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Toimituksen näkökulmasta

Urheilu valokeilassa

Alkanut Lions-toimintakausi on näkynyt julkisuudessa myös leijonien 
osalta urheilun ihmeellisellä suosiolla. Suurimpana vetonaulana on 
tietysti ollut keihäänheiton Euroopan mestari, lion Antti Ruuskanen, 

jonka haastattelut on julkistettu lähes jokaisessa suomalaisessa sanoma- ja 
aikakauslehdessä, televisiossa ja radiossa. 

Viimeisimpänä lion Antti esittää pääosaa BBC:n dokumentissa keihään-
heitosta. Jo purkitettu dokumentti esitetään 30 maassa ja sillä on laskettu 
olevan katsojia noin 30 miljoonaa. Pielaveden kultapojan EM-voitto ei ole 
ainoa leijonia koskettava jättimenestys urheilun saralla. Oululaiset Jenny 
Kukkonen 50 metrin rintauinnissa ja Kai Koljonen 800 metrin juoksussa voit-
tivat kultaa 17.9.2014 Belgian Antwerpenissa, Euroopan vammais urheilun 
Special Olympics -kesäkisoissa. Molempia urheilijoita ovat tukeneet mm. 
lionsklubit Oulu/Sillat ja Oulu/Avain.

Kysy yhtä

Kansainvälisen presidentin Joe Prestonin vetoomus Ask 1 (Kysy yhtä) on 
saanut yllättävän hyvän vastaanoton suomalaisessa lionsperheessäkin. 
Kannattaa jokaisen leijonan kokeilla sitä. Erinomaisena esimerkkinä on lii-
ton puheenjohtaja Tuomo Holopainen, joka kuvernöörineuvoston iltajuh-
lassa kysäisi juhlapuhujana olleelta Uusi lastensairaalan 2017:n hallituk-
sen puheenjohtajalta Anne Berneriltä kiinnostusta tulemaan lionstoimin-
taan mukaan. Vastaus oli myönteinen ja Berner lupasi tuoda pari ystävään-
säkin mukanaan. Nyt hän ja myös lastensairaalan hyväksi työskentelevä 
Tuula Colliander ovat LC Helsinki/Soihtujen jäseniä. Ja kolmas uusi jäsen 
tulee mukaan myöhemmin.

Monet muutkin ovat samalla menettelytavalla saaneet jäseniä järjestöön. 
Itsekin kokeilin tätä ollessani pankissa asioimassa. Esitin eräälle keskuste-
lukumppaninani olleelle virkailijalle kysymyksen kiinnostuksesta tulemaan 
mukaan lionstoimintaan. Vastaus oli myönteinen ja niinpä toimitin hänelle 
järjestöä esittelevää aineistoa ja vastauksen saanen piakkoin.

Työteliäs syksy

Tässä lehdessä kerrotaan lukuisista aktiviteeteista, keräyksistä ja tempauk-
sista, joita tämän syksyn aikana ja lähivuosina toteutetaan. Ne ovat help-
poja toteuttaa. Erikoisesti jälleen toimintasuunnitelmassa mukana oleva 
Nenäpäivä on suorastaan hauska. Lähdetään niihin mukaan iloisella mie-
lellä ja ollaan monella tavalla mukana myös maailmanlaajuisessa palvelu-
aktiviteetissa järjestön 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Eikä unohdeta vete-
raaneja, joille kiitos on aina paikallaan.

Hyvä lion! Lue tarkkaan pääsihteerin palsta, joka jälleen sisältää runsaasti 
ajankohtaisia ohjeita klubitoimintaan. Eri toimikunnat ovat myös aktiivisesti 
esitelleet toimintaansa. Tutustu myös niihin.

Lämmintä syksyä

Pitkän ja kuuman kesän jälkeen soisi talven puhurien saapuvan normaalia 
hitaammassa tahdissa. Mutta kyllä ne puut kellastuvat vähitellen ja leh-
det varisevat maahan. 

Viime lehdessä kansainvälisen vuosikongressin raportissani mainitsin 
LC Vantaan saaneen kunniamaininnan klubitiedotteiden sarjassa. Tämä on 
herättänyt kysymyksiä, koska sen nimistä klubia ei ole olemassa. Kokouk-
sen valotaululla ei ollut tarkempia tietoja. Kyseessä oli LC Vantaa/Pähkinä-
rinne. Onnittelut sinne suuntaan. 

Lämmintä syksyä kaikille ja intoa palvelutyöhön!

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Liiton viestintäjohtaja (MD-PRC) 
kausille 2015–2018
Liiton nykyisen viestintäjohtajan (MD-PRC) toimikausi 
päättyy 30.6.2015. Tulevan viestintäjohtajan toimikausi on 
1.7.2015–30.6.2018. Seuraaja valitaan hallituksen kokouksen 
esityksestä kuvernöörineuvoston kokouksessa marraskuussa. 
Toimeen perehtyminen alkaa jo vuoden 2015 alussa.

Kelpoisuusvaatimuksena tähän tehtävään on hyvä kokemus 
viestinnästä ja PR-toiminnasta vähintään piiritasolla. 
Viestintäjohtajan tehtävä tulee olemaan erityisen haastava, 
sillä tulossa on suuria projekteja kuten esim. NSR-kokouksen 
järjestäminen 2016, Punainen sulka -keräys kaudella 
2016–2017 ja järjestön 100-vuotisjuhlallisuudet vuonna 2017. 
Tehtävän edellyttämä kielitaito on suomi, ruotsi ja englanti.

Viestintäjohtajan tehtävänä on mm.:

– Toteuttaa liiton johdon tukena liiton viestintää.

– Tukea suomalaisen lionstoiminnan ja sen erityisaktiviteettien 
brändien pitkäjänteistä toteuttamista.

– Laatia sisäiset ja ulkoiset tiedotteet ja uutiskirjeet liiton 
tapahtumista käyttämällä eri viestintämuotoja.

– Toteuttaa lionstoiminnan järjestelmällistä ja tehokasta 
näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.

– Osallistua lionstoiminnasta kertovan pienimuotoisen 
videotuotannon toteuttamiseen.

– Tukea lionien ja valtakunnallisten sähköisten medioiden yhteisiä 
viestintähankkeita.

– Vastata yhteydenpidosta tiedotusvälineisiin ja sidosryhmiin.

– Vastata liiton viestintäsuunnitelmasta, sen toteuttamisesta ja 
viestinnän toimintakertomuksesta.

– Kehittää ja tukea viestintä- ja PR-toimintaa liiton kaikilla tasoilla.

– Johtaa viestintätoimialaa kuvernöörineuvoston, hallituksen ja 
toimialaohjeen mukaisesti.

– Valvoa viestintätoimialan eri työryhmien toimintaa. 

– Raportoida toiminnastaan liiton hallitukselle ja 
kuvernöörineuvostolle.

– Valvoa liiton kotisivuilla olevan tiedon oikeellisuutta ja 
ajantasaisuutta.

– Vastata viestinnän koulutuksesta piiritasolla.

– Opastaa ja neuvoa piirien viestintätoimikuntien puheenjohtajia. 

Viestintäjohtajan toimenkuva löytyy nettisivuiltamme olevasta 
ilmoituksesta Jäsenille-osion ”Tehtäviä haettavana” -kohdasta. 

Kirjallisten hakemusten tulee olla liittotoimistossa 
viimeistään maanantaina 10.11.2014 
toimiston aukioloaikana merkinnällä ”MD-PRC”. 
Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen 
maarit.kuikka@lions.fi . 
Lisätietoja tehtävästä antavat 
pääsihteeri Maarit Kuikka, puh. 040 580 4949 ja 
MD-PRC Thorleif Johansson, puh. 040 865 3103.
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KANNEN KUVA: Tämän hetken tunnetuin suomalainen leijona on pie-
lavetinen keihäänheittäjä Antti Ruuskanen. Hänen voittamaansa Euroo-
pan mestaruutta juhlittiin 25.8.2014 Pielaveden urheiluhallissa. Kultajuh-
liin saapui niin paljon yleisöä, että osa jäi ovien ulkopuolelle. Sisätiloihin 
mahtui noin 1  800 henkeä. Tilaisuudessa Pielaveden kunta muisti sanka-
ria ”rantarojektilla”, 15 metrin laiturilla sekä samalla kunta kunnostaa 
rannan, ajaa sinne uuden maa-aineksen ja rakentaa uudet rappuset. Suo-
men Urheiluliitto palkitsi Ruuskasen 15  000 euron valmennusstipendillä. 
Kalastajana ja metsästäjänä tunnettu Antti Ruuskanen on ollut Pielave-
den Lionsklubin jäsen vuodesta 2008. Kultajuhlaan hänet saatettiin onki-
vavoista muodostetulla lasten kunniakujalla. Kuva: Raimo Naumanen.
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www.lions.fi

Vuoden 2014 Lion-lehdet ilmestyvät seuraavasti:
nro 1 6.2. (aineistopäivä 13.1.)
nro 2 10.4. (aineistopäivä 14.3.)
nro 3 22.5. (aineistopäivä 30.4.)
nro 4 21.8. (aineistopäivä 31.7.)
nro 5 9.10. (aineistopäivä 17.9.)
nro 6 4.12. (aineistopäivä 12.11.)

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

ISSN 0356-5149

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.

-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.   on LCI:n suomenkie-
linen julkaisu.
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nisaation edustajia. Juuri silloin rakennustöitten 
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keräyksen tavoite 30 miljoonaa euroa. Raken-
nustöiden alkupamauksen räjäytti vuorineuvos  
Ilpo Kokkila, Lastensairaalan pääurakoitsijaksi  
valitun SRV:n hallituksen puheenjohtaja 
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Syntymäpäivätoiveita
LCI:n hallitus 2014–2015

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

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

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

Joe Preston
Lions Clubs Internationalin 

presidentti

Muistatko, miten isot luvut teki-
vät sinuun vaikutuksen, kun olit 
lapsi? Oli vaikeata käsittää, kuinka 
monta on, jos on miljoona jotakin. 
Tiesitkö, ettei muinaisilla kreikkalai-
silla ja roomalaisilla edes ollut käy-
tössään sanaa, joka olisi tarkoittanut 
”miljoonaa”? Mitä voisikaan olla ole-
massa niin suurta määrää?

Me lionit tiedämme kuitenkin, 
että yksi ainoa palvelutyö, yksi 
ystävällisyyden osoitus voi muuttaa 
maailman. Ymmärrämme, että pal-
velulla on heijastusvaikutus. Kuten 
kuuluisa ilmailija Amelia Earhart on 
sanonut: “Ei yksikään ystävällinen 
teko pysähdy itseensä. Ystävälli-
nen teko johtaa toiseen. Hyvää esi-
merkkiä seurataan. Yksittäinen ystä-
vällinen teko työntää juurensa joka 
suuntaan, ja juuret versovat ja niistä 
nousee puita.” 

Kuinka paljon pystymmekään 
muuttamaan maailmaa, jos palve-
lemme sataa miljoonaa ihmistä? 
Aiomme ottaa siitä selvää vuoteen 
2017 mennessä. Tuleva satavuotis-
juhlamme ei ole vain tilaisuus juh-
lia historiaamme, vaan myös tilai-
suus kaksinkertaistaa pyrkimyk-
semme. Toki pidämme upeat juhlat 
ja syömme kakkua, mutta asetamme 
itsellemme myös hyvin kunnianhi-
moisen palvelutavoitteen: 100 mil-
joonan ihmisen palvelemisen. 

Satavuotisjuhlintamme 
perustuu palveluun

Pyydän kaikkia klubeja osallistumaan 
satavuotisjuhlan palveluhaastee-
seen. Haaste liittyy kiinteästi yhteen 
neljän maailmanlaajuisen palvelu-
kampanjamme kanssa, joita ovat 
Nuoriso mukaan elokuussa, Näkö-
kyvyn jakaminen lokakuussa, Nälän 
helpottaminen joulukuussa/tammi-
kuussa ja Ympäristömme suojelemi-
nen huhtikuussa. Lionien haasteena 
on siis auttaa 25 miljoonaa nuorta, 
hankkia näköpalveluita 25 miljoo-
nalle, ruokkia 25 miljoonaa ja hyö-
dyttää 25 miljoonaa ihmistä ympä-
ristöhankkeiden avulla.

Klubinne voi auttaa meitä pääse-
mään tavoitteeseemme omien pal-
veluhankkeittensa avulla ja ilmoitta-
malla ne sitten palveluaktiviteettira-
porteissa MyLCI-palvelun kautta ver-
kossa. Klubeille ja piireille annetaan 
tunnustusta lippumerkkien muo-
dossa. Tunnustusta annetaan myös 
LCIF:lle osoitetuista lahjoituksista, 
jotka on korvamerkitty näköön, 

nuorille, tuhkarokkohankkeeseen ja 
ka tast rofiapuun. 

Satavuotisjuhlintamme perustuu 
palveluun. On kuitenkin tärkeätä, 
että lionit tuntevat perintönsä ja 
juhlivat myös sitä. Sellaisia synty-
mäpäivät ovat – tilaisuuksia katsoa 
menneeseen, mistä tulemme ja keitä 
olemme, ja tilaisuuksia katsoa eteen-
päin kasvuun ja saavutuksiin tule-
vaisuudessa. Alkakaamme siis sytyt-
tää syntymäpäiväkynttilöitämme, 
tosiaankin sytyttää kynttilöitä sen 
sijaan että valittaisimme pimeyttä. 
Olen varma siitä, että kun lopulta 
puhallamme kynttilät sammuksiin 
satavuotisjuhlintamme päätteeksi 
vuoden 2017 kansainvälisessä vuo-
sikongressissa Chicagossa, synty-
mäpäivätoiveemme maailman mer-
kittävästä parantamisesta on käy-
nyt toteen. 

Kansainvälinen presidentti Joe Preston 
viitoittaa LCI:n 100-vuotisjuhlan lähestyessä 
lionsväkeä Melvin Jonesin jalanjäljille ja 
palvelemaan ihmisiä. Kuva: RNen.
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Syrjäisessä Kyonin kylässä Burkina 
Fasossa koululaiset sulloutuvat pie-
neen yhden huoneen hökkeliin, joka 
palvelee kylän kaikkien luokkien ja 
oppilaiden luokkahuoneena. Jatku-
vasti kasvava oppilasluku on nyt 
kiristänyt koulun tilakapasiteetin sii-
hen pisteeseen, että joitakin tunteja 
pidetään jopa ulkosalla. 

Asian tilaan on tulossa muutos 
piirin 403 A1:n lionien ansiosta. 
Piiri ryhtyy rakentamaan uutta kou-
lutaloa, joka pystyy tarjoamaan tilat 
suuremmalle oppilasmäärälle. Lions 
Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 
on myöntänyt hankkeelle 34  000 
dollarin standard-apurahan. Paikal-
listen lionien toiminnan ja LCIF:n 
standard-apurahan ansiosta uuteen 
turvalliseen, mukavaan kouluympä-
ristöön voidaan ottaa ensimmäistä 
kertaa vuosittain 150 oppilasta 
enemmän kuin ennen.   

Samalla kun Burkina Fason lionien 
toiminta on esimerkkinä LCIF:n teh-
tävästä parantaa haavoittuvassa ase-
massa olevien ihmisten elämää kaik-
kialla maailmassa, LCIF:n apurahat 
voittavat maastosta ja oloista johtu-

vat vaikeudut. Hallitus myönsi hei-
näkuussa 2014 yli 70 apurahaa eli 
yhteensä yli kolme miljoonaa dol-
laria, ja niiden avulla lionit löytävät 
entistä useampia keinoja vaikuttaa 
omilla paikkakunnillaan. 

Katastrofiapu  
toinen tapa 

Katastrofiapu on toinen tapa, jolla 
LCIF muuttaa ihmisten elämää, 
kuten tammikuussa Tongassa rie-
huneen voimakkaan syklonin jäl-
keen. Hätätila julistettiin, kun voi-
makkuudeltaan viidenteen katego-
riaan luokiteltu trooppinen pyör-
remyrsky Ian oli iskenyt Tongan 
uloimpiin Ha’apain saariin. Eri puo-
lilla saaria vahingoittui lähes 1  200 

Piirien LCIF- toimikuntien puheen-
johtajat (koordinaattorit) kokoon-
tuivat Tampereelle syyskuussa kes-
kustelemaan ja ideoimaan niin LCIF 
kuin muunkin kansainvälisen toi-
minnan kehittämistä piireissä. Ilah-
duttavaa oli, että 8 piirikoordinaatto-
ria pääsi paikalle. Tilan meille tarjosi 
A-klinikkasäätiö, kiitoksemme siitä.

Lauantaipäivän aikana keskustel-
tiin vilkkaasti LCIF:n toiminnan laa-
juudesta, avustusten luotettavasta 
perillemenosta, Melvin Jones jäse-
nyyksistä sekä piirien järjestämistä 
Melvin Jones- tai Leijona-illoista, 
joissa esillä tai pääosassa on MJ 
-jäsenyys ja kansainväliset asiat.

Yhdessä totesimme kuinka upeaa 
on, että jäsenemme luottavat omaan 
säätiöömme ja sen kautta avustus-
ten 100  % perillemenoon. Muita-
kin vaihtoehtoja kansainväliselle 
avulle on, mutta lioneina arvos-
tamme säätiömme, LCIF:n toimin-
taa, ja annamme aktiivisesti lahjoi-
tuksia sen kautta.

Melvin Jones -jäsenyyksiä luo-
vutetaan vuosittain upea määrä, ja 
niiden lisäksi toivottavaa on, että 
tutustuttaisiin myös progressiivi-

LCIF-apurahat muuttavat ihmisten elämää

Ansaitulla kahvitauolla Leena Lappalainen (C), Heikki Pirttilä (G), Hannele Vuorinen (M), Pekka Järvelä (K), Aarne 
Kivioja (N), Jari Hautala (I) ja Olavi Laukkanen (H). Kuva: Heidi Rantala (E).

rakennusta ja noin 2  300 ihmistä 
jäi kodittomiksi. Tuhon jälkeen pai-
kalliset lionit ampaisivat toimin-
taan ja järjestivät varoja ja lahjoi-
tuksia, jotta myrskyssä tuhoutu-
neiden vesitankkien tilalle saatiin 
kolme uutta 10  000 litran vesitank-
kia. Rakennussuunnitelmissa on 
suojien rakentaminen uusille vesi-
tankeille, jotta ne saadaan jatkossa 
säilymään turvassa. Lionit suunnit-
televat saavansa rakennustyöt pää-
tökseen ripeästi LCIF:n myöntämän 
15  000 US dollarin apurahan turvin. 

 Aina perustamisestaan lähtien 
eli vuodesta 1968 LCIF on toiminut 
laajakatseisesti. Ei ole siis mitenkään 
yllättävää, että LCIF on myöntänyt 
75  000 dollarin apurahan auttamaan 
silmätauteihin erikoistuneen sosiaa-

likeskuksen mahdollisuuksien laajen-
tamista Casablancassa, Marokossa. 
Klinikalla hoidetaan yksinomaan 
ihmisiä, jotka ovat köyhiä ja ilman 
vakuutusta. 

Apurahoilla laitteita

Apurahoilla hankitaan lionien joh-
tamalle klinikalle tarpeellista lait-
teistoa, jolla voidaan diagnosoida ja 
hoitaa diabeettisena retinopatiana 
tunnettua silmän verkkokalvon sai-
rautta. Hoitomahdollisuuksien kohe-
nemista kaivataan kipeästi Maro-
kossa, missä jopa 600  000 asukkaan 
arvioidaan sairastuvan diabeettiseen 
retinopatiaan jossakin vaiheessa elä-
määnsä. Lionien arvioiden mukaan 
hoidon piiriin voidaan ottaa yli 2  500 
potilasta laajennuksen jälkeen. 

 Näistä ja monista muista aikai-
semmin tänä vuonna myönnetyistä 
apurahoista on helppoa päätellä, 
miten suuri vaikutus lioneilla ja 
LCIF:llä on ympäri maailman.

Eric Margules

Ajatustenvaihtoa kansainvälisyydestä

seen jäsenyyteen. Progressiivisen 
jäsenyyden voi saada henkilö, joka 
jo on MJF ja hänen nimissään teh-
dään uusi 1  000 USD (n. 770  €) lah-
joitus. Henkilö saa uuden MFJ-mer-
kin timantilla varustettuna, mutta 
ei uutta taulua. Piirikoordinaattorit 
kertovat mielellään lisää, mikäli asia 
herättää kiinnostusta.

Tulevan kesän vuosikokouksessa 

Sotkamossa pyritään järjestämään 
ensimmäistä kertaa Melvin Jones 
-jäsenten kahvitilaisuus. Siitä infor-
moidaan myöhemmin lisää. Saimme 
taas roppakaupalla uusia ideoita 
toteutettavaksi kukin omassa piiris-
sämme. 

Haluamme tässä esittää lämpimän 
kiitoksemme niille kaikille  lioneille ja 
klubeille jotka ovat tukeneet kansain-

välistä toimintaa, ja tehneet lahjoi-
tuksia LCIF:lle käytettäväksi ympäri 
maailmaa apua tarvitsevien hyväksi.

Antoisaa ja toimintarikasta 
talvea teille kaikille!

LCIF koordinaattorien puolesta
Heidi Rantala

LCIF MDC ja 
E-piirin koordinaattori
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Ask One – Keep all 

Ask One -toimivuudesta on monta 
hyvää tarinaa. E-piirin LC Tampere/
Amuri toteutti Lions-ystävien illan, 
jonka tuloksena klubi sai kuusi uutta 
jäsentä. Tapa hankkia uusia jäse-
niä on yksinkertainen – pyydetään 
ystäviä tai tuttuja mukaan yhteiseen 
Lions-iltaan, kerrotaan klubin toi-
minnasta ja kysytään heitä jäseniksi. 
Tätä mallia voi jokainen klubi toteut-
taa omalla tavallaan. Jos ensimmäi-
sellä kerralla ei onnista, voi toinen 
kerta jo tuottaa tulosta. Kannattaa 
yrittää, sillä jos ei rohkene kysyä, ei 
myöskään saa uusia jäseniä. 

Lions-toimintamme maine on 
hyvä, joten uskon uusia jäseniä löy-
tyvän. Jäsenhankinnalle emme aseta 
kattoa, tavoitteet saa jopa ylittää 
ilman lupaa . Annetaan kaikille 
Lions-periaatteisiin sitoutuville mah-
dollisuus tulla mukaan. 

Ethän jätä meitä!

Keep All – Pidä kaikki. Yhtä tärkeää 
kuin saada uusia jäseniä, on huoleh-
tia nykyisen jäsenistön tyytyväisyy-
destä. Pidetään jäsenistöstä hyvää 
huolta ja varmistetaan, ettei heidän 
Lions-kipinä pääse sammumaan. 
Klubiin on tultu jäseneksi, koska on 
haluttu tehdä jotain konkreettista 
apua tarvitsevien hyväksi. Arvoste-
taan jokaista jäsentä, hänen sitou-
tumistaan ja aktiivisuuttaan. Meillä 
ei ole varaa menettää yhtään lionia. 
Jokainen jäsenemme on arvokas.

Klubitoiminnasta 
rennompaa ja 
antoisampaa

Viime vuoden lopussa tehdyn jäsen-
tutkimuksen perusteella, jäsenis-
tömme haluaa kehittää klubitoimin-
taa yhteisöllisemmäksi ja rennom-
maksi. Jäsenistö arvostaa tekemi-
sen meininkiä, mutta heidän intoa 
tuntuu tukahduttavan tekemisen 
puute. Avoimissa vastauksissa oli 
muun muassa seuraavia toiveita: 
”Toivon yhdessä tehtäviä tempauk-

sia ja aktiviteetteja, sitä varten olen 
tullut jäseneksi. Pelkkä klubi-illoissa 
tai -kokouksissa istuminen ei anna 
tyydytystä. Olisi opittava näke-
mään myös oman klubin ulkopuo-
lelle, sillä yhdessä tekemällä saavu-
tamme enemmän. Me-hengestä riip-
puu miten hyvin jäsenet viihtyvät 
klubeissa.” 

Liiton jäsenjohtaja Jukka Kärkkäi-
sen laatima aineisto ”Keinoja jäsen-
ten pysyvyyden parantamiseksi” on 
hyödyllistä luettavaa. Sen mukaan 
hyvin suunnatut ja toteutettavat 
aktiviteetit ovat koko toimintamme 
peruspilari. Mielekkyys mukana ole-
miseen löytyy vahvimmin sieltä. 

Samaisesta aineistosta löytyy 
arvokkaita vinkkejä kummille ja 
jäsentoimikunnalle sekä toteutta-
miskelpoisia ajatuksia klubikokous-
ten käytäntöjen kehittämiseksi. 
Aineisto on saatavissa Lions-liiton 
sivuilta ja piirien jäsenjohtajilta. 
Aineiston avulla voi pitää vaikkapa 
klubiesitelmän.

Vauhdikas syksy 
tarjoaa osallistumisen 

mahdollisuuksia

Me kaikki lionit olemme sitoutu-
neet moniin nuorisoprojekteihin, joi-
den tavoitteena on ennalta ehkäistä 
lasten ja nuorten syrjäytymistä. Esi-
merkkinä Lions Quest elämisen tai-
toja -ohjelma, Vastuu on meidän 
-aktiviteetti ja kansainvälinen nuo-
risovaihto ja -leirit. Näihin tarvit-
semme varoja ja keinoiksi päätettiin 
vuosikokouksessa Anna tukesi nuo-
risolle -arpajaiset ja Joulukortit. 

Nuorten syrjäytymisestä Lions-
Forumissa Helsingissä puhunut 
tasavallan presidentin Sauli Niinis-
tön perustaman ja johtaman Tuki-
kummit-säätiön varapuheenjohtaja 
Sakari Huovinen kysyi ”Onko nuor-
ten syrjäytyminen asia, joka liikut-
taa minua ja voisinko minä tehdä 
jotain?” Huovisen puhe oli täyttä 
asiaa, joka veti mielemme hiljaiseksi. 

Rohkenen toivoa, että jokaisessa klu-
bissa tehtäisiin näistä asiois ta arvo-
valinta ja yhtään arpapakettia ei 
palautettaisi takaisin. 

Joku vuosi sitten moni sanoi jou-
lukorttien ajan olevan ohitse. Toi-
sin kävi. Joulukortit ovat palanneet 
uudestaan. Sähköinen jouluterveh-
dys ei enää ilahduta vastaanotta-
jaansa samalla tavalla kuin silloin, 
kun sähköposti oli uusi viestintä-
väline.

Myöhemmin syksyllä tulee Nenä-
päivä-keräys ja tärkeä päivämäärä 
on 7.11.2014. Silloin olemme run-
sain joukoin liikkeellä keräyslippai-
den kanssa.

Vuosikokouksemme mukaisesti 
toteutamme Kiitos Veteraanit! -pal-
veluaktiviteetin. Nyt on aika osoittaa 
kiitollisuutemme Sotiemme Veteraa-
neille. He odottavat meitä ja toivo-
vat, että poistaisimme heidän yksi-
näisyyttä ja tekisimme pienehköjä 
palvelutehtäviä. 

Muistetaan ansioituneita 
jäseniämme

Monilla klubeilla on kuluvan kauden 
aikana vuosijuhlia. Silloin on hyvä 

syy muistaa ansioituneita jäseniä 
Melvin Jones -jäsenyydellä tai Arne 
Ritari -killan Lionsritari arvolla. 

Hyvät  
lionit ja puolisot

Olen puhunut tiimityön puolesta. 
Yhdessä tekemällä voimme saada 
aikaan paljon hyvää. Kun toimimme 
yhteen hiileen puhaltaen, on vaikut-
tavuutemme kiitettävää tasoa. 

Toivon onnea ja menestystä kai-
kille klubeille ja niiden jäsenille. Pide-
tään Lions-lippu korkealla, toimitaan 
rennosti, iloisesti ja hyvää palvelua 
luoden. Tsemppiä!

Lions – Monta tapaa tehdä hyvää. 

Voit antaa palautetta 
kirjoituksestani osoitteella 
tuomo.holopainen@lions.fi

Peukut ylös – on tuuletuksen paikka. LC Tampere/Amuri otti syyskuussa vas-
taan kuusi uutta jäsentä. Kuvassa seurassani ovat vasemmalla piirikuvernööri 
Esko Hietanen, klubin rahastonhoitaja Eino Luukko, presidentti Jyrki Piispa-
nen ja sihteeri Kari Lähdesmäki.

Tuomo Holopainen
Puheenjohtaja

Kansainvälisen presidentin Joe Prestonin 
jäsenaloite on Ask One – Pyydä yhtä.  
Haluan lisätä siihen Keep All – Pidä kaikki. 
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Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Syksy ja kausi etenevät vääjäämättä, 
ja toiminnassamme on hyvä kuhina. 
Kirjoitin jo edellisessä lehdessä akti-
viteettiraportoinnista ja tekstiin taisi 
jäädä pieni virheen poikanenkin. 
Korjataan se ja täsmennetään, että 
kaikki aktiviteetit kirjataan jäsen-
rekisteriin aktiviteettiraportointi-
osioon. Raportoinnista kirjoitetaan 
ja siihen ohjeistetaan tämän lehden 
sivuilla. Älä jätä niitä lukematta, 
koska asia on meille kaikille tärkeä!

Lions-toiminnassamme on yhtei-
nen ongelma, joka liittyy aktivi-
teettiraportointiin. Meillä ei ole 
riittävää kokonaistietoa mittavan 
työmme volyymista saati vaikut-
tavuudesta. Ainoa keino korjata 
puute on jokaisen klubin säännöl-
linen aktiviteettiraportointi klubin 
sihteerin toimesta. Vain sitä kautta 
pääsemme kertomaan muille, miten 
paljon hyvää olemme saaneet aikai-
seksi. Aktiviteettien raportointi on 
erittäin tärkeää myös Lions-toimin-
nan 100-vuotisjuhlan kannalta. Jo 
1.7.2014 alkaneen juhlakampanjan 
tavoitteena on auttaa sataa miljoo-
naa ihmistä maailmassa 31.12.2017 
mennessä. Ainoa tapa suomalaisille 
klubeille olla kampanjassa mukana 
on huolehtia siitä, että jokainen pal-
velutekomme raportoidaan huolelli-
sesti kotimaiseen jäsenrekisteriin, 
jota on kehitetty vastaamaan kan-
sainvälisen järjestön tarpeita ja juh-

lavuoden raportointiohjeita. Uskon, 
että vuotuinen palveluvolyymimme 
on niin mittavaa, että pääsemme hel-
posti ainakin Euroopan parhaaksi 
Lions-maaksi ja hyvälle sijalle myös 
globaalisti.

Lions-talossa 
remontoitiin

Lions-talossa pitkään vuokralla ollut 
vakuutusyhtiö If irtisanoi vuokraso-
pimuksensa keväällä, koska sen Mal-
min toimipiste lakkautettiin. Tila 
pantiin saman tien vuokralle. Kun 
vuokralaista ei kauden loppuun 
mennessä kuitenkaan löytynyt, lii-
ton hallitus päätti ottaa ja remon-
toida reilun 110 m2 tilan omaan kou-
lutus- ja kokouskäyttöön. 

Remontti käynnistyi elokuun 
puolivälissä, ja se valmistuu syys-
lokakuun vaihteessa. Liiton toimialat 
ja työryhmät on ohjeistettu järjestä-
mään kaikki viikonlopputilaisuu-
tensa po. tilassa. Tarkoitus on myös 
vuokrata tilaa piireille ja klubeille 
sekä myös ulkopuolisille pientä kor-
vausta vastaan.

Alkuvaiheen remontista aiheu-
tuu luonnollisesti kustannuksia, 
mutta pitkän tähtäimen tavoitteena 
on säästää toimialojen ja työryhmien 
koulutus- ja kokouskuluja, joihin tar-
vitaan jatkuvaa menokuria mm. ylei-
sen hintatason kasvun johdosta. 

Annathan tukesi 
nuorisolle:  

joulukortit ja arvat

Joulukorttikauppa on jo käynnissä. 
Muistathan käyttää liiton verkko-
kauppaa kortteja tilatessasi.

Myös arvat ovat tulleet klubeille. 
Tänä vuonna niitä on mahdollista 
myydä myös muille kuin leijonille.

Hyödynnäthän tilaisuutesi tukea 
Lions-nuorisotyötä! Arpajais- ja kort-
tituotot käytetään vain ja ainoastaan 
liiton nuorisotyön – nuorisovaihto, 
leotoiminta, Skeba, Nuorten areena, 
Orkester Norden, Vastuu on meidän, 
Lions Quest – tukemiseen. Jokaisen 
arvan ja kortin myyminen on tällä 
hetkellä elintärkeää nuorisotoimin-
tamme jatkuvuuden kannalta. 

Luvassa  
Lions-näkyvyyttä:  

Kiitos veteraanit! ja 
Nenäpäivä 2014

Syksyn kansallisesti näkyvimmät 
aktiviteettimme ovat Kiitos vete-
raanit! -palveluaktiviteetti ja Nenä-
päivä-keräykseen osallistuminen. 

Kiitos veteraanit! -aktiviteetti 
saa upean lähtölaukaisun Helsin-
gissä 8.10. järjestettävässä semi-
naarissa, jonka avaa eduskunnan 
puhemies Eero Heinäluoma ja jossa 
yhtenä puhujana on puolustusmi-

nisteri Carl Haglund. Piireillä ja klu-
beilla on myös valmisteilla omia 
tapahtumia ja tilaisuuksia aktivitee-
tin ympärillä. Kiitos veteraanit! tar-
joaa hienon mahdollisuuden saada 
valtakunnallista ja paikallista näky-
vyyttä. Tartutaan tilaisuuteen ja teh-
dään se yhdessä! 

Myös Nenäpäivä-keräyksen 
yh tey dessä Lions-toiminnalle on 
luvassa julkisuutta. Tässä vaiheessa 
en paljasta suunnitelmia, mutta jota-
kin hyvää ja mukavaa on tulossa. 
Olemme tänäkin vuonna Nenä-
päivä-säätiön pääyhteistyökumppani 
yhdessä Ruokakesko Oy:n ja K-City-
market Oy:n kanssa. Panostamme 
keräyksen toteuttamisessa arvoste-
taan korkealle ja saamme entistäkin 
paremman tuen Nenäpäivä-säätiöltä 
oman työmme tueksi. Ei kun Lions-
liivi päälle, nenä päähän ja kerää-
mään!

Brändi jalkautuu 
piirikierrokselle

Tänä syksynä jokaisen leijonan on 
mahdollista osallistua Lions-brändin 
kehittämiseen piirikierroksen aikana.

Piirikierrospäivämäärät ja -paikat 
ovat:

27.9. I-piiri, Utajärvi

4.10.  B+C+N-piirit, Tuusula

5.10.  E-piiri, Lempäälä

11.10.  L-piiri, Rovaniemi

18.10.  A+M-piirit, Säkylä

19.10.  F+O-piirit, Norrvalla 

 (koulutus myös ruotsiksi)

16.11.  D+G+H+K-piirit, Pieksämäki

Tarkemmista ajankohdista ja 
päivän ohjelmasta saa tietoa 
piirikuvernööriltä.

***

Aktiivista syksyä ja iloista 
Lions-mieltä toivottaa

Kaikki kirjaamaan aktiviteetit jäsenrekisteriin!

Kausi käynnistyi liiton johdon ja kansainvälisen johtajiston perinteisessä tapaamisessa Kaisankodissa Espoossa. 
Kuva: Sirkku Ala-Kulju.
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Suomen Lions-liiton kuvernööri-
neuvoston kauden ensimmäistä 
kokousta Vuosaaressa 30.8.2014 
sävytti mittava Lions Forum, jonka 
aikana käytiin läpi Lions-liiton tär-
keimmät toimintamuodot. Teemojen 
”Nuorissa on tulevaisuus” ja ”Lions 
– monta tapaa tehdä hyvää” puit-
teissa käsiteltiin palvelu- ja varain-
hankinta-aktiviteetteja sekä muita 
ajankohtaisia asioita. Useimpien 
toimikuntien ja työryhmien raportit 
löytyvät seuraavilta sivuilta.

Nuorisojohtaja Jukka Isota-
lon mukaan nuorisoon kohdistu-
vista aktiviteeteistä suurin on Lions 
Quest, elämisen taitoja -ohjelma, 
joka koskee 500–800 kasvatta-
jaa vuosittain ja koskettaa noin 
300  000 nuorta. Vastuu on meidän 
-aktiviteetti/kampanja on tarkoitettu 
3.luokkalaisille ja perheille ja kau-
dessa sen piirissä on noin 60  000 
ihmistä. Turvassa tiellä 14–15-vuo-
tisille nuorille tavoittaa noin 50  000 
osanottajaa. Kummilapsitoimin-
nan piirissä Sri Lankassa on run-
saat 1 000 nuorta ja Skeba-bändis-
kabaan osallistuu 600–800 nuorta. 
Nuorisovaihdossa on mukana 350–
450 nuorta, Leo-klubeissa työskente-
lee yli 200 nuorta ja Orkester Norde-
nissa on Suomesta vuosittain 10–25 
soittajaa mukana. Lisäksi klubeilla on 
lukuisia muita nuorisoaktiviteetteja.

