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Toimituksen näkökulmasta

Kohti valoa

Talven selkä taittuu vähitellen ja jokainen päivä vie meitä kohti kevään 
valoa. Tämä talvi on pitkästä aikaa ollut luminen ja jopa etelänkin 
lapset ovat päässeet nauttimaan valkoisista hangista. Hyvä on ollut 

hiihdellä ja nauttia talven iloista. 
Vaikka puut ovat kauniin lumisia ja luonto satumaisen kaunis, on kai-

kesta ollut hieman harmiakin. Painavat tykkylumet ovat taivuttaneet ja jopa 
katkoneet puita. Etenkin syrjäseuduilla sähkönsaannissa on ollut vaikeuksia 
ja monet taloudet ovat joutuneet olemaan pitkiäkin aikoja ilman sähköjä. 
Sähköyhtiöiden miehet ovat tehneet pitkiä päiviä saadakseen tilanteen nor-
maaliksi. Onpa joskus työpäivä venähtänyt vuorokauden mittaiseksikin.

Me palvelemme

Lionstoiminnassa on nyt selvästikin tekemisen makua. Palveluaktiviteetteja 
on toteutettu ennätysmäisesti ja uusia keksitään. Tässä lehdessä kerrotaan 
mm. G-piiristä tulleesta haasteesta klubeille. Esityksen mukaan joidenkin 
juhlapyhien aikaan kauppojen on lakisääteisesti oltava kiinni. Monien ruo-
katavaroiden viimeinen myyntipäivä sattuu kuitenkin näiksi päiviksi ja kun 
kaupat aukaistaan, nämä ruokatavarat heitetään biojätteiksi. Kauppojen sul-
keutumisen myötä ne tulevat arvottomiksi.

Vanhenevien ruokatarvikkeiden pelastamiseksi leijonat voivat näyttää 
kykynsä. Pienellä vaivalla on mahdollista saada nämä tavarat niiden perhei-
den käyttöön, joilla on taloudellisesti todella tiukkaa. Lukekaa tämä haaste 
ja ottakaa se klubinne aktiviteetiksi. 

Viestintä kehittyy

Ei tarvitse olla kovin suuri ennustaja, voidakseen sanoa paperisen tiedotta-
misen vähenevän lähivuosina. Tämä koskee myös Lion-lehteämme. Kan-
sainvälisessä hallituksessa valmistellaan jo esitystä lehden muuttamisesta 
sähköiseksi. Ehkä jo vuonna 2018 voimme lukea lehteämme vain netistä? 
Toivottavasti näin ei vielä käy, mutta pahalle näyttää. Paperilehden poistu-
minen säästää kansainväliseltä järjestöltä runsaasti rahaa. Ilmeisesti tähän 
mennään, halusimmepa me sitä tai emme. Millä tavalla asia koskee suo-
malaista Lion-lehteä, se selvinnee myös lähikuukausina.

Täyttyykö unelma?

Ensi kesä on tärkeä Suomi johtoon -unelmalle. Olemme kärsivällisesti kyp-
sytelleet asiaa ja joutuneet jo jonkun kerran pettymäänkin. Mutta nyt näyt-
tää valoisalle ja valintaraadin odotetaan vihdoinkin päätyvän esittämään 
suomalaista varapresidenttiä.

Suomaiset leijonat ovat tehneet vuosikausia työtä saadakseen järjes-
tön johtoon suomalaisen henkilön. Voisi sanoa, että olemme sitkeydellä 
paikan ansainneet. Mutta työtä on vielä jäljellä. Nyt ei auta herpaantua, 
vaan nyt on kuuluisan loppukirin aika. Suomessa käy kevään aikana kolme 
kansainvälistä presidenttiä. Ehkäpä heidän positiivinen asennoitumisensa 
tukee unelmaamme.

Jännittäviä aikoja odotellessa aurinkoista kevättalvea ja intoa palveluun!

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Hallituksen kokoukset 
keväällä 2015 6/20.2.
 7/26.3. (optio)
 8/23.4.
 9/12.6.

Kuvernöörineuvoston  20.–22.2.2015 Lappeenranta
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
26.–28.2.2016, Maarianhamina, Ahvenanmaa (LC Marieham)

Kaudella 2015 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
– Hiihto, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
– Keilailu, LC Rauma/Ruori, helmi-maaliskuu 2015
– 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

Tapahtumakalenteri 2015

Liiton nykyisen viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi päättyy 30.6.2015. 
Tulevan viestintäjohtajan toimikausi on 1.7.2015–30.6.2018. Seuraaja valitaan 
hallituksen kokouksen esityksestä kuvernöörineuvoston kokouksessa helmi-
kuussa. Toimeen perehtyminen alkaa vuoden 2015 alussa.

Kelpoisuusvaatimuksena tähän tehtävään on hyvä kokemus viestinnästä 
ja PR-toiminnasta vähintään piiritasolla. Tehtävän edellyttämä kielitaito on 
suomi, ruotsi ja englanti.

Viestintäjohtajan keskeisimpänä tehtävänä on toteuttaa liiton brändin 
mukaista viestintää johdon tukena eri medioiden kautta. Viestintäjohtaja 
vastaa myös yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin ja alansa sidosryhmiin. 
Lisäksi viestinnän koulutus ja neuvonta piiritasolla kuuluvat viestintäjoh-
tajan tehtäviin.

Kolmivuotiseen toimikauteen sisältyy merkittäviä projekteja, esim. NSR-ko-
kouk sen järjestäminen 2016, Punainen sulka -keräys kaudella 2016–2017 ja 
järjestön 100-vuotisjuhlallisuudet vuonna 2017. Niissä viestinnällä on kes-
keinen rooli.

Viestintäjohtaja on viestintätoimialan johtaja liiton luottamuselinten pää-
tösten mukaisesti. Työtä ohjaavat toimenkuvan lisäksi Lions-liiton viestintä-
strategia ja graafinen ohjeistus.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään maanantaina 
16.2.2015 toimiston aukioloaikana merkinnällä ”MD-PRC”. Hakemuksen 
voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen maarit.kuikka@lions.fi . 
Lisätietoja tehtävästä antavat pääsihteeri Maarit Kuikka, puh. 040 580 2494 
ja MD-PRC Thorleif Johansson, puh. 040 865 3103.

LIITON VIESTINTÄJOHTAJA (MD-PRC) 
KAUSILLE 2015–2018
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 12. helmikuuta

1/ 2015
KANNEN KUVA: Lions-järjestön I varapresidentti, DR Jitsuhiro Yamada 
pääsi Rovaniemen vierailullaan kokeilemaan ainutlaatuista kalastusmuo-
toa. Kemijoen jäälle kairatusta reiästä hän onnistui kiskaisemaan ahve-
nen. Kala oli koko kalastavan seurueen suurin saalis ja sai kaukaisen vie-
raan suun hymyyn. Toinen onnekas kalastaja oli PID Harri Ala-Kulju, 
mutta hänen pilkkiinsä tarttui Yamadan ahventa pienempi kiiski. Pilkki-
onginta oli japanilaisvieraalle uusi kokemus ja mieltymys oli niin suuri, 
ettei miestä meinattu saada jäältä pois.
 Etusivu on tänään uusitussa muodossaan ja noudattaa päämajan 
Lion-lehden mallia. Kuva: Jarmo Rastas.

Lion
Suomi – Finland

Perustettu 20.3.1955

 • JULKAISIJA
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
09 565 5950

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

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

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

LEOLEHTI
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 HELSINKI
puh. 050 340 6585
e-mail: leolehti@leo-clubs.fi

• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
puh. 09 565 59510, 040 580 2494
e-mail: maarit.kuikka@lions.fi

• OSOITTEEN MUUTOKSET
Marja Pakkanen
puh. 09 565 59 515
e-mail: marja.pakkanen@lions.fi

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

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

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

• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi

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

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

Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

• PAINO 

• TOIMITUSNEUVOSTO 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.

Suunta on hyvä
Kansainvälinen presidentti Joe 
Preston on ilahtunut siitä, että 
jäsenkehitys on menossa hyvään 
suuntaan. Samalla kun uusia jäseniä 
otetaan klubeihin, on syytä pitää takalauta kiinni, 
jotta jäsenemme eivät pääse livahtamaan pois toi-
minnan piiristä. Siksi on laukaistu käyntiin hanke 
Keep1 (Säilytä1), joka korostaa jokaisen jäsenen 
pitämistä aktiivisesti mukana työssämme.  ..... 4

Näkyvyys esillä
Pohjoismaiset leijonat
kokoontuivat tammikuussa 
Hellerupiin, lähelle Kööpen-
haminaa. Näkyvyyden lisää-
minen oli vahvasti esillä ja 
NSR-logoakin parannettiin siten, että myös Fär-
saaret, Ahvenanmaa ja Grönlanti saivat lippunsa 
mukaan. Uudeksi NSR-projektiksi hyväksyttiin 
Suomen esityksestä Aurinkokeittimiä Afrikkaan. 
Kokouksen teema oli Vahvempina yhdessä muu-
toksen kautta.  .........................................  8–9

Varapresidentti Lapissa
I Kansainvälinen 
varapresidentti, DR Jitsuhiro 
Yamada vietti helmikuun 
alkupäivinä unohtumattomia 
hetkiä Lapin maisemissa. Ensimmäistä kertaa 
Lapissa vieraillut Yamada pääsi nauttimaan mm. 
pilkkionginnasta, saunasta sekä avantouinnista. 
Porotilalla oli mahdollisuus poroajeluun. Vara-
presidentti tapasi myös joulupukin, joka vas-
tasi Ask One -pyyntöön myöntävästi. Näin jou-
lupukistakin tuli leijona. Matkaan sisältyi myös 
Pellossa Melvin Jones -gaala sekä Rovaniemellä 
uuden klubin perustamisjuhla. Vieras kävi myös 
LC  Rovaniemi/Lainas klubikokouksessa, vie-
raili muutamissa yrityksissä ja tapasi kaupungin  
johtoa.  ................................................ 10–11

Suomi johtoon – mitä
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Nuorisojohtaja Jukka Isotalo 
antaa jälleen arvokkaita 
”tärppejä” helmi-maaliskuulle. 
Parhaillaan on menossa myös 
Mediataitoviikko 9.–15.2. Silloin korotetaan 
 Vastuu on meidän – Turvallisesti netissä asioita 
osana Mediataitoviikon aktiviteettejä. Klubeja 
kannustetaan myös mukaan 100-vuotisjuhlan 
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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

Keino, jolla jokainen 
lion voi auttaa lioneita
Aika tosiaan kiitää. Olemme jo puoli-
välissä lionsvuotta. Olen hyvin ylpeä 
kaikesta siitä, mitä olette tehneet ja 
olette parhaillaan tekemässä. Tee-
mani keskeinen tekijä on Vahvem-
pana yhdessä palvelun kautta, ja 
te olette lähteneet siihen mukaan! 
Raportoitte ennätyksellisiä palvelu-
aktiviteettilukuja. 

 Kiitokset siitä, että olette omak-
suneet “ASK 1” -ajatuksen, jonka 
mukaan jokainen lion on saanut 
haasteen kutsua vähintään yhden 
uuden jäsenen liittymään järjes-
töömme. Lisää ja suurempia klubeja 
ollaan perustamassa monilla paikka-
kunnilla. 

Jäsenkehityksen 
suunta on hyvä

Jäsenkasvukehityksen suunta on 
hyvä ja kaikki viittaa siihen, että 
uusien johtajien tunnistaminen ja 
kouluttaminen sujuu meiltä entistä 
paremmin. Olemme myös tarjonneet 
uusia keinoja auttaa jokaista klubia 
lisäämään tehokkuuttaan. Yksi suuri 
maailmanlaajuinen huolenaihe on 
kuitenkin olemassa: järjestöstä eron-
neiden jäsenten lukumäärä. 

 Uusien jäsenten rekrytoinnista 
on hyvin vähän hyötyä, jos pääs-

tämme nykyiset jäsenemme livah-
tamaan ulos takaovesta. Jälkivii-
sautta, mutta toivon että olisin pai-
nottanut enemmän jäsenten säilyt-
tämistä. Päätin tehdä jotakin asian 
hyväksi sen sijaan, että olisin jää-
nyt katumaan. Olemme laukais-
seet käyntiin hankkeen “Keep 1”  
(”Säilytä 1”), mikä tarkoittaa yksin-
kertaisesti sitä, että on tärkeätä pitää 
joka ainoa jäsenemme aktiivisesti 
mukana toiminnassa. 

Jäsenten säilyttäminen 
panostuksen arvoinen

Hyvin harvat lionit ovat koskaan 
tekemisissä uuden klubin perusta-
misen kanssa, ja moni jäsenistämme 
kokee uuden jäsenen kutsumisen 
todella vaikeaksi. Jokainen lion voi 
kuitenkin jollakin tavoin auttaa siinä, 
että klubin jäsenet pidetään aktiivi-
sesti mukana. On tärkeätä, että toi-
votamme jäsenemme tervetulleiksi, 
arvostamme heitä, koulutamme 
heitä, kannustamme heitä, mento-
roimme heitä ja paljon muuta. On 
olemassa vanha sanonta: “Ei ihmi-
siä kiinnosta se, kuinka paljon toinen 
tietää, ennen kuin he tietävät, kuinka 
paljon toinen välittää.” Meidän on 
panostettava tehokkaammin jäsen-

ten säilyttämiseen, jotta voimme 
hyödyntää kaikki voimavaramme. 

Yhdessä pystymme

Presidenttinänne olen luvannut 
tehdä kaiken voitavani, jotta oli-
simme vahvempina yhdessä. Tie-
dän, etten pysty siihen yksin, mutta 
yhdessä PYSTYMME. 

Kansainvälinen presidentti 
Joe Preston.

Tavoitteena erikoispostimerkki 100-vuotisjuhlan kunniaksi
Melvin Jones perusti lionsklubit 
vuonna 1917. Klubeista muodos-
tui maailman suurin palveluklubi-
järjestö. LISC (Lions International 
Stamp Club) kannustaa lioneita kir-
joittamaan kunkin maan postilaitok-
selle kirjeitä, joissa pyydetään pos-
tilaitosta julkaisemaan erikoisposti-
merkki Lions Clubs Internationalin 
vuonna 2017 pidettävän 100-vuo-
tisjuhlan kunniaksi. 

Mitä useampia kirjeitä postilai-
tos saa, sitä parempi mahdollisuus 
 lionien satavuotisjuhlamerkin julkai-
semiseen on. Kirjeet tulisi kirjoittaa 
nyt, sillä merkkien valmistamiseen ja 
julkaisemiseen menee vuosia. Sadat 
maat julkaisivat lionien 50-vuotis-
juhlamerkkejä vuonna 1967. Katso-
taan, pystytäänkö nyt samaan mää-
rään vai vielä parempaan.    

Lions Clubs Internationalilla on 
jäseniä yli 200 maassa. He tarjoavat 
paljon vertaansa vailla olevia palve-
luita ihmisille, joilta puuttuu ruokaa, 
puhdasta vettä, kouluja, lääkkeitä ja 
terveydenhuoltoa. Lionit tarjoavat 
katastrofiapua, sairaalahoitoa, leik-
kauksia, apurahoja yliopisto-opis-
keluun, nuorisopalveluita ja nuorten 
mentorointia. He rakentavat sairaa-
loita, kouluja, vesipisteitä ja nuori-
soleirejä. Monilla näistä palveluista 
vastataan niihin tarpeisiin, jotka ovat 
hallituksilta jääneet täyttämättä.

Vuodesta 1925 lähtien, jolloin 
Helen Keller haastoi lionit ryhty-
mään sokeiden ritareiksi, lionit ovat 
rahoittaneet vähävaraisille miljoo-
nia silmäleikkauksia, rakentaneet ja 
varustaneet silmäklinikoita ja tarjon-
neet näöntarkastuksia ja silmälaseja 

samoin kuin keränneet ja kierrättä-
neet miljoonia reseptisilmälaseja. 
He sponsoroivat sokeille opaskoiria 
ja avustavia koiria vammaisille. 

Lionit tarjoavat palveluita nuor-
ten ja ikääntyneiden kansalaisten 
ryhmille ja kipeästi kaivattua rahoi-
tusta monille järjestöille, jotka puo-
lestaan tarjoavat tarvittavia palve-
luita omilla paikkakunnillaan. 

LISC on jo ottanut yhteyttä 
moniin postilaitoksiin. Lionien kan-
sainvälinen presidentti on hyväksy-
nyt tämän satavuotishankkeen. 

Antonio Marte
LISC:n presidentti 

– Melvin Jones -jäsen
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Silmälasit voivat tuoda leveän hymyn 
lapsen kasvoille. Hyvän näkökyvyn 
merkitys on kuitenkin paljon suu-
rempi kuin hetkellinen onnentunne. 
Kun lapsi näkee selvästi, hän pys-
tyy paremmin oppimaan, osallistu-
maan urheiluun ja moneen muu-
hun asiaan.

 Lions Clubs Internationalin sää-
tiö (LCIF) ja Johnson & Johnson 
Vision Care Companies (JJVCC) 
ovat vuodesta 2002 lähtien toimi-
neet yhdessä kumppanuusohjelmas-
saan Sight for Kids – Näkö lapsille 
auttaen miljoonia lapsia näkemään 
paremmin. Aasiassa käyntiin laukais-
tua Sight for Kids -ohjelmaa johtavat 
sikäläiset lionit, JJVCC:n työntekijät 
ja paikalliset kumppanit. Ohjelma 
palkkaa silmienhuollon asiantunti-
joita kouluttamaan opettajia suo-
rittamaan näköseulontoja ja anta-
maan valistusta silmien ter veydestä 
kouluissa sellaisilla alueilla, joilla on 
puutetta palveluista. Tarpeen vaa-
tiessa oppilaat lähetetään paikallis-
ten näönhuollon asiantuntijoiden 
vastaanotolle, jossa he saavat mak-
sutta silmätutkimuksen, silmälasit 
sekä ja lisä- ja seurantahoitoa. 

Turkki ensimmäinen 
Euroopan valtio 

LCIF ja JJVCC ovat nyt laajenta-
massa Sight for Kids -kumppanuut-
taan ulottumaan Keniaan ja Turk-
kiin. Nämä maat ovat afrikkalaista 
ja eurooppalaista maista ensimmäi-
set maat, jotka näin pääsevät Sight 
for Kids -palveluiden piiriin. Jo yli 20 
miljoonaa lasta on saanut apua Sight 
for Kids -ohjelmasta Aasian Tyynen-
meren alueen kouluissa ja yhtei-
söissä, joissa palvelut ovat niukkoja.

Keniassa on diagnosoitu näkö-
kyvyn heikkenemistä yli 20  000 lap-
sella. Sight for Kids Kenya -ohjelma 
antaa mahdollisuuden siihen, että 
näkökyvyn heikkeneminen ja silmä-
sairaudet päästään havaitsemaan jo 
varhaisessa vaiheessa. Tarkoituksena 
on antaa tämän vuoden aikana 1 100 
opettajalle Suur-Nairobin alueella sil-
mien terveyskoulutusta ja opettaa 
heitä näönseulontaan. 

Silmäsairauksia 
jää havaitsematta

“Monet lapset eivät tiedä, mikä nor-
maali näkökyky on, ja paljon silmä-

sairauksia jää havaitsematta. On tär-
keätä levittää sanaa silmien tervey-
destä samoin kuin tarkastaa lasten 
näkö ja tarjota tarpeellinen hoito”, 
sanoo Tanvi Shah, joka toimii optik-
kona Lions SightFirst -silmäsairaa-
lassa ja johtaa Sight for Kids Kenya 
-ohjelmaa.

Sight for Kids -ohjelma laajenee 
Aasian ulkopuolelle

 Lounais-Turkissa vuonna 2002 
tehdyn lasten silmätautiopin tilasto-
tutkimuksen mukaan lähes 70 pro-
senttia lasten näönheikkenemista-
pauksista on joko ehkäistävissä tai 
hoidettavissa. Sight for Kids Tur-
key -ohjelma tähtää 1 500 opetta-
jan kouluttamiseen Suur-Ankaran 

alueel la. Tavoitteena on ulottaa pal-
velu 150  000 kouluikäiselle lapselle 
500 kouluun. Paikalliset opettajat 
koulutetaan tekemään näöntarkas-
tuksia ja antamaan valistusta sil-
mien terveydessä. 

 Allie Lawrence

Opening Eyes -ohjelma kenialaisten urheilijoiden avuksi
Kun lionit paneutuvat palveluun 
täysin sydämin, seuraa suurenmoi-
sia saavutuksia. Sen tietävät esi-
merkiksi ne yli 80 maassa asuvat 
 Special Olympics -urheilijat ja hei-
dän perheensä, jotka ovat saaneet 
terveydenhoitoa ja terveysvalis-
tusta  ”Mission: Inclusion” -ohjel-
massa. Se kuuluu osana Lions Clubs 
 Internationalin säätiön (LCIF) ja 
 Special Olympics -järjestön maail-
manlaajuiseen kumppanuusohjel-
maan.

Vuodesta 2001 lähtien Special 
Olympics, LCIF ja lionit ovat teh-
neet yhteistyötä tarjotakseen ilmai-
sia tarkastuksia ja terveyskasva-
tusta kehitysvammaisten perheille 
ja hoitajille. Hankkeeseen osallistu-
vien maiden luetteloon voidaan nyt 

lisätä vielä yksi nimi. Syyskuussa 
Kenian lionit tapasivat varapresi-
dentin  Jitsuhiro Yamadam ja Special 
Olympics Kenyan edustajat allekir-
joittaakseen alustavan sopimuksen 
kumppanuuden aloittamisesta kenia-
laisten kanssa. 

Kenian lionit toivovat voivansa 
tarjota lisää palveluita ja tukea kehi-
tysvammaisille ja heidän perheil-
leen lupaamalla vähintään 100  lionia 
mukaan Opening Eyes -tapahtumiin 
ja perheiden terveysfoorumeihin 
ympäri vuoden.  Laajennettu ohjelma 
tarjoaa vuodessa näöntarkastusta ja 
seurantahoitoa arviolta 500 urheili-
jalle. Allekirjoitusjuhlallisuuksien jäl-
keen yli 100 urheilijalle tehtiin näön-
tarkastus  Ope ning Eyes -ohjelman 
osana. Tulevaisuudessa Kenian lio-

nit auttavat heitä ja muita urheili-
joita osallistumaan  Special Olym-
pics Kenyan kansallisiin kisoihin ja 
valmistautumaan vuoden 2015 Spe-
cial Olympics -kesäkisoihin. 

Historiaa tehtiin myös, kun 
Yamada vastaanotti Afrikan ensim-
mäisen champions-lionsklubin 
perustamisanomuksen. Champions-
klubit ovat omistautuneet tukemaan 
Special Olympics -järjestöä ja toimi-
maan kehitysvammaisten kanssa. 
Uusi kenialainen klubi on  järjes-
tyksessä maailman 12. champions-
lionsklubi LCIF:n ja Special Olympics 
-järjestön maailmanlaajuisen kump-
panuuden solmimisen jälkeen.  

Eric Margules
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Ajattele positiivisesti – uskalla toimia 

Tuomo Holopainen
Puheenjohtaja

Talven pimein ajanjakso on ohitse. 
Valoisaa vuotta kaikkialle lumiseen 
Suomeen. 

Syksyn lukuisat aktiviteetit 
on hoidettu hyvin. Olemme saa-
neet myös runsaasti näkyvyyttä ja 
olemme luoneet yhteisöllisyyttä klu-
bien toiminta-alueilla. Tammikuussa 
on useilla paikkakunnilla laskettu 
seppeleet sankarihaudoille sekä 
juhlistettu erilaisin tapahtumin jär-
jestömme perustajan Melvin Jonesin 
syntymäpäivää. 

Lioneille kevät on perinteisesti 
ollut vilkasta aikaa, ja niin uskon 
sen olevan myös tänä vuonna, sillä 
onhan toimintakautta vielä jäljellä 
useita kuukausia. Ennätämme siis 
tehdä paljon hyvää. Yhdessä teke-
minen ja viihtyminen sekä apua tar-
vitsevien auttaminen antavat meille 
jokaiselle hyvän mielen ja lisäävät 
motivaatiota tehdä Lions-työtä. 

Kiitos Veteraanit! -palvelukam-
panja todistaa palveluvoimamme. 
Kun yhdessä lähdemme liikkeelle, 
syntyy myös tulosta. Olen saanut 
sotiemme veteraaneilta paljon myön-
teistä palautetta. Toivon, ettei pal-
velukampanja olisi pelkästään kulu-
van kauden aikana tapahtuvaa. Pyri-
tään luomaan sotiemme veteraanei-
hin pysyviä kontakteja – viimeiseen 
iltahuutoon saakka. 

Yksi näistä palautteista tuli tam-
mikuussa kun vierailin LC Joensuu/
Kalevaisten 30-vuotisjuhlatilaisuu-
dessa. Klubi oli kutsunut kunnia-
vieraakseen sotaveteraani Armas 
Tuonosen (92 v). Klubin oma bändi 
esitti laulun Kuudes joulukuuta. 
Tuononen oli syvästi liikuttunut saa-
mastaan huomiosta ja lionien pal-
veluhalusta. ”Kiitos leijonat, teette 
arvokasta palvelutyötä. On hyvä, 
että käytte tervehtimässä ja kuunte-
lemassa”, totesi Armas. 

Sen teet mihin uskot

Tohtori Norman Vincent Peale 
(1898–1993) on miljoonille ihmi-
sille tuttu positiivisen ajattelun guru, 
jonka teoksista on ammennettu vuo-
sikymmenten ajan voimaa ja luotta-
musta elämään. Myönteisen ajatte-
lun avulla ihmisen tulisi oppia luo-
pumaan itsensä vähättelemisestä, 
lakata murehtimasta menneitä, 
inspiroitua luottamaan itseensä ja 
oppia elämään luontevan onnellista 

elämää. ”Sen teet mihin uskot”, kir-
joittaa Peale.

Lion Olli Linjala (LC Vaasa/Meri) 
on pitänyt lukuisia Positiivisen ajat-
telun luentoja myös lioneille. Hän 
on todennut, että asenteista syntyy 
menestyminen, hyvinvointi ja jaksa-
minen. Myönteisyys hamuaa onnis-
tumisia – kielteisyys hylkii niitä. 

Uusia jäseniä on otettu vastaan 
kaikkialla. Uskon klubien vahvista-
van rivejään edelleen kevään aikana. 
Kannetaan vastuuta oman klubin 
tulevien vuosien toimintakunnosta. 
Hyvä esimerkki on Pohjois-Savossa 
toimiva LC Vesanto, jonka jäsen-
määrä oli pikkuhiljaa supistunut 13 
jäseneen. Klubissa löytyi yhteinen 
tahtotila jäsenhankinnalle, ja alku-
vuodesta klubi otti vastaan kahdek-
san uutta jäsentä. Nyt tällä klubilla 
on enemmän resursseja palvelutyö-
hön. Onnittelen klubia ja sen kaikkia 
jäseniä aktiivisesta otteesta. 

Jäsenhankinta on loppujen 
lopuksi helppoa. Ask One -periaat-
teen mukaisesti pitää vain muistaa 
kysyä jäseneksi. On myös huolehdit-
tava, että uudet jäsenet saavat vas-
tuuta ja heitä kuunnellaan. Se on 
varmin tae sitouttaa heidät mukaan 
toimintaan. 

Yhtä tärkeää kuin saada uusia 
jäseniä, on huolehtia nykyisen jäse-

nistön tyytyväisyydestä ja viihtyvyy-
destä. Arvostetaan jokaista jäsentä, 
hänen sitoutumistaan ja aktiivisuut-
taan. 

Toimintaympäristömme 
muutokset avaavat uusia 

mahdollisuuksia

Kukapa osasi arvioida vuosi sitten 
millaisessa ympäristössä toimimme 
keväällä 2015. Suomea koettelevat 
taloustaantuma, rakennemuutok-
set, väestön nopea ikääntyminen ja 
keskittyminen kasvukeskuksiin sekä 
työttömyys. Monet paikkakunnat 
ovat kohdanneet ikäviä uutisia, kun 
yritys toisensa jälkeen on ilmoitta-
nut lopettavansa toimintansa. Nämä 
kaikki muutokset merkitsevät suu-
ria haasteita lionstoimintaan, mutta 
muutokset tuovat tullessaan myös 
uusia mahdollisuuksia.

Ylivieskan Lions-seminaarissa 
marraskuussa puhunut Jyväsky-
län Yliopiston tutkija Niina Ranta-
mäki totesi puheessaan, että väes-
tön keskittyminen kasvukeskuksiin 
avaa mahdollisuuksia uusien klu-
bien perustamiseen ja nykyisten 
klubien vahvistamiseen. Olen tässä 
täysin samaa mieltä, tartutaan näi-
hin tilaisuuksiin ja toimitaan aktii-
visesti. Haja-asutusalueilla toimi-

vien klubien tilanne saattaa väestö-
kadosta huolimatta olla kestävällä 
pohjalla. Pienemmillä paikkakun-
nilla lähes kaikki tuntevat toisensa, 
siksi yhteisöllisyys ja sitoutumisaste 
voivat nousta paremmaksi kuin kas-
vukeskuksissa toimivissa klubeissa. 
Tähän tulkintaan viittasi myös Niina 
Rantamäki. 

Klubeissa olisi hyödyllistä käydä 
avointa keskustelua klubitoiminnan 
kehittämisestä. Kannustan kokeile-
maan rohkeasti uusia toimintamal-
leja ja uusia aktiviteetteja.

 
Suomen lionit on 

kansainvälisen 
mielenkiinnon kohteena

Suomi on tunnetusti suuri ja aktiivi-
nen Lions-maa. Kevään aikana Suo-
men Lions-toiminta on kansainväli-
sen mielenkiinnon kohteena. Maas-
samme vierailevat yhtä lukuun otta-
matta kaikki kansainväliset presi-
dentit. Tammikuun lopussa vieraili  
1. varapresidentti Dr. Jitsuhiro 
Yamada. Vierailumatka suuntautui 
L-piiriin, jonne oli järjestetty moni-
puolinen Lions-ohjelma. Huhti-
kuussa vierailee kansainvälinen pre-
sidentti Joe Preston ja vuosikokouk-
seen Vuokattiin saapuu 2. varapresi-
dentti Bob Corlew. Vierailujen ajoit-
tuminen saman kevään ajanjaksolle, 
ei varmasti ole sattumaa. Suomen 
lionien monivuotinen tavoite saada 
lion, PID Harri Ala-Kulju kansain-
välisen presidentin putkeen on nyt 
lähempänä kuin koskaan. 

Hyvät lionit, puolisot, 
seuralaiset ja leot

Kevään klubikokoukset ovat hyviä 
hetkiä kiittää ja palkita aktiivisia lio-
neita sekä muistaa heitä Lions-liiton 
ansiomerkeillä, Melvin Jones -jäse-
nyydellä tai Arne Ritari -killan Lions-
ritari arvolla. 

Toivotan teille hyvää menestystä 
lionstyössänne. Apua ja tukea tarvit-
sevia ihmisiä on paljon, joten  lionien 
apua tarvitaan. 

Vahvempina yhdessä!

Klubin presidentti Risto Matilainen lahjoitti puheenjohtajalle ikioman lento-
pallon LC Joensuu/Kalevaisten 30-vuotisjuhlissa.
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Tammikuu on hurahtanut vauhdilla 
ohi ja hiihtolomakausi lähestyy. 
Tulevan kauden toiminnan ja talou-
den suunnittelu ja muiden vuosi-
kokousasioiden valmistelu on kiih-
keimmillään. Muistathan ilmoittau-
tua Vuokattiin ajoissa päästäksesi 
vaikuttamaan asioihin, tapaamaan 
tuttuja ja kokemaan Lions-vuosiko-
kouksen hieno tunnelma!

Lions-liitto perustettiin 24.10. 
1960. Näin ollen liitto saavuttaa 
loppuvuonna merkittävän 55 vuo-
den iän. Toivon, että liitto on vuo-
sien myötä kasvanut, kypsynyt ja 
ennen kaikkea viisastunut säilyttäen 
kuitenkin notkeutensa ja toiminta-
kykynsä: 55 vuottahan ei ole ikä 
eikä mikään! Toimintamme kohtaa 
monia haasteita, jotka otetaan vas-
taan ”vahvempina yhdessä”. Usko 
tulevaisuuteen ja Lions-työn tarpeel-
lisuuteen on edelleen luja. Merkki-
päivää ei tulla juhlimaan sen suu-
remmin. Päivä on kuitenkin viralli-
nen liputuspäivä Yhdistyneiden Kan-
sakuntien kunniaksi, joten otetaan 
siitä juhlallisuudesta osamme myös 
Lions-liitolle.

Vuosikokousaineisto 
sähköisessä muodossa 

jäsenille

Klubeille lähetetään maaliskuun 
alkupuolella kutsukirje vuosikoko-
ukseen, kokouksen esityslista ja val-
takirjalomake kirjepostina. Kokouk-
sen muu aineisto (ns. liitteet) koo-
taan puolestaan pdf-tiedostoksi, 
jonka voi tulostaa liiton www-sivu-
jen  jäsenille-alueelta ja johon löy-
tyy linkki sähköisestä Lions-vies-
tistä. Tämän lisäksi ilmoitus vuo-
sikokouksesta julkaistaan Lion-leh-
dessä 2/2015 aikaisempien vuosien 
tapaan. 

Henkilökunta entistä 
tutummaksi  

Lion-lehden myötä

Tästä numerosta lähtien Lions-lii-
ton henkilökunnan yhteystiedot 
on löydettävissä myös Lion-leh-
den sivuilta. Lisäksi liiton työnte-
kijät tulevat kirjoittamaan lehdessä 
jäsenistölle niistä ajankohtaisista 

asiois ta, joiden valmistelusta ja täy-
täntöönpanosta he vastaavat. 

Virittäytymistä 
Punainen Sulka 
-keräykseen ja 

Lions-toiminnan 
satavuotisjuhlaan 

viestinnän ja brändin 
näkökulmista

Vuosi 2014 jatkoi Lions-toiminnan 
näkyvyyden vahvistumista myös 
sähköisessä mediassa. Kiitos yhteis-
työmme MTV3:sen Nuorten hyväksi 
-hankkeessa, Skeba-semifinaali, ns. 
pakkauspäivä I- ja O-piireissä ja Vas-
tuu on Meidän uutisoitiin MTV3:sen 
uutisissa. Nenäpäivä-shown yhtey-
dessä keräystuloksemme uutisoitiin 
näkyvästi. Logomme pyöri myös 
näkyvästi osana Nenäpäivän jäl-
kimainontaa (”Kiitos keräykseen 
osallistuneille”) suurimmissa kaup-
pakeskuksissa. Loppuvuodesta olin 
kuvattavana keväällä 2015 esitettä-
vään inserttisarjaan ”Sata tarinaa”, 
joka toimii lähtölaskentana TV:ssa 
esitettävälle, Uusi Lastensairaala 
2017 hyväksi järjestettävälle Live 
Aid ULS2017 -konsertille. Insertin 
esittämispäivä ei ole vielä tiedossa.

Näkyvyytemme lisäämiseksi teh-
dään klubeissa, piireissä ja liitossa 

jatkuvasti töitä, jotta koneistomme 
olisi hyvässä iskussa kaudella 2016–
2017. Tuolloin tarvitsemme kaiken 
mahdollisen julkisuuden Punainen 
Sulka -keräyksen ja LCI 100 vuotta 
-merkkivuoden onnistumisiksi. 
Lions-brändin kannalta on tärkeää, 
että voisimme kiinnittää Lions-pal-
velupäivän 8.10. pysyväksi osaksi 
klubien piirien ja liiton tapahtuma-
kalenteria. Sillä, että liki tuhat klubia 
näkyy, kuuluu ja toimii yhtä aikaisesti 
eri puolilla Suomea, on merkitystä 
brändillemme ja työllemme.

Aloitetaan yhteinen 8.10. päivän 
vietto jo tänä vuonna! Suunnitelmat 
ajatuksen toteuttamiseksi ovat brän-
dityöryhmän valmisteltavina, ja asia 
on tuotu esille myös jokaisessa pii-
rissä järjestetyssä brändikoulutuspäi-
vässä syksyllä 2014. Brändityöryh-
män toiveena on, että päivän vietto 
otettaisiin mukaan klubien ensi kau-
den toimintasuunnitelmiin. Harkit-
sethan asiaa! 

***

Jaksamista ja aurinkoa Lions-työ-
hönne keväällä 2015!

Vuonna 2015 Lions-liitto 
täyttää 55 vuotta

Tutustumassa Vuokatin vuosikokousviikonlopun tiloihin. Kuvan otti paikal-
lisen lehden toimittaja.

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
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Kokouksen avajaisissa Tanskan 
Lions-liiton puheenjohtaja Benny 
Nissen Raun ja paikallisen järjeste-
lytoimikunnan puheenjohtaja, Lions 
Club Hellerupin presidentti, PCC 
Bent Jörgensen toivottivat osallis-
tujat tervetulleiksi. Kansainvälinen 
johtaja Svein Berntsen toi kansain-
välisen presidentin tervehdyksen. 
Hän muistutti, että olemme kansain-
välinen järjestö, joka piakkoin täyt-
tää 100 vuotta. 2VDG Raivo Kokser 
esitti kokoukselle Viron lionien ter-
vehdyksen.

Kokouksen yhteydessä pidetyt 
seminaarit käsittelivät ajankohtaisia 
aiheita, jäsenasiaa (GMT) ja johta-

Pohjoismainen yhteistyöneuvosto (NSR) kokoontui 
Kööpenhaminassa

Näkyvyys vahvasti esillä

Näkyvyys, johtajuus ja jäsenhankinta olivat keskeisiä 
asioita kun Pohjoismaiden lionit kokoontuivat  
16.–18.1.2015 NSR-kokoukseen Kgs. Lyngbyssä,  
10 kilometriä pohjoiseen Kööpenhaminan keskustasta.  
Paikallinen järjestäjä oli Lions Club Hellerup. 
Kokoukseen osallistui runsaat 180 henkeä, joista  
25 Suomesta. Osallistujia oli myös Virosta, 
Englannista ja Saksasta. Kokous päätti mm. tulevasta 
NSR-projektista 2015–2017, joka tulee olemaan 
Suomen ehdottama ”Aurinkokeittimiä Afrikkaan”. 
Kokouksen teema oli ”Vahvempia yhdessä muutoksen 
kautta”.

juusasiaa (GLT). Erikseen pidettiin 
myös kokous, jossa käsiteltiin NSR:n 
toimintaan liittyviä projekteja.

Yhdenasian klubit 
ajankohtaisia

GMT-seminaarin alussa entinen kan-
sainvälinen johtaja Kenneth Persson 
näytti uuden vuositilaston, joka 
osoitti, että Pohjoismaiden netto-
tappio oli 11 klubia ja 787 jäsentä. 
Näistä syistä keskusteltiin erilai-
sista tavoista rekrytoida uusi jäse-
niä ja keinoista kuinka pitää kiinni 
nykyisistä. Tähän tarvitaan yhteis-
työtä GMT:n ja GLT:n välillä. Semi-

naarissa korostettiin olemassa ole-
via koulutusjärjestelmiä, esim. KLP 
(Klubin laatuprosessi) tai Blueprint 
for stronger clubs (Suunnitelma vah-
valle klubille). Lionien pitää löytää 
uusia tapoja perustaa klubeja, kuten 
esimerkiksi niin sanottuja yhden-
asian klubeja, jotka keskittävät klu-
bitoiminnan ja ulkoisen avustustoi-
minnan ainoastaan suppeaan sek-
toriin.

Norjalaisen PCC Christian H. 
Johansenin esitys oli otsikoituna 
”Tuntemattoman tekijän metsäs-
tys”. Hän totesi, että tiedämme syyn 
jäsenmäärän vähennykseen ja kui-
tenkin vähennys vaan jatkuu. Mitä 
me emme ymmärrä? Tiedämme, että 
yhä useampi ihminen tekee vapaa-
ehtoistyötä, mutta korrelaatio jäsen-
määrän ja tehdyn vapaaehtoistyön 
välillä laskee. Ratkaisuja jäsenkatoon 
voisi olla yhdenasian klubit, jousta-
vuus jäsenkategorioissa ja että teh-
dään vain yksi iso aktiviteetti vuo-
dessa. Viimeksi mainittu ainakin 
lisäisi näkyvyyttä.

GMT-seminaarin kolmas aihe oli 
”Naiset leijonissa”. Tämän jäsen-
projektin tarkoitus on lisätä naisten 
määrää ja saavuttaa 50  %:n taso 
jäsenistössä ja päättävissä elimissä 
kaikilla lionstasoilla. Seminaarissa 
jokainen maa esitteli mitä he oli-
vat tehneet asian hyväksi. Projekti 
viedään läpi jokaisessa maassa eri 
tavalla. Samalla todettiin, että Poh-
joismaiden yhteistyö projektissa on 

intensiivistä ja tuloksellista. PDG 
Pirkko Vihavainen on Suomen koor-
dinaattori.

Uusia työkaluja 
lionskoulutuksessa

GLT-seminaarissa aiheena oli miten 
koulutusta tehostetaan ja keskus-
teltiin GMT:n ja GLT:n yhteistyöstä. 
PCC Michael B. Hansenin (Tanska) 
aiheena oli Webinaari tehokkaana ja 
joustavana tapana keskustelujen ja 
kokousten järjestämiseen ja missä 
samalla säästetään sekä matkusta-
miseen käytettyä aikaa ja matka-
kustannuksia. Tietokoneiden lisäksi 
tarvitaan alkuun päästäkseen tietyn-
lainen varustus. Kustannukset eivät 
kuitenkaan ole ylipääsemättömiä. 

PCC Halldor Kristjansson Islan-
nista kertoi uudesta ja helppokäyt-
töisestä työkalusta ”Suunnitelma 
vahvalle klubille” (Blueprint for a 
better club) oman klubin arvioimi-
seen sekä suunnitelmien ja strate-
gian tekoon. Lyhyesti sanottuna, klu-
bin toiminnan uudistamiseen.

PID Bruno Ahlqvist kertoi YLLS-
ohjelmasta (Young Lions Leadership 
Seminars), joka on toteutettu Tur-
kissa (MD-118) jo muutamia vuo-
sia ja jonka avulla on päästy hyviin 
tuloksiin jäsenten säilyttämiseksi 
klubissa. Ohjelma on tarkoitettu 
lionille, jotka ovat olleet jäseninä 
1–4 vuotta. Ohjelmaan sisältyy viisi 
kurssia, jotka käsittelevät lionismin 

Paikallinen lukiokuoro esittämässä Pohjoismaitten kansallislauluja NSR-ko-
kouk sen avajaisissa. Kuva: Heikki Hemmilä

NSR-kokouksen pääpuhuja eli Keynote Speaker, Jan Olesen esittämässä kysy-
myksiä yleisölle. Kuva: Heikki Hemmilä
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perusteita, kommunikointia, johta-
mistaitoja, tavoitteiden asettelua ja 
muutosjohtamista. 

Monta tapaa näkyä

Kokouksen ohjelmapuheen piti Jan 
Olesen ja hänen lähtökohtana oli 
kysymys ”Minkälainen sinun brän-
disi on, mistä haluat tulla tunne-
tuksi”. Jan esitti kysymyksiä ja väit-
teitä mm: mitä haluat sanoa, miksi, 
kenen puoleen käännytään, miten, 
missä ja koska? – Nämä ovat asioita, 
joista brändi rakennetaan. Meidän 
pitää itse tietää keitä me olemme. 
Logon pitää kertoa mitä me teemme! 
Kerro mitä sinä teet, mutta älä liian 
monta asiaa! Meidän on tiedettävä, 
mitä me haluamme saada aikaan! 
Enemmän lahjoituksia, enemmän 
jäseniä vai sekoitus monista asiois ta? 
Ota selvää minkälainen asiakaskunta 
sinulla on! Meillä on kilpailijoita! 
Miten eroamme heistä! Tee kerto-
muksistasi tarina! Ole rehellinen, 
mutta älä kerro kaikkea samalla ker-
taa. Valitse media kun tiedät, mitä 
haluat sanoa!

 Olesenin kysymyksistä ja väit-
teistä viisi osanottajamaata sai 
tehtäväkseen kertoa minkä takia 
olemme niin mielenkiintoisia, että 
joku haluaa liittyä klubiimme. Piti 
siis tehdä ”hissipuhe”, lyhyt ja 
mielenkiintoa herättävä esittely. 
Suomen esitys, esittäjänä pääsih-
teeri Maarit Kuikka, sisälsi kerto-
muksen ruoka-avusta jouluksi. Esi-
tys sai hyvän arvosanan Jan Olese-
niltä. Useamman maan puheet oli-
vat kerronnallisia ja täsmällisiä. Jan 
huomautti tässä yhteydessä, että 
erilaiset mediat tarvitsevat erilai-
sia tarinoita, mutta on tärkeätä että 
otamme yhteyttä medioihin ja kuin 
sokeri pohjalla – älä mieti niin pal-
jon, sen sijaan tee jotain!

Kansainvälisen 
hallituksen kuulumisia

Kansainvälisen hallituksen jäsen 
Jouko Ruissalo raportoi LCI:n ajan-
kohtaisista asioista, organisaation 
hallitustyöstä ja viimeisistä päätök-
sistä. Hänen mielestä työ kansainvä-
lisen presidentin Joe Prestonin joh-
dolla oli mielenkiintoista ja antoisaa. 
Jäsenmäärä nousee, mutta ei Poh-
joismaissa. Organisaation 100-vuo-
tisjuhlallisuudet ovat ajankohtaisia ja 
tulevat antamaan leimansa toimin-
nalle tulevina vuosina. Tuhkarokko-
kampanja jatkuu ja taistelu ebola-
kuumetta vastaan on myös aloitettu.

Viimeisessä hallituksen kokouk-
sessa Arizonassa päätettiin ehdot-
taa vuosikokoukselle, että vuodesta 

2016 lähtien valittaisiin kolmas vara-
presidentti ja että USA menettäisi 
kolme paikkaa kansainvälisessä halli-
tuksessa. Päätettiin myös, että Lion-
lehden kansainvälinen painos ilmes-
tyy sähköisessä muodossa 2018 läh-
tien. Vihreää valoa on annettu Suur-
kaupunkiprojektille (Urban Club 
Strategy-projekti) ja Yhteiset panok-
set-projektille (Join Together Pilot-
ohjelma). Viimeksi mainittu antaa 
mahdollisuuden perustaa uusia 
lionsklubeja muitten olemassa ole-
vien voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen myötävaikutuksella. Viisi 
maata on projektissa mukana, niitten 
joukossa Ruotsi ja Englanti.

NSR:n talous ja projektit

Varsinaisen neuvoston kokouk-
ses avasi CC-ryhmän puheenjoh-
taja Benny Nissen Raun. Kokouk-
sen puheenjohtajana toimi PID Jørn 
Andersen Tanskasta ja sihteerinä 
PCC Markus Flaaming Suomesta. 
Kun rutiiniasioista oli selvitty, jat-
kettiin käsittelemällä NSR:n tilin-
päätöstä vuodelta 2013–2014. Tilin-
päätös osoitti vähäistä tappiota joh-
tuen pääasiassa odottamattomista 
kuluista Hampurin kansainvälisen 
vuosikokouksen yhteydessä.

PCC Hilde Straumsheim Nor-
jasta kertoi Lions Quest-projektista 
Georgiassa. Se koski alun perin vuo-
det 2011–2013, mutta on saanut jat-
koa kun varoja on ollut käytettävissä. 
Projektissa on kehitetty opetusmate-
riaalia ja tähän saakka 820 opettajaa 
on koulutettu ja tavoitettu 31  000 
oppilasta.

PCC Bent Jespersen Tanskasta 
kertoi käynnissä olevasta silmäkli-
niikka-projektista (2013–2015) Tbili-
sissä. Uudeksi NSR-projektiksi valit-
tiin Suomen ehdottamaa ”Aurinko-
keittimiä Afrikkaan”-projekti. Ruotsi 
oli esittänyt projektia Hands in 

Hands-organisaation kanssa torjua 
köyhyyttä kehitysmaissa ja Norja 
puolestaan vesiprojektia Sambiaan.

PID Per K. Christensen Tans-
kasta kertoi Orkester Nordenin toi-
minnasta ja suunnitelmista. Orkes-
teri pitää 2014 lähtien Aalborg Tans-
kassa kotipaikkanaan.

