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62. VUOSIKOKOUS
13.6.2015 Vuokatissa

SÄÄNTÖMUUTOSKOKOUS

Porissa 7.6.2014 pidetyn vuosi kokouk sen päätök sen mukaisesti 

Suo men Lions-liitto ry:n 62. vuosi kokous pidetään Vuokatissa 

13.6.2015.

Kutsumme täten kaikkia maamme klubeja lähet tä mään kokouk-

seen edusta jansa, jotka määräytyvät sääntöjemme § 9 mukaan. 

Klubin virallisiksi edustajiksi katsotaan lionit, jotka ilmoit-

tautumisen yhteydessä esittävät klubin varmenta man pöytä-

kirjanotteen tai valtakirjan hei dän nimeämi sestään klubinsa 

edusta jiksi. Vuosikokouskutsu esityslistoineen ja valtakirjoi-

neen lähetetään lionsklubien presidenteille maaliskuun lopussa. 

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ovat tulostettavissa koti-

sivuiltamme (www.lions.fi – Jäsenille).

Vuosikokoukseen ja sen yhteydessä pidettäviin eri tilai suuk siin 

ovat tervetulleita osallistumaan kaikki lionit perheineen ja leot.

 

TERVETULOA!

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Tuomo Holopainen   Maarit Kuikka
    puheenjohtaja    pääsihteeri

62:A ÅRSMÖTET
13.6.2015 i Vuokatti

STADGEÄNDRINGSMÖTE

Enligt beslut av årsmötet i Björneborg 7.6.2014 håller Finlands 

Lionsförbund rf sitt 62:a års möte 13.6.2015 i Vuokatti.

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

 representanter i enlighet med § 9 i våra stadgar till mötet. 

Som officiella representanter för klubben betrak tas de lions, som 

vid anmälan uppvisar av klubben bestyrkt protokollsutdrag eller 

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

Årsmöteskallelsen med föredragningslista och fullmakt sänds 

till lionsklubbarnas presidenter i slutet av mars. De ärenden, 

som behandlas under årsmötet, kan skrivas ut från vår webbsida  

(www.lions.fi – För medlemmar).

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

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

VÄLKOMMEN!

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 Tuomo Holopainen         Maarit Kuikka
       Ordförande   Generalsekreterare

Mukaan vaikuttamaan

Täällä valtakunnan lounaisnurkassa lumet ovat lähteneet jo viikkoja sit-
ten. Ensimmäiset kevään merkit näkyvät jo pihalla ja puutarha odot-
taa hoitajaansa. Keväiseen puutarhanhoitoon asetetaan aikatauluja 

ja ohjeita löydetään aivan riittämiin. Mutta niin kuin jostain luin, on huo-
mioitava myös kasvikohtaiset erot ja vuosittain vaihtelevat sääolosuhteet.

Lions-toiminnassa on myös ajankohtaista valmistautua tulevaan toimin-
takauteen. Useimmissa klubeissa on vaalikokoukset jo pidetty, uudet klubi-
virkailijat on valittu ja ensi kauden toimintasuunnitelma on lyöty lukkoon. 
Piirien vuosikokoukset ovat vuorossa ja liiton vuosikokous Vuokatilla odot-
taa osallistujia. Innokkaimmat lionit kääntävät katseensa Havaijiin ja kan-
sainväliseen vuosikokoukseen Honolulussa. Klubitasolta kansainväliselle 
vuosikokoustasolle on tavallaan pitkä matka, eikä vaan maantieteellisesti. 
Kaikilla tasoilla voimme kuitenkin saada äänemme kuulumaan. Voimme 
kaikki vaikuttaa Lions-toiminnan sisältöön ja vaikuttavuuteen. Jos kuiten-
kin ollaan rehellisiä, tämä koskee lähinnä klubitasoa mutta olisi ehkä syytä 
esittää mielipiteitä myös piiri- ja liittotasolla eikä vasta jälkeenpäin ihme-
tellä mitä taas tuli päätetyksi. 

Ta vara på utbildningarna

Distriktens utbildningstillfällen har normalt koncentrerats till vintern-våren. 
Vi utbildar de kommande klubbfunktionärerna så att de med friskt mod kan 
ta emot sina uppgifter. Man lägger i allmänhet stor vikt vid ledarskapsut-
bildningen och det med all rätt. Den som står i tur att leda sin klubb, zon, 
region eller distrikt behöver ofta stöd och hjälp då de utövar sitt ledarskap. 
Ibland förefaller det som om många lion får skrämselhicka då de ombeds att 
ta emot ett presidentuppdrag. PID Kenneth Persson har i ett av sina blog-
ginlägg påmint oss om att det finns många myter om ledarskap. Här nämns 
två. Man föds till ledare. Stämmer inte. Alla stora ledare har fått lära sig sin 
läxa. Det gäller att skaffa sig kunskap och information om den organisa-
tion och människor som man är satt att leda. En annan myt är att vi behö-
ver ledare endast på de högsta nivåerna. Det är nu bara så att man behöver 
ledare på alla nivåer. I klubben som t.ex. kommittéordförande och i orga-
nisationen ända upp till internationell president. 

Liiton palvelutarjotin 

Liiton tuleva johto on esitellyt tulevaa kautta ajatellen palvelutarjottimen, 
joka sisältää aktiviteettejä mihin klubit voivat osallistua, samalla painot-
taen että ne ovat klubeille vapaaehtoisia. Nuorisovaihto, Leo-toiminta ja 
Lions Quest-koulutus ovat jo vakiintuneita aktiviteettejä. Arpajaisista ja jou-
lukorteista päätetään liiton vuosikokouksessa Vuokatilla. Vaikkakin liiton 
työryhmät lopettavat toimintaansa voivat klubit vielä jatkaa esim. Kiitos 
Veteraanit!- ja Uusi lastensairaala-aktiviteetteja. Sri Lankan silmäsairaala- ja 
Sri Lanka kummilapsi-projektit ovat yhtä ajankohtaisia kuin ennenkin, niin 
kuin myös kotimaiset ”Vastuu on meidän”- ja Turvassa tiellä-aktiviteetit 
unohtamatta Nenäpäivää. Tässä on todellakin ”Monta tapaa tehdä hyvää”.

Paikallinen avustustoiminta on varmasti meidän lionsklubien sydäntä 
lähellä, mutta pidetään mielessä suomalaisten lionien toiminta-ajatuksen 
alkusanat: ”Teemme yhdessä työtä paikallisella, kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla…”
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 9. huhtikuuta

2/ 2015
KANNEN KUVA: Näkövammaisia lapsia ja heidän perheenjäseniään kurs-
sitetaan arjen taitojen omaksumisen helpottamiseksi Näkövammaisten 
keskusliiton Iiris-keskuksessa Helsingissä. Kurssilaiset tulevat eri puolilta 
Suomea. Näkövammaisten lasten hyväksi on leijonien toimesta toteu-
tettu kuntoutuspiha, jonka presidentti Tarja Halonen juhlallisesti avasi 
v. 2012. Piha toteutettiin viidenkymmenen N-piirin lionsklubin ja Arne 
Ritari -säätiön tuella. Suunnitelman mukaan tilaan rakennetaan kiipeily-
seinä, noin 5–6 m leveänä ja 2,5 m korkeana. Mallia otetaan Helsingin 
kaupungin vastaavasta toteutuksesta Pakilan kaupunginosassa, jossa on 
saatu myönteisiä kokemuksia ja seinä on erittäin suosittu lasten ja nuor-
ten keskuudessa. Thomas, Joona ja Shreya näyttävät mallia HNMKY:n 
Pakilan toimintakeskuksessa, jossa yksi salin seinä on pyhitetty seinäkii-
peilylle. Kuva: Dimitrij Mayer.
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Raimo Naumanen
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Rahusentie 9 B
70340 KUOPIO
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Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
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e-mail: leolehti@leo-clubs.fi

• TALOUS
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Marja Pakkanen
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Ilmoitusmyynti YWC OY Veli Matti Wilska
Isoharjantie 4 C rakennus 3
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@ywc.fi

Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@ywc.fi
kirjeitse osoitteella YWC OY Veli Matti Wilska,
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

Lehden vastuu ilmoituksen
julkaisemissa sattuneessa
virheessä rajoittuu ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen.

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

• SEURAAVAT LIONIT
Vuoden 2015 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
nro 1 12.2. (aineistopäivä 8.1.)
nro 2 9.4. (aineistopäivä 12.3.)
nro 3 28.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 27.8. (aineistopäivä 6.8.)
nro 5 8.10. (aineistopäivä 14.9.)
nro 6 10.12. (aineistopäivä 10.11.)

Toimitukselle lähetetty aineisto palaute-
taan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto 
kuhunkin numeroon on jätettävä mah-
dollisimman hyvissä ajoin ennen lehden 
viimeistä aineistopäivää.

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO 

• TOIMITUSNEUVOSTO 2014–2015
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski, 
LC Helsinki/Floorankenttä (N-piiri) 
(0400 450 954)
Jäsenet: DC Heimo Turunen 
LC Pudasjärvi (L-piiri) (040 385 281) ja 
DC Pirjo Nyman, LC Viitasaari/Karoliina 
(G-piiri) 050 406 0479.
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös vir-
kansa puolesta kansainvälisen hallituksen 
viimeisin jäsen, ID Jouko Ruissalo, LC Hel-
sinki/Mellunmäki, liiton puheenjohtaja CC 
Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari 
sekä pääsihteeri, lion Maarit Kuikka, LC 
Helsinki/Malmittaret.
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin 
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituk-
sen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja, 
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi, 
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska, 
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi 
ja thai.  LION-lehti on LCI:n suomenkie-
linen julkaisu.

100-vuotisjuhlan jäsen-
palkinto-ohjelma alkoi
Kansainvälinen presidentti 
Joe Preston sanoo, että 100-
vuotisjuhlaamme sisältyy monia 
 asioita meille kaikille. Hän toivoo, että olisimme 
vahvempia yhdessä hankkimalla uusia jäseniä ja 
antamalla toistenkin löytää palvelemisen ilo. Juh-
laan liittyvä jäsenhankintakampanja alkoi 1.4. ja 
päättyy 30.6.2018.  ...................................... 4

Hyvän Päivä 8.10.
Lions-toiminnan näkyvyyttä pyri-
tään lisäämään 8.10. pidettävällä 
Hyvän Päivän tilaisuuksilla. Päivä 
on merkitty liiton toimintasuuun-
nitelmaan ja nyt toivotaan piirien 
ja klubien omaksuvan sen omiin 
toimintoihinsa. Tarkoitus on, että jokainen klubi 
jalkautuu ja mm. pystyttää esittelypisteitä toimin-
tamme tutuksi tekemiseksi.  .......................... 7

Aurinkoisia asenteita
piirikuvernöörikokouksessa

KVN Lappeenrannassa 
Aurinkoisia ajatuksia

toiminnan tukemiseksi

LC Kuussalon uroteko
Avustajakoiratyölle 

20 000 euron avustus

Torrevieja suosiossa
Espanjalais/suomalais-

klubi vierailukohteena

Nousemisen riemua
Uusi kiehtova maailma:

Matalakin kiipeilykorkeus tuntuu huimalta, 
kun jalan alla on muu kuin vakaa lattia ja kädensijana kivenkolo. 

Suomen Lions-liitto ry  huhtikuu 2/2015

Puheenjohtaja- ja  
ID-ehdokkaat  .................................. 12–13

Rauhanjulistekilpailussa
menestystä Suomeen  ......................... 15

Vuokatti kutsuu leijonia  ............... 16–17

Palvelusta 
hyötynyt
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Maaliskuun alkupuo-
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veluhaastekampanja 
käynnistynyt vauhdikkaasti. Maailmanlaajuisesti 
jo 20 miljoonaa ihmistä on hyötynyt työstämme. 
Palveluhaaste alkoi 1.7.2014 ja päättyy 30.6.2018. 
Jokaisen lionskauden viimeinen raportointipäivä 
on 15.7. mennessä. Kaudella 2016–2017 pidetään 
varsinaiset juhlallisuudet, joita järjestetään järjes-
tön kaikilla foorumeilla. Pääjuhla on  Chicagon 
vuosikongressissa 2017.  ............................. 31
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Lions-liiton kuvernöörineuvosto kokoontui vuo-
den ensimmäiseen kokoukseensa Lappeenran-
taan. Kokouspäivä alkoi jälleen asiapitoisella 
Lions Forumilla, jossa esiteltiin ajankohtaisia 
 asioita  laidasta laitaan. Erikoisuutena oli vaasa-
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selle mielelle.  ........................................  8–10
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LCI:n hallitus 2014–2015

 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti Joseph ”Joe” Preston, 
Post Office Box 1060 Dewey, 
Arizona USA.
Edellisen kauden presidentti 
Barry J. Palmer Post Office, Box 200, 
Berowra NSW 2081, Australia. 
Ensimmäinen varapresidentti DR 
Jitsuhiro Yamada, 2-4 Shimamachi, 
Minokamo-shi, Gifu-Ken, Japani. 
Toinen varapresidentti Robert 
E. ”Bob” Corlew Tennesee, USA. 
Yhteydet virkailijoihin: Lions Clubs 
International , 300 W, 22nd St. Oak 
Brook, Illinois, 60523-8842 USA.

 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen 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.

Toisen vuoden johtajat:
ALEXIS VINCENT GOMES Pointe-
Noire, Kongo; RAJU V. MANWANI 
Mumbai, Intia; YVES LÉVEILLÉ, 
Quebec, Kanada; CARL ROBERT 
RETTBY, Neuchatel, Sveitsi; 
EMINE OYA SEBÜK, Istanbul, Turkki; 
ROBERTO FRESIA, Savona, Italia; 
BYUN-GI KIM, Gwangju, Korea; 
HIDENORI SHIMIZU, Takasaki, 
Japani; KAM FOON TERESA 
MANN, Hong Kong, Kiina; FABIO 
DE ALMEIDA, Guarulhos, Basilia; 
ESTHER LAMOTHE, Michigan, USA, 
CYNTHIA B. GREGG, Pennsylvania, 
USA; JOHN PETTIS JR. Massachusetts, 
USA; MICHAEL EDWARD MOLENDA, 
Minnesota, USA; 
WILLIAM A. MCKINNEY, Illinois, 
USA, DR. STEVEN TREMAROLI, 
New York, USA; LAWRENCE A. 
“LARRY” DICUS, Kalifornia, USA.

Joe Preston
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Jäsenhankinta vauhtiin 
satavuotisjuhlamme kunniaksi

Yhdeksi elämäni hienoimmista 
päivistä – vaikka en sitä sillä het-
kellä tiennytkään – muodostui se 
päivä, jona työtoverini kutsui minut 
mukaan lionskokoukseen. Elämäni 
muuttui pysyvästi. Siitä tuli ääret-
tömän paljon mielekkäämpää, kun 
jollakin oli rohkeutta, luottamusta 
ja kaukonäköisyyttä pyytää minua 
ryhtymään lioniksi. Osana satavuo-
tisjuhlintaamme pyydän teitä tässä 
kuussa pyytämään muita liittymään 
lioneihin.

Satavuotisjuhlaamme sisältyy 
monia asioita meille kaikille — juh-
laa, muistelua, kutsua palvelemaan 
entistä enemmän. Se tulee olemaan 
myös ennennäkemätön mahdolli-
suus varmistaa näkyvyyttämme ja 
palvelukykyämme siten, että kasva-
tamme jäsenmääräämme. 

Olkaamme vahvempina yhdessä 
hankkimalla uusia jäseniä ja anta-
malla toistenkin löytää se ilo ja nau-
tinto, jota muiden palveleminen tuo 
tullessaan. 

Paljon  
jäsenpalkintoja

Satavuotisjuhlintaamme liittyvä, 
hyvin suunniteltu jäsenpalkinto-
ohjelmamme alkoi 1.4. ja päättyy 
30.6.2018. Meillä on sarja kannus-
tuspalkintoja, joita jaetaan  lioneille 
ja lionsklubeille uusien jäsenten 
hankkimisesta ja uusien klubien 
perustamisesta. Lionit, jotka hankki-
vat uusia jäseniä tai auttavat uuden 
klubin perustamisessa, sekä klubit, 
jotka ottavat uusia jäseniä tai perus-
tavat uusia klubeja, tulevat saa-
maan kunniakirjoja, lippumerkkejä 
ja kauniita rintamerkkejä, joita on 
vain rajallinen määrä. Vaikka todel-
linen palkinto lionien palvelutehtä-
vän edistämisestä on luonnollisesti 
ylpeys ja tyytyväisyys, jotka vallit-
sevat jäsenten keskuudessa, halu-
amme kuitenkin palkita lioneita vielä 
konkreettisemmin jäsenhankinnasta. 

Me kaikki nautimme siitä, että 
saamme kiitosta palvelutyöstämme. 
Lionsklubien kansainvälinen järjestö 

haluaa näillä palkinnoilla osoittaa 
teille kiitollisuuttaan tästä työstä. 

 Yksityiskohtaista tietoa jäsen-
palkinto-ohjelmasta on tämän leh-
den sivulla 9 sekä järjestön verkko-
sivulla osoitteessa lionsclubs.org. 
Tiedän, että lionit ovat aina valmiita 
toimimaan silloin kun pyydetään, ja 
olen varma, että te tulette tekemään 
kaikkenne jäsenmäärän lisäämiseksi. 
Näin pystymme tekemään entistä 
enemmän palvelutyötä. Toivotan 
teille onnekasta jäsenmetsästystä! 

Kansainvälinen presidentti Joe Preston kehottaa LCI:n 100-vuotisjuhlan 
lähestyessä lionsväkeä hankkimaan uusia jäseniä. Kuva: RNen.
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Yhteistyö on lionstoiminnan elin-
ehto ja voima, kaikilla järjestömme 
organisaatiotasoilla ja yksiköissä. 
Olkoon kyseessä mies tai nainen 
ikään katsomatta, lion, leo, puoliso 
tai kumppani, ulkopuolisia tahoja 
unohtamatta. Kaikkein tärkeintä 
yhteistyö on klubeissa, varsinaisen 
leijonatyön toteuttajissa. Yhdessä 
saamme aikaan enemmän.

Tulevan kauden puheenjohta-
jana epävirallinen teemani on Elin-
voimaa yhteistyöllä, jota tulen tois-
tamaan eri yhteyksissä.

Ihmisyys. Sopusointu. 
Arvokkuus.

Joka vuosi tuhannet pienet kur-
jet ylittävät Himalajan 8  000 met-
rin korkeudessa kevätmuutossaan. 
Nämä Neitokurjet ovat kurkilajeista 
pienimpiä ja niiden selviytyminen 
uuvuttavasta muuttomatkasta riip-
puu yhteistyöstä, tiimityöstä, per-
heen rakenteesta ja harmoniasta lau-
man jäsenten keskuudessa.

Ihmisyys
Palvellessamme ja huomioides-
samme muiden tarpeita, muista-
kaamme aina kunnioittaa ihmisten, 
joita palvelemme, ihmisarvoa. Muis-
takaamme, että toisten palvelu ei ole 
vain ystävällisyyden osoitus, vaan se 
tarkoittaa myös yhteisymmärryksen 
ja sopusoinnun rakentamista. Ihmis-
kunnan palveleminen ei ole pakol-

lista, mutta se on moraalinen velvol-
lisuutemme.

Sopusointu
Kansainvälisenä järjestönä meidän 
tulee ymmärtää ja kunnioittaa vie-
raita kulttuureja. Järjestömme roh-
kaisee pitämään yhteyttä muiden 
maiden lioneihin sekä etsimään mah-
dollisuuksia yhteisiin kansainväli-
siin projekteihin kotimaisten projek-
tien ohella.

Arvokkuus
Yksi ihmisarvon ja itsekunnioituksen 
perusperiaate on kyky kehittää itse-
ään ja perhettään. Miljoonilla ihmi-
sillä on vain vähän toivoa parem-
masta tulevaisuudesta ja lastensa 
paremmasta selviytymisestä elä-
mässä. Muutoksen saaminen lapsille 
ja nuorille suunnatun palvelutyön 
kautta jatkuu edelleen ja on pääalue 
toiminnassamme unohtamatta kaik-
kia muita avuntarvitsijoita.

Dignity. Harmony. Humanity. Edellä 
oleva teksti on lyhennetty ja vapaasti 
käännetty suora lainaus tulevan kan-
sainvälisen presidentin Dr. Jitsuhiro 
Yamadan kansainvälisestä teemasta. 
Mielestäni voimme erinomaisesti 
soveltaa ohjelman sanomaa suoma-
laiseen ympäristöön.

Lions-tavoitteet ja 
-periaatteet

Minusta on tärkeää palauttaa mie-
liin lionstoiminnan tavoitteet sekä 
periaatteet.

Järjestömme tehtävä on havaita 
inhimilliset tarpeet, rohkaista vapaa-
ehtoisia palvelemaan yhteiskun-
taamme, tukea rauhaa ja edistää kan-
sainvälistä yhteisymmärrystä lions-
klubien avulla.

Säilymme vapaaehtoisten yhteis-
kunnallisten ja humanitääristen pal-
velujen maailmanlaajuisena ja kan-
sallisena johtajana.

Yhdistämme klubeja ystävyyden, 
hyvän toveruuden ja keskinäisen 
yhteisymmärryksen avulla (lions-
tavoite).

Pidä ystävyyttä tavoitteena, ei 
välikappaleena. Tosi ystävyys ei 
vaadi mitään itselleen eikä ole riip-
puvainen keskinäisistä palveluista 
(lions-periaate).

Ask one – Keep all

Kuluvalla kaudella aloitettu jäsen-
kampanja on osoittautunut erin-
omaiseksi tavaksi saada uusia pal-
velevia käsiä mukaan toimintaamme 
ja pitää olemassa olevat jäsenet 
mukana toiminnassamme.

Samaa kampanjaa tulemme 
jatkamaan tulevalla kaudella. 
Kv.varapresidentti Yamadan sanoin 
jakakaamme sitoutumisemme ja 
innokkuutemme lions-toimintaan 
perheenjäsentemme kanssa. Per-
heissä, joissa lionstyötä tehdään 
yhdessä, luodaan perinteitä palvella 
muita.

Tulemme kertomaan tarkemmin 
myös opiskelijajäsen-ohjelmasta, 
jossa klubiin liittyvä 18–30-vuotias 
opiskelijajäsen saa tiettyjä etuuksia 
jäsenmaksuista.

Aina on hyvä kysyä toimin-
nasta vetäytymistä miettiviltä jäse-
niltä Miksi? Tarjoammeko yhteisöl-
lisyyttä, onko klubissamme kiinnos-
tavia tarttumapintoja, onko meillä 
yhteisiä tapahtumia, joissa viih-
dymme?

Palvelutarjotin

Tulevalla kaudella Lions-liitto tar-
joaa klubeille palvelutarjottimen. 
Kerromme erilaisista aktiviteettivaih-
toehdoista joista klubit voivat valita 
toimintaansa parhaiten soveltuvan. 

Tai jättää valitsematta, jos klubilla on 
jo olemassa oleva oma aktiviteetti. 
Valinta on kokonaisuudessaan klu-
bin vapaaehtoisuuteen perustuvaa.

Toimitamme palvelutarjotti-
men sisällön klubeille hyvissä ajoin 
kevään 2015 aikana, jolloin se on 
klubien uusien hallitusten käytettä-
vissä jo alustavaa toimintasuunnitel-
maa laadittaessa. 

Palvelutarjotin tulee sisältämään 
myös varainkeruuaktiviteetteja.

Tarjottimelta löytyy niin liiton 
työryhmien mukaista (mm. nuo-
risovaihto, Quest, Turvassa tiellä) 
kuin muuta toimintaa (mm. Sri 
 Lankan silmäsairaalan jatkoraken-
taminen, Vastuu on meidän, Hyvän 
päivä 8.10).

Toivotan kaikille lioneille ja heidän 
perheilleen aurinkoista kevättä, ren-
touttavaa kesää sekä innostunutta 
toimintakautta 2015–2016.

Tulevan toimintakauden ensim-
mäisellä kolmanneksella huo-
mioim me Ihmisyyden, toisella kol-
manneksella Sopusoinnun sekä kol-
mannella kolmanneksella päätämme 
kauden Arvokkuuteen.

Elinvoimaa yhteistyöllä kaudella 2015–2016

Suomen Lions-liiton varapuheenjoh-
taja Jari Rytkönen.

Jari Rytkönen
Suomen Lions-liiton 

varapuheenjohtaja
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Mietin otsikkoa kirjoittaessani, mitä 
sillä oikeastaan haluan kertoa. Aina-
kin sitä, että toiminnassa on meneil-
lään Lions-toiminnan uudistumiseen 
ja kehittymiseen tähtääviä muutos-
prosesseja, joiden tavoitteena on 
helpottaa klubien ja piirien työtä 
sekä liittotoimiston resurssien koh-
dentamista sen perimmäiseen tehtä-
vään palvella jäsenistöä.

Aluksi muutama sana jäsenrekis-
teriasiasta. Tieto siitä, että kansain-
välinen järjestö lopettaa sen jäsenre-
kisterijärjestelmän tukemisen, johon 
liiton kansallinen jäsenrekisteri on 
yhteydessä, on jo tullut jäsenten 
tietoon. Siirtyminen MyLCI-järjestel-
mään on välttämätöntä. Po. siirty-
misen aikataulusta ja toimenpiteistä 
on tiedotettu ja tiedotetaan erikseen. 
Asiasta kuuluu paljon huhuja, joista 
yksi liittyy jäsenrekisteripäivityk-
siin. Kauden loppuun mennessä 
kaikki päivitykset, myös kautta 
2015–2016 koskevat virkailija- 
ym. muutokset tehdään kansal-
liseen jäsenrekisteriin. Tiedot siir-
tyvät sieltä MyLCI:n puolelle sitten, 
kun käyttöliittymämuutokset viralli-
sesti tehdään. 

Pari keskeistä uudistusta liittyy 
liiton toiminnan ja talouden suun-
nittelun työkalupakkiin. Sen lisäksi, 
että käytössä on jo parin vuoden 
ajan ollut selkeä toimintasuunni-
telma, olemme vihdoin päässeet 
kustannus- ja tilipaikkakohtaiseen 
budjetointiin. Lisäksi käyttöömme 
on valmistunut kassavirtalaskelma, 
jonka avulla pystytään ennakoi-
maan liiton kassaan tulevat ja lähte-
vät varat kuukausitasolla. Talouden 
seuranta tapahtuu kuukausittain, 
ja siinä tavoitteena on niin korkea 
reaaliaikaisuus kuin se on toimin-
nassamme mahdollista.

Myös toimiston toimintaproses-
seja uudistetaan 1.7.2015 alkaen. 
Tarvikemyynti siirtyy verkkokaup-
paan, joka on ollut jo parin vuo-
den ajan käytössä joulukorttimyyn-
nissä. Aikanaan myös Punainen 
Sulka 2016–2017-keräyksen tuo-
temyynti tapahtuu verkkokaupan 
kautta. Verkkokaupan käytöstä opas-
tetaan ja tiedotetaan kentälle kevään 
aikana. Luonnollisesti sen käytössä 

Vain muutos on pysyvää 
– tavoitteena entistä parempi palvelukyky

annetaan myös käytännön apua, 
jotta ’väline’ tulee tutuksi.

Tarvikemyynnin osalta kannat-
taa huomata dollarin valuuttakurs-
simuutoksista aiheutuva hintojen 
nousu. Lisäksi liittotoimisto val-
mistautuu tarvikemyynnin kohdalla 
verkkokaupan käyttöön siten, että 
tuotteiden hinnoissa on jo valmiiksi 
otettu postimaksu huomioon. Näin 
ollen erillistä postituskulua ei enää 
tarvitse lähetyksestä maksaa.

Vuosikokousasioita 
koskien 

toimintakautta  
2015–2016

Vuokatissa tehdään jälleen kerran 
merkittäviä päätöksiä Lions-toimin-
nan suunnasta ja aktiviteeteista tule-
vana kautena. Kuvernöörineuvosto 
esittää vuosikokoukselle, että jou-
lukortti- ja arpamyynnillä kerätään 
myös ensi kaudella varat liiton nuo-
risotyön tukemiseksi. Tarve on suuri: 
yli 120  000 €. Tämän summan kerää-
miseksi tarvitsemme niin joulukortti- 
että arpamyyntiä – ennen kuin löy-
tyy ideoita uusiksi varainhankinta-
muodoiksi.

Myös Nenäpäiväkeräys on osa 
tulevan kauden toimintasuunni-
telmaa. Kuten vuosi sitten, Lions-
liitto on toinen keräyksen kahdesta 
pääyhteistyökumppanista, jolle taa-
taan näkyvyyttä keräyksen aikana. 
Huolehdimme entistä paremmin 
siitä, että näkyvyytemme on pääyh-
teistyökumppanitasoa. Hyvä uuti-
nen on myös se, että jo vuosi sit-
ten Nenäpäiväsäätiön omistajajär-
jestöt päättivät käyttää keräysva-
rat lyhentämättöminä keräyskoh-
teiden hyväksi. Asia unohtui tuol-
loin tiedottaa kentälle riittävän sel-
keästi. Pahoittelen sitä! Joka tapauk-
sessa uutinen on meille Lions-toimi-
joille tervetullut, koska keräysvaro-
jen lyhentämättömyys on keskeinen 
toimintaperiaatteemme. 

Vuosikokouspaikka 2019  
– missä, milloin ja miten?

Liiton vuosikokouspaikkakunnaksi 
vuonna 2019 ei tullut yhtään hake-
musta. Vuosikokouksen järjestämi-
sestä keskustellaan kuitenkin Vuo-
katissa: pitäydytäänkö entisessä 
mallissa, jossa alueen klubit hoi-
tavat kokousjärjestelyt, vai siirryt-
täisiinkö uuteen tapaan kokoustaa 

esim. laivalla tai eriyttämällä pää-
töksiä tekevä kokous omaksi tapah-
tumakseen ja yhteinen Lions-viikon-
lopputapahtuma omakseen. Entä 
vastaisivatko järjestelyistä jatkossa 
klubit vai joku ulkopuolinen palve-
luntarjoaja?

Jäsenistön keskustelua vuosiko-
kouksen järjestämisestä tarvitaan. 
Samalla kun yhteistä Lions-viikon-
loppua odotetaan innolla, harmitel-
laan korkeita passi- tai muita vuo-
sikokousmaksuja. Tosiasia on kui-
tenkin se, että vain harvalla paikka-
kunnalla on niin suurta tilaa, joka 
mahdollistaisi yli 2  000 lionin yhtei-
sen kokoustamisen ja hauskanpi-
don. Siellä missä tilaa on, se ei ole 
ilmaista. Kun yhdessä keskustellaan, 
mihin suuntaan vuosikokoustapah-
tumaa halutaan kehittää, päästään 
varmasti hyvään lopputulokseen.

Hyvän Päivä  
– mikä se on?

Hyvän Päivä on uusi ’foorumi’ lisätä 
Lions-toiminnan näkyvyyttä ja tun-
nettuutta valtakunnallisesti samana 
ajankohtana eri puolilla maata. 
Lionien kansainvälinen palvelu-
päivä 8.10. kulkee jatkossa nimellä 
Hyvän Päivä. – Lisää Hyvän Päi-
västä toisessa jutussani tämän leh-
den sivuilla!

Entisten piirikuvernöörien paikat 
liiton hallituksessa kaudella 
2015–2016.

Muistutan, että määräaika liiton hal-
lituksen ns. PDG-paikkojen hakemi-
seksi (2 paikkaa) on 30.4.2015 klo 
15.45 mennessä. Hakemukset osoi-
tetaan maarit.kuikka@lions.fi. 

***

Isoja tossunjälkiä ja hyviä 
Lions-tarinoita työmme tuloksina 
toivoo

Sotaveteraaniliiton tilaisuudessa 6.3.2015 myönnettiin Sotaveteraaniliiton 
ansiomerkki pääsihteeri Maarit Kuikalle. Kuvassa vierellä Sotaveteraanilii-
ton valtuuston puheenjohtaja Sakari Seppälä. Ansiomerkit myönnettiin myös 
PCC Seppo Söderholmille, puheenjohtaja Tuomo Holopaiselle sekä PVH-sih-
teeri Sari Piriselle. Kuva: Markku Seppä.
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YMPÄRISTÖTEKO 
PAIKKAKUNNAN PARHAAKSI
Suomen Lions-liitto ry julistaa haettavaksi ympäristöpalkinnon 

toimintakaudelta 2014–2015. Palkintoa koskevat kirjalliset 

hakemukset on toimitettava Suomen Lions-liitto ry:n toimistoon 

13.5.2015 mennessä osoitteella Kirkonkyläntie 10, 

00700 Helsinki. Palkintoa voivat hakea Suomen Lions-klubit.

Ympäristöpalkinnon myöntämisen kriteerit 
ovat seuraavat:
1. Ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, 

sosiaaliseen, kulttuuriseen ja taloudelliseen tilaan

2. Ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän 

toiminnoissa

3. Klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus  

omalla paikkakunnalla

4. Toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden  

klubien toiminnassa

Voittajaklubi saa kunniakirjan ja sen edustajalle luovutetaan 

kiertopalkinto. Palkinto luovutetaan Suomen Lions-liitto ry:n 

vuosikokouksessa Vuokatissa 13.6.2015. 

Palkintoraadin muodostavat lionit Pekka Hynninen ja 

Josi Mikkilä, LC Rantasalmi. Ympäristötekoon liittyvät 

yhteydenotot pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteisiin: 

pekka.hynninen@yki.fi ja josi.mikkila@rantasalmi.fi 

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on hyvä kokemus Lions Quest 
-toiminnasta vähintään piiritasolla sekä toimen edellyttämä 
kielitaito (suomi, ruotsi, englanti). Tehtävään valittavan eduksi 
katsomme lisäksi opetus- ja kasvatustoimen laajan tuntemuksen.

Toimialojen ja työryhmien toimenkuvissa määriteltyjen 
puheenjohtajien yleisten tehtävien sekä Lions Quest 
puheenjohtajan tehtävien lisäksi toimenkuvaan kuuluu mm. 

– vastata liiton Quest-toiminnasta sen kaikilla tasoilla ja johtaa 
Quest-työryhmän työtä

– toimia tiiviissä yhteistyössä pääkouluttajan ja Lions-toimiston 
kanssa

– toimia Lions Quest -toiminnan maakoordinaattorina (LQ-CD)

– etsiä rahoitusvaihtoehtoja yhdessä pääkouluttajan kanssa

– toimia tarvittaessa yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen 
kanssa

Kirjalliset hakemukset tulee olla liittotoimistossa viimeistään 
maanantaina 20.4.2014 toimiston aukioloaikana ja kuoreen tulee 
merkitä tehtävän lyhennys LQ-CD. Hakemuksen voi myös lähettää 
sähköpostitse osoitteeseen maarit.kuikka@lions.fi. Lisätietoja 
tehtävästä antaa pääsihteeri Maarit Kuikka, puh. 040  580  2494.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Tuomo Holopainen  Maarit Kuikka 
      puheenjohtaja     pääsihteeri

Lions-liiton hallitus julistaa uudelleen 

haettavaksi seuraavan liiton 

luottamustoimen kolmevuotiskaudelle 

1.7.2015 – 30.6.2018:

Lions Quest -työryhmän 
puheenjohtaja (LQ-CD)

Kehittääksemme Lions-brändiä ja 
sen myötä toimintamme tunnet-
tuutta liiton brändityöryhmä on 
esittänyt, että vuodesta 2015 alkaen 
lionsien kansainvälinen palvelupäivä 
8.10. tehdään Suomessa tutuksi 
Hyvän Päivänä.

Tavoitteena on aikaansaada 
Lions-toiminnalle näkyvyyttä, joka 
toistuu vuosittain samana ajankoh-
tana ja josta tulee yhtä tunnettu 
käsite kuin esimerkiksi Nälkäpäivä-, 
Nenäpäivä-, Joulupata- tai Hyvän 
mielen joulukeräyksistä.

Brändityöryhmä on laatinut 
Hyvän Päivän viettämiseksi ohjeis-
tuksen, joka on välitetty mm. pii-
rikuvernööreille ja piirien viestintä-
vastaaville. Käytännössä tavoitteena 

on, että jokainen suomalainen klubi 
jalkautuu Hyvän Päivänä 8.10. (tai 
po. päivän viikolla itselleen sopivana 
ajankohtana) suuren yleisön pariin 
pystyttämällä toiminnan, tekemi-
sen ja iloisen yhdessäolon esitte-
lypisteen, jossa työtämme tehdään 
tutuksi.

Hyvän Päivän viettäminen esitel-
tiin liiton hallituksen ja kuvernööri-
neuvoston kokouksissa Lappeenran-
nassa 20.–21.2.2015. Asia on kir-
jattu liiton vuosikokoukselle esitet-
tävään toimintasuunnitelmaan kau-
delle 2015–2016. Toivomme, että 
myös Sinun piirisi ja klubisi ottaa 
Hyvän Päivän ensi kauden toimin-
tasuunnitelmaansa.

Liitto tukee klubeja ja pii-

Innostu viettämään lionien 
Hyvän Päivää 8.10. kanssamme!

vän teko -palkinto/tunnustus jär-
jestön ulkopuoliselle henkilölle tai 
taholle ja Hyvän Päivän teko -tun-
nustus järjestöön kuuluvalle henki-
lölle tai klubille. 

Kaikesta tästä ja monesta muusta 
Hyvän Päivään liittyvästä kuu-
let lisää Vuokatin vuosikokouksen 
brändiesittelypisteessä. Lisäksi val-
misteilla on Hyvän Päivän -sivusto 
osoitteessa www.lions.fi.

Saimmeko Sinut innostumaan?
Brändityöryhmän puolesta

rejä Hyvän Päivän viettämisessä 
monin eri tavoin. Se mm. järjestää 
8.10.2015 Helsingissä Hyvän Päi-
vän paneelikeskustelun, jossa jae-
taan valtakunnallinen Hyvän Päi-

Maarit Kuikka
pääsihteeri ja brändityöryhmän 

vetäjä
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Kembassa, Kongon demokraat-
tisessa tasavallassa, vanhemmat 
arvostavat koulutusta, mutta heidän 
mahdollisuutensa ovat vaatimatto-
mia. He rakensivat yhden luokka-
huoneen koulun mudasta ja oljista, 
jotka osoittautuivat kaikkea muuta 
kuin ihanteellisiksi rakennusaineiksi: 
seinät murtuivat. Myös ikkunat, 
pulpetit, tuolit ja käymälät puut-
tuivat koulusta. Sade virtasi sisään 
katossa olleista koloista. Kouluta-
lon 140 oppilasta opiskeli kolkoissa 
oloissa. 

Italialainen Acqui Terme Host 
-lionsklubi oli tietoinen, että Kon-
gossa lukutaito on 30 prosentin 
luokkaa ja että lukutaidottomuus 
vähensi työmahdollisuuksia ja 
rajoitti jopa pääsyä terveydenhuol-
lon piiriin. Klubi ryhtyi yhteistyöhön 
Kinshasa Bondekon lionien kanssa 
auttaakseen vanhempia rakenta-
maan uuden alakoulun. 

Acqui Terme Host -lionsklubi 
teki koululle rakennussuunnitelman 
koulusta, joka muodostuisi neljästä 
rakennuksesta: kaksi rakennusta, 
joissa molemmissa olisi tilat 12 luok-
kahuoneelle, yksi rakennus neljää 
opettajanhuonetta ja kirjastoa varten 
sekä erillinen rakennus käymälätiloja 
varten. Lionit järjestivät gaalan kerä-
täkseen varoja hankkeelleen ja sai-
vat apua muilta paikallisilta lionsklu-
beilta. Acqui e Colline Acquesi, Cor-
temilia e Valli, Nizza-Canelli ja Car-
pentras Comptat  Venaissin  -klubit 
lahjoittivat aikaansa, rahaa tai raken-
nustarvikkeita.

 Lionit kääntyivät sitten Lions 
Clubs Internationalin säätiön puo-
leen ja anoivat 35  750 USdollarin 
apurahaa saadakseen kokoon loput 
tarvittavat varat koulun rakentami-
seen ja varustamiseen.

Suunnitelmien laatiminen osoit-
tautui hankkeen helpoksi osaksi. 
Kemba sijaitsee noin 200 kilometriä 
lounaaseen pääkaupungista Kinsha-
sasta, ja alueelta puuttuu kunnolli-
nen maantieverkko. Joet toimivat 
alueen läpikulkua palvelevina pää-
väylinä, mutta Kemban lähistöllä ei 
ole jokea. Rakennustarvikkeet tuotiin 
siksi osan matkaa veneillä jokea pit-

kin ja kuljetettiin sitten rekoilla pää-
määräänsä.

Uuteen kouluun 
jopa 240 oppilasta 

Lionit tekivät töitä peräänantamat-
tomasti. Uusi koulu on nyt pys-
tyssä ja toimii täysillä tarjoten tur-
vallisen työympäristön niin oppi-
laille kuin opettajillekin. Lionit odot-
tavat tämän uuden koulun palvele-
van jopa 240 oppilasta, kunhan lähi-
kylienkin lapset lähtevät koulutielle. 
Katto ei vuoda ja lattia on betonia 
eikä mutaa. Ovet ja ikkunaluukut 
ovat puuta. 

Acqui Terme Host -lionsklubin 
työ ei päättynyt siihen, kun koulu 
tuli valmiiksi. He ovat luvanneet 
lähettää koululle kirjoja, vihkoja, 
kyniä ja muita tarvikkeita seuraavan 
viiden vuoden ajan. Lionien ansiosta 
Kemballa on nyt yksi työväline lisää 
taistelussa lukutaidottomuutta ja 
köyhyyttä vastaan. 

Saat lisätietoja LCIF:n tavallisista 
apurahoista osoitteessa 
http://www.lcif.org/EN/lions-center/
grants/standard.php. 

Cassandra Bannon

Uusi koulu tarjoaa mahdollisuuksia

Kemban uusi koulu on valtaisa paran-
nus paikkakunnan oloihin.

Konserttikokonaisuudet:
1. Lumivalkeaa – Joulukonsertti
2. Täällä pohjantähden alla – Kirkkokonsertti
3. Eläköön elämä – Elämänmakuinen viihdekonserttii

www.petrilaaksonen.net

Tiedustelut:  
Mika Tuomolin 045 131 94 59
mika.tuomolin@hotmail.com

Hyvät Lions-veljet ja Ladyt!
Suunnitteleeko klubinne 
tasokkaan ja mieliinpainuvan 
konsertin järjestämistä?

Laulaja-lauluntekijä 

Petri Laaksonen
on laulanut vuosien varrella 
lukuisissa Lions-klubien 
järjestämissä konserteissa.
Viime vuosina Petri Laaksosen joulukonsertteja ovat 
järjestäneet mm. LC-Savonlinna, LC Mellunkylä (Hki), 
LC-Kanerva (Nurmijärvi) LC-Malmittaret, LC-Vennyt 
(Järvenpää), LC-Askola ja LC-Lempäälä.
Konsertit olivat erinomaisia yleisömenestyksiä.
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Texasilaiset Conroe Noon  -klubin 
lionit olivat riemuissaan vuoden 
2015 aikana hankkimistaan 18 
uudesta jäsenestä, jotka nostivat 
klubin jäsenmäärän 299:ään. Klubi 
oli löytänyt ihmisiä, jotka halusivat 
juuri sitä, mitä klubilla oli tarjota. 
”Puutteessa olevien ihmisten autta-
minen” oli vastaus, jonka eräs uusi 
jäsen antoi kysyttäessä, miksi hän 
oli liittynyt klubiin. ”Tutustuminen 
hyviin ihmisiin klubissa” oli toisen 
vastaus. ”Palvelu on intohimoni”, 
sanoi kolmas. 

Toivomme, että monet muut klu-
bit voivat kokea samaa menestystä 
uusien jäsenten hankinnassa vuonna 
2017 vietettävän Lions Clubs Inter-
nationalin satavuotisjuhlan lähes-
tyessä. Lions Clubs International ei 
jätä jäsenkasvua sattuman varaan. 
Satavuotisjuhlaan liittyvä jäsenpal-
kinto-ohjelma on lähtenyt käyntiin. 
Huhtikuun 1. päivästä lähtien aina 
30.6.2018 asti lionit ja klubit, jotka 
hankkivat uusia jäseniä tai perusta-

vat uusia klubeja, palkitaan viehät-
tävillä rintamerkeillä, kunniakirjoilla 
ja lippumerkeillä. 

”Tämä on loistava tilaisuus pal-
vella palvelumahdollisuuksiamme 
lisäämällä”, sanoo Arizonasta kotoi-
sin oleva kansainvälinen presidentti 
Joe Preston. ”Rohkaisen jokaista lio-
nia ja klubia omistautumaan palvelu-
kykymme nostamiseen uusia lionei ta 
rekrytoimalla ja aloittamalla uusia 
klubeja.”

Centennial Sponsor on lion, joka 
kutsuu uuden jäsenen ajanjaksona 

1.4.2015–30.6.2018, ja hän saa rin-
tamerkin, joita valmistetaan vain 
rajallinen määrä sekä lisäksi kun-
niakirjan. Myös lion, joka auttaa 
uuden klubin perustamisessa huh-
tikuun 1. päivän ja vuoden 2018 
kesäkuun välisenä aikana, palkitaan 
erityisrintamerkillä ja kunniakirjalla. 
Usea uuden klubin perustamisessa 
mukana oleva lion voi saada palkin-
non.

Palkinto-ohjelmassa on prog-
ressiivisia tasoja. Jos uusi jäsen tai 
uusi klubi säilyy hyvässä asemassa 
yhden vuoden ja yhden päivän, jäse-
nen hankkinut tai klubin perustami-
sessa auttanut lion palkitaan Silver 
Centennial Lion -arvolla ja hän saa 
vielä toisen rintamerkin, joita on 
vain rajallinen erä. Gold Centennial 
Lion -palkinto annetaan, jos uusi 
jäsen tai uusi klubi pysyy hyvässä 
asemassa kaksi vuotta ja yhden päi-
vän. Diamond Centennial -lionina 
palkitaan, jos uudet jäsenet tai klu-
bit ovat hyvässä asemassa vielä kol-
men vuoden ja yhden päivän jäl-
keen. Hyvällä asemalla tarkoitetaan 
sitä, että kansainväliset jäsenmaksut 
on maksettu eikä klubilla ole yli 90 
päivää vanhoja erääntyneitä maksuja 
50 US dollarin arvosta tai enemmän.

Silver Centennial -lionit saavat 
myös nimensä esille LCI:n verkko-
sivulla. Myös Gold Centennial 
-lionien  nimet julkaistaan ja heille 
annetaan tunnustusta aluefooru-
meissa ja piirin ja moninkertaispii-
rin vuosikokouksissa. Diamond Cen-
tennial -lionit  palkitaan samoin ja 

heidän luettelonsa julkaistaan The 
LION-lehdessä.

Klubit voivat saada myös eritasoi-
sia palkintoja jäsenmääränsä lisäämi-
sestä. Premier Centennial -lionsklubi 
on klubi, joka ottaa vähintään kolme 
uutta jäsentä vuosien 2015, 2016 
tai 2017 aikana. Uusien jäsenten on 
pysyttävä toimivina vähintään kah-
den vuoden ja yhden päivän ajan. 
Premier Centennial -lionsklubiksi 
pääsee myös klubi, joka perustaa 
uuden klubin vuosien 2015, 2016 
tai 2017 aikana. Uuden klubin on 
pysyttävä toimivana kahden vuo-
den ja yhden päivän ajan.

Kun uusi klubi on ollut toimi-
vana kaksi vuotta ja yhden päivän, 
saa Premier Centennial -liosklubi lip-
pumerkin, tunnustusta LCI:n verkko-
sivulla, virtuaalisen lippumerkkitun-
nustuksen ja tunnustuksen kansain-
välisessä vuosikongressissa, aluefoo-
rumeissa sekä piirin ja moninkertais-
piirin vuosikokouksissa. 

World Class Centennial -lions-
klubi on klubi, joka ottaa vuosina 
2015, 2016 ja 2017 vähintään kolme 
uutta jäsentä kunakin vuonna sekä 
perustaa uuden klubin vuonna 2015, 
2016 tai 2017. World Class -klubit 
saavat samat kunnianosoitukset kuin 
Premier-klubit. Lisäksi ne saavat pii-
rikuvernöörin ojentaman erityispal-
kinnon sekä erityisesti tarkoitukseen 
tehdyn rintamerkin klubin jokaiselle 
aktiivijäsenelle sekä vielä nimensä 
luetteloon The LION -lehdessä.

Yksityiskohdat voi lukea tarkem-
min LCI:n verkkosivulla.

Satavuotisjuhlan jäsenpalkinnot julkistettu

Klubit lisäävät jäsenmääräänsä maailmanlaajuisesti. Unkarissa uuden lionin 
vaimo ihailee miehensä rintamerkkiä.

Taiwanissa, moninkertaispiirissä 300, leijonavaloja vannotaan kansainvälisen presidentin Joe Prestonin vierailun aikana. 
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Vaasalainen 31 vuotta leijonana ollut 
klubinsa perustajajäsen Olli Linjala 
antoi Holiday Clubin tiloissa Imat-
ran ja Lappeenrannan välillä Rau-
hassa 21.2.2015 kokoontuneelle 
kuvernöörineuvostolle toimintansa 
tueksi aurinkoisia asenteita. Esitys 
kuului teemalla ”Megatrendien vai-
kutus Lions-toimintaan” kokouksen 
foorum-osuuteen ja sai yli 100 hen-
gen leijonaväen iloiselle mielelle.

Olli Linjala tiivisti esityksensä 
lauseeseen ”Ihimettäkös orottelet?” 
Hän toivoi sen jäävän elämään myös 
leijonien keskuuteen. ”Nuo maagiset 
sanat lausui minulle 47 vuotta sitten 
naapurivanhus. Olin ostanut ”mum-
monmökin” ja hän tuli toivottamaan 
minut tervetulleeksi kylään. Pihassa 
oli puuklapikasa ja onneton sanoin 
jotta, – pitäis nuokin saada vajaan, 
ennekuin alkaa satamaan vettä. Van-
hus katsoi pitkään minua ja kysäisi, 
– ihimettäkös orottelet?

Ollaanko me leijonat odoteltu jo 
riittävän kauan ihimettä, voisiko nyt 
ruveta oikein kunnolla hankkimaan 
uusia, nuoria ja innokkaita jäse-
niä? Maailma muuttuu ja meidän 
on muututtava sen mukana. Miten 
voi oma klubi? Voiko jokainen tun-
tea kuuluvansa porukkaan ja kokea 
toimintansa mielekkääksi? Koska on 
kysytty? Tuottaako toiminta mielen-
kiintoisia ja ainutlaatuisia kokemuk-

sia, jotka tuottavat hyvää mieltä, 
myönteisiä ja innostavia tunteita?

Rikotaan luutuneita 
rutiinejamme

Eikö nuoria saada mukaan? No 
perustetaan nuorille 30+-vuotiaille 
naisille ja miehille omia klubeja! 
Kerrotaan omille jälkeläisillemme ja 
heidän ystävilleen mahdollisuudesta 
pitää yhdessä hauskaa, ystävystyä ja 
siinä sivussa tuottaa hyväntekeväi-
syyttä, jossa vain mielikuvitus on 
rajana.

Maalataan mielikuvia

Kerrotaan heille vaikka näin, että 
parhaimmillaan klubitoiminta voi 
lisätä jäsentensä yhdessäoloa, tuot-
taa heille ja heidän perheilleen, myös 
lapsille, mielenkiintoisia ja kehittäviä 
elämyksiä, jotka lisäävät ammattitai-
toa ja ihmisenä kasvamista. Lähen-
tää perheitten keskinäistä ystä-
vyyttä. Yhdessä toimiminen tuottaa 
sovittuja yhteiskuntaa kehittäviä 
aktiviteetteja, joiden hyöty ohjau-
tuu kansalliseen tai kansainväliseen 
hyväntekeväisyyteen. Kokousrutiinit 
ovat jouhevia ja toiminta useimmi-
ten hauskaa.

Rikotaan luutuneita rutiine-
jamme, laitetaan mielikuvitus töi-

hin, tehdään kansainvälisesti mer-
kittävää historiaa! Ei odoteta, vaan 
tehdään se ihme!”

Sopeuttamisbudjetista 
toteutunut 54 %

Pääsihteeri Maarit Kuikka esitteli foo-
rumissa talouden sopeuttamisbud-
jettia. Siitä on toteutunut 31.1.2015 
tilanteen mukaan 54 prosenttia, las-
kennallinen arvo 58,3 %. Tuloksessa 
eivät näy arpajaistuotot, jotka taseen 
puolella on otettava huomioon ver-
tailussa edelliskauden tammikuun 
tilanteeseen. 

Kokonaistuotot ovat jääneet bud-
jetista 42 % ja kokonaistulos tässä 
vaiheessa on tappiollinen. Varsinai-
sen toiminnan menoista on sääs-
tetty mm. kokouskuluissa, materi-
aaliostoissa ja atk-kuluissa. Loppu-
kauden tuottojen arviointi on keskei-
nen tekijä sopeuttamisbudjetin seu-
rannalle ja uudelle sopeuttamiselle.