Pääsihteeri Maarit Kuikka kertoi, 
että brändityötä on tehtävä koko 

kentässä ja brändin kirkastaminen 
ei tapahdu hetkessä, vaan se syn-
tyy pitkäjänteisesti koko toiminnan 
kehittämisen kautta. Lähivuosina 
luodaan useita näkyvyyttä tuke-
via kampanjoita, esimerkiksi Kiitos 
veteraanit, Punainen Sulka ja Lions-
järjestö 100 vuotta. Lisäksi näky-
vyyttä lisäävät yhteistyöprojektien 

kautta tapahtuva toiminta, kuten 
mm. Nenäpäivä ja Turvassa tiellä. 
Ulkoisessa viestinnässä kerrotaan 
tarinoita ja toistetaan johdonmu-
kaisesti yhteistä viestiä. 

Ehdotus onkin ennennäkemät-
tömästä näkyvyyspäivästä, jol-
laista tarjotaan kiinnostuneille pii-
reille ja klubeille keväällä 2015. 
Tapahtumapaikkana voi olla esimer-
kiksi Narinkka-tori Helsingin Kam-
pissa. Rakennetaan värikäs ständi/
koju, jossa on jaossa Lions-ilmapal-
loja, rintanappeja ja mm. ”tarinoita” 
esittelevää materiaalia. Muita mate-
riaaleja voivat olla netissä ladattavat 
logot, kassit sekä tulossa olevat saa-
teviestilehtiöt ja kansiot.

PDG Esa Ojapalo puhui palvelu- 
ja varainhankinta-aktiviteeteistä. 
Leijonien omia palveluaktiviteettejä 
ovat kansainvälinen nuorisovaihto 
ja nuorisoleirit Suomessa, Leo-klu-
bit ja Leo-nuorisotyö, Skeba, rau-
hanjulistekilpailu sekä Orkester Nor-
den ja nuorten voittajien musiikki-
kilpailu. Muita palveluaktiviteet-
teja ovat Uusi lastensairaala 2017, 
johon klubit ovat lahjoittaneet yli 
170  000 euroa. Tavoite on 250  000 

euroa, Turvassa tiellä -aktiviteetti 
sekä Nenäpäivä-keräys, jossa leijo-
nien tavoite on 180  000 euroa, ja 
jolla autetaan kehitysmaiden lapsia.

Varainhankinta-aktiviteettejä ovat 
Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset. 
25  000 raaputusarpaa on myytävissä 
halukkaille. Lions-korttien tuotosta 
puolet palautetaan klubeille. Punai-
nen Sulka -keräyksen 2016–2017 
kohderyhmänä ovat nuoret.

ID Jouko Ruissalo totesi kansain-
välisessä osuudessaan, että vuoden 
2015 II varapresidentiksi on ehdolla 
mm. PID Naresh Aggarwal Intias ta. 
Hänen kannatustodistus lähete-
tään pikaisesti. Ensi vuonna saat-
taa tulla muutos vuorojärjestelyyn, 
jolloin USA:sta tulisi presidentti 
joka kolmas vuosi. PID Harri Ala-
Kuljun asema ”virallisena” ehdok-
kaana tulisi saada varmistetuksi ensi 
kesänä, jolloin hänestä tulisi II vara-
presidentti vuonna 2016.

Suomen palveluvaikutus Lions-
järjestön 100-vuotisjuhlakautena 
3,5 vuoden aikana koskettaa juhla-
toimikunnan puheenjohtajan Heimo 
Potinkaran mukaan 1,8 miljoonaa 
ihmistä. Se jakautuu niin, että alka-

Lions-talon katutasoon kunnostetaan ajanmukaiset kokous- ja koulutustilat  

Lions Forum antoi innostusta pursuavalle 
kuvernöörineuvostolle tietopitoisen startin

Lions Forumissa liiton nuorisotyön suuntaviivoja kaudelle 2014–2015 selvitti nuorisojohtaja Jukka Isotalo. Vierellä 
pääsihteeri Maarit Kuikka. Kuva: RNen.

Muotisuunnittelija Jukka Rintala järjesti KVN:n puoliso-ohjelmassa muotinäy-
töksen syksyn uutuuksiaan esitellen. Kuva Antti Tuomikoski.
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neen kauden osalta se tavoittaa 
258  000 ihmistä ja kolmena seu-
raavana vuonna kunakin 516  000 
ihmistä.

Jäsenjohtajana Jukka Kärkkäisen 
jäsentavoite alkaneella kaudella on 
25  000 jäsenen rajan ylittäminen ja 
naisten osuuden tulisi ylittää 20 pro-
senttia. Kauden aikana tavoitellaan 
10–20 uutta klubia. Liiton jäsenkas-
vutavoite on 400, jolloin jäsenmäärä 
ylittäisi 25  000 rajan. Tämän hetki-
nen jäsenmäärä on 24  623 ja klubeja 
on 931.

Työryhmän puheenjohtaja Matti 
Tieksola kertoi Punainen Sulka 
-ke räyk sestä 2016–2017 ja Seppo 
Söderholm Kiitos veteraanit -pal-
veluaktiviteetista. Katsauksen Rat-
napurin silmäsairaalan toimintaan 
esitti PID Erkki Laine.

Vaikuttava avajaisjuhla

Ennen Lions Forumia pidetty ava-
jaisjuhla huipentui OTT, Tuki-
kummit-säätiön varapuheenjohta-
jan Sakari Huovisen juhlapuhee-
seen ”Nuoret ja toivo”. Kosketta-
vaa puhetta salintäyteinen leijona-
joukko seurasi hiiren hiljaa. Puheen 
lyhennelmä on sivulla 10.

Liiton tervehdyksen esitti puheen-
johtaja Tuomo Holopainen. N-piirin 
puolesta osanottajat toivotti ter-
vetulleiksi piirikuvernööri Sini Elo-
holma. Hän totesi, että N-piiri ero-
tettiin B-piiristä 40 vuotta sitten. 
Piirissä on nyt 1987 jäsentä ja nais-
ten osuus on 22–23 prosenttia. Piiri 
ylpeilee erikoisesti Iris-keskuksen 
yhteydessä toimivasta lasten toi-
mintapihasta.

Järjestävien klubien tervehdykset 
toivat LC Helsinki/Soihtujen presi-
dentti Barbara D’Ambrogi-Ola ja LC 
Helsinki/Vuosaaren presidentti Eero 
Ukkonen. Vuosaari on maamme 
suurimpia lionsklubeja 60 jäsenel-
lään.

Vuosaaren Musiikkikoulun Näp-
päri-orkesteri ilahdutti iloisilla laulu- 
ja soittoesityksillä. Sopraano, lion 
Merja Vartia lauloi lion Teija Tuuk-
kasen säestyksellä.

Viime kauden tulos 
herätti keskustelua

Kauden 2013–2014 koskevat alus-
tavat tuloslaskelmaraportit herätti-
vät kuvernöörineuvostossa eniten 
keskustelua. Tilintarkastus on tehty 
KVN:n kokouksen jälkeen syys-
kuussa. Tilinpäätös tulee hallituksen 
käsittelyyn syksyn aikana ja lopulli-
sesti se hyväksytään hallituksen ja 
kuvernöörineuvoston kokouksissa 
21.–22.11.2014 Ylivieskassa. Pää-

sihteerin raportin pohjalta päätet-
tiin seurata tilannetta. 

Piirirahaohje sekä piirirahat hyväk-
syttiin. Ohjeeseen lisättiin, että pii-
rirahaa voidaan käyttää kaudesta 
2014–2015 alkaen myös kansainvä-
listen kokousmatkojen kustannus-
ten kattamiseen. PID Tapani Rahko 
LC Järvenpää/Jean Sibelius valittiin 
NSR:n ehdokkaaksi Eurooppa Foru-
min neuvoa-antavaan komiteaan 
(Advisory Committee). PID Naresh 
Aggarwalille Intista myönnettiin 
kannatustodistus hänen hakiessaan 
kansainvälisen järjestön II varapresi-
dentin tehtävää 2015–2016.

Lions-talon pohja- 
kerrokseen koulutustila

Lions-talon katutasosta tyhjäksi jää-
nyt tila on remontoitu tavoitteena 
tehdä siitä kokous- ja koulutustila 
noin 30 henkilölle. Korjaustöiden jäl-
keen tila kalustetaan ja sinne han-
kitaan kokousvälineistö. Toimialoja 
ja työryhmiä on ohjeistettu, että 
kaikki ilta- ja viikonloppukokoukset 
tai -koulutukset järjestetään näissä 
tiloissa. Tilaa vuokrataan myös pii-
rien ja klubien käyttöön.

Kiinan maanjäristyksen  
uhrien tukemiseksi 

keräys

Yunnan provinssissa Kiinassa on 
tapahtunut elokuussa voimakas 
maanjäristys. Lions Clubs Inter-
nationalin säätiö (LCIF) myönsi 
välittömästi suurhätäapurahana 

US$  250  000 hätäapurahastosta. 
Nämä varat auttavat välittömissä 
tarpeissa ja niillä hankitaan ruokaa, 
vettä, lääkkeitä, peittoja ja muita tar-
peellisia tarvikkeita mahdollisimman 
nopeasti. Varoja tullaan myös käyt-
tämään pitkän aikavälin uudelleen-
rakentamiseen. 

Suomen Lions-liitto on myös 
käynnistänyt keräyksen maanjäris-
tyksen uhrien auttamiseksi. Keräyk-
seen voi osallistua tekemällä lahjoi-
tuksen Suomen Lions-liiton katastro-
fitilille FI54 8000 1970 8298 84 (BIC 
DABAFIHH) merkinnällä ”Kiina”ja 
klubin nimi. Lahjoitukset oikeut-
tavat Melvin Jones -jäsenyyksiin. 
 Lionit ja klubit voivat tehdä lahjoi-
tuksensa myös suoraan kansainvä-
liselle säätiölle, LCIF:lle.

Kuvernöörineuvoston viikonlo-
pun tilaisuudet alkoivat jo perjan-
taina. jolloin pidettiin liiton halli-
tuksen kokous. Palvelu- ja varain-
hankintatoimialan koulutus ja Kii-
tos Veteraanit -palveluaktiviteetin 
koulutus- ja neuvottelutilaisuus kuu-
luivat myös iltapäivän ohjelmaan. 
Lisäksi pidettiin perinteinen KVN:n 
info sekä AR-säätiön ajankohtais-
katsaus. Päivä päättyi Viihdytään 
yhdessä buffet-illalliseen. Lauantain 
Lions Forumin ja KVN:n kokouksen 
jälkeen iltajuhlassa puhui Uusi las-
tensairaala 2017 -säätiön puheenjoh-
taja Anne Berner. CC Tuomo Holo-
paisen kutsusta hän lupautui liitty-
mään leijonaksi ja tuo jopa yhden 
ystävänsä mukanaan. Sunnuntaina 
piirien GMT- ja GLT-johtajat sekä 
Lions-liiton jäsen- ja koulutustoimi-
kunnat kokoontuivat jäsen- ja kou-
lutustoimialan seminaariin.

 Seuraava kuvernöörineuvoston 
kokous on 22.11.2014 Ylivieskassa.

Raimo Naumanen

Jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen antoi piirikuvernööreille työkaluksi jäsenhan-
kintaa varten mittanauhan. Kuvassa ”jäsenmittaajan” vastaanottajana on 
N-piirin Sini Eloholma. Vasemmalla kuvernöörikurssin vanhin Susanna Saran-
linna. Kuva: RNen.

KVN:n kokouksen järjestelyistä vastasivat LC Helsinki/Soihdut ja LC Helsinki/
Vuosaari. Nuori naisklubi Soihdut tunnetaan nuorten ja vanhusten auttajina. 
Kuvassa Soihtujen presidentti Barbara D’Ambrogi-Ola esittelemässä klubinsa 
toimintaa. Kuva: RNen.

Avajaisjuhlan ohjelman ilopillereinä olivat Vuosaaren Musiikkikoulun  
Näppäri-orkesterin iloiset esitykset. Kuva: RNen.
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OTT, Tukikummit -säätiön varapu-
heenjohtaja Sakari Huovinen toi 
KVN:n avajaistilaisuuteen terveh-
dyksen presidentti Sauli Niinistön 
perustamalta ja johtamalta Tuki-
kummit -säätiöltä. Hän totesi, että 
Tukikummit tukee hädänalaisia, eri-
tyisesti yksinhuoltajien lapsia ja nuo-
ria, jotka ovat kaikkein heikommassa 
asemassa. ”Säätiö kerää varoja, jotka 
jaetaan kirkon diakoniatyön kautta 
niille, jotka sitä tarvitsevat pysyäk-
seen mukana harrastuksissa ja opin-
noissa. Tukea ei jaeta rahana, vaan 
välineinä ja esimerkiksi kausimak-
suina.” Tähän mennessä säätiö on 
jakanut yli kaksi miljoonaa euroa.

Uuden ajan ehkä merkittävimmän 
filosofin, Immanuel Kantin mukaan 
ihmisen on tehtävä itselleen kolme 
kysymystä. Ne kuuluvat näin: Mitä 
voin tietää? Mitä minun tulee tehdä? 
Mitä voin toivoa? Kantille kysymys 
tietämisestä oli ensi sijassa filosofi-
nen. Sama kysymys voi olla meille 
hyvin konkreettinen ja arkinen. Tie-
täminen avaa silmät. Tietäminen 
auttaa ymmärtämään.

Ihmisten keskimääräinen tulo-
taso on tänään 1,5-kertainen 20 vuo-
den takaiseen verrattuna, ja vaikka 
80   %:lla nuorista menee hyvin, niin 
lopuilla menee huonommin kuin 
koskaan.

Osaammeko kuvitella, mitä mer-
kitsee, jos jo elämän alkuvaiheessa 
on jäänyt pois muiden joukosta? 
Tällaisia 15–29-vuotiaita nuoria 
Suomessa on 51  300, jotka eivät 
opiskele eivätkä ole työssä. Näistä 
18  800 on ilmoittautunut työttö-

miksi työnhakijoiksi, mutta noin 
30  000 nuoresta emme vielä muu-
tama vuosi sitten tienneet, keitä he 
ovat ja mitä he tekevät.

Joka päivä viisi alle 24-vuotiasta 
saa päätöksen työkyvyttömyys-
eläkkeestä. Lapsiperheiden köy-
hyys on kolminkertaistunut 20 vuo-
dessa. Köyhissä perheissä asui sil-
loin 50  000 lasta, nyt jo yli 150  000.

1990-luvun laman jäljet näky-
vät pitkäaikaistyöttömyytenä, joka 
periytyy ei vain toiseen, vaan jo kol-
manteen polveen. Kodeissa ei enää 
opita työn tekemisen mallia.

Nuoret aikuistuvat Suomessa 
aiemmin kuin muualla. Vanhempien 
kanssa 20 täyttäneistä nuorista asuu 
kotona 29  %, saksalaisista 55  %. 
Suomalaisnuoret ovat tähän saakka 
sijoittuneet OECD:n Pisa-tutkimuk-
sessa hyvin korkealle. Materiaali-
sessa hyvinvoinnissa ja fyysisessä 
terveydessä olemme maailman kärki-
sijoilla. Mutta subjektiivisessa hyvin-
voinnissa ja perhesuhteissa sijoituk-
semme romahtavat. Järjen ja aivo-
jen osuutta on ylikorostettu ja mie-
len merkitystä aliarvostettu.

Lapsi tai nuori saattaa painaa pit-
kää päivää ilman, että kukaan huo-
maa.  Yllättäen vauhdin voi pysäyt-
tää masennus tai ahdistus. THL:n 
kouluterveyskyselystä käy ilmi, että 
jopa 18 % tytöistä on keskivaikeasti 
tai vaikeasti masentuneita.

 
Mitä minun tulee tehdä?

Kantin filosofian toinen kysymys, 
mitä minun tulee tehdä, on perin-

teisesti kuulunut etiikan ja moraalin 
alueelle. Suomalainen yhteiskunta 
on jo kauan nojautunut sille peri-
aatteelle, että ensisijainen vastuu 
hyvinvoinnista kuuluu yhteiskun-
nalle. Yhteiskunnan vastuu ei kos-
kaan voi kuitenkaan korvata omaa 
vastuuta.

Otettuaan viran vastaan presi-
dentti halusi vierailla Jakomäen kou-
lulla, mutta miksi juuri siellä? Siksi, 
että Jakomäen koulussa oli tehty 
jotain arkijärjen mukaista, mistä 
kaikki voivat oppia jotain.

Vuonna 2009 Jakomäen koulu 
muistutti lähinnä Harlemin metro-
asemaa: seinät oli töherretty, sani-
teettitilat rikottu, ovenkahvat ja 
kaapin ovet repsottivat, tupakan 
tumppeja lojui lattioilla. Jotkut ajoi-
vat jopa mopolla pitkin käytäviä. 
Kukaan ei välittänyt. Kaikki olivat 
sosiaalistuneet ympäristöönsä. Van-
hempainillat olivat kuolleita, yhteys 
koteihin oli heikko. Opettajat vaih-
tuivat tiuhaan.

Uusi rehtori otti 60 valokuvaa 
koulusta, kokosi oppilaat, vanhem-
mat, opettajat ja nuorisotyönteki-
jät jumppasaliin ja näytti kuvia kou-
lusta: Tässä on meidän koulumme. 
Voisimmeko yhdessä tehdä jotain?

Päätettiin, että jotain on tehtävä. 
Hihat käärittiin, ja yrityksetkin läh-
tivät mukaan. Maalit saatiin lahjoi-
tuksena. Rautakauppa antoi uudet 
helat. Kaupunki toimitti saniteettika-
lusteet. Talkooeväitä saatiin paikal-
liselta kauppiaalta. Kaikki lähtivät 
yhdessä tekemään muutosta. Kou-
lusta tuli siisti.

Yhteisellä tekemisellä oli isot seu-
raukset: oppimistulokset parantui-
vat, kouluterveyskyselyissä tilanne 
on hyvä. Vastuu omasta koulusta oli 
nyt kaikilla. Nyt katsotaan kieroon 
sitä, joka töhertää. Yhteys kodin ja 
koulun välillä on normaali. Opetta-
jista enää yksikään ei halua vaihtaa 
pois hienoa kouluaan.

1) Jakomäen kokemusten ensim-
mäinen opetus on, että huonosti 
käyttäytyvä tai syrjäytyvä nuori ei 
ole ongelma. Ongelma on, jos me 
aikuiset emme tee mitään.

2) Jakomäen toinen opetus on, 
että kun nuorelle oikealla tavalla 
tarjoaa mahdollisuutta olla mukana 
rajat ja säännöt asettavassa yhtei-
sössä, hän todella tarttuu mahdol-
lisuuteen. Ongelma on, jos emme 
osaa vetää nuoria mukaan.

3) Jakomäen kolmas opetus on, 
että oheistoiminnosta, tässä tapauk-
sessa yhteisestä tekemisestä, koulun 
kuntoonlaitosta, voi tulla veturi, 
jonka hyvät vaikutukset ulottuvat 
laajalle. Ongelma on, jos katsomme 
vain nuoria, kun pitäisi katsoa myös 
ympärille.

4) Jakomäen neljäs opetus on, 
että ihminen, joka katsoo, ei toimen-
kuvaansa, vaan ympärilleen, näkee 
koko ajan uusia mahdollisuuksia 
tehdä jotkut asiat toisin.

Jos Jakomäen rehtori Ulla-Maija 
Vähäsarja olisi pannut anomuksen 
kaupungin rattaisiin pyörimään, asi-
alle ei ehkä olisi vieläkään tapahtu-
nut mitään.

 
Mitä sitten voin toivoa?

Immanuel Kantin kolmas kysymys, 
mitä voin toivoa, on kaikille tärkeä. 
Toivo kohdistuu Kantin filosofiassa 
muun muassa onneen, vapauteen, 
rakkauteen ja elämän tarkoitukseen.

Toivo mukanaolosta on siis ihmi-
selle keskeinen. Niiden kohtalo, jotka 
kokevat jäävänsä ulkopuolelle, riip-
puu niistä, jotka kokevat olevansa 
sisäpuolella. Ja juuri siksi me kaikki 
olemme osallisia.

Tämän ihmisyyden olennaisen 
perustan ymmärsi myös  Melvin 
Jones, Lions-liikkeen perustaja. Hän-
kin puhuu suhteesta, ihmisten väli-
sestä suhteesta.

Nuorten toivo tai nuoriin kohdis-
tettu toivo on siis samalla oma toi-
vomme. Jos nuorilla ei ole toivoa, ei 
ole meillä muillakaan. Ovatko nuo-
ret osa omaa toivoani, osa omaa 
ihmisyyttäni?

Meidän aikuisten teot ja asenteet 
ovat keskeisiä nuorten selviytymi-
selle. Nuorten motivaatio etsiä vas-
tauksia elämän kysymyksiin nousee 
omista kokemuksista. Niistä ensim-
mäisenä tulee kokemus ”olla hyväk-
sytty”. Jos nuoren ei tarvitse jat-
kuvasti todistaa omaa arvoaan ja; 
taistella hyväksytyksi tulemisesta, 
hänellä, ja meillä kaikilla; on toivo.

Immanuel Kantille toivo oli tär-
keä, ellei tärkein osa ihmisyyttä. 
Toivo perustuu sitoutumiseen ja 
huolehtimiseen. Toivo perustuu 
ihmisyyteen. Ei ole toivoa ilman 
ihmisyyttä eikä ihmisyyttä ilman toi-
voa. Toivo rakentuu kohtaamisista 
toisten kanssa ja yhteisestä ihmis-
arvon kokemuksesta.”

Jos nuorilla ei ole toivoa, ei meillä muillakaan

Toimintamme nuorten hyväksi luo toivoa nuorille, mutta ennen kaikkea se 
luo toivoa meille itsellemme, sanoo Tukikummit-säätiön varapuheenjohtaja, 
OTT Sakari Huovinen. Kuva: RNen.
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Ensi kesänä tehdään Lions-järjestön 
johdossa päätökset, jotka ratkaisevat 
kampanjamme onnistumisen. Silloin 
valitaan seuraava suosituksen saa-
nut varapresidenttiehdokas, joka 
hyvin todennäköisesti tulee Euroo-
pasta ja Suomesta.

Jos onnistumme, niin kuin nyt 
näyttää, kampanjamme lähtee syk-
systä 2015 uudelle vaihteelle. Mei-
dän on tehtävä lopullinen esittäyty-
miskierros aluefoorumeissa, mutta 
suurin projekti on seuraava kansain-
välinen vuosikokous  Fukuokassa, 
Japanissa. Siellä suomalaisten on 
oltava näkyvissä ja järjestettävä näyt-
tävä demonstraatio vaaliesittäyty-
misessä. Esitteitä, julisteita, pieniä 
muistolahjoja ja Suomen esiintuon-
tia tarvitaan. 

Suomen Lions-klubit ovat ymmär-
täneet asian suuren merkityksen, 
ja huolimatta pitkästä kampanja-
ajasta, kampanjan rahoitus on tur-
vattu Fukuokan vuosikokoukseen 
asti. Olemme käyttäneet kampanja-
kassaa säästeliäästi ja kaikki työssä 
mukana olleet ovat käyttäneet mer-
kittävästi myös omia varojaan.

tai tusinalle muita maita. Olemme 
myös johdolle ilmoittaneet, että 
noudatamme sovittuja pelisääntöjä. 
Kukaan suomalainen ei tule muulla 
tavalla ikinä valituksi järjestön joh-
toon.

On totta, että työhönottopro-
sessissa seulottu ehdokas on sil-
loin tällöin haastettu. Näin tapah-
tui mm. Torontossa, kun texasilai-
nen Mike Butler haastoi suositel-
lun ehdokkaan, Bob Corlewin. Mike 
Butler ja kaikki aikaisemmatkin vas-
taehdokkaat ovat lähteneet vaa-
liin voitto mielessään. Tämä vaa-
tii vankan kampanjakassan, paljon 
suuremman kuin ns. suositellulla 
ehdokkaalla. Mielestämme Suomen 
Lions-klubien ei ole järkevää sijoit-
taa 100  000–200  000 euroa kampan-
jaan, jota ei ole mahdollista voittaa. 
Pelkkä protestipuhe Suomen liput 

airueena olisi lähinnä makaaberi näy-
telmä ja mielenosoitus, josta meille 
ei olisi mitään hyötyä.

Protesti olisi ampumista omaan 
nilkkaan ja saattaisi vahingoittaa 
mahdollisten tulevien ehdokkaiden 
mahdollisuuksia tulla valituksi.

Me suomalaiset perustamme 
yrityksemme siihen, että Suomen 
Lions-toiminnan voima ja maine 
sekä ehdokkaamme pystyy hank-
kimaan maallemme johdon kanna-
tuksen ja pian tulevan vuoron. Tältä 
tänään näyttää. Linjamme tulee olla 
pysyminen johdon takana. 

Harri Ala-Kulju
PID, ehdokas 2. varapresidentiksi

Jouko Ruissalo
Kansainvälinen johtaja, 

kampanjapäällikkö

SUOMI JOHTOON – MAALI HÄÄMÖTTÄÄ

Jokaiseen USA&Kanada Leadership foorumiin sisältyy tilaisuus, johon kutsu-
taan vain presidenttiketju ja alueen entiset ja nykyiset kv. johtajat. Tilaisuus 
on ”poliittisena” epävirallinen. Tällä kertaa aiheena oli kannatuksen vah-
vistaminen intialaiselle Naresh Aggarwalille. PID Harri Ala-Kulju pyydettiin 
esittämään kantansa. Niin tehtiin ja Jouko Ruissalo luovutti kannatustodis-
tuksemme Aggarwalille. Istumassa järjestön johto 1. VP Jitsuhiro Yamada, 
IPIP Barry Palmer, IP Joe Preston, poliittinen luottamusmies Joseph Wrob-
lewski, 2. VP Robert Corlew ja Aggarwalin sekä USA:n kampanjapäällikkö 
Joseph Marcheggiani. 

Foorumiin osallistui 1 600 USA:n ja Kanadan Lions-johtajaa. Normaali on n. 
2 000. Foorumi on erittäin koulutuspainotteinen. Esimerkiksi MYLCI, Special 
Olympics, johtaminen, jne. Vanhin osanottaja oli 101 v. ja häntä oli saatta-
massa hänen 79-vuotias poikansa. Leijonia molemmat.

Presidentti Joe Preston on energinen ja innostava – myös loistava laulaja ja soit-
taja. Nyt hän piirsi kalvolle viivan: tässä on pohjakosketus, tämän alemmaksi 
ei USA:n ja Kanadan jäsenmäärä laske. Kuuntelijat hurrasivat. Toivotaan, että 
hän onnistuu. Ja me Suomessa hoidamme oman rootelimme.

Kun päätös seuraavasta suosi-
tellusta ehdokkaasta tulee, työmme 
siirtyy uuteen vaiheeseen. Kam-
panjatyöryhmä tekee suunnitelman 
valintavuoden tapahtumista ja jokai-
nen Suomen Lions-klubi pidetään 
asiasta ajan tasalla.

Uskomme, että tämä on se vaih-
toehto, jonka toteutamme.

Entä jos?

Entä, jos sittenkin epäonnistumme? 
On esitetty ajatus, että suomalaisen 
on mentävä vaaliin joka tapauksessa 
ja meidän on näytettävä tahtomme. 

Mielestämme ajatus ei ole kanna-
tettava ja koetamme sitä perustella 
jäljempänä.

Lions-järjestön korkeimman joh-
tajan paikan täyttäminen on aina 
ollut työhönottoprosessi, jossa jär-
jestön johto taustajoukkoineen huo-
lehtii, että kaikki vaalipiirit säädyl-
lisessä ajassa saavat johtajan teh-
tävän. Vaalipiirin sisällä vaikuttaa 
ehdokkaan maan Lions-voima ja 
-maine. Sanomatta on selvää, että 
ehdokkaan pitää olla kyllin kyvy-
käs tehtävään. Ehdokkaat haasta-
tellaan ja heidän taustansa selvite-
tään. Pelkkä vaali ilman ”seulontaa” 
ei ole minkään kansainvälisen järjes-
tön (YK, Punainen Risti tai Rotaryt) 
toimintatapa.

Suomen ainoa tie ikinä saada jär-
jestön johtajuus perustuu vain sii-
hen, että läpäisemme tämän seulon-
nan ja saamme hyväksynnän ehdok-
kuudelle. Emme pärjää protestieh-
dokkaalla USA:lle, Japanille, Intialle 
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Kiitos Veteraanit -palveluaktiviteetin 
yhteiskunnallisena taustaryhmänä 
toimii neuvottelukunta, johon kuulu 
yhteiskunnallisesti laajan kontak-
tipinnan omaavia henkilöitä. Neu-
vottelukunnan puheenjohtajana toi-
mii filosofian tohtori, entinen maa-
herra Eino Siuruainen, leijona vuo-
desta 1980, LC Oulu/ Myllyoja-Haa-
palehto. Hän on myös Tammenleh-
vän Perinneliiton puheenjohtaja. 

Eino Siuruainen on sotaorpo 
5-lapsisesta perheestä. Isä kaatui 
rintamalla Einon ollessa niin pieni, 
ettei hän ehtinyt isää tavata. Eino 
kouluttautui filosofian tohtoriksi, 
toimi maantieteen professorina yli-
opistossa, oli kansanedustaja ja 
toimi maaherrana Oulussa 18 vuo-
den ajan. Kaikissa tehtävissään hän 
piti yllä yhteyksiä veteraanijärjestöi-
hin. Hän opetteli katsomaan koko-
naisuutta myös entisen vihollisen ja 
pysyvän naapurin kannalta käymällä 
naapurissa noin 200 kertaa ja osal-
listumalla Venäjän arkistojen tutki-
miseen. Tunnustuksena yhteistyöstä 
Eino Siuruainen on saanut korkean 
venäläisen kunniamerkin, Karjalan 

tasavallan kunniakansalaisuuden ja 
kahden yliopiston kunniatohtorin 
hatun. ”Naapurin näkökulma olisi 
tärkeä ottaa huomioon myös nyky-
tapahtumia arvioitaessa”, akateemi-
nen ja samalla käytännön itänaapu-
rin tuntija arvelee.

Tammenlehvän Perinneliitto on 
neljän sotiemme veteraanijärjestön 
2003 perustama järjestö, johon myö-
hemmin on liittynyt lukuisia muita 
alan järjestöjä. Liiton tarkoituksena 
on koota ja vaalia Suomen vuosien 
1939–45 käymien sotien ja niiden 
veteraanien perinteitä. ”Ha luam me 
löytää sellaiset veteraaniperinteen 
henkiset ja aineelliset ilmenemis-
muodot, jotka suomalaisen yhteis-
kunnan kannalta ovat tärkeitä ja 
muistettavia vielä perinnetulevai-
suudessa.”, kerrotaan liiton esitte-
lytekstissä.

Veteraanisukupolven 
yhteiskunnallisen 

kokemuksen merkitys

Eino Siuruainen korostaa, että sota 
on jotain muutakin kuin rintamalla ja 

kotirintamalla koettu tuho ja kauhu. 
Sodan uhreista Siuruainen luettelee 
92  000–95  000 kaatunutta, 250  000 
haavoittunutta joista 100  000 vaka-
vasti, 30  000 sotaleskeä, 50  000 
sotaorpoa ja 426  000 evakkoa, jotka 
sukupolvi sijoitti keskuuteensa asu-
maan. Yhteiskunnalliseen koke-
mukseen kuuluu myös selviytymi-
nen sotakorvauksista, nimellismää-
rältään 300 miljoonaa USD (1938), 
käytännössä naapurin vaatimien 
muutosten ja viivästyskorkojen jäl-
keen 535 miljoonaa. Sota- ja koti-
rintamilla toimi yli 200  000 lottaa, 
joista 1 000 sotilastehtävissä vapaut-
taen vahvistetun pataljoonan verran 
miehiä taistelutehtäviin. Kulttuuri-
työ ja hengellinen toiminta vahvisti-
vat maanpuolustusta. Papistosta 1/3 
oli rintamalla. Sodan jälkeen kotiutu-
neille rintamamiehille ja sotaleskille 
annettiin maata rakentaa yli 150  000 
uutta kotia.

Luvut kertovat koko yhteiskun-
nan selviytymisen strategiasta. 
Kansa oli sisäistänyt arvot, asenteet 
ja toimintatavat, joiden avulla selviy-
dyttiin. Tätä perinnettä kokoamalla 
ja siitä oppimalla voidaan löytää rat-
kaisuja myös tämän päivän kriisei-
hin. ”Kansakunta, joka ei tunne his-
toriaansa, on kykenemätön luomaan 
tulevaisuuttaan” puheenjohtaja Siu-
ruainen toteaa.

Leijonien  
palvelutehtävä

Meillä leijonilla on juuri nyt otollinen 
aika kohdata ihmisinä ja lähimmäi-
sinä oman paikkakuntamme vete-
raaneja sekä palvella niillä muodoilla 
jotka ovat tarpeen kullakin alueella 
ja paikkakunnalla, lion Eino toteaa. 
Yhtenä mahdollisuutena hän näkee 
nimikkoveteraanin tai veteraaniper-
heen löytämisen. Palvelumuotoina 
voisivat olla juhliin ja tapahtumiin 
kuljettaminen sekä huononäköis-
ten ja usein huonoluuloisten ikäih-
misten auttaminen arjen monissa 
asioissa olemalla läsnä, pitämällä 
yhteyttä. Leijonat eivät ole hoita-
massa julkisen hallinnon tehtäviä 
vaan oman eri paikkakuntien asi-
oissa hyvin sisällä olevan organi-
saationsa avulla selvittämässä pai-

kallista kysyntää, kysyntään vastaa-
misen tapoja ja luomassa menette-
lytapoja, miten toimitaan. ”Pyrimme 
siis tunnistamaan elossa olevat vete-
raanit ja puolisot ja auttamaan heitä 
hyvän elämän illan aikaansaamisessa 
ja ylläpitämisessä paikallisen tilan-
teen erityisolosuhteet huomioon 
ottaen sen lisäksi, mitä kunta ja val-
tio tekevät”, lion Eino tiivistää.

Nuoret mukaan

Leijonat voivat osallistua myös vete-
raanipolven perinteen tallentami-
seen vaikuttamalla klubin jäsenten 
eri tahoille suuntautuvassa yhteis-
kunnallisessa toiminnassa veteraani-
sukupolven elämään liittyvien valo-
kuvien, asiakirjojen ja tarinoiden 
säilymiseen. Ensin tulee sisäistää 
sotiemme perinteen merkitys. Kysy-
mys on laajemmasta asiasta kuin 
sotimisesta, kotirintaman suojaami-
sesta ja elintarvikepulasta. Historias-
samme on ollut vaihe, jota edellä esi-
tetyt luvut kuvaavat. Sen ajan ihmi-
set selvisivät kaikesta huolimatta ja 
Suomi nousi sotien jälkeen maail-
man hyvinvointivaltioiden kärkiryh-
mään. Monta sukupolvea on vart-
tunut hyvän ympäröimänä ja viime 
vuosien taloustilanteesta on sel-
vitty ottamalla velkaa. Erityisesti 
tämän hetken nuorille, joita työt-
tömyys ja itsestään selvien etu-
jen kyseenalaistuminen on jo alka-
nut vaivata, olisi tärkeää saada tie-
toa siitä, mitä kansakunta ja jokai-
nen aikalainen itse joutui aikoinaan 
kokemaan silloisissa olosuhteissa. 
Lions-klubi ja sen jäsenet voivat toi-
mia nuoria ja veteraanien perinnettä 
yhdistävänä tekijänä omalla paikka-
kunnallaan, lion Eino kertoo. Oppi-
misen kohteena voisi olla asenne ja 
uhrautuvainen mieli. Klubien kan-
nattaa muistaa, että perinneasioissa 
paikalliset veteraanijärjestöjen yksi-
köt ovat siirtäneet vastuun ja tie-
don menettelytavoista Tammenleh-
vän Perinneliitolle, lion Eino toteaa. 
Palveleva Lion-järjestö on erinomai-
nen toimija sota-aikamme perinteen 
siirtämisessä tuleville sukupolville!

Markku Talvio

Veteraanisukupolven 
perinne

Kiitos Veteraanit -neuvottelukunnan puheenjohtaja Eino Siuruainen puhu-
massa veteraanien asiaa. Hän on LC Oulu/Myllyoja-Haapalahti jäsen, filoso-
fian tohtori ja pitkäaikainen maaherra. Kuva: Tammenlehvän Perinneliitto.

