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Nenäpäivänä
muistettiin

kehitysmaiden
lapsia!



Toimituksen näkökulmasta
Kutsu Lions Forumiin ja 
kuvernöörineuvoston kokoukseen 
5/2014–2015 
Aika:  Perjantai 20.2.2015 – sunnuntai 22.2.2015 
Paikka: Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha (Lappeenranta)

Ohjelma:
Perjantai 20.2.2015
14.00–16.00 Lions-liiton hallituksen kokous
16.30–19.30 Kuvernöörineuvoston infotilaisuus
20.00– Yhteinen buffet-illallinen

Lauantai 21.2.2015
08.00–10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00–11.00 Avajaisjuhla
11.00–12.15 Lions Forum – Teema: Megatrendit vaikuttavat lionstoimintaan, miten?
12.15–13.15 Lounas
13.15–14.30 Lions Forum – Teema: Alustava strategia- ja toimintasuunnitelma 
 sekä talouden sopeuttaminen
14.30–15.00 Päiväkahvi
15.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous (kaikille avoin)
19.30–24.00 Iltajuhla (smokki tai tumma puku)

Puolisot ja seuralaiset:
08.00–13.15 Kuten lionit
13.15–14.15 Rauhan alueen historian esittelyä
14.15–14.45 Päiväkahvi
14.45–16.00 Rauhan alue ja palvelut tänään
19.30–24.00 Iltajuhla

Sunnuntai 22.2.2015
10.00– Koulutuksia ja kokouksia
12.00–13.00 Lounas

TERVETULOA SAIMAAN RANNALLE – ”SIE JA MIE YHES KOOS”

SUOMEN LIONS-LIITTO RY 

 Tuomo Holopainen   Maarit Kuikka
     puheenjohtaja        pääsihteeri_______________________________________________________

ILMOITTAUTUMINEN LIONS FORUMIIN JA 
KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSEEN 
Ilmoittautumiset ja ateriapalvelut sekä seuralaisohjelma pyydetään varaamaan 16.1.2015 
mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.fi/jäsenille/kokouksia olevan linkin kautta. 
Ilmoittautumismaksut ateriapalveluineen laskuttaa LC Lappeenranta/Weera tehdyn 
varauksen mukaan.

ILMOITTAUTUMINEN Lion Puoliso/seuralainen
Ilmoittautumismaksu (pakollinen) 10 €  5 €
Perjantai 20.2.2015
Keittolounas  10 € 10 € 
Buffet-illallinen  26 € 26 €
Lauantai 21.2.2015
Tulokahvi (sisältää pikkusuolaisen)  8 €  8 €
Lounas noutopöydästä 18 € 18 €
Päiväkahvi (sisältää makean)  8 €  8 €
Iltajuhlan buffet-illallinen 42 € 42 €
Sunnuntai 22.2.2015
Lounas noutopöydästä 18 € 18 €

MAJOITUS JA MAJOITUSVARAUKSET
Holiday Club Saimaa, Rauhanrinne 1, 55320 Rauha. 
Majoitustilat sijaitsevat Holiday Club Saimaan tyylikkäässä Castle-osassa.
Hinnat: – 1 hengen huone:  108 €/vrk
 – 2 hengen huone:  128 €/vrk
Hinnat sisältävät aamiaisen, kylpyläpalvelut ja saunamaailman käytön.
Majoitus varataan suoraan Holiday Club Saimaasta 16.1.2015 mennessä. 
Puhelin 030 686 1000 tai sähköposti: hotellimyynti.saimaa@holidayclub.fi . 
Varaustunnus LIONS. Varaajan on ilmoitettava varauksen yhteydessä luottokortin numero 
ja luottokortin voimassaoloaika. Majoituskustannukset maksetaan paikan päällä.

Lisätiedot: Nina Huttunen, puh. 040 501 8394,  nina.huttunen@lions.fi  tai 
CC Tuomo Holopainen, puh. 0400 677 293, tuomo.holopainen@lions.fi

Nenäpäivästä jouluun

Iloinen Nenäpäivä on takana. Klubien erilaiset leikkimieliset kampanjat 
punanenineen valtasivat torit ja turut ja saivat ihmiset iloisiksi. Kehitys-
maiden lasten auttamiseksi oli helppo kerätä ja monet ihmiset tulivat tuo-

maan kolikkonsa tai setelinsä keräyslippaaseen kerääjän nähtyään. Hyvin 
markkinoitu aktiviteetti antoi tähän mahdollisuuden. Ja tapahtumista saa-
tiin näkyvyyttä eri viestimissä. Suurimman potin toi 7.11. televisioitu Nenä-
päivän suora jättilähetys. Leijonatkin osoittivat olevansa varteenotettava 
keräyskumppani saamalla jo Nenäpäiväiltaan mennessä kasaan yli 126  000 
euroa. Ja jatkoa seuraa, kampanja ei ole vielä päättynyt. Kaikkiaanhan keräys-
päivän tulos oli yli 3,4 miljoonaa euroa.

Merkillepantavaa oli, että naiset ja nuoret olivat aktiivisimpia lahjoitta-
jia.  Mutta kyllä keräyslippaisiin kolahtivat monen iäkkäämmänkin ihmisen 
rahat. Itse seisoin veikkauspisteen lähettyvillä ja monet pelaajat tiputtivat 
lippaaseen pelimaksusta jääneet kolikot. Hyvä niinkin.

Jotkut keskustelemaan tulleet henkilöt ihmettelivät keräyskohdetta. Hei-
dän mielestään kotimaassakin on köyhiä ja autettavia riittävästi. Näinhän 
se tietysti onkin, mutta kehitysmaiden lapsillakin on oikeus terveydenhoi-
toon ja koulutukseen. Muutamalla kympillä pystytään auttamaan useita 
lapsia saamaan mm. terveytensä takaisin. Pienikin lahjoitus antaa suuren 
hyödyn niille, jotka sitä eniten tarvitsevat.

Kokonaisuutena Nenäpäivä oli oiva johdatus lähestyvään jouluun ja rin-
toihin alkoi nousta aito joulumieli. Hyvää mieltä levitti myös pienten lasten 
innokkaat rahojen pudotukset lippaisiin. He halusivat auttaa toisia lapsia 
saamaan paremmat olot, ruokaa, lääkkeitä ja koulutusta.

Kiitos veteraaneille

Leijonien vilkas aktiviteettivuosi sisältää myös vuosikokouksen päätöksen 
mukaisesti Kiitos veteraanit -palveluaktiviteetin. Hyvin voimia on riittänyt 
tähänkin ja monin eri tavoin isänmaamme pelastajia on muistettu. Vete-
raaneja on viety lounaalle, on järjestetty hienoja konsertteja, teatteriesityk-
siin on järjestetty kuljetukset ja hankittu veteraaneille liput. Mutta paljon 
on tehty työtäkin veteraanien olojen helpottamiseksi. 

Seuraavaksi valmistaudumme nuorison hyväksi järjestettävään  Punainen 
Sulka -keräykseen. Järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa ja tavoitteena oleva 
viiden miljoonan euron potti tuntuu realistiselle. Suuriin toimintamuotoi-
hin kuuluu myös lionsjärjestön lähestyvä 100-vuotisjuhla. Järjestelyt tähän 
on aloitettu Suomessakin.

Iloista Joulua!

Lapset laskevat päiviä jouluun. Aika tuntuu kuluvan kuin siivillä ja jouluun 
on todellakin vähän aikaa. Joululaulut kaikuvat kauppakeskuksissa ja jou-
luvalot on sytytetty mahdollisimman moniin paikkoihin.

Uskotaan mekin lasten tavoin jouluun ja annetaan joulumielen vallata 
sydämemme. Tätä tunnetta lisää antamisen ilo. Ulotetaan se ilo myös hei-
kompiosaisiin ja luodaan joulupakettien muodossa hyvää mieltä niin koti-
maassa kuin kehitysmaissakin. 

Joulupukki lähtee piakkoin poroineen liikkeelle. Onko siis joulupukilla 
osoitteet syrjäisimpiinkin koteihin? Ollaan me leijonat pukin apulaisia!

Rauhallista ja 
Hyvää Joulua!

Raimo Naumanen
päätoimittaja
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 4. joulukuuta

6/2014
KANNEN KUVA: Vaikka joulu on jo muutaman viikon päässä, Nenä-
päivän aikaan Joulupukki ehti osallistua lipaskeräykseen kehitysmaiden 
lapsien hyväksi. Lion Anita Hakaojan lipas täyttyi mukavasti, kun Joulu-
pukki kaivoi punaisen turkkinsa taskusta kourallisen kolikoita. Taisipa jou-
kossa olla jokunen setelikin. Pukin askel osui keräyspisteeseen Kuopiossa 
hänen saavuttuaan Tahkolta laskettelemasta. Lentokoneella matka jat-
kui Rovaniemelle. Tontut sen sijaan ahersivat vielä työn touhussa. Kuva: 
Raimo Naumanen.

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 5.2. (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.

Presidentti laulupäällä
Kansainvälinen presi-
dentti Joe Preston on 
kirjoittanut teemalau-
lun ylpeyden tuntemi-
sesta Lions-työssä ja vakau-
muksella karjaisusta. Verkkosivuilta voi kuunnella 
Prestonin upean teemalaulun. ………………….. 4

Kansainvälinen hallitus 
aloitti ……………...............................……… 5

Palveluvoima tavoite
Jäsenvoiman vahvistami-
nen on Suomi johtoon 
-kampanjalle tärkeä asia. 
Vain jäsenvoimalla voimme 
lahjoittaa isänmaallemme 
100-vuotisjuhlavuoden suurimman lahjoituksen 
toteuttamalla Punainen Sulka -kampanjan hyvin 
tuloksin. Asetetaan Suomessakin palveluvoima 
ykköstavoitteeksi. Tahto ja työ ovat avainsanat. 
Ja muistetaan kysyä yhtä, niin yksi kymmenestä  
vastaa varmasti kyllä. ………...................……… 9

Nenäpäivätulos oli
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Vastuu on meidän -aktiviteet-
tia ja siihen oleellisena osana 
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käytön opasvihkoa on syksyn 
aikana toimitettu 3. luokkalai-
sille eri puolille Suomea aina 
Sodankylää myöten. Työ jat-
kuu ja jokaisen klubin tulisi varmistaa mukanaolo 
kampanjassa! ….........................….....…….. 35
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EF juhlatunnelmissa
Eurooppa Forum kokoontui Englannin Birmingha-
missa marraskuussa juhlatunnelmissa. Kyseessä 
oli 60. kokous. Forumissa oli mukana koko jär-
jestön johto ja siellä käytiin läpi mm. normaalien 
kokousasioiden lisäksi kansainvälisten president-
tien tapaamiset, seminaareja ja työryhmiä, nuori-
sovaihtoa ja Young Ambassador kilpailu. Musiik-
kikilpailu käytiin tällä kertaa käyrätorvilla. Pai-
kalla oli myös Suomen uusi kansainvälinen joh-
taja Jouko Ruissalo, joka kuului puheenjohtajis-
toon (kuva) …………….....................…… 10–11

Lähde Havaijille LCI:n
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Svenska sidor ………………......…………. 64–73
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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 ǾYSTEIN BERNTSEN, Hetlevik, 
Norja, GEORGE TH. PAPAS, Limassol, 
Kypros, ERIC R. CARTER Auckland,  
Uusi Seelanti,  N.S. SANKAR Tamil 
Nadu,  Intia, RATNASWAMY 
MURUGAN, Kerala, Intia.

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

Ollessani Afrikassa koin jotakin sel-
laista, jota en koskaan unohda. Näin 
luonnossa sattumalta kaksi leijo-
naa, ja urosleijona karjaisi. Karjaisu 
oli kypsä, pauhaava tervehdys eikä 
mitään nöyrää, hillittyä ääntä. Tui-
jottaessaan meitä edelleen leijona 
karjaisi vielä kahdeksan tai yhdek-
sän kertaa. Se karjui vakaumuksella.

Juuri siten meidän lionien on 
toimittava. Meidän on karjuttava 
vakaumuksella. Meidän on painet-
tava “tassunjälkiämme” kaikkialle 
omilla paikkakunnillamme. Karjunta 
ilman vakaumusta on pelkkää kovaa 
ääntä. Me lionit vähättelemme toi-
sinaan itseämme emmekä ymmärrä, 
miten paljon voimme saada aikaan. 
Älkää tyytykö keskinkertaisuuteen 
lioneina tai klubina. Nelson Man-
dela on sanonut kuvaavasti: “Pie-
neksi tekeytymisessä ei ole mitään 
intohimoa – se on tyytymistä vähäi-
sempään elämään kuin mihin pys-
tyisi.”

 Kirjoittamani teemalaulu kiteyt-
tää tämän saman viestin ylpeyden 
tuntemisesta ja vakaumuksella kar-
jumisesta:

Lionien ylpeys työstään 
vie menestykseen

Tee entistä enemmän, ota vauhtia 
ja KARJU kuin leijona,
Kerro koko maailmalle, että emme 
koskaan anna periksi,
Me olemme lionsklubeja eikä meille 
voi kukaan sanoa ei, ei, ei,
Joten tee entistä enemmän ja 
olemme vahvempia yhdessä. 

Asian ydin on tässä: Etsikää omassa 
klubissanne tehtävä, joka parhaiten 
sopii teille. Etsikää klubillenne sel-
lainen hanke, joka sopii parhaiten 
omalle paikkakunnallenne. Jalkapal-
lotähti Mia Hamm on ymmärtänyt, 
että motivaatio kumpuaa pohjimmil-
taan syvästä kiintymyksestä tai miel-
tymyksestä. Hän on sanonut: “Jos 
ei rakasta sitä, mitä tekee, ei tee sitä 
kovinkaan suurella vakaumuksella 
tai intohimoisesti.”

Teidän ei tarvitse keksiä uudel-
leen pyörää. Jutelkaa muiden klubien 
lionien kanssa. Lukekaa LION-lehti 
huolellisesti ja käykää LCI:n verk-
kosivuilla. Vihjeitä ja työvälineitä 
on runsaasti. Tai käyttäkää kehit-
tämääni paremman klubin rakenta-
misen menetelmää. Se on yksinker-

tainen, nelivaiheinen menetelmä. 
Arvioi kaa klubinne, asettakaa rea-
listiset, mitattavissa olevat tavoit-
teet, tehkää suunnitelma ja toteut-
takaa se. 

Tämä kuulostaa tervejärkiseltä, 
ja sitä se onkin. Terve järki käskee 
meitä myös tekemään muutoksia ja 
parannuksia. Ollaksenne vahvempia 
yhdessä teidän on edettävä suun-
nitelmallisesti. Karjukaa ylpeästi, 
ennen kuin loikkaatte eteenpäin, 
mutta loikatkaa. Palvelutyömme 
menestymisessä on kyse siitä, että 
tunnemme ylpeyttä ja arvostamme 
kykyjämme. Kirjailija Henry David 
Thoreau on ilmaissut asian seu-
raavasti: “Jos etenee luottavaisesti 
omien unelmiensa suuntaisesti ja 
pyrkii elämään itselleen kuvittele-
maansa elämää, tulee kohtaamaan 
menestystä, jota ei ole osannut edes 
odottaa. ”

Osoitteesta lionmagazine.org voi kuunnella kansainvälisen presidentin Joe Prestonin laulavan teemalaulunsa. 
Kuva: RNen.
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Toivotamme kaikille jäsenillemme,
jokaiselle lionsperheelle ja leolle
sekä yhteistyökumppaneillemme

Rauhallista Joulua 
ja Hyvää Uutta Vuotta 2015

Fridfull Jul och Gott Nytt År 2015
tillönskar vi alla våra medlemmar,

varje lionsfamilj och leo
samt våra samarbetspartners.

Suomen Lions-liitto ry
Finlands Lionsförbund rf

Arne Ritari-säätiö - Arne Ritari-stiftelsen

Lions-liiton toimisto on kiinni viikon 52

Liiton_joulutervehdys2014-3.indd   1 10.11.2014   11:58:38

Lions-järjestön kansainvälinen halli-
tus kokoontui ensimmäiseen varsi-
naiseen kokoukseensa Scottsdaleen 
Arizonaan. Se on osavaltioin pää-
kaupungin Phoenixin välittömässä 
tuntumassa oleva yhteisö, oikeas-
taan esikaupunkialuetta. Lämpötila 
ulkona oli koko ajan yli 30 astetta 
ja pääasiallisin kasvi luonnossa oli 
kaktus.

Kokouksessa työskenneltiin 
komiteoissa, jotka vastasivat pääma-
jan toimistorakennetta. Minun komi-
teani on Membership  development 
committee, suomalaisittain Jäsenko-
mitea. Komiteat valmistelivat oman 
alueensa esille tulleista asioista esi-
tyksiä, jotka sitten yhteisessä lop-
puistunnossa esiteltiin, keskustel-
tiin ja äänestettiin. Käsittelytapa on 
melko raskas, mutta ehkä tarpeel-
linen ison kansainvälisen järjestön 
hallinnoimisessa. Ainakin paljon 
asioita ehdittiin käsitellä.

Meidän suomalaisten kannalta 
lähiaikojen tärkeimpiä asioita oli-
vat kansainväliseen johtajistoon ja 
presidentin valintaan liittyvät ehdo-
tukset. Lopulliset päätökset näistä 
 asioista tehdään Havaijin vuosiko-
kouksessa. Muutosehdotukset:

Järjestöön valitaan vuodesta 2016 
alkaen kolmas varapresidentti, jolle 
kuitenkin tulee rajatut oikeudet ja 
velvollisuudet

Presidenttiehdokkaiden kelpoi-
suutta tutkimaan perustetaan komi-
tea, johon kutsutaan edustaja jokai-
selta maantieteelliseltä alueelta. 
Ensisijaisesti entinen presidentti. 
Komitea ei valitse ehdokasta, sen 
tekevät virassa olevat presidentit.

Maantieteellisten alueiden joh-
tajapaikkajakoa muutetaan jäsen-
määrän muutosten mukaisesti. 
USA menettää kolme paikkaa vuo-
teen 2018 mennessä Aasian alueille. 
Euroopan paikkamäärä säilyy kuu-
tena. Käytännössä se merkitsee, että 
Suomeen tulee seuraava kansainväli-
sen johtajan tehtävä kaudelle 2016–
2018, ellei Harri Ala-Kuljun presi-
denttitehtävä muuta tilannetta. 

Jäsenyysasioissa eniten käsitte-
lyaikaa veivät Intiaa koskevat pää-
tökset. Virheet piirikuvernöörivalin-
noissa ja muutkin epäselvyydet vaa-
tivat paljon keskustelua.

Pohjoismaista esillä olivat Tans-
kan yhden piirin ja Norjan kol-
men piirin lakkauttaminen ja niistä 
aiheutuvat järjestelyt. Uusi piirijako 

hyväksyttiin. Toivottavasti me Suo-
messa saamme jäsenmäärän säily-
mään kaikissa piireissä niin, että vas-
taavaan ei jouduta.

Satavuotiskampanja on tällä ja 
tulevalla kaudella erityisen huo-
mion kohteena. Siihen liittyvä tapah-
tumien raportointi on erittäin tär-
keässä asemassa. Seurantaa on kehi-
tetty ja kehitetään edelleen kansain-
välisen jäsenrekisterin MyLCI:n kei-
noin. Suomi ei vielä ole mukana 
MyLCI:käyttäjänä, mutta siirtymis-
mahdollisuutta selvitellään parhail-
laan.

Kansainvälisen järjestön Lion-
lehti muuttuu vuoden 2018 alusta 
vain sähköisenä versiona ilmesty-
väksi. Päätöksen vaikutusta Suo-
men lehteen ja sen saamaan talou-
delliseen tukeen ei vielä tiedetä. Asia 

tarkentuu huhtikuun kokouksessa. 
Kokouksen jälkeen osallistu-

jilla oli mahdollisuus omakustan-
teisesti osallistua retkeen järjestön 
perustajan Melwin Jonesin synty-
mäpaikalle Fort Thomasiin, pieneen 
 Saffordin linnoituskaupunkiin erä-
maan keskelle noin 200 kilometriä 
 Phoenixista. Sinne paikalliset lionit 
ovat pystyttäneet muistomerkin ja 
perustaneet Melvin Jones-museon. 
Varat näiden perustamiseen on 
saatu maailman lionien lahjoituk-
sina. Aluetta laajennetaan kun lisää 
varoja saadaan. Paikallinen Lions-
klubi tarjoili kävijöille lounaan ret-
kityyliin. 

Seuraava LCI:n hallituksen kokous 
on huhtikuussa.

Jouko Ruissalo
Kansainvälinen johtaja 2014–2016

Kansainvälinen 
hallitus Arizonassa

Kansainvälisen hallituksen jäsen Jouko Ruissalo puolisonsa Pirkon kanssa 
 Melvin Jonesin muistomerkillä Fort Thomasissa, Suffordin kaupungissa.
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Joulu lähestyy – kalenterivuoden viimeinen 
kuukausi on kiireistä aikaa

Tuomo Holopainen
Puheenjohtaja

Olen ilolla pannut merkille miten 
monin eri tavoin lionit tekevät 
hyvää. Joulun lähestyessä klubit jär-
jestävät satoja tapahtumia ja palve-
luaktiviteetteja. Kohderyhminä ovat 
lapset ja nuoret, sotiemme veteraa-
nit, vähäosaiset, ikäihmiset ja monet 
muut ryhmät. Klubien järjestämät 
konsertit ja muut tapahtumat tar-
joavat elämyksiä, lisäten yhteisölli-
syyttä ja parantaen lionsklubien tun-
nettuutta. 

Olemme syksyn aikana saaneet 
positiivista julkisuutta kautta maan 
useilla eri aktiviteeteilla. Hyvinä esi-
merkkeinä ovat mm. Nenäpäivä, 
Kiitos Veteraanit -palveluaktiviteetti 
sekä Lions Quest ja Vastuu on mei-
dän -aktiviteettimme, jotka ovat ylit-
täneet uutiskynnyksen jopa sähköi-
sissä medioissa. 

Yksi näkyvä aktiviteetti on tämän 
lehden ilmestyessä parhaimmillaan 
käynnissä. Tämä on Lions-liiton 
joulukorttien postittaminen ystä-
villemme. Jokaisessa kortissa on 
logomme ”Lions – monta tapaa 
tehdä hyvää.” Se viestii toimin-
nastamme tyylikkäästi. Innostan 
jokaista lionia ostamaan liiton jou-
lukortteja. Joulukorttituotot ohja-
taan klubien ja Lions-liiton lasten ja 
nuorten aktiviteettien tukemiseen. 
Olemme tässäkin hyvällä asialla.

 
Järjestömme 

100-vuotisjuhlakampanja 
on alkanut

Lions-järjestön 100 v. juhlavuoden 
toimenpiteet käynnistyivät 1.7.2014 
alkaen. Varsinaista juhlavuotta vie-
tämme maailman laajuisesti vuonna 
2017, myös Suomessa. Kansainväli-
nen presidentti Joe Preston on kut-
sunut kaikki klubit mukaan tähän 
historialliseen tapahtumaan osal-
listumalla palveluohjelmaan, jonka 
tavoitteena palvella yhteensä 100 
miljoonaa ihmistä joulukuuhun 
2017 mennessä. Juhlavuoden suo-
menkieliset sivut on avattu osoit-
teessa www.lions100.org/FI. Kan-
nattaa tutustua.

Lionsklubit ja lionit voivat osal-
listua palveluhaasteeseen kohdista-
malla palveluja neljään ohjelmaan: 

Nuoriso, Näkökyky, Nälän helpot-
taminen ja Ympäristön suojelemi-
nen. Maailmanlaajuisena tavoitteena 
on auttaa jokaisessa ohjelmassa 25 
miljoonaa ihmistä. Suomen lions-
klubeilla on satoja erilaisia palvelu-
aktiviteetteja, joista merkittävä osa 
voidaan kohdistaa johonkin edellä 
mainituista ohjelmista. Tavoittei-
den toteutumisen seurannan kan-
nalta on oleellista, että klubit rapor-
toivat kaikki toimenpiteensä. Rapor-
toinnista on annettu klubisihteereille 
riittävät ohjeet. 

Ask One – Pyydä yhtä 
ja Keep All – Pidä kaikki 

-jäsenohjelma toimii

Jäsenohjelmamme on osoittanut toi-
mivuutensa. Jäsenkehityksen suunta 
on lähtenyt nousuun, vaikka se vielä 
tällä hetkellä näyttää miinusta. Nyt 
on ylläpidettävä hyvää vauhtia. Eri 
puolilta Suomea kuuluu positiivisia 
uutisia. ”Otimme vastaan yhden, 
otimme vastaan kolme, otimme vas-
taan viisi uutta jäsentä”, nämä uuti-
set ovat musiikkia korvilleni. Kan-
nustan edelleen jokaista lionia kysy-
mään vähintään yhtä uutta jäsentä, 
tai kahta. Enempää en pyydä! 

Syitä liittyä lionsklubin jäseneksi 
ovat mm.:
– Halu ja into tehdä hyvää ja 

auttaa apua tarvitsevia
– Halu saada uusia ystäviä ja 

yhteisöllisyys
– Kansainvälisyys ja paikallisuus
– Hyvä harrastus, mielekästä 

tekemistä vapaa-ajalle
– Mahdollisuus kehittää itseään ja 

oppia uutta. 

Koko ajan on pidettävä huolta klu-
bin hyvästä me-hengestä ja varmis-
tettava, ettei yhdenkään jäsenen 
Lions-liekki pääse sammumaan. Toi-
von, että jokainen klubi ja jokainen 
piiri on vahvempi kauden päätty-
essä kuin mitä se oli kauden alussa. 
Tämän tavoitteen toteuttaminen 
tulisi olla jokaisen klubin presiden-
tin ja jokaisen piirikuvernöörin kun-
nia-asia.

Menetämme yllättävän paljon 

alle kolme vuotta jäseninä olleita. 
Tulemme lähiaikoina selvittämään 
syitä eroamisiin tekemällä satun-
naispoimintaan perustuvan kyse-
lyn. Saadut tarkemmat tiedot eroa-
misen syistä auttavat meitä kehittä-
mään rekrytointia, uusien jäsenten 
koulutusta, viestintää sekä kummien 
toimintaa. Saamme todennäköisesti 
runsaasti uusia ideoita klubitoimin-
nan kehittämiseen. 

Tammikuussa 
muistamme järjestömme 

perustajaa

Perinteisesti tammikuussa juh-
limme järjestömme perustajan Mel-
vin  Jonesin syntymäpäivää (s. 13.1. 
1879). Monilla klubeilla ja piireillä on 
pitkät perinteet Melvin Jones juhlal-
lisuuksien järjestämisessä. Toivon 
mahdollisimman monen lionin, puo-
lison ja leon osallistuvan niihin. 

Vuoden alussa 10.–16.1.2015 on 
lionien maailmanlaajuinen palvelu-
viikko. Palveluviikko sopii erinomai-
sesti Kiitos Veteraanit! -palveluakti-
viteetin toteuttamiseen.

Hyvää Joulun aikaa ja 
Uutta Vuotta

Kun tämä lehti ilmestyy, on Jouluun 
aikaa vain muutama viikko. Lämmin 
kiitos tarmokkaasta ja iloisesta pal-
velutyöstänne. 

Toivotan kaikille lioneille, puoli-
soille ja leoille Rauhallista Joulua ja 
menestystä vuodelle 2015.

Vahvempina yhdessä!

Suomen Lions-liiton laaja klubiverkosto on toiminut alkaneellakin kaudella 
ahkerasti, mistä standaarikokoelman edessä oleva puheenjohtaja Tuomo Holo-
painen antaa kaikille lämpimän kiitoksen.
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Punaista nenää, Punaista sulkaa, 
joulupunaista…
Syksyn brändikierros piireissä on 
ohi. Kiitos kaikille teille noin 200 
leijonalle, jotka olitte mukana poh-
timassa Lions-brändiä ja sen kirkas-
tamista. Tilaisuuksissa on ollut hyvä 
henki ja tekemisen meininki. Brän-
dityömme ei suinkaan lopu tähän: 
päinvastoin. Seuraavaksi brändi-
työryhmä miettii työkaluja brändin 
kehittämiseen klubeissa.

Yhteinen brändihaasteemme liit-
tyy Lions-näkyvyyden kasvattami-
seen paikallisesti, alueellisesti ja 
valtakunnallisesti. Yksi keino tähän 
on se, että alamme hyödyntää kan-
sainvälistä palvelupäivää 8.10. ja 
tammikuun Lions-viikkoa säännölli-
sesti. Haaveena on, että kansainvä-
lisestä palvelupäivästä ja sen ympä-
rillä järjestettävistä tapahtumista 
tulisi yhtä tunnettu ja muistettu 
kuin esimerkiksi Nälkäpäivä, Nenä-
päivä tai kirkon Yhteisvastuukeräys. 
Jotta haave toteutuu, tarvitaan suun-
nittelua ja kaikille yhteisiä teemoja. 
Niitä tarjoaa parhaillaan Lions-järjes-
tön 100-vuotisjuhlahaaste (nuoret, 
nälkä, näönsuojelu ja ympäristö). 
Suunnitelmissa onkin, että po. tee-
moja hyödynnetään palvelupäi-

Hallituksen kokoukset 5/22.1.2015
 6/20.2.
 7/26.3.
 8/23.4.
 9/12.6.

Kuvernöörineuvoston  20.–22.2.2015 Lappeenranta
kokoukset 12.6.2015 Vuokatti, Sotkamo

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2015–2016
28.–30.8.2015, Luostotunturi (LC Sodankylä)
20.–22.11.2015, paikka auki (LC Vihti/Nummela)

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

klubien kuukausittainen kokoontu-
misen ei tulisi olla toisinto hallituk-
sen kokouksesta vaan vapaamuotoi-
nen tapahtuma, jossa Lions-tekemi-
sen ilo ja mielekkyys korostuvat.

Lions-talon alakerran 
koulutustila on valmis

Kirkonkylätie 10 alakerran reilu sadan 
neliön tila on saatu lokakuussa liiton 
koulutus- ja kokouskäyttöön. Tilassa 
on jo pidetty mm. toisten varapii-
rikuvernöörien koulutus ja Lions 
Quest -koulutuksia. Tilan käytöstä 
on laadittu ohjeet, jotka voi pyytää 
liiton toimistosta (Satu Hildebrand). 
Satu vastaa myös tilan varauksista.

Tila on varattavissa klubien ja pii-
rien koulutustilaisuuksiin, ja sitä tul-
laan markkinoimaan myös ulkopuo-
lisille tahoille pientä korvausta vas-
taan.

Lions-toimiston aukiolo 
joulun aikaan

Liiton toimisto on suljettu 
viikolla 52. 
Pääsihteeri on joulutauolla 
15.12.2014–7.1.2015.

***

Kiitän lämpimästi kuluneesta alku-
kaudesta. Olette jälleen jättäneet 
aktiviteettienne kautta tassunjälkiä, 
eli tehneet hyvää monilla eri tavoin.

Olin 7.11. Tampereella Nenä-
päivä-show’n kuvauksissa, kuten 
moni yhteistyökumppaneistamme. 
Sain kokea suurta iloa ja ylpeyttä-
kin, kun lionsien keräystulos julkais-
tiin: 126  000 €, mistä moni tuli jopa 
vesissä silmin kiittämään. Työmme 
ei mene hukkaan! Kiitos siitä kuu-
luu vain ja ainoastaan Teille.

Rauhaa jouluunne!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Ps. Muistattehan huolehtia, että 
klubinne rekisteriasiat (jäsenyydet 
ja aktiviteetit) ovat kuukausittain 
ajan tasalla.

Ei Petteri Punakuonoja vaan Nenäpäivä-konsertissa 24.10.2014 mukana olleita 
lionseja. Kuva: Antti Tuomikoski.

vän toteutuksessa seuraavien vuo-
sien aikana, jolloin myös Punainen 
Sulka 2016–2017-keräys mahdollis-
taa näkyvyytemme kasvattamisen.

Klubeille uudet 
mallisäännöt

Patentti- ja rekisterihallitus hyväk-
syi esityksen klubien uusiksi mal-
lisäännöiksi lokakuun puolivälissä. 
Uusien mallisääntöjen pohja löytyy  
www.lions.fi/jäsenille -alueelta. 
Uusitut säännöt mahdollistavat 
uusien jäsenten hyväksymisen 
aikaisempaa nopeammassa menet-
telyssä sähköisen etäkokouksen 
avulla. Yhdistyslain määräysten 
mukana etäkokouksen järjestämi-
sestä on oltava oma ohje. Myös sii-
hen on liiton sääntötyöryhmä tehnyt 
mallin, joka noudattaa liiton ohjeis-
tusta sähköisten etäkokousten järjes-
tämiseksi.

Klubin mallisäännöissä on myös 
kiinnitetty huomiota terminolo giaan: 
klubilla on hallituksen ko koukset, 
sääntömääräiset klubiko koukset (2) 
ja sen lisäksi kuukausitapaamiset. 
Tällä halutaan korostaa sitä, että 
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Aloin luoda omaa paikkaani maailmassa ollessani kolmannellakymmenen-
nellä. Olin aviomies, isä, myyntipäällikkö, muusikko ja taiteilija ja identi-
teettini muodostui näistä tekijöistä. Minulla oli myös monenlaisia harras-
tuksia, mukaan lukien palveleminen lionina. Ajan mittaan – hitaasti mutta 
sitten yhtäkkiä – lionina oleminen ei ollutkaan enää jotakin, mitä har-
rastin. Siitä tuli se, mitä minä olin. Koin sen kutsumukseksi, omaksi kei-
nokseni olla hyödyksi yhteiskunnalle voimakkaalla ja erittäin tehokkaalla 
tavalla. Minun identiteettini kietoutui yhteen lion-jäsenyyteni kanssa.

Nyt kun uusi vuosi on tulollaan, meillä on juuri sopiva hetki kiinnittää 
huomiota identiteettiimme lioneina. Identiteetti ei ole koskaan etukäteen 
sovittu asia. Elokuvaohjaaja Steven Spielbergiä lainatakseni: “Jokainen 
meistä on joka ainoa vuosi erilainen ihminen. En usko, että olemme se 
sama henkilö koko elämämme ajan.” On yhdentekevää, missä asemassa 
olette lioneissa – mukana täysillä, kohtuullisen aktiivisina tai vapaina – 
tehkää päätös osallistua enemmän. Oman kokemukseni perusteella voin 
vakuuttaa, että elämänne rikastuu valtavasti. Parasta, mitä voitte tehdä 
itsenne hyväksi, on palvella muita.

Yhdysvalloissa monien lasten näkö-
ongelmat diagnosoidaan vasta sil-
loin, kun lapsilla ilmenee koulussa 
hankaluuksia oppimisessa tai ope-
tuksen seuraamisessa. Siinä vai-
heessa saattaa olla jo liian myö-
häistä. Tutkimukset osoittavat, että 
ellei näköongelmia löydetä tai korjata 
varhaisessa vaiheessa, niillä on riski 
muodostua pysyviksi seitsemännen 
ikävuoden jälkeen. Juuri tästä syystä 
Lionien KidSight USA on perustettu. 

KidSight USA on uusi yhteenliit-
tymä, joka yhdistää KidSight -ohjel-
mat ja lionit eri puolilla Yhdysval-
toja tarkastamaan näkökyvyn lap-
silta puolivuotiaista kuusivuotiaisiin. 
Lionit seulovat jo nyt vuosittain yli 
puoli miljoonaa lasta osavaltiollis-
ten ja paikallisten ohjelmien avulla, 
mutta KidSight USA tähtää tämän 
menestystarinan laajentamiseen 
tukemalla uusien ohjelmien kehittä-
mistä, jotta ohjelma saataisiin ulot-
tumaan Yhdysvaltojen huono-osai-
sille alueille. 

“Näkö vaikuttaa lapsen kykyyn 
nähdä maailmaa, mutta sen lisäksi 
se vaikuttaa lapsen kykyyn oppia”, 
sanoo tohtori Ed Cordes, joka on sil-
mälääkäri ja Lionien KidSight USA:n 
puheenjohtaja. “ Meidän on seulot-
tava lasten näkö varhaisessa vai-
heessa, jotta näköongelmat tunnis-
tetaan silloin, kun ne vielä voidaan 
korjata.” 

KidSight USA on luonut kolmen 
eri tason näyteohjelmat näöntarkas-
tukseen voidakseen vastata kaikkien 
klubien ja piirien tarpeisiin. Ohjel-
mat jakautuvat perus- eli paikka-
kuntatasoisista ohjelmista monin-
kertaispiiritason ohjelmiin, ja niitä 
voidaan kehittää ajan mittaan vas-
taamaan yksittäisten klubien ja paik-
kakuntien tarpeita. Ennestään tun-

KidSight USA käynnistetty pelastamaan näkökykyä

netut lionien näöntarkastusohjel-
mat toimivat uusien klubien ja pii-
rien apuna ohjelmien käynnistämi-
sessä ja toteuttamisessa. 

LCIF myöntää kriteerit täyttäville 
uusille palveluohjelmille rahoitusta 
aina 100  000 US dollariin asti. Sää-
tiö on jo myöntänyt yli kaksi miljoo-
naa dollaria yhdysvaltalaisten lasten 
näöntarkastusohjelmien tukemiseen. 

Seulontavälineiden valmistajat Plus-
optix ja Welch Allyn ovat myös läh-
teneet KidSight USA:n kumppa-
neiksi ja antavat taloudellista tukea 
ohjelman kehittämiseen. 

Saadaksesi lisätietoja ja 
 osallistuaksesi Lionien KidSight 
USA -ohjelmaan käy osoitteessa  
e-district.org/sites/kidsightusa. 

 Eric Margules

Vain muutamaa nappia painamalla lionit suojelevat oman paikkakuntansa lasten näkökykyä. Kuva: Daniel Morris.

Kuka minä olen? 
Olen lion

Joni ja minä toivotamme teille terveyttä ja onnellisuutta tänä jou-
luna. Kiitämme jokaista lionia palvelutyöstä ja odotamme innokkaasti 
mahtavaa, palveluntäyteistä uutta vuotta 2015. 

Joe Preston
Lions Clubs Internationalin presidentti

Joe Preston
Lions Clubs Internationalin presidentti
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Yksi Suomi Johtoon -kampanjan 
onnistumisen keskeisimmistä ele-
menteistä on Suomen leijonien pal-
veluvoiman vahvuuden säilyttämi-
nen ja lisääminen.

Meitä leijonia oli 10.11.2014 maa-
ilmassa 1 389 307 (lisäys +29 192).

Viimeisen 10 vuoden aikana 
olemme Suomessa kulkeneet hiipi-
vän heikkenemisen tietä. Olemme 
vuosittain menettäneet noin 1 %:n 
jäsenvoimastamme. Verrattuna naa-
purimaihimme ja moniin muihin mai-
hin maailmalla menetys ei ole ollut 
suuri. 10–15 vuodessa siitä kuiten-
kin syntyy aikamoinen lovi.  Viimei-
sen viiden vuoden aikana kasvuun 
ovat pystyneet vain M- (+4/v.) ja 
N- (+27/v.) piirit. Hyvä viime vuosi 
nosti I-piirin säilyttäjien ykköseksi, 
kun jäsenmäärä viiden vuoden kes-
kiarvona pysyi ennallaan.

Tänä vuonna kasvua toistaiseksi 
osoittaa L-piiri. Kiitos piirissä aloite-
tun voimakkaan palveluvoiman vah-
vistamistyön.

Kun lukee koko maailman jäsen-
raportteja, ei voi muuta kuin häm-
mästyä. Näyttää, että käänne on 
tapahtunut. Aivan uskomattomalta 
tuntuu, että vuosikymmeniä jyr-
kässä jäsenlaskussa ollut Yhdysval-
lat on taittanut laskun ja monet piirit 

siellä kasvavat. Ei vain uusia klubeja 
perustamalla, vaan myös olemassa 
olevien klubien vahvistumisella.

Intia on kohonnut 
maailman kakkoseksi

Sen tiedämme, että Intian Lions-
johto on tehnyt kovaa työtä alueen sa 
voimistamiseksi ja johtanut alueensa 
maailman toiseksi suurimmaksi 
lähes USA:n kantaan. Ei ihme, että 
heillä on tulossa edustaja järjestön 
varapresidentiksi.

Nyt kuitenkin kasvavat myös 
Kauko-Itä, Etelä-Amerikka ja Aust-
ralian alue. Japani, joka vuosikau-
sia hitaasti hiipui, on presidentti-
ketjussa oleva Jitsuhiro Yamadan 
johdolla kääntänyt trendin. Muu-
tamassa vuodessa on saavutettu yli 
10  000 jäsenen kasvu. Tietääkseni 
tämä on pääosin tapahtunut muut-
tamalla olemassa olevia klubeja per-
heklubeiksi.

Eurooppa eniten 
miinustanut alue

Alue, joka on selvimmin miinuksella, 
on Eurooppa. Kasvua on vain Sveit-
sissä, Iso-Britannia & Irlannissa sekä 
eräissä entisen Itä-Euroopan maissa.  
Entinen vahva Skandinavia heikke-
nee: Islanti –2,2 %, Norja –1,9 %, 
Tanska –1,4 %, Ruotsi –0,9 % ja 
Suomi –0,8 %.

Liian usein olen kuullut kommen-
tin: Taantuma on kuin luonnon-
voima. Emme voi sille mitään. 

En usko tuohon. Jos kysymyk-
sessä on väistämätön trendi, miksi 
lähes koko muu maailma on pysty-
nyt tuon kääntämään? Miksi jotkut 
piirit Suomessakin säilyttävät vah-
vuutensa ja jopa lisäävät sitä? N-piiri 
ei perustaltaan paljon eroa B-piiristä. 
M-piirinkin lähettyviltä löytyvät vah-
vat A- ja E-piirit. L-piiri, joka asukas-
perustaltaan ehkä on vaikeimmassa 
asemassa, pyrkii määrätietoisesti 
takaisin täysin itsenäisen piirin ase-
maan ja tuloksia näkyy jo nyt!

Mikä on avain, jolla käännämme 
Suomenkin lähes koko muun maail-
man nousu-uralle. Vastaus: TAHTO 
ja TYÖ. Missä projektissa Suomen 
leijonat ovat epäonnistuneet, jos 
onnistuminen on ollut yhteinen 
tahto. Ei missään sellaisessa, jossa 
asia on ollut omissa käsissämme.

Jäsenvoiman vahvistaminen on 
Suomi Johtoon -kampanjalle tärkeä 
asia, mutta vielä tärkeämpi sen on 
Suomelle ja Suomen Lions-toimin-
nalle. Kotiseutu ja kotimaa tarvit-
sevat palveluamme. Vain jäsenvoi-
malla voimme lahjoittaa isänmaal-

lemme sen 100-vuotisjuhlavuoden 
suurimman lahjoituksen toteutta-
mamme Punainen Sulka -kampan-
jan tuloksena.

Olen kahdesti nähnyt kansainvä-
lisen presidenttimme Joe Prestonin 
esittävän yleisölleen taulun halkai-
sevan viivan. Hänen viestinsä on: 
tämä viiva olkoon merkkinä siitä, 
että sitä esitettäessä on saavutettu 
jäsenmäärän pohja. Tästä mennään 
vain yhteen suuntaan – ylöspäin!

Palveluvoima 
ykköstavoitteeksi

Asetetaan Suomessakin palvelu-
voima ykköstavoitteeksi. On hyvä 
aloittaa omasta klubista. President-
timme iskulause on ”Ask One” – 
kysy yhtä. Jos kaikki sen teemme ja 
yksi kymmenestä vastaa kyllä, jäsen-
voiman kasvu on taattu.

Kun klubeja väistämättä lakkau-
tuu, tarvitsemme tilalle uusia. Siinä 
taas ovat avaimet piirin jäsenjohdon 
käsissä. Tahto ja työ ovat tässäkin 
avainsanat. 

Kaikki tutkimukset maailmalla 
osoittavat, että ihmisten valmius ja 
halu auttaa ja palvella toisia ei ole 
vähentynyt, pikemminkin lisäänty-
nyt. Omatkin selvityksemme osoit-
tavat, että Lions-klubit ovat jopa 
100  000 suomalaiselle sopiva tapa 
palvella ja auttaa toisia sekä kehit-
tyä hyvässä ystäväpiirissä.

Kysy sinäkin heistä yhtä!

Harri Ala-Kulju
Entinen kansainvälinen johtaja

Ehdokas 2. varapresidentiksi

Palveluvoima kasvaa 
– positiivisia signaaleita maailmalta

Birminghamin Eurooppa foorumissa presidentti Joe Preston esitti taulun halkaisevan viivansa. ”Tänään Euroopan 
jäsenmäärä on 258 627. Olkoon tämä viiva merkkinä siitä, että tämän alemmaksi luku ei enää laske”. Pidetään siitä 
ainakin Suomessa huolta.

Presidentti Preston pyytää meitä jokaista kysymään yhtä uutta jäsentä. Jos 
jokainen meistä kysyy, jäsenkasvu on taattu.
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Eurooppa Forum pidettiin tällä kertaa 
tavanomaista juhlavammissa tunnel-
missa, sillä kyseessä on 60. kerta. 
Järjestäjäksi oli lupautunut Englan-
nin ja Irlannin moninkertaispiiri MD 
105. Järjestäjät olivat kokeneita, sillä 
edellisen kerran forum järjestettiin 
Bornemouthissa Englannissa 2006.

Puitteet olivat hyvät. Paikallinen 
Hilton hotelli oli suuri ja varustettu 
isojenkin kokousten pitämiseen. 
Koko tilaisuuden aikana ei hotel-
lista tarvinnut poistua, eikä oikein 
tehnyt mielikään. Säät eivät ihan täy-
sin suosineet ja matka Birminghamin 
keskustaan oli pitkähkö.

Kokous oli sisällöltään tavan-
omainen. Kansainvälisten president-
tien tapaamisia, seminaareja ja työ-
ryhmiä Lions-aiheista, nuorisovaih-
toa ja Young Ambassador-kilpailu. 
Myös musiikkikilpailu järjestettiin 
instrumenttina käyrätorvi. Suomen 
edustaja oli mukana, mutta ei pääs-
syt valitettavasti palkintosijoille.

Forumin päätöksentekokoko-
uksessa pääosassa olivat muutok-
set Forumin sääntöihin. Yksi tär-
keimmistä Forumin tavoitteista 
on yh teyk sien ja ystävyyssuhtei-
den luominen eri maiden jäsenten 
välille. Sen tavoitteen toteuttami-
seen Birminghamin Forumissa oli 
hyvät mahdollisuudet sekä päivien 
seminaareissa että illalla yhteisissä 
tilaisuuksissa. Osanottajia oli ennak-
kotietojen mukaan noin 750.

Forumin järjestäjät onnistuivat 
tälläkin kertaa varsin hyvin.

Pohjoismaiden puheen- 
johtajat kokoontuivat 

Ennen Eurooppa Forumin virallisia 
avajaisia Pohjoismaiden puheen-
johtajat kokoontuivat tämän kau-
den puheenjohtajamaan Tanskan 
puheenjohtajan Benny Nissen Rau-
nin johdolla päättämään Pohjoismai-
sista Lions-asioista. 

Puheenjohtajien kokouksessa 
kuultiin raportti NSR:n yhteisestä 
projektista Georgian Tbilisissa, 
jonne rakennettu silmäklinikka ava-
taan marraskuussa. Silmäklinikka on 
rakennettu Tanskan lionien ohjauk-
sessa. Rakennus- ja tarvikehankin-
takustannuksiin ovat osallistuneet 
kaikki Pohjoismaat. Seuraavasta 
NSR:n yhteisestä projektista ei vielä 
päästy esittelyä pidemmälle. Ehdolla 
on kolme hanketta, joista Suomen 
ehdotus on Aurinko keittimien val-
mistaminen Arfrikkaan. Päätös seu-

raavasta projektista tullaan tekemään 
NSR:n kokouksessa tammikuussa. 

Kokous päätti uudistaa NSR:n 
logon lisäämällä siihen itsehallin-
toalueiden Ahvenanmaan, Färsaar-
ten ja Grönlannin liput. Keskuste-
lua herätti 1.VDG:n koulutus. Ehdo-
tuksena oli, että koulutus järjestet-
täisiin NSR:n kokouksen yhteydessä 
Tanskassa. Ajatuksen kannalla oli-
vat Tanska, Ruotsi, Norja ja Islanti. 
Heille koulutus annetaan ruotsin-
kielellä. Suomi halusi vielä harkinta-
aikaa omalle päätökselleen. Suoma-
laisille annetaan koulutus suomen-
kielellä ja saattaa olla tehokkaampaa 

järjestää oma koulutus Suomessa, 
johon Pohjoismaiden koulutuksen 
aluejohtaja Hilde Srtaumsheim on jo 
suostunut. Päätös koulutuspaikasta 
tehdään KVN:n yhteydessä marras-
kuussa Ylivieskassa. 

Euroopan neuvoston 
kokous

Neuvoston esityslistalle menneistä 
asioista ennakkokeskustelua aiheut ti 
esitys muodostaa Saksasta oma alue 
samalla tavalla kuin Iso-Britannia ja 
Italia, jotka ovat Saksaa pienempiä 
Lions-maita. Saksan kanssa samaan 

ryhmään kuuluvilla Itävallalla ja 
Sveitsillä ei ollut mitään tätä muu-
tosta vastaan. Neuvoston kokouk-
sessa ehdotus hyväksyttiin äänes-
tyksen jälkeen. 

Itse kokouksessa eniten keskus-
telua herätti vuoden 2018 Eurooppa 
Forumin järjestelyoikeuksia hake-
neen Makedonian mahdollisuudet 
selviytyä mittavasta järjestelytehtä-
västä, onhan tämä maa alle 1  000 
jäsenen kokoinen Lions-maa. Äänes-
tyksen jälkeen järjestelyoikeudet 
hyväksyttiin. 

Kaikki kokoukset olivat hyvin val-
misteltuja ja sujuivat erinomaisesti.

Jäsen- ja 
koulutusohjelmien  

yhteistyö ajankohtaista

Eurooppa Forumin seminaarioh-
jelmassa haluttiin korostaa jäsen- 
ja koulutusohjelmien yhteistyötä. 
Helena ja Tapani Rahko pitivät 
yhteisen seminaarin, jolle oli jär-
jestäjien puolesta annettu haas-
tava otsikko koskien jäsenohjelman 
(GMT) ja koulutusohjelman (GLT) 
yhteistyötä käytännön esimerkkien 
kautta. Helenan seminaariesitelmä 
koski naisleijonille ja heidän ystä-
villeen suunnattua Tuulta Purjei-
siin LeijoNaiset-risteilyä. Sitä esitel-
tiin innovatiivisena, jäsenhankintaa 
tukevana symposiumina. Kansainvä-
linen järjestö on muutama vuosi sit-

Eurooppa Forum juhlatunnelmissa

Kansainvälinen presidentti Joe Preston kannustamassa joukkojaan. Kuva: Heikki Hemmilä.

Hotelli Hiltonin juhlasali täyttyi Euroopan leijonista 60. Eurooppa Formunin 
aikana. Kuva: Heikki Hemmilä.



6/14  LION  11

ten lanseerannut naissymposiumit ja 
Helena on ideoinut siitä suomalai-
sen mallin yhdessä edellisen GLT-
koordinaattorin Maija-Liisa Heikki-
län kanssa. Naisristeilyt on suunni-
teltu tukemaan erityisesti naisjäse-
nyyttä, mutta seminaarien ja työpa-
jojen avulla on annettu eväitä myös 
klubitoiminnan, palvelun ja nais-
leijonien johtajuuden kehittämiseen.

Tapani Rahko piti esityksen Suo-
men muutosvalmentajakoulutukses- 
ta, jota on annettu Lions-liiton 
kursseilla ja piireissä vuodesta 2008 
alkaen. Suomessa muutosvalmen-
nus on hienosti suunniteltua ja 
toteutettua johtamiskoulutusta, joka 
tukee välillisesti klubien kehittämistä 
ja elinvoimaisuutta ja sitä kautta 
myös jäsenkehitystä. Esitysten jäl-
keen keskusteluosuudessa todet-
tiin, että jäsen- ja koulutusohjelmat 
tukevat toisiaan ja niiden yhteistyö 
on tärkeää kaikilla tasoilla. Samalla 
erityisesti jäsenohjelmassa voidaan 
käyttää hyväksi koulutusohjelman 
elementtejä.

Esitelmät saivat suosiota osak-
seen ja pieni luentosali oli täynnä. 
Esityksistä pyydettiin saada kopiot 
useampaan maahan. Helenan esit-
tämä naissymposiummalli tullaan 
toteuttamaan ainakin Ruotsissa 
ja Intiassa. Samoin suomalaisesta 
muutosvalmennuksen mallista oltiin 
kiinnostuneita ja koko seminaaria 
pidettiin kommenttien perusteella 
erinomaisena parhaiden käytäntö-
jen esittelynä.

Myöhemmin samana päivänä 
käsiteltiin useammassakin seminaa-
rissa teoreettisemmin samaa aihepii-
riä eli GMT-GLT-yhteistyötä, joten 
aihetta pidetään järjestön kannalta 
ajankohtaisena.

Brändityö esillä

Tapani Rahko esitteli viestintäsemi-
naarissa suomalaista Lionsbrändi-
projektia. Tämä pääsihteeri Maarit 
Kuikan johtama brändityö herätti 
myös kiinnostusta kuulijoiden kes-

kuudessa. Suomen brändityö esitel-
tiin aluksi käytännön esimerkkinä. 
Sen jälkeen ulkopuolinen asiantun-
tija esitelmöi viestinnästä ja brän-
distä samassa seminaariosuudessa. 
PID Erkki Laine esitteli seminaarissa 
Suomen silmäsairaalaprojektia Sri 
Lankassa. 

Neuvoa-antava komitea

Tapani Rahko aloitti kolmivuotiskau-
tensa Eurooppa Forumin neuvoa-
antavan komitean jäsenenä. Evästyk-
senä seuraaville järjestäjille komitea 
toivoi mm. lisää etukäteisinformaa-
tiota esimerkiksi Lion-lehtien ja netti-
sivujen välityksellä, jotta useampikin 
leijona kiinnostuisi lähtemään tähän 
eurooppalaisten leijonien vuosittai-
seen tapahtumaan.

Jäsenmäärän suunta  
voi olla vain ylöspäin

Huoli leijonien jäsenmäärän nega-
tiivisesta kehityksestä ei ole vain 
suomalainen, vaan myös euroop-
palainen huoli. Euroopan lionien 
jäsenmäärä on ollut laskussa vuo-
desta 2005. GMT International 
 Coordinator PID A. P. Singh totesi 
sarkastisesti, että nyt ollaan varmasti 
jo niin pohjalla, että siitä ei voi olla 
muuta suuntaa kuin ylöspäin. Vain 
Saksassa ja Sveitsissä on tapahtu-
nut jäsenkasvua, mutta vaatimus 
on, että kaikissa maissa jäsenmää-
rän tulee kasvaa. 33 %:iin euroop-
palaisia klubeja ei ole viime kauden 
aikana otettu yhtään uutta jäsentä. 
Naisten osuus on vain 20  % ja sen-
kin tulee muuttua paremmaksi. 

Tämä oli ankaraa puhetta. 
Eurooppalaiset lions-asiantuntijat 
toivat esiin keinoja, jolla voidaan 
saada tilanne kääntymään parem-
maksi. Eli ”Ask1” ja ”Keep almost 
all” ja lisää naisia, lisää nuoria, 
mutta erityishuomio myös ikäryh-
mään 59+. Perinteisten klubien rin-
nalle kannustettiin perustamaan lii-
tännäisklubeja, perheklubeja ja eri-

tyisklubeja, esim. jonkin muu har-
rastuksen ympärille (tanssi, urheilu).

Itä-Euroopan komiteassa Suomea 
kehuttiin monen itäisen maan lionis-
min perustamisesta. Positiivisina asi-
oina todettiin mm. Ukrainan 14 klu-
bia. Turkilla menee lujaa ja se perusti 
klubin Kazakstaniin.  Slovenia on 
perustamassa klubia Montenegroon 
ja Unkari Slovakiaan.

Monessa maassa lionismi oli 
kokenut sekä huippuja että syviä 
laaksoja viimeisten 25 vuoden 
aikana. Alun innostuksen jälkeen 
klubeja häviää. Syynä mm. väärät 
odotukset jäsenyyden tuomasta 
statuksesta, bisness-ajattelu autta-
misen sijasta, pahimmillaan silkka 
rikollisuus. Monissa maissa oli vai-
keuksia tullin, kansainvälisen mak-
suliikenteen ja paikallisviranomais-
ten kanssa. 

Ratkaisuna nähtiin lisätty kou-
lutus nimenomaan Itä-Euroopan 
maissa, jolloin vältytään viisumi- ja 
maksuongelmilta. Tavoite olisi saada 
paikallisen kielen ja kulttuurin tunte-
via opasleijonia. Yhteistä Itä-Euroo-
pan kieltäkin pohdittiin. Venäjäähän 
kaikki vanhemmat  ihmiset osaavat, 
nuoret toki hallitsevat englannin. 

Seminaarin tärkeyttä kuvasti pai-
kalla ollut 2 varapresidentti Jitsuhiro 
Yamada, joka kylläkin vähätteli kie-
liongelmaa vertaamalla tilannetta 
OSEAL-alueen monikielisyyteen. 

Leosta Lioniksi

Leosta Lioniksi -seminaarissa oli 
mukana harvinaisen paljon leoja. 
Seminaarissa todettiin, että tämä 
on positiivista kehitystä, sillä aikai-
sempina vuosina seminaarissa ovat 
keskustelleet pääasiassa leijonat kes-
kenään.

Leojen puheenvuoroissa kävi ilmi, 
että siirtyminen leijonaksi koettiin 

edelleen ongelmalliseksi, erityisesti 
niissä maissa, joissa leijonien keski-
ikä on korkea. Muutoksen vauhdit-
tamiseksi leoilta, nuorilta aikuisilta, 
peräänkuulutettiin oma-aloitteista 
uusien lionsklubien perustamiseksi 
ja vanhojen leijonien ”takapuoleen 
potkimista”. Leot ovat tottuneet toi-
mimaan ja tarttumaan toimeen koko-
ustamisen sijasta. 

Yhteinen mielipide seminaarissa 
oli kuitenkin se, että vaikka leosta 
leijonaksi -polun helpottamiseksi on 
jo tehty työtä, tulee tätä työtä jat-
kaa edelleen. 

Sosiaalinen media

Sosiaalinen media ei ole pelkästään 
julkaisukanava, se on vuorovai-
kutusta. Tämä tulee muistaa aina 
so siaa lisen median kanssa toimit-
taessa.

Kun klubi päättää lähteä mukaan 
sosiaaliseen mediaan, on ensin 
tutustuttava eri kanaviin ja tehtävä 
suunnitelma siitä miten toimitaan. 
Eri kanavia on runsaasti ja tulee 
valita parhaiten palveleva. Yleisim-
min valinta kohdistuu Facebookiin 
ja/tai Twitteriin. Sosiaalinen media 
on halpa ja helppo tapa saada julki-
suutta, voi itse julkaista eikä juttua 
ole vaikea saada lävitse kuten esim. 
paikallisessa lehdistössä voi olla.