Varapuheenjohtaja Jari Rytkösen 
aiheina olivat MyLCI sekä alustava 
strategia- ja toimintasuunnitelma 
2015–2016. Jäsenjohtaja Jukka Kärk-
käinen iloitsi kolmen uuden klubin 
perustamisesta tällä kaudella. Toi-
veita on myös C-, I- ja mahdollisesti 
N-piiristäkin saada iloisia uutisia. 
Monet klubit ovat tehneet päätök-
siä naisjäsenten ottamisesta klubiin. 
Tällä hetkellä jäsenmäärän vajaus on 
102. Plussan puolelle piireistä ovat 
päässeet L (29), K (11), N (10) ja 
M (7).

LCI:n 100-vuotisjuhlan Suomen 
toimikunnan puheenjohtaja Heimo 
Potinkara kertoi juhlavuoden tee-
masta ja palveluhankkeista. Punai-
nen Sulka -työryhmän puheenjoh-
taja Matti Tieksola kertoi ensim-
mäisten Sulka-tuotteiden valmistu-
neen ja koulutusten käynnistyneen 
piireissä. Piirikoordinaattoreista vii-
meisenä tuli mukaan B-piirin Sanna 
Mustonen LC Kirkkonummi-Kyrks-
lått. Joensuun vuosikokouksen 
yhteyteen rakennetaan Lions-ruu-
supuisto, jossa on 131 erilaista ruu-
sua. Puiston avajaiset ovat 9.6.2017.

Leohallituksen puheenjohtaja 
Aino-Maija Laitinen ja leohallituk-
sen varapuheenjohtaja Oona Ståhle 

kertoivat leotoiminnan ajankoh-
taista asioista. Kauden 2015–2016 
teemoiksi leot ovat valinneet: perus-
asiat kuntoon (jäsenrekisteri kun-
toon, strategia), jäsenasiat kuntoon 
(panostetaan jäsenhankintaan) ja 
kansainvälisyys (kv.koulutusta Suo-
meen).

Pride on myös 
leijonalauma

Maakuntajohtaja Matti Viialaisen 
estymisen takia kuvernöörineuvos-
ton kokouksen avajaisjuhlassa juh-
lapuhujana oli kansainvälisen hal-
lituksen jäsen Jouko Ruissalo. Hän 
keskittyi puheessaan kansainväli-
sen presidentin Joe Prestonin tee-
maan ”Strengthen the pride”. Pres-
ton kertoo, että Pride on myös leijo-
nalauma ja tehtävämme on vahvis-
taa tätä laumaa. Meidän tulee pys-
tyä tarjoamaan ideoita klubien säilyt-
tämiseksi. Meidän tulee myös muis-
taa, että lopettavien klubien jäsen-
ten keskuudessa on henkilöitä, jotka 
haluavat tehdä edelleen lionstyötä.

Kokouksen osanottajat toivotti 
tervetulleiksi D-piirin piirikuvernööri 
Veijo Suhonen. Hän totesi, että piiri 
rajoittuu suureksi osaksi Venäjään 
ja mereen. Klubeja on 67 ja tällä 
kaudella mukaan liittyi uutena LC 
Otava/Helmet.

Liiton tervehdyksen toi puheen-
johtaja Tuomo Holopainen. Hän 
kannusti toteuttamaan kansainväli-
sen johtajan kehotuksia jäsenhankin-
taan Ask One ja Keep All teemoin. 
Hän kertoi myös sotkamolaisen nuo-
ren Jonna Määrän rauhanjulistetyön 
menestyneen kansainvälisessä kil-
pailussa ja Suomeen tuli kunnia-
maininta.

Avajaisjuhlan musiikkiannista 
vastasivat nuoret hanuristit Lauri 
Klem ja Oskari Tylli.

Toinen 
varapuheenjohtaja 

jo Turun 
vuosikokouksessa?

Kuvernöörineuvosto päätti esittää 
Porin vuosikokouksessa hyväksy-
tyn aloitteen pohjalta sääntömuu-

”Ihimettäkös orottelet?”

Olli Linjala tarjosi kuvernöörineuvostolle
kannustuksenaan aurinkoisia asenteita

Vaasalainen lion Olli Linjala innosti lioneita aurinkoisiin asenteihin. Kuva: 
RNen.
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tosta, että liitolle valitaan toinen 
varapuheenjohtaja. Mikäli esitys 
hyväksytään Vuokatin vuosikokouk-
sessa, liiton toisen varapuheenjoh-
tajan valinta toteutuu Turun vuosi-
kokouksessa 2016. Sääntöihin esite-
tään myös lisäystä vuosikokouskut-
sun lähettämisestä sähköisessä muo-
dossa. Jo tänä vuonna vuosikokous-
aineisto toimitetaan jäsenille sähköi-
sesti.

Kuvernöörineuvosto esittää 
myös toimialaohjeesta luopumista 
sekä muutoksia liiton menettelyta-
paohjeeseen ja liiton vuosikokous-
ohjeeseen. Katsaus liiton talouteen, 
talous raportti sekä rahoituslaskelma 
merkittiin tiedoksi. Samalla päätet-
tiin, että KVN saa tiedot taloustilan-
teesta kuukausittain.

Ehdokkaat liiton puheenjohtajiksi 
sekä kansainväliseen hallitukseen 
merkittiin tiedoksi. Ehdokkaiden 
esittely ovat tämän lehden sivuilla 
12–13. Varainhankinta-aktivitee-
teiksi kaudelle 2015–2016 esitetään 
joulukorttiaktiviteetti ja arpajaiset. 
Näiden tuotot kohdistetaan nuori-
solle. Aktiviteetteihin osallistuvat 
klubit saavat 50 % käytettäväkseen 
omiin nuorisoaktiviteetteihinsa.

Vuosikokouspaikkakunta- 
valinnasta äänestetään

Vuosikokouspaikkakunnaksi vuo-
delle 2019 ei ollut yhtään haki-
jaa. Kuvernöörineuvosto esittää-
kin, että vuosikokouksessa järjeste-
tään äänestys siitä, haetaanko vuo-
sikokoukseen 2019 järjestäjää klu-
bien keskuudesta vai selvitetäänkö 
uusia vaihtoehtoisia tapoja kokouk-
sen järjestämiseksi. Tällaisia mah-
dollisuuksia voisivat olla mm. laiva-
seminaarin järjestäminen, järjestely-
jen ulkoistaminen tai mahdollisuus 
järjestää päätöksiä tekevä kokous ja 
Lions-viikonlopputapahtuma erilli-
sinä tilaisuuksina.

Kotimaiseksi teemaksi ei saapu-
nut yhtään klubialoitetta kaudelle 

2016–2017. TTS-toimikunnan val-
mistelun jälkeen esitetään teemaksi 
sama kuin Punaisen Sulan kampan-
jaslogan ”Tue nuorta itsenäisyy-
teen”. Teemasta tehtiin ko kouk-
sen jälkeen käännös ”Stöd unga 
till sjävständighet” ja englanniksi 
 ”Support youth to independence”.

Vuosikokousaloitteet

Klubien vuosikokousaloitteita oli 
lähetetty määräaikaan mennessä 
12. Sääntöihin liittyviä aloitteita oli 
neljä. LC Kajaani/Linna esitti vuo-
sikokouksen pakettimaksun käytän-
nön muuttamista ja kirjaamismak-
sun poistamista ja LC Muhos esitti, 
ettei sääntöihin kirjata osallistumis-
maksua pelkkään vuosikokoukseen 
osallistumisesta. 

Kuvernöörineuvoston päätös-
esitys on, ettei aloitteita hyväksytä.

LC Lempäälä/Kanava esittää 
työttömän perustaja- ja siirtoperus-
tajajäsenen sekä klubiin liittyvän 
uuden jäsenen kotimaisen 1 vuoden 
jäsenmaksun puolittamista. 

Kuvernöörineuvoston päätös-
esitys: Aloitetta ei hyväksytä.

LC Nurmes esittää klubien, pii-
rien ja liiton toimihenkilöiden toimi-
kausien pidentämistä kahteen vuo-
teen.

Kuvernöörineuvoston päätös-
esitys: Aloitetta ei hyväksytä.

Vuosikirjaan liittyvät aloitteet ja 
yhteinen vastaus:
LC Hollola/Pirunpesä esittää 11 
klubin valtuuttamana, että klubeille 
lähetetään kysely vuosittain tarvit-
tavasta vuosikirjamäärästä, vuosikir-
jan B-osan siirtoa verkkoon ja että 
vuosikirja liitettäisiin automaattisesti 
uuden jäsenen kansioon.

LC Helsinki/Ruoholahti esit-
tää, että jokaiselle halukkaalle klubin 
jäsenelle on oltava vuosittain jäsen-
kirja, mikäli he sen haluavat. 

LC Espoo/Kivenlahti ehdot-
taa, että vuosikirjan jakojärjestel-
mää muutetaan siten, että jokainen 
halukas klubi saa vuosikirjoja jäsen-
määränsä mukaisesti, kunhan ilmoit-
taa siitä määräaikana liittoon. Klubi 
toivoo myös, että jos vuosikirjasta 
vähennetään jotakin, se ei kohdis-
tuisi henkilöosuuksiin.

Päätösesitys: aloitteista hyväk-
sytään esitys selvittää vuosikirjan 
tarve jäsenistölle. Vuosikirjan muo-
toa ja sisältöä koskevat kysymykset 
selvitetään ensi syksynä. Uusi jäsen 
saa vuosikirjan halutessaan.

Kuukausiraportointiin liittyvä aloite:
LC Savonlinna/Sääminki esittää 
lohkon klubien kannattamana, että 
liitto kehittää sihteerien kuukau-
siraportointiin ohjelmiston, johon 
raportoimalla kaikki tarvittava tieto 
siirtyy automaattisesti piirin ja liiton 
tietohallintajärjestelmään.

Päätösesitys: Aloitetta ei hyväk-
sytä.

Aktiviteettialoitteita:
LC Kalajoki esittää Global Clinican 
tukeminen otettaisiin liiton seuraa-
van kauden valtakunnalliseksi akti-
viteetiksi.

Päätösesitys: Aloitetta ei hyväk-
sytä.

LC Espoo esittää, että kehitys-
maiden lapsille järjestetään A-vita-
miinin jakelu kamppailussa aliravit-
semusta vastaan.

Päätösesitys: Aloitetta ei hyväk-
sytä.

LC Helsinki/Finlandia ehdot-
taa Auta Lasta, Auta Perhettä -akti-
viteettia liiton koordinoimaksi kan-
salliseksi aktiviteetiksi.

Päätösesitys: Aloitetta ei hyväk-
sytä.

LC Vantaa/Kaivoksela esittää 
seppelepinssiä Kaatuneitten muis-
topäivän symboliksi ja sodissa kaa-
tuneitten kunnioittamiseksi.

Päätösesitys: Aloitetta ei hyväk-
sytä.

Kari Koposesta 
viestintäjohtaja

Liiton viestintäjohtajaksi 2015–2018 
valittiin lion Kari Koponen LC Hei-
nola/Jyränkö. Merkittiin tiedoksi 
jäsenkyselyn tulokset sekä työryh-
mien raportit. Monivuotisten työ-
ryhmien puheenjohtajat jatkavat 
tehtävissään vuosittain. Sri Lankan 
silmäsairaalan välikerroksen raken-
taminen otetaan kauden 2015–2016 
toimintasuunnitelmaan.

Kuvernöörineuvosto päätti osal-
listua Nenäpäiväsäätiön järjestä-
mään Nenäpäiväkampanjaan syk-
syllä 2015. Strateginen suunnitelma 
2015–2020 ja tapahtumataulukko 
esitetään vuosikokoukselle samoin 
kuin talousarvio 2015–2016 sekä 
toimintasuunnitelma 2015–2016, 
joka sisältää myös kansainvälisen ja 
kotimaisen teeman, kausitavoitteet 
ja vuosikellon. 

Vuokatin vuosikokoukseen saa-
puu 2.VP Robert ”Bob” E.  Corlew 
USA:sta. B,- C- ja -N-piireissä vie-
railee IP Joseph ”Joe” Preston 
5.–8.4.2015. G-piirin vuosikokouk-
seen saapuu ID George Papas Kyp-
rokselta, N-piirin vuosikokoukseen 
ID Emine Oya Sebuk Turkista sekä 
O-piirin vuosikokoukseen Gerorge 
Papas Kyprokselta. 

Ympäristövalokuvakilpailuun saa-
pui neljä työtä ja voittajaksi valittiin 
Ari Ojan LC Punkaharju työ. Ympä-
ristöpalkinto 2015 jaetaan vuosiko-
kouksessa ja rahapalkinnon sijaan 
voittaja saa kiertopalkinnon. Seu-
raava kuvernöörineuvoston kokous 
on 12.6.2015 Vuokatissa.

Raimo Naumanen

Kansainvälisyyttä Lappeenrannan kuvernöörineuvoston kokouksessa esitti 
norjalainen PCC Hilde Straumsheim. Oikealla puolella PID Harri Ala-Kulju ja 
vasemmalla puolelle ID Jouko Ruissalo puolisonsa Pirkon kanssa. Seuraavina 
puheenjohtaja Tuomo Holopainen puolisonsa Kaijan kanssa. Kuva: RNen.

Avajaisjuhlan kevyemmästä annista vastasivat nuoret hanuristipojat Lauri 
Klem ja Oskari Tylli. Kuva: RNen.
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Ehdolla liiton puheenjohtajaksi (CC) kaudelle 2015–2016:

Ehdolla liiton varapuheenjohtajaksi (VCC) kaudelle 2015–2016:

VCC Jari Rytkönen

DG Heikki Hemmilä

PDG Jarmo Rastas

Elinvoimaa yhteistyöllä kaudella 2015–2016

Ole rohkea – ole leijona

Leijona-askelin kohti parempaa maailmaa 

Yhteistyö on lionstoiminnan elin-
ehto ja voima – kaikilla järjestömme 
organisaatiotasoilla ja kaikissa yksi-
köissä. Käyttäkäämme tämä voima-
vara hyväksemme, yhdessä saamme 
aikaan enemmän. Toisiamme kannus-
tamalla, auttamalla ja tukemalla sel-
viämme niin helpoista kuin vaikeista 
tilanteista, lyhyesti sanottuna menes-
tymme.

Tarvitsemmeko muutosta toimintaamme kaikilla tasoilla? Tätä meidän 
kaikkien tulee pohtia. Muutoskulma voi olla vain aste tai kaksi, liian suuri 
muutos johtaa usein katastrofiin. Muutostyön tarkasteluun meillä on useita 
erinomaisia työkaluja, kunhan käytämme niitä hyväksemme. Tärkeintä on, 

Lionit toimivat kaikkialla maailmassa, 
yhteisillä eettisillä periaatteilla. Lions-
klubi on parhaimmillaan paikkakun-
tansa ajatushautomo, ilman poliittisia 
tai ideologisia rajoitteita. Aina ei voi 
onnistua, mutta jossain päin maata ja 
maailmaa joku toinen tekee ihmeitä. 
Siitäkin voi olla ylpeä. Otetaan mallia 
– ja pistetään itse paremmaksi! Liitto 

on meitä lioneita, klubeja ja piirejä varten. Sen viestinnän tulee olla harkit-
tua ja rajattua, mutta riittävää uusia  ideoita kaipaaville. 

Tänään kaikki on hyvin, huomenna 
ehkä toisin. Polku parempaan maail-
maan on kovin monimutkainen ja vaa-
tiva. Voimakkaat intohimot ja halut 
aiheuttavat usein onnettomuutta ja 
hätää. Luonnonvoimat jylläävät odot-
tamatta, ja joskus ihminen itse vielä 
lisää haasteita.

Lions-järjestö on valmiina autta-
maan avuntarvitsijoita monella tavalla niin kotimaassa kuin muualla maail-
massa. Me annamme sekä aineellista että henkistä apua.

Suomalainen lionstoiminta on koettu tehokkaaksi ja aikaansaavaksi. Kehi-

että tarkastelemme vuosittain toimintaamme useammaksi vuodeksi eteen-
päin. Klubin pitkän tähtäimen toimintasuunnitelman ei tarvitse noudattaa 
klubistrategialomaketta, se voi olla vapaavalintaisesti laadittu. Pääasia on, 
että suunnittelemme toimintamme toimenpidetasolla etukäteen seuraavaksi 
toimintakaudeksi. Tämän toteuttamiseksi liiton ja piirin tulee hyvissä ajoin 
määrittää tulevan kauden aktiviteetit ja palvelutarjotin.

Toimintakausi 2015–2016 on aktiviteettien osalta valmistautumiskausi, 
valmistaudumme Punaiseen Sulkaan kaudelle 2016–2017. Tulemme kerto-
maan mahdollisuuksista, joista klubit voivat valita parhaiten toimintaansa 
sopivan. Tai jättää valitsematta, jos klubilla on jo olemassa oleva oma akti-
viteetti.

Muistakaamme Lions-periaatteet ja varsinkin Auta lähimmäisiäsi heidän 
koettelemuksissaan; surevat tarvitsevat myötätuntoasi, heikot ja vaikeuk-
sissa kamppailevat tukeasi.

Haluan rohkaista lioneita yhteistyöhön kotikunnan virkamiesten, laitos-
ten, muiden järjestöjen kanssa. Meitä tarvitaan. Haluan rohkaista lioneita 
yhteistyöhön muiden lionien kanssa, ympäri maamme ja maailman. Järjes-
tömme voima ja saavutukset avautuvat vasta katsomalla kotikylää kauem-
mas. Omatkin saavutuksemme kirkastuvat, kun ne nähdään yhdessä mui-
den saavutusten kanssa. Joku meistä vielä lahjoittaa sen dollarin, joka vii-
meisen tuhkarokkoviruksen pysäyttää. Näin uskon!

Lions on myös keino tutustua ihmisiin ja saada ystäviä, eri ammatti- ja 
elämänaloilta. Haluan rohkaista lioneita irrottelemaan ja pitämään hauskaa. 
Se parhaiten nauraa, joka itselleen nauraa! Hyvät työt ja hyvä yhteishenki 
tekevät meistä vielä vahvempia!

tettävääkin toki on. Toiminnallamme voimme myös edesauttaa Harri Ala-
Kuljun valintaa kansainväliseksi presidentiksi.

Monta tapaa tehdä HYVÄÄ. Uudet LCI 100 ja Punainen Sulka sekä 
monet muut Lions-liiton ja klubien omat aktiviteetit, luovat klubeille erin-
omaiset mahdollisuudet valita hyvin suunniteltuja sekä kiinnostavia akti-
viteetteja. Ne tuovat julkisuutta ja näkyvyyttä. Esilläolo auttaa klubeja kas-
vamaan ja vahvistumaan.

Olen tottunut työelämässä sekä harrastuksissani ottamaan vastuuta pie-
nistä ja isoistakin asioista. Leijonataipaleeni on 16 vuoden pituinen. Olen 
toiminut monenlaisissa Lions-tehtävissä klubissa, piirissä ja Suomen Lions-
liitossa. Olen valmis ottamaan ohjakset käsiini ja etenemään yhdessä klu-
bien kanssa leijona-askelin kohti parempaa maailmaa.



2/15  LION  13

Ehdolla kansainväliseksi johtajaksi (ID) kaudelle 2016–2018:
PCC Markus Flaaming

IPCC Asko Merilä

PCC Heimo Potinkara

Kokemuksella ja osaamisella kansainvälisyyteen

ID vaikuttaa kansainvälisen järjestömme kehittymiseen 

Parasta on olla lion  

Kansainvälisen johtajan tehtävä asettaa paljon vaatimuk-
sia tehtävää hakevalle ehdokkaalle: johtamistaitoa, vas-
tuuta, ymmärrystä, kuuntelu- ja kielitaitoa ym.

Pitkä kokemukseni ja monipuolinen Lions-osaamiseni 
sekä taitoni toimia kansainvälisesti rakentaen ja kehittäen 

ovat vahvuuksiani. Puhun neljää kieltä sujuvasti.
Olen saanut vaikuttaa mm. Conventioneissa, Europa Forumeissa ja pääsihtee-

rien/IT-henkilöiden kokouksissa sekä neuvotteluissa lukuisten maiden johtohenki-
löiden kanssa.

Tuttua on myös Lions-työ Pohjoismaissa. Pitkäaikaisena jäsenenä pohjoismaisen 
yhteistyöneuvoston (NSR) työvaliokunnassa olen mm. valmentanut tulevia pohjois-

Suomalaisilla on paljon annettavaa maailman Lions-toi-
minnan ja sen hallinnon kehittämiseksi. Koulutukseltani 
olen hallintotieteiden tohtori. Olen toiminut Suomen 
Lions-liitto ry hallituksen jäsenenä vuosien 2009–2015 
aikavälillä yhteensä viisi kautta ensin kaksi kautta PDG:nä 

ja sen jälkeen varapuheenjohtajan, puheenjohtajan sekä juuri edellisen puheenjohta-
jan tehtävissä. Kansainvälisyyteni ja yhteistyökykyni ja haluni olen osoittanut monissa 
vaikeissakin tilanteissa eri yhteyksissä.

Olen osallistunut Kanada-USA Leadership Forumiin kaudella 2013–2014. Samassa 
yhteydessä Suomen Lions-liitto ry:n puheenjohtajana kävimme päämajassa Oak 

Olen ylpeä saadessani olla lion. Olen vahvasti sitoutu-
nut Lions-järjestöön ja sen tavoitteisiin. Uskon, että pitkä 
kokemukseni Lions-toiminnasta, sekä yli 30 vuoden koke-
mus ihmisten ja organisaation johtamisesta ovat kasvatta-

neet minua ja antaneet sellaisen tietotaidon, että toimiminen menestyksellisesti kan-
sainvälisessä hallituksessa on mahdollista.

Olen vahvasti sitä mieltä, että vaikka aikaamme hallitsee voimakas tekninen kehi-
tys ja materiaaliset arvot, tarvitsee ihmiskunta hyviä arvoja enemmän kuin koskaan. 
Etiikkamme ja tavoitteemme ovat edelleen sopivia jokaiseen kulttuuriin ja yhteisöön 
riippumatta kielestä, uskonnosta tai kansallisuudesta. Olen myös syvästi vakuuttu-

ll

maisia puheenjohtajia sekä ollut uudistamassa NSR-sääntöjä. Ensi kaudella olen tois-
tamiseen työvaliokunnan puheenjohtajana. Tunnen pohjoismaiset vaikuttajat ja poh-
joismaisen yhteistyön merkityksen.

Liiton pääsihteerinä toimin kahdeksan vuotta. Siksi olen hyvin perillä sekä Suo-
men että kansainvälisen järjestömme asioista.

Nyt toimin klubini sihteerinä, joten olen ajan tasalla myös klubiasioiden osalta. 
Usein minulta kysytäänkin neuvoa ja mielipidettä klubien ja piirien asioissa.

Tiedän mitä kansainväliseltä johtajalta vaaditaan. Tarjoan siihen tehtä- 
vään  kokemukseni, osaamiseni sekä luomani verkostot – meidän jokaisen leijonan 
hyväksi.

Valitse minut kansainväliseksi johtajaksi. Soita, kerron lisää, puh. 0500  453  216.

 Brookissa mm. pääsihteerin kanssa neuvottelemassa järjestömme johdon edustajien 
kanssa Suomen Lions-toiminnan kehittämisestä ensimmäisen kerran 20 vuoteen, kuten 
he sanoivat. Neuvottelut olivat  antoisia. Haluan jatkaa työtäni Suomen ja maailman 
Lions-toiminnan hyväksi.

Yhteistyö kansainvälisten Lions-ystävien kanssa järjestömme kehittämiseksi on ollut 
jo antoisaa. Laajennan kansainvälisiä Lions-yhteyksiä kaiken aikaa aktiivisesti mm. sosi-
aalisen median kautta. Työni puolesta kunnan kehitysjohtajana olen toiminut englan-
nin ja saksan kielillä vuosittain mm. messujen esittelijänä. Kielitaitooni kuuluu myös 
ruotsi perustaidoin.  Tunnen itseni kansainväliseksi suomalaiseksi leijonaksi. Olen tunte-
nut kansainvälisissä yhteyksissä osaamiseni järjestöhallinnossa olevan ominaisuuteni.

nut siitä, että Lions-toiminta ja sen arvot saavat hyvän vastaanoton nuorten keskuu-
dessa, kunhan vain ylläpidämme ja osoitamme arvostusta niitä kohtaan. Lupaan puo-
lustaa ja pitää esillä Lions-arvoja parhaan kykyni mukaan.

Oman järjestömme vahvuus on paikalliset lionsklubit. Lionsklubi antaa yksilölle 
erinomaiset puitteet toimia oman paikkakunnan parhaaksi. Vahva kansainvälinen ja 
kansallinen organisaatio piireineen antaa toiminnalle hyvän taustatuen, sekä tarvit-
tavat resurssit. Vuonna 2017 järjestömme täyttäessä 100 vuotta on tarkoitus julkis-
taa näkemys seuraavan vuosisadan  Lions-toiminnasta, sekä tunnistaa uuden vuosi-
sadan humanitääriset tarpeet. Olisi innostavaa olla mukana luomassa, sekä päättä-
mässä uusista tavoitteista.

PCC Seppo Söderholm

Luottavaisina tulevaisuuteen
Me leijonat voimme olla ylpeitä kuulumisestamme maa-
ilman suurimpaan palveluklubien järjestöön. Teemme 
monella tavalla hyvää. Meidän on kuitenkin ponnisteltava 
jatkuvasti palveluvoimamme säilyttämiseksi saavuttaak-

semme yhä parempia tuloksia ihmisten hädän lievittämisessä kaikkialla maailmassa. 
Suomella on suurena eurooppalaisena lionsmaana painoarvoa kansainvälisessä 

lionsjärjestössä. Meillä on hyvät mahdollisuudet saada ehdokkaamme Harri Ala-Kulju 
kansainväliseksi presidentiksi, mikä entisestään lisää vaikutusmahdollisuuksiamme. 
Olen kokenut eri maiden lionskokouksissa ja toimiessani lähes 15 vuotta kansainvä-
lisenä lentopallotuomarina, että suomalaisia arvostetaan ja meihin luotetaan. 

hä i t l k

Lionstoiminnassa minulle on tärkeintä sen arvot ja tavoitteet, auttaminen sekä 
palvelu yhteistyössä muiden kanssa. Olen työssäni tottunut neuvottelemaan ja löy-
tämään ratkaisuja vaikeisiinkin kysymyksiin. Tapani on tarttua epäkohtiin rohkeasti, 
 leijonan lailla. Lionsjärjestössä tulee jatkaa viime vuosien uudistustyötä. Organi-
saatioon ja toimintaan on tehtävä ajan vaatimia muutoksia kaikilla tasoilla. Olen val-
mis tekemään työtä lionstoiminnan edistämiseksi samalla suomalaisia arvoja kunnioit-
taen. Meille  suomalaisille on tärkeää suomen kielen säilyminen kansainvälisenä lions- 
kielenä. 

Luotan nykyisiin ja tuleviin, aktiivisiin ja innovatiivisiin jäseniin lionstoiminnan 
hyvän tulevaisuuden takaajina.
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Hyvät lionit
Nykyinen tehtäväni Suomen Lions-liiton puheenjohtajana on näköalapaikka. Toimintakautta on jäl-
jellä lähes neljä kuukautta, ja toimintasuunnitelman toteuttaminen on kauden keskeinen tehtäväni. 

Olemme käynnistäneet kuluvan kauden aikana monta kehittämishanketta, jotka ovat vielä 
osin kesken. Näiden läpimeno vaatii paljon mietintää ja käytännön työtä myös tulevalla kaudella. 

Suomi on suuri Lionsmaa ja meillä on hyvä maine maailmalla. Haluan olla jatkamassa Suomen 
lionstoiminnan kehittämistä täydellä työpanoksellani seuraavallakin kaudella Lions-liiton hallituk-
sen ja kuvernöörineuvoston jäsenenä. Tulen antamaan kaiken tukeni liiton tulevalle puheenjoh-

tajalle ja pääsihteerille kehittämishankkeiden läpiviemiseen. 
Suomen lionit ovat vahvasti olleet tukemassa lion Harri Ala-Kuljua kansainvälisen presidentin tehtävään. Olen saanut 

olla mukana kampanjan viestintävastaavana jo useita vuosia ja olen edelleen sitoutunut hoitamaan osuuttani Suomi johtoon 
-kampanjassa seuraavien vuosien aikana. Harrin valinta ”siunatuksi” ehdokkaaksi on nyt lähempänä kuin koskaan aikaisem-
min. Suomi johtoon -kampanjassa olemme käynnistäneet suunnitelmien tekemisen seuraavan vuoden aikana toteutettavista 
toimenpiteistä. Toteuttaminen alkaa mahdollisesti jo heinä-elokuussa 2015.

Vapaaehtoisjärjestöjen toimintapuitteet ovat muuttuneet nopeasti. Suomea koettelevat taloustaantuma, rakennemuutok-
set, väestön nopea ikääntyminen, keskittyminen kasvukeskuksiin ja työttömyys. Nämä kaikki yhteiskunnalliset muutokset 
merkitsevät suuria haasteita lionstoiminnalle, mutta muutokset tuovat tullessaan myös uusia mahdollisuuksia uusien klu-
bien perustamiseen ja nykyisten klubien vahvistamiseen.

Pystyäkseni keskittymään yllämainittuihin tehtäviin olen päättänyt luopua ehdokkuudestani kansainvälisen johtajan (ID) 
tehtävään. 

Kansainväliset tehtävät ovat tärkeitä, mutta tällä hetkellä ja tulevan vuoden aikana minulla on mahdollisuus ja halu kes-
kittyä edistämään lionstoimintaa Suomessa, sekä tietenkin osallistua Suomi johtoon -kampanjan toteuttamiseen. 

Lämpimät kiitokset useille sadoille leijonille kaikkialla Suomessa ja erityisesti oman klubini Helsinki / Vuosaaren jäsenille 
innostamisesta ja tuestanne. 

Helsingissä 4. päivänä maaliskuuta 2015

Tuomo Holopainen

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 09 565 59514

– Maksuliikenne, jäsenmaksut,  
matkalaskut, osoitteen-
muutokset, jäsenrekisteri,  
klubien perustamisasiat:  
Talous- ja jäsensihteeri  
Marja Pakkanen,  
puhelin 09 565 59515

– Palvelu- ja varainhankinta-, 
arpa- ja korttiasiat,  
verkkokauppa, Punainen Sulka:  
Palvelu- ja varainhankinta sihteeri 
Sari Pirinen,  
matkapuhelin +358  40  417 4862

– Liiton www-sivut, sähköinen 
Lions-viesti, Lions-mestaruus-
kilpailuasiat, tiedotus yleensä: 
Tiedotussihteeri Kaisa Hartzell, 
puhelin 09 565 59512

– Lions Quest -asiat:  
Quest-sihteeri Paula Westling, 
puhelin 09 565 59517

– Pääsihteerin assistentti,  
liiton ja järjestön kokoukset,  
kansainväliset asiat,  
kiinteistö:  
Järjestösihteeri  
Susanna Gustafsson,  
puhelin 09 565 59511,  
matkapuhelin +358 50  359 1481

– Liiton pääsihteeri  
Maarit Kuikka,  
vaihdenumero 09 565 5950,  
matkapuhelin +358 40  580 2494

Syksyllä 2014 tehtyyn jäsentutki-
mukseen saimme 1  093 suomenkie-
listä ja 27 ruotsinkielistä vastausta. 
Vuotta aiemmin jäsentutkimukseen 
vastanneiden määrä oli lähes 3  000.

Yhtenä syynä vastausten määrän 
vähenemiseen lienee, että tällä ker-
taa kysely oli www-sivujen jäsen-
alueella ja edellisellä kerralla julki-
sella alueella.

Koska monia toimintaamme liit-
tyviä dokumentteja sijoitetaan tie-
tosuojaperustein entistä enem-
män jäsenalueelle, olisi toivottavaa, 
että kaikki jäsenet hakevat tunnuk-
set Lions-liiton www-sivujen jäsen-
osioon.

Jäsentutkimuksen tulokset 
ovat nähtävissä kokonaisuudes-
saan Lions-liiton www-sivuilta  
www.lions.fi/jäsenille kohdasta Jäse-
nyys. Raportti on lähetetty kaikille 
vastauksen yhteydessä yhteystie-
tonsa antaneille sekä arpapalkinnot 
toimitettu voittajille.

Jäsentutkimuksen 
tulosten huomiointi

Jäsentutkimuksessa saatuja vas-
tauk sia on otettu huomioon kau-
den 2015–2016 toiminnan suunnit-
telussa kaikilla toimialoilla. Monelta 

Jäsentutkimus syksyllä 2014

osin toteutus on aloitettu jo kulu-
valla kaudella.

Esimerkkinä mainittakoon koulu-
tuksien osalta koulutusmateriaalien 
ja -mallien yhtenäistäminen sallien 
piirikohtaiset ominaisuudet, jäsen-
toimialalla erilaisten uusien jäsen-
ohjelmien käyttöönotto ja Ask one 
– Keep all kampanjan jatkuminen, 
palvelu- ja varainhankinta toimi-
alalla palvelutarjotin sekä viestin-
nässä sähköpostien määrän vähen-
tämismallin suunnittelu.

Varsinkin kyselyn sanalliset vas-
tauk set on analysoitu erittäin tarkasti.

Jos et vastannut kyselyyn, mutta 
haluat kommentoida tiettyä osa-
aluetta, voit lähettää komment-
tisi sähköpostilla osoitteeseen  
jari.rytkonen@lions.fi.

Huomioithan, että näihin viestei-
hin ei vastata.

Jari Rytkönen 
Suomen Lions-liiton 

varapuheenjohtaja

Thorleif Johansson (kuvat)
Suomen Lions-liiton 

viestintäjohtaja
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LDUN (Lions Day at United Nation) 
eli Lions-päivä YK:ssa järjestettiin 37. 
kerran YK:ssa 7.3.2015. Suomessa 
tämä on melko tuntematon tapah-
tuma. Osallistuimme siihen 4. tai 
tai 5. kerran puolisoni lion Kaari-
nan kanssa.

Suomessa julkistettiin helmikuun 
lopussa uutinen perunan istutuk-
sesta Varsinais-Suomessa, ensim-
mäistä kertaa koskaan helmikuussa. 
Kun tulimme viikkoa myöhemmin 
New Yorkiin, niin siellä oli hirveä 
lumimyrsky ja USA:n Itärannikolla 
kaikkien aikojen maaliskuun pakkas-
ennätykset ropisivat. Lumentulo lak-
kasi tulopäivänä, lämpötila oli pakka-
sella, noin –10 astetta ja parin asteen 
lämmölle päästiin kotiin lähtiessä.

LDUN-tilaisuus on päivän kestoi-
nen, mutta kutsuvieraille oli jo edel-
lisenä iltana illallinen. Olin hämmäs-
tynyt, kun meidät oli sijoitettu pöy-
tään no 1, joka on aina kv. presiden-
tin pöytä. Vieressäni istui Liza Bar-
rie, joka on yksi UNICEF:in johta-
jista. Kun esittäytyessäni kerroin 
olevani Suomesta, niin hän kysyi 
välittömästi, miksi Suomessa kou-
lulaiset menestyvät niin hyvin? Ker-
roin olevani asiasta hieman hämil-
läni, koska Suomessa lehdet uutisoi-
vat kouluista hieman erilaisia asioita. 

Lions-päivää vietetään vuosittain 
siitä syystä, kun Lions Clubs Inter-
national (LCI) kutsuttiin vuonna 
1945 laatimaan YK:n perustamiskir-
jaa, jotta siihen saataisiin mukaan 
elementtejä siitä toiminnasta, jota 
Lionit tekivät jo silloin. Päivä tarjosi 
monenlaista tarjontaa. Merkittävä 
muutos on se, että PIP Wroblewski 

oli luovuttanut päivän puheenjohta-
juuden PIP Al Brandelille. 

Päivän aikana kuultiin erilaisia 
tervehdyksiä ja välillä oli paneeli-
keskustelu Lions Questistä ja siitä 
miten sillä pyritään estämään nuo-
rison huumeiden käyttö. Ms. Barrie 
kertoi vuosittaiseen tapaan School-
in-a-Box ohjelmasta. Sitä viedään 72 
tunnin kuluessa alueille, joissa kou-
lurakennuksia on tuhoutunut. Ilta-
päivän asioissa kuultiin IPIP Palme-
rin Sight First -raportti ja näköön liit-
tyvä paneeli, joka käsitteli SightKids 
eli näköä lapsille asioita.

Rauhanjulistekilpailun 
voitto meni Kiinaan

Päivän kohokohta oli luonnollisesti 
näkövammaisille lapsille tarkoitetun 
essee-kilpailun voittajan julistami-
nen. Voittaja tuli USA:sta. Suurempi 
huomio kiinnittyi Rauhanjuliste-kil-
pailun voittajaan, joka on Wei Jin 
Quin ja tulee Kiinasta. Kun voitta-
jatyö oli paljastettu, niin nuorineiti 
Quin istuutui pöydän taakse ja piti 
kiinankielisen puheen, toista liuskaa. 
Sen jälkeen hän jatkoi ”Dear Lions 
Dignitaries, Ladys and Gentlemen” 
eli Arvoisat Lions-arvovieraat, hyvät 
naiset ja herrat. Siinä vaiheessa tuli 
päivän voimakkaimmat ja pisimmät 
suosionosoitukset. Tämä 13-vuo-
tias kiinalaistyttö puhui aivan vir-
heetöntä englantia. 

Kunniamaininta 
Suomeen

Noin 400  000 lasta 65 eri maasta 
on osallistunut tämän vuoden kan-

sainväliseen rauhanjulistekilpailuun. 
Julisteet arvioitiin klubin, piirin ja 
moninkertaispiirin tasolla ennen 
kuin ne osallistuivat kilpailuun kan-
sainvälisellä tasolla, jolloin niiden 
määrä oli 132 kilpailutyötä. Kilpai-
lutyöt arvioitiin teeman ”Rauha, rak-
kaus ja yhteisymmärrys” pohjalta ja  
ja ensimmäistä kertaa Suomi pääsi 
juhlimaan. 13-vuotiaan Jonna Mää-
tän työ valittiin yhdeksi 23 kunnia-
maininnan saajaksi. LC Sotkamon 
sponsoroima oppilas saa USD 500 
ja kunniakirjan.

23 kunniamaininnan saajat ovat 
seuraavista maista: Kiina, Kolum-
bia, Suomi, Intia, Indonesia, Italia, 
Moninkertaispiiri 300 Taiwan, Filip-
piinit, Romania, Slovenia, Ruotsi, 
Thaimaa ja Yhdysvallat (Havaiji, 
Idaho, Minnesota, New  Jersey, Ohio 
ja Virginia).

Päivän aikana näytettiin lukui-
sia videoita. Niistä liikuttavin oli 
viimeinen eli Briannan tarina. Tällä 
tarinalla ei olisi mitään arvoa, jos se 
olisi tapahtunut Suomessa. Nimit-
täin USA:ssa ei lasten terveyden-
tilaa seurata samalla tavalla kuin 
Suomessa. Tai oikeastaan ei seu-
rata ollenkaan. Siksi lionsklubit jou-
tuvat tekemään maallikkoina ”ter-
veystarkastuksia” ja tähän sisäl-
tyy myös näönseulonta. Monilla 
klubeilla on jopa omat laitteet tätä 
varten. Alle 10-vuotiaalta Brianna 
 Leittenilta löytyi lionien suo-
rittamassa näköseulonnassa 
sairaus, joka paljastui alku-
vaiheessa olevaksi syöväksi. 
Klubi suoritti varainkeräyk-
sen, jolla tyttö voitiin saada 
terveeksi.

Briannan koko perhe oli 
tullut paikalle kertomaan 
ja kiittämään tästä. Muuta-

mat paikalla olleet (USA:n) klubien 
edustajat kiinnostuivat seulontalait-
teen hankinnasta. 

Päivän mielenkiintoisin sosiaali-
nen tapahtuma on lounasseura. Pöy-
tään tuli pari pariskuntaa New Yorkin 
osavaltiosta ja yksi kiinalainen nuori 
mies, joka ei puhunut englantia. Ei 
kestänyt aikaakaan, kun toisen paris-
kunnan nuorehko rouva löysi yhtei-
sen kielen kiinalaisen kanssa känny-
köillä, ilmeisesti netissä olevan sana-
kirjan kautta. Voi sitä riemua.

 Pöydässä pistäytyi yksi kiinalai-
nen PDG tervehtimässä ystäväänsä. 
Hän puhui englantia ja kertoi, että 
35 hengen kiinalainen delegaatio tuli 
paikalle juhlimaan Rauhanjulistekil-
pailun voittajaa Chicagon kautta. He 
halusivat vierailla LCI:n päämajassa 
Oak Brookissa samalla matkalla. Päi-
vän päättyessä kerrottiin, että osal-
listujia oli 36 eri maasta ja tässä on 
USA laskettu yhdeksi maaksi. Kun 
yleensä lasketaan ”lions-maita”, niin 
siihen lasketaan maat ja hallinnolli-
set alueet. Näitä viimeksi mainittuja 
on USA:ssa 50 kappaletta. 

Jos joku suomalainen lion kiin-
nostuu LDUN:sta, niin sinne pää-
see parhaiten, jos ajoittaa New Yor-
kin matkan jonakin vuonna maalis-
kuuhun ja ottaa etukäteen selvää 
päivämäärästä. Tarvittaessa neuvon.

PID, lion Erkki Laine
erkki.laine@lions.fi

Rauhanjulistekilpailun kunniamaininta ensimmäistä kertaa Suomeen

36 maasta osallistujia lionien päivään YK:ssa

13-vuotias kiinalainen Wei Jin Quin voitti kansainvälisen rauhanjulistekilpai-
lun. Palkinnon luovutti IP Joe Preston. Kuva: Erkki Laine.

Kansainvälisen rauhan-
julistekilpailun voittaja 
13-vuotias Wei Jin Qian 
Kiinasta ja hänen voit-
toisa työnsä.

a 
-
. 
-
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Saapuminen Vuokattiin
Vuosikokouspaikkamme, Pohjois-
maiden monipuolisin lomakohde, 
Holiday Club Katinkulta sijaitsee 
Vuokatissa, Kajaanin ja Sotkamon 
välillä. Kajaaniin pääsee junalla tai 
lentäen. Sekä rautatieasemalta että 
lentokentältä on maksullinen bussi-
kuljetus Katinkultaan. Bussiaikatau-
lut löytyvät Matkahuollon sivuilta. 
Katinkullan hotellialueella on mak-
sullinen pysäköinti, maksimissaan 
6 €/vrk. Liikenteenohjaajat opasta-
vat alueella. Ajo-ohjeet Vuokattiin 
löytyvät vuosikokouksen verkkosi-
vuilta.

Majoitusvaraukset
Suomen monipuolisimpana matkai-
lukeskuksena Vuokatti tarjoaa erin-
omaisen mahdollisuuden yhdistää 
vuosikokoukseen myös rentouttava 
lomamatka. Majoitusta ei voi varata 
ilmoittautumislomakkeella, vaan 
majoitusvaraukset tehdään suoraan 
majoitusliikkeisiin. Vuosikokous-
hotelleiksi on varattu Holiday Club 
Katinkulta, Break Sokos Hotel Vuo-
katti sekä Vuokatin Urheiluopisto. 

Varausta tehtäessä tulee mainita 
”Lions-liiton vuosikokous 2015”. 

Majoituksen varanneet vuosi-
kokousvieraat kirjautuvat hotellien 
vastaanotoissa. Hotellihuone on 
käytettävissä tulopäivänä klo 15.00 
alkaen ja uloskirjautuminen lähtö-
päivänä klo 12.00 mennessä. Järjes-
täjien linja-autokuljetukset kokous-
paikalle reititetään kulkemaan vain 
edellä mainittujen majoitusliikkei-
den kautta. Matkailuautoilla ja -vau-
nuilla liikkuvat kokousvieraat majoit-
tuvat Naapurivaaran Lomakeskuksen 
caravan- ja telttailualueella, josta 
on maksulliset kuljetukset kokous-
paikalle.

Ilmoittautuminen 
vuosikokouspaikalla
Ennakkoon ilmoittautuneet rekis-
teröityvät vuosikokoukseen piiri-
kohtaisissa ilmoittautumispisteissä 
Katinkullan tiloisssa ja piha-alueella. 
Ilmoittautumisen yhteydessä anne-
taan vuosikokousmateriaali, ennak-
koon ostettu vuosikokouspassi sekä 
ranneke, jonka väri on passin mukai-
nen. Vuosikokouspassi ja ranneke on 

pidettävä mukana kaikissa tilaisuuk-
sissa sekä oheisohjelmissa että ilta-
juhlissa. Piirikohtaiset ilmoittautu-
mispisteet sulkeutuvat lauantaina 
13.6.2015 klo 11.00. Tämän jälkeen 
ilmoittautujat saavat vuosikokous-
materiaalin infopisteestä. 

Vuosikokouspassi ja ranneke 
aina mukana
Ilmoittautumisen yhteydessä 
annettu vuosikokouspassi ja ran-
neke on pidettävä aina mukana ja 
näkyvillä, myös iltajuhlissa ja oheis-
tapahtumissa. Järjestysmiehet valvo-
vat turvallisuutta ja kokouspassien 
käyttöä. Kokouspasseihin sisältyy 
ostettu oheisohjelma. Ennakkoon 
maksetut lounas, leijonailtamat, 

iltajuhla sekä bussimatkat päämaja-
hotellin, Vuokatin urheiluopiston ja 
Katinkullan välillä sisältyvät passei-
hin. Omaan kokouspassiisi sisältyvät 
palvelut voit tarkistaa vuosikokouk-
sen verkkosivuilta ja infopisteestä. 

Viralliset vuosikokousedustajat
Klubien viralliset vuosikokous-
edustajat saavat äänestysmateriaa-
lin rekisteröitymisen yhteydessä. 
Varaudu todistamaan henkilölli-
syytesi. Klubista ensimmäisenä 
ilmoittautuva virallinen vuosiko-
kousedustaja luovuttaa ilmoittautu-
mispisteeseen klubinsa alkuperäisen 
valtakirjan. Ainoastaan klubin valta-
kirjassa mainituille henkilöille luovu-
tetaan äänestysmateriaali.

Suomen Lions-liiton 62. vuosikokous Vuokatti 12.–14.6.2015

Vuosikokous 2015 – Tervetuloa Vuokattiin!
Ilmoita klubisi, itsesi, puolisosi, kumppanisi, ystäväsi 
tai läheisesi viimeistään 30.4.2015 vuosikokoukseen. 
Huhtikuun loppuun mennessä varatulla ja 
maksetulla vuosikokouspassilla varmistat 40 euron 
ennakkovaraajan edun. www.lionsvuosikokous2015.fi

Hyväntuulinen Vuokatti 2015 -päätoimikunta toivottaa tervetulleeksi vuosi-
kokoukseen. Kuva: Niinan Kuva-Piste.

Kutsu kuvernöörineuvoston 
kokoukseen nro 7/2014 – 2015
Aika: Perjantai 12.6.2015 klo 13.00
Paikka: Break Sokos Hotel Vuokatti, 
 Kidekuja 2, 88610 Vuokatti

Tervetuloa kuvernöörineuvoston kokoukseen, joka pidetään Vuokatissa 
Lions-liiton vuosikokousviikonlopun yhteydessä.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

Tuomo Holopainen  Maarit Kuikka
puheenjohtaja  pääsihteeri

SKEBAn finalistit
SKEBA Nuorten bändiskaban 2015 piirikarsinnat käytiin viidellä paikka-
kunnalla eri puolilla Suomea. Karsintapaikat olivat Koski Tl., Tervakoski, 
Seinäjoki, Kuopio ja Ylivieska. 

Tämänvuotinen kilpailu oli tasainen ja bändien taso tälläkin kertaa 
korkea. Finaaliin selvisivät Cannon Cabin Crew N-piiristä Helsingistä, 
Variant Art B-piiristä Espoosta, Four Bar-System H-piiristä Savonlinnasta, 
Blind Alley K-piiristä Varpaisjärveltä, Metallileka F-piiristä Karijoelta ja 
R3Bels L-piiristä Kemijärveltä.

Loppukilpailu käydään Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokouksen oheis-
tapahtumana kesäkuussa Vuokatin Katinkullassa.



2/15  LION  17

Kesäisessä Vuokatissa teillä on mahdollisuus ulkoilla vaarojen lenkkeily- 
ja vaellusreiteillä, pulahdella uima-altaissa tai hiekkapohjaisissa järvissä, 
pyöräillä, golfata, pelata tennistä ja pallopelejä, keilailla, hiihtää tai lumi-
lautailla hiihtoputkissa. 

Vauhdikkaita kokemuksia kaipaavina haluatte ehkä kokeilla weik kausta, 
suppausta ja vesihiihtoa vesiliikuntakeskuksessa, rinteessä alamäkiautoi-
lua ja -pyöräilyä tai temmeltämisen riemua Angry  Birdsin seikkailuradoilla.

Holiday Club Katinkullan lomakeskus sijaitsee Vuokatin kauniissa mai-
semissa, golfkentän ja Nuasjärven ympäröimänä. Alueella on yli 500 loma-
asuntoa ja 116 huoneen kylpylähotelli, ravintoloita sekä ulkoilureittejä ja 
polkuja. Kylpylässä on yli 20 erilaista allasta, vesiliukumäki, Saunamaa-
ilma ja lisäksi savusaunan yhteydessä ulkoallas. 

Lisätietoja: www.holidayclubresorts.com/fi/kohteet/katinkulta
Irja Kallio

Osana ” Lions-vuosikokous Vuokatissa 2015 ” kokonaisuutta Katinkultagolf 
järjestää Lions Open golfkilpailun torstaina 11.6.2015. Kilpailu pidetään  
18 reikäisellä Nuas-kentällä, mutta virittäytyä lionshenkiseen loppuviikkoon 
ja samalla harjoitellen itse kilpailuun voi myös 9-reikäisellä Tenetti-kentällä 
sekä 9-reikäisellä par3 Vuokatti -jokamieskentällä. 

Vaikka kilpailu käydäänkin luonnollisesti virallisin golfsäännöin, tavoit-
teena on leijonahengen vahvistaminen ja leppoisa yhdessäolo. Niinpä kil-
pailumuoto on PARISCRAMBLE, pistebogey hcp, joka sopii mainiosti niin 
aviopareille kuin haastekilpailuksikin. 

Kilpailumaksu on 30 euroa / joukkue + pelioikeus.

Lähdöt ovat alkaen klo 09.00.

Ilmoittautumiset 9.6.2015 klo 15.00 mennessä www.katinkultagolf.fi 
tai sähköposti golf.katinkulta@holidayclub.fi

Vaikka Sotkamon Vuokatti on vielä lumen peitossa, on muutaman kuu-
kauden päästä kesä jolloin vihreät väylät ja viheriöt kutsuvat golfaajia. Niinpä 
nyt on oikea aika muodostaa pelipareja, haastaa kokouskumppania ja ilmoit-
tautua kilpailuun. Vuosikokouksen vastuuklubien innokkaat golfaajat odot-
tavat Katinkullan kauniille kentille runsaslukuisasti lionshenkisiä pelaajia. 

Lisäelämyksiä vuosikokouksen yhteyteen voi, Katinkullan kenttien lisäksi, 
Kainuun yöttömässä yössä hakea vaikkapa yhdestä Suomen kauneimmista 
golf-kentistä Paltamosta Oulujärven rantamaisemista tai Kajaanin kaupun-
gin reunamilla sijaitsevasta 9-reikäisestä kentästä. Ovathan molemmat vain 
puolen tunnin ajomatkan päässä Vuokatista. Mahdollisuudet täysipainoi-
seen Kainuun yöttömästä kesästä nauttimiseen ovat todella erinomaiset.

TERVETULOA KILPAILUUN!

Golfterveisin Katinkulta Golf ry 
LC Sotkamo  Lc –Sotkamo / Vuokatti  LC- Sapsottaret

Tämä koskee myös asemansa 
puolesta äänioikeutettuja henkilöitä. 
Lauantaina 13.6.2015 klo 11.00 jäl-
keen ei voi enää ilmoittautua viral-
liseksi vuosikokousedustajaksi eikä 
saada äänestysmateriaalia. 

Äänestäminen vuosikokouksessa
Suljetuissa lippuäänestyksissä voit 
jättää äänestyslippusi mihin tahansa 
äänestyspisteeseen Katinkullan 
kongressiareenalla. Äänestysvirkaili-
jat valvovat äänestystapahtumaa ja 
tarkistavat äänestysoikeutesi koko-
uspassista. Kokouksen puheenjoh-
taja ohjeistaa avoimet lippuäänestyk-
set sinisin ja keltaisin lapuin. 

Ensiapu
Katinkullan kongressikeskuksessa 
päivystävät sekä lääkäri että ensiapu-
ryhmä vuosikokouksen tapahtumien 
aikana. Kainuun keskussairaalaan on 
matkaa 35 km. 

Maksuvälineet
Kokouspaikan eri myyntipisteissä ja 
Lions-liiton tarvikemyymälässä käy 
vain käteinen raha maksuvälineenä. 
Ennen ostosten tekemistä kannattaa 
kauppiaalta varmistaa maksutapa. 
Hotellien vastaanotoissa ja ravinto-
loissa käyvät pankkikortit ja yleisim-
mät luottokortit. 