Neuvoston kokous hyväksyi 
yhden ehdotuksen ja kolme suosi-
tusta. Hyväksytty ehdotus koskee 
Pohjoismaista koulutussuunnitel-
maa (Nordic common leadarship 
curriculum, jonka avulla ajan myötä 
saadaan yhtäläinen koulutus kaikille 
lionstasoille presidentistä piirikuver-
nööriin.

Suositukset koskivat investoin-
teja Webinar-systeemiin, Blueprint 
for stronger clubs (Suunnitelma vah-
valle klubille) käyttöönottoa, netti-
klubien (Cyberclubs) perustamista ja 
panostusta Naiset leijonissa -projek-
tiin (Women in Lions).

Hyväksyttiin NSR:lle uusi logo, 
mihin oli lisätty Ahvenanmaan, 
Grönlannin ja Färsaarten liput.

Ensi vuonna NSR järjestetään 
Rovaniemellä ja paikallisilla järjestä-
jillä, järjestelytoimikunnan puheen-
johtajan, Erkki Kämäräisen johdolla, 
oli mahdollisuus mainostaa omaa 
kokoustaan 15.–17.1.2016.

LCIF täyttää 2018  
50 vuotta

PID Gudrun Yngvadottir Islannista 
esitti vetoomuksen lionsorganisaa-
tion oman säätiön (LCIF) tukemi-
sen puolesta. Säätiö täyttää 2018  
50 vuotta. Tavoite on, että lahjoituk-
set kaksinkertaistuisivat tämän het-
kisen 50 miljoonasta USD/vuosi 100 
miljoonaan USD/vuosi.

NSR 2015 oli hyvin järjestetty 
kokous ja ohjelma mielenkiintoi-
nen. Tapahtumien aikana oli mah-
dollisuus tavata vanhoja ja uusia 
lion ystäviä. Tästä huolimatta on 
varmasti tarve tarkastella rutiineja 
ja sisältöä. Seuraavaa NSR-kokous 
on Rovaniemellä tammikuussa 2016.

BVL

Ensi vuoden kokouspaikkakunnan, Rovaniemen esittely kokousväelle. Vasem-
malta järjestelytoimikunnan puheenjohtaja, DC Erkki Kämäräinen, lion Leila 
Kämäräinen, PDG Jarmo Rastas, lion Pirjo Rastas ja PDG Matti Mälkiä. Kuva: 
Heikki Hemmilä

Iloisia ja vapautuneita ilmeitä vuoden 2015 NSR-kokouksessa Kgs. Lyngbyssä. Eturivissä mm. PID Harri Ala-Kulju ja 
puoliso Sirkku sekä ID Jouko Ruissalo puolisonsa Pirkon kanssa. Kuva: Heikki Hemmilä
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Ensimmäisenä tutustumiskohteena 
Rovaniemellä oli Artikum-tiedekes-
kus, jossa mm. kalottialue tuli sel-
vitetyksi. Seuraavana aamuna vie-
raalle esiteltiin Turvassa tiellä -pro-
jekti, johon tammikuun aikana on 
valmennettu kouluttajia. He käyvät 
kouluissa pitämässä tunnin mittai-
sia opetuspaketteja aiheena enna-
koiva ajoasenne lähinnä kahdeksas-
luokkalaisille.

Ohjelma jatkui ”jääkalastuk-
sella” Kemijoen jäällä. Varapre-
sidentti Yamada kertoi olevansa 
hyvä kalastaja, koska on kalasta-
nut 25  000 uutta jäsentä järjestöön. 
Hän oli onnekas pilkkikalastuksessa-
kin, vetäisi ainoana pienen ahvenen 
jäälle. Toinen kalan saanut oli PID 
Harri Ala-Kulju. Hänen koukkuunsa 
tarttui pieni kiiski. Pellossa pidetty 
Melvin Jones -gaala keräsi Pellon-
hoviin ennätysmäiset 120 osan-
ottajaa, joka lienee hotellin ennä-

Lumituisku ja pakkanen eivät pelottaneet japanilaisvieraita

Joulupukki liittyi lionsjärjestöön

Napapiirin ylitys oli juhlava hetki. Raja ylitettiin ryhmänä, eturivissä keskellä 
varapresidentti Yamada vierellään puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja PID 
Harri Ala-Kulju, vasemmalla Pirjo ja Jarmo Rastas. Kuva: RNen.

Varapresidentti Yamada on innokas puukkojen kerääjä ja suomalaiset vierai-
luisännät laajensivat kokoelmaa lahjoittamalla vieraalle suomalaisen käsin 
tehdyn Lapin puukon. PID Harri Ala-Kuljun luovuttaman puukon materiaa-
lina ovat suomalainen teräs, poron nahkaa ja luuta sekä Lapin puuta. Kuva: 
Sirkku Ala-Kulju.

I varapresidentti Jitsuhiro Yamada pyysi Joulupukkia Lions-järjestön jäseneksi 
ja myöntävän vastauksen jälkeen kiinnitti pukin rintapieleen leijonapinssin. 
Kuva: RNen.

Kansainvälisen Lions-järjestön I varapresidentti,  
DR Jitsuhiro Yamada ei säikkynyt pohjoisen pakkasia 
eikä lumituiskuja saapuessaan Suomen vierailulla 
Rovaniemelle. Lumiseen Rovaniemeen ja tiukkaan 
viiden päivän ohjelmaan vieraan johdattelivat  
ID Jouko Ruissalo, PID Harri Ala-Kulju, CC Tuomo 
Holopainen, DG Markku Ilmavirta ja PDG Jarmo Rastas. 
Japanilaisseurueeseen kuuluivat varapresidentin ja 
tulkin, osastopäällikkö Yoshiko Merzin lisäksi Japanin 
Lion-lehden päätoimittaja Tomoko Kawamura.

tys. Lions-keskustelut jatkuivat myö-
hään yöhön.

Sunnuntain ohjelma oli myös 
antoisa. Tiukan ohjelman eräs mie-
liinpainuvimmista tapahtumista oli 
vierailu Joulupukin talossa. Sydä-
mellisen keskustelun aikana vara-
presidentti esittikin pukille Ask One 
-tyyliin, että haluaisiko hän liit-
tyä  lioniksi. Myöntävän vastauk-
sen jälkeen Joulupukista tuli leijona 

ja hänen rintapieleen kiinnitettiin 
Lions-pinssi. 

Ilta kului uuden klubin LC Rova-
niemi/Ronjan 29 jäsenen charter-
juhlassa, johon Yamadan osanotto 
antoi leimansa.

Harvinaisiin kokemuksiin kuului-
vat myös moottorikelkka- ja porosa-
farit. Saunominen ja avantouinti oli-
vat myös japanilaisvieraalle ainutker-
taisia elämyksiä, vaikka Yamadalla 
onkin Japanissa oma sauna. Tiis-
taina vieraat tapasivat Rovaniemen 
kaupungin edustajia sekä kävivät yri-
tysvierailuilla. Ilta päättyi LC Rova-
niemi/Lainasin klubikokoukseen. 
Vielä poislähtöpäivänä Yamada pääsi 
tutustumaan kuuluisaan Marttiinin 
puukkotehtaaseen, onhan hän inno-
kas puukkojen keräilijä.

 
”Lappi on kaunis alue”

 Varapresidentti Yamada on pitkään 
toivonut pääsevänsä näkemään Suo-
men Lapin. Nyt toisella vierailuker-
ralla se onnistui. – Lappi on talvella 
harvinaislaatuisen kaunista seutua, 
iloitsi Yamada. Täällä on saanut 
kokea sellaisia eläymyksiä, joita ei 
näe missään muualla. Viimeksi olin 
Suomessa kesällä ja silloinkin Suomi 
on viehättävä maa. Olen todella iloi-
nen, että pääsin nyt käymään nimen-
omaan Lapissa ja tapaamaan ystäväl-
lisiä ihmisiä.

Raimo Naumanen
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Tammikuun viimeinen lauantai 
31.1.2015 keräsi hotelli Pellonhoviin 
ennätysmäisen väkimäärän yli 120 
osallistujaa. Leijonat olivat kokoon-
tuneet yhteiseen ja perinteiseen Mel-
vin Jones- ja Ritarijuhlaan. Juhlapu-
hujana tilaisuudessa vieraili lions-
järjestön kansainvälinen varapre-
sidentti, japanilainen Dr.  Jitsuhiro 
Yamada. 

Viime kesänä Porissa vierailles-

saan tohtori Yamada tykästyi Suo-
meen. Hän halusi nähdä myös Suo-
men talven ja siksi hän tuli suoraan 
Rovaniemelle, joka tarjosikin moni-
puolisen kattauksen vieraalle. Mutta 
oli toinenkin syy vierailuun – hän 
sai kesällä hyvän käsityksen moni-
puolisesta lionstyöstä eri puolella 
Suomea.

– Kuten tiedämme Euroopan 
suurimmat lionsmaat ovat Saksa, Ita-

Yamada uskoo 
Suomen voimaan

Uusia Melvin Jones -jäsenyyksiä Pellon juhlassa L-piiriin saatiin viisi. Kuvassa 
oikealta Mikko Syväjärvi LC Pello, Timo Enbuska LC Pello, Matti Heikkilä LC 
Kemijärvi, Arto Harju-Autti LC Rovaniemi/Lainas ja Pirjo Rastas LC Rovaniemi/
Lainas. Kuvassa myös piirikuvernööri Markku Ilmavirta (takana), Emma Mäl-
kiä sekä kansainvälinen varapuheenjohtaja Jitsuhiro Yamada, PDG Matti Mäl-
kiä ja kansainvälinen johtaja Jouko Ruissalo. Kuva: Kari Heikkilä.

Melvin Jones -gaalassa Lapin Leijonan toimittaja Kari Heikkilä palkittiin kan-
sainvälisen presidentin Joe Prestonin lnternational President’s Awardilla 15 
vuoden työstä sekä kahdesti maailman parhaaksi piirilehdeksi luokitellun Lapin 
Leijonan toimittamisesta. Kuvassa varapresidentti Yamada kiinnittää merk-
kiä ja toimitusta seuraa taustalta piirikuvernööri Markku Ilmavirta. Kuva: 
Heikki Hemmilä.

lia ja Ranska. Näiden jälkeen Suomi 
25  000 jäsenellään on kuitenkin erit-
täin tärkeä maa Euroopassa. Näillä 
kolmella suuremmalla maalla on jo 
kansainvälinen presidentti, joten 
seuraavana on vuorossa Suomi, 
vakuutti tohtori Yamada juhlapu-
heessaan antaen näin SUOMI JOH-
TOON -hankkeelle vankan tukensa. 

– Minä uskon Suomen voimaan! 
Rohkaisenkin suomalaisia leijonia 
tuomaan omia edustajiaan kansain-
väliseen johtoon. Kansainvälinen 
lionsjärjestö tarvitsee suomalais-
ten lionsvoimaa ja meidän on syytä 
myöskin sitä kasvattaa ja tukea. Esi-
merkiksi Japanin osalta uuteen nou-
sukauteen on maan lioneita motivoi-
nut tällainen tekijä – kansainvälisen 
varapresidentin saaminen 35 vuoden 
tauon jälkeen. 

Nämä lausunnot saivatkin läm-
minhenkisessä ja rennossa juhlahu-

mussa osakseen salintäyteiset suo-
sionosoitukset. 

Hyvä kalastaja – ainakin 
Japanissa

Aiemmin päivällä pidettyyn leikki-
mieliseen pilkkikisan voittoonsa vii-
taten Jitsuhiro Yamada hymyillen 
totesi: Olen hyvä kalastaja – Japa-
nissa! Olen nimittäin saanut todella 
ison 25  000 yksilön saaliin – eikä se 
ole kalavale. Olen nimittäin kalas-
tanut tuon määrän lioneita. Miten 
se on mahdollista? Selitys on yksin-
kertainen. Meillä Japanissa miehillä 
on vahva asema – naisia ei perintei-
sesti ole ollut mukana lioneissa. Nyt 
tuo ”Ask one” kysymys on esitetty 
kotona puolisolle ja näin se onnis-
tui meillä. Miksipä ei myös muualla, 
rohkaisi tohtorimme Jitsuhiro kuu-
lijoitaan.

Kari Heikkilä

Rovaniemen Lions-viikonloppuun 
mahtui myös uuden klubin perusta-
misjuhla. LC Rovaniemi/Ronjat vietti 
charterjuhlansa Sky hotelli Ounas-

vaaralla 1.2.2015 nimensä mukai-
sesti lähes ”taivaassa”. Maisema 
avautui huikean kauniina lumihup-
puisine puineen, taivaan loista-
essa sinisenä hämärtyvässä illassa 
Ounasvaaran huipulla. Pieni pakka-
nen paukkui ulkosalla, mutta sisällä 
juhlassa oli jännittynyt ja lämmin-
henkinen tunnelma.

Ronjat ’loordeineen’ olivat pukeu-
tuneet parhaimpiinsa, kuten arvok-
kaaseen juhlaan kuuluukin. Lippu-
airue saapui, alkumaljat kilahteli-
vat, puheen sorina kantautui pöy-
dästä toiseen ja iloinen nauru rai-
kui. Ilmassa oli selvästi viihtyisän 
juhlan tuntu.

Ilta eteni protokollan mukai-
sesti kannustavista juhlapuheista ja 
toisten klubien tervehdyksestä toi-
seen. Illan kruunasi uusien jäsen-
ten eli Ronjien vastaanottoseremo-
nia ja Lions-merkkien ojentaminen 

Ronjien Charter Nightissa pistettiin jalalla koreasti

LC Rovaniemi/ Ronjien presidentti 
Merja Lämsä allekirjoittamassa perus-
tamiskirjaa. Kuva Markku Määttä-
nen.

Lions-järjestön ensimmäisen varapresidentti, Dr. Jitsuhiro Yamada kunnioitti 
läsnäolollaan Ronjien Charter night-juhlaa. Oikealla tulkki Yoshiko Merz. Kuva 
Markku Määttänen.

Lions-järjestön ensimmäisen vara-
presidentti Dr. Jitsuhiro Yamadan 
toimesta. 

Koko illan Ronjien energisyys pul-
pahteli pintaan ja kun illan musii-
kista vastannut Atimas-orkesteri 
viritteli ensi säveliä, valloittivat Ron-

jat tanssilattian. Siinä helmat heilui-
vat ja kannat kopisivat rytmikkäi-
den sävelten tahdissa. Tanssi, laulu 
ja ilo olivat ylimmillään. – Now it’s 
 official! We are ready to serve! 

 Sirpa Määttänen
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Olemme käyneet Suoni johtoon 
-kampanjaa jo vuosikausia. Ei ihme, 
että meidän suomalaisten kuin 
ehdokkaankin usko tavoitteemme 
onnistumiseen on ollut välillä koe-
tuksella. Suomi johtoon kampanja 
onkin vaikein projekti, johon Suo-
men lionit ovat ikinä ryhtyneet. Teh-
tävä on Lions-maailmassa kaikkein 
halutuin ja eniten kilpailtu, eikä kil-
pailu aina tapahdu reilun pelin sään-
nöin. 

Kun Suomessa teemme yhteisiä 
projekteja omin voimin, onnistumi-
seen eväät ovat omissa käsissämme 
ja olemme myös onnistuneet. Kan-
sainvälisen presidentin tehtävä vaa-
tii laajan luottamuksen ja tuen maail-
malta. Sitä olemme myös sieltä kulu-
neiden vuosien aikana hakeneet. 

Suomella on vahva kannatus ja 
tuki. Olemme joutuneet kuitenkin 
päästämään Japanin ja Intian ohit-
semme ja pinnan alla Euroopassa kil-
pailu on ollut kovaa. Uskomme kui-
tenkin, että nyt tämä kampanjamme 
saa positiivisen ratkaisun ja Suomi 
ansaitsemansa Lions-järjestön joh-
tajuuden.

Erityisen kiitoksen haluan antaa 
Ruotsille ja Norjalle, jotka ovat koko 
ajan olleet horjumatta takanamme. 
Pohjoismainen yhteistyö on totta.

Näin Lion-lehden palstoilla en 
voi käsitellä kaikkea, mitä vuosien 
aikana on pinnan alla tapahtunut, 
mutta kampanjatyöryhmä huoleh-
tii siitä, että kaikki dokumentoi-
daan ja että tuo dokumentti on val-
mistuttuaan kiinnostuneiden näh-
tävillä.

Kampanjan  
tapahtumat 2015

Presidenttiputki alkaa valinnasta 2. 
varapresidentin tehtävään. Tämäkin 
on nyt muuttumassa. Seuraavassa 
kansainvälisessä vuosikongressissa 
ehdotetaan sääntöjä muutettavaksi 
siten, että järjestöön valitaan myös 
3. varapresidentti. Tämä tapahtuisi 
ensi kerran v. 2016, jolloin valitaan 
kaksi varapresidenttiä.

Tavoittelemme tuolloin 2. vara-
presidentin tehtävää.

Valintaprosessi käynnistyy siten, 
että järjestön johtoryhmä (presiden-

tit) suosittelee ehdokasta. Sen jäl-
keen kansainvälinen hallitus tekee 
omalta osaltaan vastaavan pää-
töksen. Tämän suosituksen nyt 
ha luam me. Päätös tehdään kesällä 
2015.

Jos päätös on omalta osaltamme 
myönteinen, 2. varapresidentin 
kampanja alkaa virallisesti ja se kes-
tää koko seuraavan Lions-vuoden. 
Ehdokkaan on vierailtava kaikissa 6 
aluefoorumissa ja esiteltävä itsensä. 
Tämä osuus kampanjasta päättyy 
vuoden 2016 alussa.

Sen jälkeen ja lisäksi meidän on 
suunniteltava itse valintakokouk-
sessa tapahtuva kampanja. Siellä 
tarvitaan materiaalia, vieraanvarai-
suutta ja lopulta näyttävä demonst-
raatio, jollaisen jokainen kansainvä-
lisessä vuosikokouksessa ollut on 
nähnyt.

Vastaehdokkaita on varmasti 
aina vuosikokouksen alkuun saakka, 
mutta yleensä he vetäytyvät ennen 
kokousta varmistaakseen tulevat 
mahdollisuutensa. Niin olen itsekin 
jo pari kertaa tehnyt. Asia ei ole kui-
tenkaan varma. Äänestimme Toron-

tossa 2014 ja äänestämme Honolu-
lussa 2015. 

Saa nähdä, tapahtuuko näin myös 
seuraavana vuonna. Kampanjassa 
on tähänkin varauduttava.

Kun valinta kansainvälisessä 
vuosikokouksessa on varmistunut, 
tuleva kampanjointi on jo helpom-
paa. Pientä vieraanvaraisuutta on 
osoitettava vuosittain ja vielä ker-
ran järjestettävä demonstraatio, kun 
nimitys kansainvälisen presidentin 
tehtävään tapahtuu.

Tekemistä meillä siis riittää. Juuri 
nyt ei kannata uskoa epäonnistumi-
seen. Päinvastoin kampanja jatkuu 
täydellä voimalla.

Haluan kiittää kaikkia Suomen lei-
jonia, että he ovat kestäneet tässä 
jo pitkään jatkuneessa projektissa. 
Ilman tuota kestävyyttä, emme olisi 
näin pitkällä.

Harri Ala-Kulju
Entinen kansainvälinen johtaja

Ehdokas 2. varapresidentiksi

Suomi johtoon – mitä tapahtuu 2015?

Intia on tulossa seuraavana varapresidenttivuoroon. Kansainvälisen hallituksen suosittelema ehdokas on PID Naresh Aggarwal. Olen tuntenut hänet yli 10 
vuotta ja hän on myönteinen persoona, jolla on vahva johtajuustausta. ISAAME-alue on ylittänyt 300  000 jäsenen rajan ja hengittää nyt yhdessä Kauko-idän 
kanssa USA:n niskaan. Yksin Intiassa jäseniä on yli 200 000. Kuva: Heikki Hemmilä.
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”Kuulijat olivat hiljaa ja kuuntelivat 
tarkkaavaisina. Tuli mieleeni jouluyö 
Syvärillä kauan sitten. Kuulovarti-
ossa seistessä yön ainoat äänet oli-
vat ajoittain toistuvat naapurimaan 
tykkien jysähdykset ja niitä seuran-
nut suhina ilmassa. Äänestä päätte-
limme, tuleeko lahjapaketti meille vai 
meneekö viereiselle lohkolle”. Näin 
kuvaili kuulijoiden kokemaa sota-
invalidi sekä talvi-, jatko- ja Lapin 
sotiin osallistunut veteraani, Kau-
nialan sotavammasairaalan toveri-
kunnan puheenjohtaja Tauno Nikki, 
91 kiitospuheessaan.

Sotainvalidi Nikki kiitti taiteilija 
Markus Niittymaata ja Lions-klubi 
Vantaa/Pähkinärinteen edustajia 
Kiitos veteraanit! -palveluaktivitee-
tin yhteydessä järjestetystä piano-
konsertista. Taiteilija Niittymaa on 
valmistunut Sibelius-akatemiasta 
ja esiintyy kvartettinsa kanssa kier-
tueilla Suomessa. Tämän kevään 
aikana on ohjelmassa myös levytys 
Japanissa. Hän oli rakentanut ohjel-
mansa tuttujen vanhojen sävelmien, 
joulumusiikin ja tämän päivän suo-
sikkikappaleiden varaan. Mukana oli 
myös hänen omia sävellyksiään.

Itsenäisyyspäivän aaton aattona 
toteutettua konserttia oli kuuntele-
massa myös mutamaa viikkoa aikai-
semmin tasavallan presidentiltä kut-
sun Linnan juhliin Kaunialan tove-
rikunnan edustajana saanut sotain-
validi Jaakko Tanskala, 94. Tunnel-
mallisen konsertin kuulijoina oli 60 
Kaunialan asukasta. Tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni 
Haukio vierailivat samassa paikassa 
veteraaneja tapaamassa viikkoa myö-
hemmin.

Kiitos veteraanit! 
-palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! on valtakunnal-
linen Lions- klubien palveluaktivi-
teetti johon voidaan liittää tarvit-
taessa paikallista varojen keruuta. 
Varsinainen tapahtuma-aika on 
1.7.2014–30.6.2015, mutta kerran 
aloitettua henkilökohtaista autta-
mista ei kannata lopettaa kesken. 
Kaveria ei jätetä. Aktiviteetti toteu-
tetaan yhteistyössä paikallisten vete-
raani- ja invalidiyhdistysten kanssa. 
Kevään 2015 tärkeitä päiviä ovat 
13.3.2015 talvisodan päättymisen 
75-vuotismuistopäivä ja 27.4.2015 
kansallinen veteraanipäivä. Olen-
naisin palvelumuoto on henkilökoh-
tainen auttaminen arjen yksinkertai-
sissa asioissa paikallisen tilanteen 

mukaan. Aktiviteetti antaa hyvät 
mahdollisuudet yhteistyölle paikka-
kunnan klubien kesken ja puolisoi-
den sekä nuorten ottaminen mukaan 
tuo väriä klubitoimintaan. 

Myös tiedottamiselle netissä ja 
paikallislehdissä klubin osallistu-

Kuin kuulovartiossa Syvärillä

Kaunialan sairaalan toverikunnan puheenjohtaja kiittää taiteilijaa ja leijonia. Henkilöt vasemmalta presidentti Kari 
T. Piela, LC Vantaa/Pähkinärinne, puheenjohtaja, sotainvalidi Tauno Nikki, pianotaiteilija Markus Niittymaa sekä 
sotainvalidi Jaakko Tanskala.

minen Kiitos veteraanit!- aktivi-
teetti antaa ajankohtaista sisältöä. 
Toteutettujen tapahtumien rapor-
tointi on tärkeää piirin ja valtakun-
nallista tiedottamista sekä kansain-
välistä palveluraportointia varten. 
Kaikilla yli 90-vuotiailla on enem-

män tai vähemmän ongelmia näke-
misen kanssa, joten sopiva rapor-
tin edellyttämä kohta on näkemisen 
hyväksi toimiminen.

Markku Talvio
Kiitos veteraanit! 

-aktiviteettitiryhmän jäsen

Pelkosenniemen Lions Club järjesti 
17.12. muistotilaisuuden Talviso-
dan taistelun muistomerkillä. Tilai-
suutta kunnioitti 50-henkinen ylei-
söjoukko. Avaussanojen jälkeen lion 
Kari Tallavaara johdatteli kuulijakun-
nan kolmeen Talvisodan päivään Pel-
kosenniemellä 16.–18.12.1939. Sen 
jälkeen presidentti Vesa-Pekka Dick-
man ja Kari Tallavaara laskivat sep-
peleen 117 kaatuneen suomalaisso-
tilaan muistomerkille, jota reunusti 
kahden reserviläissotilaan kunniavar-
tio. Tilaisuutta juhlisti arvokkaasti 
myös Heikki Kestin laulu- ja Jouko 
Lindforsin runoesitys sekä yläkou-
lun oppilaat. He olivat itse riimitel-
leet opettajansa johdolla modernisti 
isänmaallisen runoesityksen, jonka 
säkeet he vuoron perään lausuivat. 

Kolme 
kohtalon 
päivää

Kaunis ja lämminhenkinen muisto-
tilaisuus päivälleen 75 vuotta myö-
hemmin päättyi yhdessä voimalli-
sesti laulettuun Maamme-lauluun. 

 Lion Kari Tallavaaran totesi, että 
venäläiset olivat hyökänneet yli rajan 
Sallaan 30.11. Salla kesti vain muu-
taman päivän, kunnes se joutui mie-
hittäjän mielivallan alle. Savukosken 
venäläiset valtasivat 15. joulukuuta 
ja Pelkosenniemelle Neuvostoliiton 
telaketjupanssarit tulivat 16.12. noin 

klo 3 aikaan iltapäivällä pimeän jo 
laskeutuessa. 

 Pelkosenniemellä 18.12. ja Kemi-
järven Mäntyvaarassa 20.12. saavu-
tetut torjuntavoitot olivat ratkaise-
van tärkeitä koko Lapin ja ehkä koko 
maan kohtaloa ajatellen. Sotavete-
raanit ja taistelukentillä kaatuneet 
sotilaat – missä kukin taistelikin – 
saavat meiltä jälkipolvilta suuren 
kunnioituksen. He pelastivat Isän-
maamme.

Seppeleen laskivat Pelkosenniemen taistelussa kaatuneiden muistomerkille 
presidentti Vesa-Pekka Dickman ja lion Kari Tallavaara. Kuva: Matti Hulkko.
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Punaisen Sulan piirikoordinaattorit 
istuivat marraskuun lopulla tiiviisti 
Suomen Lions-liiton uuden koulu-
tus- ja kokoustilan tuoleilla kuunte-
lemassa toimikunnan valmisteleman 
koulutusaineiston sisältöä. Reilun 
nelituntisen aikana paikalle kokoon-
tuneet kymmenen piirin koordinaat-
torit olivat kaikki hyvin motivoitu-
neita ja heittivätpä monet haasteen 
takaisin F-piirin Matti-Pekka Mäke-
lälle, joka viime Lion-lehden nume-
rossa kertoi piirinsä aikeista olla 
paras piiri Suomessa.

Neljän piirin koordinaattorit oli-
vat estyneitä, mutta heille koulutus 
on hoidettu muilla tavoin niin että 
kaikilla on samat tiedot lähtiessään 
kentälle kouluttamaan klubien Sul-
kaLioneja.

A-piirissä piirikoordinaattori 
Tommi Virtanen on jo jakanut tie-
toa lohkon ja alueiden puheenjoh-
tajille, jotka puolestaan ovat yhte-
ydessä klubeihin. Koulutus jatkuu 
koko kevään ajan ja lopuksi vielä 
toukokuussa virkailijakoulutuksen 
yhteydessä.

PDG Tapani Matintalo on E-pii-
rissä jakanut loppuvuodesta ”pai-
menkirjeen”, joka tuotti heti tulosta. 
Vuoden vaihteessa 52 % piirin klu-
beista on nimennyt SulkaLionin. – 
Lisää tulee tammikuussa. Meillä kou-
lutukset tapahtuvat viikoilla 5 ja 8 
sekä tarvittaessa vielä viikolla 10.

I-piirin koordinaattori PDG Juhani 
Alanen on piirtänyt koulutuksen 
suuntaviivat papereihinsa talven 

pimeimpänä aikana ja laskeutuu 
SulkaLionien keskuuteen kevään 
kynnyksellä. 

– Pidän Sulkalionien koulutuk-
sen piirikokouksen yhteydessä huh-
tikuussa ja olen yhteydessä sen jäl-
keen niihin klubeihin, joista ei ollut 
osanottoa koulutuksessa, PDG 
Matti-Pekka Mäkelä F-piiristä rapor-
toi. 

Toinen ritari Markku 
Ilmarinen johtaa  
C-piirin PuSua 

LC Hämeenlinna/Tawastin perusta-
jajäsenellä Markku Ilmarisella on ilo 
ja kunnia olla järjestyksessään toi-
nen AR-killan jäsen. Ensimmäinen 
on luonnollisesti Arne Ritari itse, 
mutta 27.8.1994 Markku Ilmarinen 
kutsuttiin uuden ritarikunnan jäse-
neksi.

– Lions-urani alkoi v. 1982 ja siitä 
lähtien olen ollut monipuolisesti 
mukana klubi-, piiri- ja liittotasolla. 
Toimin kaudella 1997–98 C-piirissä 
kuvernöörinä ja tunnukseni oli lyhy-
esti ”Yhdessä”. Olen aina luottanut 
siihen, että yhdessä tekemällä tulos 
on paras mahdollinen.

Hämeenlinnan klubit järjestivät 
monet vuoden maankuulut ”Mus-
tan kissan naamiaiset” hotelli Aulan-
golla. Nämä naamiaiset olivat mer-
kittävä tulonlähde ensimmäisiin sul-
kakeräyksiin. – Muistelen hyvällä 
menneitä. Nämäkin tehtiin yhdessä 
ja sydämestäni toivon ettei tulevassa 

Sulka-aktiviteetissa kukaan joudu 
myymään räntäsateessa yksin sul-
katuotteita.

Markku Ilmarinen nukkui sen 
kuuluisan yön yli ennen kuin antoi 
lu pauk sen ryhtyä piirinsä PuSu-
vetäjäksi. – Nukuin aamuun ja sit-
ten asia oli selvä. Teen parhaani ja 
C-piiri näyttää mitä yhdessä saamme 
aikaan. Otamme oppia aikaisem-
mista keräyksistä – onnistumiset 
uusitaan ja virheet vältetään.

 Markku Ilmarinen ei halua uhota 
julistamalla piirinsä olevan paras 
keräyksessä. – Kun tavoite saavu-
tetaan, niin kaikki olemme voittajia.

Klubit ovat heränneet syksyllä 
nimeämään sulkaleijonia, mutta 
vuoden vaihteessa vielä paljon klu-
beja puuttuu. – Tammi-helmikuussa 

kierrän kaikki aluefoorumit, joihin 
myös sulkaleijonat kutsutaan. 

PDG Markku Ilmarisella on selvät 
askelmerkit, kuinka hän motivoi pii-
rinsä klubit ja kouluttaa klubien sul-
kaleijonat. – Klubit tulevat tekemään 
yhteistyötä ja lohkojakoakin tarkis-
tetaan niin että yhteistyö on luon-
taista. Uudet lohkojaot tulevat mah-
dollisesti voimaan 1.7.15 alkaen.

Koulutuksen hän aikoo pitää vir-
kailijakoulutuksen yhteydessä huhti-
kuussa. – Eri yhteyksissä tulen muis-
tuttamaan SulkaLionin merkityksestä 
ja jos sitä ei ole valittu, niin tulkit-
sen asia siten että voin esittää  asiani 
istuvalle presidentille. Näissä tilan-
teissa täytyy ottaa omat johtaja-
taidot käyttöön, Markku Ilmarinen 
toteaa lopuksi.

Sanna Mustonen B-piirin 
koordinaattoriksi

Viimeisimpänä, mutta ei vähäisim-
pänä, nimettiin piirikoordinaattori 
B-piiriin. DG Sanna Siissalo vakuutti 
koko syksyn ajan, että B-piiriläiset 
haluavat tehtävään hyvän ja osaa-
van vetäjän. – Kestäkööt pitempään 
kuin muissa piireissä, mutta emme 
asiassa hätiköi, DG Siissalo rauhoit-
teli syksyn aikana PuSu-toimikun-
nan jäseniä.

Marraskuussa tuli tieto että B-pii-
riin on löytynyt osaava ja innostu-
nut piirikoordinaattori – Sanna Mus-
tonen.

– Punainen Sulka on arvostettu 
ja perinteikäs keräys. Kun B-pii-
rissä tarvittiin projektille vetäjää, 
niin oli aika luontevaa hypätä suu-

Punaisen Sulan koulutukset 
käynnistyneet piireissä

Malmilla pidetyssä Punaisen Sulan koulutustilaisuudessa olivat läsnä myös PDG Ilkka Sainio ja PDG Markku Ilmari-
nen, joiden kuvat puuttuivat haastatteluista.
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riin saappaisiin. Tässä aktiviteetissa 
on mukava toimia yhdessä muiden 
aktiivisten tekijöiden kanssa, Sanna 
Mustonen perustelee lähtöään veto-
tehtäviin.

Hän on LC Kirkkonummi-Kyrks-
lätt/Nicen perustajajäsen reilun 
kymmenen vuoden takaa. Mutta 
ensimmäisen kerran lions-toimin-
taan Sanna Mustonen pääsi tutus-
tumaa alle kymmenen vuoden ikäi-
senä Säkylän lastenjuhlissa. 

– Presidenttikauteni 2011–12 jäl-
keen olen ollut aktiivisesti mukana 
käynnistämässä LC Siuntio-Sjundeå/
Charlottien toimintaa.

Hänellä kuten niin monen muun 
leijonan muistoissa ovat omien 
vanhempien autojen sulkatarrat. – 
Vanhempieni Taunuksen takaikku-
nasta muistan tarran ja se oli ensi 
kosketukseni Punaiseen Sulkaan 
70-luvulla. Viime keräyksessä olin 
klubini sulkavastaava.

Vaikka B-piiri pääsikin muita myö-
hemmin liikkeelle, ei Sanna Musto-
nen ole huolissaan tilanteesta. – 
Hereillä ollaan ja perässä tullaan. En 
kuitenkaan lähde mielelläni povaa-
maan parasta piiriä. Alueet ja toi-
mijat ovat erilaisia. Jokainen tekee 
omaa työtään klubitasolla ja yhteis-
työtä tehdään klubien kanssa – jopa 
yli piirirajojen. Yhteistyö on tässä-
kin voimaa ja tärkeitä on näkymi-
nen sekä onnistuminen koko Suo-
men alueella. Yhteinen iso potti – 
se olisi hienoa!

Kari Inkeroinen 
H-piiristä nimettiin 

ensimmäisenä

Kun meneillään olevan kauden 
aikana asetettiin tavoitteeksi alku-
syksynä saada jokaiseen piiriin koor-
dinaattori, oli H-piiri ottanut selvän 
varaslähdön jo ennen edellisen kau-
den päättymistä. Kuten tarkkaavai-

simmat ovat todenneet jo vuosikir-
jastakin, on Kari Inkeroinen LC Nur-
mes/Pielisestä nimetty jo keväällä 
tähän vaativaan, mutta antoisaan 
tehtävään.

– Nykyinen kuvernööri Jouko 
Hirvonen kokosi viime kaudella pii-
rihallitusta ja kysyi minua mukaan 
PuSu-toimintaa vetämään. Eipä tar-
vinnut pitkään miettiä, mitä tehdä. 
Ilman muuta lupauduin, Kari Inke-
roinen muistelee.

Hänet kutsuttiin lions-työhön 
syksyllä 1996. Siitä lähtien Inkeroi-
nen on ollut 100 %:n leijona. Klubi-
tasolla hän on hoitanut pari kertaa 
sekä presidentin että sihteerin tehtä-
vät. Lisäksi kymmenkunta vuotta on 
vierähtänyt piirihallituksessa lohkon 
puheenjohtajana ja eri toimikuntien 
puheenjohtajana.

– Neljä kautta olin myös ARS-
toimikunnan puheenjohtajana ja pii-
rimme on ollut hyvin aktiivinen sää-
tiön aktiviteeteissa – aivan kärkipo-
rukoissa joka vuosi.

Kari Inkeroinen muistaa aikaisem-
mat Sulkakeräykset vuosilta -99 ja 
06. – Markettien käytävillä kaupitel-
tiin sulkatuotteita ja usein oli myös 
lipas mukana. Meininki oli hyvä.

Vuoden loppuun mennessä H-pii-
rin klubit eivät ole vielä aktiivisesti 
nimenneet sulkalioneja, mutta Inke-
roinen uskoo tammikuun kokouk-
sissa nimeämisen vilkastuvan. – 
En epäile etteikö H-piiri näytä voi-
mansa jälleen kerran. Meillä on niin 
hyviä kokemuksia ARS:sta ja Nenä-
päivästä, että väkisinkin kiilaamme 
piikkipaikalle.

Kari Inkeroinen on suunnitel-
lut kevään koulutukset pidettäväksi 
helmikuussa presidenttikoulutuk-
sen yhteydessä, maaliskuussa loh-
kopuheenjohtajien koulutuksessa ja 

vielä huhtikuussa muiden virkailijoi-
den koulutusten yhteydessä. – Kyllä 
me tieto saadaan perille.

G-piiri PDG Ilkka Sainion 
osaavissa käsissä

LC Mäntän jäsen jo vuodesta 1985 
lähtien PDG Ilkka Sainio muistaa 
hyvin ensimmäisen Punainen Sulka-
keräyksen vuodelta 1972. Se taval-
linen tarina autoon kiinnitettävästä 
sulkatarrasta juuttui Ilkankin mie-
liin yhtä tiukasti kuin tarra ikkunaan.

– Meidän auto oli Fiat 850 ja sii-
hen takaikkunaan se tarra tuli. Seu-
rakseen se sai myöhemmin Punai-
sen Sydämen, hän muistelee van-
hoja keräyksiä.

G-piirissä aikaisemmat keräykset 
on hoidettu onnistuneesti hyvien 
yhteistyökumppanien kanssa nii-
den toimiessa taustalla tukivoimina. 
Yhteistyön merkitystä PDG Ilkka Sai-
nio muutenkin korostaa tulevassa 
keräyksessä. – Tulemme toimimaan 
alue- ja lohkokohtaisesti aktiviteetit 
koordinoiden, jotta päällekkäisyyk-
siltä vältytään.

G-piirissä tammikuun alkuun 
mennessä jo 78 % klubeista on 
nimennyt oman sulkalioninsa. Sai-
nio uskoo tammikuussa päästävän jo 
täyteen 100 prosenttiin. Piirin klubit 
saivat Ilkka Sainiosta kokeneen vetä-
jän onhan tällä kauden 1992–93 klu-
bipresidentillä kokemusta niin kau-
den 2001–02 piirikuveröörin ja vii-
meisimmän Campaign Sight Firstin 
keräyspäällikön tehtävistä.

– Keräyskohteena ovat nyt nuo-
ret, joissa on meidän tulevaisuu-
temme. Syrjäytyneiden saaminen 
takaisin elämään kiinni on jo kan-
santaloudellisestikin tärkeää. He 
ovat piilossa oleva voimavara ja hei-
hin kannattaa panostaa.

Ilkka Sainion piirissä on noin 
289  000 asukasta, jotka antavat poh-
jaa piirikohtaisen tavoitteen laskemi-
sessa. Hänen mukaansa piirit Suo-
messa ovat erilaisissa toimintaympä-
ristöissä ja paremmuusjärjestyksen 
tekeminen on vaikeaa. – Uskon että 
kaikki piirit toimivat omilla alueil laan 
tehokkaasti.

Matti Tieksola
PuSu-vastaava, LC Oulunsalo

Kari Inkeroinen nimettiin tehtäväänsä ensimmäisenä.

B-piirin koordinaattori 
Sanna Mustonen.

107-A PDG Tommi Virtanen LC Kisko

107-B Sanna Markkanen LC Kirkkonummi-Kykslått/Nice

107-C PDG Markku Ilmarinen LC Hämeenlinna / Tawasti

107-D Lion Jari Vierikko LC Mikkeli / Porrassalmi

107-E PDG Tapani Matintalo LC Sastamala / Vammala

107-F PDG Matti-Pekka Mäkelä LC Seinäjoki / Botnia

107-G PDG Ilkka Sainio LC Mänttä

107-H DC Kari Inkeroinen LC Nurmes / Pielinen

107-I PDG Juhani Alanen LC Kajaani / Linna

107-K PDG Urho Karhu LC Rautalampi / Malvi

107-L PDG Jarmo Rastas LC Rovaniemi / Lainas

107-M PDG Veikko Valavuo LC Rauma / Reimari

107-N DG Sini Eloholma LC Helsinki / Aurora

107-O PDG Kerttu Illikainen LC Ylivieska / Savisilta

PiirikontrdinaatoritPiirikoordinaattorit

Vuosikymmenten aikana leijonien 
punainen sulka on tullut kaikille 
tutuksi.
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Holiday Club Katinkulta on vuosi-
kokouksen pitopaikka ja suuri osa 
ko kouk seen tulijoista majoittuu 
Katinkultaan.

Sotkamon Vuokatti on vielä lumen 
ja jään peitossa, mutta kuoriutuu 
muutamassa kuukaudessa vihertä-
vään kesäkuntoon, jotta te arvon 
leijonat viihdytte vuosikokouksessa 
ja vapaalla. 

Toivotamme täältä kaukaa, ison 
veden takaa, leijona-ystävillemme 
Hyvää Uutta Vuotta 2015 ja kut-
summe teidät tervetulleeksi Vuo-
kattiin, Lions-liiton 62. vuosiko kouk-
seen 12.–14.6.2015.

Sotkamon vuosikokouksessa kesäkuussa käydään mielenkiintoisia äänestyk-
siä. Henkilövalinnoissa mielenkiintoisin kamppailu käydään kansainvälisen 
johtajan virasta. Tähän kaksivuotiseen tehtävään on määräaikaan 15.1. men-
nessä hakenut viisi ehdokasta. Tällä kertaa N-piiristä on kaksi ehdokasta.

Liiton puheenjohtajaksi valittaneen ainoa ehdokas VCC Jari Rytkönen. 
Varapuheenjohtajaksi on kaksi hakijaa. Puheenjohtajuudet ovat yksivuotisia.

Sotkamon Vuokatissa 13.–14. pidettävässä 62. Lions-liiton vuosi-
kokouksessa valitaan myös vuosikokouksen järjestäjä kaudelle 2017–
2018, vahvistetaan piirin esittämät piirikuvernööriehdokkaat sekä käsi-
tellään sääntöjen määräämät asiat sekä klubien vuosikokousaloitteet. 
Varsinainen vuosikokouspäivä on lauantai 13.6.2015, mutta vuosikokous-
passeihin sisältyvää ohjelmaa on tarjolla myös perjantaina 12.6.2015. Vuo-
sikokous pidetään Holiday Club Katinkullassa. Päämajahotellina toimii Break 
Sokos Hotel Vuokatti. Vuosikokoustapahtuma toteutetaan Vuokatin näköi-
senä matkailutapahtumana, johon odotetaan noin 4 000 henkilöä. Kokous-
vieraita pyritään viihdyttämään alueel la tarjoamalla erilaisia palveluja ja akti-

Vuosikokous Vuokatissa 2015
Vuokatti 2015 päätoimikunnasta 

kerrotaan, että järjestelyt ovat suju-
neet hyvin, ohjelma on valmiina, 
tilat kunnossa ja organisaatio val-
mennuksessa. Jännityksellä seu-
raamme varausjärjestelmän välittä-
mää tilauskertymää.

Varsinainen vuosikokouspäivä 
on lauantai 13.6.2015, mutta vuo-
sikokouspasseihin sisältyvää ohjel-
maa on tarjolla myös perjantaina 
12.6.2015.

Vuosikokous pidetään Holiday 
Club Katinkullassa. Päämajahotellina 
toimii Break Sokos Hotel Vuokatti.

Varaa vuosikokousmajoituksesi 
jo nyt! Suomen monipuolisimpana 
matkailukeskuksena Vuokatti tarjoaa 
erinomaisen mahdollisuuden yhdis-
tää vuosikokoukseen myös pieni-
muotoinen lomamatka. 

Haluamme kutsua mukaan vuo-
sikokoukseen erityisesti ensikertai-
sia kokousedustajia sekä 50 vuotta 
täyttäviä/täyttäneitä klubeja vuosi-
kokousmatkalle.

Lisätietoja tarjonnasta antaa 
http://www.vuokatti.fi. 
Vuosikokouksen viralliset 
sivut on avattu:
http://lionsvuosikokous2015.fi.

CANCUN/Irja Kallio ja Helge Keitel

Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka ja tiedotusjohtaja Torleif Johansson (toi-
nen ja kolmas vasemmalta) vierailivat syyskuussa Sotkamossa, tutustuivat 
päämajaan ja kokouspaikkaan.

Vuokatti 2015 päätoimikunnan puheenjohtaja Aarto Mäkinen suuntaa läm-
pimän erityiskutsun noin viidelle sadalle klubille, joista ei ole ollut edusta-
jaa vuosikokouksessa. 

Viisi hakijaa kansainvälisen
johtajan kaksivuotistehtävään

viteetteja myös vuosikokousta edeltävälle ja seuraavalle viikolle. Kaikkiaan 
liittotasolla tehtäviin valintoihin on asetettu 15.1.2015 ehdokkaat seuraa-
vasti:

Liiton puheenjohtaja (CC)
VCC Jari Rytkönen, LC Uurainen (107-G)

Liiton varapuheenjohtaja (VCC)
DG Heikki Hemmilä, LC Ylivieska (107-O)
PDG Jarmo Rastas, LC Rovaniemi/Lainas (107-L)
 
Kansainvälinen johtaja (ID)
PCC Markus Flaaming, LC Vantaa Kaivoksela (107-N)
CC Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari (107-N)
IPCC Asko Merilä, LC Utajärvi (107-I)
PCC Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune (107-C)
PCC Seppo Söderholm, LC Lappeenranta/Raja (107-D)
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Lions-liiton vuosikokous Porissa 2014 hyväksyi klubialoitteet 
joulukortin suunnittelukilpailusta. Korttityöryhmä julistaa 
klubialoitteiden pohjalta joulukortin suunnittelukilpailun.

Kilpailuun voivat osallistua ensisijaisesti lionien alle 
17-vuotiaat lapset ja lastenlapset.

Työ voi olla piirustus, maalaus tai valokuva. 
Piirustusten ja maalausten tulee olla A4 koossa. 
Piirustukset ja maalaukset toimitetaan yhteystietoineen 
15.4.2015 mennessä osoitteella Suomen Lions-liitto ry, 
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki ja 
kuoreen merkintä ”Joulukorttikilpailu”.

Valokuvat tulee toimittaa yhteystietojen kanssa digitaalisena
 JPEG-muodossa kuvan maksimikoko 2 Mb sähköpostitse 
osoitteeseen sari.pirinen@lions.fi Valokuva ei saa olla aiemmin 
julkaistu ja sen tulee olla osallistujan itsensä ottama.  
Palkinnot: Voittaja saa palkinnoksi 150 euroa. 
Toiseksi ja kolmanneksi tulleille myönnetään kunniakirjat. 
Voittajan kortti on ehdolla vuoden 2015 joulukortiksi. 
Kilpailuun lähetetyistä töistä tulee Suomen Lions-liiton omaisuutta. 

Lisätiedot: Korttityöryhmän puheenjohtaja Matti Mälkiä, 
puh. 040 766 6650, matti.malkia@lions.fi 

Palvelu- ja varainhankintasihteeri Sari Pirinen, puh. 040 417 4862, 
sari.pirinen@lions.fi 

Lions-liiton omia joulukortteja myy-
tiin ja lähetettiin hieman alle 180  000 
kpl. Saimme tällä kerättyä yhdessä 
lähes 60  000 euron tuoton Suomen 
Lions-liiton nuorisotyöhön ja klu-
bien omaan toimintaan kertyi yli 
94  000 euroa. 

Yhteensä 620 klubia eli yli 2/3 
Suomen lionsklubeista tilasi taas 
omia joulukortteja. Kiitos korttityö-
ryhmän puolesta teille kaikille. Jou-
lukorteille on yhä kysyntää ja tar-
vetta. Emme kuitenkaan päässeet 
myynnissä tavoitteeseemme yli 
200  000 korttiin ja yleisestä talou-
dellisesta tilanteesta johtuen suurin 
pudotus oli yrityksille myydyissä 
korteissa.