”Kansakunta, joka ei 
tunne historiaansa, on 
kykenemätön luomaan 

tulevaisuuttaan” 

Lion Eino Siuruainen, 
LC Oulu/ Myllyoja-Haapalahti
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Sodankylän klubin perustajajäse-
niin kuuluva ja edelleen aktiivisesti 
mukana toimiva leijona, tammen-
lehväveteraani Kauno Laine (91) on 
vakuuttanut leijonia omalla esimer-
killään. Hänen mielestään ”Kannat-
taa olla Leijona! Se kyllä palkitsee 
omalla tavallaan! Se antaa hyvän 
mielen!”

Kauno muistelee, että klubin 
perustamisen 1960 aikoihin jäse-
nistä 80 prosenttia oli ollut mukana 
rintamalla. Nyt aktiivien veteraanien 
rivistöt ovat harventuneet. 

Vaatimattomana opetusneuvok-
sena ei Kauno halua toimillaan ja 
saavutuksillaan tuoda itseään esille, 
vaikka yli 90 vuoden ikään opetus-
toimen lisäksi ja luottamustehtäviä 
on tehty lukemattomilla estraadeilla 
kunnan, seurakunnan ja valtakun-
nankin tasolla. Lions-toimista hänet 
on palkittu Lions-ritarin arvolla ja 
Melvin Jones -jäsenyydellä. 

Nuorisolla 
maanpuolustushalua

Sotamies rintamalla, tämän päivän 
veteraani ja yliluutnantti Kauno on 
tyytyväinen Suomen nuorison aktii-

visuuteen maanpuolustuksen suh-
teen. Vain suhteellisen harva jää 
pois palveluksesta. Hänen mieles-
tään on hieno asia, että suomalai-
silla tuntuu olevan vakaumus ja 
usko asevelvollisuuden tärkeyteen. 
Tämän päivän tapahtumat Euroo-
passa on saanut Kaunon vakuuttu-

neeksi, että meillä pitää olla maan-
puolustus kunnossa. 

– Ilman miehiä se ei pysy kun-
nossa. Ruotsin malli palkka-armei-
joineen ei sovi meille. Reserviläis-
armeija on ihan toinen asia. Armei-
jaan ei mennä palkkatyöhön vaan 
omaa isänmaata puolustamaan. 
Siinä on suuri ero ja henki aivan toi-
nen, pohdiskelee Kauno. 

Kohtalokas 
suurhyökkäys 

Pikaisen ryhmänjohtajakoulutuk-
sen saaneena 19-vuotias sotamies 
Kauno Laine Lavialta liittyi ns. 
 Ehnrootin rykmenttiin JR 7 ja sen 14. 
PST-komppaniaan. Rintamapaikkana 
oli Ohta Keski-Kannaksella. 

Palvelukseen lähtö oli vuoden 
1943 alkupuolella. Alkukoulutus-
jaksojen jälkeen ryhmänjohtajakou-
lutukset ja sitten rintamalle kesä-
kuun alussa. Seuraavan vuoden 
alkukesästä reserviupseerikoulun 
valmentavan koulutuksen jälkeiseltä 
lomalta Ohtan yksikköön palatessa 
oli Kaunon sodankäynnin kovin ja 
käänteen tehnyt paikka. 

– Palasin omaan yksikkööni 
kesäkuun yhdeksännen päivän vas-
taisena aamuyönä. Lomalta palattiin 
aina yöllä hämärän suojissa. Seu-
raava päivä piti olla vapaapäivä. Naa-

Kauno Laine (91):

Maanpuolustus 
pidettävä kunnossa

Iästään huolimatta Kauno Laine on ahkerasti osallistunut paitsi oman klu-
bin niin myös lohkon, alueen, piirihallituksen sekä valtakunnan kokouksiin.  
– Mikäs sitä on mennessä kun on saanut olla terveenä ja kyyti on aina tarjottu, 
kiittelee Kauno, joka hoitaa kuntoaan lenkkeillen ja pyöräillen.

Viime kauden piirihallitus kajautti Kaunolle Rovaniemen kokouksessaan onnittelulaulun ahkeralle 91-vuotiaalle osal-
listujalle.

puri kuitenkin herätti viiden jälkeen 
sellaisella jytinällä ja räiskeellä, että 
vapaapäivän sai unohtaa. ”Tavaraa” 
tuli maasta ja ilmasta ja sitä tuli pal-
jon. Ensimmäinen todellinen suur-
hyökkäys oli alkanut. 

– Korsumme lähellä oli raskas 
kranaatinheitinasema ja sitä suojel-
laksemme yritimme sammuttaa len-
topommin sytyttämää maastopa-
loa. Siinä rytinän keskellä touhutes-
sani näin taistelukoneen taas lähes-
tyvän matalalla ja pommien irtoami-
sen. Ne tulivat uhkaavasti suoraan 
kohti. Pikaisesti heittäydyin lähim-
pään hieman mahdollista suojaa 
antavaan kaivantoon. Samalla räjäh-
dys sammutti tajuntani.

Herättyäni puolipökkyrässä huo-
masin sinkoutuneeni kymmenen 
metriä ”suojapaikastani” päin kan-
toa. Ryömimällä raahauduin lähem-
mäs korsua ja kaverit auttoivat edel-
leen hoitoon, josta junakyydillä 
muutamaksi kuukaudeksi Naanta-
liin sotasairaalaan. Onneni oli ollut 
pommin räjähtäminen sopivan mat-
kan päässä niin, että vain paineaalto 
ja äkkipysäys kannon kylkeen aiheut-
tivat vammani – sirpaleet menivät 
enimmäkseen ylitseni. Pian tämän 
jälkeen tuli rauha ja kotiutukset mar-
raskuussa.

Kuvat ja teksti: Kari Heikkilä
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PDG Otfried Blümchen, ”Otto”, 
kuten etunimi helpommin ääntyy 
suomalaisittain, on Helsingin Haka-
niemen Lions-klubin jäsen vuodesta 
1985. N-piirin kuvernöörinä hän 
toimi 2006–2007. Hän on syntynyt 
Ratingenissa Saksassa Düsseldorfin 
lähellä. Lion Otfriedin perheen muo-
dostaa vaimo Aune, poika puolisoi-
neen ja kaksi lastenlasta. Nykyisin 
he asuvat Aunen kanssa kaksistaan 
Pohjois-Helsingissä. Erityisesti piiri-
kuvernöörikaudellaan ja sen jälkeen 
Otfried on pyrkinyt vaikuttamaan 
voimakkaasti lionien kansainväli-
sen yhteistyön kehittämiseen klu-
bien välillä. Ja se puolestaan alkaa 
ihmisten välillä. ”Lyhin mahdolli-
nen silta kahden ihmisen välillä on 
kädenpuristus”, lion Otfried kiteyt-
tää. ”Kädenpuristus on ensimmäi-
nen askel, joka jokaisen pitäisi uskal-
taa tehdä”, hän jatkaa.

Omasta taustastaan Otfried ker-
too, että ”sota-ajan lapsena olen 
nähnyt vihaa ja tuhoa”. Lionsta-
voitteissa todetaan, ”luoda ja yllä-
pitää yhteisymmärryksen henkeä 
maailman kaikkien kansojen kes-
ken” sekä ” yhdistää klubeja ystä-
vyyden, hyvän toveruuden ja keski-
näisen yhteisymmärryksen avulla”. 
Nykyisenä netin ja Skypen aikana lei-
jonien on helppoa tehdä laaja-alai-
sempaa yhteistyötä jonka avulla saa-

daan enemmän hyvää aikaan, lion 
Otfried toteaa. 

Sri Lankan  
Lions-ystävät

PDG Otfried on toiminut puheenjoh-
tajana vuodesta 2009 alkaen viime 
kesäkuun loppuun asti Suomen 
Lions-liiton työryhmässä, jonka teh-
tävänä on ollut rahoituksen järjes-
täminen Ratnapuran silmäklinikka-
hankkeelle. Lions-liitto toteutti hank-
keen Ulkoasiainministeriön kehitys-
yhteistyöhankkeena. Liittomme oma 
vastuu rahoituksesta oli 15 %, jonka 
työryhmä keräsi asiasta kiinnostu-
neiden leijonien ja klubien kanna-
tusmaksuina sekä klubien myön-
täminä avustuksina. Nyt kun kli-
nikka on saatu valmiiksi ja varsinai-
nen rakennusprojekti päättyy vuo-
den vaihteessa, Sri Lankan Lions-
ystävät jatkavat klinikalla tehtävien 
ilmaisleikkausten tukemista.

”Yhteistyö Sri Lankaan alkoi jou-
lun 2004 tsunamin tuhojen lievittä-
misestä. Hakaniemen klubi avusti 
koulutarvikkeiden hankkimisessa. 
Tuhoalueelle toimitettiin 114 lap-
sen peruspaketti koulutarvikkeita ja 
jokaiselle pankkikirja.” Vuonna 2006 
allekirjoitettiin Bostonissa Sri Lankan 
306-A2 piirin ja Suomen 107-N pii-
rien välinen ystävyyssopimus, josta 

saatiin muodollinen pohja Lions- 
klubien väliselle yhteistyölle piirien 
ja piirikuvernöörien tukemana”, lion 
Otfried kertoo. Oma lukunsa ystä-
vyystoimintaa on vielä silmälasien 
kierrättäminen. Suomessa klubit 
keräävät silmälaseja, toimittavat ne 
Sri Lankan Lions-ystävien osoitta-
maan kokoamispaikkaan ja Sri Lan-
kassa paikalliset leijonat hoitavat 
niiden jakamisen tarvitseville, lion 
 Otfried täydentää.

Saksalainen  
ystävyyspiiri 111-OS

Bostonissa syntyi myös toinen muo-
dollinen ystävyyden pohja, kun DG 
-koulutuksessa olleet piirikuvernöö-
rit heti toimikautensa alussa alle-
kirjoittivat ystävyyssopimuksen. 
Sopimuksen tuella ovat N-piirin ja  
OS-piirin klubit löytäneet toisiaan, 
ja erilaisia yhteyksiä on pidetty klu-
bien välillä. Vuosien varrella on syn-
tynyt ystävyyssuhteita piirien leijo-
nien välille kummankin piirin toi-
mesta. Tuorein matka toteutettiin 
syyskuun alussa, kun N-piirin 23 
henkinen ryhmä tutustui Tag der 
Sachsen tapahtumaan Dresdenin 
lähellä sijaitsevassa Grossenhainin 
kaupungissa. Lions-klubit Grossen-
hain ja Vantaa/Pähkinärinne ovat 
ystävyysklubeja. Lion Otfried ker-
too, että kulttuurien väliset erot 
tulevat esille vierasmaalaisia leijo-
nia tavattaessa. Sri Lankassa ne ovat 
todella isot, mutta myös Saksassa on 
alueel lisia eroja. Luterilaisessa Sak-
sissa ihmisten mentaliteetti on pal-
jon lähempänä suomalaista kuin esi-
merkiksi Otfriedin synnyin seudun 
Reininmaan. Todettakoon, että vuo-

sien varrella Otfried on täysin suo-
malaistunut, on ainoastaan Suomen 
kansalainen ja ajattelee suomalaisit-
tain. ”Uskon että klubilaisten on hel-
pompi löytää henkilökohtaisia jut-
tukavereita samantyyppisten samaa 
asiaa harrastavien parista”, Otfried 
toteaa.

Suomalaiset  
L- ja N-piiri

Myös Suomessa käynnistettiin pii-
rien välinen muodolliseen sopimuk-
seen perustuva ystävyystoiminta 
vuonna 2006 L- ja N-piirien välillä. 
Sen puitteissa on tehty vierailuja 
puolin ja toisin. N-piirin noin kah-
denkymmenen hengen joukkueelle 
jäi ikimuistoinen kokemus Lapin 
luonnosta ja paikallisista leijonista, 
kun piirin eri klubien edustajat vierai-
livat Posiolla muutama vuosi sitten. 
Osallistuminen Posion klubin jär-
jestämään valotapahtumaan antoi 
myös käsityksen siitä, miten Lions- 
toimintaa harrastetaan kotimaan eri-
laisissa oloissa. 

Tärkeä ystävyyssuhde on myös 
puolisoiden välinen yhteistyö. 
Lion Otfried tuli Suomeen 1963 ja 
meni Aunen kanssa naimisiin 1964. 
”Aune on ollut korvaamaton tuki 
koko Lions-urani ajan. Puhun ja 
ymmärrän suomea, mutta kirjalli-
sissa esityksissä tarvitsen apua ja 
tukeudun Aunen stilisointeihin. 
Myös eri tilaisuuksissa näyttelyosas-
tojen purkaminen on jäänyt Aunen 
avun varaan. Pidän hyvänä asiana 
puolison osallistumista toimintaan 
ystävän ja tukijan roolissa”, lion 
 Otfried kertoo.

Markku Talvio

Ilmoittautuminen Turvassa Tiellä 
-aktiviteetin kouluttaja-
valmennuksiin on alkanut!
Turvassa Tiellä -aktiviteetissa leijonat käyvät antamassa kouluissa 
kahdeksasluokkalaisille tunninmittaista ennakoivan ajon opetusta. 
Tätä varten leijonille järjestetään seitsemän valmennuspäivää ympäri 
Suomen. Kouluttajavalmennukset ovat maksuttomia ja niihin sisältyy 
ruokailu (aamukahvi, lounas ja ip. kahvi). Matkakulut osallistujat 
maksavat itse. Valmennuspäivät pidetään, jos ko. paikkakunnalle on 
vähintään 10 ilmoittautunutta.
 
Valmennusajat ja paikkakunnat ovat:
31.10.2014  Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen
13.–14.11.2014  Helsinki, Kart’in
21.11.2014  Oulu, Kart’in
28.11.2014  Nokia, Rantasipi Eden                 
16.1.2015  Kuusankoski, Hotelli Sommelo
22.–23.1.2015  Alahärmä, Mika Salo Circuit
30.1.2015  Rovaniemi, Hotelli Pohjanhovi
 
Ilmoittaudu mukaan sari.pirinen@lions.fi

Lion Otfried 
– sillan rakentaja

PDG Otfried Blümchen ja srilankalainen silmäklinikan potilas Ratnapurassa. 
Otfried toimi Sri Lankan Lions-ystävien puheenjohtajana 2009–2014. Kuva 
Heikki Hemmilä.
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Nenäpäivä-säätiön ja Suomen Lions-liitto ry:n järjestämään koulutustilaisuuteen 
osallistui runsaat 25 henkeä. Leijonista paikalla olivat lähes kaikki kampanjapääl-
liköt ja työryhmän jäsenet sekä liitosta Tauno Laine, Maarit Kuikka, Antti Tuomi-
koski ja Sari Pirinen. Päivän aikana käytiin läpi alkavan lipaskeräyksen tavoitteet, 
keräyspaikat, kampanja kesto, rekvisiitta ja erityistilaisuudet. 

Suurimman huomion tulee ilman muuta keräämään 7.11.2014 Tohlopista lähe-
tettävä suora Nenäpäiväshow. Toinen iloinen tapahtuma tulee olemaan Radion 
sinfoniaorkesterin Nenäpäiväkonsertti perjantaina 24.10.2014 klo 19.00. Kon-
sertti on koottu kuulijoiden toiveiden pohjalta ja se lähetetään Helsingin Musiik-
kitalolta suorana YLE TV 1 kanavalta. Konsertin kapellimestari on Hannu Lintu 
ja sen juontavat Jussi-Pekka Rantanen ja Ella Kanninen. Lippuja voi hankkia Lip-
pupalvelusta. Myös lipaskerääjiä tarvitaan paikalle.

Varsinainen Nenäpäiväkampanja alkaa 9.10.2014 ja ensimmäinen varsinai-
nen keräyslauantai on 11.10.2014. Meillä on neljä viikkoa aikaa kerätä vähintään 
180  000 euroa. Tavoite on realistinen ja saavutettavissa, joten näytetään taas ker-
ran mihin me pystymme.

Jorma Laurila

Potkua Nenäpäivään

Monsterin ympärillä Lions-liiton lähes koko Nenäpäivä-tiimi vahvistettuna yhdessä kaikille tutun YLE:n Anna-Liisa Tiluksen kanssa. Kuva: Antti Tuomikoski. 

Yleisradio Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivinen antamassa POTKUA 
NENÄPÄIVÄLLE. Hän kertoi tervehdyksessään arvostavansa suuresti 
meidän panostamme Nenäpäiväkampanjassa ja uskoi meidän pysty-
vän tällä kaudella ylittämään 200  000 euron rajan. Jos hän uskoo mei-
hin, niin uskotaan itsekin tekemiseemme ja tehdään tällä kaudella 
taas Nenäpäiväkampanjalle uusi ennätys. Kuva: Antti Tuomikoski.

Yleisradio Oy:n toimitusjohtaja Lauri Kivinen antamassa POTKUA
NENÄPÄIVÄLLE. Hän kertoi te hd
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Suomalaisten leijonien tunnetuin 
tuotemerkki Punainen Sulka tulee 
jälleen turuille ja toreille. Viisi ker-
taa aikaisemmin Suomen kansalaiset 
ovat tavanneet hymyilevät ja iloiset 
leijonat liiveineen tuttu Punainen 
Sulka-logo selässään. On jälleen aika 
tuoda tämä sama joukko kaduille, 
ostoskeskuksiin ja joka paikkaan.

Varainkeruuaktiviteetin onnis-
tuminen vaatii valtavan työmäärän 
etukäteen tehtäväksi. On suunnitel-
tava myyntituotteet, tehtävä tiedo-
tussuunnitelma, saatava kaikki klu-
bit mukaan yhteiseen päämäärään, 
luotava pitävä organisaatio koulu-
tuksineen ja kohotettava leijona-
henki pilviin.

Mikä on tavoitteena?

Liitto päättää sitä ja liitto päättää 
tätä, kuulee usein sanottavan, kun 
jotain yhteistä pitäisi tehdä. Eihän se 
näin ole – ei liitto päätä. Toimiston 
upea henkilökunta toteuttaa niitä 
päätöksiä, mitä vuosikokouksissa 
tehdään. Vuosikokous on meidän 
ylin päättävä elimemme. Punainen 
Sulka on meidän kaikkien yhteinen 
päätös – klubit ovat yhdessä päättä-
neet sen toteuttaa. Heinolan vuosi-
kokouksessa nuijittiin päätös toteut-
taa Punainen Sulka kaudella 2016–
17. Viime kesänä Porin vuosikokouk-
sessa samoin suomalaiset lionsklubit 
päättivät yhdessä asettaa keräysta-
voitteeksi 5  000  000 euroa. Ei se ole 
liiton päätös – se on meidän kaik-
kien yhteinen päätös. Meidän, suo-
malaisten, vahvojen ja osaavien lei-
jonien päätös!

Kun pidämme tämän mielessä, 
niin ei liene vaikeaa sitoutua mukaan 

Punaiseen Sulkaan. Onnistuakseen 
se vaatii kaikkien klubien sitoutu-
misen täysillä mukaan. Kun suoma-
lainen leijona johonkin ryhtyy, niin 
onnistuuhan se. Tästä on ennenkin 
todettu vahvoja näyttöjä.

Piireihin koordinaattorit

Tämän syksyn aikana Punaisen 
Sulan työryhmä tai toimikunta, 
kuten yhdeksän hengen ydinporukka 
itseään kutsuu, on asettanut toteu-
tettavaksi ison joukon asioita. Syys-
kuun loppuun mennessä jokaiseen 
piiriin istuva piirikuvernööri nimeää 
piirikoordinaattorin, joita tällä het-
kellä (15.9.) on jo kymmenen sitou-
tunutta ja tehtävään täysillä panos-
tavaa leijonaa. Piirikoordinaatto-
rien koulutus tapahtuu marraskuun 
lopulla liiton toimistolla. 

Mitä klubit voivat tehdä syk-
syn aikana? Ainakin sen että kirjaa-
vat pöytäkirjaan päätöksen osallis-
tua Punaiseen Sulkaan kukin omien 
resurssiensa ja mahdollisuuksiensa 
mukaan. Ja senhän me tiedämme 
entuudestaan että kun ”johonkin 
lähretähän, niin se tehrähän täy-
sillä”. Vuoden loppuun mennessä 
klubit nimittävät myös oman Sul-
kaLeijonansa, joka saa oman koulu-
tuksensa ensi vuoden alkupuolella 
omalta piirikoordinaattorilta.

Tuoteperhe

Punaisen Sulan toimikunta kokoon-
tui elokuussa kaksipäiväiseen semi-
naariinsa Lepolammelle Espooseen. 
Nimestään huolimatta Lepolammella 
ei lepäilty, vaan tehtiin pitkiä päiviä 
PuSun kimpussa. Kokosimme pitkän 

listan tuotteita, joita tullaan valmis-
tamamaan myytäväksi leijonille ja 
ei-leijonille. Viikko tästä eteenpäin 
pidettiin Lions Forum, jossa toista-
sataa osanottajaa sai ilmaista mie-
lipiteensä toimikunnan kokoamista 
tuoteperheen kohteista. Me otamme 
mielipiteet huomioon, kun lopulli-
nen tuoteperhe lyödään lukkoon.

Ylivoimaisesti suosituin esine oli 
sulkapinssi, jota kannatti 63 % vas-
tanneista. Suuren kannatuksen sai-
vat myös heijastin, postimerkki, kun-
niataulu suuren summan lahjoitta-
neille, PuSu-logolla valmistetut golf-
pallot ja pikeepaita muutamia mai-
nitakseni. Kun aikanaan on lipas-
keräyksen aika, valmistamme kerää-
jille sulkaliivit.

Kaikki nuorten hyväksi

Keräystuotto kohdennetaan päätök-
sen mukaisesti nuorisolle. Nuoriksi 
luokitellaan 15–29-vuotias ja heitä 
on Suomessa yli miljoona. Heistä 
syrjäytyneitä ja apua tarvitsevia on 
noin 5 %. Kuten tiedämme, hallin-
toon tuotosta ei mene senttiäkään.
Tämä on myös vahvuutemme ulos-
päin. Tarkennettu jako valmistuu Yli-
vieskan kvn-kokoukseen mennessä.

Klubeissa on aika herätellä hen-
kiin PuSu-innostus. Olen kuullut, 
että tätä on jopa odotettu eikä hen-
keen puhaltamisen pitäisi olla edes 
työlästä. Tästä on hienoa jatkaa 
eteenpäin ja kohti lopullista pää-
määrää – 5 miljoonan tuottoa – ja 
silloin voimme yhdessä kajauttaa 
ilmoille – Ippon!

Matti Tieksola
PDCC, Punainen Sulka -vastaava

Odotettu Punainen Sulka tulee jälleen
Punaisen Sulan toimikunta Lepolam-
mella, vasemmalta Reino Laine ja 
Harri Ala-Kulju sekä takana vasem-
malta Jaakko Harjumäki, Sari Pirinen, 
Matti Tieksola, Tauno Laine, Maarit 
Kuikka ja Aimo Silventoinen.

Punaisen Sulan tuotteita edellisistä sulkakeräyksistä. Kuva: RNen.
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LIONS JOULUKORTIT 
2014

Lions-joulukorteilla: 
 Tuet oman klubisi toimintaa ja 

yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi
  Ilahduta ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesi

www. lionsverkkokauppa.fi

Nyt on oikea aika tilata 
joulukortit. Klubit ovat 

saaneet elokuussa mallikortit 
ja esitteet tämän vuoden 2014 
Lions-joulukorteista. Kuvat ja 
tiedot löytyvän myös edellisestä, 
elokuun Lion-lehdestä sekä Lions-
vuosikirjan sivuilta ja Lions liiton 
sivuilta www.lions.fi, mistä pääsee 
myös suoraan verkkokauppaamme 
www.lionsverkkokauppa.fi joka on 
jo toiminnassa ja tilaaminen on 
helppoa.

Haluaisitko sinä joulutervehdyksen mieluummin 
tekstiviestinä vai aitona 

joulukorttina?

Joulukorttityöryhmän puheenjohtaja Matti Mälkiä tyttärensä Emman kanssa ja joulukorttityöryhmän jäsen 
Vieno Jantunen miehensä Taisto Jantusen kanssa Porin vuosikokousständillä.

Päätökset korttien tilaamisesta tehdään tai on jo tehty 
klubien ko kouk sissa ja tapaamisissa, mutta muistattehan 
tiedustella tarvittavien joulukorttien määrää myös niiltä 
leijonilta, jotka eivät olleet paikalla kokouksessa.

Lions-joulukortteja voivat käyttää myös muut kuin 
me leijonat. Monet klubit tekevätkin korttimyynnissä 
yhteistyötä koulujen kanssa ja luovuttavat tuon 50 % 
klubeille palautettavan osuuden koululaisten luokkaretkien 
hyväksi. 

Yli 100 euron tilaukset ilman 
toimituskuluja

Kaikki kuusi korttimallia on saatavana postikorttina, 
taittokorttina tai personoituna korttina. Taittokortin 
mukana tulee Lions-logolla varustettu kirjekuori. Postikortti-
mallit nimensä mukaisesti ilman kirjekuorta. Yli 100 euron 
tilaukset toimitetaan ilman toimituskuluja. 

Meiltä on usein kysytty, mikä on takaraja korttien 
tilaukselle. En osaa vastata siihen, sillä en voi luvata, että 
viime hetkeen tilauksensa jättävä klubi ehtii vielä varmasti 
jakaa ja välittää tilaamansa kortit kaikille jäsenilleen ajoissa. 
Lionsverkkokauppaan tehdyt tilaukset toimitetaan kahden 
viikon kuluessa. Postin punaiset postituskuoret pitää 
lähettää todennäköisesti viimeistään 12. joulukuuta, jolloin 
voi käyttää vielä halvempaa joulumerkkiä. Yleensä posti 
lupaa toimittaa varmuudella ajoissa viikkoa ennen lähetetyt 
joulukortit. Tämän vuoden määräaikoja ja hintoja ei ole vielä 
saatavissa.

Suomessa lähetetään vuosittain noin 40 miljoonaa 
joulukorttia, niin myös tulevana jouluna. Toivon, että siinä 
määrässä olisi mahdollisimman paljon meidän omia Lions-
joulukortteja. Niillä on monta tapaa tehdä hyvää.

Matti Mälkiä
Joulukorttityöryhmän pj.
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Lions-arvat saapuivat klubeihin syys-
kuun alussa ja kuun puoliväliin men-
nessä voittoja oli lunastettu jo pari-
kymmentä, kertoo arpatyöryhmän 
jäsen Johan Finne, joka vastaanot-
taa lunastustiedot. Yhtään matka-
voittoa ei ollut vielä ilmaantunut. 
Siellä jossain ne vielä ovat jäljellä, 
Johan toteaa.

Arvat ovat saaneet hyvän vas-
taanoton klubeissa. Osa klubeista 
on osannut hyödyntää arpoja aivan 
uusilla tavoilla. Nyt klubit voivat ate-
rian tarjoamisen lisäksi antaa vierai-

lijoille mukaan Lions-arvan kiitosten 
kera. Näin klubi voi samalla markki-
noida Lions-toimintaa, antaa saajal-
leen hyvän mielen ja mahdollisuu-
den voittaa vaikkapa Havaijin mat-
kan. Klubille lahja ei ole suuri inves-
tointi ja sen voi vieläpä maksaa akti-
viteettivaroista. Toki täytyy antaa 
myös jäsenistölle mahdollisuus voit-
toon ja myydä arpoja klubin sisällä 
kaikille halukkaille.

Lisäarpoja klubit voivat tilata lii-
ton toimistosta menekin mukaan 
niin kauan kuin niitä on saatavilla. 

Lukuisia arpavoittajia ensimmäisillä viikoilla
 – klubit kekseliäinä arpojen kanssa

Elokuun viimeisenä viikonloppuna Helsingin KVN:ssä arpatyöryhmä vastaan-
otti lukuisia lisäarpatilauksia läsnäolijoilta. Arvat sai heti mukaansa ja paikalle 
tuotu varasto myytiin loppuun. Kuvassa on arpatyöryhmää edustanut PDG 
Esa Ojapalo puolisonsa Lion Minnan kanssa. Kuva: Sinikka Uola.

Arpoja voi ottaa myyntiin lisäartik-
keleiksi yleisötapahtumissa ja niitä 
voi käyttää lahjana erilaisissa tilai-
suuksissa. Nyt kannattaa hyödyn-
tää yhteinen Arpa-aktiviteettimme 
täysimääräisesti. Arpojen tuotto 
menee 100  %:sti Lions-nuoriso-

työhön, 50  % myynnistä palautuu 
voittajille ja voitot tekevät saajansa 
iloiseksi. Kannattaa siis ottaa täysi 
hyöty mahdollisuuksista ja keksiä 
niitä klubissa lisää.

Teksti: Esa Ojapalo, 
arpatyöryhmän puheenjohtaja

Haaste klubeille: palvelu- ja varainhankinta-aktiviteettien raportointi kuntoon!
Klubit tekevät lukuisia aktiviteetteja toimintakauden aikana, mutta näi-
den raportointi yhteiseen järjestelmäämme on viime vuosina ollut vaih-
televaa ja yhteenvetoraportit ovat olleet aktiviteettien osalta puutteellisia.

Aktiviteettien raportointi on sihteerien kuukausittainen tehtävä, joka 
tehdään jäsenrekisteriin ja se käy kätevästi jäsenraportoinnin yhteydessä. 
Aktiviteeteiksi kirjataan klubin tekemät palvelu- ja varainhankinta-aktivi-
teetit. Tärkeää on kirjata palvelun kohteena olleet henkilömäärät, tehdyt 
tunnit ja tekijät sekä palvelun kohteena olevien määrä. Raportointijärjes-
telmä mahdollistaa hallinnollisten aktiviteettien kuten kokousten rapor-
toinnin ja klubi voi halutessaan raportoida myös nämä.

Jäsenrekisterin aktiviteettien raportointiosaan on tehty ja tehdään vielä 
syksyn aikana kehitystoimia, joilla varmistetaan, että aktiviteettien kaikki 
tiedot voi syöttää järjestelmään. ja Näin saamme yhtenäiset tiedot seu-
rantaan niin klubeissa, piireissä kuin Lions-liitossa ja tiedot siirtyvät yön 
aikana päämajaankin kuten jäsentiedotkin. Kun muutokset on tehty, niin 
muutoksista lähetetään sähköpostiviesti klubien ja piirien sihteereille päi-
vitetyn raportointiohjeen kera.

Ensimmäinen iso yhteinen ponnistus on tällä kaudella alkaneen Kii-
tos veteraanit! -palveluaktiviteetin raportointi jäsenrekisteriin. Tähän 

raportointiohjeet löytyvät http://www.lions.fi/jasenille/aktiviteetit/ 
kiitos_veteraanit/kiitos_veteraanit_raportointiohje/

Aktiviteettien raportointi on tärkeää monestakin syystä: klubien akti-
viteetit löytyvät yhdestä paikasta, piiri ja liitto saavat yhteenvedot akti-
viteettien laajuudesta ja onnistumisesta. Näitä tietoja tarvitaan viestit-
täessä toiminnastamme ulkopuolisille ja tämä hyödyntää koko lions-
brändiä sekä lisää mielenkiintoa toimintaamme kohtaan. Jäsenrekiste-
ristä tiedot siirtyvät päämajan järjestelmään, jossa aktiivisesti seurataan 
palvelutoimintamme määrää ja laajuutta etenkin nyt Lions-järjestömme 
100-vuotisjuhlakaudella 1.7.2014–31.12.2017. Kauden tavoite on 100 
miljoonaa autettua ihmistä neljällä toiminta-alueella (näkö, nälkä, nuo-
riso ja ympäristö). 

Otetaan yhteiseksi tavoitteeksi tällä kaudella, että klubien kaikki aktivi-
teetit raportoidaan ja teemme raportoinnin kuukausittain jäsenraportoin-
nin yhteydessä. Näin olemme esimerkillinen Lions-maa tälläkin saralla.

 
Tauno Laine

Palvelujohtaja 2014–2017
Palvelu- ja varainhankitatoimiala
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Uusi Lastensairaala 2017 -hank-
keen rakennustyöt aloitettiin 
26.8.2014 alkupamautuksella. Juh-
lavaa pa maus ta oli kutsuttu todis-
tamaan tärkeimpien lahjoittajataho-
jen edustajia, mm. Lions-organisaa-
tion edustajia. Juuri silloin rakennus-
töitten aloituspäivänä saavutettiin ja 
ylitettiin kansalaiskeräyksen tavoite 
30 miljoonaa euroa. Merkkipäivän 
lahjoituksiin kuului mm. N-piirin 
17  000 € shekki.

Leijonien shekki koostui N-piirin 
klubien viime kauden aikaisista lah-
joituksista. Shekin vastaanottivat 
sairaalahankkeen valtuuskunnan 
puheenjohtaja, presidentti Martti 
Ahtisaari ja säätiön hallituksen 
puheenjohtaja Anne Berner. Shekin 
luovutti N-piirin viime kauden kuver-
nööri Heikki Saarinen ”adjutanttei-
naan” Liiton puheenjohtaja Tuomo 

Holopainen ja B-piirin viime kauden 
kuvernööri Tiitus Tuohikorpi.

Alkupamaukseen mennessä 
Lions-organisaation lahjoitukset 
olivat yhteensä 170  000 € luokkaa. 
Tämän lehden ilmestymiseen men-
nessä Lions-liiton piirit ja klubit ovat 
lahjoittaneet Lastensairaalahankkee-
seen jo lähes 200  000 €. 

Tavoitteen saavuttamisesta huo-
limatta keräys jatkuu sairaalan val-
mistumiseen saakka 2017. Tiedossa 

Uuden Lastensairaalan rakennustyöt aloitettiin alkupamauksella 26.8.2014 Helsingissä. Rakennustöitten aloituspäi-
vänä leijonat lahjoittivat hankkeeseen 17  000 euron shekin. Lahjoituksen vastaanottivat presidentti Martti Ahtisaari 
ja lastensairaalasäätiön hallituksen puheenjohtaja Anne Berner. Lahjoituksen luovutti N-piirin viime kauden kuver-
nööri Heikki Saarinen adjutantteinaan Liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja B-piirin viime kauden kuvernööri 
Tiitus Tuohikorpi.

Lasten-
sairaalan 

alku-
pamaus

Maan suurin naisklubi LC Helsinki/
Soihdut otti syyskuun klubikokouk-
sessaan vastaan kahden uuden jäse-
nen jäsenlupauksen.  Jäseniksi otet-
tiin Anne Berner ja Tuula Collian-
der.  Muodollinen päätös jäseneksi 
otosta oli tehty etukäteen sähköpos-
tikokouksena.  Soihduilla on nyt 53 
jäsentä.

Anne Berner ja Tuula Colliander 
ovat tulleet tunnetuiksi Uusi Las-
tensairaala 2017 -hankkeen vetä-
jäkaksikkona.  Anne on hankkeen 
taustalla olevan säätiön hallituksen 
puheenjohtaja ja Tuula on hank-
keen varainhankintapäällikkö.  Sai-
raalahankkeen keräystavoite 30 mil-
joonaa euroa on tavoitettu.  Keräys 
silti jatkuu vuoteen 2017 saakka.

Anne ja Tuula ovat jo vuo-
den olleet tiiviissä yhteistyösuh-
teessa Leijoniin.  Tuula on kiertä-
nyt järjestöjen, mm. leijonien koko-
uksissa ja tilaisuuksissa esittele-
mässä lastensairaalan varainhan-
kintaprojektia.  Yhteistyö leijonien 
kanssa alkoi viime syksynä N-pii-

voston iltajuhlassa Helsingin Vuo-
saaressa elokuun lopussa.

Juhlapuhujaa kiittäessään Liiton 
puheenjohtaja Tuomo Holopainen 
rohkaisi mielensä ja kysyi Annen 
kiinnostusta leijonajäsenyyteen.  
Kansainvälinen presidenttihän on 
ohjeistanut leijonia kysymään ystä-
viään ja tuttaviaan jäseniksi, ”Ask 
one”, kysy yhtä.  Annen vastaus oli 
myöntävä ja kaikkien yllätykseksi 
vastaus oli kysyttyä laajempi: ”Kyllä, 
kolme” eli 1+2.  Hän siis lupautui 
itse jäseneksi ja sitoutui tuomaan 
jäseniksi kaksi ystäväänsäkin.

Sittemmin klubiksi valikoitui Hel-
sinki/Soidut.  Annen kummina toimi 
Charter-presidentti Kaija Holopai-
nen.  Annen leijonalupauksen jäl-
keen oli Tuulan juhlallisen seremo-
nian vuoro ja silloin Anne toimi 
kummina.  Siis Annesta tuli jäsen 
ja kummi samana iltana.  Annen 
lupaama kolmas jäsen liittyy leijo-
niin myöhemmin.

Teksti ja kuva: 
Antti Tuomikoski

on, että useitten Lions-klubien pitkä-
aikaiset aktiviteetit ovat vielä kesken 
ja ne tulevat tuottamaan sairaalalle 
merkittävän lahjoituslisän.

Keräyskampanjan aikana säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Anne Ber-
ner on julkituonut kunnianhimoiset 
tavoitteet: rakennetaan maailman 
paras lastensairaala ja pysytään sekä 
budjetissa että aikataulussa. 

