhaiten siitä mitä tapahtuu maa-
ilmalla. Rahastonhoitajalla 
on vinkit ja niksit sii-
hen miten ja 

lukuussa nälän helpottaminen ja 
huhtikuussa luonnonsuojelu. Aja-
tuksena on, että etenkin näinä tee-
makuukausina tehtäisiin aktiviteet-
teja, jotka tukevat teemaa. Seuraa-
vassa klubikokouksessa voitte jo 
alkaa suunnittelemaan omia akti-
viteettejanne, parhaiten kauden 
aikana suoriutunut klubi palkitaan 
vuosikokouksessa. SLH tulee 
antamaan vinkkejä kauden 
aikana miten juuri Sinun klu-
bisi voi olla mukana kansain-
välistä järjestömme toimintaa, 
yhdessä saamme enemmän 

hyvää aikaiseksi! 
Aktiviteetti haasteen lisäksi 

SLH on suunnitellut paljon muuta-
kin hauskaa Suomen leoille alka-
neelle kaudelle. Parhaiten mukana 
menossa pysyt seuraamalla Suo-
men Leojen virallista Facebook-
sivua ja päivittämällä tietosi hallituk-
sen sihteerille Elinalle, joka ylläpi-
tää jäsenrekisteriä. Näin saat myös 
sleo-listan sähköpostit ilmoittamaasi 
sähköpostiosoitteeseen ja uusim-
mat uutiset leomaailmasta Face-
bookin uutisvirtaan. 

Jos nyt sanoisin, että kaikki ei tule 
menemään suunnitelmien mukaan 
ja edessä voi olla vaikeitakin het-
kiä, uskoisitko? Miltä kuulostaisi jos 
samaan hengenvetoon sanoisin että 
niistä selvitään ja niiden avulla tasoi-
tetaa tie tulevaisuudelle ja entistä 
paremmalle leotoiminnalle. Haluai-
sitko olla mukana?Aion omalta osal-
tani pitää tämän ajatuksen mielessä 
ja tehdä töitä koko kauden. Kannus-
tetaan toisiamme, ollaan toistemme 
tukena ja pidetään hauskaa. Hyvän 
tekeminen ja hauskanpito tarttuvat! 

1. Miten leot ovat auttaneet sinua 
elämässä? 
”Leoista olen saanut elinikäisiä ystä-
viä sekä oppia ja kokemuksia mm. 
kokoustekniikasta ja tapahtumien 
järjestämisestä.”

2. Mikä on paras aktiviteetti, 
jossa olet ollut osana?
”Piparkakkurättisitikoiden leipomi-
nen, paistaminen ja myyminen toh-

loppilaisten kanssa olivat parhaita 
juttuja. Tässä yhdistyivät kaikki akti-
viteetin parhaat ominaisuudet: aut-
taminen, välittäminen, yhteisöllisyys 
ja hauskanpito.”

3. Mikä sai sinut lähtemään 
mukaan?
”Uteliaisuus ja mahdollisuus tutus-
tua uusiin ihmisiin sai minut lähte-
mään mukaan.”

Silloin kun 
minä olin leo… 
Anu Parvela-Säde

Anu Parvela-Säde, LC Espoo/City
Leona 1987–1996: ensin Leo Club Jyväskylä/Lohikoskessa, 
sitten Leo Club Tampere/Tohlopissa 
Vuosien varrella klubiviroissa ja piirihallituksessa
Leoneuvostossa ILO:na 1991–93

”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 siinä on parasta hei-
dän mielestään. Vanha sanonta kuuluu vanhassa vara parempi, 
olisiko tässä palstalla vinkkejä sinun klubisi rekrytointiin? Sar-
jaan osallistuneilta on kysytty kolme kysymystä, joihin he ovat 
vastanneet parhaiden muistojensa mukaisesti.

Jos nyt sanoisin...
Teksti: Oona Ståhle, SLH presidentti

Leo ja leijonat yhdessä vuosikokouksessa. Kuvassa leoneuvoja ja -johtaja Pekka 
Särkkä, leopresidentti Oona Ståhle, leojen past presidentti Aino-Maija Laitinen, 
 leojen varapresidentti Camilla Ekman ja VCC Heikki Hemmilä.

LEOLEHTI  

4/2015

mihin klubi voi saada rahallista 
tukea, sihteeri on kartalla jäsenre-

kisterin tilanteesta ja pr-sihteeri aut-
taa tiedottamisasioissa ja materiaa-
lihankinnoissa. Presidentti ja vara-
presidentti ovat erottamaton kak-
sikko, jotka pitävät lankoja käsissä 
ohjaten koko joukkiota parhaaseen 
mahdolliseen suoritukseen. On mei-
dän hallituksella myös leojohtaja, 
joka auttaa kokemuksella ja tiedolla 
leijonamaailmasta ja on myös mui-
den leojen kuin SLH:ssa mukana 
olevien apuna.