Piirustuskilpailu 
joulukorteista 

Suomen Lions-liiton vuosikokous 
hyväksyi kesällä 2014 aloitteet Jou-
lukorttien piirustuskilpailun järjes-
tämisestä. Toinen aloite koski nuo-
rille ja lapsille suunnattua piirustus-
kilpailua toinen Lions klubien jäseniä 
perheineen. Vuosikokous päätöksen 
mukaisesti korttityöryhmä on selvit-
tänyt toteutusmahdollisuutta huo-

Lions Clubs Internationalin 27. kan-
sainvälisen rauhanjulistekilpailun 
teemana oli ”Rauhaa, rakkautta ja 
yhteisymmärrystä”. Neljässätoista 
Lions-piirissä valittiin yksi rauhanju-
liste lähetettäväksi Lions-liiton Suo-
men osakilpailuun.

Kilpailu on nyt päättynyt ja voit-
tajaksi valittiin lionspiiriä 107-I 
edustavan Tenetin koulua käyvän 
Jonna Määtän rauhanjuliste. Hänen 
työnsä edustaa Suomea kansainvä-
lisessä rauhanjulistekilpailussa ensi 
keväänä. Suomen osakilpailun toi-
seksi tuli Tiia Rajalahti (Alavuden 
yläkoulu) ja kolmanneksi Iida Mäkelä 
(Villähteen koulu). Voittajatyön teh-
neen Jonna Määtän lausunto rau-
hasta on: ”Yhdessä voimme luoda 
rauhallisen tulevaisuuden”. 

”Jaetaan rauhaa” on kau-
den 2015–16 rauhanjulistekilpai-
lun teema. Lionsklubit voivat spon-
soroida omilla paikkakunnillaan 
tämän taidekilpailun lapsille, johon 
voivat osallistua paikallisten koulu-
jen oppilaat tai järjestäytyneet nuo-
risoryhmät.

Lionien kansainvälisen rauhanju-
listekilpailun sponsoroinnista kiin-
nostuneet lionsklubit voivat tilata 
rauhanjulistekilpailun kilpailupake-
tin (PPK-1) kansainvälisen päämajan 
klubitarvikeosastolta. Paketti maksaa 
11,95 dollaria plus toimitus- ja käsit-
telykulut sekä asianmukaiset verot. 
Paketin saa jokaisella lionien yhdes-
tätoista virallisesta kielestä. Lions-
klubien on hankittava yksi paketti 
jokaista sponsoroitua kilpailua koh-
den. 

Paketteja voi tilata kansainvä-
lisen päämajan klubitarvikeosas-
tolta 15.1.–1.10. välisenä aikana. 
Paketin voi tilata soittamalla 
 klubitarvikeosastolle numeroon  
+1-630-571-5466. Paketin voi tilata 
verkkopalvelusta siirtymällä klubitar-
vikepalveluun (nimikehaku: Peace 
Poster Kit).

Tulokset:
1. Jonna Määttä, 13 v, 
 Tenetin koulu, luokka 7B. 
 Lions Club Sotkamo, piiri 107-I.
2. Tiia Rajalahti, 13 v, 
 Alavuden yläkoulu, luokka 7B.  
 Lions Club Alavus, piiri 107-F.
3. Iida Mäkelä, 12 v, 
 Villähteen koulu, luokka 6. 
 Lions Club Nastola, 
 piiri 107-C.

Kiitos kaikille lions-
joulukortteja lähettäneille!

mioiden syksyn kansainvälisen rau-
hanjulistekilpailun ajankohdan. Vii-
meisimmässä jäsenkyselyssä joulu-
korttien osalta toivottiin myös valo-
kuvakorttien ottamista valikoimaan, 
sillä niiden oletetaan sopivan parem-
minkin personoiduiksi (yritys)kor-
teiksi.

Nyt pyydämme leijonaperhei-
den lapsia ja lastenlapsia suunnit-
telemaan joulukortteja oheisen kil-
pailukutsun mukaisesti. Korttityö-
ryhmä tulee kehittämään ja päättä-
mään tulevista joulukorttien suun-
nittelukilpailuista tämän kilpailun 
kokemusten ja saamamme palaut-
teen perusteella.

Matti Mälkiä
korttityöryhmän puheenjohtaja

Vuoden 2014 myydyin kortti oli 
”Maikki” Maija-Liisa  Parkkilan ”Jou-
luaamun retki postikortti.

Joulukortin suunnittelukilpailu

Suomen rauhanjulistekilpailun 
voitto Tenetin koululle 

Sotkamoon

Voittajatyö on 13-vuotiaan Jonna 
Määtän tekemä. Hän käy Tenetin 
koulun 7 B-luokkaa Sotkamossa.

Kakkospalkinnon voitti 13-vuotias 
Alavuden yläkoulun oppilas 
Tiia Rajalahti.

Kolmanneksi sijoittui 12-vuotias 
Iida Mäkelä Villähteen koulusta 
Nastolasta.
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Lions-liitolle on myönnetty uudet keräysluvat manner-Suomeen ja 
Ahvenanmaalle ajalle 1.1.–31.12.2015. Poliisihallitus on myöntänyt 
5.12.2014 Lions-liitolle rahankeräysluvan POL-2014-8657 Suomeen 
pois lukien Ahvenanmaa 5.12.2015. Ålands Landskapsregering 
on puolestaan myöntänyt 25.8.2014 keräysluvan ÅLR/6702 
Ahvenanmaalle. 

Uusia keräyskohteita ja keräystapoja

Aiemmin voimassa olleilla Lions-liiton luvilla on voinut kerätä 
varoja ainoastaan katastrofeihin, mutta nyt uuden luvan turvin voi 
varoja kerätä myös kotimaassa onnettomuuksien uhreille, Lions-
liiton nuorisotyöhön (nuorisovaihto ja -leirit, leojen tukeminen, 
Nuorten Areena, Skeba, Orkester Norden ja European Musical 
Competition) sekä Sri Lankan avustustyöhön (kummilapset ja 
näönsuojelu).    

Myös keräystapoihin on tullut uusia mahdollisuuksia kerätä varoja, 
jotka mahdollistavat monikanavaisen tehokkaamman keräyksien 
tekemisen. Jatkossa varoja voi lahjoittaa mm. tekstiviestillä 
lähettämällä viestin 10E LIONS numeroon 16588, soittamalla 
lahjoituspuhelinnumeroon 0600 11818 hinta 20,28 EUR/puhelu + 
pvm tai vaikkapa tukemalla työtämme lahjoitus.fi -palvelun kautta. 

Leijonien jäsenmäärän lasku huo-
lestuttaa kaikissa Pohjoismaissa. 
Tämän takia on käynnistetty viiden 
vuoden projekti Women in Lions. 
Tavoitteena on, että kauden 2018–
2019 loppuun mennessä jäsenistä 
on puolet naisia, samoin hallin-
nossa ja toimikunnissa. Ohjelmaan 
kuuluu yhtä lailla jo toimivien leijo-
nien pysyttäminen klubissa. Jokai-
nen klubi tekee sen omilla keinoil-
laan.

Organisaatio

Jokaisessa Pohjoismaassa on oma 
koordinaattori, joka johtaa proses-
sia kyseisessä maassa. Joka piiri ja 
joka klubi tekee omat suunnitelmat 
ja keinot tavoitteeseen pääsemiseksi, 
koska klubit toimivat hyvin erilai-
sissa olosuhteissa.

Koska tämä projekti on osa 
jäsenohjelmaa, niin piirien jäsenjoh-
tajat toimikuntineen johtavat toimin-
taa piireissään ja tukevat klubeja.

Miten homma 
hoidetaan?

Huomio kiinnitetään siis naisklu-
bien, yhteisklubien ja liitännäisklu-
bien lisäämiseen ja jäsenten lisää-

miseen näissä klubeissa. Yhtä lailla 
monet miesklubit tarvitsevat lisää 
jäseniä. Paikkakunnan naiset voivat 
olla ratkaisu ongelmaan, jos heitä 
otetaan mukaan. Kannattaa tarkis-
taa klubin säännöt, että ne sallivat 
kummankin sukupuolen ottamisen 
jäseneksi.

Meillä on menossa myös Puoli-
sosta leijonaksi -projekti. L-piiri on 
tässä pilotti. Myös miespuolisosta 
voi tulla leijona!

Lähtötilanne elokuun lopussa oli 
17,9 %. Piireissä on nyt tehty ensim-
mäiset suunnitelmat naisten jäsenti-
lanteen korjaamiseksi. Lähes kaikissa 
piireissä tavoitteena on vähintään 
yhden nais-, tai yhteisklubin perus-
taminen kaudessa. Tämän lisäksi 
toki naisjäsenten lisäämistä jo ole-
massa oleviin klubeihin tarvitaan. 
Monet miesklubit ovat jo alkaneet 
ottaa naisjäseniä. Kiellettyä ei ole 
myöskään miesklubien perustami-
nen! Pääasia on, että meillä on aut-
tavia käsiä tarpeeksi. Meitä todella 
tarvitaan. Ei liene keneltäkään pois, 
jos paikkakunnalle tulee uusia leijo-
nia, naisia tai miehiä.

Joulukuun lopussa naisten määrä 
kasvoi 66 jäsenellä elokuun lopun 
tilanteesta ja prosenttiosuus oli vuo-

Women in Lions – 
Naiset Leijonissa

PDG Pirkko Vihavainen. Kuva: RNen.

denvaihteessa 18,2 koko jäsenmää-
rästä. Tästä jatketaan.

Valtakunnan tasolla jatketaan 
naisten risteilyjä tänä vuonna 
nimellä ’IhaNaiset aalloilla’. Tämän 
kauden risteily tehdään 28.3.2015. 
Risteilylle pääsevät mukaan myös 
naiset, jotka eivät vielä ole jäseniä, 
mutta joista mahdollisesti voisi tulla 
jäseniä.

Niille miesklubeille, jotka eivät 

missään nimessä ota naisjäseniä, 
suosittelen lämpimästi naisklubin 
perustamista seudulle. Varsinkin 
siinä tapauksessa, että ladytoimin-
taa ei paikkakunnalla ole. Joka paik-
kakunnalla on varmasti vähintään 
20 leijonahenkistä naista!

PDG Pirkko Vihavainen
Women in Lions -projektin 

Suomen koordinaattori

Lions-liitolle uudet rahankeräysluvat vuodelle 2015
Keräysluvan tiedot ilmoitettava pyydettäessä 
lahjoituksia

Rahankeräyksen toimeenpanon yhteydessä tulee yleisölle ilmoittaa 
rahankeräysluvan saaja, rahankeräysluvan myöntänyt viranomainen, luvan 
numero ja myöntämisajankohta, keräyksen toimeenpanoaika ja -alue, 
kerättävien varojen käyttötarkoitus ja aika, jonka kuluessa varat on tarkoitus 
käyttää keräystarkoitukseen sekä mahdollinen käytännön toimeenpanija. 
Käytännössä tämä tarkoittaa, että aina lahjoituksia pyydettäessä tulee 
keräyksen yhteydessä näkyä em. tiedot, alla esimerkki tietojen esittämisestä.

Keräyslupa POL-2014-8657, voimassa 1.1.–31.12.2015 koko Suomi, 
myöntänyt Poliisihallitus 5.12.2014.

Keräyslupa ÅLR 2014/6072, voimassa 1.1.–31.12.2015, Ahvenanmaa, 
myöntänyt Ålands Landskapsregering 25.8.2014.

Keräysvarat käytetään katastrofityöhön, Lions-liiton nuorisotyöhön sekä  
Sri Lankassa tapahtuvaan avustustyöhön.

Yksi rahankeräystili kaikille keräyskohteille

Kaikki keräysluvan alaiset tuotot tilitetään rahankeräystilillemme 
Danske Bank, DABAFIHH, FI 54 8000 1970 8298 84 (ns. katastrofitili).

Lisätietoja: Sari Pirinen, palvelu- ja varainhankintasihteeri, 
sari.pirinen@lions.fi tai puhelimitse 040 417 4862.
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NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” KLUBEILLE
Helmi  –  Maaliskuu

Aktiivista kevätkautta nuorten parissa toivottaen: Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja (MDC)

Varmista klubisi mukanaolo 
kampanjassa!

Turvallisesti netissä

Lisätietoja ja tilaukset: Lions Quest -työryhmä / Vastuu on meidän koordinaattori, Jukka Isotalo

sähköposti: jukka.isotalo@lions.fi Internet: www.vastuuonmeidan.fi / www.lions.fi

Klubin toiminta-alueen palveluaktiviteetti
3. luokkalaisille ja heidän perheilleen!

Lions toimintakautemme etenee hyvällä vauhdilla ja perinteinen hiihtolomakausikin aloittaa taas koulujen 
hiihtolomat tämän viikon lopulla Etelä-ja Lounais-Suomen kouluissa, loppuen maaliskuun alussa  
(viikolla 10) Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Kainuun, Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin hiihtolomaviikkoon. 
Syyskauden useat aktiviteetit ja mieleenpainuvat Lions-tapahtumat ovat jääneet meille monille mieliin 
niinä hyvinä ”Leijonan tassunjälkinä”, joita uudessa sloganissammekin ”LIONS – Monta tapaa tehdä 
hyvää” – on näkyvillä. Itse pääsin konkreettisesti kokemaan nuorten lasten aktiivisuuden ja ilon sekä 
meidän lionien palvelutyössä onnistumisen hedelmiä, kun kaikki Lieksan alakoulujen 3. luokkalaiset 
oppilaat saivat joulukuun 16. päivänä VASTUU ON MEIDÄN -oppaat, Lieksan Keskuskoulun liikuntasalissa järjestetyssä Vastuu 
on meidän -oppaiden yhteisluovutustilaiuudessa. Kaukaisimmilta kouluilta olevat oppilaat saapuivat aamupäivällä Keskuskoululle 
alueen opettajien ja vanhempien kyydeillä/avustamana. Useat Lieksan Lionsklubilaiset olivat myös mukana koululla, LIONS-liivit 
päällä – TIETENKIN. Klubin jäsenet pääsivät jakamaan oppaat ”kädesta pitäen” jokaiselle oppilaalle sekä ohjasivat oppilaita oikeaan 
paikkaan ennen tilaisuuden alkua, sillä tilaisuus pidettiin koulun liikunta / juhlasalissa, jonne kaikki oppilaat sekä Lieksan kaupungin 
ja valtakunnallisen median edustajat mahtuivat hyvin, noin 1 tunnin kestäneen tilaisuuden/oppitunnin ajaksi. Tapahtuma uutisoitiin 
valtakunnallisesti samana iltana MTV:n uutisissa ja on nähtävissä vielä jälkikäteen www.lions.fi -sivujen kautta.  
– Leijonien tassunjälkiä parhaimmillaan!

Mediataitoviikko 9.–15.2.2015
VASTUU ON MEIDÄN –Turvallisesti netissä, osana Mediataitoviikon aktiviteetteja
VASTUU ON MEIDÄN -aktiviteetin toteuttaminen klubien paikallisena aktiviteettina on edennyt 
toimintakautemme aikana eri puolilla Suomea. Erityisesti tällä viikolla (9.–15.2.2015) lähes joka piirissa on klubeja, jotka jakavat 
VASTUU ON MEIDÄN -oppaat koulujen kautta alueensa 3. luokkalaisille, osana kansallisen MEDIATAITOVIIKON tapahtumia. Lisää 
tietoa Mediataitoviikosta löytyy netistä www.mediataitoviikko.fi . Oppaasta on tammikuun lopulla julkaistu päivitetty 3. painos ja 
klubit, joissa ei vielä aktiviteettia ole toteutettu tämän kauden aikana, ehtivät hyvin mukaan vielä toukokuun loppuun mennessä 
– tavoitteemme on saada jaettua kaikille 3. luokkalaisille oppaat vuosittain. Pyydänkin klubien presidenttejä, sihteereitä ja 
aktiivijäseniä selvittämään, onko kampanja toteutettavissa klubinne toiminta-alueella/kunnassa tämän kevään aikana joko yksin 
tai naapuriklubien kanssa yhteisvoimin. Ottakaa yhteyttä, niin selvitetään asia yhdessä!

Klubi mukaan 100-vuotisjuhlan palveluhaasteeseen tällä kampanjalla! 
Kansainvälisesti pyrimme palvelemaan 100 miljoonaa ihmistä vuoden 2017 joulukuuhun mennessä; Suomen osalta se tarkoittaa 
noin 2,5 miljoonaa ihmistä. Jokainen klubi voi osallistua tavoitteen saavuttamiseen esim. tämän kampanjan avulla ja klubi voi ansaita 
100-vuotisjuhlan erityistunnustuksen. Vastuu on meidän -palveluaktiviteetti huomioidaan LIONSTOIMINNAN 100-VUOTISJUHLAN 
PALVELUPROJEKTINA ja siksi on tärkeää, että klubien sihteerit kirjaavat tämän palveluaktiviteetin palveluhaasteprojektina annettujen 
ohjeiden mukaisesti. Lisätietoja löytyy netistä esim. http://www.lions100.org/FI/centennial-service-challenge.php
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IFS Finland Oy Ab 
Espoo

W.J.Dahlman Ab 
Mariehamn 

tel. 018 23 622

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

Mariehamns Tryckeri Ab 
Mariehamn, tel. 018 528 520 

www.mtryck.ax

Masara Oy 
Nousiainen

Raision Ykkösapteekki 
Raisio

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo

                 Paperinkeräys 
                  Helsinki 

                    www.paperinkerays.fi

TMV Trading Oy 
Helsinki

Stokvis Tapes Oy 
Nummela

Eki-Trans Ky 
Hämeenlinna

Etelä-Hämeen Tilikeskus Oy 
Turenki

Lahden LVI-Talo Oy 
Lahti

Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön
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Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

Lammin Kiinteistökeskus Oy 
Lammi

Savelan Pitokartano 
Hausjärvi, Oitti 

puh. 019 783 290, 0500 768 858

Mikkelin Betoni Oy 
Mikkeli

Raussi-Yhtiöt Ky 
Sippola

Tekniikkakonttori Oy 
Pyhtää

Maataloustilitoimisto                       
Hannu Mustonen 

Humppila

Suomen Timanttiporaus Oy 
Valkeakoski

Insinööritoimisto                                  
Eero Kellberg Oy 

Seinäjoki

PTM-Metals Oy 
Lapua

T:mi Ari Yli-Kaatiala 
Lentilä

A & A  Travels Oy 
Muurame

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

Konekorjaamo Riikonen Oy 
Konepaja/korjaamo – Teräspalvelukeskus 

Helatie 21, Joensuu, puh. 013 897 988

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo
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Raskaskalustohuolto                         
Vesa Raikunen Oy 

Pori

Suomen Mardega Oy 
Kello 

Lattiapinnoitteiden ammattilainen

Pattijoen Liikennekoulu 
Pattijoki

LVI Peltsi Oy 
Vesanto

 
 

 

Kangasniemi

Sihvon Tila 
Varpaisjärvi 

www.sihvontila.com

Mikko Tauriainen Ky 
Sukeva

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

K-Market Rinne

Haavikon Kenkä Ky 
Rovaniemi

CapTrans Niemi Oy/I&T Niemi Ky 
Ahlainen

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

K-Market Kyläsaari, Pori

Euran Hydrauliikka ja      
Metallirakenne Oy 

Kauttua

                                   O.Aaltonen Oy
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LVI-E.Uusimaa Oy 
Vantaa

Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Tontti-Palvelut Oy 
Helsinki 

www.tonttioy.com

PL 46, 85101 Kalajoki

Puh. 08 469 5500

Telefax 08 460 768

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

Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö 
sai 9 000 euron lahjoituksen

Lions Club Turku/Archipelago tukee kesällä 2014 järjestetyn Celeb-Am-julk-
kisgolf-tapahtuman tuotolla eli 9  000 eurolla Lounais-Suomen Syöpäyhdistys 
r.y:n lapsisyöpäpotilasperheiden kerhoa Sykeröä. Lahjoitus tehtiin 15.12.2014 
Meri-Karinassa, Hirvensalossa.

 Sykerö on vuonna 1980 perustettu Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen 
toiminta-alueella oleva syöpäsairaiden lasten perheiden potilasyhdistys, joka 
tarjoaa syöpälapsiperheille muun muassa virkistystä ja vertaistukea. Ker-
hon keskeisenä tavoitteena on tuoda syöpään sairastuneelle edellytyksiä 
elää mahdollisimman normaalia elämää raskaista hoitojaksoista ja infektio-
eristyksestä huolimatta. 

”Lapsen ja nuoren vakava akuutti sairastuminen vie vanhempien sekä 
koko perheen voimavaroja. Tämänkaltaisilla lahjoituksilla pystymme koko-
naisvaltaisesti tukemaan perheiden jaksamista järjestämällä muun muassa 
erilaisia infektioriskittömiä tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia sekä tar-
joamaan konkreettista taloudellista apua perheille,” kertoo Sykerön puheen-
johtaja Mikko Pohjanheimo.

Vuoden 2014 aikana Lions Club Turku/Archipelago keräsi eri hyvänteke-
väisyyskohteisiin yli 20  000 euroa. Suurimpia tapahtumia Celeb-Am-hyvän-
tekeväisyysgolfin lisäksi tammikuussa järjestettävä Linnateatteri-näytös sekä 
maaliskuussa ladyjen järjestämä hyväntekeväisyysgaala.

Lahjoitustilaisuudessa olivat mukana vasemmalta LC Turku/ Archipelagon kau-
den 2013–2014 presidentti Janne Pöyhönen, CelebAm-golftapahtuman projek-
tijohtaja Marko Riionheimo, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjoh-
taja Tiina Surakka ja Sykerön toiminnanjohtaja Mikko Pohjanheimo.



Tervetuloa teatteriin
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www.jyvaskylasinfonia.fi

UUSIA TUULIA MAAILMALTA
Ke 11.2. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Robert Trevino, kapellimestari
Alexey Stadler, sello
Franz Schubert: Sinfonia nro 4, Traaginen
Dmitri Šostakovitš: Sellokonsertto nro 1
Arnold Schönberg: Kamarisinfonia nro 1
26/24/12 €

VAHVAT JA VOITTAMATTOMAT
 – ELOKUVASANKARIEN ILTA
Ke 18.2. ja to 19.2. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Krzysztof Dobosiewicz, kapellimestari
Jyväskylä Sinfonia ja Jyväskylä Big Band

26/24/12 €   24/22/10 € 
(S-Etu vain torstaina)

KESKIMAA 100 VUOTTA
Ke 4.3. klo 19 Jyväskylän teatteritalo
Mikk Murdvee, kapellimestari
Johanna Rusanen-Kartano, sopraano
Jean Sibelius: Lauluja
Jean Sibelius: Andante festivo
Jean Sibelius: Valse triste
Jean Sibelius: Belsazarin pidot
Jean Sibelius: Svanevit (Joutsikki)

30 €   24 €
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Antti Vihinen - Sakari Kirjavainen

   

32/ 27/ 20€

32/ 27/ 20€

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. 

Runnin 

puolihoitolomat

1 vrk 68 € / hlö

2 vrk 131 € / hlö

3 vrk 183 € / hlö

Varaa jo tänään!

Ota hetki aikaa itsellesi 
ja tule vieraaksemme 
uudistuneelle 
Runnille!
Tutustu nettisivuillamme 

myös lomatarjouksiin!

myyntipalvelu@runni.fi 

+358 17 768 751

Tutustu myös tapahtumiimme, 

tulossa mm. 9.3. Runnin Puistohiihdot. 

Mukana Suomen hiihtokärkeä ja 

kansainvälisiä tähtiä.

Juontaa Antero Mertaranta ja Toni Roponen.

 TEE LAHJOITUS JA TUE LIONSTOIMINTAA!
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21. prikaati pysäytti Neuvostoliiton 
suurhyökkäyksen Ilomantsin Öykkö-
senvaarassa 29.7.1944. Öykkösen-
vaaran sotahistoriallisen alueen enti-
söintityöt alkoivat jo 1990-luvulla, 
paikalla taistelleiden veteraanien 
aloitteesta. Rauhanajan suurin pon-
nistus taistelupaikalla alkoi vuonna 
2013, kun Ilomantsin kunta päätti 
rakentaa Leader-rahoituksella ark-

LC Kemi juhli 60. vuosipäiväänsä 
17.1.2015. Juhlansa kunniaksi klubi 
on kerännyt rahoituksen Kemin kau-
pungille lahjoitettuun Senioripuis-
ton laitteistoon. Rahoitukseen osal-
listuu myös Arne Ritari säätiö. Osa 
rahoituksesta on hankittu myymällä 
ilmoituksia juhlassa julkaistuun kir-
jaan. Kemin kaupunki on osoittanut 
Senioripuistolle sopivan tontin. Puis-
ton käyttöönotto tapahtuu kesällä 
2015. Juhlassa lahjoituksen otti 
vastaan kaupunginvaltuuston vara-
puheenjohtaja Veikko Kumpumäki. 
Juhlassa palkittiin kunniamerkillä 
Kyösti Helme 50-vuotisesta leijona-
jäsenyydestä sekä Kullervo Brusila 
40 vuoden jäsenyydestä LC Kemissä.

kitehti Vilho Suonmaan suunnit-
teleman informaatio- ja yleisötilan 
betonisen rungon. Työn valmistut-
tua rakentamista jatkettiin keväällä 
2014, jolloin aloitettiin rakennuksen 
ulkoseinien luonnonkivimuuraus. 

Kaikkiaan muurattavaa seinäpin-
taa oli noin 80 neliömetriä. Samaan 
aikaan jatkettiin alueen polkuver-
kon rakentamista, uutta kivituhka-

Leijonia 
Öykkösenvaaran 
taistelupaikalla

Rakennus on nimeltään Öykkösenvaaran sotahistoriallisen alueen yleisötila.

LC Ilomantsin ja LC Tuupovaaran leijonat talkoissa Öykkösenvaaran sotahis-
toriallisella alueella.

Uusi ritari Askolaan
LC Askolan Charter Nigth juhlassa 13.12.2014 lyötiin ritariksi klu-
bista lion Matti Somppi. Lyöjänä toimi klubin ensimmäinen ritari Mauri 
Lindström.

Etualalla Mauri Lindström ritaroimassa Matti Sompista uutta Lions-rita-
ria. Taustalla vasemmalta lady Satu Snirvi, klubipresidentti Harri Snirvi, 
Erkki Pusula, lady Erica Franzen-Pusula sekä lady Ritva Somppi.

LC Kemin presidentti Pekka 
Vataja ja lahjoituksen vastaan-
ottanut Kemin kaupunginval-
tuuston varapuheenjohtaja 
Veikko Kumpumäki.

LC Kemi lahjoitti laitteet
Kemin Senioripuistoon

päällysteistä polkua tehtiin valmiiksi 
noin 200 metriä ja vanha 50 metriä 
pitkä, osittain lahovikainen lankku-
polku uusittiin paremmin sään vai-
kutukset kestävällä materiaalilla. 
Veteraanien kertomuksiin ja valoku-
viin perustuvia opastauluja lisättiin 
polkujen varteen, kaikkiaan mobiili-
opastettuja kohteita tauluineen on 
alueella nyt 17.

Vuoden 2014 työt tehtiin pää-
asiassa vapaaehtoisvoimin. Raken-
nusmateriaalit kustansivat Ilomant-
sin kunta, Museoviraston rahoituk-
sella Ilomantsi-Seura ry, 21.Prikaa-
tin Perinneyhdistys ry sekä yksityi-
set lahjoittajat. Kevään ja kesän jat-
kuneet työt valmistuivat Ilomantsin 
taisteluiden päättymisen 70-vuo-
tisjuhliin mennessä 9.8.2014 ja 
 kaikkiaan vapaaehtoistöihin osallis-
tui yhteensä 21 yhdistystä tai yhtei-
söä. 

Lions-piiri 107 H:n I alueen 3. 
lohko oli rakennustöissä mukana 
suurella panoksella. Esimerkiksi 24.–
25.5. oli Öykkösenvaarassa kolme 
klubia mukana, LC Ilomantsi vastasi 

vanhan lankkupolun uusimisesta ja 
LC Tuupovaara ja LC Ilomantsi  Brihat 
uurastivat uuden polun rakennus-
töissä.

Ilomantsin kunnan hallinnoi-
man ”Sotahistorian tuotteistami-
nen ja taltiointi” -hankkeen myötä 
on Öykkösenvaaran sotahistorialli-
selle alueelle valmistunut mobiili-
opastus. Veteraanien kertomuksia, 
sodan ajan valokuvia sekä radio-
nauhoitteita sisältävä opastus on 
käännetty viidelle eri kielelle ja se 
kannattaa ladata älypuhelimeen jo 
ennen kohteelle saapumista osoit-
teesta www.citynomadi.com haku-
sanalla Ilomantsi.

Työt Öykkösenvaaran alueella 
jatkuvat. Kesällä 2015 rakennetaan 
mm. yleisötilan lattialaatoitus ja 
istuimet tulipaikan ympärille. Sei-
nälle asennetaan taulu, johon kirja-
taan kaikkien vapaaehtoistöihin osal-
listuneiden yhdistysten nimet. Työt 
jatkuvat pääasiassa talkootyönä ja 
materiaalilahjoituksin. Toivottavasti 
leijonat ”sivaltavat” Öykkösenvaa-
rassa tulevanakin kesänä.
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2015 Cred-100.FI-REV 

LCI:n KOPIO 
(Lähetä LCI:hin viimeistään 1. toukokuuta, 2015) 

Lions Clubs International Convention – 2015 Honolulu, Havaiji, USA 

Klubin kv. numero:   Piiri:    Sallittujen edustajien lkm: 
           Jäsenet: 
Klubin nimi: 

Osoite: 

Tarkasta oman klubisi sallittu edustajalukumäärä edelliseltä sivulta. 

Merkitse yksi:   EDUSTAJA TAI      VARAEDUSTAJA 

Nimenselvennys: _____________________________Allekirjoitus: _______________________ 

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

_____________________________________________________  
Klubivirkailijan allekirjoitus 

Lähetä lomakkeen yläosa 1. toukokuuta 2015 mennessä Member Service Center -osastolle. Sen jälkeen tuo tämä 
mukanasi vuosikongressiin. 

Lions Clubs International • 300 W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842 USA
FI 

(Tuo tämä osa mukanasi vuosikongressiin) 
Lions Clubs International Convention – 2015 Honolulu, Havaiji, USA 

Klubin kv. numero:   Piiri:    Sallittujen edustajien lkm: 
           Jäsenet: 
Klubin nimi: 

Osoite: 

Tarkasta oman klubisi sallittu edustajalukumäärä edelliseltä sivulta. 

  
Merkitse yksi:   EDUSTAJA TAI   VARAEDUSTAJA 

Nimenselvennys: ______________________________Allekirjoitus: ______________________ 

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

_____________________________________________________  
Klubivirkailijan allekirjoitus 

LCI stamp for 
Alternate 
Delegate 

certification 
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2015 Cred-100.SW-REV 

LCI:s exemplar 
(Skicka till LCI före den 1 maj 2015) 

Lions internationella kongress – 2015, Honolulu, Hawaii, USA  

Klubbens internationella nummer:   Distrikt:  Antal tillåtna delegater: 
           Medlemmar: 
Klubbnamn: 

Adress: 

Se tabell över antal tillåtna delegater på förgående sida. 

Markera en:   DELEGAT       eller  SUPPLEANT 

Namn textat: ___________________________________  Namnteckning: _____________________________ 

Undertecknad bekräftar härmed att ovanstående person är en aktiv medlem och vederbörligen utsedd till 
delegat/suppleant i nämnda lionklubb vid Lions Clubs Internationals internationella kongress enligt ovan. 

_____________________________________________________   
      Klubbtjänstemannens namnteckning (klubbpresident, sekreterare eller kassör) 

Skicka ovanstående till LCI (Member Service Center)  före den 1 maj 2015. Efter detta datum måste du ta med formuläret 
till den internationella kongressen. 

Lions Clubs International • 300 W 22nd Street • Oak Brook, IL 60523-8842, USA
SW 

(Ta med detta exemplar till den internationella kongressen) 
Lions internationella kongress – 2015, Honolulu, Hawaii, USA 

Klubbens internationella nummer:   Distrikt:  Antal tillåtna delegater: 
           Medlemmar: 
Klubbnamn: 

Adress: 

Se tabell över antal tillåtna delegater på förgående sida. 

Markera en:    DELEGAT      eller  SUPPLEANT 

Namn textat: ___________________________________  Namnteckning: _____________________________ 

Undertecknad bekräftar härmed att ovanstående person är en aktiv medlem och vederbörligen utsedd till 
delegat/suppleant i nämnda lionklubb vid Lions Clubs Internationals internationella kongress enligt ovan. 

_____________________________________________________ 
Klubbtjänstemannens namnteckning (klubbpresident, sekreterare eller kassör) 

LCI:s stämpel 
för certifiering 
av suppleant 
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LIONS-GOLF
MESTARUUSKILPAILUT

Osanottomaksu 150 € joka sisältää kilpailumaksun, kärryt, saunan, 
keittolounaan, illalliskortin ja päätöslounaan. Joukkuekilpailun (2 henk.) 
ilmoittautuminen ja maksu 20 € paikan päällä.
Ilmoittautuminen 29.5.2015 mennessä sähköpostilla: 

Ilmoita nimesi, hcp, sarja, seura ja Lions-klubisi sekä yhteystietosi. 
Maksimi pelaajamäärä on 120. Ilmoittautumisjärjestys ratkaisee osallistujat.
Maksut 29.5.2015 mennessä tilille: FI52 2047 1800 1248 76 
Saaja LC Wanaja, viestiksi: golf ja pelaajan nimi. 
Osallistuminen vahvistetaan vasta maksusuorituksen jälkeen.
Sarjat ja pelimuodot ovat seuraavat:
A-sarja  miehet ja naiset hcp alle 18,0 tasoituksellinen lyöntipeli
B-sarja  miehet ja naiset hcp 18,1-36,0 tasoituksellinen pistebogey
C-sarja  veteraanit M65+ ja N60+ hcp -36,0 tasoituksellinen pistebogey
D-sarja (tarvittaessa)  palvelukumppanit hcp 0-36,0 tas. pistebogey (voittaja palkitaan)
Ensimmäisenä päivänä pelataan joukkuekilpailu (2 henk.) tas. pistebogy. 
Lisäksi lähimmäksi lippua ja pisin draiwi.
Palkinnot kolmelle parhaalle sarjoittain. 
Paras src-tulos palkitaan Lions-golfmestarina 2015.
Majoitus, illallinen ja ensimmäisen päivän palkintojen jako on Sokos Hotelli 
Vaakunassa. Majoitusvaraukset:  tai 
puh 020 1234 636.
Lisätietoja: Kari Anttonen puh 040 825 9940 tai 
LC Hämeenlinna/Wanajan kotisivuilta

TERVETULOA KILPAILEMAAN!

LC Hämeenlinna-Wanaja   Tawast-Golf & Coutry Club

Mestaruuskilpailut järjestetään Hämeenlinnassa 
Tawast-Golfin kentällä  26.–27.6.2015.  Ensimmäisen päivän 
yhteislähtö klo 13.00. Keittolounas tarjoillaan ennen kilpailua.

SUOMEN LIONS-LIITTO
 

 

KUTSU LC-Lentopallo
SM-kisoihin

Sarjoja on kaksi:  Harrastesarja ja kilpasarja.

Ilmoittautuminen alkaa 15.1.2015 ja päättyy 22.3.2015.

Laita viestiin osallistuvan klubin nimi ja paikkakunta sekä 

yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä suorita 

ilmoittautumismaksu 200€ tilille:

LIONS CLUB MARTTILA RY

FI85 5257 0340 0001 07

Mainitse viestiosassa klubin nimi ja sarja.

Maksun jälkeen toimitamme teille infopaketin.

Majoittumisesta ja ruokailuista saat lisätietoa nettisivuiltamme:

http://www.e-clubhouse.org/sites/marttila/page-9.php tai 

LC-Marttila täyttää 2015 50 vuotta. 
Tämän kunniaksi kutsumme kaikki (lento)palloilevat 

klubit Lions SM-lentopalloturnaukseen 
Saloon 25.–26.4.2015. 

Kisat järjestetään yhteistyössä LP Viestin kanssa.

Lions Club Sodankylä ry.
Puh. 040 912 5981
LLLLLLLLLiLLLLLLLLi
PPPPPPPu

  
ARPAVIHKOJEN MYYNTI ALKAA HELMIKUUSSA 2015.  
Arpoja voi ostaa myös netin kautta.
Ohjeet löytyy os. www.martinpilkki.fi  
OSTA ENNAKKOON!

VOITA UUSI
HENKILÖAUTO!
 
Kaikkien arpavihkon ostaneiden kes-
ken arvotaan mm. kaksi henkilöautoa 
ja muita kodin tarve-esineitä mahot-
tomasti.  
Arvonta- ja pilkkikilpailun palkintojen 
yhteisarvo yli 50.000 euroa.
Järjestäjä maksaa arpajaispalkinto-
jen arpajaisveron.

Tule Sieki Luostolle Lustin Pithon!

ARRRPPPAAAVVIIIHHHKKKOOJJJEEENN MMMYYYYYNNNTTTI AAALLLKKKAAAAAA HHHEEELLLMMMIIKUUUUUUS
  

5.  55

La
 1 1 . 4 . 
2 0 1 5

Pilkkikilpailussa yksi sarja.  Lisäksi palkitaan  3 parasta naista, nuorta ja 
miestä, sekä satunnaisesti sijoittuneita lukuisa määrä.  Arpa oikeuttaa 
osallistumaan pilkkikilpailuun.

KOKO PERHEEN ULKOILUPÄIVÄ UPEASSA TUNTURIMAASTOSSA - KANNATTAA 
TULLA KAUEMPAAKIN - VAIKKA TOISELTA PUOLELTA SUOMEA.  SAMALLA VOIT 
KOKEILLA ONNEA ARVONNASSA TAI TAITOA  PILKKIKILPAILUSSA.   KILPAILU 
ALKAA KLO 12.00.   HUIPPUPALKINNOT!    TAPAHTUMIA KOKO PÄIVÄN.  

Arvan 
hinta

20€
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Menomatkalla luennoivat aivojen hyvinvoinnin tuntija tutkimuspro-
fessori Minna Huotilainen sekä ravitsemusterapeutti Hanna 

Partanen. Tallinnassa kukin viettää päivän haluamallaan tavalla.

Paluumatkalla ruokailemme ja nautimme toistemme seurasta, pu-
humme leijonista ja paljon muustakin.

Nyt on loistava mahdollisuus pyytää mukaan toiminnastamme 

kiinnostunutta, vaan ei vielä jäsentä. Liitto kustantaa osan hänen 

matkastaan.
Aikataulu
• Viking Linen Katajanokan terminaali klo 10.00
• Tervetuloa ja luento-ohjelma klo 11.30
• Saapuminen Tallinnaan klo 14.00
• Lähtö Tallinnasta ja ruokailu klo 17.45
• Saapuminen Helsinkiin klo 20.30
Matkalle mahtuu 150 ensimmäistä ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen tapahtuu maksamalla matka alla olevalle tilille ja 

ilmoittamalla vaaditut tiedot ensisijaisesti Liiton sivujen lomakkeen 

Matkan hintaii
Jäsenet  75,00 euroa
Tulevat  jäsenet 40,00 euroa
Tilille   FI02 2084 1800 0279 33
Viestikenttään 
pakollinen tieto: Naisristeily 2015 ja osallistujan nimi

Lisätieii dot ja ilmoittautuminendd

IhaNaiset risteilyllä
Teemana hyvinvointi
28.3.2015

Me teemme sen taas!
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Naistenmessut toteutettiin yhteis-
työssä paikallisen ammattiopis-
ton kanssa. Tapahtuma palvelee 
kädentaitajia, jouluostosten teki-
jöitä, ammattiopiston opiskelijoita 
ja avun saajia.

LC Vihti/Hiidenveden Ladyt ovat 
järjestäneet jo vuodesta 1986 alkaen 
joulun alla myyjäistapahtuman, joka 
kantaa nimeä Naistenmessut. Alku-
peräinen idea oli tarjota käsityöläi-
sille myyntikanava tuotteitaan var-
ten ja sama periaate pätee edelleen: 
kaikkien myytävien tuotteiden on 
oltava käsityötä. Ladyt ovat pää-
vastuussa messujen järjestelyissä, 
klubin miehet ovat myös vahvasti 
mukana erilaisissa tehtävissä mes-
suilla niin, että Naistenmessuista on 
muodostunut leijonaveljillekin suu-
rin vuotuinen aktiviteetti. Kävijöitä 
Naistenmessuilla 13.–14.12.2014 oli 
tänä vuonna n. 8 000.

Messut jakautuivat kolmeen osas-
toon: ulkona Joulutorilla pikkumö-
keissä oli myynnissä havukoristeita 
ja kuusia, glögiä, riisipuuroa, Maan-
puolustusnaisten soppatykistä sai  
ostaa hernekeittoa ja Reservin upsee-
rit möivät teltassaan makkaraa.

Sisätiloista löytyivät Makujen 
markkinat, jossa oli tarjolla run-
saasti erilaisia makeita ja suolaisia 
herkkuja: leivonnaisia, mehuja, hil-
loja, piparimökkejä, joululaatikoita ja 
piirakoita.

Taitojen torilla oli myynnissä mitä 
hienoimpia käsityötaidon mestari-
tuotteita erilaisista tekstiileistä ja 
neuletuotteista aina puuleluihin ja 
koruihin asti. Tarjonta oli tänäkin 
vuonna hyvin runsas, moni myyjä 
on ollut Naistenmessuilla jo useam-
pana vuonna.

Yhteistyötä Luksian 
kanssa

Naistenmessut järjestettiin nyt kol-
mannen kerran yhteistyössä ammat-
tiopisto Luksian kanssa Vihdin Num-
melassa. Luksian opiskelijat tekivät 
messuilla oman opiskelualansa töitä 
ja he olivat mukana mm. messujen 
rakentamisessa, liikenteenohjauk-
sessa ja vartioinnissa, markkinoin-
nissa, yleisölaskennassa ja yleisöky-
selyjen tekemisessä, vierailijoiden 
opastuksessa ja messuravintolassa. 
Messuilta saaduissa palautteissa on 
opiskelijoiden iloista työotetta ja pal-
velualttiutta kiitelty runsaasti.

Luksian ammattiopistossa on 
tapahtuman järjestämiseen liittyvä 
yhteistyö otettu ilolla vastaan.

Mukana on useita opintoaloja, 
joiden opetuksen sisällöt kytke-
tään suoraan tapahtuman työteh-
täviin. Turvallisuusalan opiskeli-
jat ovat mukana tapahtuman tur-
vallisuuteen liittyvissä tehtävissä, 
kuten yövartioinnissa, liikenteen-
ohjauksessa ja tapahtuman yleisestä 
turvallisuudesta huolehtimisessa. 
Ravintola-alan opiskelijat tuottavat 
ravintolapalveluita yleisölle kahvi-
lassa, ravintolassa ja glögimökissä 
sekä lähes 300 hengen messutyö-
joukolle. Rakennusalan opiskelijat  

ovat mukana messuille tarvittavien 
rakenteiden rakennus- ja purkuvai-
heessa. Matkailualan opiskelijat ovat 
oppaina, toimivat infopisteessä, hoi-
tavat kuulutuksia ja tekevät asiakas-
kyselyjä. Ennen messuja he toteutta-
vat somistuksen, opasteet ja markki-
nointimateriaalin jaon. Messujen jäl-
keen opiskelijat koostavat asiakasky-
selyt ja purkavat messutilaa.

Ammatillisia  
opintoja

Kaikki tehtävät ovat luonteva osa 
opiskelijoiden ammatillisia opintoja. 
Tapahtumassa tarjoutuu sekä mah-

dollisuus kohdata oikea asiakas että 
osallistua suuren tapahtuman jär-
jestelyihin ja toteutukseen. Opiske-
lijat pitävät tapahtumaa mukavana 
tapana opiskella, vaikka koko viikon-
loppu ollaan työn touhussa. 

Leijonien ja ladyjen vuosien koke-
mus tapahtumasta täydentyy suu-
ren opiskelijajoukon tekevillä käsillä 
hienoksi tapahtumaksi. Matkailu-
alan lehtori Iina Sillanpää korostaa, 
että: ” Meille on tärkeää, että oppi-
laitoksena Luksia voi olla näkyvästi 
mukana paikkakunnan toiseksi suu-
rimman tapahtuman toimijana ja 
opiskelijat pääsevät näyttämään 
ammatillista osaamistaan suurelle 
yleisölle.”

Naistenmessujen tuoton ladyt 
ja leijonaveljet jakavat lyhentä-
mättömänä erilaisina avustuk-
sina paikallisesti. Avustuksilla tue-
taan lasten, nuorten ja vanhusten  
harrastus- ja virkistystoimintaa. 
Nyt pidettyjen Naistenmessujen 
ensimmäiset avustukset lähtivät jo 
ennen joulua runsaina ruokapaket-
teina vihtiläisiin koteihin. Yhteistyö-
kumppanina 45 paketin kokoami-
sessa toimi paikallinen K-Supermar-
ket ja toinen yhteistyökumppani eli  
Vihdin seurakunnan diakoniatyö 
huolehtii paketit tarvitseviin per-
heisiin.

Naistenmessut 2014 
Vihdin Nummelassa 29. kerran

Myyntipöydät pullistelivat myytävistä tavaroista. Innokkaat myyjät odottavat jo asiakkaita. Kuva: Veli-Matti Kuisma.

LC Vihti/Hiidenveden ladyjen myyntitiskillä riitti ostettavaa. Kuva: Veli-Matti 
Kuisma.
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Leijonien nuorisovaihtoa toteute-
taan pääasiassa muutaman viikon 
ajan kesällä. Poikkeuksen muodos-
tavat Suomeen joulu-tammikuussa 
etelästä tulevat nuoret. Tänä vuonna 
vaihtoon saapui kuusi nuorta Aust-
raliasta ja kolme Malesiasta. Aust-
ralialaiset olivat kolme viikkoa osa 
ensin Ruotsissa ja osa Virossa. Suo-
meen he saapuivat muutama päivä 
ennen joulua, joten kaikille saapu-
ville voitiin näyttää suomalaista jou-
lun viettoa ja vuoden vaihdetta. 

Pyysin perheiltä kommentteja, 
miten vaihto oli sujunut sekä muuta 
huomioitavaa. Selkeimmin tuli 
palautteista ilmi, että saapuville nuo-
rille täytyy ennakolta antaa enem-
män tietoa Suomen säästä, pukeu-
tumisesta ja hintatasosta – niin, 
ja Lappi ei ole ihan tuossa kulman 
takana eikä poroja pyöri nurkissa tai 
revontulet näkyvät vain harvoin ete-
läisessä Suomessa. Tässä mielessä 
perheet joutuivat tuottamaan pet-
tymyksen tyttöjen odotuksiin. Jou-
lupukin moni kyllä onnistui näke-
mään, se hyöty on talvivaihdosta. 
Talvivaihdon etuja on myös se, että 
isäntäperheen nuoriso on joululo-
malla, ja toisaalta kouluakin ehtii 
olla, joten monet vaihtarit kävivät 
myös tutustumassa kouluun. Osa 
perheistä teki matkan Lappiin, Tal-
linnaan tai Pietariin, jolloin nuoret 
saivat toisenlaisia elämyksiä. 

Perheiden  
kommentteja alla:

Tampereella on käyty jouluto-
rilla, katselemassa ’main streetin’ = 
Hämeenkatu jouluvaloja, pari kertaa 
olemme käyneet pelaamassa sulka-
palloa, käyneet kiipeämässä Pyyni-
kin näkötorniin ja syömässä kuului-
sia munkkeja, mieheni ja Alyssa oli-
vat Sappeessa lumilautailemassa, 
yhden päivän olimme shoppaile-
massa ja kaikkea kivaa koettu mm. 
jääkiekko-ottelu.

 
Meidän perheen joulu on hyvin perin-
teinen. Tytöt tekivät yhdessä mieheni 
kanssa piparitalon ja me valmiste-
limme yhdessä jouluruokia. Aatto on 
meillä hyvin perinteinen: kuusenko-
ristelu, joulusauna, syödään riisi-
puuroa, kuunnellaan joulurauhan 
julistus, valmistellaan yhdessä jou-
luruokailu. Kaikista parasta joulu-
aatossa oli kuitenkin taivaalta leijai-

levat ihanat isot lumihiutaleet. Niitä 
kuvattiin ja kuvat lähetettiin saman 
tien kavereille Australiaan.