Rakennusbudjetti on kokonai-
suudessaan 160 miljoonaa euroa. 

Siitä valtio kattaa 40 M€ ja HUS 40 
M€, kansalaiskeräyksellä hankitaan 
30 M€ ja loput 50 M€ katetaan vie-
raalla pääomalla. Suunnitelmiin sal-
litaan vain kansalaiskeräystavoit-
teen ylitys ja vastaava vähennys lai-
natarpeeseen. Sairaala valmistuu 
maamme itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuonna 2017.

Teksti ja kuvat 
Antti Tuomikoski

Anne Berner jäseneksi ja kummiksi samana iltana
rin  SuurPNATissa.  Heti sen jälkeen 
hän vieraili Liiton toimistossa Mal-
milla, jossa sai ottaa vastaan Suo-
men vanhimman klubin LC Helsinki-
Helsingforsin lahjoittaman 10  000 € 
shekin.  Suomen Lions-organisaation 
yhteinen lahjoitussumma sairaala-
hankkeelle lähentelee jo 200  000 
euroa.

Viime syksystä lähtien Anne on 
ollut suosittu puhuja Lions-järjes-
tön tilaisuuksissa.  Ensimmäisenä 
hänet kutsui puhujaksi N-piirin pre-
sidenttien ”unelmien iltaan” silloi-
nen kuvernööri Heikki Saarinen.  Sit-
temmin Anne on pitänyt esitelmän 
Leijonaisten kokousristeilyllä ja vii-
meksi juhlapuheen kuvernöörineu-

LC Helsinki/Soihtujen toinen varapresidentti Seija Suorsa kysyy jäsenlupausta 
Tuula Collianderilta ja kummilupausta Anne Berneriltä.  Vähää aikaisemmin 
Anne itse oli antanut jäsenlupauksen Kaija Holopaisen toimiessa kummina. 
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Arvoisat leijonat!

Tämän Lion-lehden ilmestyessä on 
toimittu jo lähes kolmasosa kaudesta 
2014–2015. Olette klubeissanne teh-
neet ja hyväksyneet toimintasuunni-
telmia ja monia aktiviteettejä olette 
jo toteuttaneetkin. 

Säätiössä toivomme ja odotamme 
teidän huomioivan säätiön antaman 
tuen mahdollisuuden, kun suunnit-
telette aktiviteettejänne. Säätiö tukee 
nimenomaan suomalaisten lionsklu-
bien hallinnoimia palveluaktiviteet-
teja.

Säätiön hallitus on tehnyt arvok-
kaan päätöksen tälle kaudelle osal-
listumalla Lions-liiton ”Kiitos vete-
raanit ” aktiviteettiin. Rahoitusta voi 
hakea normaalilla hakulomakkeella 
(löytyy ARS:n sivuilta) liitteineen. 

Erityisehdoin myönnettävään 
apurahaan vaaditaan, että aktivi-
teetti on klubilaisten suorittama 
palveluaktiviteetti ja kohderyhmä 
on sotiemme veteraanit. Rahalahjoi-
tuksia ei avusteta. Apuraha on haet-
tava viimeistään 31.12.2014 ja akti-
viteetti on toteutettava 30.6.2015 
mennessä.

Piirien ARS-toimikuntapuheen-
johtajilta saatte tarpeellista lisätie-
toa koskien em. aktiviteettiasiaa ja 
muissakin Arne Ritari-säätiötä kos-
kevissa asioissa käyttäkää heidän asi-
antuntemustaan hyväksenne. 

 Kauden teemaamme ”säätiön 
toiminta tutuksi jokaiselle klubille 
ja jokaiselle leijonalle” toteutetaan 
kattavasti. ARS-tietoa pyritään jaka-
maan kaikissa mahdollisissa tilai-
suuksissa ja tilanteissa. Kotisivuja 
päivitetään säännöllisesti, säätiön 
näkyvyyttä korostetaan sekä tie-
dot ja toimintatavat pidetään ajan 
tasalla.

Palveluiden ja tuotteiden kehitys-
työtä tehostetaan. 

Säätiön ja Suomen Lions-liiton 
yhteistyötä kehitetään tällä kau-
della. Merkittävä askel on yhdessä 
toteutettava ”Kiitos veteraanit ” akti-
viteetti.

Hyvät leijonat!

Käytättehän Arne Ritari-säätiön 
monitoimiadresseja. Kun klubeis-
sanne suunnittelette ansioituneen 
jäsenen huomioimista, Ritari-killan 
jäsenyys on erinomainen ja arvos-
tettu palkitsemismahdollisuus. 
Näin toimimalla tuette suomalais-
ten lionsklubien palveluaktiviteet-
tien toteuttamista.

Monta tapaa tehdä hyvää.

Sinikka Uola
VDG, Arne Ritari-säätiön 

hallituksen puheenjohtaja 
2014–2015

Positiivisia tuulia Arne Ritari -säätiöltä

C-piirin SuurFoorumissa 26.8.2014 
julkistettiin Arne Ritari-säätiön hal-
lituksen päätös veteraanien tuke-
misesta. LC Järvenpää/Jean Sibe-
lius ryhtyi tuumasta toimeen ja 
anoi säätiöltä apurahaa, jonka tur-
vin vei linja-autollisen veteraaneja 
28.8. tutustumaan Museo Milita-
riaan Hämeenlinnassa. Säätiön apu-
rahatoimikunta teki 27.8. myöntei-
sen tukipäätöksen samana päivänä 
saamaansa hakemukseen. Kuvassa 
tyytyväiset ja kiitolliset veteraanit 
avustajineen.
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NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” KLUBEILLE
LOKA–MARRASKUU 2014

Aktiivista ja mukavaa syksyä toivottaen: Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja (MDC)

Quest vastaava / Presidentti
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!

Ensimmäiset pakkaset on jo koettu ja klubien toiminta myös 
klubi-iltoineen on viimeistään syyskuun aikana startannut.        

TURVASSA TIELLÄ -AKTIVITEETTI
Loka–marraskuun aikana järjestetään halukkaille lioneille 
TURVASSA TIELLÄ koulutustilaisuuksia neljällä paikkakunnalla:

31.10.2014 Kuopio, Hotelli Iso-Valkeinen
13.–14.11.2014 Helsinki, Kart’in
21.11.2014 Oulu, Kart’in
28.11.2014 Nokia, Rantasipi Eden

Lisäksi vielä tammikuussa pidetään kolme koulutustilaisuutta: 
Kuusankoskella, Alahärmässä ja Rovaniemellä. Jos aihe kiinnostaa, niin 
rohkeasti ilmoittautumaan koulutuksiin! Lisätietoja  ja ilmoittautuminen 
www.lions.fi/jasenille/aktiviteetit/turvassa_tiella/ -osion kautta

VASTUU ON MEIDÄN – Turvallisesti netissä
Koulujen alkuun pääasiassa ajoittuva, Turvallisen netin käyttöön opastava VASTUU ON MEIDÄN -aktiviteetti, 
on jo monessa klubissa ehditty toteuttaa mutta vielä on paljon alueita ja klubeja, 
jotka eivät ole aktiviteetin toteuttamiseen osallistuneet. 
NYT ON AIKA TOIMIA! Presidentin tai klubin Quest-lionin olisi aktiviteetin toteutuksesta ja aikataulusta sopimiseksi 
hyvä ottaa asia esille seuraavassa hallituksen tai klubin kuukausikokouksessa. Kohderyhmänä olevat alakoulujen 
3. luokkalaiset vanhempineen ovat ottaneet saamansa opasvihkon kiittäen vastaan. 
Aihe on erittäin ajankohtainen ja YKSI TAPA TEHDÄ HYVÄÄ!
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Toronton vuosikokouksen yhtey-
dessä kansainvälinen hallitus 2013–
2014 kokoontui toimintakauden vii-
meiseen kokoukseen. Jäsenen kausi-
han kestää kaksi vuotta, joten kesän 
kokouksessa aina puolet johtajista 
on erovuorossa. Se näkyi muuta-
mien ilmeistä, eroaminen ei tuntu-
nut hyvältä. Toisaalta joukossa oli 
varmasti niitäkin, joille kahden vuo-
den kausi kokouksineen ja matkus-
tamisineen riitti. 

Uudet kautensa aloittavat jäsenet 
eivät tietenkään osallistuneet koko-
uksiin ennen vuosikokouksessa 
tapahtunutta valintaa.

Ensimmäinen 
kokous Arizonassa

Uusi hallitus kokoontui vuosiko-
kouk sen jälkeen lyhyeen istuntoon. 
Käytännössä kysymyksessä oli jär-
jestäytymiskokous, jossa muodos-
tettiin uuden hallituksen toimikun-
nat. Omaksi ”työpaikakseni” tuli 
jäsenkehitystoimikunta, jonka toi-
menkuvaan nimenmukaisesti kuu-
luvat jäsenasiat. Haasteellinen alue 
tämän päivän Lions-järjestössä. Uusi 
hallitus kokoontuu ensimmäisen ker-
ran lokakuun alussa Arizonassa.

Toronton hallituksen kokouk-
sessa tehtiin varsin vähän merkit-
täviä päätöksiä. Tärkein syy oli var-
maan se, että kauden aiemmissa 
kokouksissa oli valmisteltu esityk-
set vuosikokoukseen päätettäväksi.

Vaalisääntöjen  
selkeytys tarpeen

Sääntö- ja ohjesääntötoimikunnalla 
näytti kuitenkin olleen varsin paljon 
käsiteltävää. Kokouksen ajankoh-

dasta johtuen esillä oli varsin pal-
jon valituksia piirikuvernöörin vaa-
lissa tapahtuneista virheistä. Ilmiö 
johon meillä ei ole syyllistytty, eikä 
muitakaan eurooppalaisia luette-
lossa näkynyt. Varmaan ongelma 
korostuu uudemmissa Lions-maissa. 
Ehkä vaalisääntöjen selkiyttäminen 
on tarpeen. Ainakin sitä varten hal-
litus päätti antaa presidentille mah-
dollisuuden nimittää kuusijäseninen 
toimikunta.

Piirikuvernöörien kilometrikor-
vausta päätettiin korottaa vuoden 
2015 heinäkuusta alkaen.

Klubin erottamis- ja lakkautta-
missääntöä päätettiin muuttaa niin, 
että jos velka on 20 dollaria/jäsen 
tai 1 000 dollaria/klubi yli 90 päi-

vän ajan, klubi erotetaan määräai-
kaisesti. Jos klubi ei saavuta aktii-
vista asemaa erottamista seuraavan 
kuukauden 28. päivään mennessä, 
klubin perustamiskirja peruutetaan. 
Maksuhäiriösyistä lakkautettu klubi 
voidaan aktivoida uudelleen 12 kuu-
kauden kuluessa lakkauttamisesta 
edellyttäen, että kaikki maksurästit 
on hoidettu. Klubi voidaan aktivoida 
uudelleen korkeintaan kaksi kertaa. 

76 LCIF-apurahaa

LCIF apurahojen myöntämiskritee-
reitä muutettiin, samoin vastaan-
otto-ohjeita. LCIF:n varoista myön-
nettiin 76 apurahaa yhteissummal-
taan 3.132.842 dollaria. 

Kauden 2013–2014 hallitus loppusuoralla

Kansainväliseen hallitukseen Toronton vuosikongressissa valittu Jouko Ruissalo puolisonsa Pirkon kanssa marssimassa 
paraatissa Suomen lippuja heiluttaen. Kuva: RNen.

Hallitus päätti perustaa Perhe- ja 
naisjäsenkehityksen toimikunnan, 
johon presidentti voi nimittää 10 
jäsentä.

Raportointi hallituksen toimin-
nasta ja päätöksistä on kansainvä-
lisen johtajan tärkeä tehtävä. Pyrin 
alkaneen kaksivuotiskauden aikana 
välittämään tietoa tehdyistä päätök-
sistä ja meneillään olevista suunni-
telmista. Tärkeää on myös välittää 
suomalaisia ajatuksia hallitustyös-
kentelyyn. Niihin toivon saavani 
apua ja tukea suomalaisilta leijo-
nilta. Pidetään yhteyttä.

Hyvää syksyä toivottaen

Jouko Ruissalo
ID 2014–2016

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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Olemme aloittaneet Lions-järjes-
tömme 100-vuotisjuhlallisuuksien  
tapahtumien valmistelut. Itse asias sa 
juhlallisuuksiin liittyvät tapahtu-
mat ovat jo alkaneet tämän toi-
mintakauden alussa kansainväli-
sen presidentin Joe Prestonin julis-
tamalla 100-vuotisjuhlan palvelu-
haasteella. Palveluhaastetta toteu-
tetaan 3,5 vuoden ajan, päättyen 
siten 31.12.2017.

Palveluhaasteen tavoite on tavoit-
taa globaalisti 100 miljoonalle ihmi-
selle leijonien tekemä palveluvaiku-
tus.

Tavoite on jaettu neljään eri 
aluee seen tapahtuvaan palvelu-
vaikutukseen, NÄLÄNHÄTÄÄN, 
NUORISOON, NÄÖNSUOJELUUN 
JA YMPÄRISTÖÖN. Pyydänkin klu-
beja raportoimaan kuukausittain lii-
ton jäsenrekisterin aktiviteettirapor-
tointi osioon tekemänne palvelu. 
Kohdistakaa palvelu johonkin nel-
jästä yllämainitusta päätason kate-
goriasta. Liiton rekisteristä tiedot 
siirtyvät automaattisesti yön aikana 
MyLCI:in. 

Raportointiin luovuutta

Palvelujen raportoinnissa tulee käyt-
tää luovuutta. Asiaa ei tule tarkas-
tella liian yksityiskohtaisesti. LCI:n 
sivuilta löytyy esimerkkejä palvel-
tujen ihmisten lukumäärän kirjaa-
misesta, joista otan tässä kaksi esi-
merkkiä.

Jos klubi pitää vaikka jonkin 
 alueen tien pientareen siistinä vuo-
sittain, voi palveltujen ihmisten 
lukumääräksi arvioida tämän alueen 
vuosittaista käyttäjämäärää.

Pysyvät hankkeet, kuten puiston 
tai leikkikentän rakentaminen tai 
jatkuva paikallinen kierrätysohjelma 
voivat hyödyttää kaikkia paikkakun-
nan (kunnan tai kaupunginosan) 
asukkaita, jolloin voi käyttää kysei-
sen alueen asukasmäärää.

Raportointikysymyksissä voitte 
kääntyä piirikoordinaattorien tai 
allekirjoittaneen puoleen mieltänne 
askarruttavissa kysymyksissä. 

Kansainvälisen järjestömme juh-
latoimikuntaa vetää entinen kan-
sainvälinen presidentti Frank Moore 
III. Toimikunta vastaa juhlallisuuk-
sien maailmanlaajuisista pääsuun-
taviivoista.

Jokaiseen moninkertaispiiriin on 
nimitetty koordinaattori/juhlatoi-
mikunnan puheenjohtaja, jota Suo-
messa edustaa allekirjoittanut. Myös 
jokaiseen piiriin on maassamme 

nimetty juhlallisuuksista vastaava 
henkilö.

Tarkoituksena on, että myös piirit 
ja klubit voivat pitää omia 100-vuo-
tisjuhlatapahtumia.

Missä tarve, siellä lion

Frank Moore III korostaa leijonien 
100-vuotisjuhlallisuuksien tulevan 
perustumaan kolmeen pääkohtaan, 
joita ovat 1. kunniakas menneisyy-
temme, 2. pääkohtia nykyisestä toi-
minnastamme sekä 3. tulevaisuu-
temme suuntaviivat. Näitä leijona-
tekoja ja jalanjälkiä tulemme myös 
Suomessa muistamaan monella eri 
tavalla. Juhlavuoden tunnus kertoo 
kaiken oleellisen toiminnastamme 
”Missä tarve, siellä Lion”.

Juhlavuotemme 2017 on myös 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhlavuosi. Näin meillä leijonilla on 
erinomainen tilaisuus yhdistää jär-
jestömme sekä itsenäisyytemme 
100-vuotista taivalta monella eri 
tavalla. Suunnitteilla on mm. juhla-
vuoden postimerkki, johon leijonilla 
on jo viranomaisten lupa. 

Juhlavuonna 2017 toteutamme 
Heinolan vuosikokouksen päätök-
sen eli Punainen Sulka -keräyksen 

nuorten syrjäytymisen ehkäisytyö-
hön. Punainen Sulka onkin ollut 
toimintamme tunnetuin yksittäi-
nen aktiviteetti. Se, jota on toteu-
tettu n. 5–10 vuoden välein aina 
leijonatoimintamme alkuvuosista 
1950-luvulta asti.

Muita keräysaktiviteetteja ei kan-
sainvälisen päämajan eikä liittomme 
taholta ole suunnitteilla.

Toivon, että kaikki klubien nykyi-

set sekä uudet aktiviteetit löytävät 
paikkansa johonkin näistä neljästä 
palvelutavoitteesta.

Toivotan kaikille hyvää syksyä, 
aktiivista toimintakautta ja hyvää 
palvelumieltä suunnatessamme kat-
seet kohti juhlavuotta 2017. 

Heimo Potinkara, PCC
100-vuotisjuhlatoimikunnan 

puheenjohtaja

100 vuotta leijonapalvelua vuonna 2017

Lions-järjestön perustajan Melvin Jonesin työhuone Oak Brookissa lionien päämajassa. Kuva: RNen.
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Hyvinkäällä sijaitseva Punaojan päi-
väkoti tarjoaa lapsille päivähoitoa 
ja esiopetusta.  Yksi päiväkodin ryh-
mistä on erikoistunut allergisten las-
ten hoitoon. Lapsia päiväkodissa on 
96 ja työntekijöitä 17.

Punaojan päiväkodin tavoitteena 
on kasvattaa positiivisesti elämään 
suhtautuvia, luovia ja vastuuntun-
toisia lapsia yhteistyössä perheiden 
kanssa. Lapsen kehitystä tuetaan 
luomalla rauhallinen ilmapiiri ja hyvä 
oppimisympäristö, jossa elämyksel-
lisyydellä, luovuudella, itse tekemi-
sellä ja kokemisella on tärkeä osuus. 
Päiväkodissa pyritään toteuttamaan 
toimintaa myös pienryhmissä.

Tavoitteena on lapsen kokonais-
valtaisen hyvinvoinnin edistämi-
nen. Hyvinvoivalla lapsella on hyvät 
kasvun, kehittymisen ja oppimisen 
edellytykset. Päiväkodissa opetel-
laan vuorovaikutustaitoja, ajattelua 
ja ilmaisua jokapäiväisessä toimin-
nassamme. Varhaiskasvatus toteu-
tuu hoidon, kasvatuksen ja opetuk-
sen/oppimisen kokonaisuutena.

Päiväkodin johtaja Irma Paavon-
kallio on valinnut päiväkodin hen-
kilöstön kanssa LQ-ohjelman päi-
väkotinsa hyvinvointiohjelmaksi. 
Taustalla ovat aikaisemmat positii-
viset kokemukset yksittäisten työn-
tekijöiden Lions Quest -koulutuk-
sista. Lions Quest -ohjelman sisäl-

Tällä kaudella keskitymme yläkoulun 
ohjelman päivittämiseen ja Passi 1 
-materiaalin muokkaamiseen. Kuten 
jo aikaisemmin on tullut esille, ohjel-
mamme käyttö ja soveltaminen on 
vielä yläkouluissa vähäistä. Halu-
amme uusitulla aineistolla rohkaista 
jokaista yläkoulussa toimivaa kas-
vattajaa, myös rehtoreita, huomioi-
maan elämäntaidot osana yläkoulu-
laisen elämää ja ottamaan LQ-ohjel-
man työhönsä omaksi työkalukseen. 

Myös Opetussuunnitelman 
uudistustyössä elämäntaitojen 
osuus on huomioitu entistä vah-
vemmin sekä yleisissä että ainekoh-
taisissa sisällöissä ja tavoitteissa. 

Me, LQ-ohjelmaa toteuttavat 
että myös ohjelman rahoittajat tar-
vitsemme tietoa ohjelman vaikutta-
vuudesta yläkoulun arjessa ja käy-
tännössä. Niinpä onkin hienoa, että 
saimme aivan Lions-liitto ry:n toi-

LQ-elämisentaitoja -ohjelman 
yhteistyö Punaojan päiväkodin kanssa

Päiväkodin fyysiset tilat saivat LQ-ohjelman käytön myös konkreettisesti näky-
viin, kun päiväkodin seinille ilmestyi nalle-piirroksia taideopiskelija Julia Räsä-
sen toimesta. Taideteosten julkistamistilaisuudessa olivat mukana myös LQ-
työryhmän puheenjohtaja Osmo Harju ja pääkouluttaja Ulla Sirviö-Hyttinen.

Ylä-Malmin peruskoulun ja LQ-ohjelman yhteistyö

Ylä-Malmin peruskoulun ja Lions Quest -elämisentaitoja ohjelman yhteistyö on 
alkanut ja mielenkiinnolla seuraamme, mitä ”yhteispelimme” tuo tullessaan.

mitalon vierestä helsinkiläisen Ylä-
Malmin peruskoulun kontaktikou-
luksemme. 

Ylä-Malmin peruskoulun rehtori 
Tomi Ojanen ilmoitti ottaneensa 
koulunsa hyvinvointiohjelmaksi LQ-
elämisentaitoja ohjelman. Koulussa 
on luokat 1–9 ja oppilaita hieman yli 
500 ja henkilökuntaa noin 70. Kou-
lun alaluokkien opettajat ja koulun-
käynnin ohjaajat ovat pääsääntöi-
sesti jo koulutettuja. Tällä kaudella 
pääpaino koulutustarpeessa on ylä-
luokkien opettajat, lähinnä 7. ja 8. 
luokkien luokanohjaajat. 

LQ-ohjelman ja koulun yhteis-
työssä koulun opettajat mahdollis-
tetaan LQ- koulutuksiin ja he saavat 
tarvittavat materiaalit kaikille luokka-
asteille. 

Me puolestamme LQ-toimijoina 
saamme mennä koululle seuraa-
maan LQ-ohjelman toteuttamista ja 

soveltamista. Lisäksi saamme uuteen 
Passi 1 -materiaaliimme kuvat Ylä-
Malmin peruskoulun toiminnasta, 
oppilaista, ympäristöstä sekä LQ-
menetelmistä ja sisällöistä.

Saamme ohjelmaa käyttäviltä 

koulun kasvattajilta jatkossa palau-
tetta uuden materiaalin sekä koko 
ohjelman toimivuudesta.

Mielenkiinnolla odotamme, mitä 
kaikkea yhteistyömme tuo tulles-
saan.

Quest-vinkki

On aika varmistaa 
koulutettavien 

osallistuminen ensi 
kevään kursseille.

sti näky-yy

löt ja tavoitteet tukevat sekä päivä-
kodin että koko varhaiskasvatuksen 
asettamia tavoitteita.

Yhteistyömme alkoi jo kesä-
kuussa, jolloin kartoitimme päivä-
kodin tarpeet ja koulutimme päivä-
kodin työntekijöitä. Päiväkodin ter-
veystiimi tekee yhteistyössä pääkou-
luttaja Ulla Sirviö-Hyttisen kanssa 
suunnitelman ohjelman toteutta-
misen seurannasta, materiaalien 
toimivuudesta sekä ohjelman vai-
kutuksesta koko päiväkodin toi-
mintaan. Ohjelmaa toteutetaan alle 
3-vuo tiai den ryhmästä esikouluikäi-
siin. Päiväkodin fyysiset tilat saivat 
ohjelman käytön myös konkreetti-
sesti näkyviin, kun päiväkodin sei-
nille ilmestyi nalle-piirroksia tai-
deopiskelija Julia Räsäsen toimesta. 

Nämä kaksi nallea tuovat iloa ja luo-
vat turvallisuutta päiväkodin aulassa. 
Julkistamistilaisuudessa lapsille annet-
tiin tehtäväksi keksiä nimet nalleille.
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AIKA KURSSITYYPPI PAIKKAKUNTA

LOKAKUU

2.-3.10. VK/AK/YK A Turku

6.-7.10. VK/AK/YK C Lahti

9.-10.10. VK/AK/YK D Mikkeli

23.-24.10. VK F Kauhava

27.-28.10. VK/AK/YK O Kokkola

30.-31.10. Sidosryhmät G Jyväskylä

MARRASKUU

3.-4.11. VK/AK/YK K Kuopio

3.-4.11. Ruotsinkielinen FO Vörå

6.-7.11. VK/AK/YK M Pori

10.-11.11. VK/AK/YK B Espoo/Helsinki

17.-18.11. VK/AK/YK E Tampere

19.11. Täydennys Tampere

20.-21.11. Koulunkäynninohjaajat Helsinki

TAMMIKUU 2015

19.1. Rehtorit Helsinki

HELMIKUU 

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. Sidosryhmät 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

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KOULUTUSAIKATAULU
S Y K S Y  2014 -   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.fi, puhelin 040 850 7241

KOULUTTAJAT Johanna Arho-Forsblom, Sirpa Kannisto, 
Hanna Kokkala, Maarita Mannelin, Ulla Savolainen, Ulla 
Sirviö-Hyttinen ja Markus Talvio
etunimi.sukunimi@lions.fi

Päivitetty koulutuskalenteri löytyy osoitteesta 
www.lions.fi > 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.fi / 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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Monta tapaa tehdä hyvää! Me palve-
lemme! Teemme yhdessä työtä pai-
kallisella, kansallisella ja kansainvä-
lisellä tasolla lasten ja nuorten ter-
veen elämän ja kehityksen turvaa-
miseksi sekä ikääntyneiden, perhei-
den, vammaisten ja apua tarvitse-
vien tukemiseksi. Toiminta tarjoaa 
jäsenelle mahdollisuuden toimia 
sosiaalisessa yhteisössä, mahdolli-
suuden kehittyä ihmisenä ja kehittää 
johtamistaitoja sekä solmia kontak-
teja kotimaassa ja ulkomailla. Näissä 
lauseissa on kuvattuna perusajatuk-
semme – olemassaolomme oikeutus.

Kiinnittäisin huomiota siihen, 
että perustelemme olemistamme 
tekemisen kautta. Omasta mieles-
täni sen pitääkin olla juuri niin, teke-
määnhän tänne on tultu. Ja niin on 
tutkimusten mukaan tullut suurin 
osa jäsenistämmekin. Leijonatoimin-
nasta haetaan mahdollisuutta tehdä 
itse konkreettisia asioita avuntar-
peessa olevien hyväksi. Toivotaan 
nimenomaan merkityksellistä toi-
mintaa ja mukavaa yhdessäoloa.

Suomalainen on hieman huono 
ottamaan keskusteluun asioita, jotka 
eivät hänen mielestään ole aivan par-
haalla mahdollisella tolalla. Hän ehkä 
yrittää kerran tuoda mielipiteensä 
esille, ja jos ei se oikein saa vasta-
kaikua, jättää sen sitten siihen. Tämä 
korostuu ryhmässä, jollainen Lions-
klubikin on. Hetken asioita seurattu-
aan hän äänestää jaloillaan ja eroaa, 
mikäli mitään muutosta ei ole näkö-

piirissä. Tämä ilmiö on arkipäivää 
järjestössämme erityisesti äskettäin 
jäseniksi liittyneiden joukossa. Val-
taosa eronneista jäsenistä on parin-
kolmen vuoden sisällä liittyneitä.

Kummin  
rooli keskeinen

Tutkittuamme syitä pikaisiin eroami-
siin pari vuotta sitten havaitsimme, 
että avainasemassa jäsenen viihtymi-
selle joukoissamme ja sitoutumiselle 
asiaamme on hyvä perehdytys ennen 
liittymistä ja sen jälkeen. Kummin 
rooli näkyi tässä keskeisimpänä. Jopa 
niin tärkeänä, että kehitystyömme 
tuloksena esitettiin klubikummin 
valitsemista klubiin varmistamaan 
kummitoiminnan onnistuminen. 

Klubikummin tulisi olla kokenut, lei-
jona-asioista hyvin perillä oleva hen-
kilö. Hän saisi mielellään olla kiin-
nostunut uusista ihmisistä ja osata 
innostavasti ohjata uusia jäseniä. 
Aina jäsenen klubiin tuonut kummi 
ei ole paras henkilö täyttämään näitä 
vaatimuksia.

Erittäin tärkeää olisi saada uuden 
jäsenen ensivaikutelmat ja huo-
miot esille, katsoohan hän toimin-
taa ”uusin silmin”. Samalla tulisi 
kartoitettua, onko toiminta vastan-
nut jäsenen odotuksia. Näitä asi-
oita voisi selvittää muutaman kuu-
kauden kuluttua liittymisestä epävi-
rallisessa ja rennossa tapaamisessa 
kummin, klubikummin ja presiden-
tin kanssa. Tilaisuutta voisi kutsua 
vaikka kehityskeskusteluksi. Tämän 
tulisi olla osa klubin yhdessä sovit-
tua normaalia toimintaa, josta klu-
bikummi voisi olla vastuussa. Tässä 
tilaisuudessa viimeistään tulisi kar-
toittaa uuden jäsenen mahdollisuu-
det tuoda omaa osaamistaan klubin 
avuksi ja hyödyksi, joukoissamme 
on uskomattomia osaajia. Klubille 
uudessa jäsenessä voi olla uudistu-
misen avain!

Hyvät aktiviteetit 
jäsenhuollon takeena

Pitkällä aikavälillä uskon alussa esit-
tämääni asiaan toimintamme tärkey-
destä. Hyvät aktiviteetit ovat, ei vain 
toimintamme, vaan myös jäsenhuol-
tomme tärkein asia. Luomalla mie-
lekästä yhdessä tekemistä hyvässä 
seurassa iloisella mielellä, on tule-
vaisuutemme varmemmalla pohjalla.

Miksi olen niin antaumuksella 
puhunut uusien jäsenten pysyvyy-

den puolesta? Siksi, että suurin osa 
eronneista jäsenistä on vastikään lei-
joniksi liittyneitä ja siksi, että pitä-
mällä joukoissamme viidestä eron-
neesta yksi, olemme jäsenkasvun 
uralla. Omasta mielestäni ei kuu-
losta mahdottomalta, että viiden 
eronneen sijasta eroaakin vain neljä. 
Otetaan uusi jäsen hyvin vastaan ja 
annetaan hänelle mahdollisuus toi-
mia – tehdä monella tavalla hyvää!

Menneiden vuosien tapaan tar-
vitsemme myös uusia jäseniä. Kan-
sainvälinen päämajamme on myön-
tänyt Liitolle jäsenhankintaa varten 
apurahan, suuruudeltaan 10.000 US 
dollaria, johon tulee lisätä neljännes 
omarahoitusta. Piirikuvernöörit ja 
piirien jäsenvastaavat ovat saaneet 
informaatiota tästä jo viime keväästä 
lähtien. Projekteja tämän tiimoilta jo 
kehitellään.

Kansainvälisen presidenttimme 
Joe Prestonin ajatus jäsenhankin-
nalle on ASK1, kysy yhtä! Aina ei 
voi onnistua, mutta kysymättäkään 
ei saa myöntävää vastausta. Aja-
tus sopii mainiosti meille, olem-
mehan jo kauan ymmärtäneet, että 
jäsenasia on jokaisen jäsenen asia. 
Meillä ei ole käytettävissä suuria 
rahavirtoja näyttäviin massamedia-
kampanjoihin, vaan voimamme on 
lähes 25  000 jäsenessä ja heidän 
verkostoissaan. Me kaikki kysymme 
tällä kaudella vähintään yhtä uutta 
jäsentä mukaan! 

Ajatuksia klubitoiminnan kehittä-
misestä jäsenten pysyvyyden paran-
tamiseksi löytyy Liiton sivuilta Jäse-
nille osiosta ja sen alta kohdasta 
Jäsenyys.

Jukka Kärkkäinen 
Liiton jäsenjohtaja

Toiminta, toiminta ja toiminta

Jäsenjohtaja Jukka Kärkkäinen puhumassa Vuosaaren KVN:n kokouksessa. Vierellä pääsihteeri Maarit Kuikka. 
Kuva: RNen.

Näkövammaisten Iiris-keskuksen talkoista tänä syksynä. Etualalla Marja-Leena 
Colerus LC Vantaa/Komeetoista. Kuva: Lea Kärkkäinen.
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
4.8.–18.9.2014

A-piiri
LC Vahto: Petri Laaksonen
LC Paimio: Heikki Muntola
LC Lieto: Jari Vähätalo, Pertti Ylitalo
LC Turku/Viola: Tarja Verho

B-piiri
LC Kirkkonummi/Veikkola: Pyry Ahlfors
LC Helsinki/Sata: Erno Viitanen
LC Kirkkonummi/Kyrkslätt/Nice: Tarja Valmisto

C-piiri
LC Lahti/Vesijärvi: Jouni Heinonen, Esa Pykälä
LC Hämeenlinna/Aula: Elina Alve-Tamminen, Mari Huhtamäki
LC Järvenpää/Jean Sibelius: Jukka Orsila
LC Forssa: Tuomo Ketomäki
LC Kuhmoinen: Tero Sarkanen
LC Lahti: Paavo Valonen
LC Hollola/Pirunpesä: Kai Kivilahti
LC Riihimäki/Mixed: Mikko Suonpää  (1.3. alkaen)

D-piiri
LC Imatra/Vuoksi: Tom Färd
LC Hamina: Miika Turtiainen
LC Lappeenranta/Rakuuna: Juha Härkönen

E-piiri
LC Lempäälä: Olli Ainasvuori, Jorma Haliseva
LC Tampere/Amuri: Eino Alanen, Ari Vakkilainen, Jussi Virtanen,  
Mauno Kuja-Aro, Tapio Mäki
LC Tampere/Metsäveljet: Hannu Korpi

F-piiri
LC Kuortane: Jussi Taittonen
LC Jalasjärvi/Liisat: Maria Köykkä, Sirkka Örnmark
LC Lapua: Harri Paavola, Kari Alasaari

G-piiri
LC Pihtipudas: Keijo Luukkonen
LC Vaajakoski/Ewe: Irja Tamminen

H-piiri
LC Joensuu/Justiina: Laura Häyhä
LC Joensuu/Puukello: Petri Laitinen

I-piiri
LC Raahe/Fantti: Juha Puuperä, Mauriz Vanhatalo, Kaija Mainio
LC Paltamo: Sirpa Moilanen
LC Sotkamo: Jouni Kauranen
LC Oulu/Pokkitörmä: Timo Peltovuori
LC Vuolijoki: Reino Lindholm
LC Liminka/Kultasirkut: Airi Kallio

K-piiri
LC Rautavaara: Oili Grenfors
LC Joroinen: Jarno Pettersson
LC Tervo: Kai Kivistö
LC Iisalmi: Kristiina Pironetti

L-piiri
LC Kemi: Kari Uurtimo, Pekka Pulkkinen
LC Pudasjärvi/Hilimat: Heleena Talala, Marita Laakkonen
LC Pello: Pasi Saarelainen, Marko Saranlinna
LC Rovaniemi: Ari Nevalainen

M-piiri
LC Kankaanpää/Helmi: Maria Pirttikangas
LC Kokemäki: Harri Kumpulainen
LC Keikyä: Juha Talvio
LC Eurajoki: Markus Niemi

N-piiri
LC Helsinki/Soihdut: Tuula Colliander, Anne-Catherina Berner
LC Helsinki/Vartiokylä: Mikko Jantunen, Hannu Aunesluoma
LC Helsinki/Park: Virpi Koivusalo

O-piiri
LC Toholampi/ Tohottaret: Anja Mujunen, Seija Hovila
LC Ylivieska/Savisilta: Mailis Tikkanen
LC Munsala: Rune Andersson
LC Haapavesi: Marko Palosaari
LC Kronoby: Teuvo Herranen

Halusin lähettää teidänkin tiedoksenne viestini, jonka lähetin klubipresi-
denteille syyskuussa.

 Pyydän kaikkia klubijohtajia kasvattamaan heidän klubejaan kutsumalla 
vähintään yhden uuden jäsenen mukaan. Lionit voivat ansaita erityistunnus-
tusta kutsumalla uusia jäseniä loka- ja huhtikuussa. Kannustan myös klu-
beja järjestämään näkökykyyn liittyvän palveluprojektin tukemaan 100-vuo-
tisjuhlamme palveluhaastetta palvella 100 miljoonaa ihmistä. Klubit voivat 
ansaita erityistä 100-vuotisjuhlan tunnustusta kun ne suorittavat palvelu-
aktiviteetteja. Tehdään yhteistyötä klubiemme kasvattamiseksi ja 100-vuo-
tisjuhlan palveluhaasteen saavuttamiseksi!

 
Hyvä lion,
Pian sen jälkeen kun minusta tuli lion, sain tilaisuuden ajaa näkövammai-
sia nuoria Phoenixiin virkistyskeskukseen. Tämä yksinkertainen teko auttoi 
heitä tapaamaan heidän ystäviään ja saamaan tarvittavia palveluita, mutta 
minä sain jotain vielä enemmän – tyydytyksen tunteen siitä, että olin voi-
nut auttaa heitä.