Lions Internationalin päämajassa 
Oak Brookissa nuorisotyön osasto 
vaihtoi nimensä Leo Club osastoksi. 
Leoille on tämän osaston puolesta 
nimetty neljä aktiviteettiteemaa ryt-
mittämään leovuotta, myös lei-
jonat toteuttavat toiminnassaan 
samoja teemoja. Teemat ovat elo-
syyskuussa jäsenhankinta, mar-
raskuussa näkövammaiset, jou-



Etkö löytänyt oman piirisi 
piiripresidenttiä?

Ei hätää, voit olla yhteydessä 
hallituksen presidenttiin piiriä 
koskevissa asioissa. Presidentti 
ja varapresidentti tulevat vierai-
lemaan kaikissa niissä piireissä 
kauden aikana, joilla ei ole omaa 
piiripresidenttiä tällä hetkellä. 

Suomen Leot

Presidentti – Oona Ståhle
Alun perin Leo Club Järvenpäästä 
ponnistanut mutta nyt Leo Club 
Jyväskylä/Lohikoskeen siirtyneenä 
Oona on ehtinyt olla leoissa jo 10 
vuotta ja on ainoa tämän hetken 
hallituksesta, joka on toiminut myös 
hallitusta edeltäneessä leoneuvos-
tossa. Oonan tavoite on saada leo-
toimintaan tasaisuutta mutta myös 
hauskuutta, koska ihminen jolla ei 
ole hyvä olla ei voi tehdä hyvää 
muille. Parasta leoissa on välittämi-
nen: niin toisista leoista kuin myös 
aktiviteettien kautta vieraista ihmi-
sistä. 

Varapresidentti – Camilla Ekman
Camilla on Leo Club Järvenpään pit-
käaikainen jäsen sekä pitkäaikainen 
SLH:n jäsen. Camilla on hoitanut 
niin sihteerin virkaa kuin myös kaksi 
kautta CE-piiripresidenttinä kunnes 
tällä kaudella toimii varapresident-
tinä. Eniten Camilla odottaa tältä 
kaudelta pohjan luomista ensi kau-
della, jolloin saa toivon mukaan toi-
mia Suomen Leojen hallituksen pre-
sidenttiä. Leoissa parasta Camillan 
mielestä on aktiviteetit ja ystävät, 
eivätkä leijonien kokouksissakaan 
vierailua ole hullumpaa!

Sihteeri – Elina Laakso
Elina on 20-vuotias Leo Club Jär-
venpään jäsen sekä sen presidentti 
tällä kaudella. Elina haki sihteerin 
virkaan sillä hän tahtoo pysyä leotoi-
minnassa mukana mahdollisimman 
aktiivisena muuttaessaan Vaasaan, 
jossa ei ole leoklubia, opiskelupai-
kan perässä. Elina toivoo kaudelta 
uusia ideoita ja leojen aktiviteettejä. 
Parasta leoissa Elinan mielestä on 

Rahastonhoitaja – Clara Nilsson
Clara on Leo Club Järvenpään etä-
jäsen. Toisena kautena peräkkäin 
rahastonhoitajan hommaa teke-
vänä hän kokee olevansa vuo-
den viisaampi ja kokeneempi sekä 
omaavansa enemmän kehitysi-
deoita rahastonhoitajan virkaa sil-
mällä pitäen. Tavoitteena Claralla 
on tällä kaudella saada klubit mak-
samaan jäsenmaksunsa ajoissa ja 
että ohjeistuksia parannetaan jotta 
korvauksien hakeminen helpottuisi. 
Ensimmäisen hallituksen kokouksen 

jälkeen Clarasta tuntuu että tämän 
vuoden hallituksessa on mahtava 
innostus, ja hän toivoo että se tart-
tuu myös klubien toimintaan.

PR-sihteeri – Henna-Riikka Kiiveri
Henna-Riikka, 20-vuotias Leo Club 
Ylivieskan jäsen, haki pr-sihteerin 
virkaa, koska halusi saada uusia 
kokemuksia ja haastaa itseään. 
Henna-Riikka odottaa uusia ide-
oita leotoiminnan esille tuomiseen 
ja uusien jäsenten onnistunutta rek-
rytointia. Parasta leoissa Henna-Rii-
kan mielestä on se, että pystyy aut-
tamaan jo pienilläkin teoilla ja saa-
maan yhdessä aikaiseksi paljon 
hyvää. 