Esimerkkinä seminaarissa käy-
tettiin MD 105:n toimintaa sosi-
aalisessa mediassa. Heillä on sivut 
Facebookissa sekä tili myös Twitte-
rissä. Moninkertaispiirillä on keski-
tetty neuvonta/tukipalvelu klubeille. 
Tätä kannattaisi harkita myös meillä 
Suomessa, samoin kuin sosiaalisen 
median ohjeiston tekemistä klubien 
tueksi.

Raportit tiivisti 
Raimo Naumanen

Forumin puheenjohtajisto, toinen vasemmalta suomalainen ID Jouko Ruis-
salo. Kuva: Heikki Hemmilä.

Iloisia suomalaisia juhlinnan melskeessä. Pöydän takana vasemmalta VCC 
Jari Rytkönen, CC-pari Kaija ja Tuomo Holopainen, PID Harri Ala-Kulju, DG 
Sini Eloholma, sekä ID-pari Pirkko ja Jouko Ruissalo. Kuva: Hekiki Hemmilä.
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Liiton puheenjohtajien valinta 
kaudelle 2015–2016

Suomen Lions-liitto ry:n sääntöjen § 10 mukaan liiton puheenjohta-
jan ja varapuheenjohtajan valitsee liiton vuosikokous. 

Liiton sääntöjen § 16 mukaisesti puheenjohtajaksi valittavan täytyy 
toimia tällä hetkellä liiton varapuheenjohtajana. Klubin esitykseen lii-
ton puheenjohtajaksi tulee liittää klubin kannatustodistus ja ehdok-
kaan suostumus siitä, että hän sitoutuu hoitamaan tehtävää.

Liiton menettelytapasäännön § 8 mukaan liiton varapuheenjohtaja 
valitaan klubien esittämistä vaalikelpoisista ehdokkaista. Klubin esi-
tykseen on liitettävä ehdokkaan saama klubin kannatustodistus sekä 
ehdokkaan suostumus tehtävän hoitamisesta. 

Tehtäviin vaadittavat kannatustodistukset ovat voimassa ainoastaan 
hakuilmoituksessa mainittua tehtävää haettaessa. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan kelpoisuusvaatimukset on esitetty liiton sääntö-
jen pykälässä 16. Lisäksi valittavilla henkilöillä tulee olla riittävä kieli-
taito ko. viran hoitamista varten. Lisätietoja tehtävien asettamista vaa-
timuksista antaa pääsihteeri.

Sekä presidentin että sihteerin tulee allekirjoittaa klubin esitys ja sen 
tulee olla liittotoimistossa viimeistään torstaina 15.1.2015 toimiston 
aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen merkintä ”CC” tai ”VCC”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Tuomo Holopainen  Maarit Kuikka
      puheenjohtaja    pääsihteeri

Val av ordförande för förbundet 
för perioden 2015–2016

Enligt § 10 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar väljer förbundets års-
möte förbundets ordförande och vice ordförande.

I enlighet med § 16 i förbundets stadgar bör den som väljs till ordfö-
rande för tillfället verka som förbundets vice ordförande. Till klubbens 
förslag till förbundets ordförande bör bifogas klubbens understöds-
bevis och kandidatens samtycke och förbindelse till att sköta uppdraget.

Enligt § 8 i förbundets arbetsordning väljs förbundets vice ordförande 
bland de valbara kandidater som föreslagits av klubbarna. Till klubbens 
förslag bör bifogas understödsbevis som kandidaten fått av sin egen 
klubb samt kandidatens samtycke till att sköta uppdraget. 

De understödsbevis som fordras för uppgifterna är i kraft endast då man 
söker den uppgift som nämns i utannonseringen. Behörighetsvillkoren 
för ordförande och vice ordförande finns noterade i § 16 i förbundets  
stadgar. Därtill bör den person som blir vald ha tillräckliga  språkkunskaper 
för att sköta ifrågavarande tjänst. Tilläggsuppgifter om de krav som 
 uppgifterna ställer ges av generalsekreteraren. 

Klubbens framställning bör undertecknas av såväl presidenten som 
 sekreteraren och den bör vara förbundskansliet tillhanda senast 
 torsdagen 15.1.2015 under kansliets öppethållningstid (kl. 9–15.45). 
Märk  kuvertet ”CC” eller ”VCC”.

FINLANDS LIONSFÖRBUND RF

 Tuomo Holopainen     Maarit Kuikka
       Ordförande   Generalsekreterare

ID-EHDOKAS KAUDELLE 
2016–2018

On jälleen moninkertaispiirin 107 eli Suomen vuoro asettaa kieli-
taitoinen ja yhteistyökykyinen ehdokas kansainvälisen hallituksen 
jäseneksi toimikaudeksi 2016–2018.

Suomen Lions-liiton vuosikokous on antanut kannatustodistuksen 
PID Harri Ala-Kuljulle järjestön 2. varapresidentin tehtävään kau-
sille 2015–2017. Nyt haettavan kansainvälisen hallituksen jäsenen 
tehtävä tulee täytettäväksi, mikäli suomalaista ei valita 2. varapre-
sidentin tehtävään vuonna 2016. 

ID-ehdokkaan, joko DG tai PDG, tulee olla hyvässä asemassa ole-
vassa lionsklubissa velvollisuutensa suorittanut, toimiva jäsen ja 
saada ehdokkuudelleen sekä klubinsa, piirinsä että moninkertais-
piirin kannatus. Kansainvälisen hallituksen jäsenen kelpoisuusvaa-
timukset on esitetty kansainvälisen järjestön ohjesäännön II. luvun 
3. momentissa (katso päämajan kotisivut www.lionsclubs.org). 

Piirin ehdokas valitaan piirin vuosikokouksessa keväällä 2015 
ja moninkertaispiirin ehdokas vuosikokouksessa Vuokatissa 
13.6.2015. Valituksi tullut esitellään Europa Forum -kokouksessa 
Augsburgissa, Saksassa 9.–11.10.2015 sekä NSR-kokouksessa Rova-
niemellä tammikuussa 2016. Lopullinen valinta ID-tehtävään tapah-
tuu kansainvälisessä vuosikokouksessa Fukuokassa Japanissa kesä-
kuun lopulla 2016.

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa viimeistään tors-
taina 15.1.2015 toimiston aukioloaikana (klo 9–15.45). Kuoreen 
merkintä ”ID-hakemus”.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Tuomo Holopainen  Maarit Kuikka
     puheenjohtaja     pääsihteeri

Osallistu 2015 ympäristö-
valokuvakilpailuun
Kansainvälinen lionsjärjestö innoittaa jokaista lionia esittelemään 
ylpeyttäsi ja sitoumustasi ympäristön suojeluun osallistumalla 
vuoden 2015 ympäristövalokuvakilpailuun. Kilpailuluokat ovat 
eläimet, kasvit, maisemat ja sääilmiöt. Klubeja kannustetaan 
järjestämään paikallinen valokuvakilpailu ja lähettämään näyttelyn 
paras valokuva piiritoimistoonsa. Lionpiirien on lähetettävä 
voittovalokuva moninkertaispiiriin 15.1.2015 mennessä. 
Näistä parhaat kuvat lähetetään kansainväliseen päämajaan. 
Kunkin luokan voittaja valitaan Lions Clubs Internationalin 
vuosikokouksessa Havaijilla.

Leopäivä 5.12.
Maailman lionit juhlivat kansainvälistä leopäivää huomenna 
5.12. Sitä vietetään ensimmäisen leoklubin järjestäytymisen 
5.12.1957 kunniaksi. Tässä on tilaisuus antaa leoille tunnustusta 
palvelutyöstä paikkakunnalla. Jos lionsklubinne ei ole osallistunut 
leoklubiohjelmaan, harkitkaa alfaklubin sponsorointia jo tänään! 
Leoklubit antavat nuorille tilaisuuden kehittää johtamistaitoja ja 
saada kokemusta hankkeiden järjestäjinä ja innostajina.



6/14  LION  13

Parhaimmat kiitokset kaikille niille leijonille ja ladyille jotka 
ottivat osaa tämän kauden Nenäpäiväkampanjaan. Tulok-
semme 126  000 euroa ylittää reilusti viime kauden Nenä-
päivään mennessä keräämämme tuloksen. Keräysajan 
päätyttyä vuoden lopussa tiedämme tarkan summan.

Nenäpäiväkampanja ei suinkaan ole piirien välinen kil-
pailu siitä, kuka tekee mahtavimman tuloksen, mutta kuten 
tiedätte, jos leijonat yhdessä jotain tekevät niin, kisahan siitä 
tulee. Tällä kertaa antaisin aivan erityisen kiitoksen A-, I- ja 

Lähes sataviisikymmentä nuorta kokoontui perjantai-illan 7.11. ja lauan-
tain aamupäivän väliseksi ajaksi LC Liminka/Liminganlahden järjestämään 
ja Nenäpäivään liittyvään verkkopelitapahtumaan Noselan. Pelipaikka oli 
Limingan liikuntahalli ja se järjestettiin yhteistyössä lukuisten yhteistyö-
kumppaneiden kanssa, mm. Limingan kunta, Vectroma, sekä useiden mui-
den lahjoittajien kanssa, palkintojen, tekniseen toteutukseen liittyvän tuen 
ja rahallisen avustuksen toteutuksen myötä.

Tapahtuman nimi NoseLan juontaa juurensa Nenäpäivästä ja sen tuoton 
avulla klubi lahjoittaa 2  000  € Nenäpäiväkeräykseen.

Pelaajia oli laajalta alueelta mm. Rovaniemeltä ja Kuusamosta saakka. 
Oululainen 16-vuotias tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelija Juuso Veh-
kaoja oli yksi pelaajista. Jo lapsesta saakka pelannut Juuso oli tullut pitä-
mään hauskaa pelaamalla ja samalla tapaamaan entisiä kavereita. Noin joka 
toinen päivä koneella pelaava Juuso ei näe pelaamista varsinaisesti tulevai-
suuden ammattina, mutta työskentelyä tietokoneilla kylläkin.

Minkään muotoista häiriköintiä ei päässyt tapahtumaan. Leijonaveljiä 
päivysti paikalla koko tilaisuuden ajan. Tilaisuus oli ulkopuolisilta suljettu 
ja ehdottomasti päihteetön. Hyvänä apuna toteutuksessa oli liminkalaisia 
nuoria. Heidän työpanokselleen Mika Heiskari ja tapahtuman aloitteentekijä 
presidentti Kristian Ruotsalainen haluavat osoittaa suuret kiitokset.

Timo Pietilä

Nenäpäiväkampanjassa 
leijonat keräsivät 
126 000 euroa

Suomen Lions-liiton puheenjohtajapari Tuomo ja Kaija Holopainen sekä pää-
sihteeri Maarit Kuikka TV 2:n Nenäpäivästudiolla Tohlopissa ennätykselli-
sen 126  000 euron tulosjulkistushetkellä: Huikeeta. Kuva: Antti Tuomikoski.

Liiton Nenäpäivävastaava Jorma Laurila. Kuva: Antti Tuomikoski.

Limingassa ”nenäpeliä”

Oululainen 16-vuotias tieto- ja tietoliikennetekniikan opiskelija Juuso Veh-
kaoja oli yksi pelaajista.

tiedätte, jos leijonat yhdessä jotain tekevät niin, kisahan siitä 
tulee. Tällä kertaa antaisin aivan erityisen kiitoksen A-, I- ja 

K-piireille, jotka saivat eniten klubilaisia mukaan ottamaan osaa keräykseen. 
K-piirin osallistumisaste oli hieman yli 68 %, I-piirin vastaava yli 57 % ja 
A-piirinkin 42 %. Mitä enemmän klubeja tulee mukaan, sitä paremmin me 
menestymme, olipa kampanja mikä hyvänsä.

Palaamme Nenäpäiväkampanjaan 2014 vielä myöhemmin uudelleen kun-
han lopullinen tulos on tiedossa. Kiitokset vielä kerran tällä kertaa mukana 
olosta ja tervetuloa mukaan jatkossa yhä sankemmin joukoin.



14  LION  6/14

Ylivieskassa 22.11.2014 pidetty Suo-
men Lions-liiton kuvernöörineuvos-
ton kokous jäi mieleen monista 
syistä. Erikoisen leimansa tilaisuu-
delle antoi hienosti toteutettu maa-
laistunnelma. Jo avajaisjuhlassa 
lähes kaksisataa kokousvierasta 
haukkoi henkeään, kun esityslavalla 
oli pistoaitaa ja oikea maitolaituri 
muine maaseudun henkeen kuulu-
vine välineineen. Myös ohjelmassa 
oli paljon maaseutuhenkisyyttä 
ja esimerkiksi iltajuhla oli laadittu 
iltama-tyyliin monipuolisine ohjel-
mineen. Mukaan oli sovitettu mm. 
hauska dialogi, pelimannimusiikkia 
ja puheita. Ilta päättyi ruokailuun ja 
karaoke-lauluun.

Kokousjärjestelyistä vastasivat  
Ylivieskan kolme klubia: LC Yli-
vieska, LC Ylivieska/Huhmari ja LC 
Ylivieska/ Savisilta. Täydennyksenä 
oli O-piirin piirikuvernööri Heikki 
Hemmilä, joka oli mahduttanut itsel-
leen suuren roolin päivän ajaksi ja 
hauskalla ja kansanomaisella esiin-
tymistyylillä herätti ihastusta.

Iltajuhlan arvokkain osuus oli 
viiden lionin palkitseminen Melvin 
Jones -jäsenyydellä. Palkituiksi tuli-
vat Markus Paavilainen LC Ylivieska/
Huhmari, Roy Brunell LC Karleby, 
Heidi Pasanen LC Himanka, Jouni 
Permi LC Himanka ja Kari-Pekka 
Kenakkala LC Himanka. AR-säätiön 
puheenjohtaja Sinikka Uola aateloi 

puolestaan Reijo Kariniemen LC Yli-
vieska/Huhmari Lions-rirariksi.

Avajaisjuhlan aamun avauksen 
suoritti pastori, lion Aila Harvala ja 
hän lähetti myös seppelepartion san-
karihaudalle. Kokousvieraat toivotti 
tervetulleiksi O-piirin piirikuvernööri 
Heikki Hemmilä. 

Liiton puheenvuorossa puheen-
johtaja Tuomo Holopainen totesi, 
että maamme heikko taloudellinen 
tilanne sekä yhteiskunnan rakentei-
den muuttuminen avaavat meille 
aivan uusia mahdollisuuksia esimer-
kiksi uusien klubien perustamiseen. 
Kasvukeskuksiin muodostuu uusia 
kaupunginosia, ja siellä on tilaa 
Lions-toiminnalle. Maaseudulla toi-
mivat klubit ovat yleensä vahvoja ja 
niissä on vahva yhteishenki ja yhtei-
söllisyys.

”On vaan oltava silmät ja korvat 
auki ja aktiivisesti etsittävä nämä 
mahdollisuudet. Uudet klubit eivät 
synny itsestään, vaan on aktiivisesti 
ja päämäärätietoisesti ryhdyttävä 
tuumasta toimeen. Surkuttelu, voi-
vottelu ja alistuminen ei tule kysy-
mykseen. Palvelutyömme on pal-
kitsevaa ja antaa elämäämme uutta 
sisältöä. Lukuisat uudet jäsenet 
ovat todenneet, että jäsenyys lions-
klubissa on avannut uuden, parem-
man elämän.

Toivon, että jokainen meistä saa 
täältä uusia ideoita, ”kiksejä” ja 

uutta uskoa – ja toivon, että viette 
viestiä eteenpäin omiin klubeihinne 
ja omaan piiriinne.”

Ylivieska kokoaan 
suurempi kaupunki

Ylivieskan kaupungin tervehdyk-
sessä kaupunginjohtaja Terho 
Ojanperä totesi, että kaupunki on 
ko koaan suurempi kaupunki. Toi-
minta on nousujohteista ja tällä het-
kellä jännitämme koska 15  000 asuk-
kaan raja menee rikki. Liiton puheen-
johtaja Tuomo Holopainen kysyi kiit-
täessään tervehdyksestä, olisiko kau-
punginjohtaja halukas liittymään 
Ylivieskan lionsklubiin kunniajäse-
neksi. Vastaus oli: ehkä.

Juhlapuhujana oli PDG Tapio 
Hanhineva. Hän totesi, että näin juh-
lapuhetta pitäessä tai sitä kuunnel-
lessa voimme joutua harhan valtaan; 
kaikki on hyvin ja mennään vain iloi-
sesti lionismin rattailla eteenpäin. 
Ihan näin yksinkertaista se ei tieten-
kään ole. Klubit maailmalla ja meil-
läkin painiskelevat jäsenkatoa vas-
taan. Yhteismitallista keinoa tämän 
ilmiön muuttamiseen tuskin löytyy-
kään. Jokaisen klubin on mietittävä 
itse ideansa jäsenien säilyttämiseksi. 
Positiivisia ilmiöitäkin löytyy; esim. 
klubista joskus eronneilta jäseniltä 
kannattaisi kysyä, olisivatko he nyt 
valmiit tulemaan ”kotiin” takaisin. 
Voi olla, että vastaus on myöntei-
nen; meillä on klubissa siitä koke-
musta. 

Järjestävien klubien tervehdyksen 
paikalla olevat lionit esittivät laula-

malla. Muusta musiikista vastasi Päi-
värinnan lapsikuoro.

Liiton tulevaisuus  
on eteenpäin menevä  

ja valoisa

KVN:n seminaari oli kahtena osiona. 
Lionien tulevaisuus -jaksossa Porin 
vuosikokouksen järjestelytoimikun-
nan puheenjohtaja Pertti Harju kertoi 
onnistuneen kokouksen tuloksista. 
Pääsihteeri Maarit Kuikan aiheena 
oli Quo vadis Lions Finlandiae? Hän 
totesi liiton tulevaisuuden valoisaksi 
ja eteenpäin meneväksi. Hän kertoi 
tilinpäätöksen aktiviteettien tappion 
koostuvan mm. Lions Questin tuot-
tojen jäämisestä budjetoidusta, nuo-
risovaihdon ns. tappiosta ja yhteis-
työprojektien tappiosta. Hallinnon 
tuloksen heikkeneminen suhteessa 
edellisvuoteen johtui mm. matkaku-
lujen kasvusta, vuosikirjan ilmoitus-
tuottojen laskusta, panostamisesta 
brändiin ja viestintään sekä panos-
tamisesta tietohallinnon kehittämi-
seen. Heikkoon tulokseen vaikutti 
myös korttien ja erikoisesti arpojen 
heikko myynti. Tulot eivät riitä kat-
tamaan nuorisotoiminnan tarvetta. 
Toiminta on nyt katettu arvoista 
edellisvuonna jääneillä rahoilla. Hal-
linnon tappio ja rahoitusvaje kate-
taan kertaluontoisten panostusten 
poisjäännillä.

Projektitutkija, YTM Niina Ran-
tamäki puhui vapaaehtoistyöstä 
maalaismaakunnan elämässä. Hän 
totesi, että moni vapaaehtoistyönä 
toteutettu asia jäisi tekemättä, jos 

Piirikuvernöörit yllättyivät Ylivieskan
KVN:n kokouksen maalaistunnelmasta

AR-säätiön puheenjohtaja Sinikka Uola löi KVN:n iltajuhlassa Lions-rita-
riksi lion Reijo Kariniemen LC Ylivieska/Huhmari. Toimitusta todistaa puo-
liso Anneli. Kuva: RNen.

Liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen sai projektitutkija Niina Ranta mäeltä 
myöntävän vastauksen liittymisestä Lions-järjestöön. Se ilahdutti myös piiri-
kuvernööri Heikki Hemmilää. Kuva: RNen.
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Suomalainen komediaklassikko itseriittoisesta tehtaanjohtajasta
Ohjaus Jussi Helminen
ENSI-ILTA 24.1.2015
LIPUT 28 – 19 € / www.lippu.fi alk. 16,50 €
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Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min +pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

se pitäisi siirtää julkiselle sektorille. 
Se ei ole palvelusten korvaamista tai 
pelkästään niiden täydentämistä, 
vaan jotakin enemmän.

Esimerkeillä eteenpäin -osiossa 
piirikuvernööri Heikki Hemmilä 
kertoi klubin laatuprosessi KLP-
klubi tänään, huomenna. O-piirissä 
toteutettu pilottihanke antoi lupaa-
via tuloksia: Käytiin syvällistä kes-
kustelua lionismista. Klubien yhteis-
toiminta lujittui. Lions-työn tunnet-
tuus paikkakunnalla parani. Uutena 
aktiviteettina tuli Tuokiotupa-hank-
keen tukeminen sekä rahallisesti että 
osallisesti. Muita ideoita hankkeiksi 
viritellään.

Mummonkammarista Tuokiotu-
vaksi kertoi enemmän Yhteisestä 
Ovesta ry:n puheenjohtaja Anne 
Isokoski.

Puheenvuorossaan Aktiviteetit – 
nyt! puheenjohtaja Tuomo Holopai-
nen korosti erikoisesti Anna tukesi 
nuorisolle -arpojen sekä joulukort-
tien myyntiä. Hän sanoi, että näillä 
varoilla rahoitetaan Lions-liiton nuo-
risotyö. ”En soisi kenenkään lähet-
tävän arpoja takaisin, vaikka palau-
tusprosentti on nyt 25. Lions Quest 
-myyntiä tulisi yrittää tehostaa. Kan-
sainväliset nuorisoleirit ja nuoriso-
vaihto ovat tärkeitä, mutta ne vaati-
vat paljon mm. kv-leirien kustannus-
ten noustua huomattavasti.”

PDG Pirkko Vihavaisen aiheena 
oli Women in Lions. Hän toivoi nais-
jäsenten osuuden kasvavan lähivuo-
sina voimakkaasti, sillä nyt naisten 
osuus on 17,9 prosenttia jäsenkun-
nasta. Tavoite on päästä 50 prosent-
tiin. 

Lisäksi ohjelmaan kuului panee-
likeskustelu Mihin leijonia tarvi-
taan? Puheenjohtaja Tuomo Holo-
painen käytti hyväkseen Ask One 
-kehoitusta ja kysyi kokousjoukon 
edessä sekä projektitutkija Niina 

Rantamäkeä että Yhteisestä Ovesta 
ry:n puheenjohtajaa Anne Isokos-
kea lionsjärjestön jäseniksi. Molem-
mat vastasivat kysymykseen myön-
tävästi.

Punaisen Sulan  
hyödynsaajat nimettiin

Kuvernöörineuvosto hyväksyi kau-
den 2016–2017 Punainen Sulka 
-keräyksen hyödynsaajat. Keräyk-
sen bruttotavoite on 5 miljoonaa 
euroa ja keräyskulut enintään 20 
prosenttia tuotosta. 25 prosent-
tia bruttotuotosta annetaan klu-
bien jaettavaksi paikallisen nuori-
sotyön tukemiseen. Muut hyödyn-
saajat ovat 15  % Lions-liiton nuori-
son tukemiseen, 15 % syrjäytymi-
sen vastaiseen työhön Tukikum-
mit-säätiölle, 4 % SLNS:n Myrsky-
hankkeelle, 4 % Ehyt ry:n päiväleiri-
toimintaan, 4 % Partiolaisten kansa-
laiskavastusohjelmaan, 3 % Aseman 
Lapset ry:n  Walkers-kahvila- ja bus-
sitoimintaan, 2 % Näkövammaisten 
Keskusliiton nuorten opintotoimin-
taan, 1  % Yeesi ry:lle voimavaraläh-
töisten harrastusmahdollisuuksien 
tukemiseen. Lisäksi kannustetaan 
partiolaisia, Yeesi ry:tä, Aseman 
Lapset ry:tä ja SLNS:n Zest-hanketta 
kehittämään yhteistyömuotoja elä-

mänhallintataitojen puitteissa Lions 
Questin kanssa. Yhteistyöhankkeelle 
varataan erillisavustus 7 %.

Liiton tilinpäätös ja toimintaker-
tomus esitetään vuosikokouksen 
hyväksyttäviksi. Liiton talousarvion 
täsmentämistä jatketaan alkuvuo-
desta kun tiedetään kuuden kuu-
kauden tulos. Merkittävä vaikutus 
on korttien ja arpojen myyntituloilla 
sekä Lions Questin tuottojen toteu-
tumisella.

Kansainvälinen toiminta hyväk-
syttiin liiton toimialaksi ja sen 
puheenjohtajana toimii ID Jouko 
Ruissalo. Liiton viestintäjohtajaksi 
ei ollut yhtään hakijaa. Hakuaikaa 
jatketaan 16.2. saakka. Lionsklu-

KVN:n avajaisjuhlan juhlapuhujana oli PDG Tapio Hanhineva. Kuva: RNen.

Ylivieskan klubit toivottivat leijonaväen tervetulleiksi laulun voimalla. Kuva: RNen.

bien mallisäännöt on ennakkotarkas-
tettu Patentti- ja rekisterihallituksen 
yhdistysrekisterissä. Kansainvälinen 
johtaja Jouko Ruissalo esitti kansain-
välisen hallituksen raportin, joka on 
julkaistu sivulla 5.

Conventionin matkakoordinaatto-
riksi on valitti DG Kyösti Mikkonen. 
Ympäristövalokuvauskilpailun voit-
tajatyöt on lähetettävä liittoon 15.1. 
mennessä. Liiton toimisto on kiinni 
joulun alla viikolla 52 ja 1. kerrok-
sen koulutustilat ovat valmistuneet 
ja jo käytössä.

Seuraava kuvernöörineuvoston 
kokous on 22.2.2015 Lappeenran-
nassa.

Raimo Naumanen
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Kunnianosoitukseksi Suomen vete-
raaneille, heidän puolisoilleen ja 
lotille Lions-liitto järjesti onnistu-
neen ”Kiitos veteraanit!” -seminaa-
rin 8.10.2014. Kunniakansalaisia oli 
läsnä parisataa. Valtiovaltaa tilaisuu-
dessa edustivat eduskunnan puhe-
mies Eero Heinäluoma ja puolustus-
ministeri Carl Haglund.

Juhlassa oli paikalla myös puo-
lustusvoimien entinen komentaja 
Jaakko Valtanen.  Kenraali Valtanen 
on myös veteraani. Hän osallistui 
talvisotaan 15-vuotiaana vapaaeh-
toisena radiomiehenä. Jatkosodassa 
hän toimi tykistöupseerina.

Kolme entistä 
puolustusministeriä

Puheitten pitäjinä oli kolme entistä 
puolustusministeriä: Elisabeth Rehn, 
Anneli Taina ja Seppo Kääriäinen.  
Yhdessä Sotaveteraaniliiton toimin-
nanjohtajan Markku Sepän kanssa he 
myös osallistuivat tohtori Lasse Leh-
tisen johtamaan paneeliin. 

Puheissa ja paneelissa todet-
tiin, että erityisesti viime vuosi-
kymmeninä hallituksen ja eduskun-
nan suhtautuminen veteraanijär-
jestöjen ja siten veteraanien toivei-
siin on muuttunut entistä myöntei-
semmäksi. Niin ikään todettiin, että 
veteraanijärjestöt esittävät tavoit-
teensa hyvin yhteneväisesti valtio-
valtaan päin.  

Toivelistaa kolmannelle 
sektorille

Valaisevan alustuksen veteraanien 
tilanteesta ja tämänhetkisestä avun-

Leijonien kunnianosoitus veteraaneille

Nordean pääkonttorin juhlasali oli täynnä veteraaneja, heidän puolisoitaan 
ja lottia.

Seminaarissa asetettiin kolmannelle sektorille 
tukitoimitoiveita.

Suomen Lions-liiton Kiitos veteraanit! -neuvottelukunnan jäsenet, entiset 
puolustusministerit Elisabeth Rehn, Seppo Kääriäinen ja Anneli Taina piti-
vät puheen seminaarissa.

Valtiovallan edustajina seminaarissa puhuivat eduskunnan puhemies Eero Hei-
näluoma ja puolustusministeri Carl Haglund.

Alustuksessaan Sotaveteraaniliiton toiminnanjohtaja 
Markku Seppä osoitti veteraanien toiveita valtiovallalle.

tarpeesta piti Suomen Sotaveteraa-
niliiton toiminnanjohtaja Markku 
Seppä. Taloudelliset toiveet oli pää-
asiassa osoitettu valtiovallalle.  

Toiminnanjohtaja Sepällä oli esi-
tettävänä toiveita myös kolmannelle 
sektorille, johon Lions-organisaatio-
kin kuuluu.  Kolmas sektori voisi –
jos mahdollista – järjestää veteraa-
neille nykyistä vielä enemmän esim. 
virkistystapahtumia ja palveluaktivi-
teetteja.  Sepän mielestä pieniltäkin 
vaikuttavat palvelut ja vähäinenkin 
huomioiminen ovat veteraaneille 
suuria ja tärkeitä asioita arjen elä-
mässä.    

Toiminnanjohtaja Seppä painotti, 
että ”kunniakansalaisiksi nimetyt 
veteraanit ovat hyvillään heidän 
uhrauksiensa arvostamisesta itse-
näisessä Suomessa.”

Tilaisuuden puhujista entiset 
puolustusministerit Elisabeth Rehn, 
Anneli Taina ja Seppo Kääriäinen 
sekä toiminnanjohtaja Markku Seppä 

kuuluvat Liiton ”Kiitos veteraanit!” 
-neuvottelukuntaan. Käytännön jär-
jestelyistä vastanneen työryhmän 
puheenjohtajana toimii PCC Seppo 
Söderholm. Juhlaseminaarin musiik-
kiannista huolehtivat musiikkineu-
vos Seppo Hovi ja sopraano Taina 
Piira. Nordean pääkonttorin kolmita-
soinen juhlasali Helsingissä oli 8.10. 

ääriään myöten täynnä. Koska tilai-
suus oli Helsingissä, veteraanien kul-
jetuksesta luonnikkaimmin huoleh-
tivat lähinnä B, C ja N-piirit. Tilai-
suuden juontajana toimi neuvotte-
lukunnan jäsen, lion, eversti evp. 
Pekka Majuri.

Teksti ja kuvat: 
Antti Tuomikoski
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Vuoden ehdoton kulttuuriuutinen 
on ollut Serlachius-museo  Göstan 
uusi paviljonki ja sen yleisömenes-

Veteraanit Serlachius-museo Göstassa

Sotaveteraani Yrjö Saari ”tarkastaa” Albert Edelfeltin Porilaisten marssin taus-
tatukenaan Emil Wikströmin veistämä Gösta Serlachius. Kuva Susanna Ylä-
järvi.

tys. Kun Mänttä-Vilppulan viisi 
lionsklubia miettivät Kiitos veteraa-
nit! -aktiviteettia lionien kansainväli-

seen palvelupäivään 8.10., oli päätös 
helppo. Viedään veteraanitkin tutus-
tumaan paikkakunnan uuteen kult-
tuurikohteeseen. 

Lähetimme kirjeen 161:lle Mänttä-
Vilppulan sotiemme veteraanille 
(ml. puolisot ja lesket). Kerroimme 
yhdessä kaupungin veteraanijärjes-
töjen kanssa leijonien Kiitos vete-
raanit! -aktiviteetista. Samassa kir-
jeessä lionsklubit kutsuivat vete-
raanit Ravintola Göstaan lounaalle 
ja tutustumaan uudistuneeseen 
mu seoon ja sen taideaarteisiin. Kut-
suun vastasi 23 veteraania ja 30 puo-
lisoa/leskeä, joista 4 ei päivän kun-
tonsa vuoksi päässyt tulemaan. Ilah-
duttavasti lukumäärä ylitti odotuk-
semme. Meitä leijonia ja puolisoita 
oli kuljettajina ja saattajina 28.

Tapahtuma alkoi lyhyellä ter-
vetulotilaisuudella, jonka jälkeen 
siirryttiin ravintolaan nauttimaan 
 gourmet–lounas. Lounaan jälkeen 

oli vuorossa opastettu tutustumis-
kierros museon näyttelyihin. Kukin 
osallistui jaksamisensa mukaan. Osa 
jäi katsomaan filmiä uuden museora-
kennuksen suunnittelusta ja raken-
tamisesta. 

Useille veteraaneille tämä oli 
ainutlaatuinen tilaisuus tutustua 
museoon. Nautittu lounas oli todel-
linen juhla-ateria. Veteraanit totesi-
vatkin päivän olleen vuoden koho-
kohta, eivätkä peitelleet kiitollisuut-
taan leijonia ja leijonien Kiitos vete-
raanit! -aktiviteettia kohtaan.

Sotiemme veteraaneilla on pysy-
västi vapaa pääsy  Serlachius -museoi-
hin. Tässä tapauksessa myös puolisot 
ja lesket sekä saattajat pääsivät mak-
sutta mu seoon ja opastetuille kier-
roksille. Tapahtumaan saatiin Arne 
Ritari -säätiön ”Kiitos veteraanit!  
-tuki”

Jaakko Harjukangas

Ilmailumuseon auditorio täyttyi vii-
meistä sijaa myöten, kun veteraa-
nien, lottien, pikkulottien, saattajien 
ja veteraanityön tukijoiden joukko 
kokoontui Lions Club Vantaankoski-
Vandaforsenin järjestämään juhla-
hetkeen tiistai-iltana 7.10.2014. Ilta 
kuului lionsklubien meneillään ole-
vaan Kiitos veteraanit! -kampanjaan.

Tilaisuus alkoi Suomen Lions-lii-
ton pääsihteeri Maarit Kuikan ter-
vehdyksellä. Samalla hän kertoi 
koskettavasti oman sukunsa histo-
riasta, johon sodalla oli ollut suuri 
vaikutus.

Sen jälkeen kuultiin lentokap-
teeni evp. Tapio Juutilaisen kerto-
mia välähdyksiä Suomen ilmaso-
dasta. Hän kertoi myös kaksi kertaa 
Mannerheim-ristin saaneen isänsä 

Ilmari ”Illu” Juutilaisen lentämistä 
koneista, Fokkerista, Brewsteristä ja 
Messerschmittistä. Ilmari Juutilainen 
teki kaikkiaan 94 pudotusta ja oli toi-
sessa maailmansodassa eniten ilma-
voittoja saavuttanut lentäjä Saksan 
ulkopuolella.

Ilmatilasta laskeuduttiin veden 
alle, kun tietokirjailija Timo Hor-
mio kertoi Suomenlinnaan museoi-
dun sukellusvene Vesikon historian. 
Tuo saksalaisen sukellusvenetyyppi 
II:n prototyyppi syntyi poikkeuksel-
lisella tavalla, kun saksalaiset teetti-
vät aluksen Turun Crichton- Vulcanin 
telakalla kierrättäen tilausta Hollan-
nin kautta. 

Juhlahetken musiikista vastasi 
Kanttiinin lotat. Kuultiin lauluja sieltä 
jostakin, mutta myös viihdettä, jota 

laulettiin siellä jossakin. Tilaisuuden 
lopussa oli koskettavaa, kun paikalla 
ollut runsas veteraaniväki lauloi seis-
ten Sillanpään marssin.

Ilta päättyi – niin kuin niin usein 
sodassakin – kenttärukoukseen, jolla 
tilaisuuden juontaja, rovasti Jaakko 
Simojoki siunasi kaikki jatkamaan 
elämän matkaa.

Kiitos veteraanit! on lionsklubien 
tämän talven keskeinen aktiviteetti. 
Sen puitteissa klubit haluavat omalta 

osaltaan kiittää veteraaneja siitä, 
mitä nämä ovat tehneet maamme 
itsenäisyyden hyväksi. Kiittämi-
nen tapahtuu auttamalla ja helpot-
tamalla veteraanien elämää. Klubit 
haluavat myös tuoda iloa veteraa-
nien elämän ehtooseen. Ilmailumu-
seossa järjestetty juhlahetki oli juuri 
tällainen Vantaankoski-Vandaforse-
nin lionsklubin kiitollisuuden osoi-
tus Vantaan veteraaneille, lotille ja 
pikkulotille.

Vantaankosken lionit kiittivät sodan veteraaneja

Ilmailumuseon auditorio täyttyi viimeistä sijaa myöten, kun veteraanien, lot-
tien, pikkulottien, saattajien ja veteraanityön tukijoiden joukko saapui leijo-
nien Kiitos veteraanit!-tilaisuuteen. Kuva: Jukka Nurmivaara.

Kanttiinin lotat olivat myös innokkaasti mukana. Kuva: Jukka Nurmivaara.
Lions Club Vantaankoski-Vandaforsen www.verkkoviestin.fi/lionsvantaankoski
Ilmari Juutilainen http://fi.wikipedia.org/wiki/Ilmari_Juutilainen
Vesikko www.vesikko.fi
Kanttiinin lotat 
www.tatsia.info/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=65
Ilmailumuseo www.ilmailumuseo.fi

Thorleif Johansson



18  LION  6/14

LC Kiuruvesi/Niva toimitti Kiu-
ruveden juhlavuoden vuosikirjan 
2013 ”140 vakaata vuotta – jut-
tuja juh lavuodesta”. Kirjaan on 
kerätty Kiuruvesi-lehdestä merkittä-
vimpiä uutisia ja tapahtumia Kiuru-

LC Kiuruvesi/Niva 
julkaisi kirjan ja osallistui 
veteraanityöhön 
höyryjunamatkalla Junan päällikkö, rajakapteeni evp 

Tauno Oksanen, matkan johtaja 
Rukajärven suunnan historiayhdis-
tyksen puh. joht. Tenho Tikkanen ja 
veteraani Tauno Tikkanen vaihtavat 
kuulumisia.

Jatkosodassa käytössä ollut höyryjuna toi 5.9.2014 aamulla kolmisenkym-
mentä veteraania ja useita satoja sisältävän saattojoukon Lieksan asemalle. 

Höyryjunalla 
Kiuruvedeltä Lieksaan 

kansalaisjuhlaan  
”70 vuotta jatkosodan 

päättymisestä”

Myös LC Kiuruvesi/Nivan lionej a oli 
avustamassa veteraaneja ikimuistoi-
sella matkalla. Työtä matkan eteen 
oli tehty jo ennakkoon mm. motti-
talkoissa, hankkimalla halkoja vetu-
riin. Matkalla viihdytettiin mat-
kalaisia hanurimusiikilla, laululla 
sekä avustettiin ikääntyneitä vete-
raaneja. Junassa jaettiin myös kirja 
”140 vakaata vuotta – juttuja juh-
lavuodesta” veteraaneille ja muille 
matkustajille.

Eino Lilja, PDG

veden kunnallispolitiikassa, elinkei-
noelämässä, kulttuuri- ja järjestötoi-
minnassa, urheilussa sekä seurakun-
tien toimissa.

Keväällä 2014 valmistunut Vuosi-
kirja 2013 on ensimmäinen LC Kiu-
ruvesi/Nivan julkaisema kooste vuo-
den tapahtumista omalla paikkakun-
nalla. Kirjan tuotto suunnataan Kiu-
ruveden lasten ja nuorten hyväksi 
tukemaan heidän toimintaansa.

Oulun kupeessa on sitkeä ja yritteliäs 
Limingan kunta. Tunnettavuudessa 
se on jäänyt ison naapurikaupungin 
varjoon, mutta itsenäisen Limin-
gan kunnan ikä on vuosissa paljon 
suurempi kuin Oulun kaupungin. 
Liminkalaiset ovat vuosisatojen ajan 
olleet ahkeria ja kunnioittaneet tois-

tensa tekemisiä. Liekö tämä vaikut-
tanut kunnan leijoniin, kun he ovat 
halunneet antaa oman panoksensa 
vielä elossa olevien sotainvalidien ja 
-veteraanien sekä rintamamiesjärjes-
töjen johtamiseen.

Limingassa toimii kolme klubia LC 
Liminka/Lakeus, LC Liminka/Limin-
ganlahti ja uusimpana LC Liminka/
Kultasirkut. Useissa maamme 
ke räyk sissä Limingan klubit ovat 
keikkuneet aivan kärkipäässä.

PDG Heikki Marttila LC Liminka/
Lakeudesta on toiminut Sotainva-
lidien Veljesliiton Limingan osas-
ton puheenjohtajana vuosikymme-
nen ajan.

– Meillä täällä lakeuksilla itää 
vahvana isänmaallisen ajatteluta-
van ja maanpuolustustahdon sie-
men. Klubimme 50-vuotishistorii-
kissa todetaan, että viimeisen vuo-
sikymmenen aikana veteraanityön 
osuus on 3  344 tuntia eli 73  % kai-

kista palveluaktiviteettitunneista, 
PDG Marttila toteaa.

Marttilan kontolle jäi myös olla 
Limingan osaston viimeinen puheen-
johtaja. Syyskuun lopussa pidettiin 
juhlallinen tilaisuus, jossa Limingan 
osaston vielä elossa olevat jäsenet 
liittyivät Oulun osastoon.

– Jäseniä oli vielä 27, mutta 
ikääntyminen tuo omat ongelmansa 
toiminnan pyörittämiseen. Kat-
soimme parhaimmaksi liittyä Oulun 
osastoon. Näin pystymme paremmin 
tuottamaan palveluja vielä muka-
namme kulkeville sotainvalideille.

”Isänmaalle”  
vuoden 2014 kultalevyn 

status

LC Liminka/Lakeus tunnetaan viika-
teniiton maailmanmestaruuskilpai-
luistaan ja LC Oulunsalo mm. kau-
della 1995–96 toteutetusta äänit-

teestään ”Isänmaalle”. Vuonna 1995 
aloitettiin upean levyn tuottaminen 
yli 2  000 sotainvalidin ja -veteraanin 
kokoontuessa Ouluhalliin kuuntele-
maan levylle tallennettuja äänitteitä 
mieskuoro Pohjan Laulun ja Pohjan 
Sotilassoittokunnan esittäminä.

– Tämä äänite sai tänä vuonna 
2014 kultalevyn statuksen. Sitä on 
siis painettu 15  000 kpl. Äänitteen 
tuottamiseen ei saatu euroakaan 
tukea. ”Isänmaalle”-äänitteen lau-
lut ja PCC Eero Kokon selitykset nii-
den synnyistä ovat materiaalia myös 
terveen maanpuolustushengen vil-
jelyyn, minkä merkitystä rahassa ei 
voi mitata. I-piirissä olemme tuke-
neet tuotoilla sotiemme veteraaneja 
yli 15  000 eurolla klubien ansiosta, 
PDG Heikki Marttila jatkaa.

Matti Tieksola

Limingassa leijonat arvostavat 
sotainvalideja ja -veteraaneja

PDG Heikki Marttila avaa Sotainva-
lidien Limingan osaston päätösjuhla-
tilaisuutta.
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6/14  LION  195/14  LION  19

Lions-palvelupäivä 8.10. sai arvoi-
sensa huomion kooten noin 130 
henkisen kuulijajoukon Hirvensal-
men kirkkoon.

Kiitos veteraanit -konserttiyleisön 
toivotti tervetulleiksi niin kirkkopi-
hassa kuin sankarimuistomerkeillä 
palaneet roihut yhdessä kirkon alt-
tarilla kuusentaimin koristeltu Suo-
men lippu. Sinivalkoinen Suomen 
lippu muistutti itsenäisyydestä, mikä 
ei näinä päivinä suinkaan näytä ole-
van aina itsestäänselvyys ja nuo 
kuusentaimethan on veteraaneille 
kiitos ja tunnustus kaikesta heidän 
uhrauksistaan maamme itsenäisyy-
den hyväksi tehdystä työstä.

PDG Juhani Mannisen lyhyen 
tervetulotoivotuksen myötä sai 
konserttiyleisö yhdessä Hirvensal-
men Heikinniemen palvelukeskuk-
sen asukkaiden – minne on suora 
ääniyhteys kirkosta – kanssa naut-
tia musiikin antimista.

Palvelupäivänä kirkkokonsertti Hirvensalmella
Konsertti alkoi varsin puhuttele-

valla tavalla laulaja Kari Kannon esi-
tyksellä Sulo Rannan Testamentti 
pojalleni. Kaikki esitettävät laulut 
olivat tilanteeseen sopivia ja ylei-
sön ajatukset veteraani aikaan vie-
viä. Isänmaan lapset (Sotilaspoi-
kain virsi), jonka kirkkoneuvos, sil-
loinen Hirvensalmen kirkkoherra 
Pekka Huokuna sanoitti ja mikä sai 
ensiesityksen vuonna 1999 Sotilas-
poikien Perinneliiton liittopäivillä 
Mikkelissä – oli mainio osoitus lau-
lujen valinnasta koko veteraani-ikä-
luokalle.

Pianisti Antti Mannisen pianosoo-
lot, O. Merikannon Mä oksalla ylim-
mällä ja J. Sibeliuksen  Impromptu 
h-molli olivat hieno osoitus sormi-
tuksen lisäksi todellisesta soittami-
sen ilosta ja -taidosta, joihin konsert-
tiyleisön oli helppo samaistua.

Siunaa ja varjele meitä yhteislau-
luna saatteli yleisön turvallisin mie-

Laulaja Kari Kanto ja pianisti Antti Manninen konserttiyleisön edessä Hirven-
salmen kirkossa. Kuva Reijo Vakimo.

lin kotimatkalle Kari Kannon ja Antti 
Mannisen kukituksen ja ylimääräisen 
esityksen myötä.

Konsertti – Kiitos Veteraanit – 
kokonaisuudessaan oli palvelupäi-
vän aktiviteettinä mitä mainioin kii-

toksen ja tunnustuksen osoitus koko 
veteraanisukupolvelle Leijonien tun-
nuksen We Serve – Me palvelemme 
hengessä.

Juhani Manninen

Kiitos veteraanit! palveluaktivi-
teettimme tärkein ajatus on luoda 
henkilökohtainen kontakti paikalli-
seen veteraaniin ja tarvittaessa aut-
taa häntä pienimuotoisissa koti- ja 
avustustöissä kuten yhteinen kahvi-
hetki, lumenluonti, käytävän hiekoi-
tus, palovaroittimen patterin vaihto, 
lehden luku tai muu vastaava paikal-
lisen tilanteen mukaan. 

Myös ulkoilu- ja kuljetusapu ovat 
monessa tilanteessa tervetulleita, 
esimerkiksi yhdessä ulkoilu, käynti 
omaisen haudalla, konsertti, teatteri, 
joulukirkko tai veteraanitapahtuma. 
Tai niinkin arkinen tapahtuma kuin 
kaupassakäynti. Ajankohtainen asia 
on avun tarjoaminen joulun valmis-
telussa.

Kaksi tärkeää  
päivää

Kevätkaudella on kaksi tärkeää päi-
vää, jolloin me leijonat voimme jul-
kisesti muistaa veteraaneja, tal-
visodan päättymispäivä (75-v.) 
13.3.2015 ja kansallinen veteraani-
päivä 27.4.2015. Teemme palvelua 
läpi vuoden paikkakunnallamme ja 
Kiitos veteraanit! teema muistut-
taa meitä keskuudessamme olevien 
yksinäisten, merkittävän panoksen 
yhteisen hyvinvointimme puolesta 

Kiskon Lions Club otti haasteen vas-
taan ja laajensi toimintaansa veteraa-
nien parissa ottaen avustustoimin-
tansa piiriin kaikki alueen 38 sotatoi-
missa mukana olleet veteraanit, hei-
dän puolisonsa ja leskensä.

Itsenäisyyttämme puolustaneet ja 
maatamme jälleenrakentaneet kunnia-
kansalaisemme ovat tottuneet tule-
maan omillaan toimeen. Heille tulee 
harvoin mieleen pyytää apua vaikka 
sitä olisikin tarjolla. Niinpä Kiskon 
Leijonien veteraanivastaava, Osmo 
Ainali, kävi jokaisen kotona kysele-
mässä kuulumisia ja tarjoamassa apua. 

Kotikäyntien yhteydessä kartoi-
tettiin kotien siivous- ja pienet kun-
nostustarpeet, autettiin avustus-/

tukianomusten teossa terveydenhoi-
don kulukorvauksia varten, tehtiin 
eläkkeensaajan hoitotukianomuksia 
ja tarkistettiin palovaroittimia.

Juhlistamaan leijonien kansainvä-
listä palvelupäivää 8.10.2014, vete-
raaniväki kutsuttiin Kiskolan kerho-
tiloihin ohjelmalliseen kahvitilaisuu-
teen. Kuljetus järjestettiin LC Kiskon 
jäsenten voimin osallistumista hel-
pottamaan.

Vuoden aikana jatketaan yh tey-
denpitoa veteraaniväkeen ja hei-
dät kutsutaan kunniavieraaksi jou-
lun alla järjestettävään konserttiin, 
johon järjestetään kuljetus tarpeen 
mukaan. Pihapiirin syys- ja kevätsii-
vousta jatketaan kuten tähänkin asti.

Kiitos veteraanit!

Veteraaniväki kutsuttiin Kiskolan kerhotiloihin kahvitilaisuuteen. LC Kiskon 
lionit osallistuivat veteraanien kuljetukseen tapahtumapaikalle. Kuva: Matti 
Seisto.

Lion kohtaa veteraanin
antaneiden lähimmäisten henkilö-
kohtaisesta muistamisesta. 

Vähintä mitä voimme tehdä on 
olla näkyvästi esillä tekemässä palve-
lutyötä omalla paikkakunnallamme 
juuri niinä päivinä, kun veteraanien 
panoksen merkitys on muutenkin 
esillä julkisuudessa.

Ole aktiivinen!

Eri paikkakunnilla on jo toteutettu 
runsaasti onnistuneita tapahtumia. 
Myös itsenäisyyspäivänä tapahtuu 
eri puolilla Suomea. Jos klubisi vielä 
empii, ole aktiivinen ja innosta myös 
oma klubisi mukaan. 

Ota yhteys paikalliseen veteraa-
nijärjestöön, tehkää päätös klubiko-
kouksessa, sitten yhteys veteraaniin. 
Voitte toimia yhdessä puolisojen, 
leojen ja naapuriklubien kanssa. 
Muista myös raportoida tehty pal-
velutyö.

Lisätietoja saat tarvittaessa oman 
piirisi piirikoordinaattorilta tai 
tarvittaessa myös: 
seppo.soderholm@lions.fi, 
0400  656  209 ja 
sari.pirinen@lions.fi, 040  417  4862.

Monta tapaa tehdä hyvää 
– kiitos veteraanit!

Markku Talvio
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Kuluneen syksyn aikana on Punai-
sen Sulan toimikunta keskittynyt 
yhteistyössä istuvien kuvernöörien 
kanssa hankkimaan jokaiseen pii-
riin oma piirikoordinaattori. Tavoi-
teaika oli syyskuun loppu. Aivan 
siihen ei päästy, sillä B-piirissä haku 
on vielä kesken. Samoin PuSu-toi-
mikunta on valmistellut piirikoordi-
naattorien koulutuspakettia, jonka 
on määrä olla valmis marraskuun 
lopussa pidettävään koulutuspäi-
vään mennessä.

Nimetyt 13 piirikoordinaattoria 
ovat sitoutuneet antamaan oman 
vahvan panoksensa keräyksen 
onnistumiseen. Toinen sitoutumisen 
osa on klubien SulkaLionien nimeä-
minen tehtävään. Se vaatii samoin 
tiukkaa sitoutumista oman klubin 
puitteissa.

Marraskuun alussa toimikunta 
piti omaa kokoustaan Malmilla lii-
ton toimiston tiloissa paitsi puheen-
johtaja, joka oli toimikuntaan yhtey-
dessä skypen avustuksella lennon 
peruuntumisen vuoksi. Asioita oli 
listalla runsaasti, joista kaikkia kiin-
nostava on PuSu-tuoteperhe eli ne 
tuotteet, joita Leijonat ympäri Suo-
men kauppaavat kansalaisille tai 
hankkivat niitä itselle.

Ratkaisevassa asemassa keräys-
aktiviteetissa ovat piirikoordinaat-
torit ja klubien SulkaLeijonat. Esitte-
lemme Lion-lehdessä piirikoordinaat-
torit muutaman kerrallaan vähän tar-
kemmin ja mitä he ajattelevat tule-
vasta suurkeräyksestä. Piirikoordi-
naattoreiksi ovat lupautuneet seu-
raavat lionit:

A-piiri Tommi Virtasen 
johdolla kohti hyvää 

tulosta

Reilun kymmenen vuotta LC Kis-
kon toiminnassa mukana ollut IPDG 
Tommi Virtanen muistaa Punaisen 
Sulan brändin ajalta ennen omaa 
lions-uraa. Omakohtaisia kokemuk-
sia on viimeisestä PuSu-aktiviteetistä 
kymmenen vuoden takaa. 

– Olin silloin nuori leijona, mutta 
osallistuin aktiivisesti Punaiseen Sul-
kaan, viime kauden kuvernööri muis-
telee.

 Aktiiviselle leijonalle on siunaan-
tunut klubikierroksen jälkeen kiitet-
tävästi muita tehtäviä, joista tällä 
hetkellä PuSu-piirikoordinaattorin 

Punaisessa Sulassa 
sitoutumisvaihe meneillään

ohella keskeisessä roolissa on vuo-
den 2016 Turun vuosikokouksen jär-
jestelyt kokoustoiminnan osalta.

– Punaisella Sulalla on Suomessa 
hyvä maine. Mukaan lähden innos-
tuneella ja odottavaisella mielellä ja 
haluan antaa kampanjan onnistumi-
selle oman panokseni.

A-piirin klubien sitoutuminen 
tulevaan PuSu-aktiviteettiin on IPDG 
Virtasen mukaan vahva. Henkilöva-
lintoja on tehty, mutta ei vielä kovin 
paljon. – Keskusteluja on käyty ja 
klubeissa asenne tuntuu olevan se 
että A-piiri tulee olemaan paras. Siitä 
ei ole toista vaihtoehtoa.

D-piirin Jari Vierikko 
muistaa 70-luvun 

sulkatarrat 

LC Mikkeli/Porrassalmen Jari Vierikon 
lions-ura lähti kiitoon vuonna 2003, 
jolloin hänet kutsuttiin mukaan toi-
mintaan. Sen jälkeen tehtäviä on siu-
naantunut hoidettavaksi president-
tikauden v.07–08 jälkeen lohkonpu-
heenjohtajana ja meneillään olevan 
Nenäpäivän kampanjapäällikkönä.

– 70-luvulta Sulka-muistot ovat 
tallessa ja viimeisimpään otin jo 
itsekin osaa. Se toteutettiin Mikke-
lin kaikkien klubien yhteistyönä ja 
tulos oli todella hyvä.

107-A PDG Tommi Virtanen LC Kisko

107-B avoin

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

 Kun nykyinen D-piirin kuve-
rööri Veijo Suhonen soitti ja kysyi 
minua piirikoordinaattoriksi, ilmoi-
tin heti suostumukseni. Nenäpäi-
vän ansios ta yhteydet klubeihin 
ovat edelleen auki ja uskon klubien 
lähtevän hyvin mukaan keräykseen. 
Onhan Punainen Sulka parhaiten 
tunnettu leijona-brändi.

– Piirissämme ei vielä ole tarvin-
nut innokkaimpia toppuutella, mutta 
sekin aika saattaa olla kohta edessä. 
Paras piiri? Jos joku piiri kerää enem-
män kuin D-piiri niin se on sitten 
paras, Jari Vierikko vastaa ilmeisen 
diplomaatin sanoin. 
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F-piirin PDG Matti-Pekka 
Mäkelä ei kainostele

Pohjanmaan lakeuksilla ei ole tapana 
kätkeä totuuksia turhien korulausei-
den taakse. – Meillä on tapana olla 
hyviä, jopa parhaita, PDG Matti-
Pekka Mäkelä F-piiristä heittää vaka-
valla naamalla, kun toimittaja kyse-
lee Punaisen Sulan parasta piiriä. 

 Mäkelä tietää mitä puhuu. Koke-
musta Seinäjoen klubien aikaansaan-
noksista on vuosien varrelta kerty-
nyt vaikkapa onnistuneiden vuosi-
kokousjärjestelyjen muodossa vuo-
delta 2006. Hän toimi silloin vuosi-

kokouksen päätoimikunnan puheen-
johtajana.

– Ensimmäisen viitteen Punai-
seen Sulkaan näin isäni Datsunissa 
70-luvulla. Tarrasta päättelin, että 
jotain hyvää tehdään, vaikka asia 
jäikin hämäräksi. Sain kutsun leijo-
niin v.1997 ja vuonna 1999 osallis-
tuimme Punaiseen Sulkaan hankki-
malla 50 paikallisen taiteilijan tau-
luvedosta. Viimeisestä PuSusta jäi 
hyvät muistot, kun tavaratalossa 
myimme PuSu-tuotteita. Vain hyvin 
harva käveli ostamatta ohitsemme. 
Nuoriso arvosti työtämme ja jäi kes-
kustelemaan hyvän tekemisestä.

Kun tutustuu Mäkelän lions-
historiaan, niin voi todeta tehdyn 
hyvän työn noteeratun jopa kansain-
välisten presidenttien tunnustuksien 
muodossa. PIP Tae Sup Lee ja PIP 
Eberhard J. Wirfs ovat luovuttaneet 
PDG Matti-Pekka Mäkelälle tunnus-
tuspalkinnot.

– Piirimme istuva kuvernööri 
Erkki Ammesmäki soitti ja kysyi 
halukkuuttani PuSu-koordinaatto-
rin tehtävään. Tehtävä vaikutti mie-
lenkiintoiselta ja kaksi sekuntia mie-
tittyäni vastasin myöntävästi. Tästä-
hän meidät tunnetaan.

 Pohjanmaalla, kun johonkin ale-

taan, niin se tehdään kunnolla. – 
Tässä käy kuin talvisodassa. Innok-
kaimpia leijonia on jouduttu sito-
maan puuhun, kunnes keräys alkaa. 
Olisivat jo kovasti menossa.

tiiviset. Teimme Ikaalisissa kovan 
keräystuloksen.

Tapani Matintalon lions-ura on 
hyvin ansiokas. Kutsu toimintaan 
kävi v. 1988 LC Vampulan jäseneksi. 
Presidenttinä hän toimi ensimmäi-
sen kerran kaudella 1999–00 ja tällä 
hetkellä hän nykyisen klubinsa pre-
sidentti. Tähän väliin mahtuvat vielä 
lohkon ja alueen puheenjohtajuudet 
ennen piirikuvernöörikautta E-pii-
rissä kaudella 2012–13. PDG Matin-
talo on tällä kaudella myös AR-sää-
tiön varapuheenjohtaja.

– Olen erittäin positiivisella mie-
lellä mukana Punaisessa Sulassa. 
Uskon että piiri tekee parhaansa 
keräyksen onnistumiseksi – ehkä 
parhaan koko maassa. Olen mukana 
tukemassa klubien keräysvastaavia 
heidän työssään. Järjestämme piiri-
tason tapahtumia, joihin odotan klu-
bien vahvaa osanottoa.

PDG Matintalo odottaa saavansa 
marraskuun aikana klubeilta Sulka-
Lionien tiedot. Koulutuksiin hän on 
jo varannut paikat ja niitä hän suun-
nittelee pitävänsä kaksi.

– On monta tapaa tehdä hyvää 
– PuSu on yksi niistä.