Ensimmäinen ostos oli kunnon 
talvikengät. Alyssalla oli talviken-
gät (intiaanimokkasiinit) ja heti 
ekana iltana varpaat olivat jäässä. 
Ulos mentäessä on aina tarkistet-
tava, että onhan pipo, hanskat ja 
kaulahuivi mukana. Tämä talvi-
vaihto on hieno juttu, koska kaikilla 
on paljon lomaa, tytöt oppivat kieltä, 
aikakaan ei ole liian pitkä, joten isoa 
panostusta ei tarvita.

Suomen talvesta hän oli lukenut ja 
odotti innolla lunta – luntahan oli 
ja hän pääsi nauttimaan erilaisista 
lumiaktiviteeteistä. Suomalaiseen 
kouluun QiQi tutustui sekä ala- 
että yläkoulussa ja piti kaksi eng-
lannintuntia neljännelle luokalle ja 
kertoi elämästä Malesiassa. Ruuan-
laitto oli hänestä mukavaa, vaikka 
ei laita ruokaa kotona, näytiksi hän 
kokkasi meillä innokkaasti kolme 
kertaa malesialaista ruokaa. Ruuan 
hän laittoi kauniisti tarjolle ja ruoka 
oli hyvää. Pianonsoittoa hän harrasti 
aktiivisesti, lisäksi hän esiintyi van-
hainkodilla yhdessä meidän tyttöjen 
pienessä soittokonsertissa. 

Kulttuurivaihtoa ja kielenopiskelua 
vierailu oli puolin ja toisin. QiQi oli 
Kaisan mukana kirkossa hakemassa 
rippikoulumerkintää sekä tutus-
tui seurakunnan lähetysmyyjäisiin. 
Hän puolestaan kertoi omasta uskon-
nostaan ja heidän tavastaan käydä 
temppelissä ym.

Lämmitimme myös 60 vuotta van-
han ulkosaunan, jossa Kaitlyn sau-
noi ensimmäistä kertaa. Samalla tuli 
kastettua paljaat varpaat pehmeään 
lumeen. Ilmeisesti parhaita hetkiä 
hänelle ovat olleet koko perheen voi-
min käyty lumisota ja kunnon mäen-
lasku liukurilla sekä uudenvuoden-
vietto opiskelijanuortemme kanssa. 

Kaikesta ohjelmasta huolimatta 
olemme mielestäni ehtineet viettää 
paljon myös rauhallista kotielämää, 
ja siihen olemme kovasti myös pyr-
kineet. Minusta tämä pimeä vuo-
denaika lyhyine päivineen rauhoit-
taa mukavasti elämää. Vaihto-oppi-
laan kanssa on ollut kiva tutustua 
heidän omaan kulttuuriinsa ja asioi-
hin, jotka heille ovat tärkeitä. Nuor-

ten asuessa samassa perheessä, tulee 
päivittäin esille asioita, jotka ovat 
erilaisia eri maissa. Vaihtonuoret 
ovat myös itse hyvin avarakatseisia 
ja kiinnostuneita meidän elämästä ja 
tavoista, mutta ovat samalla ylpeitä 
omasta kulttuuristaan. Mielenkiin-
toista on ollut myös liikkua omassa 
kaupungissa vaihtarin kanssa turis-
tina, asiat ja paikat ovat avautuneet 
aivan eri tavalla. Kiva, positiivinen 
kokemus koko perheelle. 
 
Haasteena tietenkin aina välillä on 
ollut oma ajankäyttö, etenkin näin 
lyhyellä vierailulla on pitänyt pyr-
kiä järjestämään mahdollisuuk-
sien mukaan vaihtarille myös elä-
myksiä, mielenkiintoista tekemistä 
ja siinä samalla yrittää hoitaa päi-
vittäistä omaa työtä ja hoitaa oman 
perheen asioita
 
Meidän perheessä tilanne on ollut 
erilainen, koska meillä on nuoria 
kaksin kappalein, Australiasta ja 
Malesiasta. Tilanne on haastanut 
aika tavalla, koska tytöt ovat niin 
erilaisia ja eri kulttuureista, joten 
jos etukäteen olisimme tienneet, oli-
simme päätyneet vain yhteen. Täy-
tyy myös myöntää, että viehän tämä 
mehujakin aika yllättävästi, koska 
pieneen aikaan täytyy saada mah-
tumaan paljon.

Yhdessä leivoimme jouluksi, 
meillä mm. lukee piparitalon katossa 
kiinan kielellä: hyvää joulua! Koris-
telimme joulua, haimme kuusen met-
sästä. Kuusemme on värikkäämpi ja 

ihmeellisempi kuin koskaan :D Jou-
lupukki kävi pitkästä aikaa. Uutena 
vuotena saivat katsella rakettien 
räiskeen livenä, valoimme tinaa ja 
poltimme tähtisädetikkuja. 

Luistelu oli elämys, QiQi ei olisi 
millään lopettanut, uskalsi jopa irrot-
taa kädet laidalta ja sanoi rakasta-
vansa lajia! Pulkkamäki Sappeen 
hiihtokeskuksessa taas oli Naomille 
elämys. Kumpikin hiihti, QiQi enem-
män vakavissaan ja tosissaan opetel-
len, Naomi nauraen vääränä sukset 
ristissä. Sauna ja lumienkelien teko 
on ollut kivaa, teimme QiQin ehdo-
tuksesta jopa vihdan katajasta!

Mutta saamisessa olemme voiton 
puolella, vaihto on antanut hienoja 
elämyksiä ja on itsekin tullut lähdet-
tyä paikkoihin, joissa ei ole käynyt 
pitkään aikaan tai ollenkaan sekä 
on tullut tehtyä asioita, joita ei ole 
tehnyt pitkään aikaan tai ollenkaan! 
Emme me sillä katajavihdallakaan 
olleet koskaan vihtoneet :)

Kummallakaan ei ollut minkään-
laisia ulkoiluun sopivia housuja ja 
kengillä ei olisi kyllä tehty mitään 
lumessa, jäässä ja pakkasessa. Kai-
salla onneksi oli tarjolla niitä sekä 
toppatakkeja ja ostimme jotain lisää. 
QiQi kyseli etukäteen kengistä ja 
sanoin, että ota Malesian lämpi-
mimmät kengät mukaasi, hän tuli 
tosiaan mokkaisissa korkokengissä. 
On koettu siis 22.5 asteen pakkanen, 
plussakeli, vesisade ja lumisade ja 
kaikki siltä väliltä.  

QiQin lähdettyä tulee ikävä 
hänen sydämellisyyttään ja tois-

Talvivaihto 2014–2015

Alyssa Beckley oli ensin Ruotsissa, sitten kolme viikkoa Sulosen perheessä 
Tampereella. Tuija Sulonen on LC Tampere/Näsinneulan jäsen.
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ten huomioimista, hän on tosi hert-
tainen tyttö. Hän on huolestuneena 
seurannut Malesian massiivisia tul-
via ja jo kolmannen malesialaisen 
lentokoneen turmaa tänä vuonna. 
Hänen kotinsakin ensimmäinen ker-
ros on veden vallassa ja perhe sieltä 
pois, näin ei ole koskaan ennen 
tapahtunut. Hän menee myös täältä 
sukulaisten luo.  Naomi menee ensi 
viikolla Kaisan kanssa kouluun ja 
keskiviikkona menemme Pälkäneen 
Lionsien kokoukseen yhdessä ker-
tomaan vaihdosta. Teemme hänen 
kanssaan vielä näitä hilpeämpiä 
juttuja: Ilves-matsi, shoppailu ym.

Meidän malesialaistyttö paleli 
kokoajan. Hän ei ymmärtänyt, että 
meillä ei olla sisällä sortseissa ja 
t-paidassa vaan pidetään vaat-
teet päällä. Pelkäsin, että hän kyl-
lästyy meillä, kun asumme maalla. 
Pystyimme halvalla järjestämään 
hänelle elämyksiä, kävimme naapu-
ritiloilla (navetta ja kanala) tutus-
tumassa eläimiin. Yllättävää oli, 
että hän halusi oppia kutomaan ja 
virkkaamaan ja näin kului pari päi-
vää hyvin käsitöiden ja lumileik-
kien parissa. Hän myös tykkäsi kun 
sai soittaa pianoa niin paljon kuin 
halusi, samoin hän soitti kitaraa, 
myös omat lapsemme harrastavat 
musiikkia. Hänen elämänsä ensim-
mäinen joulu oli myös hänestä kiva. 
Meillä kävi joulupukki ja kävimme 
kirkossa, missä hän sai kirkonmeno-
jen jälkeen soittaa urkuja. 

Toki veimme hänet myös pari ker-
taa lähimpään suureen kaupunkiin 
eli Turkuun (tuomiokirkko, Turun 
linna) Kokonaisuudessa kokemus oli 
miellyttävä ja uskallan nyt ehkä tois-
tekin ottaa vaihtarin meille asumaan 
kun ei se mitään niin ihmeellistä tar-
vitse vaan meidän oma kotoinen elä-
mämme riittää heillekin. 

Talvivaatteista meillä oli  Caitlynin 
kanssa jo etukäteen sähköpostitse 
puhetta, joten Uggin talvisaappaat, 
toppatakki ja pipo olivat hänellä 
matkassa. Joulupukki toi lapaset 
(tai oikeasti tonttu toi paketteja kuu-
sen alle). Talvihousuja ja rukkasia 
olemme hänelle lainanneet ulkoilua 
varten.

Suomenkielisiä joululauluja 
kävimme laulamassa ennen joulua. 
Englanninkieliset kauneimmat jou-
lulaulut olivat valitettavasti olleet 
jo viikkoa aiemmin. Jouluaattona 
kävimme seuraamassa paikallisten 
Leijonien seppeleenlaskun Sodissa 
kaatuneiden muistomerkille. Pak-
kasta riitti! Alkuvaihdon Ruotsissa 
ollessaan Caitlyn oli oppinut teke-
mään kanelipullia ja mekin pää-
simme nauttimaan hänen herkul-

lisista leipomuksistaan. Kotitöissä 
Caitlyn on ollut ihanan aktiivisesti 
apuna. Karjalanpiirakoita leivoimme 
porukalla. Tyttöjen tekemän pipar-
kakkutalon syönti alkoi vasta eilen.

Tänään kävimme luistelemassa 
tuulessa ja tuiskussa Saimaan 
jäällä. Retkiluistimilla matkan teko 
sujui huomattavasti paremmin kuin 
kaunoluistimilla. Varpaat ja pos-
ket saivat kylmää, mutta takkatu-
len ääressä ne lämpenivät nopeasti. 
Talvipäivien lyhyys ja hämyisyys on 
ihmetyttänyt. Säätilojen vaihtelu on 
kummastuttanut myös meitä suo-

malaisia: yhtenä päivänä on pak-
kasta –20 astetta ja seuraavana jo 
lämmintä + 2 ja vettä sataa. Lunta 
meillä on ollut tosi vähän, mutta 
tähän on nyt tyytyminen.

Yhtenä iltana katselimme Caitly-
nin tekemää valokuvakansiota per-
heestään ja kotimaastaan. Oli kivaa 
huomata, että hän on todella valmis-
tautunut tätä matkaa varten.

Kun luin palautteita, huomasin, että 
melko vastaavia kokemuksia ja elä-
myksiä nuorille on monipuolisesti 
tarjottu. Isäntäperheenä toimimi-

nen vaatii luonnollisesti perheeltä 
sekä aikaa, vaivaa että myös aiheut-
taa kustannuksia. Silti kaikki olivat 
hyvin tyytyväisiä ja totesivat vaihto-
nuoren tuoneen erittäin positiivisia 
kokemuksia. Useimmat perheet ovat 
joko toimineet isäntäperheinä aikai-
semmin tai ovat valmiit toimimaan 
toisenkin kerran. Eikö tämä ole paras 
todiste isäntäperheenä olon eduista! 

Toivotan reipasta 
talvimieltä kaikille

Terveisin
YCED Pirkko Kokkonen

Olin Belgiassa kolme viikkoa: kaksi viikkoa ranskankieli-
sellä ja viikon flaaminkielisellä alueella. Ensimmäisen per-
heen kanssa kiersimme lähes kaikki Etelä-Belgian suurim-
mat kaupungit sekä muutamia matkailukohteita, kuten 
Pairi  Daizan eläinpuiston sekä Walibin huvipuiston. Päi-
vät olivat yleensä aamusta iltaan kiireisiä, mutta yhteinen 
illallinen syötiin koko perheen kesken kaikessa rauhassa 
ilman kiirettä. Toki kaksi viikkoa sisälsivät myös muutaman 
kotipäivän, jolloin vain nukuimme univelkojamme pois ja 
tutustuimme toisiimme. 

Toisen perheen kanssa kiersimme puolestaan Pohjois-
Belgian suurimmat kaupungit. Kävimme myös Hollannin 
puolella tutustumassa kahteen läheiseen kaupunkiin sekä 
Hollannin että Belgian hiekkarantoihin. Molempien perhei-
den kesken pidimme grillijuhlat sekä tutustuimme paikalli-
seen yöelämään. Mieleenpainuvimmat kokemukset perhei-
den kanssa kuitenkin olivat kaikessa rauhassa vietetyt illal-
liset sekä koti-illat televisiota katsoen sekä jutellen.

Kohtasin haasteita etenkin ranskankielisellä alueella, 
missä vain harvat puhuivat sujuvaa englantia. Myös ylei-
set tavat vaativat totuttelua aina poskisuudelmista ruo-
kailutottumuksiin. Pohjois-Belgiassa kielimuuri tuli vas-
taan hyvin harvoin ja yleiset tavat muistuttivat suoma-
laisia tapoja, joten sopeutuminen oli hieman helpompaa. 
Molemmat isäntäperheet olivat kuitenkin hyvin huolehti-
vaisia ja pidämme edelleen yhteyttä. 

Emma Raatikainen, 18, Varpaisjärvi

Loistava mahdollisuus

Kirjoittaja Emma Raatikainen (vasemmalla) sekä 
host sister Celine hiekkarannalla Belgiassa.

Miksi kannatti 
lähteä?

Lions-järjestön nuorisovaihto 
on loistava mahdollisuus kehit-
tää omaa kielitaitoaan ja tavata 
uusia ihmisiä eripuolilta maail-
maa. Tilanteet vieraassa maassa 
vieraalla kielellä antavat roh-
keutta, jonka vaikutuksen voi 
huomata matkan jälkeenkin 
rohkeutena kohdata uusia- ja 
aiemmin haastavilta tuntuneita 
tilanteita. Nuorisovaihto ulko-
mailla on myös tilaisuus tutus-
tua uuteen maahan ja uuteen 
kulttuuriin itsenäisesti.

Minun Lions nuorisovaihtoni koh-
distui Sloveniaan – maahan josta 
en oikeastaan tietänyt paljoa etukä-
teen. Matkaan kuitenkin halusin läh-
teä, sillä uskoin sen varmasti sisäl-
tävän paljon kokemisen arvoisia 
 asioita. Lionsin nuorisovaihto tun-
tui myös helpolta vaihtoehdolta läh-
teä tutustumaan uusiin ihmisiin ja 
kulttuureihin hieman pidemmäksi 
ajaksi ulkomaille. 

Se mitä koin perille päästyäni oli 
huikeaa. Isäntäperheeni oli todella 
ystävällinen ja halusi näyttää minulle 
mahdollisimman laajan kuvan maas-
taan viemällä minut eri puolille Slo-
veniaa. Pieni kielimuurikaan van-
hempien kanssa ei haitannut, kun 
tulimme toimeen niin hyvin. Per-
heen luona ollessani kävimmekin 

useissa eri kulttuurikohteissa ja jopa 
Kroatian rannikolla sekä Italian maa-
laismaisemissa. 

Nuorisovaihtoni toinen osa koos-
tui reilun viikon mittaisesta leiristä, 
jonne tuli nuoria eri puolilta maail-
maa. Leirillä pääsin kunnolla tutus-
tumaan monenlaisiin ihmisiin ja 
heidän kulttuureihinsa erilaisten 
aktiviteettien kautta. Tutustuimme 
toisiimme niin hyvin, että olemme 
luvanneet käydä vierailemassa tois-
temme luona, jos satumme eksy-
mään myöhemmin lähelle heidän 
kotipaikkaansa. Yhteishenki oli 
todella hyvä ja voisin jopa väittää 
että tuo kesä oli elämäni parhain.

Mickael Miettinen, 18, 
Varpaisjärvi
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Aika Kurssityyppi Piiri Paikkakunta

HELMIKUU 

16.-17.2. VK/AK/YK L Rovaniemi

16.-17.2. Koulunkäynninohjaajat Tampere

26.-27.2. VK/AK/YK BCN Helsinki

MAALISKUU

2.-3.3. VK/AK/YK C Vihti

5.-6.3. VK/AK/YK A Turku

5.-6.3. AK/Hgin yliopisto N Helsinki

9.-10.3. VK/AK/YK K Kuopio

12.-13.3. VK/AK/YK H Joensuu

16.-17.3. VK BCN Hyvinkää

19.-20.3. VK/AK/YK I Sotkamo/Vuokatti

20.3. Täydennys Helsinki

23.-24.3. VK/AK/YK G Jyväskylä

26.-27.3.  VK/AK/YK/sidosr. I Oulu

30.-31.3. 2. aste G Jyväskylä

HUHTIKUU

9.-10.4. VK/AK/YK D Heinola

9.-10.4. 2. aste F Seinäjoki

13.-14.4. VK/AK/YK B Espoo

16.-17.4. VK/Savonlinna OKL HD Savonlinna

20.-21.4. 2. aste N Helsinki

23.-24.4. 2. aste Lappeenranta

24.4. Täydennys Kuopio

27.-28.4. Ruotsinkielinen A,B,C,N Salo

Syksyn 2014 aikana toteutuneet koulutukset

Aika Paikka Piiri Osallistujia

22.-23.9. Helsinki N 26

2.-3.10. Turku A 26

6.-7.10. Lahti C 30

9.-10.10. Mikkeli D 18

27.-28.10. Kokkola O 17

3.-4.11. Kuopio K 20

6.-7.11. Pori M 26

10.-11.11. Helsinki B, N 32

17.-18.11. Tampere E 34

Päivitetty koulutuskalenteri löytyy osoitteesta

www.lions.fi > Lions Quest - Elämisentaitoja. 

TIEDUSTELUT quest@lions.fi / 09 5655 9517

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 K E VÄT  2015

KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA!
Muistathan huolehtia siitä, että klubisi varautuu enna-

kolta koulutuksen vaatimaan taloudelliseen panostuk-

seen. Ilmoita klubin päätös koulutettavista opettajista 

piirisi Quest-puheenjohtajalle. Tämä helpottaa Quest-

koulutusten järjestämisen suunnittelua  piirissäsi ja auttaa 

kurssille haluavaa opettajaa löytämään maksajan koulu-

tukselleen.  Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 

410 eur / osallistuja (sis. alv).  

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen

ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi, puhelin 040 850 7241

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 viimeistään 

kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallistu-

jille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin pe-

ruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.

ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tapahtuu verkkosivuilla 

olevalla ilmoittautumislomakkeella,

www.lions.fi  > Lions Quest  - Elämisentaitoja.

KURSSITYYPIT

VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma

AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi -ohjelmat

YK = yläkoulun Passi-ohjelma

Koulunkäynninohjaajien koulutus

Sidosryhmäkoulutus = nuorisotyön, seurakuntien, urheilu-

seurojen yms. koulun ulkopuolisten kasvattajien koulutus

Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille

Mamu = seminaari maahanmuuttajaoppilaiden opettajille

2. aste = koulutus ammatillisten oppilaitosten ja lukion

opettajille
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Koulun työssä aktiivinen ote uuden 
kehittämiseen ja yhteistyösuhtei-
den ylläpitämiseen on avain toimin-
nan onnistumiseen. Hyvät suhteet 
Lions Club -paikallisyhteisöihin ker-
tovat asiansa osaavien ammattilais-
ten avoimesta vuorovaikutuksesta 
järjestön kanssa. Koulun kannalta 
katsottuna Lions Clubit tekevät arvo-
kasta työtä tukemalla opettajia kou-

lutyön haasteissa. Lasten ja nuor-
ten sosiaalisen kasvun tukeminen 
on yhteinen päämäärämme.

Yhteistyö on tarjonnut monille 
opettajille mahdollisuuden koulut-
tautua Lions Quest -ohjelmassa, 
josta on tullut yksi lasten ja nuor-
ten syrjäytymistä ehkäisevä apuvä-
line kasvatustyöhön. Ohjelma antaa 
opettajille ja varhaiskasvattajille väli-
neitä opettaa lapsille ja nuorille elä-
misentaitoja ja arvokäsityksiä. Lions 
Quest -ohjelman toiminnalliset har-
joitukset antavat oppilaille yhteis-
työtapoja, joiden avulla oppii itse 
perustelemaan arvojaan ja omak-
suu ne osaksi arkipäivää. 

Lions Quest -koulutus vaikuttaa 
koulun oppilaiden väliseen vuoro-
vaikutukseen ja on koululle voima-
vara, joilla tuetaan henkilökunnan 
ammattitaidon ylläpitoa. Se synnyt-
tää myös dialogin koulun ja koulun 
Lions-toimijoiden kesken. Useim-
mat ammattiaan arvostavat opettajat 
ymmärtävät, että opettajan on koko 
uransa ajan kehitettävä itseään työs-
sään. Lions Quest -ohjelmassa opet-
taja voi oppia uutta sosiaalisten tai-
tojen menetelmistä, luokkayhteisön 
toiminnan ohjaamisesta ja oppimi-
sen haasteissa kamppailevien oppi-
laiden tukemisesta. 

Yhteisöön kuuluminen 
on oppilaalle tärkeää

On hyvä, että opettaja saa uusia 
menetelmiä tukea oppimisvaikeuk-
sista kärsiviä oppilaita, mutta yhtä 
tärkeää on se, että hän auttaa lap-
sia ja nuoria tunnistamaan omat eri-
tyistaitonsa ja löytämään lahjakkuu-
tensa. Erityislahjakkaallekin oppi-
laalle on tärkeää yhteisöön kuulu-
minen ja ystävyyssuhteet toisten 
kanssa. Koulussa on tärkeää arvos-
taa myös oppilaiden erityistaitoja. 
Lions Clubien rauhanjulistekilpailu 
on rohkaissut monia taiteellisesti 
lahjakkaita oppilaita ja auttanut heitä 
osoittamaan luovuuttaan ja toivei-
taan maailman rauhasta taiteellisen 
ilmaisun keinoin. 

Kasvatuksen ammattilaisten on 
pyrittävä vastaamaan erilaisten las-
ten tarpeisiin ja ottamaan huomioon 
heidän ominaislaatunsa. Lions Clubit 
ovat tukeneet koululaisten harrastu-
neisuutta myös niin, että stipendejä 

Lions-yhteistyöstä oppilaille aktiivisen 
kansalaisuuden kipinä

Rehtorina ollessaan 1994–2014 toh-
tori Leena Andonovilla oli kiinteät 
yhteydet Lions-järjestöön.

Leena Andonov
Filosofian tohtori Leena Andonov on Helsingin Eläintarhan ala-asteen 
koulun pitkäaikainen rehtori 1994–2014. Viime syksynä hän siirtyi 
tutkijaksi ja tohtoriopiskelijoiden mentoriksi Helsingin yliopistoon.

Tohtori Andonovin rehtorikaudella Eläintarhan ala-asteen koulu 
oli LC Helsinki Floorankentän tärkein ja pitkäaikaisin yhteistyökoulu. 
Säännöllisesti rauhanjulistekilpailut, Lions Quest -koulutusta, Lei-
jonien turvapäivä, molemminpuolisia vierailuja toistensa tilaisuuk-
sissa. Koulun 90-vuotisjuhlassa Floorankentän edustajat olivat pää-
pöydässä. Sadat koululaiset muistavat Floorankentältä saamansa sti-
pendin, leijonilta saadun stipendin. Yhteistyö oli hedelmällistä kum-
mallekin osapuolelle.

Leena Andonovin isä Onni Hannukainen on ollut leijona, LC Hel-
sinki Lennon – Helsinge Flyg’n jäsen 1960-luvulla. LC Vantaankoski-
Vandaforsenin historiasivut todistat, kuinka Suomi-Filmin elokuvaaja 
Hannukainen oli filmannut 1966 kauralyhdetalkoot. Leikkaaminen suo-
ritettiin sirpeillä, joka vuosi hankittiin erilaisia sirppejä eri puolilta 
maata. Talkoopäivän saalis 1966 oli 527 lyhdettä ja ne pantiin kuivaan 
varastoon odottamaan joulusesonkia. Lyhteiden myynti joulun alla oli 
silloin klubin tärkeä varainhankinta-aktiviteetti. Kylien yhteistapahtu-
massa olivat mukana lapset ja nuoret, nuori Leena muitten mukana.

Antti Tuomikoski

taiteellisesti, musikaalisesti, kielelli-
sesti, matemaattisesti tai liikunnalli-
sesti erityislahjakkaille on voitu jakaa 
yhä useammille oppilaille. 

Koulun yhteistyökumppanina 
Lions-järjestö on sekä yksittäisten 
oppilaiden kannustaja että yhteisen 
hyvän edistäjä. Yhteistyön kehittä-
misessä myös koulun oppilaskun-
nalta tulevia ideoita voitaisiin hyö-
dyntää oppilaiden vapaa-ajan teke-
misen monipuolistamiseksi ja koulu-
viihtyvyyden parantamiseksi.

Jo nyt koulun yhteistyö Lions-jär-
jestön kanssa tutustuttaa oppilaat 
järjestön toimintaan ja tarjoaa heille 
mahdollisuuksia jatkossa osallistua 
vapaaehtoistyöhön, jonka merki-
tys on näkynyt heille konkreettisesti 
jo kouluyhteisössä. Lions Clubien 
ja koulujen välisessä yhteistyössä 
oppilaat voivat saada myös sellai-
sen aktiivisen kansalaisuuden alku-
kipinän, jota jatkossa vaalitaan aikui-
senakin.

Leena Andonov

Konserttinsa päätteeksi LC Helsinki/Floorankenttä muisti pitkäaikaisia yhteis-
työhenkilöitään klubinsa pöytästandaarilla. Ensimmäinen adventtisunnuntai ja 
Temppeliaukion kirkko olivat huomionosoitukselle parhaat mahdolliset, sillä 
Floorankenttä on järjestänyt 16 kertaa adventtikonsertin Temppeliaukion kir-
kossa aina täydelle kirkkosalille. Kuorona on ollut joka kerralla Helsingin Laulu. 
Pastori Soili Maisila on seurakunnan puolesta huolehtinut 12 vuotta kaikista 
konserttijärjestelyistä. Vuoden vaihteessa hän on siirtynyt Taivallahden seu-
rakunnan lähetystyöpapiksi. Tohtori Leena Andonov on toiminut 20 vuotta 
Floorankentän tärkeimmän yhteistyökoulun, Eläintarhan ala-asteen koulun 
rehtorina 1994–2014. Nyt hän on siirtynyt Helsingin yliopistoon tutkijaksi ja 
tohtoriopiskelijoiden mentoriksi. Huomionosoitusseremoniasta huolehti klu-
bin presidentti Markku Heinaro. – Kuvassa oleva pastori Maisilan lapsenlapsi 
4-vuotias Erin oli heti juhlallisen hetken päätyttyä soittanut kotiinsa ja kerto-
nut, kuinka ”Mammi sai palkinnon.” Kuva Antti Tuomikoski. 
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Viisi eri teemoihin liittyvää opaskir-
jasta sisältävät lukuisia kuvia malmi-
laisoppilaista. Mallit olivat lopputu-
lokseen tyytyväisiä, vaikka jotkut 
kuvat vähän hämmensivätkin. Yksi 
sellainen oli kuva Rafaelin kielestä.

– Tosi hauskaa oli olla mukana 

tuossa pari päivää kestäneessä 
kuvaustouhussa, tuumii Juhani Kock 
8G-luokalta.

– Meiltä vain kysyttiin koulussa, 
että ketkä olisivat vapaaehtoisia 
kuvauksiin. Me päätettiin kaverei-
den kanssa osallistua. Siellä piti sit-

ten tehdä kaikenlaista, esittää muun 
muassa erilaisia tunteita, kertoo seit-
semäsluokkalainen Veera Mäkinen.

Kuvat oli jo aiemmin nähnyt LQ-
kouluttaja ja erityisopettaja Johanna 
Arho-Forsblom, joka on työstänyt 
opasmateriaalin tekstit.

Aihealueista löytyvät muun 
muassa kunnioitus, itseluottamus, 
tunteet, vuorovaikutus ja hyvin-
vointi. Kaikkia aihealueita on koos-
tettu yhdessä alan asiantuntijoiden 
kanssa.

Hyviä työkaluja 
opettamistyöhön

Johanna Arho-Forsblom asuu itse 
Sumiaisissa ja on omassa erityis-
opettajan työssään huomannut, että 
Quest-materiaalissa on paljon hyviä 
työkaluja, joita voi soveltaa omassa 
opettamisessaan.

Tarpeet materiaalin päivittämi-
seen tulivat kentältä. Elämäntaito-
jen hallinta on hankala asia opet-
taa ja siihen tämä uusi Passi -kan-
sio antaa hyviä eväitä, tietää koke-
nut opettaja.

Aivan uutena aihealueena on pal-
veluoppiminen. Oppilaiden taitokor-
tit syventävät myös kasvattajien tai-
toja erilaisissa asioissa.

Tuomas Rouvila Ehkäisevä päih-
detyö Ehyt ry:stä päivitti materiaalin 
päihteisiin liittyvää osuutta.

Päivitettävää oli kertynyt yllättä-
vän paljon. Nyt kannabis on nous-
sut pinnalle ja monesti oppilaiden 
suusta kuulee toteamuksen, että 
mitä sitten jos on kokeillut. Siihen 
vastaamiseen saa uudesta opasma-
teriaalista hyvää apua. 

Rouvila muistuttaa myös, että 
aikuiset eivät aina huomaa, että 
omalla esimerkillään vaikuttavat 
nuorten käytökseen. Jos alkoholi 

Ylä-Malmin oppilaat mannekiineina 
leijonien opasmateriaalissa

Malmin yläasteen tyttöjä tutkimassa opaskirjojen kuvitusta Johanna Arho-
Forsblomin kanssa. Edessä selin kuvan ottanut Oskari Sarkima.

liittyy olennaisesti kaikkiin juhlahet-
kiin ja ystävien tapaamisiin, saavat 
nuoret sen käsityksen, että iloisissa 
kokoontumisissa tulee juoda. Siihen 
ei siis liity minkäänlaista ulkopuo-
lista painostusta, vaan juomisen kat-
sotaan kuuluvan yhteisölliseen iloit-
teluun.

Hyvin sovellettava 
eri ympäristöihin

Pornaisissa toimiva nuorisotyön 
ohjaaja Jemina Korkiamäki pitää lei-
jonien opasmateriaalia hyvin sovel-
lettavana erilaisiin ympäristöihin.

Yläkoululaiset pelkäävät muutok-
sia ja uusia asioita. Toisinaan heistä 
tuntuu, että ei ole ketään, johon 
voisi luottaa. Yläkoulun aineopetta-
jat taas eivät koe olevansa kasvatta-
jia, vaan ainoastaan oman aineensa 
asiantuntijoita. Silloin oppilaille 
tulee helposti kovin eksynyt olo. 
Tästä materiaalista aineopettajatkin 
saavat hyviä asiatietoja, joita sovel-
taa omaan opetukseensa niin, että 
nuorille syntyy turvallinen ja yhtei-
söllinen tunne. 

Lions Quest-työryhmän puheen-
johtaja Osmo Harju ja ohjelman pää-
kouluttaja ja koordinaattori Ulla Sir-
viö-Hyttinen olivat todella tyytyväi-
siä uudistuneeseen materiaaliin ja 
oppilaiden kanssa tehtyyn yhteis-
työhön.

Teihin ehti noiden muutaman päi-
vän aikana jo ystävystyä niin, että 
tuli haikea tunne kuvianne katsel-
lessa, tunnusti Sirviö-Hyttinen oppi-
laille.

Jatkossa Malmin yläasteen oppi-
laiden kuvia näkevät kaikki opetta-
jat ympäri maan osallistuessaan LQ-
koulutukseen ja saadessaan PASSI1-
opaspaketin itselleen.

Teija Loponen

Lions Quest
Lions Quest on lasten ja nuorten syrjäytymistä ehkäisevä 
apuväline opettajille. Siihen sisältyy kahden päivän mittainen tiivis, 
toiminnallinen Lions Quest -koulutus ja opetusmateriaalipaketti. 

Ohjelman avulla annetaan kasvattajille, kuten opettajille, 
varhaiskasvattajille ja nuorisotyöntekijöille välineet opettaa lapsille ja 
nuorille elämisentaitoja.

Lions Quest on ollut Suomessa käytössä jo yli 20 vuotta. 
Quest-koulutuksen on saanut runsaat 17  000 kasvattajaa.

Quest-ohjelman 

toteuttamiseen on 

panostettava lähes 

ammattimaisesti, koska 

se on Leijonien vahva, 

ennakoiva panostus 

nuorisomme tulevaisuuteen 

ja sen kustannustehokas 

toteuttaminen vaatii 

asetettujen tavoitteiden 

toteutumista.

– Eiii, miltä mä näytän!

Joukko Ylä-Malmin peruskoulun oppilaita toimi 
vapaaehtoisina kuvauskohteina Suomen Lions-liiton 
julkaisemassa yläkouluikäisille suunnatussa Passi 
1-opettajanopasmateriaalissa. Valmis lopputulos 
esiteltiin oppilaille ja muille tekijöille Malmilla 
sijaitsevassa Lions-talossa.
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Miten me Leijonat 
voisimme vähentää 
kaupan hävikkiä? 

Suomen aukiololainsäädäntö pakot-
taa kaikki yli 400 m/2 elintarvike-
liikkeet kaksi kertaa vuodessa pitä-
mään ovensa kiinni. Nämä molem-
mat ajankohdat sattuvat voimakkaan 
myyntisesongin yhteyteen Joulu ja 
Pääsiäinen. Tällainen myynnin kat-
keaminen kahdeksi päiväksi tuottaa 
yllättävän suuren ongelman elintar-
vikeketjun logistiikalle. 

Kaupalle, jouluaattona ja pää-
siäislauantaina myymättä jääneet 
tuotteet, joiden viimeinen myyn-
tipäivä on pyhien aikana, muuttu-
vat arvottomiksi ovien sulkeutuessa. 
Mikä neuvoksi? 

Tehdään tästä 
säännöllinen 

palveluaktiviteetti  
Lions Klubeille

Suomen lainsäädäntö on erittäin 
tiukka yksityisyyden suojan osalta 
ja siksi on tärkeää toimia oikein. 
Jotta ruokaa voidaan hädänalaisessa 
 tilanteessa oleville perheille toimit-
taa, on tähän saatava perheen suos-
tumus. 

Parhaiten tällaisen suostumuk-
sen pystyy hankkimaan seurakun-
nan diakonityöntekijä. Kun hän on 
saanut perheeltä suostumuksen voi 
hän luovuttaa perheen osoitteen 
Klubille, joka huolehtii ruuan toimit-
tamisesta perille. Korostan sitä, ettei 
näitä osoite ja nimitietoja saa mis-
sään nimessä julkistaa muille kuin 
ruoka-avun viejille ja hekin ovat vai-
tiolovelvollisia saamistaan osoite ja 
nimitiedoista. 

Kauppaan on myös syytä olla 
hyvissä ajoin ennen H-hetkeä yhtey-
dessä, jotta kauppa voi varata henki-
lökuntaa erottelemaan hyllyistä pois 

jaettavan ruoan ja merkitsemään sen 
kaupan kirjanpitoon hävikiksi. 

Vaatii siis erinomaisen täsmällistä 
ennakkoon valmistautumista, jotta 
tämä aktiviteetti voi onnistua. 

Mitä sitten tehdään 
kaksi kertaa vuodessa 

Jokaisella aktiviteetilla pitää olla vas-
tuullinen vetäjä. Tämänhän me lei-
jonat toki osaamme. Samoin pitää 
olla aktiivinen ja hommaan sitoutu-
nut joukko leijonia hoitamaan ruoan 
kotiinkuljetus. Palkkaa tai korvauksia 
tästä ei kellekään makseta. Joillakin 
paikkakunnilla voi tulla runsaahkosti 
kilometrejä, mutta en usko kenen-
kään leijonan kukkaron niistä liikaa 
keventyvän. 

Aktiviteetti palkitsee 
tekijänsä

Omasta kokemuksestani voin sanoa, 
että harvoin kokee leijonatyössä 
sellaista onnistumisen tunnetta 
kuin suorittaessaan tätä aktiviteet-

tia. Tämän aktiviteetin yhteydessä 
toteutuu tunnuslauseemme We 
Serve konkreettisimmillaan. Aikaa 
tähän ruokajakeluun, joka on siis 
puhtaasti palveluaktiviteetti, kuluu 

n. 2–3 tuntia kaksi kertaa vuodessa. 
Rahaa se ei vaadi klubilta lainkaan. 
Jokaisella Leijonalle on varmaan 
aikaa ja sen verran Leijonamieltä, 
että voi ottaa omalle kontolleen pal-
veluaktiviteetista tulevat bensakulut. 

G-piirissä olemme jo useampana 
vuonna tätä aktiviteettia toteutta-
neet ja osallistuvien klubien määrä 
lisääntyy vuosi vuodelta. 

Leijonien ruoka-apu 
perheille jouluna ja 
pääsiäisenä

LC Palokka/Wilmat suorittivat ruokajakelua S-market Palokassa jouluna 2014. 
Kuvassa ovat lionit Seppo Ollikainen ja Asko Tolvanen sekä pikkutyttö Aini 
Tolvanen.

LC Palokka/Wilmojen jäsenet vasemmalta Maila Koistinen, Tuula Vähämäki, 
Anne Koivisto ja Anne Nieminen. 

Maailmassa tuhlataan noin neljännes kaikesta tuote-
tusta ruoasta biojätteeksi. Suomessa tämä tarkoittaa 
n. 20 kiloa henkeä kohden vuodessa. Kaupan portaas-
sa syntyy vuosittain 120–160 tuhatta tonnia biojätet-
tä. Se on suuri kustannuserä kaupalle n. 1,5–2,5 %:a 
liikevaihdosta. 

Kyösti Mikkonen 
DG 107 G-piiri

HAASTE SUOMEN 
LEIJONILLE 

Ottakaa tämä 
palveluaktiviteetti 

vuosittaiseen 
toimintaohjelmaanne 
ja auttakaa perheitä 

tulemaan toimeen vaikeassa 
elämäntilanteessa.
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Arne Ritari -säätiön kotimaisuutta/
suomalaisuutta on erityisesti koros-
tettu tälläkin kaudella ja todettakoon 
jälleen että säätiön toiminnan tarkoi-
tus on tukea suomalaisten lionsklu-
bien palveluaktiviteetteja ja vaalia 
Arne Ritarin elämäntyötä.

Säätiön hallitus toimihenkilöi-
neen ja piirien toimikuntapuheen-
johtajat ovat tehneet kiitettävää 
työtä jäsenistön suuntaan, tiedotta-
malla monin tavoin säätiön toimin-
nan monipuolisuudesta.

Tavoitehan on tällä kaudella ”sää-
tiön toiminta tutuksi jokaiselle klu-
bille ja jäsenelle ”.

Kentältä tullut palaute on ollut 
vaikuttamassa siihen, että säätiön 
hallitus on: 
1. Kohentamassa adressien ulkoasua 

kolmella uudella välilehdellä.
2. Poistanut apurahaohjesäännöistä 

luokan 2, josta johtuen anotut 
apurahat myönnetään enintään 
50 % suuruisina.

3. Jatkanut Kiitos Veteraanit apu-
raha-anomusten jättöaikaa 31.3. 
2015 saakka. Loppuselvitykset 
pitää olla säätiön asiamiehellä 
30.6.2015. Tämän jälkeen tulleita 
selvityksiä ei makseta.
Pian on aika suunnitella jo seu-

raavan kauden toimintaa. Kun mie-

titte tulevia palveluaktiviteetteja, 
selvittäkää mahdollisuudet hakea 
Arne Ritari-säätiöltä tukea aktivi-
teetin toteuttamiseksi. Huomioita-
via asioita ovat mm että aktiviteetti 
on klubin hallinnoima, kohde on 
tuloa tuottamaton, sisältää klubi-
laisten palvelutyötä ja apuraha-ano-
mukset toimitetaan säätiön asiamie-
helle hyvissä ajoin ennen aktivitee-
tin toteuttamista. 

Säätiö varaa jokaiselle toiminta-
kaudella määrärahan klubien palve-
luaktiviteettien tukemiseen.

Selkeät toimintaohjeet löytyvät 
Arne Ritari-säätiön kotisivuilta ja 
piirien ARS-toimikuntapuheenjoh-
tajien asiantuntemus ja tuki on käy-
tettävissä.

Lions-ritareita liki 1600 
joista naisia vain 3 %

Arne Ritari-killan (perustettu 1994) 
jäsenyyksiä on tähän mennessä 
myönnetty liki 1  600, josta naisten 
osuus on noin 3 %.

Rohkenenkin esittää ja kannus-
taa myös naisklubeja harkitsemaan 
arvostetun Arne Ritari -killan jäse-
nyyksiä palkitessanne ansioituneita 
jäseniänne. 

Tällä kaudella säätiön tavoite on 

Virolaisia nuorukaisia tuli yli kol-
metuhatta Suomen rintamalle etu-
päässä vuoden 1943 aikana. Ülo 
Veidenberg astui venematkan jälkeen 
Suomen maaperälle Pirttisaaressa ja 
armeijaan Helsingissä. Virolaisista 
muodostettiin Jääkärirykmentti 200 
ja lisäksi heitä oli merivoimissa, he 
taistelivat niin kuin sanonta kuuluu: 
Suomen itsenäisyyden ja Viron kun-
nian puolesta. Heistä kaatui parisa-
taa. 

Sodan loppuvaiheessa heidät 
kotiutettiin puolustamaan omaa 
maataan Neuvostoliiton suurhyök-
käykseltä. Mitään ei ollut enää teh-
tävissä. Viro miehitettiin, ja matkat 
Siperiaan vankileireille odottivat. 
Stalinin kuoleman jälkeen 25 vuoden 
tuomio purettiin ja Ülolle oli mah-
dollista palata Tallinnaan ja normaa-
liin elämään. 

LC SIPOO/PORNAINEN kutsui 

Arne Ritari -säätiön tuella mahdollisuus 
mittaviin palveluaktiviteetteihin!

Liisa Laukkala lyötiin ritariksi (ritari n:o 1502) LC Oulu/Sarat 20-vuotisjuh-
lassa Oulussa 13.9.2014. Liisa Laukkalan löi ritariksi lion Tuula Seppänen, joka 
on ensimmäinen naisritari (ritari n:o 129). Hänet  lyötiin ritariksi 9.5.1999 LC 
Oulu Sarojen 5-vuotisjuhlassa.

150 uutta ritaria ja tavoitteesta on jo 
toteutunut lähes 50 %.

Kiitos klubeille upeista päätök-
sistä.

Arvoisat lionsritarit ja puolisot, 
toivotan teidät Arne Ritari-säätiön 
puolesta tervetulleeksi perinteiselle 
ritarilounaalle Sotkamoon Lions-lii-

ton vuosikokouksen aikana. Ilmoit-
tautumisohjeet löytyvät Lions-liiton 
sivuilta.

Toivotan kaikille jäsenille aurin-
koisia talvikelejä ja iloista kevään 
odotusta! Sinikka Uola 

2.VDG, Arne Ritari-säätiön 
hallituksen puheenjohtaja

Ülo, Suomen-poikamme

Matka on tehty. Vasemmalta matkalaiset Pekka Alaterä, Eero ja Seppo Siira ja 
Ülo. Ülo oli erittäin hyvä opas.

Ülon kummiveteraanikseen kaksi-
kymmentä vuotta sitten. Suomen 
valtio on häntä kuntouttanut, klubi 
on isännöinyt monia hänen vierailu-
jaan ja hän on ollut oppaana Viron 
matkoilla. Kun Pornaisiin perus-
tettiin uusi klubi, tuli Ülosta myös 
tämän klubin ”kummipoika”. 

Kun hän täytti 90 alkuvuodesta 
2012, kutsuimme hänet omille syn-
tymäpäivilleen Sipooseen. Veteraa-
nien keski-ikä on nyt 92 vuotta. On 
vaikea kuvitella niin pirteää ja ket-
terää veteraania kuin Ülo. Hän on 
ensimmäisenä mäen harjalla ja tie-
tää paremmin Suomenkin asiat kuin 
moni meistä. Hän on valpas ja kieli-
taitoinen, saksankin hän viimeisteli 
vankileirillä. Hän on opettanut meitä 
näkemään tarkemmin. 

Oma veteraani tuo henkistä 
syvyyttä klubille, mittasuhteet aset-
tuvat kohdalleen, Suomen lähihisto-

ria avautuu ja toisesta välittäminen 
korostuu. Oma veteraani on lähi-
omainen. Ensi keväänä LC SIPOO/
PORNAINEN ja LC PORNAINEN 
tekevät yhteisen matkan Berliiniin. 
Saa nähdä onko Ülo mukana? 

Toki meillä Sipoossa ja Pornai-

sissa on kaiken aikaa yhteistyötä 
paikallisten veteraanien kanssa. Näin 
kuva täydentyy.

Klubien SIPOO/PORNAINEN ja 
PORNAINEN puolesta 

Tapani Alaterä
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Hodareilla iloa Salon lapsiperheille
LC Salo/Birgitat osallistui kansainväliseen ravintolapäivään 15.11.2014 avaa-
malla Pop Up, Hot Dog -ravintolan kauppakeskus Plazan edustalle. ”Hoda-
reiden” lisäksi tarjolla oli muffinsseja ja kahvia sekä glögiä. Idean ”äiti”, klu-
bimestari Marjaana Toivonen oli tyytyväinen päivän tuottoon, joka lahjoite-
taan ruokalahjakortteina salolaisille vähävaraisille lapsiperheille. 

Helsingin Seurasaaressa toteutettiin 
14.12.2014 jo yhdeksännentoista 
kerran lähinnä lapsiperheille tarkoi-
tettu ilmainen joulunalustapahtuma 
Seurasaaren Joulupolku. Sen tavoit-
teena oli viedä kävijät sadun, perin-
teiden ja ensimmäisen joulun tun-
nelmaan. Kävijämäärä tänä vuonna 
oli peräti n. 13  000. Osansa oli erin-
omaisella säällä.

Parin kilometrin mittainen jou-
lupolku oli koristeltu Seurasaa-
reen sopivin perinteisin koristein. 
Polun varrella oli kolmisenkym-
mentä tapahtumapistettä; mm. lau-
lua, leikkejä, näytelmiä, hevosajelua, 
olkisokkelo, rakovalkeat, tikkupullan-
paistoa, kasvomaalausta, tonttujen 
taitorata. 

KIITOS VETERAANIT 
Rautalammilla järjestettiin joulujuhla 14.12.2014 sotiemme veteraaneille, 
sotainvalideille, puolisoille, leskille, lotille, pikku lotille ja sotapojille Joulu-
juhlan ja jouluaterian tarjosi LC Rautalampi/Malvi, Arne Ritari-säätiö avusti 
tapahtumaa. 

Tilaisuus alkoi Jumalanpalveluksella Rautalammin kirkossa, jonka jälkeen 
kokoonnuttiin seurakuntasalille. Osallistujia oli 65, joista 43 sodassa ollutta 
ja heidän saattajiaan, loput olivat nuorempia sekä lionsjäseniä. Seurakunta 
tarjosi tilat korvauksetta. LC Rautalampi/Malvin jäsenet auttoivat vieraita, 
mm. tarjoamalla ruuat vanhuksille pöytiin, pukeutumisessa ja taluttamisessa. 

Ideoita Seurasaaren Joulupolulta

Lapsille jaettiin ilmaista joulupuu-
roa ja pipareita sekä joulukortit kir-
joitettaviksi ja postitettaviksi. Myös 
lapset voivat osallistua tapahtuman 
valmistamiseen tuomalla mukanaan 
itse tekemänsä joulukoristeen, puu-
rolautaset ja lusikat sekä oman kynt-
tilän rauhanpuistoon sytytettäväksi.