Pukeutumisohjeet
Vuosikokoustapahtumissa Lions- 
tai muu kokousasu. Oheisohjel-
missa tilaisuuden luonteen mukai-
nen pukeutuminen – kokousasu tai 
vapaa-ajan asu. Kutsuvierastilai-
suuksissa vaatetus kutsun mukaan. 
Perjantain leijonailtamissa vapaa 

ja rento pukeutuminen – vaikkapa 
kellohame heilahtaa ja vanha foksi 
soi. Lauantain iltajuhlassa miehillä 
smokki (valkoinen tai musta takki) 
tai tumma puku ja naisilla juhlapuku 
sekä Lions-ansiomerkit. 

Pöytävaraus lauantain iltajuhlaan
Pöydän varaaminen on varaajan vas-
tuulla, koska ravintola ei ota vastaan 
iltajuhlien pöytävarauksia. Ilman sel-
keää merkintää olevat paikat ovat 
kaikille vapaassa käytössä. Drink-
kilippuja lauantain iltajuhlaan voi 
ostaa etukäteen Katinkullan vastaan-
otosta anniskelutarjoilun nopeutta-
miseksi.

Kuljetukset 
Bussimatkat Break Sokos Hotel Vuo-
katin, Vuokatin urheiluopiston ja 
Katinkullan välillä sisältyvät passei-
hin. Linja-automatkat rautatiease-
malta ja lentokentältä hotelleihin 
ovat maksullisia. Tarkemmat aika-
taulut kuljetuksista julkaistaan vuo-
sikokouksen verkkosivuilla ja infopis-
teissä. 

Muuta huomioitavaa
Ravintoloissa on anniskeluoikeudet, 
joten omien alkoholijuomien naut-
timinen on lain mukaan kielletty 
kokous- ja juhlatiloissa. 

Lisätietoja
www.lionsvuosikokous2015.fi sekä 
vuosikokouksen käsiohjelmasta. 
Vuokatin alueen ja Sotkamon 
palveluja www.vuokatti.fi,  
www.sotkamo.fi, 
www.angrybirdsvuokatti.fi 

Irja Kallio

Perjantai 12.6.2015  
10.00 Suomen Lions-liiton hallituksen kokous 
11.30–12.30 Tiedotustilaisuus 
12.00 Lounas   
13.00 Kuvernöörineuvoston kokous  
13.00 Arne Ritari -säätiön hallituksen kokous 
15.00 Suomalaisen Lions-toiminnan esittelyä,  
 CC- ja ID-ehdokkaiden tentti  
19.00–20.00 Vuosikokouksen avajaisjuhla  
20.00–01.00 Leijonailtamat   
 Musiikki: Marika & Elias ft. Flatman Steve
Lauantai 13.6.2015 
08.00–11.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus 
09.30–10.00 Järjestäytyminen lippujen sisääntuloon
10.00–10.15 Liiton, piirien ja klubilippujen sisääntulo 
10.30–12.00 Vuosikokous liiton virallisen esityslistan mukaan
12.00–13.00 Lounas
12.00–13.00 Arne Ritari -lounas
13.00–16.00 Puoliso-ohjelma, kv. vieraiden ohjelma 
13.00–17.00 Vuosikokous jatkuu
18.30–19.30  Melvin Jones -tilaisuus
20.00–02.00 Juhlaillallinen 
 Musiikki: Pekka Mikkola

Suomen Lions-
liiton vuosikokous 
12.–14.6.2015 
Sotkamo

LIONS-GOLFIA VUOKATIN 
VAARAMAISEMISSA!

Katinkullan allasosasto houkuttelee kokousten 
välillä virkistäytymään. Kuva: Katinkulta.

s

t

a

t
kullan allasosasto houkuttelee kokousten 

Virkistävä 
vuosikokous 
Vuokatissa
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Tämä tavoitteenasettelu joh-
taa väistämättä kysymykseen, 
kuinka me aikuiset osaamme 
ja haluamme havainnoida las-
ten liikunnallista toimintaym-
päristöä. Hymyilevätkö lapset 
liik kuessaan? Juhlivatko lapset 
onnistumisia yhdessä? Kertooko 
lapseni innoissaan omista liikun-
takokemuksistaan?

Mikäli haluamme laajen-
taa positiivisesti liikkumiseen 
ja urheilemiseen suhtautuvaa 
joukkoa lasten ja nuorten kes-
kuudessa, on meidän aikuisten 
tehtävä luoda toimintakulttuuri, 
joka näyttäytyy kaikille aitona 
mahdollisuutena osallistua, mah-
dollisuutena olla aktiivinen. Vali-
tettavan usein sorrumme lasten 
liikuttamisessa pelkästään har-
joittelemaan taitoja, taktiikoita 
ja tekniikoita. Hiomme väsy-
mättä suoritusten yksityiskohtia 
unohtaen, ettei läheskään kaik-
kien lasten motivaatio ole sidok-
sissa Wassbergin tai Mogrenin 
hiihtotekniikan hallintaan.

Hymyn ja ilon puute, yhteisten 
onnistumisten puute ja passiivi-
suus sekä innottomuus nouse-
vat useissa yhteyksissä esille kun 
puhutaan lasten ja nuorten syrjäy-
tymisvaarasta.

Valtakunta pursuaa tietoa syrjäyty-
misen seurauksista ja siihen johta-
vista syistä. Erinäiset tutkimukset 
toteavat sosioekonomisten erojen 
yhteyden useisiin ongelmiin, syrjäy-
tymisen olevan ”perinnöllistä” jne-
jne. Harvalla on puolestaan konk-
reettisia lasten ja nuorten arkeen 
yltäviä keinoja syrjäytymisen ehkäi-
syyn.

Entä jos katsoisimme lähelle? 
Ketkä ovat lapsen ja nuoren, tule-
van aikuisen, tärkeimmät ihmiset? 
Me, jotka hänet päivittäin koh-
taamme.

Kokemuksiemme mukaan syrjäyty-
misvaarassa olevilta lapsilta ja nuo-
rilta puuttuvat hyvin usein sanat 
kiitos, anteeksi ja ole hyvä. Toisin 
sanoen ne seikat, jotka opitaan kans-
sakäymisessä ihmisten välillä. Luom-
meko luontevia yhteistyön tilanteita 
lapsillemme ja nuorillemme? Terveh-
dimmekö me aikuiset toisiamme, 
olemmeko me kohteliaita? Eli olem-
meko esimerkkejä?

Keskeinen asia lapsen ja nuoren 
tulevaisuuden kannalta on hänen 
itsetuntonsa rakentuminen. Jokai-
nen meistä haluaa onnistua elämäs-
sään, edes pienissä asiois sa. Jokai-
sen aikuisen on hyvä katsoa peiliin; 
missä minä voin tarjota jälkikasvul-
lemme onnistumisen kokemuksia? 

Meidän tulee huomata lapsemme 
ja välittää heistä.

Kasvatus- ja liikunta-alan osaajina 
koimme liikunnan, tai oikeammin 
liikkumisen, olevan keinon jonka 
avulla erityisesti me voimme vai-
kuttaa lasten terveen itsetunnon 
kehittymiseen. Sotkamossa lähdet-
tiin vuonna 2009 suunnitelmalli-
seen ja pitkäjänteiseen työhön las-
ten ja nuorten hyvinvoinnin kehit-
tämiseksi liikkuminen välineenään. 
Kehitystyön keskiössä olivat lap-
sen lähellä olevat aikuiset. Koskapa 

neuvola-, päivähoito- ja koulu ovat 
ainoat järjestelmät, mitkä tavoit-
tavat lähes kaikki alle 16-vuotiaat, 
niillä on oiva mahdollisuus antaa 
elämän eväät muuhunkin kuin esi-
merkiksi vain matematiikan tai äidin-
kielen oppiainekseen.

Viiden vuoden ja yli 40 teh-
dyn toimenpiteen kautta syntyi 
Liikaha-toimintamalli, mikä kitey-
tyi kolmeen keskeiseen seikkaan: 
aikuisten osaamiseen, arkikäytän-
teisiin sekä ympäristöön. 

Työn perusteella voidaan sanoa, 
että lasten kanssa työskentelevät 
ihmiset tarvitsevat edelleen tutkit-
tua tietoa lasten liikkumisesta sekä 
koulutusta lasten liikunnallisen elä-
mäntavan kehittämiseen, esimerkiksi 
aktiivisten liikuntatuntien järjestämi-
seen. Yhtä tärkeää on se, että kou-
lujen, päiväkotien, perhepäivähoi-
don, iltapäiväkerhojen jne. arkikäy-
tänteet kannustavat lapsia luonnolli-
seen liikkumiseen. Päivän keskelläkin 
tulee olla tarpeeksi aikaa sekä mah-
dollisuuksia liikkua ja retkelle men-
nään kävellen, ei linja-autolla. 

Merkittävänä voidaan pitää myös 
liikkumisympäristöjen kehittämistä; 
Sotkamossa turvallisen koulumat-
kaliikkumisen takaamiseen, liikun-
tapaikkarakentamiseen ja koulujen 
lähiliikunta-alueisiin on käytetty 

viimeisen viiden vuoden aikana yli 
kolme miljoonaa euroa.

Tieteellisten tutkimusten mukaan 
kaikkien toimenpiteiden summana 
nuorten liikkuminen on lisäänty-
nyt Sotkamossa tilastollisesti mer-
kittävän määrän. Myös esimerkiksi 
kiusaamisen ja ylipainon on todettu 
vähentyneen. Uskomme vahvasti, 
että myös syrjäytymistä on pystytty 
ehkäisemään.

Lapsemme ja nuoremme tarvitse-
vat siis aikuisia. Niin kunnan päät-
täjinä huomioimassa lapsen tarpeet 
kuin ennen kaikkea välittäjinä. Lapsi 
tulee huomioida yksilönä, yksilölli-
sistä lähtökohdista. Parhaimmillaan 
liikunta mahdollistaa jokaiselle lap-
selle yhdenvertaiset oikeudet kokea 
onnistumisten riemua, jännitystä 
sekä törmätä opettavaisiin epäon-
nistumisiin. Jokaisen lapsen pitää 
kokea tunne omasta tärkeydestään 
yhteisen tavoitteen saavuttamisessa. 

Parhaimmillaan esimerkiksi pelit 
tarjoavat tähän erinomaisen turval-
lisen ympäristön.

Mutta vain parhaimmillaan. Siitä 
vastaamme kouluissa me, liikunta-
alan osaajat. Välittämisestä vastaa 
jokainen.

Terveisin Jani Komulainen
Koulunjohtaja, 

liikkumisen kehittäjä

Terveiset tulevalta kokouspaikkakunnalta Sotkamosta ja Vuokatista:

Miten jokaisesta lapsesta kasvaa oman 
elämänsä liikuntamaisteri?

Koulunjohtaja, liikkumisen kehittäjä Jani Komulainen.

Ryhmäpyramidit.

Ryhmätuuletukset.

Sotkamon kunnan liikuntapalvelu, 
liikaha-hankkeen materiaalipankki.

Liikunnan tehtäväkirja.
Konkreettinen työkalu lasten 
liikuttamisen tukemiseen kaikille 
vanhemmille ja kasvattajille.



Arne Ritari -säätiö
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Arne Ritari -säätiön tämän kauden 
tavoite on ”toiminta tutuksi jokai-
selle klubille ja jokaiselle jäsenelle”. 
Säätiön toiminnan tiedottamista on 
tehostettu, tuotteita ja palveluja 
kehitelty. Apurahojen myöntämispe-
rusteissa on klubien kannalta tapah-
tunut positiivisia muutoksia.

Klubit ovatkin tällä kaudella kii-
tettävästi anoneet apurahoja, ohessa 
muutama esimerkki kohteista, joihin 
säätiö on myöntänyt apurahan. 

Säätiön hallitus on saanut pal-
jon kiitosta nopeista apurahapää-
töksistä. Nopea päätös on mahdol-
linen silloin, kun anomus on rea-
listinen, huolellisesti ja ohjeiden 
mukaan täytetty.

Todennäköistä on, että säätiön 
aktiviteettien tukemiseen tälle kau-
delle varattu määräraha tulee käy-
tettyä kokonaisuudessaan. Säätiön 
varat ovat klubien kartuttamia ja ne 
ovat oikeutetusti klubien käytettä-
vissä.

Kevät on juhlien ja 
muistamisien aikaa

Arne Ritari -säätiön uudistetulla 
monikäyttöisellä tyylikkäällä adres-
silla on mahdollisuus muistaa yliop-
pilaita, ammattiin valmistuvia, tut-
kinnon suorittaneita ja vuosijuhliaan 
viettäviä j.n.e. 

Adressissa on hintalaatusuhde 
kohdallaan.

Arne Ritari -killan 
jäsenyys on arvokas 

tunnustus klubin 
ansioituneelle jäsenelle

Klubien jäsenten palkitseminen on 
ajankohtaista. On aika peilata toi-
mintaa taaksepäin ja kiittää kun on 
kiitoksen aika. Toimintakautta on 
jäljellä vajaa kolme kuukautta, joten 
vielä on aikaa anoa ritariarvoja. 
Tässäkin tapauksessa säätiö toimii 
nopealla aikataululla.

Säätiön puheenjohtajana, minulla 
on ollut mahdollisuus osallistua 
usean piirin järjestämiin Ritarijuh-
liin. Ritarin arvo on erittäin arvos-
tettu huomionosoitus, jonka luovu-
tuksessa herkistyy niin vastaan ottaja 
kuin paikalla oleva juhlaväkikin.

Arne Ritari-säätiön puolesta kii-
tän klubeja upeista palkitsemispää-
töksistä.

Hyvät lions-ystävät, kiitän miel-
lyttävistä tapaamisista ja toivotan 
iloista kevättä ja kesää!

Sinikka Uola
Arne Ritari-säätiön hallituksen 

puheenjohtaja

Arne Ritari -säätiön tuella 
toteutetaan ennätysmäärä 

palveluaktiviteetteja

Lions Club Hollola rakensi K-7 hyppyrimäen ja pulkkamäen lasten ja nuor-
ten käyttöön. Hyppyrimäen viimeistelytyöt ovat loppusuoralla, mutta mäen 
 avaushyppy on jo suoritettu.

Lions Club Sastamala/Vammala järjesti lounastilaisuuden kuljetuksineen sota-
veteraaneille, osallistujia 110 veteraania. Tilaisuuden avauspuheen piti Vam-
malan Sotaveteraanien puheenjohtaja Lauri Kaski (92 v).

Lions Club Vihti/Nummela rakensi 
nuorison käyttöön skeittirampin. 
Rakennustyö jatkuu keväällä. Alueen 
maisemointiin on klubi mm. istutta-
nut 300 kukkasipulia.

Lions Club Järvenpää/Ainot ulkoiluttaa säännöllisesti Pihlavistokodin vanhuk-
sia. Klubi hankki ulkoilutuspusseja pyörätuoleihin.
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Suomi johtoon kampanjan lähes-
tyes sä nyt ratkaisuaan on paikal-
laan kerrata keskeisimmät tekijät, 
joihin kampanja on rakentunut. 
Klubeissa alkaa olla jo koko joukko 
jäseniä, joiden Lions-ura on Suomi 
johtoon kampanjan pituinen tai sitä 
lyhyempi.

Työryhmämme on pyrkinyt tie-
dottamaan tilanteen kehityksestä 
matkan varrella, mutta kokonai-
suus on saattanut jäädä yksittäis-
ten tapahtumien kuvaamisen var-
joon. Kerrataan siis. 

1) Suomen Lions-liiton vuosiko-
kous päätti aloittaa kampanjan suo-
malaisen saamiseksi koko Lions-jär-
jestön johtoon v. 2005. Suomella 
suurena eurooppalaisena lions-
maana on mahdollisuus tavoitella 
tehtävää. Seuraavana vuonna vuo-
sikokous asetti minut suomalaisten 
ehdokkaaksi. Ensimmäisen tilaisuu-
den tulla valituksi arvioitiin olevan 
v. 2011, kun saksalainen presidentti 
jättää tehtävänsä, todennäköisim-
pänä kuitenkin v. 2013, joka silloin 
oli ”vapaa”.

Kun järjestön suurin rahoittaja 
Japani asetti ehdokkaan, tuo vuoro 
meni ja saimme neuvon odottaa seu-
raavaa Euroopan vuoroa, joka näyt-
tää nyt tulevan.

Kampanjaa ei käydä niin, että 
asetutaan ehdokkaaksi ja mennään 
vaaliin, vaan ehdokkaan on esitel-
tävä itsensä ja Suomi koko maail-
man lionsjohdolle. Vaalipiirejä on 7 
ja jokaisesta on pyrkijöitä president-
tiputkeen.

Jokaisella eteenpäin pyrkivällä 
järjestöllä, seuralla, klubilla, jne. 
on oltava haastavia konkreettisia 
tavoitteita. Muuten se polkee pai-
kallaan tai taantuu. Suomen lionit 
ovat yhdessä päättäneet yhdeksi 
tavoitteekseen suomalaisen saami-
sen ensimmäisen kerran järjestön 
johtoon. Tällä tiellä olemme.

2) Kampanja on yli 80%:sesti 
rahoitettu Suomen lionsklubien 
vapaaehtoisilla tukimaksuilla. Lions-
liiton saamia jäsenmaksu- tai muita 
tuloja ei ole kampanjaan käytetty. 
Kukaan Lions-liitossa ei saa palkkaa 
tämän kampanjan hoidosta. Kam-
panjaa hoitaa vapaaehtoisista koos-
tuva kampanjaryhmä ilman palkkaa 
tai kokouspalkkioita. Kampanjalla 
on oma Suomen Lions-liiton ta lou-
des sa, kirjanpidossa ja tilintarkas-

tuksessa hoidettava rahasto, jonka 
pääoma koostuu pääosin Suomen 
lionsklubien tekemistä vapaaehtoi-
sista lahjoituksista. 

Suomen lionsklubeista n. 70% on 
tukenut kampanjaa. Se on suunnil-
leen sama määrä kuin missä tahansa 
Suomen leijonien yhteisissä projek-
teissa. Tämän lisäksi olemme saa-
neet vähäisen määrän sponsoritu-
loja. Myös ehdokas, hänen kam-
panjapäällikkönsä ja kampanjaryhmä 
maksavat kuluja myös omasta pus-
sistaan.

3) Kun kampanjaan ryhdyttiin 
käytiin myös laajalti keskustelua 
kampanjan hyödystä Suomelle ja 
sen lionsklubeille.

Kenenkään eikä minkään maan ei 
tule hakeutua johtajuuteen omista 
itsekkäistä päämääristään lähtien. 
Kun vuoro johtaa tulee, jokaisen 
ihmisen ja hänen taustaryhmänsä 
tulee kyetä lisäämään ja antamaan 
jotakin maailmanlaajuiselle lionsper-
heelle ehdokkaan omasta kulttuu-
ritaustasta sekä sen voimasta ja 
ideois ta. Näin sanoo Suomen jää-
kiekkomaajoukkueen maailman-
mestaruuteen johtanut lion Jukka 
Jalonen: “Suomalaisten vahvuus on 
yhteen pelaaminen tiiminä. Yksilöi-
den taidot ovat loistavat, mutta he 
uhraavat halunsa olla tähti tiiminsä 
hyväksi”. Olemme nähneet saman 
myös Suomen lioneissa. Yhdessä 
tekemällä olemme saavuttaneet lois-
tavia tuloksia. Olemme menestysta-
rina Suomessa. Se perustuu suoma-
laiseen mentaliteettiin, hyvään joh-
tajuuteen ja siihen arvostukseen, 
mikä leijonilla on yleisön keskuu-
dessa. Suomalaisten hyveitä ovat 
luotettavuus, rehellisyys, lojaalisuus 
ja voima yhteisissä ponnistuksissa.

Yhdysvallat, Kanada, Ruotsi 
ja Ranska tai ne 12 muuta maata, 
joista järjestöllämme on president-
tejä ollut, ovat myös uskoneet, että 
niillä on maailman suurimmalle pal-
veluklubijärjestölle annettavaa. Ne 
ovat omalta taustaltaan halunneet 
viedä sitä eteenpäin. Niiden vaiku-
tusvalta järjestössä on pysyvästi kas-
vanut. 

Presidentin tehtävän saaminen 
on mille tahansa maalle etuoikeus 
Se vahvistaa Suomen lionismia ja 
lisää sen vetovoimaa. Monet suo-
malaiset kansalaisjärjestöt ovat joh-
taneet kansainvälistä järjestöään. 

Suomalaisia on ja on ollut näky-
vissä asemissa mm. Punaisessa Ris-
tissä, YK:ssa ja on Suomalainen on 
johtanut myös toista suurta palve-
luklubijärjestöä, kun Rolf Klärich 
toimi Rotary-järjestön presidenttinä 
vuosina 1980–1981. Ministeri Helvi 
Sipilä johti Zonta-järjestöä vuosina 
1968–1970 ja Petri Niskanen Nuor-
kauppakamarijärjestöä 1998.

4) Kampanja ja ehdokas ovat 
säännöllisesti olleet esillä Lion-leh-
den sivuilla. Kun Suomen lionsklu-
bit ovat kiitettävällä tavalla tuke-
neet kampanjaa, meidän on oltava 
avoimia ja läpinäkyviä ja kerrottava 
miten edistymme ja miltä mahdolli-
suutemme näyttävät. 

Miten suomalainen presidentti 
näkyy sitten valinnan jälkeen Lion- 
lehdessä? Kuten mikä tahansa pre-
sidentti, kirjoittaa oman palstansa, 
joka on sama kaikissa maailman Lion 
-lehdissä.

Jos haluaa seurata presidenttiput-
ken tapahtumia, paras tapa siihen on 
sosiaalinen media. Sitä nykyisetkin 
presidentit käyttävät. 

5) Suomen Lions-liitto keskittyy 
toiminnassaan Suomen lionsklubien 
toimintaedellytysten parantamiseen. 
Se kouluttaa, rakentaa julkisuusku-
vaa, tukee lionspiirejä niiden toi-
minnassa ja markkinoi lions-klubeja 
”tapana tehdä hyvää”.

Lions-liitto ei kuitenkaan kutsu 
uusia jäseniä, vaan sen tekevät klubit. 
Tässä asiassa 1/3 on menestyjiä, 1/3 
selviytyjiä ja 1/3 pidemmällä tähtäi-
mellä vaarassa. Klubin johdon jäse-
nistön tahdolla ja työllä sekä käyt-
täen mm. Suomen Lions-liiton ja pii-
rien resursseja uskon, että jokainen 
klubi saadaan uudistumisen tielle.

Lions-liitto ei tee Suomi Johtoon 
kampanjaa. Meillä on sitä varten 
oma organisaatio ja rahasto. Onnis-
tuessaan Suomi Johtoon kampanja 
tukee Lions-toiminnan menestystä 
myös Suomessa.

Nuoremmat ikäluokat arvostavat 
yksilöllisyyttä eivätkä sitoudu eten-
kään vuosikausia kestävään yhtei-
sössä toimimiseen. Nuoret ovat 
myös kansainvälisempiä ja heitä kiin-
nostavat asiat, joissa on mahdolli-
suus toimia kansainvälisesti. Suo-
malainen Lions-järjestön johdossa 
ehkä vetoaa erityisesti nuoriin hen-
kilöihin.

6) Moni leijona kantaa aiheelli-
sesti huolta siitä, miten saisimme 
Leijona-aatteen ja hengen iskostet-
tua tuleville polville. Suomen Lions-
liitto ja kansainvälinen Lions-järjestö 
tekevät tämän eteen hartiavoimin 
työtä. On tehty kasapäin materiaa-
lia, joka on koko ajan jokaisen lions-
johtajan ja lionin käytettävissä. On 
tehty uudenmallisia klubeja ja muo-
kattu toimintatapoja. 

Tuloksena Lions-järjestö kasvaa, 
ei kuitenkaan Euroopassa. Se on 
meistä itsestä kiinni.

7) Päättyi Suomi Johtoon kam-
panja sitten voittoon tai tappioon, 
tulemme kampanjan päätyttyä teke-
mään siitä kaikki tapahtumat, hen-
kilöt, yksityiskohdat, keskustelut, 
negatiiviset vastakampanjat ja jokai-
sen sentin käytön raporttiin, joka on 
kaikkien kiinnostuneiden käytössä 
Suomen Lions-liiton arkistossa. 

Harri Ala-Kulju
Entinen kansainvälinen johtaja

Ehdokas 2. varapresidentiksi

Avoin viesti Suomen leijonille 
Suomi johtoon kampanjasta
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Nuorisovaihtajien kiihkein työ-
kausi sijoittuu alkuvuoteen, kun 
lähteville nuorille etsitään sijoitus-
kohteita. Nyt sijoittelut ovat ohi 
ja nuorten matkasuunnitelmat var-
mistuneet. Nuoria on lähdössä yli 50 
maahaan, jos USA:n osavaltiot las-
ketaan erillisenä. Paikkojen löytymi-
nen oli melko työlästä, sillä monet 
maat ovat vähentäneet leirien mää-
rää tai ei ole leiriä lainkaan. Lisäksi 
nuoret haluavat usein vain samoihin 
suosittuihin kohteisiin, eikä mietitä 
muita vaihtoehtoja.

Nuoret kuitenkin palaavat monta 
kokemusta ja elämystä rikkaampina 
loppukesällä takaisin kotimaahan. 
Monen nuoren ja vaihtoperheen 
kesken syntyy elinikäinen ystävyys, 

Tapahtumakalenteri toimintakaudella 2015
Hallituksen kokoukset 
keväällä 2015 8/23.4.
  9/12.6.

Kuvernöörineuvoston kokoukset
12.6.2015 Vuokatti, Sotkamo

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2015–2016
14.6.2015 Järjestäytymiskokous, Vuokatti, Sotkamo
28.–30.8.2015 Luostotunturi (LC Sodankylä)
20.–21.11.2015 Helsinki
4.–6.3.2016 Maarianhamina, Ahvenanmaa (LC Mariehamn)

Kaudella 2015 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
Ilma-aseet, LC Orimattila/Viljamaa 29.3.2015
Lentopallo, LC Marttila, huhtikuu 2015 (viikot 15–17)
Mölkky, LC Kausala 23.5.2015
Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, kesäkuu 2015

Kaudella 2015–2016 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
Hiihto, LC Uurainen, maaliskuun 1./2. viikko
Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 18.–19.6.2016

Tapahtumakalenteri 2015

Ajankohtaista nuorisovaihdosta
samoin leirillä olijat pitävät varmasti 
jatkossakin toisiinsa yhteyttä. 

Normaalisti Suomessa on viisi 
leiriä joka kesä, muutaman vuoden 
välein vain neljä. Tämä kesä on se 
”muutama vuosi”. Pienempi leiri-
määrä tarkoittaa sitä, että paikkoja 
ei ole tulijoille yhtä paljon kuin taval-
lisesti, etenkään nyt, kun M-piirin 
leiri on purjehdusleiri, jonne mah-
tuu vain 20 nuorta. Halukkaita on 
Suomeen tulossa entiseen malliin, 
eikä montaakaan nuorta kiinnosta 
pelkkä perhemajoitus, mitä on jou-
duttu tarjoamaan leirien sijaan. 
Niinpä jokakeväinen isäntäperhei-
den haku on käynnistynyt. Leireille 
saapuvat nuoret ovat perheissä pari 
viikkoa ennen leiriä. 

Tämän kesän leirit ovat:
B-piiri Espoo 30.7.–9.8.2015
H-piiri Nurmes 1.8.–11.8.2015
K-piiri Rautalampi 8.8.–16.8.2015
M-piiri purjehdus 17.7.–24.7.015

Isäntäperheiden etsintään toivoi-
sin apua kaikilta leijonilta, muistat-

F-piirin leirin päätöstilaisuudessa vaihtonuorille annettiin liiton nuorisovaih-
toviiri.

han, että isäntäperheen ei tarvitse 
olla leijonaperhe. Lisätietoa saatte 
parhaiten oman piirinne nuoriso-
vaihtajalta.

Kesää odotellen
YCED Pirkko Kokkonen

Ylijohtaja Terttu Savolainen.

LC Oulu/Sillat järjesti perintei-
sen LIONS-viikon esitelmätilaisuu-
den tammikuussa. Pohjois-Suo-
men aluehallintoviraston ylijohtaja 
Terttu Savolainen esitelmöi aiheesta 
” Vapaaehtoistyön kasvava merkitys 
yhteiskunnassa 2000-luvulla”.

Savolaisen mukaan vapaaehtois-
työn merkitys suomalaisessa yhteis-
kunnassa on korvaamaton. ”Suomi 
on järjestöjen luvattu maa. Vapaa-
ehtoistyö kuuluu osana suomalai-
seen järjestötyöhön. Se on olennai-
nen osa sitä.” Savolainen totesi, että 
Suomessa on noin 1 000 valtakun-
nallista liittoa, 3  000 piirijärjestöä ja 
68  000 yhdistystä. ” 

Savolainen totesi, että tutki-
mustulosten mukaan reilu kolman-
nes 15–74-vuotiaista on osallistu-
nut jollakin tapaa vapaaehtoistyö-
hön. Euroopan Unionin jäsenmaista 
Suomi sijoittui vapaaehtoistyön 

osallistumisaktiivisuuden perusteella 
toiseksi korkeimpaan katego riaan. 
”On laskettu, että vapaaehtoistyö 
maksaa yhteiskunnalle 2 euroa tun-
nilta. Se on siis yhteiskunnalle edul-
lista toimintaa. Sosiaali- ja terveys-
järjestöissä on 500  000 vapaaeh-
toista mukana. Tämän on laskettu 
merkitsevän noin 21  000 henkilön 
työpanosta.”

Savolainen kertoi, että viime 
vuosien aikana yhteiskunnan koko-
naisturvallisuusajattelussa mukaan 
lukien sisäinen turvallisuus ja varau-
tuminen on korostettu entistä pai-
nokkaammin järjestöjen merkitystä. 

Sisäisen turvallisuuden työssä jär-
jestöt ovat olleet jo pitkään mukana. 
Valtioneuvosto hyväksyi vuonna 
2012 jo kolmannen sisäisen turval-
lisuuden ohjelman, jonka nimi on 
turvallisempi huominen. ”Ohjelma 
korostaa viranomaisten ja kolman-
nen sektorin yhteistyötä tehtäessä 
alueellisia toimeenpanosuunnitel-
mia. Pohjois-Suomen aluehallinto-
viraston alueella tulemme järjestä-
mään tänä vuonna sisäisen turval-
lisuuden järjestöseminaarin, johon 
kutsumme myös Lions-järjestön 
mukaan.”

Myös valmiusasioissa järjes-
töillä on kasvava rooli. Yhteiskun-
nan rakennemuutokset edellyttävät, 
että järjestöt sitoutetaan yhteiskun-
nan elintärkeiden toimintojen tur-
vaamiseen. Kukin viranomainen 

vastaa omasta toiminta-alueestaan 
ja tehtävistään. Järjestöjen rooli on 
olla tukena omalla osaamisellaan.

”Kun järjestöt otetaan mukaan, 
heidän on oltava mukana kaikessa 
toiminnassa suunnittelusta lähtien. 
Tämä on haasteellista.” 

Savolainen totesi, että vapaa-

ehtoistyö on aktiivista kansalai-
suutta, jonka peruskasvatus tehdään 
kotona. Kodin vaikutus on hyvin rat-
kaiseva aktiivisen kansalaisuuden 
kannalta. Tutkimusten mukaan tämä 
on samalla myös kansalaiskasvatuk-
sen heikoin lenkki. 

Ulla Karppinen

”Suomi on järjestöjen luvattu maa”
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Lions-liiton matkalle on tätä kirjoitettaessa (16.3.2015) ilmoittautunut 30 henki-
löä, joten matkalle mahtuu vielä viisi henkilöä lisää tarvittaessa. Kaikkien matkalle 
lähtijöiden lentovaraukset on tehtävä suoraan liiton käyttämän matkatoimiston Hogg 
Robinson Group Finland, Helsinki ( HRG) kautta. 

Yhteyshenkilömme HRG:llä on projektijohtaja Jyri Salonen, jolle varaukset teh-
dään sähköpostitse; jyri.salonen@hrgworldwide,com ja mahdolliset tiedustelut  
puh. 09  685  853  33. Hänellä on vielä 5 paikkaa vapaana. 

HRG lähettää tilauksen saatuaan vahvistetun varauksen ja kaikki tarvittavat tie-
dot ja ehdot sekä muille kuin arpajaisvoittajille 220 €:n laskun ennakkovarauksesta. 
Tämä summa hyvitetään loppulaskussa per toteutunut matkustaja. 

Lennot 
Lähtö:
AY 0073 24. KES HELSINKI – TOKIO  17.15 – 08.55+
JL 0786 25. KES TOKIO – HONOLULU  19.50 – 08.35
Menomatkalla on lentojen vaihtuessa Tokiossa 10 tunnin pysähdys, jolle ajalle 
olemme järjestäneet Tokion kaupunkikierroksen, jossa on englanninkielinen 
opastus sekä länsimainen lounas. Kaupunkikierroksen ja lounaan hinta nykyisellä 
osanottajamäärällä on 72 € / henkilö 

Paluu:
JL 0781 1. HEINÄ HONOLULU – TOKIO  13.30 – 17.05 + 
AY 0074 3. HEINÄ TOKIO – HELSINKI  11.00 – 15.20 

Paluumatkalla on pakollinen yöpyminen Tokiossa. Saavumme 1.7. klo 17.05 Tokioon 
ja jatkamme Helsinkiin seuravana päivänä klo 11. Yövymme Narita Excel Hotellissa os. 
31, Oyama, Narita-Shi,Chiba. Majoitushinnat Tokiossa ovat 97 € ja 155 € / huone/yö.

Hintoihin sisältyy aamiainen ja paikalliset verot. Kuljetus omalla bussilla terminaa-
lin ja hotellin välillä edestakaisin n. 17 € / henkilö ja oppaan palvelut 5 € hengeltä. 

Lentojen hinta edestakaisin on 1539,49 € / henkilö ja se sisältää kaikki 3.11.2014 
asti tunnetut lisämaksut (polttoainelisä, matkustajamaksu ja lentoverot), verojen 
osuus hinnassa on 359,49 € per henkilö. Matkaan osallistuville hintaan sisältyy bus-
sikuljetus kentältä hotelliin ja takaisin kentälle paluupäivänä Honolulussa. 

Yhteiset tilaisuudet 

Kansainvälisen vuosikokouksen täysistuntojen lisäksi Pohjoismaiden edustajat ovat 
pukeutuneet paraatiin lauantaina 27.6. yhtenäiseen valkeaan asuun tai kansallispu-
kuun sekä osallistuneet kaikkien pohjoismaisten edustajien yhteiseen Get  together 
-iltaan torstaina 25.6. ja pohjoismaiden yhdessä kutsuvierailleen järjestämään 
 Scandinavian Hospitality Room -iltaohjelmaan sunnuntaina 28.6. 

Osallistumismaksu ja muut tiedot näihin tilaisuuksiin tarkentuvat lähiaikoina. Tästä 
informoidaan matkalle lähtijöitä myöhemmin. 

Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan kaikkiin 
näihin tapahtumiin. Tilaisuuksissa on hyvä tuoda esiin. SUOMI JOHTOON teemaa. 
Tutustu vuosikokouksen ohjelmaan osoitteessa www.lionsclubs.org ja 
www.lions.fi -sivuilla on luettavissa ajankohtaista tietoa matkaan liittyvistä 
tapahtumista.

Matkoista, rekisteröitymisestä ja arpajaismatkoista lisätietoja:
Kyösti Mikkonen 
Matkakoordinaattori 
Puh. + 358 50 59 38 320, email; kyosti.mikkonen@lions.fi 

Lions Clubs Internationalin 98. vuosikokous pidetään Honolulussa 26.–30.6.2015. 
Vielä ehdit ilmoittautua matkalla conventioniin. 

Suomen Lions-liitto järjestää matkan Honolulun kansainväliseen vuosikokouk-
seen arpajaisvoittajille ja varaustilanteen mukaan myös muille matkasta kiinnostu-
neille leijonille. 

Honoluluun ei ole varattu yhteistä kiertoajelua eikä muutakaan matkaa. Hotellin 
vastaanotosta voi käsittääkseni varata kiertoajelu ym. muita matkoja pikaisella aika-
taululla. Teemme kiertoajelun menomatkalla Tokiossa yhdessä bussilla ja nautimme 
lounaan jossain tokiolaisessa ravintolassa. Honolulussa tällaiseen omaehtoiseen sight 
seeing matkailuun sopii parhaiten 27.6. perjantaipäivä, jolloin ei ole virallista ohjelmaa. 

Osallistumme yhteiseen Get to Gether tilaisuuteen saapumispäivän iltana 25.6. ja 
seuraavana päivänä 26.6. onkin sitten vapaapäivä omaehtoisille toiminnoille. 27.6. 
klo 9 alkaa kansainvälinen paraati. Sunnuntai-iltana 28.6.on Scandinavian  Hospitality 
room. Pieni suomenlippu olisi kiva itse kullakin olla mukana paraatissa ja yleisistun-
noissa. 

Rekisteröintimaksut: 1.4.2015 jälkeen 170 US$. 
Hotellin varausmaksu: 
• 225US$/ huone, varausmaksu hyvitetään hotellilaskua maksettaessa
• Pohjoismaiden edustajille hotelli on Hawaii Prince Waikiki, joka sijaitsee  

n. 1,4 km:n päässä HCC:sta 
• Kahden hengen huoneen hinta on 197 $ 
Tarvitset myös matkaasi varten henkilökohtaisen Esta viisumin, jonka saat vaivatto-
mimmin netistä. Kirjoita hakuun esta application ja täytä sivuilla olevat tiedot. Tällä 
hetkellä Esta maksaa 14$. 

Vielä ehdit ilmoittautua kansainväliseen
vuosikokoukseen Honoluluun Havaijille
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Pitkä jono pyörätuoleja, joissa istuu 
tyytyväisen oloisia vanhuksia, pyö-
rien kahvoissa keltaliivisiä virkeitä 
eläkeläisiä – tämä on ollut jo yli nel-
jän vuoden ajan tuttu näky Juuan 
kirkonkylän katukuvassa. Kyseessä 
on LC Juuka/Ellin alkuun panema 
aktiviteetti, joka pyrkii Juuan ter-
veyskeskuksen potilaiden ja tehos-
tetun palveluasumisen asukkai-
den elämänlaadun kohottamiseen 
ulkoiluttamalla heitä säännöllisesti 
kerran viikossa. Vuoden 2010 syk-
syllä alkanut toiminta on saanut 
lionien lisäksi mukaan lukuisan jou-
kon muita aktiivisia vapaaehtoistoi-
mijoita. Yhteinen parin tunnin vii-
koittainen rupeama on antanut pal-
jon iloa ja tyytyväisyyttä niin pyörä-
tuolissa istuneille kuin työntäjillekin.

Juuka/Ellin kauden 2010–2011 
presidentti Matti Tuominen teki syk-
syllä 2010 kauaskantoisen aloitteen 
ulkoiluaputoiminnan aloittamisesta. 
Juuan eläköityvä väestö, täydet sai-
raansija- ja asukaspaikat terveyskes-
kuksessa ja palvelutalossa ja näiden 
laitosten niukkenevat resurssit olivat 
syitä Matin aloitteeseen. Palkatulla 
henkilökunnalla oli hyvin rajalliset ja 
mitättömät mahdollisuudet ulkoilut-
taa potilaita / asukkaita.

Lokakuussa 2010, vanhusten 
ulkoilupäivänä, lyötiin alkutahdit 
ulkoilutukselle. Juuan terveyskes-
kuksessa tutustuttiin toimintaan 
viemällä muutamia potilaita ulos. 
Aiemminkin yksityiset tahot oli-
vat toimintaa aloitelleet, mutta yri-
tykset olivat jo pian hiipuneet. Lio-
nien ulkoiluaputoiminnan lähtökoh-
daksi tuli nyt ulkoilutuksen säännöl-
lisyys. Päivä ja kellonaika sovittiin 
pysyviksi, ja niistä on pidetty kiinni. 
Torstaisin kello 12.30 on ulkoilukara-
vaani lähtenyt kyläkierrokselle Juuan 
keskustaan. 

Jo alkuvaiheessa huomattiin, 
että vuodepotilailta puuttui asian-
mukaista ulkoiluvaatetusta. Juuan 
klubit (LC Juuka ja LC Juuka/Elli) 
suunnittelivat yhdessä erään vaate-
tusalan yrityksen kanssa pyörätuoli-
potilaille sopivat hupulliset makuu-
pussit, ostivat ja luovuttivat ne ter-
veyskeskuksen käyttöön. Kunnolli-
sista ja turvallisista liikkumisvälineis-
täkin oli pulaa. Klubit yhdistivät taas 
voimavaransa, ja ARS:n myötämie-
lisellä avustuksella ne hankkivat 15 
pyörätuolia turvavarusteineen, mikä 

oli todella mittava hanke paikkakun-
nalla. Kunta vakuutti koko ”ajoneu-
voyhdistelmän” liikenteeseen, kun 
kaikki ulkoiluttajat asianmukaisesti 
koulutettiin pyörätuolien ja turva-
laitteiden käyttöön.

Vuoden liikuttajat

Ulkoilutusaktiviteetti käynnistyi 
todella hyvin, pieniä alun kommel-
luksia lukuun ottamatta. Suurin 
ansio nyt jo yli nelivuotisen toimin-
nan sujumiselle lankeaa PDG Jouko 
Soukalle ja puolisolle Kaija Siili-
nille. Tämä tiimi on vastannut koko 
toiminnan onnistuneesta organi-
soinnista. Erityisesti Kaija on pitä-
nyt ulkoilutuksen tiukasti ”näpeis-
sään”. Hän on jatkuvassa yhtey-
dessä terveyskeskukseen ja palvelu-
talon yksiköihin, joista hänelle ker-
rotaan hyvissä ajoin ulkoiluun halua-
vien lukumäärä. Joukon ja Kaijan toi-
minta sai ansaitun tunnustuksen 
30.1.2015, kun heidät valittiin Juuan 
kunnan vuoden 2014 liikuttajiksi.

Ensimmäisenä syksynä ulkoi-
luttajiksi lähti mukaan kymmenen 
 lionia ja viisi puolisoa. Kun katuku-
vaan alkoi säännöllisesti ilmaantua 
jono keltaliivisiä pyörätuolintyön-
täjiä, rupesi tulemaan arkoja kyse-
lyjä: ”Pääsenkö mukaan, vaikka en 
olekaan leijona?” Kaikki halukkaat 
pääsivät (ja pääsevät) mukaan. Nel-
jän vuoden aikana on tuo aloittaja-
joukko reilusti kaksinkertaistunut: 
aktiivisesti mukana toiminnassa on 
ollut yli kolmenkymmenen virkeän ja 
aktiivisen eläkeläisen joukko. Ulkoi-
luttamassa on ollut paikallisten lei-
jonien ja muiden vapaaehtoistyön-
tekijöiden lisäksi ajoittain avustajia 

myös muualta, kaukaisimmat Sveit-
sistä ja Saksasta. 

Kasvava ”luonnonvara”

Juukalainen ulkoiluttamisaputoi-
minta on vakiintunut ja toimii 
hyvin. Toiminnan jatkuvuuteen on 
myös kiinnitetty huomiota. Eläke-
läisjoukko on kasvava ”luonnon-
vara”, ja aina uusia eläkeläisiä tulee 
mukaan. Hyväkuntoiset eläkeläiset 
kyllä jaksavat, mutta myös elämän 
realiteetit ovat tiedossa. Joku sanoi-
kin: ”Tämä työ jatkuu, kunnes siir-
ryn työntäjästä työnnettäväksi.” Jat-
kuvuutta on ajateltu paljon pitem-
mällekin. Jouko Soukka ja Kaija Sii-
lin opastivat syksyllä 2012 4H-nuo-
ria ulkoiluttamiseen ja liikkumaan 
pyörätuolipotilaan kanssa. Päivän 
päätteeksi nuoret lupasivat: ”Kyllä 
tekin vielä saatte kyytiä meiltä, kun 
se aika koittaa.” Esimerkin innoitta-
mana on peruskoulun (7.–9. lk) sekä 
lukion opetussuunnitelmiin varattu 
yksi viikkotunti Yhess-hankkeelle, 
jossa nuoret ovat yhdessä vanhus-
ten kanssa, ulkoilevat ja auttavat 
heitä ulkona olemisessa, keskuste-
levat heitä kiinnostavista asioista 
sekä auttavat heitä esimerkiksi kau-
passa käynnissä.

LC Juuka/Ellin aloittama aktivi-

teetti on kasvanut ja kehittynyt juu-
kalaisten yhteiseksi aktiviteetiksi. 
Näin voi sanoa siitä myönteisestä 
palautteesta, jota työ on saanut 
osakseen. Jouko Soukka on pitänyt 
kirjaa ulkoiluttamistunneista. Kun 
ensimmäisenä toimintakautena 
(7.10.2010–30.6.2011) ulkoiluapu-
tunteja kertyi 333 tuntia, kuluvalla 
kaudella (1.7.2014–30.6.2015) tunti-
määrä tulee menemään jo yli tuhan-
nen. Näkyvyyttä ja tunnettuutta juu-
kalaiset leijonat ovat saaneet run-
saasti, mm. paikallislehdestä aina 
Itä-Suomen alueuutisiin (TV 2). Jul-
kisuus ei ole tavoite sinänsä, mutta 
sen avulla saadaan vapaaehtoistyön 
voimaa ja tuloksia hyvin esille. Juu-
kalaiset kannustavatkin kaikkia Suo-
men auttamishaluisia mukaan vas-
taavaan toimintaan.

Ulkoiluttamistilanteissa kohtaa-
vat monenlaiset ihmiset toisiaan. 
Lämminhenkinen yhteisöllisyys, 
kuntalaisten arvostus ja kiitollisuus 
ulkoiluttajia kohtaan sekä ennen 
kaikkea sisäinen halu auttaa ovat 
tekijöitä, jotka kannustavat autta-
mistyöhön. Jokainen torstai on juu-
kalaisille ulkoiluttajille palkkapäivä: 
silloin haetaan hyvää mieltä ja oloa 
taas viikoksi eteenpäin. 

Sulo Naakka

LC Juuka/Ellin ulkoiluaktiviteetti: 

Lisää elämänlaatua vanhuksille

Kelillä kuin kelillä ulkoillaan. Taas mennään! Kuva: Matti Tuominen.

PYRAMIDI PYYTÄMÄÄN
Vaivaton aktiviteettitilin kartuttaja, syö hyvin pullopalautuskuitteja.

Materiaalina on kestävä laminoitu lasi. Asennus puiselle jalustalle.

Mitat: 60 x 60 x 110 cm + 20 cm jalusta.

Valmistus ja myynti: LC-SOTKAMO
Tiedustelut: sotkamo@lions.fi
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Geo-Work Oy 
Vääksy

Asianajotoimisto                                 
Lauri Ylikylä 

Turku

W.J.Dahlman Ab 
Mariehamn 

tel. 018 23 622

Enertest Ky 
Mynämäki

Foxjet Oy Ab 
Raskaan kaluston maalaamo 

www.foxjet.fi

Late-Rakenteet Oy 
Turku

LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 

Kivistöntie 5, Mynämäki

Mariehamns Tryckeri Ab 
Mariehamn. tel. 018 528 520 

www.mtryck.ax

Paikallislehti Turun Tienoo 
Lieto 

puh. 02 489 200

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

TMV Trading Oy 
Helsinki

 
Helsinki

HF-Autohuolto Oy 
Riihimäki

Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön
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Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

Kolarikorjaamo Sorsa Oy 
Riihimäki

Kuhmoisten Kiinteistökeskus LKV 
Kuhmoinen

Laskentapiste Balanssi Oy 
Forssa

M.B.Liikenne Oy 
Nurmijärvi

Suomen Terästekniikka Oy 
Hyvinkää

Ylöskartano 
Tuulos

Kouvolan Lukko Oy 
Kouvola

Kennel Pakaste Oy 
Ikaalinen

K-Supermarket Kangasala, Kangasala

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy 
Korkeakoski

 
Orivesi

Muotopeite Oy 
Tampere

Mustola Group Oy 
Tampere

Sähköliike Matti Rantala Oy 
Sastamala
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K-Market Valtimo

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

TK Tili ja Laskenta Oy 
Tampere

Kulo Lumieste/Uusi-Hansa Oy 
Panttila – Kurikka 

www.kulolumieste.com

Lakeuden Highland 
Luopajärvi – Jalasjärvi

Lapuan Autohuolto                      
J.Pihlajamaa 

Lapua

Ylihärmän Säästöpankki 
Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava, 

Alahärmä, Lapua

Kinnula Consulting Oy 
Saarijärvi

Koneurakointi                                    
Jukka Väliaho 

Pihlajavesi

www.hjt-holz.com                          
Thermo Wood® 
Mänttä – Vilppula

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

JL-Lämpö 
Kesälahti

Kesälahden Konesavotta Oy 
Kesälahti 

puh. 0400 325 509

Suunnittelu ja ATK-Palvelu                    
E. Jumppanen 

Kitee
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Sähköliike Style-Model Oy 
Ylämylly

Tilausliikenne                                  
E.Karhu Oy 

Kitee

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Isännöintipalvelu                               
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

 
Oulu

Suomen Mardega Oy 
Kello 

Lattiapinnoitteiden ammattilainen

Metsävaris Oy 
Rautalampi

Pieksämäen Rautarakenne Oy 
Naarajärvi

PJR-Team Oy 
Lapinlahti

Liikenne O.Niemelä Oy 
Rovaniemi

Pöljä

                    Tervolan Osuuspankki 
                    Tervola

Sihvon Tila 
Varpaisjärvi 

www.sihvontila.com

Säätöpaja Oy 
Pielavesi

K-Market Rinne
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Jannelan Puutarha Oy 
Pori

Euran Hydrauliikka ja         
Metallirakenne Oy 

Kauttua

Lehtilän Kauppapuutarha 
Laitila

Raskaskalustohuolto                          
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

                 Arvo Kokkonen Oy 
                 Vantaa

Martinlaakson Huolto Oy 
Vantaa

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

 
Haapajärvi

Tontti-Palvelut Oy 
Helsinki

Kensapuu Oy 
Himanka

Kuljetus P.Rahkonen Oy 
Ullava

Megasteel Oy 
Kokkola

www.metsatilat.fi/lansisuomi 
p. 0400 636 643
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�Suomenkielinen joustava 
�asiakastuki
�Suomen- ja ruotsinkielinen 
�työkalu ja koulutus 

eCredo Oy  �  PL 100  �  01301 Vantaa  �  asiakaspalvelu@ecredo.fi  �  +358 50 570 1245  �  www.verkkoviestin.fi
.

Helppokäyttöinen ja monipuolinen Verkkoviestimen lions-sovellus on klubeja ja 
piirejä varten kehitetty viestinnän työkalu. Sen käyttäjä voi tekniikan opettelun 
sijasta keskittyä sisältöön. Verkkoviestin noudattaa lions-toiminnan viime 
vuosina vakiintunutta ulkoasua.

www.verkkoviestin.fi/lions

Sisällönjakelu läpi koko organisaation.

Klubit Lions.fi
Piirit

Klubin nettisivut helposti
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Torstaina 26.2.2015 alkoi MTV-
kanavalla dokumentinomainen sarja 
”100 tarinaa Lastensairaalasta”. Se 
kertoo uuden lastensairaalan projek-
tista sadan eri henkilön silmin.

Sarjan aloitti entinen puolus-
tusministeri ja maailmalla ihmis-
oikeustaistelijana tunnettu Elisa-
beth Rehn. Poliitikon ja kansainväli-
siä luottamustehtäviä hoitaneen nai-
sen sydäntä lähellä ovat erityisesti 
lapset, niin Suomessa kuin maailmal-
lakin. Hänen oma lapsensa sekä lap-
senlapsensa ovat olleet hoidettavana 
Lastenklinikalla.

Lionsklubit ja Uusi 
Lastensairaala 2017

Perjantai-iltana 27.2.2015 kello 17.05 
vuorossa oli Suomen Lions-liiton 
pääsihteeri Maarit Kuikka. – Uusi 
lastensairaala on asiana sellainen, 
joka todellakin yhdisti Lions-toimi-
jat eri puolella Suomea, hän kertoi.

Tarinatuokiossaan Maarit Kuikka 
analysoi lapsuuden merkitystä Juice 

Leskisen biisin sanoin ”Lapsuuden 
aika on elämän jalusta, alamme 
alusta, palamme halusta”. 

Sarja kestää sadan päivän ajan, ja 
tarinoita kuullaan presidentti Martti 
Ahtisaarelta, Lauri Tähkältä, Juha 
Tapiolta, 1940-luvulla Lastenkli-
nikan ylilääkärinä toimineelta Ole 
Wasz-Höckeriltä, kioskitempauk-
sella rahaa keränneiltä koululaisty-
töiltä sekä lukuisilta muilta.

Konsertti 
Olympiastadionilla

Sarjan päätteeksi Helsingin Olympia-
stadionilla pidetään kesäkuun 6. päi-
vänä viiden tunnin mittainen, sata-
prosenttisesti talkoovoimin järjes-
tettävä Live Aid Uusi Lastensairaala 
2017 -megakonsertti.