Matti Tieksola
PuSu-vastaava, LC Oulunsalo

PDG Tapani Matintalo 
uskoo E-piirin 
menestyvän

LC Sastamala/Vammalan aktiivinen 
jäsen PDG Tapani Matintalo muistaa 
hyvin PuSu-keräykset vuosilta 1990 
ja erityisesti 1999, jolloin hän oli 
vielä LC Ikaalinen/Kyrösjärven pre-
sidentti. – Muistot ovat hyvin posi-

N-piirin presidenteistä lähes puolet 
osallistui Tallinnanristeilylle loka-
kuussa. Siellä verkostoiduttiin tois-
ten presidenttien kanssa, kuten 
myös piirihallituksen sekä alusta-
jina olleiden SPR:n ja Aseman Lap-
set ry:n edustajien kanssa. Samalla 
tutustuttiin näihin kahteen hyvänte-
keväisyysjärjestöön. 

SPR on julkisyhteisö

SPR:n Varsinais-Suomen piirin val-
miuspäällikkö Tommi Virtanen tun-
tee erittäin hyvin myös Lions-järjes-
tön. Viime kauden hän toimi Suo-
men Lions-liiton A-piirin kuvernöö-
rinä.  Siten hänen työnsä ja harras-
tuksensa liittyvät hyvin pitkälti avus-
tus- ja palvelutoimintaan.

Sisäpiiriläisen tietoineen hän pys-
tyi vertailemaan molempien yhtei-
söjen yhtäläisyyksiä.  Kummallakin 
on maailmanlaajuinen organisaa-
tio, toimintaa käytännössä kaikissa 
maissa.  Kansainvälisesti avustuk-
set jaetaan – ja pystytään jakamaan 
– oman organisaation kautta. Suo-
messa aktiivisten jäsenten määrä on 
molemmilla järjestöillä samaa luok-
kaa. 

Suurin ero on siinä, että SPR on 
julkisyhteisö ja sen toiminta perus-
tuu lakiin Suomen Punaisesta Ris-
tistä.  Tämän lisäksi SPR:llä on myös 
yhdistyslaissa säädettyä toimintaa 
ja laajamittaista varainhankintaa.  
Lipaskeräysten lisäksi varoja saadaan 
myös liiketoiminnalla. Tavaralahjoi-
tuksista osa myydään ”Kontti”-nimi-
sissä tyylikkäästi esille laitetuissa 
kirpputorimyymälöissä ja siten saa-

Presidentit verkostoituivat risteilyllä

N-piirin presidenttiristeilyllä Tommi 
Virtanen vertaili Suomen Lions-lii-
ton ja Suomen Punaisen Ristin toi-
mintoja.  Hänellä on vertailuun erin-
omaiset edellytykset, hän tuntee 
hyvin molemmat organisaatiot.  Hän 
toimii SPR:n Varsinais-Suomen pii-
rin val mius päällikkönä ja toimi viime 
kauden Lions-liiton A-piirin kuver-
nöörinä.

Aseman Lapset ry:n toiminnanjohtaja 
Christian Wentzel kertoi, kuinka he 
pyrkivät tarjoamaan syrjäytyneille ja 
syrjäytymisvaarassa oleville nuorille 
turvallisia aikuiskontakteja.  Järjes-
töllä on Walkers-kahviloita kolmel-
latoista paikkakunnalla.

daan varoja toimintaan.  Kontti-ket-
julla on yhteistyössä työvoimavi-
ranomaisten kanssa myös työllis-
tävä vaikutus.

Aseman Lapset ry 
antaa turvallisia 
aikuiskontakteja

Aseman Lapset ry:n toiminnanjoh-
taja Christian Wentzel kertoi, kuinka 
heidän keskeisimpiä toimintamuo-
toja on tarjota syrjäytyneille ja syr-
jäytymisvaarassa oleville nuorille 
turvallisia aikuiskontakteja siellä, 
missä nuoret kokoontuvat.  Aikuiset 
jalkautuvat nuorten pariin, ja nuoret 
tapaavat näitä aikuisia myös nuori-
sokahvila Walkers´eissa.  Walkers-
kahviloita on kolmellatoista paikka-
kunnalla.  Lisäksi on yksi Walkers-
bussi.

Yksi toimintamuoto kahviloissa 
on kohteliaisuuskoulutus.  Se saat-
taa tuntua pieneltä eleeltä, mutta 
se on aivan ratkaiseva alku asenne-
kasvatuksessa.  Kahvilassa ei esim. 
saa ostettua kahvia töksäyttämällä 
”annas kahvia”.  Kahvikuppi tar-
jotaan kohteliaan tervehtimisen ja 
pyynnön jälkeen.

Erittäin hyviä kokemuksia on 

saatu myös sovittelutoiminnasta.  
Pieniä rötöksiä ja tahallisia vahin-
gontekoja ei ohiteta olankohautuk-
sella.  Niitä ei saa anteeksi rahalla, 
vaan aiheutettu vahinko korvataan 
työllä.  Wentzel`n mukaan sovit-
telun läpäissyt nuori on vain ker-
ran jäänyt kiinni uudesta vahingon-
teosta.

Aseman Lapset ry:n toimintaa 
rahoitetaan mm. lahjoituksin ja 
Raha-automaattiyhdistyksen avus-
tuksilla.

Antti Tuomikoski
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Kansainvälisen autourheiluliiton 
(FIA) aktiviteetti Action for road 
safety , joka on suunnattu mopoi-
käisille 14–15-vuotiaille nuorille. 
Tavoitteena maailmanlaajuisesti 
säästää 5 miljoonaa nuorta kuolon-
uhria 10 vuoden aikana. Suoma-
lainen autourheilun lajiliitto AKK 
Motorsport ry jalkautti Suomeen 
2013 ja nyt lionit lähtevät yhdessä 
toteuttamaan aktiviteettiä.

Miten käytännössä?

Lionsclubeista etsitään innokkaita 
kouluttajia, jotka käyvät kouluissa 
pitämässä noin tunnin pituisia ope-
tuspaketteja. Näissä koulutuksissa 
opetetaan ennakoivaa ajoasenne 
ilmapiiriä lähinnä kahdeksasluokka-
laisille, tuleville mopoilijoille.

Miksi?

Mopojen suosio on kasvanut, ja niitä 
on rekisteröity jo noin 280  000. Joka 
toinen nuorista kertoo hankkivansa 
mopokortin. Varsinkin skootterei-
den myynti on kasvanut huikeasti, ja 
tytöt ovat ottaneet tuon menopelin 
omakseen. Mopoja on liikenteessä 
yhä enemmän. Tämä ei kuitenkaan 
yksin riitä selittämään mopo-onnet-
tomuuksien määrän kasvua. Pääsyy 

onnettomuuksiin on mopoilijoi-
den ajotyyli. Tilannenopeudet ovat 
kovia ja turvavälit liian pieniä. Kave-
riporukassa koheltaessa leikki ja lii-
kennekäyttäytyminen menevät hel-
posti sekaisin, ja koska mopo on 
turvaton ajoneuvo, seuraukset ovat 
usein pahoja.

Mitä koulujen 
opetuspaketti sisältää?

Koulutuksessa halutaan lisätä nuor-
ten ajajien omaa tahtoa valita turval-
lisimmat ajotavat. He oppivat tark-
kailemaan toimintaansa ja vähentä-
mään sitä kautta ajamisen riskejä. 

Nuorille puhutaan kuljettajan vas-
tuusta, varusteista ja päihteistä.

Miten kouluttajat  
saavat tarvittavan 

tiedon?

Kaikille mukaan innostuneille lio-
neille pyritään järjestämään koulut-
tajavalmennus, joita pidetään ympäri 
Suomen. Liikenneturvan kouluttajat 
ovat laatineet tuhdin teoriapaketin, 
jossa on myös paljon faktaa ja ajan-
kohtaista tietoa aiheesta.

Mitä tämä maksaa?

Kouluttajavalmennus päivä on ilmai-
nen lioneille. Tuhti koulutuspaketti 
on valmiiksi tikulla, kahvit ja ruuat 
tarjotaan mukaan tuleville. Ainoas-
taan matkakulut kurssilaiset kustan-
tavat itse. Turvassa Tiellä työryhmän 
vetäjä Jouko Inkeroinen 

Turvassa Tiellä 
valmennus Kuopiossa

Kuopiossa pidettiin kouluttaja-
valmennus marraskuun lopulla. 
Mukana oli 15 innokasta ja asian-
tuntevaa lionia K- ja H-piireistä. Val-
mennukset on ripoteltu maantieteel-
lisesti ympäri Suomea, jotta matkus-
tus valmennuspaikalle ei koituisi yli-
voimaiseksi esteeksi ja että mahdol-
lisimman moni innostunut lion pää-
sisi osallistumaan, kertoo projektin 
vetäjä Jouko Inkeroinen.

Tästä muokkautuu pysyvä aktivi-
teetti klubeille, jotka haluavat toimia 
nuorten kanssa ja joita liikennetur-
vallisuus asiat kiinnostavat. Monella 
vanhalla klubilla on vai keuk sia löy-
tää uusia aktiviteettejä. Jos olemassa 
olevat aktiviteetit ovat jo tulleet elin-
kaarensa päähän ja maistuvat puulta 
eivätkä tekijät innostu enää, varsin-

kaan uudet nuoremmat jäsenet, niin 
tässä on valmis runko aloittaa uutta, 
Jouko toteaa. Liikenneturvan kou-
luttajat ovat muokanneet hyvän ja 
asiapitoisen paketin ja siinä riittää 
tuhtia asiaa kokopäivän tarpeeksi.

Kurssilaisista Keijo Happonen, 
presidentti LC Rautalampi, kertoo:

Koulutus ja kouluttajat olivat 
hyviä. Asia on tärkeä ja on hyvä 
muistuttaa nuoria säännöllisesti 
mopoilun riskeistä näin peruskou-
lun kautta. Toimin itse liikenne-
opettajana, mopokouluttajana ja 
olen huomannut, että suurin mopo-
riski on ajattelemattomuus, riskien 
vähättely ja keskittymisen puute lii-
kenteen seuraamiseen. Virittämis-
täkään ei voi mopoilussa unohtaa. 
Mutta kun asioita tuodaan säännöl-
lisesti esille ja muistutetaan riskeistä 
muutenkin kun autokoulun kautta, 
niin uskon sillä olevan turvallisuutta 
parantava vaikutus.

Ja onhan tämä hyvä aktiviteetti, 
jolla saadaan Lions-toimintaan näky-
vyyttä ihan valtakunnallisestikin jat-
kaa Keijo ja huikkaa lähtiessä: Kiitos 
koulutuksesta.

Erkki Jantunen LC Punkaharju, 
Kiitos Turvassa tiellä -valmennuk-
sesta Kuopiossa 31.10. Valmennus-
tapahtuma eteni mielestäni aika lailla 
rivakasti. Hyvää oli osanottajien 
kommentointi aiheesta. Lionsveljien 
kommentit tosin hieman haastoivat 
kouluttajien aikataulussa pysymistä. 
Jään mielenkiinnolla odottelemaan 
kevättä ja koulutapaamisia liikenne-
turvan koulutuspaketin kera. 

Liikenneturvallisuuden koulutta-
minen nuorille mopoilijoille on tun-
tunut minusta aina tärkeältä. Erityi-
sesti ajattelutapaani on vaikutta-
nut läheltä piti -tilanne, johon van-
hempi poikani joutui noin parikym-
mentä vuotta sitten, joka tosin päät-
tyi onnellisesti, Erkki kertoo.

Mikä Turvassa Tiellä on?

Kuopiossa marraskuun lopulla pidettyyn kouluttajavalmennukseen osallistui 15 innokasta ja asiantuntevaa lionia 
K- ja H-piireistä. Eturivissä vasemmalla työryhmän vetäjä Jouko Inkeroinen.

Tammikuun valmennuksiin ennättää vielä ilmoittautua:

pe  16.1.2015  Kuusankoski, Hotelli Sommelo
to–pe 22.–23.1.2015  Alahärmä, Mika Salo cirkuit
la  31.1.2015  Rovaniemi, Hotelli Pohjanhovi
  Huom! siirretty lauantaille

Valmennus pidetään, jos vähintään 10 osallistujaa.
Ilmoittaudu: sari.pirinen@lions.fi

Maailman toisella puolen
Lions International Convention 
Seattlessa. Kerrassaan käsittämä-
tön kokemus. Harvoin on saanut 
olla yhtä ylpeä leoudestaan, kuin 
tämän maailman leot ja leijonat 
yhteentuovan viikon aikana, jol-
loin ensimmäistä kertaa todella ta-
jusi järjestön ja sen tekemän työn 
laajuuden. Itse osallistuin tapah-
tumaan vasta ensimmäistä kertaa, 
mutta Conventioneitä pidempään 
kiertäneiltä sain kuulla leojen ol-
leen Seattlessa esillä ennennäke-
mättömällä tavalla. Ja mikä parasta, 
ensi vuonna tilanne tulee vain pa-
ranemaan. 

Yhdessäkään Conventionin täys-
istunnoista ei voinut olla kiinnit-
tämättä siihen, kuinka usein leot 
ja leotoiminta nostettiin esille. Oli 
ilo kuulla leoneuvojilta ja muuten 
leojen kanssa läheisemmissä kos-
ketuksissa olleilta leijonilta tutuksi 
tulleen tavan puhutella puheissaan 
leijonia, vieraita ja vielä erikseen le-
oja vakiintuneen osaksi myös kan-
sainvälisten presidenttien kielen-
käyttöä. Vielä tätäkin upeampaa oli 
silti kuunnella, kun uusi kansain-
välinen presidentti Wing-Kun Tam 
kertoi suunnitelmistaan tulevalle 
kaudelle. Tam paitsi korosti leojen 
asemaa tärkeänä osana Lions-per-
hettä, myös kertoi järjestävänsä en-
si vuonna Busanin Conventionissä 
ensimmäisen leojen ja leijonien yh-
teisen huippukokouksen.

Global Leo Conference
Vaikka huippukokousta joudutaan 
vielä odottelemaan, löytyi leoil-
le jo tänäkin vuonna oma kiinnos-
tava ohjelmansa. Seattlessa järjes-
tettiin Conventionin yhteydessä 
järjestyksessään viides Global Leo 
Conference, jossa sadat leot ympä-
ri maailman kokoontuivat keskuste-
lemaan kaikille yhteisistä asioista, 
kuten erilaisista palvelutyön muo-
doista, jäsenhankinnasta ja leosta 
leijonaksi siirtymisestä. Tämä kon-
ferenssi oli pääasiassa leoille suun-
nattu, mutta meillä oli kunnia saada 
avauspuheenvuoron pitäjäksi it-
se Wing-Kun Tam, joka puhui tun-
teikkaasti leotoiminnan tärkeydestä 
ja arvokkuudesta.

Toisen osan leo-ohjelmasta 
muodosti Leo Club Program Advi-
sory Panel Town Hall, jota isännöi 
leoista, leijonista ja päämajan työn-

tekijöistä koostuva kansainvälinen 
Leo Club Program Advisory Panel. 
Sanahirviön taakse kätkeytyy toi-
mikunta, joka vastaa leotoiminnan 
kehittämisestä maailmanlaajuisel-
la tasolla. Town Hallissa leot ja lei-
jonat pääsivät yhteisen pöydän ää-
reen pohtimaan ratkaisuja klubien, 
piirien ja moninkertaispiirien koh-
taamiin ongelmiin. Työpaja oli erit-
täin antoisa, vaikkakin siellä olisi 
ollut mukava nähdä enemmän eu-
rooppalaisia leijonia. Euroopassa 
nimittäin leotoiminta on lähes yk-
sinomaan 18-30-vuotiaille suunnat-
tujen omega-klubien varassa, ja näi-
den klubien yhteydet niitä tukeviin 
taustaklubeihin ovat huomattavasti 
etäisemmät, kuin esimerkiksi Ame-
rikassa, jossa leijonat ovat hyvinkin 
läheisesti mukana 12-18-vuotiail-
le tarkoitettujen alfa-klubiensa toi-
minnassa. Tästä syystä erityisesti 
Euroopassa leojen ja leijonien väli-
nen kommunikaatio kaipaisi kehit-
tämistä,  ja juuri tähän Leo Club 
Program Advisory Panel Town Hall 
olisi haastavasta nimestään huoli-
matta tarjonnut erinomaisen mah-
dollisuuden.

Lisää leoja mukaan
Myös virallisen ohjelman ulkopuo-

lella Seattlen vierailu oli mitä mah-
tavin kokemus, ja toivoisin, että 
Suomesta saataisiin tulevaisuudes-
sa International Conventioneihin 
yhä vahvempi edustus niin leojen 
kuin leijonienkin puolelta. Leoille, 
joista suurin osa on yhä opiskelijoi-
ta tai vasta työelämään siirtymässä, 
tapahtumaan osallistuminen estyy 
yksinkertaisesti matkustamisen kal-
leuden takia. Siksi vetoankin suo-
malaisiin leijoniin, että nämä suh-
tautuisivat ensi keväänä suopeasti 
leojen heiltä mahdollisesti hake-
miin matka-avustuksiin, jotta mah-
dollisimman moni suomalainen leo 

pääsisi etsimään uutta voimaa ja 
intoa palvelutyöhön Busanin Inter-
national Conventionista, jossa leot 
ja leijonat kohtaavat ensimmäis-
tä kertaa yhteisessä huippukoko-
uksessa. Seattlessa minulta kysyt-
tiin usein ”Missä muut suomalaiset 
leot ovat,” johon sain aina vastata 
”kotona Suomessa.” Toivottavasti 
ensi kesäkuussa vastaus tähän ky-
symykseen on: ”Tuolla eturivissä!”

Jukka Mäkitalo
Suomen Leojen hallituksen presi-

dentti 2011-2012

Seattlessa leopresidentti Jukka Mäkitalo ehti tavata kansainvälisen presidentin Win-Kun Tamin. Kuva: RNen.

V

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan 

esim. klubi-iltoina

Yrjöläntie 16 / PL 1 Puh.  014 584 661
44401 Konginkangas GSM 0400 541 866
salmutex@salmutex.fi  Faksi 014 584 220
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Leijonamaailma vilisee teemoja 
ja iskulauseita. Ne ovat kuin riffit 
kevyen musiikin raskaammalta sii-
veltä, lyhyitä, iskeviä ja toistettuina 
tehokkaita ja mieleen jääviä. Otsik-
kotekstin muistan kuulleeni jokusia 
vuosia sitten.

Meillä on syytäkin nostaa hattua 
menneiden vuosikymmenten leijo-
nille. Saavutuksemme hakevat ver-
taistaan. Jäsenasioista vastaavana 
totean, että etenkin jäsenkehityk-
semme on ollut huikea. Viisimil-
joonaisesta väestöstä on löytynyt 
lähes 30  000 leijonaa. Vain piskui-

Uudistutaan perinteitä 
kunnioittaen!

nen Islanti pärjää meille asukaslu-
kuun suhteutetussa jäsenmäärässä.

Suomi on muuttunut vuosien 
saatossa paljon, samoin ihmis-
ten mahdollisuudet tehdä palvelu-
työtä. Kaksikymmentä vuotta on 
jäsenmäärämme ollut laskusuun-
nassa, eikä käännettä parempaan 
ole vielä näkynyt. Yksittäisiä onnis-
tumisia kylläkin on ollut, mutta tren-
din suunta ei ole muuttunut. Tällä 
hetkellä jäsenmäärämme on pyö-
reästi 24  500 ja olemmekin viime 
vuodet käyneet onnistunutta viivy-
tystaistelua. Kuitenkin pelkään, että Seita valaisee Posion yötä leijonien kanssa.

Iskeviä riffejä Ruoholahdessa – UKK80 esiintymässä.

Kevään vaalikokouksen yhteydessä 
alun perin ideoitu muotinäytös jäi 
pohdinnalle kesäksi. Syksyn ensim-
mäisessä hallituksen kokouksessa 
aktiviteetti potkaistiin vauhtiin. 
Varapresidenttikaksikko Tarja Laak-
sonen ja Pauli Similän komennossa 
HYVÄNTEKEVÄISYYSKAMPPAN-
JAMME saatettiin maaliin Pyhäinpäi-
vänä, jolloin kausalalaisittain sääkin 
suosi tilaisuuttamme. 

TEHDÄÄN YHDESSÄ teemalla 
toiminut tilaisuus koostui ”Hyvän 
olon messuista” ja erityisesti LC 
Kausalan miesten huolehtimasta 

Miesten muotinäytöksessä 
esiintyneet veljet antoivat 
Hyvän olon messuille oman 
värinsä. Kuva: Ari Särkkä.

tekemättä muutoksia toimintatapoi-
himme, ei muutu jäsenkehityksem-
mekään.

Brändityö antaa suunnan

Brändityö on antanut meille suun-
nan. ”Monta tapaa tehdä hyvää” 
niputtaa mielestäni monisäikeisen 
aktiviteettikenttämme loistavasti 
yhteen. Mennään eteenpäin lapset 
ja nuoret keskiössä ja muistetaan 
tehdä tekemisistämme numeroa eli 
pidetään huoli ulkopuolisesta näky-
vyydestä viestinnän keinoin. Muiste-
taan vielä, että lähes jokainen aktivi-
teetti on samalla rekrytointimahdol-
lisuus. Tässä on hyvä alku.

Tulisiko meidän kuitenkin tehdä 
jotain, mitä ei ennen ole tehty? 
Minun mielestäni olisi aika ainakin 
herättää keskustelua aiheesta. Mei-
dän tulisi pystyä vastaamaan ajan 
haasteeseen ja saada joukkoomme 

lisää nuorempia ikäluokkia, niin 
miehiä kuin naisiakin. He ovat usein 
arjen pyörityksessä kovin kiireisiä, 
mutta tutkimusten mukaan kuiten-
kin halukkaita auttamaan. Meidän 
tulisi muokata toimintatapojamme 
siten, että myös heillä olisi mahdolli-
suus tulla mukaan ja kantaa ylpeä nä 
leijonamerkkiä rinnassaan.

Toimintatapojen uudistus ei tar-
koita menneiden ja nykyisten lei-
jonasukupolvien ansioiden vähek-
symistä tai unohtamista, päinvas-
toin. Ajassa on eletty ennenkin ja 
niin tulee tehdä vastakin. Toivotta-
vasti nuoremmatkin saavat mahdolli-
suuden ”näyttää leijonan kyntensä”.

Jos sinulle heräsi ajatuksia, joita 
haluaisit jakaa, voit lähettää postia 
allekirjoittaneelle.
jukka.karkkainen@lions.fi

Jukka Kärkkäinen
Liiton jäsenjohtaja

LC Kausalalla Tehdään yhdessä -aktiviteetti
muotinäytöksestä, jossa seitsemän 
veljeä esiintyi mannekiineina. Akti-
teettimme lopputuloksena lahjoi-
timme koko kertyneen tuoton run-
saat 7  500 euroa UUDENLASTEN-
SAIRAALA 2017 hyväksi. 

Onnistumiseen ratkaisevasti vai-
kuttivat juontajana toiminut jäse-
nemme Jan Nyquist ja elävästä 
musiikista huolehtinut toinen jäse-
nemme Ari Ollikainen. Ulkopuo-
lista tietotaitoa tapahtumaamme 
toi kesäiittiläinen vaatesuunnittelija 
ja yrittäjä Liisa Lehtonen.

Marraskuun kuukausikokouksen 

yhteydessä luovutti piiriku-
vernööri Veijo Suhonen pää-
vastuullisille järjestäjillemme 
Tarjalle ja Paulille  Achiement 
Award -ansiomerkit.

V.I.
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Arpa-voittoja on lunastettu joulu-
kuun alkuun mennessä jo nelisen-
kymmentä prosenttia, eli suurin osa 
voitoista on vielä löytymättä, mm. 
päävoittoja on vielä liikkeellä raaput-
tamattomissa arvoissa. Samoin säh-
köavusteisia Jopoja, tablettitietoko-
neita ja muita palkintoja.

Joulukuussa Lions-arvan voi 
sujauttaa Lions-kortin mukana kuo-
reen ja pikkujouluissa lahjaksi pukin-
konttiin sekä myös jouluaaton iloksi. 
Klubipalkinnoksi Lions-arpa sopii 
erinomaisesti ja sen voi luovuttaa 
raaputettavaksi klubeissa vieraile-
ville esitelmöitsijöille muiden kiitos-
ten kera. Tänä vuonna arpoja voi-
daan myydä ja luovuttaa niin leijo-
nille kuin järjestön ulkopuolisillekin.

Kymmenientuhansien eurojen 
hankkeet ovat yksittäiselle lionsklu-
bille usein liian ylivoimaisia toteut-
taa. Sen vuoksi käytämme hyödyk-
semme Lions-yhteisöämme yhtei-
sissä varainkeruuaktiviteeteissam me, 
joiden tuotolla voimme toteuttaa 
kertaluokkaa suurempia hankkeita, 
joihin yksittäiset klubit tai edes 
naapuriklubit yhdessä eivät kykene. 
Tukemalla esimerkiksi paikallisen 
nuoren osallistumista kansainväli-
seen nuorisovaihtoon, on se samalla 

paikallista, mutta myös kansainvä-
listä toimintaa. Nuorisobändikilpailu 
on kuntarajat ylittävää, mutta myös 
paikallista toimintaa kuten myös 
monet muut lasten ja nuorten kas-
vua ja kulttuurityötä tukevat yhtei-
set Lions-hankkeemme. Tarvitsemme 
hankkeisiimme paikallisten klubien 
tukea. Tekemään niistä paikallisia ja 
osallistumalla niiden toteuttamiseen 
osana kansainvälistä toimintaamme. 
Ne ovat siten paikallisia hankkeita 
valtakunnallisella tasolla. Tämä on 
yksi osoitus Lions-järjestön mahdol-
lisuuksista.

Voittomatkalla 
Torontossa

Viime kauden alkaessa Lahti-klubin 
Pauli Jokela kertoi ostaneensa klubi-
illassa yhden arvan, sillä hän päätti 
olla mukana tukemassa Lions-nuo-
risoaktiviteetteja vähintään kympin 
panostuksella. Eihän se ollut paljon. 
Ostettuaan arvan hän laittoi sen tas-
kuun ja vasta illalla kotona pöydän 
ääressä otti sen esille ja alkoi raaput-
tamaan.

Suureksi yllätyksekseen hän raa-
putti esille päävoiton. Arpa piti vielä 
luetuttaa vaimolla, ennen kuin Pauli 

Lion Tauno Hammarin (87) ainut-
laatuinen 60 timantin rintamerkki-
sarja täydentyi hiljattain, kun pää-
majasta saapui viimeinen ja nyt 
oikea 10 rubiinin merkki. Vuosiko-
kouksessa hän sai sarjan täyteen, 
mutta viimeinen merkki oli kelta-
kultainen safiirimerkki erikoispal-
kintona lahjoituksista. Hammar 
otti asiasta yhteyttä päämajaan 
ja nyt hänen rintapieltään komis-
taa täysi timanttisarja huipentuen 
rubiineihin.

Kuuden merkin timanttisarja on 
ensimmäinen Suomessa ja melko 
harvinainen Euroopassakin. LCIF:n 
avustukset ovat koostuneet pää-
asiassa Hammarin omista aktivitee-
teista, mm. kolmen syntymäpäivän 
tuloista, askartelemistaan ja myy-
mistään tallilyhdyistä sekä viimei-
simmäksi kirjoittamastaan omaelä-
mänkertakirjastaan. Kirjaa myytiin 
325 kappaletta, joista 70 oli nume-
roituja. Kirjan tuotosta Filippiinien 

hyväksi meni 4  400 euroa ja Uudelle 
lastensairaalalle 7  200 euroa. 

33 lionsvuoden aikana Hamma-
rin ansiot myös mm. Sight First-ke-
räyk sissä ja Punainen sulka -kam-
panjoissa sekä klubin omissa aktivi-
teeteissa ovat myös ainutlaatuiset. 
Timanttien ja kunniakirjojen lisäksi 
hänen kotiaan kaunistaa lukematto-
mat palkinnot ja kunniamerkit. Jou-
kossa erottuu lionsjärjestön harvoille 
myöntämä Ambassador of Good 
Will -palkinto.

Tauno Hammarin ansiosta hänen 
silloisesta lionsklubistaan LC Hel-
sinki/Metsälästä tuli Euroopan 
ensimmäinen 100 prosentin Melvin 
Jones -klubi. Nyt niitä on 11 ja koko 
maailmassa 358.

Hammar haluaakin kiittää kaik-
kia leijonia ja ystäviään, jotka ovat 
auttaneet häntä tavoitteissaan mm. 
ostamalla kirjoja. – Myyntityön olen 
nyt lopettanut. Kuitenkin toiminta 
on niin veressä, että mietin vielä yöl-

Lions-arpavoittoja vielä 
raaputtamatta

uskoi, että voittoarpa siinä oli. 
Pienen aikaa voittoarpa oli ”pii-
rongin päällä”, ennen kuin Pauli 
havahtui, että sille kai pitäisi 
tehdä jotakin. Hän oli jo saanut 
arvasta klubikavereilta tarjouk-
sia ”puoleen hintaan”, mutta 
kun kuuli kokeneimmilta kan-
nustusta vuosiko kouk sen koke-
misesta, niin päätti lähteä sinne 
itse. Yhteisestä matkasta vaimon-
kin kanssa keskusteltiin, mutta per-
heessä päädyttiin ratkaisuun, jossa 
Pauli lähtee yksin matkaan ja näin 
perheen lastenhoitoakaan ei tar-
vitsisi alkaa järjestelemään uudella 
tavalla.

Matka Torontoon oli ikimuistoi-
nen ja siellä tuli solmittua uusia ystä-
vyyssuhteita niin suomalaisten kuin 
muiden maiden Leijonien kanssa. 
Matkan aikana Pauli julkaisi kuvia 
LC Lahden facebook-sivuilla, joten 
matkaa saivat kotiväki ja -klubilai-
set seurata miltei reaaliajassa. Tänä 
vuonna Pauli on myös osallistunut 
Arpa-aktiviteettiin, mutta matkaa tai 
muuta voittoa ei vielä ole ilmaantu-
nut. ”Olen tyytyväinen viimevuo-
den voittoon ja otan osaa arpa-akti-
viteettiin vastedeskin”, Pauli toteaa 
työreissulta Ruotsista tavoitettuna. 

”Matka oli ikimuistoinen ja ainut-
kertainen. Siitä jäi hyvät muistot ja 
kannustan muitakin osallistumaan 
jo nuorisoaktiviteettien kannatuk-
senkin vuoksi”, hän jatkaa.

Lisäarpoja saa liitosta

Tämän vuoden arvoissa päävoittona 
on 10 kpl kahden hengen matkaa 
Honoluluun Havaijille kansainväli-
seen Lions-vuosikokoukseen. Lions-
arvat ovat myynnissä 31.1.2015 
saakka ja ne ovat erinomainen Lions-
tuote yleisöaktiviteeteissa, klubipal-
kintoina ja muunlaisina lahjoina.

Lisäarpoja voi tiedustella liiton tar-
vikemyynnistä Satu Hilde brandilta,  
satu.hildebrand@lionstoimisto.fi.

Lisätietoja Arpa-työryhmän pj. 
Esa Ojapalo, esa.ojapalo@lions.fi.

Esa Ojapalo

Hammar sai timanttisarjan täyteen

läkin kuinka voitaisiin saada järjes-
töllemme lisää tuloja auttamistyö-
hön. Hyvää joulun odotusta ja intoa 

Porin vuosikokouksessa lion Tauno Hammar sai timanttimerkin varapresidentti 
DR. Jitsuhiro Yamadalta. Todistajana keskellä pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: 
RNen.

palvelutyöhön kaikille Suomen leijo-
nille, leoille ja puolisoille.

– RNen
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Lion-perheille ja yhteistyökumppaneille
Asianajotoimisto              

Lauri Ylikylä 
Turku

Håk Graniitti Oy 
Perniö

Bistro-Tuote Oy 
Rymättylä, puh. 02 277 8555 

www.bistro-tuote.fi

Kalliokaivo Oy 
Mynämäki

Masara Oy 
Nousiainen

W.J.Dahlman Ab 
Mariehamn 

tel. 018 23 622

Kivityöliike               
Arvopaikka Oy 

Vanhalinna

Monitoimi Laine Ay 
Rööla

Edimaster 
Turku

Konetekniiikka                    
A. Pirinen Oy 

Aura

Oksasen Puutarha Oy 
Paattinen 

www.oksasenpuutarha.fi

Enertest Ky 
Mynämäki

Kuorma-autoilija              
Jukka Kaarilahti 

Sauvo

Piirinuohooja                    
Pertti K. Mikkonen 

Somero

Foxjet Oy Ab 
Raskaan kaluston maalaamo 

www.foxjet.fi

Kuvakeskus Jinka 
Mynämäki

Oy Pureva Ab 
Kustavi

LVI-Työ Iso-Kouvola Oy 

Kivistöntie 5, Mynämäki

Rauplan Oy 
Turku

Hepokullan Lämpö Oy 
Turku

Mariehamns Tryckeri Ab 
Mariehamn, tel. 018 528 520 

www.mtryck.ax

Sähkö-Erkki Oy 
Somero

Haapasaari Works Oy 
Salo
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Valtasen Liikenne Oy 
Oripää

Rakennuspalvelu             
Kaisla Oy 

Siuntio

Hyvinkään Liikenne Oy 
Hyvinkää

TMV Trading Oy 
Helsinki

IFS Finland Oy Ab 
Espoo

 
 

Helsinki

Keskuskioski             
Rahikainen Oy 

Turenki

Kuljetus M. Ohvo Oy 
Karjalohja

Automaalaamo                     
T. Kurvinen Oy 

Järvenpää K-Market Mallas, Lammi

 
www.logisec.fi

Broadway Finland Oy 
Vantaa

Kotikuvio Oy 
Hyvinkää

Matinkylän Huolto Oy 
Espoo

Davanti Finland Oy 
www.davanti.fi 

Ravintolalaitteet

Kuhmoisten 
Kiinteistökeskus LKV 

Kuhmoinen

Geo-Work Oy 
Vääksy

Kuljetus- ja Maansiirtoliike 
K. Timonen Oy 

Lahti

   Paperinkeräys 
Helsinki 

www.paperinkerays.fi

PAPERINKERÄYS OY 
www.paperinkerays.fi
info@paperinkerays.fi, 
etunimi.sukunimi@paperinkerays.fi

ASIAKASPALVELU
Puh. (09) 8562 7750

PÄÄKONTTORI
Puh. (09) 228 191
Porkkalankatu 20 a A, 
PL 143, 00181 Helsinki
Faksi (09) 177 109

MUUT TOIMISTOT
Puh. (09) 228 191
 • Taivaltie 4, 01610 Vantaa
 • Rautatienkatu 21 A, 
  33100 Tampere

TUOTANTOYKSIKÖT
Puh. (09) 228 191
 • Hakuninmaantie 3, 
  00430 Helsinki
 
 • Lylykoskentie 28, 
  80130 Joensuu
 
 • Ahertajantie 1, 
  67800 Kokkola
 
 • Kumpusalmentie 1, 
  70620 Kuopio
 
 • Hennalankatu 270, 
  15700 Lahti
 
 • Metsä-Sairilantie 18, 
  50100 Mikkeli
 
 • Mineraalitie 6, 90620 Oulu
 
 • Sepänpellontie 17, 28430 Pori
 
 • Teollisuuskatu 26, 11100 Riihimäki
 
 • c/o Napapiirin Residuum
  Betonitie 3, 96320 Rovaniemi
 

 • Teollisuustie 12, 60100 Seinäjoki
 
 • Uurastajankatu 17, 33710 Tampere
 
 • Ilmarisenkatu 11, 20520 Turku
 
 • Liisanlehdontie 10, 65380 Vaasa
 
 • Mustankorkea Oy 
  Ronsuntaipaleentie 204,
  40500 Jyväskylä
  Puh. (014) 411 5913
  etunimi.sukunimi@mustankorkea.fi

PUUPAKKAUSKESKUS
Käyntiosoite: Virkatie 12, 01510 Vantaa
Postiosoite: Taivaltie 4, 01610 Vantaa

KALUSTEMYYMÄLÄT
Puh. (09) 228 191
 • Riihimiehentie 7, 01720 Vantaa
 
 • Teollisuuskatu 42, 20520 Turku
  Postiosoite: Ilmarisenkatu 11, 
  20520 Turku 

YHTEYSTIEDOT
TOIMIPISTEIDEN HYÖTYPAPERI OY

www.hyotypaperi.fi
etunimi.sukunimi@hyotypaperi.fi
 
 • Energiaväylä 1, 45360 Valkeala
  Puh. 020 793 0200
 
 • Kyminkatu 20, 45700 Kuusankoski
  Puh. 020 793 0200
 
 • Palosuonkatu 12, 
  53550 Lappeenranta
  Puh. 020 793 0273 

A-ALUSLAVA OY
Teollisuustie 25, 45360 Valkeala
Puh. (05) 353 0312 

HÄMEEN KULJETUSPISTE OY
www.kuljetuspiste.com
info@kuljetuspiste.com tai 
etunimi.sukunimi@kuljetuspiste.com
Särmääjänkatu 9, 15520 Lahti 
Puh. (03) 872 010

AINESTA UUTEEN

Hansamic Oy 
Hämeenlinna

Lammin          
Kiinteistökeskus Ky 

Lammi

T:mi Markku Mikkelson 
Espoo
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M.B.Liikenne Oy 
Nurmijärvi

Kymen                 
Asuntokeskus LKV 

Kotka

Häijään               
Urheilutarvike Oy 

Sastamala

Melodrama Oy 
Nummela

Maanrakennus        
Weckman Oy 

Neuvoton

Hämeen Ilma-Tec Oy 
Pälkäne

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

Onnin Auto Oy
Malmin Kauppatie 46

00730 Helsinki
Puh. (09) 350 8520

Efektipiste Oy
Fredrikinkatu 47,00100 Helsinki

Puh. 0201 980 981

Merkkaustekniikka Oy
Ruosilantie 18,00390 Helsinki

Puh. (09) 412 3950, fax (09) 5123 9560
merkkaus@merkkaus.com

Tattarinsuontie 14 P. (09) 346 3311
00770 Helsinki Fax (09) 346 3377

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

Onnin Auto Oy
Malmin Kauppatie 46

00730 Helsinki
Puh. (09) 350 8520

Efektipiste Oy
Fredrikinkatu 47,00100 Helsinki

Puh. 0201 980 981

Merkkaustekniikka Oy
Ruosilantie 18,00390 Helsinki

Puh. (09) 412 3950, fax (09) 5123 9560
merkkaus@merkkaus.com

Tattarinsuontie 14 P. (09) 346 3311
00770 Helsinki Fax (09) 346 3377

Suomen Lämpömittari Oy
Yrityspiha 7, 00390 Helsinki

Puh. (09) 477 4560
TOIVOTAMME

LIONSTOIMINNALLE
MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

Tilitoimisto Lehtinen Oy
Fredrikinkatu 51-53 A, 00100 Helsinki
Puh. 020 728 0530, fax (09) 680 1312

etunimi.sukunimi@tilitstolehtinen.fi

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

PH-KONSULTOINTI KY
Kauppakuja 2 B, 15870 Hollola

Puh. (03) 880 720

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

Onnin Auto Oy
Malmin Kauppatie 46

00730 Helsinki
Puh. (09) 350 8520

Efektipiste Oy
Fredrikinkatu 47,00100 Helsinki

Puh. 0201 980 981

Merkkaustekniikka Oy
Ruosilantie 18,00390 Helsinki

Puh. (09) 412 3950, fax (09) 5123 9560
merkkaus@merkkaus.com

Tattarinsuontie 14 P. (09) 346 3311
00770 Helsinki Fax (09) 346 3377

Kampin toimisto, Malminkatu 34
Puh. (09) 3435 0500, fax (09) 3435 0599
Mellunmäen toimisto, Korvatunturintie 2
Puh. (09) 3435 0200, fax (09)3435 0299

www.isannoitsijakonttori.fi

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

Häijään Urheilutarvike
Tupurlantie 4, 38420 Häijää

Puh. 020 742 9980

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

TOIVOTAMME
LIONSTOIMINNALLE

MENESTYSTÄ TYÖSSÄÄN

AJAN OPTIIKKA
Kauppakatu 2, PL 139,

05801 Hyvinkää
Puh. (019) 452 515

www.pekolanliikenne.fi
Hämeenlinna

Klaavolantie 1
32700 HUITTINEN

Puh. 020 770 9500
Fax 020 770 9505

Mikkelin Betoni Oy 
Mikkeli

Ikaalisten      
Kiinteistökonsultit Oy 

Ikaalinen

Rakennuspalvelu      
Teknorak Oy 

Turenki

Moniurakointi            
Heikkilä Oy 
Uro – Luumäki

Insinööritoimisto     
Tampereen   

Hienomekaniikka Oy 
Tampere

Suomen             
Terästekniikka Oy 

Hyvinkää

Neste Oil 
Kuusankoski

 
Hämeenlinna

 
Helsinki, www.tilassa.fi

Raussi-Yhtiöt Ky 
Sippola

Kuljetusliike                  
Mikko Lamminen Oy 

Väärinmaja – Ruovesi

Automaalaamo                     
S. Nyström Ky 

Koria

Rakennusliike                  
Ismo Liikkanen Ky 

Pyhältö

Kuljetusliike                    
Pauli Saarinen Oy 

Korkeakoski

Kiinteistökorjaus              
Juha Kuukkanen 

Ristiina

Best-Sähkö 
Vesilahti

Mixun Taksi Oy 
Kangasala

Kouvolan Lukko Oy 
Kouvola

Honkapuu Nieminen Oy 
Komi – Viljakkala

Muotopeite Oy 
Tampere
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Mustola Group Oy 
Tampere

Varmiolan Leipomo 
Akaa

PTM-Metals Oy 
Lapua

PK-Osat Ky 
Ruovesi 

www.pkosat.fi

Alajärven Apteekki 
Alajärvi

Rakennus-Remontti-
Räsänen 
Juupajoki

AR-Logistiikka Oy 
Jurva 

Huonekalukuljetukset

Trafikant                       
Kenneth Skinnars 

Petalax

Sakmet Oy 
Akaa

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

Ylihärmän Säästöpankki 
Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava, 

Alahärmä, Lapua

Sähköliike                         
Matti Rantala Oy 

Sastamala

Kaivu & Kuljetus                  
R. Peura Oy 

Soini

Akva Filter Oy 
Joutsa

Sähkö-Uitti Oy 
Orivesi

KAS-Rakennus Oy 
Kaskinen

Finse Oy 
Lievestuore

Lakeuden Highland 
Luopajärvi – Jalasjärvi

www.hjt-holz.com    
Thermo Wood® 

Mänttä-Vilppula

Valkeakosken         
Kuormalava Oy 

Valkeakoski

Pekan Puu ja Metsätyö 
puh. 050 330 4105, Ilmajoki 

Ongelmapuiden poistot, 
polttopuutoimitukset

KKM Team Oy 
Viitasaari 

www.kkmteam.com

TK Tili ja Laskenta 
Tampere
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KPL              
Kiinteistöpalvelut Oy 

Jyväskylä

KareiSet Oy 
Heinävaara

Tilausliikenne                        
E. Karhu Ky 

Kitee

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Multian Saha Oy 
Multia

Kesälahden          
Konesavotta Oy 

Kesälahti, puh. 0500 325 509

Ylämyllyn                           
Pelti ja Ilmastointi Ky 

Ylämylly

Rakennuspalvelu       
Juntunen Ky 

Hankasalmi K-Market Valtimo

Autoilija                          
Seppo Heikkinen 

Oulu

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

OK-Sähkölaitehuolto Oy 
Lieksa 

www.ok-sahkolaitehuolto.fi

Isännöintipalvelu            
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

Arkkitehtitoimisto          
Valjus Oy 
Savonlinna

Piipposen Kone Oy – 
Veljekset Piipponen Oy 

Hammaslahti

Oubus Oy 
Oulu

Asianajotoimisto                 
Aki Pietarinen Oy 
Joensuu, Outokumpu,  

Polvijärvi, Liperi

Rakennuspalvelut Jarmo Kallinen 
Juuka 

Rakennussuunnittelu ja  
rakennusten kuntoarviot

Asianajotoimisto     
Moisander & Vainio Oy 

Savonlinna

Sähköliike                       
Style-Model Oy 

Ylämylly

Pattijoen Liikennekoulu 
Pattijoki

Joensuun Invataksi Oy 
Turvallista palvelua vuodesta 1994

Tilausliikenne Kaitsu 
Kontiolahti

Suomen Mardega Oy 
Kello 

Lattiapinnoitteiden ammattilainen
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Lion-perheille ja yhteistyökumppaneille

Documtec Oy 
Pieksämäki

Sihvon Tila 
Varpaisjärvi 

www.sihvontila.com

Pellon Betoni Oy 
Motelli Ruskalinna 

Orajärvi – Pello

Sähkötie 1, 73100 LAPINLAHTI

©2013 Google - 

Karttatiedot ©2013 Google -

Näytä suurempi kartta

Tilaukset / tarjouspyynnöt:Tilaukset / tarjouspyynnöt:

myynti(at)lapinlahdenkoneistus.fi

muut sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)lapinlahdenkoneistus.fi

 

Etusivu
Arkemme

filosofia

Yritys
Nykyaikainen

yhteistyökumppani

Konekanta
Jatkuva

menetelmäkehitys

Yhteystiedot
Helposti

tavoitettavissa

 
Lapinlahti

Säätöpaja Oy 
Pielavesi

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua

Lisatrans Oy 
Tervo

Tieisännöitsijä                   
Ilkka Kinnunen 

Pieksämäki www.roifoto.fi

LVI Peltsi Oy 
Vesanto

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

Sinetän                     
Kyläkrouvi ja Eväspirtti 

Sinettä

JBUS Oy 
Sattanen

Tilipyppi Oy 
Sodankylä

ML-Yhtymä Oy 
Leppävirta

Kauppakeskus Rinteenkulma 
Rovaniemi 

www.rinteenkulma.fi

Euran Hydrauliikka ja 
Metallirakenne Oy 

Kauttua

K-Market Rinne

Huittisten Apteekki 
Huittinen

Pohjolan                
Jyväjemmari Oy 
Heinäkylä – Kiuruvesi

Liikenne O.Niemelä Oy 
Rovaniemi

Huittisten     
Ryhmärakentajat Oy 

Huittinen

Pielaveden                    
Sähkötalo Oy 

Pielavesi 
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Jannelan Puutarha Oy 
Pori

Rakennuspori Oy 
Pori

Arolan Höyläämö 
Vampula

Kello-Huolto Heinonen 
Laitila

Raskaskalustohuolto       
Vesa Raikunen Oy 

Pori

O. Aaltonen Oy   
 

O. Aaltonen Oy  O. Aaltonen Oy  

RTP-Rakennus Oy 
Säkylä

Auto-Artikkeli Oy 
Vantaa

Länsikone Oy 
Kankaanpää

Sata-Hämeen 
Rakennuspalvelu Oy 

Pori

Grilliravintola Herkkules 
Porvoo

Maalausliike Heino Oy 
Rauma

Soraset Ky 
Kauvatsa

Arvo Kokkonen Oy 
Vantaa

Arvo Kokkonen OyArvo Kokkonen Oy

Maanrakennus                
Mykrä Oy 

Ulvila

Taksi                                
Tarmo Lehtola 

Lappi

Korjaamo                         
Mauri Lindström 

Juornaankylä

Mepu Oy 
Yläne

Tekniset Huittinen 
Huittinen

LVI-E. Uusimaa Oy 
Vantaa

Nakkilan Sihuma Oy 
Nakkila

TP-Stokeri Oy 
Panelia

Martinlaakson Huolto Oy 
Vantaa

Timo Pere Oy 
Kokemäki

Timo Pere Oy Vampulan                
Kiinteistö ja Jätehuolto 

Vampula

Painomerkki Oy 
Helsinki
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Rakennus-Nappula Oy 
Järvenpää

Hautaustoimisto-Begravningsbyrå 
Marjamäki 

Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari 
puh. 0400 562 216

Rahjan Huolinta Oy 
Rahja

Rakennus Studio 10 Oy 
Box

Rytkyn Kone ja Sähkö Oy 
Haapavesi

Tontti-Palvelut Oy 
Helsinki 

www.tonttioy.com

Kensapuu Oy 
Himanka

Sievin Lämpö ja 
Maanrakennus Ky 

Sievi

Laatokan Lankku Oy 
Parikkala

Vantaan Timanttiporaus Oy 
Vantaa 

www.vantaantimanttiporaus.fi

Megasteel Oy 
Kokkola

 
 

Haapajärvi

Nivalan Fysioterapia Oy 
Nivala 

www.nivalanfysioterapia.fi
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LC Helsinki/Mannerheim järjesti kah-
delle ulkomaiselle ystävyysklubilleen 
24.5.2014 yhteisen ystävyysklubita-
paamisen. Tilaisuus alkoi tapaami-
sella Hietaniemen hautausmaan pää-
portilla, jossa tarkastimme joukot. 
Paikalle oli saapunut Roomasta LC 
Campagnano Nepi-klubista yhteensä 
11 edustajaa presidentti Mrs. Elisa 
De Bartolon johdolla. Virosta LC 
Saue oli lähettänyt paikalle 10 edus-
tajaa, presidenttinsä Mr. Meelis Tel-
liskiven johdolla. N-piiristä olimme 
kutsuneet mukaan klubimme toimin-
taa lähellä olevista klubeista edusta-
jat. Heitä tuli LC Pähkinärinteestä, 
LC Kaivopuistosta sekä LC Silta-
mäestä. Juhlapuhujana toimi eversti-
luutnantti (evp) Pekka Kouri ja kään-
täjänä oli Italian Suomen Kulttuuri-
Instituutista Johanna Seppälä. Kun 
joukkoon lisätään oman klubimme 
edustajat, portilla oli yhteensä 52 
henkilöä. 

Portilta marssimme nelijonossa 
kohti Mannerheimin hautaa. Las-
kimme haudalle yhteisen kukkalait-
teen, jonka nauhoissa oli kunkin klu-
bin nimi ja tervehdyksen luki klubien 
edustajat. 

Hautausmaan portilla nousimme 
linja-autoon, jonka kohde oli Kaup-
patori ja sen vieressä risteilyalus M/S 
Marival II. Laivan suunta oli kohti 
Söderskärin majakkasaarta. Meno-
matka aloitettiin tervetuloa-maljalla 
ja klubimme presidentin ly hyel lä 
tervehdyksellä. Koska merellä tulee 
aina nälkä, aloitimme ruokailun 
melko pian lähtömme jälkeen. Ruoka 
oli pääosin suomalaista saaristolais-
ruokaa, runsaine kalaherkkuineen. 

Menomatkalla kuulimme ystä-
vyysklubiemme toiminnasta esityk-

set ja nautimme kauniista, aurinkoi-
sesta ja tuulettomasta säästä laivan 
aurinkokannella. Lämpötila oli +28. 
Laivan reitti oli valittu siten, että 
Suomen saaristo näytettäisiin kau-
neimmillaan vieraille.

Haahkojen pesäpaikoilla

Söderskärin majakalla meidät vas-
taanotti majakkayhdistyksen henki-
löt. Lyhyen esityksen jälkeen meidät 
jaettiin kahteen ryhmään, lähinnä 
majakan huipulle johtavien portai-
den kapeutta ajatellen. Kullekin ryh-
mälle tuli oma vetäjänsä, joka ker-
toi saaresta, sen lähiympäristöstä ja 
itse majakasta. Aika kului saarella 
todella nopeasti ja valokuvia otet-
tiin runsaasti. Vierailumme aikana 
oli haahkojen pesintä lopuillaan. 
Tämä rajoitti hieman liikkumista, 
mutta vastapainoksi näimme satoja 
lintuja, joista lähimmät hautomassa 
vain muutaman metrin päässä. Saa-
relta alkoi Suomen lahden ääretön 
ulappa. Saaresta löytyi myös pieni 
kytkös klubimme nimihenkilöön. 
Majakkasaaren inspiroivaa ympäris-
töä arvosti jo 1800-luvun lopussa 
taidemaalari Louis Sparre, joka vai-
monsa Eva Mannerheim-Sparren 
neuvomana vuokrasi saaresta atel-
jeekseen vanhan kala-aitan. Eva oli 
Marskin sisko. 

Paluumatkamme oli täynnä 
”virallista” ohjelmaa. Jokaisen klubin 
edustaja piti oman puheensa. Ystä-
vyysklubien edustajien puheet oli-
vat hieman tavanomaista runsaam-
mat. Puheissa muisteltiin menneitä 
ja yhteisiä kokemuksia sekä kartoi-
tettiin tulevia. Juhlapuhuja, Pekka 
Kouri, edusti Mannerheimin ritari-

säätiötä ja kertoi puheessa hieman 
ei-niin-tavanomaista tarinaa Mars-
kin ritareista. Liki kaikki puheet 
ym. pyrittiin kääntämään italiaksi 
Johanna Seppälän toimesta. Juhla-
puhe teki suuren vaikutuksen sekä 
Sauen, että Campagnano-Nepin 
edustajiin aiheuttaen jopa keskuste-
lua ja kysymyksiä puheen johdosta. 

Italian opaskoira- 
toimintaan tukea

Klubimme presidentti, Erkki Hilpi, 
muisti ansioituneita klubilaisia 
ansiomerkeillä. Olihan kyseessä 
samalla klubin kauden päätöstilai-
suus. Tässä yhteydessä jaettiin jäl-
leen myös yksi Melvin Jones -jäse-
nyys. Klubimme oli päättänyt lah-
joittaa 400  € LC Campagnano-Nepin 
esittämään tarkoitukseen. Tänä 
vuonna kohde oli Italian opaskoira-
toiminnan tukeminen. Lahjoituksella 
oli kaksi merkitystä. Leijonien tavoite 
on näkövammaisten auttaminen ja 
tukeminen eri muodoissaan ja toi-
saalta opaskoiratoiminnan tukemi-
nen on alkuaan lähtöisin Italiasta. 

Lahjoitus on ensimmäinen ulkomai-
nen lahjoitus Italian opaskoiraliitolle 
ja sen johdosta klubimme saa nimetä 
yhden pennun aikanaan haluamal-
lansa nimellä. Reissumme muu tuki 
kohdistui saaristolaismerenkulun ja 
majakkayhdistyksen toiminnan tuke-
miseen.

Kiersimme loppumatkasta vielä 
Suomen linnan ympäri ja noin kello 
22 kiinnittyi laivamme Kauppato-
rin rantaan. Reilu kahdeksan tun-
tia kului hyvässä seurassa todella 
no peasti. Jäähyväisistä ei meinan-
nut tulla millään loppua. 

Klubimme näkee ystävyysklubi-
toiminnan tärkeänä lisänä omassa 
toiminnassa. LC Sauen kanssa toi-
minta on ollut vakiintunutta jo 15 v. 
ajan ja tapaamme kaksi kertaa vuo-
dessa, kummankin chartereissa. LC 
Campagnano-Nepi kanssa toiminta 
hakee vielä muotoaan. Tähän saakka 
olemme tavanneet vuosittain. Saa-
miemme tietojen mukaan olemme 
ainoa suomalaisklubi jolla on ita-
liasta ystävyysklubi.

Jukka Mäkinen

Kolmen maan 
ystävyysklubit 
tapasivat

Tervetuloa laivaan!

Ystävyysklubilaiset kokoontuivat valokuvausta varten majakkasaarella.

Venetsialaista sikajuhlaa savolaisittain vietettiin elo–syyskuun vaihteessa 
Leppävirran Soinilansalmella. Paikalle kokoontui 150 vierasta, jotka sai-
vat nauttia huolella ja ammattitaidolla valmistetusta siasta lisukkeineen. 
Maittavan illallisen jälkeen ilta jatkui haitarimusiikin, sketsien, arvonnan 
ja tanssin merkeissä.  Vierailta tullut palaute oli sen verran positiivista, 
että loppukesän juhlasta onkin tarkoitus tehdä perinne. 

Lions Club Leppävirran järjestämän tilaisuuden tuotto tullaan kokonai-
suudessaan käyttämään leppävirtalaisten nuorten hyväksi.

Pääkokit 
Michael 
 Strohecker ja 
Juha Alatalo 
valmistautuvat 
tarjoilemaan 
odotetun pää-
ruoan vieraille. 
Kuva: 
Sirpa Hakala-
Kosunen.

LC Leppävirran venetsialaiset 
sikajuhlat savolaisittain
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Yli sata nuorta sai tänä kesänä työ-
kokemusta Heinolassa kesätyöpassin 
ansiosta. Heinolan kaikki viisi lions-
klubia osallistuivat hankkeen rahoit-
tamiseen 1  000 eurolla eli yhteensä 
lionsklubit tukivat työllistämishan-
ketta 5  000 eurolla. Kesätyöpassilla 
kampanjoitiin nyt toista kertaa.

Kesätyöpassi sai alkunsa LC Hei-
nola/Jyrängön jäsenen Seppo Laak-
son aloitteesta. Kesätyöpassin 
ideana  on tutustuttaa nuoria työelä-
mään ja työnhakuun sekä madaltaa 
yritysten ja yhteisöjen kynnystä pal-
kata nuoria kesätyöntekijöitä.

Kesätyöpassilla yritys työllistää 
nuoren vähintään kolmeksi viikoksi 
ja maksaa nuorelle palkkaa vähin-
tään 500 euroa. Nuoren työaika 
määräytyy alan työehtosopimuk-
sen mukaan suhteessa palkkaan. 
Yritys saa hankkeelta palautuksena 
250 euroa jokaisesta kesätyöpassilla 
työllistetystä nuoresta.

Laura Mattilalle kesätyöpas-
sin avulla alkanut kesätyö jopa sel-
keytti ammatinvalintaa. ”Sain pal-
kan lisäksi työkokemusta ja uusia 

tuttuja. Opin työntekoa ja sen että 
pitää herätä aamulla töihin koulun 
sijaan. Mutta tärkeimpänä asiana 
ammatinvalintani alkoi varmistua.”

Laura Mattila työskenteli eläin-
lääkärin vastaanotolla, jossa hänen 
tehtäviinsä kuului asiakaspalvelua ja 
eläintenhoitoa. Mattila käy Heinolan 
lukion toista luokkaa, joten jatko-
opinnot alkavat kohta olla ajankoh-
taisia. Kesän aikana pieneläinhoita-
jan työ alkoi tuntua omalta.

”En ollut aiemmin ajatellut eläin-
tenhoitoa ammattinani, vaikka 
minulla on aiemmin ollut koira ja nyt 
papukaija. Tuli mieleen, että vaikka 
kyseessä oli eräänlainen terveyskes-
kus, niin ihmiset ja eläimet ovat eri-
laisia. Oman koiran kuolema oli aika-
naan kova paikka, mutta nyt osasin 
suhtautua eläimen lopettamiseen 
ammattimaisemmin.”

 
Nuoret oppivat nopeasti

Heinäsaaren leirintäaluepäällikkö 
Anu Kokko työllisti kuluneena 
kesänä yhteensä kuusi kesätyöpas-

Heinolan lionsklubit 
mukana tukemassa 
kesätyöpassihanketta

Kesätyöpassi idean isä Seppo Laakso keskustelemassa kesätyöpassikokemuk-
sista Heinäsaaren leirintäaluepäällikön Anu Kokon kanssa. Kuva: Mediapaja/
Hanna-Mari Peltonen.

Vesa-Matti Loirin konsertti Fuengiro-
lan Palacio de la Pazissa oli menes-
tys. Noin tuhatpäinen yleisö eli 
mukana taiteilijan kanssa virret ja 
viisut. Konsertin järjestävänä tahona 
oli Aurinkorannikon leijonat.