Kansainvälisten asioiden sihteeri 
(ILO) – Tommi Vertanen
Tommi on 27-vuotias Leo Club 
Jyväskylä/Lohikosken kasvatti ja 
tällä kaudella myös sen presidentti. 
Tommista tuli SLH:n ILO seuraa-
vaksi kahdeksi kaudeksi koska hän 
haluaa saada jaettua itsestään par-
haan potentiaalin leojen käyttöön. 
Tommi pitää kansainvälisestä vuo-
rovaikutuksesta ja odottaa kovasti, 
että pääsee kehittämään kansainvä-
listä leotoimintaa sekä innostamaan 
mahdollisimman monta muuta leoa 
mukaan kansainvälisiin tapahtumiin. 
Ihmiset. Ne on leoissa parasta Tom-
min mielestä. 

BND-piiripresidentti 
– Miikka Viitala
25-vuotias Leo Club Espoo/Down-
townin jäsen ja presidentti Miikka 
haki piiripresidentiksi, koska halusi 
kehittää piirinsä klubien yhteistyötä 
ja alueellista leotoimintaa. Tavoit-
teena Miikalla on saada tiivis yhteis-
työ BND-piirin klubien välille, sekä 

kehittää kaikkien Suomen klubien 
yhteistyötä. Eniten Miikka nauttii 
leoissa yhdessä hankitusta ilosta, 
tapahtui se sitten kokouksissa tai 
aktiviteettien parissa.

CE-piiripresidentti 
– Teemu Laitinen
Teemu on 26-vuotias Leo Club 
Espoo/Downtownin jäsen ja vara-
presidentti. Piiripresidentin virka 
kiinnosti Teemua, sillä hän haluaa 
osallistua kehittämään leotoimintaa 
alueellisella tasolla yhteistyössä 
piirin klubien kanssa. Teemu odot-
taa kaudesta aktiivista niin klubien 
kuin SLH:n osalta ja toivon mukaan 
näkee leotoiminnassa kauden 
aikana uusia tapoja ja ideoita tehdä 
hyvää. Parasta leoissa Teemun mie-
lestä on yhdessä tekemisen riemu, 
jonka avulla pystyy tuomaan iloa 
kaikille ja kehittymään ihmisinä.

Tässä se on: 
Suomen Leojen upouusi hallitus! 

Mommilan vuosikokous 
hyväksyi kauden 2015–

2016 teemaksi ”Tasoitetaan 
tie tulevaisuudelle”. Tässä 
on joukko, joka on valmiina 
tarttumaan lapion varteen ja 
käymään hartiavoimin hom-
miin Suomen leojen puolesta.

Vasemmalta: Miikka, Elina, Clara, Henna-Riikka, Tommi, Teemu, Oona, Camilla. Kuvaaja: Aino-Maija Laitinen.

Noora toimii hallituksessa OIL-piiripresi-
denttinä

kuitenkin kasvattanut Noorasta tun-
nollisen ja toimeen tarttuvan leon, 
joten ison piirinkään luotsaaminen ei 
tule olemaan ongelma. Noora odot-
taa innolla alkanutta kautta, tulevia 
tehtäviä ja tietenkin myös uusia tut-
tavuuksia! 

OIL-piiripresidentti 
– Noora Junttila
Noora on ollut Leo Club Ylivies-
kassa jo 5 vuotta ja toimii tämän 
kauden Suomen isoimman leopiirin 
piiripresidenttinä. Ylivieskan klubi on 

Leojohtaja – Lauri Vainio
Lauri on LC Hämeenlinna/Birgerin 
jäsen ja toimii leojohtajana toista 
kautta auttaen niin SLH:ta kuin myös 
kaikkia Suomen leoja leijonamaail-
man kiemuroissa. Lauri ei ole itse 
ollut leoissa aikanaan, mutta on sitä-
kin leomielisempi.
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Kauniissa kesäyössä tehokkaan kokouspäivän jälkeen pystyy hymyilemään! Kiitos 
kaikille osallistujille, nähdään uudestaan viimeistään ensi vuonna!