Konsertissa esiintyy poikkeuk-
sellisen laaja joukko Suomen suosi-
tuimpia artisteja ja taiteen ammat-
tilaisia: mm. Chisu, Jari Sillanpää, 
Jenni Vartiainen, Jesse Kaikuranta, 
Johanna Kurkela, Jorma Uotinen, 

Palvelu- ja varainhankintavastaavat 
koordinoivat ja johtavat palvelu- ja 
varainhankintaa piireissä. D-piirissä 
palvelu- ja varainhankinta toimintaa 
”ohjastaa” puuhamies PDG Juhani 
”Jussi” Nyyssönen, joka on ollut 
jo vuodesta 1992 leijonana LC Pyh-
tää-Pyttis klubissa. Hän on toiminut 
omassa klubissaan kaikissa viroissa 
ja ollut mukana D-piirin piirihallituk-
sessa 2003 vuodesta alkaen. Palvelu- 
ja varainhankintavastaavan tehtävää 
Jussi on hoitanut vuodesta 2014.  

D-piirin klubit voivat kääntyä 
Jussin puoleen kaikissa palvelu- ja 
varainhankinnan asioissa. Hän kes-
kittyy palvelu- ja varainhankintavas-
taavan tehtävässään erityisesti joulu-
kortteihin, arpoihin, Turvassa Tiellä 
-aktiviteettiin, Uuteen Lasten sairaa-
laan, Sri Lankan Lions-ystäviin ja sil-
mälasikeräykseen.

Parasta palvelu- ja varainhankin-
tavastaavan monipuolisessa teh-
tävässä Jussin mielestä on saada 
ensimmäisten joukossa tietoa tule-
vista aktiviteeteista ja mahdollisuus 

tehdä aktiivisesti työtä piirin palvelu- 
ja varainhankinta ryhmän ja klubien 
kanssa.  Haasteellisinta puolestaan 
on saada viestiä perille klubitasolle 
asti. Jussi toivookin, että klubit seu-
raisivat aktiivisesti piirin sivuja, 
joista löytyy paljon ajankohtaista 
tietoa klubeille.

Kysyttäessä Jussilta, miksi klu-
bien tulisi osallistua liiton aktivi-
teetteihin, toteaa hän, että klubien 
osallistuminen liiton aktiviteettei-
hin tuo näkyvyyttä leijonille ja antaa 
myönteisen kuvan lionstoiminnasta.  
Sykähdyttävimmäksi aktiviteetiksi 
Jussi nimeää Uusi Lastensairaalan 
hankkeen, joka on saanut klubit liik-
keellä ilman sen kummempia myyn-
tipuheita ja silmälasikeräyksen, jolla 
saadaan konkreettisesti apua sitä tar-
vitseville! Jussi lähettää leijonille ter-
veisinä pyynnön tutustua oman pii-
rin sivuihin ja kehottaa leijonia roh-
keasti mukaan tekemään hyvää ja 
pitämään huolta lähimmäisistämme.

Sari Pirinen

100 liikuttavaa tarinaa

Suomen Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka esiintymässä TV-sarjassa.

Juha Tapio, Lauri Tähkä, Lauri Ylö-
nen, Lilli Paasikivi, Matti Salminen, 
Pekka Kuusisto, Peter Franzén, Riki 
Sorsa ja Samuli Edelmann.

Konsertissa artisteja säestää 
muun muassa Lenni-Kalle Taipa-
leen ULS All Stars Band ja Kansal-
lisoopperan taiteilijoista koostuva yli 
satahenkinen orkesteri sekä kuoro, 
kapellimestarinaan Radion Sinfonia-

orkesterista tunnettu Hannu Lintu. 
Mukana ovat myös Kansallisbaletin 
taiteilijat, Cantores Minores, Heikki 
Paasonen, Aku Hirviniemi, Tuomas 
Enbuske ja Aki Linnanahde sekä yllä-
tysvieraita. 

Konsertin lipputulot ohjataan 
lyhentämättöminä Uusi Lastensai-
raala 2017 -hankkeelle.

Thorleif Johansson

Palvelu- ja varainhankintavastaavat
tekevät monipuolista Lions-työtä

D-piirin palvelu- ja varainhankintavastaava, PDG Juhani ”Jussi” Nyyssönen.
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Järjestömme 100-vuotispalvelu-
haaste kampanja on lähtenyt vauh-
dikkaasti liikkeelle. Tätä kirjoittaessa 
maaliskuun alkupuolella on palvelu-
haaste kampanjaan raportoitu maa-
ilmanlaajuisesti 20 miljoonaa pal-
velusta hyötynyttä ihmistä. Kuten 
muistamme, on kampanja jaettu 
neljään eri osaan. Raportoitu 20 mil-
joonaa on jakaantunut seuraavasti, 
nuorisoon 7,5 milj., näönsuojeluun  
4 milj., nälänhätään 3,5 milj. ja 
ympäristöön 5 miljoonaa. 

Aiemmasta tiedosta poiketen 
tulee palveluhaaste kestämään täy-
det 4 lionskautta, alkaen 1.7.2014 ja 
päättyen 30.6.2018. Kun tavoite on 
100 miljoonaa palveltua ihmistä nel-
jän vuoden aikana, tulee tavoitteeksi 
vuotta kohti 25 milj. Joten ensimmäi-
sen vuoden osalta on maailmanlaa-
juinen tavoite tähän mennessä täyt-
tynyt jo 80 %:sti.

Raportointi Suomessa

Suomessa olemme lähteneet hieman 
rauhallisemmin liikkeelle. Oma nel-
jän vuoden tavoitteemme jäsenmää-
räämme suhteutettuna on n. 1,8 mil-
joonaa palvelusta hyötynyttä. Tämä 
tekee yhtä vuotta kohden 450  000 
palveltua ihmistä. Tähän mennessä 
olemme raportoineet 133  635 palvel-
tua ihmistä. Tämä on 30  % ensim-
mäisen vuoden 1.7.2014–30.6.2015 
tavoitteesta. Huomionarvoista on, 
että samana ajanjaksona olemme 
kansainvälisen tilaston mukaan pal-
velleet yli 430  000 palvelusta hyö-
tynyttä ihmistä. Luvusta suurin osa  
(n. 300  000) ei kuitenkaan ole koh-
distunut 100-vuotispalveluhaaste 
kampanjaan. 

Jokaisen lionskauden viimeinen 
raportointipäivä on 15.7 mennessä. 
Raportoida voi vaikka yhdellä ker-
taa kaikki palveluaktiviteetit, kunhan 
vain muistamme sen tehdä ennen 
heinäkuun puoltaväliä.

Suunnitelmissa on ensi kau-
den alusta siirtyä käyttämään pal-
veluiden raportoinnissa kansain-
välistä MyLCI:n raportointi osiota. 

Tämän toivotaan selkiyttävän myös 
100-vuotispalveluhaasteen rapor-
toinnissa esiintyviä pulmia. Vetoan-
kin klubien presidentteihin ja sihtee-
reihin, että raportointi asiaan panos-
tetaan kevään aikana, jotta kaikki 
tekemämme hienot aktiviteetit tulisi 
myös kirjattua järjestelmään. Piirien 
virkailijakoulutukset keväällä tulevat 
olemaan avainasemassa uuden jär-
jestelmän sisäänajossa. 

100-vuotisjuhlan 
erityistunnustus klubille

Jokainen haastekampanjaan osal-
listuva klubi palkitaan vuosittain 
100-vuotisjuhla lippumerkillä. Klubi 
voi ansaita 100-vuotisjuhlan lippu-
merkin, jossa on erityinen koristekivi 
jokaisesta vuodesta, jolloin tuette 
maailmanlaajuista palvelukampan-
jaa nuorison, näkökyvyn, nälän hel-
pottamisen tai ympäristön puolesta. 

Koristekivet edustavat palvelukam-
panjoita, joihin klubinne on osallis-
tunut toimivuoden aikana. Mitä use-
ampaan kampanjaan klubinne osal-
listuu, sitä useampia koristekiviä 
voitte ansaita lippumerkkiin. Ansait-
kaa timanttitason 100-vuotisjuhlan 
lippumerkki osallistumalla jokaiseen 
neljästä maailmanlaajuisesta palve-
lukampanjasta!

100-vuotisjuhlan 
suunnitelman 
virstanpylväät

Palveluhaaste kampanja siis jatkuu 
vuoden 2018 kesäkuun loppuun. 
Tänä keväänä tullaan julkistamaan 
jäsenhaastekampanja, jonka sisältö 
selviää myöhemmin. Kaudella 2016–
2017 pidetään varsinaiset juhlalli-
suudet, joita tullaan järjestämään 
Lions-järjestön kaikilla foorumeilla, 
niin alueilla, piireissä, moninker-

taispiireissä, kuin klubeissa. Kan-
sainvälinen pääjuhla on vuoden 
2017  Chicagon vuosikongressi. 
Chicagos sa tullaan määrittämään 
sitoutumisemme seuraavan vuosi-
sadan haasteisiin.

Oman moninkertaispiirimme 
juhlavuoden suunnittelu jatkuu tii-
viisti. Kaudella 2015–2016 tulemme 
muodostamme lopulliset suuntavii-
vat juhlavuodelle 2017. Piirikoordi-
naattoreille on annettu koulutusta ja 
sitä tarvitaan myös jatkossa. Koko-
naisuudessa juhlavuoden järjestelyt 
ja tapahtumat ovat iso haaste meille, 
että koko järjestölle. Varmaa kuiten-
kin on, että lionit tulevat näkymään 
ja kuulumaan monella eri tavalla juh-
lavuonna.

Muistakaa käydä vierailemassa 
100-vuotisjuhlien nettisivuilla. Sieltä 
löytyy päivitettyä tietoa juhlallisuuk-
sista. 
Osoite: http://lions100.lionsclubs.
org/FI/index.php

Hyvää kevättä,
Heimo Potinkara, PCC

100-vuotisjuhlatoimikunnan 
puheenjohtaja

Jo 20 miljoonaa palvelusta hyötynyttä ihmistä!

100-vuotisjuhla piirikoordinaattorit

107 A PDG Bo Lindberg

107 B PDG Seppo Haario 

107 C PDG Jukka Uola

107 D PDG Jukka Hietanen

107 E PCC Heidi Rantala

107 F PDG Kaarlo Katajisto

107 G PDG Pertti Jämsén

107 H PDG Juhani Kautonen

107 I PDG Jouko Lampinen

107 K PDG Onni Piippo

107 L PDG Jarmo Rastas

107 M PDG Matti Reijonen

107 N PDG Heikki Saarinen

107 O PDG Pekka Siekkinen

Palvelusta hyötyneet

Piiri Klubeja Osall klubit Prosenttia Aktiviteetit Lion tunnit Nuoriso Ympäristö Nälänhätä Näönsuojelu Yhteensä
A 91 30 33 % 47 798 2 459 2 26 0 2 487
B 57 36 63 % 81 909 4 128 0 2 515 1 000 7 643
C 92 43 47 % 57 1 428 273 20 000 0 0 20 273
D 66 15 23 % 26 181 415 0 0 4 419
E 86 43 50 % 89 625 266 150 700 61 1 177
F 69 22 32 % 32 356 948 20 0 0 968
G 66 34 52 % 55 602 1 061 130 522 50 1 763
H 54 18 33 % 27 452 706 0 30 10 746
I 53 27 51 % 56 1 311 665 0 0 0 665
K 60 26 43 % 42 507 9 784 5 006 340 0 15 130
L 43 15 35 % 43 1 703 673 7 600 461 1 8 735
M 65 52 80 % 112 2 566 12 956 318 1 216 0 14 490
N 74 39 53 % 92 1 845 42 562 11 056 251 4 359 58 228
O 55 16 29 % 25 178 911 0 0 0 911
Yhteensä 931 416 784 13 461 77 807 44 282 6 061 5 485
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Kauden ensimmäinen ruotsinkie-
linen kurssi pidettiin Vöyrillä hel-
mikuun alussa. Kurssin vetäjänä 
oli Ulla Savolainen apunaan vierai-
levana tähtenä Marianne Jansson 
Ruotsista. Seuraavaa kurssia suun-
nitellaan pidettäväksi Salossa 27.– 
28.4. Kurssit toteutetaan yhteis-
työssä yli piirirajojen. Vöyrin kurs-
silla olivat yhteistyössä F ja O pii-
rit. Salon kurssi kattaa laajemman 
 alueen, A, B, C, D ja N, mutta ei ole 
esteitä muun piirin klubille osallistua 

– Klubin yhteyshenkilö selvittää 
oman kunnan sivistys-/nuorisotoi-
men kanssa koulutuksesta kiinnostu-
neiden kasvattajien määrän. Yhteys-
henkilö voi toimia myös useam man 
klubin tai lohkon puitteissa ja eduksi 
on, että hän on koulu-/kasvatusjär-
jestelmän asiantuntija esimerkiksi 
rehtori, opettaja, nuoriso-ohjaaja. 

 
– Kurssin toteutusvaihtoehtoja on 
useita:

– Lions-lehdessä valtakunnalli-
nen kurssikalenteri, josta ilmenee 
lähin koulutuspaikka ja -aika ja tiedot 
kurssille aikovasta henkilöstä ilmoi-
tetaan ohjeiden mukaisesti Lions-lii-
ton kurssisihteerille

– Klubi, klubiryhmä tai lohko voi 
järjestää oman kurssin, jolloin ote-

taan yhteys Lions-liiton koulutus-
koordinaattoriin ja sovitaan aika ja 
paikka ja edetään kuten edellä 

– Kurssille osallistuminen ei ole 
rajattu koulutusohjelmassa mainitun 
piirin sisälle, vaan kurssille osallistu-
minen on täysin mahdollista myös 
muun piirin alueella järjestettävälle 
kurssille

Tärkeää: Klubi tai muu järjestävä 
ryhmä varautuu ennakolta, mie-
lellään jo kauden aktiviteettilahjoi-
tuksia budjetoitaessa edellisen kau-
den lopussa koulutuksen vaatimaan 
panostukseen. 

Kurssin hinta on aina tarkistet-
tavissa Lions-liiton kurssisihtee-
riltä.

Miten Lions Quest -kurssin 
järjestämiseksi toimitaan?

Quest motto

On parempi rakentaa ehjiä lapsia
kuin korjata aikuisia

Liiton/piirin tuki 

Lions-liiton Quest-työryhmä lähet-
tää kouluille tiedotteita mahdollisuu-
desta osallistua koulutukseen, mutta 
valtakunnallisesti ei voida henkilö-
resurssien rajallisuuden vuoksi hoi-
taa kaikkia yhteyksiä. Onnistu-
nut koulutustarjonta siis edellyttää 
edellä kuvatulla tavalla tapahtuvaa 
yhteydenottoa paikallisilta toimi-
joilta eli klubeilta tai lohkoilta.

Lions-liiton verkkosivuilla ja vuo-
sikirjassa on Quest-asioista lisätie-
toja. 

Jokaisessa Lions-piirissä on 
Quest-toiminnasta vastaava puheen-
johtaja, jonka puoleen voi kääntyä 
kaikissa Quest-koulutusta koske-
vissa asioissa. Yhteystiedot löyty-
vät vuosikirjasta ja verkkosivuilta.

Materiaali

Tiedottamista eri sidosryhmille 
tukevat Quest-työryhmän toimit-
tamat kaksi esitettä. Toinen on tar-
koitettu sisäiseen tiedottamiseen 
ja toinen kohderyhmätiedottami-
seen. Esitteitä  on saatavissa Quest-
koulutussihteeriltä ja piirien Quest-
puheenjohtajilta.

Kevätkaudella kaksi ruotsinkielistä Quest-kurssia
kurssiin. Onhan ruotsinkielisiä kou-
luja myös Kotkassa, Oulussa, Porissa 
ja Tampereella. 

Salon kurssista löytyy enemmän 
tietoa tässä lehdessä olevasta kut-
susta. Kurssiin ovat tervetulleita 
sekä ala- että yläasteenopettajia sekä 
päivähoidon, seurakuntien henkilö-
kunta. Myös muussa lastentoimin-
nassa tai nuorisotyössä olevia, kuten 
vielä liikuntaohjaajia voivat osallis-
tua kurssiin. Paikkakunnalla on usein 
kyse samoista lapsista ja nuorista. 

Kun Quest-tieto leviää koko kasva-
tusketjuun, se edistää tehokkaam-
min nuorten terveellistä kasvamista 
ihmisenä.

Suomen Lions-liitto on myös 
aloittanut suomalaisen Quest-mate-
riaalin saattamisen ruotsinkieliseen 
asuun. Tähän asti ruotsinkielisillä 
kursseilla on käytetty Ruotsissa toi-
mitettuja Quest-oppaita, jotka puo-
lestaan on muokattu ruotsalaisten 
opetussuunnitelmien ja käytäntö-
jen pohjalta.

Vöyrin kurssille osallistui opettajia, seurakuntien nuoriso-ohjaajia ja urheilu-
valmentajia. Punaisessa puserossa Marianne Jansson ja hänen takanaan Ulla 
Savolainen. Kuva: Gurli Dumell.

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

Klubit jotka toimivat kaksikie-
lisissä kunnissa voisivat käyttää 
hyväkseen ainutlaatuista tilaisuutta 
antaa lapselle ja nuorelle hyvät läh-
tökohdat elämän polulle. Samalla 
heidän kasvattajansa saavat käyt-
töönsä hyvät työkalut lasten ja 
nuorten tukemisessa. Osallistumi-
nen kurssilaisen kustannuksiin on 
klubiaktiviteetti, ja todella paikalli-
nen sellainen. Siihen voidaan täten 
käyttää aktiviteeteistä kerättyä rahaa.

Björn Taxell
PDG
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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 Paikka avoin

12.-13.11. Peruskurssi I Urajärvi

16.-17.11. Peruskurssi B Espoo

26.-17.11. Peruskurssi G Jyväskylä

1.-2.2. Peruskurssi D,K Mikkeli

8.-9.2. Peruskurssi G Jyväskylä

9.2. ja 17.2.
Koulun ulkopuoliset 

kasvattaja
K,H,D Paikka avoin

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. 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. Täydennyskkurssi

4.-5.4. Peruskurssi F

7.-8.4. Peruskurssi N Helsinki

7.-8.4.
Ruotsinkielinen 

peruskurssi
A,B,F,O,N Maarianhamina

11.-12.4. Peruskurssi K Iisalmi

11.-12.4. 2. aste N Helsinki

12.4. ja 20.4.
Koulun ulkopuoliset 
kasvattajat

I,L,O Paikka avoin

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 2015  -  2016 

HYVÄ KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA,

» Huomioi piiriisi merkityt koulutukset. 

» Vie tietoa eteenpäin kevään klubikokoukseen. 

» Tehkää päätös ensi kaudella koulutettavien määrästä 

mielellään jo keväällä.

» Yhteys kouluun kurssipaikan tarjoamiseksi vielä 

keväällä tai viimeistään alkusyksyllä.

» Ilmoita päätös piirisi Quest-puheenjohtajalle.     

YHTEYSTIEDOT

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen

puhelin 040 850 7241

QUEST-SIHTEERI Paula Westling, puhelin 09 5655 9517 

KOULUTTAJAT Johanna Arho-Forsblom, Sirpa Kannisto, 

Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Ulla Savolainen, Ulla 

Sirviö-Hyttinen ja Markus Talvio

etunimi.sukunimi@lions.fi

KOULUTUKSET TOTEUTETAAN, mikäli riittävä määrä 

osallistujia ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä vi-

imeistään 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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Eläkkeellä oleva luokanopettaja 
Hanna-Liisa Peltosaari kävi Lions 
Quest -kurssin vuonna 1995. Hän 
oli siis ensimmäisiä kurssille osal-
listuneita Suomessa. ”Sukulaiseni 
Etelä-Suomesta suositteli kurssia ja 
oma klubini LC Ylivieska/Savisilta 
lupautui sen maksamaan.” Hanna-
Liisa ihastui heti menetelmään ja 
muisteli, että aluksi sen käyttöön 
piti kysyä lupa ihan Opetushallituk-
sesta saakka. Lupa tuli ja äidinkie-
len tunneilla hän sitä aluksi käytti. 
Nythän Opetushallitus on yksi Lions 
Questin suosittelijoista.

Erityisesti Hanna-Liisan muistoi-
hin on jäänyt Quest-tunti, jolloin 

kukin oppilas kertoi ikäviä asioita, 
joita toisesta on voinut sanoa tai 
joita on kuullut. Aina ikävän asian 
sanottuaan, esim. ”onpa sinulla 
tyhmä pusero”, oppilas toi kiven 
sankoon. Sanko täyttyi ja sen kan-
taja sai konkreettisesti tuntea, kuinka 
omilla toimillaan voi tehdä toisen 
mielen ja elämän raskaaksi. Tämä 
havahdutti oppilaita ja sai heidän 
miettimään asiaa.

Hanna-Liisasta tuli Lions Ques-
tin vankkumaton puolestapuhuja ja 
hän on siitä lähtien joka vuosi järjes-
tänyt kurssille ainakin yhden opet-
tajan, joskus kaksikin. LC Ylivieska/
Savisilta onkin perustamisestaan läh-

tien kustantanut joka vuosi opet-
tajan Questiin. ”Minulla on hyvä 
motiivi viedä tätä eteenpäin, kun 
tiedän että Quest antaa opettajalle 
uusia työkaluja opetukseen.” Lisäksi 
yhtenä vuotena Ylivieskan kaupun-
gin sosiaa litoimi kustansi erillisen 
hankerahoituksen avulla jokaiselta 
Ylivieskalaiselta koululta ainakin 
yhden opettajan kurssille, kaiken 
kaikkiaan 15 opettajaa.

Yksi parhaista ellei  
paras koulutus

Yksi Hanna-Liisan kurssille hou-
kuttelemista opettajista on Jenni 
Mustapää Katajan koululta Ylivies-
kasta. Myös koulun johtaja ja työ-
kaverit kehuivat koulutusta. Jenni 
kävi kurssin viime syksynä Kok-
kolassa ja on siitä lähtien pitänyt 
Quest-tunteja, joita koululla kut-
sutaan Nalle-tunneiksi. ”Tämä on 
yksi parhaista ellei paras koulutus 
missä olen ollut”. Opiskeluaikana 
ei esimerkiksi opetettu ryhmän hal-
lintaa, ja mm. tähän Quest toi väli-
neitä. Lisäksi materiaali on helppo-
käyttöinen ja monipuolinen. Quest 
on kasvattanut myös Jenniä itseään 
muun muassa tarkastelemaan asioita 
oppilaan näkökulmasta. 

Jenni on oppinut näkemään, 
kuinka tärkeää oppilaiden ryhmäyt-
täminen on. ”Ryhmähenki vaikuttaa 
kaikkeen. Jos täytyy pelätä jotakuta, 
tai ei voi istua jonkun vieressä, ryh-
mäytyminen auttaa.” Nalle-tunneilla 
tehdään yhteistyötä kaikkien kanssa 
ja se auttaa myöhemminkin kaikkia 
pääsemään kaveriporukkaan. Tun-

neilla on konkreettisia harjoitteita, 
joiden avulla opetellaan mm. vuo-
rovaikutus- ja tunnetaitoja. Myös 
”sosiaalisia taitoja opetellaan ja niitä 
täytyy opettaa, koska kaikilla ei ole 
sellaisia verkostoja koulun ulkopuo-
lella, missä niitä voi oppia.” Leikin 
muotoisissa harjoitteissa on aina 
jokin idea: toisen kuunteleminen, 
toisen huomioiminen jne. ”Tunnin 
päätteeksi mietitään mistä tässä oli 
kyse.”

Lapset odottavat  
Nalle-tunteja 

Lapset ovat innoissaan Nalle-tun-
neista, sillä silloin voi pitää nallea 
sylissä, leikitään ja tehdään ryhmä-
tehtäviä, ei tarvitse istua paikallaan, 
eikä tule läksyjä. Tosin Jenni kertoi, 
että kotitehtäviäkin voi tulla, mutta 
ne ovat asioita joita tulee käydä 
kotona läpi, mutta niitä ei tarvitse 
palauttaa opettajalle. Viime tunnilla 
Jenni kertoi lapsille tarinan hullun-
kurisista eläimistä. Tarinassa asiat 
menivät sotkulle, piirustuspaperi 
repesi jne. Tarinan jälkeen lapset 
toteuttivat itse samaisen tarinan: he 
piirsivät ryhmissä hassunkuriset eläi-
met, joille he antoivat myös haus-
kat nimet. ”Ryhmätyö meni hyvin, 
eikä tarinassa olleita ongelmia syn-
tynyt.” Tunnilla opittiin vuorovaiku-
tustaitoja ja ryhmätyön tekemistä.

Tulevaisuudessa Quintus-nalle 
saattaa lähteä vielä viikonloppuvie-
railulle lasten kotiin, kullekin vuo-
rollaan.

Raija Forss
O-piirin Quest -puheenjohtaja

Lions Quest 
-elämisen taitoja 
opetettu pitkään 
Ylivieskassa

Odotettu Nalle-tunti on alkamassa Katajan koulun 2b luokalla Ylivieskassa. 
Lapset kuuntelevat piirissä ryhmätyöskentelyyn liittyvää tarinaa ”Hassun-
kuriset eläimet”.

Muutaman oppilaan ryhmissä toteutettiin tarinan piirustus.

Pieni ja innokas oppilasryhmä Quintus-nallen kanssa. Taustalla oppilaiden 
ryhmässä piirtämiä hassunkurisia eläimiä.
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NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” KLUBEILLE
Huhti – Toukokuu

Aktiivista ”loppurutistusta” nuorisoaktiviteettien parissa toivottaen: Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja (MDC)

UPEAA! MAHTAVAA!
Rauhanjulistekilpailu, joka on yksi meidän 
monista nuorisoon kohdistuvista aktiviteeteista, 
päättyi meidän suomalaisten osalta aivan upeasti, 
kun sotkamolaisen Jonna Määtän luoma kilpailu-
työ valittiin Lions Club Internationalin 27. kan-
sainvälisen Rauhanjulistekilpailun kunniamainin-
nan saajaksi. Ilman Sotkamon lionsklubin aktii-
vista ja paikallista toimintaa, Tenetin koulun ja 
sen oppilaiden mukaan ottamiseksi rauhanju-
listekilpailuun, ei Jonna olisi voinut osallistua 

tähän kisaan ja saada itselleen, koululleen ja myös meille lionille kansain-
välisesti arvostettua huomiota tässä nuorille kohdistetussa lionien aktivi-
teetissa. Hienoa Jonna, Sotkamo ja ME!

Huhtikuun aikana klubeissa valitaan ensi kauden virkailijat; Myös ensi 
kauden toimintasuunnitelmat ja alustavat ehdotukset klubien omista akti-

Hyvät lionit, varmistakaa klubinne mukanaolo nuorisoon kohdistuvissa aktiviteeteissa!

Ota yhteyttä sähköpostilla: jukka.isotalo@lions.fi tai soittamalla: 050 3648 625

U
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tähän kisaan ja saada itselle

viteeteista ovat siis ajankohtaisia. Haluan 
tässä yhteydessä muistuttaa ensi kauden 
presidenttejä ja hallituksia siitä, että on eri-
tyisen tärkeää päättää jo nyt ensi kauden aikana nuorisoon kohdistuvien 
aktiviteettien toteuttamisesta/budjetoinnista; Näin toimimalla ei ylimääräi-
siä aikaa vieviä keskusteluja aktiviteettien toteuttamiseksi klubeissa kau-
den edetessä tarvitse enään erikseen käydä! Näitä aktiviteetteja ovat mm. 
Lions Quest -koulutukset, Turvallisesti netissä/Vastuu on meidän -kampanja  
3. luokkalaisille ja heidän perheilleen, Nuorisovaihto, Rauhanjulistekilpailu, 
Orkester Norden -tukeminen, Kummilapsi-toiminta, Skeba nuorten bändis-
kaba, Turvassa Tiellä -kampanjaan/koulutukseen osallistuminen, Leo klubin 
toiminnan varmistaminen / mahdollisesti uuden Leo klubin perustaminen, 
Stipendeihin käytettävien varojen varaaminen, monia muita klubin perin-
teisiä nuorisoon ja muihinkin avuntarpeessa oleviin kohdistuvia aktiviteet-
teja unohtamatta! Paljon on siis muistettavaa…

VASTUU ON MEIDÄN – Turvallisesti netissä, 
vielä on aktiivista toimintakautta jäljellä!
VASTUU ON MEIDÄN -aktiviteetin kautta olemme tavoittaneet tällä toi-
mintakaudellamme jo yli 15  000 nuorta ja perhettä. Noin 30 klubia osallis-
tui tämän palveluaktiviteettimme muodossa viikolla 7 pidettyyn kansalliseen 
Mediataitoviikkoon ja tavoitimme sen yhteydessä, yhden viikon aikana, yli 
2  000 3. luokkalaista eri puolilla Suomea! Aktiviteettia ollaan vielä kevään 
aikana toteuttamassa monen kunnan ja kaupungin alueella joko yhden tai 
useamman klubin yhteisaktiviteettina ja pyydänkin vielä niitä klubeja, jotka 
eivät ole tähän erittäin ajankohtaiseen ja palkitsevaan aktiviteettiin osallis-
tuneet, ottamaan yhteyttä minuun, niin selvitetään klubinne osallistumis-
mahdollisuudet tähän vielä tämän kevään aikana yhdessä!

TURVASSA TIELLÄ starttaa eri puolilla Suomea! 
Kauden aikana pidettyihin Turvassa Tiellä -koulutuksiin osallistuneet lionit 
jalkautuvat huhti-toukokuun aikana eri puolilla Suomea yläkouluihin pitä-
mään liikenneturvallisuuskoulutusta 14–15-vuotiaille nuorille. Koulutuk-
sella lisätään nuorten ajajien omaa tahtoa valita turvallisimmat ajotavat. 
He oppivat tarkkailemaan toimintaansa, ja vähentämään sitä kautta ajami-

sen riskejä. Viimeistään nyt on koulutettujen lionien sovittava vierailut ja 
oppituntien pitämiset kouluille! Jos klubinne ei ole vielä mukana tässä ja 
aihe kiinnostaa, niin ensi kaudella ehtii mukaan hyvin! – Keskustelkaa klu-
bissanne, ketkä haluaisivat mukaan koulutukseen.

LIONIEN Maailmanlaajuinen palvelun viikko 
16.–22. toukokuuta 2015 ”LAPSET” – Tiesitkö? 
Lionien maailmanlaajuinen palvelun viikko on erityinen 100-vuotisjuhlaan 
liittyvä kansainvälinen tapahtuma, jossa maailman kaikki  lionit pyydetään 
yhden viikon ajaksi auttamaan lapsia. Osana 100-vuotisjuhlaamme kaik-
kia lioneita kannustetaan osallistumaan erityiseen palvelun viikkoon touko-
kuussa. Klubeja pyydetään järjestämään palveluprojekti jonka yhteydessä on 
tilaisuus ottaa oman paikkakunnan asukkaat mukaan. Ottakaa yhteyttä pai-
kallisiin yhteistyökumppaneihin, ystäviin, työkavereihin ja muihin vapaaeh-
toisiin, jotka haluavat myös tuoda apua ja toivoa lapsille meidän lionien pal-
veluaktiviteetteihin osallistumalla. Palveluviikon aktiviteeteiksi käyvät hyvin 
esimerkiksi yllä mainitut nuorisoaktiviteettimme. Ole aktiivinen ja tee vai-
kutus lähiympäristöösi! Lisätietoja: maaliskuun 3. päivänä tulleessa LCI:n 
sähköpostissa (lionsklubin uutislehti - Newswire).
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Klubit ovat alkuvuodesta 
suurella innolla nimenneet 
Sulkalioneja ja osoittaneet 
näin positiivisen asenteen 
tulevaa suurkeräystä 
kohtaan. Ensimmäisenä 100 
prosenttiin pääsi PDG Ilkka 
Sainion johtama G-piiri, 
mutta muut piirit seuraavat 
perässä.

Punaisen Sulan toimikunta on 
ko kouk sessaan keskittynyt tuote-
hankintaan. Aikataulun mukaisesti 
piirikokouksiin mennessä ovat jäse-
nistön pinssit ja autotarrat myyn-
nissä. Roll-upit piirit saivat jo hel-
mikuun lopulla käyttöönsä. Kolmeen 
piiriin toimitettiin roll-upit kaksikie-
lisenä ja Ahvenanmaalle pelkästään 
ruotsinkielisenä. Kaikkiin tehtiin QR-
koodi, jolla pääsee suoraan Punaisen 
Sulan sivuille.

Lappeenrannan kuvernööriko-
kouk sen yhteydessä myytiin ensim-
mäiset neljä taiteilija Soile Yli-Mäy-
ryn taulun vedosta omalle väelle. 
Jatkossa niitä kaupataan myös ylei-
sölle, yrityksille ja yhdistyksille. Sot-
kamon vuosikokoukseen mennessä 
PuSu-tuotevalikoima laajenee ja niitä 
on PuSu-ständillä myynnissä.

Toisin kuin Lappeenrannassa esi-
tettiin, ei PuSu-keräysten yhteydessä 
ole estettä keltaisten liivien käytölle. 
Tästä saatiin maaliskuussa poliisihal-
linnolta vahvistus. 

Klubeilta toivotaan omien Sulka-
lionien johdolla aktiivisuutta suun-
nitella, millaisia aktiviteetteja toteu-
tetaan PuSu:n hyväksi. Tässä suun-
nittelussa ovat apuna oheisen tau-
lukon mukaiset piirikoordinaattorit. 

Mikään ei estä jo nyt lahjoit-
tamasta olemassa olevista aktivi-
teettivaroista Punaisen Sulan tilille 
FI98  5780  0720  0524  50. Viestiksi 
tulee laittaa lahjoittavan klubin nimi. 
Kannustakaa. Kun aikanaan klubien 
tavoitteet julkistetaan, on tavoitteen 
saavuttaminen helpompaa jaettaessa 
se pidemmälle jaksolle.

 Lion-lehti jatkaa piirikoordinaat-
torien esittelyä. Tässä ovat PDG 
Juhani Alasen, PDG Urho Karhun, 
PDG Kerttu Illikaisen ja PDG Jarmo 
Rastaan haastattelut. 

Viime lehdessä B-piirin piiri-
koordinaattori Sanna Mustonen LC 
Kirkkonummi-Kyrkslått oli muuttu-
nut koordinaattoriluettelossa Mark-
kaseksi. Pahoittelemme virhettä.

I on ykkönen,  
PDG Juhani Alanen 

vakuuttaa

Vankka osaaminen ja monipuolinen 
lionstausta ovat siivittäneet PDG 
Juhani Alasen uraa tehtävästä toi-
seen I-piirissä. 1985 hänet kutsut-
tiin LC Kajaani/Linnan jäseneksi ja 
siitä lähtien tehtävää on piisannut.

– Kaksi kertaa olen toiminut pre-
sidenttinä ja kolme kertaa sihteerinä. 
Erityisen mukavaa on ollut toimia 
2000-luvun alusta klubin webmas-

terina ja kaksi kautta hoidin myös 
piirin sivuja, kauden 2006–07 kuver-
nööri Juhani Alanen kertaa tehtä-
viään.

PDG Juhani Alanen sattui ole-
maan juuri kuvernöörivirassaan, kun 
edellinen Punainen Sulka toteutet-
tiin maassamme. I-piiri oli ainoa pii-
reistämme, joka saavutti asetetun 
tavoitteen. – Siihen vuoteen sattui 
monia hienoja muistoja keräyksen 
tiimoilta. Eräässä klubissa vierailles-
sani jouduin ostamaan kaksi Sulka-
pinssiä klubin asiamieheltä ennen 
kuin kokous aloitettaisiin. Sulka-
asiamies oli hyvin tiukka.

I-piirin nykyinen kuvernööri 
Susanna Saranlinna soitti syksyllä 
Juhani Alaselle, jutteli ensin niitä 
näitä mukavia, kyseli leijona- asioita 
ja lopulta ilmoitti ajatelleensa Alasta 
Punaisen Sulan piirikoordinaatto-
riksi. Alanen ei siltä istumalta  asiaan 
suostunut, vaan pyysi muutaman 
päivän harkinta-aikaa.

– Tein muutaman puhelinsoiton 
ja selvitin mahdollisuuksiani hoitaa 
vaativa tehtävä. Sain kasattua ympä-
rilleni tukihenkilöitä, jotka lupasivat 
lähteä mukaan tähän savottaan. Nyt 
piirin organisaation avulla keräämme 
klubien Sulkaleijonat ja koulutamme 
heidät.

PDG Juhani Alanen kertoo vas-

Punaisen Sulan sitoutuminen kohoaa kohisten

Lappeenrannan kuvernöörikokouksen 
yhteydessä myytiin ensimmäiset neljä 
taiteilija Soile Yli-Mäyryn taulun vedosta 
omalle väelle. 

I-piirin piirikoordinaattori, 
PDG Juhani Alanen.

taanoton klubeissa olevan kahta-
lainen – toisaalta innostunut ja toi-
saalta empivä. – Usein kuulin sanot-
tavan että onko siitä edellisestä 
keräyksestä kulunut jo kymmenen 
vuotta. Mutta pienen juttutuokion 
jälkeen on alettu pikkuhiljaa syttyä 
keräyksen toteuttamiseen. Meillä 
on I-piirissä tupattu sanomaan että 
”I on ykkönen” ja samalla nostettu 
oikean käden etusormi ylös. Näin 
tuppaa nytkin käymään.

PDG Urho Karhu uskoo  
K-piirin menestykseen

LC Rautalampi/Malvin perustajajä-
sen vuodelta 1983, kaksi kautta klu-
bin presidenttinä, lohkon ja alueen 
puheenjohtajuudet hoidettu, piiri-
kuveröörinä kaudella 2004–05, pii-
rihallituksessa 14 vuotta, liiton hal-
lituksessa yksi vuosi, Arne Ritari-
säätiön hallituspaikka ja vielä päälle 
piirin varainkeruuvastaavan tehtä-
vät olivat näyttöinä, kun nykyinen 
K-piirin kuvernööri Pekka Seppä 
näppäili kännyynsä hyvin tunte-
mansa leijonan Urho Karhun nume-
ron, nosti puhelimen korvalleen ja 
kysyi yks´kantaan: ”Alatko Punaisen 
Sulan piirikoordinaattoriksi?”

– Muistan hyvin kun Pekka soitti 
ja minä ilmoitin samalla seisomalla 
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ottavani tehtävän vastaan. Uskon 
K-piirin hoitavan velvollisuudet erin-
omaisella tuloksella ja minä annan 
kaiken taitoni tehtävän hoitamiseen, 
PDG Urho Karhu vakuuttaa.

Edellä luetellun kokemuksen 
perusteella on vähintäänkin sel-
vää että hän tuntee piirinsä klu-
bit, leijonat ja piirihallituksen par-
haalla mahdollisella tavalla. – Muis-
tot edellisestä keräyksestä vuodelta 
2006 ovat myönteiset. Uskon nyt-
kin, kun varoja kerätään nuortemme 
hyväksi, piirimme klubit saavuttavat 
asetetut tavoitteet. On tärkeää aut-
taa nuoria selviytymään ja menesty-
mään elämässä.

K-piirissä maaliskuun alkuun 
mennessä Sulkaleijonan oli nimen-
nyt lähes puolet klubeista, mutta 
Karhun mukaan useat klubit suo-
rittavat nimeämisen maaliskuun 
ko kouk sessa. – Pidämme piiriko-
kouk sen 18.4 ja kutsun kaikki Sul-
kaleijonat mukaan, pidän koulutuk-
sen ja jaan mahdollisen materiaalin.

PDG Urho Karhu piti piirihallituk-
sen kokouksessa maaliskuun alussa 
jämäkän puheenvuoron Punaisesta 
Sulasta ja sai innostuneen vastaan-
oton. – Ne klubit, joiden edustajia 
olen tavannut, ovat innolla mukana! 

– Paras piirikö? Vaikea sanoa, 
riippuu kriteereistä, PDG ja piiri-
koordinaattori Kerttu Illikainen lau-
suu lopuksi.

neet hänestä vankan osaajan vaik-
kapa klubisihteerien kouluttajaksi.

– Olen toisen polven leijona ja 
siitä varmaankin johtuu, etten osaa 
kieltäytyä kysytyistä tehtävistä. Isäni 
Veikko Rastas oli klubini perustaja-
jäsen.

Tällä hetkellä PDG Jarmo Ras-
tas toimii piirikoordinaattorina sekä 
”LCI 100 vuotta”-kampanjassa että 
Punaisessa Sulassa. Mihin muuhun 
hän on lupautunut selviää toisaalta 
lehdestä.

– Muistan kuinka kotona näkyi 
Punaisen Sulan tuotteita – sulkaa 
sen eri muodoissa. Kaksi kertaa 
olen osallistunut varsinaiseen kerä-
ykseen. Kun minua kysyttiin PuSu:n 
piirikoordinaattoriksi, olin jo ennes-
tään LCI 100 v:ssa mukana. Nämä 
kaksi aktiviteettia kulkevat käsi 
kädessä ja siksi oli helppo lupau-
tua mukaan. Hyvän asian eteen on 
mukava työskennellä Lapin selkosilla 
laajan leijonalauman kanssa.

PDG Jarmo Rastas vakuuttaa 
L-piirien klubien kantavan oman 
vastuunsa PuSu-keräykseen. – Klu-
bien sitoutuminen on hyvässä kas-
vussa. Koulutukset pidetään huhti-
kuussa virkailijakoulutuksien yhtey-
dessä maakuntakierroksilla. Pääkou-
lutus tapahtuu piirikokouksen aikana 
25.4 Pellossa.

Kaikki klubit, jotka osallistuvat 
keräykseen ovat voittajia, PDG Jarmo 
Rastas lausuu lopuksi.

Matti Tieksola
LC Oulusalo, PuSu vastaava

K-piirin piirikoordinaattori, 
PDG Urho Karhu.

O-piirin piirikoordinaattori, 
PDG Kerttu Illikainen.

L-piirin piirikoordinaattori, 
PDG Jarmo Rastas.

Punaisen Sulan toimikunta

PDCC Matti Tieksola puheenjohtaja

PID Harri Ala-Kulju asiantuntija

DC Jaakko Harjumäki koordinaattori

PRC Thorleif Johansson viestintä

GS Maarit Kuikka yhteisösuhteet

PDG Reino Laine logistiikka

SC Tauno Laine asiantuntija

PVHS Sari Pirinen kampanjatsto

ZC Aimo Silventoinen talous

PDG Kerttu Illikainen  
johtaa O-piiriä

Vast’ikään 20-vuotista taivaltaan 
juhlineen LC Ylivieska/Savisillan pre-
sidentti Kerttu Illikainen ei vierasta 
järjestön hänelle tarjoamia tehtäviä. 
Presidenttinä hän on jo toista kertaa 
ja pari vuotta sitten Kerttu Illikainen 
toimi piirinsä kuvernöörinä. 

– Olen piirissä lisäksi palvelu- 
ja varainhankintavastaava ja istun 
myös SLL:n hallituksessa. Lähdin 
Punaiseen Sulkaan hyvin avoimin ja 
luottavaisin mielin, PDG Kerttu Illi-
kainen kertoo.

LC Ylivieska/Savisilta on osallistu-
nut aikaisemmin aktiivisesti Punai-
seen Sulkaan eikä hän usko innon 
aikaisemmista vuosista mihinkään 
laantuneen. – Me teemme yhteis-
työtä muiden Ylivieskan klubien 
kanssa. Tosin piirissä on passiivi-
siakin klubeja, mutta esimerkillä ja 
kannustuksella yritän saada kaikki 
mukaan.

Toistaiseksi O-piirissä ei vielä olla 
herätty Punaiseen Sulkaan. Sitoutu-
misaste oli helmikuun lopussa 25 
prosentin luokkaa. – Energia on 
mennyt Kiitos Veteraanit-palveluak-
tiviteettiin muiden paikallisten akti-
viteettien ohella. Mutta herääminen 
tapahtuu pian – näin uskon. 

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

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

TAI lähettämällä tekstiviestin 10E LIONS numeroon 16588. 

 TEE LAHJOITUS JA TUE LIONSTOIMINTAA!

PDG Jarmo Rastas hoitaa  
PuSua Lapin selkosilla

L-piiri on saanut LC Rovaniemi/Lai-
naksen jäsenestä Jarmo Rastaasta 
tunnollisen ja aktiivisen leijonan, 
joka ei vähällä kummalla kieltäydy 
kysytyistä tehtävistä. Ansioluettelo 
on pitempi kuin se kuuluisa poron 
kusema, mutta mainittakoon listasta 
muutama tehtävä. Sanomattakin on 
selvää että Rastas on ollut järjestöön 
kutsumisesta lähtien ollut 100  % 
leijona. Klubin presidentin, lohkon 
puheenjohtajan, piirisihteerin ja pii-
rikuvernöörin tehtävät ovat sorvan-
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Pieni Lions Club Kangasalta teki 
suurta. Kahden vuoden uurastuk-
sen tuloksena on 20  000 euron lah-
joitus Invalidiliiton avustajakoiratoi-
minnalle.

Ilmassa on todellakin juhlan tun-
tua kun Vehoniemen auto museolla 
kokoontuu joukko ihmisiä, jotka 
ovat tehneet jotain historiallista. 
Pieni naisten Lions Club Kan gasalta, 
LC Kangasala Kuussalo, on muutta-
nut kerta heitolla yhden vammaisen 
ihmisen elämän keräämällä kasaan 
20  000 euron lahjoitussumman 
avustajakoiraa varten. 

Kuussalon klubi keksi avustaja-
koiratoiminnan lahjoituskohteeksi, 
ja alussa pohdittiin, kerättäisiinkö 
kasaan vaikkapa tuhat euroa yhden 
pennun hankintaa varten. Kaikki 
tai ei mitään, klubin naiset päätti-
vät, ja niin tavoitteeksi tuli yhden 
valmiiksi koulutetun koiran hinta, 
20  000 euroa. 

Lahjasekkiä luovuttamaan on tul-
lut klubin koko 11 naisen porukka. 
Klubin presidentti Merja Riihinen 
ja klubilaiset ovat viimeistään nyt 
oivaltaneet projektinsa merkittä-
vyyden. Kahden vuoden uurastus 
on palkittu, joulukonsertit, myyjäi-
set, lipaskeräykset ja monet yksit-
täiset lahjoitukset ovat mahdollis-
taneet sen, että Riihinen seisoo nyt 
yleisön edessä iso sekki kädessään.

– Joulukonsertin jälkeen taju-
simme, että saimme rahan kasaan. 
Silloin ajattelimme, että huh, tämä 
oli tässä. Vasta jälkeenpäin tajusin, 

että tämä on oikeasti aika iso juttu –
tällaista ei ole kukaan muu aiemmin 
tehnyt, Riihinen iloitsee. 

Invalidiliiton järjestöjohtaja Anssi 
Kemppi ottaa vastaan lahjoituksen 
lähes sanattomana. Kukapa olisi 
uskonut, että tämä on oikeasti mah-
dollista?

Nyt kun summa on kasassa, tun-
nelma on huikea.

– Aika uskomattomalta tuntuu. 
Vautsi!, Merja Riihinen hehkuttaa. 

Tarvitaan koko kylä 
keräämään kasaan 

jättilahjoitus

Vaikka Kuussalon klubi onkin pieni 
ja pippurinen, ihan yksin naiset eivät 
ole projektiaan vetäneet. Apua on 
tullut ystäviltä ja sukulaisilta, pai-
kallisilta yrittäjiltä ja paljon muilta. 

– Meillä on ollut paljon leijona-
ystäviä, klubiin kuulumattomia ihmi-
siä, jotka ovat aina olleet valmiita 
auttamaan. Siskoni kutoi projektia 
varten 40 sukat ja entinen työkaveri 
30:t, Riihinen kiittelee.

Välillä klubin naiset ovat ihan kir-
jaimellisesti otsa hiessä keränneet 
rahaa. Joulukonserttien lisäksi on 
tehty ihan perinteistä lipaskeräystä, 
ja siinä hommassa on Riihinen itse-
kin hikoillut.

– En muista, kuinka monilla 
markkinoilla kävin kesällä 2013. Yksi 
keikka on jäänyt kuitenkin erityisen 
hyvin mieleen. Helteisenä perjantai-
iltana Mäntän torilla oli jumalatto-

masti ihmisiä. Menin sinne lippaan 
kanssa ja puhuin tunteja putkeen. 
Minulla ei ollut mitään juotavaa-
kaan mukana, ja kun pääsin kotiin, 
olin palanut niskasta ja aivan puhki. 
Pakko vaan oli mennä silloinkin, Rii-
hinen naurahtaa. 

Konkreettinen kohde 
auttoi 

– On ollut ihan ratkaiseva juttu 
tämän projektin onnistumisessa, 
että kohde on konkreettinen. Koira 
oli myös motivoiva kohde, ja siitä oli 
helppo kertoa kaikille. Tietysti tämä 
oli myös sellainen projekti, joka vaati 
hyvää perehtymistä itse avustajakoi-
ratoimintaan, Riihinen pohtii.

Kangasalan leijonanaiset ovat 
rahan lisäksi tuoneet avustajakoira-
toiminnalle paljon julkisuutta omalla 
alueellaan. Tarmokkaan porukan esi-
merkki on myös kannustanut muita. 
Tamperelainen LC Wivi-Lönn on 
omalla tahollaan niin ikään kerännyt 
merkittävän summan rahaa avustaja-
koiratoiminnalle, eli lisää lahjoituk-
sia on luvassa myöhemmin keväällä.

– Kaikkein eniten tässä ilah-
duttaa se, että projektimme myötä 
muutkin ovat saaneet kipinän. On 
niin hieno juttu, että tämä poikii 
lisää toimintaa, Riihinen hehkuttaa.

Yhteinen arki on alkanut 
harjoittelulla

Paikan päällä on ihka elävä todiste 
leijonanaisten aktiivisuudesta – tai 
oikeastaan kaksi todistetta, Niilo ja 

koiran käyttäjä Sanna Mikkola. Pari-
valjakko on tuntenut toisensa vasta 
puolitoista kuukautta, mutta yhteis-
elo sujuu jo mallikkaasti. Niilo aut-
taa Sannalta hanskaa pois kädestä ja 
poimii pudonneet tavarat kuin vanha 
tekijä. Hyvä pari.

– Niilo tuli minulle tammikuussa 
ja aika on mennyt pitkälti taitoja 
treenatessa. Olemme harjoitelleet 
ovien sulkemista, valojen sytyttä-
mistä ja pyykkihommia. Yhteiselo 
on lähtenyt mukavasti liikkeelle, 
Mikkola kertoo.

Avustajakoiran saaminen on ollut 
Mikkolankin elämässä suuri muutos. 
Kaksi vuotta kestänyt odottelu tun-
tui pitkältä ajalta, mutta odotus pal-
kittiin. 

– Haastattelu marraskuussa jän-
nitti kovasti. Yöunet jäivät lyhyiksi, 
kun jännäsin, saanko koiran, Mikkola 
muistelee. 

– Tapasimme ensimmäistä kertaa 
Niilon kanssa silloin marraskuussa, 
mutta silloin ei ollut vielä selvillä, 
kenelle koira menee. Joulukuussa 
sain sitten puhelun, että Niilo tulee 
minulle. Siinä oli samassa paketissa 
synttäri- ja joululahja, Mikkola iloit-
see. 

– Kun Niilo tuli ovesta sisään, se 
suuntasi heti olohuoneeseen ja aset-
tui taloksi. Sitä ei pahemmin jännit-
tänyt.

Koira ulkoiluttaa 
emäntää

Koiran myötä Mikkolan elämässä 
on ehtinyt jo tapahtua ainakin yksi 

Koko kylän voimin, 
suurella sydämellä

Sanna Mikkola sai arkeensa apurin ja ystävän, Niilo-koiran. 
Kuva: Emil Bobyrev.

Merja Riihinen (keskellä) ja koko LC Kangasala Kuussalon naisporukka luo-
vutti huikean 20  000 euron summan Invalidiliiton avustajakoiratoiminnalle. 
Taustalla mukana myös Invalidiliiton järjestöjohtaja Anssi Kemppi. Kuva: Emil 
Bobyrev.
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isompi muutos. Koira vie emäntänsä 
säännöllisesti ulkoilemaan.

– Ulkoilen huomattavasti enem-
män. Se rytmittää päivää hyvin, kun 
kolmesti päivässä on pakko mennä 
koiran kanssa ulos, Mikkola toteaa.

– Tietysti kerron Niilolle myös 
kaikki päivän tapahtumat. Vaikka 
ei se paljosta jää paitsi, kun kul-
kee koko ajan mukanani. Tämä on 
metka kaveri, piristää kummasti päi-
vää, Mikkola hymyilee.

Parivaljakko on ensimmäisten 
puolentoista kuukauden aikana ollut 
erossa toisistaan vain pari tuntia. 

Erottamattomat heistä taitaa tulla, 
vaikka Mikkolalla on apunaan myös 
henkilökohtainen avustaja.