Loiri oli konsertissa lähes nuoruu-
tensa vireessä: ääni kulki hienosti 
ja vakavahenkisen musiikin väliin 
tuli sopivasti komiikkaa. Kaksiosai-
sen konsertin huippuhetket koet-
tiin tauon jälkeen. Yleisö koostui 
lähes pelkästään talviaan Espanjan 
Aurinkorannikolla viettävistä muut-
tolinnuista. Kun Vesku aloitti Lapin 
kesän, koko sali puhkesi spontaanei-
hin aplodeihin.

Kun teksti eteni kohtaan ”ne läh-
tee syksyin, palaa keväisin”, käsilau-
kut aukenivat ja nenäliinoilla kuivat-
tiin kostuneita silmäkulmia. Harvoin, 
jos koskaan, on Eino Leinon teksti 

silaista. Heistä nuorin oli 14-vuotias. 
Nuoret aloittivat ensin kesäpassilai-
sina ja jatkoivat sitten normaaleina 
työntekijöinä. ”Nuoret oppivat työt 
todella hyvin, vaikkei kaikilla ollut 
aiempaa kokemusta esimerkiksi 
ruohonleikkuusta tai tiskauksesta. 
Viime kesänä oli hieman asiaa esi-
merkiksi pukeutumisesta, mutta nyt 
siihenkin oli laadittu ohjeet.”

Nuorten käytöksestä – varsin-
kin tervehtimisestä – Kokko sai run-
saasti positiivista palautetta. Hän 
kiittelee myös nuorten aloitteelli-
suutta ja kiinnostusta työtehtäviin. 
Vaikkei nuorilla ehkä ollut koke-
musta ruohonleikkuusta, niin esi-
merkiksi sosiaa lisen median käytössä 
he saattoivat antaa ohjeita yrittäjälle.

Nuorille suunnattuja kesätyöpas-
seja jaettiin Heinolassa tänä vuonna 
140, ja niistä käytettiin 102. Työtä 
tarjonneita yrityksiä, kotitalouksia ja 
yhdistyksiä oli 54. Suurimpia työl-

listäjiä olivat Café Harju, Camping 
Heinäsaari, RantaCasino Heinola, 
K-marketit Kylätähti ja Ruokames-
tari sekä Café Heila.

Nuoret työllistyivät mm. asiakas-
palveluun, lastenhoitoon ja puhtaa-
napitoon. Kokemukset kesätyöpas-
sista ovat niin myönteisiä, että työn-
antajat toivovat kampanjaa myös 
ensi kesäksi. Heinolan lionsklubit 
(Heinola, Heinola/Jyränkö, Heinola/
Kailas, Heinola/Sillat ja Heinola/Täh-
det) rahoittivat kampanjaa yhteensä 
5  000 eurolla.

Muina rahoittajina olivat Heino-
lan kaupunki, Heinolan seurakunta, 
Heinolan työnantajayhdistys ja Hei-
nolan yrittäjäyhdistys. Käytännön 
toteutuksesta vastasivat Jyränkö-
län Setlementti/ Virtaa Työstä-pro-
jekti ja Verkostosta Voimaa -raken-
nemuutoshanke.

Teksti: Atte Kääminen, 
Kari Koponen

yhtä konkreettisesti puhutellut ylei-
söään.

Lapin kesän jälkeen Loiri jatkoi 
yleisönsä itkettämistä. Maan kor-
vessa kulkevi lapsosen tie -virsi oli 
sovitettu tummaksi ja synkäksi. Jos 
kuka tahansa muu ryhtyisi viihde-
konsertissa esittämään virsiä, se 
olisi falskia. Vesa-Matti Loiri teki 
sen uskottavasti. Pateettista, mutta 
koskettavaa. 

Kahden vakavahenkisen nume-
ron jälkeen kuultu Konstan parempi 
valssi vapautti yleisön hymyyn ja 
nauruun. Konsertissa kuultiin mui-
takin Leino-numeroita. Lapin kesän 
lisäksi Elegia ja ylimääräisenä esitetty 
Nocturne olivat täynnä tunnetta.

Peter Lerchen johtama orkesteri 
oli onnistunut sovittamaan monia 
loppuun kaluttuja ikivihreitä tuo-
reen kuuloisiksi. Esimerkiksi Väliai-

kainen-jenkka taipui kohtalokkaan 
mahtipontiseksi balladiksi.

Loiri esiintyi samassa salissa 
saman orkesterin kanssa kaksi vuotta 
sitten. Konsertin jälkeen yleinen 
puheenaihe oli, että taiteilija oli tällä 
kertaa huomattavasti energisempi ja 
valovoimaisempi. Poissa olivat väsy-
myksen merkit, joita pari vuotta sit-
ten havaittiin.

Leijonat saivat konsertin avulla kerät-
tyä mukavasti rahaa hyväntekeväi-
syyteen. Tällaiset konsertit ovat yli-
päätään mahdollisia siksi, että yksi 
rannikon aktiivisista leijonista on 
Polarartistien entinen toimitusjoh-
taja Ismo Virtanen. Hänen vuosi-
kymmenien saatossa luomansa suh-
deverkosto viihdemaailmaan on tuo-
nut Espanjaan lukuisia suomalaisia 
huippuartisteja leijonien vieraaksi.

Lapin kesä lumosi muuttolinnut

Vesa-Matti Loiri esiintyi energisesti ja 
tunteikkaasti. Kuva: Mikko Uussaari.
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NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” KLUBEILLE
JOULU–TAMMIKUU

Aktiivista Lionskauden jatkoa ja Rauhallista Joulua 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.vastuuonmeidän.fi / www.lions.fi

Klubin toiminta-alueen palveluaktiviteetti

3. luokkalaisille ja heidän perheilleen!

Joulun valmistelut on jo monilla meistä käynnissä ja klubien aktiviteetit 
syyskauden osalta alkaa olla pääosin ”taputeltu”. – Toki tulevana 
Itsenäisyyspäivän viikonloppuna ja ennen Joulun pyhiä on useilla klubeilla 
vielä perinteisiä aktiviteetteja klubin toiminta-alueen ihmisten hyväksi. Yksi 
sellainen aktiviteetti on esimerkiksi klubin tekemä Joululehti; Kotiseudullani 
ja syntymäpaikkakunnallani kyseinen lehti, Kälviän Joulu, on ilmestynyt 
joka joulu, syntymästäni saakka ja on tärkeä aktiviteetti klubille ja mukava 
tapa kertoa LIONS-toiminnasta alueella. Toivottavasti jokainen ehtii 
myös rauhoittumaan Joulun viettoon ja ainakin itsellä Joulun aika tuntuu 
viimeistään alkavan LIONS JOULUKORTTIEN lähettämisellä ystäville ja 
sukulaisille; Niin tapahtuu tänä joulunakin – Ystävien iloksi ja NUORTEN 
HYVÄKSI! 

VASTUU ON MEIDÄN – Turvallisesti netissä / MEDIATAITOVIIKKO 2015
VASTUU ON MEIDÄN -aktiviteettia ja siihen oleellisena osana kuuluvaa turvallisen netinkäytön OPASVIHKOA on syksyn 
aikana toimitettu alakoulujen 3. luokkalaisille eri puolilla Suomea aina Sodankylää myöten. Näkyvyyttä paikallismedioissa 
on myös saatu runsaasti, aktiivisten klubien toimesta (lehtijuttuja voit katsoa mm. lions.fi -sivuiltamme). 
Tätä kirjoitaessani (11.11.2014 Rukalla) on meillä paljon alueita ja klubeja, jotka eivät ole aktiviteetin toteuttamiseen vielä 
ehtineet osallistua. Pyydän klubien hallituksia, presidenttiä, sihteeriä ja nuorison aktiviteetteihin keskittyneitä leijonia 
(Lions Quest, Nuorisovaihto, Kummilapsi tmv.) ottamaan tämän aktiviteetin ja asian esille joulukuun ja/tai tammikuun 
klubikokoukseen, sillä kansallinen MEDIATAITOVIIKKO järjestetään viikolla 7 (9.–15.2.2015) ja siinä yhteydessä on mitä 
mainion tilaisuus toimittaa kouluille VASTUU ON MEIDÄN -oppaat ja siten osallistua klubina MEDIATAITOVIIKKOON 
ja samalla osallistua 100-VUOTISJUHLAN PALVELUHAASTEESEEN (oppaiden määrän voi kertoa 3:lla, kun aktiviteetti-
raportoinnissa ilmoitetaan palveltujen ihmisten määrä; lapsi + vanhemmat = 3 palveltua henkilöä). Toki oppaiden 
jakaminen kouluille on mahdollista myös ennen tai jälkeen ko. tapahtuman.
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Tammikuu
Kurssien markkinointi jatkuu…
Piirit valmistelevat oman alueensa Quest-koulutusohjelman seuraavalle 
kaudelle ja ilmoittavat tiedot pääkouluttajalle. Klubit ilmoittavat rahoi-
tusmahdollisuutensa piirin LQ-puheenjohtajalle ja tiedottavat myös mah-
dollisista oman alueensa koulutettavista. 

Helmikuu
Piirien puheenjohtajat seuraavat ilmoittautumisia kursseille liiton kurssi-
sihteerin lähettämästä taulukosta ja keskustelevat lohkon puheenjohta-
jien ja klubien LQ-vastaavien kanssa tarvittavista täydennyksistä. 

Seuraavan kauden suunnittelussa huomioidaan lähialueyhteistyö val-
mistelemalla piirin kurssisuunnitelmaa yhdessä naapuripiirien kanssa. 
Sama koskee myös piirin sisällä lohkojen ja klubien yhteistyötä.

Pääkouluttaja julkistaa seuraavan kauden valtakunnallisen koulutus-
ohjelman ja piirien Quest-puheenjohtajat aloittavat koulutettavien kut-
sumisen ja laativat alueellisen kurssiohjelman ja toimintasuunnitelman 
valtakunnallisen ehdotuksen pohjalta.

SLL:n Quest-työryhmä julkistaa valtakunnallisen ohjelmaehdotuksen 
sen tiedoksi myös kouluille. Markkinointi voidaan aloittaa heti. Ohjel-
maa päivitetään toimintavuoden kuluessa tarpeen mukaan ja se on näh-
tävillä jokaisessa Lion-lehdessä sekä liiton verkkosivuilla.

Jos piiri, alue, lohko tai klubi haluavat järjestää oman koulutustapah-
tuman, siitä ilmoitetaan pääkouluttajalle ja sovitaan ajankohta.

Maaliskuu
Klubit nimeävät Quest-yhteyshenkilöt ja budjetoivat aktiviteettivarat 
vähintään yhteen Quest-koulutukseen.

Road Show-tapahtumat kolmen piirin alueella. Niihin kutsutaan kaikki 
piirikuvernöörit, lohkojen ja alueiden puheenjohtajat ja klubien LQ-vas-
taavat ja Quest-toiminnasta kiinnostuneet leijonat. Road Show on LQ 

Lions Questin osalta kausi on läh-
tenyt erinomaisesti käyntiin ja kii-
tos siitä kuuluu osaltaan piirien ja 
klubien toimihenkilöille. Toteute-
tut kurssit ovat täyttyneet hyvin 
ja tavoitteena oleva 25 koulutetta-
van määrä on joissakin tapauksissa 
ylittynyt. Tämä mahdollistaa kau-
den tavoitteen saavuttamisen syk-
syn osalta ja luo hyvän pohjan koko 
toimintavuoden tavoitteen saavut-
tamiselle.

Questin puitteissa tapahtuu tänä 
vuonna paljon. Olemme juuri saa-
neet valmiiksi koulutusmateriaalin 
toisen vaiheen läpikäynnin ja se jul-
kistetaan koulutusalan suurtapahtu-
massa, Educa-messuilla, ensi vuo-
den alussa. 

LQ-verkkopalvelu on avautunut 
uudistettuna ja se palvelee sähköi-
sessä muodossa kurssin käyneitä 
kasvattajia, meidän LQ-koulutta-
jiamme sekä -toimihenkilöitä koulu-
tusmateriaalin välittäjänä ja yhteys-
välineenä eri osapuolten kesken. 

luo myös leijonajärjestöstä mieliku-
vaan aikaansa seuraavana, moder-
nina palvelujärjestönä.

Kiitos kaikille

Kiitän kaikkia Questin eteen työtä 
tehneitä leijonia ja toivon, että 
panostatte tähän tärkeään aktivi-
teettiin myös kauden toisella puo-
liskolla. Tukeanne tarvitaan varsin-
kin nyt kun elämme yhteiskunnas-
samme niukkuuden aikaa.

Osmo Harju
Suomen Lions-liitto ry 

Lions Quest työryhmän 
puheenjohtaja

Vehnäkatu 3 05880 Hyvinkää
puh. 0500 218627

osmo.harju@lions.fi

Kiitos Lions Quest-toimijat!
Vaikuttavuustutkimus 

on käynnistynyt

Syksyn aikana on käynnistetty 
LCIF:n myöntämän 100  000 euron 
tuen avulla ja Helsingin Yliopis-
ton toimiessa taustavoimana, Lions 
Quest-kurssien vaikuttavuustutki-
mus. Tulokset julkaistaan kansainvä-
lisessä tiedejulkaisussa ja ovat käy-
tettävissä koulutusohjelman kehit-
tämisessä sekä Suomessa että kan-
sainvälisesti. Tutkimuksen toimittaa 
kouluttajamme Markus Talvio, joka 
puolusti väitöskirjaansa marraskuun 
2014 lopulla.

Toteutamme kauden aikana neljä 
Road Show’ta, joka tarkoittaa käy-
tännössä pääkouluttaja Ullan ja alle-
kirjoittaneen tiedotus- ja vuorovaiku-
tustilaisuutta klubien ja piirin asian-
omaisten toimijoiden kanssa. Aikai-
semmin järjestetyt tilaisuudet ovat 
olleet erittäin onnistuneita lähinnä 
paikallisten osanottajien suuren 
innostuksen vuoksi. 

Suomen ruotsinkielisten klu-
bien käyttöön tarkoitettu materi-
aali käännetään heidän pyynnös-
tään meillä käytössä olevan poh-
jalta ja luovumme tähän asti käy-
tössä olleesta Ruotsista hankitusta 
materiaalista. Tämä tärkeää siksi, 
että omassa materiaalissamme on 
huomioitu Suomen koulujärjestel-
män vaatimukset.

Uusi markkinointimateriaali on 
otettu myönteisesti vastaan ja piirit 
ja klubit ovat omaksuneet sen työ-
välineeksi työskentelyssään. 

Vastuu on meidän -vihkonen on 
laajasti omaksuttu klubien aktivitee-
tiksi ja monet klubit ovat omaksu-
neet sen toistuvaksi panostuskoh-
teeksi. Vihkonen on paitsi tärkeä 
nuorten kasvatuksen tukiväline, se 

toimijoiden vuorovaikutustilaisuus. Se on SLL:n Quest-puheenjohtajan 
ja pääkouluttajan tiedotuskiertue.

Huhtikuu
Tiedotus oman alueen LQ-ohjelmasta piirin kokouksissa (piirihallitus ja 
 Forumit)

Klubien budjettiin varmistetaan seuraavan kauden LQ-koulutuksen 
aktiviteettivarat ja varmistetaan, että tieto on piirin LQ-puheenjohtajalla.

Toukokuu
Rehtorit laativat koulujen opettajien jatkokoulutusohjelmat ja alueiden 
Quest-vastaavat sopivat koulutettavista kunnan opetustoimen ja/tai kou-
lujen kanssa.

Piirin Quest-puheenjohtaja laatii toimintakertomuksen oman piirinsä 
Quest-koulutuksesta ja lähettää sen oman piirinsä piirikuvernöörille ja 
SLL:n Quest-koulutussihteerille. 

Iisalmi Road Show

Lions Quest-vuosikello keväällä 2015
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Lions Quest -kouluttajana itselleni 
vakuuttavimpia Questin taustatut-
kijoita on Emmy Werner, joka tutki 
korkean riskin alla kasvaneita lap-
sia. Hän totesi, että lasten sitkey-
den systemaattinen rakentaminen 
esim. koulussa voitti kotitaustan 
vaikutuksen. 

Sitkeys on kykyä selviytyä vai-
keista tilanteista. Toinen ihminen 
murtuu, toinen vahvistuu kohdat-
tuaan vastoinkäymisen. Lions Quest 
on vahvuuksiin pohjautuva ohjelma, 

jonka avulla suojaavia tekijöitä voi-
mistetaan ja riskejä minimoidaan. 
Sitkeyttä voidaan rakentaa vahvis-
tamalla nuoren käsitystä omasta 
merkityksestään, vahvuuksistaan ja 
vaikutusmahdollisuuksistaan sekä 
harjoittelemalla tunne- ja vuorovai-
kutustaitoja, moraalisia ja muutok-
sissa tarvittavia taitoja. 

Uusittu Passi 1 on suunnattu 
murrosikäisten kanssa työtä teke-
ville kasvattajille. Varhaisnuoruus 
haastaa usein kokeneenkin kasvat-
tajan taidot; tämän olen työssäni 
erityisluokanopettajana yläkoulussa 
saanut kokea. Uusitun materiaalin 
avulla kasvattaja saa konkreettisia 
työvälineitä niiden taitojen valmen-
tamiseen, jotka sisältyvät tulevaan 
opetussuunnitelmaan 2016.

Useiden asian- 
tuntijoiden yhteistyötä

Uusi materiaali on luotu monien 
asiantuntijoiden yhteistyöllä. 
Keväällä 2014 kirjoittamieni harjoi-
tusten toimivuutta oli testaamassa 
niin yläkoulun eri aineiden opettajia, 
nuorisotyön osaajia kuin tutkijoita-
kin. Tekstien ajankohtaisuutta miet-

tivät mm. Väestöliiton, Ehyt ry:n, 
Sexpon ja mielenterveyden asiantun-
tijat. Terveysjaksoon sain hyödyntää 
Norjan LQ-seksuaalikasvatusohjel-
maa. Erityisenä kirjoittajakumppani-
nani toimi Questin Suomeen tuonut 
pääkouluttaja Ulla Savolainen. 

Passin valmistuessa musteeksi ja 
uudeksi kansioksi, se on ehkä vii-
dessadas versio viime kevään raaki-
leista. Puhutteleva ulkoasu on Oskari 
Sarkiman taidonnäyte ja kuvitusku-
vissa esiintyy Ylämalmin koulun 
nuoria. Lions Quest on kasvatusoh-
jelma, jossa kasvattajan on uskallet-
tava opettajan pöydän takaa yhdessä 
oppilaiden kanssa kasvamaan; myös 
Passin päivitys on muokannut minua 
koko kirjoittamisprosessin ajan. 

Aivan uusi ja tärkeä osuus Lions 
Questin 7.–9.-luokkien ohjelmassa 
on palveluoppiminen. Oppilaat etsi-
vät koulusta, lähiympäristöstä tai 
kauempaa kohteita, joihin he voi-
sivat toiminnallaan vaikuttaa. Aut-
taessaan ja palvellessaan oppilaat 
myös arvioivat oppimaansa. Autta-
minen ehkäisee paitsi masennusta, 
myös riskikäyttäytymistä. Toivoisin 
auttamisesta tulevan arjen toimin-
taa. Olisi hienoa, jos klubit voisivat 

Lions Quest-koulutuksen käyneillä 
on nykyisin mahdollisuus saada 
tunnukset sähköiseen Lions Quest 
yhteisöön. 

Alkukartoitus ja suunnittelutyöt 
toiminnolle tehtiin jo alkuvuodesta 
2009. Tämän jälkeen palvelua on 
rakennettu vaiheittain kouluttajien 
ja käyttäjien toiveiden perusteella ja 
kauden 2014 alusta verkkopalvelu 
onkin saatu jo toimimaan käytän-
nön tasolla sille asetettujen tavoit-
teiden ja toiveitten mukaisesti.

Palvelu on rakennettu yhteis-
työssä MPS Prewisen kanssa, jossa 
hankkeesta on alusta asti vastannut 
teknologiajohtaja Timo Raaska Pre-
wisen osaavan tiimin kansssa.

Extranet koostuu 
kolmesta osiosta

Tiedoteosio: Koulutetut saavat ajan-
kohtaista tietoa LQ-ohjelman kehit-
tämiseen ja ajankohtaisiin asioihin 
liittyvistä asioista. Tällä hetkellä 
heille on tarjolla lyhyet tietoiskut 
LQ-ohjelman vaikuttavuustutkimuk-
sesta sekä yläkoulun uudesta Passi 
1-materiaalista.

Quest-kouluttaja Johannan ajatuksia

Seniorkouluttajamme Ulla Savolainen 
on tehnyt elämäntyön kirjoittamalla 
Lions Quest-ohjelmat vastaamaan 
Suomen olosuhteita sekä koulu maail-
massa että lasten ja nuorten kasvu-
ympäristössä. Kuvassa Ulla opastaa 
tehtävään Johanna Arho-Forsblomia.

Elokuun LQ-toiminnan aloitussemi-
naarissa Hyvinkäällä LQ-työryhmän 
puheenjohtaja Osmo Harju, Prewi-
sen teknologiajohtaja Timo Raaska 
ja pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen.

Kontaktikoulumme Ylä-Malmin peruskoulun yläkouluikäisiä oppilaita, jotka 
esiintyvät Passi 1 -materiaalin kuvissa. Kiitokset koululle ja samalla myös LC 
Helsinki/Pohjoiselle koulun henkilökunnan LQ-koulutusten rahoittamisesta.

aktivoida ja auttaa paikallisia nuo-
ria auttamis- ja palvelutöissä. Meillä 
lioneil lahan on siitä kokemusta. 

Tärkeä oppimisen väylä ovat 
ohjelman tuokioiden lisäksi taitokor-
tit, joita jaetaan oppilaille elämisen 
taitojen harjoittelua varten. Samaan 
aikaan kukin LQ-valmennettu opet-
taja saa kasvattajan vinkkikortin, 
jossa on ideoita siihen, miten hän 
voi omilla oppitunneillaan vaikuttaa 
oppilaiden taitojen syventymiseen. 

Varhaisnuori elää monenlaisten 
muutosten keskellä. Nyky-yhteis-
kunnassamme on liiankin paljon 
merkkejä pahoinvoinnista, masen-
nuksesta ja ahdistuksesta. Yläkou-
lun Quest-ohjelmalla pyritään varus-
tamaan nuoret sellaisilla taidoilla, 
jotka auttavat heitä selviytymään 
arjessa, tukevat kokonaisvaltaista 
hyvinvointia ja antavat toiveikkuu-
den näkökulmaa. Myönteistä suh-
tautumista voi opetella. Toiveikkuus 
vaikuttaa itsetuntoon ja kyvykkyy-
teen ja sitä kautta meidän kaikkien 
tulevaisuuteen. Rakentamalla nuo-
rista sitkeitä annamme heille toivoa 
tulevaisuuteen.

Johanna ArhoForsblom
Quest-kouluttaja Keski-Suomi

LIONS QUEST EXTRANET – sähköinen verkkoalusta
Materiaaliosio: Osiosta he saavat 

ladata käyttöönsä tarvitsemansa lk-
materiaalin, teoriaoppaan, VOM-
oppaan ja ajankohtaisia tutkimuksia 
sekä erilaista oheismateriaalia.

Ilmoitustaulu: Osiossa osallistu-
jilla on mahdollisuus avata keskus-
telua muitten LQ-koulutettujen tai 
kouluttajien kanssa tai kouluttajat 
voivat aktivoida osallistujia keskus-
teluun.

Extranet-toiminnon myötä koulu-
tetut tekevät koulutukseen liittyvän 
loppupalautteen Extranetissä, jonka 
jälkeen he saavat tulostaa itselleen 
todistuksen koulutuksesta.

”Lions Quest-koulutus on lähte-
nyt ennakkoluulottomasti hyödyn-
tämään digitaalisen toimintaympä-
ristön mahdollisuuksia, toteaa MPS 
Prewisen Timo Raaska. ”Yhteis-
työ Lions-kouluttajien kanssa on 
ollut toimivaa ja mielenkiintoista, 
on hauska olla mukana hankkeessa 
jossa tavoitteet ovat korkealla. Verk-
koyhteisön toteuttaminen on ollut 
kaikin puolin opettava kokemus 
ja toivomme että yhteistyö jatkuu 
hyvänä myös pitkälle tulevaisuu-

teen. Jatkossa seuraamme käyttöä 
ja keräämme siitä palautetta yhdessä 
Lions Quest-kouluttajien kanssa, sen 
perusteella suunnitellaan sitten taas 
seuraavia kehitysvaiheita.”
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Aika Kurssityyppi Piiri Paikkakunta
TAMMIKUU 

19.1. Rehtorit Helsinki

HELMIKUU 

2.-3.2. Ruotsinkielinen O Vörå

9.-10.2. Sidosryhmät                M    Kokemäki/Kankaanpää

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 Forssa

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

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

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 aut-
taa kurssille haluavaa opettajaa löytämään maksajan 
koulutukselleen.  Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 
410 eur / osallistuja (sis. alv).   

QUEST-KOORDINAATTORI  Ulla Sirviö-Hyttinen
ulla.sirvio-hyttinen@lions.�, 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.�

Päivitetty koulutuskalenteri löytyy osoitteesta
www.lions.� > Lions Quest - Elämisentaitoja. 

Koulutukset toteutetaan, mikäli riittävä määrä osallistujia 
ilmoittautuu. Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 
kaksi viikkoa ennen kurssin ajankohtaa, jolloin osallis-
tujille lähetetään kurssin vahvistuskirje tai tieto kurssin 
peruuttamisesta. Ilmoittautuminen on sitova.

ILMOITTAUTUMINEN  kurssille tapahtuu verkkosivuilla 
olevalla ilmoittautumislomakkeella, 
www.lions.fi  -> Lions Quest  - Elämisentaitoja.

TIEDUSTELUT quest@lions.� / 09 5655 9517

KURSSITYYPPI
VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelma
Koulunkäynninohjaajien koulutus
Sidosryhmäkoulutus = nuorisotyön, seurakuntien, 
urheiluseurojen yms. koulun ulkopuolisten kasvattajien 
koulutus 
Täydennys = peruskoulutuksen aiemmin käyneille
Mamu = seminaari maahanmuuttajaoppilaiden 
opettajille
2. aste = koulutus ammatillisten oppilaitosten ja 
lukioiden opettajille
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LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
 K E VÄT  2015
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Suur-Kouvolan omaishoitajat ovat 
hyvillään. Sydäntä lämmittävät koke-
mukset lentävät ilmaan kysyessäni 
kokemuksia saadusta tuesta.

– Olen kovin iloinen tällaisesta 
avusta. Kun sain yhdistykseltämme 
kirjeen mahdollisuudesta kysyä 
ilmaista, tilapäistä apua leijonien 
vapaaehtoisilta, soitin heti, kertoo 
puolisoaan hoitava Lea Järvinen.

– Tällä avulla on todella suuri 
merkitys. Meillä on ovet auki autta-
jille ja loistavasti on mennyt.

Aloite voimanaisilta

Suur-Kouvolan omaishoitajien 
yhdistyksen puheenjohtaja Irja-
Liisa Harju sekä leijona-aktiivit Leila 
Lehtola, Sirpa Kero ja Orvokki Priha 
organisoivat toiminnan niin, että 
auttajat ja autettavat kohtasivat.

– On voitu antaa omaishoita-
jille lepohetkiä ja henkistä tukea, 
hoidettaville juttuseuraa ja ulkoilu-

apua. Löytyipä apua edunvalvonta-
asioissa maistraattiinkin, toteavat 
hyväntuuliset auttajat.

Sokeaa miestään hoitava Saima 
Sokka vahvistaa avun perille menon.

– En pääse hierojalle enkä 
omaishoitajatapaamisiin, kun miestä  
ei voi jättää yksin. Nyt kun sain 
apua, voin olla turvallisin mielin 
poissa. Ilman muuta käytän tätä 
hyödyksi.

Miesauttajille on 
kysyntää

Leila Lehtola on kierrellyt alkuvuo-
desta innostamassa alueen leijonia.

– Erityisesti miesauttajia tarvit-
taisiin enemmän. Minun yksi teh-
tävä on löytää heitä, hän sanoo ja 
uskoo miehiä vielä löytyvän.

– Miehet turhaan epäröivät pär-
jäämistään omaishoitajien auttajina. 
Suurin osa hoidettavista on miehiä ja 
juttuseura tuntuu olevan tärkeä avun 

Viime numerossa kysyin, ”Onko 50 € paljon rahaa suomalaisille leijonille?” 
ja samalla kerroin uudesta leikkauskummiohjelmasta. Suomen ensimmäinen 
klubi LC Helsinki-Helsingfors tarttui asiaan jo ennen lehtikirjoitusta, saatu-
aan siitä tiedon suullisesti.

Yhdessä eteenpäin. Ylh. vas. Leila Lehtola, Sirpa Kero, Irja-Liisa Harju ja Saima 
Sokka. Alh. vas. Orvokki Priha, Martti Ketonen Raija ja Ilmari Koskinen sekä 
Lea Järvinen.  

muoto. Miesten jutuille olisi kysyn-
tää, hän tietää.

– Samoilla linjoilla on Raija Kos-
kinen, joka itsekin on ollut aiemmin 
leijona-auttajana. Nyt tilanne on toi-
nen ja hän tarvitsee apua miehensä 
hoidossa.

– Tuntuu hienolta, kun Martti-
leijona astuu tiistaisin ovesta sisään. 
Pojat lähtevät sitten lenkille ja minä 
pääsen kuntosalille. Vaihtelua ja 
myönteisyyttä tällainen tuo, hän 
sanoo.

Viilataan vielä 
paremmaksi 

Pöydän ympärillä käy keskustelu 
hyvistä kokemuksista puolin ja toi-
sin. Puhutaan myös perehdytyk-

sestä, luottamuksen rakentumisesta 
ja toisen kotiin menemisestä. On 
hyvä käydä kokonaisuutta yhdessä 
läpi, jotta kaikki sujuu hyvin. Koke-
muksista on hyötyä vietäessä asiaa 
eteenpäin koko maahan.

Sirpa Kero kertoo, että leijonat 
ovat halukkaita auttamaan, mutta 
osalle heistä se on arkena vai-
keaa, kun on kiinni omassa työssä. 
Tässä vaiheessa keskustelua osalle 
omaishoitajista tulee uutena tie-
tona se, että leijonien apua voi saada 
myös iltaisin ja viikonloppuisin.

– Tätä en tiennytkään. Sittenhän 
voin päästä kirkkoonkin sunnuntai-
sin, kuuluu onnellisen suunnitelma 
moisesta avuliaisuudesta.

Teksti ja kuva: Matti Mäkelä

Leikkauskummimaksujen luovutustilaisuudessa vasemmalta pääsihteeri Maarit 
Kuikka, sairaalatyöryhmän puheenjohtaja Erkki Laine, presidentti Simo Tupa-
sela ja PDG Arno Mattsson.

Leijonat auttavat 
omais hoitajia
Omaishoitajat ja Lions piiri 107 D:n vapaaehtoistoimijat 
ovat löytäneet toisensa. Kaakkois-Suomesta alkanutta 
yhteiseloa on tarkoitus laajentaa koko maahan.

LC Helsinki-Helsingfors
haastaa klubisi leikkauskummiksi

Sen seurauksena klubi lahjoitti 1 400 € eli 50 € per jäsen 9.10.2014 lii-
ton toimistossa mainittuun tarkoitukseen. Samalla klubi haastaa muut suo-
malaiset klubit tähän aktiviteettiin. Vain muutama päivä myöhemmin liit-
tyi naisklubi LC Vantaa/Komeetat mukaan lahjoittamalla 1 850 €, kun klu-
bin jäsenmäärä on 37.

Marraskuun alkuun mennessä oli saatu jo yli 80 ilmaisleikkaukseen rahat. 
Mukana on jo mainitut pari klubia ja yksittäisiä leijonia. Viimeisen tiedon 
mukaan ainakin A-piirissä ollaan haastamassa klubien ladyja mukaan. Kii-
tos kaikille mukana oleville.

Miksi tämä on tärkeä aktiviteetti? Tämä kehitysyhteistyöhanke päättyy 
nyt vuoden lopussa. Se tarkoittaa, että Ulkoasiainministeriön ja sitä myöten 
Lions-liiton virallinen tuki sairaalalle päättyy. Tähän mennessä on leikkauk-
sista 70 % ollut ilmaisia köyhille ihmisille ja 30 % maksullisia.

Viime lehden ilmestymisen jälkeen kävin Sri Lankassa seurantamatkalla ja 
osallistuin sairaalaa ylläpitävän säätiön hallituksen kokoukseen. Siinä pää-
tettiin, että maksavia potilaita leikataan vuoden alusta lähtien 50 %, jotta 
sairaalan talous kestää. Tämä tarkoittaa ilmaispotilaiden määrän suhteel-
lista vähenemistä. Leikkauskummimaksuilla saadaan tulevaisuudessa pidet-
tyä ilmaispotilaiden määrä suurempana. Se on myös sairaalan alkuperäinen 
tarkoitus. Maksava potilas maksaa meidän sairaalassa kaihileikkauksesta n. 
250  €, kun vastaava hinta yksityissairaalassa on n. 700  €.

Erkki Laine
Ratnapuran silmäsairaala, hankevastaava
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I-piirin klubit Oulunsalosta, Kempe-
leestä, Limingasta ja Hailuodosta jär-
jestivät kansainvälisen nuorisoleirin 
Oulussa 4.–14.8.2014. Päävastuulli-
sena leirijärjestäjänä toimi LC Oulun-
salo. Have Fun under the Nordic Sun 
-nimiselle leirille osallistui 30 nuorta 
19 eri maasta. Kauimmaiset vieraat 
tulivat Panamasta, Meksikosta, 
USA:sta ja Japanista. Iältään nuoret 
olivat 16–21-vuotiaita.

Leiri oli osa Lions-liiton kansain-
välistä nuorisovaihtoa, mikä on 
16–21-vuotiaille nuorille tarkoitettu 
mahdollisuus kesäaikana tutustua  

toiseen maahan, kulttuuriin, nuoriin, 
perheoleskeluun ja kansainväliseen 
leiriin. Kohdemaita on ympäri maa-
ilmaa ja vaihdon pituus on kohteesta 
riippuen 3–6 viikkoa. Vaihtoon läh-
töä varten nuori tarvitsee ”sponso-
rikseen” paikallisen Lions-klubin.

Nuoret saapuivat Ouluun noin 
viikko ennen leirin alkua ja majoit-
tuivat perhemajoituksessa. Perhei-
den mukana nuoret pääsivät tutus-
tumaan suomalaiseen kotielämään 
ja jotkut heistä myös erilaisiin suo-
malaisiin kesänviettotapoihin, mök-
kielämään ja kalastukseen. Osa lei-

riläisistä vieraili perheviikon aikana 
mm. Rovaniemellä, Ranualla ja Kuu-
samossa. 

Leiripaikkana oli 
koulutuskeskus Pohto

Leiripaikkana oli koulutuskeskus 
Pohto Oulussa, Nallikarin hiekka-
rantojen välittömässä läheisyydessä. 
Poikkeuksellisen lämpimästä säästä 
johtuen, nuoret viihtyivätkin vapaa-
aikanaan rannalla yömyöhään pela-
ten jalkapalloa ja beach volleyta.

Leirillä mukana olevat klubit jär-
jestivät vuorollaan ohjelmaa nuo-
rille, vieden heidät esim. Hailuo-
toon, Liminganlahdelle, Turkansaa-
reen ja Tietomaahan. Leirin aikana 
nuoret esittelivät kotimaansa toisille 
nuorille ja suunnittelivat yhdessä 
musiikkipainotteisen ohjelman leirin 
päätöstilaisuuteen. Monipuolisesta 
leiriohjelmasta mieluisimpia nuo-
rille olivat erilaiset urheiluaktivitee-
tit, purjehdusretki Varjakan saareen 
sekä suppailu eli seisaltaan melomi-
nen Oulun edustalla. Museot ja kir-
kot eivät nuoria niinkään kiinnosta-
neet, mutta myös niihin tutustumi-
nen kuului leirin ohjelmaan.

Nuoret olivat tutustuneet Suo-
meen jonkin verran etukäteen inter-
netin kautta ja kuulleet komment-
teja myös ystäviltään. He olivat 
lukeneet Suomen kauniista luon-
nosta ja tuhansista järvistä. Suoma-
laisia ihmisiä heille oli yleensä moi-
tittu kylmiksi ja hiljaisiksi, mutta 
tämä käsitys muuttui jo perhevii-
kon aikana. Perinteinen suomalai-
nen ruoka maistui nuorille hyvin, 
mutta ruisleipään ja salmiakkiin he 
suhtautuivat varauksella. 

Leirin viimeisen illan päätöstilai-

suuteen kutsuttiin mukaan myös 
isäntäperheet. Yhteisen illallisen jäl-
keen musikaalisesti lahjakkaat leiri-
läiset esiintyivät yleisölle yhdessä 
ja erikseen. Viimeisenä ohjelmanu-
merona oli leirin vanhimpien poikien 
tanssiesitys YMCA-kappaleen tah-
tiin. Tanssiin yhtyivät lopuksi myös 
leirin järjestelyissä mukana olleet lei-
jonat. Iloinen ilta päättyi halauksiin 
ja ikävän kyyneliin. Toivottavasti 
mahdollisimman moni tapaa toi-
sensa vielä joskus uudestaan.

Hyvä kokonaisarvio

Leiriläisiltä pyydettiin leirin lopussa 
palaute leirin tiloista, ohjelmasta, 
ruoasta, aktiviteeteista, hotellin 
henkilökunnan sekä leijonien palve-
lusta. Kokonaisarvioksi 2/3 leiriläi-
sistä antoi erinomainen ja loputkin 
hyvä. Heikkoa kokonaisarvosanaa ei 
antanut kukaan! Leiriläiset kiittivät 
hyvistä muistoista, mukavista ihmi-
sistä ja aktiviteeteistä. Joku olisi 
halunnut olla leirillä pidempään ja 
moni toivoo voivansa vierailla Suo-
messa vielä uudelleen. 

Leiriläisten vanhemmat ja lähei-
set pääsivät seuraamaan leirin tapah-
tumia päivittäin Host-Leijonien yllä-
pitämän leiriblogin välityksellä. Blo-
gissa jaettu teksti ja useat kuvat ovat 
myös leiriläisille itselleen mukavia 
muistoja yhdessä vietetystä ajasta. 
Tietoa ja kuvia jaettiin myös leirin 
oman, suljetun facebook-ryhmän 
kautta. Leiriläiset ovat päivittäneet 
kuulumisiaan ryhmään myös leirin 
jälkeen ja onpa osa Keski-Euroopassa 
asuvista leiriläisistä jo tavanneetkin 
toisensa uudestaan. Moni leirillä 
solmittu ystävyyssuhde kestää par-
haimmillaan koko loppuelämän ajan.

Kansainvälinen 
nuorisoleiri Oulussa

Kaikki leiriläiset ensimmäisenä leiripäivänä.

Japanilaiset Ikkei, Hikaru ja Mizuki pesäpallopelissä Kempeleessä.

Ulkoaktiviteettejä Limingan Rantakylässä.

Japanilaiset Ikkei, Hikaru ja Mizuki pesäpallopelissä Kempeleessä.

Kaikki leiriläiset ensimmäisenä leiripäivänä.

Olin kesällä kuukauden kestävässä 
Lions-nuorisovaihdossa Japanissa. 
Asuin kahdessa eri isäntäperheessä 
Osakan lähistöllä ja osallistuin 
myös kansainväliselle nuorisolei-
rille, jolla kiersimme eri kaupun-
geissa katselemassa nähtävyyksiä. 
Matka oli todella upea ja unohtu-
maton kokemus! 

Neljän viikon aikana ehdin nähdä ja kokea enemmän kuin olisin ikinä 
uskonut. Isäntäperheissä asuessani pääsin todella osaksi japanilaista arkea 
ja yhteiskuntaa, ja opin myös paljon maan historiasta ja kulttuurista. Kult-
tuurierot näkyivät esimerkiksi paikallisen Lions-klubin ko kouk sissa: siellä 
istuttiin polvi-istunnassa lattialla, syötiin puikoilla ja juotiin sakea.

Matkalle mahtui lukemattomia muitakin mielenkiintoisia kokemuksia: 
istuin vesiputouksen alla, näin auringon laskevan riisipeltojen ylle, eksyin 
Kioton sokkeloisilla kujilla, opin syömään vesimelonia puikoilla, kiipesin 
vuorelle, vierailin temppelissä bambumetsän keskellä, koin sekä maanjä-
ristyksen että taifuunin ja toisinaan söin sushia aamupalaksi, päivälliseksi 
ja iltapalaksi. Myös japanintaitoni kehittyi sujuvaksi. 

Parasta olivat kuitenkin ihanat, ystävälliset ja avoimet ihmiset, kuten 
isäntäperheeni, joiden kanssa pidän edelleen yhteyttä. Aion palata Japa-
niin niin pian kuin mahdollista! 

Suuri kiitos Siltamäen lions-klubille kesävaihtoni tukemisesta.

Kaisa Mikkola

Kesävaihtarina 
Japanissa
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Kesän leirit ovat onnellisesti takana ja tyytyväiset nuoret palanneet koti-
maahansa. Vierailin sekä D- että F-piirien leireillä, joissa molemmissa tun-
tui olevan monipuolista tekemistä. Meidän suomalaisten on hieman vaikea 
ymmärtää, miten innostavaa pelkästään soutelu ja mato-onginta on sellai-
selle, joka ei ole sitä koskaan kokenut. Tai vaikkapa istua metsässä kannon 
päässä kuuntelemassa hiljaisuutta, puiden huminaa ja ei mitään. Kaukana 
korvessa, jopa sadan metrin päässä lähimmästä tiestä, napostellen samalla 
puolukoita ja mustikoita.

Kansainvälinen nuorisovaihto on yksi leijonien monista tärkeistä aktivi-
teeteista. Vaihtoa on harjoitettu jo 1950-luvulta lähtien ja se on edelleen 
erittäin suosittua, vaikka määrät ovatkin pudonneet alkuvuosista. Monet 
nuoret ovat tottuneet matkustamaan jo vauvaikäisestä eikä tällainen vaihto 
enää kiinnosta yhtä paljon. Nuori ei kenties osaa ajatella, että kyseessä ei ole 
perinteinen lomamatka valittuun kohteeseen, vaan leijonavaihto on kulttuu-
rivaihtoa, tutustumista eri maiden kulttuuriin ja elämään. Hyvin vähän on 
enää pelkkää perhemajoitusta, vaan yleensä vaihtoon kuuluu kansainväli-
nen reilun viikon pituinen leiri. Sitä ennen tai sen jälkeen majoitutaan per-
heissä yhtenä perheenjäsenistä. 

Lokakuun lopulla Eurooppa  Forumissa Birminghamissa sovittiin maakoh-
taisesti lähtevien ja saapuvien nuorten määrät. Suomeen on perinteisesti 
tullut n. 150 nuorta. Kesä 2015 on haasteellisempi, sillä meillä järjestetään 
neljä leiriä normaalien viiden sijaan, joista lisäksi yksi on vain 20 nuoren 

Vantaan Nicehearts ry:n luokkahuoneesta kuului iloinen puheensorina. Sinne 
oli kokoontunut 15 eri-ikäistä ja -kulttuuritaustaista maahanmuuttajanaista. 
Tätä ryhmää LC Vantaa/Vernissa meni valmentamaan Oman talouden hal-
lintaan. Koulutus on osa ELY-keskuksen KasvuKutsu -hanketta.

”Mina en haluan työtön rahaa. Mina haluan itse työ rahaa.” Lauseisiin 
kiteytyy järjestäjienkin tavoite saada nämä pitkäaikaistyöttömät kolmen kuu-
kauden koulutuksen jälkeen siirtymään työelämään tai ammatilliseen kou-
lutukseen.

Vernissan osuus hankkeesta kesti viisi iltapäivää, jona aikana käsiteltiin 
mm. seuraavia aiheita: tulojen ja menojen selvittämistä, työelämätietoutta, 
kuluttaja-asiaa, sähköistä asiointia, verotusta ja talouteen liittyvää sanastoa. 
Vaikka työ- tai koulutuspaikka ei vielä tämän jälkeen avautuisikaan, koulu-
tus ei ole mennyt hukkaan, sillä osallistujien kielitaito on karttunut ja oppi-
misen ilo on voimaannuttanut heitä.

Yksikään ei ollut 
kuullut lioneista, mutta 
tämän jälkeen he tie-
tävät, että meillä on 
monta tapaa tehdä 
hyvää. Iltapäivät kului-
vat nopeasti ja palaute 
lämmitti: 
”Kiitos kun annoitte 
aikaanne meille.” 

Teksti ja kuva
Maila Hongisto

Kuortaneella pidetyn F-piirin nuorisovaihtoleirin viimeisenä iltana.

Lions-liiton hallitus julistaa 
haettavaksi seuraavan liiton 
luottamustoimen kolmevuotiskaudelle 
1.7.2015–30.6.2018:

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

Toimialojen ja työryhmien toimenkuvissa määriteltyjen 
puheenjohtajien yleisten tehtävien sekä Lions Quest -puheenjohtajan 
tehtävien lisäksi toimenkuvaan kuuluu mm. 
– vastata liiton Quest-toiminnasta sen kaikilla tasoilla ja johtaa 

Quest-työryhmän työtä
– toimia tiiviissä yhteistyössä pääkouluttajan ja Lions-toimiston 

kanssa
– toimia Lions Quest -toiminnan maakoordinaattorina (LQ-CD)
– etsiä rahoitusvaihtoehtoja yhdessä pääkouluttajan kanssa
– toimia tarvittaessa yhteistyössä alan viranomaisten ja järjestöjen 

kanssa

Kirjalliset hakemukset tulee olla liittotoimistossa viimeistään 
torstaina 15.1.2015 toimiston aukioloaikana ja kuoreen tulee 
merkitä tehtävän lyhennys LQ-CD. Hakemuksen voi myös 
lähettää sähköpostitse osoitteeseen maarit.kuikka@lions.fi. 
Lisätietoja tehtävästä antaa pääsihteeri Maarit Kuikka, 
puh. 040 580 4949 sekä LQ-CD Osmo Harju, puh. 0500 218 627.

SUOMEN LIONS-LIITTO RY

 Tuomo Holopainen  Maarit Kuikka
     puheenjohtaja     pääsihteeri

purjehdusleiri. Kokonaisuudessaan leiriläisten määrä pienenee, mutta sijoit-
tamalla Euroopasta saapuvista nuorista osa ainoastaan isäntäperheisiin voi-
daan ottaa vastaan saman verran nuoria kuin muina vuosina. 

Pohjoismaiden leirit ovat olleet perinteisesti maksuttomia. Leirien järjes-
tämiskustannukset kuitenkin nousevat vuosi vuodelta, jolloin syntyy pai-
netta rahoitukseen. Järjestävät piirit ovat ison haasteen edessä pystyäkseen 
tarjoamaan yhtä monipuolisen elämyksen nuorille kuin aikaisempinakin vuo-
sina. Ensi kesän leirien valmistelu on hyvässä vauhdissa, mutta kesän 2016 
leirien suunnittelijat ovat vaativan tehtävän edessä.

Talvivaihtoon Suomeen saapuu kuusi nuorta Australiasta ja kolme Male-
siasta. Kiitos kaikille isäntäperheiksi lupautuneille. Toivottavasti saamme 
lumisen pakkastalven ja pystymme tarjoamaan nuorille ennen kokematto-
man hienoja elämyksiä. 

Aloitin kolmivuotisen kauteni virallisesti syksyllä, vaikka käytännössä teh-
tävät alkoivat jo vuosi sitten. Kiitos Tuula kaikesta avusta, jota olen sinulta 
saanut. Pyrin jatkamaan viitoittamallasi tiellä.

Rauhalllista joulua
YCED Pirkko Kokkonen

Koulutusta maahan muuttajanaisille,
oppilaat pääosin Aasiasta ja Afrikasta



Lionsklubien kokoontumispaikat toivottavat
Leijonille ja heidän perheilleen

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!

Lionsklubien kokoontumispaikat toivottavat

Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta!
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Nunnakatu 3
21100 Naantali

Puh. 02 4352 477

Ravintola Nyyrikki toivottaa

kaikille rauhallista joulua

ja vahdikasta uutta vuotta

www.nyyrikki.fi | (09) 757 2299 | Pohjolankatu 2, Käpylä

Ravintola Käenpesä
Haarlantie 1, 25500 Perniö

puh. 044 5331 685
www.kp-ravintolat.�

Toisen lionsklubin ideasta lähti poi-
kimaan ajatus, että klubikokouksen 
voisi järjestää vaihtelun vuoksi eri 
paikoissa ja poiketa tutuista kuvi-
oista. Kahdella klubin jäsenellä on 
asunto Turkin Alanyassa, ja huulen 
heitosta poiki idea ja 12 aktiivijäse-
ntä pakkasi matkalaukkunsa ja lähti 
viemään leijonien ilosanomaa maa-
ilmalle. Irtiotto arjesta ja rutiineista 
sai mielen virkistymään ja ideat poi-
kimaan.

Klubikokous järjestettiin 18.9. 
2014 upeassa ja henkeäsalpaavassa 
ympäristössä 35 asteen lämpötilassa. 
LC Forssa/Flores juhlii kuluvalla kau-
della 20-vuotista toimintaansa, mikä 
huipentuu keväällä järjestettävään 
juhlailtaan. Myös perustajajäse-
nistöstä koostuva juhlatoimikunta 

kokoontui Turkissa ensimmäisen 
kerran, heitä oli matkassa mukana 
viisi henkilöä.

Viikon ohjelma oli tiivis, mutta 
virallisen osuuden lisäksi mukaan 
mahtui Laguuna-uintia, vaahtobi-
leet merirosvolaivassa ja hierontaa 
kivien päällä turkkilaisessa Ham-
mamissa, kylpylässä. Paikallisessa 
Heikin Baarissa piti tietysti poiketa 
ja paikallinen ruoka maistui, vaikka 
suomalaista karaokea ympärillä lau-
lettiin. Ruokailun lomassa puhuttiin 
tietenkin leijona-asiaa!

LC Forssa/Flores suosittelee läm-
pimästi muitakin klubeja kokeile-
maan ympäristön vaihtoa. Matkalla 
ryhmähenki tiivistyi ja sen jälkeen oli 
taas uutta puhtia arjen toimintaan!

Tarja Satonen

Kuopion Männistön Pyhän Johan-
neksen kirkossa 19.11.2014 pidetty 
LC Kuopio/Kalakukon hyvänteke-
väisyyskonsertti oli jälleen menes-
tys. Teemana oli Kaksi tenoria, Soi 
taivaat kiitosta. Tenoreina esiintyi-
vät tutut Ossi Jauhiainen ja Veli-
Pekka Varpula. Säestäjänä uruilla ja 
pianolla oli Männistön seurakunnan 
kanttori Heikki Mononen.

Konsertti oli jo klubin neljäs 
peräkkäinen ja Männistön kirkko 
oli mahduttanut tiloihinsa kaikki 
yli 400 kuulijaa. Tenorien runsas 
ohjelma sisälsi monia tuttuja lau-
luja ja erikoista huomiota herätti-

vät kaksikon esittämät Niin paljon 
kuuluu rakkauteen, Con Te Partiro ja 
Core ’Ngrato. Joululauluista mukana 
olivat mm. ihanat Varpunen joulu-
aamuna, Taas kaikki kauniit muistot 
ja mahtava Lumienkeli.

Viimeisen kappaleen soitua yleisö 
seisaalleen nousten taputti suosikeil-
leen. Tilaisuuden päätteeksi laulet-
tiin yhteisesti Maa on niin kaunis. 
Konserttia kunnioitti läsnäolollaan 
liiton puheenjohtaja Tuomo Holo-
painen. Hän toi tilaisuuteen Suo-
men Lions-liiton tervehdyksen. Kon-
sertin tuotto menee lyhentämättö-
mänä vammaistyöhön. – RNen.

LC Forssa Flores: Klubi-ilta Turkin 
Alanyassa 14.–21.9.2014

LC Kuopio/Kalakukon kaksi
tenoria herättivät ihastusta

Hetki aikaa konsertin alkuun. Oikealta liiton puheenjohtaja Tuomo Holopai-
nen, tenori Ossi Jauhiainen, LC Kuopio/Kalakukon puuhamies Jarmo Puukko, 
Männistön seurakunnan kanttori Heikki Mononen ja tenori Veli-Pekka Var-
pula. Kuva: RNen.

LC Forssa/Floresin leijonia Alanyan auringon alla 
klubikokousmatkallaan. Kuva: Annele Kasurinen.
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Kuusamon Tunturisiskojen ja -veik-
kojen partiomajan rakentaminen 
Pappilan pelloille, Kuusamojärven 
rantaan oli aikoinaan kova yhteis-
puserrus. Viime vuonna suunnitel-
taessa majan 50-vuotisjuhlaa heräsi 
ajatus majan peruskorjaamisesta. LC 
Kuusamon insinöörit laativat suun-
nitelman kunnostustoimenpiteistä, 
joiden perusteella tehtiin anomus 
tuesta remonttiin Arne Ritari -sää-
tiöön. Talvella saimme ilouutisen: 
anomuksemme oli hyväksytty!

Kuusamon seurakunta alusti 
suunnitelman toteuttamista kaa-
tamalla keväällä majan ympäriltä 
useita katolle lehtiä varistavia puita. 
LC Kuusamo teki niistä kymmenen 
mottia halkoja toukokuun talkoissa. 
Parhaimmat haaparungot sahautet-
tiin laudoiksi ja ne ovat nyt sateen-
suojassa kuivumassa ja tullaan myy-
mään tulevina vuosina hyvään tar-
koitukseen.

Partiolaiset talkoilivat majan tyh-
jäksi kalusteista. Majan kunnostus 
aloitettiin lattian hionnalla ja maa-
lauksella. Epäkäytännölliset sähkö-
patterit uusittiin säästäväisesti ener-
giaa hyödyntäviksi, mikä oli projek-
tin rahallisesti suurin investointi.

Katon uusiminen  
suurin työ

Suurin työ oli kuitenkin katon 
uusiminen. Suunnitelman mukai-
sesti oli tarkoitus uusia vain pin-
tahuopa. Mutta varsin pian havait-
tiin, että myös alushuovan uusimi-
nen on tarpeellinen. Samassa yh tey-
dessä uusittiin kattolaudoituksesta 
huonokuntoiset osat. Kesän suurin 
myrsky repi huolellisesti kiinnitetyt 
pressut toiselta huopaa odottavalta 
lappeelta, mutta silloinkin hätiin ehti 
urhea leijona-partio ja pahoilta vesi-
vahingoilta vältyttiin.

Saatuamme katon kuntoon, oli 
vuorossa majan piharakennuksen 
oikaisu. Ramirentin tunkkien voi-
min rakennuksen toinen pää nostet-
tiin ilmaan. Paikoiltaan nyrjähtäneet 
pilarit irrotettiin ja routiva maa nii-
den alta korvattiin murskeella. Alku-
peräiset pilarit hyödynnettiin, mutta 
niiden tueksi asennettiin harkkope-
rustus. Vanhan tynnyrivessan tilalle 
asennettiin partiolaisten hankkima 
eristetty ja kompostoiva biokäymälä, 
Lopuksi kunnostettiin piharakennuk-
sen portaiden lahonnut runko.

Mursketta pihaan

Pihalle levitettiin rekkakuormallinen 
mursketta estämään syysliukkautta. 
Vuosien saatossa piharakennuk-
sen taakse kertynyt, käytetty puu-
tavara muokattiin uusiokäyttöön.  
SL-Urakointi asensi partiolaisten 
hankkimat päärakennuksen uudet 
ovet. 301,5 LC-talkootunnin jälkeen 

Arne Ritari -säätiön avulla LC Kuusamo
remontoi 50-vuotiaan partiomajan

LC Kuusamon onnellinen voimajoukko 10 motin halonhakkuun päätteeksi toukokuussa. Kuva: Joni Korpela.

Huolellisten valmistelujen jälkeen 
lattian maalaaminen oli joutuisa työ. 
Kuva: Jouni Korhonen.

Majan katon laudoitus kunnostettiin sekä pohja- ja pintahuopa uusittiin. 
Samassa yhteydessä korjattiin piippu ja lopuksi pellitettiin. Kuva: Tauno Kor-
pela.

Tohtori Kettusen hyväksymä piharakennuksen perustus. Kuva: Tauno Korpela.

majan seinälle. Kappalainen Taina 
Manninen siunasi remontoidun 
majan käyttöön. Kuusamon Tuntu-
risiskot ja -veikot kiittivät LC Kuusa-
moa tarjoamalla partiolais-iltapalaa 
ja -ohjelmaa. Unohtumaton elämys!

Tauno Korpela

partiomaja on nyt paremmassa kun-
nossa kuin aikoihin. Tämä on tar-
peen, koska innostus partiotoimin-
taan on kasvanut Kuusamossa.

16.9.2014 LC Kuusamo piti klu-
bitapaamisensa remontoidussa par-
tiomajassa. PDG Timo Allenius ruu-
vasi Arne-ritarisäätiön tukiplakaatin 
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Nivel-luokalle tukea

50 vuotta lionstoimintaa Jokelassa
Lions Club Jokela täytti 22.10.2014 50 
vuotta. Klubin perustamisen aikaan Jokela 
oli erilainen kuin nykyään. Elettiin tiilen-
polton aikaa, vaikka tiilitehtaat yksi toi-
sensa jälkeen lopettivat toimintansa. Vii-
meisin oli Kolsan tiilitehdas, joka lakkautet-
tiin 1986. Oy Suomen Vanutehdas laajensi 
toimintaansa Jokelaan 1915, jossa toiminta 
jatkui 1970-luvulle, jolloin Oy Tamro Ab 
aloitti ambulanssien valmistuksen vanu-
tehtaan tiloissa. Tulitikkutehdas aloitti toi-
mintansa Jokelassa 1933 ja sen toiminta 
päättyi 1980-luvun alussa. Nykyisin teh-
taan tiloissa on vankila.

1960-luvulla Jokelassa elettiin murros-
aikaa, taajama jakautui Tuusulan ja Hyvin-
kään kesken. Epävarmuutta tunnettiin siitä, 

mihin kuntaan Jokela tulisi lopulta kuulumaan ja paikkakunnan kehityk-
sen turvaamiseksi haluttiin tehdä jotain. Perustettiin yhteiskoulu ja kansa-
laisopisto sekä lionsklubi. Näiden hankkeiden taustalla vaikuttivat samat 
henkilöt.

Eräs Jokelan lionsklubin perustajista, opetusneuvos Jouko Tynkkynen, 
on edelleen aktiivisesti mukana toiminnassa. Hän sanoo, että alkuvuosina 
klubi keskittyi palveluaktiviteetteihin, joita olivat mm. yhteiskoulun juhla-
salissa järjestetty suosittu lastenjuhla. Iäkkäimpiä jokelalaisia kuljetettiin 
pyhäinpäivänä kirkkoon ja omaisten haudoille Tuusulaan, Nurmijärvelle 
ja Hyvinkäälle. Vuosittain järjestettiin teatterimatka Helsinkiin. Leijonien 
puolisot keräsivät omalla toiminnallaan varoja, joista lahjoitettiin stipen-
dejä yhteiskoulun oppilaille. Klubi osallistui heti toimintansa alusta lähtien 
aktiivisesti nuorisovaihtoon.