 Jokaisella paikkakunnalla on ihmisiä kuten sinä ja minä, jotka halua-

Pyydä yhtä uutta jäsentä klubiisi!
vat auttaa. Annetaan heillekin mahdollisuus palvella paikkakuntia lioneina. 
Uudet jäsenet lisäävät kykyämme palvella, he varmistavat että klubit pysy-
vät elinvoimaisina ja pystymme menestymään tänään ja huomenna.

 Lokakuu on Uusien jäsenten kasvukuukausi ja haluaisin klubisi asettavan 
tavoitteeksi uusien jäsenten saamisen mukaan. Tämä alkaa siitä, että kutsutte 
yhden ystävän, naapurin tai perhejäsenen mukaan. Jos jokainen jäsen pyytää 
yhtä uutta jäsentä, meidän tuloksemme tulevat yllättämään meidät kaikki. 

Voitte aloittaa klubin vahvistamisen ja ansaita erityistunnustusta uusien 
jäsenten lisäämisestä loka- ja huhtikuussa. 
Näin voitte voittaa Jäsenkasvun palkintoja:
Hopeinen rintaneula – lioneille, 
jotka sponsoroivat uutta jäsentä lokakuussa 2014
Kultainen rintaneula – lioneille, 
jotka sponsoroivat uutta jäsentä lokakuussa 2014 ja huhtikuussa 2015
Lippumerkki – klubeille, jotka lisäävät uusia jäseniä 
lokakuussa 2014 ja huhtikuussa 2015
Yhdessä palvellen,

Joe Preston, kansainvälinen presidentti



Hallituksen kokoukset 2/25.9.
 3/23.10.
 4/21.11.
 5/22.1.2015
 6/20.2.
 7/26.3.
 8/23.4.
 9/12.6.

Kuvernöörineuvoston  21.–23.11.2014 Ylivieska
kokoukset 20.–22.2.2015 Lappeenranta
 12.6.2015 Vuokatti, Sotkamo

Kuvernöörineuvoston kokoukset 2015–2016
Elokuu, Luostotunturi (LC Sodankylä)
Marraskuu, paikka auki (LC Vihti/Nummela)

Kaudella 2014–2015 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
– Shakki, LC Ylihärmä, 4.10.2014
– Suunnistus, LC Sipoo/Pornainen, 4.10.2014
– Hiihto, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
– Keilailu, LC Rauma/Ruori, helmi-maaliskuu 2015
– Lentopallo, LC Marttila, huhtikuu 2015 (viikot 15–17)
– Mölkky, LC Kausala 23.5.2015
– Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, kesäkuu 2015

Tapahtumakalenteri 2014–2015
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Elokuun viimeinen viikonvaihde vie-
tettiin aurinkoisessa säässä Tampe-
reella, kun kauden 2008–2009 Poh-
joismaiset puheenjohtajat (CC) 
kokoontuivat vuosittaiseen tapaa-
miseensa.

Puheenjohtajakauden päättyessä 
2009 päätimme vuosittaisesta mini-
NSR tapaamisesta. Ajankohdaksi 
sovittiin elokuun loppu. Ensimmäi-
sen kerran kokoonnuimme 2010 

sirannikolle Hommersåkiin. Tilai-
suutta isännöi Ole ja Astrid Fjeld-
vedt.

Ympyrä sulkeutui elokuun viimei-
senä viikonloppuna, kun teimme his-
toriaa ja kokoonnuimme Suomessa 
ja Tampereella. Historiaa siksi, että 
joka ikinen kesä olimme pitäneet 
lupauksemme viikonlopun vietosta 
yhdessä. Tätä ei mikään muu CC-
ryhmä ollut aikaisemmin toteutta-
nut. 

Tampereella ohjelmaan kuu-
lui perjantaina iloista yhdessäoloa 
ja ruokailua kotonamme. Lauan-
taina tutustuimme muutamiin Tam-

pereen nähtävyyksiin, kuten Vap-
riikkiin ja Finlaysonin alueeseen. 
Maukkaan porokeiton meille tar-
josi PDG Reima ja lion Aila Mäkelä 
takapihansa terassilla ja siitä suun-
tasimme Pyynikin näkötornille kah-
ville ja maankuuluille munkeille. Ja 
tietysti katsastimme kaupunkia myös 
tornista käsin. Loppuiltapäivä vietet-
tiin minigolfradalla ja Pohjoismai-
sen parimestaruuden voitti Daniel 
(Islanti) ja Hanne (Tanska). Ilta vie-
tettiin iloisissa tunnelmissa hyvän 
ruoan ja ystävien seurassa.

Sunnuntaina ohjelmassa oli shop-
pailua ja kotiinlähtö, kuka autolla, 
laivalla ja kuka lentokoneella. 

Lions-toiminnassa ystävät ovat 
rikkaus vailla vertaa. Ovatpa he sit-
ten omasta klubista, piiristä, maasta 
tai muualta. Yhdessä vietetty aika 
antaa voimia jatkaa palvelun ja aut-
tamisen hengessä. On mielenkiin-
toista kuulla miten toimintaa vie-
dään eteenpäin muualla, ja samalla 
keskustella yhteisistä ja yhdistävistä 
asioista. 

Vaikka näissä tapaamisissa 
olemme kaikki eri maista, on haus-
kaa huomata kuinka ajatuksemme 
Lions-toiminnasta ja tulevaisuudesta 
ovat samankaltaisia. 

Ensi vuonna tämä DreamTeam 
aloittaa kierroksen uudelleen. 
Emme vielä tiedä missä, mutta sen 
tiedämme, että ruotsalaiset ystä-
vämme saivat tehtäväkseen valita 
tapaamisemme paikan. Sitä odot-
taen ja innolla alkaneen kauden toi-
minnassa mukana.

PCC Heidi ja DC Esko Rantala
Tampere, E-piiri

Mini-NSR 
Tampereella

Mannerheimin kallio, Tampere. Kuvassa vasemmalta Daniel, Jorunn, Kay, Hanne, P.O., Astrid, Ole, Siv, Heidi ja Esko.

Minigolfin salat avautuvat.

Ruotsissa, Kållandsössä Vänernin 
rannalla P.O. ja Siv Damberginen 
kesäasunnolla.

Seuraavana vuonna tapaaminen 
oli Tanskassa, Sönderborgissa lähellä 
Saksan rajaa. Siellä tilaisuutta isän-
nöi Kay ja Hanne Pedersen. Vuonna 
2012 oli vuorossa Islanti ja Reyk-
javik. Järjestäjinä Daniel Björnsson 
ja Jorunn Gudmundsdottir. Vuotta 
myöhemmin matkattiin Norjan län-
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Viime maaliskuussa Sri Lankan Ystä-
vien vuosittaisessa tapaamisessa 
eräs paikalla ollut jäsen kertoi, että 
hän saattaisi maksaa useam mankin 
leikkauksen jos saisi tietää, kuka 
on leikattu hänen lahjoittamallaan 
rahalla. Tapaamisessa oli myös kut-
suttuna paikalla sairaalan johtaja 
Ranjith Kulatunga, joka kertoi sai-
raalasta ja sen toiminnasta, 

Vielä samana iltana kehitimme 
Ranjithin kanssa menetelmän, miten 
tämä asia saataisiin toimimaan. Sen 
jälkeen asiaa on jatkokehitelty. Nyt 
meillä on tarjota ”leikkauskummi-
paketti” suomalaisille leijonille, klu-
beille ja vaikkapa ensi vuoden puo-
lella myös ulkopuolisille henkilöille. 
Olen itse valmis yhteyshenkilöksi 
tässä hankkeessa.

Haluatko tulla 
leikkauskummiksi?

Henkilö tai klubi, joka haluaa leik-
kauskummiksi, lähettää ensin 
minulle sähköpostin ja ilmoit-
taa montako leikkausta on val-
mis sponsoroimaan. Osoite on  
erkki.laine@lions.fi. Minä otan sitten 
yhteyttä takaisin ja ilmoitan tilinu-
meron ja viitenumeron. Maksun tul-
tua Suomen Lions-liiton tilille, odo-
tan kunnes on koossa 20–25 maksua 
ja lähetän sen jälkeen nimilistan Sri 
Lankaan ja liitosta lähetetään rahat.

Jonkin ajan kuluttua maksava 
henkilö tai klubi saa halutessaan 
kauttani sähköpostilla leikatun hen-
kilön kuvan ja nimen. Mikäli suoma-
lainen leikkauskummi haluaa lähet-

Melvin Jones 
-jäsenyys
on arvostettu 
palkinto
Uusi toimintakausi on jälleen 
lähtenyt käyntiin. Klubit viet-
tävät vuosijuhliaan ja näissä 
tilaisuuksissa muistetaan ansi-
oituneita lioneita. Melvin Jones 
-jäsenyyden luovuttaminen 
huomionosoituksena aktiivi-
selle jäsenelle tai puolisolle on 
arvostettua.

Kaudella 2013-2014 saatiin 
174 uutta Melvin Jones jäsentä 
ja 5 progressiivista jäsentä. 
LCIF:lle lahjoitimme 273.667 
USD eli n. 215.000 euroa. Suuri 
kiitos tästä klubeille.

Jäsenyyden saa lahjoit-
tamalla 1  000 USD LCIF:lle  
(n. 770 euroa) ja klubille se on 
aina lahjoitus aktiviteettiva-
roista. Lahjoitus menee 100  % 
siihen tarkoitukseen mihin klubi 
tai lion on sen halunnut koh-
dentaa. Erikseen ilmoitetta-
vat katastrofikeräykset, eivät 
oikeuta jäsenyyden hankkimi-
seen lahjoitusvaroilla. 

Piirin LCIF työryhmän 
puheenjohtaja saa kuukausit-
tain listan, josta on tarkistetta-
vissa klubikohtaiset, jäsenyy-
teen käytettävissä olevat varat. 
Saldo on hyvä varmistaa, sillä 
tarvittava 1  000 USD saattaa jo 
olla kasassa, tai se saadaan täy-
teen pienelläkin lahjoituksella. 
Maksut LCIF:lle suoritetaan 
piirin käytännön mukaan, joko 
suoraan klubin tililtä tai piirin 
tilin kautta LCIF:lle. Piirivasta-
ava auttaa klubia niin maksujen 
lähettämisessä kuin jäsenyyden 
anomisessa, mikäli apua asiassa 
tarvitaan.

Melvin Jones jäsenyyksien 
anomisessa on hyvä olla ajoissa 
liikkeellä, sillä asian hoitami-
seen maksusta MJF taulun ja 
merkin tulemiseen pitää varata 
5–6 viikkoa ajankohdasta riip-
puen.

Muistetaan aktiivisia lioneita 
Melvin Jones jäsenyydellä!

Heidi Rantala
LCIF MD koordinaattori

heidi.rantala@lions.fi

Hoitajat auttavat sairaalan bussista vanhuksia sairaalaan.

”Onko 50 euroa paljon rahaa 
suomalaiselle Lionille?”
Ratnapuran silmäsairaalan hallituksen puheenjohtaja, PID Asoka Gunasekera esitti 
tämän kysymyksen minulle viime toukokuussa. Kysymys perustuu siihen, kun yk-
si köyhälle ihmiselle tehty harmaakaihin ilmaisleikkaus maksaa sairaalalle juuri tuon 
50  €. Vastasin sanomalla, että ei 50  € ole suomalaiselle Lionille suuri summa, jos sen 
maksaa kerran tai vaikka jonkin ajan kuluttua toisenkin kerran. Sri Lankassa se on 
maaseudulla kuukausipalkka.

tää itsestään kuvan ja nimen leika-
tulle henkilölle, niin sekin järjestyy.

Vaikka asia on vielä täysin alussa, 
niin jo pari klubia on tehnyt päätök-
sen ryhtyä leikkauskummiksi. Toi-
nen näistä maksaa yhden potilaan 
per klubin jäsen. Jos maksaja on yksi-
tyishenkilö, niin raha maksetaan 
omista varoista. Jos leikkauskummi 
on klubi, niin siihen voi käyttää klu-
bin aktiviteettivaroja.

Jos leikkauskummiksi haluaa 
henkilö, jolla ei ole sähköpostia, 
niin pyydän soittamaan minulle  
0400 414 386.

Erkki Laine
hankevastaava

Ratnapuran silmasairaala
erkki.laine@lions.fi

0400 414 386
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Miss Universum 1952 Armi Kuu-
sela vieraili elokuussa kotikunnas-
saan Muhoksella. Armi oli ennak-
koon ilmoittanut Muhoksen kun-
nan johdolle, että hän haluaa vie-
railunsa aikana tavata LC Muhok-

ARS-säätiöltä. Asia ei liene helppo 
muillekaan naisklubeille – kaikilla 
naisilla kun ei perinteisesti saha tai 
vasara ole niitä tutuimpia välineitä, 
jotta oikeasti voisimme täyttää avus-
tuksille asetetut vaatimukset, esim. 
itse rakentamalla tai korjaamalla. 
Keksimmepä kerrankin projektin ja 
saimme avustusta. 

Eli näin tarina eteni: Muutama 
todella ihastuttava, hyväkäytöksi-
nen nuori teinipoika tuli rohkeasti 
klubikokoukseemme kertomaan 
unelmastaan – skeittiparkista Vih-
din Ojakkalaan. Pojat olivat esityk-
seensä hyvin valmistautuneet, oli 
piirustukset ja budjetit printattuina. 
Ja niinpä klubissamme päätimme 
lahjoittaa järjestämämme naisten-
päivätapahtuman tuoton nuorten 
toivomaan, talkoovoimin rakennet-
tavaan skeittiparkkiin. Lahjoituk-

sen edustajia. Toive toteutui juhla-
päivänä ja klubilla oli edustus juh-
lapäivän suunnittelutoimikunnassa.

Vierailupäivän aikana selvisi, 
miksi Armi oli erityisen kiitollinen 
Muhoksen klubille. Klubi on hankki- nut hänen kotitalonsa paikalla sijait-

sevan talon seinään muistolaatan ja 
järjesti laatan juhlallisen paljastusti-
laisuuden. Lions Club Muhos järjesti 
Armin Miss Universumiksi kruu-
naamisen 60-vuotispäivänä yleisö-
juhlan vuonna 2012. Valitettavasti 
Armi ei päässyt kumpaankaan tilai-
suuteen, mutta hän oli lähettänyt 
mieltä lämmittäneen tervehdyksen 
läsnäolijoille. 

Äskeisellä vierailullaan Armi oli 
kiittänyt erityisesti klubin järjestä-
mästä muistohetkestä hänen van-
hempiensa haudalla ja haudan kun-
nossapidosta.

Klubin edustajat luovuttivat 
Armille klubin pöytästandaarin ja 
50-vuotishistoriikin sekä 60-vuotis-
juhlan taltioinnin cd-levyllä. Lisäksi 

Yhtenä isäntänä LC Muhos

Yli 1200 ihmistä 
juhlimassa
Armi Kuuselaa 
kotikunnassaan

Presidentti Erkki Ojala (vas.), lion Tero Haipus ja sihteeri Päivi Tajakka luo-
vuttivat LC Muhoksen pöytästandaarin Miss Universum 1952 Armi Kuusela-
Williams’lle.

LC Muhoksen Tero Haipus (vas.), Päivi Tajakka ja Erkki Ojala saivat tavata 
Armi Kuuselan tämän vieraillessa synnyinkunnassaan Muhoksella. Klubi oli 
aktiivinen juhlajärjestelyjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

LC Vihti/Nummelan jäsenet Sanna Kuula, Maija-Liisa Heikkilä, Hanna Vires 
ja Jaana Laustio sekä joukko innokkaita vihtiläisiä skeittareita ryhmäkuvassa 
tuleva skeittiparkin laidalla.

Armille ojennettiin hänen 5. luokan 
matematiikan koevihko ja hänen lap-
suusaikainen raamattu. 

Armin ja koko hänen seurueensa 
jäsenten nimikirjoitukset saatiin klu-
bin vieraskirjaan. Aviomies Albert 
Williams kirjoitti sivun mittaisen 
lämminhenkisen kiitoksen ja ter-
vehdyksen klubilaisille. Seurueeseen 
Muhoksella kuuluivat Armin lapsista 
Anna-Lisa, Eva-Maria, Jussi ja Mikko.

LC Muhos piti huolen Armin kul-
jetuksesta ajan hengen mukaisesti, 
1952-mallisella Chryslerillä. Leijonia 
tarvittiin myös liikenteenohjaajina ja 
valvojina, sillä Armin kunniaksi jär-
jestettyyn juhlatilaisuuteen saapui 
yli 1  200 osallistujaa.

Teksti: Tero Haipus
Kuvat: Jukka Syvävirta

sen lisäksi klubilaiset ovat osallistu-
neet oikeasti ihan fyysiseenkin työ-
hön, mm. alueen kivien siirtämiseen 
ja siistimiseen. Myös alueen maise-
mointi tullaan toteuttamaan klubista 
löytyvän vahvan osaamisen avulla. 
Aluetta tulee piristämään myös val-
tava määrä klubilaisten istuttamia 
kukkasipuleita, jotka LC Vihti/Num-
mela  sai osallistumalla Kauppapuu-
tarhaliitto ry:n Väriä Pihoille! -kam-
panjaan. Osan saaduista kukkasipu-
leista klubilaiset istuttivat Numme-
lan terveysaseman pihaan ilahdut-
tamaan siellä asioivia kuntalaisia. 
Skeittiramppiprojekti etenee muka-
vasti, ehkäpä joku rohkeista naisis-
tammekin uskaltautuu kokeilemaan 
skeittausta rampin valmistuttua.

 
Ilona Maksniemi

LC Vihti/Nummela skeittirampilla
Monet kerrat vuosien varrella LC 
Vihti/Nummelassa olemme miet-

tineet miten ja mitä tekemällä voi-
simme naisklubina hakea avustusta 
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Pielavetinen 30-vuotias lion, kei-
häänheittäjä ja liikuntaneuvoja Antti 
Hermanni Ruuskanen ei arvannut 
minkälaiseen pyöritykseen joutuu 
voitettuaan suomalaisten lempila-
jissa keihäänheitossa Euroopan mes-
taruuden. Juhlia, esiintymisiä ja eri-
laisia kutsuja on tullut niin paljon, 
ettei alkusyksyn kilpailuihin meinan-
nut ehtiä puhumattakaan metsästyk-
sestä ja kalastuksesta, lempiharras-
tuksista. Konkreettisimmin miehen 
keihäs osui kultaan, kun Suomen 
Monetalla tehdyt nimikkokultahar-
kot tulevat myyntiin. Osa keräily-
harkon tuloista ohjautuu huippu-
urheilun tukemiseen.

– Kiva että voin auttaa urheilua 
omalla roolillani. Hieman jopa häm-
mentää tämä minuun kohdistunut 
arvostus ja hypetys. Vaikka on sen 
eteen kyllä tehty töitäkin.

Heti voiton jälkeen kotikunta jär-
jesti kultajuhlat Pielaveden liikun-
tatalossa, jonne saapui noin 1  800 
henkeä ja osa kiinnostuneista joutui 
jäämään ovien ulkopuolelle. Monien 
juhlien joukkoon kuuluu myös kak-
kukahvit Tanhuvaaran urheiluopis-
tolla, joka on tavallaan Ruuskasen 
toinen koti. Muistamisia kukkien ja 
lahjojen muodossa on tullut kukku-
ramitoin. Merkittävimmät olivat Pie-
laveden kunnan lahjana ”Ruuskasen 
Rantarojekti”, joka sisältää 15 metrin 
laiturin, maa-aineksen ajon rantaan 
sekä rappusten teon sekä Suomen 
Urheiluliiton 15  000 euron bonus-
raha. Vastapainoksi Savon kielen 
seura nimesi sanavalmiin ja savolai-
suutta vaalivan Ruuskasen murteen 
”yljpiäviäntäjäksi”.

Pohjois-Savon kuntien puolesta 
kansanedustaja Elsi Katainen luo-
vutti sankarille isännänviirin. Katai-
nen totesi, että kaikki pohjoissavo-
laiset ovat ylpeitä Antista ja siitä 
että hän on levittänyt savolaisuutta 

maailmalla. – Olet liikuttanut mei-
dän tunteitamme laidasta laitaan ja 
nyt olemme kaikki ihan rakastuneita 
sinuun.

Antti pääosassa BBC:n 
laajassa dokumentissa

Juhlinnan suurin yllätys oli BBC:n 
filmiryhmän saapuminen Suomeen 
ja Pielaveden kultapojasta valmis-
tuu dokumenttifilmi kertoen niin 
Ruuskasesta kuin keihäänheitosta 
yleensä.

– BBC:n tarkoituksena oli tehdä 
juttua lajista ja minulle lankesi malli-
nuken osa. Dokumentti on menossa 
30:een maahan ja sille on arvioitu 
katsojia noin 250 miljoonaa, sanoo 
Ruuskanen. 

Antti kertoo avoimesti uransa 
vaiheista. – Perustaa on rakennettu 
juniorivuosista alkaen. Kolme tähän-

astista valmentajaa ovat olleet raken-
tamassa niin teknisesti, fyysisesti 
kuin pääkopan sisältäkin mestarita-
son keihäsmiestä. Keihään lähtöno-
peus on on kehittynyt ja ongelmana 
oli vain keihään saaminen oikeaan 
asentoon. Viiden askeleen muutta-
minen seitsemän askeleen rytmiin 
teki vauhdinoton tasapainoisem-
maksi ja heittämistä helpommaksi.

Ruuskanen on jatkamassa uraansa 
ainakin vuoden 2016 Rion olympia-
laisiin. Valmentajasta ei kuitenkaan 
ole täyttä varmuutta, Aki Parviainen 
ei ole ilmoittanut jatkaako hän työ-
tään tämän kauden jälkeen.

Leijonaksi vuonna 2008

Antti Ruuskanen kutsuttiin Pielave-
den lionsklubin jäseneksi vuonna 
2008. Kilpaileminen ja valmennuslei-
rit vievät aikaa, joten klubitoiminta 
on jäänyt vähäiseksi. Nytkin suunni-
telmissa on aktiiviharjoitusten aloit-
taminen joulukuussa ja keväällä 
tähtäimessä ovat ainakin leiritykset 
Etelä-Afrikassa ja sitten Portugalissa.

– Ikäväähän on olla pitkiä aikoja 
poissa, mutta tulevissa kilpailuissa 
ei pysty menestymään ellei maamme 
pitkän talven aikana pysty tekemään 
lajiharjoittelua lämpimissä olosuh-
teissa.

Pielaveden klubin past presidentti 
Jouni Raatikainen sanoo, että vaikka 
Antti pystyy olemaan melko vähän 
toiminnassa mukana, hänen jäse-

nyytensä on melkoista mainosta 
myös klubille. Ja parasta on se, että 
Antti persoonana on erinomainen 
ihminen.

Raimo Naumanen

Antti Ruuskasen keihäs osui kultaan

Pielaveden kunnanjohtaja Mika Sivula luovuttamassa keihäänheittäjä Antti Ruuskaselle kunnan lahjoittamaa ”Ruus-
kasen rantarojektia” 1 800 ihmisen todistaessa tapahtumaa. Kuva: RNen.

Kultamitalimies Antti Ruuskanen ja avovaimo Tuula Moilanen juhlakaluina 
Pielaveden urheiluhallissa pidetyssä kultamitalijuhlassa. Kuva: RNen.

Antti 
Ruuskanen
– Ikä 30, syntynyt 

Pielavedellä 21.2.1984. 
– Seura: Pielaveden Sampo.
– Valmentaja: 

ex-maailmanmestari ja  
SE:n haltija Aki Parviainen.

– Saavutukset:  
EM-kultaa 2014, 
Olympiapronssi 2012,  
MM viides 2013 ja  
kuudes 2009.  
Alle 19-vuotisten 
EM-pronssia 2003 ja  
alle 22-vuotisten 
EM-hopeaa 2005.  
Kalevan kisat:  
kultaa 2014 ja 2012, 
hopeaa 2009 ja 2013, 
pronssia 2010 ja 2011.

– Ennätys: 88,01.
– Harrastukset: metsästys ja 

kalastus.
– Liikuntaneuvojan, 

urheiluhierojan ja  
personal trenarin tutkinnot.

– Lion vuodesta 2008.
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TM-Serving Oy                 
Taksiliikenne Timo Melto 

Joutseno

Edimaster Oy 
Turku

Konetekniikka A.Pirinen Oy 
Aura

Päivö Kasula 
Vahto

Loimaan Kaukolämpö Oy 
Loimaa

Valtasen Liikenne Oy 
Oripää

TMV Trading Oy 
Helsinki

Herralan Saha Oy 
  

Herralan Saha Oy since 1903 
Herrala

Parketti Suvala Oy 
Hämeenlinna

Rakennuspalvelu Teknorak Oy 
Turenki

Kymen Asuntokeskus LKV 
Kotka

Oy RP-Systems Ltd 
Kotka

Tekniikkakonttori Ky 
Pyhtää

Turvaykköset Oy 
Kouvola 

puh. 020 780 0280 
www.turvaykkoset.fi

Tukemme ja tervehdyksemme sekä 
menestystä Lions-työhön
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K-Supermarket Mari, Urjala

Maataloustilitoimisto                
Hannu Mustonen 

Humppila

TK Tili ja Laskenta 
Tampere

Vetur Oy 
Tampere

Järviseudun Peruna Oy 
Vimpeli

MHY Päijät-Häme 
Sysmä

Viitasaaren Jätehuolto Oy 
Viitasaari

APR-Rakennustyö Oy 
Outokumpu

Sähköliike Style-Model Oy 
Ylämylly

Valtimon Sähkötyö Oy 
Valtimo

Isännöintipalvelu                       
Erkki Hanhisalo Ky 

Oulu

Suomen Mardega Oy 
Kello 

lattiapinnoitteiden ammattilainen

K-Market Katiska, Vehmersalmi

U-Cont Oy Ltd 
Joroinen

T:mi Timo Torssonen 
Sorakuljetukset 

Salahmi, puh. 0400 357 817
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K-Market Rinne

Ranuan Autokoulu Ky 
Ranua

Euran                                   
Hydrauliikka ja Metallityö Oy 

Kauttua

Huittisten Apteekki 
Huittinen

Jannelan Puutarha Oy 
Pori

Rantasen Nahkajalostamo 
Lavia

ENNEN MATKAA
– Vuosikokousmatkan etukäteissuunnittelu 

 
  tekemiseksi (sisältää palvelukuvauksen, perus- ja valinnaissisällöt)

– Vuosikokousmatkan etukäteismarkkinointi
 

  (rekisteröinti, majoitusvaraus, lentojen varaus, maksut ym.)

 
  ja liiton hallitus

– Ilmoittautumisohjeiden laadinta, vuosikokouksen kohdemaan ja sen
 paikka kunta kohtaisen infon kokoaminen sekä matkustusohjeiden laadinta.
– Lähtijäluettelon ylläpito.
– Päiväkohtaisen matkaohjelman suunnittelu ja laadinta ja siitä 
 tiedottaminen. 

  bussikuljetus – hotelliin kirjautuminen jne

– Yhteydenpito jokaiseen matkallelähtijään

  vuosikokousrekisteröinti (kokonaispaketti).

  sekä kansainväliseen paraatiin

  pinssien ja Suomen lippujen hankkimisesta

Matkakoordinaattori 2014–2015
Matkakoordinaattorin tehtävään kuuluu Lions-järjestön kansainväliseen vuosikokoukseen Suomesta lähtevien matkan organisointi ja 
koordinointi, mukaan lukien liiton arpavoittajien matkat.

– Lentolippujen ja bussikyytien etukäteisvaraukset sekä 
 majoitusvarauksissa avustaminen.

  (kokonaispaketti)
– Tilattujen tavaroiden pakkaus, toimitus ja laskutus 
– Pitää infotilaisuuden lähtijöille Suomen Lions-liiton vuosikokouksen yhteydessä
– Pitää säännöllisesti yhteyttä liiton toimiston kanssa kv-vuosikokoukseen 
 liittyvissä asioissa.

MATKAN AIKANA
– Vastaanottaa ja kokoaa matkallelähtijät Helsinki-Vantaan lentokentällä 
 lähtöpäivänä
– Lentomatkat

  vaihdossa.
– Majoituspaikassa

– Vuosikokouksen aikana

  käytettävissä koko matkan ajan ja auttaa ryhmäjärjestelyissä.

  suomalaisille.

  aikana.

  aikana ja auttaa ryhmäjärjestelyissä.
– Paluumatka

  vaihdossa.
– Kokouksen jälkeen

Toivomme tehtävään hakijalta aikaisempaa kokemusta ryhmämatkan järjestämisestä ja osallistumista Lions-järjestön vuosikokoukseen, hyvää englannin 
kielen taitoa ja molempien kotimaisten kielten hallintaa. Matkakoordinaattorille tarjotaan 2 hengen matkapaketti Lions-järjestön vuosikokoukseen sisältäen 
matkat, majoituksen aamiaisineen ja Convention-maksut.
 
Kirjalliset hakemukset edellä mainittuun tehtävään tulee olla Suomen Lion-liiton  toimistossa viimeistään 15.10.2014 toimiston aukioloaikana ja kuoreen 
tulee merkitä ”Matkakoordinaattori”. Osoite Suomen Lions-liitto ry, Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki. Hakemuksen voi myös lähettää sähköpostitse 
osoitteeseen maarit.kuikka@lions.fi .

Matkakoordinaattorin tehtävät
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Pakinkylän leijonilla jättiprojekti

Tuusniemen leijonat 50 vuotta

Pakinkylän lionsklubi on vuosittain onnistunut joulukuusenmyynnillä kerää-
mään merkittävästi rahaa. Joulukuusia myydään hyvällä katteella vuosittain 
noin 1 000 kappaletta. Jo vuosia sitten klubissa heräsi ajatus, että rahalla 
haluttaisiin tehdä joku iso projekti. Sellainen, josta olisi alueen lapsille ja 
nuorille iloa ja hyötyä vuosikymmeniksi. Klubi huomasi, että alueella toi-
mivan 200 hengen partiolippukunnan Siuntiossa sijaitseva 1976 rakennettu 
kämppä oli tullut käyttöikänsä päähän. Lippukunnan kanssa käynnistettiin 
keskustelut uuden kämpän rakentamisesta ja rakentamisen rahallisesta avus-
tamisesta. Lippukunta tutkiskeli asiaa ja päätti rakentaa uuden kämpän ja 
lähetti leijonile avustushakemuksen.

Pakinkylän klubi päätti tukea majahanketta 20  000 eurolla. Lisäksi luvat-
tiin auttaa kämpän valmistumista satojen tuntien talkootyöllä. Klubi haki 
myös ARS-säätiöltä avustusta hankkeesaan ja ARS-säätiö myönsikin myös 
20  000 euron avustuksen. Kun lippukunnalla oli vielä jonkinverran omaa-
kin rahaa voitiin tehdä päätös uuden kämpän tekemisestä. Rakennuspro-
jektia leijonien puolelta vetävä Esko Leppänen kertoo, että syksyllä 2013 
purettiin partiolaisten ja leijonien yhteistalkoilla vanha maja. 

Uuden majan teko alkaa

Talvella 2014 lippukunta tilasi Honkarakenteelta suuren hirsikämpän. Sen 
kerrosala on 153 neliötä ja sinne mahtuu yöpymääm 30 henkeä. Majaan 
tulee suuri tupa, keittiö, nukkumaparvi, pieni makuuhuone ja varasto. 
Taloon tulee sähkölämmitys ja takka. Keväällä 2014 leijonien johdolla teh-
tiin kämpän perustukset valmiiksi. Hirsitoimitus tuli kesäkuun alussa. Par-
tiolaisten, heidän vanhempiensa ja leijonien voimin hirret kannettiin raken-
nuspaikalle parina viikonloppuna pidetyissä talkoissa. Leijonia talkoisiin 
osallistui toistakymmentä.

Kesäkuun ja osin heinäkuun aikana nousi talo niin, että se on nyt har-
jakorkeudessa ja säältä suojassa siten, että vesikatto on valmis sekä ovet 
ja ikkunat on peitetty. Pitkin syksyä jatketaan leijonien ja partiolaisten voi-
min talon rakentamista. 

Helmikuun lopulla tuli puoli vuosisataa täyteen siitä, kun Tuusniemelle 
perustettiin Lions Club Tuusniemi. Juhlapäivän kunniaksi leijonat tarjosivat 
Tuusniemen torilla kaikille kansalaisille hernesoppaa. Lauantai-iltana olivat 
sitten vuorossa omat juhlat Mäkijärven Majalla Konttimäessä.

Maja täyttyikin leijonaperheiden ohella kutsuvieraista sekä paikallis-
ten järjestöjen edustajista. Juhlan avasi ja kutsui liput sisään presidentti 

Muutkin klubit mukana

Pakinkylän lisäksi myös Pakilan klubi ja Auroraklubi ovat rahoittaneet mer-
kittävillä summilla hanketta. Partiolaiset ovat lisäksi keränneet talous- ja 
WC-paperimyynnillä noin 10  000 euroa. Myös tavaralahjoituksia on saatu 
mm. IPDG piirikuvernööri Heikki Saarinen hommasi golfkaveriltaan lah-
joituksena villat taloon. Rahaa tarvitaan kuitenkin vielä. Esimerkiksi Hon-
karakenteen hirsitoimituksen hinta on noin 60  000 euroa. Esko Leppänen 
pitää projektia erittäin sopivana hyvänä klubille. Tällä projektilla on mah-
dollisuus taata isolle partiolippukunnalle retkeilymahdollisuus vuosikym-
meniksi. Lisäksi erittäin merkittävää on partiolaisten ja leijonien yhteinen 
työskentely talon rakentamisessa. Monet veljet ovat kokeneet tällaisen 
yhteistyöskentelyn lähes ainutlaatuiseksi. Esko toteaa, että usein leijonat 
korostavat tekemistä yhdessä nuorten kanssa. Tässä projektissa sitä työtä 
todella tehdään yhdessä.

Olli Aulio

Kämppä nousi harjakorkeuteen kesän loppuun mennessä. 
Kuva: Niklas Lindström.

Perustajajäsen Onni Ryynänen puolisonsa Vienon kanssa.

Uusi Lions-ritari Reino Miskala puolisonsa Maijan kanssa.

Pentti Auvinen. Juhlapuheen piti K-piirin edustaja edellisen kauden piiriku-
vernööri Martti Törrönen. Hän piti tehtäväänsä erikoisen mieluisena myös 
sen takia, että hänet kutsuttiin järjestön jäseneksi ensimmäisen kerran juh-
livaan klubiin.

Juhlassa oli mukana myös perustajajäsen Onni Ryynänen puolisonsa 
Vienon kanssa. Uudelle veljellekin oli tilaa, kun Hannu Smolanderilta otet-
tiin vastaan leijonalupaus. Monipuolista juhlaa juhlisti, kun Reino Miskala 
lyötiin Lions-ritariksi.

Juhlan merkeissä klubi jakoi lahjoituksia nuorisotoiminnan tukemiseen 
tuusniemeläisille järjestöille. 50-vuotisesta työstä palkittiin Onni Ryynänen, 
40-vuotisesta Kari Puustinen ja Raimo Pääkkönen sekä 30-vuotisesta Valto 
Holopainen, Kallervo Huhtinen, Olli Lehto ja Reino Miskala. 

Valto Holopainen
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Aarnen Leijona jo 50-vuotias

Justiina sai 15 uutta jäsentä

Lions Club Helsinki/Sadalla on toiminnassaan pitkiä perinteitä, joista edel-
leenkin pidetään kiinni. Eräs erikoisimmista perinteistä lähti liikkeelle lions- 
aatteen Suomeen johdatelleen Arne Ritarin leijonalahjoituksesta 1960-luvun 
alkupuolella. Klubin pöytäkirjoista on todettavissa, että 21.10.1964 Ritari 
oli klubin vieraana. Leijonapystin lahjoitus oli palkinto klubille arvokkaasta 
työstä sotaveteraanien hyväksi.

Lions Club Sata nimesi pystin Aarnen Leijonaksi ja päätti asettaa sen 
vuonna 1964 B-piirin klubien välisten ryöstöretkien kohteeksi, jotta saa-
daan aikaiseksi klubien kanssakäymistä, vuoropuheluja kisailujen merkeissä 
sekä ennen kaikkea kokemusten vaihtoa klubien erilaisista toimintatavoista.

Ryöstöjen alusta lukien edellytettiin, että ryöstön suorittanut klubi kai-
verruttaa nimensä ja ryöstöpäivän pystin kuparilaattaan. Sitä vastoin vasta 
11.4.1979 LC Sadan klubiveljien suorittaman ryöstön jälkeen LC Lounas-
rannikolta klubissa havahduttiin hankkimaan ryöstöpäiväkirja ryöstötapah-
tumien kirjaamista varten. Myös ryöstämisen pelinsäännöt olivat pitkään 
auki, joten käytännötkin olivat hyvin joustavia. Vanhimman, tallella ole-
van, ryöstösäännön vuodelta 1985 mukaisesti myös N-piirin klubit saivat 
oikeuden ryöstöihin, jotka edellytettiin rajattavaksi viidelle yhden klubin 
leijonalle ennakkoilmoituksen mukaisesti.