– Ei koira korvaa ihmisavusta-
jaa, mutta ei ihminenkään koiraa. 
Heillä on molemmilla omat osaamis-
alueensa ja hyvä niin, Mikkola kiteyt-
tää. 

Teksti: Kirsi Maunula

Puuhanaiset Merja Riihinen (vas.) 
ja Kuussalon klubin sihteeri Jaana 
Niemi miettivät jo seuraavaa keräys-
kohdetta. Kuva: Emil Bobyrev.

Talven raaka kylmyys ja kuoleman-
pelko saivat heikoissa varusteissa 
olevat miehet tukeutumaan toi-
siinsa. Heillä oli yhteinen tavoite. 
Pitää Suomi itsenäisenä ja ajaa hyök-
kääjä pois. Tuo talvi yhdisti heitä. 
Sen hinta oli kuitenkin kova. Joillekin 
liiankin kova, sillä he antoivat kaik-
kensa isänmaalle. Oman henkensä. 

He olivat kuitenkin luvanneet 
toisilleen, että kaveria ei jätetä. Ei 
jätetty myöskään tuolla hetkellä. He 
toivat kaverinsa oman maan multiin. 
Kotiin. Toiset heistä palaisivat kave-
riensa lähettäminä, toiset fyysisesti 
rikkonaisina.  

Tuosta vaikeasta ajasta ja niistä 
vaikeuksista, jotka kohdattiin, kun 
lunastettiin tuota lupausta sankari-
vainajille, on rovasti, silloinen vän-

Teemu-nallekin mukana
Leppävaaran Talviriehassa
Espoon Leppävaaran kolmen lionsklubin – Albergan, Leppävaaran ja Suvi-
tuulen järjestämää perheiden Talviriehaa vietettiin 1.3.2015. Riehan avasi 
tuttuun tapaan näyttelijä Eija Vilpas. Talvesta ei näillä seuduilla ollut jäl-
jellä kuin rippeitä, mutta yksi tärkeimmistä eli lasten hiihtokilpailut saatiin 
vietyä läpi kiitos Espoon Hiihtoseuran ja latuja hoitavien työntekijöiden.

Ehkä suosituimmaksi aktiviteetiksi muodostui tänä vuonna poniratsas-
tus ja poniajelu. Jono oli jatkuvasti pitkä, mutta jonotus unohtui pian, kun 
lapset pääsivät poniratsastuksen makuun. Uskaliaimmat, lähinnä pojat ja 
isät, nauttivat vauhdin hurmasta mönkijän kyydissä.

Ohjelmassa oli BEM-bändin mukavaa musiikkia, talvizumbaa, Suvituu-
len lionien ahkerointia kahviossa, arpajaiset, partiolaisten lettuja ja tieten-
kin makkaraa ja hernerokkaa. Tänä vuonna myös Lastenklinikoiden kum-
mien Teemu-nalle osui sopivasti paikalle. Rieha sujui rattoisissa merkeissä, 

arviolta 1  500 henkeä 
osallistui. Oli myös 
mukava nähdä vara-
piirikuvernööri Kari 
Eväsoja paikalla.

Hannele Turkama

Kiskon veteraaniväki kokoontui Kiskolan kerhotilaan 13.3. talvisodan päät-
tymisen 75-vuotisjuhlaan. Salin täyteinen yleisö sai nauttia Kiskon lionsklu-
bin monipuolisesta ohjelmasta ja tarjoilusta. Klubin presidentti Matti Seiso 
avasi tilaisuuden toivottamalla kaikki tervetulleiksi ja teki lyhyen katsauksen 
talvisodan tapahtumiin. Tilaisuuden juonsi veteraanivastaava Osmo Ainali, 
joka oli houkutellut paikalle pelimanni-kaverin Rami Laitisen Lohjalta. Sota-
aikaisten balladien ja yhteislaulujen lomassa kuultiin mm. Yrjö Jylhän Kaivo-
runo. Lotta-töissä ollut Astrid Aho puolestaan esitti Kotiin-runon. 

Tilaisuus oli osa KIITOS VETERAANIT -kampanjaa, jonka aikana Kiskossa 
on vierailtu kaikkien veteraanien, puolisoiden ja leskien luona ja heitä on 
autettu erilaisten avustusanomusten teossa. Veteraaneja ohjattiin myös Val-
tiokonttorin myöntämän kuntoutuksen ja kotiin vietävien palvelujen piiriin. 
Kiskon leijonat järjestivät jo kolmannen tilaisuuden veteraaniväelle. Aikai-
semmat olivat 8.10. kansainvälisenä palvelupäivänä ja 7.12. konsertti Kis-
kon kirkossa. Vicki Koskela

Kaveria ei jätetty
rikki, Lauri Palva kirjoittanut kirjan 
Sankarivainajien tie kotiin. Se on tosi-
kertomus, joka perustuu Palvan, sekä 
hänen apunaan olleiden lottien Mar-
jatta Usvan (o.s. Karvinen) ja Liisa 
Liesisen (o.s. Marttinen) omiin muis-
tiinpanoihin ja kokemuksiin. He ker-
tovat niistä vaikeuksista, joita koh-
tasivat, saadessaan käskyn pääma-
jasta perustaa ensimmäinen kaatu-
neiden evakuointikeskus. Se on ker-
tomus, jonka jokaisen nuorenkin 
tulisi lukea. Kertomus, jossa nuoret 
joutuvat lähettämään ikäisiään nuo-
ria vainajia kotiin, olosuhteissa, jossa 
oli pelko ja suru kokoajan läsnä.

Kirja tuottoineen on luovutettu 
Riihimäen seudun sotainvalideille. 
Me LC Riihimäki/Karan leijonat 
ha luam me auttaa näitä sotainvali-

Lastenklinoiden kum-
mien Teemu-nalle 
ilahdutti erikoisesti 
paikalla olevia lapsia.

deja ja heidän perheitään myymällä 
tuota kirjaa. Se on meidän aktiviteet-
timme, jonka tuoton luovutamme 
kokonaisuudessaan Riihimäen sota-
invalideille. Nyt pyydämme teitä 
 lionit mukaan tähän kunniavelan 
maksuun, jotta voimme kirkkain 
mielin tässäkin kohtaa sanoa: Kiitos 
veteraanit. 

Kirjan hinta on 10 € + postiku-
lut. Suuremmat erät, 10 kpl tai enem-
män, toimitamme ilman postitusku-
luja, jolloin kirjan kappalehinta on 
10  €. 

Kirjaa on saatavana lion Kalervo 
Viitaselta kalervo.viitanen@elisanet, 
050  505  1003 tai lion Raimo Niemi-
seltä raimonieminen@kolumbus.fi, 
044  355  8839. Kirjan toteuttamisen 
on alkujaan kustantanut Riihimäen 

Rotaryklubi, mutta he ovat luovut-
taneet kaikki kirjat ja oikeudet Riihi-
mäen sotainvalidien omaisuudeksi. 
Näiden kirjojen, Riihimäen sotain-
validien omaisuuden, muuttamista 
rahaksi ja edelleen Riihimäen sota-
invalidien hyväksi, lyhentämättö-
mänä, me lionit olemme auttamassa.

Raimo Nieminen 

Talvisodan päättymisen
vuosijuhla Kiskossa

Kiskon leijonien talvisodan vuosijuhla kokosi salin täydeltä veteraaneja. 
Kuva: Kristian Kämpe.
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12.1.–17.3.2015

A-piiri
LC Vehmaa: Jouni Salmi
LC Mietoinen/Ulricat: Jaana Suominen
LC Turku/City: Timo Jalonen
LC Somero/Paratiisi: Saara Roto
LC Salo: Asko Kainulainen, Jerkko Jyläntö
LC Paattinen: Saku Sarkala
LC Paimio: Markus Kaarlela, Lassi Salko, Pekka Kummunsalo
LC Lokalahti: Juha Hukka, Seppo Laine
LC Kaarina/Katariina: Kaisaliisa Leiwo
LC Somero: Matti Järvinen, Hannu Lehtonen
LC Perniö: Kari Sairo, Seppo Saarinen, Rami Salomaa, Kari Pulli
LC Mynämäki: Heikki Sillanpää
LC Mariehamn: Tom Jansson
LC Nousiainen: Juha Saarinen
LC Ypäjä: Timo Löfstedt
LC Kimito-Kemiö: Johnny Engblom
LC Salo/Uskela: Petri Koppinen

B-piiri
LC Helsinki/Torni: Antero Rauhala
LC Espoo/Keskus: Olli Ojanen
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt/Nice: Laura Schmidt, Laila Liukka,  
Arja Sandelin, Riitta Heikkinen
LC Helsinki/Ruoholahti: Lisbet Kontula
LC Helsinki/Pikku-Huopalahti: Seija Helisten, Hannu Hännikäinen
LC Helsinki/Blue And White: Satu Elo
LC Sjundeo-Siuntio: Janne Roukala
LC Karis-Karjaa: Axel Engberg, Ann Winqvist, Monika Wikström
LC Espoo/Olari: Esa Kivivuori
LC Helsinki/Pitäjättäret: Anna-Maija Pirskanen
LC Hanko-Hangö: Anitta Bergbom
LC Helsinki/Lauttasaari: Maija Haavisto-Hyvärinen
LC Espoo/City: Juha Laine

C-piiri
LC Lammi: Antti Tiilola
LC Lahti/Salpausselkä: Henri Rantapere
LC Kuhmoinen: Henri Pasinen
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Hanna Mustonen
LC Hyvinkää/Sveitsi: Natalia Eloranta
LC Tervakoski: Jyrki Jalassuo
LC Nurmijärvi/Kanerva: Päivi Savolainen, Johanna Åfeldt
LC Asikkala/Kanava: Sirpa Eskola-Levänen, Leena Santamäki
LC Padasjoki: Jorma Lehto
LC Hämeenlinna/Aulanko: Anu Iso-Kokkila-Vähänen
LC Tammela: Kari Honka
LC Tuulos: Olli Smedberg
LC Lahti/Vellamot: Hannele Leivo-Kaija
LC Hämeenlinna/Liinut: Pia Raukola
LC Karkkila: Hannu Bogdanoff
LC Kärkölä: Toni Alander
LC Orimattila/Leonat: Anna-Liisa Kinnunen
LC Forssa/Flores: Riitta Järvi

D-piiri
LC Otava/Helmi: Laura Hämäläinen, Minna Hytönen, Marja Niemelä, 
Riina Strömberg, Elisa Kuitunen, Raakel Hokkanen, Päivi Hulkkonen, 
Leena Prusila, Salme Vehviläinen, Raija Puntanen, Mirja Matilainen,  
Leena Herranen, Eeva Lepistö, Heljä Strömberg,  
Hanna-Liisa Koistinen-Purps, Anu Hämäläinen, Airi Ukkonen,  
Tarja-Leena Lahtinen, Maija Velling, Eija Sanisalo

LC Lappeenranta/ Rakuuna: Heikki Sorjonen, Shi Xing
LC Imatra/Vuoksi: Saska Helmikallio, Toni Haakana, Antti Koho
LC Imatra/ Tainio: Timo Hauska
LC Hamina/Bastioni: Lauri Vaalgamaa
LC Kouvola/Lukko: Markku Matilainen
LC Heinola/Jyränkö: Mikko Nurminen
LC Mäntyharju: Veijo Turkki
LC Mikkeli/Naisvuori: Katri Kirsi
LC Kaipiainen: Kai Homan
LC Kuusankoski: Jyri Ylätalo
LC Valkeala/Vekara: Markku Laukkanen
LC Virolahti-Miehikkälä: Matti Astola
LC Karhula: Antti Takola, Mikko Simola
LC Imatra: Petri Luukkanen
LC Lappeenranta/Weera: Leena Ristimäki
LC Simpele: Harri Tattari
LC Lappeenranta/Kanava: Petri Pesonen
LC Heinola/Tähdet: Tiia Tuukkanen
LC Kouvola/Iris: Pirjo Mustonen
LC Nuijamaa: Pekka Pelli
LC Hamina: Joonas Turtiainen
LC Valkeala: Keijo Ylönen

E-piiri
LC Ylöjärvi/Teivo: Marko Rantalainen
LC Virrat/Tarjanne: Kirsti Koivisto, Marja Suutarinen
LC Orivesi/Isomakkara: Juha-Matti Talvio, Vesa Kuivanen
LC Juupajoki: Jussi Uusi-Rauva
LC Lempäälä/Birgitta: Suvi Heinämäki, Mari Peltonen,  
Gabriela Katajamäki
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret: Jaana Kilpi-Kiukainen, Jaana Kärkelä
LC Toijala/Arvo Ylppö: Eeva Leivo
LC Teisko: Timo Salonen
LC Lempäälä: Jari Koivu
LC Suodenniemi: Matti Sopanen, Jukka Holma
LC Valkeakoski/ Apia: Ilpo Lahtinen
LC Tampere/Kaukajärvi: Aarne Salminen
LC Urjala/Linnattaret: Taina Valtonen
LC Kangasala/Roine: Oskari Auvinen
LC Valkeakoski: Bo Grev

F-piiri
LC Seinäjoki: Eero Järvinen
LC Malax: Göran Brolund, Hans Söderback, Sven-Erik Westersten,  
Folke Genberg
LC Teuva: Pekka Murto-Koivisto
LC Vaasa/City: Matti Kivimäki
LC Kurikka/Paitapiiska: Juha-Pekka Puska, Olli Latva-Luopa
LC Kauhava/Ilmatar: Riitta Rintala, Minna Miiluniemi, Riitta Koivisto
LC Övermark-Yttermark: Patrik Vägar, Bennet Eklund, Kjell Johansson, 
Kennet Franzen
LC Kristinestad-Kristiinankaupunki: Eino Lehtola, Yngve Rosenback
LC Korsnäs: Marina Nylund
LC Vaasa/Africa: Matthew Okorie, Alassani Igodo
LC Seinäjoki/Aalto: Päivikki Kangas, Tuulikki Martikkala
LC Seinäjoki/Botnia: Jari Littunen, Jussi Vainio
LC Ilmajoki: Sami Huikku, Erkki Ritola
LC Ilmajoki/Ilkka: Kari Haapamäki
LC Isokyrö: Tapio Rinnekari
LC Lapua: Kari Uotila
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G-piiri
LC Luhanka: Aki Virtaniemi
LC Vaajakoski: Petri Koskinen
LC Jämsä/Lyylit: Anja Kaislo
LC Hankasalmi: Esa Häkkinen
LC Uurainen: Antti Toivio, Petri Haaksluoto
LC Suolahti: Jouni Myllylä, Pekka Hytönen
LC Keuruu: Esa Palmen, Vesa Hirvenlahti
LC Mänttä/Ilves: Ilkka Jokioja
LC Karstula: Jukka Hiltunen
LC Joutsa: Aarne Talja
LC Viitasaari/Porthan: Toni Huuskonen, Jorma Lahti
LC Pihtipudas/Emmit: Marianne Jokipii, Taina Kangasluoma,  
Päivi Järveläinen
LC Hartola: Mika Laine
LC Mänttä: Tero Niemi
LC Jyväskylä/Äijälä: Antti Pietilä

H-piiri
LC Savonranta: Matti Wägar, Aila Kovanen
LC Nurmes/Pielinen: Hannu Pääkkönen
LC Punkaharju: Tapio Räsänen, Esa Lajunen
LC Heinävesi/Kerma: Hannu Koponen
LC Savonlinna/Sääminki: Jukka Peltola
LC Savonlinna: Tapio Lahtinen, Matti Lundenius
LC Heinävesi: Erkki Puustinen
LC Juuka/Elli: Matti Halonen
LC Kiihtelysvaara: Ari Vuojolainen
LC Savonlinna/Linnatar: Piia Kiiveri
LC Nurmes: Jukka Heikkinen
LC Joensuu/Kanteletar: Leena Karvonen
LC Enonkoski: Minna Laurio

I-piiri
LC Ylikiiminki: Tomi Rapakko
LC Siikajoki: Pirjo Koskimäki
LC Ii: Antti-Pekka Koskela
LC Sotkamo/Vuokatti: Anja Juntunen
LC Muhos: Hilkka Kiesilä, Heikki Risto
LC Oulunsalo/Salottaret: Liisa Kesti
LC Oulu/Sarat: Paula Saastamoinen

K-piiri
LC Iisalmi/Porovesi: Voitto Rytkönen
LC Vieremä: Mika Mäkinen, Pirjo Piippo, Antti Komulainen, Pentti Piippo
LC Kiuruvesi/Helmiina: Marika Ryytty, Tuula Ilvonen
LC Joroinen: Pekka Sakari Holopainen
LC Jäppilä: Jukka-Pekka Kauhanen, Mikko Suhonen
LC Vesanto: Marita Marttinen
LC Kiuruvesi: Sami Piippo
LC Suonenjoki/Soittu: Kari Nenonen
LC Kuopio/Kalakukko: Niko Remes
LC Pielavesi: Antti Huuskonen
LC Kuopio/Päiväranta: Eija Iivarinen
LC Kuopio/Canth: Satu Vehreävesa

L-piiri
LC Ivalo: Matti Hakkarainen
LC Taivalkoski: Jouni Virtanen
LC Pudasjärvi/Hilimat: Elina Timonen
LC Kuusamo: Veli Pohjonen
LC Sodankylä: Riitta Neitola, Pauli Vuojärvi, Sari Nikula, Niki Tennilä
LC Kemijärvi/Kaarnikka: Heidi Laukkanen
LC Ylitornio: Jarkko Niiranen, Marko Vanhapiha
LC Ranua: Tero Kortesalmi, Arto Johansson
LC Rovaniemi/Ronjat: Virve Kivelä, Tiina Pallari, Heidi Kauppinen,  
Tuula Pekkala
LC Keminmaa/Neidonkenkä: Kirsi Kinos
LC Pello: Suvi Martikainen, Anni Embuska

LC Tornio/Pudas: Jorma Rauwala
LC Sodankylä/Sompio: Markku Lehtinen
LC Kemi/Merenhelmet: Aino Nuutinen
LC Rovaniemi/Lainas: Merja Alaniemi

M-piiri
LC Pori/Sofia: Päivi Horppu, Christa Ruissalo, Tarja Etelätalo
LC Kauvatsa: Anssi Rukanen, Hannu Lindholm
LC Karvia: Juha Sarviluoma, Antti Vaara
LC Eura/Pyhäjärvi: Matti Kallio
LC Kiikka: Pentti Jarkko
LC Eurajoki: Markku Kiikola
LC Pori/Katariina: Tarja Koskela
LC Vampula: Jari Theman
LC Rauma: Pasi Gorski
LC Huittinen: Sami Siltanen
LC Rauma/Ankkuri: Asko Laaksonen
LC Pori/Karhu: Juha-Pekka Kuusisto, Petri Kamppi
LC Pori/Meri-Pori: Masi Rosendahl
LC Laitila: Jaakko Elo
LC Lappi TL: Jyrki Arousva
LC Säkylä: Petri Eskola, Onni Saarinen, Arto Rantahalvari
LC Lavia: Ari Numminen
LC Ulvila: Cene Suni
LC Kankaanpää/Keskusta: Tero Luukkonen
LC Kiikoinen: Reijo Salonen
LC Sastamala/Linda: Maija Saarela, Raija Sundgren

N-piiri
LC Vantaa/Vernissa: Pirjo Merta, Anneli Hirvensalo-Anttila
LC Helsinki/Finlandia: Peter Kangas, Sini Reenkola-Laine
LC Helsinki/ Pohjois-Haaga: Toivo Hynninen
LC Vantaa/Etelä: Lari Similä
LC Helsinki/Marjaniemi: Arto Turkulainen
LC Helsinki/Malmittaret: Merja Carlander, Kristina Bucht-Einiö,  
Leila Tuohino
LC Helsinki/Herttoniemi: Juha Ropponen
LC Helsinki/Puistola: Kimmo Pettinen
LC Porvoo MLK-Borgå LK: Kari Leskinen
LC Lovisa-Loviisa: Petri Uotinen, Petri Vauhkonen, Petri Helander
LC Helsinki/Roihuvuori: Glenn Berglund, Heidi Eriksson
LC Helsinki/Maunula: Riitta Jokela
LC Helsinki/Park: Päivi Karinoja
LC Helsinki/Siltamäki: Jarmo Vähäkangas
LC Porvoo/Borgoensis: Niklas Nylund
LC Helsinki/Laajasalo:Tarmo Timonen
LC Mäntsälä/Nelosväylä: Pasi Huuhtanen
LC Helsinki/Itä: Hannu Kovanen
LC Porvoo/Blanka: Tarja Romo

O-piiri
LC Nivala: Satu Sandvik, Tapio Sandvik
LC Jakobstad/Malm: Svante Öström, Harald Nordman
LC Kokkola: Jari Ohtonen
LC Alavieska: Päivi Takkunen, Kari Krook
LC Perho: Jani Rajala
LC Ylivieska/Savisilta: Iina Matikainen, Anne Isokoski
LC Esse: Tage Back
LC Haapavesi: Kaisa Sainkangas
LC Reisjärvi: Ari-Pekka Paananen
LC Pyhäsalmi: Jari Tenhunen

1 381 034 jäsentä
Kansainvälisen Lions-järjestön jäsenmäärä tammikuun lopussa 

oli 1 381 034. Klubeja on 46 394 ja piirejä 755. 
Lionsmaita tai maantieteellisiä alueita on 210.
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Näkövammaisia lapsia ja heidän 
perheenjäseniään kurssitetaan arjen 
taitojen omaksumisen helpottami-
seksi Näkövammaisten keskuslii-
ton Iiris-keskuksessa Helsingissä. 
Kurssilaiset tulevat eri puolilta Suo-
mea. Iiris-keskuksen toiminta näkö-
vammaisten hyväksi on mittavaa ja 
koulutettujen ammattilaisten vetä-
mää. Lionsklubit ovat auttaneet sel-
laisissa asioissa, joista pienille kou-
lutettaville on apua ja joita ei muista 
lähteistä ole pystytty rahoittamaan. 
Tänä keväänä käynnistyy lähi alueen 
klubien yhteishankkeena virikepi-
han rakentaminen käyttämättömänä 
olleeseen opaskoirien ulkoilutilaan.

Mikä virikepiha?

Aikaisemmin leijonien tuella toteute-
tun kuntoutuspihan yhteydessä on 
metalliputkesta tehty korkea häkki, 
jonka alkuperäinen käyttötarkoi-
tus on toimia opaskoirien ulkoiluti-
lana. Sitä ei kuitenkaan ole koko Iiris- 
keskuksen toiminta-aikana tähän tar-
koitukseen käytetty, mutta kurssien 
osanottajille sillä oikein varustettuna 
olisi käyttöä.

Suunnitelman mukaan tilaan 
rakennetaan kiipeilyseinä, noin 5–6 
m leveänä ja 2,5 m korkeana. Mallia 
otetaan Helsingin kaupungin vastaa-
vasta toteutuksesta Pakilan kaupun-
ginosassa, jossa on saatu myönteisiä 
kokemuksia ja seinä on erittäin suo-
sittu lasten ja nuorten keskuudessa. 
Kiipeily ja roikkumistarpeisiin vasta-
taan myös puolapuilla, joita on tar-

koitus hankkia viisi tai kuusi rinnak-
kain sekä lisäksi muutamat riippu-
renkaat. Virikkeellisiä välineitä ovat 
myös maalaustaulut, joiden avulla 
kursitettavat pääsevät toteuttamaan 
luovia näkemyksiään, sekä lepo- 
kokoamis- ja harjoituspenkki. Tur-
vallisuusnäkökohdat otetaan huo-
mioon ja maapohja katetaan turva-
soralla ja sen päälle asennettavalla 
kumiseosturvamatolla. Osa tilasta 
katetaan valokatteella, jolloin pieni 

sadekaan ei haittaa viriketoimintaa 
näkövammaisten lasten kurssitoi-
minnan yhteydessä.

Kuntoutuspiha ja 
oppimiskeskus

Näkövammaisten lasten hyväksi on 
leijonien toimesta toteutettu kun-
toutuspiha, jonka presidentti Tarja 
Halonen juhlallisesti avasi v. 2012. 
Piha toteutettiin viidenkymmenen 
N-piirin lionsklubin ja Arne Ritari 
-säätiön tuella. Pihan kevätkunnos-
tus on tehty lähialueen klubien tal-
kootyönä ja tänä keväänä vastuun 
on ottanut piirin nelosalue, jonka 
puheenjohtajana toimii lion Marja- 
Leena Colerus, LC Vantaa/Komee-
tat. Pihalla pienet kurssilaiset voi-
vat tutustua puisiin eläinhahmoi-
hin ja käsin tunnustelemalla tehdä 
havaintoja miltä schäferin hampaat 
näyttävät.

Oppimiskeskus toteutettiin myös 
noin viidenkymmenen klubin tuella. 
Klubit olivat osittain samoja kuin 
edellisessä hankkeessa, myös uusia 
klubeja osallistui. Oppimiskeskuk-
seen on hankittu uusimpia teknisiä 
apuvälineitä, joita lapset saavat käyt-
töönsä koulun alkaessa. Alle koulu-

ikäiset pääsevät täällä kokeilemaan 
etukäteen, miten koulussa opiskel-
laan. Toteutukseen saatiin taloudel-
lista apua myös kansainvälisen jär-
jestömme säätiöltä LCIF:ltä. Oppi-
miskeskuksen juhlallisen avauk-
sen suoritti v. 2013 ministeri Paula 
Risikko.

Näiden isompien hankkeiden 
lisäksi monet yksittäiset klubit ovat 
tukeneet pienten kurssilaisten toi-
mintaa avustamalla lasten Sisu-ker-
hon toiminnan järjestämisessä sekä 
tukemalla taloudellisesti erilaisia 
välinehankintoja, kuten pyöräilyky-
päröitä, polkupyöriä ja tramboliini. 

Yhteistyötä eri tasoilla

Näkövammaisten lasten hyväksi 
tehty palvelu on toteutettu N-pii-
rin klubien yhteistyönä ja siihen 
on osallistunut myös B- ja C-pii-
rien klubeja. Toimintaa on koordi-
noinut työryhmä, jonka puheen-
johtajana toimii varapiirikuvernööri 
Veikko  Teerioja, LC Helsinki/Kruunu-
haka. Lion Veikon ottaessa vastaan 
kuvernöörin tehtävät ensi kaudella 
on jatkajaksi lupautunut lion Arja af 
 Heurlin, LC Vantaa/Helsinge. 

Yhteistyössä ovat mukana muut 
suomalaiset lionsklubit yhteisen sää-
tiömme ARS:n kautta. Kansainväli-
nen järjestömme eli koko maailman 
lionsklubit ovat mukana kansainvä-
lisen säätiömme LCIF:n myönnettyä 
avustuksen Suomen näkövammais-
ten lasten auttamiseen. Pienellä 
klubikohtaisella panoksella saadaan 
aikaan paljon hyvää, kun se yhdis-
tyy muiden klubien, piirin, valtakun-
nallisen Arne Ritari -säätiön ja kan-
sainvälisen LCIF-säätiön panoksiin. 
Samaa mallia pyritään toteuttamaan 
myös nyt käynnistyvässä virikepiha- 
hankkeessa. Jokainen klubi päättää 
itse, säätiöt päättävät kumpikin erik-
seen, mutta kokemus on osoittanut, 
että yhteistyö on voimaa. 

On monta tapaa tehdä hyvää, on 
monta hyvän tekijää. Mahdollisia 
kohteita on varmasti vielä enemmän. 
On vaikea sanoa, olisiko jokin kohde 
tärkeämpi kuin jokin toinen. Näkö-
vammaisen lapsen auttamisesta saa 
varmasti hyvän mielen itselleenkin.

Markku Talvio

Virikepiha näkövammaisille lapsille

LC Vantaa/Helsingen edustajat Arja af Heurlin ja Tuula Blomqvist luovutta-
massa viime marraskuussa käyttöön polkupyöriä, joiden hankkimiseen klubi 
osallistui. Kuva Antti Tuomikoski.

Seinäkiipeily on kaikille lapsille erityisen kiehtovaa: matalakin kiipeilykor-
keus tuntuu huimalta, kun jalan alla on muu kuin vakaa lattia ja käden sijana 
kivenkolo. Thomas, Joona ja Shreya näyttävät mallia HNMKY:n Pakilan toi-
mintakeskuksessa, jossa yksi salin seinä on pyhitetty seinäkiipeilylle. Kuva: 
Dimitrij Mayer.
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Järjestömme aktiviteetissa ”KIITOS VETE-
RAANIT” ovat mukana myös LC Harja-
vallan ja LC Harjavalta/Huovin leijonat.

Sotaveteraani Yrjö Vainio asuu Harja-
vallassa yksinään. Tytär miehineen ja hei-
dän lapsensa asuvat kaikki kaukana. Siksi 
Yrjökin on hyvillään leijonien kädenojen-
nuksesta. Leijonaveli Raimo Ruusunen 
on syksyn ja talven aikana ollut Yrjön 
apuna. Yrjön ajokortti meni vanhaksi ja 
Raimo on ollut paitsi auttamassa ”kulje-
tusvastaavana” ja myös ajokortin uusimi-
sessa. Miehet ovat myös Raimon autolla 
kulkeneet katsomassa mm. merenranta-
maisemia ja muita lähiseutuja.  Eräs mer-
kittävä apu Yrjölle on ollut myös se, että 
Raimo asensi Yrjön traktoriin lumiket-
jut. Huolimatta 90 ikävuodestaan, Yrjö 
työntää vielä traktorilla lumet vapaa-ajan 
asuntonsa pihalta ja sanoo, että haus-
kinta työtä olisi puitten ajo metsästä. 
Puita on Yrjön mukaan helppo käsitellä 
ajovaunun hydraulisella kouralla. Siihen 
työhön on myös miehellä pitkä koke-
mus vaikka hän varsinaiselta ammatil-
taan onkin ollut puutarhuri.

Jaakko Suontausta

Kahden vuoden kuluttua 15-vuotis-
juhliaan viettävä suomalainen lions-
klubi Torreviejassa on koko toimin-
takautenaan ollut suosittu vierai-
lukohde Suomesta Costa Blancalle 
lomailemaan tai eläkevuosiaan viet-
tämään tulleiden keskuudessa.

Espanjalaiseen lions-järjestöön 
kuuluva Club de Leones Torrevieja/
Suomi koostuu noin 20 varsinaisesta 
ja useista liitännäisjäsenistä. Klubiin 
ovat tervetulleita kaikki, myös nais-
jäsenet, joista on valittu kaksi presi-
denttiäkin klubille.

Vammaisten lasten uuden päi-
väkeskuksen rakentaminen hyvien 
espanjalaiskumppanien kanssa on 
tähän mennessä suurin ponnistuk-
semme, kun melko lähellä Torrevie-
jaa sattuneessa Lorcan maanjäris-
tyksessä toukokuussa 2011 vanha 
päiväkeskus tuhoutui maan tasalle, 
sanoo presidentti Ann-Kristin Pel-
tonen.

Uusi ja täysin lahjoitusvaroin 
suunniteltu ja rakennettu moderni 
keskus saatiin valmiiksi maalis-

kuussa 2013, jolloin torreviejalai-
set suomalaisleijonatkin osallistui-
vat vihkiäisiin. Monien avustuskoh-
teiden joukossa torreviejalaisköyhien 
tukeminen on viime vuosina ollut 
klubin merkittävimpiä aktiviteetteja.

Vaikka toivotamme kaikki Suo-
men kokouksiaan paikkaavat lei-
jonat lämpimästi tervetulleiksi vie-
raaksemme joka kuukauden toinen 
keskiviikko, toivomme 5 euron tukea 
possuumme, jotta keväisellä possu-
tuotollakin voisimme tukea työttö-
myydestä kärsiviä perheitä, Pelto-
nen sanoo.

Uusia jäseniä  
kaivataan

Torreviejan 13-vuotias suomalais-
klubi ottaa mielellään uusia jäseniä 
joko varsinaisiksi tai liitännäisinä.
Lisätietoja saa 
puh. +34 626 751 585/ 
Jarmo Peltonen tai 
jarmo@bonavidaspain.com tai 
lc.torreviejasuomies@gmail.com. 

Torreviejan suomalaisklubi
on suosittu paikkauskohde

Helmikuun kokouksessa Torreviejassa vierailivat ja saivat paikkaustodistuksen 
(vas.) Matti Kotisaari LC Vantaankoskelta, Rauno Laine LC Naantali/Tavas-
tista, Timo Mustonen Vantaankoskelta, Ari Mäkelä LC Seinäjoki/Botniasta 
ja Matti Sirén LC Tampere/Pirkanmaasta. Presidentti Peltonen sai lisäksi Ari 
Mäkelältä komean viirin kokouksia ja juhlia koristamaan.

Myös paikkaukset on helppo hoitaa 
joka kuukauden toisena keskiviik-
kona klo 19 pidettävässä ko kouk-
sessa ravintola Mesón El Huerta-
nossa, Calle Benejúzar 4. 

Lisätietoja klubista saa os. 
www.facebook.com/
clubdeleonestorreviejasuomi. 

Teksti ja kuva: Voitto Korhonen

Harjavallan leijonat Sotaveteraanien apuna

Lumiketjujen asennus on sen verran hankala työ, että Yrjö Vainiolle Raimo Ruususen apu oli erittäin tervetullut
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LC Seinäjoki/Törnävä 
toiminut 50 vuotta

Lahjoitus maahanmuuttotyöhön 

Ulkoiluvaatteita vanhuksille

LC Seinäjoki/Törnävä vietti 24.1.2015 50-vuotisjuhliaan hotelli Sorsanpe-
sän tiloissa. Kaksi perustajajäsentä vielä kuuluu klubiin ja heidät puolisoi-
neen palkittiin 50 vuoden jäsenyydestä. Juhlapuhujana oli liiton puheen-
johtaja Tuomo Holopainen ja piirin tervehdyksen toi piirikuvernööri Erkki 
Ammesmäki. 1. varapiirikuvernööri Timo Sysilampi ja lion Mika Hämäläi-
nen nimettiin Melvin Jones jäseniksi. Yhden ruusukkeen ansiomerkin sai-
vat lionit Esko Luhtanen ja Erkki Tuorila. 

Tähän mennessä klubiin on kuulunut 117 lionia. Perustettaessa keski-ikä 
oli 35 v. ja nyt se on 60,6 vuotta. Klubissa on nyt 30 jäsentä.

Viime vuosien suurin aktiviteetti on ollut entisen partiolaisten majan 
siirtäminen ja kunnostaminen Jouppilanvuorelle esteettömän reitin varrelle. 
Pitkä aikaisin aktiviteetti on ollut perheille tarkoitettu jääjuhla, jonka histo-
ria on koko klubin historian mittainen. Verenluovutus on ollut myös akti-
viteettina 50 vuotta. Etelä-Pohjanmaa-lehden luku näkövammaisille kah-
desti viikossa oli myös vuosikymmeniä kestänyt aktiviteetti kuten yhteis-
projekti LC Jurvan kanssa, jonka tarkoitus on palauttaa Jurvan Tainusky-
län Levan nevan Särkijärvi lintujärveksi patoamalla laskuoja vedenpinnan 
nostamiseksi.

Varainhankinta-aktiviteetteina ovat vuosien kuluessa olleet kirkkokon-

Venny-Startti 2014 -tapahtuman tuotto 1 000 € lahjoitettiin Järvenpään 
Maahanmuuttajatoimisto Versolle käytettäväksi Järvenpäähän ulkomailta 
muuttaneiden kotouttamiseen ja erityisesti vertaisryhmätyöhön. Lahjoit-
tajina olivat Venny-Startin organisoineet LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit ja 
LC Järvenpää/Jean Sibelius. Lahjoituksen vastaanottivat kaupungin puolelta 
Verson maahanmuuttotyön erityisasiantuntija Arja Loima ja koulutusjoh-
taja Jari Lausvaara. Loima kiitti lahjoituksesta ja tunnustuksesta maahan-
muuttajatyölle. Tunnustuksen saaminen tehdystä työstä on tärkeää. Loima 
oli kokenut vuoden 2014 Venny-Startti -tapahtuman, jonka teema oli Kult-
tuurit Kasvokkain – Juuret Järvenpäähän, olleen mitä parhainta kotout-
tamistyötä. Tapahtumassa eri maahanmuuttajaryhmät esittelivät kulttuu-
riaan ja toimintaansa. Läsnäolleiden verkostot laajenivat tapahtumassa ja 
jo sitä valmisteltaessa. Tapahtuman järjestäminen oli arvostuksen osoitta-
mista maahanmuuttajille.

Täysivaltaisiksi järvenpääläisiksi 

Koulutusjohtaja Jari Lausvaaraa ilahdutti lahjoituskirjaan kirjattu lause ”ter-
vetuloa täysivaltaisiksi järvenpääläisiksi”. Täysivaltaiseksi paikkakunta-
laiseksi kokemisessa ovat erityisen tärkeitä maahanmuuttajien arjessa koh-
taamat ihmiset ja heidän suhtautumisensa, hän totesi. LC Jean Sibeliuksen 
presidentti Reijo Stevander sanoi, että lionsit kokevat maahanmuuttajat rik-
kaudeksi ja mahdollisuudeksi. Hän toivoi myös, että hyvät uutiset maahan-
muuttajien kotoutumisesta ja esim. kouluttautumisesta pääsisivät mediassa 
esille. Lahjoitusta luovuttamassa olleet LC Vennyjen edellisen kauden pre-
sidentti Leena Peltosaari ja koko Venny-Startti tapahtumaidean äiti ja sitä 
10 ensimmäistä vuotta vetänyt ja seuraavat 4 vuotta järjestelyorganisaa-
tion kakkosvetäjänä toiminut Terttu Sihvola-Rauttu alkoivat lahjoitustilai-
suudessa miettiä, mitä muuta yhteistyötä lionsit ja maahanmuuttajaryh-
mät voisivat tehdä. Lausvaara totesi, että maahanmuuttajat kaipaisivat eri-
tyisesti suomalaisen miehen mallia. Nykyään maahanmuuttajien kohtaa-
mat viranomaiset, opettajat jne. ovat pääasiassa naisia. 

Reijo Stevander muisteli, että 13 vuotta sitten hänen ollessaan edelli-
sen kerran lionsklubin presidentti hän oli ideoimassa Terttu Sihvola-Rau-
tun kanssa yhteistyötä klubien välille Vennyjen vuotta aiemmin aloitta-
neen Venny-Startti -tapahtuman osalta, ja nyt tapahtumalle tulee pääte-
piste. Sihvola-Rauttu totesi, että tapahtuman avulla on nostettu vuosien 

Timo Sysilampi ja Mika Hämäläinen (keskellä) nimettiin Melvin Jones -jäse-
niksi. Presidentti Matti Heikkilä, piirikuvernööri Erkki Ammesmäki ja liiton 
puheenjohtaja Tuomo Holopainen onnittelemassa.

varrella monta tärkeää asiaa esille ja saatu kerättyä niihin varoja, mutta kai-
kella on aikansa ja nyt on aika uusien haasteiden.

Kari J. Hietala

Venny-Startin lahjakirja ja vasemmalta Reijo Stevander, Leena Peltosaari, Arja 
Loima, Terttu Sihvola-Rauttu ja Jari Lausvaara. Kuva: Kari J. Hietala.

sertit, erilaiset metsäurakat, autotarra-aktiviteetti ja viimeksi pysäköinnin-
ohjaus Ravikeskuksessa.

Nuorekkaan klubin seuraavat haasteet ovat piirin vuosikokouksen järjes-
täminen 2016 ja Punainen Sulka 2016–2017 muitten aktiviteettien ohessa. 
Klubin jäsenmäärän kasvattaminen on myös otettu haasteeksi.

Lahjoitustilaisuudessa 
vasemmalta Maija-Liisa 
Lipasti ja Liisa Simo-
vaara sekä Kotokar-
tanon henkilökuntaa. 
Kuva Mervi Repo.

LC Mäntsälä/Mamsellit lahjoitti joululahjaksi ulkoiluvaatteita Kotokarta-
non pyörätuolissa istuvillet vanhuksillet. Aikaisemmin on lahjoitettu kolme 
pukua ja nyt kuusi lisää.

Puvut otettiin ilolla vastaan ja ahkeraan käyttöön menevät. Ulkoilupu-
vun ovat suunnitelleet LC Jalasjärvi/ Liisat yhdessä samalla paikkakunnalla 
sijaitsevan Lennol 
Oy:n kanssa.
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Kettumäen palvelukeskus 
sai leijonilta television

Lucia-äänestyksen tuotto 
4 000 euroa Kurikassa

Rääkkylään uusi Melvin

LC Kuusankosken syksyllä pitämä Leijonapäivä tuotti yli 3  400 euroa, jonka 
leijonat käyttävät hyväntekeväisyyteen. Kohteina olivat Kuusankosken Psy-
kiatrian sairaala, Kuusankosken seudun vanhainhuoltoyhdistys ja Manner-
heimin Lastensuojeluliitto.

LC Kuusankosken edustajat presidentti Esa Hildén ja Leijonapäivätoimi-
kunnan puheenjohtaja Jouko Kiviranta luovuttivat television Kettumäen pal-
velukeskukseen. Lahjoituksen ottivat vastaan palvelukeskusohjaaja Susanna 
Ikävalko ja ma. toiminnanjohtaja Pia Hämäläinen.

Tämä suurikokoinen televisio sijoitettiin nk. väentupaan, joka palvelee 
päiväkeskustamme monin tavoin. Täällä voidaan nyt viettää vaikkapa elo-
kuvailtapäiviä ja lisätä omien asukkaiden ja vierailijoiden viihtyvyyttä, ker-
too Susanna Ikävalko.

LC Rääkkylän jäsen Hannu Helmi on vastaanottanut Melvin Jones -jäse-
nyyden kaudella 2014–2015. Jäsenyyden luovutti klubikokouksessa helmi-
kuussa presidentti Jari Sallinen.

Lion Hannu on toiminut presidenttinä vuosina 2005–06 ja 2013–14, 
lohkon puheenjohtajana 2006–07 sekä erilaisissa muissa klubin tehtävissä. 
Hän on erittäin aktiivinen jäsen erilaisten aktiviteettien osallistujana ja pal-
veluaktiviteettien vetäjänä.

Palvelukeskusohjaaja Susanna Ikävalko (vas.) ja ma. toiminnanjohtaja Pia 
Hämäläinen ottivat vastaan LC Kuusankosken edustajien Esa Hildénin ja Jouko 
Kivirannan Kettumäen palvelukeskukseen luovuttaman television.

Lucia-tapahtuman päätöstilaisuudessa Lucia-neito ehdokkaat ja osa tausta-
järjestöjen edustajia.

Presidentti Jari Sallinen luovutti Hannu Helmelle Melvin Jones -jäsenyyden 
tunnuslaatan ja merkin.

LC Ilmajoki/Ilkka
juhli 30 vuottaan

LC Ilmajoki/Ilkka juhli 31.1.2015 kolmeakymmentä toimintavuottaan Etelä-
Pohjanmaan Opistolla. Juhlapuhujana oli Metsä Groupin metsäjohtaja Juha 
Mäntylä. Juhlat jatkuivat vielä seuraavana päivänä Ilmajoen kirkossa, jossa 
esiintyivät Viktor Klimenko sekä Minna ja Jussi Pyysalo. 

Klubin historiikista ilmeni, että yksi keskeisimpiä toimintamuotoja on 
ollut kansainvälinen oppilasvaihto. 29 ilmajokelaista nuorta on vuosien var-
rella ollut nuorivaihdossa lähinnä Euroopassa. Nuoret ja lapset ovat olleet 
etusijalla stipendien jaossa vuosittain. Juhlien alla juhlavuoden stipendi 
luovutettiin Ilmajoen Kisailijoiden jalkapallojaostolle. Kaiken kaik kiaan kol-
men vuosikymmenen aikana klubi on lahjoittanut eri tarkoituksiin lähes 
satatuhatta euroa.

Simo Vuorenmaa lyötiin Lions-ritariksi juhlallisin menoin ja Seppo Kiikeri 
sai Melvin Jones -jäsentunnuksen. Klubissa on ennestään viisi ritaria ja neljä 
Melvin Jones -tunnuksen saaneita. Kuvassa ovat myös puolisot Leila Vuo-
renmaa ja Sointu Kiikeri.

LC Kurikan toimesta viime vuoden syksyllä järjestetty Lucia-tapahtuman 
äänestys tuotti lähes 4  000 euroa. Se jaettiin tammikuun lopulla Lucia-neito-
ehdokkaiden taustajärjestöjen edustajille ehdokkaiden saamien äänimäärien 
perusteella. Tapahtumaan osallistui kahdeksan neitoa, jotka edustivat Kuri-
kan Ryhdin jalkapallo- ja lentopallojaostoja, Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopis-
ton Kurikan kannatusyhdistystä, Lakeuden taitovoimistelijoita ja Kurikan 
seurakuntanuoria. Tapahtuman puuhalady Irmeli Piitulainen totesi tapah-
tuman järjestetyn 22 kertaa. Ainoastaan sen aloittamisen jälkeen on yksi 
kerta jäänyt väliin. Nyt tapahtumasta tuli erittäin hyvä tulos ja näin järjes-
töt saavat harrastustoimintoihinsa tarvittavia euroja. LC-Kurikan presidentti 
Markku Vierimaa esitti kiitokset tapahtumaan osallistuneille sekä neidoille 
ja heidän vanhemmilleen. Lentopalloilijoiden puolesta Aki Rajalan mukaan 
tapahtumaan pitäisi enempi taustajärjestöjen osallistua. Nyt se painottuu 
pääasiassa tapahtumaan osallistuvien neitojen vanhemmille.

Teksti ja kuva: Rauno Yli-Hynnilä
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Mäntsälän lionit järjestivät lokakuussa konsertin uuden lastensairaalan 
hyväksi. 

– Järjestelyt lähtivät käyntiin jo maaliskuussa, kun Laulu-Miehet -kuo-
rosta otettiin yhteyttä ja kysyttiin löytyisikö Mäntsälästä syksyksi järjestä-
jiä 100 v-konsertille, LC Mäntsälä/Nelosväylän pastpresidentti Erkki Kaup-
pila kertoo.

Kauppila kysyi Laulu-Miehiltä, voisivatko he tulla osaltaan mukaan, 
mikäli konsertti järjestetään lastensairaalakeräyksen hyväksi. Laulu-Miehet 
olivat valmiit tähän. Järjestelyihin saatiin mukaan LC Mäntsälä/Mamsel-
lit. Konsertti järjestettiin Mäntsälän kirkossa. Seurakunta osallistui kerä-
ykseen tilavuokralla. Upeaa konserttia oli kuuntelemassa 435 osallistujaa. 

Hyväntekeväisyyskonsertin tuotto oli 3  552,20 euroa. Se luovutettiin 
Uusi Lastensairaala ry:n keräyspäällikkö Tuula Collianderille LC Mäntsälä/
Nelosväylän joulukuun kokouksessa. 

Pasi Huuhtanen

Kuopion Ensikoti ry on ennalta ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä 
tekevä yhdistys. Toiminta painottuu vanhemman ja lapsen varhaisen vuo-
rovaikutuksen tulemiseen. Yhdistys toimii tällä hetkellä kolmessa eri toi-
mipisteessä Kuopion alueella.

LC Kuopio/Canth lahjoitti Ensikoti ry:lle 400 € käytettäväksi lastenhuo-
neiden tarvikkeiden hankintaan ja sisustamiseen. Lisätietoja Ensikoti ry:n 
toiminnasta http://www.kuopionensikotiry.net

Kuopion Puijon seurakunnan diakoniatyö on ollut LC Kuopio/Päivärannan 
yhteistyötaho ja avustuskohde vuodelle 2012 ajoittuneesta klubin 40-vuo-
tisjuhlasta lähtien. Tuolloin Puijon diakoniatyölle myönnettiin 2  000 euron 
avustus. Apurahaa on käytetty lähinnä vaikeuksissa olevien lapsiperheiden 
tukemiseen yhteistyössä Martta-järjestön kanssa. Puijon seurakunnan dia-
koniatyön kanssa tehtiin 2.2.2015 yhteistyösopimus ja samalla myönnet-
tiin 1 500 euron jatkoavustus. 

Yhteistyöllä hieno konsertti ja
kelpo summa lastensairaalalle

Puijon seurakunnan
kanssa yhteistyösopimus

Lahjoitus lastenhuoneiden 
sisustamiseen

Konsertin tuoton luovuttajina olivat LC Mäntsälä/Mamsellien presidentti 
Marja-Riitta Mikkola ja LC Mäntsälä/Nelosväylän pastpresidentti Erkki Kaup-
pila. Rahan vastaanotti Uusi Lastensairaala ry:n keräyspäällikkö Tuula Col-
liander. Kuva: Jussi Hynninen.

Apurahan luovutustilaisuudessa vasemmalta LC Kuopio/Päivärannan sih-
teeri Otto Pitkänen, diakoniatyöntekijä Raili Lehtoviita ja kirkkoherra Jaana 
Marjanen. 

LC Kuopio/Canthin presidentti Tiina Utriainen, ensikodin johtaja Pirkko Tas-
kinen, vastaava sosiaalityöntekijä Kaisu Lindfors ja toiminnanjohtaja Pirjo 
Pehkonen tutkimassa avupalveluyksikkö Amalian lastenhuoneeseen hankit-
tua ensimmäistä sisustushankintaa, seinätarraa.

LC Nastola/Helmien näpsäkät naiset ovat neuloneet talven kuluessa vasta-
syntyneille vauvoille tarkoitettuja ”toukkapusseja”. Sellaisissa on pikkuisilla 
lämmin olo köllötellä. Pusseja lahjoitetaan neuvolan kautta pienokaisten 
perheisiin. ”Toukkapussit” on otettu ilolla vastaan, joten Helmien tarkoi-
tuksena on neuloa niitä lisää jälleen syksyllä lahjoitettavaksi. Koska kaikki 
eivät ole innokkaita neulojia, ovat jotkut tuoneet kortensa kekoon lahjoit-
tamalla lankoja toisten neulottaviksi. Neuvolassa keksittiin myös idea lait-
taa esille lankalaatikko. Siihen asiakkaat voivat tuoda jäännöslankoja, joista 
neulojat sitten laittavat puikot heilumaan. 

Helmillä on muutenkin ollut puhti päällä. Joulun alla järjestettiin 6.12. 
kahvitus terveysaseman vuodeosastolla sekä päivystettiin iloisin mielin jou-
lupataa. Jälkimmäisessä pelasi edellisvuosien tapaan hienosti myös yhteis-
työ LC Nastolan kanssa. Joulun alla pystytettiin kunnanviraston aulaan jou-
lukuusi vastaanottamaan joululahjoja jaettavaksi eteenpäin kunnan sosiaa-
litoimen ja seurakunnan diakoniatyön kautta. Joukko Helmiä osallistuu kuu-
kausittain paikallisessa Linnunlaulun palvelutalossa asukkaille järjestettäviin 
tapahtumiin. Vastaremontoidussa Nastolan uimahallissa ilahdutettiin lapsia 
helmikuussa vesidiscolla, ja huhtikuiset Helmi-messut odottavat vuoroaan. 

 Raila Oksanen

Toukkapusseilla lämpöä vauvoille

Helmien edustajat, idean innostaja Ulla Saloniemi (1. vasemmalta) ja sih-
teeri Marja-Liisa Bergholm (4. vasemmalta) viemässä lahjoitusta neuvolaan.
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LC Kaarnikka sai neljä uutta jäsentä

LC Kuusamon ritarit ryöstöretkellä
Tolkienin Taru sormusten herrasta -saagassa kaiken keskiössä on valta-
sormus, jonka kantaja voi hallita maailmaa. Samaa mystiikkaa mutta vain 
hieman pienemmässä mittakaavassa löytyy myös Lions-toiminnasta. Arne 
Ritari, Suomen Lions-toiminnan kummi, lahjoitti Arne Ritarin kilven kiertä-
mään klubeissa tuomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. 
Tätä kilpeä tavoitellaan samalla sankaruudella kuin Keski-Maassa taistel-
tiin Sauronin voimia vastaan. Kilpi kiertää eri klubeilla ja sen voi “ryöstää” 
vierailemalla kilpeä hallinnoivan klubin kokouksessa. Edellisen kerran kilpi 
oli ollut LC Kuusamon hallussa vuonna 2001, joten nyt oli aika palauttaa 
tämä arvoesine oikeille omistajilleen.

Seitsemän rohkeaa LC Kuusamon ritaria lähti pitkälle ja vaativalle matkalle 
9.1. kohti Pelloa, jossa kilpi oli Pellon klubin hallussa. Lähdimme aamun-
koitteessa ajamaan kohti Pelloa, mutta ensimmäinen yllättävä mutka teh-
tiinkin jo Posiolla, kun päätimmekin kääntyä legendaarisesta Esson risteyk-
sestä vasemmalle, ja painella presidenttimme, meidän oman Aragornin Olli 
Ranuan valtakunnan eli Ranuan kautta länsinaapurimme puolelle. Harhau-
tus oli täydellinen. Tässä vaiheessa kukaan ei voinut tietää meidän olevan 
tulossa, koska emme itsekään olleet varmoja olinpaikastamme.

Ruotsin kuningaskuntaan saavuttuamme ihastelimme Haaparannan aja-
tonta katukuvaa, joka on pysynyt samana jo 50-luvulta lähtien. Sitten siir-
ryimme nauttimaan Kampradin Ingvarin smuussista ja lihapullista, jotka 
hän tarjosi meille ritarilliseen hintaan. 