Vuoden 1964 perustamisen jälkeen Lions-toiminta on kehittynyt paljon, 
mutta edelleen palvelutoiminta on sen kantava voima. Tänään toiminta lei-
jonissa on yhteisöllistä harrastus- ja vapaaehtoistyötä, joka kokoaa yhteen 
eri-ikäisiä ihmisiä puolisoineen. Järjestämme erilaisia tapahtumia, osa toi-
minnasta on ihan raakaa työtäkin, josta saaduilla tuloilla autamme eri-ikäi-
siä apua tarvitsevia, mikä vinkiksi myös yrittäjille. Jokelan leijonien perintei-
siin kuuluvat mm. kevään kalastuskilpailut. Koulujen kanssa teemme sään-
nöllistä yhteistyötä: lahjoitamme esim. heijastinliivejä ja stipendejä sekä 
tuemme erilaisia hankkeita. Tukea tarvitseville olemme perinteisesti lahjoit-
taneet jouluksi lahjakortteja kirkon diakoniatyön kautta. Myös senioreita 
olemme auttaneet monin tavoin, kertoo klubin presidentti Kari Kinnunen.

50 vuotta täyttävä klubin suurin satsaus on tänä syksynä ollut pianon 
hankinta Jokelan koulukeskukselle, jossa se tulee olemaan myös alueen 
yhdistysten käytössä esim. konserteissa, toteaa Kinnunen. Lisäksi kohden-
namme toimintaamme Jokelan senioreille. Ennen joulua järjestämme joulu-
kukka-tempauksen, jossa jokaisella on mahdollisuus lahjoittaa joulukukka 
toimitettavaksi yksin kotona asuvalle vanhukselle. Talvella käymme tar-

kastamassa palovaroittimien toimintaa ja asentamassa tarvittaessa uusia. 
Yksi näkyvimmistä aktiviteeteistamme oli Aikamiesten konsertti 12.10.2014. 
Osittain sen tuotolla rahoitimme konsertin yhteydessä koulukeskukselle 
luovutetun pianon hankintaa. Kiitospuheessaan rehtori Elina Kortekallio 
painotti musiikin ja sen opetuksen merkitystä. Koulun kuorolla on tiivistä 
kansainvälistä yhteistyötä mm. Englantiin, josta on saapumassa kuoro Joke-
laan esiintymään.

Varsinainen vuosijuhla vietettiin Kalastajatorpalla 18.10.2014. Juhlavat 
ja perinteiset puitteet loivat tunnelmaa arvokkaalle, mutta kuitenkin ren-
nolle juhlalle. Juhlan aloittaneen the Leijona Blues Brothersin saama suo-
sio yllätti ja joku ehdottikin peräti pääesiintyjäksi ensi kesän Puisto bluesiin 
Järvenpäähän. 

Liiton ja piirin tervehdyksen juhlivalle klubille toi piirikuvernööri Kaisa 
Vainio.

Juhlassa huomioitiin niitä veljiä, jotka ovat pitkään olleet mukana klubin 
toiminnassa. Presidentti Kinnunen kiinnitti Jouko Tynkkysen rintaan 50-vuo-
tismitalin. Jouko on ainoa klubin toiminnassa vielä mukana oleva perus-
tajajäsen ja koko 50-vuotisen leijonauransa aikana hän on joka vuosi ollut 
100 %:n jäsen tai virkailija. Pentti Alander, Rainer Kaskela ja Simo Toivo-
nen palkittiin 40-vuotismitalilla ja Reijo Hyvönen, Arto Kivistö, Olavi Nie-
mikoski, Seppo Niinivaara, Kurt Ratia ja Tapio Ventoniemi 30-vuotismita-
lilla. Piirikuvernööri Vainio palkitsi alueen puheenjohtajana toimivan Jami 
Virran yhden ruusukkeen mitalilla. Klubin presidentin erikoispalkinto ojen-
nettiin klubin tilejä pitkään hoitaneelle Matti Virtaselle. First Lady Päivi Kin-
nunen jakoi tunnustukset Sirpa Okkoselle, Annina Ranta-aholle, Eija Tam-
milehdolle ja Leena Väyryselle.

Kunniatehtävä uusien ritarien lyömiseksi lankesi itsestään selvästi Jouko 
Tynkkyselle. Hänellä on itsellään mittava leijonaura. Kansallisella tasolla hän 
on toiminut mm. piirikuvernöörinä ja lisäksi hän on ollut kansainvälinen laa-
jentumisjohtaja. Hän on ollut mukana monien kotimaisten klubien perus-
tamisessa ja konkreettisesti tämä nousi esille, kun LC Järvenpää Jean Sibe-
liuksen edustaja toi tervehdyksensä ja muisteli klubin perustamisaikoja. Sil-
loin kummiklubina oli LC Jokela ja puuhamiehenä Jouko Tynkkynen. Lions-
ritarin arvon saivat Risto Stén, Tapio Tammilehto ja Markku Ranta-aho.

Ritaroinnissa vasemmalta lady Eija Tammilehto, uusi ritari Tapio Tammi-
lehto, toimituksessa todistajana ollut Kurt Ratia, ritariseremonian johtaja 
Jouko Tynkkynen, todistajana ollut Tapio Ventoniemi, lady Annina Ranta-
aho, uusi ritari Markku Ranta-aho, lady Leena Stén ja uusi ritari Risto Stén.

Lions Club Parola-Fredrikat juhli 10-vuotista taivaltaan 27.9.2014 Inkalan 
Kartanossa.

Klubi on alusta asti ollut tukemassa hattulalaisia ja hämeenlinnalaisia 
nuoria. Juhlavuonna klubi halusi muistaa tukemaansa Nivel-luokkaa lah-
joittamalla heille 500 euron stipendin käytettäväksi luokkalaisten viihtyvyy-
den ja hyvinvoinnin hyväksi. Aiemmin luokkaa on tuettu mm. mahdollista-
malla heidän luokkaretkensä Luonnontieteelliseen Museoon.

Varoja LC Parola-Fredrikat kerää järjestämällä muotinäytöksiä ja kirkko-
konsertin keväällä.

Nivel-luokan henkilökuntaa, oppilaita ja LC Parola-Fredrikat presidentti Laila 
Mäkinen lahjoittamassa stipendiä.
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Tangokuninkaalliset Heidi Pakarinen ja Mika Pohjonen.

Potkua Uudelle Lastensairaalalle!

LC Ruovesi nimesi  
ansioituneet kuntalaiset

Sininauhan Ruoveden minipäiväkeskus tarjosi viimeisen aterian asiakkail-
leen joulunalusviikolla 2013 seurantalo Sointulassa Ruovedellä. Toiminnan 
lopettamisen syyksi mainittiin erittäin ala-arvoiset, vuotavine kattoineen 
olevat työskentely tilat ”montussa” eli vanhassa TVH:n parakissa. Uusia 
tiloja lähistöltä ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt.

Toiminnan jatkumisen kannalta tulevaisuudessa olisi myös ehdottoman 
tärkeää kunnan, seurakunnan ja Pirkanmaan sininauhayhdistyksen tuki.

Toimintaa ovat vetäneet vapaaehtoisvoimin 2000-luvun alusta 
eläkeläinen Pirkko Meriläinen sekä 2005 avuksi tullut Mika Moskari. Läm-
min ateria on tarjottu joka arkipäivä yksinäisille ja syrjäytyneille. Ruokailu-
tilassa ja lähialueella päihteiden käyttö on ollut kiellettyä.

Päivittäinen yhteisruokailu on samalla ollut sosiaalinen tapahtuma eri 
harrastuksineen.

Huhuna kuultiin, että toiminta päättyy ja viimeinen yhteinen ruokailu 
tapahtuma pidetään muutamaa päivää ennen joulua. LC Ruovesi päättikin 
mennä leijonien lauluryhmän kanssa yllättäen paikalle ”kuokkavieraaksi”, 
kenellekään siitä ilmoittamatta, ja samalla se olisi myös meidän vuoden vii-
meinen palveluaktiviteetti.

Seurantalo olikin eteistä myöten yleisöä täynnä, kun ryntäsimme sisälle 
yllättäen sekä lauloimme muutaman reippaan joululaulun heti alkajaisiksi ja 
kohta koko Sininauhan porukka yhtyi lauluihin mukaan. Maittavan jouluruo-

Lions Club Kuusamo lanseerasi elokuun lopulla uuden urheilulajin, kengän-
potkaisun, ja keräsi samalla tukea ja varsinkin näkyvyyttä Uusi Lastensai-
raala 2017 -hankkeelle. Tapahtuma keräsi runsaasti osallistujia.

Kuusamon kautta aikain ensimmäiset Venetsialaiset-tapahtuma järjes-
tettiin elokuun viimeisenä lauantaina. Lions Club Kuusamon järjestämät 
Kengänpotkaisun MM-kilpailut toimivat kyseisenä päivänä yhtenä osa-
tapahtumana.

Kengänpotkaisun kilpailullisena ideana oli potkaista kenkä jalasta niin 
kauas kuin mahdollista. Pisimmälle kengän potkaisseet palkittiin MM-mita-
leilla. Sarjoja oli lapsille, nuorille, aikuisille ja senioreille. Crocsin maahan-
tuoja lahjoitti kilpailukengät tapahtumaan ja Kuusamon Koru ja Kello lah-
joitti MM-mitalit.

– Tapahtumalla haettiin positiivista julkisuutta paitsi Uusi Lastensai-
raala 2017 -hankkeelle, myös lions-toiminnalle, kertoo Lions Club Kuusa-
mon presidentti Olli Ranua.

Neljän tunnin aikana kengänpotkaisuja suoritettiin yhteensä yli 400 ker-
taa, joten jonoa riitti tapahtumapaikalla. Lions Club Kuusamo tilitti Uusi 
Lastensairaala 2017 -hankkeelle lahjoituksena ja tapahtuman tuottona 700 
euroa.

– Viimeistään Kengänpotkaisun MM-kilpailujen jälkeen Kuusamossa tie-
detään, että lionsit ovat rentoa ja huumorintajuista porukkaa. Aina ei kaik-

Lionit Mikko Virkajärvi ja Ensio Lehtinen (vasemmalla) sekä vuoden kunta-
laiset Pirkko Meriläinen ja Mika Moskari.

kailun jälkeen leijonien yllätysohjelma sai jatkoa, kun Ruoveden lionsklubi 
muisti paikallista Sininauhaa vetäneitä Pirkko Meriläistä ja Mika Moskaria 
arvokkaasta vapaaehtoistyöstä lähimmäisten auttamiseksi jokaisena viikon 
päivänä luovuttamalla heille Bussi-Mannisen lahjakortin sekä nimesi heidät 
Ansioituneiksi kuntalaisiksi 2013. 

Vaikka tilaisuus Sointulassa oli lämminhenkinen, se oli omalla tavallaan 
karun oloinen, tuoden tunteet pintaan, sillä monelta yksinäisellä ja syrjäy-
tyneellä jatkossa katkeaa päivittäinen sosiaalinen yhdessäolon tunne, eikä 
usealla henkilöllä ole enää tiedossa päivittäistä ainoata lämmintä ateriaa 
eikä paikkaa yhteiseen kokoontumiseen. 

 Ensio Lehtinen

Yli 400 kengänpotkaisua tuotto lastensairaalalle 700 euroa.

kea tarvitse ottaa niin ryppyotsaisesti, vaikka taustalla onkin halu auttaa 
ja vaikka tapahtumalla kerätään tukea tärkeälle hankkeelle, jatkaa Ranua.

Tällä kertaa tapahtumassa kerätty tuki ohjattiin valtakunnalliselle hank-
keelle, mutta jatkossa tukea kerätään kengänpotkaisulla todennäköisesti 
paikalliselle avustuskohteelle. Yritysten mukaan saamiseen panostetaan 
ensi kerralla aiempaa enemmän, jotta lahjoitettava potti saadaan suurem-
maksi. Mukana ollut hyväntekeväisyyspotkaisu, jossa euroilla sai ostettua 
metrejä, lanseerataan myös ensi vuonna voimakkaammin. Mikäli joku toi-
nen klubi on kiinnostunut pitämään Kengänpotkaisun EM- tai SM -kilpai-
lut, voi ottaa yhteyttä Lions Club Kuusamoon.

Lava täyttyi kuninkaallisesta loistosta, kun Helsingin poliisisoittokunnan 
mukana estradille nousi 23.9. tangokuninkaallinen pariskunta Heidi Paka-
rinen ja Mika Pohjonen. Kuninkaallista loistoa täydensi kultaisen harmo-
nikan voittaja Juha Könönen. Solisteja säesti maineikas ja taitava Helsin-
gin Poliisisoittokunta kapellimestarinaan Sami Ruusuvuori.

Harvoin on Keuda-talolla nähty ja kuultu yhtä upeaa konserttia. Loistok-
kaassa esityksessä oli vaikuttavia ooppera-aarioita, tulisia tangoja ja kau-
neimpia musikaaleja. 

Lions Club Keravan järjestämän tilaisuuden tavoitteena oli kerätä varoja 
paikalliseen lasten ja nuorten liikennekasvatukseen sekä liikenneturvallisuu-
den parantamiseen. Tilaisuudessa puhunut Itä-Uudenmaan poliisipäällikkö 
Kari Rantala kiittelikin klubia tärkeän asian edistämisestä.

Kuninkaalliset hurmasivat 
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LC Soinin lionit rakensivat loppukesän ja alkusyksyn aikana Soinin uuden 
leikkikentän ympärille turvallisen ja näyttävän aidan. Työ oli melkoinen 
ponnistus pienelle klubille, lautaa kului aitaan noin 1,3 kilometriä ja tolpat 
aitaelementtien väliin upotettiin käsivoimin. MLL:n Soinin osaston hank-
keen kustannusarvio oli noin 17 000 euroa, laitteineen. Kenttä sijaitsee 
keskeisellä paikalla Koulutien varrella lähellä koulua ja Laulumaa päivä-
kotia. Lionit kokoontuivat useana iltana aidan tekoon, ensin valmistettiin 
aita-aihiot sisätiloissa, katkottiin pystytolpat ja kiinnitettiin niiden pohjaan 
tuleva metallituki ja lopuksi koottiin aita paikalleen. Työtunteja lioneilta 
kului yhteensä noin 400. 

Syyskuun 18. päivä viettiin leikkikentän avajaisia, jolloin kenttä sai nimek-
seen Leikkimaa. Näin Soinin lionit kantoivat oman panoksensa kokoon, las-
ten turvallisen ja ajanmukaisen leikkipaikan saamiseksi Soiniin.

Lions Club Haapamäen jäsen Erkki Heinonen menehtyi yllättäen edennee-
seen sairauteen. Edesmennyt oli esittänyt, että kukkalaitteiden sijasta kar-
tutettaisiin hänen nimelleen avattua muistorahastoa.

Tähän rahastoon kertyneet varat hän halusi käytettävän Haapamäellä 
lionsklubin harkinnan mukaan johonkin hyvään tarkoitukseen. Samaan 
aikaan Haapamäen päiväkoti oli jättänyt klubille anomuksen, jossa oli tark-
kaan yksilöity avunpyyntö. Nämä kaksi asiaa kohtasivat kevään kokouksessa 
ja niinpä klubi päätti lahjoittaa muistorahastoon kertyneet varat lisättynä 
klubin pienellä määrärahalla anottuun kohteeseen. Rahasummalla hankit-
tiin anomuksen perusteella Haapamäen päiväkodille ulkoleluja.

Klubin presidentti Aimo Pessinen ja hallituksen jäsen Pekka Kajarinne 
kävivät luovuttamassa lelut Haapamäen päiväkodille. Kiitoksena lahjoituk-
sesta lapset esittivät kaksi reipasta leikkilaulua ja päiväkodin johtaja Maritta 
Ruokolainen julisti autokilpailut avatuiksi. Kilpailuvälineinä olivat luonnolli-
sesti lahjoitetut autot. Hetkessä lasten iloiset huudot täyttivät pihan ja lap-
set kirmasivat autoineen ympäri leikkipihaa. Lahjoittajat saattoivat yhdessä 
todeta, että pienelläkin teolla voi olla oikeassa paikassa suuri vaikutus.

Somerolla toimiva Svenssonin lähimmäispalvelukeskus sai juhlavan lahjoi-
tuksen, kun LC Somero lahjoittivat ja ladyt pystyttivät sen pihalle uuden 
lipputangon. Idea lahjoitukseen tuli lady Rosita Kuituselta.

– Aloitin Svenssonilla vapaaehtoistyöntekijänä viime kesänä ja heti 
ensimmäisenä kauhistuin pihalla olevan lipputangon huonoa kuntoa. 
Minusta oli häpeällistä, että kun meillä käy veteraanejakin pitämässä täällä 
omia tilaisuuksiaan ja me emme pysty liputtamaan, koska lipputanko on 
niin huonossa kunnossa, Rosita Kuitunen kertoo.

Joten tuumasta toimeen. Tämän 
vuoden LC Someron presidentin 
Pertti Mikkosen kontakteilla onnis-
tuttiin hankkimaan lipputanko ase-
velihintaan ja kun siihen yhdistet-
tiin muutaman veljen antama aika, 
työtaito ja hyvät koneet, niin vanha 
tanko saatiin poistettua ja uusi pys-
tytettyä. Joten nyt Svenssonilla voi-
daan nosta lippu salkoon aina kun 
siihen tarvetta on.

Haapamäen lionsklubin presidentti Aimo Pessinen ja päiväkodin johtaja 
Maritta Ruokolainen (keskellä), vahvistavat luovutuksen, mukana kuvassa 
Haapamäen päiväkodin henkilökuntaa ja lapsia sekä lelulahjoitus. Kuva Pekka 
Kajarinne.

Ensimmäinen virallinen lipun nosto 
Svenssonin uuteen lipputankoon 
suoritettin Aleksis Kiven päivänä 
10.10.2014. Lipun nosti LC Someron 
presidentti Pertti Mikkonen ja häntä 
avustivat lady Rosita Kuitunen (vas.), 
Svenssonin emäntä Tiina Nurmela 
sekä lady Virpi Pohjaraita. 

Soinin lionit 
aidanrakentajina

Svenssonille lipputanko

LC Haapamäen jäsenen 
muistorahoilla leluja lapsille

Hyvällä asenteella huolto pelaa
Syyskuussa Jyväskylässä juostava Finlandia Marathon on yksi Suomen suu-
rimmista juoksutapahtumista. Vuosittain lähes 3  000 kunnostaan huoleh-
tivaa, enemmän tai vähemmän kilpailuhenkistä juoksijaa kiertää maamme 
kauneinta järvenrantareittiä. Tämän kokoluokan tapahtuma vaatii satojen 
vapaaehtoisten toimitsijoiden mukanaoloa.

 LC Jyväskylä/Jyvässeutu on ollut omalta osaltaan mukana tässä iloi-
sessa tapahtumassa hoitamalla yhtä huoltopistettä. Menossa on jo kah-
deksas vuosi, kun Hotelli Alban kulmalla olevalla huoltopisteellä häärii klu-
bin veljiä puolisoineen. Jyväskylä/Jyvässeudun toimintaperusteenahan on 
ollut kautta vuosien ladyjen aktiivinen mukanaolo kaikenlaisessa lionstoi-
minnassa. Tapahtuman järjestäjät JKU ja Keski-Suomen Liikunta ovat jo 
vuosia luottaneet ” Alban leijonien” asioihin paneutumiseen ja todelliseen 
palveluhenkeen. Työpanoksella tuetaan samalla vahvaa nuorisotyötä teke-
vän Suomen yleisurheilun ykkösseuran JKU:n toimintaa. Samalla vietettiin 
syksyinen päivän yhdessä tuhansien urheilusta kiinnostuneiden parissa, 
tuoden samalla näkyvästi esille Lions-toimintaa.

Vesa Häggblom

Mukimeren keskellä menossa mukana Jyväskylä/Jyvässeudun perustajajäsen 
ja ensimmäinen presidentti Leo Parojärvi.

Hei, täältä tullaan Leikkimaa!

Lions-aitaa 
kerrakseen!
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Maahanmuuttajien klubi Vaasaan

LC Nurmijärvi/Kanerva juhli 
kaksikymmenvuotista taivalta

Turvallinen netinkäyttö
Huittisten palveluaktiviteetti 

LC Nurmijärvi/Kanerva vietti lokakuisena lauantaina 20-vuotisjuhlaansa 
Nurmijärvellä. Silloisista perustajajäsenistä edelleen 18 on mukana klubin 
toiminnassa ja heistä monet 100 %:n osallistumisella. Klubin toiminnan ket-
teryys ja onnistuneet aktiviteetit ovat olleet perusta, jolla Lions-toimintaan 
sitoutuminen ja jäsenien osallistuminen on luotu ja jolle tulevaisuudessa-
kin toiminta rakennetaan, totesivat hyväntuuliset Kanervat. 

Klubin perustajäsen ja charterpresidentti Kristiina Jokinen kertoi juhla-
väelle klubin historiasta ja mm. siitä miten Kanerva nimi valikoitui monen 
hyvän nimiehdotuksen joukosta. Kanerva nimi kuvaa energistä jäsenis töään 
osuvasti; ikivihreä, sitkeä ja monikäyttöinen, kuvaavampi kuin kalpea impi 
kuten yksi nimiehdotuksista oli aikanaan ollut. 

Kanervilla on kummilapsi Sri Lankassa, jonka arkea ja koulutusta Kanervat 
tukevat. Klubi osallistuu kansainvälisiin avustuskohteisiin ja tänä vuonna 
yhtenä toimintana on mm. silmälasien keräysprojekti sekä toimittaa mit-
tava vaatelahjoitus Viroon lastenkoteihin. Paikallisesti Kanervat keräävät 
varoja monin erilaisin tavoin ja lahjoittavat ne joko euroina tai tarvitta-
vina tavaroina, olipa kyseessä sitten pitäjän vanhukset tai nuoret. Kaner-
vat järjestävät juhlakautenaan kaksi hyväntekeväisyyskonserttia; Petri Laak-
sosen itsenäisyyspäiväkonsertin Rajamäen kirkossa ja helatorstaina Jari Sil-
lanpään konsertin. Joulun alla Kanervat järjestävät Iloa ja Valoa joulutapah-
tuman, jota voisi kuvailla sanoilla joulupolku pikkuväelle. Tekemisen ilo ja 
mukava yhdessäolo kuvaavat Kanervien toimintaa summaa kauden presi-
dentti Seija Martelius.

Juhlaan kuuluen monia Kanervia palkittiin ansiokkaista aktiviteeteista. 
Kiitoksena ja kunnianosoituksena pitkäjänteisestä Lion-työstä Leena Vuo-
renpää palkittiin yhden ruusukkeen ansiomerkillä ja Sirpa Laaksoselle myön-
nettiin Melvin Jones -jäsenyys.

Vastuu on meidän on lasten turvalliseen netin käyttöön opastava aktivi-
teetti Lions Quest elämisentaitoja -ohjelmassa. Huittisten klubit osallistuvat 
myös aktiviteettiin ja ovat luovuttaneet koulujen kautta jaettavaksi kolmas-
luokkalaisille Vastuu on meidän -opasvihkoja yhteensä 110 kpl. Paikallisten 
lionsklubien merkitys onkin tässä kampanjassa erittäin merkittävä, sillä klu-
bit hoitavat oppaan hankkimiskustannukset. Kampanjalla voidaan toteut-
taa klubien ja koulujen välillä yhteistyötä ajankohtaisen asian tiimoilta.

Tarkoitus on, että vanhemmat käyvät kotona opasvihkon sisällön läpi 
yhdessä lasten ja nuorten kanssa. Opas antaa ohjeita ja vinkkejä interne-
tin käyttöön liittyvissä ongelmissa ja vaaroissa mutta myös mahdollisuuk-
sissa. Opettajilla on myös aiheeseen liittyvää materiaalia oppitunnin pitä-
mistä varten.

Vihkoja olivat luovuttamassa Lauttakylän koululla presidentit Hilve Reijo-
nen LC Huittinen/Gerda, Petteri Hurskainen LC Huittinen ja Veli-Matti Paa-
sikivi LC Lauttakylä. Vihkot vastaanottivat Lauttakylän koulun rehtori Matti 
Kompuinen ja Loiman koulun koulunjohtaja Tapani Kouttinen. Paikalla oli-
vat myös kolmasluokkalaiset Sofia Paasikivi ja Heini Saarnio. 

Kouttinen ja Kompuinen kertoivat, että vihkot ovat jaossa sopivaan 
aikaan. Lapsilla on käytössä nykyaikaisia tietokoneita ja toivomus on, että 
kodeissa oltaisiin valveutuneita ja valppaita siinä, miten lapset käyttävät 
nettiä. Vanhempainiltaankin oli pyydetty yhdeksi aiheeksi oppilaiden net-
tikäyttäytyminen. 

Rauni-Eliisa Wasell

Vaasaan perustettiin 8.5.2014 ensimmäisenä Suomessa maahanmuuttajien 
klubina LC Vaasa/Africa. Kyseessä on ensimmäinen tämän laatuinen klubi, 
joka koostuu afrikkalaisista Suomeen muuttaneista kansalaisista. Klubiin 
kuuluu tällä hetkellä 9 Afrikan maasta muuttanutta henkilöä. Keniasta 6, 
Nigeriasta 4, Etelä-Sudanista 4,Chanasta 2, ja Ugandasta, Tanzaniasta, 
Egyptistä, Nigeriasta, Senegalista ja Algeriasta kustakin yksi. Vaasassa ja 
sen ympäristössä on melko paljon maahanmuuttajia.

 LC Vaasa/Meren jäsen Akeri Isara ryhtyi kokoamaan lionshenkisiä afrik-
kalaisia maahanmuuttajia perustettavaan uuteen klubiin viime talvena ja 
keväällä oli tarvittava jäsenmäärä koossa, että uusi klubi voitiin perustaa. 
Kummiklubiksi luonnollisesti tuli LC Vaasa/Meri. Kyseessä oli toinen klubi 
viiden vuoden sisällä, jonka kummina LC Vaasa/Meri on toiminut.

Lionspiiri 107-F juhlisti uuden klubin perustammista ja kummiklubia pitä-
mällä piirihallituksen kokouksen Vaasassa 12.9. ja luovuttamalla klubeille 
kansainvälisen järjestön huomionosoitukset piirikuvernööri Erkki Amnes-
mäen johdolla. Tilaisuutta avustivat Hotelli Central ja Capital Airaksinen.

Palkitut Kanervat juhlatunnelmissa.

Kuvassa takana ovat Matti Kompuinen, Petteri Hurskainen, Tapani Kout-
tinen, Hilve Reijonen ja Veli-Matti Paasikivi. Edessä ovat Sofia Paasikivi ja 
Heini Saarnio.

Lionspiiri 107-F piirikuvernööri Erkki Amnesmäki luovutti LC Vaasa/Africa 
klubin presidentille Akeri Isaralle kansainvälisen järjestön huomionosoituk-
sen uuden klubin perustamisasiakirjan.
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Kolmen Tuusulan ja neljän Järvenpään lionsklubien yhteisaktiviteettina jär-
jestettiin 20.5.2014 Parasta Lapselle -hyväntekeväisyyskonsertti, jolla kerät-
tiin varoja Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle. Konserttitempauksen pri-
mus motor Raimo Stenvall kertoo konsertin tuoton olleen 10  461,50 €. 
Konsertin tuotto-osuudesta hän kiitti myös Järvenpään kaupunkia ja kau-
punginjohtaja Erkki Kukkosta, koska Järvenpää-talo saatiin ilmaiseksi kon-
serttia varten.

Lisäksi konsertissa LC Tuusula lahjoitti 5  000 €, LC Tuusulanjärvi 2  000  € 
ja LC Tuusula/Hyrylä 1 000  € aktiviteettivaroistaan Lastensairaala-hank-
keelle. Uusi Lastensairaala 2017 -tukiyhdistyksen ja -säätiön puheenjoh-
taja Anne Berner oli tilaisuudessa vastaanottamassa lahjoituksia. Anne Ber-
ner kiitti lahjoituksista ja kertoi puheessaan mm., kuinka tärkeää on yhteis-
työ valtion, HUS:n, kansalaiskeräyksen ja yritysten sekä yhteisöjen välillä, 
kun tavoitteena on maailman paras lastensairaala. 

Konsertti oli monen upean taiteilijan yhteistyön tuloksena hieno ja sykäh-
dyttävä kokemus kuulijoille. Laajana yhteisorkesterina esiintyivät Hyvinkään 
Rautatien soittajat ja Nurmijärven Puhallinorkesteri, joiden kapellimestarit 
Hannu Simoinen ja Tamas Paraczky olivat virittäneet orkesterit loistavaan 

LC Tohmajärvi toteutti monivuotisen haaveensa, kun se hankki muistolaa-
tan kenr.luutnantti, Mannerheim-ristin ritari Karl Lennart Oeschin lapsuu-
denkodin seinään. K.L. Oesch oli syntynyt V.l. Pyhäjärvellä. Hänen van-
hempansa muuttivat v. 1894 Tohmajärvelle. Seuraavana vuonna valmis-
tui kunnan keskustaajamaan Kemieen talo, johon perhe muutti asumaan. 
Tämä talo oli tulevan kenraalin kotina vuoteen 1911 saakka.

Muistolaatta paljastettiin Tohmajärven kesätapahtuman Potsi-päivien 
yhteydessä 27.6. noin 50 hengen läsnäollessa. Tilaisuuden avasi klubin 
presidentti Jussi Tikka. Juhlapuheen tilaisuudessa piti LC Tohmajärven klu-
bivuosiltaan vanhin jäsen Kyösti Jaatinen, joka lyhyesti kertoi K.L. Oeschin 
henkilöhistoriasta lapsuudesta kuolemaan saakka. Kyösti Jaatinen korosti 
erityisesti K.L. Oeschin johdolla kesällä 1944 tapahtunutta Neuvostoliiton 

LC Vetelin pitkäaikainen aktiivi Simo Kangas vastaanotti klubin ”virkojen-
vaihtajaisissa” kesäkuussa Melvin Jones -jäsenyyden. Simosta voi sanoa, 
että mies on lionstoiminnassa täyden sadan prosentin mies; aina paikalla 
ja aina valmiina palvelemaan.

Lionstoimintaan Simo Kangas kutsuttiin v. 1967, hän oli muuttanut opet-
tajan virkaan Kinnulaan. Klubi oli perustettu keväällä ja syksyllä Simo tuli 
mukaan toimintaan.

LC Tohmajärvi hankki
Oeschille muistolaatan

Konsertti lastensairaalan
hyväksi Järvenpäässä

Sadan prosentin mies

LC Tuusula/Hyrylän presidentti ja taiteilija Terhi Pesonen kertoi Joulupöllö 
-taulustaan, joka lahjoitettiin Uudelle Lastensairaalalle. Tukikonsertti-idean 
isä ja aktiivisin konserttilippujen myyjä LC Tuusulan lion Raimo Stenvall on 
oikealla puolella kannattelemassa taulua. Taulun vasemmalla puolella ovat 
Anne Berner ja LC Tuusulanjärven presidentti Petri Ahonen.

Kinnulassa Simo Kangas oli monenlaisissa tehtävissä, yksi erityispiirre 
klubilla oli oma mieskvartetti, joka vieraili lähiseudun klubeissa. Myös pre-
sidenttinä ja sihteerinä Simo Kangas toimi Kinnulassa 13 vuoden aikana. 
Kaustiselle hän muutti perheensä kanssa vuonna 1979 ja seuraavana 
vuonna kotipitäjäänsä Veteliin.

Kinnulassa toiminta painottui palveluaktiviteetteihin. Kun rahallisesti ei 
kovinkaan paljoa pystytty auttamaan, autettiin omalla työllä. Myös Vete-
lissä Simo Kangas on toiminut sekä sihteerinä että presidenttinä.

Mitä toiminta lionsklubissa on antanut?
– Syvyyttä ja rikkautta elämään. Sitä tunnetta ei välttämättä normaa-

lissa palkkatyössä pääse kokemaan.
– Lionstoiminta kohdistuu lähimmäisen auttamiseen ja siksi se antaa 

paljon enemmän kuin normaali palkkatyö. Vaikka kuinka pitää työstään ja 
onnistuu siinä, vapaaehtoinen auttamistyö antaa elämälle enemmän tar-
koitusta, sanoo Simo Kangas.

Hänet tunnetaan Vetelissä ja laajemminkin armoitettuna musiikkimie-
henä, jonka yksi ”lempilapsi” on ollut Vetelin Poikakuoro. Miten aikaa jää 
lionstoiminnalle?

– Vaikka jokapäiväisessä elämässä saattaa olla kiireitä, aina löytyy aikaa, 
jos on tahtoa.

– Etusijalla tietenkin pitääkin olla jokapäiväinen työ, lionstoiminta on 
harrastus. Olen kokenut lionstoiminnan niin, että mitä aktiivisemmin ja tin-
kimättömämmin siihen suhtautuu sitä enemmän se antaa. Jos osallistumi-
nen on pintapuolista ja satunnaista, ei siitä saa tyydytystä.

– Ehkä siitä tulee intohimo, kun on koko sydämellään mukana, sanoo 
Simo Kangas.

Klubin toiminnassa taustajoukot ovat tärkeitä. Kuvassa Simo Kankaan 
oikealla puolella LC Vetelin viime kauden presidentti Esko Aho ja vasem-
malla sihteeri Matti Koskimaa.

yhteissointiin. Illan valovoimaisin laulaja oli Mikael Konttinen, jonka tyyli, 
taito ja esiintymisen riemu eivät jättäneet ketään kylmäksi. Illan aikana solis-
tina toimi myös Hanna Akkanen ja trumpettisoolon esitti Esko Heikkinen. 
Koko tilaisuuden juonsi hauskasti ja asiantuntevasti Raine Ampuja. Myös 
konsertin avauspuheenvuoro oli sykähdyttävä. Sen piti alueenpuheenjoh-
taja Timo Kauppi, jonka omakohtaiset kokemukset lastensairaalan tärkey-
destä antoivat ajattelemisen aihetta. Raimo Stenvall toteaa, että konsertin 
jälkeenkin on saatu tukea kerättyä Lastensairaalalle ja että henkilökohtai-
sesti ja sähköpostein on tullut paljon kiitosta konsertista. 

Kari J. Hietala

suurhyökkäyksen pysäyttämistä 
Karjalan kannaksella. Oeschilla 
oli tuolloin käytettävissään 2/3 
armeijan maavoimista. Hänet 
nimitettiin Mannerheim-ristin 
ritariksi 26.6.1944.

Oeschin sukuseuran terveh-
dyksen esitti seuran puheen-
johtaja Anna-Riitta Vuorikoski. 
Hän kiitti lämpimin sanoin klu-

bia tästä kulttuuriteosta ja tilaisuuden hienoista järjestelyistä. Tohmajär-
ven kunnan tervehdyksen esitti kunnanvaltuuston puheenjohtaja Antero 
Nenonen. Tilaisuutta juhlisti ”Trio Oeschiksi” nimetty, tapahtumaa varten 
koottu orkesteri, joka esitti fanfaarin lisäksi kaksi muuta tilaisuuteen sopi-
vaa kappaletta. Triossa soitti mm.Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen.

  Kuva: Mika Susi
  Teksti: Paavo Saastamoinen
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Apteekkitavaroilla tukea
lastensairaalahankkeelle

Ulricat käynnistivät haasteen
keskoskaapin hankkimiseksi

Iloa Myllykoskella
LC Kuusamo/Kitkan leijonat veivät iloisen joukon mielenterveyskuntou-
tujia ohjaajineen jo perinteeksi muovautuneelle syysretkelle luonnon hel-
maan 5.10.2014. Retki oli jo 15. kerta ja suuntautui tällä kertaa Kitkajoen 
Myllykoskelle. Siihen kuuluu mukaan aina myös pieni patikointi sovittuun 
kohteeseen. Kitkajoen upeat maastot loivat vanhan myllyn tarinalla ja riip-
pusillalla vierailulla höystettynä hienot puitteet syyspäivän viettoon luon-
non helmassa. 

Kolmenkymmenen hengen iloinen joukko leijonia, kuntoutujia ja heidän 
ohjaajiaan pakkautui aamulla Kuusamon keskustassa linja-autoon ja suun-
tasi kohti Myllykoskea. Kohde oli ollutkin heidän suosikkitoiveittensa listalla 
ykkösenä. Sinne pitää kävellä hivenen, mutta matka ei silti ole liian pitkä 
ja rasittava. Kun saavuimme Base Campin parkkipaikalle, niin autosta pur-
kautui suuri määrä positiivistä energiaa, joka lähti vaeltamaan kohti Mylly-
koskea. Perille saavuttuamme osa teki liiteristä sahalla ja kirveellä halkoja ja 
osa sytytteli nuotioon tulet tulipaikalla. Tutustuminen paikan historiaan ja 
itse myllyyn kertoi omaa kieltään koko kauniista seudusta. 

Nokipannukahvit, nuotiolla paistetut makkarat ja edellisenä iltana val-
miiksi tehdyt leivät tekivät kauppansa ja antoivat hyvät puitteet antoisille 
keskusteluille porukan kesken. 

Iltapäivällä pakkasimme tavarat ja vaelsimme takaisin linja-autolle, joka 
siellä jo lämpimänä odottikin. Kotimatkalla pidimme vielä porukalle pie-
net arpajaiset ja Kuusamon keskustassa onnellisuus onnistuneesta retkestä 
kuvastui hienona tyytyväisyytenä jokaisen kasvoilta. Oli taas vietetty hyvä 
syksyinen päivä jossa kuvastui se Lionsien perusperiaate olla tekemässä 
hyvää niille jotka eivät muutoin siihen kykenisi. 

Matti Torkkola

Tyytyväiset retkeläiset Kitkajoen Myllykoskella. Kuva: Aimo Ollila.Mitä saadaan kun voimansa, taitonsa ja ideansa yhdistävät Uusi Lasten-
sairaala 2017 -hankkeen alueellinen koordinaattori prikaatinkenraali evp, 
menetetyn Petsamon apteekin jalanjäljillä jatkava suurisydäminen apteek-
kari ja aktiivinen 60-vuotias Lions Club Lappeenranta? Tulos: yhden lauan-
taipäivän aikana yli 2  900 euroa lyhentämättömänä Uudelle Lastensairaa-
lalle. Lisäksi saatiin apteekkarille tyhjää varastotilaa sekä moniin lappeen-
rantalaisiin koteihin upeita käyttö- ja koriste-esineitä vanhoista apteekin 
lasitavaroista.

Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeen alueellinen koordinaattori prikaatin-
kenraali evp Antti Lankinen, Lappeenrannan keskusapteekin apteekkari Ossi 
Sarvilahti ja LC Lappeenranta järjestivät Lappeenrannan keskustassa vanhan 
apteekkitavaran myyntitapahtuman 27.9.2014. Apteekkari Sarvilahti lahjoitti 
tapahtumaan n. 240 kpl upeita vanhoja apteekkilasipulloja sekä muita van-
hoja apteekkitarvikkeita ja kirjoja. Suurin osa tuotteista oli 1940-luvulta, 
ja osa oli vielä tätäkin vanhempia. Monet tuotteet olivat peräisin luovute-
tun Petsamon apteekista, jonka jalanjäljillä Lappeenrannan keskusapteekki 
jatkaa toimintaansa. LC Lappeenrannan leijonat pystyttivät myyntipaikan 
ja toimivat tapahtuman ajan aktiivisina myyjinä. Lähes kaikki tuotteet saa-
tiin myytyä kauniissa syyssäässä ja tuloksena yli 2  900 euroa Uusi Lasten-
sairaala 2017 -hankkeelle!

Tapahtuma sai loistavaa taustatukea tuotteiden hinnoittelun ja historian 
osalta, kun apteekkineuvos Marcus Olli oli tapahtumassa mukana aamupäi-
vän ajan. Ilman hänen aukotonta asiantuntemustaan moni kysymys olisi 
jäänyt ilman vastausta.

Kaikki tapahtuman järjestäjät yllättyivät positiivisesti tapahtuman onnis-
tumisesta. Tyylikkäät ja edelleen käyttökelpoiset vanhat apteekkilasipullot 
herättivät innostusta tyylikkään ulkonäkönsä, kiinnostavan historiansa ja 
ylivertaisten säilytysominaisuuksiensa vuoksi. Ilmatiiviit lasiset hioskork-
kipullot takasivat muinoin lääkeaineiden säilyvyyden, jatkossa niissä säi-
lytetään kenties kuivattuja marjoja tai sieniä tms.

Ville Klem

LC Mietoinen / Ulricat on käynnistänyt haastekampanjan, jolla tuetaan Turun 
yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikan laitehankintoja.

Haastekampanjalla kerätyt varat kohdistetaan keskoslapsille tarkoitettuun 
kirahvi-keskoskaappiin, jonka hinta on noin 25  000 euroa.

Ulricat aloittivat haastekeräyksen syyskuun klubikokouksessaan lahjoitta-
malla lastenklinikan lahjoituksiin osoitetulle tilille 1 000 euroa. Tavoitteena 
on saada kaikki 107 A -piirin klubit mukaan antamaan taloudellisen tukensa 
alueen lasten terveydenhoitoon niin, että haastettu klubi saa haastaa aina 
seuraavan.

Ulricat haastoivat ensimmäiseksi mukaan Nousiaisten Lions Clubin. 
 Ulricoiden lokakuun klubikokoukseen mennessä saatujen tietojen mukaan 
Nousiainen otti osaa haasteeseen 1000 eurolla, ja haastoi mukaan LC Maskun.

Syksyllä 2006 perustettu LC Mietoinen/ Ulricat on useamman kunnan 
alueel la toimiva naisklubi, jonka pääaktiviteetti on Mietoisten maamiesseu-
rantalolla joulukuussa pidettävät Joulumarkkinat.

Myyntityössä prikaatinkenraali evp Antti Lankinen, lion Kauko Pesonen, lion 
Risto Rantala, lion Erkki Hietamäki ja apteekkari Ossi Sarvilahti.

Haasteen Nousiaisten klubin presidentille Jaakko Kalliolle luovutti PNAT-
kokouksen yhteydessä Ulricoiden presidentti Sari Rantanen.
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Klubin 50-vuotisjuhlissa lyötiin 
kolme ritaria. Pitkäaikaisesti ja 
ansiokkaasti leijonatyötä tehneet 
lionit Veikko Valjakka ja Paavo Ran-
tasuo saivat kunnia-arvoisen huo-
mion osoituksen leijonaritariudes-
taan. Nuorempana leijonana ansioi-
tunut ja jo piiritasolla useita vuosia 
toiminut Ari Lybeck oli kolmas rita-
riksi lyöty henkilö.

– Tilaisuus oli minulle kunnia 
tehtävä ja erityisen mieluisa, koska 
tunnen hyvin tämän klubin erikoi-
sen elinvoimaisena ja aktiivisena klu-
bina, kertoi Harri Forss.

– LC Savonlinna/Sääminki-klubi 
on menestyvä, elinvoimainen ja 
nykyaikaan mukautunut klubi, jossa 
on mukava tehdä palvelutyötä ja klu-
biin halutaan liittyä, jatkoi Forss. 
Klubi-illatkin ja tapahtumat ovat 
usein musikaalisia, jotka kertovat 

LC Oulu/Raatti ja LC Oulu/Sillat sai-
vat hyvillä suhteillaan sanomalehti 
Kalevan päätoimittajan Markku Man-
tilan lämpenemään ajatukselle yhtei-
sestä tilaisuudesta lehden tiloissa. 
Mukaan kutsuttiin myös muita 
oululaisia leijonia, mutta aivan kai-
kille kutsua ei voitu lähettää rajalli-
sen tilan vuoksi. Mantilan vastaan-
otto järjestyi syyskuun lopulle. Tilai-
suus ei ollut aivan mikä tahansa vas-
taanotto. Kättelyiden lisäksi koho-
tettiin malja yhteistyön merkiksi, 
syötiin maukkaat ruoat ja kahvitte-
lun yhtey dessä nautittiin perinteiset 
oululaisherkut – pepe-leivokset.

– Tällä tapaamisella on eräs mer-
kittävä piirre. Tämä on viimeinen 
vastaanottoni Kalevan päätoimitta-
jana. Olette ehkä tietoisia että siir-
ryn marraskuusta alkaen valtioneu-
voston tiedotusjohtajaksi, päätoimit-

jäsenten innokkaasta musiikin har-
rastuksesta. 

Klubin perustamispäiväksi on 
merkitty 28.10.1964, jolloin kuusi-
toista paikallista lionstyöstä kiin-

Harri Forss – sata ritaria lyönyt lion 
Entiselle Suomen Lions-
liiton puheenjohtaja 
Harri Forssille tuli 
sata ritarinlyöntiä 
täyteen LC Savonlinna/
Säämingin täyttäessä 
50 vuotta. Lions Club 
Savonlinna/Sääminki 
vietti 50-vuotisjuhlaansa 
25.10.2014 Savonlinnan 
Pavijongilla.

Entinen Suomen Lions-liiton puheen-
johtaja Harri Forss lyö sadannen rita-
rin lion Ari Lybeck’in. Kuva: Pekka 
Matilainen.

LC Savonlinna/Säämingin 50-vuotisjuhlassa juhlapuheen piti liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen. Kuva: Pekka 
Matilainen.

Oululaiset klubit sanomalehti Kalevan vieraana

PDG Jouko Lampinen ojentaa päätoimittaja Markku Mantilalle Sulkakuution.

nostunutta miestä perustivat klu-
bin. Klubi on ollut alusta asti aikansa 
tunteva klubi, jonka viidenkymme-
nen vuoden taipaleelle mahtuu pal-
jon monenlaista hyväntekeväisyyttä. 

Klubin periaatteina on vanhusten 
ja nuorten auttaminen. Tämä peri-
aate on lähtöisin klubin strategian 
perusarvoista ”palvelu ja auttamisen 
halu”. Toinen klubin arvo ”Isänmaa 
ja yksilön kunnioittaminen” luovat 
hyvän perustan esimerkiksi sotave-
teraanien ja vanhusten auttamiselle. 
Auttaminen aikaisemmin oli raken-
tamista ja talkoita, nyt veteraanit ja 
vanhukset tarvitsevat seuraa ja apua 
jokapäiväisissä askareissa. Näitä 
molempia klubimme arvoja tukee 
kolmas arvo ”Veljeshenki”.

Klubilla on monipuolisia varain-
hankinta aktiviteetteja, joilla saadaan 
varoja niin hyväntekeväisyyteen 
kuin hallinnolliseenkin toimintaan. 
Olemme järjestäneet viime vuosina 
aktiivisesti erilaisia kilpailuja niin piiri 
kun liitonkin tasolla. Näissä yhteyk-
sissä esimerkiksi talous alueel le jul-
kaistut lehdet ovat antaneet hyvän-
tekeväisyysvaroja melkoisesti. Kii-
tos siitä kuuluu paikkakuntamme 
yrittäjille. 

Juhlapuhujana 50-vuotisjuhlassa 
oli Suomen Lions-liiton puheenjoh-
taja Tuomo Holopainen ja musiikil-
lisesta annista huolehti klubin oma 
bändi ”Lions Band Double S”.

Ari Lybeck

taja Mantila lausui leijonille alkajai-
siksi.

Omasta työstään – sen mitä siitä 
oli vielä jäljellä – hän mainitsi, ettei 
ole kirjoittanut enää kolumneja leh-

teen. – En voi oikein tulevaa työn-
antajaani arvostella, hän hauskuutti 
kuulijoita.

Mutta oikeata asiaakin hänellä 
oli. Varta vasten tilaisuuteen tehty 

diasarja käsitteli mediaa ja sen mur-
rosta. Pieni huoli tulevaisuudesta 
kuulsi puheesta. – Printtimedialla ei 
mene hyvin. Raha on siirtynyt net-
tiin.

Tilaisuuden lopuksi hän kertoi 
oman tietämyksensä leijonista. – 
En itse kuulu leijoniin, en rotarei-
hin enkä muurareihin, mutta olen 
hankkinut teistä tietoa etukäteen. 
Te teette paljon hyväntekeväisyyttä 
pyyteettömästi ja se on hienoa. 
Arvostan toimianne suuresti.

Tilaisuuden lopuksi LC Oulu/
Raatin presidentti Jouko Lampinen 
ojensi päätoimittaja Mantilalle klu-
binsa pöytästandardin sekä edellisen 
Punainen Sulka-kampanjan kuution. 
Myös LC Oulu/Siltojen presidentti 
Raimo Savolainen muisti Mantilaa 
oman klubinsa lahjalla.

Matti Tieksola
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Lionsjärjestön vaihto-oppilas Tanskasta on vieraillut LC Anjalankosken 
Hanna ja Timo Vilkin perheen luona heinäkuussa. LC Anjalankosken nuori-
sovaihtotoiminta on vilkastunut viime vuosina. Muutama vuosi sitten Anni 
Vilkki oli järjestön vaihto-oppilaana ulkomailla ja siitä lähtien toiminta on 
saanut uutta virtaa.

Laerke Pedersen Krudt on 17-vuotias ja kotoisin Tanskan keskiosista. Hän 
vietti viimeisen eli kolmannen viikon kansainvälisellä leirillä Mäntyharjussa. 
Laerke halusi oppia tuntemaan Suomen kulttuuria ja tutustua uusiin ihmi-
siin niin perhejaksolla kuin leirinkin aikana.

Laerke kertoi klubimme jäsenille kotiseudustaan, mm. erittäin tunnetusta 
ja suositusta huvipuistosta Legolandiasta, sekä LEGO-tehtaasta, joka on 
suuri työllistäjä alueella.

LC Anjalankoski klubi viettää 40-vuotisjuhlia tämän syksyn aikana. Juh-
lat pidetään ”perhepiirissä”.

Markku Pakkanen

Lions-järjestö suunnittelee jo 
100-vuotisjuhliaan ja Suomessakin 
on useita yli 60-vuotiaita klubeja. 
Pystyykö järjestömme muuttumaan 
ajan mukana? Pysyvätkö klubimme 
nuorekkaina ja toimintakykyisinä 
ikääntymisistään huolimatta? Saam-
meko joukkoomme uusia jäseniä 
poistuvien tilalle ja ”nuorta verta” 
estämään ukkoontumista? Toimim-
meko ajoissa näissä asioissa?

46-vuotias LC Tampere/Amur ei 
ole vielä vanha, mutta sen täytyy 
uudistua, koska se vanhenee vuosi 
vuodelta. Tämä totuus on huomattu 
klubissamme pitemmän aikaa ja sen 
vuoksi päätimme toimia jäsenkun-
tamme vahvistamiseksi ja nuoren-
tamiseksi. Käynnistimme kampanjan 
potentiaalisten jäsenehdokkaiden 
löytämiseksi tuttavapiiristämme. 
Klubi järjesti jäsenjohtajamme 
Markku Klemolan johdolla tutus-

LC Kauhajoki/Aron aktiiviset lionit ovat ahertaneen kesän ja syksyn aikana. 
Klubi lahjoitti koivuklapeja viisi mottia partiolippukunta Kauhajoen Kytö-
veikoille heidän tarpeisiin leirien järjestämiseksi.

Klubilaiset kartoittivat myös veteraanit, jotka asuvat kotonaan ja tarvitse-
vat puita. Vaikka tarkoituksena on pääsääntöisesti myydä puita, lahjoituk-
sia tehdään myös mielellään sopiviin kohteisiin. Veteraanit ovat nyt ajan-
kohtainen kohde ja heidät tullaan huomioimaan.

Kaupungille klubi savotoi 4 800 kpl aurauskeppejä, josta tuli euroja koh-
dennettavaksi hyvään kohteeseen.

LC Kauhajoki/Aron tarkoituksena on järjestää myös Tapanintanssit 
Aron-areenalla mahdollisesti Jouko Elevaaran kanssa. Viime vuoden Tapa-
nintanssit onnistuivat hyvin, joten uutta vaan. Tansseissa on vuoden 2013 
tangokuningatar ja -kuningas yhtä aikaa.

Järjestömme vanhenee, pysymmekö nuorekkaina?
tumistilaisuuden, jossa kerroimme 
tutuillemme lionstoiminnasta. Tuo 
aktiivinen kartoitus toi tuloksena 
useita jäsenehdokkaita, joista kuusi 
parasta päätettiin ottaa heti klubin 
jäseneksi. Huomattiin, että lions-
toiminta kiinnosti useampaa ystä-
väämme, kuin olimme arvanneet-
kaan. Tavoitteemme oli saavutettu.

Hyvät uutiset saivat jatkoa. Eräs 
uusista jäsenistämme, palopäällikkö 
Ari Vakkilainen aloitti lions-uransa 
heti KV-presidentin ohjetta noudat-
taen: ”Kysy yhtä”! Kun toinen klu-
bikokous oli takana, oli Arilla jo yksi 
uusi jäsenehdotus klubiimme. Tämä 
on hyvä esimerkki oikeasta tavasta 
kasvattaa klubia. Kun tuomme 
mukaan ystävämme ja tuttavamme, 
on meidän mukava osallistua toi-
mintaan hyvässä yhteishengessä.  
Jäsenhankinta on oltava jatkuvaa 
toimintaa klubeissamme. 46-vuo-

Uudet jäsenet kummeineen. Keskellä piirikuvernööri Esko Hietanen. 

tias klubi on ottanut jäsenikseen jo 
pitkän toimintansa aikana perusta-
jajäsenten lisäksi 108 uutta jäsentä. 
Vuosien aikana on eri tavoin pois-
tunut jäseniä niin, että jäsenmää-
rämme on nyt 27. Noista 108:sta 
allekirjoittanut on toiminut kum-
mina 36:lle. Jäsenhankinta ei saisi 
kuitenkaan jäädä muutaman aktii-

visen tehtäväksi. Klubin jäsenjoh-
tajan tehtävänä on aktivoida jäsen-
kuntaa tässä asiassa, koska sillä var-
mistetaan klubin pysyminen uudis-
tuvana ja elinvoimaisena. Vireä klubi 
saa myös helpommin uusia jäseniä 
ja voi toteuttaa järjestömme korkeita 
liontavoitteita. 

MOH, PDCC

LC Anjalankosken jäseniä 
yhdessä klubin presidentin Markku Pakkasen kanssa luovuttamassa 
standardia Laerke Pedersen Krudille. Kuva: Emma Vilkki.

LC Anjalankosken jäseniä 
yhdessä klubin presidentin Markku Pakkasen kanssa luovuttamassa 

Tässä myydään LC Kauhajoki/Ahon koivuklapeja. Osa klapeista meni partio-
laisille ja muihin avustuskohteisiin.

Kesävaihtari vieraili Anjalassa

Koivuklapeja valmistui 
Kauhajoen Kytöveikoille



52  LION  6/14

Ikäihmisille iloa
Tästä pellosta LC Ulvila/Auroran lionit veivät auringonkukkakimppuja 
ilahduttaakseen ikäihmisiä, heidän läheisiään ja hoitajia mm. Pappilan-
lammen Palvelukeskuksessa ja Vilhelmiina-kodissa. 

Voi sitä aitojen hymyjen määrää!

LC Ulvila/Auro-
ran tiedotussih-
teeri Virpi Äijö 
lähetti Lion-leh-
teen elo-syys-
kuun vaihteelta 
auringonkukka-
kuvan piristä-
mään syksyistä 
päivää.

-
-

lähetti Lion-leh-

kuun vaihteelta 
-

mään syksyistä 

Golfia Lastensairaalan hyväksi

LC Vantaa/Vernissan ja Hiekkaharju Golfin järjestämässä tapahtumassa 
harjoiteltiin myös puttausta. Kuva: Päivi Helakallio-Ranta.

LC Vantaa/Vernissa järjesti yhteistyössä Hiekkaharju Golfin kanssa koko 
perheen hyväntekeväisyysgolftapahtuman elokuussa. Tapahtuman tuotto 
lahjoitetaan Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeeseen. Golfiin tutustujat 
pääsivät kokeilemaan uudella 6-väyläisellä Kehä 6 -kentällä, miltä tun-
tuu pelata aivan oikealla golfkentällä. Jokaisessa ryhmässä oli mukana 
vähintään yksi tasoituksen omaava pelaaja.

Rangella hiottiin golfswingiä nuoren golfarin Petteri Laaksosen joh-
dolla, joka antoi kullanarvoisia vinkkejä hyvän golflyönnin onnistumi-
seen niin vasta-alkajille kuin konkareille. Myös harjoitusalueen putti-
viheriö täyttyi pelaajista, joilla riitti golfkilpailun jälkeen energiaa vielä 
puttikilpailuunkin. Tapakouluttajana tunnettu Kaarina Suonperä lähetti 
kilpailijat matkaan muistuttaen heitä siitä, miten tärkeää on kannustaa 
kanssapelaajia suorituksissaan.

Riitta Dahlberg

LC Vantaa/Komeettojen järjestä-
mässä 11. hyväntekeväisyyskon-
sertissa oli riemua ja tunnelmointia 
artisti Erinin johdolla. Konsertin tuo-
tosta lahjoitettiin 11  000 euroa Uusi 
Lastensairaala 2017 -hankkeelle. 
Lahjoituksen vastaanotti säätiön 
puheenjohtaja Anne Berner. Tilai-
suuden juonsi Komeettojen kunnia-
jäsen Satu Silvo iloisella tyylillään.

Erinin hittikappaleita on kuultu 
niin radiossa kuin tv:ssäkin. Televi-
sio sarja Vain elämää on tuo-
nut  Erinin tutuksi niillekin, jotka 
eivät häntä aiemmin tunteneet. 
Oli upeaa nähdä Erin esiintymässä 
Lumon lavalla ”livenä”. Yleisö 
sai kuulla ennen lauluja esitystä, 
mikä oli niiden syntyyn vaikutta-

nut.  Erinin Irlannissa viettämä aika 
oli tuonut musiikkiin mukaan kau-
nista folk-tyyliä viuluineen. Saimme 
kuulla mm. elämän makuiset kappa-
leet: Vanha nainen hunningolla, Sä 
osaat, Popeda, Vanha sydän, Elämä 
on laina, Ei taida tyttö tietää.

Nuorimmat konsertin kuulijat 
innostuivat laulamaan ja tanssi-
maan esityksen mukana. Eräs pieni 
Veera-tyttö vei kukkakimpunkin ihai-
lemalleen Erinille. Myös nimikirjoi-
tusjono oli pitkä, kun ihailijat odot-
tivat omaa ”nimmaria” konsertin jäl-
keen. Ja jotkut onnelliset saivat vielä 
valokuvankin Erinin kanssa. Ja juuri 
näitä pieniä ihmisiä me haluamme 
auttaa tukemalla Uusi Lastensairaala 
2017 hanketta.

Teksti: Eija Päivinen

LC Luvia on perustamises-
taan asti viettänyt joka syksy 
vuosijuhlaa ja keväisin, kau-
den lopun lähes tyessä, kevät-
juhlaa. Molempien juhlien 
kohokohtia ovat kiittämiset 
ja palkitsemiset. Nyt viete-
tyn 44. toimintavuoden pal-
kitsemisen pääkohde oli yksi 
klubimme uupumattomista, 
pitkäaikaisista jäsenistä, lion 
Markku Helkö. Hänelle myön-
nettiin klubin 10. Lions-ritarin 
arvo. Seremonian suoritti pii-
rikuvernööri Kalevi Sillanpää.