Leojen 
vuosikokous 2015 

– Mommila
teksti: Oona Ståhle
kuvat: Heikki Hemmilä

Kauden 2014–2015 palkitut

Vuoden leo – Elina Laakso, Leo Club Järvenpää
Vuoden leoklubi – Leo Club Porvoo/Pomega 
Vuoden klubivirkailija – Klubipresidentti Mikko Soini, Leo Club 
Ylivieska 
Vuoden leojohtaja ja leoneuvoja – Pekka Särkkä LC Ylivieska/
Huhmarista 
Lyhtypalkinto – Leo Club Espoo/Downtown
Vuoden aktiviteetti – Leo Club Jyväskylä/Lohikoski: ”Kultaiset 
muistot”.
Vuoden tulokas – Kati Jaatinen, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski
Muut huomionosoitukset:
Leo Club Järvenpää – Kiitos pitkäjänteisestä palvelutyöstä 
Leolehden toimituskunta Ida ja Antti Forsell – Kiitos Leolehden eteen 
tehdystä työstä
CC Tuomo Holopainen – Kiitos kuluneesta kaudesta, 
Suomen Leo moninkertaispiirin 107 viiri numero 177  

Vuosikokouksessa oli parisenkymmentä leo-osallistujaa sekä kahdeksan leijonaa. 
Kauden 2015–2016 CC Jari Rytkönen piti tervehdyspuheenvuoron ko kous väelle. 

Kun kokous oli ohi, oli aika istua alas juhlaillalliselle. Kauden 2013–2015 presidentti 
Aino-Maija Laitinen toivotti paikalla olevat tervetulleeksi päättäessään pitkää putkeaan 
Suomen Leojen hallituksen johtajana. Kaisa Vainio oli loihtinut vuosikokousväelle lois-
tavat ruoat ja kenelläkään ei varmasti jäänyt maha tyhjäksi!

Wikipedia osaa kertoa, että Hausjärvellä sijaitseva Mommilan kylä 
on muodostunut rautatieaseman ympärille, joka on saanut nimensä 
läheisen kartanon mukaan. Tämä oli oiva paikka Suomen leojen vuo-
sikokoukselle, joka järjestettiin viikkoa ennen leijonien vuosi ko kous ta 
5.–7.6.2015. Kokous pidettiin kokonaisuudessaan kauniissa vanhassa 
kartanossa Suomalaisessa kesässä. Eli ilma oli huono, mutta seura 
sitäkin lämpimämpää. Ko kouk sen pääjärjestäjinä toimivat leo Camilla 
Ekman ja lion Kaisa Vainio. Ihanaa tämän vuoden vuosikokouksessa 
oli että tiensä paikan päällä oli löytänyt monta täysin uutta leoa kuten 
myös pitkään toiminnassa mukana ollutta. Viikonlopun aikana pääs-
tään vaihtamaan monia kuulumisia vuosien varrelta, jakamaan koke-
muksia ja kuulemaan uudesta innokkuudesta. Kyllä vuosikokoukset 
ovat ihmiset parasta aikaa!

Leojen vuosikokous perinteen mukana tailtwster ja hänen salainen apurinsa tarkkai-
levat kokousväkeä silmäkovana koko kokouksen ajan. Sakko saa huonosta käytök-
sestä kokouksen aikana, kuten haukottelusta, kännykän räpläämisestä tai siitä että 
unohtaa esitellä itsensä puheenvuoron alussa. Myös liian hyvästä käytöksestä voi-
daan sakottaa, koska ei ole leohengen mukaista asettaa ystävää huonoon valoon 
käyttäytymällä itse liian kauniisti. Sakkorahat lahjoitettiin vuosikokouksen päätöksellä 
LCIF:lle. Vili Urpilainen sakotti tailtwisterinä LeoD Lauri Vainiota.

Vuosikokouksessa on myös aikaa katsoa kulunutta kautta taaksepäin ja palkita niitä 
leoja, klubeja ja leijonia jotka ovat työskennelleet erityisen onnistuneita ja vieneet leoja 
eteenpäin omalla toiminnallaan. Leo Club Järvenpää, joka on yksi Suomen aktiivisim-
mista klubeista, palkittiin pitkäjänteisestä työstä Auerkulman lastenkodin kanssa. Lue 
Sähkeistä mikä olikaan palkinto! Kuvassa vasemmalta: Sami Rahko, Senni Hautala, 
Camilla Ekman, Elina Laakso, Oona Ståhle ja Aino-Maija Laitinen. Edessä: Teemu 
Laitinen, Tapani Rahko.