LC Varkaus/Justiina toimintakausi 
2013–2014 oli täysosuma. Klubi onnis-
tui jäsenhankintakampanjassaan erin-
omaisesti ja mukaan tuli peräti 15 uutta 
jäsentä. Klubi valittiin K-piirin vuoden 
klubiksi ja se voitti myös piirin kunto-
kisan. 

Näistä asemista oli hyvä lähteä 
uuteen kauteen vahvistunein voimin. 
Kuukausitapaamiset on pidetty justii-
namaisen rennolla tyylillä eri paikoissa 
aina autokaupasta golfkentälle.

Lion Kalevi Saarelainen nimitettiin 
miekan iskuin Arne Ritari -killan jäse-
neksi Helsingin Suomalaisella klubilla.

LC Helsinki/Malmittarien leijonan ryöstäjäleijonat  presidentti Pertti Salon ja 
lion Esa Eklundin palkittavina. 

50-vuotisten ryöstöjen jalanjäljet

Kuluvana vuonna täyttyi peräti 50 vuotta Aarnen Leijonan ryöstöjä. Näin 
ollen Lions Club Sadassa päätettiin, että tätä pitkää perinnettä on juhlistet-
tava leijonajuhlalla eikä siinä vielä kaikki. Aarnen Leijonan ryöstön jalanjäl-
kien merkinnöistä ja tapahtumista on kirjoitettava 50-vuotinen historiikki.

Aarnen Leijonan ryöstön 50-vuotisten jalanjälkien Leijonajuhla pidet-
tiin perinteitä vaalien Helsingin Suomalaisella klubilla 16.5.2014. Ohjel-
man musiikkiannista vastasivat klubin kumppanina Arlan opiskelijat leh-
tori Erno Viitasen sparraamina. Tilaisuuden juhlapuheen esitti B-piirin sil-
loinen piirikuvernööri Tiitus Tuohikorpi ja Aarnen Leijonan ryöstön jalan-
jäljistä luennoi historian kirjoittajana Kalevi Saarelainen. Juhlaan sisältyi 
myös omana ohjelmanumeronaan juhlakokous sekä Leijonan ryöstö, jota 
Lions Club Helsinki/Malmittarien leijonat ryöstöpäällikkö Eila Lohilahden 
johdolla tavoitteli. Esa Eklund piti ryöstäjät tiukassa otteessa. Mutta Mal-
mittarien selviydyttyä annetuista tehtävistä presidentti Pertti Salo luovutti 
suosiolla Leijonan historiikin kera heille. Juhlassa muistettiin myös LC Sadan 
ansioituneita klubiveljiä. Tilaisuus päättyi Arlan opiskelijaorkesterin tahdit-
tamiin tanssiaisiin.

Leijonan ryöstöjä oli suoritettu kaiverrusmerkintöjen mukaan kaikkiaan 
136 kertaa, joista 36 kertaa ennen vuonna 1979 käyttöön otettua ryöstöpäi-
väkirjaa. Aarnen Leijona saatettiin leijonajuhlassa uusitussa juhlakuosissa 
ja korotetulla häkillä seuraavan 50 vuoden koettelemuksiin. Lions Club Hel-
sinki/Sata odottaa, että 107-B ja 107-N piirin klubit aikaisempaa aktiivisem-
min suorittavat ryöstöjä uusituin säännöin ja siten osaltaan vilkastuttavat 
kanssakäymistä naapuriklubeissa.

Kalevi Saarelainen

Lion Tuula Väätäinen pitelee K-piirin par-
haan klubin palkintoa Vuoden leijonaa ja 
mukana kuvassa ovat innolla uuden kau-
den aloittaneet justiinattaret.
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LC Salo/Birgitat 
ilahduttivat vanhuksia 

Täällä Pohjantähden alla, Päivä 
vain, Niin kaunis on maa, Levolle 
lasken luojani. Muun muassa 
näitä säveliä kuultiin ystävänpäi-
vänä 14.2.2014 yli tunnin kestä-
neessä Arja Korisevan ja Jouni 
Someron hyväntekeväisyyskon-
sertissa Keravan kirkossa.

Konserttilipun lunastaneita 
oli nelisensataa, joten istuin-
paikat olivat käytännössä kaikki 
käytössä. Ensimmäiset innokkaat 
konserttivieraat saapuivat jo tun-
tia ennen konsertin alkua. Penkit 
täyttyivät tasaiseen tahtiin, vii-
meisiä lippuja myytiin konsertti-
vieraille vielä kirkon ovellakin.

Konsertin järjestäjänä toimi 
Lions Club Kerava/Allium yhteis-
työssä Keravan seurakunnan 
kanssa. Järjestäjät toivat konser-
tin tervetulotoivotuksessa esille 
hankkeen hyväntekeväisyyskoh-
teet: konsertilla kerättiin varoja 
keravalaisten omaishoitajien ja 

vanhusten virkistystoimintaan muun muassa Ilonpisarassa. Osa tuotosta 
tullaan kohdistamaan myös Uusi lastensairaala 2017 -hankkeeseen. 

Arja Korisevan säestäjänä toiminut Jouni Somero, sekä ennen kaikkea 
illan päätähti, Arja Koriseva, eivät juuri esittelyitä kaivanneet. Sen sijaan 
ohjelmisto, jonka he konsertissa esittivät, avasi uusia puolia illan artistin 
repertuaarista. Näin kommentoi useampikin konserttikuulija liikuttuneena.

Kun illan tähdet konsertin päätyttyä asettautuivat ulko-ovelle vielä kätte-
lemään konserttivieraat, poistui Keravan kirkosta tyytyväinen vierasjoukko 
jatkamaan ystävänpäivän iltaa.

Marjut Rajala

LC Salo/Birgitat ilahduttivat lauluhetkellä Pahkavuoren ryhmäkodin van-
huksia äitienpäivän kunniaksi. Vanhukset ilahtuivat ikivihreistä lauluista, 
upeas ta harmonikkamusiikista ja vierailevan tähden – Ella-koiran läsnä-
olosta. Lauluhetket ovat tärkeitä ja odotettuja tapahtumia ryhmäkodissa 
ja Birgitat saivat erittäin lämpimän vastaanoton vanhuksilta ja henkilö-
kunnalta.  

Klubi osallistui presidenttinsä Liisa Sieväsen johdolla  kaatuneiden muis-
topäivän kunniaksi järjestettyyn jumalanpalvelukseen ja seppeleen laskuun 
3.5.2014. Jumalanpalvelus järjestettiin Uskelan kirkossa Salossa.

Kahreskymmenesensmäinem päivä tammikuuta kakstuhatneljätoist meil oli 
klupis juhlava ehto, misä meiä enerkiset leirit oliva kans mukan juhlimas.

Täsä tilaisuures meiä Veijo Koskimies lyätti ritariks PCC Kareni Lassen 
toimest. Veijo, jos kuka, on tämä arvonime ansainnu meijän klupis.

Hän on ollu koko aja, iha alust saakka, oikke aktivine veli ja ollu mukan 
klupin suuris tehtävis.

Veijo o oikken korkkial arvostettu persona Merileijonis.
Vuanna 2012 me viätetti 20-vuotisjuhla ja sillonki Veijo toimi primus-

moottorina ja me ei unhotetta sitä koska. Hän piti siäläki hiano puhe meiä 
rakkail leireil.

Veijo o tehny myäs klupist kauhia hiano historiiki.
Me tunneta Veijo lunkina ja fiksuna veljenä. Häne kommenttis o ain miä-

lenkiintossi ja huamioarvossi.
Me olla koko klupi kauhia ylppiöi, et juur Veijo lyätti ritariks. Veijoo, ja 

häne frouvaans Ulla-Maijaa, onnittele täst hianost arvonimest veljet ja lei-
rit Merileijonist.

Paljon kiitoksi, ritari Veijo.

LC Keravan leijonat ovat jälleen mukana talkoopanoksellaan Mannerhei-
min Lastensuojeluliiton koordinoimassa suojatiepäivystyksessä Keravalla.

Tavoitteena on ohjata aloittavia koululaisia toimimaan oikein tietä ylitet-
täessä ja kiinnittää ylipäätänsä kaikkien tiellä ja tienvarsilla liikkuvien huo-
miota asiaan erityisesti ensimmäisen kouluviikon aikana. 

Palaute on ollut tänäkin vuonna pelkästään positiivista. Pienten koulu-
laisten ja heidän saattajiensa lisäksi myös autoilijat pitävät tärkeänä muis-
tuttaa asiasta varsinkin näin kesälomien jäljiltä arjen taas alkaessa.

Me saatti ritari

Arja Koriseva ilahdutti

Turvallisesti koulutiellä

Birgitat Pahkavuoren ryhmäkodin vanhuksia ilahduttamassa äitienpäivän 
kunniaksi.

Veli Veijo Koskimies lyätti ritariks PCC Kareni Lassen toimest.

Keravan leijonat suojatiepäivystyksessä koululaisten aloittaessa opintonsa.
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Lasten olympialaisia
40 vuotta Pylkönmäellä

LC Kuopio/Snellman oli
unkarilaisklubin vieraana

Tehdään mitä luvataan

Pylkönmäen lionsklubi täytti 40 vuotta kaksi vuotta takaperin. Silloin juh-
lassa muistettiin kahta perustajaveljeä. Kuluvana vuonna saman rajapyykin 
saavutti veli Pentti Särkioja. Lionstoiminnan lisäksi Särkioja saavutti toisen 
merkittävän rajapyykin. Hän tulee toimineeksi paikallisen urheiluseura Pyl-
könmäen Yrittävän puheenjohtajana samaiset 40 vuotta.

Neljäkymmentä vuotta on järjestetty puheenjohtajan ideoimana lasten 
urheilutapahtumaa Pentin olympialaisia. Pienen paikkakunnan eri tapahtu-
mat ja toimijat liittyvät läheisesti toisiinsa, myös leijonien panos eri tapah-
tumissa on näkyvä ja merkittävä.

Entisenä pylkönmäkeläisenä PDG Urho Hiltunen O-piiristä katsoi pai-
kallisten leijonien ja veli Pentti Särkiojan toiminnan merkittäväksi yhdis-
täväksi tekijäksi paikkakunnalla. Tunnustuksena tästä Urho Hiltunen luo-
vutti Särki ojalle Lions-liiton 40-vuotisjuhlamitallin.

Matti Syrjälä

“Kedves madjaar lionsh club testhveerunk! Arvoisat unkarilaiset lionsvel-
jemme.” Näin aloitti LC Kuopio/Snellmanin presidentti Veli-Pekka Toiva-
nen puheensa 28.3.2014 ystävyysvierailulla Unkarin ensimmäisenä perus-
tetun Lions klubin First Budapest klubin presidentin Gyorgy Rakin kotona 
Budapestin esikaupunkialueella.

14 veljeä (jäsenmäärä 20) Snellmanin klubista oli Unkarin klubivierai-
lulla mukana. Vietimme perjantaina unkarilaisten veljiemme kanssa perin-
teisen unkarilaisen illan keskustellen, hyvin syöden musiikkiakaan unoh-
tamatta. Tilaisuutta kunnioitti unkarilainen piirikuvernööri Laszlo Magyar. 
Hän kertoi meille Unkarin historiasta ja viini teollisuudesta. Kuvernöörillä 
itselläänkin on varsin iso viinitila.

Past Presidentti Dr. Gyorgy Gonda puolestaan kertoi oman klubinsa syn-
tyhistoriasta, mihin voimakkaasti on vaikuttanut turkulainen klubi DG Ville 
Kandelinin johdolla. First Budapest Lions Club on perustettu 14.12.1988. 
Tällä hetkellä Unkarissa on 900 leijonaa 30:ssa lionsklubissa. Budapestissa 
on 13 klubia. Past presidentti Gyorgy Gonda, Budapestin yliopiston eng-
lannin kielen professori oli 1970-luvulla Suomen Unkarin kauppakamarin 
deskofficer, joten hän tiesi hyvin Suomen asioista. Keskustelu kävi eng-
lannin kielellä.

Kaikki matkaan osallistuneet LC Kuopio/Snellmanin veljet pitivät matkaa 
erittäin onnistuneena ja jatkoa seuraa ensi keväänä. Syksyn aikana teemme 

LC Vihannin jäsen, lion Petri Turula, on vastaanottanut 15.5.2014 hänelle 
25.2.2014 myönnetyn Melvin Jones -jäsenyyden. Petri Turula on toimi-
nut 107 I -piirin II -alueen 4. lohkon puheenjohtajana kauden 2013–2014. 
Lisäksi hän toimi Vihannin 50. härkäjuhlien toimikunnan puheenjohtajana.

Lion Petrin motto: Tehdään mitä luvataan, ja mitä tehdään, tehdään 
se kunnolla.

Uusi Melvin Jones -jäsen puolisonsa Outin kanssa. Kuva: Pekka Räsänen. PDG Urho Hiltunen luovutti mitalin lion Pentti Särkiojalle.

LC Kuopio/Snellmanin sihteeri Jari Smolander (vasemmalla), presidentti Veli-
Pekka Toivanen ja Unkarin ensimmäisen lionsklubin, First Budapest Lions Clu-
bin presidentti Gyorgy Rak. Presidentit vaihtoivat viirejä ja tuliaisina unkari-
laisille veljille oli valokuvakirjoja Suomesta ja Kuopiosta.

päätöksen mikä kaupunki ja mikä ulkomainen klubi on seuraava tutustu-
misemme kohde. Suosittelen kaikille muillekin klubeille tällaisia tapaami-
sia. Nämä matkat toisaalta entistä enemmän yhdistävät veljiä että antavat 
omalta osaltaan sisältöä lionismiin.

Veli-Pekka Toivanen
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MD 107 G-piirin III-alueen 1.lohkon klubit ovat toteuttaneet palveluakti-
viteetin alueensa koulujen 3–4-luokkalaisille. Vastuu on meidän -oppaita 
jaettiin yhteensä 230 kappaletta. Koulujen opettajat olivat hyvin tyytyväi-
siä tähän aktiviteettiin ja lupasivat hoitaa oppaiden jaon siten, että myös 
vanhemmat ovat tietoisia asiasta.

LC Jämsä, LC Jämsänseutu, LC Jämsä/Lyylit, LC Jämsä/Himos luovuttivat 
oppaat 24.4.2014 koulujen opettajille. LC Kuorevesi oli luovuttanut oppaat 
Kuoreveden koululle jo aikaisemmin ja LC Längelmäki luovuttaa oppaat Län-
gelmäen koululle vielä tämän kevään aikana.

Askolan pääkirjastossa avattiin veteraani Heikki Uljaan nimeä kantava perin-
nehuone 5.7.2014 suuren yleisöjoukon ollessa juhlistamassa tapausta.

Maanviljelijä, veteraani Heikki Uljas (14.08.1920–8.6.2012) osallistui Jat-
kosotaan Kenttätykistörykmentti 7:n riveissä. Uljaan perheen toinen poika 
Jaakko palveli Talvisodan aikana 1.Prikaatin esikunnassa (RUK) ja Jatkoso-
dassa Jalkaväkirykmentti 51:ssä vänrikkinä. Hän kaatui sankarivainajana 
8.11.1941.

Heikki Uljas taltioi jälkipolville sodan alusta lähtien kaiken säilyttämi-
sen arvoisena pitämänsä materiaalin. Hän jatkoi sotaan liittyvän materiaalin 
ja kirjallisuuden keräämistä kuolemaansa asti. Tämä aineisto sisältää mm. 
hänen koko sodan ajan kirjeenvaihtonsa, loma-anomukset ja ostokupongit. 
Hän keräsi myös mittavan sodanaikaisten kenttäpostikorttien kokoelman. 
Hän dokumentoi myös omat tuntemuksensa koko sodan ajalta, kooten ne 
sodan jälkeen oman sotansa kuvaukseen: ”Erään tykkimiehen rengasmatka”.

Heikki Uljas jatkoi työtä veteraanien hyväksi elämänsä loppuun saakka. 
Perinnöksi jälkipolville syntyi ”Askolan soturit”-kirja, joka kertoo askola-
laisten sotilaiden vaiheista sotiemme aikana. Kirjaa painettiin 1500 kappa-
letta. Hän keräsi myös tiedot Askolan lotista.

Heikki Uljas taltioi keräämänsä materiaalin omaan perinnehuoneeseen, 
joka sijaitsi heidän omakotitalonsa kellarissa. Tämä materiaali on nyt koko-
naisuudessaan siirretty Askolan pääkirjastoon sijoitettuun Heikki Uljaan 
perinnehuoneeseen. 

Heikki Uljaan omaiset luovuttivat perinnehuoneen aineiston Askolan 
Lions Clubin hallintaan säilytettäväksi kunnan pääkirjastossa veteraanien 
perinteen vaalimiseksi ja kunnioitukseksi isänmaan hyväksi tekemästä 
työstä ja uhrauksista.

Lions Club Askola vastaa perinnehuoneen materiaalin säilyttämisestä ja 
vaalimisesta. Askolan kunta tarjoaa tilat Askolan keskuskirjastossa aineis-
ton säilyttämiselle yhtenäisenä. Perinnehuoneeseen pääsee tutustumaan 
valvotusti pyytämällä kirjaston henkilökuntaa avaamaan oven.

Lion Kirsti Kumpulainen valittiin LC Kuopio/Päivärannan syyskuun ko kouk-
s essa päättyneen kauden Vuoden leijonaksi. Hän toimi klubin urheilu- ja 
retkeilytoimikunnan puheenjohtajana. Hänen johdollaan järjestettiin mm. 
viime keväänä onnistunut Pietarin matka. Klubikokous pidettiin poikkeuk-
sellisesti Kuopion uusitussa teatteritalossa ja tilaisuuden jälkeen klubilai-
silla oli mahdollisuus katsoa ensi-iltanäytöksenä Sound of Music -musikaali.

Klubin kausi alkoi jo elokuussa Pietarin matkan muisteloilla sekä vapaa-
muotoisella klubikokouksella myyntimiesten kesäpaikassa Mattilassa. Syys-
kuun 12.–14. päivinä Kalaryssäyksessä klubin teltassa arvuutettiin perintei-
sen sammen painoa. Viisi lähimmäksi arvannutta palkittiin ja lisäksi osal-
listuneiden kesken arvottiin runsaasti palkintoja.

Jämsän kouluille 
Vastuu on meidän -esitteitä

Päivärantalaisten 
Vuoden leijonaksi jälleen nainen

Leijonat vaalivat veteraanien perintöä

Luovutustilaisuudessa opettajat Auli Koivuniemi (vasemmalla), Antti Man-
ninen, Ville Lehtinen, Eira Hietajärvi ja lionsklubien edustajat Tarja Parta, 
Pekka Rantala ja Aimo Heikkilä. Kuva: Tuija Rantala.

LC Kuopio/Päivärannan Vuoden leijona Kirsti Kumpulainen thaileijonan 
kanssa, vasemmalla klubin sihteeri Otto Pitkänen ja oikealla puolella presi-
dentti Raimo Ruotsalainen. Kuva: Rainer Hakaoja. Heikki Uljaan tyttären tytär Laura Piipponen piti avajaistilaisuudessa erittäin 

kauniin puheen ukki Heikin vaikutuksesta hänen elämäänsä ja elämänasentee-
seen. Kaunis puhe sai kuulijat liikuttumaan kyyneliin. Kuva Kaarlo Sihlman.

Perinnehuoneen avasi virallisesti Askolan kunnanhallituksen puheenjohtaja 
Olavi Merihaara, joka kuvassa ojentaa kukkakimpun Heikki Uljaan leskelle 
Liisille. Kuva Kaarlo Sihlman.
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Pajari-suvun vaiheita
muisteltiin Asikkalassa

Hangon leijonat myivät 
arpajaisvoittoautonsa kahteen kertaan

Kansainvälistä vastuun jakamista
Torniossa ”Vastuu on meidän -turvallisesti netissä” vihkosia suomeksi ja 
ruotsiksi jaettiin kansainvälisissä merkeissä rajan molemmille puolille. Sekä 
Tornion että Haaparannan kielikoulun kolmasluokkalaiset saivat nuo vihko-
set käyttöönsä Kivirannan koululla pidetyssä tilaisuudessa. 

Kivirannan koululla Tornion kaikkien lionsklubien (LC Tornio/Pudas, LC 
Tornio/Raja, LC Tornio Mamselli ja LC Tornio) edustajana rehtori Ilpo Husa 
toimi ”Vastuu on meidän” vihkosten luovuttajana. Tuon yli 300 suomenkie-
lisen ja noin 40 ruotsinkielisen vihkosen laatikon vastaanotti Tornion koulu-
toimen puolesta sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona sekä Haaparannan 
kielikoulun rehtori Hjördis Lagnebäck. Oppilaiden kolmannen vuosiluokan 
edustajina paikalla olleet Iida ja Aapo Kivirannan koulusta sekä Vanessa ja 
Elis kielikoulusta saivat ensimmäisinä tehdä tuttavuutta vihkoseen. 

Kari Heikkilä

Kun Hangon leijonat toissavuonna päättivät juhlistaa 53. kirpputoriaan 
asettamalla arpajaisten päävoitoksi Citroen C3 henkilöauton, se tiesi työtä. 
Arpoja piti uudistaa, hinta nostaa ja myyntiä tehostaa. Arvat menivät hel-
potukseksi kaupan mutta tulosta ei osattu odottaa, sillä voittoarvan omis-
tajaa ei muistutuksista huolimatta löytynyt. Auto myytiin ”toiseen kertaan” 
Itämerimarkkinoiden huutokaupassa.

Hangon leijonilla oli tuplasti hyvää jaettavanaan. Kun riittävää rahoitusta 
ei löytynyt kaupungin kuntosalin uusimiseen leijonat lahjoittivat saliin viisi 
laitetta, palvelutalon Astrean iltapäiväkerholaisille hankittiin tabletti, jolla 
saavat opetella internetin käyttöä. 

Terveyskeskuksen laboratorioon pääsyä odottavat katselevat nyt uutta 
televisiota ja Kirkkopuiston lapset saivat jo aikaisemmin hankitun leijona-
laivan lisäksi uuden monitoimisen leikkilaitteen.

Kaksikielinen klubi LC Hanko-Hangö lahjoittaa joka vuosi kaikille perus-
koulun kakkosluokkalaisille pyöräilykypärät ja joululahjoja jaetaan niitä tar-
vitseville. Muita kohteita tuetaan tilanteen mukaan. 

Kuluneen vuoden aktiviteeteistä mainittakoon jokavuotinen joulujuhla 

nan komentajaksi Kannakselle 21.10.1943. Kesällä 1944 Pajari johti 3 divi-
sioonaa kannaksella, jossa joukot ottivat vastaan ensin venäläisten suur-
rynnistyksen. 

Pajari siirtyi välirauhan tultua lokakuussa 1944 Pohjois-Suomeen aja-
maan saksalaiset pois Suomesta. Lapin sodassa rohkealla operaatiolla suori-
tetussa Tornion kaupungin valtauksesta Pajarille myönnettiin Mannerheim-
risti toistamiseen. Everstiluutnantti Vilho Loimu palkittiin myös Manner-
heim-ristillä Pajarin vaatimuksesta. Loimu oli myös syntynyt Asikkalassa.

Torniolaisten klubien edustajana luovutustilaisuudessa toimi rehtori Ilpo 
Husa. Vastaanottajina olivat sivistystoimenjohtaja Ilkka Halmkrona Tor niosta 
ja kielikoulun rehtori Hjördis Lagnebäck Haaparannasta. Kuvassa myös kol-
mannen vuosikurssin oppilaita.

Kun Hangon leijonien arpajaisauton voittanutta ei löytynyt auto myytiin huu-
tokaupassa.

Rutalahden kansakoulun muistelutilaisuuden juontaja Matti Halme (vas.), 
Asikkalan Sotaveteraanien varapuheenjohtaja Kalevi Soikkeli, kenraalima-
juri Aaro Pajarin tytär Helena Turpeinen ja emeritus opettaja Kalervo Tynys.

sekä maaliskuun alussa järjestetyt talviolympialaiset johon osallistuivat noin 
50 lasta ja heidän vanhempia. Menestyksekästä vuotta juhlisti myös moni-
vuotisen kassanhoitajan Mikael Nygårdin lyönti klubin toiseksi Lions-rita-
riksi.

Toukokuussa pidettiin leijonien kirpputori 25.5.2014. Granstedtin puis-
tossa Itäsatamassa käy vuosittain noin 1 500 innokasta ostajaa.

Per Sarén

LC Asikkala järjesti heinäkuussa kotiseututapahtuman, jossa mm. muis-
teltiin Pajari-suvun vaiheita Asikkalassa. Kenraalimajuri Aaro Pajari syntyi 
Asikkalassa. Juhlassa oli mukana mm. hänen tyttärensä Helena Turpeinen 
ja muita suvun jäseniä. Luonnollisesti veteraaneja.

Asikkalan Sotaveteraanien varapuheenjohtaja Kalevi Soikkeli muisteli 
puheessaan kenraalimajuri Aaro Olavi Pajarin elämänvaiheita. Soikkeli totesi, 
että Aaro Pajari oli meille Asikkalan Sotaveteraaneille merkittävä henkilö. 
Hänen kuvansa on meidän Tammenlehvätalon Ritarihuoneen seinällä kun-
niapaikalla. Samoin hänen tuolinsa, jonka hänen miehensä olivat tehneet 
Pajarille komentopaikkaan. 

Pajari johti ensimmäisen suomalaisten kannalta menestyksekkään ope-
raation lyömällä Tolvajärvellä Neuvostoliiton 139 Divisioonan 12 joulukuuta 
1939. Jatkosodan alkaessa Pajari komensi 18 Divisioonaa, joka suoritti elo-
kuussa 1941 läpimurron Karjalan kannaksella. Pajarin Divisioona oli kahden 
viikon kuluttua Vuoksen rannalla ja kuukauden kuluttua Kivennavalla. Kan-
nas oli “läpi”juostu Saimaasta Rajajoelle yli 150 kilometriä. Kivennavan kir-
kolta 31.8.1941 Pajari ammutti ne todella kuuluisat MAINILAN laukaukset 
uudelleen, joita venäläiset väittivät suomalaisten ampuneen jo 29.10.1939. 
Pajari valvoi henkilökohtaisesti, että nämä seitsemän tykin ammusta meni 
oikeaan osoitteeseen. Näistä sotatoimista Pajari nimitettiin Mannerheim-
ristin Ritariksi numero 12. 

Vuonna 1942 hän johti Suursaaren valtausta. Pajari siirrettiin 3 Divisioo-
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Olen saanut olla ohjaajana LC Kuopio/Canthin järjestämissä liikuntatapah-
tumissa. Kuopiolaisen Kalevan koulun ja Pohjantien erityisryhmien mukana 
olen saanut viettää ikimuistoisia hetkiä. Nuorten ja lasten innostus jalka-
palloiluun on ollut iso!

Jalkapalloilu, kuten muutkin liikunnalliset harrastukset, ovat oiva keino 
korostaa yhteisöllisyyden merkitystä. Painopisteenä on kaikkien yhteinen 
tekeminen, huomioimalla yksilöllistä voimavaraa. Se ei ole aina helppoa. 
Haasteita riittää. Olen saanut kuitenkin loistavaa tukea muilta ohjaajilta sekä 
avustajilta. Olen kiitollinen siitä, että paikalliset leijonat muistavat erityis-
ryhmiä ja uskoakseni niin tapahtuu muuallakin.

Useamman kerran erityisryhmän nuorukainen on tullut kiittämään yhtei-
sestä liikuntahetkestä. Palaute on ollut häkellyttävää. Halimista, kiittämistä 
ja kauniita sanoja. Ohjaajalle se on palautteista paras.

On selvää, että liikunnalliset esteet haittaavat erityisryhmäläisen tule-
mista ”maailman tähdeksi”. Siitä huolimatta, jokainen on sankari. Jokai-
selle on tarjottava hyvä elämys, onnistumisia, eikä kannustusta ole kos-
kaan liiaksi. Minulle nämä erityisryhmäläiset ovat opettaneet jälleen ker-
ran sen totuudellisuuden, että Elämä on joukkuepeliä! 

Atik Ismail
valmentaja, lähihoitaja

Karvian leijonat rakensivat ja lahjoittivat kuntalaisten käyttöön laavun, joka 
luovutettiin pienimuotoisessa tilaisuudessa 29.7.2014 käyttäjilleen. 

50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi rakennettu juhlalahjalaavu on Karvian 
lionslubin omaa suunnittelua ja talkootunteja kertyi vajaa neljäsataa.

LC Espoo/Laakson Liljojen puuhanainen Jaana Leskinen laittoi alulle ke räyk-
sen Simo Kilpeläisen sähköpolkupyörän hankkimiseksi. Kun kyseessä oli 
Simon kunnon kannalta välttämätön erikoismalli eli kolmipyöräinen, kus-
tannus nousi liian suureksi vain yhden klubin rahoittaa. Mutta ei hätää, 
apua saatiin naapuriklubeista, jopa naapuripiiristä. Yhteistyön voima näkyi 
taas kerran! Ja Simo sai pyöränsä!
Näin hän kirjoitti kiitoskortissaan:

Suuri kiitos!
Tuhannet kiitokset lahjoituksistanne sähköllä kulkevaan polkupyörääni! 
Olen kolmen viikon aikana ajellut ympäri lähialueita aina säiden sal liessa. 
Parhaana päivänä 26 km. Pyöräily kohottaa kuntoani ja pitää mielen vir-
keänä.

Pyöräilyterveisin
Simo

Turkulaisen LC Ancoran syyskausi alkoi perinteisellä Turun Seudun 
Omaishoitajien virkistyspäivällä elokuussa. Kun edellisinä vuosina oli vie-
railtu Mannerheimien Louhisaaressa Askaisissa, Armfeltien Viurulassa Hali-
kossa ja presidenttien Kultarannassa Naantalissa, oli tämän retken kohde 
jättiläisten Killin ja Nallin rakentamaksi mainittu Raision Pyhän Martin 
kirkko. Sen 700-vuotista historiaa selostaneen kirkkoherra Pertti Ruotsalon 
opastuksella käytiin tutustumassa myös ikivihreiden murattien kattamaan 
Kirkkauden kappeliin Raision hautausmaalla. 

Kotiseutukeskus Krookilan Juhlamummolan lounaspöydän iloinen 
puheensorina jatkui bussissa matkalla Raisiosta takaisin Turkuun, kunnes 
matkanjohtajana toiminut ”miljoonan tarinan opas”, Aiju von Schöneman 
tarttui taas mikrofoniin. Retken päättäneen pitkän kiertoajelun jälkeen moni 
syntyperäinenkin turkulainen näkee kotikaupunkinsa aivan uusin silmin. 

– En ole ennen tiennytkään, että Turussa on näin hienoja rakennuksia ja 
mielenkiintoisia historiallisia paikkoja, myönsi yksi ja toinen matkalainen. 

Bussin kaartaessa takaisin Omaishoitajakeskuksen pihaan, sai mukana 
olleiden yhteinen toive uudesta virkistysretkestä taas ensi kesänä heti myön-
teisen vastauksen. Retki on kuulunut Ancora-klubin aktiviteetteihin vuo-
sia ja tulee jatkumaan edelleen. 

– Tämä on ollut minulle valtava juttu, taas jaksan eteenpäin, kiitteli 
yksi retken osallistujista bussista poistuessaan ja tulkitsi varmasti jokai-
sen mukana olleen tuntoja, niin omaishoitajien kuin klubin edustajienkin. 

Teksti ja kuva: Marjukka Laitinen

KAIKKI PELAA!

Simolle sähköpyörä

50-vuotislahjoituksena laavu

Omaishoitajien virkistyspäivä 

Kuopiolaisen Kalevan koulun, Pohjatien erityisluokat ovat Lions Club Kuo-
pio/Canthin kummiluokkia. Syksy avattiin 4.9.2014 pidetyllä jalkapallokou-
lulla. Vetäjinä toimivat Atik Ismail (kuvassa) ja Heikki Tuhkanen. Jalkapal-
lokouluun osallistui n. 40 oppilasta opettajineen.

Pyöräilylenkkejä tehdessään Simo kyllä käyttää kypärää!

Retkeläiset Kotiseutukeskus Krookilassa. 27 omaishoitajan mukana kuvassa 
keskellä Turun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n hallituksen jäsen Jarmo 
Laivoranta ja punaruutuisessa takissaan Aiju von Schöneman.

Nauhaa leikkaamassa vasemmalla maapohjan omistaja lion Raija Pakkala LC 
Pori/Katariinasta, vastaanottajina Jukka Ohrankämmen, Voitto Raita-aho ja 
takana Tarja Hosiasluoma. Toimitusta seuraavat lion Matti Yli-Kivistö sekä 
oikealla lionsladyt Marja-Liisa Jokela ja Sinikka Pihlajaviita. Kuva: Matti Pih-
lajaviita.
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Lions Club Tervola teki toimintahis-
toriansa suurimman lahjoituksen 
syyskuussa 2014, jolloin valmistui 
lasten virikepuisto joka nimettiin Vil-
jon puistoksi. Tervolan Lions Club 
hankki puiston kaikki leikkivälineet ja 
kalusteet yhteisarvoltaan yli 27  000 
euroa. Varat lahjoitukseen Tervolan 
Lions Club oli saanut erilaisilla tal-
koilla tehdystä työstä sekä Veli Vuo-
kilan lahjoittaman tontin myynnistä. 

 Leikkipuisto nimettiin Viljon 
puistoksi koska tervolalainen Viljo 
Vuokila hankki 1970-luvulla Tervo-
lasta Kemijoen Itäpuolelta tontin, 
johon hän suunnitteli rakentavansa 
omakotitalon. Tontille ei kuitenkaan 
saanut rakentaa, koska siinä ei ollut 

Pääkaupunkiseudun lionsklubit jär-
jestivät kesäisen ravitapahtuman 
15.6.2014. Sää oli koleasta alku-
kesästä poiketen kohtuullisen aurin-
koinen ja yleisöä liikkeellä mukavasti 
aina perheen pienempiin saakka. 
Vieraaksi olimme saaneet myös telk-
karista tutut ”Toisenlaiset Frendit”, 
jotka viihtyivät tapahtumassa mai-
niosti.

Ohjelmassa oli arpajaiset, ongin-
taa, hevosenkengän heittoa, ponirat-
sastusta ja kasvomaalausta. Silmäla-
seja kerättiin ja lisäksi Karjalan Apu 
-rekka vieraili.

Tapahtuman tuotolla tuetaan 
vammaisratsastusta ja myönne-
tään stipendejä terapiaratsastuk-
seen. Myös alan kilpailutoimintaa 
on tuettu. Klubit voivat tulla kum-
miksi yksittäiselle terapiaratsastajalle 
ja tukea tätä pidemmän ajanjakson ja 

LC Tervolalta suurlahjoitus
rakennusoikeutta ja asia jäi vuo-
siksi. Viljo Vuokilan kuoltua hänen 
poikansa Veli Vuokila Nivalasta otti 
yhteyttä Lions Club Tervolaan. 

Veli Vuokila ilmaisi toiveensa lah-
joittaa tontin tervolalaisten yleis-
hyödylliseen virkistys tms. käyt-
töön.  LC Tervola päätti vuonna 2003 
ottaa vastaan 0,3 ha:n tontti-lahjoi-
tuksen. Tontti nimettiin Viljon puis-
toksi, koska lahjoittaja toivoi tontin 
alkuperäisen hankkijan nimen joten-
kin näkyvän tontinnimessä. Ton-
tille suunniteltiin mm leikkipuiston 
rakentamista. Leikkipuistona paikka 
ei kuitenkaan ollut saavutettavuu-
den ja turvallisuuden kannalta kovin 
hyvä. LC Tervola on pohtinut vuosit-

LC Tervolan presidentti (oik) Olavi 
Niemelä ja pastpresidentti (vas) 
Heino Alaniska kiinnittävät laatan 
juuri valmistuneeseen lasten leikki-
puistoon.

Entiset piirikuvernöörit N-piirin Jukka Kärkkäinen ja B-piirin Titus Tuohikorpi 
harjoittelemassa palkintojen jakoa Vermon raviradalla. Kuva: Henri Kasurinen.

tain tontin käyttöä, sitä on mm. rai-
vattu risuista ja etsitty sopivaa käyt-
tötarkoitusta.