O.L. LC Joensuu/Kanteletar ilahdutti 
Sortavalan lastenkodin lapsia
LC Joensuu/Kanteletar toteutti syyskuussa jo perinteeksi tulleen aktiviteet-
tivierailun Sortavalan lastenkotiin. Matkalla oli kuusi kanteletarta ja kaksi 
puolisoa.

Lastenkodin lapsia ilahdutimme monella kassillisella vaatteita, kenkiä, 
ulkoilu- ja urheiluvälineitä, askartelutarvikkeita jne. Ilahduttavaa oli myös 
nähdä viime syksynä viemämme vaatteet yhden pojan yllä.

Samalla reissulla toteutui vierailu Valamon luostarissa. Luostarissa vie-
railu edellytti kuvan mukaista pukeutumista. Matka oli jälleen hyvin onnis-
tunut, vahvisti yhteishenkeä ja palvelumieltä.

Helena Sihvola

Erin ihastutti Lumon konsertissa

Uusi Lastensairaala 2017 -säätiön puheenjohtaja Anne Berner vastaanottaa 
Komeettojen 11 000 euron lahjashekin. Kuva: Marja Ruusu.

Valamon luostarin seinustalla Liisa Parviainen, Helena Sihvola, Eija Päivinen, 
Taina Vatanen, Leena Laaninen, Leena Karvonen ja Kauko Parviainen.

Ritaroinnissa olivat mukana klubipresidentti 
Mikko Heinonen ja avustajat lion Yrjö Aho 
ja PDG Ossi Lahtinen. Lions-ritarin puoliso 
lady Arja Helkiö tietysti myös kukitettiin.

Kymmenes Lionsritari Luvialle!
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DG-kurssi 2000–2001, Aloha-kurssi kävi laskemassa Kiitos veteraanit -kam-
panjan hengessä seppeleen Viron Suomen-poikien eli jatkosodan virolais-
ten vapaaehtoisten muistomerkille Tallinnan kauniissa Metsäkalmistossa.

Suomeen tulleista virolaisista vapaaehtoisista perustettiin alkuvuonna 
1944 Jalkaväkirykmentti 200 eli JR 200. Se osallistui samana vuonna puna-
armeijan suurhyök käyksen torjuntataisteluihin Karjalan kannaksella ja Vuok-
sella. 

Näiden miesten muistolle Metsäkalmiston hautausmaa siunattiin vuonna 
1997. Suomalainen hau taus maa-arkkitehti Ben Hengin suunnittelema muis-
tomerkki on pystyssä seisova graniittinen suorakaide, jossa on teksti:  
IGAVIKKU LAHNAKUD SOOMEPOISTELE.

Tallinnan matkalle osallistui 16 Aloha-kurssilaista.  Mukana oli myös PDG 
Toivo Riimaa Tallinnasta.

Pertti Harju

DG-kurssi 2005–2006 
Tangomarkkinoilla
Kuvernöörikurssi 2005–2006 kokoontui Seinäjoella Tangomarkkinoilla.  
Kurssilaisten lisäksi paikalla olivat silloiset puheenjohtaja Tapani Rahko 
ja pääsihteeri Markus Flaaming.  Kurssitapaamisen erinomaisten järjes-
telyjen taustalla – prinsessatuoleineen avec – oli F-piirin PDG Seppo 
Katila (keskikuva oik.).  Kurssin vanhin on E-piirin PDG Reima Mäkelä 
(keskikuva vas.).  

Kauden 2002–2003 kuvernööri-
kurssi kokoontui vuotuiseen tapaa-
miseensa Leppävirrralle heinäkuun 
viimeisenä viikonloppuna 25.–27.7. 
Paikalla oli 14 eri puolilta maata tul-
leita vanhoja leijonaystäviä.

Majoituimme Leppävirran keskus-
taan Mansikkaharjun leirintäalueen 
mökkeihin. Kuten aina ennenkin sää 
oli aurinkoinen ja suorastaan heltei-
nen. Holopaisen Eero (Jerry) kokoon-
kutsujana ja tapaamisen järjestäjänä 
oli tilannut säiden haltijalta korkein-
taan 28 asteisen lämpötilan, joka 
kyllä ylittyi mutta ei haitannut.

Jerry oli suunnitellut ohjelman 
monipuoliseksi. Tutustuimme mm. 
jääkauden muovaamaan maisemaan 
Orinorossa ja toisenlaiseen mai-
semaan myöskin jääkauden ajalta 
Kivikurussa. Erittäin mielenkiintoi-

DG-kurssi 2002–2003 leppeällä Leppävirralla

Mansikkapaikan leirintäalueen kirjava tekolehmä vasikoineen kiinnosti enti-
siä piirikuvernöörejä ja puolisoita.

Kurssilaiset sankarihaudalla, jossa puhui Suomen-poikien pitkäaikainen 
puheenjohtaja Raul Kuutma (oikealla patsaan vieressä).

Aloha-kurssi Suomen-
poikien muistomerkillä

nen oli käynti Härkämäen observa-
toriossa Varkauden Kangaslammella. 
Laitos on yhdistyspohjalta syntynyt 
Warkauden Kassiopeian rakentama 
ja ylläpitämä. Observatorio tekee 
yhteistyötä mm. Turun Yliopiston 
kanssa ja on verkottunut lukuisien 
alan toimijoiden kanssa Suomessa 
ja ulkomailla.

Tutustuimme luonnollisesti 
myöskin Leppävirran monipuoli-
seen museoon johtajan opastuksella, 
samoin kuin Konnuksen kanava-
aluee seen ja Sport/Spa Vesileppik-
seen. Illat vietimme Kalmalahden 
rannassa ja mökeillä nuotiolla mai-
semista ja yhdessäolosta nauttien.

Yhdessäolo oli taas virkistävä. 
Ensi kesänä uudelleen.

Tarmo Tiihonen



54  LION  6/14

Vuosikokouksen kohokohdat 

Vuosikokoukseen osallistuu vuosittain n. 20  000 leijonaa eri puolilta maa-
ilmaa. Sinulla on loistava tilaisuus tavata vanhoja tuttavia ja hankkia uusia 
ystäviä, tutustua muiden maiden klubien ja piirien hankkeisiin ja luoda hen-
kilökohtaisia suhteita kansainvälisiin johtajiin ja päämajan edustajiin. 

Kansainvälisessä vuosikokouksessa eritaustaiset leijonat yli sadasta 
maasta ja erikielisiltä alueilta marssivat rinnatusten Honolulun kaduilla kan-
sakuntien paraatissa, osallistuvat seminaareihin ja äänestävät järjestön tule-
vaisuudesta sekä nauttivat tapahtuman kohokohdista, kuten kolmesta toi-
minnantäyteisestä yleisistunnosta, jännittävästä näyttelysalista ja muun-
laisesta sisällöstä. 

Vuosikokouksen tapahtumapaikat 

Hawaiji Convention Center (HCC)
Hawaiji Convention Center on paikka jonne vuosikokouksen tapahtumat 
keskittyvät. Se on lähellä kuuluisaa Waikiki uimarantaa. HCC on kansain-
välisen shown ja kolmen yleisistunnon tapahtumapaikka. 

Vuosikokouksen ilmaisilla bussikuljetuksilla pääsee virallisesta LCI-hotel-
lista Hawaiji Convention Centeriin. 

Tietoja ilmoittautumisesta

Ilmoittautumismaksulla pääset vuosikokouksen tapahtumiin, joita ovat mm. 
seminaarit, yleisistunnot, kansainvälinen show, paraati ja näyttelyhalli. 

Ilmoittautuneet saavat virallisen nimikyltin ja matkamuistomitalin, ohjel-
majulkaisun, jossa on yleensä myös alennuskuponkeja paikallisiin nähtä-
vyyksiin ja kaupunkikiertoajeluihin. Lisäksi saat yhden lipun kansainväli-
seen show:hun. 

Parhaiten rekisteröityminen onnistuu päämajan online registration verk-
kopalvelun kautta osoitteessa www.lionsclubs.org ->kansainvälinen vuosi-
kokous->vuosikokous-> tietoja vuosikokouksesta. 
• Voit käyttää online-järjestelmän kanssa vain luottokortilla maksamista
• Visa, Mastercard, American Express ja Discover hyväksytään
• Tarvitset rekisteröitymistä varten klubin ja oman kansainvälisen 

jäsennumerosi, jotka löydät Lions vuosikirjasta 

• Ilmoita, jos olet klubisi virallinen edustaja 
• KIRJOITA KAIKKI TIEDOT ISOILLA KIRJAIMILLA 
• Saat sähköpostitse vahvistuksen rekisteröitymisestäsi ja maksuista 
• LCI lähettää rintamerkit toukokuussa 2015. Nämä sinun täytyy itse 

tuoda Honoluluun
• Kaikki hotellien hinnat ja varausmaksu on ilmoitettu Yhdysvaltain 

dollareina

Rekisteröintimaksut: Aikuinen Lapsi (17 ja alle)
Ennen 9.01.2015 110 US$ 10 US$
10.01.–31.3.2015  150 US$ 10 US$
1.4.2015 jälkeen  170 US$ 10 US$

Lähde Havaijille nauttimaan Lions-järjestön
kansainvälisen vuosikokouksen tunnelmasta

Waikikin ranta Honolulun yövalaistuksessa. Tyynen valtameren merellinen 
lämpö huokuu katselijalle. Kuva: Dreamstime LLC kuvapalvelu.

Kansainvälinen päämaja (LCI) ja Honolulun järjestelytoimikunta (Host 
 Committee) viimeistelevät suunnitelmia Lions Clubs Internationalin 98. vuo-
sikokoukseen, joka pidetään Honolulussa 26.6.–30.6.2015.  Honolulu on 
Havaijin pääkaupunki ja Havaiji puolestaan on USA:n osavaltio.  Honolulussa 
on kuuluisa Waikiki uimaranta, joka on aivan kongressihotellimme naapu-
rissa. 

Vuosikokouksen vieraat voivat odottaa mielenkiintoista viikkoa, joka on 
täynnä työtä ja huvitusta sekä leijonien tapaamisia ympäri maapalloa. Koko-
uksessa päätämme järjestömme tulevaisuudesta ja valitsemme henkilöitä jär-
jestömme korkeimpiin virkoihin. Juhlallisuuksiin sisältyvät oma kulttuurisesti 
värikäs kansainvälinen paraati Honolulun keskustassa. Lisäksi voit osallistua 
mielenkiintoisiin seminaareihin, täysistuntoihin kansainväliseen esitykseen 
ja vuoden 2015–2016 kansainvälisen presidentin vaaliin. 

Tärkein osa kansainvälistä vuosikokousta ovat lionit ja leot eri puolilta 
maailmaa, joiden halu auttaa vähempiosaisia säilyy jatkuvasti muuttuvassa 
maailmassa. 

Tule siis mukaan 26.6.–30.6.2015 Honoluluun. Matka alkaa jo 24.6. ja 
takaisin tulemme 3.7. iltapäivällä. Tarkemmin lentoaikataulu tuonnempana 
tässä tiedotteessa. 

Suomen Lions-liitto järjestää matkan Honolulun kansainväliseen vuosi-
kokoukseen arpajaisvoittajille ja varaustilanteen mukaan myös muille mat-
kasta kiinnostuneille leijonille. 

Seuraavassa on lyhyt yhteenveto kansainvälisen vuosikokouksen puitteista 
sekä päämajan ilmoittautumis-, ja hotellivarauskäytännöistä sekä matkan 
lentojen varausmenettelyistä. 
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Hotellin varausmaksu 
• 225 US$/huone, varausmaksu hyvitetään hotellilaskua maksettaessa
• Pohjoismaiden edustajille varattu hotelli on Hawaii Prince Waikiki, joka 
sijaitsee n. 1,4 km:n päässä HCC:sta 

Mikäli osallistuja majoittuu muuhun kuin päämajan valitsemaan hotelliin, 
huonevarausta ei voi tehdä Online Registration verkkopalvelun kautta.

Keskustelut järjestelytoimikunnan kanssa muiden majoitusvaihtoehto-
jen suhteen ovat käynnissä. Mahdollisia majoitusvaihtoehtoja voi tiedus-
tella allekirjoittaneelta. 

LIONS-LIITON järjestämä Convention matka 

Lions-liitto on tehnyt lennoista ennakkovarauksen (tällä hetkellä 35 paik-
kaa – ennakkovaraus on voimassa maaliskuun 2015 loppuun) matkatoi-
miston kautta. 

Matkalle osallistuvat arpajaisvoittajat, mutta myös muut kansainväli-
sestä vuosikokousmatkasta kiinnostuneet leijonat ovat tervetulleita mukaan 
(varaustilanteen rajoissa). Arpajaisvoittajille Tokion kiertoajelu ja lounas sekä 
paluumatkalla yöpyminen korvataan. 

Matkajärjestelyjen vuoksi arpajaisvoittajien tulee mahdollisimman pian 
lähettää voittoarvat henkilötietoineen (myös puolison nimi, jos hän lähtee 
mukaan) ja osoitteineen allekirjoittaneelle. 

 Kaikkien matkalle lähtijöiden lentovaraukset on tehtävä suoraan liiton 
käyttämän matkatoimiston Hogg Robinson Group Finland, Helsinki (HRG) 
kautta. 

Yhteyshenkilömme HRG:llä on Projektijohtaja Jyri Salonen, jolle varauk-
set tehdään sähköpostitse; jyri.salonen@hrgworldwide,com ja mahdolliset 
tiedustelut puh. 09 6858 5333

HRG lähettää tilauksen saatuaan vahvistetun varauksen ja kaikki tar-
vittavat tiedot ja ehdot sekä muille kuin arpajaisvoittajille 220 €:n laskun 
ennakkovarauksesta. Tämä summa hyvitetään loppulaskussa per toteutu-
nut matkustaja. 

Lennot 
Lähtö AY 0073 24.06. HELSINKI – TOKIO  17.15–08.55+
 JL 0786 25.06 TOKIO – HONOLULU  19.50–08.35

Menomatkalla on lentojen vaihtuessa aikaa Tokiossa 10 tuntia, jolle ajalle 
tarjoamme kattavaa Tokion kaupunkikierrosta, jossa on englanninkielinen 
opastus sekä lounas. Kaupunkikierroksen ja lounaan hinta riippuu osan-
ottajien määrästä seuraavasti: 
Osanottajia 30–35  hinta 72 € / henkilö
Osanottajia 25–29  hinta 79 € / henkilö 
Osanottajia 20–24  hinta 84 € / henkilö 
Osanottajia 15–19  hinta 89 € / henkilö 

Paluu JL 0781 01.07. HONOLULU – TOKIO 13.30–17.05 + 
 AY 0074 03.07. TOKIO – HELSINKI 11.00–15.20 

Paluumatkalla on pakollinen yöpyminen Tokiossa. Saavumme 1.7. klo 17.05 
Tokioon ja jatkamme sieltä Helsinkiin seuravana päivänä klo 11. Yövymme 
Narita Excel Hotellissa os. 31, Oyama, Narita-Shi, Chiba. Hotelli sijaitsee 15 
minuutin ajomatkan päässä lentoterminaalista. 

Majoitushinnat Tokiossa ovat seuraavat: 
Yhden hengen huone  97 € / huone/yö 
Kahden hengen huone  155 € / huone/yö 

Hintoihin sisältyy aamiainen ja paikalliset verot. Kuljetus omalla bussilla ter-
minaalin ja hotellin välillä edestakaisin 500 € eli n. 17 € / henkilö jos meitä 
on 30 henkeä bussissa. 

Todelliset lentoajat ovat HKI – TOKIO 9 t 45 min ja 
   TOKIO – HONOLULU 7 t 45 min

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

Matkatoimisto pidättää oikeuden hinta ja aikataulumuutoksiin, jotka joh-
tuvat siitä riippumattomista syistä. Hintoihin ei sisälly matka tai peruutus-
vakuutuksia ja siksi suositellaan, että matkustajalla on oma matkavakuutus. 

Majoitus Honolulussa tapahtuu Hawaii Prince Waikiki -hotellissa, 
joka on n. 1,4 km:n päässä Convention Centeristä. Kun katsotte karttaa  
Lionsclubs.org sivuilta, hotelli on numero 13 kartalla. 

Yhteiset tilaisuudet 

Kansainvälisen vuosikokouksen täysistuntojen lisäksi Pohjoismaiden edus-
tajat ovat pukeutuneet paraatiin lauantaina 27.6. yhtenäiseen asuun sekä 
osallistuneet kaikkien pohjoismaisten edustajien yhteiseen Get-together 
-iltaan torstaina 25.6. ja pohjoismaiden yhdessä kutsuvierailleen järjestä-
mään  Scandinavian Hospitality Room -iltaohjelmaan maanantaina 29.6. 

Osallistumismaksu ja muut tiedot näihin tilaisuuksiin tarkentuvat tammi-
kuussa 2015 pidettävän Pohjoismaisen yhteistyöneuvoston (NSR) kokouk-
sen jälkeen. Tästä informoidaan matkalle lähtijöitä myöhemmin. 

Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan 
kaikkiin näihin tapahtumiin. Tilaisuuksissa on hyvä tuoda esiin. SUOMI 
JOHTOON teemaa. 

Toivon saavani kaikilta matkaajilta yhteystiedot jatkoinfon takia omaan 
sähköpostiini kyosti.mikkonen@lions.fi. Tutustu vuosikokouksen ohjelmaan 
osoitteessa www.lionsclubs.org. Piakkoin www.lions.fi sivuilla on luetta-
vissa ajankohtaista tietoa matkaan liittyvistä tapahtumista 

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

Myös Honolulun historiaan kannattaa tutustua. USS Arizona -muistomerkki 
on tunnettu esitys toisesta maailmansodasta, kun taas Pearl Harbor Park on 
vakavoittava, mutta silti hämmästyttävä osa historiaa, jota emme unohda 
koskaan. Kuva: RNen.

Honolulu on suoranainen paratiisi. Honolulua ympäröi rantaa enemmän kuin 
missään muussa maailman kaupungissa. Mereltä avautuu hieno näkymä kau-
punkiin, sieltä voi nähdä myös komean vuoriston, jonka kuuluisin kohde on 
Diamond Headin kraateri. Kuva: RNen.

Hawaii Prince Waikiki hotelli on skandinaavien majoitushotelli Havaijilla 
Honolulun vuosikokouksen ajan. Kuva: Dreamstime LLC kuvapalvelu.
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18.9.–12.11.2014

A-piiri
LC Paimio: Juha Käkönen
LC Somero/Paratiisi: Eila Nieminen, Outi Tuuminen
LC Uusikaupunki/Merettäret: Saila Koivisto
LC Åland/Södra: Kjell Rosén, Jim Sundblom
LC Turku-Åbo: Jarkko Lepo
LC Loimaa/Kosket: Juhani Raikkonen
LC Rymättylä/Merimaa: Tero Aaltonen, Ari Juvakka, Risto Suuronen
LC Mariehamn: Marcus Koskinen-Hagman
LC Raisio/Martinus: Joel Hallikainen
LC Ypäjä/Kate: Inge Kankare
LC Ypäjä: Jarkko Perävainio
LC Uusikaupunki/Männänen: Tomi Hänti
LC Turku/Aninkainen: Reijo Termonen
LC Paimio: Olli Paavilainen
LC Loimaa/Sinikellot: Julia Lehtinen
LC Mietoinen: Ville Valtanen
LC Halikko/Rikala: Jaakko Lind
LC Turku/Kupittaa: Tapio Laakso
LC Paattinen: Mikko Ranne
LC Naantali: Veli Kyrölä

B-piiri
LC Lohja/Omenaiset: Sari Huttu-Meling
LC Nummi: Heikki Anttila
LC Helsinki/Rööperi: Riku Melén
LC Lohja/Harju: Kari Suomela 
LC Espoo/City: Caj Nordström
LC Helsinki/Pajamäki: Merja Laukkanen
LC Helsinki/Ruoholahti: Marjatta Humalisto, Sinikka Vanninen
LC Karis-Karjaa: Mikael Flythström
LC Ekenäs: Björn Liljegren
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Klaus Ahlstrand
LC Helsinki/Konala: Keijo Karvonen

C-piiri
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Heidi Sulander
LC Hämeenlinna/Aulanko: Sari Lindholm, Kirsi Mäkilä
LC Lahti/Kariniemi: Markku Teva
LC Hämeenlinna/Tawasti: Harri Kallio, Juha Salminen
LC Kellokoski: Ilkka Kallo
LC Hämeenlinna: Kari Mononen
LC Järvenpää/Jannet: Ari Heikkonen
LC Kärkölä: Kari Julkunen
LC Hyvinkää/Höffinga: Anne Ranta
LC Riihimäki/Kristalli: Elina Oinaanoja, Marika Fyhr-Elonen
LC Kerava: Mika Lehmusto
LC Asikkala: Petri Pettinen
LC Forssa/Flores: Anne Pitkä
LC Pusula: Markku Lehtola
LC Riihimäki/Kara: Juha Vatsia
LC Hyvinkää/Sveitsi: Peeter Vahtra
LC Hollola/Kapatuosio: Pirkko Loisa
LC Karkkila: Risto Tuominen
LC Kalvola/Iittala: Erkki Sillanmäki

D-piiri
LC Hamina/Varvara: Raakel Kelkka
LC Kotka/Keisarinna: Outi Aalto, Maija Junkkari
LC Luumäki: Murat Kurkan
LC Heinola/Tähdet: Marja-Helena Tonteri
LC Kouvola/Ritarit: Jari Larikka, Jukka Lakka

LC Kouvola/Honka: Markus Tarvainen, Juha Juntunen
LC Kouvola/Iris: Raija Piiroinen
LC Virolahti-Miehikkälä: Risto Pekkanen
LC Elimäki: Mikko Sihvola
LC Lappeenranta/Weera: Katri Tyster
LC Kouvola/Sillat: Jukka Nurminen
LC Kouvola/Hansa: Mika Niinimäki

E-piiri
LC Tampere/Siilinkari: Eija Lumme, Tuula Sirén, Mia Häkkinen
LC Tampere/Härmälä: Jorma Moisio
LC Hämeenkyrö/Kyröttäret: Zhou Ying, Arla-Emilia Pelli
LC Valkeala/Rapola: Eeva-Kaarina Soini
LC Tampere/Harju: Jussi Jeskanen
LC Ikaalinen: Tero Teuho
LC Pirkkala: Matti Lassinaro
LC Ylöjärvi/Keijärvi: Charles Beresford
LC Vesilahti: Jyrki Mehto
LC Tampere/Kaakinmaa: Rudi Pohjaniemi
LC Toijala/Akaa: Kimmo Kuusela
LC Mouhijärvi: Jarmo Malkamäki
LC Viiala: Marko Mäkipää
LC Virrat/Toriseva: Seppo Koivisto, Pasi Aho
LC Toijala/Arvo Ylppö: Heini Moilanen
LC Sastamala/Vammala: Kimmo Rintala
LC Teisko: Antti Lappalainen
LC Pirkkala/Naistenmatka: Veli-Matti Virolainen
LC Lempäälä/Kanava: Pasi Laine
LC Vesilahti/Kurjettaret: Mirja Toivonen

F-piiri
LC Isojoki: Panu Saari
LC Vaasa-Vasa: Kimmo Ojala
LC Ilmajoki: Tero Ojala
LC Seinäjoki/Botnia: Aaron Bohjanen

G-piiri
LC Luhanka: Mikko Majanen
LC Korpilahti: Sami Laakko, Ossi Haapakangas
LC Viitasaari/Karoliina: Kirsti Tuhkanen, Marja Vähäsarja
LC Laukaa: Juha Jäppinen
LC Äänekoski/Kotakennäs: Reijo Rantanen
LC Toivakka: Tuomo Heiska
LC Pihtipudas/Emmit: Tiina Poikolainen
LC Vaajakoski/Ewe: Eveliina Aijasaho
LC Kivijärvi: Tuula Kinnunen

H-piiri
LC Outokumpu: Jukka-Pekka Lätti
LC Savonranta: Mikko Laamanen, Natalia Ruotsalainen, Kalle Laamanen, 
Marjo Pärkinen
LC Joensuu/Pielisjoki: Kari Savolainen
LC Nurmes/Pielinen: Jari Itäaho, Heikki Siitonen
LC Savonlinna/Linnatar: Satu Korhonen, Mari Tynkkynen
LC Valtimo: Mikko Pehkonen, Jarmo Turpeinen, Harry Herranen
LC Outokumpu/Kupari: Jari-Matti Turpeinen, Paavo Lehikoinen
LC Lieksa: Reino Kettunen
LC Joensuu/Justiina: Lea Salin
LC Saari: Jorma Hirvonen

I-piiri
LC Pattijoki: Markus Törmänen, Aulis Löytynoja, Antti Rönkkömäki
LC Muhos: Kaarlo Saarenpää
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LC Liminka/Kultasirkut: Kirsi Pohjola, Marja-Leena Kaketti, Tarja Anttila
LC Oulu/Terwa: Markku Kynkäänniemi
LC Raahe/Fantti: Antti Pasanen, Soili Vanhatalo, Mia Nygård
LC Puolanka: Anna Heikkinen
LC Ii: Juha Tolonen
LC Sotkamo/Vuokatti: Veera Muranen
LC Sotkamo/Sapsottaret: Anna-Liisa Kähkönen
LC Oulu/Sillat: Sami Alasimi

K-piiri
LC Rautavaara: Petri Ahonen
LC Kuopio/Siskotyttö: Sanna Laitinen, Sari Pekkarinen, Päivi Eskelinen
LC Kangasniemi: Outi Virtakallio, Seppo Lappalainen
LC Kuopio: Olli Meriläinen
LC Iisalmi: Kirsi Niva, Helena Saloranta, Mirjami Kinnunen
LC Lapinlahti/Viertäjät: Timo Loimulahti
LC Karttula: Pentti Pohjolainen, Ritva Suomalainen, Juha Nyyssönen
LC Tervo: Hasse Wallen
LC Varkaus/Justiina: Merja Sappinen, Asta Koskinen
LC Kuopio/Canth: Christine Ronkainen
LC Siilinjärvi/Kassarat: Allan Rantala
LC Siilinjärvi/Tarina: Riitta Tuunainen
LC Kuopio/Kalakukko: Jarno Lindblom, Jani Urjo
LC Varpaisjärvi: Arto Väisänen
LC Pieksämäki/MLK: Ari Naukkarinen
LC Iisalmi/Yläsavottaret: Pirkko Launonen
LC Iisalmi/Porovesi: Jorma Pölkki

L-piiri
LC Posio: Lea Karasti, Kari Karasti, Suvi Kokkonen, Tuukka Kokkonen
LC Rovaniemi/Napapiiri: Mika Suopajärvi, Janne Turpeinen
LC Rovaniemi/Lainas: Pirjo Närhi, Asta Harju-Autti
LC Kemijärvi/Kaarnikka: Toini Virtala, Sinikka Hiivala
LC Rovaniemi/Ounasvaara: Kari Lohiniva
LC Kuusamo: Jarmo Moilanen
LC Tervola: Olavi Niemi
LC Kuusamo/Pohjanakat: Kirsi Hyvärinen-Lämsä, Airi Kallunki,  
Riitta Wedman, Annukka Pätsi
LC Tornio/Raja: Kimmo Pitkänen, Ari Kukkoyli
LC Sodankylä: Jorma Sokero
LC Sodankylä/Sompio: Ismo Kokkoniemi

M-piiri
LC Rauma/Reimari: Antti Laaksonen, Janne Junnila
LC Punkalaidun/Fiina: Miina Sillanpää, Sanna Kohijoki, Minna Härkin, 
Hanna-Maija Ojainmaa, Laura Jonkka, Outi Kallonen, Marja Saari,  

Jaana Kemppi, Aija Bondfolk, Tuula Virvonen-Mikkola, Ursula Lumme, 
Jenni-Maria Inna, Virve Raekallio, Essi Kantonen, Marita Antila
LC Harjavalta/Huovi: Tuomas Tyrjy, Jarno Peltonen
LC Lavia: Pauli Kamppi
LC Kiikoinen: Antti Ivanoff, Kari Rajainmäki
LC Pori/Meri-Pori: Jukka Kallionpää, Toni Vuorinen, Jarkko Rintala
LC Pori/Sofia: Tiina Jääskeläinen
LC Rauma: Teemu Moilanen
LC Rauma/Kanali Helme: Anita Narvila

N-piiri
LC Mäntsälä/Nelosväylä: Esko Kytökorpi, Pekka Karjalainen
LC Helsinki/Aurora: Annina Kuusiniemi, Marja-Liisa Lohikoski,  
Laina Kuokkanen
LC Mäntsälä: Jari Karppinen
LC Loviisa/Queen Lovisa: Linnéa Nystedt, Katja-Riikka Lehtola
LC Helsinki/Kallio: Jorma Sipilä
LC Helsinki/Käpylä: Tapani Kuuskoski
LC Helsinki/Pohjois-Haaga: Säde Korja, Tomi Kahila
LC Vantaa/Etelä: Jarkko Similä
LC Vantaa/Komeetat: Emma Orsila, Päivi Ammeenmäki
LC Vantaankoski-Vandaforsen: Michael Wackström, Tapio Pousi
LC Helsinki/Marjaniemi: Jouko Keloneva
LC Vantaa/Hakunila: Jan-Erik Luukkonen
LC Vantaa/Korso: Jyrki Autio, Jan-Erik Mäkinen
LC Helsinki/Soihdut: Pirkko Wasicki
LC Helsinki/Mellunmäki: Isak Abdulkadir
LC Pornainen: Juhani Matikainen, Elena Sitnikova
LC Helsinki/Revonsalmi: Ilkka Eskola, Mark Cederberg
LC Lovisa-Loviisa: Pertti Haaparanta

O-piiri
LC Haapajärvi: Jussi Järvenpää
LC Kannus: Janne Vuollet
LC Kannus/Helmi: Liisa Luomala
LC Nivala: Juha Koski
LC Nedervetil: Christian Bergdal, Antero Mikkola
LC Vörå: Johan Sjöblom
LC Jakobstad: Tony Sahlsten
LC Kokkola/Kokkotar: Hannele Tunkkari, Aila Isokangas
LC Nykarleby: Hans Blomgvist
LC Pietarsaari: Kari Viitala
LC Ylivieska/Savisilta: Pille Nevala
LC Kärsämäki: Arto Junno
LC Nivala: Piia Ylimäki
LC Pedersöre: Jan-Erik Sandström

LC Pälkäne rakensi
uuden frisbeegolfradan
 

LC Pälkäneen kuusiväyläinen frisbeegolfrata aktiviteetti valmistui 
viime toukokuussa Karhunmaalle. Avauskilpailu oli 16.5., jossa 
kisailimme naapuri klubien kanssa. Hankkeeseen ei juurikaan 
aktiviteettirahaa tarvinnut käyttää, koska sponsoreilta ja kylttien 
mainoksista saatiin lähes koko rahoitus. Talkoissa sensijaan piti olla 
useamman jäsenen voimallla kolmena eri lauantaina. Radat sijaitsevat 
kunnan maalla ja ne myös luovutettiin kunnan omistukseen.

Kuvassa LC Pälkäneen jäsen Olli Pöllänen kisailemassa.
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LC Ylivieska/Savisillan perustami-
sesta on kulunut 20 vuotta. Klubi 
perustettiin 23.3.1994. Syyskuun 
lopulla tämä nuoren naisen ikään 
ehtinyt O-piirin ensimmäinen nais-
klubi vietti 20-vuotissyntymäpäi-
väänsä Ravintola PikkuVELIn tiloissa 
Ylivieskassa.

Vuosijuhla alkoi presidentti 
Kerttu Illikaisen tervetulolaululla ja 
yhteisellä maljankohotuksella. Juh-
laohjelmassa oli sekä musiikkiesityk-
siä että puheita, ja nautittiin herkul-
lista juhlaillallista. Opasleijona Tapio 
Hanhineva muisteli puheessaan klu-
bin perustamisen alkuaikoja. Pii-
rin tervehdyksen toi piirikuvernööri 
Heikki Hemmilä tuliaisinaan hyvän 
presidentin-merkki past president 
Aila Saarelalle sekä liiton ansiotähti 
presidentti Kerttu Illikaiselle. Juhla-
puheen piti IPCC Asko Merilä. 

Kymmenen veljeä ratkoi 4. 10.2014 Härmän kuntokeskuksessa Suomen 
Lions-liiton vuoden 2014 shakin mestaruudet. Henkilökohtaisen turnauk-
sen voitti Jari Torkkola LC Tampere. Joukkuekilpailun paras oli LC Tampere 
(Jari Torkkola, Kai Muttilainen). Mestaruuskilpailun järjesti LC Ylihärmä ja 
tuomarina toimi Pertti Saari.

Henkilökohtainen turnaus:
1) Jari Torkkola LC Tampere 2) Leif Ekberg LC Ekenäs 3) Kai Muttilainen LC 
Tampere 4) Pekka Kauko LC Sastamala/Vammala 5) Raimo Holm LC Yli-
härmä 6) Paavo Mulari LC Ylihärmä 7) Tommy Öberg LC Ekenäs 8) Osmo 
Särkilahti Helsinki/Huopalahti 9) Risto Saarinen LC Hartola 10) Istvan Vilagi 
LC Sastamala/Vammala. Taistelijan Malja luovutettiin Osmo Särkilahdelle, 
LC Helsinki/Huopalahti.

Joukkuekilpailu:
1) LC Tampere (Jari Torkkola, Kai Muttilainen) 2) LC Ekenäs (Leif Ekberg, 
Tommy Öberg) 3) LC Ylihärmä ( Paavo Mulari, Raimo Holm) 4) LC Sasta-
mala/Vammala (Pekka Kauko, Istvan Vilagi)

Simo Perämäki

Shakin mestaruudet 
ratkottiin Ylihärmässä

 

LION SM-KEILAILU 2015
KILPAILUKUTSU

Järjestäjä LC Rauma Ruori 
 Kilpailutapa 6 sarjaa am (ei uusintoja) 
 Keskiarvotasoitukset 205–155 /70 % (rekisteröimättömät 35 p/s) 
 Kilpailumaksu 38 €

Kilpailusarjat 1 x 6 s lions-mestaruus ilman tasoituksia
 1 x 6 s lions / ladyt / lion-veteraanit
 2 x 6 s lions / lions-veteraanit
 4 x 6 s lions

Palkinnot Kolme (3) parasta / kilpailusarja

Huom! Ilmoittautumislomake ohjeineen löytyy internetistä
	 http://www.lions.fi/district107-m/RaumaRuori/

Täytetty lomake palautettava 15.1.2015 mennessä osoitteeseen: 
PDG Jaakko Räikkönen, Nummenkatu 29, 26100 Rauma tai  
jaska.raikkonen@dnainternet.net
Jälki-ilmoittaututujat voivat kysellä mahdollisia vapaita paikkoja 16.1.2015 jälkeen 
suoraan Jaakko Räikköseltä puh. 0440 723 344 tai sähköpostilla

Kilpailuajat:  to–pe klo 10.00 ja 16.45 
 la–su  klo 11.00 ja 13.00
 Muut ajat sopimuksen mukaan
 Kilpailu tapahtuu samanaikaisesti GH:n Rauma Open 
 -kilpailujen kanssa

Majoitus  Best Western hotelli Raumanlinna, Valtakatu 5, 
 tunnus ”Lions keilailu 2015”
	 Reception	+358	2	83	221,	raumanlinna@raumanlinna.fi

Lions-kilpailun johtaja ja tiedottaja PDG Jaakko Räikkönen, LC Rauma Ruori

Rauman Open kilpailunjohtaja Markus Lahtinen

TERVETULOA KEILAAMAAN RAUMALLE

2.2.–15.3.2015 Rauman keilahallissa

Joukkuekilpailun palkitut (vas.) Paavo Mulari, Raimo Holm, Jari Torkkola, Kai 
Muttilainen, Leif Ekberg ja Tommy Öberg. Kuva: Heidi Nortunen.

Maire-Liisa Salmela 
20. Savisillan Santra

Vuosittain leijonanaiset valitsevat 
Savisillan Santraksi ylivieskalaisen 
naisen, joka vaalii ja edistää ylivies-
kalaista ja suomalaista perinnettä ja 
toimintaa kulttuurin, talouselämän, 
yhteiskunnan tai sivistyksen alalla. 
Tällä kertaa valinta osui Maire-Liisa 
Salmelaan. Järjestyksessään 20. Savi-
sillan Santra on aktiivinen ylivieska-
lainen, jolle perinteiden ja ylivieska-
laisuuden ja paikallisen murteen vaa-
liminen ovat tärkeitä asioi ta. Maire-
Liisa Salmela tunnetaan myös yli-
vieskalaisen historian kerääjänä ja 
kansiin saattajana, lukuisien itse-
hoitoon ja tunnetaitoihin liittyvien 
kolumnien kirjoittajana, diplomihie-
rojana ja psykologisena vyöhykete-
rapeuttina, jonka pääammattina oli 
kaupallisten aineiden opettajuus. 

Sirpa Valli

Kahdeskymmenes Savisillan Santra Maire-Liisa Salmela.
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Joukko kuopiolaisia veteraaneja 
kokoontuu talvisaikaan (syys-huh-
tikuu) joka tiistai Kuopion Klubilla 
juttupiiriin. Mukana on keskimäärin 
parikymmentä jo iäkästäkin veteraa-
nia ja heidän puolisoitaan. Jokaisessa 
tilaisuudessa on pieni alustus, jonka 
pohjalta keskustellaan. Ohessa nau-
titaan aamukahvit. 21.10. aiheena oli 
leijonien Kiitos veteraaanit -palve-
luaktiviteetti. Iäkkäin osanottaja oli 
tällä kertaa hyväkuntoinen 97-vuo-
tias Pentti Hartikainen. Lohkonpu-
heenjohtaja Lauri Osmala ja Lion-
lehden päätoimittaja Raimo Nau-
manen kertoivat koko maata katta-
vasta aktiviteetista, jonka aikana lei-
jonat pyrkivät auttamaan veteraaneja 
monin palvelumuodoin.

Samalla lohkonpuheenjohtaja 
Lauri Osmala kiinnitti huomion mm. 
kuuluvuusongelmiin, jotka vaivaavat 
erikoisesti iäkkäämpiä osanottajia. 
– Veteraanit kuten myös lionit ovat 
vanheneva joukko ja heistä monella 

on heikentynyt kuulo. Lähes kaikilla 
veteraaneilla, mutta enenevässä 
määrin myös  lioneilla, on kuulo-
laite. Jo pitkään ongelmana on ollut 
ko kouk siin osallistujien valitus siitä, 
etteivät he kuule, vaikka käytettäi-
siin kovaäänistä. Erikoisesti luennoit-
sijoilla on ongelma saada äänensä 
kuuluville ja siten tulla ymmärre-
tyksi.

Osmala esittikin Kuopion klubille, 
että se satsaisi kokousviihtyvyyteen 
kuulemista parantavalla investoin-
nilla. Tällainen laitteisto on iduk tio-
silmukka, joka ei ole kustannuksil-
taan mahdoton. Klubin taholta on 
jo näytetty hankkeelle vihreää valoa 
ja esitys etenee klubin päättävissä 
elimissä.

”Vastaavasti olemme saaneet 
Kuopion kaupungin tekemään kar-
toituksen luento- ja kokoustilois-
taan. Kaupunki on suhtautunut 
myötämielisesti induktiosilmukan 
hankkimiseen erityisesti hoitolai-

tosten tiloihin, joita veteraanit käyt-
tävät.”

Veteraanien juttupiiri on toimi-
nut vuodesta 1987 alkaen. Aluksi 
kokoontumispaikkana oli kesäisin 
torikahvio, mutta myöhemmin pito-
paikkana ovat olleet Truben kahvila 
ja korttelimuseon kahviossa. Tut-
tuja tavatessa osanottajapiiri laa-
jeni ja tilat kävivät ahtaiksi. Niinpä 
vuonna 1993 kauppaneuvos Jorma 
Turusen johdolla siirryttiin Kuopion 
klubin tiloihin.

Juttupiirin vetäjäkin on vuo-
sien saatossa vaihtunut ja nykyinen 
puheenjohtaja, veteraanin leski Eila 
Miettinen on toiminut ansiokkaasti 
puheenjohtajana 2000-luvulta läh-
tien. Hän kertoi piiriläisten runsaista 
harrastuksista, urheilun saralla on 
pärskitty vesijumpassa ja osallistuttu 
tavalliseen kuntojumppaan, pelattu 

lentopalloa ja käyty voimistelu- ja 
kuntosaleilla. Myös askartelu on ollut 
erikoisesti naisten piireissä suosittua.

Ehkä piiriläisten tuntemukset tii-
vistyivät rintamamiestunnuksen 
omaavan Kalervo Savolaisen sano-
maan: ”70 vuotta on kulunut rauhan 
merkeissä. Ollaan ylpeitä siitä ja iloi-
taan nuorien sukupolvien puolesta ja 
toivotaan, että rauha säilyisi. Yhtei-
set kokoontumiset ovat tuoneet elä-
mänpirteyttä ja yhdessä keskustel-
lessa vaikeista ajoista muistot säily-
vät ja tallentuvat myös nuorempien 
sukupolvien mieliin.”

Aktiivisesti mukana olleista vete-
raaneista LC Kuopio/Kallaveden 
ainaisjäsen Allan Lehtinen (93) ei 
tällä kertaa päässyt paikalle muiden 
menojen vuoksi. Hän on innokas ja 
lähes joka kerta mukana oleva ”jut-
tupiirin” osallistuja.

Kuopiolaisveteraanien 
juttupiirissä kasvaa 
elämänpirteys

Kuopiolaisveteraanien ja puolisoiden joukko juttupiirissä muistelemassa men-
neitä aikoja. Vasemmalla leijonien lohkonpuheenjohtaja Lauri Osmala, eturi-
vissä istumassa vasemmalla juttupiirin puheenjohtaja Eila Miettinen, ryhmän 
iäkkäin, 97-vuotias Pentti Hartikainen, leijonissakin aktiivisesti toiminut Vilho 
Suuronen ja veteraani Paavo Vesa. Kuva: RNen.

Lionsklubit Vantaa/Helsinge, Van-
taa/Vernissa, Helsinki/Pakinkylä ja 
Helsinki/ Roihuvuori kävivät luo-
vuttamassa näkövammaisten lasten 
kuntoutus- ja viriketoimintaa varten 
hankittuja välineitä näkövammaisten 
Iiris-keskuksessa 10.11.2014. ”On 
ilahduttavaa huomata, miten klu-
bit innostuivat tarttumaan auttami-
sen haasteeseen, kun tämän toimin-
takauden alussa lähdimme yhdessä 
auttamaan pieniä näkövammai-
sia. Hienoa on myös se, että kau-
den tässä vaiheessa on jo tuloksia 
nähtävissä ja voidaan luovuttaa väli-
neitä heti käyttöön”, totesi N-piirin 
kuvernööri Sini Eloholma tilaisuu-
dessa. ”Osa laitteista saadaan toi-
mitusajoista johtuen käyttöön vasta 
keväällä, jolloin myös niiden hankin-
nan mahdollistaneet klubit pääsevät 
näkemään työnsä tuloksia käytän-
nössä”, lion Sini jatkaa.

Leijonien hankkimista välineistä 
luovutettiin marraskuisena maa-
nantaina käyttöön polkupyörät. 
Vastaanottajina olivat näkövam-
maisten lasten Sisu-kerhon seik-
kailuillan osanottajat. ”Sisukerho 

on vuodesta 2010 lähtien toimi-
nut kerho, joka on tarkoitettu heik-
konäköisille ja sokeille lapsille. Ker-
hossa kokoontuu joka toinen maa-
nantai puolentoista tunnin ajan seit-
semän 3–8-vuotiasta lasta. Kerhossa 
on kolme ohjaajaa. Kerhossa lapset 
oppivat muun muassa sosiaalisia tai-
toja ja kehonhahmotusta tanssien ja 
leikin lomassa.

 Lisäksi kerhossa ulkoillaan, seik-
kaillaan, leivotaan ja askarrellaan. 
Ennen joulua ja keväällä viimeisellä 
kerralla on perheiden yhteinen ker-
hokerta, jolloin kaikille on yhteistä 
ohjelmaa, ”kertoo lasten ohjaaja, 
lähihoitaja Heidi Hilden. ”Itse olen 
vetänyt kerhoa kohta neljä vuotta ja 
olen nähnyt, miten pienet arat lap-
set alkavat kukoistaa tutuissa kerho-
rutiineissa kasvaessaan isoiksi kerho-
laisiksi ja edelleen koululaisiksi. On 
haikean onnellista päästää koulu-
laiset sisukerhosta eteenpäin kohti 
uusia kerhoja, kuten sporttisker-
hoja uusia seikkailuja,” Heidi ker-
too omista kokemuksistaan.

Tilaisuuden järjestäjänä toimi 
N-piirin klubien yhteistyötä koor-

dinoivaa näkövammaistyöryhmää 
vetävä VDG Veikko Teerioja. ”Tämä 
kuntoutus- ja virikevälineiden hank-
kiminen on jatkoa piirimme klubien 
yhteishankkeille, joissa ensimmäi-
sessä hankittiin näkövammaisten 
lasten kuntoutuspihalle tarvitta-
vat eläinhahmot Arne Ritari-säätiön 
tuella. Pihan vihki käyttöön presi-
dentti Tarja Halonen. Toinen vaihe 
oli lasten oppimiskeskuksen perus-
taminen kansainvälisen säätiömme 
LCIF:n tuella. Sen vihki käyttöönsä 
ministeri Paula Risikko,” lion Veikko 

kertoo. ”Lions-klubit voivat halutes-
saan edelleen osallistua virikevälinei-
den hankintaan. Seuraava yhteinen 
luovutustilaisuus, jossa klubin edus-
tajat luovuttavat klubin hankkiman 
välineen pienille käyttäjilleen, järjes-
tetään kevään 2015 kuluessa”, lion 
Veikko jatkaa.

Monta tapaa tehdä hyvää. Näkö-
vammaisten lasten auttaminen on 
yksi niistä. Sikäli erikoinen, että las-
ten ilon kokeminen antaa aitoa mie-
lihyvää myös auttajalle.

Markku Talvio

N-piiriläiset lionsklubien ja piirin edustajat seuraamassa pyöräkilpailua näkö-
vammaisten Iiriskeskuksessa 10.11.2014. Kilpailijoina punapaitainen Jimi ja 
vihreäasuinen Bratic. Kuva Antti Tuomikoski.

Virikevälineitä näkövammaisille lapsille
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Nils B. Ahlbäck
Chartermedlemmen i LC Terjärv Nils B. Ahlbäck avled 
den 1 oktober i en ålder av nästan 86 år. Han var med 
och grundade klubben för snart 50 år sedan och var en 
aktiv och trogen broder ända till sin död. Han var pre-
sident under perioden 1971–72. Han hade också andra 
uppdrag inom klubben. Under de senaste åren hade han 
hand om de internationella kontakterna. Han var också 
Melwin Jones -medlem. Som lion var Nick, som han kall-

lades i bekantskapskretsen, en snäll och hjälpsam broder som hade en positiv 
livssyn. Han ställde alltid villigt upp och deltog i olika aktiviteter så långt han 
orkade. Under de senaste åren började orken avta på grund av hög ålder och 
sviktande hälsa.

Nick Ahlbäck var en verklig pionjär och entreprenör. År 1955 grundade han 
tillsammans med sin bror, kusin och svåger företaget Rani Plast Ab. Företaget har 
under Nicks ledning som verkställande direktör och styrelseordförande utveck-
lats från en anspråkslös början till ett storföretag med cirka 1000 anställda med 
verksamhet på olika orter såväl i hemlandet som utomlands.

För sina insatser inom a�ärslivet förlänade republikens president Nick Ahl-
bäck industrirådstitel. Familjen var alltid viktig för Nick. Till den kretsen hörde 
förutom makan Doris, barnen och barnbarnen även syskonens familjer. Vi är 
många som tar del i familjens sorg och saknad, men vi minns också Nick med 
tacksamhet för vad han gjort och betytt för vår ort med omnejd. 

Pentti Hannula
LC Sastamala/Vammalan etuoikeutettu jäsen reh-
tori, toiminnanjohtaja Pentti Hannula kuoli kotonaan 
4.11.2013. Veli Pentti oli syntynyt 21.6.1926. Hän val-
mistui opettajaksi v. 1948 toimien koulutoimenjohtajana 
ja opettajatoimissa Ähtärissä ja Töysässä. Hänet oli kut-
suttu Lions-järjestöön 1964. Hän oli presidenttinä 1969–
70. Muutettuaan eläkkeelle Vammalaan hänestä tuli LC 
Vammalan veli 1988. Hän ryhtyi oitis vetämään Sasta-

malan joululehden toimituskuntaa. Lehti on edelleen klubin toinen pääaktivi-
teetti. Toinen on Sastamalakoti. Hän oli Melvin Jones-jäsen sekä Lions-ritari. 
Penttiä jäi kaipaamaan puoliso Eija, suku ja suuri ystävien joukko.

Lauri Hieperi
LC Tammelan jäsen Lauri Hieperi menehtyi pitkäaikai-
sen sairauden uuvuttamana 29.4.2014. Hän oli synty-
nyt 14.4.1949. Varsinaisen elämäntyönsä Lauri Hieperi 
teki betonialan laboranttina ja rakentamisen parissa. Sai-
raudestaan huolimatta hän yritti sisukkaasti loppuun asti 
jatkaa leijonatyötään ja osallistua parhaansa mukaan eri 
toimintoihin. ”Meren rantaa laineet huuhtelee, puut hil-
jaa kuiskii, kuuntelee” – näin kuvaavasti alkoi Laurin 

suruilmoituksen muistosäe. Lauria jäivät kaipaamaan puoliso Irma, heidän 
kaksi lastaan ja viisi lastenlastaan.

Raimo Järäinen
LC Ruskon perustajajäsen, Raimo Järäinen nukkui pois 
9.6.2014 kotonaan Ruskolla. Hän oli syntynyt 7.4.1935. 
myös Ruskolla. Elämäntyönsä hän teki maanviljelijänä. 
Raimo oli perustamassa LC Ruskoa v.1979, toimi presi-
denttinä vuosina 1989–1990 ja oli klubin lähes 100% :n 
jäsenenä kuolemaansa saakka. Hän oli aina innokkaasti 
mukana klubin aktiviteeteissa, niinpä hänet lyötiin v. 
2009 Lions-ritariksi. Hyväntahtoista ja aina iloista elä-

mänasenteeltaan positiivista veljeä jäivät kaipaamaan vaimo Hanna ja poika 
Matti perheineen sekä veljespiirin lisäksi lukematon ystävien joukko.

Erkki Jylhä
LC Kaarinan jäsen Erkki Jylhä menehtyi rakkaan pur-
jehdusharrastuksensa parissa 19.7.2014. Hän oli synty-
nyt 28.2.1942 Helsingissä. Hänet kutsuttiin klubin jäse-
neksi 1973, josta alkoi monipuolinen ja aktiivinen lions-
ura, johon sisältyi presidentin tehtävät 1985–86. Hän oli 
myös Melvin Jones -jäsen. Erkki toimi Kaarinan kaupun-
gin maanmittausteknikkona vuodesta 1970 lähtien, eläk-
keelle siirtymiseensä asti.

Tero Kajantola
LC Pyhärannan leijonaveli, dir.cant. Tero Eerikki Kajan-
tola menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen kotonaan 
24.9.2014. Hän oli syntynyt Pyhärannassa 29.8.1947. 
Tero on kutsuttu klubin jäseneksi 15.5.1979. Hän toimi 
klubin presidenttinä 1985–1986 sekä 2006–2007. Loh-
kon puheenjohtaja hän oli 1987–1988, ja alueen puheen-
johtaja 1988–1989. Hänet on palkittu Melvin Jones 
-jäsenyydellä.

Musiikin ammattilaisena hän on ollut vakioesiintyjä klubin omissa tilaisuuk-
sissa ja erityisen tärkeä on ollut hänen esiintymisensä erilaisissa varainkeruuakti-
viteeteissa. Erityisesti ”Runon ja laulun konsertti ” -tilaisuuksien järjestäminen 
on ollut mahdollista hänen esiintymisensä johdosta. Tero muistetaan huumorin-
tajuisena, hyväntuulisena ja rehtinä veljenä joka korosti keskustelun ja vuoro-
vaikutuksen merkitystä. Tero loi yhteisissä talkoissa hyvän ilmapiirin hauskoilla 
kaskuillaan ja toisinaan pohdiskeli myös elämän tarkoitusta vakavimminkin. 
Teroa jäivät kaipaamaan Anja-puoliso ja lapset perheineen, sisarukset ja suuri 
sukulaisten joukko sekä  LC Pyhärannan lionit ja ladyt.

Heikki Kallio
LC Pyhärannan perustajajäsen, hallintopäällikkö Heikki 
Samuli Kallio nukkui pois vaikean sairauden uuvut-
tamana 10.9.2014. Hän oli syntynyt Pyhärannassa 
18.12.1943. Heikki toimi presidenttinä 1979–1980 sekä 
2001–2002. Lohkon puheenjohtajana hän toimi 2009–
2010 ja Alueen puheenjohtajana 2011–2012.

Heikki on saanut ansioistaan mm. AR-killan jäsenyy-
den 1999. Heikki muistetaan Lions-toiminnan ”Me pal-

velemme” -periaatteen tinkimättömänä toteuttajana. Omalla toiminnallaan hän 
oli esimerkkinä tämän periaatteen toteuttajana. Lähimmäisten auttaminen oli 
Heikillä sydämen asiana. Klubin talkoissa ja klubiveljien ja ladyjen yhteisissä 
tilaisuuksissa hänen kanssaan oli helppo pohdiskella kaikkia elämänaloja kos-
kevia asioita ja huumoriakaan ei niistä keskusteluista puuttunut. Heikkiä jäi-
vät kaipaamaan Kirsti puoliso, lapset  perheineen, veli perheineen  ja LC Pyhä-
rannan lionit ja ladyt sekä suuri sukulaisten ja ystävien joukko.

Paavo Keisu
LC Liminka/Liminganlahden perustajajäsen Paavo Kei-
sun elämän taival päättyi vaikean sairauden murtamana 
9.9.2014. Paavo syntyi 28.4.1944 Ylitorniolla. Rova-
niemellä autoalan myyntitehtävissä oltuaan Paavo Limin-
kaan muutettuaan siirtyi kello -ja kultakauppa-alan teh-
täviin. Myöhemmin hän perusti oman perheyrityksen.                                                                          

Vuonna 1983 perustetun klubin Liminka/Limingan-
lahden perustajajäsenenä hän teki ansiokkaan työn klu-

bin toiminnoissa. Erityisesti vuosittain järjestettävät Viikateniiton MM-kisajär-
jestelyt olivat Paavon sydäntä lähellä. Kisojen ohjelmalehden ilmoitushankinta 
ja niittoruutujen ajo ruohonleikkurilla olivat Paavon ”ekstralajeja”. Presidentti-
kautensa 2000–2001 Paavo suoritti 100 % presidentin ansiomerkin arvoisesti. 
Lions-ritarien joukkoon Paavo kutsuttiin v. 2003. Klubikokouksissa ja tapahtu-
missa asioihin hyvin perehtyneen ja asiallisesti kantaa ottanut veli Paavoa jäivät 
kaipaamaan puoliso Marjatta ja poika Aki perheineen, sekä laaja ystäväjoukko 
niin leijonista, liikekumppaneista kuin gol�nkin parista.
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Teemu Kohtamäki
Lions Club Vähänkyrön jäsen Teemu Kohtamäki meneh-
tyi 31.7.2014 äkilliseen sairauskohtaukseen kotipihallaan 
kesken kesäisen terassin rakennuksen. Teemu oli syntynyt 
Jalasjärvellä 28.3.1963. Työuransa hän aloitti aloitti 
maanviljelijänä kotitilallaan Koskuelle. EU-ajan koit-
taessa talouden realiteetit ajoivat luopumaan kotitilan 
hoidosta ja Teemu suuntasi vakuutus- ja IT-alalle. Myö-
hemmin hän teki pitkän uran Hankkijan palveluksessa.

Teemu oli LC Vähänkyrön jäsen lähes 10 vuotta toimien mm. sihteerinä 
2007–08 sekä presidenttinä harvinaisesti kahtena kautena peräkkäin 2010–11 
ja 2011–12. Presidenttikausillaan Teemu toi uutta sykettä toimintaan ja jäl-
kimmäisestä kaudestaan palkittiin 100% presidentin tunnustuksella. Muuten-
kin Teemu tunnettiin arvostettuna, positiivisena ja aktiivisena leijonaveljenä, 
joka toi uusia ideoita aktiviteetteihin. Tunnetuin Teemun ideoista on meneil-
lään oleva valtakunnallinen Turvassa tiellä kampanja. Teemun siunaustilai-
suuteen Vähänkyrön kirkkoon kokoontui yli 200 hengen saattojoukko. Teemua 
kaipaaman jäivät puoliso Anne, pojat, äiti, sisarukset ja runsas ystävien ja lei-
jonaveljien joukko.

Heikki Koskinen
LC Asikkala/Päijänteen jäsen Heikki Koskinen nukkui iäiseen uneen 1.9.2014 
Lahdessa. Hän oli syntynyt Lahdessa 15.10.1945. Heikki kutsuttiin jäseneksi 
vuonna 1981. Hän oli klubin presidenttinä 1992–1993.

Hän oli 32 vuotta aktiivinen jäsen ja osallistui kaikkiin klubin aktiviteet-
teihin, sekä aktiivisesti kaikkiin klubin toimintoihin. Hän toimi yksityisyrittä-
jänä lähinnä tekstiilialalla. Suremaan häntä jäivät tyttäret perheineen, sekä iso 
leijona ja ystävä joukko.

Timo Leino
LC Luumäen pitkäaikainen jäsen Timo Leino on poissa. 
Hän oli syntynyt Luumäellä 21.10.1941.

Sähköalan yksityisyrittäjänä pitkän päivätyön tehnyt 
Leino menehtyi 19.9.2014 kotonaan, tehtyään perjan-
taipäivän työt loppuun.

Lionstoimintaan Timo tuli mukaan vuonna 1975. 
Siitä muodostui hänelle mieluisa harrastus, sillä leijo-
nien toimintaperiaate toisten auttamisesta ja palvelemi-

sesta oli hyvin luontevaa Leinolle. Hän oli ahkerasti mukana klubin aktivitee-
teissa, innostaen myös muita tekemään parhaansa. Klubin presidenttinä hän oli 
vuosina 1987–88. Timo Leino oli luonteeltaan sävyisä, ystävällinen, luotettava 
ja käytökseltään todellinen herrasmies. Häntä jäivät kaipaamaan kaksi lasta 
perheineen, muu suku ja laaja ystävien joukko.

Juhani Partanen

Håkan Mattsson
I juli �ck Lions Club Jakobstad/Malm ta emot sorgebudet 
att klubbens broder Håkan Mattsson hade avlidit. Bro-
der Håkan avled den 21 juli 2014. Han var född den 
26 september 1946. Håkan deltog i klubbens aktiviteter 
med positiv livssyn och glatt humör. Vi inom LC Jakob-
stad/Malm saknar broder Håkan, som tyvärr gick bort 
alltför tidigt. Håkan sörjs närmast av hustrun Eva-Lotta 
samt barnen Anders och Anna med familjer.