K ii k ä ö ä t h kk k k äi ä jälk t h il ää ! Kiit



Suomen Leot

Mitä parhain tapa tavata leoja ympäri Eurooppaa ja maailmaa on mennä 
suoraan heidän luokseen. Syksyllä mahdollisuuden vierailuun tarjoavat 
Tanskan, Viron ja Saksan leot. Jos et kuitenkaan ehdi mukaan näihin, ei 
hätää! Keväällä on luvassa vielä paljon tapahtumia, kun suurin osa leo-
maista pitää vuosikokouksensa. Apunasi seuraavan kansainvälisen leomat-
kasi suunnittelussa on Suomen Leojen hallituksen kansainvälisten asioi-
den sihteeri (ILO) Tommi. 

18.–21.9. Danish National Forum, Odense
 Tanskan leojen vuosittainen kokoontuminen pidetään tällä kertaa 

Odensessa. He odottavat jälleen innolla vieraita myös muista Euroo-
pan maista. Tapahtuma kulkee nimellä National Forum, koska Tans-
kalla ei ole omaa leo moninkertaispiiriä, kuten Suomella (district), 
vaan he toimivat kokonaan Lionsien toiminnan alaisina.

Lokakuu 2015 Viron leojen vuosikokous 
 Tänä vuonna Viron leot kokoontuvat Tartussa. Tilaisuuteen on avoin 

pääsy ja paikalle odotetaan paljon edustusta myös naapuri maista. 
Hauskan yhdessä olon ohella tämä on loistava tilaisuus tutustua 
Viron leoihin ennen ensi vuoden LEFiä ja Pre LEFiä, jotka järjeste-
tään ensimmäistä kertaa Virossa!

8.–11.10 Lions Europa Forum in Augsburg Germany
 61. Lions Europa Forum tunnetaan tänä vuonna teemasta ”Lions 

– Sympathy & Friendship”. Tapahtuma paikkana on Augsburgin 
Kongress am Park. Luvassa on huikeaa ohjelmaa aina musiikki kil-
pailusta gaala-illalliseen ja kokouksista Lions Oktoberfestiin. Täs-
säpä huikea tilaisuus olla osana leijonien kansainvälistä toimintaa 
ja rakentaa uusia leijonien ja leojen välisiä suhteita. Lähde Tommin 
mukaan edustamaan Suomen leoja!

Suomen Leojen hallitukset 
2014–2015 ja 2015–2016 pitivät 
viimeisen ja ensimmäisen kokouk-
sensa Tuusulassa (CE-piiri). Uusi 
hallitus aloitti kautensa ja vanha 
päätti omansa. Kokouksessa pää-
tettiin mm. leorahaston hausta. 
Tämän haun rahat päätettiin siirtää 
marraskuun hakuun, jolloin jaossa 
on siis isompi potti kevään kansain-
välisiin leotapahtumiin. 

Jyväskylä/Lohikoski (GKH-
piiri) suunnittelee kovaa vauhtia syk-
syllä järjestettäviä koulutuspäiviä. 
11.–13.9. tarjoavat hyvää ohjelmaa ja 
hauskaa yhdessä oloa kaikille leoille 
– merkkaa viikonloppu kalenteriisi! 

Espoo/Downtown (BND-piiri) 
suunnittelee uutta kautta kovalla 

tohinalla ja Aurorakoti ikäihmisille on 
saamassa iloisen joukon Espoolai-
sia leoja vierailulle syksyllä. 

Leo Club Järvenpää (CE-
piiri) lunasti vuosikokouksessa 
saamansa lahjakortin Escape Roo-
mista. Mikään ei ryhmäytä niin hyvin 
kuin suljettuun tilaan joutuminen ja 
yhdessä ulos pääseminen – Jär-
venpää suosittelee vastaavanlaista 
yhteistä tekemistä muillekin klu-
beille!

Leolehtien kuulemien huhu-
jen mukaan Ouluun (OIL-piiri) 
ollaan pystyttämässä uutta leoklu-
bia. Ennen aktiivisena leokaupun-
kina tunnettu Oulu saattaa nousta 
vanhaan kukoistukseensa tällä kau-
della. Leolehti raportoi jatkosta!

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Leojen jäsenrekisteri
Elina Laakso

+358 50 4054664

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515

Lions-uutiset

Leolehden deadlinet
vuonna 2015

Lehti 5/15:  14.9.   (ilmestyy 8.10.)
Lehti 6/15:  9.11.  (ilmestyy 10.12.)

Seuraavan lehden  
deadline:

14.09.2015
 

Energistä syksyä 
leot ja leijonat!

Juttuehdotukset 
Leolehteen
Oona Ståhle

(toimii kaikilla leoilla)

Kansainväliset 
tapahtumat 

syksyllä 
2015 Uutisia 

Suomesta ja 
maailmalta

1.

2.

3.

4.

5.
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