 Tervolan kunnalla on ollut tarve 
kaavoittaa lisää rakennuspaikkoja 
Kemijokivarteen ja vuonna 2012  
valmistuneessa kaavassa myös Vil-
jon puiston tontille kaavoitettiin 
rakennuspaikka. Vuonna 2013 käyn-
nistettiin neuvottelut Tervolan kun-
nan kanssa tontin myymiseksi Ter-
volan kunnalle rakennuspaikaksi. 
Neuvotteluissa kunnan kanssa, LC 
Tervola painotti lahjoituksen alku-
peräistä tarkoitusta ja leikkipaikan 
sijoittamisessa päästiin hyvään sopi-
mukseen. Uusi leikkipuiston raken-
nuspaikka osoitettiin koulukeskuk-

sen läheisyydestä urheilukentän lai-
dalta. Siinä se palvelisi paremmin 
leikkipuistona kaikkia kuntalaisia. 
Tämä sopi hyvin myös lahjoittajalle 
Veli Vuokilalle.

Samoihin aikoihin Mannerheimin 
lastensuojeluliiton Tervolan yhdistys 
teki aloitteen kunnalle, leikkipuiston 
saamiseksi alle kouluikäisille.  Nykyi-
set leikkipuistot ovat yleensä koulu-
jen yhteydessä eivätkä ne ole päivä-
aikaan leikki-ikäisten käytettävissä. 
Viljon puiston rakentaminen ratkai-
sisi tämänkin asian mukavasti.

Hankkeen toteuttamisen ja hal-
linnoinnin otti hoitaakseen Tervo-
lan Yrittäjät ry.  LC Tervolan ja Tervo-
lan Yrittäjät ry:n yhteistyönä puisto 
rakennettiin käyttökuntoon kesällä 
2014 ripeästi siten, että vihkiäiset 
olivat 5.9.2014. Näin tontin lahjoit-
tajan alkuperäinen ajatus tontin hyö-
dyntämisestä tervolalaisten yleis-
hyödylliseen tarkoitukseen toteutui 
erittäin hyvin. 

Hankkeeseen, jonka kustannus-
arvio oli reilut 71  000 euroa saatiin 
yleishyödylliseen investointiin tar-
koitettua investointitukea maaseu-
turahastosta Perä-Pohjolan kehitys 
ry.n kautta, kalusteet ja leikkivälineet 
lahjoitti Tervolan Lions Club. Leik-
kivälineet hankittiin Lappset Oy:ltä 
ja hankkeen rakennustyöt toteutti 
Rakennus ja Suunnittelu Jouni Vuo-
kila Ky.

myös esitellä tätä toimintaa tiedot-
tamisessaan. Stipendit myönnetään 
yhteistyössä Suoman Ratsastajainlii-
ton kanssa.

Ravien pääkilpailun Lions-lähdön 
voitti Ribaude rattailla Harri Koivu-
nen hyvällä täyden matkan kilomet-
riajalla 1.12,5. Hevonen sai päällensä 
komean Lions-loimen, jonka luovut-
tivat PDG Jukka Kärkkäinen (N) ja 
PDG Tiitus Tuohikorpi (B).

Tapahtuman järjestivät yhdessä 
Vermon Raviradan kanssa seuraa-
vat Lions-klubit Helsingistä: Hie-
talahti, Kamppi, Meilahti, Munkki-
vuori, Suurmetsä, Puistola, ja Poh-
jois-Haaga. Espoosta: Maininki, 
Laakson Liljat, Leppävaara sekä Van-
taalta Pähkinärinne.

Henri Kasurinen

Klubien yhteistapahtuma vammaisratsastuksen hyväksi
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Rantasalmella on upea lomakeskus 
Järvisydän, joka on osaltaan lou-
hittu kallion uumeniin. Toki alueel la 
on maanpäällisiä loma-asuntoja ja 
muita rakennuksia, mutta ravinto-
lan laajoista tiloista osa on omis-
tajan ideoimana louhittu kallion 
sisään. Kymmenennessä polvessa 
toimiva yrittäjä Markus Heikkinen 
omaa ällistyttävän ennakkoluulot-

DG kurssi 2006–2007 perinteinen 
kesätapaaminen suuntautui tänä 
kesänä Kainuuseen ja Kajaaniin Aino 
ja Juhani Alasen vieraiksi. Aluksi 
tutustuimme partiotoimintaan Kai-
nuun Revontulien opastuksella. 
Iltaa vietettiin Joutenlammen kurs-
sikeskuksen kodassa räiskäleiden- 
ja tikkupullan paiston saloja opetel-
len sekä makkaraa grillaten ja noki-
pannukahvia keitellen. Saunominen 
ja uiminen oli yksi tärkeimmistä 
toimintatapahtumista, sillä olihan 
kesän paahtavimmat helteet käsillä.

Lauantai oli omistettu tutustu-
misella talvisotanäyttämönä olleelle 
Raatteen tielle, jossa saimme oppai-
den kertomina tutustua todelliseen 

Oman kautensa piirikuvernöö-
rit kokoontuvat yleensä vuosittain 
kurssitapaamiseen toistensa paik-
kakunnilla. Tällä kerralla järjestä-
misvuorossa oli Jukka ja Sinikka 
Uola ja paikkakuntana Hauho, 
jossa on upeita kartanoita. Kokei-
limme onnistuneesti aikaa ja rahaa 
säästääksemme kahden päivän ja 
yhden yön tapaamista. Meille jäi 
runsaasti aikaa päivittää henkilökoh-
taiset kuulumiset ja vaihtaa ajatuksia 
lionstoiminnasta. Olemme kiitollisia 
siitä, että oman kautemme puheen-

1995–1996 kuvernöörit Järvisydämen uumenissa

DG-kurssi 1995–96 kokoontui kallion uumenissa Järvisydämessä 
Rantasalmella.

Talvisodan Monumentti sai paljon nähneiden entisen piirikuvernöörien ilmeet 
vakaviksi.

Entiset piirikuvernöörit kokoontuvat

Jukka ja Sinikka Uola selostamassa 
luontovisailutehtävää. 
Kuva: Seppo Söderholm.

DG-kurssi 2004–2005 Hauholla
johtajapari Timo ja Maija-Liisa Heik-
kilä ovat alusta alkaen olleet mukana 
tapaamisissamme. Vuositapaamiset 
vahvistavat yhteenkuuluvuutta ja 
leijonahenkeä sekä edistävät osal-
taan lionstoimintaa. 

Todettiin, että siitä on kymme-
nen vuotta, kun valintamme piiri-
kuvernööreiksi Detroitissa vahvis-
tettiin. Tapaamisissa olemme pääs-
seet jo yli puolivälin. Monien mei-
dän kokemusta hyödynnetään yhä 
liiton ja piirien toiminnassa. Useista 
puolisoista on kuluneiden vuosien 

aikana tullut leijonia ja jotkut heistä 
ovat edenneet merkittäviin tehtäviin. 
Muisteltiin sanoin ja kuvin menneitä 
sekä sitä, että kautemme kevätpuo-
lella 2005 hyväksyimme kuvernööri-
neuvostossa päätösehdotuksen vuo-
sikokoukselle vapaaehtoisen viiden 
euron tukimaksun maksamisesta 
Suomi johtoon -kampanjalle. Nyt 
näyttää siltä, että kampanja päättyy 
vihdoinkin vuonna 2015 – toivotta-
vasti voittoon.

Kiitos Jukka ja Sinikka hienoista 
järjestelyistä. Ensi kesänä tapaamme 

Bo ja Gun-Britt Lindbergin luona 
Paraisilla.

Seppo Söderholm 
”kurssinvanhin”

DG-kurssi 2006–07 Raatteen tiellä
nuimme kurssikokoukseen, jossa 
yhdeksi keskustelun aiheeksi nousi 
liiton vuosikokouksessa kerättävä 
rekisteröitymismaksu ja pakettihin-
noittelu, joiden katsottiin karsivan jo 
tällä hetkellä osanottajia ko kouk sista 
kustannusten noustua varsin suu-
riksi. Monet klubit ovatkin jo tehneet 
päätöksiä, etteivät voi lähettää enää 
kokousedustajia klubien kustannuk-
sella, vaan lähtijät saavat itse huo-
lehtia kuluistaan ja kotiinlähtöön. 
Pitkän päälle tämä ei voi olla hyvä 
ratkaisu. 

Seuraava kurssitapaaminen pää-
tettiin pitää kesällä 2015 Pieksä-
mäellä Erkki Huupposen isännöi-
mänä. Juhani Alanen

talvisodan ihmeeseen. Raatteen 
Portti kaikkine näyttelyineen teki 
läsnäolijoihin suuren ja mykistävän 
vaikutuksen. Varsinkin Talvisodan 
Monumentti oli mieliä hiljentävä 

kokemus. Ilta sujui juhlaillallisen, 
seurustelun ja yhdessä olon mer-
keissä ja jo edelliseltä illalta tutuksi 
tulleiden harrastusten parissa. 

Sunnuntaiaamuna kokoon-

toman hotelli- ja kylpyläkokonai-
suudesta vision, jota hän rohkeasti 
toteuttaa. Rakenteilla oleva Spa tulee 
myös louhittaman kallioon.

 Vuonna 1658 Ruotsin kuningas 
antoi sen aikaiselle Heikkiselle tehtä-
väksi kestittää kaupparatsuja ja huol-
taa hevosia Järvisydämen paikalla 
olevassa kievarissa. Paikasta kehit-
tyi hevosten vaihtopaikka, olihan 

se sopivasti kauppareittien varrella. 
Alue virkistyi uudelleen 1950-luvulla 
ja nyt vastuu menestyksestä on Mar-
kus Heikkisen nuorilla, mutta idea-
rikkailla harteilla.

 Näihin maisemiin vuoden 1995–
96 kuvernöörit ladyineen kokoontui-
vat elokuussa kahden päivän ajaksi 
muistelemaan menneitä ja viettä-
mään lupsakkaa aikaa ilman sen 
kummempia kiireitä. PDG Seppo 
Arola ja lady Kaisu olivat saaneet 
aikaan hienon ohjelmakokonaisuu-
den, jossa oli vain yksi numero – 
maailmanmatkaaja Seppo Häyri-
sen purjeveneeseen tutustuminen 
ja tarinoiden kuuleminen. Muu osa 
aikaa istuttiin hienon talon terassilla, 
juteltiin, ruokailtiin ravintolan herk-
kuja nauttien, kerrattiin menneitä ja 
vi sioi tiin tulevaisuutta.

 Ravintolan henkilökunnasta on 
kehuttava nuorta opettajaksi opis-
kelevaa naistarjoilijaa, joka palve-
lun ohessa lauloi kansanlauluja sii-

hen malliin että tippa tuli silmäkul-
maan – ei ne laulut olleet surullisia, 
vaan ne olivat niin vaikuttavia ja hie-
noja. Harvinaisen viehättävä tarjoi-
lija, jonka nimi ei valitettavasti jää-
nyt mieleen.

 Meitä entisiä kuvernöörejä suu-
resti ilahdutti PID Harri Ala-Kuljun 
ja Ladyn Sirkun mukanaolo kuten on 
tietenkin tapahtunut jokainen vuosi. 
Heillä on menoja muutenkin ihan kii-
tettävästi, mutta he näkevät oman 
CC-kautensa kuvernöörien tapaa-
misen tärkeäksi – meidän onnek-
semme. Saimme kuulla yksityiskoh-
taista tietoa Harrin taipaleesta kohti 
IP-tehtäviä. Me kaikki uskomme että 
pian koittaa aika, jolloin suomalai-
nen leijona valitaan kansainväli-
sen järjestön puheenjohtajaksi. Sil-
loin meillä kaikilla on syytä suureen 
iloon eikä vähiten kuvernöörikurssi 
95–96:lla.

Matti Tieksola
DG kaudelta 1995–96



44  LION  5/14

LC Oulu/Terwan vuosi 2013 oli 
monin tavoin kasvun ja toimeliaan 
tekemisen aikaa. 

Jo kuukausikokousten osallistu-
misprosenttien valossa klubin meno 
oli enemmän kuin hyvä. Takavuosien 
läsnäoloprosentteja, joskus jopa alle 
50 %, ei näkynyt kertaakaan. Useam-
min liikuttiin jopa 80 %:n nurkilla.

Hyvälle kokousten läsnäololle 
löytyy selityksiä, joita usein noste-
taan esiin myös liiton ja kv-järjestön 
kirjeissä: mielekäs tekeminen, hyvä 
henki ja vaihteleva ohjelma vuoden 
varrella. Ei siinä sen kummempaa 
tarvita.

Jäsenmäärän  
kasvu 20 %

Ehkä toiminnan näkyvyys, mielekäs 
tekeminen ja hyvä henki ovat olleet 
vaikuttamassa myös siihen, että 
vuoden 2013 aikana klubiin liittyi 
ennätysmäärä uusia jäseniä – vah-
vuutemme kasvoi 20 %:lla. Uusien 
jäsenten kautta klubin toiminta on 
saanut aivan uutta väriä ja potkua – 
uudet ajatukset ja uusien aktiviteet-
tien kehittely saivat näin klubin toi-
mintaan lisää virtaa.

Myös piirin ja liiton kokouksiin 
olemme osallistuneet aktiivisesti 
eikä sovi unohtaa sitä, että liityimme 
syksyn aikana tiimiin, jonka tavoit-
teena on perustaa Oulun pohjoiselle 
alueel le uusi klubi.

Säpinää ja mielekästä tekemistä 
koko porukalle antoivat vuoden 
aikana mm. hyvän vastaanoton saa-
neet kevät- ja syyskaudella toteu-
tetut peräkonttikirppikset Oulun 
torilla. 

Molemmissa tapahtumissa tavara 
liikkui ja kauppa kävi. Kirppisten 
tavoitteet eli lionstoiminnan näky-
vyys ja tuoton kerääminen hyvän-
tekeväisyyteen toteutuivat niin klu-
bilaisten kuin kirppisvieraidenkin 
mielestä erinomaisesti. Ostajia oli 
molemmilla kerroilla aivan mainiosti 
ja sää onneksi mitä parhain.

Tapahtumien tuotto jaettiin 
viime vuonna 4H-kerholaisille ja 
Oulun Seudun Omaishoitajat ja 
Läheiset ry:lle. Lisäksi perinteinen 
kohteemme eli Rajakylän koulu sai 
osan kirppisten tuotosta. Pienen, 
mutta hyvin merkittävän osan vuo-
den aktiviteettituotoistamme toimi-
tamme säännöllisesti kummityttärel-
lemme Nialmalle Sri Lankaan. 

Yli 30-vuotias 
veteraanilounas-

aktiviteetti

Pitkäikäisin ja täynnä perinteitä 
oleva palveluaktiviteettimme isän-
päivän veteraanilounas kokosi jäl-
leen lähes kaksi sataa kiitollista ruo-
kailijaa. Veteraanien keski-ikä lähen-
telee 90 vuotta ja yhä useampi tarvit-
see tukea niin kotona, liikkuessa kuin 
ruokailussakin. Mutta ruoka maistui 
ja juttua riitti Ammattiopisto Luovin 
tukemassa aktiviteetissa. 

Varainkeruu lounastapahtumaa 
ja muita palveluaktiviteetteja varten 
tapahtuu kirpputorien lisäksi pyra-
midikeräyksellä eri kauppaliikkeissä. 
Tämäkin on kehittynyt hyvin vuo-
sien mittaan – asiakkaat muistavat 
yhä useammin laittaa pullopantti-
kuitit ja taskujen pohjia kuluttavat 
kolikot lions-toiminnan tukemiseen.

Loppuvuoden kauas näkyvä akti-
viteetti on joulukuusen pystyttämi-
nen Tuiran torille muutama vuosi 
sitten kunnostamamme Terwa-lei-
jona -valomainoksen alle. Kaupun-
gin komein kuusi löytyi tänä vuonna 
lion Aaron pihapiiristä Jäälistä. Kuu-
sen pystytyksen yhteistyökumppa-
neina toimivat edellisvuosien tapaan 
Nosturiliike Sulkala Oy, Oulun Neon 
Oy ja Ramirent Oy.

Marraskuisessa pystytysjuhlassa 
tarjosimme kaupunkilaisille mah-
dollisuuden tuoda kuuseen omia 
koristeita. Palkinnoksi tarjoilimme 
kuumaa glögiä ja pipareita. Kiitok-
seksi lähimmille tukijoukoillemme – 
siis klubilaisten puolisoille – lahjoitti 
klubi pikkujoulussa hienot rintamer-
kit kertomaan siitä, että arvostamme 
heitä ja halusimme ojentaa heille pie-
nen yhteen kuuluvaisuutta osoitta-
van symbolin.

Kauko Kallio

Kasvun ja tekemisen vuosi Terwa-leijonilla

Taina Pitkänen-Koli Oulun Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n puolesta 
vastaanottamassa klubipresidentiltä Erkki Puolakalta, kirpputorituoton lah-
joitusta.

Joulukuun kokouksessa vastaanotetut uudet klubin jäsenet (oikealta vasem-
malle) Silja Wahlstedt, Elsa Keränen ja Seppo Karjalainen. Vuoden neljäs uusi 
jäsen Jarkko Välikangas sai viirinsä ja arvomerkkinsä jo aikaisemmin.

Kiitolliset veteraanit nauttimassa ansaitsemaansa juhlalounasta yli 30 vuotta 
kestäneessä palveluaktiviteetissamme.
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LC Tampere/Tohlopilla oli kunnia jär-
jestää lionsshakin XX juhlaturnaus 
Tampereella koskenrannalla Hotelli 
Cumuluksen tarjotessa hienot puit-
teet tämän järjestämiseen.

Koska kyseessä oli siis juhlatur-
naus, pyysimme myös ladyt vieraak-
semme ja nautimme edellisenä iltana 
Tampereen Työväen teatterissa Prin-
sessa-musikaalin.

Juhlakilpailun avauspuheen piti-
vät E-piirin piirikuvernööri Antti 
Hynnä Lempäälästä sekä innokas 
shakinpelaaja kansanedustaja Arto 
Satonen Sastamalasta. Turnausjoh-
tajana toimi Suomen Shakin pää-
toimittaja Marko Tauriainen shakki-
kerho Tammer-Shakista.

Juhlaturnauksen tuntua toi myös 

Ilmajoen vanhin leijonaklubi vietti 
toimintansa 50-vuotisjuhlaa lämpi-
mässä keväisessä säässä kauniissa 
ympäristössä Eteläpohjanmaan 
Opistolla 17.5.2014.

LC Ilmajoki on perustamisjär-
jestyksessä Suomen 283:s ja jossa 
perustajajäseniä oli 16.

Juhlan avauspuheenvuorossa pre-
sidentti Esko Niemistö toivotti juh-
laväen tervetulleeksi ja kertoi klubin 
historiaa. 

Alkutaipaleen merkittävä asia oli 
talkootyöllä rakennettu Kalliosa-
lon maja ja lukuisat laajennukset ja 

Tommy Öberg ja Ekenäs parhaat SM-juhlashakissa

Menestyneet Jaakko Keipi (vasemmalta), Tommy Öberg ja Leif Ekberg vas-
taanottamassa palkintojaan.

se, että kilpailun alkuunpanija LC 
Pikkuhuopalahden Osmo Särkilahti 
täytti edellisvuonna 80 vuotta ja on 
ollut ainoana pelaajana kaikissa 20. 
turnauksessa mukana. Osallistujat 
olivatkin halunneet muistaa myös 
hänen panostustaan tähän jaloon 
harrastukseen tässä turnauksessa.

Turnauksen voiton vei LC Eke-
näsin Tommy Öberg. Hopeata sai 
LC Askolan Jaakko Keipi ja prons-
sia LC Ekenäsin Leif Ekberg. Myös 
klubijoukkueiden mestaruus meni 
Tammisaareen. Järjestävä klubi eli 
Tampereen Tohlopin presidentti Jari 
Torkkola sekä Kai Muttilainen saivat 
hopeaa sekä pronssia ensi vuoden 
järjestävä klubi LC Ylihärmän Raimo 
Holm ja Paavo Mulari.

Kalliosalon maja 
Ilmajoen lionstoiminnan keskipiste

Ilmajoen Lions Clubin perustajajäsen 
Armas Lahti-Röyskö sai 50-vuotis-
mitalin pitkästä urastaan Leijonissa.

Piirikuvernööri Kaarlo Katajisto luovutti Suomen Leijonien tervehdyksen klubin presidentti Esko Niemistölle.

remontit. Aktiivisessa käytössä ole-
van majan ylläpito on myös otta-
nut osansa veljien toimeliaisuu-
desta. Lähes 50-vuotinen rakennus 
on edelleen hyvässä kunnossa. Hie-
man laskutavasta riippuen on majalla 
tavattu eri merkeissä yli 1  000 kertaa 
ja siitä on tullut niin Ilmajoen leijo-
nien kokouspaikka kuin toiminnan 
keskipiste. Majaa luovutetaan myös 
toimintaa tukevien yhteisöjen käyt-
töön.

Klubi on jakanut stipendejä ilma-

jokelaisille oppilaitoksille vuosittain, 
osallistunut nuorten harrastusmah-
dollisuuksien tukemiseen, kuten par-
tion toimintaan. Tänä juhlavuonna 
stipendit olivat edellisvuosista koro-
tetuin määrin sekä uutena kohteena 
lahjoitus paikallisen terveyskes-
kuksen asiakaspalvelua parantavan 
tekniikan tukemiseen. Myös ladyt 
ovat lahjoituksissa ja toiminnassa 
mukana.

50-vuotisen toiminnan aikana on 
rahassa mitattavia lahjoituksia tehty 

142  473 €. Palveluaktiiviteetit ovat 
luku sinänsä, joita ei voi euroissa 
mitata. 

Juhlassa huomioitiin 50-vuotis-
juhlamitallilla Ilmajoen Lions Clu-
bin perustajajäsentä Armas Lahti-
Röysköä ja juhlaväki aplodeerasi 
seisten leijonaveteraanille. Juhlapu-
huja piirikuvernööri Kaarlo Katajisto 
kiitti klubia pitkäjännitteisestä ja hie-
nosta työstä luovuttaen Lions-liiton 
standardin kiitokseksi aktiivisesta 
toiminnasta.
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Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Kaj Alander
LC Tampere/Cityn jäsen Kaj Alander menehtyi pitkä-
aikaisen sairauden murtamana 12.1.2014 kotonaan 
Espoossa. Hän oli syntynyt Tampereella 23.1.1952. Hel-
singissä Kaj työskenteli KOP:ssa ja siirtyi sieltä Tam-
pereelle vetämään perheensä leipomoa. Leipomotyö oli 
hänelle iso haaste sillä yrityksen tuotteet olivat tuttuja ei 
vain Tampereen teattereissa ja omissa kahviloissa vaan 
myös Helsingissä aina eduskuntaa myöten. Monet olivat 

ne kerrat, jolloin saimme myös klubimme tilaisuuksissa maistaa Lahdelman 
leipomon herkkuja. Hänen harrastuksensa liittyivät veneilyyn ja kalastukseen. 
Moottoripyöräily tuli mukaan reilu kymmenen vuotta sitten kun Harley David-
son kuljetti hänet Tampereelta Luvialle viikonloppuisin. 

Kaj liittyi klubiin siirtojäsenenä Espoosta 1983 ja ehti olla klubin aktiivisena 
jäsenenä 30 vuotta. Klubiveljet tunsivat Kajn positiivisena, mukavana ja aktii-
visena veljenä. Hän toimi presidenttinä kautena 1995–96. Kajta jäivät kaipaa-
maan vaimo Ingrid ja heidän viisi tytärtään perheineen sekä laaja ystäväjoukko.

Erkki Härsilä
LC Lapua/Simpsiön veljille saapui 30.7.2014 suruviesti, 
kun veli Erkki sai kutsun keskuudestamme. Hän oli klu-
bin jäsenenä vuodesta 1978 toimien presidenttinä 1993–
94 sekä monissa eri tehtävissä ja oli Melvin Jones Fellow. 
Erkki oli aktiivisesti kaikessa klubin toiminnassa mukana 
ollen viime kaudella klubin hallituksessa jäsentoimikun-
nan puheenjohtajana, jolloin saatiin yksi jäsen lisää. 
Keväällä Erkki piti mielenkiintoisen esitelmän, jossa käsit-

teli asioita 75 vuotta sitten, jotka mm. johtivat Suomen joutumisesta Talvisotaan.
Elämäntyönsä Erkki teki lähinnä Kesoil-yhtiön piiripäällikkönä. Lionstoimin-

nan lisäksi Erkin harrastuksiin kuului maanpuolustustyö, metsästys ja Tarjanteen 
äärellä mökkielämä kalastellen, marjaillen ja ennen kaikkea mökistä huolehtimi-
nen, jossa hänen käden jälkensä on kauan muistona läheisille ja ystäville. Muisto 
Erkistä on jäänyt Tarjanteelle, klubiveljien ja ladyjen sydämiin. Ha luamme loh-
duttaa ja tukea Hilla-puolisoa, lapsia ja lastenlapsia uuteen päivään.

Pentti Kellokumpu
LC Ivalon lionveli Pentti Kellokumpu kuoli vakavaan 
sairauteen kotonaan Ivalossa 4.5.2014. Hän oli syntynyt 
Kemijärvellä vuonna 1956, kirjoitti ylioppilaaksi 1976 
ja valmistui sähköinsinööriksi vuonna 1981. Pentti tuli 
Ivaloon sähkölaitoksen johtajaksi 1987 ja oli perustamassa 
konserniyhtiö Inergia Oy:tä. Pentti loi Inergian toimesta 
mm. kotimaisella polttoaineella toimivat aluelämpöjärjes-
telmät Ivaloon, Saariselälle ja Inarin kirkonkylälle. Valta-

kunnallisestikin merkittävin Pentin aikaansaannos oli liittää tuontisopimuksella 
Neuvostoliitolle myydyt Paatsjoen kolme voimalaitosta Suomen kantaverkkoon. 

LC Ivalon jäseneksi Pentti tuli 1988 toimien sittemmin kaikissa klubitehtä-
vissä. Presidenttinä Pentti toimi 2006–07. Penttiä jäivät kaipaamaan puoliso 
Riitta, lapset Jenni ja pikku-Joonas, Hanna ja Antti-Oskari kukin perheineen, 
sukulaiset, työtoverit sekä laaja ystäväjoukko. 

Johan Lindholm
LC Jakobstad/Malms mångårige broder Johan Lindholm 
avled den 29.6.2014. Han var född den 15.9.1936. Bro-
der Johan blev lionsmedlem redan år 1974 ock verkade 
på olika poster inom klubben och som president 1982–
83. P.g.a. Sjukdom deldog han ei aktivt i verksamheten 
under de senaste åren. Inom arbets livet verkade han fram 
till sen pensionering, som mångårig verkställande direc-
tör för Jakobstadsnejdens Telefon Ab. Broder Johan sorjs 

närmast av hustrun Berit samt dottarna med familjer och stora skara vänner.

Kaj Lindfors
LC Helsinki/Tornin pitkäaikainen jäsen, automyyjä Kaj Lindfors menehtyi äkil-
lisen sairauden murtamana 30.3.2014. Lindfors oli syntynyt 18.10.1954. LC 

Helsinki/Torni on vanhojen viipurilaisten perustama ja myös Lindforsille Viipuri 
oli tärkeä. Hän mm. keräsi Viipuriin liittyvää aineistoa. Työtaustastaan johtuen 
moni leijona-veli sai häneltä apua ja asiantuntijuutta myös autohankinnoissan.

Toivo Meriläinen
LC Mäntän MJ- ja ARS-jäsen Toivo ”Topi” Ensio Meri-
läinen menehtyi 2.7.2014 vaikeaan sairauteen. Topi osal-
listui 100 %:sti kaikkeen Lions-toimintaamme yli 28 
vuoden ajan, osallistuen myös klubimme matkalle v. 1991 
Brisbanen Conventioniin puolisonsa Siirin kanssa. Hän 
junaili mm. klubimme muovikassiaktiviteetin vuosikau-
sia yksin, oli innokas ja taitava rakennusmies klubimme 
Aleksanterin linnan kunnostustöissä, tekemättä työpanok-

sestaan numeroa. Myös monet tuttavat ja naapurit saivat useasti apua Topilta.
Topi oli syntynyt 4.2.1939 Nurmeksessa ja kouluttautui puuteknikoksi teh-

den päivätyönsä Mäntän Rakennuspuulla, lisäksi hän oli innokas kalamies kesät 
talvet sekä ahkera hartiapankkirakentaja tehden perheelleen kesämökkejä sekä 
kaksi omakotitaloa. Topia jäivät kaipaamaan puoliso, kaksi poikaa ja kaksi lap-
senlasta sekä ystävä- ja harrastuspiiri.

Matti Ojanperä
LC Ilmajoen jäsen Matti Jussi Ojanperä menehtyi vaka-
vaan sairauteen 5.6.2014 Ilmajoella. Hän oli syntynyt 
Ilmajoella 8.2.1947. Veli Matti kutsuttiin LC Ilmajo-
keen vuonna 1982. Hän toimi presidenttinä kaudella 
1994–95 sekä eri toimikunnissa vuosikymmenten aikana.

Elämäntyönsä Matti teki maanviljelijänä karjatilan 
isäntänä, josta aikanaan jäi eläkkeelle tilan siirryttyä nuo-
remmalle sukupolvelle. Mattia jäivät kaipaamaan puo-

liso ja kaksi poikaa perheineen, LC Ilmajoki sekä laaja ystävä- ja tuttavajoukko.

Väinö Pokela
LC Oulunkylän jäsen Väinö Pokela nukkui pois 1.1.2014 
Helsingissä. Hän oli syntynyt 27.11.1918 Helsingissä. 
Väinö saavutti kunnioitettavan eliniän 95 vuotta. Hän 
oli eläkkeellä oleva lentokapteeni ja lentäminen oli lähellä 
hänen sydäntään. LC Oulunkylän jäseneksi hän liittyi 
vuonna 1962. Klubin presidenttinä hän toimi vuosina 
1969–1970. 

Väinö oli alusta lähtien kaikin eri tavoin todellinen 
esikuvallinen leijona. Myöhäiseen ikään asti hän oli valmis olemaan aktiivi-
sesti mukana lastenjuhlien tapahtumassa sekä klubin kuusenmyyntiaktivitee-
tissa. Lukuisia kertoja klubin nuoremmat jäsenet saivat kuulla hänen esitelmi-
ään sodan ja rauhan ajan lentämisestä sekä lentokoneiden ja lentämisen kehi-
tyksestä. Voidaan todeta, että Väinö teki todella pyyteetöntä työtä lionismin ja 
Oulunkylän hyväksi. Väinön sydäntä lähellä olivat aina nuoret ja etenkin lap-
senlapset ja lapsenlapsenlapset. Väinöä jäivät kaipaamaan puoliso Irma, lapset, 
lapsenlapset, lapsenlapsenlapset sekä sukulaiset ja lukuisat ystävät.

Kari Poutanen 
Vuonna 1950 syntynyt Kari Poutanen oli syntyperäinen 
jyväskyläläinen. Muutamaa vuotta aikaisemmin hänen 
isänsä oli perustanut kuljetusalan yrityksen, ja nuoren 
Karin veri veti kuljetusalalle lapsesta saakka. Vuonna 
1968 Kari pestautui Jyväskylän kaupungille kuljettajan 
tehtäviin, mutta perusti vuonna 1981 itsenäisen kulje-
tusalan yrityksen. Parin vuoden kuluttua Kari osti isänsä 
autot. Aivan vuosituhannen taitteessa kuljetusliike sai 

vielä uuden linkin sukupolvien saattoon, kun ikään kuin Karin 50-vuotislah-
jaksi hänen poikansa Jarno tuli liikekumppaniksi Kuljetuspalvelu Kari & Jarno 
Poutanen yritykseen. 

LC Jyväskylän jäsen Kari harrasti säännöllisesti JYPin pelien seuraamista, 
mutta myös mökkielämää rakkaaksi tulleella Nyrölän paikallaan. Liontoiminta 
voidaan laskea samaan kategoriaan: keskustelut tutuista tai tuntemattomista 
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aiheista, vierailut eri kohteisiin ja klubiretket olivat nekin vastapainoa arjen 
työelämälle. Näissä yhteyksissä opittiin tuntemaan veli Karin huumoripuoli. 
Karin sanojen mukaan leijonat ovat olleet paras porukka, jossa on mukana ollut.

Pentti Ruohonen
Tieto opetusneuvos Pentti Ruohosen (25.12.1931–
10.5.2014 ) siirtymisestä yli ajan rajan hiljensi LC Piek-
sämäki/Keskuksen veljespiirin kesän kynnyksellä. Hän suo-
ritti pääosan elämäntyöstään Pieksämäen koululaitok-
sessa äidinkielen lehtorina ja rehtorina. Leipätyön ohessa 
hän puursi kirjoittajana ja kirjailijana. Pentin terävästä 
kynästä syntyi mm. romaani ”Vain pieni kansanlaulu” 
1980, omaelämäkerrallinen ”Orpopojan valssit” 2001 ja 

muita elämäkertoja, yrityshistoriikkeja, koululukemistoja, teräviä tai humoris-
tisia pakinoita paikallislehteen ym. 

Hän toimi LC Pieksämäen presidenttinä 1972–73, K-piirin piirikuver-
nöörinä 1986–87. Pentistä muistuttaa pieksämäkeläisiä pysyvästi Keskuska-
dun  varren Onkipoika-patsas, jonka varojen keruu sujui hänen vetämänään 
mittavana aktiviteettinä 1970-luvulla. LC Pieksämäen lopetettua toimintansa 
2007 veli Pentti siirtyi LC Pieksämäki/Keskukseen ja kävi sen kokouksissa vielä 
kevättalven aikanakin.

Kauko Voutilainen

Tauno Suonpää
Alkaneen kesän jo ollessa parhaimmillaan saimme kuulla 
suruviestinä, että pitkäaikainen Lions Club Salon jäsen, 
PDG Tauno Suonpää (synt 24.9.1933) oli sairauden 
murtamana siirtynyt ajasta ikuisuuteen 25.6.2014. 
Hän oli hyvin aktiivinen lion, joka ajatteli erityisesti nuor-
ten asiaa ja heidän tulevaisuuttaan. Siihen hänellä olikin 
hyvät edellytykset, koska hän oli ammatiltaan opettaja. 
Hän oli käynnistämässä alueellamme Quest-koulutuksia 

sekä Leo-toimintaa. Nuorisovaihto oli myös lähellä Taunon sydäntä ja hän hoiti 
tätäkin tehtävää useita vuosia. Tauno Suonpää oli aktiivinen piirikuvernööri 
vuosina 1997-98. Hän osallistui myös useaan kansainväliseen kokoukseen ja 
tapahtumaan. Kotimaan Lions-tilaisuuksiin hän osallistui Paula-ladynsa kanssa 
vuosikymmenien ajan. Hänet palkittiin Melvin Jones -jäsenyydellä vuonna 2006. 
Valoisaa ja pidettyä veljeä jäivät kaipaamaan puoliso ja poika perheineen, LC 
Salon klubiveljet sekä lukuisat ystävät A-piiristä ja seudun koulumaailmasta.

Kalervo Lehtonen

Risto Seppälä
LC Lappeenranta/Saimaan pitkäaikainen jäsen, eversti-
luutnantti Risto Seppälä kuoli lyhyen sairastamisen jäl-
keen Lappeenrannassa 18.7.2014. Hän oli syntynyt 25.5. 
1925. Upseerina hän toimi mm. divisioonan esikunnassa 
koulutustoimiston päällikkönä sekä Karjalan Tykistö-
rykmentin patteriston komentajana. Hän jäi eläkkeelle 
51-vuotiaana everstiluutnanttina. Seppälä teki merkit-
tävän 38-vuotisen uran sotainvaliditoiminnan kehittä-

jänä. Hän työskenteli viimeisiin elinpäiviinsä asti Sotainvalidien veljesliiton 
Lappeenrannan seudun toiminnanjohtajana. Hänet valittiin Ratsastajainlii-
ton kunniajäseneksi ja Hubertusseuran historian kolmanneksi kunniapuheen-
johtajaksi. Kaksi edellistä kunniapuheenjohtajaa olivat marsalkka Mannerheim 
ja jalkaväenkenraali Adolf Ehrnrooth.

Sotilaallisen ryhdikkäänä mutta samalla leppoisana Risto tunnettiin aktiivi-
sena, tunnollisena ja luotettavana, lionsperiaatteita noudattavana lionsveljenä. 
Risto oli ARS-lion, lisäksi hän kuului klubin mandaatilla Alfred Kordelinin sää-
tiön Lappeenrannan rahaston lautakuntaan sen perustamisesta alkaen. LC Lap-
peenranta/Saimaan klubiveljet kiittävät ja kunnioittavat lion Ristoa Lions-jär-
jestön hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Pidettyä veljeä jäivät kaipaamaan 
puoliso Helena, lähiomaiset sekä laaja ystävä joukko.

Jorma Shemeikka
LC Pielaveden jäsen, vanhempi konstaapeli Jorma Shemeikka poistui ajasta ikui-
suuteen äkkiarvaamatta 19.8.2014. Hän oli syntynyt Suistamolla 13.5.1939. 
Klubin jäseneksi hän liittyi v. 1971 ja toimi presidenttinä 1983–84.