Pekka Mäki
LC Ilmajoen jäsen Pekka Juhani Mäki menehtyi äkil-
lisesti kesken puintikiireiden Ilmajoen Koskenkorvella 
29.8.2014. Hän oli syntynyt Koskenkorvalla 5.5.1963. 
Veli Pekka tunnettiin klubissa toimeliaana ja aktiivisena 
leijonana. Presidenttinä hän oli 2008–09. Kotitilansa 
isäntänä ja innokkaana maanviljelijä/maidontuottajana 
toimiessaan hän huolehti vuosikausia ”meidän Kallio-
suon Majan” polttorankojen hankinnasta, veljien toi-

miessa apuna niitten pilkkomisessa.
Pekkaa jäivät kaipaamaan puoliso Irma, kaksi poikaa ja tytär sekä iäkäs äiti 

ja isä, veli ja muut sukulaiset ja laaja ystäväpiiri.

Kimmo Nortamo 
Kimmo Jalmari Nortamo oli LC Helsinki/Kannelmäen 
pitkäaikaisimpia leijonia, jäsen vuodesta 1967 lähtien 
kuolemaansa asti, pres. 1971–72, ZC 1973–74 . Hän 
oli syntynyt joulupäivänä 1935 Porissa Hjalmar Nor-
tamon pojanpoikana. Hänen elämänmatkansa päättyi 
hänelle rakkaassa Karjalohjan kesäkodissa 17.10.2014. 
Väliin mahtui pitkä pankkiura KOP:ssa. Toisen pitkän 
uran hän teki useiden taloyhtiöiden isännöitsijänä yli 50 

vuoden ajan. Kimmo Nortamo näyttävänä, suoraryhtisenä, luottamusta herät-
tävänä leijonana oli paikalla, kun tarvittiin vuosikokoukseen jämerää puheen-
johtajaa, vaikka hän ei viime vuosina enää kyennytkään osallistumaan sään-
nölliseen toimintaan.

Jouko Ojanperä
LC Karvian pitkäaikainen jäsen, maanviljelijä Jouko 
Ojanperä sai iäisyyskutsun 27.7.2014. Hän oli syntynyt 
26.9.1934 Karviassa. Jouko kutsuttiin klubin jäseneksi 
1970. Presidenttinä hän oli kauden 1980–81 sekä toimi 
aktiivisesti kaikissa klubin tehtävissä. Kotitilan määrätie-
toisen hoidon lisäksi Joukolta liikeni aikaa myös yhteis-
kunnallisten asioiden hoitoon. Rakkaan puolison kuolema 
vei Joukolta elämisen halun ja suhteellisen no peasti eden-

nyt sairaus päätti toimeliaan miehen matkan. Joukoa suremaan jäivät kaksi 
tytärtä, kaksi sisarta sekä laaja sukulaisten ja ystävien joukko. Samoin leijonavel-
jet ja leidit surevat Joukon pois menoa.

Reijo Orhanen
LC Kankaanpää/Keskustan perustajajäsen, kiinteistöneu-
vos Reijo Orhanen nukkui pois 19.7.2014 pitkäaikaisen 
sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 3.6.1929 Ikaa-
lisissa. Työskenneltyään Tampereella ja Laukaassa alan 
suunnittelutöissä ja vuodesta 1965 lukien hän toimi Kan-
kaanpäässä kaupungin insinöörinä ja teknisen viraston 
johtajana.

Lions-toiminta oli Reijon yksi monista harrastuksista 
ja klubin perustamisesta vuodesta 1961 lähtien hän oli 100-prosenttinen veli 
aina sairastumiseensa saakka. Omassa klubissa aktiivisena toimijana hän hoiti 
eri tehtäviä ollen klubin presidenttinä toimikauden 1967–1968. Piirikuver-
nöörin tehtävässä hän oli 1971–72.  Osoituksena aktiivina lionsveljenä hänelle 
myönnettiin Melvin Jones jäsenyys. Reijoa jäi kaipaamaan viisi tytärtä perhei-
neen, 15 lastenlasta ja 7 lastenlastenlasta sekä laaja ystäväpiiri. LC Kankaan-
pää/Keskustan klubiveljet kiittävät ja kunnioittavat lion Reijo Orhasta vuosi-
kymmenten ansiokkaasta työstä. 

Juhani Polojärvi 
Juhani Polojärvi menehtyi syyskuussa yllättäen. Hän oli 
syntynyt vuonna 1958 ja oli keskeinen henkilö paikal-
lisessa yhteisössä, erityisesti omistamansa tilitoimiston 
kautta. Hän oli myös toimelias Muonion LC:n jäsen. 
Juhanin vapaa-ajan mökki Kätkäjärven rannalla saa nyt 
odottaa turhaan aktiivista kalastajaa ja luonnon ystävää. 
Lionsveljet ja laaja ystäväpiiri jäävät kaipaamaan Juha-
nia. Syvimmin suru kuitenkin koskettaa Juhanin tytärtä 

ja muita hänen jäljelle jääneitä läheisiään. He olivat valinneet kuolinilmoi-
tukseen runon, joka kuuluu näin: ”Koskaan ei tiedä, onko aikaa paljon vai 
vähän. Yhtäkkiä huomaa, se päättyi tähän. Kun sammuu sydän läheisen, on 
aika surun hiljaisen.”

Jorma Pulkkinen
LC Hiekkaharju-Sandkullan leijonaveli, apulaispoliisi-
päällikkö Jorma Pulkkinen poistui joukostamme vaka-
van sairauden uuvuttamana kesän kynnyksellä 13.5.2014 
Vantaalla. Jorma oli syntynyt 15.8.1936 Lahdessa. Klu-
bin jäseneksi hän liittyi vuonna 1981. Presidentin teh-
täviä veli Jorma hoiti kaudella 1992–93. Melvin Jones 
-jäsenkuntaan liittyminen tapahtui vuonna 2003. Jorma 
tunnettiin avuliaana ja oikeudenmukaisena veljenä niin 

siviilissä kuin harrastuksissaan.  Häntä jäivät kaipaamaan puoliso sekä tytär ja 
kaksi poikaa perheineen sekä laaja joukko leijonaveljiä eri klubeista.
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Reino Pääkkönen
LC Tervon jäsen, maanviljelijä, kirjailija Reino Pääkkö-
nen menehtyi vaikeaan sairauteen 10.3.2014. Hän oli 
syntynyt kotitilallaan Nilakanrannalla 15.7.1928. Reino 
palveli klubin aktiivijäsenenä 44 vuotta. Klubin presi-
denttinä hän toimi kaudella 1978–79. Reinolla oli useita 
kunnan, Osuuspankin ja järjestöjen luottamustehtäviä. 
Hänen kynästään syntyi mm. 11 suosittua koko illan näy-
telmää, runoja ja laulujen sanoja. Häntä jäivät kaipaa-

maan puoliso ja pojat perheineen sekä sukulaiset ja laaja ystäväjoukko.

Yrjö Raaska
LC Lempäälän viimeinen elossa ollut perustajajä-
sen, pitäjäneuvos, toimitusjohtaja Yrjö Raaska meneh-
tyi 11.9.2014 101 vuoden iässä. Hän syntyi Sakko-
lan kunnan Petäjärven kylässä luovutetussa Karjalassa 
13.4.1913. Sodan jälkeen vuosina 1947–1997 Yrjö 
Raaska toimi perustamansa Raaskan Sähköliikkeen toi-
mitusjohtajana.

Erityisen ansiokas ja läheinen on ollut Yrjö Raaskalle 
toiminta menetetyn kotiseudun Karjalan ja erityisesti syntymäpitäjänsä Sakko-
lan alueen kotiseutuperinnettä vaalivassa järjestötoiminnassa. Hänen olemuk-
sensa oli yhtä aikaa vakaa ja vankkumaton sekä lämmin ja hyväksyvä. LC Lem-
päälän lionit ja puolisot kiittävät ja kunnioittavat lion Yrjö Raaskaa tehdystä 
ansiokkaasta työstä.

Pekka Ruokolainen
LC Pori/Meri-Porin perustajajäsen nukkui ikiuneen kau-
niin kesän odotuksissa. Pekka Ruokolainen oli leijonaveli 
henkeen ja vereen. Kirjallisista taikka johtotehtävistä hän 
ei niinkään piitannut, mutta ei ollut aktiviteettia taikka 
tempausta, johon hän ei olisi osallistunut. Muusikkona, 
säveltäjänä ja liikkeenharjoittajana hän ryyditti lionstoi-
mintaa monin tavoin. Hänen ideapankkinsa oli ehtymä-
tön ja osallistumisensa sataprosenttista. Jos ja kun Pekka 

käytti puheenvuoron, silloin kuunneltiin. Tarkan euron miehenä hänen kehitte-
lemänsä projektit olivat aina tuottoisia. Karuselli pyöri lasten iloksi vaikka kes-
kellä talvea, kun Pekka niin päätti. Iloa ja uskoa leijonatoimintaan hän valoi 
silloinkin kun toiminta oli hiipumassa. Sairasvuoteellaan hän sanoi meille, että 
jalkautuu vielä kokoukseen. Pekan tuoli jäi istujaa vaille 13.4.2014. Hän oli 
syntynyt 18.11.1941.

Jouko Seppälä
Jouko Seppälä nukkui pois 25.8.2014 Herttoniemen sai-
raalassa. Hän oli syntynyt 16.2.1933 Hollolassa ja oli 
kuollessaan 81-vuotias. Jouko opiskeli Helsingin Yliopis-
tossa ja  lähes koko työuransa hän oli Suomen Yhdyspan-
kissa, josta jäi eläkkeelle 1993. Koko elämänsä ajan Jouko 
oli ahkera liikunnan harrastaja, mm. hiihto, juoksu, pesä-
pallo ja golf kuuluivat jossain vaiheessa elämää aktiivisiin 
harrastuksiin. Maratoneja kertyi useita kappaleita vuosien 

varrella. Jouko tuli Helsinki/Kallion lionsklubin jäseneksi vuonna 1999. Hän oli 
esimerkillinen leijona. Hän oli mm. presidenttinä kaudella 2005–2006.  Jou-
koa jäivät kaipaamaan lapset Kimmo ja Marja perheineen sekä muut sukulai-
set ja ystävät sekä leijonaveljet.

Simo Suvia
LC Tampere/Tammerkosken lionsveli, ekonomi Simo 
Suvia poistui joukostamme 17.9.2014. Hän oli synty-
nyt Tampereella 18.12.1930. Hänen pitkäaikainen ja 
aktiivinen lionsuransa alkoi jo vuonna 1980. Hän teki 
työuransa Alkon palveluksessa, viimeksi Pirkanmaan pii-
ripäällikkönä.

Veli Simo toimi ansiokkaasti monissa klubin tehtävissä. 
Presidenttinä hän oli v. 1985–86. Erityisesti hän pro�-

loitui jämeränä isäntänä 20 viime vuotta. Häntä jäivät veljien lisäksi kaipaa-
maan vaimo Sirkku, kolme tytärtä perheineen ja laaja ystävien joukko. Meille 
klubiveljille jäi Simosta hyvät muistot.

Veikko Tuominen
LC Viljakkalan klubia kohtasi suruviesti 20.9.2014, kun 
leijonaveli Veikko Tuominen poistui keskuudestamme. 
Veikko sairastui keväällä ennen Porin vuosikokousta, 
johon hänen piti osallistua, niin kuin osallistui muihin-
kin vuosikokouksiin. Veikko liittyi LC Viljakkalan jäse-
neksi 1992 jäätyään eläkkeelle Kyrö OY:ltä, jonka pal-
veluksessa oli 13-vuotiaasta asti. Veikko oli klubissa oikea 
perusleijona joka piti yllä leijonahenkeä. Hän toimi esi-

merkillisellä tavalla kaikissa tehtävissä ollen presidenttinä kaksi kautta 1997–
2000,  ZC 2001–02, RC 2007–08 ja  joulukorttiaktiivina poismenoonsa asti. 
Ansioistaan hänelle myönnettiin Arne Ritarin -arvonimi 2003. Vaikka Veikko 
sairasteli pitkään poismeno tapahtui kuitenkin yllätyksenä, sillä toivoimme hänen 
selviytyvän  tälläkin kertaa, mutta leikkaukseen menehtyminen katkaisi toime-
liaan elämänkaaren. Veikko syntyi Hämeenkyrössä 21.10.1941 sotaorpona. Veik-
koa jäi kaipaamaan vaimo Tellervo ja tyttäret Tarja ja Terhi perheineen, LC Vil-
jakkalan veljet ja ystävien joukko.

Lasse Turunen
LC Kuopion jäsen Lasse Rainar Turunen menehtyi pitkäl-
lisen sairauden murtamana 19.8.2014 Kuopiossa. Lasse 
syntyi Kuopiossa 18.8.1930. LC Kuopion jäseneksi hänet 
kutsuttiin 1979. Toimitusjohtaja Turunen teki pitkän työ-
uran kaupan alalla.

Lasse oli erikoisen aktiivinen leijona. ”Klubimme 
henki”.   Tekemisistään merkittävin lions-järjestössä lie-
nee Lassen aloite silmäklinikan perustamiseksi Ecudoriin. 

Aloitteessa oli mukana Suomessa silmälääkäriksi opiskellut Gaston Leroux. Klubi 
vei aloitteen liittoon ja se johti Suomen Lions -liiton ensimmäiseen kansainvä-
liseen projektiin eli silmäklinikan perustamiseen Chitoon. Lasse vieraili klini-
kalla useita kertoja. Paikka oli hänelle tärkeä.

Klubipresidenttinä Lasse toimi 1992–93. Hänet lyötiin ritariksi 2005. Lasse 
toimi aktiivisesti myös monissa vapaaehtoisjärjestöissä. Muusikkona Lasse oli 
”kylän vahvin” useita kymmeniä vuosia. Useita orkestereita, nimitettiin ”SAVON 
SINATRAKSI”. Lassen siunaustilaisuus  oli ”Lassen näköinen”. Lopuksi Las-
sen ystävät soittivat D. Ellingtonin ”A sentimental mood”. Kaipaamaan jäivät 
poika Ilkka perheineen ja laaja ystäväpiiri.

Olavi Viljanmaa
LC Jalasjärven jäsen, Urho  Viljanmaa osakeyhtiön halli-
tuksen puheenjohtaja Olavi Viljanmaa kuoli 24.9.2013. 
Hän oli syntynyt Jalasjärvellä 18.6.1943. Leijonaksi 
hänet kutsuttiin vuonna 1971 ja hän toimi klubin pre-
sidenttinä kaudella 1984–85 ja 2002–2003. Hän oli 
Melvin Jones -jäsen.

Olavi Viljanmaata jäivät kaipaamaan puoliso ja lapset 
perheineen sekä klubilaisten ja ystävien joukko.

Matti Vuorinen
LC Ruoveden jäsen Matti Vuorinen nukkui pois 4.8.2014 
Ruovedellä vaikean sairauden uuvuttamana. Hän oli syn-
tynyt Ruovedellä 24.9.1938. Elämäntyönsä hän teki Tie-
laitoksessa tiemestarina. Eläkkeelle hän jäi Virtain tuki-
kohdan päällikön tehtävästä. LC Ruoveden jäseneksi 
hänet kutsuttiin v. 1973, joten hän oli yli 40 vuotta 
100% leijona. Oman klubin virkailijatehtävien lisäksi 
hän toimi lohkonphj. 1984–85 ja alueenphj. 1985–86.  

Punainen Sulka -keräyksen vetäjänä hän oli kahdessa viimeisessä keräyksessä. 
Ruovesi-lehden äänilukeminen näkövammaisille alkoi v. 2000 ja tämän ryhmän 
vetäjänä hän oli viime kevääseen asti. Ansioistaan lionstyöstä hänet on palkittu 
Melvin Jones -jäsenyydellä Mattia jäivät lähinnä  kaipaamaan vaimo, poika ja 
tytär perheineen ja suuri ystävien joukko.       
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Pienikin klubi saa suurta aikaan. 
Vain kolmentoista miehen LC Mik-
keli Päämaja järjesti elokuisena vii-
konloppuna perinteiset Mikkelin 
Kalamarkkinat ja paikalla kävi 15  000 
ihmistä. Kalatuotteita myi Mikkelin 
satamassa 80 yritystä ja kauppa kävi 
hyvin. Moni myi pöytänsä tyhjäksi.

– Tapahtuma onnistui hyvin ja 
osittain jopa yli odotusten, kehuu 
presidentti. Markku Muurikka LC 
Mikkeli Päämajasta. – Kauppiaat oli-
vat erittäin tyytyväisiä markkinoihin 
ja kyselyssä antoivat tapahtumalle 
hyvän ja osa kiitettävän arvosanan. 

Ehdoton suosikki Mikkelin Kala-
markkinoilla oli höyrylaivaregatta. 
– Seitsemää höyrylaivaa ihasteli 
sankka joukko laiturilla. Moni pii-
pahti myös sisällä laivoissa, Markku 
Muurikka kertoo. Tarjolla oli myös 
autotekniikkaa. Nähtävänä oli 80 
vuotta vanhoja menopelejä ja niiden 
nykyajan versioita. Näyttelyn kokosi-
vat Mikkelin Autoteknillinen Yhdis-
tys ja Mikkelin Mobilistit. 

Lapsiakaan ei unohdettu. Laitu-
rilta onginnan 4–12-vuotiaiden SM-
kisoissa oli kova vilske. Kaikki sai-
vat palkinnoksi mitalin. Lisäksi las-
ten työpajassa oli muun muassa kas-
vomaalausta. 

Mikkelin kalamarkkinoilla kävi 15 000 ihmistä

Aurinkoinen sää suosi LC Mikkeli Päämajan järjestämiä Kalamarkkinoita viime elokuussa.

PunaMusta Oy:n laajennusvai-
heessa olleisiin tuotantolaitoksiin 
Tampereella.

Päämajan ohjeistuksessa Lion-
lehti on ”virallinen painos”, onhan 
se LCI:n suomenkielinen julkaisu. 
Toimitusneuvoston täytyy pitää 
itsensä ajan tasalla, sillä printtilehti 
”LION” on ylivoimaisesti suosituin 
tiedotusvälineemme. 

Toimitusneuvosto toimii lehden 
lukijoiden ja toimituksen välisenä 
yhdyssiteenä. Neuvosto tukee toi-
mittajien työtä osallistuen lehden 
kehittämiseen ja ideointiin. Se tekee 
esitykset mm. ilmestymisaikatau-
lusta ja ilmoitushinnoista. Kolmen 
vuoden välein se kilpailuttaa lehden 
painopaikan. Toimitusneuvosto on 
ensisijaisesti päätöksiä valmisteleva 
asiantuntijaelin. Päätökset taloudel-
lisista sitoumuksista tekee Liiton hal-
litus.

Lehteä koskevien toimitussään-
töjen mukaan Liiton puheenjohtaja 
nimittää toimitusneuvostoon kolme 
jäsentä, jokaisen eri piiristä. Suo-

Toimitusneuvoston puheenjohtaja Antti Tuomikoski luovutti kiitokseksi Lions-
liiton maakuntaviirin vierailun isännille, Sanomalan tuotantolaitosten tuotan-
topäällikkö Janne Räihälle ja järjestelmäpäällikkö Jukka Nurmivaaralle. Toimi-
tusneuvosto järjesti kokouksensa Sanoma Oy:n Sanomalan tuotantolaitoksilla 
23.9.2014. Kuva Thorleif Johansson. 

messa toimitusneuvostoon valitaan 
tiedotuksen ja viestinnän ammattilai-
sia. Tälle kaudelle Liiton puheenjoh-
taja Tuomo Holopainen on nimittä-
nyt toimitusneuvoston puheenjoh-
tajaksi Antti Tuomikosken (N) sekä 
jäseniksi Pirjo Nymanin (G) ja Heimo 
Turusen (L). Lisäksi istuva kansain-
välinen johtaja – eli nyt Jouko Ruis-
salo – on toimitusneuvoston itse-
oikeutettu jäsen. Sääntöjen mukaan 
istuvia kuvernöörejä ei voi nimittää 
toimitusneuvostoon.

Toimitusneuvoston kokouksiin 
aina kutsutaan lehden taloudesta 
vastaava pääsihteeri Maarit Kuikka 
sekä lehden toimituksen vastuu-
henkilöt, päätoimittaja Raimo Nau-
manen, ruotsinkielinen toimittaja 
Bo Lindberg ja Leo-sivujen toimit-
taja Ida Forsell. Kokouskutsun ovat 
saaneet myös Liiton puheenjohtaja 
sekä ilmoitushankinnasta vastaava 
Veli Matti Wilska ja Liiton viestintä-
johtaja Thorleif Johansson.

Antti Tuomikoski
Toimitusneuvoston puheenjohtaja

Pavarotti Jukka Pöntinen ja Urheilu-
puiston koulun 9. musiikkiluokka 
Annemari Kukkosen johdolla.

Mikkelin 15. kalamarkkinat järjes-
tetään 14.–16. elokuuta 2015. Työ-
ryhmä on jo asetettu tapahtumaa 
suunnittelemaan. – Kalamarkkinat 
on meidän pääaktiviteettimme. Se 
työllistää koko porukkamme ja on 

kaikille miellyttävä juttu, Markku 
Muurikka sanoo. – Tapahtumasta 
saadut tulot käytämme pääsiassa 
lasten ja nuorten hyväksi. Tänä 
vuonna ostimme kaksi hoitolaitetta 
Mikkelin keskussairaalaan. Lisäksi 
jaamme alakoululaisille Hyvä Kaveri 
-stipendejä.

 Aarre Kunnas

Toimitusneuvosto tutustuu painolaitoksiin

Lion-lehden toimitusneuvoston vuo-
sittaisista kokouksista yksi pide-
tään eri puolilla Suomea tutustuen 
samalla nykyaikaisimpiin painolai-

toksiin. Syyskuun lopussa kokous 
pidettiin Sanoma Oy:n tuotanto-
laitoksella Sanomalassa Vantaalla. 
Vuotta aikaisemmin tutustuttiin 

Lauantai-ilta huipentui tuhtiin 
musiikkipakettiin. Retro  Kingsin 
swing ja blues sytyttivät yleisön 
bändi-illan aliksi. Saimaa West Coast 
Swingers jatkoi jazzilla solistinaan 
Sanni Siiskonen. Sokerina pohjalla 
räväytti Saimaan rannalla rockia nuo-
risoyhtye Pure Poetry. 

Musiikkia tarjoilivat myös Savon 
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Stolthet leder 
till framgång
När jag besökte Afrika såg jag något 
jag aldrig kommer att glömma. Jag 
såg två vilda lejon och hanen röt. 
Det var inte ett tamt, återhållet ljud 
utan en vild och dånande hälsning. 
Sedan fortsatte hannen att stirra på 
oss och röt åtta eller nio gånger till. 
Han röt med övertygelse.

Ryt med övertygelse!

Det är vad vi behöver göra som lion-
medlemmar. Vi behöver ryta med 
övertygelse. Vi behöver sätta våra 
”tassavtryck” överallt i våra sam-
hällen. Ett rytande utan övertygelse 
är bara oväsen. Ibland underskat-
tar vi oss själva och inser inte hur 
mycket vi kan uträtta. Nöj dig inte 
med något medelmåttigt som lion-
medlem eller klubb. Som Nelson 
Mandela så vältaligt sa: ”Det finns 
ingen passion i att nöja sig med det 
lilla – att nöja sig med ett liv som 
är mindre än vad det skulle kunna 
vara.”

Min temasång, som jag har skri-
vit, bygger på vikten av att känna 
stolthet och att ryta med överty-
gelse:

Bjud på dig själv, släpp loss och 
ryt som Lions,
Berätta för hela världen att vi 
aldrig kommer att sluta försöka,
Vi är Lions, man kan inte bortse 
från oss, nej, nej, nej,
Så bjud på dig själv och stärk 
stoltheten.

Nyckeln är att hitta en roll i klub-
ben som passar dig bäst. Och ta reda 
på vilket projekt som passar klubben 
och samhället bäst. Fotbollsstjärnan 
Mia Hamm förstod att motivation i 
slutändan kommer från djup till-
givenhet eller ett djupt engagemang. 
”Om du inte älskar det du gör, gör 
du det inte med stor övertygelse eller 
passion”, sa hon.

Det finns tips  
och verktyg

Du behöver inte uppfinna hjulet 
en gång till. Prata med medlem-
mar i andra lionklubbar. Läs tid-
ningen LION noga och besök LCI:s 
webbplats. Det finns en mängd tips 
och verktyg. Eller använd metoden, 
Bygga en bättre klubb, som jag har 

utvecklat. Det är en enkel process i 
fyra steg. Bedöm klubben, fastställ 
realistiska, mätbara mål, samman-
ställ planen och genomför sedan 
denna plan.

Det låter som sunt förnuft, och 
det är vad det är. Men sunt förnuft 
säger oss också att göra förändringar 
och förbättringar, att stärka stolthe-
ten, att du behöver fortsätta framåt 
med hjälp av en plan. Ryt med stolt-
het innan du tar språnget, men ta 
verkligen språnget. Framgångsrik ser-
vice handlar om att visa vår stolthet 
och uppskatta vår kapacitet. Förfat-

taren Henry David Thoreau samman-
fattade det så här: ”Om man vandrar 
självsäkert i riktning mot sina dröm-
mar, och strävar efter att leva det liv 
man tänkt sig, kommer man att upp-
leva framgång på ett sätt man ofta 
inte tänkt sig.”

Joe Preston
Lions Clubs Internationals 

president

Ett tips: lyssna på Preston när 
han sjunger sin temasång på 
lionmagazine.org.

Internationella presidenten Joe Preston

I det senaste numret frågade jag, ”är 
50 € mycket pengar för ett finländskt 
lion” och samtidigt berättade jag om 
det nya operationsfadderprogram-
met. Finlands första lionsklubb LC 
Helsinki-Helsingfors tog tag i saken 
redan före tidningsartikeln public-
erades efter att klubben muntligen 
 blivit informerad om aktiviteten.

Följden var att klubben vid ett 
besök på förbundets kansli donerade 
1  400 € eller 50 € per medlem för det 
nämnda ändamålet. Samtidigt utma-
nar klubben andra finländska klubbar 
att delta i den här aktiviteten. Bara 
några dagar senare gick kvinnoklub-
ben LC Vantaa/Komeetat med i akti-
viteten genom att donera 1  850 € då 
klubbens medlemsantal är 37.

Till början av november har man 
redan fått pengar till över 80 gratis-
operationer. De nämnda klubbarna 

Bli operationsfadder! LC Helsinki-Helsingfors utmanar din klubb

nomi. Det här betyder att den rela-
tiva andelen gratispatienter sjunker.

Med de pengar som operations-
faddrarna betalar kan man i fram-
tiden hålla antalet gratispatienter 
på en högre nivå. Det är också det 
ursprungliga syftet med sjukhuset. 

är med och därtill enskilda lion. 
Enligt de senaste uppgifterna kom-
mer man i alla fall i A-distriktet att 
utmana alla Ladies att delta. Tack till 
alla som  deltar.

Varför är den här aktiviteten vik-
tig? Det här utvecklingssamarbets-
projektet tar slut nu i årsskiftet. Det 
betyder att Utrikesministeriets och 
därmed även Lionsförbundets offi-
ciella stöd upphör. Tillsvidare har 
70 % av operationerna varit gratis 
för fattiga människor och 30 % varit 
sådana som man själv betalat för.

Efter att den senaste tidningen 
utkommit gjorde jag en uppföljnings-
resa till Sri Lanka och deltog i styrel-
semötet för stiftelsen som upprätt-
håller sjukhuset. På mötet beslöt 
man att man från början av året till 
50 % opererar betalande patienter 
för att man ska klara sjukhusets eko-

En betalande patient betalar på vårt 
sjukhus ca 250 € för en gråstarrs-
operation då priset på ett privat-
sjukhus är ca 700 €. Erkki Laine

Ratnapura ögonsjukhus
projektansvarig

erkki.laine@lions.fi

Vid överlåtelsen av operationsfaddermedlen från vänster generalsekreterare 
Maarit Kuikka, sjukhusarbetsgruppens ordförande Erkki Laine, president Simo 
Tupasela och PDG Arno Mattsson.
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Julen närmar sig – kalenderårets sista 
månad är en bråd tid

Tuomo Holopainen
Ordförande

Jag har med glädje lagt märke till 
på hur många sätt lionen gör något 
gott. Då julen närmar sig ordnar 
klubbarna hundratals evenemang 
och serviceaktiviteter. Målgruppen 
är barn och ungdom, krigsvetera-
nerna,  mindre bemedlade, seniorer 
och många andra grupper. Konser-
ter som klubbarna ordnar och andra 
evenemang erbjuder upplevelse som 
ökar samhörigheten och förbättrar 
bilden av lionsklubbarna bland all-
mänheten. 

Under hösten har vi med många 
olika aktiviteter fått positiv publicitet 
överallt i landet. Bra exempel är bl.a. 
Näsdagen, Tack veteranerna-service-
aktiviteten samt Lions Quest och vår 
Ansvaret är vårt-aktivitet vilka alla 
har nått över nyhetströskeln t.o.m. i 
sociala media.

En synlig aktivitet är som bäst på 
gång när den här tidningen utkom-
mer. Det är postandet av Lionsför-
bundets julkort till våra vänner. På 
varje kort finns vår logo ”Lions –
många sätt att göra gott.” Det ger 
en fin bild av vår verksamhet. Jag 
uppmuntrar varje lion att köpa för-
bundets julkort. Intäkterna från jul-
korten går till att stöda klubbarnas 
och lionsförbundets barn- och ung-
domsaktiviteter. Också här är vi med 
om en god sak.

Vår organisations 
100-årsjubileumskampanj 

har börjat

Åtgärderna för firandet av Lions-
organisationens 100-årsjubileum 
startade 1.7.2014. Det egentliga 
jubileumsåret firar vi i Finland och 
i den övriga världen 2017. Interna-
tionella presidenten Joe Preston har 
bjudit in alla klubbar till den här his-
toriska händelsen genom att delta i 
ett serviceprogram vars mål är att 
hjälpa och tjäna sammanlagt 100 
miljoner människor fram till decem-
ber 2017. Jubileumsårets svensksprå-
kiga sidor har öppnats på adressen 
www.lions100.org/SW. Det lönar sig 
att bekanta sig med sidorna.

Lionsklubbarna och lionen kan 
delta i serviceutmaningen genom att 
inrikta sina hjälpinsatser på fyra pro-

gram: Ungdomar, Syn,  Hungersnöd 
och Miljö. Det världsomfattande 
målet är att hjälpa 25 miljoner 
människor inom varje program. De 
finländska lionsklubbarna har hund-
ratals olika serviceaktiviteter där en 
betydande del kan inriktas på något 
av de nämnda programmen. För att 
man ska kunna följa upp hur målen 
uppnås är det viktigt att klubbarna 
rapporterar alla sina insatser. Klubb-
sekreterarna har fått instruktioner 
om rapporteringen.

Medlemsprogrammet 
Ask One – Fråga En och 
Keep All – Behåll Alla 

fungerar

Vårt medlemsprogram har visat att 
det fungerar. Riktningen på medlem-
sutvecklingen har börjat gå uppåt 
trots att den ännu i detta skede visar 
ett minus. Nu gäller det att hålla hög 
fart. Det hörs positiva nyheter från 
olika håll i Finland. ”Vi tog in en, vi 
tog in tre, vi tog in fem nya medlem-
mar”, sådana nyheter är musik i mina 
öron. Jag uppmanar fortsättningsvis 
varje lion att fråga minst en ny med-
lem, eller två. Mera ber jag inte!

Orsaker till att gå med i en 
lionsklubb är bl.a.
– Vilja och entusiasm att göra gott 

och hjälpa dem som är i behov 
av hjälp

– Vilja att få nya vänner och att 
känna samhörighet

– Verksamhet som både är 
internationellt och lokalt inriktad

– En bra hobby, meningsfull 
fritidssysselsättning

– Möjlighet till att utveckla sig 
själv och att lära sig något nytt

Hela tiden bör man sköta om klub-
bens goda vi-anda och försäkra sig 
om att Lionslågan inte släcks ut hos 
en enda medlem. Jag hoppas att 
varje klubb och varje distrikt är star-
kare vid periodens slut än vid peri-
odens början. Att förverkliga det 
här målet borde vara en hederssak 
för varje klubbmedlem och varje 
distriktsguvernör.

Vi förlorar förvånansvärt många 
som har varit medlemmar under tre 
år. Under den närmaste tiden kom-
mer vi att reda ut orsakerna till att 
man lämnar klubben genom att göra 
en stickprovsundersökning. Den 
noggrannare informationen om orsa-
kerna till att man avgår hjälper oss 
att utveckla rekryteringen, utbild-
ningen av nya medlemmar, kommu-
nikationen samt faddrarnas verksam-
het. Troligtvis får vi en mängd med 
nya idéer för att utveckla klubbverk-
samheten. 

I januari kommer  
vi ihåg vår organisations 

grundare

Traditionellt firar vi i januari vår 
organisations grundares, Melvin 
Jones, födelsedag (f. 13.1.1879). 
Många klubbar och distrikt har långa 
 traditioner att ordna Melvin Jones- 
fester. Jag hoppas att så många som 

Förbundets ordförande Tuomo Holopainen framför mångfalden av 
klubbstandarer.

 möjligt, lion, partner och leomed-
lemmar deltar i dem.

I början av året 10–16.1.2015 
infaller lionens världsomspännande 
servicevecka. Serviceveckan läm-
par sig utmärkt bra för att förverk-
liga Tack Veteranerna! -serviceakti-
viteten.

God Jul och  
Gott Nytt År

När den här tidningen utkommer har 
vi bara några veckor kvar till jul. Ett 
varmt tack för ert aktiva och positiva 
servicearbete.

Jag önskar alla lion, partner och 
leomedlemmar en Fridfull Jul och ett 
framgångsrikt år 2015.

Starkare tillsammans!
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Årets Europa Forum hade en fest-
ligare prägel än normalt då det var 
fråga om 60:e gången det hölls. Eng-
lands och Irlands multipeldistrikt 
MD 105 hade lovat stå för arrang-
emangen. Arrangörerna var erfarna 
eftersom de föregående gång ordnat 
Forumet i Bournemouth 2006.

Ramarna för mötet var goda. Det 
lokala Hilton hotellet var stort och 
utrustat för att hålla stora möten. 
Under hela tillställningen behövde 
man inte lämna hotellet och det hade 
man inte heller riktigt lust till. Väder 
och vind var inte det bästa och en 
resa in till Birminghams centrum var 
ganska lång.

Till sitt innehåll var mötet kon-
ventionellt. Möten med interna-
tionella presidenterna, seminarier, 
arbetsgrupper med lionsteman, 
ungdomsutbyte och Young Ambas-
sador-tävlingen. Det ordnades också 
musiktävling, den här gången med 
valthorn som instrument. Finland 
var representerat av en ung musiker 
men tyvärr blev det ingen prisplats 
den här gången.

Vid Forumets beslutsfattande 
möte rörde det sig i huvudsak om 
ändringar i Forumets stadgar. Ett av 
de viktigaste målen för Forumet är 
skapandet av förbindelser och vän-
skapsband mellan de olika länderna. 
I Birmingham hade man goda för-
utsättningar för att främja de här 
målen både vid seminarierna och 
vid de gemensamma kvällstillställ-
ningarna. Enligt förhandsuppgifter 
var ca 750 deltagare på plats.

De nordiska 
ordförandena möttes

Före det officiella öppnandet av 
Europa Forum höll de nordiska ord-
förandena ett möte under ledning 
av Danmarks ordförande Benny 
Nissen Raun. Mötet behandlade 
gemensamma nordiska lionsange-
lägenheter.

Vid ordförandenas möte tog man 
del av en rapport om NSR:s gemen-
samma projekt i Tbilisi, Georgien där 
man byggt en ögonklinik som öpp-
nas i november. De danska lionen har 
lett arbetet på kliniken. Alla nordiska 
länder har bidragit med medel för 
byggnadstillbehör och övrig utrust-
ning. Då det gällde nästa nordiska 
projekt kom man ännu inte längre 
än till en presentation. Det finns tre 
projekt på förslag där Finlands för-
slag är tillverkning av solkokare till 

Afrika. Beslutet om det följande pro-
jektet fattas vid NSR:s möte i januari.

Mötet beslöt att förnya NSR:s 
logo genom att lägga till flaggorna 
för självstyrelseområdena Åland, 
 Färöarna och Grönland. Utbild-
ningen av 1:a VDG väckte diskus-
sion. Förslaget var att utbildningen 
skulle ordnas i samband med 
NSR-mötet i Danmark. Bakom tan-
ken stod  Danmark, Sverige, Norge 
och Island. För dem hålls utbild-
ningen på svenska. Finland ville 
ännu ha tid att fundera på sitt eget 
beslut. För finländarna ges utbild-
ningen på finska och det är kan-
ske effektivare att ordna den egna 
utbildningen i Finland. Regionleda-
ren för den nordiska utbildningssek-
torn, Hilde Straumsheim har redan 
gått med på detta. Beslutet om plat-

sen för utbildningen fattas i sam-
band med guvernörsrådets möte i 
november i Ylivieska.

Europeiska rådsmötet

Före själva rådets (Council) möte 
diskuterades förslaget att  Tyskland 
skulle bilda ett eget område på 
samma sätt som Storbritannien 
och Italien, som är mindre lions-
länder än Tyskland. Österrike och 
Schweiz som hör till samma grupp 
som  Tyskland hade inte något att 
invända mot förslaget som godkän-
des efter omröstning.

Mest diskussion vid rådsmötet 
väckte arrangörsrättigheterna för 
Europa Forum år 2018. Frågan var om 
Makedonien kunde klara av arrang-
emangen för ett så stort evenemang 

då antalet lionmedlemmar i landet är 
under 1  000. Efter omröstning god-
kändes arrangörsrättigheterna.

Samarbetet mellan 
medlems- och 

utbildningsprogrammen 
aktualiserades

I seminarieprogrammet vid Europa 
Forum ville man betona samarbete 
mellan medlems- och utbildnings-
programmen. Helena och Tapani 
Rahko höll ett gemensamt semina-
rium som från arrangörernas sida 
hade getts den utmanande rubri-
ken gällande exempel i praktiken 
på medlemprogrammets (GMT) 
och utbildningsprogrammets (GLT) 
sam arbete. Helenas seminariefö-
redrag behandlade Vind i Seglen 
 (LeijoNaiset)-kryssningen. Den pre-
senterades som ett innovativt sym-
posium som stöder medlemsrekry-
teringen.

Den internationella organisatio-
nen har för några år sedan lanserat 
kvinnosymposier och Helena har 
fört fram idéerna till en finländsk 
modell tillsammans med den tidi-
gare GLT-koordinatorn Maija-Liisa 
Heikkilä. Kryssningarna för kvinnor 
har planerats för att speciellt stöda 
kvinnomedlemskap men med hjälp 
av seminarierna och verkstäderna 
har man även gett vägkost för att 
utveckla klubbverksamheten, ser-
viceverksamheten och de kvinnliga 
 lionens ledarskap.

Tapani Rahko höll ett anförande 
om den finländska förändrings-

Feststämning på Europa Forum

Finländare på Europa Forum. Från höger förbundets ordförande Tuomo Holopainen med maka Kaija, vice ordförande 
Jari Rytkönen med maka Taru, PDG Ilkka Siissalo med maka, DG Sanna samt distriktsguvernörerna Sini Eloholma och 
Heikki Hemmilä.

Internationella presidenten Joe Preston hejar på sitt gäng. Foto: Heikki Hemmilä.



6/14  LION  67

ledarutbildningen som man gett 
på Lionsförbundets kurser och i 
distrikten sedan början av 2008. I 
Finland är utbildningen bra plane-
rad och genomförd och stöder indi-
rekt utvecklingen inom klubbarna 
och deras livskraft och via det även 
medlemsutvecklingen. I diskussions-
delen efter presentationerna konsta-
terade man att medlems- och utbild-
ningsprogrammen stöder varandra 
och ett samarbete mellan dem är 
viktigt på alla nivåer. Samtidigt kan 
man speciellt i medlemsprogrammet 
använda sig av element som ingår i 
utbildningsprogrammet.

Föredragen uppskattades och 
den lilla föreläsningssalen var full 
av  åhörare. Framför allt bad man 
om att få kopior till ett flertal län-
der. Åtminstone i Sverige och Indien 
kommer man att utnyttja modellen 
till kvinnosymposier som Helena 
berättade om. Likaså var man intres-
serad av vår förändringsledarutbild-
ning och hela seminariet ansågs, 
utgående från kommentarerna, var 
en utmärkt framställning om ”bästa 
praxis”.

Senare under samma dag behand-
lade man vid flera seminarier mera 
teoretiskt samma ämnesområde 
d.v.s. GMT-GLT-samarbetet. Det här 
tyder på att ämnet som sådant anses 
aktuellt, sett ur organisationens syn-
vinkel.

Arbetet med varumärket 
i rampljuset

Vid kommunikationsseminariet pre-
senterade Tapani Rahko det finländ-
ska lionsvarumärkesprojektet. Det 
här arbetet som leds av generalse-
kreteraren Maarit Kuikka väckt också 
intresse bland åhörarna. Det finländ-
ska varumärkesarbetet presenterades 
till en börja med verklighetsförank-
rade exempel. Därefter höll en extern 
expert ett föredrag om kommunika-
tion och varumärke under samma 

seminariesession. PID Erkki Laine 
presenterade på seminariet det fin-
ländska ögonsjukhusprojektet i Sri 
Lanka.

Rådgivande  
kommittén

Tapani Rahko började sin treårspe-
riod som medlem i Europa Forums 
rådgivande kommitté. Som vägkost 
till den följande arrangören hopp-
ades kommittén bl.a. på mera för-
handsinformation t.ex. i Lion-tid-
ningarna eller på webbsidorna så att 
ännu flera lion skulle komma med på 
det här årliga evenemanget för euro-
peiska lion.

Riktningen på 
medlemsantalet kan 

endast vara uppåt

Oron för den negativa medlemsut-
vecklingen finns inte bara i Finland 
utan också ute i Europa. Medlems-
antalet i Europa har sjunkit sedan 
2005. GMT International Coordina-
tor PID A. P. Singh konstaterade sar-
kastiskt att nu är man säkert redan 
så på botten att det inte finns någon 
annan riktning än uppåt. Endast 
Tyskland och Schweiz har ökat sitt 
medlemsantal men kravet är att med-
lemsantalet bör öka i alla länder.  
33 % av de europeiska klubbarna 
har under den senaste perioden inte 
tagit in en enda ny medlem. Kvin-
nornas andel är bara 20 % och även 
den situationen bör bli bättre.

Det här var ord och inga visor. 
De europeiska lionsexperterna 
förde fram sätt med vilka man kan 
svänga situationen till det bättre. 
Alltså ”Ask1” och ”Keep almost 
all” och flera kvinnor, flera unga 
utan att glömma åldersgruppen 
59+. Vid sidan av de traditionella 
klubbarna uppmuntrade man till 
att grunda filialklubbar, familjeklub-
bar och special klubbar, t.ex. knuten 

till någon annan hobbyverksamhet 
(dans, idrott).

I den Östeuropeiska kommit-
tén berömde man Finland för att ha 
infört lionsverksamhet i många öst-
europeiska länder.

Som positiva saker konstaterade 
man bl.a. de 14 klubbarna i Ukraina. 
Turkiet håller farten uppe och man 
har grundat en klubb i Kazakstan. 
Slovenien är i färd med att grunda 
en klubb i Montenegro och Ungern 
i Slovakien.

I många länder har lionismen 
upplevat både toppar och djupa 
dalar under de senaste 25 åren. 
Efter den första ivern börjar klubbar 
försvinna. Orsaken är bl.a. felaktiga 
förväntningar på den status som 
ett medlemskap för med sig, busi-
nesstänkande i stället för välgören-
het, i värsta fall ren och skär brotts-
lighet. I många länder var det pro-
blem med tullen, den internationella 
betalningsrörelsen och med de lokala 
myndigheterna.

Man såg en ökad utbildnings-
verksamhet som en lösning, speci-
ellt i de östeuropeiska länderna så 
att man undviker visum- och betal-
ningssvårigheter. Målet skulle vara 
att få guiding lions som känner det 
lokala språket och den lokala kul-
turen. Man funderade också på ett 
gemensamt östeuropeiskt språk. Alla 
äldre människor kan ryska, de unga 
behärskar givetvis engelska.

Betydelsen av seminariet märktes 
i det att 2:a vicepresidenten Jitsuhiro 
Yamada var på plats. Han lade ändå 
inte så stor vikt vid språksvårighe-
terna då han jämförde situationen 
med OSEAL-områdets flerspråkighet.

Från Leo till Lion

I Från Leo till Lion-seminariet del-
tog sällsynt många leomedlemmar. 
Vid seminariet konstaterade man att 
det här är en positiv utveckling där-
för att man under de tidigare årens 
seminarier mest har diskuterat  lionen 
emellan.

I inläggen från leomedlemmarnas 
sida kom det fram att man ännu upp-
levde övergången till lion som pro-
blematisk, speciellt i de länder där 
lionens medelålder är hög. För att få 
en ändring till stånd efterlyste man 
egna initiativ från leomedlemmar-
nas, unga vuxnas sida att grunda 
nya lionsklubbar och att ge de gamla 
lionen en spark i baken. Leomedlem-
marna är vana vid att agera i stället 
för att hålla möten.

Den samstämmiga åsikten vid 
seminariet var dock att trots att 
man redan gjort arbete för att räta 
ut vägen för leo till lion, måste man 
fortsätta det här arbetet.

Sociala media

Sociala media är inte enbart en publi-
ceringskanal, utan det är även fråga 
om interaktion. Det här bör man all-
tid komma ihåg när man har att göra 
med sociala media.

Då klubben beslutar sig för att gå 
med i sociala media bör man först 
bekanta sig med olika kanaler och 
göra upp en plan hur man ska fung-
era. Det finns många olika kanaler 
och man bör välja den som bäst tjä-
nar en. Oftast faller valet på Face-
book och/eller Twitter. Sociala media 
är ett billigt och lätt sätt att få publi-
citet, man kan själv publicera och 
det är inte svårt att få sin berättelse 
att gå igenom. Det kan det däremot 
vara t.ex. då det gäller den lokala 
pressen.

Vid seminariet hade man som 
exempel MD 105 och dess verksam-
het i sociala media. De har sidor på 
Facebook samt också ett konto på 
Twitter. Multipeldistriktet har en 
koncentrerad rådgivning/stödtjänst 
för klubbar. Det här kunde man 
även fundera på hos oss i Finland 
och likaså riktlinjer och direktiv som 
stöd för klubbarna.

Sammandraget av rapporterna 
gjordes av Raimo Naumanen

Festsalen på Hotel Hilton fylldes av europeiska lion under det 60:e Europa 
Forum. Foto: Heikki Hemmilä.

Forumets presidium, andra från vänster finländska ID Jouko Ruissalo. 
Foto: Heikki Hemmilä.
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Periodens andra guvernörsrådsmöte 
hölls i Ylivieska 22.11.2014. Arang-
örer var LC Ylivieska, LC Ylivieska/
Huhmari och LC Ylivieska/Savisilta. 
Det digra mötesveckoslutet inleddes 
redan på fredag 21.11 med styrelse-
möte och guvernörsrådets eget infor-
mationsmöte och fortsatte på lör-
dag med öppningsfest och semina-
rier och de egentliga guvernörsråds-
förhandlingarna. På söndagen hölls 
informations- och utbildningstillfäl-
len för distriktsguvernörerna och 1:a 
vice distriktsguvernörerna och där-
till höll Arne Ritari-stiftelsen styrel-
semöte.

Guvernörsrådsmötets öppnings-
fest på lördag förmiddag inleddes 
med att pastor, lion Aila Harvala höll 
en morgonandakt varefter DG Heikki 
Hemmilä hälsade de närvarande väl-
komna. Förbundets hälsning fram-
fördes av ordföranden, CC Tuomo 
Holopainen som bl.a. nämnde att vi 
har många utmaningar framför oss 
men att vi också kan notera positiva 
trender som t.ex. att vi i flera sam-
manhang fått en ökad synlighet och 
att vi nu i mitten på hösten kan se 
att medlemsutvecklingen är på väg 
uppåt.

Ylivieska – större än  
vad det är stort

Stadens hälsning framfördes av 
stadsdirektören Terho Ojanperä som 

berättade om staden Ylivieska, en 
växande stad i utveckling och som 
är ”större än vad det är stort”. Festta-
let hölls av undervisningsrådet, PDG 
Tapio Hanhineva som bl.a. anekdo-
tiskt berättade om den gamla man-
nen som erbjöd den förbipasserande 
att äta av hans äpplen och dricka ur 
hans brun, allt som han hade tillräck-
ligt av, och därtill vila sig på hans 
bänk bara av den orsaken att han på 
detta sätt kunde få träffa bra och fina 
medmänniskor. Fest talaren framhöll 
att vi lion kan överbrygga olik heter 
och efterlyste flera kvinnoklubbar. 
För det musikaliska inslaget stod  
Päivärintaskolans barnkör under 
 ledning av Sanna Hilonen.

Mötets seminariedel var uppde-
lat i två sessioner, den första med 
titeln ”Lionens framtid” och den 
andra med ”Framåt genom exempel” 

Lionens framtid

Den första sessionen inleddes av 
PDG Pertti Harju som gav en sam-
manfattning av erfarenheterna från 
årsmötet i Björneborg i juni 2014. 
Responsen har varit positiv och 
ekonomiskt kunde årsmötet föras i 
hamn tack vare den talkoanda som 
arrangörsklubbarna uppvisade. Man 
utförde sammanlagt över 10  000 tal-
kotimmar och för klubbarna var den 
ekonomiska behållningen god.

Som rubrik på generalsekreterare 

Maarit Kuikkas seminarieanförande 
var ”Quo vadis Lions Finlandiæ?” 
d.v.s. vart är vi på väg? Huvudsakli-
gen berördes förbundets ekonomiska 
situation och de åtgärder så man 
måste vidta för att möta de ekono-
miska utmaningar som ett negativt 
ekonomiskt resultat perioden 2013–
2014 ger anledning till. 

Projektforskaren Nina Rantamäki 
redovisade för sin forskning kring 
frivilligarbete och socialtjänster på 
landsbygden och kunde berätta att 
de främsta förutsättningarna på ett 
bra och tryggt liv på landsbygden 
förutsätter – att vägen är plogad – att 
man ser ljusen i fönstren hos gran-
nen och – att internet-förbindelserna 
fungerar; något att tänka på.

Framåt genom exempel

DG Heikki Hemmilä inledde den 
andra sessionen med att redogöra 
för det pilotprojekt som man i O- di-
striktet  genomfört kring klubbens 
excellensprocess (CEP) som är inter-
aktiv process som samlar medlem-
marna för att gå igenom var klubben 
står i dag och var den vill vara i mor-
gon. De främsta resultaten av pro-
jektet var att man förde en djupare 
diskussion om lionismen, de invol-
verade klubbarnas samarbete för-
bättrades likaså klubbarnas synlig-
het. Därtill fick man ett bättre grepp 
om de behov av hjälpinsatser som 
det okringliggande samhället har. 
 Nästan som ett svar på detta berät-
tade ordförande för föreningen Yhtei-
sestä Ovesta ry om Mormorskamma-
ren ”Tuokiotupa”.

Förbundets ordförande Tuomo 
Holopainen redogjorde i sitt anfö-
rande om alla de riksomfattande 
aktiviteter som är på gång inom vår 
lionsorganisation. PDG Pirkko Viha-
vainen hade som tema ”Kvinnor i 
Lions”. Hon redogjorde för med-
lemsläget gällande kvinnliga lions 
och de åtgärder som gjorts för att få 

flera kvinnor med i vår organisation. 
Andelen kvinnor i vår medlemskår 
uppgår nu till 17.9 %.

Bokslut och 
verksamhetsberättelse

Vid det egentliga guvernörsrådsmö-
tet behandlades verksamhetsberät-
telsen och bokslutet för perioden 
2013–2014 som går vidare till års-
mötet i Vuokatti 13.6.2015. I sin 
genomgång av verksamhetsberät-
telsen redogjorde den föregående 
ordföranden, IPCC Asko Merilä, för 
utfallet jämfört med de planer och 
mål som man ställt upp för perio-
den. Medlemsutvecklingen och eko-
nomin kunde inte till alla delar nå 
upp till de uppställda målen medan 
lions organisationens synlighet och 
därmed arbetet med vårt varumärke 
kunde uppvisa positiva förtecken.

Guvernörsrådet beslöt att den 
internationella verksamheten ska 
bilda en egen bransch inom förbun-
det. Befattningen som förbundets 
kommunikationsledare kommer att 
lediganslås på nytt eftersom ingen 
sökande meddelat sitt intresse under 
den tid som befattningen varit ledig-
anslagen. 

Guvernörsrådet godkände fördel-
ningen av intäkterna från den kom-
mande Röda Fjädern-insamlingen där 
bl.a. klubbarna får 25 % av brutto-
intäkterna för att stöda ungdoms-
arbete lokalt.

Som traditionen bjuder avsluta-
des möteslördagen med en kvällsfest 
som den här gången samtidigt var 
en Melvin Jones- och Arne Ritari-fest 
vid vilken Markus Paavilainen LC 
Ylivieska/Huhmari, Roy Brunell, LC 
Karleby, Heidi Pasanen, LC Himanka, 
Jouni Permi, LC Himanka och Kari-
Pekka Kenakkala, LC Himanka utsågs 
till Melvin Jones Fellows och till 
Lionsriddare dubbades Reijo Kari-
niemi LC Ylivieska/Huhmari. 

BVL

Guvernörsrådsmöte 
med späckat program 
i Ylivieska

Generalsekreterare Maarit Kuikka redogjorde för åtgärder för att stabilisera 
förbundets ekonomi. Foto: BVL.

Sången klingade då lionsklubbarna i Ylivieska presenterade sig på öppnings-
festen vid guvernörsrådets möte. Foto: BVL.
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Tillsamman uträttar vi mera – även då det gäller 
ungdomsaktiviteter 

Fram till början av december har man redan löst in närmare 40 % av 
 lotterivinsterna vilket betyder att en större del av vinsterna ännu finns 
gömda någonstans. Bl.a. huvudvinster finns ännu ute bland oskrapade 
lotter. Det samma gäller  elassisterade Jopo-cyklar, tablettdatorer och andra 
vinster.

I december kan man t.ex. sticka in en Lionslott i lion-julkortskuvertet 
och på julaftonen  som gåva i julgubbens säck. Lionlotten passar även 
utmärkt som pris och vinst vid klubbaftnar och den kan ges som tack till 
en föredragshållare. Det här året kan lotterna säljas och ges både till lion 
och till utomstående personer.

Tillsammans uträttar vi mera

För enskilda klubbar är projekt som går på flera tiotusentals euro ofta 
omöjliga att genomföra. Därför utnyttjar vi Lions-samfundets gemen-
samma medelinsamlingsaktiviteter med vars intäkter man kan gå iland 
med betydligt större projekt än vad enskilda klubbar och inte ens grann-
klubbarna tillsammans kan göra. Många av våra aktiviteter som riktar sig 
till ungdomar är gränsöverskridande, internationella, såsom t.ex. ung-
domsutbytet men kan också vara på lokalnivå där vi behöver varandras 
hjälp t.ex. att orda ungdomsbandtävlingen Skeba. Medelinsamlingar på 
förbundsnivå för ett visst ändamål gör det möjligt att agera på lokalnivå.

Mera lotter får man från förbundet

Årets lotteri har som huvud vinster 10 st. resor för två personer till Hono-
lulu, Hawaii, till det internationella Lions-årsmötet. Lionslotterna får 
säljas fram till 31.1.2015 och är en utmärkt Lions-produkt vid publik-
aktiviteter, som vinster i klubben och som en gåva överlag. Man kan fråga 
efter flera lotter av Satu Hildebrand på förbundets materialförsäljning  
satu.hildebrand@lionstoimisto.fi. Ytterligare uppgifter: Lotteriarbetsgrup-
pens ordförande Esa Ojapalo, esa.ojapalo@lions.fi. 

För Lions Quest del har perioden 
fått en utmärkt start och för det har 
man bl.a. distriktens och klubbar-
nas funktionärer att tacka för. De 
kurser som man hållit har varit väl-
fyllda och målet på 25 deltagare per 
kurs har i vissa fall överskridits. Det 
här gör det möjligt att nå det utsatta 
målet för höstens del och skapar en 
god grund för att man ska nå målet 
för hela verksamhetsperioden.

Under det här året händer det 
mycket inom Quest. Vi har just 
fått färdigt en andra genomgång 
av utbildningsmaterialet och det 
 publiceras på utbildningssektorns 
storevenemang, Educa-mässan, i 
början av nästa år.

LQ-nättjänsten har öppnats för-
nyad och den betjänar elektro-
niskt fostrare som gått på kurs, 
våra LQ-utbildare samt -tjänstemän 
genom att förmedla undervisnings-
material och som en kontaktlänk 
mellan olika parter.

Under hösten har man med stöd 
av ett anslag på 100  000 euro från 
LCIF och med Helsingfors Univer-
sitet som bakgrundskraft inlett en 
konsekvensundersökning som  gäller 
Lions Quest-kurserna. Resultaten 
publiceras i en internationell veten-
skaplig tidskrift och de kan användas 
då man utvecklar utbildningspro-
grammet såväl i Finland som interna-
tionellt. Undersökningen utförs av 
vår utbildare Markus Talvio som för-
svarar sin doktorsavhandling i slutet 
av november 2014.

Under perioden kör vi fyra Road 
Show-tillställningar vilket i prakti-
ken betyder att huvudutbildaren 

Ett stort tack till alla de lion och 
ladies som tog del i den här perio-
dens Näsdagskampanj. Vårt resultat 
på 126  000 euro överstiger med god 
marginal den summa som vi senaste 
år samlade in fram till Näsdagen. 
När insamlingstiden går ut i slutet 
av året vet vi den exakta summan.

Näsdagskampanjen är så klart 
ingen tävling mellan distrikten om 
vem som visar upp det bästa resul-
tatet, men som ni vet, om lionen 
tillsammans gör något så blir det 
lite av en tävling. Den här gången 
tackar jag A-, I- och K-distrikten all-
deles speciellt för att de fick mest 

Lionslotterna 
perioden 
2014–2015

Tack alla 
Lions Quest-aktörer!

Ulla och undertecknad håller ett 
informations- och diskussionstill-
fälle med klubbarnas och distrik-
tens Lions Quest-aktörer. De till-
ställningar som man ordnat tidigare 
har varit mycket lyckade främst där-
för att de lokala deltagarna visat en 
så stor entusiasm.

På begäran översätts material 
som är ämnat för de svensksprå-
kiga klubbarna i Finland utgående 
från det material som vi använder 
på finskt håll och vi avstår från det 
material som nu används och som 
skaffats från Sverige. Det här är vik-
tigt därför att vi i vårt eget material 
har beaktat de krav som det finländ-
ska skolsystemet ställer.

Det nya marknadsföringsmateri-
alet har fått ett gott mottagande och 
distrikten och klubbarna har tagit 
det till sig som ett arbetsredskap i 
sin verksamhet. 

Ansvaret är vårt-broschyren har 
i många klubbar tagits upp som en 
fortgående aktivitet. Broschyren är 
inte bara ett viktigt stöd i uppfost-
ran, den skapar också en bild av 
lionsorganisationen som en modern 
serviceorganisation som följer med 
sin tid.