Tapahtumaa oli toteuttamassa 
suuri joukko joulun ystäviä järjes-
töistä, oppilaitoksista, seurakun-
nista jne., mutta runsaasti myös 
yksittäisiä joulun ystäviä. Helsin-
gin kaupunki antoi pienen avustuk-
sen äänentoiston, valaistuksen kul-
jetuksien ym. järjestämiseen. Eri yri-
tyksiltä saimme riisiryynejä, maitoa, 
pipareita ja koristelutarvikkeita.

Sekä Helsingin Pohjois-Haagan 

että Keskuspuiston leijonilla on ollut 
lähes alusta saakka todella merkit-
tävä osuus tapahtuman toteutta-
misessa. Pohjois-Haagan Leijonat 
ovat tehneet ja asentaneet Seu-
rasaaren sillalle havuköynnökset, 
kranssit, polun varrelle kynttiläpo-
lun, 20 joulukuusta lasten koristel-
tavaksi, rakovalkeat ja jätkänkyntti-
lät. Keskuspuisto on järjestänyt tik-
kupullan paiston, kasvomaalauksen 
ja postikonttorin. Klubit ovat vas-
tanneet myös makkaran ja mehun 
myynnistä (ainoista maksullisista 
pisteistä).

Tartuttaisiinko ideaan?

Joulupolkuja on jo käynnistetty 
muutamilla paikkakunnilla. 

Olisi hienoa, jos joulupolun idea 
leviäisi ympäri Suomen, kuten joita-
kin vuosia sitten silloinen tasaval-
lan presidentti Tarja Halonen ehdotti 
Ilta-Sanomien etusivulla olleen otsi-
kon mukaan. 

Tarvitaan vain taho, joka lähtee 
viemään ideaa eteenpäin, kokoaa 
joukon mahdollisia toteuttajatahoja 
yhteen suunnittelemaan tapahtu-
maa. Mitähän, jos leijonat kautta 
maan ottaisivat paikalliset tapahtu-
mat omikseen? 

Tapahtumanhan ei alkuun tar-
vitse olla suuren suuri, tärkeintä on, 
että päästään alkuun. Erilaisia vaih-
toehtojakin on tapahtuman toteut-
tamiseksi. Se voi olla yhden päivän 
tapahtuma tai koko joulun ajan säi-
lyvä, kauniisti koristeltu ja valaistu 
polku. Totta kai tarvitaan erilaiset 
luvat tapahtuman järjestämiseen, 
mutta senhän leijonat osaavat.

Seurasaaren Joulupolkua perus-
tettaessa tavoitteena on ollut joulun 
kaupallisuuden vastapainoksi tarjota 
täysin epäkaupallinen tapahtuma 
ilman pääsymaksua ja ilman yhtä-
kään mainosta. Halusimme tehdä 
tämän tapahtuman lahjaksi Hel-
singin seudun lapsiperheille, mutta 
myös muille joulun ystäville, viedä 
kävijät sadun, perinteiden ja ensim-
mäisen joulun tunnelmaan. Toivot-
tavasti tämä tavoite toteutuu myös 
uusilla joulupoluilla. 

Voit katsoa Seurasaaren Joulu-
polun sivuilta www.joulupolku.net 
viimeisimmän joulupolun ohjelman. 
Voit ottaa myös yhteyttä Joulupo-
lun perustajaan, nykyiseen leijonaan 
Marjaliisa Kauppiseen osoitteessa 
marjaliisakauppinen@gmail.com.

Joulupolku on ihastuttanut Helsingin Seurasaaressa jo liki 20 vuoden ajan. Kuva: Hannu Kuitunen.

Tilaisuuden iäkkäimpiin kuuluivat Sulo Siikavirta 90 v. ja Kalle Hyvönen 97 v. Til i d iäkkäi ii k l i t S l Siik i t 90 j K ll H ö 97
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12.11.2014 –12.1.2015

A-piiri
LC Turku/Viola: Mirva Saarijärvi
LC Marttila: Teemu Vesala
LC Åbo/Skolan:  Lotta Laineenkare, Liisa Johansson
LC Paimio/Aallotar: Sanna Yöntilä, Ritva Holopainen
LC Raisio: Antti Hankomäki, Markus Takala
LC Lokalahti: Ville Aarnio
LC Tarvasjoki: Esa Mustamäki
LC Naantali-Raisio: Irma Juslenius
LC Karinainen/Kyrö: Miika Toivonen, Olli Toivonen
LC Sauvo: Mika Rauhala, Kim Alitalo, Rami Tapper
LC Pöytyä/Afrodite: Katrin De Wit
LC Turku/Lucia: Anitta Ronkainen
LC Piikkiö: Auvo Ylhä, Timo Pyökäri
LC Turku/Archipelago: Jukka Stam, Kai Ilmanen
LC Loimaa/Tähkä: Jari Koivusaari
LC Salo/Birgitat: Maria Koverskoi
LC Uusikaupunki: Jari Lahikainen

B-piiri
LC Helsinki/Malminkartano: Petteri Eväsoja
LC Helsinki/Pajamäki: Eija-Stina Lindström
LC Karis-Karjaa: Lotta Berglund, Sverker Lall, Jonathan Terlinden,  
Rita Isaksson, Harriet Jönsson
LC Hanko-Hangö: Ronnie Gustafsson, Kai Tolvanen
LC Helsinki/Cosmopolitan: Niko Laine
LC Lohja/Omenaiset: Sirpa Lampinen
LC Espoo: Lauri Lindström
LC Tapiola: Pekka Ruotsalainen

C-piiri
LC Padasjoki: Kimmo Perälä
LC Kerava: Ari Martikainen, Lauri Vartia
LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit: Aila Oittinen, Liisa Käppi,  
Kristina Tuori-Nyman
LC Riihimäki/Kristalli: Kirsi Nisula
LC Lahti/Masto: Antti Ratia, Juha-Pekka Keränen
LC Janakkala/Idat: Eeva Saari
LC Hyvinkää/Sveitsi: Ursula Ikonen, Pirjo Laitinen-Parkkonen
LC Hämeenlinna/Aulanko: Rauni Järvi, Tiina Elsinen
LC Nurmijärvi/ Kanerva: Pirjo Hirvonen, Pirjo Hokkanen
LC Hollola: Pasi Jalonen
LC Hämeenlinna/Tawasti: Ari Koskinen
LC Hyvinkää/Höffinga: Pia Kokko
LC Vihti/Hiidenvesi: Tero Kinnunen
LC Forssa: Launo Paasela
LC Vihti/Nummela: Ritva Mikkonen
LC Jokioinen: Samuli Klemelä
LC Riihimäki: Ari Heikkinen

D-piiri
LC Lappeenranta/Saimaa: Simo Rounela
LC Heinola/Sillat: Hannu Voutilainen, Veli-Matti Hannukainen
LC Puumala: Mikko Viskari
LC Mikkeli/Porrassalmi: Veijo Ruth, Vesa Linkama, Eetu Kirsi
LC Vehkalahti: Jarkko Lappeteläinen
LC Luumäki: Petri Örling
LC Mäntyharju: Jorma Mäkinen, Markku Sohlman
LC Anjalankoski: Juha Kostiainen
LC Kaipiainen: Seppo Haimi
LC Lemi: Veli-Pekka Okko
LC Jaala: Teemu Valve

LC Heinola/Kailas: Jukka Virtanen, Toni Joutunpää
LC Hamina/Bastioni: Jarmo Ahonen
LC Kausala: Satu Ruuskanen
LC Imatra/Sinisiipi: Titta Honkasalo
LC Imatra/Tainio: Hannu Liukku
LC Kotka/Keisarinna: Susanna Hohenthal

E-piiri
LC Sastamala/Annastuuna: Mirka Ahonen
LC Siuro: Janne Takasalo, Matti Marttinen
LC Toijala/Arvo Ylppö: Soili Lamminen
LC Luopioinen: Leo Ratinen
LC Karkku: Jouni Kenttä
LC Kangasala/Harjula: Erkki Sola, Pentti Ojaniemi
LC Vesilahti: Jari Saarnio
LC Tampere/Amuri: Kari Laurila
LC Lempäälä/Sääksjärvi: Eija Mattila
LC Pirkkala/Naistenmatka: Sami Liski
LC Tampere/City: Kalervo Vainiomäki
LC Nokia/Lotus: Marja Moisio

F-piiri
LC Vaasa/Family: Leena Savolainen-Pienimäki, Marko Pienimäki
LC Kauhajoki: Jorma Petäjävirta, Juha-Matti Rankaviita, Olli Alanko
LC Kauhajoki/Katrilli: Minna Honkanen
LC Seinäjoki/Törnävä: Juha Kuusisaari, Pasi Salo
LC Nurmo/Lakeus: Jussi Syrjä
LC Ylihärmä: Ari Lepistö
LC Peräseinäjoki: Mikko Kanto, Mika Koski-Aho
LC Alajärvi/Aallottaret: Merja Mäkitalo, Tarja Ventilä, Tiina Haavisto
LC Vimpeli: Hannu Takala
LC Lapua/Simpsiö: Tero Juupajärvi
LC Alavus/Kuulattaret: Tuija Moisio, Satu Hautamäki

G-piiri
LC Luhanka: Timo Aho
LC Pihtipudas/Emmit: Maria Siekkinen
LC Jämsä/Himos: Kalle Heikinheimo
LC Joutsa: Antero Latva
LC Toivakka: Martti Saari, Simo Laulajainen

LC Keuruu/Lapinsalmi: Mikko Pohjansalmi
LC Mänttä: Harri Kohvakka
LC Jämsä: Ari Haggren
LC Laukaa/Sara: Jussi Miettinen

H-piiri
LC Joensuu/Kalevaiset: Jorma Pesonen
LC Rantasalmi: Pasi Issakainen
LC Kesälahti: Matti Ahtiainen
LC Kerimäki: Arto Koponen, Aki Härkönen
LC Nurmes/Pielinen: Raimo Keronen
LC Juuka: Joona Leinonen
LC Joensuu/Puukello: Timo Nykänen

I-piiri
LC Haukipudas: Janne Paakkunainen
LC Haukipudas/Kello: Pasi Possakka, Marko Hoikkaniemi
LC Kiiminki: Marko Huttu, Mauri Pohjanen
LC Kuhmo/Kuhmoniemi: Jouko Niskanen
LC Liminka/Kultasirkut: Pauliina Paavola, Heidi Rundgren
LC Kempele/Sampola: Hannu Vaittinen, Antti Ollikainen
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LC Oulu/Maikkula: Teemu Myllyoja
LC Ii: Heikki Helekoski, Hannu Aalto
LC Sotkamo: Greg Evans
LC Sotkamo/Sapsottaret : Anna-Liisa Korhonen
LC Oulu/Pateniemi: Riku Ek
LC Utajärvi/Isa Asp: Riikka Pötsönen

K-piiri
LC Iisalmi/Porovesi: Reijo Hämäläinen, Jouko Rönkä, Jukka Vattukallio, 
Tapani Pyydysmäki
LC Iisalmi/Yläsavottaret: Eija Kuosmanen, Seija Suhonen, Ulla Miettinen
LC Vesanto: Mirja Huttunen, Anne Oksanen, Juhani Jäntti, Kyösti Loimi, 
Maija-Liisa Vehkaluoto, Anita Pulkkinen, Seija Huttunen, Henry Korhonen
LC Sukeva: Tero Sirviö
LC Kuopio/Päiväranta: Ilpo Laitinen
LC Rautalampi/Malvi: Pertti Ylönen
LC Kuopio/Kallavesi: Veli Mäntynen
LC Keitele: Tomi Järveläinen

L-piiri
LC Kemijärvi/Kaarnikka: Saara Kujanpää, Paula Ketonen
LC Rovaniemi/Ronjat: Marjo Eskola, Sirpa Määttänen, Päivi Frantti
LC Simo: Ilkka Vuorimaa
LC Taivalkoski: Risto Tyni
LC Pello: Aila Aalto, Marja-Leena Rundgren, Saara Mäki
LC Rovaniemi/Petronella: Kaisa Kuusela
LC Ylitornio: Annikka Tuohino

M-piiri
LC Pomarkku: Jari Puumala, Matti Vitikainen
LC Nakkila: Tuomo Haapa, Pasi Ketonen
LC Pori/Katariina: Ulla Kudjoi, Sanna-Mari Pudas-Tähkä, Riikka Fridfelt
LC Kankaanpää/Kuninkaanlähde: Mikko Korpela
LC Kankaanpää: Petri Pirttikangas, Esa Koivu
LC Noormarkku: Kalle Leppänen, Pasi Rajala
LC Lauttakylä: Veijo Brunila, Petri Puputti, Antti Huhtala

LC Merikarvia: Jukka Heino
LC Punkalaidun/Fiina: Tarja Ruhkala
LC Eura/Muinaiset: Elina Marimo

N-piiri
LC Lappträsk/Liljendal/Pernå: Mikko Suominen
LC Loviisa/Queen Lovisa: Jutta Luoma, Hanna Lindholm, Carita Schröder
LC Artjärvi/Lapinjärvi/Myrskylä: Sami Lampi, Raimo Autio,  
Jorma Malmiharju
LC Helsinki/Mellunmäki: Petteri Tanskanen, Vankka Karttunen
LC Helsinki/Pakinkylä: Tony Ekman
LC Helsinki/Pihlajamäki: Matti Arpiainen
LC Helsinki/Soihdut: Tiina Kemppainen, Inga Dmitrieva
LC Lovisa-Loviisa: Jouni Malmivaara, Daniel Björkman
LC Helsinki/Kaivoksela: Janne Komulainen
LC Helsinki/Vuosaari: Angel Lawson
LC Helsinki/Finlandia: Tarja Feinberg
LC Helsinki/Oulunkylä: Markku Oksanen
LC Helsinki/Revonsalmi: Juha Kling
LC Pornainen: Ulla Rainio, Raija Yli-Ollila
LC Helsinki/Laajasalo: Osmo Rantakari, Markku Inkeroinen
LC Sipoo/Meri-Sibbo: Pirkko Buddas
LC Lapinjärvi-Lappträsk: Peter Sibelius
LC Vantaa/Korso: Jussi Hurmola

O-piiri
LC Haapajärvi/Kultahiput: Riikka Holappa, Nina Vilppola, Arja Qvist
LC Haapajärvi/Kantapuhto: Tomi Vähäkangas
LC Gamlakarleby: Peter Gröngvist, Patrick Lillkåla
LC Terjärv: Juha-Pekka Hänninen, Jan Edsvik
LC Lohtaja: Jorma Kauppila, Mikael Fröjdö
LC Sievi: Marko Koskela, Rami Rauhala
LC Kaarlela: Simo Peltola, Juha Puurula
LC Veteli: Petteri Palosaari
LC Kälviä/Lucina: Arja Kangas

Uusi vuosi tuo uusia haasteita, uusia palkintoja ja 
uusia mahdollisuuksia. Meillä on paljon minkä 
varaan rakentaa tänä vuonna ja kiitos siitä kuu-
luu sinulle. Lionit käyttävät uusia työkaluja pitääk-
seen klubit vahvoina ja uusia jäseniä on kutsuttu 
mukaan Pyydä 1 -kampanjan kautta. 

Mutta meillä on suuri haaste, joka meidän pitää kohdata: eroavien jäsen-
ten lukumäärä. Uusien jäsenten kutsuminen mukaan ja olemassa ole-
vien jäsenten säilyttäminen on avain klubin vahvistamiseen. Sen vuoksi 
olemme nyt aloittaneet Pidetään 1 -aloitteen. 

Pidetään 1 on yksinkertainen idea, joka korostaa 
sitä miten tärkeää on pitää kaikki jäsenet aktiivi-
sina ja halukkaina osallistumaan. Jokaisella lio-
nilla on tärkeä rooli uusien jäsenten tukemisessa 
ja olemassa olevien jäsenten kannustamisessa 
osallistumaan. 

Uusi vuosi tuo uusia haasteita

On tärkeää osoittaa miten paljon arvostat jäseniä. Heitä tulee myös kan-
nustaa ja mentoroida. On olemassa vanha sanonta, ”Ihmiset eivät välitä 
miten paljon tiedät ennen kuin he tietävät miten paljon välität.” Jos me 
aiomme saavuttaa täyden potentiaalimme, meidän täytyy pitää jäsenet 
paremmin mukana ja tyytyväisinä lionina olemisen kokemukseen. Ja 
yhdessä ME PYSTYMME!   

Jäsenten tyytyväisyyden takaaminen 

Kun jäsenet ovat tyytyväisiä klubin toimintaan, he pysyvät lionjäseninä. 
Tässä on muutamia hyviä työkaluja, jotka voivat lisätä jäsenten tyyty-
väisyyttä: 

– Uuden jäsenen perehdytys – Ottakaa uudet lionit mukaan heti 
alusta asti ja auttakaa heitä rakentamaan perusta tyydyttävälle 
jäsenyyskokemukselle.

– Lionien mentoriohjelma – Auttakaa uusia jäseniä saamaan 
mahdollisimman hyvä jäsenyyskokemus yhdessä kokeneen lionin 
kanssa.

– Jäsenten tyytyväisyysopas – Laatikaa jäsenten 
tyytyväisyyssuunnitelma, joka pitää kaikki jäsenet tyytyväisinä ovat 
he olleet jäseninä miten kauan tahansa.
  

Muista, että jäsenten tyytyväisyys on tärkeä tekijä siinä että he pysyvät 
jäseninä, joten käyttäkää näitä työkaluja jäsenten tyytyväisyyden kas-
vattamiseksi!
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Harkitaanpa vielä kerran...
Seisoin seitsemäs marraskuuta paikallisen mar-

ketin ovella punainen nenä ja lipas ojossa. 
Lipuissa liehuivat Suomen sinivalkoi-

set liput ruotsalaisuuden päivän ja 
kuningas Kustaa Aadolfin kun niak si. 
Ellet nyt satu heti muistamaan, kut-
sumanimen ”Pohjoisen Leijona” saa-
nut valloittajakuningas oli yksi histo-
rian suurimmista sotapäälliköistä. Hän 
sai surmanluodin Lutzenin taistelussa 
6.11.1632.

Olin siis keräämässä YLE:n Hyvä-sää-
tiölle nenäpäiväkeräystä. Siinä värjötelles-

säni sain monenlaista palautetta. Keräysli-
pasta ojennellessani totesin, että brändi oli aika 

monelle tuttu, kiitos YLE:n valtavan mediavyörytyksen. Oli myös ohikulki-
joita, jotka sanoivat kyllästyneensä koko nenäpäivärummutukseen.

Yksi iäkkäämpi rouvashenkilö kiitti meitä kerääjiä jaksamisestamme. 
Sehän tottakai lämmitti.

Mutta, mutta, nyt kysyn toisen kerran, onko tässä mitään järkeä. Me lei-
jonat seisomme lipas ojossa ja keräämämme varat menevät meidän tietä-
mättömiin. SPR ilmoittaa julkisesti, että heidän keräystuotoistaan hallintoku-
luihin menee 20 prosenttia ja muilla Nenäpäiväsäätiön jäsenillä suhde lie-
nee samaa luokkaa. Yhtään SPR:n jäsentä ei näkynyt keräämässä, samoin-
kuin ei muitakaan säätiön jäsenjärjestöjä.

Nenäpäiväsäätiön nykyiset jäsenet eivät ole hyväksyneet leijonia jäse-
nikseen, jolloin voisimme kohdistaa oman keräystuottomme haluamaamme 
kohteeseen. Vaikka vakuuttelisin itselleni, että keräystulos menee hyvinkin 
tarpeeseen, tämä asetelma ei tunnu oikealta. Meillä on suora ja luotettava 
kanava kansainväliseen apuun, oma säätiömme LCIF, miksi emme kanavoi 
apuamme sen kautta?

Osallistumistamme perustellaan hyvällä medianäkyvyydellä. Miten se 
meitä hyödyttää. Tuskin kovinkaan merkittävästi. Onko tullut uusia jäse-
niä, kuka haluaa seisoa lipas kourassa Alkon ovella nykypäivänä, vain me 
vanhat hömeröt.

Jätänkin nyt mietittäväksi ensimmäisille ja toisille varapiirikuvernööreille, 
onko meidän syytä jatkaa keräyksessä mukanaoloa näillä ehdoilla. Kerääm-
mekö nenäpäivää vuonna 2016 kun meillä on myös oma Punainen Sulka 
-keräys menossa?

Ps. Illalla laskimme keräystuloksen, se oli 942,00 euroa, josta menee sää-
tiön hallintoon 188 euroa ja kehitysmaiden lapsille jää 754 euroa.

Olavi Laukkanen
PDG

H-piirin piirisihteeristä Lions-ritari. Klubivierailullaan lokakuussa H-piirin pii-
rikuvernööri Jouko Hirvonen löi Lions-ritariksi piirisihteeri Olavi Laukkasen  
33:n  sataprosenttisen palveluvuoden jälkeen.

K-piirin Melvin Jones -juhlalounaalla 
10.1. palkitiin kolme lionia Melvin 
Jones -jäsenyydellä, kaksi näistä oli 
naisleijonia. ID Jouko Ruissalo ja 
varapiirikuvernööri Hannu Nyman 
palkitsivat lion Jarmo Puukon LC 
Kuopio/Kalakukko, lion Leena Jär-
velän LC Kuopio/Päiväranta ja lion 
Ritva Naumasen LC Kuopio/Päi-
väranta Melvin Jones plakaateilla 
ja asiaan kuuluvilla merkeillä. Iso 
Valkeisella pidetyssä tilaisuudessa 
oli paikalla lähes 70 Melvin Jones 
-jäsentä ja puolisoa.

Juhlavieraat toivotti tervetulleiksi 
varapiirikuvernööri Hannu Nyman. 
Kansainvälinen johtaja Jouko Ruis-
salo mainitsi puheessaan, että hän 
oli edellisen kerran Kuopiossa puhu-
massa 18 vuotta sitten. Hän kertoi 
Melvin Jonesin työstä ja lionsjärjes-
tön perustamisesta. Ansiokkaassa 
esityksessään hän kehaisi myös 
K-piiriä, joka on joulukuun jäsenti-
laston mukaan yksi kolmesta jäsen-

K-piiri sai kaksi uutta
Melvin Jones -naisjäsentä

Uudet Melvin Jones -jäsenet palkinnon luovuttajineen. Vasemmalta kan-
sainvälinen johtaja Jouko Ruissalo, lionit Ritva Naumanen, Jarmo Puukko 
ja Leena Järvelä. Oikealla varapiirikuvernööri Hannu Nyman. Kuva: RNen.

K-piirin Melvineille esiintyi Pohjantien Nuorisopuhallinorkesteri. Kuva: RNen.

määräänsä nostaneesta klubista 
Suomessa. Johdossa on L-piiri, joka 
tosissaan pyrkii säilyttämään lions-
klubin statuksen. Suomessa kui-
tenkin riittää työtä, sillä koko maan 
tilasto on selvästi yhä miinuksella.

Ruissalon mukaan Suomi on 
maailmanlaajuisesti tarkkailun alai-
sena ja siihen vaikuttaa pyrkimyk-
semme saada kansainvälisen presi-
dentin virka. – Elämme nyt ratkai-
sun hetkiä ja ensi kesä tuo paljon tul-
lessaan. Voidaan kuitenkin todeta, 
että meillä on erittäin hyvät mah-
dollisuudet onnistua pyrkimyksis-
sämme. Suomen esilläoloa lionskar-
tassa korostaa se, että tämän kevään 
aikana kaikki kolme virassa olevaa 
kansainvälistä presidenttiä vierailee 
Suomessa.

Tilaisuuden musiikillisesta 
annista vastasi Pohjantien Nuoriso-
puhallinorkesteri. Päätössanat lau-
sui LCIF-koordinaattori, PDG Pekka 
Järvelä.
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Elettiin vuotta 2010, kun fysiotera-
peutti Laura Tammela otti sittemmin 
hankevastaavaksi tulleeseen allekir-
joittaneeseen yhteyttä ja ehdotti 
Lions Club Uusikaupunki/Männäi-
selle ikäihmisille tarkoitetun liikun-
tapuiston rakentamista Uuteenkau-
punkiin. Hankesuunnitelma otettiin 
klubissa heti käsittelyyn ja yhteistyö-
kumppaniksi saatiin Uudenkaupun-
gin kaupunki.

Hanke tuntui ajankohtaiselta ja 
hyvältä nimenomaan syystä, että 
ikäihmisten määrä vuositasolla 
lisääntyy voimakkaasti ja ikäänty-
vän ihmisen kunnon ja toiminta-
kyvyn kannalta on tärkeää liikkua 
päivittäin. Liikkumalla ylläpidetään 
kuntoa, mielenterveyttä sekä ennal-
taehkäistään sairauksia ja näin toi-
minnalla oletetaan olevan myös ns. 
positiivinen kustannusvaikutus.

Hankkeen työstäminen aloitettiin 
yhdessä kaupungin kanssa sopivan 
liikuntapuiston paikan etsimisellä 
ja sellainen löytyikin ”kaupungin 
parhaalta paikalta” Kaupunginlah-
den rannalta. Puiston sijaintiin vai-
kutti se, että lähialueella on useita 
vanhusten hoitokoteja ja -paikkoja, 
urheilukenttä ja pururata sekä sijainti 
on muutoinkin hyvin keskeinen.

Avoin ja maksuton 
paikka

Puistoa suunniteltiin nimenomaan 
vanhenevalle väestölle, mutta siitä 
tulee avoin ja maksuton paikka kai-
kille liikunnanharrastajille. Puiston 
pinta rakennetaan siten, että siellä 
pystyy liikkumaan liikuntarajoittei-
set rollaattorilla ja pyörätuolilla ja 
osa laitteista mahdollistaa myös täl-
laisen käytön.

Ongelmaksi oli muodostua hyvin 
korkealle nousevat kustannukset, 
mutta tähän haettiin apua Eu-tuesta 
eli maaseudun kehittämisrahastosta. 
Lisäksi perinteisen Talvikki-aktivi-
teettitapahtumamme tuotto on koh-
dennettu hankkeeseen, on pidetty 
konsertti paikallisin muuusikkovoi-
min ja lisäksi on haettu taloudellista 
tukea Arne Ritari -säätiöltä, muilta 
alueen lionsklubeilta, yrittäjiltä ja 
vapaaehtoisjärjestöiltä eli lähinnä 
eläkeläisjärjestöiltä sekä Ugin kau-
pungilta ja Kalannin Säästöpan-
kilta – kalusteiden hankintakustan-
nus kohosi lopulta aina 45  000:een 

euroon ja hankkeen kokonaiskus-
tannukset lienevät noin 60–70  000 
euroa, joten melkoinen koettelemus 
tämä on ollut pienelle klubille.

Hanketta ruvettiin toteuttamaan 
viiveiden ja suunnitelmien muu-
tosten jälkeen käytännössä vasta 
kesällä 2014, jolloin laitteet tilattiin 
ja aluetta alettiin muokata maansiir-
totöin ”omalla kalustolla ja oman 
klubin talkootyönä”. Talkootunteja 
kertyi kesän ja syksyn 2014 aikana 
muutamia satoja ja uusia lahjoitta-
jia löytyi kesän aikana sitä mukaa, 
kun hankkeen toteuttaminen edistyi.

Puisto valmistunee 
keväällä 2015

Nyt loka-marraskuulla 2014 Sak-
sasta tilatut rosteriset liikuntalait-
teet tulivat Suomeen ja Ukiin ja 
juuri ennen ensimmäisiä lumisa-
teita ne saatiin valaisimineen pää-
osin asennettua ja betonoitua pai-
koilleen. Puisto valmistunee käyttö-
kuntoon keväällä 2015, jolloin osa 
kalusteista asennetaan käyttöval-
miiksi ja alueelle vedetään kaupun-

gin toimesta kumimassa. Alueen vie-
reen tehtiin myös talkoovoimin täys-
mittainen Petanque- kenttä ja yhdys-
tie Sairaalakadulta. 

Alueesta tulee toivottavasti vie-
hättävä ja kaunis istutuksineen ja 
siitä tulee liikunnan lisäksi penkkei-
neen, pöytineen ja pelilautoineen 
myös sosiaalisen kanssakäymisen 
mahdollistava paikka.

Myöhemmin alueen liikuntalait-
teistoa on mahdollista lisätä. – Kii-
tokset kaikille klubin hanketta tuke-
neille alueen muille klubeille, Arne 
Ritari -säätiölle, Ugin kaupungille, 
järjestöille, tahoille ja paikallisille 
yrittäjille sekä Ravakalle!

Hankevastaava 
Heikki Blinnikka

60 000 – 70 000 euron lionstyö valmis keväällä 2015

Ikäihmisten liikuntapuisto Uuteenkaupunkiin

Ikäihmisten liikuntapuisto on edennyt ripeästi ja noin 70 000 euron urakka valmistunee keväällä 2015.
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60-vuotias LC Hamina sai uuden ritarin 
ja Melvin Jones -jäsenen 

LC Janakkala juhlisti veteraaneja

Lions Club Hamina vietti 60 vuotisjuhlaansa 29.11.2014 Haminan Varus-
kuntakerholla. Juhlapäivä aloitettiin seppeleenlaskuilla Haminan sankari-
haudoilla sekä Suomen Lions-liiton entisen puheenjohtajan Hannu Koski-
vuoren ja charterpresidentin Mikael Arhipovin haudoilla.

Iltajuhlaan osallistui noin 60 lionia ladyineen. Vieraitten joukossa oli mm 
Suomen Lions-liiton puheenjohtaja CC Tuomo Holopainen, piirikuvernööri 
DG Veijo Suhonen sekä Haminan muiden ja Karhulan sekä Virolahti-Mie-
hikkälän Lions-klubien edustajia.

Juhlapuheessaan CC Tuomo Holopainen mainitsi mm: että Lions-klu-
bien nopea rantautuminen Suomeen oli merkki siitä, että haluttiin hakea 
vaikutteita ja kontakteja Läntisestä maailmasta. Sotien jälkeen alkanut jäl-

PDG Arto Lehtovirta lyö lion Jarmo Marttilan ritariksi.

LC Haminan presidentti Heimo Rikkinen luovutti stipendin Haminan Päivän-
pojat ry:n edustajille, vasemmalta partiolaiset Juha Rissanen ja Oskari Halt-
tunen sekä lippukunnan johtaja Mika Ramu.

Suomen lionsklubien tämän vuoden yksi palvelukohde on ns. tammenleh-
väsukupolvi. Sotiemme veteraaneja muistetaan ja palvellaan monin tavoin. 
LC Janakkala oli kyyditsemässä veteraaneja Kiitos veteraanit -juhlaseminaa-
riin 8.10. Helsinkiin.

Kiitos veteraanit -juhlaseminaariin Helsingissä lokakuussa Janakkalasta osal-
listuivat leijonien kyyditseminä vas. Sisko ja Kaino Kauranen, Antti ja Onerva 
Kekki sekä Einar Rontu. Takana LC Janakkalan edustajat Risto Ojala ja Jouko 
Lahtinen.

Janakkalan ja Turengin klubien edustajat nostamassa onnittelumaljaa Suomi-
poika Endel Tonkalle, joka hyväkuntoisena edelleen asuu omassa talossaan 
vaimonsa kanssa.

leenrakentaminen onnistui hyvän yhteishengen ansiota. Ja suomalaisiin oli 
iskostunut ”Kaveria ei jätetä” -henki.

Lions-klubeilla oli luonnollisesti merkittävä rooli lähimmäisten autta-
misessa ja oman asuinalueen yhteisöllisyyden vahvistamisessa. Klubinne 
perustajajäsenet olivat edelläkävijöitä ja näkivät jo silloin, että lionismi sopii 
Suomeen. 

Jäsenien palkitsemiset klubi oli huomioinut hyvin näyttävästi. Klubin 
presidentille, Heimo Rikkiselle myönnettiin Melvin Jones jäsenyys ja lion 
Jarmo Marttila lyötiin Lions-ritariksi. Seitsemän muuta lionia palkittiin ansio-
merkeillä.

Juhlaviikon päätteeksi Lions Club Hamina luovutti 1 000 euron apura-
han Meripartiolippukunta Haminan Päivänpojat ry:lle partiolaisten veneen 
kunnostukseen. Varuskuntakerholla järjestetyssä erillisessä tilaisuudessa 
lahjoituksen otti vastaan lippukunnan johtaja Mika Ramu kahden reippaan 
partiolaisen tukemana.

Palveluaktiviteetit on leijonien kiitos sota-ajan kokeneelle sukupolvelle 
kertoo LC Janakkalan presidentti Jouko Lahtinen. Itsenäisyyspäivänä muis-
tamme vuosittain kotikuntamme veteraaneja sytyttämällä muistotulet maan-
puolustajien muistomerkille. Kaikkien Janakkalan lionsklubien yhteinen akti-
viteetti on jo perinteeksi muodostunut sankarihautojen havutus, joka tänä-
kin vuonna toteutettiin muutamassa tunnissa reippaiden leijonien toimesta. 
Olemme yhteisesti muistaneet joulurahalla myös Viron veteraaneja, jotka 
osallistuivat Suomen sotiin. Avustus kohdistuu Janakkalan ystävyyskun-
nassa Kadrinassa asuviin veteraaneihin, joita on enää elossa yksi pariskunta 
ja yksi leski. Klubit kävivät tervehtimässä ja onnittelemassa kunnassa asu-
vaa Suomi-poikaa Endel Tonkaa, joka 29.11. täytti 90 vuotta.
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Aurinkokin vieraili Sääksjärven 
joulutorilla!

Pielisjoella aktiivista
Lions Quest -toimintaa

Sääksjärven lionien vuoden suurin ponnistus huipentui joulun alla, kun jär-
jestettiin jo perinteeksi muodostunut järjestöjen yhteinen joulutori. Kes-
kusteltta kohosi talkoovoimin Sääksjärven koulun edustalle jouluisen hou-
kuttelevana. Myyntipöydät notkuivat jouluherkkuja sekä muuta mukavaa 
joulutunnelman tuojaa.

Joulutorilla täytyi tietysti olla paljon perinteistä jouluun liittyvää, kuten 
leivonnaisia, käsitöitä, kransseja sekä aitoja jätkänkynttilöitä. Joulupukin 
polvellekin pääsi istumaan ja reipas pikku poni kuljetti punaposkisia lap-
sia kärryajelulla.

Jouluun kuuluvat perinteet, silti tänä vuonna uskaltauduttiin uudis-
tamaan tarjontaa. Paikkakunnan uusimman lionsklubin, Lempäälä/Birgi-
tan, tarjoilema riisipuuro ja rusinasoppa olivat torilla kävijöiden mieleen. 
Uudessa Taikateltassa esiintyi viisi nuorta taikurinalkua, joiden Välähdys 
-esitystä yleisö seurasi henkeään pidätellen.

Tänä vuonna kävijöitä oli ennätysmäärä, mukana oli kaiken ikäisiä jou-
luihmisiä. Ilma oli kaunis, jopa aurinkoinen, ja tunnelma erinomainen. Edes 
lumeton maa ei vähentänyt jouluista tunnelmaa.. 

Joulutori yhdistää Sääksjärvellä toimivia järjestöjä, joista mukana olivat 
tällä kertaa lionsklubit, martat, partiolaiset, seurakunta sekä Loiskeen jal-
kapallojuniorit. Kukin järjestö kohdistaa tuotot omalle toiminta-alueelleen, 
esimerkiksi lionsklubit tukevat lapsia, nuoria ja ikäihmisiä muun muassa 
lahjoituksin ja stipendein.

Marja Sundström
Ritva Nurminen

LC Joensuu/Pielisjoki on ottanut yhdeksi aktiiviteetiksi LIONS QUEST-toi-
minnan tukemisen. Viimekeväiseen koulutustilaisuuteen saimme innostu-
maan jopa 8 opettajaa, joista itse kustansimme kolmen opettajan koulu-
tuksen ja lopuillekin saimme tukea muilta Joensuun klubeilta. Näin kukaan 
ei jäänyt ilman koulutusta.

Näin suuren joukon saaminen ja innostaminen quest-koulutukseen, vaa-
tii ehdottomasti henkilökohtaista käyntiä kouluilla ja valtavan hienon kou-
lutusmuodon mainontaa, varsinkin sen antaman lisän juuri kasvatuspuo-
lellisiin seikkoihin. Nuorten syrjäytyminen ehkäistään nimenomaan jo ruo-
honjuuritasolla alkavalla oikeanlaatuisella kasvatustyöllä. Juuri tästä on kyse 
LIONS QUEST koulutus- ja kasvatusohjelmalla. Kaksi koulutuksen saanutta 
opettajaa kävi kokouksessamme esittelemässä koulutuksen antia ja saimme 
kaikki hyvän käsityksen ohjelman tarpeellisuudesta. Siksipä päätimme jat-
kaa avustustoimintaa ja seuraavaan koulutustilaisuuteen olemme saaneet 
taas uuden koulutettavan.

Toinen palveluaktiviteettimme on ollut turvalliseen netin käyttöön opas-
tava VASTUU ON MEIDÄN ohjelma, joka on suunnattu 3.luokkalaisille.

Kahtena vuonna olemme jakaneet Rantakylän ala-asteen 3.luokkalaisille 
ja heidän opettajilleen ohjelmavihkoset ja opettajien materiaalia.

Saimme hyvää palautetta tästäkin quest-ohjelmasta. Totesimme, että 
näinkin pienellä uhrauksella on kauaskantoiset seuraukset. Vanhemmat-
kin saavat tarpeellista apua ohjatessaan lapsiaan turvallisen netin käyttöön.

Kävimme 1.12.2014 yhdessä lionveli Terho Kettusen kanssa Rantakylän 
ala-asteella luovuttamassa VASTUU ON MEIDÄN -vihkoset ja kertoilimme 
55:lle 3.luokkalaiselle vähän lions-työstä yleensäkin ja keskustelimme netin 
käyttöön liittyvistä asioista. Hieno hetki ja kuuliainen yleisö.

Toivon mukaan voimme jatkaa tätä aktiviteettia jatkossakin.

Takarivissä seisomassa vasemmalla opettaja Elias Tanni, quest-vastaava 
Kauko Rajasuo, opettaja Tuula Hämäläinen ja opettaja Lari Kaltiola. Etu-
rivissä vasemmalta 3.luokkalaiset Pasi Nuutinen, Miko Naumanen, Aleksi 
Heikkinen ja Venla Heikkinen.

Iloisia myyjättäriä, vasemmalla. uusin jäsen Eija Mattila: Muut leijonat Taija 
Haapala, Seija Martikainen ja Aune Ratas.

Palveluaktiviteettina
esitteiden jakaminen 

Joulukuun alussa jaettiin Saarniston koulun 3. luokkalaisille ensimmäiset 
Uudenkaupungin lionsklubien yhteisaktiviteettina toimitetun Vastuu on 
meidän- lehden jako kotiin vietäväksi. Luovutustilaisuudessa keskusteltiin 
jonkin aikaa oppilaiden ja opettaja Anna-Maija Tuikan kanssa nettikäyttäy-
tymisestä, sen hyödyistä ja etenkin vaaroista. Oppilailla suurimmalla osalla 
on netillinen puhelin eli opas osuus oikeaan saumaan keskustelun aloitta-
miseksi kodeissa. Todellisuushan on se, että useat vanhemmat eivät tiedä 
paljoakaan sosiaalisen median kuopista ja myöskään hyödyistä. Saati siitä, 
miten helposti lapset esim. antavat tietojaan netissä tai kuvaavat ja lähettä-
vät sitten kuvan yleiseen bittimaailmaan. Opas on Uudenkaupungin Lions-
klubien yhteinen palveluaktiviteetti paikkakunnan hyväksi. Vastuuklubina 
toimi LC Uusikaupunki. 

Saarniston koulun kolmosluokkalaiset vastaanottivat innoissaan Vastuu on 
meidän -oppaat kotiin vietäväksi. Luovutuksessa mukana opettaja Anna-Maija 
Tuikka ja Uudenkaupungin lionsklubien edustajana Harri Lehtonen.
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Maamme vanhin suomenkielinen maaseutuklubi LC Kuru on palvellut jo 
60 vuotta. Juhlat järjestettiin 15.11.2014 Kurun perinteikkäässä juhlapai-
kassa Seuratalolla. Lions Club Kurun perustaja oli nimismies Aarne Lehti-
nen. Hänellä oli henkilökohtaiset siteet vuonna 1953 perustettuun Tampe-
reen klubiin. Kyseinen klubin onkin Kurun kummiklubi. Lions Club Kurun 
perustava kokous pidettiin 17.11.1954. Perustajajäsenistä juhlaan oli saa-
punut Palhoniemen johtaja Unto Repo. Juhlavuotta vietettiin toisen perus-
tajajäsenen lääkäri Kalle-Ville Suurpään pojan Martti Suurpään toimiessa 
klubin presidenttinä.

Juhlapäivä alkoi kynttilöiden sytyttämisellä Kuruun haudattujen perusta-
jajäsenien haudoille. Tämän jälkeen iltapäivällä klubi jakoi stipendejä kuru-
laisille yhdistyksille ja yhteisöille. Yhteensä 17 toimijaa sai stipendin toi-
mintansa tukemiseen. Suurimman 1 000 euron stipendin sai Kurun sota-
veteraanit.

Illan hämärryttyä alkoi varsinainen juhla vieraiden saapuessa hyvissä 
ajoin juhlapaikalle. Yhteensä juhlimassa oli lähes 100 osallistujaa, kutsu-
vieraita ja klubin jäseniä puolisoineen. Juhlavaan ohjelmaan kuului musiik-
kia Totisten poikien esittämänä, yhteislaulua, piirikuvernöörin juhlapuhe, 
veli Tapani Elomaan muistelot klubin vaiheista ja ansiomerkkien jakami-
nen. Juhlan huippukohtana voidaan pitää veli Veikko Rekolan saama ansio-
merkki 50 vuotta kestäneestä toiminnasta Kurun Lions klubissa. Maittavan 

LC/Pori Katariinan jäsen Paula Kangas on vastaanottanut Melvin Jones -jäse-
nyyden kaudella 2013–14. Arvokkaassa tilaisuudessa Jäsenyyden luovut-
tivat PDG Raimo Junttila ja II VDG Antti Raitaniemi. Lion Paula on toimi-
nut presidenttinä vuosina 2008–2009 ja 2012–2013 sekä erilaisissa muissa 
klubin tehtävissä.

Lion Paula on erittäin aktiivinen jäsen erilaisten aktiviteettien osallistu-
jana ja palveluaktiviteettien vetäjänä.

LC Pori/Katariina sai joukkoonsa kansainvälisen vahvistuksen, kun Sri Lan-
kasta Suomeen muuttanut Surangika Welathantri vastaanotettiin klubin 
jäseneksi. Klubilla on kummilapsi Sri Lankassa ja Surangika on toiminut 
tulkkina paikallisella kielellä kirjoitettujen kirjeiden ja asiakirjojen suomen-
tamisessa. Lisäksi hän on käynyt kotimaassaan paikanpäällä tapaamassa 
kummilasta ja toimittanut muistamiset perille.

LC Rauma/Kanali Helmen aloitteesta raumalaiset lionsklubit yhdistivät voi-
mansa ja antoivat rahalahjoituksen paikalliselle perheelle, jota oli kohdan-
nut traaginen onnettomuus ja suuri inhimillinen kärsimys. M-piirin avus-
tusrahasto tuki hanketta samansuuruisella summalla, joten perheelle saa-
tiin lahjoitettua 5 000 euron shekki juuri joulun alla. 

Kuva ja teksti Kirsti Elo

LC Pori/Katariinalle
jäsen Sri Lankasta

Rauman klubit tukivat
vaikeuksissa ollutta perhettä

Lions Club Kuru täytti 60 vuotta

Poriin uusi Melvin-jäsen

Vasemmalta pres. Jarkko Haapaniemi (LC Rauma), pres. Ari Ruusuranta (LC 
Rauma / Ankkuri), PDG Jaakko Räikkönen (LC Rauma / Ruori), pres. Riitta 
Numminen (LC Rauma/Kanali Helme), avustuksen perheen puolesta vastaan-
ottanut srk:n perheelle nimeämä yhdyshenkilö, diakonissa Pia Erake, PDG 
Veikko Valavuo (LC Rauma/Reimari), pres. Pekka Takaveräjä (LC Rauma/
Ruori) ja pres. Samuli Valavuo (LC Rauma/Fänikk).

Paula Kangas vastaanottamassa Melvin Jones -tunnuksia II VDG Antti Rai-
taniemeltä ja PDG Antti Junttilalta.

Uuden jäsenen Surangika Welathantrin juhlallinen vastaanotto LC Pori/Kata-
riinan jäseneksi.

Veli Veikko Rekola sai ansiomerkin 50 vuotta kestäneestä toiminnasta Kurun 
lionsklubissa. Taustalla puolisoa onnittelee presidentti Martti Suurpää.

juhla-aterian jälkeen juhlaa jatkoivat Kurun pelimannit soittamalla ja tans-
sittamalla juhlaväkeä myöhäiseen iltaan asti. Hienon ja viihtyisän juhlan 
varmisti loistavaa työtä tehnyt sisustusryhmä, joka oli tuonut saliin kaksi 
Kurulle ominaista tärkeää asiaa, metsän ja kiven.

Martti Kauppinen
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Nyt 50-vuotias LC Tammela
oli jatkoa kaverien M-klubilleKiitos veteraanit -teemalla

konsertti Savonlinnassa

Kynttilät haudoille

Jo perinteiseksi tullut Isänmaallinen joulukonsertti kokosi Savonlinnan Tuo-
miokirkon lähes täyteen isänmaallisuuden ja joulun tunnelman etsijöitä. 
Pääesiintyjä laulaja-säveltäjä Petri Laaksonen ei jättänyt kylmäksi ketään. 

Laaksosen esitykset koostuivat pääosin omaa tuotantoa olevista isän-
maallisista kappaleista. Vahva tulkinta ja persoonallinen ääni sopivat hyvin 
Laaksoselle. Laaksonen tulkitsi isänmaallisessa osassa säveltämiään Lauri 
Pohjanpään, Eino Leinon, Anna-Mari Kaskisen, Turkka Malin ja Markus 
Bäckmanin runoja, joista kuuluisimpana Turkka Malin Täällä pohjantäh-
den alla. Ehkä koskettavimpana ja veteraaneille kohdistettuna kappaleena 
Laaksonen esitti Kullervo Hämäläisen sanoittaman ja säveltämän Veteraa-
nin iltahuudon. 

Konsertin loppuosa johdatteli kuulijat joulun tunnelmiin, jossa Laak-
sonen tulkitsi omia sävellyksiään Pekka Laaksosen, Anna-Mari Kaskisen, 
Turkka Malin ja Teppo Nuoran sanoin. Laaksonen säesti omat kappaleensa 
pianolla. Muusta säestyksestä vastasi Mari Kätkä harmonikalla ja Make Pert-
tilä akustisella kitaralla. 

Konsertin keskivaiheilla esiintyi savonlinnalaiset Cantelina ry:n kuorot, 
joista paikalla olivat Laululeikkikuoro, Iloinen Lapsikuoro, Poikakuoro Juven-
tus ja Nuorisokuoro Linnanneidot. Kuoroja johti Leena Astikainen. Lapsi-
kuorolaisia oli yhteensä noin 70, joista nuorimmat vasta kolmen vuoden 
ikäisiä. Astikaisen taidokkaassa ohjauksessa kuoron esitykset olivat nau-
tittavaa kuunneltavaa. Kuoroja säesti Ilkka Vesioja uruilla ja pianolla, sekä 
Mariorvokki Marangi viululla.

Savonlinnan alueen paikalliset klubit olivat mukana veteraanitalkoissa 
kustantamalla ohjelman ja kuljettamalla alueen veteraaneja konserttiin. Kon-
serttiin osallistui reilut 60 sotaveteraania puolisoineen. Vaikka leijonat sai-
vat tempauksellaan suoraan hyvää mieltä sotiemme veteraaneille, konser-
tin tuotto ohjataan vanhus- ja nuorisotoimintaan. 

Ari Lybeck

Pyhän Laurin kirkon sankarihaudalla Vantaalla 
pidettiin itsenäisyyspäivän aamuna eri yhdis-
tysten yhteinen ohjelmallinen seppeleenlasku-
tilaisuus. Muutamana viime vuonna LC Hiek-
kaharju-Sandkulla ry on hoitanut presidenttinsä 
Seppo Hakun johdolla kynttilät sankarihaudoille. 
Yhteensä 168 sankarivainajaa lepää kyseisellä hau-
tausmaalla.