Alkoi viimeinen siirtyminen kohti Pelloa. Meitä nuorempia ritareita kal-

LC Kemijärvi/Kaarnikka vietti pikkujouluaan normaalia juhlavimmissa mer-
keissä – klubi sai joukkoonsa neljä uutta ja valovoimaista jäsentä. Nämä 
uudet jäsenet osallistuivat jo työpanoksellaan pari viikkoa aikaisemmin jär-
jestettyyn perinteiseen joulumyyjäistapahtumaamme. Siinä he kokivat sitä 
aidointa yhdessä tekemistä, meille tärkeimmän ja suurimman aktiviteetin 
mukana. Uudet jäsenet tuovat aina klubin toimintaan piristystä uusin aja-
tuksin.

Airi Tapio

Ryöstäjät vasemmalta presidentti Olli Ranua, lionit Tauno Korpela, Timo Allenius, Marko Leinonen, Jaakko Iso-Möttönen, Jouko Niikkonen ja Marko Pudas.

voi välillä jo uskonpuute, olihan matka pitkä ja vaativa ja tehtävämme vai-
kea, ellei mahdoton. Aloimme jo vaipua synkkyyteen ja paatokseen. Mutta 
vanha ja viisas tietäjämme Sir Timo Allenius, meidän oma Gandalf, napautti 
taikasauvaansa ja otti nuoret suojelukseensa ja valoi uskoa meihin, ja niin 
saavuimme kuin saavuimmekin ajoissa perille täynnä intoa ja tarmoa.

Meidät otettiin Pellossa vastaan voittajina. Huutomestarimme, meidän 
oman Legolas Tauno Korpela johdatti meidät kilven äärelle ja koko Pello 
kuunteli, kun huutomme “LC Kuusamo Ryöstöretkellä” kaikui nuuskakai-
rassa. Vietimme mainiot hetket paikallisten jäsenten kanssa ja saimme kil-
ven mukaamme, matkaeväineen. 

Jotta sankaritaru olisi täydellinen, yksi pysähdys oli tehtävä. Lähdimme 
Pellosta kohti Kuusamoa, välietappina Rovaniemi. Siellä meitä odottivat 
voitonjuhlat, kilven uudet omistajat otettiin vastaan innolla ja riemuiten 
Lordi-aukion kansanjuhlassa. Sitten oli juhlaillallisen aika. Oma Bilbomme 
Jouko Niikkonen ihastui paikalliseen erikoisuuteen, punaiseen sienikastik-
keeseen, joka vei kielen mennessään viimeistään paluumatkalla.

Näin seurueemme matka jatkui kilven kanssa kohti kotia. Meidän omat 
Merri ja Pippin eli Jaakko Iso-Möttönen ja Marko Pudas johdattivat meidät 
vielä viimeiseen voitonlauluun ja “Kilpi karkas Kuusamoon” raikuu varmasti 
vieläkin kairan kulkijoille, radioaalloista puhumattakaan. 

Me ihmiset kadumme niitä asioita, joita jätämme tekemättä. Onneksi 
tämä reissu ei jäänyt tekemättä. TOSI ON!

Frodo Leinonen

Uudet jäsenet jäsenkirjoineen kummien kera (oikealta) Sinikka Hiivala, Paula 
Ketonen, Toini Virtala ja Saara Kujanpää. Kuva: Marja Rae-Särkelä.
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LC Joensuu/Jokelaisten vuosijuhlassa tammikuussa saatiin onnitella uutta 
Lions-ritaria, Harri Hentusta, joka on klubin viides Lions-ritari. Ritariksi 
lyöminen tapahtui Jokelaisten vuosijuhlassa ja ritaroijana oli PDG Jouko 
Tanskanen.

LC Helsinki-Huopalahti on syksystä 2012 lähtien hoitanut Haagan seura-
kunnalle ”Kello viiden teen” ruoka-apukuljetukset torstai-aamuisin. Kan-
nelmäen Kaaren Fazerilta ja K-Supermarket Haagalta saadaan lahjoituksena 
farmariautolastillinen leipää, pullaa ja usein myös muutakin  ruokatavaraa, 
jotka kuljetaan Huopalahden kirkolle. 

Kirkon seurakuntasalissa on samana iltana ”Kello viiden tee” -tilaisuus, 
missä seurakunta pienen hartaushetken ohella tarjoaa pullakahvit ja teetä 
sekä ruoka-avustuspaketit apua tarvitseville.

Alavieskan Lions Clubissa oli jo viime keväänä mielessä lumilinnan raken-
taminen koululaisten ja alavieskalaisten lasten iloksi. Tänä talvena se pää-
tettiin toteuttaa.

Koulun pihasta katsottiin rehtorin kanssa linnalle sopiva paikka. 
 Clu bimme presidentti Sirkka Eerola keksi ottaa paikalliseen insinööritoi-
miston Vesa Östbergiin yhteyden, ja kysyä häneltä kiinnostusta alkaa tehdä 
talkoilla lumilinnan piirustukset. Vesa Östberg innostui heti.

Seuraavaksi klubin jäseniä, joilla oli käytettävissä traktori ja peräkärry, siir-
sivät lunta koulun pihalla oikealle paikalle. Presidentti Sirkka Eerola mietti, 
että lumilinnasta on tulossa niin iso, ettei siitä lapiohommina saada teh-
tyä, joten hän otti yhteyttä alavieskalaiseen maansiirtoyrityksen Kari Hut-
tuseen, mitä hän sanoisi talkootöistä lumilinnan teossa. Myös Kari Hut-
tunen innostui, ei ollut kuulemma aiemmin lumilinnaa kaivurilla tehnyt-
kään! Ja valmiista piirustuksista oli hyvä lähteä liikkeelle ja aloittaa työt.

Lumilinnaa tehtiin useampana iltana jo ja sinne saatiin tehtyä kaksi liu-
kumäkeä portaineen, kiipeilyseinä ja monia huoneita lasten leikkejä var-
ten. Lumilinnasta tulikin melko suuri, kooltaan 15 x 25m kokoinen! Keski-
viikko oli sitten virallinen lumilinnan talkoopäivä, silloin tuli koulun hen-
kilökuntaa ja lapsia vanhempineen viimeistelemään lumilinnaa. Väkeä oli-
kin paikalla n. 200 henkilöä!

Koululaiset olivat tehneet koulupäivän aikana linnaan lipun, joka sitten 
laitettiin portin pielen pylvääseen. Lumilinnan tupareita päästiin näin viet-
tämään mäkeä laskien ja lumilinnan eri sokkeloissa leikkien.

Alavieskan kunnanjohtaja Olli Ikonen kävi myös tutustumassa lumilin-
naan, hän oli innostunut pienen paikkakunnan yhteisestä panoksesta tehdä 
yhteisvoimin lumilinna lasten iloksi.

Jokelaisten neljäs ritari

Alavieskaan saatiin talkoilla iso lumilinna

Kello viiden tee

Uusi Lions-ritari Harri Hentunen ja puoliso Kerttu, todistajat vasemmalla 
varapresidentti Ari Korhonen ja presidentti Jouni Tikkanen, sekä ritariksi 
lyöjä PDG Jouko Tanskanen.

Lumilinnan tupareissa liukumäki oli yksi suosituimmista paikoista. 
Kuva: Clas-Olav Slotte.

Lion Antti Lanamäki kuormaa autoonsa Kaaren Fazerin ja K-Supermarket Haa-
gan ruokalahjoituksia ja toimittaa ne Huopalahden kirkolle.

LC Helsinki/Pitäjättäret sai aktiivisesta Helena Lattusesta uuden Melvin-
jäsenen joukkoonsa. Helena Lattunen on auttavainen ja aina valmis osal-
listumaan kaikkiin aktiviteetteihin. Melvin Jones -jäsenyyden luovuttivat 
(kuva) VPK Emilia Talvisaari sekä presidentti Marja Eskola.

Pitäjättärille uusi Melvin-jäsen

Alavieskan Lapsi- ja Nuorisokuoro kävi myös laulamassa tupareissa tal-
kooväen iloksi. Tupareissa juotiin lämmintä mehua ja paistettiin makkaraa, 
nämä tekivät talkooväelle hyvin kauppansa!

Kirjoittajat: Sanna Laitala, Sirkka Eerola ja Helenä Häivälä
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LC Taivalkoski 50 vuotta 

Todistuskansiot ekaluokkalaisille

LC Kotka/Kyminlinna järjesti Heikki Kauppinen 80-vuotisjuhlana Hyvänte-
keväisyys-juhlakonsertin Kotkan Konserttitalolla 9.1.2015. Päivän sankari 
oli kutsunut yli 30 muusikkoa esiintymään kanssaan juhlakansan iloksi. 
Ohjelmisto koostui Picardyn Ruusuista aina perinteiseen (Juha Vainion) 
Kotkan Poikii yhteislauluun.

Nuoret muusikot ovat lähellä Heikki Kauppisen sydäntä. Heikki esiin-
tyi tilaisuudessa yhdessä heidän kanssaan kokoonpanossa jossa esiinty-
jien ikähaitari oli 65 vuotta.

Konsertin tuotosta Heikki halusi jakaa tilaisuudessa esiintyneille nuo-
rille stipendit paikan päällä. Heikkiä avusti tärkeässä tehtävässä LC Kotka/
Kyminlinnan presidentti Kari Alanko.

LC Taivalkoski pääsi miehen ikään 7.2.2015 juhlayleisön kokoontuessa 
50-vuotisjuhlaan hotelli Herkkoon Taivalkoskella. Klubin virallisen perus-
tamispäivän ollessa 16.2.1965, voitiin todeta juhlavieraiden joukossa edel-
leen olevan kolme perustajajäsentä, joista lion Veikko Jaakkola ansiokkaasti 
muisteli historiikissään klubin vaiheita.

Juhlan avaussanat lausui klubin nykyinen presidentti Antero Pitkänen. 
Hän totesi avaussanoissaan samoin kuin juhlapuheen pitänyt piirikuver-
nööri Markku Ilmavirta haasteena olevan uusien jäsenten saaminen lions-
toimintaan. Sekaklubina toimivan LC Taivalkosken jäsenmäärä on 30, joista 
naisjäseniä on kolme.

Kunnan tervehdyksen juhlaan toi Taivalkosken kunnanjohtaja Jukka Mik-
konen, itsekin LC Taivalkosken aktiivijäsen. Lääkintöneuvos Niilo Keränen 
muisteli puheessaan LC Taivalkosken merkittävää taloudellista apua hänen 
lukio-opinnoissaan aikoinaan Kuusamon lukiossa. Yhden kauden kansan-
edustajanakin istunut Keränen totesi, että hänen elämänsä suunta olisi toden-
näköisesti ollut hyvin toisenlainen ilman klubin antamaa rahallista apua. 

Juhla huipentui lion Joonas Peltoniemen lyömiseen Lions-ritariksi. Juh-
lassa palkittiin lisäksi ansiomerkein klubin toiminnassa 30, 40 ja 50 vuotta 
palvelleet jäsenet. LC Taivalkoski lahjoitti nuorisotyöhön Metsä-Veikot-85 
ry:lle, Taivalkosken Kuohulle ja Taivalkosken seurakunnalle kullekin 1 000 
euroa. Juhlayleisöä ilahduttivat Taivalkosken Näyttämö ja nuoret lukiolai-
set esityksillään.

Alavieskan Lions Club lahjoitti joululoman alla kaikille kunnan ekaluok-
kalaisille uudet todistuskansiot. Näillä korvataan aiemmin käytössä olleet 
pahviset ja epäkäytännölliset kulmalukkokansiot.

Uusiin kansioihin oppilaat keräävät peruskoulun todistukset muovitas-
kujen suojaan, joissa ne pysyvät järjestyksessä. Samaan kansioon mahtuvat 
myös mahdolliset stipendit ja muut tärkeinä pidettävät paperit.

Todistuskansion ideanikkarina toimi clubin jäsen Sanna Laitala.
Koululaiset saavat todistuskansiot peruskoulun jälkeen itselleen. Kan-

sio on helppo säilyttää läpi elämän ja sitä on mukava näyttää myöhemmin 
elämässä omille lapsille ja lastenlapsille.

Kansioita hankittiin muutaman vuoden tarpeiksi ja tilataan tarvittaessa 
lisää. Koulun väki otti todistuskansiot innostuneesti vastaan, kanteen voi 
piirtää kuvan ja nimitaskuun laittaa oman nimen.

Nuoret Kotkan muusikot 
avustuksen kohteena

Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry. sai lahjoituksena Komeetoilta 
311 kaulaliinaa ja 15 syöttömyssyä. Rintasyöpäyhdistys on tehnyt vapaa-
ehtoistyötä jo 10 vuotta kouluttamalla vertaistukihenkilöitä ja järjestämällä 
mm. kursseja ja liikuntaviikonloppuja. 

Yhdistys on perustettu naistenpäivänä 8.3.2005. Perustajina oli 24 rin-
tasyövän sairastanutta naista. Jäseniä on nyt yli tuhat ja toiminta kasvaa 
ja laajenee edelleen. Yhdistys on verkostoitumassa eri toimijoiden kanssa 
ympäri Suomea. Virallisia vertaistukiryhmiä (jossa siis on paikalla kaksi 
vertaistukihenkilö-koulutuksen käynyttä vetäjää) toimii nyt viidellä paik-
kakunnalla eli Helsingissä, Turussa, Porissa, Saarijärvellä ja Mäntsälässä.

Kun joka 8. sairastuu rintasyöpään on todella tärkeää havaita syöpä aikai-
sessa vaiheessa. Katso promama.fi -sivuilta mihin omatarkkailussa pitää 
kiinnittää huomiota.

Komeettojen 311 rintasyöpäkaulaliinaa 
lahjoitettiin 

Luovutustilaisuudessa toimiston hoitaja Heidi Vekkeli ja komeetoista Elli Yli-
portimo.

Jarmo Ja Pirjo Rastas (LC Rovaniemi/Lainas) löivät ritariksi Joonas Peltonie-
men. Vasemmalla puoliso Margit.

Todistuskansioita vastaanottivat ekaluokan opettajat Tuija Haarala ja Katja 
Isokääntä, oppilaat Länsipää Onni ja Tikkanen Minea. Alavieskan Lions Clu-
bista jäsen Sanna Laitala, presidentti Sirkka Eerola, sihteeri Helena Häivälä.

Heikki Kauppisen 80-vuotisjuhlakonsertissa oli mukana taiteilijoita, joiden 
ikähaitari oli 65 vuotta. Kuva: Timo J. Grönlund.
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Kuluvan kauden ensimmäisen uuden lionsklubin, Lions Club Punkalaidun/
Fiinan perustamisjuhlaa vietettiin Punkalaitumella, tunnelmallisessa Kan-
teenmaan nuorisoseurantalossa 23.1.2015. LC Punkalaidun/Fiinan perus-
tamiskokous pidettiin 30.9.2014.

Juhlassa 25 klubin jäsentä allekirjoitti nimensä perustamisasiakirjaan ja 
vastaanotti jäsentodistuksensa. Toimitusta ohjeistivat ja avustivat perus-
tetun klubin opaslionit lion Martti Lehtelä, LC Punkalaidun ja lion Merja 
Evala, LC Huittinen/Gerda. LC Punkalaidun/Fiinan tärkeää juhlaa kunnioitti 
läsnäolollaan runsaslukuinen yleisö, edustettuna oli yhteensä yli 20 klubia 
kolmen piirin – A, E ja M – alueilta.  

Uuden klubin syntyminen on ilon juhla ja tilaisuus, joka huokuu uutta 
intoa sekä energiaa. Leijonien palveluvoiman säilyttämiseksi tällaisia perus-
tamisjuhlia saisi olla useamminkin, totesivat puheenvuoroissaan sekä Lions-
liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen että 107-M-piirikuvernööri Kalevi 
Sillanpää. 

Järjestyksessään 162. suomalainen naisklubi LC Punkalaidun/Fiina liit-
tyi suomalaisten ja kansainvälisten Lions-klubien ketjuun, jotka tekevät 
työtä lasten, nuorten, ikäihmisten ja muiden heikommassa asemassa ole-
vien hyväksi. Punkalaitumen kokoisessa maaseutupitäjässä nuorella klu-
billa on myös tärkeä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä lisäävä sekä koti-
seututyötä edistävä rooli. 

Juhlassa kuulluissa tervehdyspuheissa LC Punkalaidun/Fiina toivotettiin-
kin lämpimästi tervetulleeksi yhteistyökumppaniksi, ei pelkästään muiden 
lionsklubien edustajien toimesta, vaan myös paikkakunnan muut toimijat 
ennakoivat rikasta ja antoisaa yhteistyötä.

– Yhteisöllisyys ja yhdistykset tekevät Punkalaitumesta kokoistaan suu-
remman, totesi tervehdyssanoissaan Punkalaitumen kunnanjohtaja Lauri 
Inna. 

Teksti ja kuvat: Miina Sillanpää

Lions Club Kurikan jäsenet sytyttivät perinteisen tavan mukaan Lions-vii-
kon alkaessa Kurikan hautausmaalla poisnukkuneiden lionien ja puolisoi-
den haudoille kynttilät. Klubin jäseninä olleita on 52:n toimintavuoden 
aikana kutsuttu viimeiseen iltahuutoon 33 veljeä ja 19 ladya. Kynttilät jäivät 
lepattamaan haudoille, uurnalehtoon ja menneiden sukupolvien muistopat-
saalle. Myös kynttiläinliekit jäivät valaisemaan sankarihauta-aluetta ja Kar-
jalaan jääneiden muistopatsasta. Sunnuntaiaamun hämäryyden valjetessa 
uuteen päivään kuusi leijonaveljeä kiersi lumisen hautausmaan muistellen 
siellä lepääviä veljiä ja sytyttäen muistojen kynttilät heidän muistolleen.

Rauno Yli-Hynnilä

Pelkosenniemellä vietettiin Lions-toiminnan 50-vuotisjuhlia 22.11.2014 
Pyhätunturilla Ravintola Huttu-Uulassa. 10 vuoden välein historiikin kir-
joittanut klubin perustajajäsen Matti Hulkko esitti nytkin laajan historiikin, 
josta seuraavassa muutamia kohtia.

”Kaksi perustajajäsentä on edelleen Pelkosenniemen klubin toiminnassa 
mukana: veljet Aarne Pesonen ja Matti Hulkko, sekä Rovaniemi Ounasvaa-
ran klubissa Esa Haavikko. Pelkosenniemen hautausmaalla lepäävien veljien 
hautakummuilla palavat tänään kynttilät. Tänä päivänä jäsenmäärä on13.

Perinteisenä aktiviteettinä yli kahdenkymmenen vuoden ajan oli veroka-
lenterin toimittaminen. Jäidenlähdön veikkauskuponkien myynti aloitettiin 
1978, se oli pitkään ykkösaktiviteetti. Alkuaikojen aktiviteeteistä voisi mai-
nita saunan rakentamisen kahdeksanlapsiselle perheelle. 

Klubin pöytäviirin suunnitteli Pauli Jokinen ja virallisesti se hyväksyttiin 
14.1.1966. Kuntaa mainostava idea välähti veli Kai Salmijärven aivoissa 30 
vuotta sitten. Suomi-neito sai sydämensä ja sen paikka on Pelkosenniemellä. 
Idean ensimmäinen sovellutus oli käyttö logona kirjekuorissa. Matti Hul-
kon ottamista valokuvista valmistetut postikortit ovat nykyisiä aktiviteet-
tejä. Keraamiset matkamuistolautaset olivat myynnissä yhdeksän vuotta. 

Pöytäviirin pohjalta tehty lippu naulattiin ja vihittiin juhlavin menoin 
30-vuotisjuhlassa. Vihkimisen suoritti piirikuvernööri Martti Kotiranta.

Suomen Lions -liiton järjestämän valokuvauskilpailun voitti Matti Hulkko 
Suvannon talviaiheisella kyläkuvalla. Ylioppilaat ovat saaneet painaa pää-
hänsä klubimme lahjoittamat valkolakit 27 vuoden aikana.

Minun tehtävänä on ollut kirjoittaa ja esittää klubimme historiikki aina 
kymmenen vuoden välein. Tähän 50 vuoteen on ollut valtavasti aktiviteet-
tejä ja tapahtumia, joita ei tässä historiikissa ole mainittu, mutta nyt olen 
saanut aikaiseksi kuvakirjan täydentämään historiaa valokuvilla. Kuvat ovat 
minun ja Aarnen ottamia.”

Matti Hulkko

Pelkosenniemi 50 vuotta

Haudoille sytytettiin kynttilät

LC Punkalaidun/Fiina M-piirin 
uusin tulokas

LC Punkalaidun/Fiinan jäsenet yhteisessä kuvassa juhlapuvuissaan.

Klubin presidentti Markku Vierimaa (vas), Reijo Alanko-Luopa, Sakari Ketola, 
Juha Turkulainen, Risto Saarinen ja Rauno Yli-Hynnilä sytyttivät kynttilät.

Perustajajäseniä Matti ja Toini Hulkkoa ja Aarne ja Sirkka Pesosta onniteltiin 
toiminnasta Chevron-palkinnolla. Onnittelijoina varapiirikuvernööri Markku 
Kylmälä, presidentti Vesa-Pekka ja ”Mami” Dickman, ja sihteeri Heikki Hon-
kanen.
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Leijonilta Eerolle viikon kohokohdat

Kiitos veteraanit

LC Joensuu 60 vuotta 
Kuusankosken palvelutalossa on vuodesta 2004 lähtien maannut lähes lii-
kuntakyvyttömänä 62-vuotias Eero Erola. Hänen päässään katkesi verisuoni 
tuolloin kohtalokkain seurauksin. Suomen lainsäädäntö velvoittaa Eeron 
kaltaisille potilaille henkilökohtaisen avustajan työpanoksen 30 tunniksi 
kuukaudessa – tunniksi päivässä!

Tällaisen henkilökohtaisen avustajan apu on lähinnä laastarin laittoa 
naarmun kohdalle. Tähän saumaan Kuusankosken palvelutalon asukas-
yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Kattelus osui välittäessään toiveen LC 
Kuusankoskelle Eeron ulkoiluttamisesta. Kattelus itse on ollut pyörätuo-
liin sidottu palvelutalon asukki jo vuodesta 1984 lähtien. 

Keijo Kattelus voitti nuoruudessaan 18-vuotisten Suomen mestaruu-
den maastojuoksussa ja palveli YK-joukoissa Suezilla ja Kyproksella lähes 
kaksi vuotta. 

LC Kuusankosken jäsenistöstä hanakimmin Kattelukseen toiveeseen tart-
tui Lasse Ahlroth. Hän organisoi Eeron ulkoiluttamisen käytännön asiat ja 
tekee vuorolistat muille klubin jäsenille. Ulkoilutusringissä on viisi jäsentä. 
Eero pääsee kaksi kertaa viikossa tunnin lenkille. Lasse Ahlroth käy joka 
viikko perjantaisin Eeron kanssa Kuusankoski-talolla kahvilla ja kotiin pala-
tessa kopataan pitsa kotiin tuomiseksi. Neljä muuta veljeä huolehtivat vii-
kon toisesta happihyppelystä.

Eero Erolan näkökyky on hyvin rajallinen ja hänen päivänsä kuluvat 
lähinnä radiota kuunnellessa.

Jukka Vartiainen

Lions Club Kuusamo /Kitka muisti Kuusamon sotaveteraaneja 500 euron 
lahjoituksella heidän kokouksensa yhteydessä 25.2.2015. LC Kuusamo/Kitka 
ja Kuusamon sotaveteraanit ovat tehneet jo vuosikausia yhteistyötä teke-
mällä kesäisin saunavastoja joulun myyjäisiä varten. Viime kesänä mukana 
ei ollut enää yhtään varsinaista sotaveteraania, mutta heidän edustajiaan 
kylläkin. Ikä alkaa painaa jo heissä ja keski-ikä elossa olevilla on varsin kor-
kea. He olivat niitä, jotka rakensivat tälle maalle sen pohjan jonka ansiosta 
voimme elää vapaasti, päättää omista asioistamme ja puhua omaa kiel-
tämme vapaassa itsenäisessä Suomessa.

Joka kerta kun näemme siniristilipun hulmuavan salossa, heiluttaes-
samme sitä urheilukilpailuiden yhteydessä ja Maamme-laulun kajah taessa 
komeasti, meidän tulisi myös muistaa niitä sankareita jotka saivat sen 
aikaan, sotiemme veteraaneja. Jo edesmennyt isäni sanoi aikanaan, että 
hänellä ei ole ollut elämässään kuin lapsuus ja vanhuus. Nuoruus meni 
sodassa isänmaan puolesta. 

Matti Torkkola

107H-piirin vanhin leijonaklubi LC Joensuu juhli 60 vuotista taivaltaan 
14.2.2015. Juhlivan klubin ensimmäisenä presidenttinä ja perustajajäse-
nenä toimi Väinö J. Rinne, joka muistetaan myös siitä, kun hän kokosi pii-
rikuvernöörikaudellaan 1957–1958 suomenkieliset lionien ja klubien ohjeet 
yksiin kansiin. Aiemmin ohjeet olivat olleet vain englannin kielellä. Uraa-
uurtavaa työtä siis. Klubi perusti jo 50-luvulla 10 uutta klubia. Kaikenkaik-
kiaan tällä joensuulaisella “ukkoklubilla” kummiklubeja on 13.

Juhlapäivän vietto alkoi juhlallisella edesmenneitten lionsveljien ja perus-
tajajäsenten muistamisella ja seppeleen laskulla Joensuun luterilaisen hau-
tausmaan muistolehdossa.

Iltajuhlaa kunnioittivat läsnäolollaan Lions-liiton puheenjohtaja Tuomo 
Holopainen puolisonsa Kaijan kanssa, Joensuun kaupunginjohtaja Kari Kar-
jalainen puolisonsa Eeva-Liisan kanssa, piirikuvernööri Jouko Hirvonen puo-
lisonsa Kaijan kanssa ja PCC Harri Forss puolisonsa Raijan kansa sekä lukuisa 
joukko muita kutsuvieraita. Illan ohjelmassa kuultiin juhlapuheitten ja ter-
vehdysten lisäksi Joensuun konservatorion soitinyhtye Amicin esityksiä. 

LC Joensuu teki juhlansa kunniaksi 2  200 euron lahjoituksen Pohjois-
Karjalan Syöpälasten Sykkyrä ry:lle. Lahjoituksen vastaanottivat pj Anneli 
Sorsa ja hallituksen jäsen Kaisu Antila. Lisäksi lahjoitettiin 500 euroa Joen-
suun konservatorion nuorten soittajien opiskelun tukemiseksi.

Juhlan aikana lion Pentti Päivinen ja lion Jorma Mikkonen puolisoineen 
saivat Lion-ritarin arvon Harri Forssin toimiessa seremoniamestarina. Lisäksi 
palkittiin lion Esko Asikainen ja puoliso Irja, lion Aarno Liitsalo ja puoliso 
Paula 40-vuotisesta aktiivisesta toiminnasta klubissa ja lion Jorma Mikkonen 
puolisonsa Elsan kanssa 30-vuotisesta toiminnasta samasta syystä. Lionit  
Pentti Antila, Esko Hätinen, Ari Piiroinen ja presidentti Seppo Muikku pal-
kittiin yhden ruusukkeen ansiomerkillä. Lion Pentti Päivinen sai liiton ansio-
tähden. Lion Ilkka Savolahti sai Lions-liiton ansiomitalin.

Aarno Liitsalo 

Kuvassa vasemmalta LC Kuusamo/Kitkan edustajat Matti Torkkola, Pentti 
Kyyhkynen ja Matti Kanniainen sekä Kuusamon Sotaveteraanien puolesta 
shekkiä vastaanottamassa Anna Marttinen ja Viljo Määttä. Kuva Risto Rau-
nio.

Uudet leijonaritarit Jorma Mikkonen (vas.) ja Pentti Päivinen Elsa ja Eija 
puolisoineen.
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Talvirieha Teiskossa

Tuupasta tuli Melvin

Talvitapahtuma Kempeleellä 

LC Kuopio/Päiväranta julkaisi joulun seutuun vuosikalenterin, joka oli 
koottu Paloahon koulun oppilaiden piirroksista. Tasokkaat kalenterit meni-
vät hyvin kaupaksi ja 10.3.2015 klubin edustajat kävivät luovuttamassa 
kalenterien tuoton 3  000 euroa koulun käyttöön. Apulaisrehtori Suvi Ora-
suon mukaan yhteistyötä voidaan jatkaa tulevinakin vuosina ja ensimmäi-
sen kalenterin tuotto kohdistuu opetuksen tukemiseen lähinnä aistitoimin-
tojen alueella tietotekniikan muodossa.

Paloahon koulu on toiminut nykyisissä tiloissa Julkulan kaupunginosassa 
vuodesta 1997 lähtien. Koulun tilat ovat nykyaikaiset ja monipuoliset. Oppi-
laat opiskelevat toiminta-alueopetuksen opetussuunnitelman mukaan. Ope-
tuksen toiminta-alueet ovat: kommunikaatio, motoriikka, sosiaaliset tai-
dot, kognitiiviset taidot ja päivittäiset taidot. Koulun painotusalueet ovat 
kommunikaatio-opetus, tietokoneavusteinen opetus ja eri toiminta-aluei-
den yhdistäminen oppimistilanteessa.

Tampereella LC Teisko järjesti jo perinteeksi tulleen Talviriehan Kämmennie-
men uimarannalla 14.2.2015. Aktiivinen klubi oli järjestänyt kaikille avoi-
men lasten ja nuortentapahtuman, jossa oli nähtävää ja koettavaa kaiken-
ikäisille. Paikalle oli saapunut mm. Aitotallista hevosia, joiden kyytiin pääsi. 
Kaikkein pienimmät istuivat tukevasti ponin vetämässä reessä. 

Suuren suosion sai tälläkin kertaa jäälle aurattu rata, jossa mönkijät 
ja moottorikelkat kyyditsivät halukkaita taukoamatta. Paikalla oli vanhoja 
armeijan kuorma-autoja, joita sai tutkia ohjaamosta käsin. Teiskon VPK saa-
pui paikalle ensivasteautolla ja halukkaat saivat mitata veren sokeriarvonsa.

Poliisinkin apua pyydettiin, mutta tällä kertaa vain esittelemään hei-
dän autoaan ja sen välineitä. Kuumasta padasta sai syötäväkseen kuului-
saa Mara Rokkaa. Jälkiruuasta vastasivat klubin ladyt pitämällä kahvitelt-
taa herkkuineen. Päivään mahtui paljon, mutta loppuhuipennuksena pidet-
tiin arpajaiset mahtavine palkintoineen.

Tuomas Koskinen

Lions Club Kempele/Sampola järjesti jo perinteiseksi muodostuneen koko 
perheen Talvitapahtuman Linnakangastalon koulun ympäristössä 22.2.2015. 
Tapahtumassa lapsille oli poniajelua, vetokoirakyytiä ja moottorikelkka-aje-
lua. Varttuneempi väki sai kokeilla yhdessä lasten kanssa frisbeen- ja ket-
tinginheittotaitoa. 

Puolisoiden myyntipöydässä oli makkaraa ja muuta lämmintä suuhun 
pantavaa.

LC Euran toimelias, vuosikaudet 100 %:n jäsen, Antti Tuuppa, vastaan-
otti ansioistaan klubin toiminnassa Melvin Jones -jäsenyyden. Tuuppa on 
toiminut klubissa viimeksi nuorisovaihtoasiamiehenä sekä toiminnantar-
kastajana.

Melvin Jones -jäsenyyden Tuupalle luovutti vuoden 2013–2014 presi-
dentti Keijo Vähäaho.

Kalenterituotot Paloahon
koulun lasten iloksi

Kalenteri-idean luoja, lion Tuula Luiro-Savolainen ja presidentti Raimo Ruot-
salainen luovuttamassa kalenterituottoa Paloahon koululle. Vastaanottajana 
apulaisrehtori Suvi Orasuo. Kuva: RNen.

Erikoisen suosion sai lasten jääkiekon tarkkuuslämäri. Kuva: Juhani Man-
ninen.

Uusi Melvin Jones -jäsen Antti Tuuppa yhdessä vaimonsa Riikan kanssa vas-
taanottamassa tunnustusta. Sen luovutti pastpresidentti Keijo Vähäaho.

Tapahtuma kokosi runsaasti perheitä viettämään yhteistä talvipäivää leu-
dossa talvisäässä.
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Ruusuilla virkistystä

Senioriskootteri kuopiolais-
sotainvalidin käyttöön

Perniössä puoli vuosisataa paikallisesti palvellen

Kiuruvedellä järjestettiin omaishoitajien ja -hoidettavien virkistyspäivä las-
kiaistiistaina 17.2.2015 Hyvölänniemen leirikeskuksessa. Tapahtuman jär-
jestäminen voitiin toteuttaa LC Kiuruvesi/Helmiinan antamalla 1  000 €:n 
lahjoituksella. Järjestelyistä vastasi Kiuruveden ev.lut. srk:n diakoniatyö 
yhteistyössä Ylä-Savon SOTE ky:n henkilökunnan, Ylä-Savon ammattiopis-
ton opiskelijoiden sekä LC Kiuruvesi/Helmiinan lionien kanssa. Mukaan 
tapahtumaan pääsi 47 ensimmäisenä ilmoittunutta omaishoitajaa ja -hoi-
dettavaa. Kaikkiaan tapahtumassa oli mukana 70 henkeä. Tarjolla oli opis-
kelijoiden tekemiä hemmotteluhoitoja sekä hiusten käsittelyjä, luentoja, 
yhteislaulua, jumppaa ja tietenkin hyvää ruokaa ja kakkukahvit. 

Varat omaishoitajien virkistyspäivään saatiin myymällä ruusuja Iskelmä-
areenalla kolmena iltana Kiuruveden iskelmäviikon aikana. LC Kiuruvesi/
Helmiinan toimen varainkeräys kesällä 2014 oli lastenvaatteiden ja -tarvik-
keiden kirpputori ja arpajaiset lasten iltatorin yhteydessä. Tämä aktiviteetti 
tuotti n. 700 € ja tuotto luovutettiin käytettäväksi vähävaraisten lapsiper-
heiden virkistyslomiin.

Joulukuussa 2013 perustetun klubin työteliäs ja mielenkiintoinen toi-
minnan käynnistämisvaihe alkaa olla lopuillaan ja olemme innolla valmen-
tamassa uusia virkailijoita seuraavaan toimintakauteen. Palvelu on mei-
dän juttumme!

Teksti: Leena Pietikäinen

Entisten Särkisalon ja Perniön kuntien alueella toimiva LC Perniö juhli 
50-vuotistaivaltaan näyttävästi toiminta-alueellaan. Vain päivän yli tasa-
vuotisella klubilla oli runsaasti ohjelmaa juhlapäivänään 7.3.; kunniakäyn-
nit sankarihaudoilla, stipendien luovutustilaisuus ja illalla edesmenneit-
ten veljien muistelutuokio Ylikulman rukoushuoneella sekä iltajuhla Yli-
kulman Yhteistalolla. 

Iltajuhlan erityiset läsnäolijat olivat kesäperniöläinen PID Aimo Viitala 
sekä kolmesta vielä elossa olevasta perustajajäsenestä edelleen aktiivisesti 
toiminnassa mukana oleva jäsen, lionsritari Jouko Erjala, leijonaveteraani, 
joka pärjää edelleen hyvin nuorempien ”leijonapentujen” rinnalla. Värik-
kään historiakatsauksen jälkeen rintapieleen lisättiin myös perustajajäse-
nen 50-vuotisjäsenmerkkaus.

Juhlapäivänään klubi luovutti noin 15  000 euron summan varoja alueensa 
hyvin monipuoliselle yhteisöjoukolle, lapsista veteraaneihin asti. Koko juh-
lavuosikauden lahjoitusten määrä noussee noin 25  000 euroon. Tämän mah-
dollistaa mm. jokavuotinen Perniön Seudun Joulu -lehden julkaiseminen.

Ladytoiminta on epävirallista, mutta sitäkin tukevampaa klubitoiminnan 
rinnalla. Myös ladyt keräävät varoja lahjoituksia varten ja juhlavuonna hei-
dän tukensa eri tavoin on ollut tärkeää.

Kaikista annetuista ja saaduista huomionosoituksista neljänkymmenkah-
den veljen maaseutuklubi on samalla kertaa sekä ylpeä että nöyrä.

Teksti: Antero Peijonen, kuva: Antti Tuomikoski

LC Kuopio/Päiväranta jatkoi Kiitos veteraanit -kampanjaa luovuttamalla säh-
kökäyttöisen senioriskootterin kuopiolaiselle 45 prosentin sotainvalidille 
Toivo Eskeliselle. Skootterin haltuunsa saava Eskelinen ajoi viime kesään 
saakka kaksipyöräisellä skootterilla, mutta joutui luopumaan siitä. LC Kuo-
pio/Päivärannan ja Moottoritalo VML Sponsorin edustajat luovuttivat pyö-
rän sotainvalidien haltuun ja Toivo Eskelisen käyttöön.

Skootteri-aktiviteetin isä lion Kyösti Tolvanen kertoi, että skootterilla 
on vapaus liikkua sisällä ja ulkona, eikä se vaadi ajokorttia eikä rekisteröin-
tiä. Se on kevyt ja helppo ohjata ja nelipyöräisenä se on varustettu kaatu-
misen estävillä pyörillä.

Skootterissa on verkkovirralla toimiva automaattilaturi. Pyörän nopeus 
on 12,8 km/tunnissa ja täydellä latauksellä voi yhtämittaisesti ajaa noin 40 
kilometriä. Toivo Eskelinen asuu palvelukeskus Rauhalassa, jossa on hyvät 
tilat säilyttää skootteri.

Sotainvalidi Toivo Eskelinen kokeilemassa skootteria. Vierellä ohjeistajana 
LC Kuopio/Päivärannan lion ja aktiviteetin isä Kyösti Tolvanen. Kuva: RNen.

Lahjoituksen vastaanottajina Virranrannan vanhustyökeskuksen vastaava 
Pirjo Randelin (SOTE), LION, diakoni Tanja Reinikainen (srk.), toiminta-
terapeutti Anita Mäntyaho ja palveluohjaaja Tiina Kärkkäinen (SOTE) sekä 
luovuttajina LC Kiuruvesi/Helmiinan presidentti Leena Pietikäinen, 1. vara-
presidentti Kaisa Kämäräinen ja 2. varapresidentti Anne Härkönen. Kuva: 
Esko Pietikäinen.

LC Perniön 50-vuotisjuhlan kohokohtiin kuului Ilkka Leikkosen lauluesitys, 
säestäjänään Jorma Saaristo.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Seppo Ahonen 
LC Keiteleen etuoikeutettu jäsen Seppo Ahonen meneh-

tyi pitkäaikaisen sairauden uuvuttamana Keiteleellä 

13.12.2014. Hän oli syntynyt Hollolassa 9.2.1939. LC 

Keiteleen jäseneksi Seppo kutsuttiin 1978. Presidenttinä 

hän toimi 1985- 1986 ja lohkon puheenjohtajana 1989–

1990, sekä kuului myös Melvin Jones -jäsenkuntaan.

Elämäntyönsä Seppo Ahonen teki yrittäjänä. Seppo 

kehitti perustamansa yrityksen, Sepa Oy:n, maamme joh-

tavaksi ja yhdeksi Euroopan suurimmista kattoristikkovalmistajista. Seppo toimi 

yrityksen toimitusjohtajana ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajana. Sepa 

Oy sai vuonna 2008 valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon. Lions-toimintaan hän 

osallistui innolla ja oli kehittämässä sekä tukemassa klubia. Seppo oli erittäin 

pidetty ja arvostettu jäsen. Seppoa jäivät kaipaamaan Tuovi-puoliso, tytär ja 

poika perheineen, LC Keiteleen klubiveljet sekä laaja ystäväpiiri.

Rafael Eriksson
LC Petalax lionmedlem Rafael Eriksson avled den 

16.10.2014. Han var född i Korsholm 30.4.1946. Rafael 

blev klubbmedlem i LC Petalax 2003. Han var klubbens 

president åren 2007–2008 och hade också andra poster i 

klubben. Rafael var byggnadsentreprenör och hans yrkes-

kunskap kom väl till pass vid klubbens olika byggprojekt. 

Han var en uppskattad medlem i klubben som beredvil-

ligt ställde upp på klubbens aktiviteter. Vi inom LC Peta-

lax saknar lion Rafael som tyvärr gick bort alltför tidigt. Han sörjs närmast av 

sambo och döttrar med familjer.

Matti Erkkilä
LC Helsinki/Munkkiniemen jäsen, dipl.ins. Matti Erk-

kilä menehtyi yllättäen 18.12.2014 Libanonin Beirutissa. 

Hän oli syntynyt 17.3.1943 Porissa. Voimakkaasta isän-

maallisuudestaan huolimatta hän suuntautui kansainvä-

lisyyteen paitsi Lions-liikkeen puitteissa, myös työurallaan 

lähinnä Kone Oyj:n asiantuntijana. Hänen vastuualuei-

naan 1970-luvulta alkaen ovat olleet Ranska, Meksiko, 

Kreikka ja Turkki. Viimemainitun ohella yhteydet Lähi-

itään, myös paikallisiin lionsklubeihin olivat Matille tärkeitä.

LC Helsinki/Munkkiniemi muistaa kiitollisena Matin erinomaisena seura-

miehenä ja idearikkaana toimijana varainhankintojen ja avustuskohteiden suun-

nittelussa. Melvin Jones -jäsenyyden Matti ansaitsi kaudella 2007–08. Presi-

denttinä hän toimi 1996–97.

Sinikka Hankela 
LC Tampere/Wivi Lönn joulukuun kuukausikokouksessa kerrottiin yllättävä uuti-

nen: Sinikka Hankela on nukkunut pois täältä ikuisuuteen. Sinikka nukkui 

ikuiseen uneen 25. marraskuuta, lyhyen ennalta varoittamattoman sairauden 

jälkeen, vain 67-vuotiaana. Hän ehti sairastaa tietoisesti kaksi viikkoa. Vielä 

lokakuussa hän vietti onnistuneen loman Turkissa. Ja useimmat meistä näkivät 

hänet viimeisen kerran Evita-näytännössä myös lokakuussa.

Miten arvaamatonta onkaan elämämme kulku, meitä muistutetaan taas 

tässä, miten tärkeää on iloita ja nauttia jokaisesta päivästä tässä ja nyt, koska 

koskaan emme tiedä onko se elämämme viimeinen. Me sytytimme kynttilän 

Sinikan paikalle pöydässämme ja pidimme hetken hiljaisuuden hänen muistol-

leen ja kiitimme, että hän ehti kuitenkin olla jäsenemme vajaan kaksi vuotta.

Arvo Hannula
LC Alajärvi/Järviseudun jäsen Arvo Kalervo Hannula 

sai iäisyyskutsun 21.1.2015. Hän oli syntynyt 11.3.1941 

Alajärvellä. Valmistuttuaan agrologiksi, hän toimi Alavu-

den kunnan maatalous- ja asuntosihteerinä, kunnes hänet 

valittiin Alavuden OP- kiinteistökeskuksen toimitusjohta-

jaksi, josta jäi eläkkeelle vuonna 1997. Tällöi Arvo palasi 

kotitilalle Alajärven Luoma-aholle.

Lions-toiminnassa Arvo on ollut mukana vuodesta 

1978, jolloin hän oli perustamassa Alavus/Salmi-klubia toimien mm. president-

tinä 83–84, lohkon pj. 88–89, alueen pj. 89–90. Eläkepäivien alkaessa Alajär-

vellä lion Arvosta tuli LC Alajärvi/Järviseudun jäsen vuonna 2000. Ansioistaan 

lions-työstä hänet on palkittu Melvin Jones -jäsenyydellä. Arvoa jäivät kaipaa-

maan puoliso, tytär ja poika perheineen sekä laaja joukko leijonaveljiä eri klu-

beista. Isänsä jälkiä seuraa Pekka, josta tuli klubin jäsen 2012.
 

Reino J. Harinen
Rääkkylän lionveli Reino J. Harinen poistui keskuudes-

tamme 25.9.2014 äkillisen sairauden uuvuttamana. Hän 

oli syntynyt 27.8.1940 Rääkkylässä. Elämäntyönsä Reino 

J. teki maanviljelijänä ja puualan yrittäjänä. Klubin jäse-

neksi hänet kutsuttiin vuonna 1972 ja oli presidenttinä 

kaudella 80–81. Hän oli yksi klubin aktiivisimmista jäse-

nistä. Viime keväänä LC Rääkkylän 50-vuotisjuhlassa 

hän sai vastaanottaa Melvin Jones -jäsenyyden.

Reino J. Harinen oli aktiivinen oman yrityksensä, yritystoiminnan ja kunnan 

elinkeinoasioiden kehittäjä. Kaipaamaan jäivät puoliso ja neljä poikaa perhei-

neen sekä suuri ystävien joukko.

Mauri Heinonen  
Saimme yllättävän suruviestin, kun Vilppulan lions-

veli Mauri Heinonen oli saanut 18.1.2015 iäisyyskut-

sun. Mauri valittiin Lions-toimintaan jo vuonna 1972, 

joten toimintavuosia kertyi yli 40 eri klubeissa. Presi-

dentin tehtäviä hän hoiti vuosina 1985–1986 ollen loh-

kon puheenjohtaja samoina vuosina. Alueen puheenjoh-

tajan toimessa hän oli 1987–1988. LC Vilppulan jäse-

neksi hän tuli vuonna 2002 ja toimi aktiivisesti eri työ-

tehtävissä, tilaisuuksien järjestelyissä sekä kaikessa toiminnassa hoitaen erittäin 

hyvin oman osuutensa.

Mauri Heinonen oli syntynyt 15.2.1946 Valkealassa. Ensimmäinen työpaikka 

oli Virolahdella, josta hän siirtyi Karstulan kunnansihteeriksi kahdeksi vuodeksi. 

Ensimmäinen kunnanjohtajan paikka hänellä oli Tervon kunnassa. Siirryttyään 

Kihniöön hän hoiti kunnanjohtajan tehtäviä siellä 20 vuotta. Vuosina 1991– 

1999 hän toimi myös Pohjois- Satakunnan liiton toiminnanjohtajana. Vilppu-

lan kunnanjohtajaksi hänet valittiin vuonna 2002. Vilppulan ja Mäntän liitok-

sen myötä hän toimi kaupunginjohtajana jääden eläkkeelle heinäkuussa 2010.

Mauri Heinonen oli positiivinen ihminen, joka osoitti huomaavaisuutta ja 

ystävällisyyttä kaikkia kohtaan. Hän sai elää sisältörikkaan elämän. Perhe ja 

etenkin lastenlapset olivat lähellä hänen sydäntään. Häntä jäivät kaipaamaan 

vaimo, kaksi tytärtä perheineen sekä runsas ystävien joukko.

Osmo Hirvonen
Rääkkylän lionveli Osmo Hirvonen sai iäisyyskutsun 

10.10.2014 vaikean sairauden uuvuttamana. Hän oli 

syntynyt 23.02.1935 Rääkkylässä. Veli Osmo oli ”Riäk-

kylän Leijonien” perustajajäsen ja sai vastaanottaa viime 

vuoden keväällä 50-vuotisesta toiminnastaan ansiomita-

lin. Lions-ritariksi hänet lyötiin vuonna 2004.

Valmistuttuaan agrologiksi Osmo Hirvonen tuli koti-

tilalleen maanviljelijäksi ja osallistui sekä metsänhoitoyh-

distysten että MTK:n ym. luottamustoimiin useiden vuosikymmenien ajan. Kai-

paamaan jäivät puoliso, neljä lasta ja viisi lastenlasta sekä laaja ystävien ja tut-

tavien joukko.
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Leevi Jussila
LC Euran jäsen, talousjohtaja Leevi Jussila kuoli 3.9.2014 

Eurassa. Hän oli syntynyt Eurassa 16.12.1925. Hän toimi 

koko työuransa ajan Kuljetusliike Y Auramaa Oy:n talous-

johtajana. 

Leevi Jussilan elämää ohjasi palveluhenkisyys, joka 

korostui etenkin Lions Club Euran toiminnassa, jonka 

perustajajäsen Jussila oli. Myös hänen sydäntään lähellä 

oli veteraanitoiminta. Jussilan osuus Euran Pirtin uudel-

leen rakentamisessa oli ratkaiseva. Lions-työn ohella Leevin rakkaimpia har-

rastuksia oli musiikki ja erityisesti laulaminen. Jussila toimi lions-toiminnassa 

oman klubin kaikkien vastuutehtävien lisäksi mm. varapiirikuvernöörinä. Jus-

sila nimitettiin Lions-ritariksi ansioittensa vuoksi 2.4.2000. Koko klubitoiminn-

nan ajan Jussila oli 100 %:n jäsen. Leeviä jäivät kaipaamaan kaksi tytärtä lap-

sineen ja lapsen lapsineen sekä veljespiirien lisäksi lukematon ystävien joukko.

Ahti Juvani
LC Kempele/Sampolan leijonia kohtasi suruviesti 

11.1.2015, kun klubin perustajajäsen ja vanhin veli, 

maanviljelijä Ahti Juvani poistui keskuudestamme. Hän 

syntyi 7.10.1936. Ahti oli laajasti tunnettu vaikuttaja 

maatalousalalla, kunnalliselämässä ja järjestötyössä. Hän 

oli monessa mukana.

Ahti oli vuonna 1983 perustamassa LC Kempele/Sam-

polan klubia. Sitten hän toimi siinä aktiivisesti kuole-

maansa saakka, koko ajan sadan prosentin jäsen. Klubin presidenttinä Ahti 

toimi kaudella 1987–1988 ja 2007–2008. Lohkon puheenjohtajana hän oli 

kaudella 2004–2005. Ahti oli Melvin Jones -jäsen. Ahti oli klubin keskeisiä 

tukipilareita ja isähahmo, joka vaali parhaita lionsperiaatteita. Siinä puoliso 

Maija-Liisa on ollut aina rinnalla tukemassa ja huolehtimassa. Leijonien pal-

velutehtävä on ollut heille erityisen tärkeä ja sydäntä lähellä. Ahdin ja Maija-

Liisan isossa pirtissä on saatu monesti nauttia maalla perinteisestä vieraanva-

raisuudesta, kun he ovat kutsuneet syntymäpäiväjuhliin ja erilaisiin tapahtu-

miin. Ahtia jäi kaipaamaan vaimo Maija-Liisa, viisi lasta ja 13 lastenlasta sekä 

sukulaiset ja laaja ystäväjoukko.

Aaro Kotiranta
LC Oriveden pitkäaikainen jäsen Aaro Olavi Kotiranta 

poistui joukostamme 12.10.2014. Hän oli syntynyt Lie-

dossa 6.3.1918. Lions Club Oriveden jäseneksi Aaro kut-

suttiin 7.11.1960. Aaro oli tunnollinen ja pidetty veli 

klubissa. Hän oli sadan prosentin kokouksissa kävijä ja 

hänen tunnutlauseensa oli: “Kerran leijona, aina leijona”. 

Tätä tunnusta Aaro tinkimättä kantoi koko leijonauransa 

ajan. Klubin presidentti Aaro oli vuosina 1972–1973.

Veli Aaro oli Melvin Jones -jäsen ja Aarne-ritariksi hänet lyötiin 91-vuo-

tiaana. Mittavan työuransa ja eläkkeelle jääntinsä jälkeen 1946 perustamansa 

Mikmall yrityksen pyörittämisestä hänet palkittiin Keskuskauppakamarin kul-

taisella elämäntyömerkillä vuonna 2008. Sotaveteraanina, Isänmaan ja leijo-

nien puolesta Aaro oli aktiivisesti mukana järjestämässä seppeleenlaskuja san-

karihaudoille. Oriveden kummiklubia LC Längelmäkeä hän oli perustamassa 

vuonna 1975.

Veli Aaro oli vielä viime vuosinaankin, korkeasta iästään huolimatta ensim-

mäisten joukossa, kun oli kysymys aktiviteteistä, retkistä, juhlista tai sauna illoista. 

Klubi jäi kaipaamaan meidän kaikkien leijonien leijonaa. Ohjenuoraksi kaikille 

leijonille sopisi tuo Aaron motto: Kerran leijona aina leijona. Leijonien lisäksi 

Aaroa kaipaamaan jäivät tyttäret, muut sukulaiset ja ystävät. 

Aaro Lahtinen
LC Joensuu/Pielisjoen jäsen, ekonomi Aaro Olavi Lahtinen kuoli 23.1.2015. 

Hän oli syntynyt 23.1.1923. Aaro Lahtiselle hahmottui kutsumukseksi lähteä 

opiskelemaan ekonomiksi, päästä sisälle talouselämään. Sekä kauppaoppilaitos, 

nuorten opettaminen että pankkilaitos saivat kokea Aaron myönteisen ja valoi-

san asenteen työhönsä. Lions-toimintaan hän liittyi v.1963.

Aaro Lahtisella oli taito luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä. Hän 

oli avoin ja luottamusta herättävä. Hän luotti ja häneen luotettiin.