Jag tackar alla lion som arbe-
tat med och för Lions Quest och 
jag hoppas att ni under verksam-
hetsperiodens andra hälft satsar på 
den här viktiga aktiviteten. Ert stöd 
behövs speciellt nu då vi i vårt sam-
hälle lever under ekonomiskt knappa 
tider.

Osmo Harju
Ordförande för förbundets Lions 

Quest-arbetsgrupp

medlemmar att ta del i insamlingen.  
I K-distriktet deltog något över 68 %, 
I-distriktet motsvarande över 57 % 
och A-distriktet 42 %. Ju flera klub-
bar deltar, desto bättre lyckas vi, det 
må sedan gälla vilken kampanj som 
helst.

Vi återkommer ännu till Näsdags-
kampanjen 2014 i ett senare skede 
då vi känner till det slutliga resulta-
tet. Tack än en gång för ni deltagit 
i kampanjen och välkommen med 
i fortsättningen i allt större skaror. 

Jorma Laurila, 
förbundets Näsdagsansvarig

Resultatet av lionsklubbarnas böss-
insamling 126 000 € visas upp i tele-
visionen under Näsdagskvällen. Ett 
år tidigare var motsvarande resultat 
110 000 €. Foto: Antti Tuomikoski.

Ordförandeparet för Finlands Lions-
förbund Tuomo och Kaija Holopai-
nen samt generalsekreteraren Maa-
rit Kuikka i TV 2:s Näsdagsstu-
dio i Tohloppi då rekordsumman på 
126  000 euro tillkännages: Häftigt. 
Foto: Antti Tuomikoski.

Näsdagskampanjen 2014 – Lionen samlade in 126 000 €
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Höstens varumärkesturné är förbi. 
Tack till er alla ca 200 lion som var 
med och diskuterade Lionsvarumär-
ket och hur man ska göra det kla-
rare och tydligare. Andan var god 
vid sammankomsterna och man fick 
en känsla av att nu vill man verk-
ligen göra något åt saken. Arbetet 
med vårt varumärke upphör så klart 
inte med detta. Härnäst funderar 
varumärkesgruppen på verktyg för 
utvecklandet av varumärket i klub-
barna.

Vår gemensamma utmaning med 
vårt varumärke har att göra med att 
öka vår synlighet både lokalt, regio-
nalt och nationellt. Ett sätt att göra 
det här är att vi regelbundet börjar 
utnyttja den internationella servi-
cedagen 8.10. och Lions-veckan i 
januari. Drömmen är att den inter-
nationella servicedagen och de eve-
nemang som byggs upp kring den 
skulle vara lika känd och ihågkom-
men som t.ex. Hungerdagen, Näs-
dagen eller kyrkans Gemensamt 
ansvar-insamling. För att drömmen 
förverkligas behövs planering och 
gemensamma teman för alla. Det 
här erbjuder som bäst Lionsorgani-
sationens 100-årsjubileumsutma-
ning (ungdomar, syn, hungersnöd 
och miljö). Det planeras t.o.m. att 
de aktuella temana utnyttjas då man 
ordnar servicedagen under de föl-
jande åren då även Röda Fjädern-in-
samlingen 2016–2017 ger sitt till då 
vi ska öka synligheten. 

Nya modellstadgar  
för klubbarna

Patent- och registerstyrelsen god-
kände i mitten av oktober förslaget 
till nya modellstadgar för klubbarna. 
Bottnen till de nya modellstadgorna 
hittar man på http://www.lions.fi/
for_medlemmar_. De förnyade stad-
garna gör det möjligt att godkänna 
nya medlemmar med en snabbare 
procedur via elektroniskt möte på 
distans. Enligt bestämmelserna i för-
eningslagen bör det finnas direktiv 
för ordnandet av möte på distans. 
Förbundets stadgekommitté har gjort 
upp en modell som följer förbundets 
direktiv gällande ordnande av sådana 
möten. 

I klubbens modellstadgar har man 
också beaktat terminologin: klub-
ben har styrelsemöten, stadgeen-

liga klubbmöten (2) och därutöver 
månadsträffar. Med det här vill man 
betona det att klubbarnas månatliga 
sammankomster inte skulle vara en 
upprepning av styrelsemötet utan 
en mera informell sammankomst där 
man betonar en glad och menings-
full lionsverksamhet.

Utbildningsutrymmet  
i Lionhusets nedre 
våning är färdigt 

Det dryga hundra kvadratmeter stora 
utrymmet i nedre våningen på Kyr-
kobyvägen 10 har i oktober tagits i 
användning för förbundets utbild-
nings- och mötesändamål. I utrym-
met har man bl.a. hållit utbildning 
för andra vice distriktsguvernörerna 
och Lions Quest-utbildningar. Man 
har gjort upp direktiv för hur utrym-
met används som kan fås från för-
bundets kansli (Satu Hildebrand). 
Satu svarar även för reserveringarna 
av utrymmet.

Utrymmet kan reserveras för 
klubbarnas och distriktens utbild-
ningstillfällen och det kommer även 
att marknadsföras åt utomstående 
mot en mindre ersättning. 

Lionskansliets 
öppethållningstider 

under jultiden

Förbundets kansli är stängt under 
vecka 52.

Generalsekreteraren håller julle-
digt 15.12.2014–7.1.2015.

***

Ett varmt tack för den gångna för-
sta delen av verksamhetsperioden. 
Ni har igen lämnat spår av era tassar 
genom era aktiviteter, det vill säga, 
ni har gjort gott på många olika sätt.

Jag var 7.11. i Tammerfors vid 
inspelningen av Näsdags-showen 
såsom många av våra samarbetskum-

paner. Jag fick uppleva stor glädje 
och stolthet då lionens insamlings-
resultat offentliggjordes: 126  000 €, 
för vilket många med tårar i ögonen 
kom och tackade. Vårt arbete går 
inte till spillo! Tacket hör blott och 
bart endast till Er.

En fridfull jul till er alla

PS. Ni kommer väl ihåg att se till att 
er klubbs registreringsärenden (med-
lemskap och aktiviteter) uppdateras 
månatligen.

Röd näsa, Röda Fjädern, julrött…

Här ingen Rudolf med röda mulen utan lion som är på Näsdagskonsert 24.10.2014. Foto: Antti Tuomikoski.
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Lions Club Petalax 
höll traditionellt sikparty

 
Petalax Lions hade sitt traditionella sikparty i oktober vid Vägviken i  Petalax. 
Som inbjuden gäst besökte distriktsguvernören Erkki Ammesmäki med 
lady Anita oss, vilket nästan all distriktsguvernörer under åren har gjort 
vid det här tillfället.

Mötet var även årsmöte där bokslutet fastställdes, från verksamhetsbe-
rättelsen framkom att havreskärning till julkärvar samt laxlotteriet och pilk-
tävlingen var de mest inkomstbringande aktiviteterna i klubben. Hjälpverk-
samheten har i huvudsak bestått av talkoarbete, stöd åt behövande, julgåvor 
och fadderbarnsverksamhet, stipendier till skolor och donationer till LCIF.

Efter årsmötet följde prisutdelning för klubbens bowlingtävling. Mär-
ken för 100 % närvaro utdelades. Vidare tilldelades Lion Gustav Rönnlöv 
plaketten Melvin Jones Fellow för att han bl.a. under 6 års tid skött sekre-
terararbetet, vilket han gjort med bravur.

Distriktsguvernören Erkki Ammesmäki framförde distriktets hälsning 
och inspirerade medlemsvärvarna att vara aktiva, han fick även klubbens 
bordstandar. Efter mötet avnjöts delikatesser och den rökta siken. 

Bengt Sund

Ett av de mest centrala elementen för 
att Finland i toppen-kampanjen ska 
lyckas är att de finländska lionens 
servicestyrka bevaras och förstärks.

Den 10 november 2014 var vi  
1 389 307 lion i hela världen (ökning 
+29 192). 

Under de senaste tio åren har vi 
i Finland beträtt en väg som sakta  
sluttat neråt. Årligen har vi  förlorat 
ca 1 % av vår medlemsstyrka. Jäm-
fört med våra grannländer och 
många andra länder i världen, har 
minskning inte varit stor. Under 
10-15 år uppstår det ändå en rätt så 
stor klyfta.

 Under de fem senaste åren har 
endast distrikten M (+4/år) och  
N (+27/år) kunnat uppvisa en med-
lemsökning. Ett bra senaste år förde 
I-distriktet till etta när det gällde 
att behålla medlemsantalet då det 
5-åriga medeltalet för antalet med-
lemmar hölls på samma nivå.

  Det här året uppvisar tillsvidare 

endast L-distriktet en tillväxt. Tack 
vare det intensiva arbete som man 
påbörjat för att öka servicestyrkan.

Medlemsantalet  
ökar ute i världen

Då man läser medlemsrapporter från 
hela världen kan man inte annat än 
förvånas. Det ser ut att det skett 
en omsvängning. Det verkar all-
deles otroligt att Förenta Staterna, 
som under årtionden har visat en 
brant nedgående trend, har brutit 
den och många distrikt växer. Inte 
bara genom att grunda nya klubbar 
utan också genom att stärka befint-
liga klubbar.

Det vet vi att lionledarna i Indien 
har gjort ett hårt arbete för att stärka 
sin region och gjort den till det näst-
största i världen nästan i bredd med 
USA. Det är inget under att de får 
en representant som organisationens 
vice president.

Nu växer emellertid också Fjärran 
Östern, Sydamerika och Australien- 
regionen. Japan, som några år gick 
bakåt har under ledning av kom-
mande presidenten Jitsuhiro Yamada 
vänt på trenden.

Under bara några år har man nått 
en tillväxt på över 10  000 medlem-
mar. Vad jag vet har detta skett i 
huvudsak genom att ändra  befintliga 
klubbar till familjeklubbar.

Det område som klarast är på 
minus är Europa. Endast i Schweiz, 
Storbritannien & Irland samt i några 
tidigare östeuropeiska länder ser 
man en tillväxt. Det tidigare så starka 
Skandinavien försvagas: Island –2,2 
%, Norge –1,9 %, Danmark –1,4 %, 
Sverige –0,9 % och Finland –0,8 %.

Vi kan vända trenden

Alltför ofta har jag hört kommenta-
ren: Tillbakagången är som en natur-
kraft. Vi kan ingenting göra åt det.

Det tror jag inte på! Ifall det är 
fråga om en oundviklig trend, var-
för har nästa hela den övriga värl-
den kunnat vända på den. Var-
för kan vissa distrikt även i Finland 
behålla sin styrka och t.o.m. öka 
den? N-distriktet skiljer sig i grun-
den inte mycket från B-distriktet. I 
närheten av M-distriktet hittar man 
de starka A- och E-distrikten. L-di-
striktet som till sitt befolkningsun-
derlag kanske befinner sig i den svå-
raste situationen försöker målmed-
vetet återta sin status som ett helt 
självständigt distrikt och resultaten 
ser man redan nu!

Vilja och arbete

Vad är nyckeln med vilken vi vän-
der även Finlands trend till den som 
man ser i nästan hela den övriga 
världen. Svaret: VILJA och ARBETE. 
Med  vilket projekt har de finländ-
ska lionen misslyckats med, om det 
att man lyckas har varit en gemen-
sam vilja. Inte ett enda sådant där vi 
själva har haft något att bestämma 
om.

Att öka medlemsstyrkan har för 
Finland i toppen-kampanjen varit en 
viktig sak men ännu viktigare är den 
för Finland och lionsverksamheten i 

Finland. Hembygden och hemlandet 
behöver våra tjänster. Bara genom 
medlemsstyrka kan vi ge vårt fos-
terland dess största 100-årsjubi-
leumspresent med det resultat som 
vi  presterar genom vår Röda  Fjädern 
-kampanj.

Jag har två gånger sett vår interna-
tionella president Joe Preston för sin 
publik visa en linje som skär igenom 
en tavla. Hans budskap är: den här 
linjen må vara ett tecken på att när 
man visar den har man nått botten 
på medlemsantalet. Härifrån framåt 
finns det bara en riktning – uppåt!

Servicestyrkan växer 
– positiva signaler 
från världen

President Preston ber var och en av 
oss att fråga en ny medlem. Om vi alla 
frågar, är medlemstillväxten garante-
rad.

Vid Europa Forum i Birmingham visade president Preston en linje som skär 
igenom en tavla. ”Idag är medlemsantalet i Europa 258 627. Må den här linjen 
vara ett märke på att talet inte sjunker lägre än det här”. Låt oss åtminstone 
i Finland se till att det inte gör det.

Ask One – Fråga En

Låt oss även i Finland sätta ökad 
 servicestyrka som första prioritet. 
Det är bra att börja med den egna 
klubben. Vår presidents slogan är 
”Ask One” – ”Fråga En”. Om vi alla 
gör det och en av tio svarar ja, ja då 
växer vår medlemsstyrka garanterat.

Då det är oundvikligt att klubbar 
upphör med sin verksamhet behö-
ver vi nya i deras ställe. Där är sedan 
nycklarna i distriktens medlemsled-
ares händer. Nyckelorden är även här 
vilja och arbete.

Alla undersökningar i världen 
visar att människans beredskap och 
vilja att hjälpa och tjäna andra inte 
har minskat, snarare ökat. Även våra 
egna utredningar visar att för upp till 
100 000 finländare är lionsklubbarna 
ett lämpligt sätt att tjäna och hjälpa 
andra samt att utvecklas i en god 
vänkrets.

Fråga även du en av dem!

Harri Ala-Kulju
Tidigare internationell direktor

Kandidat till posten som 
2:a vicepresidenta

Lion och klubbsekreteraren Gus-
tav Rönnlöv har mottagit Melvin 
Jones Fellow-plaketten, de övriga 
på bilden är fr. v. I vice presiden-
ten Kenneth Skinnars, klubbens 
kassör Bengt Sund och distrikts-
guvernör Erkki Ammesmäki.
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Röda Fjädern-kommittén har under 
den gångna hösten koncentrerat sig 
på att tillsammans med de nuva-
rande distriktsguvernörerna utse en 
distriktskoordinator i varje distrikt. 
Man tog sikte på slutet av septem-
ber. Riktigt så gick det nu inte då 
rekryteringen i B-distriktet ännu är 
på hälft. Likaså har PuSu-kommit-

Engagemanget för Röda Fjädern 
väcks till liv

107-A PDG Tommi Virtanen LC Kisko

107-B öppen

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

Roddfärd med LC Nykarleby
Under den årligen återkommande kulturnatten i Nykarleby deltog klubben 
med att göra lite PR för sig genom att erbjuda en roddfärd ute på älven för all-
mänheten i träbåtar som klubben hade tillverkat för ett antal år sedan. Bilden 
är tagen när brudparet Hanne och Niklas Nylund med dottern  Nathalie tog 
en tur ut på älven. Nykarleby församling hade ordnat drop-in vigsel. Sex par 
passade på att viga sig. Vid årorna satt lion Ralf Hästbacka. BW

tén gjort upp ett utbildningspaket 
för distriktskoordinatorerna som 
man planerar ett ska vara färdigt till 
utbildningsdagen som man håller i 
slutet av november.

De 13 utsedda distriktskoordi-
natorerna har förbundit se att göra 
en stark insats för att insamlingen 
ska lyckas. Följande fas är att man 

utser klubbarnas FjäderLion. Också 
det kräver ett starkt engagemang från 
klubbens sida.

I början av november höll kom-
mittén sitt eget möte på förbundets 
kansli i Malm förutom ordföranden 
som fick vara i kontakt med kom-
mittén via Skype p.g.a. att flyg-
turen hade ställts in. Det fanns 

många ärenden på agendan och den 
intressantaste var PuSu-produktfa-
miljen eller de produkter som lionen 
runt om i Finland säljer åt medborg-
arna eller skaffar åt sig själva.

Distriktskoordinatorerna och klub-
barnas FjäderLion har en av görande 
ställning i insamlingsaktiviteten. Föl-

jande lion har lovat ställa upp som 
distriktskoordinatorer: 

Det finns många sätt att göra gott 
– ett av dem är PuSu

Matti Tieksola
PuSu-ansvarig
LC Oulunsalo

Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2015
Styrelsens möten: 5/22.1.2015
  6/20.2.
  7/26.3.
  8/23.4.
  9/12.6.

Guvernörsrådets möten 2015:  
20.–22.2.2015 Villmanstrand 
12.6.2015 Vuokatti, Sotkamo

Guvernörsrådets möten 2015:
Augusti, Luostotunturi (LC Sodankylä)
20.–22.11.2015, platsen öppen (LC Vihti/Nummela))

Lions FM-tävlingar som arrangeras 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
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Som hedersbetygelse åt Finlands 
veteraner, deras makar och åt lot-
tor ordnade Lionsförbundet ett 
lyckat Tack veteranerna!”-semina-
rium 8.10.2014. På plats var ca 200 
hedersmedborgare. Statsmakten 
representerades på tillställningen av 
riksdagens talman Eero Heinäluoma 
och försvarsminister Carl Haglund.

På plats fanns även försvarsmak-
tens tidigare kommendör Jaakko Val-
tanen. General Valtanen är också 

Tack veteranerna! -seminariet

En hedersbetygelse åt veteranerna

Vid seminariet och som representanter för statsmakten talade riksdagens tal-
man Eero Heinäluoma och försvarsminister Carl Haglund.

Verksamhetsledaren för Finlands 
Krigsveteranförbund, Markku Seppä, 
framförde veteranernas önskemål till 
statsmakten.

Festsalen i Nordeas huvudkontor var fylld av veteraner, deras makar och av lottor.

förande för den arbetsgrupp som 
ansvarade för de praktiska arrange-
mangen fungerar PCC Seppo Söder-
holm. För det musikaliska inslaget 
under festseminariet stod musikrå-
det Seppo Hovi och sopranen Taina 
Piira. Festsalen i tre etager i Nordeas 
huvudkontor i Helsingfors var 8.10 
fylld till brädden. Då tillställningen 
ordnades i Helsingfors var det natur-
ligt att närmast B-, C- och N-distrik-
ten skötte transporterna. Som kon-
ferencier fungerade medlemmen i 
delegationen, lion, överste i.a. Pekka 
Majuri.

Text och foto: 
Antti Tuomikoski

han veteran. Han deltog i vinterkri-
get som 15-årig, frivillig radist. I fort-
sättningskriget fungerade han som 
artilleriofficer.

Tre tidigare 
försvarsministrar

Tal hölls av tre tidigare försvars-
ministrar: Elisabeth Rehn, Anneli 
Taina och Seppo Kääriäinen. De del-
tog även, tillsammans med Krigsve-
teranförbundets verksamhetsledare 
Markku Seppä, i den paneldiskussion 
som leddes doktor Lasse Lehtinen. 

I talen och i paneldiskussionen 
konstaterade man att regeringens 
och riksdagens inställning till vete-
ranorganisationerna och därmed 
också till veteranerna, under de 
senaste årtiondena, blivit allt positi-
vare. Likaså konstaterades att vete-
ranorganisationerna mycket sam-
stämmigt framför sina mål till stats-
makten. 

Önskelista till den  
tredje sektorn

Finlands Krigsveteranförbunds 
verksamhetsledare Markku Seppä 
höll vid seminariet ett informativt 
inledningsanförande om veteraner-
nas situation och det aktuella hjälp-
behovet.  Önskemålen som berör 
ekonomin var i huvudsak riktade till 
statsmakten.

Verksamhetsledare Seppä kunde 
lägga fram önskemål även till tredje 
sektorn till vilken Lionsorganisatio-
nen hör. Den tredje sektorn kunde – 

om möjligt – ordna, mera än vad nu 
görs, rekreationsevenemang och ser-
viceaktiviteter. Enligt Seppä är även 
tjänster som kan förefalla små samt 
även en liten uppmärksamhet, för 
veteranerna stora och viktiga saker 
i det vardagliga livet.  

Verksamhetsledare Seppä under-
strök att ”veteranerna som utsetts 
till hedersmedborgare är glada och 
nöjda över att deras uppoffringar 
uppskattas i ett självständigt Fin-
land”

Av talarna vid tillställningen hör 
de tidigare försvarsministrarna Elisa-
beth Rehn, Anneli Taina och Seppo 
Kääriäinen samt verksamhetsledaren 
Markku Seppä till Förbundets ”Tack 
veteranerna! -delegation. Som ord-
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Uusia leoystäviä hankkimaan

M inullaM inullaM onollutsuu-
riMriM ilotoimia leoissa
lähesMlähesM viisi vuotta.

Näihin vuosiin mahtuu hyvin
monta erilaista leoystävää!
On ystäviä, jotka ovat olleet
vuosien aikana pienemmäs-
sä sekä isommassa roolissa.
Parastaonkuitenkin tutustua
uusiin jäseniin ja tehdä heis-
tä vanhojavanhojavanho ystäviä! Koska si-si-si
nun klubiisi liittyiliittyiliitt uusi jäsen?
Koska sait tavata uuden leo-
ystävän?

Järvenpään klubilla menee 
erittäin hyvin jäsenhankinnan suh-
teen. Klubilla on tällä hetkellä 13 
jäsentä ja tällä kaudella olemme 
saaneet jo yhden uuden jäsenen. 
Itse olen kuulunut Leo Club Jär-
venpäähän jo viisi vuotta. Näiden 
vuosien aikana klubissani on ollut 
vaihtuvuutta jäsenissä. On ollut 
jäseniä, jotka ovat toimineet kans-
sani koko ajan ja on ollut ystäviä, 
jotka ovat olleet klubissamme het-
ken. On ollut ihaninta tutustuttaa 
toimintaa jäsenille, jotka ovat tul-
leet jäädäkseen. Ihanaa on nähdä 
miten uudet jäsenet eivät olekaan 
enää uusia jäseniä vaan hoita-

vat nyt klubia kanssani. Aktiiviset 
jäsenet ovat lähes kokonaan vaih-
tuneet siitä kun aloitin kuun ketkä 
toimivat nyt. 

Jäsenten rekrytointi on ollut 
aktiivista klubissamme, jota kuvaa 
hieman aiemmin kuvailemani 
tilanne. Järvenpää on poismuutto 
kaupunki, eli nuoret pääosin muut-
tavat pois lukion tai ammattikoulun 
käytyään. Mikäli emme olisi toteut-
taneet tehokasta jäsenten rekry-
tointia, on mahdollista, ettei klubia 
pian olisi enää olemassa. 

Olen harmillisesti huomannut, 
että monessa klubissa on tämä 
unohdettu. Kun on kivaa yhdessä 
ja klubi hoituu omalla porukalla, on 
vaikea katsoa vuoden kahden tai 
kolmen päähän. Toiset kasvavat yli 
leoiästä, toiset muuttavat opiskelu-
jen ja työn perässä, toisilla elämän 
kiireet vievät. Kuka sitten pitää klu-
bista huolta ja jatkaa hyvän teke-
mistä ja meidän kehittämiämme 
perinteitä? Kuinka moni klubi voi 
sanoa, että tästä asiasta on pidetty 
huolta ja että mahdolliset uudet 
jäsenet olisi toivotettu iloisesti ter-
vetulleiksi klubiin?  

Moni mahtaa ajatella ”Ketä 

Teksti Senni Hautala, SLH sihteeri

minä muka saisin lähtemään 
mukaan?” Tämä on täysin väärä 
ajattelu tapa, ketä sinä et saisi 
mukaan! Paikkakuntamme on 
täynnä potentiaalisia nuoria, jotka 
eivät vain tiedä vielä leotoimin-
nasta. Kouluissa on helppo käydä 
pitämässä infoa ja kertoa kiinnos-
tuneille leotoiminnasta ja innostaa 
ihmisiä tekemään hyvää yhdessä. 
Järvenpäässä olemme pitäneet 
noin kaksi leoinfoa per kausi. Klu-
bimme tämän hetkiset presidentti 
sekä sihteeri ovat juurikin saa-
puneet klubiimme tällaisista kou-
luinfoista. Lisäksi en voisi olla iloi-
sempi, kun huomaa, että uudet 
jäsenemme tahtovat hankkia lisää 
jäseniä klubiimme ja teemme 
yhdessä töitä klubin jatkuvuuden 
eteen. 

Itse asun toisella paikkakun-
nalla ja on mahdollista, että tulee 
tilanne, jolloin en voi enää toimia 
Järvenpään klubissa, niin aktiivi-
sesti kuin nyt. Mikäli joudun vaihta-
maan klubia tulevaisuudessa tah-
don olla varma, että klubin henki 
säilyy ja uudet jäsenet kokevat että 
kykenevät toimimaan klubissa. 

Hieman olen pettynyt, sillä kun 

vaihdoin paikkakuntaa, ei yksi-
kään lähiseudun klubeista otta-
nut minuun yhteyttä ja pyytänyt 
vierailemaan klubissaan. Mieles-
täni, mikäli tiedetään, että omalle 
paikkakunnalle muuttaa leoja, 
pitäisi heidät ottaa avoimesti vas-
taan ja toivottaa tervetulleeksi klu-
biin, tämä on myös oiva tapa heille 
saada uusia ystäviä uudelta paik-
kakunnalta. 

Uudet jäsenet on aivan ihana 
toivottaa klubiin ja on tärkeää, 
että he kokevat heti itsensä ter-
vetulleeksi, ja että heille selite-
tään kaikki heti alussa, etteivät he 
tunne itseään ulkopuoliseksi. On 
myös hyvä sitouttaa uudet jäsenet 
toimintaan ja uskaltaa antaa heille 
vastuuta toiminnasta sopivissa 
määrin. Olen iloinen, että järjes-
tömme on aktiivinen ja sillä on pit-
kät perinteet. Toivon, että tilanne 
pysyy näin. Muistetaan pitää 
hauskaa ja tehdä hyvää yhdessä. 
Apua ja neuvoja jäsenten hankin-
taan voi kysyä minulta, piiripresi-
dentiltä tai muilta hallituksen jäse-
niltä. Ketään ei tule jättää yksin! 
Lähdetän kaikki hankkimaan 
uusia leoystäviä!

Uusia leoystäviä hankkimaan
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Leomaailman 
tapahtuma- 
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Tähdellä (*) merkittyihin tapahtumiin on lähdössä suomalaisia  
Leoja – liity rohkeasti mukaan matkalle! 

16.01.-18.01.2015 NSR-Nordiska Samarbetsrådet, Tanska
Pohjoismaiden Yhteistyöneuvoston vuosittainen konfe-
renssi, joka kokoaa yhteen kaikkien Pohjoismaiden leot ja 
leijonat, sekä joukon muita leoja ja leijonia Euroopan lähi-
alueelta. Tanskalaiset järjestäjät ovat aina iloisia, pilke sil-
mäkulmassa ja ketunhäntä kainalossa. Joten matka Köö-
penhaminaan kannattaa taatusti.

30.01.-01.02.2015 Leo Europa PreForum 2015, Gelsenkirchen, 
Saksa

Se  ei ole Garmisch-Partenkirchen, eikä mäkihyppyä ole oh-
jelmassa, vaan Gelsenkirchen tunnetaan jalkapallon suur-
seura Schalkesta. Mitä kaikkea muuta siellä - osallistu, näe 
ja koe! Tapahtumassa esitellään ensi syksyn Leo Europa 
Forumin tapahtumapaikka ja kerrotaan ohjelmasta. Lähde 
mukaan nostamaan leohenkeä! 

10.04.-12.04.2015 Slovenian leojen vuosikokous, Slovenia

07.05.-10.05.2015 Italian leojen vuosikokous, Italia
Italia on yksi suurimpia leomaita Euroopassa ja sen näkyy 
kaikessa heidän toiminnassaan. Italian leojen vuosikoko-
us on erittäin juhlava ja toimintaa on yltä kyllin koko viikon-
lopuksi myös kokouksen ulkopuolella.  

26.06.-30.06.2015 Lions Clubs International Convention,  
Honolulu, USA ( * )

Tässä on mahtava tilaisuus tutustua Tyynenvaltameren  
paratiisisaareen mahtavassa leo- ja leijonaseurassa! 

31.7.-8.8.2015 Leo Europa Forum 2015, Gelsenkirchen, Saksa
Englantilainen jalkapallo legenda Gary Lineker lausahti 
aikanaan, ”Jalkapallo on yksinkertainen peli; 22 pelaajaa 
jahtaa palloa 90 minuuttia ja lopussa saksalaiset voittavat 
aina.” Saksan leoilla on sama ote Leo Europa Forumin jär-
jestämiseen. Kovalla rutiinilla ja saksalaisella pendanttisuu-
della tapahtumasta tulee upea. Kannattaa varata lomakas-
sasta LEF:in kokoinen pala jo nyt! Muista hakea keväällä 
osallistumistukea Leorahastosta. 

Guten Tag! 
Hejsan! Hur 
står det till?

Kuidas läheb?
Aloha! Værsgo!

1.  Uusi Leomatrikkeli on ilmes-
tynyt sähköisenä versiona. Se on 
lähetetty sähköpostina kaikille 
leoille. Jos et saanut sitä, tai olet 
leijona, niin ota yhteyttä SLH vara-
presidentti Oona Ståhleen ja pyydä 
oma versiosi.

2. Ylivieskan leoklubilla on 
ollut viime aikoina paljon kulttu-
rellista toimintaa. Osa klubilaisista 
oli Yö-yhtyeen konsertin narikassa 
töissä lokakuun alussa. Osa leoista 
oli puolestaan itse esiintyjinä Lions 
Club Ylivieska/Savisillan 20-vuotis-
juhlassa.

3. Leo Club Espoo/Downtown 
toimitti Etiopiaan sata kynää köy-
hän kyläkoulun oppilaille. Yhden 
klubilaisen ystävän vanhemmat 
lähtivät maailmanympärysmatkalle 
ja toimittivat kynät perille. Hieno 
idea Espoo!
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4. Haminassa suunnitellaan 
Talvipäiviä kevätkaudelle 2014 pik-
kujoulukokousta viettäen. Tarkem-
paa tietoa on tulossa lähiaikoina!

5. Leo Club Porvoo/Pomega 
välittää! Vuoden 2014 päätuki-
kohde on Porvoon kehitysvam-
maisten teatteri, jonka uutta tuo-
tantoa odotetaan jo innolla.

6. Suomen Leot osallistuivat 
Lions-liiton brändikiertueelle vetä-
mällä käytännönläheisen brändilu-
pauskoulutuksen jokaisella paikka-
kunnalla. 

7. Leojen perinteiseen Hyvän-
mielenpäivään osallistuivat Jär-
venpää ja Jyväskylä/Lohi-
koski.

Suomen Leot
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Leoja – liity rohkeasti mukaan matkalle! 

16.01.-18.01.2015 NSR-Nordiska Samarbetsrådet, Tanska
Pohjoismaiden Yhteistyöneuvoston vuosittainen konfe-
renssi, joka kokoaa yhteen kaikkien Pohjoismaiden leot ja 
leijonat, sekä joukon muita leoja ja leijonia Euroopan lähi-
alueelta. Tanskalaiset järjestäjät ovat aina iloisia, pilke sil-
mäkulmassa ja ketunhäntä kainalossa. Joten matka Köö-
penhaminaan kannattaa taatusti.

30.01.-01.02.2015 Leo Europa PreForum 2015, Gelsenkirchen, 
Saksa

Se  ei ole Garmisch-Partenkirchen, eikä mäkihyppyä ole oh-
jelmassa, vaan Gelsenkirchen tunnetaan jalkapallon suur-
seura Schalkesta. Mitä kaikkea muuta siellä - osallistu, näe 
ja koe! Tapahtumassa esitellään ensi syksyn Leo Europa 
Forumin tapahtumapaikka ja kerrotaan ohjelmasta. Lähde 
mukaan nostamaan leohenkeä! 

10.04.-12.04.2015 Slovenian leojen vuosikokous, Slovenia

07.05.-10.05.2015 Italian leojen vuosikokous, Italia
Italia on yksi suurimpia leomaita Euroopassa ja sen näkyy 
kaikessa heidän toiminnassaan. Italian leojen vuosikoko-
us on erittäin juhlava ja toimintaa on yltä kyllin koko viikon-
lopuksi myös kokouksen ulkopuolella.  

26.06.-30.06.2015 Lions Clubs International Convention,  
Honolulu, USA ( * )

Tässä on mahtava tilaisuus tutustua Tyynenvaltameren  
paratiisisaareen mahtavassa leo- ja leijonaseurassa! 

31.7.-8.8.2015 Leo Europa Forum 2015, Gelsenkirchen, Saksa
Englantilainen jalkapallo legenda Gary Lineker lausahti 
aikanaan, ”Jalkapallo on yksinkertainen peli; 22 pelaajaa 
jahtaa palloa 90 minuuttia ja lopussa saksalaiset voittavat 
aina.” Saksan leoilla on sama ote Leo Europa Forumin jär-
jestämiseen. Kovalla rutiinilla ja saksalaisella pendanttisuu-
della tapahtumasta tulee upea. Kannattaa varata lomakas-
sasta LEF:in kokoinen pala jo nyt! Muista hakea keväällä 
osallistumistukea Leorahastosta. 

Guten Tag! 
Hejsan! Hur 
står det till?

Kuidas läheb?
Aloha! Værsgo!

1.  Uusi Leomatrikkeli on ilmes-
tynyt sähköisenä versiona. Se on 
lähetetty sähköpostina kaikille 
leoille. Jos et saanut sitä, tai olet 
leijona, niin ota yhteyttä SLH vara-
presidentti Oona Ståhleen ja pyydä 
oma versiosi.

2. Ylivieskan leoklubilla on 
ollut viime aikoina paljon kulttu-
rellista toimintaa. Osa klubilaisista 
oli Yö-yhtyeen konsertin narikassa 
töissä lokakuun alussa. Osa leoista 
oli puolestaan itse esiintyjinä Lions 
Club Ylivieska/Savisillan 20-vuotis-
juhlassa.

3. Leo Club Espoo/Downtown 
toimitti Etiopiaan sata kynää köy-
hän kyläkoulun oppilaille. Yhden 
klubilaisen ystävän vanhemmat 
lähtivät maailmanympärysmatkalle 
ja toimittivat kynät perille. Hieno 
idea Espoo!
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4. Haminassa suunnitellaan 
Talvipäiviä kevätkaudelle 2014 pik-
kujoulukokousta viettäen. Tarkem-
paa tietoa on tulossa lähiaikoina!

5. Leo Club Porvoo/Pomega 
välittää! Vuoden 2014 päätuki-
kohde on Porvoon kehitysvam-
maisten teatteri, jonka uutta tuo-
tantoa odotetaan jo innolla.

6. Suomen Leot osallistuivat 
Lions-liiton brändikiertueelle vetä-
mällä käytännönläheisen brändilu-
pauskoulutuksen jokaisella paikka-
kunnalla. 

7. Leojen perinteiseen Hyvän-
mielenpäivään osallistuivat Jär-
venpää ja Jyväskylä/Lohi-
koski.

Suomen Leot
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Leijonien jalkautues-
sa piireihin esitte-
lemään uutta Lion-

brändiä ”Monta tapaa teh-
dä hyvää” myös leojen omaa
brändikoulutusta tarvittiin.
Brändikoulutuksessa lähdet-lähdet-lähdet
tiin pohjaltapohjaltapoh liikkeelle:liikkeelle:lii Mikä
toiminnassamme on hyvää?
Mitä pitää vielä kehittää?

Brändikoulutusta pidettiin loka- 
ja marraskuun aikana seitsemän 
kertaa ympäri Suomea. Suomen 
Leojen hallitus esittäytyi kuudes-
sa brändikoulutuksessa eteläisim-
mästä Tuusulasta Lempäälän ja 
Pieksämäen kautta aina pohjoi-
seen Utajärvelle ja Rovaniemelle. 
Clara Nilsson järjesti leijonille myös 
ruotsinkielisen koulutuksen Vöyris-
sä. Lisäksi Suomen keskipistee-
seen Säkylään valjastettiin halli-
tuksen ulkopuoliset kouluttajat Ida 
ja Antti Forsell. Apukouluttajana toi-
mi heidän poikansa. 

Leijonapiireissä 
brändiä etsimässä

Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH presidentti

Brändikiertue oli osa leijonien 
brändityöryhmän tulosten esittelyä. 
Tilaisuuksien tavoitteena oli lan-
seerata leijonien uutta brändiviestiä 
”Lions – monta tapaa tehdä hyvää”. 
Lisäksi tilaisuuksissa kannustettiin 
piirejä ja klubeja suunnittelemaan 
ja toteuttamaan näkyvyyttä tukevia 
aktiviteetteja ja kampanjoita ja ker-
rottiin osallistujille viestinnän tär-
keydestä ja opastettiin hyvän vies-
tinnän saloihin. Osallistujille myös 
esiteltiin piiri- ja klubitason brändi-
työtä tukevia tuotteita, aineistoja, 
materiaaleja, työkaluja ja koulutuk-
sia, joita brändityöryhmä on luonut.

Leojen brändikoulutus on erin-
omainen tukimateriaali brändikes-
kustelulle. Leojen koulutuspake-
tissa pureudutaan syvälle siihen, 
että opitaan tunnistamaan, mikä 
brändi oikeastaan on. Jokainen 
koulutusryhmä luo omanlaisensa 
käsityksen siitä, mitä leijonabrän-
diin heidän mielestänsä kuuluu. 

Oli hienoa huomata, että eripuolil-
la Suomea pidetyissä koulutuksis-
sa saatiin hyvinkin samankaltaisia 
tuloksia siitä, mitkä ovat leijonatoi-
minnan tärkeimmät osa-alueet. Nii-
hin kuului auttaminen, ystävät ja hy-
vän tekeminen. 

Jokainen leijonaklubi voi päästä 
mukaan brändityöhön leojen avul-
la. Leojen pitämä brändikoulutus 
on leoklubeille varainhankinta-akti-
viteetti. Leijonaklubit voivat kutsua 
leoja pitämään brändikoulutusta 
heidän klubi-illoissaan pientä kor-
vausta vastaan. Tässä on siis tar-
jolla uusi ja erilainen esitelmä klubi-
iltaan. Ota yhteyttä Suomen Leojen 
hallitukseen, jos haluat kuulla lisää 
tästä upeasta mahdollisuudesta.

Brändin määrittäminen ja sään-
nöllinen tutkiminen on tärkeää, kos-
ka se selkeyttää meille jokaisel-
le, miksi toimintamme on hyvää ja 

mielekästä. Hyvin määritetty brändi 
auttaa strategian luomisessa. Brän-
din avulla myös toiminnasta kerto-
minen ja sen markkinointi on hel-
pompaa. 

Mikä on leojen brändi? Kuuluu-
ko leojen brändiin ystävät, hyvän 
tekeminen, kansainvälisyys sekä 
järjestötoiminta? Mitä muuta sii-
hen sisältyy? Pohdi brändiä klubisi 
kanssa aloittamalla kysymyksestä, 
miksi olen mukana leotoiminnassa. 
Lisäksi voit syventyä siihen, mitä 
kehityskohteita leotoiminnassa on. 
Yhdistämällä parhaat asiat ja ke-
hittämisen paikat mielekkäiksi tee-
moiksi on leojen brändin pääkohdat 
jo kerätty.

L leadership
E experience
O opportunity

vai jotain ihan muuta?

Lions-liiton pääsihteeri Maarit Kuikka kertoi brändityön kehityksestä ja tärkeydestä 
toiminnallemme juuri nyt, kun järjestön 100-vuotisjuhla ja isot kampanjat lähestyvät. 

Kari Koponen Heinolasta kertoi käytännön esimerkin miten sopivilla muutoksilla ja 
brändäämällä klubi on toiminta saatu uuteen kukoistukseensa. 

Brändikoulutustapahtumien käytännön harjoitus oli leojen vetämä brändilupauksen 
määrittäminen, joka myös kertoo selkeästi tilanteen kuinka lähellä tavoitetta ollaan.

Brändilupauksen määrittäminen on ryhmätyöharjoitus, jossa syntyy hyvää ja tärke-
ää keskustelua siitä, mikä on tärkeää lions-toiminnassa. Kuva Säkylän tilaisuudesta.

antti ForSeLL

antti ForSeLL

antti ForSeLL

www.leo-clubs.fi

Suomen  Leojen  hal-
lituksessa  pääte-
tään,  mitkä  ovat 

leotoiminnan  painopisteet 
kansallisella  tasolla.  Lisäksi 
pohditaan,  mihin  yhteiset 
rahat  käytetään.  Liittymällä 
mukaan  kauden  2015-2016 
hallitukseen pääset mukaan 
leotoiminnan ytimeen ja opit 
lisää järjestötaitoja loistojen-
gissä. 

Leohallitukseen kuuluu presidentti, 
varapresidentti, sihteeri, rahastonhoi-
taja, PR-sihteeri, kansainvälisten asioi-
den sihteeri sekä piiripresidentit AMF-, 
BND-, CE-, GKH- ja OIL -piireistä. Leo-
hallituksen presidentti johtaa hallitusta 
sekä delegoi tehtäviä ja pitää kokoukset. 

Kokouksia on vuoden aikana kuu-
desta yhdeksään. Kokouksissa muo-
toillaan seuraavan kauden talousar-
vio ja toimintasuunnitelma, päätetään 
delegaationjohtajasta sekä esitetään 
mahdollista leorahaston jakoa. Lisäksi 
Suomen Leojen hallitus suunnittelee 
markkinointimateriaaleja sekä innos-
taa klubeja uusiin aktiviteetteihin sekä 
tapahtumiin.

Presidentin lisäksi mukana on 
varapresidentti, joka toimii presidentin 
oikeana kätenä ja auttaa tarvittaessa 
tehtävissä, jotka presidentti ja varapresi-
dentti yhdessä päättävät. Sihteeri kirjaa 
kokouksen päätökset ja tärkeät keskus-
telut pöytäkirjaan. Hän on myös vas-
tuussa leojen jäsenrekisteristä. Rahas-
tonhoitaja hoitaa kaiken rahaliikenteen, 
joka hallituksessa on. 

PR-sihteeri on vastuussa leojen 
markkinoinnista sekä materiaaleista. 
PR-sihteeri loihtii flyereita sekä päivit-
tää verkkosivuja yhdessä muiden hal-
lituksen jäsenten kanssa. PR-sihteerin 
virka on luova, ja inspiraatio saa kukkia 
siinä runsaana. 

Kansainvälisestä toiminnasta vas-
taa kv-sihteeri eli lyhyemmin ILO (inter-
national liaisons officer). ILO toimii link-

Haluatko mukaan  
päättämään leojen asioista?

Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH presidentti

kinä Suomen ja muiden maiden leojen 
välillä. ILO kuuluu myös eurooppalai-
seen ILO Boardiin, jossa keskustellaan 
Euroopan alueen leotoiminnasta, suun-
nitellaan yhteiseurooppalaisia aktivi-
teetteja ja esitellään maiden toimintaa 
puolin ja toisin.

Piiripresidentit huolehtivat klubeista 
ja viestivät yhdessä alueensa leijonien 
kanssa. Piiripresidentin virka on hyvä 
aloitusvirka hallituksessa, mutta toi-
saalta hyvin tärkeä. Piiripresidentti on 
se henkilö, jolla on oikeasti tietoa klu-
beista ja niiden hyvinvoinnista. Tämän 
kauden hallituksesta puuttuvat piiripre-
sidentit AMF- ja GKH-piireistä. 

Liity ihmeessä hallitukseen! Hal-
lituksessa on hauskaa ja saa var-
masti oppia paljon uutta lyhyessä 
ajassa!

SLH:n kokoukset ovat rentoja, vaikkakin työn touhua riittää yleensä 
koko viikonlopuksi. Yhdessä tehdään kaikki!

Suomen Leojen hallituksen jäsenet muodostivat pihamaalle SLH-lyhenteensä kirjaimet vaihtokokouksessa kesällä 2012. 

Tule mukaan!
Suomen Leojen hallituksesta puuttuu 
kaksi piiripresidenttiä. Olisitko sinä 
halukas edustamaan GKH-piiriä Keski- 
ja Itä-Suomessa tai AMF-piiriä Lou-
nais- ja Länsi-Suomesssa? Tässä on 
oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan leo-
toiminnan kehittymiseen Suomessa! 
Lisätietoa saa pressa Aino-Maijalta  
(aino-maija.laitinen@leo-clubs.fi).

Suomen Leot
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Tule mukaan!
Suomen Leojen hallituksesta puuttuu 
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halukas edustamaan GKH-piiriä Keski- 
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oiva tilaisuus päästä vaikuttamaan leo-
toiminnan kehittymiseen Suomessa! 
Lisätietoa saa pressa Aino-Maijalta  
(aino-maija.laitinen@leo-clubs.fi).

Suomen Leot
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Leo Club Jyväskylä/Lohi-
koski osallistui valtakunnal-
liseen Hyvänmielenpäivään 

1.11. perinteisesti jakamalla läm-
mintä mehua ja pipareita Jyväs-
kylän Vanhan Hautausmaan edus-
talla kylmissään oleville haudoilla 
kävijöille. Aurinkoinen pakkaspäivä 
ja juttuhetket höyryävien mehumu-
kien ylitse uusien ihmisten kanssa 

Hyvänmielenpäivä 2014
Teksti Satu Pamilo, Leo Club Jyväskylä/Lohikoski

piirsivät hymyn klubilaisten huu-
lille vielä seuraavanakin päivänä. 
Klubin kausi on lähtenyt muuten-
kin vauhdikkaasti käyntiin: klubi-
kokoukset ovat olleet yhtä naurua 
ja erilaisia tapahtumia sekä aktivi-
teetteja on suunniteltuna jokaiselle 
kuukaudelle kaudella 2014-2015.  
Onpa mahtavaa olla leo!

”V oiko tämä olla oikeasti 
ilmaista?””Vilmaista?””VJärvenpään Leot jakoi-”VJärvenpään Leot jakoi-”V

vat lämmintä mehua ja pipareita 
hautausmaalla pyhäinpäivänä

Moni osasi odottaakin, että Jär-
venpään hautausmaan porteilla oli 
tuttu näky tänäkin pyhäinpäivän 
aamuna – Järvenpään Leot tarjoi-
lemassa lämmintä mehua ja itse 
leivottuja pipareita. Aamupäivän 
aikana mehusta ja pipareista nautti 
yli kaksisataa kävijää, joista moni 
kertoikin odottavansa juuri leojen 
näkemistä.

”Tänne on niin ikävä tulla noin 
muutoin, mutta teidät on aina ilo 
nähdä”, eräs leojen pöydän luokse 
pysähtynyt rouva kertoi.

Eräs perhe puolestaan oli 
päässyt liikenteeseen pyörillä vain 
koska tytöille oli luvattu, että hauta-
usmaalla olisi taas tarjolla pipareita 
ja mehua. Erään perheen vaunuista 
puolestaan pongahti salamanno-
peasti esiin pienen pojan pää, kun 
hän kuuli, että tarjolla oli pipareita. 
Vanhemmat olivat luulleet pojan 
olleen nukkumassa, mutta pitihän 

Aktiviteetti-ideoita, osa 4

Teksti Sonja Huttunen, Leo Club Järvenpää

Teksti Ida Forsell, Leo Club Järvenpää

V uoden ensimmäises-
sä lehdessä alkanut jut-
tusarja aktiviteetti-ide-

oista jatkuu! Suomen Leojen halli-
tuksen tavoitteena tänä vuonna on 
aktivoida leoklubeja niiden tärkeim-
mässä tehtävässä eli toisten autta-
misessa. Tätä tarkoitusta varten 
syksyn 2013 koulutuspäivillä ke-
rättiin aktiviteetti-ideoita klubeilta. 
Nyt niitä on julkaistu pienissä eris-
sä Leolehden sivuilla (löydät aiem-
mat osat lehdistä 1-3/2014). Tartu 
siis ideaan ja kokeile rohkeasti jo-
tain uutta. Pidä myös mielessä, et-
tä SLH:lta voi hakea taloudellista 
tuke uuden aktiviteetin järjestämi-
seen. Voit myös lähettää lehteen 
omia aktiviteetti-ideoitasi.

Hyvänmielenpäivä 
Monet klubit ovat pitäneet pe-

rinteenä järjestää Hyvänmielen-
päivän aktiviteetit Pyhäinpäivänä. 
Yläpuolelta voit lukea Jyväskylän 
ja Järvenpään leojen hienoista 
aktiviteeteista. Mikään ei kuiten-
kaan estä klubeja jakamasta hy-
vää mieltä vaikka vuoden jokaise-
na päivänä. Nämä aktiviteetit voi 
järjestää ihan pienelläkin porukal-
la ja lyhyellä suunnittelulla. 

• Idea: Jaa hyvää mieltä ympä-
ristössäsi

• Esimerkiksi: Jaa ilmaiseksi 
kuumaa mehua (tai pipareita 

tai heijastimia) 
• Hautausmaalla Pyhäin-

päivänä, kaupungin torilla 
tavallisena päivänä, kou-
lun pihalla aamukahdek-
salta ennen ensimmäis-
tä oppituntia (voi toimia 
myös jäsenhankintana!)

• Kysy etukäteen lupa seu-
rakunnalta tai kaupungilta 
tai koululta, että saatte ol-
la paikalla

• Mukeja voi pyytää lahjoi-
tuksina pankeista ja va-
kuutusyhtiöistä (voi saa-
da myös heijastimia)

• Haasta leijonat lämmittä-
mään mehua

• Tarvitset: pöydän, terma-Tarvitset: pöydän, terma-T

reita, mukeja, roskasäkin, 
pari kolme henkilöäkin riit-
tää, pukeudu superlämpi-
mästi! 

• Bonuksena ISO kyltti, jos-
sa lukee ”Ilmaista mehua”

• Voit leipoa piparit klubin Voit leipoa piparit klubin V
kanssa edellisenä päi-
vänä

• Youtubessa on video, jos-Youtubessa on video, jos-Y
sa ulkomainen leoklubi ja-
kaa tarroja ihmisille, joi-
hin on tarkoitus kirjoittaa 
jotain ystävällistä ja miel-
tä lämmittävää ja liima-
ta pulpetteihin/kaappei-
hin tms. koulussa. Sopii 
myös ystävänpäivä akti-
viteetiksi.

piparkakkupojan herätä maista-
maan leojen pipareita.

Monelle oli myös yllätys, että 
leot jakoivat pipareita ja mehua 
aivan ilmaiseksi eivätkä etenkään 
vanhimmat kävijät meinanneet 
uskoa, että aivan ilmaiseksi oli pipa-
reita tarjolla. Milläs agendalla leot 
olivatkaan liikenteessä?

”Tarkoitus on jakaa ihmisille 
hyvää mieltä, olemme täällä viet-
tämässä hyvänmielenpäivää”, jo 
yhdettätoistakertaa mehua jaka-
massa ollut Ida Forsell kertoi kysy-
ville.

Idalle pyhäinpäivän mehutar-
joilu on aina ollut hänen suosikki-
aktiviteettinsa, sillä pienellä vaivalla 
saa levitettyä paljon hyvää mieltä.

Leojen tarjoiluista tulivat tänä-
kin vuonna nauttimaan muutkin 
kuin järvenpääläiset. Rakkaitaan 
muistamassa ja sen jälkeen leojen 
luona piipahti muun muassa helsin-
kiläisiä ja porvoolaisia.

”Olisipa meillä Porvoossakin 
tällaista”, eräs vanhempi paris-
kunta sanoi. Porvoon leot, pallo on 
heitetty.

Hyvänmielenpäivä 2014

www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Senni Hautala 
senni.hautala@leo-clubs.fi
puh. 050 516 3665

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2015

Lehti 1/15: 12.1. (ilmestyy 5.2.)
Lehti 2/15: 16.3. (ilmestyy 9.4.)
Lehti 3/15: 4.5. (ilmestyy 28.5.)
Lehti 4/15: 3.8. (ilmestyy 27.8.)
Lehti 5/15: 14.9. (ilmestyy 8.10.)
Lehti 6/15: 9.11. (ilmestyy 10.12.)

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Seuraavan lehden  
deadline:

12.01.2015
 

Iloista talvea ja uuden 
vuoden alkua!

Sweekend – Swedish Leo Weekend 
Uppsala 10.- 12.10.2014

Teksti Senni Hautala & Kaisa Sarkkinen 

Sweekend  oli 
r u o t s a l a i s t e n 
leojen ja opiske-

lijaleijonien  (Lions  Cam-
pus Club) yhdessä järjes-
tämä kansainvälinen  leo-
viikonloppu,  joka  pidet-
tiin Uppsalassa lokakuun 
puolessa  välissä.  Tapah-
tuma sai suuren suosion 
Euroopan leojen keskuu-
dessa  ja  Uppsalaan  saa-
pui  lähes  60  leoa  ympä-
ri  Eurooppaa  ja  Välime-
ren  aluetta.  Suomesta 
osallistui  kaksi  innokas-
ta  leoa,  Senni Hautala  ja 
Kaisa Sarkkinen. 

Uppsala on historiallinen 
yliopistokaupunki, jonka iha-
nasta syksyisestä tunnelmista 
saimme nauttia. Ruska oli täy-
dessä loistossaan ja Turkista 
asti saapuneet leo saivat naut-
tia tästä luonnonilmiöstä. Ruot-
sin leot ja leijona toivat kau-
pungin opiskelijakeskeisyyttä 
esille. Ruotsissa osakunnat 
ovat tärkeä osa opiskelijaelä-
mää ja Sweekendin illalliset 
nautittiin yliopiston Norrlandin 
ja Göteborgin osakuntien ti-

loissa.
Sennille tämä oli ensimmäi-

nen kerta Uppsalassa, ja oli 
upeaa saada tutustua kaupun-
gin nähtävyyksiin paikallisten 
oppaiden avulla. Saimme käy-
dä Uppsalan Tuomionkirkossa, 
joka on pohjoismaiden suurin 
kirkko, ja kuulla sen historias-
ta. Lisäksi teimme kiertokä-
velyn kaupungissa ja opimme 
kaupungin Viikinkihistoriasta ja 
viikingeistä muutenkin, sillä op-
paamme oli hyvin kiinnostunut 
viikinkikulttuurista. Hän kertoi 
tarinoita Viikinkien riimukivis-
tä, sekä useista eri tieteilijöis-
tä, jotka olivat opiskelleet Upp-
salan yliopistossa, kuten Carl 
von Linnéstä ja Anders Cel-
siuksesta.

Viikonloppuna tehtiin myös 
hyvin onnistunut sosiaali-
nen aktiviteetti. Askartelimme 
Bus4Africa-hankkeelle värik-
käitä rannekoruja myytäväksi. 

Bus4Africa on projekti, jossa 
leot, opiskelijat sekä muut tahot 
keräävät lahjoituksia. Lahjoite-
tuilla varoilla rahoitetaan eri-
laisia projekteja Sansibarissa, 
Tansaniassa, kuten lukutaidon 
edistämistä, ATK-taitojen ope-
tusta ja rakennusten korjausta. 
Me leot teimme lähes 200 ran-

nekorua, joissa on Bus4Africa-
logo, jotka ruotsalaiset leot ja 
opiskelijaleijonat myyvät pro-
jektin hyväksi. 

Kokonaisuudessaan vii-
konloppu oli erittäin onnistunut: 
tutustuimme moneen uuteen 
leoon eri maista ja opimme pal-
jon uutta! 

Suomen Leot
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www.leo-clubs.fi

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585

Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen

leolehti@leo-clubs.fi 
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi 
(Toimii kaikilla leoilla)

Leojen jäsenrekisteri
Senni Hautala 
senni.hautala@leo-clubs.fi
puh. 050 516 3665

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset
leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi

Leolehden deadlinet
vuonna 2015

Lehti 1/15: 12.1. (ilmestyy 5.2.)
Lehti 2/15: 16.3. (ilmestyy 9.4.)
Lehti 3/15: 4.5. (ilmestyy 28.5.)
Lehti 4/15: 3.8. (ilmestyy 27.8.)
Lehti 5/15: 14.9. (ilmestyy 8.10.)
Lehti 6/15: 9.11. (ilmestyy 10.12.)

Ota aina kamera mukaan 
klubisi kokouksiin ja 

tapahtumiin. 

Seuraavan lehden  
deadline:

12.01.2015
 

Iloista talvea ja uuden 
vuoden alkua!

Sweekend – Swedish Leo Weekend 
Uppsala 10.- 12.10.2014

Teksti Senni Hautala & Kaisa Sarkkinen 

Sweekend  oli 
r u o t s a l a i s t e n 
leojen ja opiske-

lijaleijonien  (Lions  Cam-
pus Club) yhdessä järjes-
tämä kansainvälinen  leo-
viikonloppu,  joka  pidet-
tiin Uppsalassa lokakuun 
puolessa  välissä.  Tapah-
tuma sai suuren suosion 
Euroopan leojen keskuu-
dessa  ja  Uppsalaan  saa-
pui  lähes  60  leoa  ympä-
ri  Eurooppaa  ja  Välime-
ren  aluetta.  Suomesta 
osallistui  kaksi  innokas-
ta  leoa,  Senni Hautala  ja 
Kaisa Sarkkinen. 

Uppsala on historiallinen 
yliopistokaupunki, jonka iha-
nasta syksyisestä tunnelmista 
saimme nauttia. Ruska oli täy-
dessä loistossaan ja Turkista 
asti saapuneet leo saivat naut-
tia tästä luonnonilmiöstä. Ruot-
sin leot ja leijona toivat kau-
pungin opiskelijakeskeisyyttä 
esille. Ruotsissa osakunnat 
ovat tärkeä osa opiskelijaelä-
mää ja Sweekendin illalliset 
nautittiin yliopiston Norrlandin 
ja Göteborgin osakuntien ti-

loissa.
Sennille tämä oli ensimmäi-

nen kerta Uppsalassa, ja oli 
upeaa saada tutustua kaupun-
gin nähtävyyksiin paikallisten 
oppaiden avulla. Saimme käy-
dä Uppsalan Tuomionkirkossa, 
joka on pohjoismaiden suurin 
kirkko, ja kuulla sen historias-
ta. Lisäksi teimme kiertokä-
velyn kaupungissa ja opimme 
kaupungin Viikinkihistoriasta ja 
viikingeistä muutenkin, sillä op-
paamme oli hyvin kiinnostunut 
viikinkikulttuurista. Hän kertoi 
tarinoita Viikinkien riimukivis-
tä, sekä useista eri tieteilijöis-
tä, jotka olivat opiskelleet Upp-
salan yliopistossa, kuten Carl 
von Linnéstä ja Anders Cel-
siuksesta.

Viikonloppuna tehtiin myös 
hyvin onnistunut sosiaali-
nen aktiviteetti. Askartelimme 
Bus4Africa-hankkeelle värik-
käitä rannekoruja myytäväksi. 

Bus4Africa on projekti, jossa 
leot, opiskelijat sekä muut tahot 
keräävät lahjoituksia. Lahjoite-
tuilla varoilla rahoitetaan eri-
laisia projekteja Sansibarissa, 
Tansaniassa, kuten lukutaidon 
edistämistä, ATK-taitojen ope-
tusta ja rakennusten korjausta. 
Me leot teimme lähes 200 ran-

nekorua, joissa on Bus4Africa-
logo, jotka ruotsalaiset leot ja 
opiskelijaleijonat myyvät pro-
jektin hyväksi. 

Kokonaisuudessaan vii-
konloppu oli erittäin onnistunut: 
tutustuimme moneen uuteen 
leoon eri maista ja opimme pal-
jon uutta! 

Suomen Leot
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