Lionsklubit hoitavat vuoro vuosina oman yhtei-
sen seppeleen sankariristille. Vuonna 2014 sep-
peleenlaskusta vastasi LC Tikkurila-Dickursby ry.

Tammelassa kaveriporukka päätti perustaa miesten M-klubin 1960-luvun 
alussa ja tästä muutamaa vuotta myöhemmin syntyi Lions Club Tammela. 
Silloin, vieläkin mukana oleva aktiivinen Kuusamon klubin perustajajäsen 
Pentti Simola oli vierailemassa Tammelassa hyvän ystävänsä ja M-klubin 
jäsenen Torsti Sipilän luona. Hyvää viiniä maistellessa illalla keskustelussa 
Pentti esitti, että M-klubi olisi hieno perusta Tammelan lionsklubille. Asiat 
etenivät suotuisasti ja LC Tammelan perustava kokous pidettiin 23.1.1964. 

Kaikki kuluneet vuodet LC Tammelan toiminta on ollut erittäin vireää. 
Monia vuosia klubin suurin aktiviteetti oli olla järjestelemässä Hakkapeliitta-
tapahtumaa Tammelassa elokuun ensimmäisenä viikon loppuna. Ladyt ovat 
edelleen mukana tapahtumassa tekemässä ja myymässä herkullisia lättyjä ja 
oman vanhan reseptin mukaan itsekeitettyä saippuaa. Tapahtumaa on jär-
jestetty jo yli 30 vuotta Tammelan Mustialassa. Suurin aktiviteetti ny kyään 
on Tammelan seinäkalenterin teko ja myynti. Liikunnan puolella Tammela 
on järjestänyt SM-lentopallon, SM-pilkkikilpailut ja useamman kerran pii-
rin lentopalloturnauksen, joka on Tammelassa myös 2015 alussa. Perintei-
senä hienona palveluaktiviteettinä on Tammelan seurakunnan tuhannen 
hautakynttilän sytytys jouluaattona hautausmaalle.

50 vuoden lahjoitukset 
noin 200 000 euroa

Viidenkymmenen vuoden aikana LC Tammela on lahjoittanut noin 200  000  € 
erilaisiin kohteisiin ja LC Tammelasta on ollut kaksi piirikuvernööriä Torsti 
Sipilä ja Pekka Jaakkola. Vuoden 2014 lopulla lionsveljet ja ladyt yhdessä 
lahjoittivat uuden lastensairaalan rakentamiseen 1 000 €.

50-vuotisjuhlavuosi käynnistyi vuosijuhlalla Lounais-Hämeen Pirtillä 
huhtikuussa, jolloin lyötiin ritariksi pitkäaikainen aktiivinen jäsen Heikki 
Miettinen. Juhlavuoden loppuhuipennus oli klubin oma pikkujoulu, jossa 
lyötiin ritariksi 54 vuotta LC-toiminnassa ollut, seitsemän klubin perustaja, 
Tammelan klubin kummi ja nykyinen etuoikeutettu jäsen Pentti Simola.

Itsenäisyyspäivän seppeleenlasku Pyhän Laurin kir-
kon hautausmaalla Vantaalla. Kuva: Hannu Nurmi.

Yhteiskuva seitsemän klubin perustajan Pentti Simolan ritariksi lyönnin jäl-
keen. Vasemmalta Eero Nikula, Pentti Simola, Juhani Penttilä, Seppo Joki-
nen ja Jukka Uola.

Petri Laaksonen säestäjinään Mari Kätkä, harmonikka ja Make Perttilä akus-
tinen kitara. Kuva: Matti Gynther
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Satakuntalaiset Käsityömarkkinat keräsi jo kolmatta kertaa LC Pori/Koiviston 
toimesta kaksipäiväiseen telttatapahtumaan paikallisia taitajia. Joulupukki 
kiinnosti ja tuotevalikoima oli asiakkaille mieleinen. Perinteisesti tapahtu-
man tuotto menee LC-ideologiamme myötä eri hyväntekeväisyyskohteisiin 
yhdessä Vahvamieskilpailumme tuoton kanssa.

LC Helsinki/Blue and White on vähän yli kaksikymmentä vuotta vanha pieni 
helsinkiläinen naisklubi. Klubi pitää kirpputoripöytää itsepalvelukirpputorilla 
Helsingissä. Myytyjen (lahjoitettuina saatujen) kirpputoritavaroiden myyn-
tituotolla tuetaan lapsia ja nuoria monin tavoin. Joulun alla klubille tärkeä 
ja perinteinen aktiviteetti on yhteinen läheisen seurakunnan kanssa. Seura-
kunnasta toimitetaan diakonissan kautta lista vähävaraisista perheistä, joi-
den lapsille ei jouluna yleensä ”joulupukki tuo lahjoja”. Klubi ostaa parille-
kymmenelle lapselle ja nuorelle perheiden toivomia ”pehmeitä paketteja”. 

Lionsklubilaiset ovat kuluneen vuoden aikana kunnostaneet Köyliön Kepo-
lassa sijaitsevan nuorisotilan. Tilan luovutusjuhlaa vietettiin 26.11. yhdessä 
talkoolaisten, nuorison ja kunnan edustajien kanssa. Lionsladyt tarjosivat 
tilaisuudessa pientä naposteltavaa nuorison mieleen, vanhemmille pulla-
kahvit.

Kimmokkeena urakkaan oli vuoden 2013 syksyllä järjestetty konsertti, 
jonka silloinen presidentti Hannu Käppi ideoi. Jari Sillanpää veti Köylin Lal-
lintalon täyteen väkeä ja tuotto oli sen verran tuntuva, että haluttiin tehdä 
jokin vähän merkittävämpi lahjoitus. Kohteeksi valittiin tällä kertaa nuoret 
ja heidän kokoontumistilansa.

Nuorisotila oli ajansaatossa kulunut ja värisävyiltään tummahko. Ylä-
kertaan tehtiin puolipanelointia ja levytettiin seiniä maalaustakaan unoh-
tamatta. Alakerrassa asennettiin laminaattilattia biljardihuoneeseen, maa-
lattiin kaikki seinäpinnat ja kunnostettiin keittiön kaapistot sekä uusittiin 
wc:n ovi. Sähköistys uusittiin keskuksen osalta ja asennettiin uusia pistora-
sioita. Myös nettiyhteyksiä parannettiin, ilmanvaihtokone laitettiin paikoil-
leen sekä uusittiin valaistusta. Suurempana ulkopuolisena työnä rakennet-
tiin uusi katos turvallisemman kulun varmistamiseksi sisätiloihin. Samalla 
uusittiin alakertaan johtavan kulkuaukon ovilevyt. Tilaan hankittiin myös 
uusi kahvinkeitin, ilmakiekkopeli ja huonekaluja. Lionsladyt lahjoittivat ja 
ompelivat tilaan verhot. Työmäärä kokonaisuudessaan oli noin 500 tun-
tia ja sen päälle vielä nuorison innokas ja ahkera talkooapu maalaustöissä. 
Nuoret taiteilivat myös itse yhden huoneen seinän.

Koko klubi oli tarmolla talkoissa mukana Risto Routaman ja Hannu Käpin 
johdolla. Merkittävän työpanoksen teki myös nuorisotilan valvoja Jukka 
Eränen. Hänelle luovutettiin myös stipendi tunnustukseksi toiminnastaan.

Lionsklubin kunnostuksen ja tavaralahjoituksen kokonaissummaksi tuli 
n. 7  000 euroa. ”Tämä oli meiltä iso tunnustus ja kannustus köyliöläisen 
nuorisotyön ja nuorten hyväksi”, totesivat aktiviteettitoimikunnan vetäjä 
Risto Routama sekä pastpresidentti Hannu Käppi yhdestä suusta. ”Nuo-
ret ovat ottaneet nämä uudistukset riemumielillä vastaan ja se näkyy myös 
tilan käyttäjämäärän kasvussa” sanoo nuorisotilan valvoja Jukka Eränen.

Blue and Whiten klubilaiset pakkaavat lahjoja hyvällä lions-joulumielellä! 
Tämän aktiviteetin myötä toteutuu myös se niin tärkeä yhdessätekemisen 
ja -olemisen tavoite. 

Presidentti Timo Lätti luovutti Jukka Eräselle stipendin nuorison hyväksi teh-
dystä työstä. Oikealla Lallin koulun rehtori Juha Kraapo. Kuva: Simo Nummi.

Lions Club Köyliö 
remontoi Nuorisotalon Iloa niille, joille pukki

ei tuo jouluna lahjoja

Brittihuumaa Porissa?

Joulupukkikin kunnioitti läsnäolollaan Porin Käsityömarkkinoita.

C-piirin Hyvinkään lohko käynnisti Lions-veteraanivuoden järjestämällä lei-
jonien palvelupäivänä Veteraanikaravaanin kaupungintalolle. Valtakunnal-
lisesti tunnetun veteraanitilaisuusjärjestäjän lion Kalevi Rönnqvistin joh-
dolla koottiin ja kuljetettiin paikalle noin 150 henkilöä avustajineen. Puhe-
puolesta pitivät huolen avaaja vt. kaupunginjohtaja lion Jyrki Mattila, sekä 
juhlapuhujana Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja Pertti Laatikainen. Ilta-
päivän välipalaankin oli todella varustauduttu hyvin. Tarjolla oli niin grilli-
makkaraa kuin myös pitzaa kaikkine asiamukaisine eri lisukkeineen ja juo-
mineen. Kaiken kruunasi itsenäisen Suomen ja veteraanien kunniaksi nau-
tittu yhteinen malja.

Ohjelman sujumisesta huolehti juontajana Kalevi Rönnqvist. Orkesterina 
oli ympäri Suomea eri veteraanitilaisuuksissa keikkailut Hopeatähti lauluso-
listinaan Emilia Kolehmainen. Tilaisuutta tähditti myös aina iki-ihana Vieno 
Kekkonen ja väki viihtyi hyvin oman aikansa musiikin parissa.

Hyvinkään lohko jatkaa veteraanivuotta liiton ohjeistuksen mukaan. 
Lisänä on kuitenkin myös osallistuminen 14.3.2015 ”Kiitollisuudella vete-
raaneille” Hyvinkään veteraanien suureen hyväntekeväisyysjuhlaan, sekä 
yhteiset talkoot reserviläisjärjestöjen kanssa keväällä Puolimatkan sanka-
rihaudoilla. ap

Veteraaneja Lions-palvelupäivässä Hyvinkäällä.

Veteraanikaravaani Hyvinkäälle
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LC Lappeenranta lahjoitti
60-vuotispäivänä pikkubussin

Pipareilla jouluiloa Ylöjärven 
lapsiperheille

Silmälasikeräys

Lions Club Lappeenranta juhli 60-vuotista taivaltaan 22.11.2014. Juhla-
päivänään klubi lahjoitti Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry:lle 1+8-paik-
kaisen VW Transporter pikkubussin vanhan, jo tiensä päähän tulleen ajo-
neuvon tilalle. Lahjoitus on arvoltaan 11  000 euroa. Merkittävänä kump-
panina lahjoituksen järjestämisessä oli Tilausliikenne Hänninen Oy, jonka 
avulla tarjoutui mahdollisuus hankkia taksiliikenteestä poistettava, mutta 
edelleen hyväkuntoinen ja Nuortenpalvelun käyttöön erinomaisesti sovel-
tuva ajoneuvo.

Nuortenpalvelun vapaaehtoiset tekevät arvokasta ruohonjuuritason nuo-
risotyötä aikuisuutta opettelevien nuorten parissa, erityisesti partioimalla 
viikonloppuiltaisin ja -öisin kaupungin kaduilla. Varsinkin silloin, kun aikui-
suuden oppi joskus kaataa nuoren ojaan, niin Nuortenpalvelu on paikalla 
nostamassa hänet sieltä ylös, ja viemässä nuoren tarvittaessa takaisin kotiin 
turvaan. LC Lappeenranta haluaa tällä lahjoituksella tarjota pitkäkestoista 
tukea Nuortenpalvelun äärimmäisen arvokkaaseen ja hyvin konkreettiseen 
nuorisotyöhön.

LC Lappeenrannan 60-vuotisjuhlat juhlittiin Lappeenrannan Upseeri-
kerhon juhlasalissa, eli samassa salissa, jossa klubin ensimmäistä  Charter 
 Nightia vietettiin tasan 60 vuotta ja 2 päivää aiemmin. Ainoastaan yksi 
henkilö oli mukana näissä molemmissa juhlissa: klubin suuresti arvostettu 
kummi, PID Aimo Viitala. Ikimuistoiseen juhlailtaan sisältyi myös lion Ari 
Häkkisen ritariksilyönti sekä näyttävä ilotulitus ja juhlatanssiaiset Lappeen-
ranta Big Bandin tahdittamana.

LC Lappeenrannan juhlaviikonloppu huipentui seuraavana iltana, kun 
LC Lappeenranta ja Lappeenranta Big Band järjestivät yhteistyössä hui-
kean viihdekonsertin, jossa hallitseva tangokuningatar Maria Tyyster tul-
kitsi Lappeenranta Big Bandin säestyksellä eri aikakausien suosikkisävelmiä 
noin 600 konserttivieraalle.

Marraskuussa Lions Club Ylöjärvi Helmen naiset käärivät hihansa ja upot-
tivat sormensa piparitaikinaan ja leipoivat isot kasat joulupipareita, jotka 
he koristelivat kauniiksi sokerikuorrutteella. Perjantaina 28.11.2014 vietet-
tiin Ylöjärven torilla perinteistä joulunavausta joulupukkeineen ja lukuisine 
myyntikojuineen. Myös naisleijonat pystyttivät torin kulmalle tunnelmalli-
sen ja jouluisan kojunsa, jossa he myivät leipomiaan joulupipareita. Pipa-
rit tekivätkin hienosti kauppansa ja myyntituotoilla Helmen naiset hankki-
vat paikallisen marketin lahjakortteja, jotka he lahjoittivat sosiaalitoimen 
kautta taloudellista tukea tarvitseville ylöjärveläisille lapsiperheille joulu-
hankintoja varten. Perheet saattoivat ostaa lahjakorteilla vaikkapa joulukin-
kun tai muita herkkuja joulupöytään. Saattoipa käydä myös niin, että lah-
jakortilla hankittiin paketti perheen pienimmän iloksi. 

Lions Club Ylöjärvi Helmi on pienehkö, mutta pirteä naisklubi. Helmen 
naiset ovatkin tehneet vapaaehtoistyötä Ylöjärven lasten, nuorten kuin van-
hustenkin hyväksi jo kohta 10 vuotta, sillä yhdistys juhlii tänä keväänä 
kymmenvuotissynttäreitä.

Lionit ovat toimineet vuosikymmenten ajan sokeuden poistamiseksi ja näkö-
vammaisuuden haittojen lievittämiseksi. Kaikilla ei ole varaa eikä mahdol-
lisuutta hankkia silmälaseja ja niinpä Lions Club Huittinen/Gerda on myös 
osallistunut näkökykykampanjaan ja silmälaseja on kerätty lähetettäväksi 
Sri Lankaan niitä tarvitseville.

Gerdalaisten lahjoittamien silmälasien lisäksi Huittisten Näkökeskuk-
sen omistaja, lion Pauli Kurunmäki lahjoitti keräykseen liikkeeseen kerty-
neet käytetyt silmälasit. Gerdan keräämiä silmälaseja on kaikkiaan 131 kpl.

Rauni-Eliisa Wasell

Lion Pauli Kurunmäki luovutti Huittisten Näkökeskukseen kertyneet käyte-
tyt silmälasit keräykseen. Kuva: Rauni-Eliisa Wasell.Uunituore ritari Ari Häkkinen sekä ritariksilyöjä PCC Seppo Söderholm.

Nuortenpalvelun lahjoitusauto sekä henkilöt vasemmalta Jukka Torttila 
Tilausliikenne Hänninen Oy:stä, Nelli Pylkkö, Marja Ripatti ja Pekka Ripatti 
Lappeenrannan Nuortenpalvelu ry:stä sekä LC Lappeenrannasta presidentti 
Ville Klem ja autolahjoituksen järjestelyistä vastanneet lionit Timo Lampi 
ja Mika Simpura. 
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”Merkillä on väliä”, julisti LC Lahti/Ankkureiden seitsemännen Lasten lii-
kennepäivän iskulause. Lapsia ei kuitenkaan kehotettu säntäämään sankoin 
joukoin Louis Vuittonin myymälään, vaan kiinnittämään huomiota liiken-
nemerkkeihin ja niiden kehotuksiin ja kieltoihin. 

Lasten liikennepäivän tarkoituksena on opastaa kouluiän kynnyksellä 
olevia ja juuri koulunsa aloittaneita lapsia vastuulliseen ja turvalliseen lii-
kennekäyttäytymiseen. Tänä vuonna su 31.8.2014 Launeen perhepuistossa 
jaettiin lapsille satoja liikennepasseja. Kaikkiaan varttuneemmat osallistujat 
mukaan lukien tilaisuuteen osallistui runsas 1 200 ihmistä. 

Aivovammaliitto oli jälleen mukana omalla osastollaan. Tänä vuonna lap-
set saivat pelata liikennemerkkimuistipeliä. Rastin suorittamisesta sai kisa-
passiin leiman ja muistoksi joko huomiohatun tai liiton logopostikortin. 
Liiton kojulla kävi sellainen kuhina, että niin lippikset kuin kortitkin olivat 
vaihtaneet omistajaa jo reilu tunti ennen tilaisuuden loppua. Kun kävijät 
olivat saaneet leimat neljältä rastilta, saivat he palkkioksi liikennemitalin. 

Aivovammaliiton tiedottaja Pia Warvasta pyydettiin pitämään liiken-
nepäivän aikana tietoisku. Hän kertoi aivovammasta, sen syntytavoista ja 
ennen kaikkea ennaltaehkäisystä. Tietoiskussa muistutettiin, että pyöräi-
lykypärä voi ehkäistä tapaturmissa jopa 90 prosenttia vakavista aivovam-
moista, että liikenteessä kannattaa totella liikennemerkkejä, mutta olla mer-
keistä huolimatta varovainen ja että syksyn pimentyessä heijastin kannat-
taa kiinnittää heilumaan. 

Teksti: Pia Warvas 

Kirjoittaja on tapaturmaisen aivovamman saaneiden, heidän läheistensä 
ja alan ammattilaisten oman järjestön, Aivovammaliiton, tiedottaja ja lii-
ton Aivoitus-lehden toimittaja.

Vuonna 2004 Mikkelissä tuli esille, ”tarttis tehdä jotain lionstoiminnan 
eteen”. Alkoi operaatio Naisvuori, että Mikkelin alueen naisenergia saadaan 
hyötykäyttöön. LC Mikkeli/Porrassalmen lionit Heikki Parkkinen ja Pekka 
Laitala laittoivat hihat heilumaan ja naisklubi Mikkeliin saatiin perustettua. 
Perustettaessa jäseniä oli 30 ja nyt kun vietettiin 10 vuotisjuhlia 27.9.2014 
mukana on 26 leijonaista. 

Jo alusta asti oli selvää että perusajatuksena on Mikkelin seudun ihmis-
ten hyvän elämän vahvistaminen. Paljon on saatu aikaan ja paljon olemme 
lahjoittaneet ja tuottaneet hyvää mieltä. Pääaktiviteettimme on St Michel-
ravien VIP-teltan tarjoilun hoitaminen. 

Jo ensimmäisenä toimintavuotena 2004 olimme mukana KVN:n järjes-
telyissä ja helmikuussa 2014 järjestimme KVN:n kokouksen Mikkelissä. Pii-
rihallituksen kokouksen järjestimme 2011, jolloin klubin lion Pirkko Viha-
vainen oli piirikuvernööri. Hankimme klubille lipun vuonna 2010 ja lipun-
naulausjuhlaa vietimme 19.3.2011. Lipun ja pöytästandarin suunnitteli lion 
Alice Virtanen. 

Olemme hankkineet pyörätuolin kummivanhainkotiin Suonsaareen. 
Kipupumpun Mikkelin Terveyskeskukseen hankimme yhdessä Mikkelin mui-
den klubien kanssa. Nuorisovaihtoleiriläisille olemme tarjonneet perhema-
joituksen seitsemälle nuorelle. Klubilla on kaksi kummityttöä Sri Lankassa. 

Teksti ja kuva: Lionit Maire ja Outi

LC Kajaani lahjoitti Kajaanin seurakunnan Saapasryhmälle 15 veden- ja tuu-
lenkestävää takkia. ”Nämä tulivat todella tarpeeseen. Takit ovat olleet pit-
käaikainen toive”, erityisnuorisonohjaaja Tarja Vehkaoja kiitteli Raimo Tik-
kasta ja Harri Nousiaista, jotka luovuttivat takit.

”Klubimme haluaa omalta osaltaan olla mukana nuorisotyössä, ja aut-
taa pyyteetöntä työtä tekeviä ihmisiä, jotka uhraavat omaa aikaansa hyvän 
asian puolesta”, lahjoittajat kertoivat. Saappaan toiminnassa on mukana 
45 vapaaehtoista, jotka ovat olleet mukana 1980-luvulta asti. Saapaslaiset 
ovat viikonloppuisin nuorten tukena ja apuna kaupungin keskustassa, satoi 
tai paistoi. Ryhmän käytössä on oma auto.

Laulaja ja säveltäjä Petri Laaksonen esiintyi Nurmijärvellä Rajamäen kir-
kossa Itsenäisyyspäivänä Täällä Pohjantähden alla -konsertissa LC Nur-
mijärvi/Kanervan kutsumana. Kanervat juhlivat 20-vuotista klubikauttaan 
kahden konsertin myötä: Petri Laaksonen vuoden 2014 Itsenäisyyspäivänä 
ja Jari Sillanpää keväällä 2015 helatorstaina.

Petri Laaksonen esitti runoilijoiden ja omiin teksteihin sävellettyjä lau-
luja, hengellisiä kappaleita, iskelmiä ja joululauluja – monipuolisen taitei-
lijan osaamisalue on laaja. Artisti tunnetaan erityisesti Täällä Pohjantäh-
den alla kappaleestaan, mutta myös euroviisuhiteistään Eläköön elämä, 
Sata salamaa ja Oot voimani mun. Laaksosen välitön ja sielukas esiinty-
minen, vahvat tulkinnat ja kappaleiden melodisuus loivat ainutkertaisen 

kokemuksen kuulijoille. Itsenäisyyspäi-
vän konsertissa kuultiin koskettavia esi-
tyksiä myös mm. runoilija Anna-Mari 
Kaskisen teksteistä. 

Konsertin tuotto ohjattiin diakonia-
työn kautta vähävaraisten joulun ajan 
ruokalahjakortteihin.

Täällä Pohjantähden alla- 
konsertti Rajamäen kirkossa 

LC Mikkeli/Naisvuori 
näkyy toimeliaana 

Takit tarpeeseenMerkillä on väliä

Liikennepaivä 2014-mitalit: Kuva: Taina Räty. Harri Nousiainen ja Raimo Tikkanen LC Kajaanista lahjoittivat takit erityis-
nuorisonohjaaja Tarja Vehkaojalle.

Melvin Jones -jäsenyys luovutettiin PDG Pirkko Vihavaiselle (kuvassa kes-
kellä), luovuttajina presidentti Maire Vierikko ja liiton puheenjohtaja Tuomo  
Holopainen.

Petri Laaksonen yhtyeineen, artistin vie-
ressä Kanervien presidentti Seija Marte-
lius, edessä Sari Leppänen ja istumassa 
Aija Jokilammi ja Aino Laitinen.
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Birgitoilta ruoka-apua

LC Raumakin jo 60-vuotias
Musiikki tekee hyvää

Lions Club Salo/Birgitat luovutti perinteiseen tapaan 60 ruokalahjakorttia 
Salon kaupungin lastensuojelulle 5.12.2014. Vastaanottajana lastensuojelun 
esimies Tuula Ikonen ja LC Birgittojen puolesta presidentti Seija  Packalen 
ja klubimestari Marjaana Toivonen. 50 euron arvoiset lahjakortit jaetaan 
vähävaraisille salolaisille lapsiperheille. Lahjakorttivarat Birgitat ovat kerän-
neet  mm. järjestämällä jokavuotiset Naisex-messut maaliskuussa sekä POP 
UP -ravintolapäivän marraskuussa. Kaikkien tapahtumien tuotot käytetään 
lyhentämättöminä hyväntekeväisyyteen.

LC Äänekoski/Helmi ja Äänekosken Laitakaupungin Orkesteri luovuttivat 
konserttituottona shekin Äänekosken 4H-yhdistykselle 19.11.2014. Met-
rin mittainen shekki oli myös rahallisesti suuri. Hyväntekeväisyyskonsertti 
Musiikki tekee hyvää nettosi yhteensä 2  595,78 euroa. 4H-yhdistyksen 
kautta rahat menevät Ääneseudun ysiluokkalaisten hyväksi, kun 4H jär-
jestää Ajokortti työelämään -kurssin kaikille Ääneseudun ysiluokkalaisille. 
– Eli myös niille laitakaupungin lapsille, naurahtaa Laitakaupungin Orkes-
terin kapellimestari Timo Hytönen. LC Äänekoski/Helmin presidentti Pirjo 
Järvinen oli hyväntekeväisyyskonsertin tuottoon erittäin tyytyväinen. –
Tavoite oli 1  500 euroa, että kyllähän tämä meni hienosti yli odotusten, 
Järvinen kertoo.

Ajokortti työelämään -kurssi on kaksipäiväinen kurssi, joka järjestetään 
sekä Telakkakadun koululla, että Koulunmäen yläkoululla. Kurssin tarkoi-
tus on antaa oppilaille hyvät eväät työnhakuun. – Koulutukseen kuuluu 
kaikki työnhausta työelämän pelisääntöihin ja työsopimuksiin. Myös yrit-
täjävierailuja ja taloudellista neuvontaa on luvassa. Tarkoitus on järjes-
tää kurssit keväällä, että oppilaat voivat käyttää tietojaan myös kesätyön-
haussa, kertoo 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Katri Seppänen. – Tämä 
on hieno juttu. Nuorten on hyvä saada apua tässä kovassa työtilanteessa, 
Järvinen tähdentää.

Rauman vanhin klubi, LC Rauma, vietti 5.4.2014 Villa Tallbossa 60-vuo-
tisjuhlaansa. Aamulla klubin edustajat Pekka ja Jukka Tuuna laskivat kuk-
kalaitteen kouluneuvos Jalmari Valpion haudalle. Kouluneuvos Valpio oli 
merkittävässä asemassa klubia perustettaessa.

Juhlatilaisuuden aluksi klubin presidentti Risto Himanen piti tervehdys-
puheen, ja puheen myötä presidentti avasi juhlakokouksen, jonka aluksi 
Leijonamarssi soi raikuen. Ja koska olemme raumlaissi, ruoan yhteydessä 
on tapana nauttia asiaankuuluva määrä ruakryypyi tähän yhteyteen erityi-
sesti tehtyjen laulujen myötä. Klubilla on myös oma, jo edesmenneen klu-
biveljen, Bertil Blomkvistin, sanoittama ryyplaol!

Tilaisuuden musiikkiesityksistä ja laulujen säestyksistä vastasivat tai-
teilijat Marja Kalevi, piano ja Pekka Alonen, laulu. Juhlapuheessaan prof. 
Jarmo Virmavirta käsitteli maailman nykyhetkiä, levotonta tilaa sekä Suo-
men historiaa geopoliittisesta näkökulmasta todeten vallitsevien olojen ole-
van vaikeita ja haasteellisia.

Tervehdysten ja onnittelujen myötä saimme jälleen kokea Leijona-per-
heen suurisydämisen ystävällisyyden ja lämminhenkisyyden. Piirikuvernööri 
Matti Reijonen ja presidentti Risto Himanen vastasivat juhlan huomion-
osoitusosiosta, jonka aikana moni leijonaveli koki kuuluvansa, ehkäpä vie-
läkin tiiviimmin, klubiperheeseemme!

Mitäpä olisi LC-juhlat ilman puhetta naisille? Tähän arvokkaaseen teh-
tävään valikoitui itseoikeutetusti veli Arvi Kaimio, jonka mainio puhe läm-
mitti varmasti monen ladyn mieltä.

Ruokalahjakortit vastaanotti lastensuojelun esimies Tuula Ikonen ja luovut-
tajina olivat presidentti Seija Packalen ja klubimestari Marjaana Toivonen.

Niin iso shekki, että tarvitsee viisi ihmistä kannattelemaan. Kapellimestari 
Timo Hytönen, LC Helmistä Leena Niskanen, presidentti Pirjo Järvinen, 4 H- 
kerhon toiminnanjohtaja Katri Seppänen ja solisti Jari Haapamäki.

Juhlassa palkitut ansioituneet leijonat oikealta vasemmalle: Arvi Kaimio, 
Markku Helamaa, Pekka Tuuna, Heimo Piironen, Markus Bernoulli, Raimo 
Jumppainen, Tapio Ruottinen ja Karri Kivi.

LC Iisalmi/Porovesi
kasvatti jäsenmäärää

LC Iisalmi/Porveden syksyn kuukausikokouksissa ovat kummit sytyttäneet 
kynttilän viidesti uuden jäsenen vastaanottoa juhlistamaan. Lokakuussa 
joukkoon tuli Jorma Pölkki kummina presidentti Martti Vartiainen. Marras-
kuussa Tapani Pyydysmäki kumminaan Niilo Nousiainen. Joulukokouk-
sessa ladyjen kera vastaanotettiin sitten juhlavasti kolme jäsentä: Reijo 
Hämäläisen kummina Matti Pihlainen sekä Jouko Röngan ja Jukka Vattu-
kallion kummina kahden edellisen vuoden presidentti Matti Komulainen.

Kuvassa vasemmalta Reijo Hämäläinen, Matti Komulainen, Jouko Rönkä, 
Matti Pihlainen, Jukka Vattukallio ja presidentti Martti Vartiainen. 
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Oopperalaulaja Jaakko Ryhänen on kuudes Lions Club Järvenpää/Jean 
 Sibeliuksen myöntämän Sibelius-mitalin saaja. Mitali luovutettiin hänelle 
klubin 30-vuotisjuhlissa Järvenpäässä 5.12.2014. Jaakko Ryhäsellä on mit-
tava ura. Vuonna 1975 hänet kiinnitettiin Suomen Kansallisoopperaan, jossa 
hän oli jo vuodesta 1972 vieraillut eri rooleissa. Kansainvälinen ura alkoi 
vuonna 1983 New Yorkin Metropolitanissa, Kansallisoopperan vierailuesi-
tyksessä, missä hän lauloi Viimeiset kiusaukset -oopperan Paavo Ruotsalai-
sen roolin, kun Martti Talvela oli sairastunut. Tämä oli hänen uransa kan-
nalta ratkaisevaa: kun oli menestynyt Metropolitaniassa, sana kiiri ja ovet 
avautuivat eri oopperoihin. Sittemmin Ryhänen on vieraillut kaikissa maa-
ilman johtavissa oopperataloissa, joissa hän on laulanut useita merkittäviä 
bassorooleja. Hänet on palkittu myös Pro Finlandia -mitalilla vuonna 1989.

Vastaanottaessaan Sibelius-mitalin Jaakko Ryhänen sanoi sen olevan 
hänelle suuri kunnia. Klubin historiaa kuultuaan hän totesi hänellä ole-
van useita yhtymäkohtia leijonatoimintaan ja LC Järvenpää/Jean Sibeliuk-
sen vaalimiin henkilöihin.

LC Järvenpää/ Jean Sibeliuksen Sibelius-mitali on taiteilija Hannele Kylän-
pään suunnittelema. Mitali myönnetään kulttuurin, tieteen, taiteen ja muun 

Huittisten kolme lionsklubia: LC Huittinen, LC Huittinen/Gerda ja LC Vam-
pula ovat yhteistyössä S-market Huittisten kanssa jakaneet ruoka-apua tar-
vitseville perheille ja yksinäisille henkilöille jouluaatonaattona.

Ruokakaupoissa syntyy valtavasti ruokahävikkiä varsinkin juhlapyhien 
aikaan. Kaupat eivät voi tehdä yksityisille lahjoituksia, mutta hyvänteke-
väisyysjärjestöjen kautta avun jakaminen on mahdollista. 

LC Huittinen/Gerdan presidentti Hilve Reijonen oli yhteydessä muihin 
Huittisten klubien presidentteihin ja S-market Huittisten marketpäällikköön, 
joka suhtautui asiaan heti myönteisesti, samoin koko marketin henkilökunta. 
Myös klubit lähtivät mukaan toteuttamaan hanketta innolla. Sosiaali toimen 
kanssa oli sovittu kohteet, joihin ruoka-apu viedään.Tavoite on, että ruoka-
avun jakamista jatketaan isojen juhlapyhien edellä.

Rauni-Eliisa Wasell

Tangokuninkaallisserkukset Johanna Debreczeni ja Jouni Keronen, säes-
täjänään Minna Lintukangas lauloivat rakastetuimpia joululaulujamme 
26.11.2014 Kalvolan kirkossa. Kirkkosali täyttyi lähes ääriään myöten kuu-
lemaan ja nauttimaan konsertin annista, mikä oli tunnelmaltaan harras ja 
viritti yleisönä olevan kristikansan aitoon joulun odotuksen aikaan lämpi-
mien kättentaputusten myötä. 

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat LC Kalvola/Iittalan klubijäsenet, jotka 
olivat kutsuneet konserttiyleisöön saapumaan paikalliset kunniakansalai-
sensa, sotiemme veteraanit, niin miehet kuin naiset sekä Palvelukoti Koi-
vurinteen asukkaat. Kutsun ottikin vastaan ilahduttavan moni kutsutuista. 

Konsertti oli eräs Kalvolan lionsklubin tämän toimikauden pääaktivitee-
teista. Palveluaktiviteettien tuotto lionstoiminnassa käytetään lyhentämät-
tömänä eri kohteisiinsa osoitettuina, kuten tämänkin erinomaisen hyvin 
onnistuneen ”Joulun kosketus” -konsertin tuotto. 

Esko Nyyssönen

Lions Club Nousiainen vietti 45-vuotispäiviään hieman etuajassa, jo pikku-
joulu-aikaan, ja jakoi lahjoituksia paikallisille yhdistyksille. Jo aiemmin oli 
päätetty lahjoittaa tuntuva panos uuden TYKS-keskoskaapin hankintaan LC 
Ulrikoiden aloitteen tueksi ja Nousteprassia oli tuettu nuorisotyössä sekä 
Nousiaisten Susi ry oli saanut juhlavuosiavustuksen. Myös Nousiaisten 
koululaiset olivat saaneet stipendirahastoonsa lisäpanosta. 

Nyt olivat vuorossa SPR:n, MLL:n, VPK:n nuorisotyön, Nousiaisten Alku 
ry:n ja partiolaisten Henrikin lippukunnan paikallis-aktiviteetit, jotka kaikki 
saivat rahallista tukea tärkeään toimintaansa. Lions Club Nousiainen luo-
vutti 45-vuotismerkit seitsemälle yhä aktiiville perustajajäsenelle.  

Samalla käytiin lämmin ja rakentava keskustelu yhteistyömahdollisuuk-
sistamme.

LC Nousiainen jakoi
juhlapäivän avustuksia

Jaakko Ryhäselle Sibelius-mitali 

Joulun kosketus konserttina

Huittisten leijonat jakoivat ruoka-apua

Kuvassa vasemmalta Jussi Sammalisto, Jaakko Ryhänen ja LC-presidentti Reijo 
Stevander. Kuva Kari J. Hietala.

Veli-Matti Wasell LC Huittinen, Hilve Reijonen LC Huittinen/Gerda, Matti 
Reijonen LC Vampula ja marketpäällikkö Nina Heikkilä. Kuva: Marja-Liisa 
Hakanen.

”Joulun kosketus” -konsertin esiintyvät taiteilijat Johanna Debreczeni ja 
Jouni Keronen, taustalla säestäjä Minna Lintukangas. Kuva: Timo Jaakkola.

Kahvitilaisuudessa Nousiaisten Wanhalla asemalla lahjoitukset luovuttivat 
klubipresidentti Jaakko Kallio ja klubisihteeri Timo Virtanen.

yhteiskuntaelämän alueella kunnostautuneelle henkilölle. Mitalin ovat aiem-
min saaneet v. 1990 säveltäjä, akateemikko Joonas Kokkonen, v. 1996 YK:n 
ihmisoikeustarkkailija ja poliitikko Elisabeth Rehn, v. 2003 toimittaja Erkki 
Toivanen, v. 2004 Ainola-säätiön puheenjohtaja, professori Irmeli Niemi 
ja v. 2009 näyttelijä Lasse Pöysti.
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Lions Club Imatra 60 vuotta
– 10 000 euroa lapsille

Suomen 19. vanhin lionsklubi, LC Imatra juhli 60-vuotisuuttaan 8.11. lah-
joittamalla 10  000 euroa Imatran Seudun Pelastakaa Lapset ry:n kautta 
vähävaraisten perheiden lasten harrastustoiminnan tukemiseen. Lahjoitus 
on suurin yksittäinen avustus klubin 60 vuoden historiassa.

Lahjoitus tapahtui klubin juhlakokouksessa. Varat lahjoitukseen hankit-
tiin myymällä 1000 kappaletta Imatra-aiheista vuosikalenteria 2014. Arvokas 
hetki kokouksessa oli, kun nimeltä mainiten sytytettiin 60 vuoden aikana 
kuolleiden veljien muistoksi kynttilä. Heitä on kaikkiaan 33. 

Iltajuhlassa palkittiin Melvin Jones -jäsenyydellä Kari Manninen, Risto 
Nurminen ja Olli-Pekka Sintonen. Lions-ritarin arvon saivat Esa Hirvonen ja 
Mikko Vitikainen. Pekka Pekonen sai klubin ainaisjäsenyyden. Juhlapuheen 
piti viime Lions-liiton viime kauden puheenjohtaja Seppo Söderholm. Lions-
ritariksi lyömisen suoritti liiton nykyinen puheenjohtaja Tuomo Holopainen. 

Merkittävää työtä 
yhteiskunnan hyväksi

Lions Club Imatra on 60 vuoden aikana tehnyt merkittävää työtä yhteiskun-
nan, yhteisöjen ja yksittäisten ihmisten hyväksi aloitteen tekijänä, yhteis-
työkumppanina tai yksittäisenä toimijana.

Klubin jäsenen V-P. Vahvaselän kirjoittamasta 60-vuotishistoriasta ilme-
nee, että klubi on ollut myös merkittävä Lions-aatteen levittäjä. Klubin toi-
mesta perustettiin 1950–70-luvuilla kaikkiaan kuusi uutta lionsklubia ja yksi 
leo-klubi. LC Imatra oli aloitteen tekijänä Imatran uimahallisäätiön perusta-
misessa. Kun uimahalli 1965 valmistui se oli 11. Suomessa.

Klubi oli käynnistäjänä ja keskeisenä toteuttajana kirjailija Hilja Valtosen 
pronssisen reliefin. Asunto kehitysvammaisille on ollut toistaiseksi mitta-
vin leijonien avustushanke Imatralla. Klubin toimesta on teetetty Imatra-
aiheinen pinssi nuorison hyväksi. Huumeita torjuttiin piirustuskilpailulla 
ja kalenterimyynnillä. Imatran Immen pronssinen pienoisveistos on mer-
kittävä lahjaesine. Grillikodan rakentaminen ja lahjoittaminen Imatran kau-
pungin kautta retkeilijöiden käyttöön 2009 on saanut erittäin paljon kiitosta 
ja myönteistä huomiota. 

Vuodesta 1996 lähtien on klubin piirissä toteutettu vainajien kantopal-
velua. Se on koettu niin palveluun osallistuvien veljien kuin apua tarvit-
sevienkin omaisten taholta arvokkaana työnä. Aktiviteetti on vanhimpia 
lions-toiminnan piirissä Suomessa. Aktiviteetin aikana lähes 300 veljeä on 
ollut suorittamassa kantopalvelua.

Kaikkiaan on klubin toimesta 60 vuoden aikana tehdyn erilaisen työn 
tuloksena voitu lahjoittaa varoja tai tavaraa reippaasti yli 150 kohteeseen 
noin 200  000 euron arvosta. Kohteena olivat alkuaikoina erityisesti sotave-

Hedvig von Haartman
-palkinto Vesa Rautulle

Suomen Pelastusarmeijan 125-vuotisjuhlassa marraskuussa Helsingissä jaet-
tiin kolmannen kerran Hedvig-palkinto. Palkinto jaetaan Pelastusarmeijan 
hyväksi tehdystä merkityksellisestä ja pitkäkestoisesta työstä. Tällä kertaa 
kunnianosoituksen saivat joulupata.fi -sivustoa ylläpitänyt Janne Aaltonen 
ja PDG Vesa Rauttu. Rauttu palkittiin tekemästään pyyteettömästä työstä 
lionsien isännöimien joulupatojen organisoimisessa C-piirissä. Tämä orga-
nisointityö on jatkunut jo miltei 20 vuotta.

Vesa Rauttu kiittää kaikkia joulupata-aktiviteetissä mukana olleita klubeja 
ja niiden jäseniä. Vesa toteaa kiitollisena, että kunnianosoitus kuuluu kai-
kille lionseille, jotka ovat tehneet vapaaehtoistyötä joulupata-aktiviteetissa.

Kari J. Hietala

Lion Vesa Rauttu vastaanottamassa palkinnon kunniakirjaa. 
Kuva:Toni Karttinen. 

Juhlivan klubin presidentti Petri Lammi luovutti 10 000 euron sekin Imat-
ran Seudun Pelastakaa Lapset ry:n rahastonhoitajalle Helena Lintuselle vel-
jien todistaessa tapahtumaa.

teraanit ja vähävaraiset perheet. Myöhemmin painopiste on siirtynyt nuo-
rien moninaiseen tukemiseen ja avustamiseen sotaveteraaneja ja vanhuk-
sia unohtamatta.

Sisäinen palvelu myös toimii

Merkittävän ja jatkuvan ulkoisen palvelutoiminnan lisäksi, klubin sisäinen 
palvelu toimii hyvin. Vuosikymmenten ajan on harrastettu erilaisia liikun-
tatapahtumia, säännöllisiä yhteisiä retkiä ja kokoontumisia, joilla on luji-
tettu veljeshenkeä.

Erityisen syventäviä ovat olleet retket sodissamme menetetyille alueille 
Itä-Karjalaan ja Karjalan Kannakselle, joissa on perehdytty eri taistelupaik-
koihin, mutta myös Venäjän nykyiseen arkeen. Matkoilla on nähty maan 
loisto ja kurjuus.

Yhteiskoukokouksia ladyjen kanssa on pidetty säännöllisesti pari kertaa 
vuodessa. Tämän lisäksi seniorit kokoontuvat kuukausittain omille lettu-
kesteilleen etupäässä muistelemaan menneitä.

LC Imatran keski-ikä on 62,5 vuotta. Nuorin veli on 31 ja vanhin 92 
vuotta. Ikähaitari on siten suuri.

Kuva ja teksti: V-P. Vahvaselkä
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LC Haukipudas/Kello 
nuorison apuna 40 vuotta

Toiminta-ajatuksemme mukaan LC Hakipudas/Kello tekee työtä haukiputaa-
laisten lasten ja nuorten terveen elämän ja kehityksen turvaamiseksi sekä 
ikääntyneiden, sotiemme veteraanien, vammaisten, perheiden ja apua tar-
vitsevien tukemiseksi. 

Perustamamme Haukipudas-hiihto hiihdetään 35. kerran vuonna 2015. 
Kesällä olimme lahjoittamassa pyörätuoleja Haukiputaan vanhusten asu-
mispalveluille sekä tukemassa Haukiputaan kotiseutumuseon perusparan-
nusta. Haukiputaan rintamaveteraanit saavat meiltä vuosittain rahallisen 
lahjoituksen tukemaan veteraanien kotona asumista. Lahjoitamme vähä-
osaisille perheille jouluruokaseteleitä. Tuemme nuoria muusikkoja Hauki-
putaalla sekä Haukiputaan lukiosta ja Ammattioppilaitoksesta valmistuvia. 
Yhdelle haukiputaalaiselle nuorelle mahdollistamme osallistumisen kansain-
väliseen nuorisovaihtoon. 

Tuloja klubi saa vuodesta 1997 tehdyistä kalentereista. 
Hannu Liljamo

Vuoden 2015 kalenterin aiheena on Kiiminkijoki.

Kalenteri 2015 LC Haukipudas-Kello
Nuorisotyön hyväksi

”Hyvä kiertää” edelleen LC Kellokoski/Annojen aktiviteettina. Kun Helena 
Rahko piirikuvernöörikautenaan 2010–2011 lahjoitti kaikille C-piirin klu-
beille Aino-tossut, saatesanoina oli silloin, että laittakaa hyvä kiertämään. 

Silloin syntyi ajatus ”Vuoden Anna” -valinnasta. Vuoden Anna saisi 
kunniakirjan ja nämä Helenan lahjoittamat tossut. Silloin päätettiin, että 
tästä tulee vuosittain toistuva aktiviteetti. Vuoden Annan valintakriteereiksi 
määriteltiin, että valinta tulee aina olla kellokoskelainen naishenkilö, joka 
on tehnyt hyvää kyläyhteisölle, auttanut klubia tai vaikuttanut persoonal-
laan ja tekemisillään positiivisesti johonkin tärkeään asiaan.

Nämä ensimmäiset Helenan lahjoittamat tossut ja kunniakirjan sai asia-
miesposti Rituliinan yrittäjä Ritva Kinnunen, hän auttoi aina pyyteettö-
mästi mm. myymällä äitienpäivä- ja joulukonserttien lippuja. Toiset tossut 
menivät jo eläkkeellä olevalle opettajalle, Kaija Suomukselle. Hän keräsi 
kylän yhteiseen ”Arkkualba”-projektiin rahaa oma-aloitteisesti eri tapah-
tumissa ja lahjoitti jopa omat 80 v. lahjarahansa tähän projektiin. Vuoden 
2013 Annaksi valittiin uusi, rohkea yrittäjä Marjo Sarinko. Hänen Kellokos-
ken Ruukkiin perustamastaan Kahvila Kinuskilla’sta tuli hetkessä kellokos-
kelaisten kohtaamis- ja tapaamispaikka.

Tänä vuonna ei tarvinnut kauaa miettiä, kuka saisi 2014 Vuoden Anna-
tittelin. Valinta oli yksimielinen Satu Taiveaho.

LC Rovaniemi/ Petronella on kerännyt varoja Rovaniemen Wanhojen mark-
kinoiden lettupuodilla, erilaisilla tapahtumilla ja arpajaisilla. Olemme lah-
joittaneet näistä saamamme tuotot eri kohteisiin. 

Tietokoneet on lahjoitettu Pihlajarinne 1 ja 2 autetun asumisen ryh-
mäkoteihin. Yhdelletoista kehitysvammaisella miehelle olemme ostaneet 
kevätsiivouksen. Useana jouluna olemme muistaneet heitä joulupaketilla, 
jossa on joulurahaa, villasukkia ja muuta mukavaa. Olemme lahjoittaneet 
myös Malike ry:n kautta lapsille ja nuorille vammaisille käyttöön soveltu-
via urheiluvälineitä.

Joskus mietimme onko lahjoituksistamme todella iloa lahjoituksen saa-
neille, olemmeko löytäneet ne oikeat tarpeet.

 Kävimme vierailulla Pihlajarinteellä ja vastassa olivat talon asukkaat 
Arttu Manninen, Katri Auvinen ja ohjaaja Sirkka Tenkula-Ranta. Ohjaaja 
kertoi mihin kaikkeen lahjoittamiamme tietokoneita on käytetty.

 Tietokoneella voidaan hakea jokaisen asukkaan mieltymysten mukaan 
videoita, erityisesti suosittua on musiikki eri muodoissaan. Karaoke ja 
ohjelma” Tartu Mikkiin” on asukkaiden yhteinen ilon aihe . Myös naapuri-
talon asukkaat kutsutaan välillä laulamaan yhdessä. Nettiä hyödynnetään. 
Katrin äiti Aija Auvinen kertoi, että on hyvin positiivista kun ryhmäkodilla 
on tapana käydä erilaisissa tapahtumissa asukkaiden kanssa. Näistä ret-
kistä otetaan kuvia, jotka taltioidaan tietokoneelle ja niitä voidaan katsella 
myöhemmin perheenjäsentenkin kanssa.