Veteraani Aaro Lahtisen yli 90 vuotta kestänyt elämä oli monin tavoin isän-

maata rakentaneen elämänkoululaisen tilinpäätös. Kiitollisin ajatuksin muis-

tamme Joensuu/Pielisjoki-klubissa klubiveljeämme ja ystäväämme.

Lauri Lahtinen
LC Kauhavan jäsen Lauri Lahtinen nukkui pois pitkäai-

kaisen sairauden uuvuttamana 24.9.2014 Kauhavalla 82 

vuoden ikäisenä. Hän oli syntynyt Kauhavalla 7.8.1932.

Lauri Lahtinen teki elämäntyönsä verojohtajana 

Posiol la. Siellä hän myös liittyi LC Posion jäseneksi 

vuonna 1970 hoitaen vuosien myötä tärkeimpiä tehtäviä 

klubissa. Lauri oli aktiivinen klubiveli, joka omalla rau-

hallisella ja luotettavalla tavalla paneutui hänelle uskot-

tuihin tehtäviin. Voidaan sanoa, että Lauri oli ”sydänleijona”. Työnsä ohessa hän 

toimi myös monessa kunnan ja seurakunnan luottamustehtävässä sekä vapaaeh-

toistoiminnassa. Urheilu oli hänen sydäntään lähellä.

Eläkkeelle jäätyään Lauri muutti puolisonsa kanssa synnyinseudulleen Kau-

havalle ja liittyi LC Kauhavan jäseneksi vuonna 1997 ja oli sen jäsenenä kuo-

lemaansa saakka. Kauhavalla ollessaan hän oli mm klubin presidentti toimin-

tavuonna 2001–2002.

Lauria jäivät kaipaamaan puoliso Anna-Liisa, kolme lasta perheineen sekä 

laaja omais- ja ystäväjoukko.

Esko Luoranen
LC Joutsa/Jousan perustajajäsen, metsätalousinsinööri 

Esko Luoranen kuoli vaikean sairauden murtamana Jout-

sassa 22.12.2014. Hän oli syntynyt 3.9.1942 Mäntyhar-

julla. Hän toimi yli 37 vuotta aktiivisesti klubin eri teh-

tävissä ja aktiviteeteissa aina loppuun asti. Klubin presi-

denttinä hän toimi kaudella 1991–92. Lion-veljet muis-

tavat häntä lämmöllä aktiivisena, huuomorintajuisena ja 

aina valmiina erilaisiin tehtäviin olleena lionina.

Elämäntyönsä hän suoritti Enso Gutzeitin / Stora Enson piiripäällikkönä. 

Metsänhoidon lisäksi Eskon harrastuksiin kuuluivat musiikki, mm. mieskuoro-

laulu, hirvenmetsästys, hiihto ja muu kuntoilu sekä kunnalliset luottamustoi-

met. Eskoa kaipaamaan jäivät perhepiiri lapsenlapsineen, sisarukset sekä laaja 

ystävien ja lionveljien joukko.

Erkki Lyijynen
LC Lappeenranta Saimaan pitkäaikainen jäsen, maanvil-

jelijä, toimitusjohtaja Erkki Lyijynen kuoli lyhyen aikaa 

sairastettuaan 24.1.2015 Lappeenrannassa. Hän oli syn-

tynyt 16.3.1925. Urheilumenestystä Erkille tuli hiihdossa 

sekä yhdistetyssä, mutta eniten soudussa. Komein saavutus 

oli viides sija perämiehellisen kaksikon kisassa Helsingin 

olympialaisissa 1952. Kaikkiaan Lyijynen sai 11 Suomen 

mestaruutta soudun eri kokoonpanoissa. Työuransa Erkki 

aloitti Yhtyneiden Paperitehtaiden palveluksessa. Tämän jälkeen hän työskenteli 

monissa vakuutusyhtiöissä eri puolilla Etelä-Suomea. Vuonna 1969 Erkki aset-

tui pysyvästi Rikkilään hoitamaan kotitilaansa.

Erkki oli erikoisen aktiivinen, esimerkillinen ja luotettava lions -periaatteita 

noudattava leijonaveli. Hän palveli klubin aktiivijäsenenä 42 vuotta. Klubin 

presidenttinä hän toimi kaudella 1981–82. LC Lappeenranta/Saimaan klubi-

veljet kiittävät ja kunnioittavat lion Erkkiä yhteisistä vuosista sekä Lions-jär-

jestön hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Pidettyä veljeä jäivät kaipaamaan 

puoliso Raili, poika Pekka perheineen, muut sukulaiset, leijonaveljet sekä laaja 

ystävien joukko.

Juha Mattila
LC Tikkurila-Dickursbyn leijonaveli Juha Markku Mat-

tila nukkui pois yllättäen 2.9.2014, vain kuukausi tode-

tun sairauden jälkeen. Vuonna 1947 Mäntyharjulla 

maanviljelijäperheeseen syntynyt Juha kuului sitkeään 

sodanjälkeiseen suureen ikäluokkaan, jonka molemmat 

vanhemmat olivat ison osan nuoruudestaan sotapalve-

lussa.

Monien vastuullisten työtehtäviensä sijaan hän eläk-

keelle jäädessään sanoi arvostavansa elämässään kaikkein eniten omaa perhet-

tään, ei saavuttamiaan titteleitä tai vastuullisia tehtäviään. Koulutukseltaan 

Juha oli merkonomi. Juha oli uskollinen Lions-veli, jonka kummi veli Heikki Vai-
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nikka pyysi mukaan toimintaan vuonna 1991. Klubin presidenttinä hän toimi 

vuosina 2001–2002. Lions-työssään Juha oli aktiivinen ja toimelias ja yhdessä 

vaimonsa Ninan kanssa järjesti myös tempauksia ja tapahtumia varainhankin-

taa varten. Lions-työssään Juha oli useimpana vuonna sataprosenttinen jäsen ja 

sai klubista monia läheisiä ystäviä, joista vuosien mittaan tuli myös koko Mat-

tilan perheen ystäviä. Juhaa jäivät kaipaamaan vaimo Nina sekä pojat Ville 

ja Antti perheineen ja tytär Venla. Kolmelle lapsenlapselleen Juha oli Paapa.

Otto Manninen
LC Sotkamon aktiivinen lion, piirimetsänhoitaja Otto 

Manninen menehtyi yllättäen lenkkipolullaan Sotka-

mossa 29.12.2014. Hän oli syntynyt 23.3.1942 Valkea-

lassa. Otolle oli hyvin läheistä Lions-toiminta: LC Sot-

kamo/Vuokatti 1978–1982 ja vuodesta 1982 LC Sot-

kamo. Hän oli klubimme presidentti 1990–1991, useita 

vuosia sihteeri sekä erittäin hyvänä kummi. Hänen aloit-

teestaan perustettiin Sotkamoon vuonna 2006 Yrittäjä-

puisto, joka Otolle oli kunnia-asia.

Kunnianosoituksena humanitaarisesta työstä Otto palkittiin vuonna 2011 

klubimme ensimmäisenä leijonana Melvin Jones -jäsenyydellä. Otto oli järjestö- 

ja kulttuuripersoona. Hän oli näyttelijänä kesäteatterissa ja Kullervo-ooppe-

ran tuottajana Sotkamon Nuorisoseuran Teatteri Havukassa. Runoudessa häntä 

kiinnostivat V.A. Koskenniemen ja Eino Leinon tuotannot. Leinon runoissa hän 

yhdisti sukujuurensa Kainuun sielunmaisemiin. Hän julkaisi 2011 omakustan-

teisen esikoisrunokokoelmansa Pimeässä arat jalat: runoja vuosikymmenten var-

relta. Seuraavan runokirjan piti ilmestyä ennen Suomen Lions-liiton 62. vuo-

sikokousta, joka pidetään Vuokatissa 12.–14.6.2015. 

Ottoa jäivät kaipaamaan puoliso Kirsti, kolme lasta perheineen sekä runsas 

joukko ystäviä. Sotkamon leijonat kiittävät ja kunnioittavat lion Otto Manni-

sen elämäntyötä ”Me palvelemme” -hengessä. Aarto Mäkinen

Seppo Nieminen
Muonion lionsklubin jäsen Seppo Ensio Nieminen syntyi 

Rovaniemellä 18.3.1937 ja kuoli Lapin keskussairaalassa 

18.1.2015. Seppo liittyi Kittilän klubiin vuonna 1966 

ja siirtyi Muonion klubiin vuonna 1971. Muoniossa hän 

toimi verojohtajana vuosituhannen vaihteeseen asti. Hän 

oli Muonion klubin aktiivisimpia jäseniä. Presidenttinä 

hän toimi kaudella 1976–1977. Hän ehti hoitaa lähes 

kaikkia virkailijatehtäviä. Viime vuosina Seppo vastasi 

huolella arkistostamme. Hänet on palkittu Melvin Jones -jäsenyydellä. Seppo 

teki antaumuksella kaikki hänelle annetut tehtävät. Hänen puolisonsa Kaarina 

on aktiivi Muonion lionsladyjen toiminnassa. Sepon sairastuminen oli meille 

lionsveljille ikävä yllätys. Epäselvyys neurologisen sairauden vakavuudesta kal-

voi meidän kakkien mieltä. Diagnoosin varmistumisen odotus oli varmaan eten-

kin omaisille erittäin raskasta. Odotimme Seppoa vielä viime syksynä mukaan 

toimintamme. Kauniit muistot Seposta eivät koskaan unohdu. Hänen leppoisa 

olemus ja huumori ovat jääneet pysyvästi mieliimme. Seppoa jäi kaipaamaan 

puoliso, tytön ja pojan perheet, sukulaiset ja laaja ystäväpiiri.

Seppo Nikkari
LC Tampere/Harjun etuoikeutettu jäsen Seppo Nik-

kari menehtyi pitkäaikaisen sairauden murtamana 

21.11.2014. Hän oli syntynyt 2.7.1938. Elämäntyönsä 

Seppo teki pakkausalalla. Hän oli yksi Metalpak Oy:n 

perustajista ja oli toimitusjohtajana eläkkeelle siirtymi-

seensä saakka.

Lionstoimintaan hän tuli v. 1976 ja LC Tampere/Har-

juun v. 1981 ja oli presidenttinä 1989–90. Seppo toimi 

ansiokkaasti ja aktiivisesti monissa klubin tehtävissä ja nimitettiin Melvin Jones-

jäseneksi ja Lions-Ritariksi. Liikunta, luonto, kalastus ja varsinkin kesämökki oli-

vat Sepolle läheisiä. Hänet tunnettiin iloisena ja auttavaisena lionsveljenä. Sep-

poa jäivät kaipaamaan puoliso Eila ja lapset perheineen sekä lionsveljet ja ystävät.

Veli Oinonen
LC Ristiinan jäsen Veli Oinonen siirtyi ajasta ikuisuu-

teen keskellä hehkeintä kesää 27.6.2014. Hän oli synty-

nyt Juvalla 9.1.1931 maatalon poikana. Sieltä elämä 

johdatti hänet metsätöihin ja pian työnantaja koulutti 

hänet metsäteknikoksi. Kierreltyään eri puolilla Suomea 

hän siirtyi eläkkeelle jäätyään Ristiinaan.

Lions-toimintaan hän tuli mukaan LC Ristiinan jäse-

neksi v. 1970 ja toimi presidenttinä kaudella 2001–2002. 

Hänet muistetaan aktiivisena ja aina myhäilevänä talkoohenkisenä veljenä. 

Veli siunattiin Ristiinan kirkkomaahan Ristiinan kesämarkkinapäivänä, jol-

loin samalla kunnioitettiin aktiivijäsenen viimeistä matkaa. Veliä jäivät kai-

paamaan vaimo Tuovi ja lapset.

Heikki Partanen
LC Muhoksen pitkäaikainen jäsen apteekkari Heikki 

Partanen sai iäisyyskutsun 15.12.2014. Hän oli syntynyt 

Iisalmessa 23.10.1933. Heikki kutsuttiin klubin jäseneksi 

vuonna 1981. Presidenttinä hän oli vv. 1989–90. Aktii-

vinen ja tunnollinen uurastaja vastaanotti Melvin Jones-

jäsenyyden v. 2001. Viimeisen vuosikymmenen aikana 

Heikin sydäntä lähellä oli toinen harrastustoiminta.

Hän toimi innokkaasti Muhoksen Sotaveteraaniyh-

distyksen kannattajajäsenenä. Lupsakkaa leijonaa jäivät kaipaamaan puoliso 

Hilkka, lapset, lapsenlapset sekä lukuisa leijonien ja ystävien joukko.

Paavo Rantasuo
LC Savonlinna/Säämingin lionsveli Paavo Rantasuon 

35 vuotta kestänyt lionstaival päättyi lyhyeen sairauteen 

ennen joulua. Paavo syntyi Oulussa 31.7.1932. Insinöö-

rinä hän työskenteli Oulu Oy:ssä, Veitsiluoto Oy:ssä, Kuo-

piossa ja suurimman osan työelämästään Savonlinnnan 

Lypsyniemen konepajan palveluksessa. Hän työskenteli 

neljä vuotta Saksassa, josta palasi takaisin Savonlinnaan. 

Lionsklubiin hänet kutsuttiin v. 1979. joten hänestä 

tuli horoskoopin kautta tuplaleijona, kuten hän itse asian ilmaisi. Klubin presi-

denttinä hän oli kaudella 1997–98 ja ehti olla vuorollaan kaikissa klubin vas-

tuutehtävissä niin hallituksessa, toimikunnissa vetäjänä kuin asiamiehenäkin. 

Hallinnollinen kokousmenettely otettiin klubissa käyttöön hänen aloitteestaan. 

Klubin jäseniä innostettin tulemaan mukaan asioiden valmisteluun ja ladyjen 

mukanaoloa klubi-illoissa korostettiin. Hän oli pitkään 100 % läsnäolija klubin 

toiminnassa, veti mielellään tietokisoja ja oli Laitaatsalmen taistelun asiantun-

tija. Jos klubisääntöjä oli tarpeen tarkistaa, oli Paavo tarkkana lionina vetovas-

tuussa uudistuksen teossa. Häntä voi perustellusti luonnehtia ”luottoleijonaksi”. 

Klubin 50-vuotisjuhlassa 25.10.2014 Paavo oli määrä lyödä Lions-Ritariksi. 

Sairaalassa olon takia Paavo ei ollut paikalla, mutta hän sai tiedon valinnasta 

ilmaisten siitä suuren ilonsa. Yllättävä poismeno jätti veljet syvän suruun tuntoi-

hin ja kaipuuseen vaimon, pojan ja kahden tyttären ja heidän perheittensä ohella. 

Heikki Serkamo
LC Helsinki/Mellunmäen jäsenet saivat yllättävän uuti-

sen, kun tieto presidenttiämme Heikki Serkamoa golf-ken-

tällä Portugalissa kohdanneesta onnettomuudesta saavutti 

meidät. Ensin hieman toivoa herättänyt tieto tilanteesta 

kääntyi nopeasti suruviestiksi ja Heikki menehtyi sairaa-

lassa 10.4.2014 hyvästä hoidosta huolimatta. Heikki liit-

tyi klubiin 1981. Hän oli klubimme keskeinen vaikuttaja. 

Kolmas kausi presidenttinä oli hyvä esimerkki hänen val-

miudestaan tarttua haasteisiin ja ottaa vastuulleen klubin kehittämisen johto. 

Kesken jäänyt kausi oli menestyksellinen. Myös piirin toimiin Heikki ehti osal-

listua. Piirisihteeri 1996–97, lohkon puheenjohtaja 1997–98 ja alueen puheen-

johtaja 1998–99 olivat hänen kokemuslistallaan. 

Urheiluharrastus toi runsaasti sisältöä ja tapahtumia Heikin elämään. Pesä-

palloharrastuksen hän aloitti helsinkiläisen Puna-Mustien joukkueessa. Golf-

harrastus tuli vuosien myötä tärkeäksi Heikille ja puolisolleen Ritvalle. Heikki 

vähitellen ohjautui erilaisiin harrastusjärjestön johtotehtäviin. Heikkiä jäivät 

kaipaamaan puoliso Ritva, kaksi tytärtä perheineen sekä laaja sukulaisten ja 

ystävien joukko.
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Sakari Sundholm
LC Turku/Ilpoisen etuoikeutettu jäsen Sakari Sundholm 

menehtyi 27.6.2014 pitkään sairastettuaan.

Hän oli syntynyt 27.11.1937 ja liittyi klubiin kau-

delle 1997–1998 siirtojäsenenä, jatkaessaan ansiokasta 

ja kirjallisestikin merkittävää veroasiantuntijan uraansa 

Turussa. Klubissa hän ehti toimia useammassa hallitus-

tehtävässä, joista myös presidenttinä kaudella 98–99. 

Sakarin leppoisaa ja luotettavan oloista hahmoa jäivät 

kaipaamaan läheisten lisäksi lionveljet ja suuri joukko muita ystäviä.

Asko Särkkä
LC Siilinjärvi/Sandelsin jäsen Asko Särkkä syntynyt 

21.1.1948 ja kuoli 9.9.2014. Asko toimi klubin pre-

sidenttinä kaudella 1994–1995. Asko oli pidetty klu-

bin jäsen. Elämän työnsä Asko suoritti Kemiran pal-

veluksessa kehityspäällikkönä. Askon harrastuksiin kuu-

lui kalastus ja golfin pelaaminen ja hän edusti klubia 

monissa lions golf-kilpailuissa. Askoa jäivät suremaan 

vaimo, kaksi lasta ja seitsemän lasten lasta. 

 

Paavo Tapio
LC Muhoksen jäsen, lion Paavo Olavi Tapio on siirtynyt ajasta ikuisuuteen 

18.9.2014.Hän oli syntynyt 12.6.1943. Paavo kutsuttiin Lions-toimintaan 

31.12.1993 LC Maikkulan klubiin. Hän siirtyi LC Muhoksen klubiin 2005, 

jossa toimi kuolemaansa asti.

Paavo oli klubin presidentti kaudella 1999–2000 ja ZC 2012–2013. Mel-

vin Jones-jäsenyys Paavolle myönnettiin vuonna 2011. Elämäntyönsä hän teki 

askartelunohjaajana OYS:n palveluksessa.

Harrastuksia olivat mm. posliininmaalaus, öljyvärityöt kuorotoiminta. Paa-

voa jäivät kaipaamaan puoliso Terttu ja poika Tuukka perheineen, lähiomaiset 

sekä lukuisa joukko ystäviä perheineen.

Matti Tenhunen
Lions Club Pieksämäk/MLK:n jäsen Matti Tenhunen 

kuoli 30.12.2014 vaikean sairauden murtamana. Hän 

oli syntynyt Joroisissa 25.2.1938. Matti hankki nuorena 

maatalousalan koulutuksen ja työskenteli sen jälkeen 14 

vuoden ajan seminologina Konnevedellä. Vuonna 1973 

hän siirtyi alansa esimiestehtäviin Pieksämäelle, jossa 

toimi 30 vuoden ajan kenttäpäällikkönä ensin keinosie-

mennysyhdistyksellä ja myöhemmin Jalostuspalvelulla.

Klubiin Matti kutsuttiin vuonna 1970. Yli 40 vuotta kestäneen jäsenyytensä 

aikana hän tuli hoitaneeksi kaikkia klubivirkoja toimien mm. kaksi kautta 

klubipresidenttinä. Matti oli myös Melvin Jones-jäsen. Klubikokouksissa hän 

oli aktiivinen keskustelija, joka ei milloinkaan unohtanut lionismin periaat-

teita ja palvelujärjestön tarkoitusta. Matilla oli niin ikään erinomainen huu-

morintaju, jonka avulla hän tuki klubin sisäistä viihtyvyyttä ja hyvää yhteis-

henkeä. 2000-luvulla Matti Tenhunen toimi ansiokkaasti Pieksämäen Palve-

luskoirayhdistyksessä ja vaikutti ratkaisevasti Pieksämäen koirahallin rakenta-

miseen sekä seuran toiminnan myönteiseen kehittymiseen.

Pekka Tuhkanen
LC Keiteleen yllätti suruviesti klubin jäsenen Pekka 

Tuhkasen poismenon johdosta. Hän kuoli äkillisesti 

20.9.2014. Pekka oli syntynyt Keiteleellä 10.12.1955. 

Elämäntyönsä Pekka teki poliisina, vanhempana kons-

taapelina. LC Keiteleen jäseneksi hänet kutsuttiin 

1.1.1990 ja klubipresidenttinä Pekka toimi kaudella 

1999–2000. 

Pekka harrasti lentopalloa, myös metsästys ja kalas-

tus olivat hänelle kaikissa muodoissa mieluisaa. Pekkaa jäivät kaipaamaan 

puoliso Anna-Liisa, tyttäret perheineen, äiti, veli ja sisaret perheineen ja suuri 

joukko ystäviä ja sukulaisia, joiden elämään jäi iso aukko Pekan varhaisen 

poismenon johdosta.

Martti Turtiainen
LC Kontiolahti/Höytiäisen jäsen Martti Turtiainen 

menehtyi 2.12.2014. Martti oli syntynyt Savonlinnassa 

21.3.1947. Koulutukseltaan Martti oli venepuuseppä.

Joensuuhun hän tuli Lohi Oy:n mukana, jonka jäl-

keen hän toimi tuotantopäällikkönä Joensuun Hautaki-

vellä. Hän perusti ystävänsä kanssa vene ja kone liikkeen 

Kone-Masa. Martti perusti myöhemmin liikkeen Ruuvi-

joki Oy:n, jossa hän toimi toimitusjohtajana. Liike yhdis-

tyi Tools Oy:hyn, josta Martti jäi eläkkeelle.

LC Kontiolahti/Höytiäisen jäseneksi Martti kutsuttiin vuonna 2002. Lions-

työnsä hän hoiti kiitettävästi toimiessaan kaikissa tärkeissä viroissa ja lohkon 

puheenjohtajana. Martti järjesti työpaikaltaan klubille tuottavia aktiviteetteja 

sekä hänet lyötiin Lions-ritariksi 14.4.2012.

Pidettyä klubiveljeä jäivät kaipaamaan vaimo Anja, pojat Ari, Mika, Jani, 

Timo ja Sami, lukuisat sukulaiset, ystävät, työtoverit sekä lionsveljet.

Olavi Vaittinen
LC Lappeenranta/Kanavan lionveli Olavi Vaittinen 

kuoli Lappeenrannassa 15.12.2014 vaikean sairau-

den uuvuttamana. Hän oli syntynyt 1943 ja tuli klu-

biin 1997.

Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi hän loi työ-

uransa Kaukas Oy/UBM-Kymmenen leivissä toimien 

mm. projekti-insinöörinä Brasiliaan rakennetussa sellu-

tehtaassa ja Rauma-Repolan Amerikkaan rakentamassa 

tehtaassa. Monet olivat ne aktiviteetit, joita yhdessä toteutimme hänen mökil-

lään muikkuja savustaen ja purkittaen. Hänet muistetaan aktiivisena veljenä 

mm. vaaritoiminnassa. Suremaan jäivät puoliso ja kaksi tytärtä perheineen 

sekä lukuisa joukko sukulaisia ja ystäviä.

Timo Viljanen
LC Helsinki/Revonsalmen jäsen ja Buletti Oy:n johtaja 

Timo Viljanen nukkui pois jouluaattona 24.12.2014 

äkillisen sairauden seurauksena. Timo oli syntynyt 

26.4.1947. Klubiin hänet oli kutsuttu 1.1.1987. Muis-

tamme Timon empaattisena ja myhäilevänä klubivel-

jenä, joka ehti toimia monissa klubin tehtävissä niin 

hallituksessa kuin aktiviteeteissa. Presidenttinä hän oli 

kaudella 2003–2004.

Esko Vähätalo
Juicen sanat ”Ei elämästä selviä hengissä” olivat tyttären 

pojan mukaan LC Taivassalon perustajajäseniin kuu-

luneen Esko Yrjö Vähätalon usein lainaamia. Esko sel-

visi 30.12.2014 asti, jolloin lyhyt mutta ankara sairaus 

uuvutti hänet. Hän oli syntynyt Taivassalossa 4.3.1927 

yrittäjäperheeseen. Lapsuusvuosia varjostivat tuberkuloo-

siin sairastuminen ja Paimion parantolassa vietetty aika. 

Nuoruusvuodet kuluivat sodan varjossa. Eskolla oli raskas 

tehtävä silloin: hän kuljetti hevosella sankarivainajia Vinkkilän juna-asemalta 

oman kirkon ruumishuoneelle. Sodan jälkeen Esko pääsi mielihommaansa, auto-

jen pariin ja toimi linja-auton kuljettajana. 1950-luvun puolivälissä Esko ryh-

tyi hoitamaan äitinsä ja isänsä leipomo- ja kahvilayritystä.

Esko jaksoi osallistua rakkaaseen Lions-harrastukseensa, vain viime vuosi 

oli etuoikeutetun jäsenen syrjäänvetäytymisen aikaa. Presidenttinä Esko toimi 

kaudella 1973–1974. Jäämme kaipaamaan Eskon tarinoita ja muisteluksia, 

niin kuin varmaan hänen perheensäkin, puoliso, neljä lasta, yhdeksän lasten-

lasta, 15 lastenlastenlasta ja kaksi lastenlastenlastenlasta.
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Meilahden kirkossa Helsingissä järjestettiin lotille ja veteraaneille suun-
nattu Korsuhartaus tiistaina 10.3. Järjestäjinä olivat LC Helsinki/Pikku-
Huopalahti ja Meilahden seurakunta. Konsertin musiikista vastasi Kor-
suorkesteri.

Konsertin tuotto käytetään Uuden Lastensairaalan hyväksi. Meilah-
den seurakunta on lastensairaalan kummiseurakunta, rakennetaanhan 
sairaala sen toiminta-alueelle.

Yleisö piti kuulemastaan. Ohjelmisto sopi hyvin korsuhartauteen. 
Hengellisten laulujen lisäksi kuultiin ajankohtaan hyvin sopivia sota-
ajan lauluja. Samalla viikolla 13.3. tuli kuluneeksi 75 vuotta talviso-
dan päättymisestä.

Antti Tuomikoski

LC Kuopio/Päiväranta lahjoitti Kuopion kaupunginteatterille defibril-
laattorin ensiapulaitteeksi. Laite on ensimmäinen kuopiolaisissa kult-
tuurilaitoksissa ja toistaisesti ainoa, jonka lionsklubi on lahjoittanut 
kulttuurilaitoksiin.

Kuopion teatterissa käy vuosittain noin 65  000 asiakasta. Kävijöi-
den joukossa on myös iäkkäitä henkilöitä, jotka voivat tarvita elvytystä 
teatterivierailun aikana. Nopea ensiapu ja elvytys on ensi arvoisen tär-
keää rytmihäiriön tai sydänpysähdyksen ilmaannuttua. Defibrillaattori 
eli deffa opastaa auttajaa suomenkielisin ääni- ja tekstiohjein vaihe vai-
heelta toimimaan oikein. Auttajan ei tarvitse päätellä tarvitseeko autet-
tava defribrillaatioiskua, vaan kone tekee päätöksen tarvitaanko iskua 
antaa vai ei. Käyttäjän tehtävänä on laitteen ohjeiden kuuntelu ja nii-
den mukaisesti toimiminen.

Teatterin käyttöpäällikkö Juha Westman totesi, että ensiapulaite on 
mielekästä sijoittaa ala-aulaan, jossa sen havaitsee mahdollisimman 
moni.

Korsuhartaus 
lotille ja veteraaneille

Kuopion teatteri sai
”Deffa”-sydänelvytyslaitteen

Ensiapulaitteen luovuttivat vasemmalta Päivärannan presidentti Raimo 
Ruotsalainen, taustalla sihteeri Otto Pitkänen ja aktiviteetin toteuttaja 
lion Reijo Raatikainen. Teatterin puolesta vastaanottajia olivat aula-
päällikkö Markku Mönkkönen ja oikealla käyttöpäällikkö Juha West-
man. Heidän välissään SPR:n Savo-Karjalan ensiapukoulutuspäällikkö 
Hannu Antikainen. Kuva: RNen. 

Reeta Vestman konserttitähtenä
Viides LC Siilinjärvi/Sandelsin hyväntekeväisyys-konsertti pidettiin Sii-
linjärven Salmin Salissa 15.2.2015. Konsertin pääesiintyjänä oli näyt-
telijä-laulaja Reeta Vestman, säestäjänään Tapio Nykänen, piano. Vest-
man on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius Akatemiasta sekä 
opiskellut Lontoon Royal Academy of Musicissa.

Siilinjärven konsertissa laulaja esitti tunnettuja musikaali-, elokuva-, 
jazz- sekä oopperakappaleita upeasti tulkiten, pianisti Tapio Nykäsen 
varman ja tyylikkään säestyksen myötäilemänä. Reeta Vestmanin juon-
not ja niihin liittyvät pienet tarinat lisäsivät esityksen viihdyttävyyttä.

Konsertin ensimmäisellä jaksolla kuultiin nuorten soolo- ja bändi-
esityksiä ohjaajansa, musiikinopettaja Sari Ropposen johdolla. Peräti 
13 nuorta musiikinharrastajaa pääsi näyttämään osaamistaan salin-
täyteiselle yleisölle. Konsertin kutsuvieraina oli joukko veteraaneja, 
omaishoitajia sekä kehitysvammaisia nuoria. Konsertin tuotto käyte-
tään ensisijaisesti nuorisotyöhön.

Mikko Inkinen

Reeta Vestman, pianisti 
Tapio Nykänen sekä 
oikealla konsertin 
juontaneet lady Kaija 
Väänänen ja lion Mikko 
Inkinen.

Naisex-messut menestys
LC Salon Birgittojen järjestämät Naisex-messut 7.3. onnistuivat yli 
odotusten. Harmaa sää ehkä hieman suosi messuja ja kävijöitä oli 
lähes 800. Uusi, tilavampi Salon ammattiopiston tila sai paljon kii-
tosta kävijöiltä ja näytteille asettajilta. Tanja Karpela avasi messut ja 
Jaakko Selin piti kaksi tunnin mittaista tarinatuokiota Jaakon matkassa.

LC Salon Birgitat olivat tyytyväisiä messujen tulokseen ja kävijä-
määrään. Ensi vuonna uudelleen. 

Naisex-
messujen 
päätähti 
Jaakko Selin 
on Birgitta 
Leenu Lehtolan 
haastateltavana. 
Kuva: Arto Tuominen.

. 
minen

Meilahden kirkossa vietettiin 10.3. korsuhartautta.
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LC Kuusankosken Veijo Oinonen 
on luontoihminen joka solullaan. 
Miehen suhde lumeen juontuu jo 
lapsuuden lumiukkojen ja linno-
jen teosta. Hän on ”lapinhullu” ja  
viettää kairoissa kaamoksesta mojo-
van siivun. Omia retkikumppa-
neitaan hän avustaa suksien voite-
lussa, jossa hän on varsinainen eks-
pertti. 

1. Mistä kumpusi ryhtymisesi 
lumen/jäänveistäjäksi ja koska 
harrastus alkoi?
– Vuonna 1988 Kuusankoskella jär-
jestettiin lumenveiston SM-kilpailut, 
joita kävin seuraamassa. Kipinä syt-
tyi ja kahden Kuusaan Ladun kave-
rin kanssa olimme Joensuussa seu-

raavan vuoden SM-kisoissa neljän-
siä. Olen osallistunut 25 kertaa ker-
taa lumenveiston SM-kilpailuihin ja 
2009 olin tuomarina, kun en pysty-
nyt osallistumaan akillesjännevam-
man vuoksi.

2. Onko veistoksen teko ryh-
mätyötä vai onko jokaisella oma 
vahvuusalueensa?
– Jonkun on oltava johtaja, jonka on 
tiedettävä perusajatus ja jopa käsky-
tettävä mitä tehdään ja miten ede-
tään. Itselleni on vuosien saatossa 
kehittynyt kyky suunnitella veistos 
ja jopa tehdä se kokonaan itse, mikäli 
aikaa olisi. SM-tasolla aika on rajattu, 
joten kokonaisuus on ehdottomasti 
ryhmätyötä hyvin johdettuna.

 

3. Mistä ideat veistoksiin?
– Se onkin se vaikein tehtävä! 
Ideoit a olen saanut kirjoista, veis-
toksista, luonnosta, eläimistä jne.  
Joihinkin kisoihin olen aiheen kehi-
tellyt muutamaa päivää ennen 
kisoja.

4. Saavutukset, SM-mitalit, 
edustukset, matkat ulkomaille, 
lumenveiston Mekka?
– Lumenveistossa joukkueel-
lani olen saavuttanut 8 SM-kultaa,  
6 SM-hopeaa ja 2 SM-pronssia. 
Jäänveistossa 1 kulta ja 1 pronssi.  
Kiinan Harbinissa Suomen joukku-
eessa jään-ja lumen veistokilpailussa 
jää- ja lumifestivaaleilla. Hopeaa 
 Sapporon kansainvälisen 40 lumen-
veistokilpailusta Icemen Team jäse-
nenä.

– Uran huippuhetkiä ovat mat-
kat Kiinan Harbiniin ja Japanin Sap-
poroon. Harbinissa on joka vuosi jää-
festivaali, missä rakennetaan jäästä 
kaupunki. Valtavia rakennuksia jopa 
30 m korkeita, vaihtuvilla ledväriva-
loilla valaistuja. Uskomaton koke-
mus! Ehdottomasti lumenveiston 
Mekka ainakin jäänveiston osalta ja 
Sapporo on mahtava paikka lumen-
veistäjille.

5. Välineet?
– Välineet olen itse kehitellyt ja val-
mistanut vuosien varrella. Olen saa-
nut tukea Kausalan Pikaterältä, jolta 
olen saanut teräaihioita ja sahoja, 
joista olen itse suunnitellut ja teh-
nyt veistämiseen tarvittavat työväli-
neet. Omalla veistotiimillä on useaa 
eri kokoa olevia veistokuutiomuot-
teja, joita myös lainaamme. 

Opastamme koulujen pihoilla 
veistotaitoja, parhaimmillaan mu - 
kana oli 60–70 oppilasta, innostus 
oli valtava.

6. Harrastajamäärät?
– Harrastajamäärä vaihtelee talvien 
mukaan. Lappi olisi hyvä harras-
tuspaikka, mutta siellä ei ole vielä 
ymmärretty veistosten merkitystä 
ja vaikutusta ulkomaisiin matkaili-
joihin. Itse olen tehnyt muutamia 
veistoksia vuosien varrelle sikäläi-
siin matkailukeskuksiin, kuten Kiilo-
päälle. Joulukuussa tein sinne Muu-
min ja joulupukin matkailukeskuk-
sen piha-alueelle.

7. Muistoja uralta, miten laji 
muuttunut vuosien saatossa?
Lumenveiston sääntöjä on rukattu 
SM-tasolla jonkin verran. Olen ollut 
niitä itse kehittämässä, kun toimin 
vuosia Suomen Ladun lumen- jään- 
ja hiekanveistotyöryhmän puheen-
johtajana. Joukkueen koko on vaih-
dellut, mutta on vakiintunut kol-
meen, koska kansainvälisissä kilpai-
luissa joukkueessa saa olla vai kolme 
henkilöä.

– Muistoja? Niistä saisi kasaan 
vaikka Päätalon tuotannon verran.

Lions-toimintaan Utissa palvellut 
kapteeni evp. liittyi 2005.

– Olen tehnyt paljon vapaaeh-
tois työtä liikuntajärjestössä ja 
ehkäpä se oli syy, miksi lähdin 
mukaan. En ole katunut valintaani, 
sillä toiminnassa olen tavannut 
hyviä kavereita. Hommat hoidetaan 
yhdessä ja vastuut tunnetaan ja kan-
netaan.

Teksti ja kuvat: Jukka Vartiainen

Seitsemän kysymystä 18-kertaiselle
lumen- ja jäänveiston SM-mitalistille

Lumen- ja jäänveiston mestari Veijo Oinonen.

Sapporon kansainvälisissä lumenveis-
tokilpailuissa 2013 Suomen joukkue 
saavutti hopeaa teoksellaan “Hei-
näsirkka”. Mitalistit Pertti Selin 
(vas.), Kari Laitinen ja kippari Veijo 
Oinonen teoksensa edessä.
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Hjälp Lions hjälpa 
andra genom LCIF

Joe Preston
Lions Clubs Internationals 

president

Joni och jag är lionmedlemmar, 
men vi är också föräldrar. Så det var 
mycket givande för oss när vi nyli-
gen besökte en grundskola i Nairobi, 
Kenya, och såg hur mer än 300 här-
liga barn fick synundersökningar. 
Joni och jag hade sedan nöjet att dela 
ut glasögon till de barn som behövde 
dem. Jag vet inte vilka som log mest 
– barnen eller vi. Man kan även le av 
stolthet, för undersökningarna möj-
liggjordes av LCIF. Och LCIF:s fantas-

tiska service möjliggörs av lionmed-
lemmar som du.

Nära och fjärran

Jag ville nästan inte berätta om det 
här projektet i Kenya. Du kanske får 
fel uppfattning om LCIF. Kenya är 
nog inte i närheten av där du bor. 
Du kanske tänker: ”Javisst, LCIF hjäl-
per människor långt bort, i utveck-
lingsländer.” Jag är stolt över att LCIF 

Lions Clubs Internationals president Joe Preston. Foto: RNen.

verkligen hjälper dem som behöver 
det bäst i fattiga samhällen. Lion-
medlemmar arbetar genom LCIF 
och återställer syn, skyddar folk mot 
mässlingen, hjälper katastrof offer 
komma på fötter igen och mycket 
annat.

Men vår stiftelse hjälper även 
miljoner människor i industriländer. 
Den är kanske också verksam på din 
hemort eller säkert på en ort i din 
närhet. För att ge några exempel gav 

LCIF nyligen USD 100  000 till Lions 
i Colorado för att skänka utrustning 
för synundersökningar till Rocky 
Mountain Lions Eye Institute, USD 
75  000 till Lions i Ohio för att utrusta 
en lekplats för barn med funktions-
hinder och USD 100  000 till Lions i 
Toronto, Kanada, för utrustning till 
ett Lions synvårdscenter.

Tillsammans når  
vi längre

LCIF är Lions utsträckta hand för att 
tjäna i större omfattning än klub-
bar kan göra på egen hand. Tänk 
på LCIF som en logisk förlängning 
av Lions föredöme. Vi går med i en 
klubb för att vår service blir mer vär-
defull när vi går samman med andra 
likasinnade. Vi stöder LCIF eftersom 
medlen kan räcka till så mycket mer 
när de läggs i en gemensam pott. 
Genom LCIF hjälper vi varandra att 
hjälpa andra. Vi kan tillhandahålla 
tjänster, och vi gör det, som myn-
digheter och andra privata grupper 
inte kan utföra.

Ett säkert sätt att Stärka vår stolt-
het är att ha bättre förståelse för vilka 
vi är och vad vigör. Det är något som 
är värt ett leende.

Hedersomnämnande i 
fredsaffischtävlingen första 
gången till Finland
Ca 400  000 barn från 65 länder del-
tog i årets internationella fredsaf-
fischtävling, Affischerna bedömdes 
på klubb-, distrikt- och multipeldi-
striktnivå innan de deltog i tävlingen 
på internationell nivå där det sedan 
fanns 132 tävlingsbidrag. Tävlings-
bidragen bedömdes utgående från 
temat ”Fred, kärlek och förståelse” 
och Finlands representant, 13-åriga 
eleven Jonna Määttäs bidrag valdes 
till ett av de 23 bidrag som belöna-

des med ett hedersomnämnande och 
får 500 USD och ett diplom. Jonna 
kommer från Sotkamo och sponso-
rerades av LC Sotkamo. 

Segraren i tävlingen var den 
13-åriga flickan Wei Jin Quin från 
Kina. Hon fick sitt pris av den inter-
nationella presidenten Joe  Preston 
vid FN:s Lionsdag som hölls 
7.3.2015. 

De 23 som fått hedersomnäm-
nande kommer från följande länder: 

Vinnare av första pris 2014–2015 
Wei Jin Qian, 13 år, från Kina

Kina, Columbia, Finland, Indien, 
Indonesien, Italien, Miltipeldistrik-
tet 300 Taiwan, Filippinerna, Rumä-
nien, Slovenien, Sverige, Thailand 
och USA (Hawaii, Idaho,  Minnesota, 
New Jersey, Ohio och Virginia).
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Samarbete är ett livsvillkor och en 
styrka för lionsverksamheten på 
alla dess organisationsnivåer och 
i alla dess enheter. Må det vara en 
man eller kvinna oavsett ålder, lion, 
leo, maka eller partner, utan att för-
glömma utomstående kretsar. Sam-
arbete är allra viktigast i klubbarna 
där det egentliga lionsarbetet utförs. 
Tillsammans får vi mera till stånd.

Som den kommande periodens 
ordförande är mitt inofficiella tema 
Livskraft genom samarbete som jag 
kommer att upprepa i olika samman-
hang.

Mänsklighet. Harmoni. 
Värdighet.

Varje år under vårflyttningen fly-
ger tusentals små tranor över Hima-
laya på 8  000 meters höjd. De här 
jungfrutranorna är bland de minsta 
i familjen tranor och att de klarar 
sig från den påfrestande flyttnings-
färden beror på samarbete, teamar-
bete, familjestruktur och harmoni 
inom flockens medlemmar.

Mänsklighet
Då vi hjälper och noterar andras 
behov ska vi komma ihåg att alltid 
respektera människovärdet hos den 
människa vi hjälper. Vi ska komma 
ihåg, att det att vi hjälper en annan 
inte bara är ett bevis på vänlighet 
utan det betyder också att vi bygger 
upp samförstånd och harmoni. Att 
tjäna mänskligheten är inte ett måste 
men det är vår moraliska skyldighet.

Harmoni
Som en internationell organisation 
bör vi komma ihåg och respektera 
främmande kulturer. Vår organisa-
tion uppmuntrar till att hålla kon-
takt med lion i andra länder samt 
att söka möjligheter till internatio-
nella projekt vid sidan av inhemska 
projekt. 

Värdighet
En av grundprinciperna gällande 
människovärde och självrespekt är 
att utveckla sig själv och sin familj. 
Miljontals människor har endast en 
liten smula hopp om en bättre fram-
tid och att barnen ska klara sig bättre 
i livet. Att få en förändring för barn 
och unga, genom ett riktat service-
arbete, fortsätter ännu och är huvud-
området i vår verksamhet utan att 
glömma alla andra som är i behov 
av hjälp. 

Dignity. Harmony. Humanity. 
Texten ovan är en förkortad och 
fritt översatt direkt lån från den kom-
mande internationelle presidenten 
Dr. Jitsuhiro Yamadas internationella 
tema. Jag anser att vi på ett utmärkt 
sätt kan tillämpa programmets bud-
skap i vår finländska omgivning.

Lionsmål och -principer

Jag anser att det är viktigt att åter-
kalla i minnet lionsverksamhetens 
mål samt principer. Vår organisa-
tions uppgift är att notera människ-
liga behov, uppmuntra frivilliga 
att tjäna samhället, stöda fred och 
främja internationellt samförstånd 
genom lionsklubbar.

Vi fortsätter att vara världs- och 
nationsledande i att tjäna samhället 
och humanitära syften.

Vi förenar klubbarna med band av 
vänskap, gott kamratskap och ömse-
sidig förståelse (lions syfte).

Gör vänskapen till ett mål, inte 
till ett medel. Sann vänskap fordrar 
ingenting för egen del och får aldrig 
göras beroende av ömsesidiga tjäns-
ter (lions princip).

Ask one – Keep all

Den medlemskampanj som inleddes 
under den nuvarande perioden har 
visat sig vara ett utmärkt sätt att få 

nya tjänande händer med i vår verk-
samhet och att behålla de nuvarande 
medlemmarna.

Vi fortsätter med samma kam-
panj under den kommande perio-
den. Med internationella presiden-
ten Yamadas ord; vi fortsätter med 
vårt engagemang för lionsverksam-
heten tillsammans med våra familje-
medlemmar. I familjer, där man till-
sammans utför lionsarbete, skapar 
man en tradition att hjälpa andra. 
Vi kommer också att berätta mera 
ingående om studentmedlemspro-
grammet där studentmedlemmar i 
åldern 18–30 år som ansluter sig till 
en klubb får vissa förmåner gällande 
medlemsavgiften.

Det är alltid bra att fråga en med-
lem som funderar på att lämna verk-
samheten Varför? Erbjuder vi gemen-
skap, finns det i klubben intressanta 
kontaktytor, har vi gemensamma till-
ställningar där vi trivs?

Servicebrickan

Under den kommande perioden 
erbjuder Lionsförbundet klubbarna 
en servicebricka. Vi berättar om olika 
aktivitetsalternativ av vilka klubben 
kan välja de som bäst passar in i 
klubbens verksamhet. Eller låter bli 

att välja ifall klubben redan har exis-
teranade egna aktiviteter. Valet grun-
dar sig helt på frivillighet från klub-
bens sida.

Vi levererar det som finns på 
brickan i god tid till klubbarna under 
våren 2015 så att allt finns till den 
nya klubbstyrelsens förfogande 
redan då man gör upp den prelimi-
nära verksamhetsplanen. På servi-
cebrickan finns det också medelan-
skaffningsaktiviteter. Där finns såväl 
sådant som förbundets arbetsgrup-
per erbjuder (bl.a. ungdomsutbyte, 
Quest, Trygg i trafiken) som annan 
verksamhet (bl.a. fortsatt utbyggnad 
av ögonsjukhuset i Sri Lanka, Ansva-
ret är vårt. Det Godas Dag 8.10).

Jag önskar alla lion och deras 
familjer en solig vår, en avkopplande 
sommar samt en verksamhetsperiod 
2015–2016 fylld av entusiasm.

Under den första tredjedelen av 
verksamhetsperioden uppmärksam-
mar vi Mänsklighet, under den andra 
tredjedelen Harmoni och under den 
tredje avslutar vi perioden med Vär-
dighet.

Livskraft genom samarbete under 
perioden 2015–2016

Lionsförbundets vice ordförande 
Jari Rytkönen

Jari Rytkönen
Finlands Lionsförbunds 

viceordförande 2014–2015

I alla nordiska länder oroas man av det minskande antalet medlemmar inom 
Lions. Därför har man inlett ett femårigt projekt Women in Lions. Målet fram 
till slutet av perioden 2018–2019 är att hälften av medlemmarna är kvinnor 
och samma gäller för administration och kommittéer. Till programmet hör 
även att få de som redan är lion att kvarstå som klubbmedlemmar. 

Uppmärksamheten fästs vid att öka antalet kvinnoklubbar, samklub-
bar och filialklubbar och att öka medlemsantalet i dessa klubbar. Samtidigt 
 behöver många manliga  klubbar flera medlemmar. Kvinnorna på orten kan 
vara lösningen på problemet ifall de tas med. 

På gång har vi även projektet Maka/make till lion. Ett pilotprojekt är i  
L-distriktet. Också maken kan bli lion!

I slutet av augusti var utgångsläget 17,9 %. I distrikten har man nu gjort 
upp de första planerna för att korrigera medlemssituationen gällande kvin-
nor. I nästan alla distrikt har man som mål att grunda en kvinno- eller sam-
klubb per period. Förutom detta behöver man så klart en ökning av kvinnliga 
medlemmar i redan existerande klubbar. Många manliga klubbar har redan 
börjat ta in kvinnliga medlemmar.

I slutet av december växte kvinnornas andel med 66 medlemmar jämfört 
med läget i slutet av augusti och procentandelen var vid årsskiftet 18,2 av 
hela medlemsantalet.

PDG Pirkko Vihavainen
Koordinator i Finland för projektet Women in Lions

Kvinnor i Lions
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Då jag skrev ner rubriken tänkte jag 
på vad jag egentligen vill ha sagt. 
I alla fall det, att i vår verksam-
het pågår det förändringsproces-
ser som berör förnyelse och utveck-
lande av lionsverksamheten. Målet 
är att underlätta klubbarnas och 
distriktens arbete och att rikta in 
förbundskansliets resurser på dess 
egentliga uppgift att betjäna med-
lemskåren.

Först några ord om medlems-
registret. Information om att den 
internationella organisationen upp-
hör med att stöda det medlems-
registersystem, till vilket förbun-
dets nationella medlemsregister är 
kopplat, har gått ut till medlem-
marna. Övergången till MyLCI-sys-
temet är nödvändigt. Man har infor-
merat och kommer att informera 
separat om tidtabellen och åtgär-
derna  gällande övergången. Det går 
många rykten, av vilka en gäller upp-
dateringen av medlemsregistret. Till 
slutet av perioden görs alla upp-
dateringar i det nationella regist-
ret, även införandet av funktionä-
rer och andra ändringar gällande 
perioden 2015–2016. Uppgifterna 
överförs därifrån till MyLCI sedan 
då man officiellt gör förändringar i 
användargränssnittet.

Ett par centrala förnyelser gäller 
verktyg för verksamhets- och eko-
nomiplaneringen. Förutom att man 
redan under ett par år haft i bruk en 
tydlig verksamhetsplan, har vi äntli-
gen fått en budgetering enligt kost-
nads- och kontoställe. Därtill kan vi 
nu göra en kassaflödeskalkyl med vil-
ken vi kan förutse de medel som på 
månadsnivå kommer in på och som 
går ut från förbundets kassa. Upp-
följningen av ekonomin sker månat-
ligen och där man har som mål att få 
information så realtidsmässigt som 
det bara är möjligt med beaktande 
av vår verksamhet.

Även kansliets verksamhetsfunk-
tioner förnyas med början 1.7.2015. 
Materialförsäljningen flyttar till nät-
butiken som redan i några år varit 
i bruk vid julkortsförsäljningen. När 
det blir aktuellt kommer även Röda 
Fjädern-produkterna att säljas via 
nätbutiken. I användningen av nät-

butiken ger man fältet råd och infor-
mation under våren. Naturligtvis ger 
man även praktiska hjälp gällande 
användningen så att  ’redskapet’ blir 
bekant.

Då det gäller materialförsäljningen 
lönar det sig att notera prisförhöj-
ningarna som beror på dollarns valu-
takursförändringar. Därutöver för-
bereder man sig på förbundskans-
liet att i produkternas pris baka in 
portokostnaderna då det gäller för-
säljning över nätbutiken. På det här 
 sättet behöver man inte mera betala 
ett skilt porto för försändelsen.

Årsmötesärenden 
som berör 

verksamhetsperioden 
2015–2016

I Vuokatti fattar man igen betydelse-
fulla beslut om lionsverksamhetens 
kurs och aktiviteter under den kom-
mande perioden. Guvernörsrådet 
föreslår för årsmötet att man under 
nästa period med julkorts- och lott-
försäljningen samlar in medel för att 
stöda förbundets ungdomsarbete. 
Behovet är stort: över 120  000 €. För 
att få ihop den här summan behöver 

vi både julkorts- och lottförsäljning – 
tills man hittar på idéer till nya meto-
der för medelinsamling.

Även Näsdagsinsamlingen ingår i 
den kommande periodens verksam-
hetsplan. Såsom för ett år sedan är 
Lionsförbundet den ena av insam-
lingens två huvudsamarbetspar-
ter som garanteras synlighet under 
insamlingen. Vi ska ännu bättre än 
tidigare se till att vår synlighet är på 
huvudsamarbetsnivå. En god nyhet 
är även det att Stiftelsen Näsdagens 
stiftelsemedlemmar redan för ett år 
sedan beslöt att de insamlade med-
len oavkortat går till insamlingsända-
målet. Det här glömde man bort att 
tillräckligt tydligt informera om. Det 
beklagar jag! Under alla omständig-
heter är nyheten välkommen för 
lionaktörerna då vår centrala verk-
samhetsprincip är att insamlade 
medel oavkortat går till det ändamål 
som uppges.

Platsen för årsmötet 
2019 – var, när och hur?

Det har inte kommit in en enda 
 ansökan gällande förbundets års-
mötesort 2019. Man diskuterar 

ändå årsmötesarrangemangena i 
Vuokatti: håller man fast vid den 
gamla modellen där områdets klub-
bar sköter mötesarrangemangen eller 
övergår man till ett nytt sätt att hålla 
årsmöte t.ex. på båt eller håller man 
ett separat beslutsmöte och ett sepa-
rat, gemensamt Lions-veckoslutse-
venemang. Och sköter klubbarna i 
framtiden om arrangemangen eller 
en utomstående evenemangspro-
ducent?

Man behöver en diskussion i 
medlemskåren om hur årsmötena 
ska arrangeras. Samtidigt som man 
med iver väntar på ett gemensamt 
Lion-veckoslut är man harmsen över 
de höga pass- eller andra årsmötes-
avgifterna. Det är ändå ett faktum att 
det inte finns så många orter där man 
har så stora utrymmen att man kan 
gemensamma möten och fester för 
över 2  000 lion. Där det finns utrym-
men är det inte gratis. Då vi tillsam-
mans diskuterar i vilken riktning man 
vill utveckla årsmötesevenemanget, 
når vi nog ett bra slutresultat. 

Det Godas dag  
– vad är det?