Vierailu osoitti kuinka tärkeää ja tarpeellista on tällainen auttamis- ja 
palvelutyö.

Sirkka Sarajärvi ja Eliisa Lintula 

Satu Taiveaho ”Vuoden Anna”

Monta tapaa tehdä hyvää! 

Presidentti Eeva Lassander luovutti kunniakirjan ja vaaleanpunaiset ”Reino” 
-tossut Sadulle Kellokosken Joulukadun avajaisissa.

Pihlajarinteellä asuvan Artun harrastuksiin kuuluu ratsastaminen ja lumi-
kengillä kävely. Hän seuraa esteratsastusta ja konsertteja YouTubesta. Katri 
katsoo mielellään koirien agilityä, tanssimusiikkia erityisesti tangokilpailuja 
ja räppiä. Laulajat Suvi Teräsniska, Lauri Tähkä ja Cheek ovat suosikkeja.



Täältä puolehen ylhäisen maan

1/15  LION  55

Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Vesa Aho 
LC Paltamon jäsenen Vesa Ahon voimat uupuivat 

2.11.2014 vaikean sairauden murtamana. Hän oli syn-

tynyt 3.10.1952. Yrittäjänä Paltamossa toiminut Vesa oli 

aktiivinen lion osallistuen vielä loppukesän 2014 aikana 

klubin aurausviitta-aktiviteettiin. 

Hän liittyi Lions-jäseneksi 1.1.1991 ja toimi kaikissa 

hänelle osoitetuissa tehtävissä aktiivisesti ja positiivisessa 

hengessä. Presidentin tehtävät hän hoiti toimintakausilla 

2002–2003 ja 2011–2012. Rahastonhoitajan ja klubimestarin tehtävät pitivät 

Vesan klubin hallituksessa vuosikausia. Vesaa jäivät kaipaamaan puoliso Kaisa 

ja lapset perheineen, sekä LC Paltamon lionsjäsenet. 

Kauko Evälahti
Lions Club Imatran vanhin jäsen, rakennusneuvos Kauko 

Evälahti kuoli 7.1.2015. Hän oli syntynyt juuri rajan 

taakse jääneessä Jääsken Ensossa 19.5.1922. Elämän-

työnsä Evälahti teki valtakunnallisestikin arvostettuna 

rakennusurakoitsijana Evälahti Oy:n perustajana. Eläk-

keelle hän ei jäänyt, sillä kuolemaansa saakka hän oli 

yrityksen hallituksen toimivana varapuheenjohtajana. 

Hän iloitsi, kun kolmas sukupolvi on antamassa vastuuta 

65-vuotiaasta perheyrityksestä. Vastaavia on suomessa vain kolme.

Lions Club Imatran jäseneksi Evälahti kutsuttiin 1958. Evälahti toimi viisi 

vuotta Imatran uimahallin suunnittelu- ja rakennushankkeessa klubimme edus-

taja. Suomen 11. uimahalli valmistui 1965. Evälahti oli klubissa taustavaikut-

taja, jonka näkemyksiä voitiin toteuttaa muissakin yhteiskunnallisissa hank-

keissa. Viime vuodet hän oli etuoikeutettuna jäsenenä osallistuen enää harvak-

seltaan seniorien kuukausittaisiin lettukesteihin. Presidenttinä Kauko Evälahti 

toimi 1965-66.

Toivo Fält
LC Oulunsalon etuoikeutettu ainaisjäsen ja Lions-ritari 

Toivo Fält nukkui rauhallisesti pois 18.10.2014 koto-

naan Oulunsalossa. Hän oli syntynyt Oulussa 31.7.1933. 

Hän joutui lähtemään työelämään kansakoulun jälkeen 

vain 15-vuotiaana. Hän pääsi asiapojaksi Wiljo Byström 

Oy:lle Toppilan satamaan. Topi eteni yhä vastuullisem-

piin tehtäviin, ja jäi eläkkeelle saman työnantajan pal-

veluksesta v. 1991.

LC Oulunsalon jäseneksi hän tuli v. 1977. Topi toimi kutakuinkin kaikissa 

klubin tehtävissä. Presidenttinä hän oli 1989-90.Topin johtama LC Oulunsa-

lon lentopallojoukkue voitti liiton mestaruuden kolme kertaa. Eräs Topin vetä-

mistä aktiviteeteista oli useana vuotena toteutettu Varjakka-soutu. Muutenkin 

hän oli erittäin aktiivinen lion; arvostettu ja pidetty jäsen. Toivolle perhe oli tär-

keä ja suuri ilon aihe. Hänen nuorempi poikansa kuvasi Topia näin: ”Muistan 

isän miehenä ja isänä jonka sanaan saatoimme luottaa.” Sellaisena hänet muis-

tavat myös LC Oulunsalon lionit ja ladyt.

Jouko Hallia
LC Turku-Åbon jäsen rovasti Jouko Hallia siirtyi ajasta 

ikuisuuteen 4.12.2014. Hän oli syntynyt tapaninpäivänä 

1941. Veli Jouko liittyi LC Turku/Pääskyvuoreen vuonna 

1983 ja klubien yhdistyttyä LC Turku-Åboon. Hän toimi 

A-piirin tiedotustoimikunnan puheenjohtaja vuosina 

1994-98 ja klubinsa presidenttinä vuonna 1994–95.

Aktiivinen  ja seurallinen veli Jouko oli erinomainen 

tarinankertoja ja viinien tuntija. Hän työskenteli sairaa-

lapappina vuoteen 1983 ja sen jälkeen Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän 

tiedotuspäällikkönä. Kaipaaman jäivät kaksi tytärtä perheineen. 

Esko Herranen 
PDG Esko Herrasen merkittävä elämäntaival päättyi 

ulkomaanmatkalla saadun sairauskohtauksen jälkeen 

Turussa 28.10.2014. Hän oli syntynyt Suo nenjoella 

8.10.1933 kymmenlapsiseen perheeseen. Esko koulut-

tautui opettajaksi Kajaanin seminaarissa ja teki mer-

kittävän elämäntyön nuorten parissa pääasiassa Rova-

niemen silloisen maalaiskunnan kouluissa. Lionstyönsä 

Esko aloitti v. 1983 perustamansa Lions Club Rovaniemi/

Ounasjoen charterpresidenttinä. Hoidettuaan useita piiritason tehtäviä hänet 

valittiin L-piirin piirikuvernööriksi kaudelle 1997–98. Hän osallistui jatkossa 

kahdeksaan kansainväliseen vuosikokoukseen. Lionsansioistaan hänet palkittiin 

Melvin Jones -jäsenyydellä. Piirikuvernöörivuotenaan leskeksi jäänyt Esko löysi 

elämänkumppanikseen ja puolisokseen LCI:n suomenkielisen osaston virkailijan 

Inkerin (Shin), jonka kanssa hän vietti viisi vuotta Chicagossa USA:ssa. Inke-

rin jäätyä eläkkeelle he muuttivat takaisin kotimaahan ja Turkuun, missä Esko 

jatkoi lionstyötään ensin LC Raisio/Martinuksen ja sitten LC Turku/Aninkai-

sen jäsenenä.

Lionsharrastuksen lisäksi Esko vaikutti Rovaniemellä aktiivisesti ”Palvele-

van Puhelimen” -toiminnassa, kirkkokuorossa, kirkkovaltuustossa ja Rovanie-

men Herättäjäyhdistyksessä. Esko suoritti saarnalupatutkinnon Oulun Tuomio-

kapitulille ja oli suosittu puhuja körttiseuroissa sekä kahdesti Herättäjäjuhlilla. 

Eskoa jäivät kaipaamaan lion Inkeri, aikuiset tytär ja poika perheineen sekä 

lukuisa joukko ystäviä. Olemme menettäneet joukostamme todellisen leijonan, 

mutta hänen muistonsa säilyy valoisana mielissämme.

Jaakko Hirvelä
LC Turku/Suikkilan pitkäaikainen jäsen Jaakko Hirvelä 

menehtyi 14.9.2014. Jaakko sairasti vakavasti pitkään, 

mutta jaksoi olla mukana klubikokouksessa vielä runsas 

viikko ennen siirtymistä rajan taakse. Veli Jaakko oli syn-

tynyt 20.9.1945. Hän liittyi järjestöön 1982.

Jaakon muistamme hyvänä lionsveljenä. Luotettavana 

ja kantaa ottavana. Jos jollain oli epätietoisuutta mitä 

milloinkin oli tapahtunut, tai pitää toimia, niin soitto 

Jaakolle. Vastaus tuli varmasti. Jaakko toimi kaikissa klubin tehtävissä, klubin 

presidenttinä vuosina 1987-88 sekä 2006–2007. Lisäksi hän toimi A-piirin 

piirisihteerinä vuosina 2005-2009. Ansioistaan klubin ja järjestön eteen teke-

mästään työstä hänet palkittiin Melvin Jones -jäsenyydellä 2008 sekä Lions-

ritariksi hänet lyötiin 2012. Viimeisten vuosien rakkaimpana lionstyönä hän 

vieraili Suikkilan lastenpäiväkodeissa Jaskatonttuna. Lionsharrastuksen lisäksi 

Jaakko oli innokas kuoromies useissa kuoroissa mm. Mieskuoro Laulun Ystävissä 

Turussa sekä Laulumiehissä Helsingissä. Veli Jaakkoa jäivät kaipaamaan vaimo 

Raili sekä laaja ystäväpiiri ympäri Suomea.

Eero Huikku
Lions Club Petäjäveden jäsen Eero Huikku meneh-

tyi  16.10.2014 Keski-Suomen keskussairaalassa pitkä-

aikaisen sairauden murtamana. Hän oli syntynyt  Ilma-

joella 21.4.1926. Eero teki elämäntyönsä maanviljelijänä 

Petäjävedellä Kuivasmäellä Siikin talon isäntänä yhdessä 

Eeva-Liisa puolison kanssa. Toisen huomattavan työuran 

Eero teki maatalousneuvojana Korpilahden-Petäjäveden 

kuntien alueella . Petäjäveden kunnan kunnalliselämään 

Huikku osallistui toimien mm. kunnanvaltuuston jäsenenä ja puheenjohtajana. 

Huikulle myönnettiin pitäjänneuvoksen arvonimi v. 1987.

LC Petäjäveden toimintaan Eero tuli mukaan v.1965 toimien mm. klubin 

presidenttinä vv.1966–1967. Viimeiset vuodet Eero toimi etuoikeutettuna jäse-

nenä klubissa. Eero tunnettiin luonteeltaan leppoisana, yhteistyökykyisenä, huu-

morintajuisena ja rakentavana henkilönä, joka sopi erinomaisesti klubin tavoit-

teet toteuttavaksi leijonaksi klubiyhteisössä. Eeroa jäivät kaipaamaan Eeva-puo-

liso, lapset perheineen ja laaja sukulaisten ja ystävien joukko joihin kuuluu pal-

jon leijona- ja lady-ystäviä.
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Eero Hukkanen
LC Vieremän jäsen Eero Akseli Hukkanen kuoli 

11.8.2014 vakavan sairauden murtamana. Hän oli syn-

tynyt 3.10.1937 Vieremällä. Eero asui ja teki elämän-

työnsä Hukkalan kotitilalla, joka on ollut useita suku-

polvia suvun hallussa. Tästä on tänäkin päivänä todis-

teena vuosisatojen vanhat aittarakennukset, joitten hir-

siseinissä näkyy mm. Suomen sodan (1808-09) aikaiset 

aseiden jättämät jäljet kun Sandelsin joukot vetäytyivät 

Koljonvirran taisteluista.

Lionstoimintaan hän tuli mukaan 1973 saatuaan kutsun LC Vieremän jäse-

neksi. Eero oli tunnollinen kuukausikokouksissa kävijä ja osallistui myös mah-

dollisuuksiensa mukaan klubin aktiviteetteihin ja muuhun toimintaan. Hänen 

harrastuksiin kuului metsästys. Eeroa jäivät kaipaamaan läheiset perheenjäsenet 

sekä lapset perheineen ja laaja ystävien ja klubiveljien joukko.

Seppo Huttunen
LC Hiekkaharju-Sandkullan etuoikeutettu jäsen Seppo 

Huttunen menehtyi Vantaalla pitkäaikaisen sairauden 

murtamana 4.10.2014. Kuopiossa opiskellut ja Jyväs-

kylässä opettajaksi valmistunut veli Seppo oli syntynyt 

2.4.1932. Valmistuttuaan hum. kandiksi toimi hän 

useita vuosia opettajana mm. Käpylässä ja Kontulassa. 

Seppo oli perustamassa vuonna 1966 Lions-Club Hiek-

kaharju-Sandkullaa. Klubimestarina hän toimi 1967–

68 sekä presidenttinä kaudella 1976–77. N-piirin lohkon puheenjohtajan pos-

tia Seppo Huttunen hoiti kaudella 1977–78. Melvin Jones -jäsenkuntaan veli 

Seppo kutsuttiin vuonna 1998.

Laaja sukulais- ja ystäväpiiri oppi tuntemaan hänet todellisena kuoromie-

henä. Vuosien mittaan ykköstenori oli mukana vähintään neljässäkymmenessä 

kuorossa. Aivan viime vuosiin asti Seppo oli pianon ääressä mukana klubin 

joulun ajan aktiviteetissa laulattamassa vanhuksia mm. Suopursun palveluta-

lon tapahtumassa. Puoliso Ullan sairastuttua toimi Seppo hänen omaishoita-

jana vuoteen 2006. Opettajatovereiden, musiikki ja kuorolaisten sekä klubivel-

jien lisäksi valoisaa ja rohkaisevaa Seppoa jäivät kaipaamaan mm. kaksi lasta 

Ari ja Aino sekä lastenlapset Elisa ja Valtteri. 

Risto Isännäinen 
LC Jämsänseudun pitkäaikainen jäsen, maanviljelysneu-

vos Risto Isännäinen nukkui ikiuneen vaikean sairauden 

murtamana 14.12.2014. Risto oli syntynyt 10.8.1925 

Jämsässä. Risto suoritti elämäntyönsä viljelemällä kotiti-

laansa. Riston osaamista käytettiin myös paikallisten ja 

maakunnallisten luottamustehtävien hoitoon. 

Vuonna 1981 Risto kutsuttiin LC Jämsänseudun jäse-

neksi. Aktiivisena ja osaavana hän oli klubin vaikuttaja 

erilaisissa aktiviteeteissä, joista mainittakoon esim. Jyväskylän Suurajot eli ral-

lin pikataipaleet, joulumyyjäiset ja vanhainkodin laulutervehdykset. Meitä nuo-

rempia puhutteli esimerkiksi veli Riston klubiesitelmä ”Sotavuosikokemuksia”. 

Presidenttinä hän toimi vuosina 1990–91. Melvin Jones -jäsenyys myönnettiin 

hänelle vuonna 1996. Risto tunnettiin positiivisesta elämänasenteestaan, kaita-

filmikuvaajana ja mieskuoron aktiivisena jäsenenä. Ristoa jäivät kaipaamaan 

lapset perheineen, veli sekä laaja ystäväpiiri, heidän mukanaan leijonaveljet. 

Eero Kataja
LC Sodankylä perustajajäsen, Helsingin yliopiston kun-

niatohtori sai iäisyyskutsun Porvoossa 8.11.2014. Eero 

Kataja syntyi 22.4.1927 ja Sodankylään hän tuli Geo-

fysikaalisen Observatorion johtajaksi vuonna 1950 nuo-

rena maisterina. Eero Kataja tekin elämäntyönsä Tähte-

lässä geofysiikan tehtävissä ja työura jatkui aina vuoteen 

1992, jolloin hän jäi eläkkeelle Helsingin yliopiston kun-

niatohtorina. Eläkkeelle siirtymisen jälkeen Eero muutti 

Porvooseen. Lionstoimintaan Eero lähti kun LC Sodankylä perustettiin vuonna 

1960. Eero oli klubissa aktiivinen jäsen osallistuen ahkerasti klubitoimintaan 

ja aktiviteetteihin. Eero toimi klubin presidenttinä 1969–1970. Eero oli myös 

aktiivisesti mukana Sodankylän musiikkielämässä ja hän oli kantavia jäseniä 

mieskuorossa ja seurakunnan kuorossa. Eeroa jäivät kaipaamaan puoliso ja lap-

set sekä laaja joukko leijonaveljiä eri klubeista. 

 

Markku Kälviäinen
Lokakuun viimeisinä päivinä tuli tieto LC Imatra/Vuok-

sen jäsenille, että leijonaveli, verojohtaja Markku Kälviäi-

nen on nukkunut ikiuneen. Hän menehtyi 28.10.2014. 

Markku oli syntynyt Vahvialan kunnan Kintereen kylässä 

15.2.1937. Valmistuttuaan hallinto-opin kanditaatiksi 

hän aloitti työuran Uudenmaan läänin verotoimistossa. 

Eri vaiheiden jälkeen hänet nimitettiin Imatran verojoh-

tajaksi v. 1990, ja myöhemmin vielä Etelä-Karjalan vero-

johtajaksi, josta toimesta hän siirtyi eläkkeelle v. 2000.

LC Imatra/ Kosken jäseneksi Markku kutsuttiin v. 1986. Hän toimi klubin 

presidenttinä kahteen otteeseen kausina 1994–95 ja 2002–03. Markku jatkoi 

aktiivista osallistumistaan leijonatoimintaan vielä LC Imatra/Kosken liityttyä 

LC Imatra/Vuokseen v. 2011.

Kaikkiin tehtäviinsä hiljainen ja rauhallinen Markku Kälviäinen sitoutui 

antaumuksella ja uskollisuudella. Lionstoiminnassa Markku oli esimerkillinen 

ja tunnollinen osallistuja. Sukulaiset ja ystävät saattoivat Markun viimeiseen 

lepoon 22.11.

Esa Lignell 
LC Kiuruveden jäsen Esa Lignell menehtyi vaikean sai-

rauden uuvuttamana 5.12.2014 Kiuruvedellä. Hän oli 

syntynyt 21.9.1933 Savonlinnassa. Esa muutti opetta-

jaksi valmistuttuaan Kiuruvedelle vuonna 1960 ja hän 

toimi lukion lehtorina, opettaen aluksi latinaa ja saksaa. 

Lions-toiminnassa Esa ehti olla mukana 50 vuotta, sillä 

hänet kutsuttiin LC Kiuruveden jäseneksi vuonna 1964. 

Presidenttinä hän toimi kaudella 1972–73. Esa tunnet-

tiin vastuuntuntoisena ja tarkkana, mutta myös hyvänä seuramiehenä. Laulu oli 

herkässä ja joskus hän saattoi vaapaamuotoisemmissa tilaisuudessa vetäistä värs-

syn tai vaikkapa kaksikin.  Esan harrastuksiin kuuluivat lentopallo, lukeminen, 

ristikot ja tietokone. Häntä jäivät kaipaamaan vaimo Maila sekä kaksi tytärtä. 

Erkki Luntamo 
Toukokuussa 2014 suuri vakkasuomalainen kasvattaja 

ja kuntoliikunnan esimerkki, monipuolisesti lahjakas iki-

veteraani Erkki Luntamo sai kutsun iltahuutoon. 

Vielä  viikkoa aikaisemmin ennen tuonpuoleisiin  siir-

tymistään reipas, suoraselkäinen tervaskanto osallistui 

oman seuransa Vakka-Rastin suunnistuslegendansa kun-

niaksi järjestämiin Erkki Luntamon nimikkosuunnistuk-

siin. Ei tosin kilpailijana, mutta muuten vaan nautiskele-

massa 500:n  pihkaniskan  kanssa hienon harrastuksensa parissa. Marraskuussa 

hän olisi täyttänyt 100 vuotta.

Hänen lukuisista urheilullisista suorituksistaan mainittakoon mm. 16 suun-

nistuksen MM-mitalia, joista lähes kaikki kultaisia. Varsinaisena elämäntyönään 

hän rakensi Suomen tulevaisuutta kasvattamalla nuoria suomalaisia isänmaal-

lisuuteen, rehellisyyteen ja vastuun kantamiseen. Hän oli myös juuri 50-vuo-

tista taivaltaan juhlineen LC Uudenkaupungin perustajajäsen, charterpresidentti 

ja Melvin Jones -jäsen, kaikki lionsvuotensa 100 %:n aktiivina. Molempien 

sotien sotaveteraanina res.majuri palkittiin mm. viidellä  eri tasoisella vapau-

denristillä. Lionveljemme Erkki oli soihdunkantajamme monella tavalla. Kun-

nia hänen muistolleen.

Mikko Mattila
LC Lapuan klubiveli Mikko Elias Mattila nukkui pois 

84-vuotiaana 30.8.2014. Hän oli syntynyt 8.11.1929 

Ahlaisissa. Veli Mikko Mattila oli LC Lapuan viimei-

nen perustajajäsen. 

Klubin täyttäessä vuonna 2013 50 vuotta, Mikko 

nimitettiin klubin kunniajäseneksi. Kun klubi on otta-

nut uutta jäsentä, Mikon tehtävänä oli tehdä se viimei-

nen ja ratkaiseva kysymys tulokkaalle. Hyväksyttävä vas-

taus sinetöi sitten jäseneksi ottamisen. Veli Mikko osallistui hyvin tunnollisesti 

klubin kaikkiin aktiviteetteihin ja muihin rientoihin yhdessä ladynsä Kertun 

kanssa. Hän piti aina kunnia-asiana osallistua 100 %:sti kokouksiin.

Veli Mikko teki elämäntehtävänsä kunnan- ja kaupungineläinlääkärinä sekä 

vastaavana eläinlääkärinä Lapualla. Omaisten ohella LC Lapuan veljet ja ladyt 

jäävät kaipaamaan aina positiivista ja myönteistä perustajajäsentä.

    Jukka Hietala
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Toivo Mäenalusta
LC Kauhajoki/Aron perustajajäsen Toivo Mäenalusta 

kuoli 11.10.2014. Hän oli syntynyt 28.4.1928.   Elä-

mäntyönsä hän teki Kauhajoen kunnassa työnjohtajana. 

Toivo toimi presidenttinä kaudella 1977–1978 ja oli 

100% jäsen koko ajan.  

Toivo Mäenalusta oli tarkka ja uuttera veli hoitamaan 

asioita ja tunnollisuus oli hänen hyveensä.

Risto Mäki
LC Loppi/Marskin perustajajäsen Risto Kalevi Mäki 

kuoli 11.9.2014. Hän oli syntynyt Lopella 14.2.1933. 

Veli Risto oli aktiivinen Lions-toimija, liikunnallisena 

ihmisenä hänen sydäntään lähellä olivat erityisesti pesä-

pallo, lentopallo ja tennis. Klubin presidenttinä hän toimi 

kaudella 1984-1985. 

Koulunsa päätettyään Risto Mäki työskenteli 

1950-luvulla Pälsin sahalla Lopen Sajaniemessä. Myö-

hemmin aikuisiällä hän kouluttautui työnsä ohella sahateknikoksi vuosina 1961–

1963. Puuteollisuuden puolelta Risto Mäki siirtyi kiinteistöalalle, 1980-luvulla 

hän perusti isännöitsijätoimiston, jossa työskenteli eläkkeelle jäämiseensä saakka. 

Risto Mäkeä suremaan jäivät puoliso Aino, sukulaiset ja laaja joukko ystäväpiiriä.

Eino Mäkinen
LC Tampere/Harjun perustajajäsen, yli-insinööri Eino 

Matias Mäkinen, kuoli Tampereella 13.8.2014. Hän 

oli syntynyt Kurussa 13.6.1926. Eino Mäkinen valmis-

tui ensin rakennusmestariksi, sitten rakennusinsinöö-

riksi ja -arkkitehdiksi. Elämäntyönsä hän teki Tampe-

reen kaupungin palveluksessa, eläkkeelle hän jäi työpääl-

likön paikalta.

Urheilun kautta suomalaiset tunsivat ”Kurun karhun” 

painonnoston raskaan sarjan Euroopan mestarina, vuosimallia -55. Samalla 

matkalla hän nosti myös MM pronssille oikeuttavan tuloksen. Tämä matka oli 

myös Mäkisten häämatka. Mäkinen osallistui neljästi olympialaisiin, paras tulos 

oli 5. sija. Mäkisellä oli 12 Suomen mestaruutta.

Lionstoimintaan Eino osallistui täydellä sydämellä ja teholla. Hän hoiti kaik-

kia klubin virkoja ollen presidenttinä kaudella 1973–1974. Eino oli kaikista 

kiireistään huolimatta koko 45 vuoden ajan 100% jäsen. Einon vaimo Aila on 

ollut tuon ajan aktiivinen lady, aina valmis auttamaan. Veli Einoa jäivät kai-

paamaan vaimo Aila ja poika Jukka-Matti sekä satapäinen sukulaisten, ystä-

vien ja tuttavien joukko.

Erkki Niskanen
LC Lieksa Korpi/Jaakko jäsen, veli Erkki Niskanen pois-

tui joukostamme 2.11.2014. Hän oli syntynyt 29.5.1929 

Pielisjärvellä. Hän oli klubin perustajajäsen vuodesta 

1979 toimien presidenttinä kaudella 1985–86. Erkki 

oli tarmokas maanviljelijä ollen mukana vahvasti tuot-

tajajärjestössä, osuusmeijerin hallinnossa ja kalastuskun-

nassa. Leijonatoiminta oli Erkille tärkeää elämänsä lop-

puun asti ja vaikka hän ei muutamana viimeisenä vuo-

tena enää pystynytkään olemaan aktiviteeteissa täysillä mukana, hän halusi aina 

tietää missä mennään ja mitä tehdään.

Reijo Paijula
LC Littoisten Lions-ritari, valokuvausalan Grand Old 

Man Reijo Paijula on poissa. Hänen voimansa ehtyivät 

pitkään jatkuneen sairauden jälkeen 9.5.2014. Reijo syn-

tyi Nurmossa 29.12.1932 josta muutti Seinäjoelle. Tur-

kuun hän muutti nuorena miehenä. 1950-luvun loppu-

puolella hän työskenteli Kamera-Aitassa. Vuonna 1962 

Reijo perusti Kuva-Paijulan, jota hän luotsasi lähes puoli 

vuosisataa. 

Lions-toiminta oli Reijon sydäntä lähellä oleva harrastus. Lions Club Littois-

ten toimintaan hänet kutsuttiin vuonna 1975, mistä lähtien hän toimi aktii-

visesti klubin kantavana voimana. Reijon ystävällinen, toiset huomioon ottava 

isällinen asenne muokkasi toimintaan todellisen leijona-hengen, ja sen ansiosta 

hänet vihittiin klubin ensimmäiseksi Lions-ritariksi. Lions Club Littoisten vel-

jet tuntevat Reijon poismenon suurena menetyksenä. Reijoa kaipaamaan jäivät 

omaisten ja klubiveljien lisäksi suuri ystäväjoukko. 

Ahti Pekkala
LC Haapaveden perustajajäsen, maaherra Ahti Pekkala 

menehtyi 23.8.2014 äkilliseen sairauskohtaukseen. Hän 

oli syntynyt 20.12.1924 Haapavedellä. 90-vuotispäivää  

oli tarkoitus juhlia joulukuussa. Kukaan ei osannut 

arvata, että hyväkuntoisen ja virkeästi aikaansa seuraa-

van miehen maallinen matka päättyisi jo ennen kesän 

loppumista. 

Pekkala toimi Haapaveden Osuuspankin johtajana yli 

kolmen vuosikymmenen ajan vuodesta 1952 lähtien. Hän nousi eduskuntaan 

Keskustan riveistä vuonna 1970. Kansanedustajana hän toimi 15 vuoden ajan. 

Pekkala toimi valtionvarainministerinä vuosina 1979–1986 kolmessa eri halli-

tuksessa. Eduskunnan puhemiehenä tai varapuheenmiehenä hän toimi vuosina 

1976–1979 ja Oulun läänin maaherrana vuosina 1986–1991.

Muistamme Ahdin uskollisena leijonana, kansanedustajana, ministerinä, 

maaherrana, kotiseutumiehenä ja metsämiehenä. Ahdille myönnettiin viime 

huhtikuussa Lions-ritarin arvo ja lyöntiseremonia sovittiin tapahtuvaksi KVN:n 

kokouksessa 22.11. Ylivieskassa. Ahtia jäivät kaipaamaan Liisa-puoliso, lapset, 

lapsenlapset ja muut sukulaiset sekä laaja ystäväjoukko.

Toivo Peltokangas
LC Vaasa/Meren pitkäaikainen jäsen Toivo ”Topi” Pel-

tokangas menehtyi 12.10.2014 Vaasassa vakavan sai-

rauden uuvuttamana. Topi syntyi 24.10.1941 Perhossa. 

Lions-toiminnan Topi aloitti 1999 lähtiessään mukaan 

LC Kaustisen toimintaan. Vuonna 2006 Topi siirtyi LC 

Vaasa /Meren jäseneksi. Topi oli aktiivisesti mukana LC 

Vaasa /Meren eri toimikunnissa koko jäsenyytensä ajan. 

Hän oli helposti lähestyttävä persoona, huumorintajui-

nen sekä aina käytettävissä kun klubin tilanne sitä vaati.

Harrastuksina Topilla oli Lions-toiminta, golf sekä matkailu. Topia jäivät 

kaipaamaan puoliso ja lapset perheineen, LC Vaasa /Meren klubiveljet sekä 

laaja ystäväpiiri.

Hannu Salmela
Hannu Salmela oli syntynyt Halsualla 14.1.1933. Hän 

muutti Kokkolaan perheensä mukana jo ennen sotia. 

Hän kuoli vaikean sairauden murtamana 15.7.2014. 

Työuransa yli 40 vuotta hän suoritti SOK:n vaatetusteh-

taan palveluksessa tuotepäällikkönä.

Lionstoimintaan hän liittyi LC Kokkolaan vuonna 

1981. Klubissa hän hoiti kaikkia virkoja, presidenttinä 

oli kaudella 1992–93. Veljien mieleen Hannu jää aktii-

visena ja positiivisena veljenä.

Rauli Sorvari
LC Jyväskylä/Jyvän jäsen Rauli Sorvari menehtyi 

8.10.2014 nopeasti edenneeseen sairauteen. Vielä klu-

bin syyskuun kokoukseen Rauli osallistui. Leijonaksi hänet 

kutsuttiin vuonna 2001. Presidenttinä hän oli vuosina 

2006–2007. Muistamme Raulin esimerkillisenä lei-

jonana. Rauli oli humaani, yhteistyökykyinen ja yhteis-

työhaluinen, asioihin laaja-alaisesti suhtautuva lionsveli. 

Rauli toimi pitkään koulutuspäällikkönä Keski-Suo-

men liitossa.

Raulin työuran aikana hänen sydäntään lähellä oli myös toimiminen kansain-

välisessä klusteriasiantuntijoiden ja alueiden kilpailukykyä edistävässä verkos-

tossa. Näistä hankkeista Rauli Sorvari loi pitkäjänteisellä toiminnallaan perus-

tan keskisuomalaiselle koulutusviennille. Näistä hankkeista ja laajoista ulko-

maanmatkoista Rauli kertoi mielellään klubikokouksissa.

Raulia jäivät kaipaamaan puolison ja muiden omaisten lisäksi laaja ystävä-

joukko Suomessa ja ulkomailla sekä me LC Jyväskylä/Jyvän veljet.
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Surun kohdatessa palveluksessanne
Hautaustoimisto ja Kukkakauppa 

Tolvanen Oy 
Kauppakatu 53, 53100 Lappeenranta 

puh. 0400 253 983

Hautaustoimisto – Begravningsbyrå 
Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 
puh. 0400 562 216

Kukka- ja Hautauspalvelu Päivänsini 
Martinpolku 23, 41800 Korpilahti 

puh. 014 821 134 
www.paivansini.fi

Lieksan Viherkeskus ja 
Hautauspalvelu Oy 

Simo Hurtan katu 10, 87100 Lieksa 
puh. 013 521 298

Malax Blomstercenter - Begravningsbyrå Ab 
Maalahden Kukkacenter - Hautaustoimisto  

Malax - Maalahti

Rantasen Hautaustoimisto     
Heinonen Group Oy 

Itäpuisto 12, 28100 Pori 
puh. 02 6332 707

Somman
hautauspalvelu

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.w.w.w.w.w.ppppppppapap jjjj nnnnnknknknknkukukukukukkkukkukkkkakkakkakakaakaka fi.fi.fi.fi.fi.fififikk kkkkkk fififiwwwwwww.w.p.papajajujununknkukukukkkkaka.a.fi.fi

Vaalan Kukka ja Hautauspalvelu 
Vaalantie 9, 91700 Vaala 

puh. 0400 682 250 
www.vaalankukka.palvelee.fi

Hautaustoimisto ja Kukkasitomo 
Niemelä 

Parolantie 56, 13720 Parola, puh. 010 470 4301 
Kotkajärventie 1 A, Iittala, puh. 010 470 4302

Jouluna hyvää mieltä 
hämeenlinnalaisperheille
 
LC Hämeenlinna/Linnattaret ja kummiklubinsa LC Hämeenlinna/Renko 
keräsivät jälleen vähävaraisille hämeenlinnalaisperheille muhkeat jou-
lupaketit. Paketeissa oli makoisten jouluherkkujen lisäksi erityisesti 
perheiden lasten toivomia joululahjoja. Joulukampanja toteutetaan 
yhdessä Hämeenlinna Hope -yhdistyksen kanssa ja jouluna 2014 joulu 
tehtiin viidelle vähävaraiselle perheelle.

LC Hämeenlinna/Linnattaret on myös ottanut hoitaakseen  hieman 
pidempiaikaisen tukiprojektin ja rahoittaa ja mahdollistaa lahjakkaan 
mutta vähävaraisen hämeenlinnalaisnuoren lukio-opinnot, kirja- ja 
muut lukioon liittyvät hankinnat.



1/15  LION  59

Suomalainen Uusi Lastensairaala 
2017 -hanke käynnistyi vuoden 2013 
helmikuussa tavoitteenaan kerätä 
kansalaisilta varoja kokonaan uuden 
lastensairaalan rakentamiseksi palve-
lemaan koko Suomea korkeaa erityis-
osaamista vaativien sairauksien hoi-
dossa. 

Lionsklubit aktivoituivat

Monen muun lionsklubin tapaan 
LC Lahti/Vesijärvi otti Uusi Lasten-
sairaala 2017 -hankkeen agendalleen 
heti sen tultua julki. Klubissa mietit-
tiin miten hankkeessa voitaisiin olla 
mukana. 

Erilaisia ideoita kypsyteltiin klu-
bin vuotuisen suuraktiviteetin, syys-
kuussa 2013 järjestettyjen Lahden 
Kalamarkkinoiden yli, mutta mar-
raskuun klubikokouksessa esiteltiin 
viimein ajatus, joka valittiin lähes 
sellaisenaan toteutettavaksi. Klubi 
alkoi valmistaa ja myydä pientä koi-
vupuista porohahmoa, joka ristit-
tiin klubin nimestä väännellen Pikku-
Veskuksi.

Päätöksen jälkeen kului vain 
kolme talkootyöntäyteistä viikkoa, 
kun Pikku-Vesku -poroa oli jo saata-
villa Lahden Joulutorilla lahtelaisten 
klubien yhteisessä myyntikojussa. 
Jokainen poro oli käsin valmistettu 
ja näin yksilöllinen omine ilmeineen. 
Tavoitteena oli myydä reilun viikon 
aikana sata kappaletta kymmenen 
euron hintaista Pikku-Veskua. Joulu-
torin sulkeutuessa saimme todeta 
tavoitteen täyttyneen. 

Kun alkuvuoden 2014 aikana 
poroja myytiin vielä klubin muissa 

tilaisuuksissa, niin maaliskuussa voi-
tiin lastensairaalahankkeelle lahjoit-
taa ensimmäisenä eränä 1240€. 

Jätti-Veskukin syntyi 
talkootyönä

Lahjoituksesta julkaistu facebook 
-päivitys päätyi myös Uusi Lasten-
sairaala 2017 -hankkeen sivustolle. 
Sitä kautta saatu palaute johti pikai-
sesti myös nettikaupan perustami-
seen. 

Äitienpäiväviikonloppuna 2014 
Pikku-Veskua myytiin lahtelaisen 
kauppakeskuksen aulassa ja samalla 
suoritettiin lipaskeräystä. Samaan 
aikaan taustalla oli jo muhinut 
vähän isompikin idea: järjestetään 
vuoden 2014 kalamarkkinoilla ylei-
sökilpailu, jossa Pikku-Vesku olisi jol-
lakin tavalla mukana.

Kesäkuun alussa tulevan kauden 
klubipresidentti Jarmo Järvisen koti-
talon pihasta kaadettiin suuri koivu, 
jonka tyvipölkystä rakennettiin klu-

biveljien yhteistyönä noin kaksi met-
riä pitkä ja korkea Jätti-Vesku. Pai-
noakin porolla oli, mutta kuinka pal-
jon, se oli jäävä yleisön arvattavaksi. 

Kalamarkkinat 
lastensairaalan asialla

Niinpä, syyskuun kolmantena vii-
konloppuna 2014, Lahden matkus-
tajasatamassa kala-markkinatorilla 
seisoi suuri Jätti-Vesku. Sen vie-
ressä oli esillä tuliterä soutuvene. 
Vene oli pääpalkintona kilpailussa, 
jossa markkinavieraat saivat arvioida 
Jätti-Veskun painoa. 

Klubin leidit olivat ottaneet 
innokkaasti arpalippujen ja Pikku-
Vesku -porojen myynnin omalle vas-
tuulleen klubiveljien ollessa työllis-
tettyjä muissa järjestelytehtävissä. 
Leiditoiminta virkistyi näin kerrasta.

Mitä jäi käteen?

Tätä kirjoitettaessa Pikku-Vesku 
-hanke on vajaan vuoden aikana 

tuottanut lastensairaalahankkeelle 
eri toimintamuodoillaan yli 4  000 
euroa. Tämä on lähes yhtä paljon 
kuin klubin pääaktiviteetista, kala-
markkinoista, on vuosittain jäänyt 
stipendeinä jaettavaksi. 

Hankkeesta on saatu paljon tätä 
enemmänkin: porotalkoot Pikku-Ves-
kujen ja Jätti-Veskun ympärillä ovat 
tarjonneet yhteistä puuhastelua ja 
mahdollisuuden toisiinsa tutustu-
miseen ja maailman parantamiseen 
klubiveljien kesken. Sama mahdol-
lisuus tarjoutui myös klubiveljien 
puolisoille kalamarkkinoilla teh-
dyn yhteisen ponnistuksen ohessa. 
Paljon uutta on myös opittu, netti-
kauppa saatiin käyntiin ja arvaus-
kilpailun organisoinnissa tuli myös 
eteen monta uutta asiaa. Hanke on 
johtanut myös upeaan yhteistyöhön 
muiden lahtelaisten klubien sekä yli 
piirirajojenkin Mikkelin Päämaja -klu-
bin kanssa. 

Hienointa on ehkä kuitenkin ollut 
saada keskustella yleisön kanssa, 
aika monelle asia on ollut läheinen 
ja tärkeä, monta koskettavaa tarinaa 
on kuultu. 

Hanke jatkuu edelleen

Hankkeen etenemistä, mm. talkoissa 
kuvattuja videoita ja tapahtumissa 
otettuja valokuvia voi nähdä klu-
bin facebook -sivuilta  facebook/  
Lcvesijarvi. Myös verkkokauppa pal-
velee osoitteessa http://pikku-vesku.
mycashflow.fi. Sieltä löytyvät myös 
yhteystiedot, mikäli tämän luettuasi 
alkoi porottaa. Lisätietoja: 
Antti Salopuro, LC Lahti/Vesijärvi

Pikku-Vesku ja 
LC Lahti/Vesijärvi 
mukana talkoissa

Poro- ja arpamyynti aktivoi myös puolisot mukaan toimintaan.

Markku Hälinen porotalkoissa.

Sipi-Pellekin kävi arvaamassa Jätti-Veskun painoa.
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Alla lionmedlemmar 
kan hjälpa en 
lionmedlem
Tiden flyger förbi. Halva lionåret har 
redan gått. Jag är väldigt stolt över 
allt som ni har gjort och gör. Det 
grundläggande fokuset i mitt tema 
är att Stärka stoltheten genom hjäl-
pinsatser och det har ni gjort! Ser-
viceaktiviteter har inrapporterats i 
rekordantal.

Medlemsantalet stiger

Tack för att ni har välkomnat koncep-
tet ”FRÅGA EN” där varje lionmed-
lem har utmanats att fråga minst en 
person att gå med i vår organisation. 
På de flesta platser chartrar vi större 
och fler klubbar. Medlemstillväxten 
går framåt och allt indikerar på att vi 
gör ett bättre jobb med att finna och 
utveckla ledare. Vi har också lanserat 
ett verktyg för att hjälpa varje klubb 
att öka sin effektivitet. Men det finns 
ett stort globalt bekymmer: antalet 
avregistrerade medlemmar.

Det lönar inte mycket till att rekry-
tera nya medlemmar om våra befint-

liga medlemmar försvinner ut genom 
bakdörren. Så här i efterhand önskar 
jag att jag hade lagt ytterligare beto-
ning på retention, men istället för att 
gräma mig över det beslutade jag mig 
för att göra något åt det. Vi har lan-
serat ”Behåll en” – ett enkelt kon-
cept för att betona vikten av att var 
och en av våra medlemmar är aktivt 
involverade.

Mer energi på att behålla 
medlemmarna.

Det är få lionmedlemmar som någon-
sin involverar sig i att chartra en ny 
klubb och för många av våra med-
lemmar är det väldigt svårt att fråga 
någon att gå med. Men alla lion-
medlemmar kan på ett eller annat 
sätt hjälpa till att aktivt involvera 
våra medlemmar. Det är viktigt att 
välkomna våra medlemmar, upp-
skatta dem, erbjuda dem kurser, 
uppmuntra dem, vägleda dem, med 
mera. Det finns ett gammalt talesätt: 

Joe Preston
Lions Clubs Internationals 

president

”Folk bryr sig inte om hur mycket 
du vet förrän de vet hur mycket du 
bryr dig.” För att nå vår fulla poten-
tial måste vi lägga mer energi på att 
behålla våra medlemmar.

Som er president har jag lovat att 
göra allt jag kan för att Stärka stolthe-

ten. Jag vet att jag inte kan göra det 
ensam, men tillsammans KAN VI.

LCIF-bistånd för  811 miljoner USD
Lions Clubs International Foundation (LCIF) grundades år 1968 och 
delade ut det första anslaget 1972 på 5 000 USD för översvämning i South 
Dakota, USA. Sedan dess har LCIF delat ut mer än 811 miljoner USD (ca 
685 miljoner euro) i anslagsmedel och har uppnått många framgångar 
mot målet att stöda Lions-samhället och dess globala service. Här är några 
sätt på vilka stiftelsen haft betydelse för behövande runtom i världen.

Framgångar inom synvård:
– Delat ut 1 051 SightFirst-anslag i 102 länder på totalt mer än 274 

miljoner USD,
– Återställt synen för 7,84 miljoner människor genom gråstarroperationer,
– Förhindrat allvarlig synförlust för 30 miljoner,
– Gett 153 miljoner behandlingar mot flodblindhet,
– Byggt eller utökat 593 ögonsjukhus/kliniker/enheter
– Tränat 664 268 synvårdsspecialister,
– Genomfört mer än 16 miljoner synundersökningar för barn genom  

Syn för barn,
– Lanserat världens allra första initiativ att bekämpa barnblindhet 

tillsammans med Världshälsoorganisationen, etablerat eller stärkt  
34 synvårdscentra för barn, 

– Har gett ledarutbildning till 265 enheter,
– Samlat in mer än 200 miljoner USD för kampanjen SightFirst II,  

som gör det till den största insamlingsinsatsen i LCIF:s historia.

Framgångar inom katastrofhjälp:
– Delat ut totalt mer än 100 miljoner USD i katastrofhjälp,
– Samlat in 15 miljoner USD efter tsunamin i södra Asien, 5 miljoner 

USD för projekt kring orkanen Katrina i fyra delstater, 3 miljoner USD 
för jordbävningen i Kina, 6 miljoner USD för jordbävningen i Haiti och 
10 miljoner USD för jordbävningen och tsunamin i Japan.

Framgångar inom ungdomsprogram:
– Engagerat mer än 12 miljoner elever i ungdomsutvecklingsprogrammet 

Lions Quest,
– Utbildat mer än 500 000 lärare att implementera Lions Quest i skolor 

och samhället,
– Implementerat Lions Quest i 78 länder.

Framgångar inom humanitära insatser:
– Gett synundersökning för mer än 250 000 Paralympics-idrottare från  

85 länder genom Opening Eyes,
– Gett vaccinationer till 41 miljoner människor i Afrika för pilotprojektet 

Lions mässlingsinitiativ,
– Byggt mer än 1 000 Habitat for Humanity-bostäder för handikappade.

Källa: http://www.lcif.org/SW/our-impact/achievements.php
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Tänk positivt – våga agera

Tuomo Holopainen
Ordförande

Vinterns mörkaste tid är förbi. Ett 
ljust år till alla delar av ett snötäckt 
Finland.

Höstens många aktiviteter har 
skötts bra. Vi har också fått mycket 
synlighet och vi har skapat samhö-
righet inom klubbarnas verksamhets-
områden. I januari har det på många 
orter lagts ner kransar på hjältegra-
varna samt med olika evenemang 
firat vår grundares, Melvin Jones 
födelsedag.

För lionen har våren traditionellt 
varit en livlig tid och det tror jag att 
också är fallet i år då vi ju har kvar 
flera månader av verksamhetsperi-
oden. Vi hinner alltså göra mycket 
gott. Att göra något tillsammans och 
att trivas samt att hjälpa behövande 
ger var och en av oss gott humör och 
ökar motivationen att utföra lions-
arbete.

Tack Veteranerna! -serviceaktivi-
teten är bevis på vår servicestyrka. 
Då vi tillsammans sätter igång, ger 
det också resultat. Jag har fått mycket 
med positivt gensvar av våra krigsve-
teraner. Jag hoppas att servicekam-
panjen inte bara skulle vara något 
som sker under den pågående peri-
oden. Vi ska sträva efter att skapa 
bestående kontakter till våra vetera-
ner – ända till sista tapto.

En respons kom i januari då jag 
besökte LC Joensuu/Kalevaiset som 
firade 30-årsjubileum. Klubben hade 
som hedersgäst bjudet in krigsvete-
ranen Armas Tuononen (92 år). 
Klubbens egen orkester framförde 
sången Kuudes joulukuuta (Sjätte 
december). Tuononen var djupt rörd 
över den uppmärksamhet som kom-
mit honom till del och för lionens 
servicevilja. ”Tack lion, ni utför ett 
värdefullt servicearbete. Det är bra 
att ni hälsar på och lyssnar”, kon-
staterade Armas.

Du gör det som  
du tror på

Doktor Norman Vincent Peale 
(1898–1993) är för miljoner 
människor känd som guru för posi-
tivt tänkande och ur hans verk man 
under årtionden öst styrka och tilltro 
till livet. Med hjälp av positivt tänk-
ande borde människan lära sig att 
sluta med att undervärdera sig själv, 
sluta upp med att gruva sig över det 
som varit, få inspiration att lita på sig 
själv och lära sig att leva ett okonst-

lat liv. ”Du gör det som du tror på”, 
skriver Peale.

Lion Olli Linjala (LC Vaasa/Meri) 
har hållit en mängd föreläsningar om 
Positivt tänkande även för lion. Han 
har konstaterat att ur attityder föds 
framgång, välfärd och att man orkar. 
Positiv inställning griper tag i fram-
gångar – negativ stöter bort dem.

Överallt har man tagit emot nya 
medlemmar. Jag tror att klubbarna 
fortsättningsvis kommer att stärka 
sina led under våren. Låt oss ta 
ansvar för den egna klubbens fram-
tida verksamhetsförutsättningar. Ett 
bra exempel är LC Vesanto som ver-
kar i Norra Savolax. Klubbens med-
lemsantal hade så småningom gått 
ner till 13. I klubben fanns en sam-
stämmig vilja att gå in för medlems-
rekrytering och i början av året tog 
klubben emot åtta nya medlemmar. 
Den här klubben har nu större resur-
ser för servicearbete. Jag gratulerar 
klubben och alla dess medlemmar för 
det aktiva greppet.