Det Godas Dag är ett nytt ”forum” 
för att öka lionsverksamhetens syn-
lighet och göra den mera känd i 
hela landet och tidsmässigt samti-
digt i olika delar av landet. Lionens 
internationella servicedag 8.10. kall-
las i fortsättningen Det Godas Dag. – 
Mera om Det Godas Dag i mitt andra 
inlägg i den här tidningen!

De tidigare distriktsguvernörernas 
platser i förbundets styrelse perioden 
2015–2016

Jag påminner om att tiden att söka 
de s.k. PDG-platserna i förbundets 
styrelse (2 platser) går ut 30.4.2015 
kl. 15.45. Ansökningarna adresseras 
till maarit.kuikka@lions.fi.

*** 

Stora spår av tassarna och goda 
lionsberättelser som visar vad vi 
gör önskar

Det enda bestående är förändring – som mål 
ännu bättre serviceförmåga än tidigare

Förbundets generalsekreterare Maarit Kuikka i sällskap med fullmäktige-
ordförande för Finlands Krigsveteranförbund, Sakari Seppälä. Vid det här 
 tillfället 6.3.2015 överräcktes till henne samt till förbundets ordförande Tuomo 
Holopainen, förbundets tidigare ordförande Seppo Söderholm och förbundets 
service- och medelanskaffningssekreterare Sari Pirinen Krigsveteranförbun-
dets förtjänstmedalj. Foto: Markku Seppä.
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För att utveckla vårt Lions-varu-
märke och genom det göra vår verk-
samhet mera känd har varumärkesar-
betsgruppen föreslagit att, från bör-
jan med år 2015, gör vi här i Fin-
land den internationella serviceda-
gen 8.10 känd som Det Godas Dag.

Målet med dagen är att få synlig-
het för lionsverksamheten och den 
återkommer årligen vid samma tid-
punkt och blir ett lika känt begrepp 
som t.ex. Hungerdagen, Näsdagen, 
Julgrytsinsamlingen eller Jul i Sin-
net-insamlingen.

Varumärkesarbetsgruppen har 
gjort upp direktiv för firandet av Det 
Godas Dag som man har sänt till 
distriktsguvernörerna och distriktens 
kommunikationsansvariga. I prakti-

Vår organisations 100-årsjubileums-
kampanj för att med våra hjälpinsat-
ser nå 100 miljoner människor har 
raskt kommit igång. När det här 
skrivs i början av mars har man rap-
porterat att man globalt nått 20 mil-
joner människor. De inrapporterade 
20 miljonerna har fördelat sig enligt 
följande, ungdomar 7,5 miljoner, 
synvård 4 miljoner, hungersnöd 3,5 
miljoner och miljö 5 miljoner.

Avvikande från vad som tidigare 
har meddelats kommer hjälput-
maningen att gälla fyra hela lions-
perioder, med början 1.7.2014 och 
den slutar 30.6.2018. Då målet är 
att vi hjälper 100 miljoner människor 
under fyra år betyder det att målet 
per år är 25 miljoner. Det världsom-
spännande målet är således nu upp-
fyllt till 80 %.

Rapporteringen  
i Finland

Vårt eget mål för fyra år, relaterat till 
vårt medlemsantal, är att nå ca 1,8 
miljoner människor med våra hjäl-
pinsatser. Det här betyder 450  000 
människor per år. Tillsvidare visar 
rapporterna att vi nått 133  635 
människor. Det här är 30 % av det för-
sta årets mål (1.7.2014 – 30.6.2015). 
Enligt den internationella statisti-
ken har vi under samma period har 

Våra hjälpinsatser har redan nått 
20 miljoner människor! 

nått ut till 430  000 människor. Den 
största delen (ca 300  000) har ändå 
inte noterats som en del av 100-års-
jubileumskampanjen.

Den sista rapporteringsdagen för 
varje period är 15.7. Man kan t.o.m. 
rapportera alla aktiviteter på en gång 
bara vi kommer ihåg att göra det före 
medlet av juli.

I planerna finns att man från bör-
jan av nästa period börjar använda 
MyLCI:s rapporteringssystem. 
Distriktens funktionärsutbildningar 
under våren kommer att vara i nyck-
elställning då man kör in det nya sys-
temet.

100-årsjubiléets 
specialerkännande till 

klubben

Varje klubb som deltar i utmanings-
kampanjen belönas årligen med ett 
tygmärke. Klubben kan få ett tyg-

märke för hundraårsjubiléet där det 
finns en speciell ädelsten för varje 
år som man stöder den globala kam-
panjen med hjälpinsatser för ungdo-
mar, synvård, hungersnöd och miljö. 
Ju flera kampanjer klubben deltar i, 
desto flera ädelstenar får man i tyg-
märket. 

100-årsjubiléets 
distriktskoordinatorer

107 A PDG Bo Lindberg

107 B PDG Seppo Haario 

107 C PDG Jukka Uola

107 D PDG Jukka Hietanen

107 E PCC Heidi Rantala

107 F PDG Kaarlo Katajisto

107 G PDG Pertti Jämsén

107 H PDG Juhani Kautonen

107 I PDG Jouko Lampinen

107 K PDG Onni Piippo

107 L PDG Jarmo Rastas

107 M PDG Matti Reijonen

107 N PDG Heikki Saarinen

107 O PDG Pekka Siekkinen

riktlinjerna för jubileumsåret 2017. 
Distriktskoordinatorerna har fått 
utbildning och det behövs även i 
fortsättningen. Som helhet är organi-
seringen av och evenemangen under 
jubileumsåret en stor utmaning såväl 
för oss som för hela organisationen.

En skön vår,
Heimo Potinkara, PCC

Ordförande för 
100-årsjubiléemskommittén 

100-årsjubiléets 
milstolpar

Kampanjen med hjälputmaningar 
fortsätter således till slutet av juni 
2018 och under våren kommer man 
att offentliggöra en medlemsut-
maningskampanj. Under perioden 
2016–2017 ordnas de egentliga fest-
ligheterna som man kommer att hålla 
på lionsorganisationens alla nivåer. 
Den internationella huvudfesten 
hålls 2017 i samband med årskon-
gressen i Chicago. 

I vårt eget multipeldistrikt fort-
sätter planeringen av jubiléet inten-
sivt. Under perioden 2015–2016 
kommer vi att dra upp de slutgiltiga 

Kom tillsammans med oss och fira lionens 
Det Godas Dag 8.10!

ken är målet att varje finländsk klubb 
under Det Godas Dag 8.10. (eller 
under den veckan på en lämplig dag) 
skulle gå ut och träffa människor 
genom att sätta upp en info-punkt 
där vi berättar om vår verksamhet i 
vilken vi förenar nytta med nöje när 
vi hjälper våra medmänniskor.

Firandet av Det Godas Dag pre-
senterades på förbundsstyrelsens 
och guvernörsrådets möte i Vill-
manstrand 20–21.2.2015. Saken har 
skrivits in i verksamhetsplanen för 
perioden 2015–2016 som tas upp på 
det kommande årsmötet. Vi hoppas 
att även Ditt distrikt och Din klubb 
tar med Det Godas Dag i verksam-
hetsplanen för nästa år.

Förbundet stöder klubbarna och 

Helsingfors en Det Godas Dag-pa-
neldiskussion där man delar ut ett 
pris/erkännande för en Det Godas 
Dag-gärning åt en person eller sam-
manslutning utanför organisationen 
och ett erkännande för en Det Godas 
Dag-gärning åt en person eller klubb 
som hör till organisationen.

Om allt det här och om mycket 
annat som berör Det Godas Dag, hör 
du mera om vid varumärkesinfodis-
ken på årsmötet i Vuokatti. Därtill 
håller man på att göra en Det Godas 
Dag-sida på adressen www.lions.fi.

Fick vi Dig med på det här?

För varumärkesarbetsgruppen
Maarit Kuikka (generalsekreterare 

och ordförande för 
varumärkesarbetsgruppen)

distrikten på många olika sätt då 
det gäller att fira Det Godas Dag. 
Förbundet ordnar bl.a. 8.10.2015 i 
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Beredningen av ärenden till förbun-
dets årsmöte i Vuokatti satte sin prä-
gel på guvernörsrådets möte i Rauha, 
Villmanstrand 21.2.2015. På mötets 
agenda fanns bl.a. behandlingen av 
inlämnade klubbmotioner, genom-
gång av förbundets ekonomi och 
erbjudande av en bricka fylld av akti-
viteter som klubbarna kan ta del av. 

Vid öppningsfesten hälsades 
deltagarna välkomna av D-distrik-
tets guvernör Veijo Suhonen. Han 
beskrev kort sitt distrikt och sam-
manfattade med att framhålla att 
karelare och savolaxare verkligen 
arbetar bra ihop. Lionförbundets 
hälsning framfördes av ordföranden 
Tuomo Holopainen. I sitt tal tog han 
upp medlemsrekryteringen där vi kan 
öka antalet hjälpande händer  genom 
att hålla oss till sloganerna, Fråga en, 
Behåll alla och Starta En. Han tack-
ade också alla, både enskilda lion 
och klubbar, för att man med iver 
gått in för aktiviteten Tack Vetera-
nerna! Han var också övertygad om 
att trots att det i hemlandet och ute i 
världen syns mörka moln på himlen, 
klarar vi av mycket om vi alla har rätt 
inställning. ID Jouko Ruissala snabb-
inkallades för att hålla festtalet i vil-
ket han utgick från internationella 
presidentens motto ”Strenghten the 
Pride”. Vi ska stärka lionflocken, det 
behövs uppfräschning av verksam-
heten och beträffande medlemsre-
krytering förde han fram påståendet 
att det torde vara lättare att reparera 
en gammal klubb än att bilda en ny.

Lions Forumet följde efter öpp-
ningsfesten. Temat var ”Megatren-
dernas inverkan på lionsverksam-
heten/scenarier”. Forumet inleddes 
med ett medryckande anförande av 
lion Olli Linjala. Han tog upp saker 
där vi själva som lion kan göra en 
insats för att i klubben skapa tillför-
sikt och förtroende och därmed föra 
klubbens verksamhet framåt. Vi ska 
ta död på rutinerna och inte tveka att 
ta itu med åtgärder som vi anser nöd-
vändiga. Vi ska ta vara på det posi-
tiva i verksamheten, negativa saker 
är förödande. Alla är vi ansvariga, vi 
ska alla vara beredda att satsa och 
vi ska ha en vilja att ha det bättre. 
Det mest viktiga är att vi fungerar i 
en öppen atmosfär och visar förtro-
ende för varandra.

Generalsekreteraren behandlade 
förbundets ekonomi och de  åtgärder 

som man vidtagit för att balansera 
upp den. Då över halva perioden 
har gått och man följer den anpass-
ningsbudget för 2014–2015, som 
man gjort upp, ser situationen ljus 
ut trots att det så klart finns vissa 
osäkerhetsmoment. Man satsar fort-
sättningsvis på att förbättra ekono-
miuppföljningen.

Ändringar i systemen

Vice ordförande Jari Rytkönen 
redogjorde för medlemsregistret 
och de funktioner som är bundna till 
det. Det sker ändringar då man över-
går till att använda huvudkontorets 
MyLCI-register och i alla fall under en 
viss tid kommer huvudkontorets och 
vårt eget register att  finnas parallellt.

VCC Jari Rytkönen berättade även 
om förbundets strategiska linje-
dragningar både för den kommande 
 perioden och för åren 2015–2020. 
Bl.a. bibehåller vi fortsättningsvis 
barn och ungdomar som centrala 
målgrupper, utan att glömma bort 
andra som behöver hjälp. Vi ska se 
till att klubbarnas verksamhetsför-
utsättningar säkerställs, vi främjar 
utbildning, kommunikation, med-
lemsvård och -rekrytering. Utma-
ningar och aktiviteter kring Lions-
organisationens 100-årsjubileum 
har en framträdande roll liksom för-
beredelserna av Röda Fjädern-kam-
panjen. Finland i toppen-kampanjen 
fortsätter. En stabil ekonomi inom 
förbundet och en fortsatt budget-
uppföljning ska stå som garant för 
en resultatrik verksamhet.

Förbundets medlemsledare,  
MD-GLT Jukka Kärkkäinen redo-
gjorde för medlemsutvecklingen 
under den pågående perioden. Posi-
tivt är att det har grundats tre nya 
klubbar och att flera klubbar har 
beslutat att ta med kvinnliga med-
lemmar. Tyvärr visar medlemsut-
vecklingen under perioden ännu 
en negativ trend. Jukka Kärkkäi-
nen berättade även om Tack-inter-
vjun där man kontaktade 502 tidi-
gare medlemmar för att kartlägga 
bakgrundsfakta kring orsaker till att 
lämna lionsverksamheten. Man fick 
inalles 96 svar. Ur svaren framgår 
att man varit ganska länge medlem, 
man kände bra till verksamheten och 
hade varit aktiv på klubbnivå, mindre 
aktiv på distrikts- och förbundsnivå. 

Drygt hälften av svaren visar på att 
man i mångt och mycket varit nöjd 
med lionsverksamheten och vad den 
kunnat ge en själv.

100-årsjubileumsperioden 
har inletts

Ordförande för 100-årsjubileums-
kommittén, PCC Heimo Potinkara 
gav en överblick av hur Lionsorga-
nisationens 100-årsfirande kommer 
att läggas upp under den fyraårs-
period som är vikt för jubiléet. Det 
som är aktuellt är serviceutmaningen 
(hjälputmaningen) som redan pågår 
och där vi fram till 30.6.2018 ska ha 
hjälpt 100 miljoner människor. Den 
följande utmaningen gäller medlems-
rekrytering som det snart kommer att 
informeras om.

PDCC Matti Tieksola, ordförande 
för Röda Fjädern-arbetsgruppen 
berättade vad som hade hänt kring 
den kommande Röda Fjädern-aktivi-
teten och vad som var på gång i de 
olika distrikten. Han visade också 
upp hur Röda Fjäder-pinsen för lions-
medlemmar kommer att se ut. Det 
var hans förhoppning att den skall 
finnas tillgänglig vid distriktens års-
möten nu under våren.

Lion Forumet avslutades med att 
leostyrelsens ordförande Aino-Maija 
Laitinen och vice ordförande Oona 
Ståhle berättade senaste nytt om 
Leo-verksamheten. Man strävar efter 
att allt bättre få grundförutsättning-
arna för leoverksamheten på plats 
genom strategiarbete, medlemsvård 
och rekrytering. Internationell verk-
samhet står också högt på agendan.

Vid det egentliga guvernörsråds-
mötet behandlades ärenden som 

man redan berört på Lion Forumet. 
Till dem hörde bl.a. förbundets eko-
nomi och de aktiviteter som pla-
neras för kommande perioder med 
Röda Fjädern-insamlingen i spetsen.

Bland de ärenden som förs vidare 
till årsmötet i Vuokatti fanns en hel 
del stadgeändringar. Hit hör bl.a. 
val av en andra viceordförande för 
förbundet samt möjlighet att sända 
kallelsen till årsmötet elektroniskt. 
Guvernörsrådet beslöt att slopa 
direktiven för förbundets branscher 
samt att godkänna ändringar i för-
bundets handlingsdirektiv. Man god-
kände även en smärre ändring i års-
mötesdirektiven.

Stöd unga till 
självständighet

Guvernörsrådet beslöt att för års-
mötet föreslå att man under peri-
oden 2015–2016 som medelan-
skaffningsaktiviteter har julkort och 
 lotteri. Avkastningen går till förbun-
dets och klubbarnas ungdomsar-
bete. Man beslöt även att man deltar 
i Näsdagsinsamlingen 2015. Guver-
nörsrådet föreslår för årsmötet att det 
inhemska temat 2016–2017 ska vara 
”Tue nuorta itsenäisyyteen”, ”Stöd 
unga till självständighet”.

Guvernörsrådet kunde konsta-
tera att det inte hade inkommit 
ansökningar som gäller arrangeran-
det av förbundets årsmöte 2019. 
Man beslöt att man vid årsmötet i 
 Vuokatti tar upp ärendet till behand-
ling och att man där beslutar om hur 
årsmötena ska ordnas i framtiden.

Till ny kommunikationsledare 
utsåg guvernörsrådet lion Kari Kopo-
nen, LC Heinola/Jyränkö. BVL

Förbundets ekonomi och aktiviteter framme 
på Guvernörsrådsmötet i Villmanstrand

Lion Olli 
Linjala höll ett 
inspirerande 
inlednings-
anförandet vid 
Lions Forum i 
Villmanstrand. 
Foto: BVL. 
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Motioner som gäller stadgar:
LC Kajaani/Linna föreslår att bruket av 
paketpris för deltagandet i årsmötet änd-
ras och att deltagaravgiften slopas .

LC Muhos föreslår att man i stad-
garna för Finlands Lionsförbund inte skri-
ver in deltagaravgift för att endast delta i 
årsmötet. Ifall uppbärandet av deltagar-
avgift är anhängiggjort vid Patent- och 
registerstyrelsen, föreslår man att änd-
ringen återkallas. 

GR föreslår att motionerna inte god-
känns. Generalsekreteraren har kontak-
tat Patent- och registerstyrelsen i ären-
det hösten 2013. Enligt sakkunniga vid 
PRH står uppbärandet av deltagaravgift 
inte i strid med föreningslagen men man 
rekommenderade att det skrivs in i för-
bundets stadgar. Så har man även gjort 
och stadgeändringen godkändes vid års-
mötet i Björneborg 2014. Man har dock 
satt ett tak på avgiften (max 20 euro) 
för deltagandet i förbundets årsmöte och 
det som täcks av avgiften bör framgå då 
man anmäler sig. Förutom deltagaravgif-
ten har man i stadgarna och årsmötesdi-
rektiven tagit med en s.k. mötesavgift som 
är menad för medlemmar som endast del-
tar i själva årsmötet. Mötes avgiftens stor-
lek är högst 10 euro och inkluderar kaffe.

Årsmötesveckoslutet samlar tillsam-
mans dryga 2  000 deltagare och därmed 
behöver man tillräckliga ramar för att det 
ska fungera och vara trivsamt. Det är inte 
billigt att ordna ett årsmöte. Prisstegring-
arna syns i paketprisen och därtill har 
man under det senaste året varit tvungna 
att uppbära deltagaravgift. 

LC Lempäälä/Kanava föreslår att 
den inhemska medlemsavgiften för första 
året halveras för arbetslösa charter -och 
transferchartermedlemmar samt för en 
ny medlem som ansluter sig till klubben. 

GR föreslår att motionerna inte god-
känns. En halvering av medlemsavgiften 
till förbundet för arbetslösa medlemmar 
skulle kräva ändringar i medlemsregist-
ret via vilken klubbarna faktuwreras. 
Förbundets ekonomi är inte tillsvidare i 
sådan balans att man kunde gå in för 
medlemsavgiftsnedsättningar. Om klub-
ben så vill kan den ändra storleken på 
sin medlemsavgift då det gäller arbets-
lösa medlemmar. Noteras bör att det även 
finns andra minoritetsgrupper.

NC Nurmes föreslår att verksamhets-
perioden för distriktens och förbundets 
funktionärer förlängs till två år.

GR föreslår att motionerna inte god-
känns. Med tanke på kontinuiteten i klub-
barnas, distriktens och förbundets verk-

samhet är det ett förslag att överväga. 
I praktiken förverkligar en del av klub-
barna detta då de väljer klubbfunktionä-
rer som fortsätter med sin uppgift i den 
följande periodens styrelse. Det är ändå 
fråga om en sak där man bör följa inter-
nationella stadgar. Enligt dem är funk-
tionärens verksamhetsperiod ett år. Den 
internationella styrelsen kan behandla 
initiativ som riktas till den och som gäl-
ler internationella stadgar.

Motioner som gäller årsboken:
LC Hollola/Pirunpesä befullmäktigad av 
11 klubbar föreslår följande:
1) förfrågan varje år till klubbarna om 
antalet årsböcker som behövs
2) årsbokens B-del förflyttning till inter-
net och
3) årsboken med bilagor automatiskt i 
den nya medlemmens folder.

LC Helsinki/Ruoholahti föreslår att 
varje klubbmedlem bör årligen få årsbo-
ken ifall man vill ha den. För att undvika 
att man trycker överlopps böcker kan man 
komma överens om att man till en viss 
tidpunkt meddelar hur många årsböcker 
klubben vill ha.

Lions Club Espoo/Kivenlahti före-
slår att utdelningen av årsboken ändras 
så att varje klubb får, om den så vill, ett 
antal årsböcker som motsvarar medlems-
antalet ifall de meddelar om det till för-
bundets kansli till ett visst datum. Därtill 
önskar klubben att om man tar bort vissa 
delar av boken, skulle detta inte drabba 
personuppgifterna och på så sätt skulle  
bokens matrikelkaraktär bevaras.

Enligt styrelsens beslut delar man ut 
Lions-årsboken för perioden 2015–2016 
till alla medlemmar men så att den 
innehåller förutom A-delen bl.a. följande 
information som gäller klubbarna: inhem-
ska och internationella medlemsnumret, 
datum för grundande, charter night, 
mötestid och -plats, klubbens e-post-
adress samt presidentens och sekretera-
rens namn och telefonnummer. De upp-
gifter som blir onoterade hittar man upp-
daterade i det elektroniska medlemsregist-
ret som 1.7.2013 öppnades för alla med-
lemmar. Till de blivande distriktsguvernö-
rerna har man också sänt förfrågan om 
den mängd böcker som behövs i distriktet 
så att man inte i onödan sänder böcker 
till klubbar som inte vill ha dem.

Under hösten 2015 sänder man en för-
frågan till medlemmarna där man reder 
ut medlemmarnas villighet att ta emot 
boken och önskemål om innehållet i 

boken.  Till nya medlemmar sänds boken 
inte automatiskt men man önskar att 
klubben tar reda på om den nya medlem-
men vill ha boken innan den levereras.

Guvernörsrådet föreslår att motio-
nerna godkänns till den del det gäl-
ler förslaget att utreda medlemskårens 
behov av års boken. Frågor som gäl-
ler årsbokens utformning och innehåll 
utreds under den kommande hösten. En 
ny medlem får årsboken.

Motion som gäller 
månadsrapporteringen:
LC Savonlinna/Sääminki understödd 
av distriktet 107-H:s  IV-region och dess 
klubbar i 2:a zonen föreslår att Finlands 
Lionsförbund utvecklar ett program för 
sekreterarens månadsrapportering via vil-
ket all nödvändig information överförs 
automatiskt till distriktets och förbun-
dets dataadministrationssystem.

GR föreslår att motionerna inte 
godkänns. Distriktets månadsrapport 
är distriktets interna rapport för vilken 
Finland Lionsförbund inte kan påta sig 
utvecklingsansvaret. I de flesta distriktet 
är månadsrapporten inte mera i bruk. Fin-
lands Lionsförbunds officiella rapporte-
ringssystem är det existerande medlems-
register- och aktivitetsrapporteringssyste-
met. Fr.o.m. 1.7.2015 övergår man att i 
huvudsak använda sig av huvudkonto-
rets MyLCI system vid månadsrapporte-
ringen. 

Motioner som gäller aktiviteter:
LC Kalajoki: Global Clinic som upprätt-
hålls av frivilliga krafter är en klinik som 
bidrar med hälso- och sjukvård samt ger 
juridisk rådgivning. Servicen är i första 
hand ämnad för patienter som inte har 
rätt till offentlig hälsovård. Huvudsakli-
gen med hjälp av penning- och medicin-
donationer från privatpersoner bekostar 
man nödvändiga mediciner åt klinikens 
patienter. Klubben föreslår att Finlands 
Lionsförbund skulle ta upp stödet till 
 Global Clinic som en nationell aktivitet 
under nästa verksamhetsperiod.

GR föreslår att motionerna inte god-
känns. Att godkänna motionen skulle 
vara att påbörja en ny medelinsamlings-
aktivitet för perioden 2015–2016. Utgå-
ende från den respons som man fått från 
klubbar och distrikt har man beslutat att 
före Röda Fjädern-insamlingen 2016–
2017 kommer man inte på förbundsnivå 
att påbörja en ny medelinsamlingsak-
tivitet. Klubbarna ges på detta sätt tid 
att under nästa period skapa förutsätt-
ningar för att Röda Fjädern-insamlingen 
skulle lyckas. Klubbarna och distrikten 
kan  utgående från sina egna möjlighe-
ter stöda Global Clinic-kliniken och också 
föra fram saken till LCIF, till vars verksam-
het förslaget hör.

LC Espoo: förebyggande av blindhet 
i u-länderna. Lionsrörelsen som en orga-
nisation som främjar synförmåga tar del 
i en världsomfattande kampanj där man i 
u-länderna ordnar med utdelning av A-vi-
tamin och samtidigt kämpar mot under-
näring. Målgruppen är barn i utvecklings-
länderna. Upplysningsarbete och vitami-
nutdelning kan skötas via lokala hälso-
vårdsmyndigheter och Lionsorganisa-
tionen.

GR föreslår att motionerna inte god-
känns. Motionen gäller ett viktigt pro-
blem i u-länderna vars reducering och 
avlägsnande är ett tyngdpunktsområde 
inom LCIF. Med tanke på sakens omfatt-
ning är det för de finländska lionen allt-
för omfattande för att man skulle kunna 
efterkomma motionen. Saken bör fram-
föras till LCIF. Därtill förs motionen till 
Stiftelsen Näsdagens kännedom och över-
vägande då den beslutar om kommande 
hjälpinsatser för barn i u-länderna.

LC Helsinki/Finlandia föreslår att 
aktiviteten Hjälp Barnet, Hjälp Familjen 
blir en nationell aktivitet koordinerad av 
Lionsförbundet.

GR föreslår att motionerna inte 
godkänns. Man har goda erfarenheter av 
förverkligandet av motionen i  N-distriktet 
och en motsvarande aktivitet pågår även i 
några andra distrikt/klubbar. Under perio-
den 2015–2016 har man dock ansett att 
man inte inleder nya nationella aktivite-
ter som koordineras av Lionsförbundet. 
Klubbarna uppmuntras däremot att för-
verkliga Hjälp  Barnet, Hjälp Familjen-ak-
tiviteten utgående från sina egna resur-
ser. De som lämnat in motionen torde 
kunna ge ytterligare information åt intres-
serade klubbar om hur man sätter igång 
med aktivitetet.

LC Vantaa/Kaivoksela föreslår att 
man låter tillverka en kranspins som 
symbol för De stupades dag och för att 
hedra de som stupat i krigen. Lionsför-
bundet skulle årligen koordinera tillverk-
ningen och marknadsföringen av pin-
sen. Lionsklubbarna skulle sälja pinsen 
för att bekosta sin egen verksamhet. LC 
Vantaa/Kaivoksela skulle planera pinsen 
och skulle få tillbaka sina kostnader med 
den kommande försäljningen.

GR föreslår att motionerna inte 
godkänns. Man anser att det främst 
är vetranorganisationernas och speci-
ellt Förbundet för de stupades anhöri-
gas uppgift. Ifall man godkänner motio-
nen skulle betyda att man inleder en 
ny medelanskaffningsaktivitet perioden 
2015–2016 då man förbereder sig för 
Röda  Fjädern-insamlingen. Bland pro-
dukturvalet kommer då också att vara 
pinsförsäljning. För att nå insamlingens 
mål (5 miljoner euro) behövs ett starkt 
engagemang och en bra planering från 
klubbarnas sida.

Årsmötet i Vuokatti, Sotkamo får ta ställning 
till 12 klubbmotioner

Klubbarna har inom utsatt tid lämnat in 12 motioner. 
Motionerna behandlades vid guvernörsrådets möte 
i Villmanstrand 21.2.2015. Motionerna går nu med 
beslutsförslag vidare till årsmötet i Vuokatti.
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Kandidat för ordförandeposten (CC) perioden 2015–2016

Kandidater för vice ordförandeposten (VCC) perioden 2015–2016

VCC Jari Rytkönen

DG Heikki Hemmilä

PDG Jarmo Rastas

Livskraft genom samarbete perioden 2015–2016

Var modig – var lion

Med lionsteg mot en bättre värld

Samarbete är lionsverksamhetens livs-
betingelse och styrka – på alla nivåer 
i vår organisation och i alla enheter. 
Låt oss utnyttja den här styrkan, till-
sammans får vi mera gjort. Genom att 
uppmuntra, hjälpa och stöda varan-
dra, klarar vi av både lätta och svåra 
situationer, kort sagt vi lyckas.

Behöver vi förändringar på alla 
nivåer av vår verksamhet? Det här 

borde vi alla fundera på. Graden på förändringsvinkeln kan vara bara en grad 
eller två, en alltför stor förändring leder ofta till katastrofer. För att  granska 
förändringsarbetet har vi flera utmärkta arbetsredskap om vi bara använder 
oss av dem. Det viktigaste är att vi årligen ser på vår verksamhet på flera 

Lions fungerar runt världen, med 
samma etiska principer. Som bäst är 
lionsklubben hembygdens tankes-
medja, utan politiska eller ideologiska 
begränsningar. Man lyckas inte alltid, 
men alltid någonstans i landet och ute 
i världen finns det någon annan som 
får till stånd mirakel. Även det kan vi 
vara stolta över. Vi kan kapa idéerna 

– och göra ännu bättre! Förbundet är till för oss lion, klubbar och distrikt. 
Kommunikationen skall vara övertänkt och begränsad, men tillräcklig för 
den som saknar nya idéer. 

Idag är allt bra, i morgon kanske inte. 
Stigen mot en bättre värld är mycket 
krokig och krävande. Starka passioner 
och viljor förorsakar ofta olyckor och 
nöd. Naturkrafterna kan oväntat gå 
hårt fram och ibland ökar människan 
själv på utmaningarna.

Lionsorganisationen är redo att på 
många sätt hjälpa de som behöver 

hjälp såväl i hemlandet som på andra platser i världen. Vi ger både mate-
riellt och andligt stöd. Man har upplevt den finländska lionsverksamheten 
som effektiv och resultatrik. Det finns naturligtvis saker att förbättra. Med 

års sikt. Klubbens verksamhetsplan på lång sikt behöver inte följa klubb-
strategiblanketten, den kan vara gjord efter eget förgottfinnande. Huvud-
saken är att vi på förhand, inför det nya verksamhetsåret, planerar vår verk-
samhet på verkställighetsnivå. För att kunna göra det behöver förbundet och  
distriktet i god tid slå fast den kommande periodens aktiviteter och servi-
cebricka.

Då det gäller aktiviteter är verksamhetsåret 2015–2016 en period av för-
beredelser. Vi förbereder oss för Röda Fjädern-insamlingen perioden 2016–
2017. Vi kommer att berätta om de möjligheter som står till buds och klub-
barna kan sedan välja de som passar bäst för den egna verksamheten. Eller 
låta bli att välja, ifall klubben redan har en existerande egen aktivitet.

Vi ska komma ihåg lionsprinciperna och speciellt; Bistå dina medmänn-
iskor i deras svårigheter. De sörjande behöver ditt deltagande, de svaga och 
nödlidande ditt stöd.

Jag vill uppmuntra lionen till samarbete med myndigheter, anstalter och 
andra organisationer. Vi behövs ju! Jag vill uppmuntra lionen till samar-
bete med andra lion, världen runt. Styrkan hos vår organisation och vad vi 
 presterar, öppnar sig bara med att se långt över hembyn. Även våra egna pre-
stationer blir tydligare, när man sätter dem i samband med andras. Någon 
av oss donera ännu den dollarn, som stoppar det sista mässlingsviruset. 
Så tror jag!

Lions är också ett sätt att bekanta sig med människor och få nya  vänner, 
med annan bakgrund och från andra yrkesområden. Jag vill uppmuntra  lionen 
att slå sig lösa och ha roligt. Den skrattar bäst som skrattar åt sig själv! Goda 
gärningar och god laganda gör oss ännu starkare!

vår  verksamhet kan vi också främja Harri Ala-Kuljus val till internationell 
president.

Många sätt att göra GOTT. De nya LCI 100 och Röda Fjädern samt 
många andra av Lionsförbundets och klubbarnas egna aktiviteter skapar 
utmärkta möjligheter för klubbarna att välja bra planerade samt intressanta 
aktiviteter. De ger publicitet och synlighet. Att hålla sig framme hjälper klub-
barna att växa och att bli starkare.

I arbetslivet och i mina fritidssysselsättningar har jag blivit van vid att ta 
ansvar både för små och stora saker. Min lionkarriär är 16 år lång. Jag har 
haft många lionsuppdrag i klubben, i distriktet och i Finlands Lionsförbund. 
Jag är redo att ta tag i tömmarna och tillsammans med klubbarna gå framåt 
med lionsteg mot en bättre värld.



2/15  LION  67

Kandidater till uppdraget som medlem i internationella styrelsen 
(internationell direktor) 

PCC Markus Flaaming

IPCC Asko Merilä

PCC Heimo Potinkara

Med erfarenhet och kunnande mot internationalism

ID påverkar utvecklandet av vår internationella organisation

Det bästa är att vara lion

Uppgiften som internationell direktor ställer många krav 
på den kandidat som söker uppdraget: ledarskapsför-
måga, ansvar, förståelse, förmåga att lyssna och språk-
kunskaper etc.

Min långa erfarenhet och mitt mångsidiga lionskun-
nande samt min förmåga att fungera internationellt i uppbyggande och utvecklande 
anda är min styrka. Jag talar fyra språk flytande.

Jag har fått vara med och påverka bl.a. vid Convention, Europa Forum och samt 
vid generalsekreterarnas/IT-personernas möten samt vid diskussioner med ledande 
personer från många länder. Lionsarbetet i Norden är också bekant för mig. Som lång-
varig medlem i det nordiska samarbetsrådets (NSR) arbetsutskott har jag bl.a. utbil-

Finländarna har mycket att ge för utvecklingen av den 
världsomfattande lionsverksamheten och dess adminis-
tration. Jag är till utbildningen förvaltningsdoktor. Jag har 
fungerat som medlem Finlands Lionsförbunds  styrelse 
åren 2009–2015, sammanlagt fem perioder. De två  första 

perioderna som PDG och därefter som vice ordförande, ordförande och nu i  uppgiften 
som föregående ordförande. Min internationalism och min samarbetsförmåga och 
-vilja har jag visat i många svåra situationer i olika sammanhang.

Under perioden 2013–2014 deltog jag i Kanada-USA Leadership Forum. I det sam-
manhanget besökte jag som ordförande för Finlands Lionsförbund rf, tillsammans med 
bl.a. generalsekreteraren, huvudkontoret i Oak Brook där vi diskuterade med repre-

Jag är stolt över att vara lion. Jag är starkt engagerad i 
Lionsorganisationen och dess mål. Jag tror att min lång-
variga erfarenhet av lionsverksamhet samt min 30-åriga 
erfarenhet att leda människor och organisation har lärt mig 
och gett sådana kunskaper och färdigheter att det är möj-

ligt för mig att framgångsrikt fungera i den internationella styrelsen.
Jag är starkt av den åsikten att trots att vår tid domineras av stark teknisk utveck-

ling och materiella värden, behöver mänskligheten goda värden mera än någonsin. 
Vår etik och våra mål lämpar sig fortsättningsvis för varje kultur och samfund obe-
roende av språk, religion eller nationalitet. Jag är också djupt övertygad om att lions-

dat kommande nordiska ordföranden sam varit med om att förnya stadgarna för NSR. 
Under den följande perioden är jag för andra gången ordförande för arbetsutskottet. Jag 
känner de nordiska påverkarna och känner till betydelsen av det nordiska samarbetet.

Jag fungerade åtta år som förbundets generalsekreterare. Därför känner jag väl till 
saker som gäller såväl vår finländska organisation som den internationella. Nu fung-
erar jag som sekreterare i min klubb och därför håller jag mig ajour även då det  gäller 
klubbärenden. Man frågar mig ju också ofta om råd och åsikter i ärenden som gäl-
ler klubbar och distrikt. 

Jag vet vad som krävs av en internationell direktor. För den uppgiften erbjuder jag 
min erfarenhet, mitt kunnande samt de nätverk som jag skapat – för vårt, varje lions, 
bästa. Välj mig till internationell direktor. Ring och jag berättar mera, tel. 0500 453  216.

sentanter för vår organisation om utvecklandet av lionsverksamheten i Finland.  Första 
gången på 20 år som de sade. Diskussionerna var givande. Jag vill fortsätta mitt arbete 
för lionverksamheten i Finland och i den övriga världen.

Samarbetet med internationella lionsvänner för att utveckla vår organisation har 
redan nu varit givande. Jag utvidgar aktivt hela tiden internationella lionskontakter bl.a. 
via sociala medier. I mitt arbete som kommunens utvecklingsdirektör har jag  årligen 
arbetat på engelska och tyska bl.a. som presentatör på mässor. Till mina språkkun-
skaper hör också grunderna i svenska. Jag upplever mig själv som ett internationellt 
finländskt lion. I internationella sammanhang har jag har upplevt att mitt kunnande 
i organisationsadministration har varit min styrka.

verksamheten och dess värden får ett gott mottagande bland de unga om vi bara hål-
ler fast vid dem och visar dem aktning. Jag lovar försvara och hålla framme lionsvär-
dena efter bästa förmåga.

Styrkan hos vår egen organisation ligger i de lokala lionsklubbarna. Lionsklubben 
ger individen utmärkta ramar för att verka till förmån för den egna hemorten. En stark 
internationell och nationell organisation med sina distrikt ger ett gott bakgrundsstöd 
för verksamheten samt nödvändiga resurser. År 2017 då vår organisation fyller 100 
år är det meningen att offentliggöra vår syn på lionsverksamheten under det följande 
århundradet samt identifiera det nya århundradets humanitära behov. Det skulle vara 
sporrande att vara med om att skapa samt besluta om nya mål.

PCC Seppo Söderholm

Med tillförsikt inför framtiden
Vi lion kan vara stolta över att hör till världens största 
organisation för serviceklubbar. Vi gör gott på många sätt. 
Vi måste ändå fortsättningsvis bemöda oss om att behålla 
vår servicestyrka för att nå allt bättre resultat för att lindra 
människors nöd överallt i världen.

 Som ett stort europeiskt lionsland har Finland tyngd i den internationella lions-
organisationen. Vi har stora möjligheter att får vår kandidat Harri Ala-Kulju till inter-
nationell president vilket ytterligare ökar våra påverkningsmöjligheter. Vid olika  länders 
lionsmöten och efter att ha verkat 15 år som internationell volley-bolldomare har jag 
upplevat att man uppskattar finländare och att man litar på oss.

 I lionsverksamheten är det viktigaste för mig dess värden och målsättningar, att 

ge hjälp samt att tjäna i samarbete med andra. I mitt arbete har jag blivit van vid att 
förhandla och att finna lösningar även på svåra frågor. Mitt sätt är att modigt, som 
ett lejon, ta tag i missförhållanden. 

Inom lionsverksamheten är det viktigt att man fortsätter med de senaste årens 
 förnyelsearbete. På alla nivåer inom organisationen och i verksamheten bör man 
göra sådana förändringar som tidsandan kräver. Jag är redo att arbeta för att främja 
lionsverksamheten samtidigt som jag högaktar våra finländska lionsvärden. För oss 
 finländare är det viktigt att det finska språket bevaras som ett internationellt lions- 
språk. 

Jag förlitar mig på nuvarande och kommande, aktiva och innovativa medlemmar 
som garanter för en bra framtid för lionsverksamheten.  
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Mitt nuvarande uppdrag som ordförande för Finlands 
Lionsförbund är en utkiksplats. Det är nästan fyra måna-
der kvar av verksamhetsperioden och för mig är periodens 
mest centrala uppgift att förverkliga verksamhetsplanen.

Under den pågående perioden har vi påbörjat många 
utvecklingsprojekt som ännu delvis är på hälft. Att 
genomföra dem kräver mycket funderande och praktiskt 

arbete också under nästa period.
Finland är ett stort lionsland och ute i världen har vi ett gott rykte. Även under 

den följande perioden vill jag med en fullödig arbetsinsats vara med om att utveckla 
lionsverksamheten i Finland som medlem i styrelsen och guvernörsrådet. Jag kom-
mer att ge allt mitt stöd åt den kommande ordföranden och generalsekreteraren då 
det gäller att genomföra utvecklingsprojekten.

Finlands lion har starkt varit med om att stöda lion Harri Ala-Kulju till uppgiften 
som internationell president. Jag har redan i flera år fått vara med i kampanjen som 
kommunikationsansvarig och jag har fortsättningsvis förbundit mig att sköta min andel 
i Finland i toppen-kampanjen under de följande åren. Harris val till ”välsignad” kan-
didat är nu närmare än någonsin tidigare. I Finland i toppen-kampanjen har vi inlett 

Nya och hoppeligen bättre tider 
hägrar för Lions Quest-verksam-
het på svenska. Material och 
kursutbud kommer i ny tapp-
ning. Följande kurs på svenska 
hålls i Salo.

Vårt Lionsförbud har tacknäm-
ligt börjat engagera sig för Lions 
Quest-verksamhet på svenska. 
Redan i slutet av 2014 inleddes 
översättning av kursmaterial för 
förskolegrupper. Samtidigt togs 
även de första stegen för översätt-
ning av mera material. I denna anda 
togs initiativ för kurser på svenska. 
Tack vare lokala krafter PDG Gurli 
Dumell och 2.VDG Torolf Höglund, 
kunde en kurs hållas i Vörå i bör-
jan på februari detta år. Kursledare 
där var Ulla Savolainen med Mari-
anne Jansson som inbjuden stjärna 
från Sverige. En annan kurs i Salo i 
april är under beredning och plane-
ring. Exakt datum för kursen i Salo 
är 27–28 april. Inbjudan och närmare 
uppgifter på annan plats i den här 
tidningen. Klubbarna har också fått 
direkt inbjudan till den. Kurserna på 
svenska arrangeras över distriktgrän-
serna. I kursen i Vörå var det F- och 
O-distriktet. I Salo gäller det i första 
hand distrikten A, B, C, D och N. 
Men det hindrar inte klubbar i andra 
distrikt att vara aktiva. Både låg- 
och högstadielärare samt persona-
len på dagvård, församlingar, barn- 
och ungdomsarbete är välkomna att 
delta i kursen. Svenska skolor finns 
ju också i Björneborg, Kotka, Tam-
merfors och Uleåborg.

Jag har själv översatt häftena för 
förskolan till svenska och deltog i 
kursen i Vörå. Utgående från det kan 
jag varmt rekommendera att klub-
barna i mån av möjlighet ger förut-
sättningar för lärare och andra fost-
rare att ta del av Lions Quest. Det är 
ett bra program och borde marknads-
föras och användas ännu bättre. Nu 
finns det möjlighet att göra det också 
på svenska. Programmet ger ett gott 
redskap för lärare och fostrare i sitt 
dagliga arbete. I kursen i Vörå deltog 
utom lärare även församlingars ung-
domsledare, idrottstränare. I åldern 
6–17 år är det ofta samma barn och 
ungdomar som de har kontakt med. 
Då är det bra att så många som möj-
ligt i fostrarkedjan har samma kun-
skap och riktlinjer. Det är i den åldern 
grunder för barnens och de ungas 
framtid danas. Vi i Lions bör se det 
som en förmån att få vara med och 
forma den och ge motivation för 
goda val för ett sunt leverne. Vi vet 
alla vad det betyder för människan 
själv, dess omgivning och det sam-
fund den unga lever och växer upp i.

Det övergripande namnet på de 
häften jag nu översatt är Vattenpass 
> Balans i livet och riktade till barn i 
5–7 år. Kapitlen är En positiv atmos-
fär, Självförtroende och beslutsfat-
tande, Växelverkan, Känslor och 
Välmående. Varje kapitel innehåller 
i sin tur olika många Quest- avsnitt 
eller ”lektioner” som är olika långa. 
Ett kapitel inleds med en pedago-
gisk reflexion och bakgrund förfat-
tad av finska pedagoger på univer-
sitetsnivå. I dagismiljön förvandlas 

detta till lekar, episoder mm där bar-
nen själva också får ta ställning till 
det som kommer fram i dem. Och 
jag måst säga att jag tycker att de 
har lyckats för det mesta.

Här ett utdrag, som kan gälla barn 
i alla åldrar
”En, två, flera,
i grupp så blir det mera.
Vi hjälper till du och jag,
så blir vi vuxna någon dag.”

Bästa Quest-ansvariga i klubben och 
president, att delta i finansieringen 

Bästa lion

Tuomo Holopainen

planeringen av de saker som blir aktuella under nästa år. De första åtgärderna vidtas 
möjligtvis redan under juli-augusti 2015.

Verksamhetsförutsättningarna för frivilligorganisationer har förändrats snabbt. Fin-
land har drabbats av ekonomisk tillbakagång, strukturella förändringar, befolkning-
ens snabba åldrande, koncentreringen till tillväxtcentrum och arbetslöshet. Alla dessa 
samhälleliga förändringar betyder stora utmaningar för lionsverksamheten men för-
ändringarna för med sig också nya möjligheter att grunda nya klubbar och att stärka 
de nu existerande klubbarna.

För att jag ska kunna koncentrera mig på de ovan nämnda uppgifterna har jag 
beslutat avstå från min kandidatur till posten som internarnationell direktor (ID). 

De internationella uppdragen är viktiga, men för stunden och under de kommande 
åren har jag möjlighet och vilja att koncentrera mig på att främja lionsverksamheten 
i Finland och naturligtvis att delta i förverkligandet av Finland i toppen-kampanjen.

Ett varmt tack till flera hundratals lion överallt i Finland och speciellt till medlem-
marna i min egen klubb Helsinki/Vuosaari för uppmuntran och stöd.

Helsingfors den 4 mars 2015

Ny vår för Lions Quest på svenska

Deltagarna i Quest-kursen i Vörå. Tv i röd blus Marianne Jansson th om henne 
Torolf Höglund och mellan dem Gurli Dumell. I bakersta raden i mitten Ulla 
Savolainen. Artikelförfattaren mitt på bilden.

av en deltagare i en Quest-kurs är en 
klubbaktivitet, för vilket insamlade 
medel får användas. Det är i hög-
sta grad ett lokalt bidrag för såväl 
barn och fostrare både på kort och 
lång sikt. Ta vara på en enastående 
chans att göra insats för livet för barn 
och unga. Samtidigt ges fostrare red-
skap att lyckas i sitt viktiga arbete. 
På Lionsförbundets hemsida finns på 
Quest-sidorna information för alla 
som på ett eller annat sätt berörs av 
Quest-programmet.

Björn Taxell, PDG
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LC Karis-Karjaa har gjort två viktiga principbeslut: Klubben beslöt att 
bli blandklubb och att satsa på medlemsvärvning.

Under de två senaste verksamhetsåren har klubben erhållit tret-
ton nya medlemmar, varav åtta är kvinnor. Den förnyade styrkan har 
gjort att klubben vågat återuppta sin storsatsning på Ank-Race t.o.m. 
i utökad form, en Ank-marknad den 15.8. i Pumpviken, Karis med 
marknadsvimmel och 3  000 gula plastankor som simmar i mål och 
sålunda avgör lotternas vinstnummer.

Klubbarna har från början av året 
med stor iver utsett Fjäderlion och 
på det här sättet visat en positiv 
inställning till den kommande sto-
rinsamlingen. G-distriktet som leds 
av PDG Ilkka Sainio kom som det för-
sta distriktet upp till 100 % men de 
andra distrikten följer efter.

Vid sina möten har Röda Fjä-
dern-kommittén koncentrerat sig på 
produktanskaffningarna. Allt enligt 
tidtabellen, och senast vid distrik-
tens årsmöten kommer pinsen och 
bildekalerna att vara till försäljning åt 
medlemskåren. Redan i februari fick 
distrikten Roll-ups till förfogande. 
Till tre distrikt levererade man två-
språkiga Roll-ups och Åland fick en 
svenskspråkig. Alla fick en QR-kod 
med vilken man direkt kommer till 
Röda Fjädern-sidorna.

Vid guvernörsrådets möte i Vill-
manstrand såldes de fyra första 

avdragen av Soile Yli-Mäyrys tavla 
till eget folk. I fortsättningen kommer 
de också att säljas till allmänheten, 
företag och föreningar. Fram till års-
mötet i Sotkamo utvidgas utbudet på 
Röda Fjädern-artiklar och är till för-
säljning vid PuSu-disken.

Tvärtemot vad som sades i Vill-
manstrand, finns det inte några hin-
der för att i samband med Röda Fjä-
dern-insamlingarna använda gula 
västar. I mars fick man det här 
bekräftat av polismyndigheterna.

Av klubbarna, med  Fjäderlionet  
i spetsen, önskar man aktivi-
tet att planera hurudana aktivite-
ter som man genomför till förmån 
för Röda Fjädern. I den här plane-
ringen får man hjälp av distriktsko-
ordinatorerna som räknas upp här 
invid. Ingenting hindrar att man 
redan nu donerar pengar ur aktivi-
tetsmedlen till Röda Fjädern-kontot 

Engagemanget för Röda Fjädern 
har skjutit fart

Röda Fjädern kommittén

PDCC Matti Tieksola ordförande

PID Harri Ala-Kulju sakkunnig

DC Jaakko Harjumäki koordinator

PRC Thorleif Johansson kommunikation

GS Maarit Kuikka samhällsrelationer

PDG Reino Laine logistik

SC Tauno Laine sakkunnig

SMIS Sari Pirinen kampanjbyrån

ZC Aimo Silventoinen ekonomi

FI98  5780  0720  0524  50. I medde-
landefältet skriver man in namnet 
på den klubb som gjort donationen. 
Uppmuntra till det här. Då klubbar-
nas mål i sinom tid offentliggörs är 
det lättare att nå målet då det sker 
under en längre period.

Matti Tieksola, LC Oulunsalo
PuSu-ansvarig

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2015
Styrelsens möten våren 2015 8/23.4.
 9/12.6.
Guvernörsrådets möten: 
12.6.2015 Vuokatti, Sotkamo

Guvernörsrådets möten 2015–2016:
14.6.2015 Konstituerande möte, Vuokatti, Sotkamo
28–30.8.2015 Luostotunturi (LC Sodankylä)
20–22.11.2015 Helsingfors 
4–6.3.2016 Mariehamn, Åland (LC Mariehamn)

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2014–2015: 
– Luftvapen, LC Orimattila/Viljamaa 29.3.2015
– Volleyboll, LC Marttila, april 2015 (veckorna 15–17)
– Mölkky, LC Kausala 23.5.2015
– Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, juni 2015

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2015–2016: 
– Skidning, LC Uurainen, mars 1./2. veckan
– Golf, LC Vantaa/Kaivoksela, 18–19.6.2016

På bilden intas högtidligen (fr.v.) Sverker Lall, Rita Isaksson, Jonathan 
Terlinden, Harriet Jönsson och Lotta Berglund. Foto Benny Söderlund.

LC Karis-Karjaa 
växer så det knakar
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Laakkonen
Yhtiöt

Juuret metsässä
Sydän autokaupassa
Mahti mediassa
Maine liiketoiminnassa

golfpiste.com/kytajagolf/

Painotuotteissa

LAATU
Ymmärsimme jo aikapäivää 

sitten, että painotuote on monelle 
asiakkaalle tärkein ja usein myös 

ainoa kanava oman viestinsä ker-
tomiseen. Siksi me Punamustalla 
olemme tehneet paljon töitä sen 

eteen, että jokainen painoprosessi 
on hoidettu alusta loppuun –  

aineistosta postitukseen – laaduk-
kaasti ja ammattimaisesti riippu-

matta siitä, onko kyseessä pieni 
digipainos vai miljoonapainos. 

www.punamusta.com 

ratkaisee!

Tarrojen ja etikettien ammattilainen

Rullaavaa yhteistyötä
Paperityötyöy OyOy on Ittä-ä-Helsinggggissssssä sä sä sä sijjaijaijaitsitssitsevevaevaa momomonipnipnipi uouoluoluolineineineen ppppainaininnnotaotaotaotaaotalo,lo,loloo,loPaPapP erityö OyOyOy onon IItä-HHelelsingissssä sä sijaijaaitstssevaevaevaeva momoonipnipn uoluolololineineinenen painotaotaotaottalllololo
jokjokjokjokaa oa on en erikrikoisoistunut utut t tartartartarrojrojjenenen jaja etietiketkettietietien pn painainamiamiseeeseenn. n. n PaiPaPainatnatus-us-
menmeneetelmimiimienenenen mmonm nipuipuoliolisuuus js ja aa asiasiakkakkaideiden tn toimoimintintaymaympärp isti öjeöj n
eririerierinnonomnomaiainnenen ttuntemtemuus tekkeväevät mt meiseistätä alaalan eedeldelläkläkäviäv jän.
PanPaPanosostammmmee voimmakkakkaasstiit asiasiakaakaakakasläsläslähtöhtöhtöiseiseeenen tuoutuotekehitykkseen,
laalaadukdukkaaaseeseen painnotyotyotyööhööhön jn jjjaa ta toimoimituitusvaasvarmurmur uteuteen.en.
KäyKäytämme me m mmatmatterieriaalaalaalaa iintintoimoi ittttajiajina na alaalal n jn johto avia yritrityksykskyksiäiäiä.iä.
LaaLaaLaajjasjasta ta matmatmaterieriaalaalivai ihthth oeoehtojen määrästä tä löylöyö dämdämd me me sopso ivat
jaaja killkilk papailuklukykyykyyiseset rt ratatkaisut jokaiseenee  tarraan ja etikettiin.

www.paperityo.fi