Medlemsvärvningen är sist och 
slutligen lätt. Enligt Ask One-prin-
cipen ska man bara komma ihåg att 
fråga den man möter om han/hon 
kan tänka sig att bli medlem. Man 
bör också se till att de nya med-
lemmarna får ta ansvar och att man 
lyssnar till dem. Det är den säkraste 

garantin för att de ska engagera sig i 
verksamheten.

Lika viktigt som att få nya med-
lemmar är att se till att den nuva-
rande medlemskåren är nöjd och att 
den trivs. Uppskatta varje medlem, 
hans engagemang och aktivitet.

Förändringar i vår 
verksamhetsomgivning 
öppnar nya möjligheter

Vem kunde för ett år sedan förutspå 
i vilken omgivning vi verkar våren 
2015. Finland berörs av ekonomisk 
recession, strukturomvandlingar, 
befolkningens snabba åldrande och 
koncentration till tillväxtcentrum 
samt arbetslöshet. Många orter har 
drabbats av tråkiga nyheter, då det 
ena företaget efter det andra medde-
lar att de upphör med sin verksam-
het. Alla dessa förändringar betyder 
stora utmaningar för lionsverksam-
heten men förändringarna för även 
med sig nya möjligheter.

Forskaren Niina Rantamäki från 
Jyväskylä universitet, som talade vid 
Lionsseminariet i Ylivieska i novem-
ber, konstaterade att koncentratio-
nen av befolkningen till tillväxt-
centrum öppnar möjligheter till att 
grunda nya klubbar och att stärka de 
redan existerande. Jag är alldeles av 

samma åsikt, låt oss gripa tag i möj-
ligheterna och agera aktivt. Situatio-
nen för klubbar i glesbygdsområden 
kan trots befolkningsminskningen 
vara stabil. På mindre orter känner 
nästan alla varandra och därför kan 
samhörigheten och engagemanget 
växa starkare än i de klubbar som 
verkar inom tillväxtcentrum. Niina 
Rantamäki pekade också på den här 
tolkningen.

I klubbarna skulle det vara skäl 
att föra en öppen diskussion om 
att utveckla klubbverksamheten. 
Jag sporrar er att modigt pröva nya 
verksamhetsmodeller och aktiviteter.

 
Finländska lion i fokus 

för internationellt 
intresse

Finland är känt som ett stort och 
aktivt lionsland. Under våren står 
Finlands lionsverksamhet i fokus för 
internationellt intresse. Vårt land 
besöks, med ett undantag, av alla 
internationella presidenter. I slutet 
av januari kom 1:a vicepresidenten 
Dr. Jitsuhiro Yamada på besök. Besö-
ket riktades till L-distriktet där man 
ordnat ett mångsidigt lionsprogram. 
I april får vi besök av den internatio-
nella presidenten Joe Preston och 2:a 
vicepresidenten Bob Corlew kommer 
till årsmötet i Vuokatti. Att besöken 
tidsmässigt har förlagts till den här 
våren är knappast en tillfällighet. De 
finländska lionens mångåriga mål 
att få lion, PID Harri Ala-Kulju in i 
”presidentröret” ligger nu närmare 
än någonsin. 

Bästa lion, partner och 
leomedlemmar

Vårens klubbmöten är utmärkta till-
fällen att tacka och belöna aktiva 
lion samt att komma ihåg dem med 
Lionsförbundets utmärkelsetecken, 
Melvin Jones-medlemskap eller Arne 
Ritari-gillets Lionsriddarvärdighet.

Jag önskar er framgång i ert lions-
arbete. Det finns många människor 
som behöver hjälp och stöd och där-
för behövs lionens hjälp.

Starkare tillsammans!

Presidenten för LC Joensuu/ Kalevaiset, Risto Matilainen skänkte åt ordföran-
den en alldeles egen volleyboll vid klubbens 30-årsjubileumsfest.
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Vid öppningsceremonin hälsades 
deltagarna välkomna av den danska 
lionordföranden, CC Benny Nissen 
Raun och av den lokala organisa-
tionskommitténs ordförande, PCC 
Bent Jespersen, president i Lions 
Club Hellerup. Internationella direk-
torn, ID Svein Berntsen framförde 
hälsningar från internationella pre-
sidenten Joe Preston. Han påminde 
åhörarna om att vi ska komma ihåg 
att vi är en internationell organisa-
tion och att vi inom kort firar lions-
organisationens 100-årsjubileum. 
Hälsningen från D-130 Estland fram-
fördes av 2 VDG Raivo Kokser. 

Mötets seminarier som hölls 
parallellt behandlade två aktu-
ella områden, GMT (Globala med-
lemsteamet) och GLT (Globala ledar-
skapsteamet).  Man ordnade även ett 

möte där man gick igenom aktuella 
projekt med NSR-anknytning.

Enfrågeklubbar  
aktuella

Vid GMT-seminariet inledde den tidi-
gare internationella direktören, PID  
Kenneth Persson, med att visa upp 
färsk årsstatistik som visade att man 
i Norden per 31.12.2014 hade en 
nettoförlust på 11 klubbar och 787 
medlemmar. En självklar sak är att 
man diskuterar olika sätt att rekrytera 
nya medlemmar och att hålla kvar 

de gamla. För det här behövs sam-
arbete mellan GMT och GLT. Glöm 
inte utbildningssystem som redan 
nu finns att tillgå såsom CEP (Klub-
bens excellensprocess) eller Blue-
print for stronger clubs (Planritning 
för en starkare klubb). Vi bör hitta 
nya former för bildande av klubbar 
som t.ex. s.k. enfrågeklubbar som 
koncentrerar sin interna klubbverk-
samhet och sin externa hjälpverk-
samhet till endast ett snävt område.

PCC Christian H. Johansen från 
Norge hade som rubrik på sitt anfö-
rande ”Jakten på den okända fak-

torn”. Vi känner till orsaker varför 
medlemsantalet minskar men ändå 
fortsätter minskningen. Vad är det vi 
inte förstår? Vi vet att allt flera utför 
frivilligarbete men vi kan också se 
att korrelationen mellan antal med-
lemmar och utfört frivilligarbete bli-
vit svagare. En lösning på medlems-
bortfallet kunde vara enfrågeklubbar, 
att vara flexibla med olika medlem-
styper och att man kanske går in för 
en stor aktion per år. Det sistnämnda 
kunde i alla fall öka synligheten.

Som tredje punkt vid GMT-semi-
nariet var ”Kvinnor i Lions”. Syftet 
med det här medlemsprojektet är att 
man vill öka antalet kvinnliga lions-
medlemmar och nå ett mål kring 
50  % både då det gäller medlemmar 
och platser i beslutande organ på alla 
lionsnivåer. Vid seminariet presen-
terade varje land vad de gjort inom 
projektet. Projektet drivs i respek-
tive land på lite olika sätt men man 
kunde konstatera att det nordiska 
samarbetet inom projektet är inten-
sivt och resultatgivande. PDG Pirkko 
Vihavainen är koordinator i Finland.

Nya verktyg för 
lionsutbildning

I GLT-seminariet tog man del av olika 
sätt att effektivera utbildningen och 
diskuterade samarbetet mellan GMT 
och GLT. Ämnet för PCC Michael B. 
Hansen (Danmark) var Webinar som 

Nordiska Samarbetsrådet i Köpenhamn
Varumärket på tapeten

Den finländska NSR-delegationen går igenom hisstalet som generalsekreterare Maarit Kuikka senare höll inför de 
församlade mötesdeltagarna. Foto: BVL

Orten för nästa års NSR-möte, Rovaniemi, presenteras av organisationskom-
mitténs ordförande, DC Erkki Kämäräinen under överinseende av fr.h. PDG 
Matti Mälkiä, lion Pirjo Rastas, PDG Jarmo Rastas och lion Leila Kämäräi-
nen. Foto: BVL

Synlighet, ledarskap 
och medlemsrekrytering 
var centrala inslag då 
de nordiska lionen 
möttes till NSR-möte 
i Kgs.  Lyngby, 10 km 
norr om Köpenhamn, 
16.–18.1.2015. Lokal 
arrangör var Lions Club 
Hellerup. Temat för mötet 
var ”Stärka stoltheten 
genom  förändring”. 
Deltagarentalet uppgick 
till drygt 180 lion och 
partner varav 25 från 
Finland. Deltagare 
fanns även från Estland, 
 England och Tyskland. 
 Rådsmötet fattade beslut 
bl.a. om kommande NSR-
projekt 2015–2017 som 
kommer att bli ett projekt 
kring solkokare i Afrika, 
 initierat av Finland. 
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ett effektivt och flexibelt sätt att 
ordna diskussioner och möten och 
där man samtidigt sparat in på res-
tid och resekostnader. En viss utrust-
ning, förutom datorer, behövs initialt 
men det kan man skaffa till ett över-
komligt pris.   

PCC Halldor Kristjansson från 
Island redogjorde för det nya och 
lättanvända verktyget ”Planritning 
för en starkare klubb” (Blueprint for 
a better club) för utvärdering av den 
egna klubben samt för att göra upp 
planer och strategier. Kort sagt för 
att förnya verksamheten i klubben. 

PID Bruno Ahlquist från Sve-
rige redogjorde för YLLS-program-
met (Young Lions Leadership Semi-
nars) som har genomförts i Turkiet 
(MD-118) ett antal år och där man 
uppnått goda resultat då det gällt att 
behålla medlemmar. Programmet rik-
tar sig till lion som har varit medlem-
mar 1-4 år. Själva programmet består 
av 5 kurser som behandlar grunderna 
i Lions, kommunikation, ledarskaps-
förmåga, att ställa upp mål och för-
ändringsledarskap.

Många sätt  
att synas

Mötets huvudanförande hölls av 
Jan Olesen och hans ”Keynote spe-
ech” utgick från frågan ”Vad är ditt 
varumärke, vad vill du bli känd för”. 
Jan förde fram frågor och påståen-

den bl.a.: vad vill vi ha sagt, var-
för, till vem ska vi vända oss, hur, 
var och när? Här har vi en mängd 
med olika saker som bygger upp vårt 
varumärke. Vi måste själv veta vem 
vi är, namnet ska säga vad vi gör! 
Berätta vad du gör men inte alltför 
många saker! Vi måste veta vad vi 
vill åstadkomma! Mera donationer, 
flera medlemmar, eller en blandning 
av en massa saker? Ta reda på hur 
vår kundkrets ser ut! Vi har konkur-
renter! Hur är vi annorlunda? Gör 
din berättelse till ett drama! Var 
ärlig men berätta inte allt på samma 
gång! Välj media då du vet vad du 
vill ha sagt!

Utgående från dessa frågor och 
påståenden fick alla fem länder i 
uppgift att berätta varför man är 
så intressant att någon vill ansluta 
sig till vår klubb d.v.s. att göra ett 
”hisstal”, en kort och intresseväck-
ande presentation. Finland presenta-
tion, som gavs av GS Maarit Kuikka, 
behandlade mathjälp till jul och fick 
ett mycket gott betyg av Jan Olesen. 
De flesta ländernas tal var berättande 
och precisa. Jan påpekade i det här 
sammanhanget att olika media behö-
ver olika berättelser men det vikti-
gaste är att vi tar kontakt med media 
och som socker på botten – tänk inte 
så mycket, gör i stället något! 

Aktuellt från 
internationella styrelsen

ID Jouko Ruissalo gav en rapport 
om aktuella saker inom LCI, om 
organisationens styrelsearbete och 
de senaste besluten. Han tyckte att 
arbetet under internationella presi-
denten Joe Preston var intressant 
och givande. Medlemsantalet stiger 
dock inte i Norden. Organisationens 
100-årsjubileum står inför dörren 

och kommer att sätta sin prägel på 
verksamheten under de kommande 
åren. Mässlingskampanjen fortsätter 
och man har även tagit upp kampen 
mot ebolafeber. 

Vid det senaste styrelsemötet i 
Arizona beslöt man att föreslå för 
organisationens årsmöte i Hawaii 
att man från och med år 2016 väl-
jer en tredje vice president och att 
styrelseplatserna i den internatio-
nella styrelsen omfördelas så att 
USA mister 3 platser. Man beslöt 
också att Lion-tidningen från början 
av 2018 utkommer endast i elektro-
nisk form. Man har också gett grönt 
ljus för Sorstadsprojektet (Urban 
Club Strategy-projektet) som är 
ett medlemsrekryteringsprojekt för 
storstäder (bl.a. Stockholm) och 
för projektet Gemensamma insatser 
(Join Together Pilot-programmet). 
Det sistnämnda ska ge möjligheter 
att bilda nya lionsklubbar utgående 
från andra befintliga ideella samman-
slutningar. Fem länder är involverade 
däribland Sverige och England.

NSR-ekonomi och 
projekt

Själva årsmötet öppnades av 
CC-gruppens ordförande Benny 
Nissen Raun. Som mötesordförande 
fungerade PID Jørn Andersen från 
Danmark och som sekreterare PCC 
Markus Flaaming från Finland. Efter 
att ha avklarat de första rutinmäs-
siga ärendena övergick man till att 
behandla NSR:s bokslut för 2013–
2014. Bokslutet uppvisade en min-
dre förlust främst beroende på oför-
utsedda utgifter vid internationella 
årsmötet i Hamburg. Bokslutet och 
budgeten för 2015–2016 godkändes 
och ansvarsfrihet beviljades de sty-
rande.

PCC Hilde Straumsheim från 
Norge redovisade för Lions 
Quest-projektet i Georgien som 
ursprungligen gällde åren 2011–
2013 men som haft en uppföljning 
då medel stått till buds. Man har 
utvecklat undervisningsmaterial och 
har redan utbildat 820 lärare och nått 
31 000 elever.

PCC Bent Jespersen från Danmark 
berättade om det pågående ögonkli-
nik-projektet i Tbilisi (2013–2015).

Till nytt NSR-projekt valdes 
solkokarprojektet i Afrika föreslaget 
av Finland. Sverige hade fört fram ett 
projekt att tillsammans med Hand in 
Hand-organisationen bekämpa fat-
tigdomen i u-länder och Norge ett 
vattenprojekt i Zambia.

PID Per K. Christensen från Dan-
mark berättade om Orkester Nor-
dens verksamhet och planer. Orkes-
tern är sedan 2014 stationerad i Aal-
borg, Danmark.

Rådsmötet godkände ett förslag 
och tre rekommendationer. Försla-
get som förs vidare är att utveckla 
en nordisk allmän utbildningsplan 
(Nordic common leadarship curri-
culum) där man med tiden får likar-
tade utbildningar på alla stadier från 
president till DG. 

Rekommendationer för de nord-
iska länderna var för sig men ändå 
tillsamman gällde investering i Webi-
nar-system, att ta i bruk Blueprint 
for stronger clubs (Planritning för en 
starkare klubb), främja bildandet av 
nätklubbar (Cyberclubs) och fortsatt 
satsning på projektet Kvinnor i Lions 
(Women in Lions)

Ny logo godkändes för NSR där 
man lagt till flaggorna för Åland, 
Grönland och Färöarna.

Nästa år hålls mötet i Rovaniemi 
och de lokala arrangörerna med 
arrangörskommitténs ordförande 
Erkki Kämäräinen i spetsen hade möj-
lighet att göra reklam för det kom-
mande NSR-mötet 15.–17.1.2016.

LCIF fyller 50 år 2018

Avslutningsvis framförde PID Gud-
run Yngvadottir från Island ett upp-
rop för ett ökat stöd till lionsorgani-
sationens egen stiftelse (LCIF) som 
2018 fyller 50 år. Målet är att för-
dubbla donationerna så att de till 
skulle uppgå till 100 miljoner USD/år 
från nuvarande ca 50 miljoner USD. 

NSR 2015 var ett välarrangerat 
möte med intresseväckande inne-
håll och tid för umgänge mellan 
gamla och nya lionsvänner. Trots 
detta finns det säkert behov att se 
över rutiner och innehåll. Vi ser 
fram emot NSR-mötet i Rovaniemi 
i  januari 2016. BVL

Som avslutning på NSR-mötet får 
Finlands inkommande förbundsord-
förande, VCC Jari Rytkönen, som 
representant för nästa års värdland, 
ta emot den vandrande Nordiska 
Vikingen av Danmarks CC Benny Nis-
sen Raun. Foto: BVL

Deltagarna i NSR får en rapport av de nordiska medlemmarna i den internatio-
nella styrelsen, ID Svein Berntsen (t.v.) och ID Jouko Ruissalo (t.h.). Foto BVL
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Vi har redan under flera år drivit 
Finland i toppen-kampanjen. Det 
är inte att undra på att såväl finlän-
darnas som kandidatens tro på att 
vi ska lyckas nå våra mål, stundtals 
har ställts på prov. Finland i top-
pen-kampanjen har också varit det 
svåraste projekt som de finländska 
lionen någonsin har gett sig in på. 
Uppgiften är den mest eftertraktade 
och konkurrensutsatta inom Lions-
världen och tävlandet sker inte alltid 
enligt reglerna för ärligt spel.

Då vi i Finland driver igenom pro-
jekt med egna krafter ligger förutsätt-
ningarna för att vi ska lyckas i våra 
egna händer och vi har också lyck-
ats. Uppgiften som internationell 
president kräver ett omfattande för-
troende och stöd ute i världen. Det 
har vi också eftersträvat under åren 
som gått.

Finland har ett starkt stöd och 
medhåll. Vi har ändå varit tvungna 
att låta Japan och Indien köra förbi 
oss och under ytan har konkurren-
sen i Europa varit hård. Vi tror ändå 
att vår kampanj nu kommer att få en 
positiv lösning och Finland det ledar-

skap inom Lionsorganisationen som 
landet så väl förtjänar.

Jag vill rikta ett speciellt tack till 
Sverige och Norge som hela tiden 
tveklöst stött oss. Det nordiska sam-
arbetet är verkligen något att räkna 
med.

På Lion-tidningens spalter kan 
jag inte redogöra för allt som under 
årens lopp skett under ytan men 
kampanjarbetsgruppen sköter om 
att allt dokumenteras och att det 
här dokumentet, då det färdigställts, 
finns att tillgå för intresserade.

Kampanjhändelser 2015

”Presidentröret” börjar med valet 
till 2:a vicepresident. Även det här 
kommer att ändras. Vid den följande 
internationella årskongressen före-
slår man att stadgarna ändras så att 
man också väljer en 3:e vicepresident 
för organisationen. Det här skulle 
första gången ske 2016 då man väl-
jer två vicepresidenter. Vårt mål är då 
posten som 2:a vicepresident.

Valprocessen inleds med att orga-
nisationens ledningsgrupp (presi-

denterna) rekommenderar en kandi-
dat. Efter det fattar den internatio-
nella styrelsen för egen del ett mot-
svarande beslut. Vi vill nu ha den 
här rekommendationen. Beslutet 
görs sommaren 2015.

Ifall beslutet för vår egen del är 
positivt börjar kampanjen för 2.a 
vicepresidentskapet officiellt och 
den sträcker sig över hela det föl-
jande lionsåret. Kandidaten måste 
besöka och presentera sig vid alla 6 
regionala forum. Den här delen av 
kampanjen slutar i början av år 2016.

Efter detta och därutöver måste 
vi planera den del av kampanjen om 
sker vid själva valmötet. Där behöver 
man material, gästfrihet och i slutän-
dan en demonstration, en sådant 
massuppträdande som alla de som 
varit med om ett internationellt års-
möte har sett.

Det finns säkert motkandidater 
ända fram till början av årsmötet 
men de återtar i allmänhet sin kan-
didatur före mötet för att försäkra sig 
om sina framtida möjligheter. Så har 
jag även själv gjort ett par gånger. 
Ändå är det inte alltid så säkert. Vi 

röstade i Toronto 2014 och vi röstar 
i Honolulu 2015.

Nu återstår det att se om det 
också är fallet nästa år. I kampanjen 
bör man förbereda sig även för detta.

Då valet vid det internationella 
årsmötet är klart, är det kommande 
kampanjarbetet redan lättare. Man 
bör årligen visa ett visst mått av 
gästvänlighet och än en gång ska 
man ordna ett massuppträdande då 
utnämningen till internationell pre-
sident äger rum.

Vi har alltså alldeles tillräckligt att 
göra. Just nu lönar det sig inte att 
förlora tron på att vi skulle lyckas. 
Tvärtom, kampanjen fortsätter med 
oförminskad styrka.

Jag vill tacka alla Finlands lion för 
att de visat sin uthållighet i det här 
projektet som redan har pågått länge. 
Utan denna uthållighet skulle vi inte 
ha nått så långt som vi har gjort.

Harri Ala-Kulju
Förutvarande internationell 

direktor
Kandidat till 2:a vicepresident

Finland i toppen – vad händer 2015

Indien står i tur för den följande posten som vicepresident. PID Naresh Aggarwal är den som den internationella styrelsen rekommenderar. Jag har känt honom 
över 10 år och han är en positiv person som har en stark bakgrund som ledare. ISAAME-regionen har överskridit gränsen för 300  000 medlemmar och ligger 
nu, tillsmammans med Fjärran Östern, tätt bakom USA. Enbart Indien har över 200 000 medlemmar. Foto: Heikki Hemmilä.
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Lyssnarna var tysta och hörseln på 
helspänn. Jag kom att tänka på en 
julnatt vid Svir för länge sedan. Då 
man stod i lyssnarposteringen var 
nattens enda ljud det tidvis uppre-
pade dånet från grannlandets kano-
ner och vinande ljudet av projektiler. 
Av ljudet slöt vi oss till om julklap-
pen var ämnad för oss eller för det 
närliggande avsnittet. Så här beskrev 
lyssnarnas upplevelser av ordförande 
för kamratkåren vid Kauniala krigsin-
validsjukhus Tauno Nikki, 91, i hans 
tacktal, Nikki själv krigsinvalid och 
veteran från såväl Vinterkriget, Fort-
sättningskriget som Lapplandskriget.

Krigsinvaliden Nikki tackade 
konstnären Markus Niittymaa och 
LC Vantaa/Pähkinärinnes represen-
tanter för pianokonserten som ord-
nades i samband med Tack vetera-
nerna! -servicekampanjen. Konst-
när Niittymaa har avlagt examen 
vid Sibelius-Akademin och uppträ-
der med sin kvartett på turnéer i Fin-
land. En skivinspelning i Japan står 
också på vårens program. På sitt pro-
gram hade han kända gamla kompo-
sitioner, julmusik och dagens favorit-
melodier. På programmet stod även 
hans egna kompositioner.

Konserten som hölls två dagar 

före självständighetsdagen åhör-
des också av krigsinvaliden Jaakko 
Tanskala, 94, som några veckor tidi-
gare hade fått en inbjudan av repub-
likens president att som representant 
för kamratkåren vid Kauniala delta 
i slottsfesten. 60 invånare på Kau-
niala lyssnade till den stämnings-
fulla konserten. Två veckor senare 
besökte republikens president Sauli 
Niinistö och fru Jenni Haukio samma 
plats för att träffa veteranerna.

Tack veteranerna! 
-serviceaktiviteten

Tack veteranerna! är en riksom-
fattande serviceaktivitet för lions-
klubbarna till vilken man vid behov 
kan koppla en lokal penninginsam-
ling. Den egentliga perioden för akti-
viteten är 1.7.2014–30.6.2015 men 
då man gått in för att ge personlig 
hjälp, lönar det sig inte att sluta i 
mitten. Man lämnar inte sin kam-
rat. Aktiviteten förverkligas i samar-
bete med lokala veteran- och inva-
lidföreningar. Viktiga datum under 
våren 2015 är 13.3.2015, dagen 
för vinterkrigets slut (75-år) och 
27.4.2015 Nationella veterandagen. 
Det huvudsakliga servicesättet är 

Som i en lyssnarpostering vid Svir

Ordförande för kamratkåren vid Kauniala krigsinvalidsjukhus tackar konstnä-
ren och lionmedlemmarna. Personerna från vänster president Kari T. Piela, LC 
Vantaa/Pähkinärinne, ordförande, krigsinvaliden Tauno Nikki, pianokonstnä-
ren Markus Niittymaa samt krigsinvaliden Jaakko Tanskala.

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 
2014–2015

Styrelsens möten våren 2015 6/20.2.
 7/26.3. (option)
 8/23.4.
 9/12.6.
Guvernörsrådets möten: 
20–22.2.2015 Villmanstrand 
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
26–28.2.2016, Mariehamn, Åland (LC Mariehamn)

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2014–2015: 
– Skidning, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
– Bowling, LC Rauma/Ruori, februari-mars 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

den personliga hjälpen i vardagliga, 
enkla saker enligt den lokala situatio-
nen. Aktiviteten ger bra möjligheter 
till samarbete mellan ortens klubbar 
och att ta med partner och ungdo-
mar ger färg åt klubbverksamheten.

Också genom att ge ut informa-
tion på internet och i lokaltidningen 
som gäller klubbens deltagande i 
Tack veteranerna!-aktiviteten aktuali-
serar man verksamheten. Rapporte-
ringen av förverkligade aktiviteter är 

viktig för distriktets och den riksom-
fattande informationsspridningen 
samt för den internationella service-
rapporteringen. Alla som är över 90 
år gamla har mer eller mindre prob-
lem med synen varför ett lämpligt 
ställe för noteringar är verksamhet 
för synrelaterade insatser.

Markku Talvio
Medlem i Tack veteranerna!

-arbetsgruppen

Cirka 20 procent av Marockos befolk-
ning lever på eller under gränsen för 
fattigdom. Små barn får ofta inte 
den näring de behöver för att deras 
kroppar ska växa, eller den utbild-
ning de behöver för att utveckla 
sin intelligens. Många vuxna kvin-
nor, bland annat ett växande antal 
ensamma mödrar, fick aldrig möjlig-
het att gå i skola och har inga yrkes-
kunskaper såsom att kunna läsa eller 
skriva.

Lions ger hopp

Rabat Chelleh Lions Club såg de pro-
blem som outbildade kvinnor med 
barn hade. Lionmedlemmarna ville 
ge hopp till dessa familjer och hjälpa 
till att uppfylla det nationella målet 
att främja läskunnighet. Genom att 
starta en skola för kvinnor, där det 
också finns en förskola och skola 
för deras barn, uppfyller Lions hela 
familjens behov. “Det var länge vår 
dröm och nu får många barn en 
utbildning”, säger Nicole Mejjati, 
medlem i Rabat Chelleh Lions Club.

Lions hjälper marockanska kvinnor 
till ett bättre liv

Hårt arbete  
lönar sig

Lionmedlemmar som arbetar som 
lärare, mentorer och förebilder 
på detta center förändrar livet för 
marockanska kvinnor – en familj 
i taget. Medan de yngsta eleverna 
leker med kuber i ett klassrum lär 
sig äldre elever arabiska och fran-
ska i en annan del. Alla elever får ett 
mål varm mat, vilket för många är 
det enda mål mat de får om dagen. 
“Vi är mycket stolta och glada över 
att de här barnen har lärt sig läsa och 
skriva”, säger lionmedlemmen Kha-
dija Guedira.

Den här hjälpen ger mödrar tid 
att arbeta med sin egen utbildning. 
I ett land där 55 procent av kvinnor 
över 15 år inte kan läsa eller skriva 
är dessa viktiga färdigheter till hjälp 
för eleverna. “Jag lärde mig inte läsa 
eller skriva förrän jag kom hit”, säger 
eleven Fatima Meden. “I går grät jag 
av lycka här på centret för att jag får 
lära mig saker.”
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Januari har med fart ilat förbi och 
sportlovsperioden närmar sig. Bered-
ning av den kommande periodens 
verksamhets- och ekonomiplan och 
andra årsmötesärenden pågår för 
fullt. Du kommer väl ihåg att anmäla 
dig till Vuokatti i tid för att kunna 
inverka på besluten, träffa bekanta 
och uppleva den fina stämningen vid 
Lionsårsmötet!

Lionsförbundet grundades 
24.10.1960. Förbundet uppnår där-
med den betydande åldern av 55 år. 
Jag hoppas att förbundet med åren 
har växt, mognat och framför allt 
blivit visare men ändå genom åren 
bevarat sin smidighet och handlings-
förmåga: 55 år är ju ingen ålder att 
tala om. Vår verksamhet står inför 
många utmaningar som vi tar oss 
an ”starkare tillsammans”. Tron på 
framtiden och behovet av lionsarbete 
är fortsättningsvis stark. Jubiléet 
kommer inte att firas i någon högre 
grad. Dagen är ändå en officiell 
flaggningsdag för att hedra Förenta 
Nationerna och då kan man även 
dela med sig lite av festligheterna åt 
Lionsförbundet.

Årsmöteshandlingarna 
elektroniskt till 
medlemmarna

I början av mars sänds årsmöteskal-
lelsen, mötets föredragningslista och 
fullmaktsblanketten till klubbarna 
som brevpost. Övrigt material för 
mötet (bilagorna) samlas för sin del 

i PDF-format som man kan skriva ut 
från området för medlemmar på för-
bundets www-sidor. Länken finna 
på ett då aktuellt elektroniskt Lions-
meddelande. Därutöver utannonse-
ras årsmötet i Lion-tidningen 2/2015 
på samma sätt som under tidigare år.
 

Personalen bekantare 
genom Lion-tidningen

Fr.o.m. det här numret hittar man 
kontaktuppgifterna för Lionsförbun-
dets personal också på Lion-tidning-
ens sidor. Därtill kommer förbun-
dets personal att skriva i tidningen 
om aktuella ärenden som de bere-
der och verkställer.

Koncentrering kring Röda Fjädern -
-insamlingen och Lionsverksamhet-
ens 100-årsjubileum ur kommunika-
tions- och varumärkessynvinkel

Under år 2014 fortsatte stärkan-
det av Lionsverksamhetens synlighet 
också i elektronisk media. Tack vare 
vårt samarbete med MTV3:s Nuor-
ten hyväksi-kampanjen noterades 
Skeba semifinalen, de s.k. pake-
teringsdagarna i I- och O-distrik-
ten och Ansvaret är Vårt i MTV3:s 
nyhetsutsändningar. I samband 
med Näsdagsshowen noterades 
vårt insamlingsresultat synligt. Vår 
logo rullar också synligt som en del 
av Näsdagens efterreklam (”Tack till 
alla som deltog i insamlingen”) i de 
största affärscentren. I slutet av året 
filmades jag för insertserien ”Hundra 
berättelser” som sänds våren 2015. 

Den fungerar som nedräkning för 
konserten Live Aid ULS2017 som 
sänds i TV till förmån för Nya Barn-
sjukhuset 2017. Vi känner inte ännu 
till dagen då inserten visas.

I klubbarna, i distrikten och i för-
bundet arbetar man hela tiden med 
att öka vår synlighet så att vårt 
maskineri skulle vara välsmort under 
perioden 2016–2017. Då behöver vi 
all möjlig publicitet för att Röda Fjä-
dern-insamlingen och LCI 100-års-
jubiléet ska lyckas. Sett ur varumär-
kessynvinkel är det viktigt vi skulle 
kunna få Lions-servicedagen 8.10. 
som en permanent notering i klub-
barnas, distriktens och förbundets 
händelsekalender. Det att nästan 
tusen klubbar syns, hörs och verkar 
i olika delar av Finland har betydelse 
för vårt varumärke och vårt arbete.

Låt oss redan i år fira en gemen-
sam 8 oktober! Varumärkesarbets-
gruppen bereder planerna på att 
förverkliga tanken och ärendet har 
också förts fram vid de varumärkes-
utbildningar som har hållits i varje 
distrikt under hösten 2014. Varumär-
kesarbetsgruppens förhoppning är 
att firandet av dagen skulle tas med 
i klubbarnas verksamhetsplaner för 
nästa period. Fundera på saken!

***

Ha ork och solsken i ert Lionsarbete 
våren 2015!

2015 fyller Lionsförbundet 55 år

Bekantar sig med utrymmena för årsmötesveckoslutet i Vuokatti. Fotot togs 
av lokaltidningens redaktör.

Hawaii är känd för sin vackra natur, och den fortsätter att vara ett populärt 
resmål för semesterfirare från hela världen. Men precis som alla samhällen 
kräver det tid, arbetsinsatser och pengar för att bevara skönheten och säkra 
Hawaiis miljö.

Lions träder in

Personskador orsakade av slitna trottoarer kostade staden Honolulu mil-
jontals dollar när de blev stämda. Att förhindra att sopor dumpades i havet 

Lionmedlemmar bevarar Aloha-statens skönhet och säkerhet
krävde personella resurser för att märka upp alla avlopp i staden. Lions på 
Hawaii samarbetade för praktisk samhällsservice. Genom projektet Säkra 
trottoarer reparerade och fyllde upp trottoarer i områden med mycket tra-
fik för att förlänga livet för stadens kvarter med cirka fem år. De märkte upp 
budskapet “Inget avfall” på alla avlopp i hela staden för att skydda havet 
från farligt avfall. Andra miljöprojekt handlade om att städa bort skräp och 
ta bort klotter.

Samarbeta med det lokala samhället

“Det har blivit väldigt tydligt för oss inom stadens myndigheter att pri-
vat och allmänt samarbete verkligen är mycket bra, speciellt när det är ont 
om pengar”, säger Pete Carlisle, Honolulus borgmästare. Lionmedlemmarna 
arbetar i nära samarbete med staden Honolulu för att identifiera stadens 
miljö- och underhållsbehov och tillhandahålla frivilliga tjänster för att ta 
itu med dessa behov – vilket gagnar både samhället och skattebetalarna. 
Exempelvis hjälpte projektet Säkra trottoarer till att bespara staden kostna-
der på tusentals dollar per kvarter. ”Med engagemanget från Lions får vi mer 
gjort”, säger Carlisle.
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Vid årsmötet i Sotkamo inkommande juni kommer vi att ha intressanta 
omröstningar. Då det gäller personval står den intressantaste dusten i valet 
till internationell direktor. Det här tvååriga uppdraget hade vid tidsfristens 
utgång, 15.1., sökts av fem kandidater varav två från N-distriktet.

Till förbundets ordförande torde man välja den enda kandidaten VCC 
Jari Rytkönen. Till posten som vice ordförande finns två kandidater. Ordfö-
randeskapen är ettåriga.

Vid Lionsförbundets 62:a årsmöte i Sotkamo, Vuokatti väljer man också 
årsmötesarrangör för perioden 2017–2018, man fastställer distriktens kan-
didater till distriktsguvernör, behandlar stadgeenliga ärenden samt klubbar-
nas motioner till årsmötet.

Den egentliga årsmötesdagen är lördag 13.6.2015 men program som ingår 
årsmötespassen erbjuds redan fredag 12.6.2015.

Allt som allt har man 15.1.2015 till valen på förbundsnivå uppställt föl-
jande kandidater:

följer vi med hur det i bokningssyste-
met börjar strömma in beställningar.

Den egentliga årsmötesdagen är 
lördag 13.6.2015 men program som 
ingår årsmötespassen erbjuds redan 
fredag 12.6.2015.

Årsmötet hålls i Holiday Club 
Katinkulta. Som högkvartershotell 
fungerar Break Sokos Hotel Vuokatti.

Reservera logi för årsmötet redan 
nu! Som Finlands mest mångsidiga 
turistcentrum erbjuder Vuokatti ett 
utmärkt tillfälle att förena årsmötet 
med en kortare semesterresa. 

Vi vill speciellt bjuda in mötesre-
presentanter som för första gången 
deltar i årsmötet samt klubbar som 
fyller/fyllt 50 år till en årsmötesresa.
Ytterligare uppgifter om vad 
det finns att erbjuda ger 
http://www.vuokatti.fi. Årsmötets 
officiella sidor har öppnats: 
http://lionsvuosikokous2015.fi.

Irja Kallio och Helge Keitel

Årsmötets officiella 
sidor har öppnats:
http://lionsvuosikokous2015.fi

Årsmötet i Vuokatti 2015

Lionsförbundets generalsekreterare Maarit Kuikka och kommunikationsleda-
ren Thorleif Johansson besökte Sotkamo i september för att bekanta sig med 
högkvarteret och mötesplatsen.

Årsmötet hålls i Holiday Club Katin-
kulta och största delen av mötesdel-
tagarna kommer att bo i Katinkulta.

Aarto Mäkinen, ordförande för huvudkommittén för Vuokatti 2015, riktar en 
varm specialinbjudan till de ca femhundra klubbar som inte har haft en rep-
resentant på ett årsmöte.

Vuokatti i Sotkamo är ännu täckt av 
snö och is men inom några månader 
spricker naturen ut i en grönskande 
sommarprakt så att ni, bästa lion, 
trivs under både årsmöte och fritid.

Härifrån, bakom det stora vatt-
net, önskar vi våra lionsvänner Gott 
Nytt År 2015 och bjuder er välkom-
men till Vuokatti, till Lionsförbun-
dets 62:a årsmöte 12–14.6.2015.

Huvudkommittén för Vuokatti 
2015 kan berätta att arrangemangen 
har förlöpt väl, programmet är fär-
digt, möteslokalerna i skick och orga-
nisationen i träning. Med spänning 

Fem kandidater till det tvååriga uppdraget 
som internationell direktor

Förbundets ordförande (CC):
VCC Jari Rytkönen, LC Uurainen (107-G)

Förbundets vice ordförande (VCC):
DG Heikki Hemmilä, LC Ylivieska (107-O)
PDG Jarmo Rastas, LC Rovaniemi/Lainas (107-L)

Internationell direktor (ID):
PCC Markus Flaaming, LC Vantaa/Kaivoksela (107-N)
CC Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari (107-N)
IPCC Asko Merilä, LC Utajärvi (107-I)
PCC Heimo Potinkara, LC Lahti/Laune (107-C)
PCC Seppo Söderholm, LC Lappeenranta/Raja (107-D)
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Även under den här perioden har 
man speciellt betonat det inhem-
ska/finländska hos stiftelsen och 
man må igen konstatera att stiftel-
sens verksamhet är att stöda de fin-
ländska lionsklubbarnas serviceakti-
viteter samt att värna om Arne Rita-
ris livsgärning 

Stiftelsens styrelse tillsammans 
med funktionärer och distriktens 
kommittéordförande har gjort ett 
berömvärt arbete som riktats till 
medlemskåren genom att på många 
sätt informera om stiftelsens mångsi-
diga verksamhet. Under den här peri-
oden är ju målet ”stiftelsens verk-
samhet bekant för varje klubb och 
varje medlem”.

Responsen från fältet har gjort att 
stiftelsens styrelse har
1. förbättrat adressernas utseende 

genom att öka mellanbladen 
med tre

2. avlägsnat kategorin 2 ur bidrags-
direktiven som har till följd att 
bidragen beviljas högst upp till 
50 %.

3. Förlängt inlämningstiden för 
bidragsansökningar som gäller 
Tack veteranerna! -aktiviteten till 
31.3.2015. Slutrapporteringen 
bör vara hos stiftelsens ombuds-
man 30.6.2015. För Tack vetera-

nerna! -aktiviteter som rapporte-
ras efter detta kommer man inte 
att utbetala bidrag.

Snart är tiden inne för att planera den 
följande periodens verksamhet. Då 
ni funderar på kommande service-
aktiviteter ska ni reda ut möjlighe-
terna att ansöka om stöd från Arne 
Ritari-stiftelsen för att förverkliga 
aktiviteten. Noterbara saker är bl.a. 
att aktiviteten administreras av klub-
ben, gäller ett icke-inkomstbringande 
ändamål, innehåller servicearbete av 
klubbmedlemmarna och att bidrags-
ansökningarna sänds till stiftelsens 
ombudsman i god tid före aktivite-
ten förverkligas.

För varje verksamhetsperiod reser-
verar stiftelsen ett anslag för att 
stöda klubbarnas serviceaktiviteter. 
Tydliga direktiv hittar man på Arne 
Ritari-stiftelsens webbsidor. Distrik-
tens ARS-kommittéordförandenas 
sakkunskap och stöd står till förfo-
gande.

Man har tillsvidare beviljat närapå 
1600 medlemskap i Arne Ritari-gillet 
(grundat 1994). Kvinnornas andel är 
ca 3 %. Jag vågar mig på att före-
slå för och sporra även kvinnoklub-
bar att överväga att belöna förtjänta 
medlemmar med det uppskattade 
medlemskapet i Arne Ritari-gillet.

Lionsförbundet har beviljats nya insamlingstillstånd för Fastlands-Finland 
och för Åland för tiden 1.1–31.12.2015. Polisstyrelsen har 5.12.2014 bevil-
jat Lionsförbundet penninginsamlingstillståndet POL-2014-8657 för Finland 
undantaget Åland. Ålands Landskapsstyrelse har för sin del 25.8.2015 bevil-
jat insamlingstillståndet ÅLR/6702 för Åland.

Nya insamlingsmål och insamlingssätt 

Med de tillstånd som tidigare varit i kraft, kunde Lionsförbundet samla in 
medel endast för katastrofer. Med de nya tillstånden kan man samla in medel 
även för olycksoffer i Finland, för Lionsförbundets ungdomsarbete (ungdom-
sutbyte och -läger, för att stöda leoverksamheten, Ungdomens arena, Skeba, 
Orkester Norden och European Musical Competition) samt för biståndsar-
bete i Sri Lanka (fadderbarn och synvård).

Det ges även nya möjligheter till att samla in medel som möjliggör att via 
olika kanaler effektivera insamlandet. I fortsättningen kan man donera medel 
bl.a. via textmeddelanden, genom att ringa till ett donationstelefonnummer 
eller t.o.m. att stöda vårt arbete via lahjoitus.fi - tjänsten.

Information om insamlingstillståndet bör  
meddelas då man ber om donationer

Då man inleder en penninginsamling bör man i det sammanhanget meddela 

Stöd från Arne Ritari-stiftelsen ger 
möjlighet till stora serviceaktiviteter!

Liisa Laukkala dubbades till riddare (riddare nr 1502) vid LC Oulu/Sarats 20-års-
jubileum i Uleåborg 13.9.2014. Ceremonin utfördes av lion Tuula Seppänen 
som var den första kvinnliga riddaren (riddare nr 129). Hon dubbades till rid-
dare 9.5.1999 vid LC Oulu/Sarats 5-årsjubileum.

Under det här året är stiftelsens 
mål 150 nya riddare och man har 
redan nu nått nästan 50 % av målet. 
Tack till klubbarna för de utmärkta 
besluten.

Bästa lionsriddare och partner, 
jag önskar er på Arne Ritari-stiftel-
sens vägnar välkomna till den tradi-
tionella riddarlunchen vid Lionsför-

bundets årsmöte i Sotkamo. Anmäl-
ningsdirektiv hittar man på Lionsför-
bundets webbsidor.

Jag önskar alla medlemmar soligt 
vinterföre och glädjefylld väntan på 
våren!

Sinikka Uola
2 VDG, styrelseordförande för 

Arne Ritari-stiftelsen

Lionsförbundets nya insamlingstillstånd för 2015
allmänheten uppgifter om tillståndsmottagaren, beviljande myndighet, till-
ståndets nummer och datum för beviljandet, insamlingsperioden och -områ-
det, användningsändamål för insamlade medel och tiden under vilken med-
len kommer att användas för insamlingsändamålet samt uppgifter om den 
som sköter de praktiska arrangemangen. I praktiken betyder detta att alltid 
då man ber om en donation bör de nämnda uppgifterna synas, se nedan 
exempel på hur man kan notera uppgifterna.

Insamlingstillstånd POL-2014-8657, i kraft 1.1–31.12.2015 hela Finland 
förutom Åland, beviljat av Polisstyrelsen 5.12.2014.

Insamlingstillstånd ÅLR 2014/6072, i kraft 1.1–31.12.2015, Åland, bevil-
jat av Ålands Landskapsregering 25.8.2014. 

De insamlade medlen används för katastrofarbete, Lionsförbundets ung-
domsarbete och för biståndsarbete i Sri Lanka.

Ett penninginsamlingskonto för alla insamlingsmål

Alla intäkter som täcks av insamlingslovet betalas in på vårt 
penningin samlingskonto 
Danske Bank, DABAFIHH, FI 54 8000 1970 8298 84 
(s.k. katastrofkontost)

Ytterligare information: Sari Pirinen, service- och 
medelinsamlingssekreterare, sari.pirinen@lions.fi eller tfn 040  417  4862.
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Lionsklubbarna i Jeppo, Munsala och Nykarleby ordnade även senaste 
år den traditionella Lucia omröstningen. Lucia blev Cecilia Back och 
tärnor Elin Eriksson samt  Gabrielle Nyholm. Årets kröning på torget 
blev välbesökt. Också festen efteråt gick av stapeln i en fullsatt kyrka.

Lucia-trion har haft ett fullspikat program med framträdanden på 
daghem, skolor, pensionärsboenden, sjukhus m.m. Ett 40-tal framträ-
danden hann de med mellan Luciadagen och trettondagen.

Medlen från insamlingen delas ut till behövande i Nykarleby, Jeppo 
och Munsala. FL/LC Munsala

Lucia i Nykarleby
Eric Kjerulf, lion sedan 1958, fick i december besök av Jakobstads Lucia, 
Amy Penttala och tärnorna Madeleine Björkman och Julia Löf. Eric är 
själv priviligierad medlem i LC Jakobstad och fyller snart 101 år och bor 
fortfarande hemma.  Han gav luciatrion en lektion i Finlands historia 
genom att berätta om händelser från sin egen barndom.

Luciatrion har genomfört över 60 uppdrag genom att besöka åld-
ringshem, sjukhus, föreningars, församlingars och kommuners julfes-
ter mm. och det sista uppdraget utfördes den 5 januari. Foto:  Gunnel 
Boström.

Luciabesök hos Lionveteran

I oktober ordnade LC Nykarleby/Älvor en motionsdag och Nykarleby-
nejdens sång- och musikförbund (NSMF) tillsammans med LC Nykar-
leby en välgörenhetskonsert. Behållningen från bägge arrangemangen 
blev 6.250 €‚ som överräcktes till Österbottens  Cancerförening rf, till 
den palliativa vården i Österbotten.

På bilden fr.v. övre raden Michael Kronlund LC Nykarleby, 
Ann-Charlott Enlund NSMF, Margaretha Johansson LC Nykarleby/
Älvor, Kerstin Nysten NSMF, nedre raden Helena Nukala-Kronlund 
NSMF samt Markku Suoranta Österbottens Cancerförening. Foto: Ralf 
Hästbacka.

Motionsdag och 
välgörenhetskonsert för 
cancervård

LC Kronoby fyller 60! 
LC Kronoby, som är den 13:e äldsta lionsklubben i Finland (och en 
av de två äldsta landsortsklubbarna) firar i år sitt 60:e verksamhetsår. 
Klubben, som bäst kan beskrivas som liten men naggande god, har 
beslutat fira ”i arbetets tecken”, med mer fokus på aktiviteter än på 
stora festligheter. Utmärkande för klubben är just en väldigt god upp-
slutning bland bröderna vid större praktiska aktiviteter som pappersin-
samling och jultippning.

Under hösten har klubben tagit in en ny medlem, och kommer på 
nästa månadsmöte att ta in en till. Klubbens fadderbarn på Sri Lanka 
har blivit färdig ingenjör, och klubben har tagit ett nytt fadderbarn. En 
glasögoninsamling har startats, till förmån för behövande i Sri Lanka, 
och i december är det igen dags för jultippningen, där man får tippa 
värdet på en så modell större, fylld med mat. Klubben samarbetar med 
grannklubbarna om Karlebynejdens lucia, och också med kommunen 
och församlingen, för att kunna hjälpa där det behövs.

Bjarne Träisk

På bilden överlämnar president Marcus Riska en tv till den nyanlända 
syriska flyktingfamiljen Al-zoubi. Tv som medel för språkinlärning är 
inte att förakta!
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Perinteiseen tapaan B- ja N-piiri tekivät kunniakäynnin Helsingin Hietaniemen 
hautausmaalle 10.1.2015. Sankarihaudan juhlallisuuksissa oli yli 200 leijonaa ja puolisoa. 
Kunniakäynnin jälkeen osallistuttiin Melvin Jonesin syntymäpäivän (13.1.) kunniaksi 
juhlalounaalle, joka tällä kerralla järjestettiin pääkaupungin keskustassa Kansallissalissa. 
Juhlapuhujana oli Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauhamäki. 
Tilaisuuksien järjestelyvuorossa oli N-piiri kuvernööri Sini Eloholman johdolla. 
– Kuvassa lippulinjaa johtaa eversti evp, lion Pekka Majuri. Suomen lippua kantaa 
Jarmo Vainioniemi airueinaan Lea Järvikare ja Pertti Ratia. B-piirin lipunkantajana on 
Emilia Talvisaari ja N-piirin lipunkantajana Kyösti Pyysalo. Kuva Antti Tuomikoski.