Poliisina Shemeikka toimi Pielaveden nimismiespiirissä, josta jäi eläkkeelle 
työvuosien täytyttyä. Kotitilaansa hoitaessaan rakkaimpia harrastuksia olivat 
metsästys ja kalastus. Niinpä hän mm. järjesti klubilaisille muikunpyyntitalkoot. 
Nämä olivat mieliinpainuvia tapahtumia. Kaikki saimme osallistua kalojen 
verkoista päästelyyn ja kotiin viemisiksi saimme muikkuja. Yli 30 vuoden ajan 
yhteisiä harrastuksia on ollut hirven metsästys. Jorman aktiivisuudella olemme 
päässeet eri metsästysseurojen vieraaksi ja heidän kanssaan hirven kaatoon. Kaa-
toluvan riistanhoitoyhdistys on myöntänyt osoittamalla sen klubille. Hirven lihat 
on myyty huutokaupalla ja varat jaettu lyhentämättöminä nuoriso-, vanhus- ja 
vammaisjärjestöille. Jormaa jäivät kaipaamaan puoliso Eila ja kaksi poikaa.

Matti Tikkanen
LC Jyväskylä/Jyvän pitkäaikainen jäsen Matti Tikkinen kuoli 7.3.2014. Hän 
oli syntynyt 14.4.1939 Sortavalan maalaiskunnassa. Hän liittyi klubin jäseneksi 
1985. Veli Matti osallistui aktiivisesti klubin eri tehtäviin ja toimi presidenttinä 
1996-97. Työuransa keskeisen osan hän toimi yrittäjänä ja erityisesti suomalai-
sen jätehuollon edelläkävijänä. Muutama vuosi sitten tapahtuneen sairastumi-
sensa jälkeenkin hän säilytti eteenpäin katsovan elämänasenteensa ja vielä lii-
kuntarajoitteisenakin osallistui voimiensa mukaan klubikokouksiin. 

Aimo Unkuri
LC Tampere/Hervannan jäsen, pankinjohtaja, maata-
lousyrittäjä, myyntiedustaja Aimo Taito Jaakko Unkuri 
menehtyi 30.7.2014 vakavan sairauden uuvuttamana 
Tampereella. Aimo syntyi 13.4.1950. 40 vuotta kestänyt 
lionsura alkoi Kälviällä 1974, jatkui Jokioisilla, Kala-
joella, Kauhavalla, Seinäjoella, Ylihärmässä ja 2010 
alkaen LC Tampere/Hervannassa.

Hän oli Ylihärmän klubin presidentti v. 2005–2006, 
rahastonhoitajana useissa klubeissa. Aimon harrastuksia olivat matkailu, maa-
taloustyöt, ja kirjoittaminen. Hän oli helposti lähestyttävä, huumorintajuinen, 
hyvin perhekeskeinen. Kuvaavaa ovat Pirkko-vaimon sanat : ”Aimo oli minun 
paras ”ystäväni”, tyttäremme Mian hyvä isä ja lastenlastemme Tuuvan ja Noan 
rakas paappa”. Aimoa kaipaavat Pirkko-vaimon ja Mia-tyttären perheen lisäksi 
muut sukulaiset sekä valtava joukko ystäviä ja yhteistyökumppaneita.

Pentti Vaajoensuu
LC Keminmaan esimerkillinen lionsveli Pentti Vaajoen-
suu pääsi alkukesästä lopulliseen kotisatamaan pitkään 
jatkuneen vakavan sairauden uuvuttamana. Vaajoensuu 
oli syntynyt vuonna 1931. Hän oli koulutukseltaan agro-
logi ja teki pisimmän päivätyönsä Keminmaan koululai-
toksessa maa- ja metsätalouden opettajana. 

LC Keminmaan jäseneksi hän tuli vuonna 1984. Hän 
oli aina valmis osallistumaan jokaiseen aktiviteettiin ja 

hyvä huomaamaan, missä leijonia tarvitaan. Omalla esimerkillään hän kan-
nusti muita lionsveljiä huolehtimaan esimerkiksi omasta fyysisestä kunnostaan. 
Pentti Vaajoensuu siunattiin Keminmaassa runsaan ystäväjoukon saattelemana. 
Tyttären perheen, sukulaisten ja ystävien lisäksi häntä jäivät kaipaamaan LC 
Keminmaan leijonaveljet ja ladyt.

Gunnar Öst
Lion Gunnar Öst, vår trogna chartermedlem i LC Jakob-
stad/Malm, rycktes plötsligt bort från det jordiska para-
dis han skapat tillsammans med sin hustru Maj-Britt i 
Katternö 6.5.2014, en dryg månad före sin 80-års dag. 
Han studerade till byggmästare i Vasa där han träffade 
sin blivande hustru. Drömbåtsvarvet Nautor var hans 
arbetsgivare under större delen av hans yrkesliv, men han 
hann också verka på byggnadsbyrå K&K och som lärare 

på yrkesskolan. Gunnar var händigheten personifierad, han byggde själv sin båt, 
sina hus och t.o.m. sina möbler. Gunnar var en medlem som alltid hade tid att 
ställa upp och hjälpa till. Han var klubbens president två gånger, först 66-67 och 
senare 97–98, zonordförande 69–70 och regionordförande 87–88. Han belöna-
des med Melvin Jones medlemskap år 1993. Gunnar sörjs närmast av hustru och 
tre barn, släkt och otaliga vänner.
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Ahti Aronen
LC Vaasa/Cityn pitkäaikainen jäsen Ahti Aronen pois-
tui joukostamme 6.3.2014. Hän oli syntynyt 29.6.1932 
Vähässäkyrössä. Veli Ahti liittyi palvelujärjestöömme 
vuonna 1975. Muistamme hänet epäitsekkäänä ja ystä-
vällisenä järjestötoimijana. Päivätyössään rikoskomissaa-
rina hän oli myös auttamassa lähimmäisiä heidän koette-
lemuksissa jo 1950-luvulta muun muassa Kyllikki Saa-
ren ta pauk sen ajoista lähtien. LC Vaasa Cityn klubilai-

set muistavat kunnioituksella Ahdin työtä järjestössä. 

Orvo Raatikainen
LC Tuusulan leijonaveli Orvo Uolevi Raatikainen nuk-
kui pois 18.4.2014 Torremolinosissa. Orvo oli syntynyt 
16.4.1939 Nokialla. 

Orvo Raatikainen toimi suurimman osan työuraansa 
esimiesasemassa pankkialalla, viimeiset työvuotensa alue-
johtajana Helsingissä. Johtamistaito ja palveluhenkisyys 
korostuivat myös lions-toiminnassa. Hän oli LC Tuusu-
lan jäsen vuodesta 1971, presidenttinä kauden 1982-83. 

Orvoa jäivät kaipaamaan vaimo Solveig ja lapset Jukka ja Sari perheineen sekä 
sukulaiset ja lukuisat ystävät.

Syksyn ensimmäistä klubi-iltaa vietettiin 
Oulunsalon Valistustalolla syyskuun alussa. 
Klubi-illan aikana syntyi pohdintaa oman grillin 
tarpeellisuudesta, olisihan sille käyttöä jo tänä 
syksynä pariinkin otteeseen. Ennen kuin 
klubi-iltaa oli saatu kunnolla päätökseen, 
klubille oli jo hankittu oma kaasugrilli. 

Nyt sitä voivat vuokrata myös muut klubit, 
samoin se on erinomainen apuväline niin 
perhejuhlissa, pihapartyissä kuin esimerkiksi 
talkoiden tarjoiluiden valmistamiseen. 

Lisätiedot grillin vuokraamiseen netistä
http://www.e-clubhouse.org/sites/
oulunsalosalottaret/page-9.php ja 
Tuija Postari-Kivistö 
e-mail tuijapk@gmail.com tai puh 040 5191 424.

Salottarien energinen syksyn aloitus
LC Oulunsalo/Salottarien nopea reagointikyky tulee esille 
aina, niin myös elokuussa kun kokoonnuttiin aloittamaan 
syyskautta rapujuhlien merkeissä. Idea illan järjestämisestä 
syntyi tiistaina, kutsut lähtivät sähköpostilla saman tien ja 
perjantaina puolet klubin noin kolmestakymmenestä jäsenestä 
oli paikalla juhlistamassa syksyn alkamista. Illan ohjelmaan 
kuului niin avauspuhe ravuille ja muille pöydän antimille, 
lyhyt ravunsyöntikurssi kuin ensimmäiselle pyrstölle otettavat 
snapsitkin. Illan menuu sisälsi monenlaista maukasta syötävää 
ja tarjoilun kruunasi unohtumattoman maukas jälkiruoka. Illan 
emäntänä hääräsi Mari Korpela.

Myös rapujuhliin olennaisesti kuuluvia rapulauluja laulettiin, 
osa useam paankin kertaan. Laulamisesta innostuneina ollaan 
keräämässä Salotarten omaa lauluryhmää. 

Syyskausi avattiin juhlavasti 
rapujuhlien merkeissä. 

Ja kaikilla oli niin hauskaa!

Salottarien oma logo otetaan käyttöön tänä syksynä. Sen ovat taiteilleet lion Tuija Postari-Kivistö 
tyttärensä Veeran kanssa. Logo korostaa eräitä klubilaisille merkityksellisistä teemoista: luonto, 
esteettisyys ja iloinen tekeminen, kuitenkin aina toinen jalka maassa pysyen. Salottarien edustajat 
tunnistaa useimmiten logon lisäksi myös tiarasta ja vaaleanpunaisesta olkanauhasta.

Klubi tekee yhteistyötä myös muiden lionsklubien 
ja eri hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Sunnun-
taina 14.9. Salottaria oli mukana Naisten Pankin 
järjestämässä Kävele naiselle ammatti -tapahtu-
massa. Tapahtuman avulla kerätään lahjoituksia 
tukemaan kehitysmaiden naisten koulutusta, toi-
meentuloa ja yrittäjyyttä. Klubi haastoi mukaan 
myös Limingan Kultasirkut ja niin vietettiin aurin-
koista syyskesän päivää iloisesti yhdessä liikkuen. 
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Minns du hur du som barn impo-
nerades av stora tal? En million av 
någonting var svårt att föreställa 
sig. Visste du at de forna grekerna 
och romarna inte ens hade ett eget 
ord som motsvarade ”million”? Vad 
kunde överhuvudtaget finnas i en så 
stor mängd?

Vi kan förändra  
världen

Ändå vet vi lion att en enda hjälp-
insats och visad vänlighet kan för-
ändra världen. Vi förstår att hjälpin-
satser sprider sig som ringar i vatten. 
Som den berömda flygaren Amelia 
Earhart sade, ”Ingen vänlig insats 
stannar någonsin vid detta. Den ena 
vänliga gesten leder till en annan. 
Man följer goda exempel. En enda 
vänlig handling sprider ut sina röt-
ter i alla riktningar och rötterna växer 
upp och blir till nya träd.”

Därför är frågan: hur mycket kan 
vi förändra världen ifall vi hjälper 
100 millioner människor? Det tän-
ker vi ta reda på fram till 2017. Vårt 
kommande 100-års jubileum är inte 
endast ett tillfälle då vi firar vår his-
toria utan även för att fördubbla våra 
ansträngningar. Ja, vi kommer att ha 
en ordentlig fest och äta lite tårta 

men vi kommer också att sätta upp 
ett mycket ambitiöst mål: att tjäna 
100 millioner människor.

Hundraårsjubileets 
hjälputmaning

Jag ber alla klubbar att delta i Hund-
raårsjubileets hjälputmaning. Utma-
ningen sammanfaller med våra fyra 
globala servicekampanjer: Engagera 

ungdomar i augusti, Syn för alla i 
oktober, Lindra hungersnöd i decem-
ber/januari och Värna om vår miljö i 
april. Så utmaningen för lionen är att 
hjälpa 25 miljoner ungdomar, ge syn-
tjänster åt 25 miljoner, mätta 25 mil-
joner och gynna 25 miljoner genom 
miljöprojekt.

Din klubb kan hjälpa oss att nå 
målet genom serviceaktiviteter och 
sedan rapportera dem via MyLCI, 

Födelsedagshälsningar

Joe Preston
Lions Clubs International 

President

vårt online medlems- och aktivitets-
rapporteringssystem. Vi kommer att 
ge erkänsla åt klubbarna och distrik-
ten med ett särskilt tygmärke. Dona-
tioner öronmärkta till LCIF för syn, 
ungdom, kampanjen mot mässling 
och katastrofhjälp kommer att upp-
fylla kraven på erkännande.

Med starkt arv mot  
ljus framtid

Vårt hundraårsfirande kommer att 
grunda sig på service, men vi vill 
också att lionen förstår och firar sitt 
arv. Födelsedagar är ett tillfälle att se 
tillbaka på varifrån vi kom och vilka 
vi är och att se framåt mot kom-
mande tillväxt och bedrifter. Så låt 
oss börja tända våra födelsedagsljus, 
att verkligen tända ljus i stället för 
att förbanna mörkret. När vi slutligen 
blåser ut ljusen i slutet av vårt hund-
raårsfirande 2017 på den internatio-
nella kongressen i Chicago, tvivlar 
jag inte på att vår födelsedagsönskan 
om att avsevärt förbättra världen har 
besannats. 

”Är 50 € en stor summa för 
ett finländskt Lion?”

Skötare hjälper åldringar från sjukhusets buss in i sjukhuset.

PID Asoka Gunasekera, styrel-
seordförande för ögonsjukhuset 
i Ratnapura, ställde mig den här 
frågan senaste maj. Frågan grun-
dar sig på att då man gratis ope-
rerar en fattig människa för grå-
starr kostar det just de nämnda 
50 euro. Jag svarade genom att 
säga att 50 euro inte är en stor 
summa för ett finländskt Lion 
ifall man betalar den en gång eller 
fastän en gång till efter en tid. På 
landsbygden i Sri Lanka motsva-
rar summan en månadslön.

Då Sri Lanka Lionsvänner möt-
tes senaste mars fanns det på plats 
en medlem som berättade att han 
kunde tänka sig att betala t.o.m. 
flera operationer ifall han skulle få 
veta vem som blivit opererad med 
de pengar som han donerat. Till 
mötet hade också inbjudits sjuk-
husets direktör Ranjith Kulatunga 

som berättade om sjukhuset och 
dess verksamhet.

Ännu samma kväll kom vi tillsam-
mans med Ranjith fram till ett sätt 
hur den här saken kunde fås att fung-
era. Efter det har saken utvecklats 
vidare. Nu kan vi erbjuda ett ”ope-
rationsfadderpaket” för de finländska 
lionen, klubbarna och nästa år kan-
ske t.o.m. för utomstående personer. 
Jag är själv beredd att fungera som 
projektets kontaktperson.

Personen eller klubben som vill bli 
operationsfadder ska först sända mig 
e-post och meddela hur många ope-
rationer som man är redo att sponso-
rera. Adressen är erkki.laine@lions.fi.  
Jag tar sedan kontakt och medde-
lar kontonumret och referensnum-
ret. Då summan kommit in på Fin-
lands Lionsförbunds konto, väntar 
jag tills det har samlats 20–25 betal-
ningar och sänder därefter namnlis-

tan till Sri Lanka och förbundet sän-
der pengarna.

Efter en tid får personen eller klub-
ben som gjort donationen, om man 
så vill, via mig per e-post bild och 
namn på den person som opererats. 
Ifall den finländska operationsfad-
dern vill sända ett foto av sig själv 
och sitt namn till den som opererats, 
kan också det ordnas.

Trots att saken ännu är i sin linda 
har redan ett par klubbar fattat beslut 

att bli operationsfaddrar. Den ena 
av klubbarna betalar en patient per 
klubbmedlem. Om betalaren är en 
privatperson, betalas summan ur 
egen ficka. Om operationsfaddern 
är en klubb kan man använda klub-
bens aktivitetsmedel för detta.

Om den som vill bli operations-
fadder inte har e-post, ber jag att 
man ringer till mig 0400  414  386.

PID Erkki Laine



Ordförandens spalt

50  LION  5/14

Ask One – Keep all 

Det finns många bra historier om 
hur Ask One fungerar. LC Tampere/
Amuri i E-distriktet ordnade en kväll 
för Lionsvänner och resultatet var 
att klubben fick sex nya medlem-
mar. Sättet att skaffa nya medlem-
mar är enkelt – man bjuder in vänner 
och bekanta till en gemensam Lions-
kväll, man berättar om klubbens 
verksamhet och ber dem bli medlem-
mar. Varje klubb kan på sitt eget sätt 
använda sig av den här modellen. 
Om man inte lyckas  första gången 
kan andra gången redan ge resul-
tat. Det lönar sig att försöka för om 
man inte tar mod till sig och frågar 
får man inte heller nya medlemmar.

Vår lionverksamhet har ett gott 
anseende och därför tror jag att man 
kan hitta nya medlemmar. Vi sätter 
inte något tak för medlemsrekryte-
ringen. Man får överskrida målen 
utan att be om lov . Låt alla som 
godtar lionsprinciperna ha en möj-
lighet att ansluta sig.

Du lämnar väl  
inte oss!

Keep All – Behåll alla. Lika viktigt 
som att få nya medlemmar är att 
se till att den nuvarande medlems-
kåren är nöjd. Vi ska sköta bra om 
medlemskåren och försäkra oss om 
att deras Lionslåga inte släcks. Man 
har blivit medlem i klubben därför 
att man har önskat ge konkret hjälp 
åt dem som är i behov av hjälp. Vi 
ska uppskatta varje medlem, hen-
nes engagemang och aktivitet. Vi 
har inte råd att förlora ett enda lion. 
Varenda en av våra medlemmar är 
värdefull.

Lionsverksamheten  
mera lättsam och 

givande

Enligt den medlemsenkät som man 
gjorde i slutet av senaste år vill vår 
medlemskår utveckla klubbverksam-
heten så att den skulle vara mera lätt-
sam och stärka samhörighetskäns-
lan. Medlemskåren uppskattar att 
göra något men ivern tycks kvävas 

av att man inte har något att göra. I 
de fritt formulerade svaren fanns det 
bl.a. följande önskemål: ”Jag önskar 
jippon och aktiviteter som vi ordnar 
tillsammans, därför har jag blivit 
medlem. Att enbart sitta på klubb-
kvällar eller – möten tillfredsställer 
inte. Man borde också lära sig att se 
på saker och ting utanför ”boxen” 
d.v.s. sin egen klubb därför att då 
vi gör något tillsammans får vi mera 
uträttat. Vi-känslan beror på hur bra 
medlemmarna trivs i klubben.”

Förbundets medlemsledare Jukka 
Kärkkäinen har sammanställt mate-
rial som ger tips om olika sätt att få 
lion att stanna kvar som medlem-
mar (”Keinoja jäsenten pysyvyyden 
parantamiseksi”) som är värt att ta 
del av. Välinriktade och bra genom-
förda aktiviteter utgör grundpelarna i 
hela vår verksamhet. Hela meningen 
med att vara med ligger i detta.

I samma material hittar man vär-
defulla vinkar för faddern och med-
lemskommittén samt genomförbara 
idéer för att utveckla praxis för klubb-
mötena. Materialet finns på Lions-
förbundets webbsida och kan fås av 
distriktens medlemsledare.

Fartfylld höst ger 
möjlighet till att delta

Alla vi lion har förbundit oss att 
delta i många ungdomsprojekt vars 
mål är att förebygga marginalise-
ringen av barn och ungdomar. Som 
exempel Lions Quest-programmet 
om att växa tillsammans, Ansva-
ret är vårt-aktiviteten och det inter-
nationella ungdomsutbytet och 
ungdomslägren. Till dessa behövs 
pengar och ett sätt är Ge ditt stöd 
åt ungdomen-lotteriet och Julkor-
ten som det fattades beslut om på 
årsmötet.

Tukikummit-stiftelsen är grun-
dad och leds av republikens presi-
dent Sauli Niinistö och på Lions- 
Forum i Helsingfors talade stiftel-
sens viceordförande Sakari Huovi-
nen om ungdomarnas marginalise-
ring och frågade ”Är de ungas mar-
ginalisering en sak som berör mig 
och kunde jag göra något?”. Huovi-

nens tal var fullt av väsentlig fakta 
och publiken var uppenbart fängslad 
av hans budskap. Jag får hoppas att 
man i varje klubb skulle göra ett vär-
deval gällande den här saken och att 
inte ett enda paket med lotter skulle 
returneras.

För några år sedan sa många att 
julkortens tid är förbi. Så gick det 
nu inte. Julkorten har på nytt kom-
mit tillbaka. En elektronisk julhäls-
ning gläder inte mera mottagaren på 
samma sätt som då när e-post var ett 
nytt sätt att kommunicera.

Senare på hösten kommer Näs-
dagsinsamlingen och ett viktigt 
datum är 7.11.2014. Då är vi i far-
ten i stora skaror med våra insam-
lingsbössor.

Enligt vårt årsmöte genomför 
vi Tack Veteranerna!-serviceaktivi-
teten. Nu är det tid att visa krigs-
veteraner vår tacksamhet. De vän-
tar på oss och önskar att vi skulle 
råda bot på deras ensamhet och att 
vi skulle utföra mindre serviceupp-
gifter för dem.

Vi ska komma ihåg våra 
förtjänta medlemmar

Under den pågående perioden ord-
nar många klubbar jubileumsfes-

ter. Då finns det orsak att komma 
ihåg förtjänta medlemmar med Mel-
vin Jones-medlemskap eller Arne 
 Ritari-gillets Lionsriddarvärdighet.

Bästa  
lion och partner

Jag har talat för teamarbete. Då vi gör 
något tillsammans kan vi få mycket 
gott till stånd. Då vi fungerar tillsam-
mans hålls vår förmåga att få någon-
ting gjort på berömlig nivå.

Jag önskar lycka och framgång för 
alla klubbar och deras medlemmar. 
Håll Lionsfanan högt, låt oss verka 
lättsamt och glatt och skapa god ser-
vice. Kämpa på!

Lions – Många sätt att göra gott.

Du kan ge respons 
på min spalt på adressen 
tuomo.holopainen@lions.fi

Tuomo Holopainen
Ordförande

Den internationella presidenten Joe Prestons 
medlemsinitiativ är Ask One – Fråga en.  
Till det här vill jag lägga till Keep All – Behåll alla.

Tummarna upp – här ska det firas. LC Tampere/Amuri tog i september emot 
sex nya medlemmar. På bilden från vänster distriktsguvernör Esko Hietanen, 
klubbens kassör Eino Luukko, president Jyrki Piispanen ja sekreterare Kari Läh-
desmäki tillsammans med förbundets ordförande Tuomo Holopainen.
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Guvernörsrådet höll verksamhets-
periodens första egentliga möte i 
Nordsjö, Helsingfors 30.8.2014. 
Arran görer för mötet var LC Hels-
inki/Soihdut och LC Helsinki/Vuo-
saari. Guvernörsrådets möte kombi-
nerades med Lions Forum där man 
den här gången fick en heltäckande 
bild av alla de aktiviteter som nu är 
aktuella på riksnivå. Speciellt lionens 
arbete för och bland barn och ung-
dom aktualiserades i tal och inlägg. 
Lions Forum var uppdelat i en för-
middags och en eftermiddagsses-
sion. Temat för förmiddagen var 
Framtiden finns i ungdomarna och 
för eftermiddagen Lions – många sätt 
att göra gott. 

Ungdomen  
och hoppet

Öppningsfesten inleddes med väl-
komsttal av förbundets ordförande 
Tuomo Holopainen och N-distrik-
tets guvernör Sini Eloholma. Fest-
talet hölls av viceordförande för 
Tukikummit-stiftelsen, JD Sakari 
Huovinen och bar rubriken ”Ung-
domen och hoppet”. Inledningsvis 
berättade Sakari Huovinen om Tuki-
kummit-stiftelsen vars ordförande 
är republikens president Sauli Niini-
stö. Stiftelsen samlar in pengar som 
delas ut via kyrkans diakoniarbete till 
de som behöver hjälp för att kunna 
fortsätta med sin hobbyverksamhet 
eller för att kunna studera. I många 
fall är det barn till ensamförsörjare. 
Inom stiftelsen sker allt arbete för 
att minska på marginaliseringen av 

ungdomar som frivilligarbete. Man 
bör ständigt fråga sig om margina-
liseringen är en sak som berör och 
kan också jag göra något.

I sitt tal utgick Sakari Huovinen 
från filosofen Immanuel Kant som 
säger att människan borde ställa sig 
själv tre frågor: Vad kan jag veta? Vad 
ska jag göra? Vad kan jag hoppas på? 
Det handlar här långt om godhet, 
vilja och plikt.

Vad kan jag veta? För Kant var 
frågan i först hand filosofisk men 
den kan också vara konkret och var-
daglig. Att veta öppnar ögonen och 
hjälper till att förstå. Sakari Huovi-
nen berättade om sin egen uppväxt 
i Malm i Helsingfors. Omgivningen 
var inte den bästa men bristen och 
nöden kunde ses och upplevas av 
alla. Så är det inte mera, man ser inte 
eller vill inte se problemen. Antalet 
fattiga barnfamiljer har trefaldigats 
under 20 år. Antalet barn som lever 
i fattiga familjer har ökat från 50  000 
till 150  000. Det är många barn som 
från första början inte haft någon 
grupptillhörighet. Det finns nu 
51  300 sådana 15–29-åringar som 
inte studerar och inte har arbete. 
Statistiskt sett placerar vi oss ändå 
i topp då det gäller t.ex. OECD:s 
Pisaundersökningar. Likaså materiellt 
och då det gäller fysisk hälsa. Sakari 
Huovinen vill påstå att man övervär-
derat det intellektuella och undervär-
derat det mentala. Då vi vet vad som 
 gäller kan vi inte stanna upp, kun-
skap leder till gärning.

Vad ska jag göra? Om jag en gång 
vet och förstår, hur ska jag gå vidare? 

Det finländska samhället har redan 
länge vilat på principen att ansva-
ret för välfärden ligger på samhället. 
Samhällets ansvar kan ändå aldrig 
ersätta det egna ansvaret. 

I sitt tal gav Sakari Huovinen 
ett exempel från Jakobacka skola 
som ännu 2009 var i ett uselt skick. 
Den nya rektorn tog 60 fotografier 
och samlade elever, föräldrar, lärare 
och ungdomsarbetare till möte: här 
är vår skola. Kunde vi tillsamman 
göra något? Och det gjorde man. 
Allt detta ledde så småningom till 
bättre skolprestationer och enligt 
skolhälsoenkäten var situationen 
bra. Kontentan av detta är att pro-
blemen uppstår när vi vuxna ing-
enting gör, när vi inte får de unga 
med oss, när vi bara ser ungdomarna 
och inte ser oss omkring. Den som 
ser sig omkring och inte bara på sin 
”befattningsbeskrivning”, ser hela 
tiden nya möjligheter att göra saker 
och ting på ett annat sätt. 

Vad kan jag sedan hoppas på? 
frågar sig Sakari Huovinen. Känslan 

av att vara med i gruppen eller stå 
utanför är säkert bekant för många. 
Vi minns hur det känns. Man ska 
komma ihåg att varje människa, och 
speciellt unga, är en del av en grupp 
eller inte trots att det finns en vilja. 
Deras öde, som känner på sig att de 
står utanför, beror på dem som kän-
ner en grupptillhörighet. 

Sakari Huovinen citerade även 
Melvin Jones som även han talade 
om mänskliga relationer då han sade 
”Du kan inte komma långt om du 
inte gör något för någon annan”

Sakari Huovinen sammanfattade 
sitt tal med att bl.a. säga: Ifall de 
unga inte har något hopp, har inte 
heller vi. Det som vi äldre gör och 
vilken inställning vi har är centrala 
saker för de ungas möjlighet att klara 
sig. Man ska känna sig accepterad. 
Ifall den unga inte hela tiden behö-
ver bevisa sitt eget värde och kämpa 
för att bli accepterad, gäller det för 
honom och oss alla; det finns ett  
hopp. Vårt arbete för de unga skapar 
hopp, men framför allt, det skapar 

Lions Forum och guvernörsrådmöte 
i Nordsjö, Helsingfors; 

aktiviteter och ungdomsarbete

Viceordförande för Tukikummit-stiftelsen, JD Sakari Huovinen höll festtalet 
”Ungdomen och hoppet” vid guvernörsrådsmötets öppningsfest. Foto: BVL

Nordsjö Musikskolas Näppäri-orkester visade upp spelglädje för publiken vid 
öppningsfesten. Foto: BVL



52  LION  5/14

hopp för oss själva; avslutade Sakari 
Huovinen sitt tal som togs emot av 
en nästan andäktig publik.

Framtiden finns  
i ungdomarna

Vid Lions Forum inledde förbundets 
ungdomsledare, Jukka Isotalo med 
att redogöra för de aktiviteter som är 
aktuella perioden 2014–2016. Med 
aktiviteter når man 500  000 ung-
domar med allt från Lions Quest 
(300  000) till Orkester Norden  
(10–25).

PDG Jouko Inkeroinen informe-
rade om aktiviteten ”Trygg i trafi-
ken”. Med aktiviteten vill man väcka 
ungdomarna att själva välja de tryg-
gaste körsätten. De ska även lära sig 
att ge akt på sitt körsätt och på det 
sättet minska de risker som de kan 
bli utsatta för i trafiken. I landet har 
vi 300  000 mopeder, 10  500 moped-
bilar, 10 förare dör per år och 1  100 
skadas.

PDG Matti Tieksola redogjorde 
för Röda Fjädern-insamlingen som är 
aktuell under verksamhetsperioden 
2016–2017. Vid förbundets årsmöte 
i Heinola beslöt man att målgruppen 
är ungdomarna och nu senaste som-
mar i Björneborg beslöt årsmötet att 
insamlingsmålet är 5 miljoner euro.

Generalsekreterare Maarit Kuikka 
tog för sin del upp arbetet med Lions 
varumärke. Hon nämnde bl.a. att det 
här arbetet bör ske inom hela lions-
fältet, i förbundet och klubbar och 
bland enskilda lion. Vi bör skapa en 
aldrig tidigare skådad synlighets-
kampanj på alla nivåer. Här ska vi 
utnyttja de möjligheter som pågå-

ende och planerade riksomfattande 
kampanjer ger.

IPDG Esa Ojapalo, ordförande 
för lotteriarbetsgruppen hade fått 
till uppgift att redogöra för förbun-
dets medelanskaffning framför allt 
lions lotteriet och julkorten. Med 
intäkterna, som borde uppgå till 
100  000 euro, stöder man uttryckli-
gen  lionens  ungdomsarbete.

Lions – många sätt att göra gott. 
Under eftermiddagen delgav vår 

internationella direktor Jouko Ruis-
salo sina första intryck av arbetet i 
den internationella styrelsen. Han 
tog även upp internationella pre-
sidentens tema ”Strenghten the 
Pride. Pride betyder inte bara stolt-
het utan även flock och man måste 
se till att flocken hålls ihop och är i 
skick. Han kunde också berätta att 
den internationella presidenten och 

de bägge vicepresidenterna kommer 
att besöka Finland under verksam-
hetsperiodens senare del.

PCC Heimo Potinkara kunde ge 
en första inblick i firandet av den 
internationella lionsorganisationens 
100-årsjubileum som infaller 2017. 
Det som nu är aktuellt är 100-årsju-
biléets serviceutmaning som inled-
des 1.7.2014 och fortgår till slutet av 
2017. Målet är att hjälpa 100 miljo-
ner människor inom sektorerna ung-
dom, synvård, arbete för att avhjälpa 
svält och hunger eller insatser för 
miljön. Viktigt är att man rappor-
terar om klubbaktiviteterna via det 
inhemska medlemsregistret. Vårt 
inhemska mål är att hjälpa 1,8 mil-
joner människor inom de kommande 
3½ åren.

Medlemsledaren Jukka Kärkkäi-
nen gav en överblick av den  aktuella 
medlemssituationen. Utmaningen 
är att hålla medlemsantalet över 
25  000, den aktuella siffran är nu 
24  623 medlemmar. Distriktens mål 
är sammanlagt 20 nya klubbar och 
drygt 460 nya medlemmar. Med-
lemsledare delade ut ett 5 meters 
måttband åt distriktsguvernörerna 
för att de skall kunna mäta med-
lemstillväxten och det goda med 
måttbandet är att det inte kan visa 
negativa tal.

PCC Seppo Söderholm redogjorde 
för Tack veteranerna! -serviceaktivi-
teten och gick igenom hur aktivite-
ten organisatoriskt är upplagd, hur 
man lägger upp aktiviteten på klubb-
nivå samt förslag till hurudan hjälp 
och service som man kan tänka 
sig. Viktiga dagar i kampanjen är 
08.10.2014 – Lionens internationella 
servicedag, 06.12.2014 – Finlands 
självständighetsdag, 13.03.2015 – 
Dagen för vinterkrigets slut (75-år) 
och 27.04.2015 – Nationella vete-
randagen.

PID Erkki Laine berättade om situ-
ationen för Ratnapura ögonsjukhus 
i Sri Lanka. En ny aktivitet skapas 
som bäst kring ögonsjukhuset. Det 
går ut på att man kan bli en ”ope-
rationsfadder” genom att betala 
in 50 euro som motsvarar kostna-
derna för en operation. Man kan så 
klart även betala för flera operatio-
ner. Om donatorn vill får man namn 
och foto på personen som blivit ope-
rerad. Erkki Laine delade också ut åt 
distriktsguvernörerna DVD-skivor för 
vidare spridning. Skivorna berättar 
historien on Hema och hur hon får 
tillbaka synen efter en gråstarrsope-
ration. 

 
PID Tapani Rahko 

på förslag till Europa 
Forums rådgivande 

kommitté

Vid guvernörsrådets möte beslöt 
man fördela den så kallade distrikt-
spengen som sammanlagt upp går 
till 100  000 euro. Det är en smärre 
ökning då man bl.a. vill aktivera de 
internationella förbindelserna och 
ger möjlighet att använda medlen 
även till att bekosta utgifter i sam-
band med deltagande i internatio-
nella möten. Man kunde även ta 
del av helt preliminära siffror gäl-
lande den senaste verksamhetsperi-
odens bokslut som tas till tas upp till 
behandling vid nästa guvernörsråds-
möte i Ylivieska i november.

På agendan fanns även att ge 
förslag till Nordiska Samarbetsrå-
det (NSR) om kandidat till Europa 
Forums rådgivande kommitté 
 (Advisory   Committee). Guver-
nörsrådet beslöt föreslå PID Tapani 
Rahko (LC Järvenpää/Jean Sibelius). 
Europa Forums officiella möte gör 
det slutgiltiga valet.

Understödsbevis åt  
PID Naresh Aggarwal

Guvernörsrådet godkände styrel-
sens förslag att vårt multipeldistrikt 
(MD 107) ger understödsbevis åt 
PID Naresh Aggarwal från Indien 
då han ställer upp som kandidat till 
2:a vicepresidentposten i den inter-
nationella organisationen för perio-
den 2015–2016.

Ärenden som gällde att utse med-
lemmar i branscher och arbetsgrup-
per och att göra upp befattningsbe-
skrivningar för organens ordförande 
remitterades för ny genomgång och 
beredning.

Renoveringen av Lionshuset 
kom upp bland övriga ärenden där 
man tog del av generalsekreterarens 
lägesbeskrivning. BVL

Distriktsguvernörerna granskar de måttband för medlemstillväxt som 
förbundets medlemsledare Jukka Kärkkäinen delar ut. Foto: BVL

Guvernörsrådets presidium förmedlar beslutsamhet. Förbundets ordförande 
Tuomo Holopainen flankerad av generalsekreterare Maarit Kuikka och viceord-
förande Jari Rytkönen. Foto: BVL
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Händelsekalender för 
verksamhetsperioden 2014–2015
Styrelsens möten:  2/25.9.
  3/23.10.
  4/21.11.
  5/22.1.2015
  6/20.2.
  7/26.3.
  8/23.4.
  9/12.6.

Guvernörsrådets möten:  21–23.11.2014 Ylivieska
    20–22.2.2015 Villmanstrand 
    12.6.2015 Vuokatti, Sotkamo

Guvernörsrådets möten 2015–2016:
Augusti, Luostotunturi (LC Sodankylä)
November, platsen öppen (LC Vihti/Nummela)

Lions FM-tävlingar som arrangeras 2014–2015: 
– Schack, LC Ylihärmä, 4.10.2014
– Orientering, LC Sipoo/Pornainen, 4.10.2014
– Skidning, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
– Bowling, LC Rauma/Ruori, februari-mars 2015
– Volleyboll, LC Marttila, april 2015 (veckorna 15–17)
– Mölkky, LC Kausala 23.5.2015
– Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, juni 2015

Startskottet för byggnadsarbetet 
på Nya Barnsjukhuset 2017 sköts 
26.8.2014. Representanter för de 
viktigaste donatorerna, bl.a. repre-
sentanter för lionsorganisationen 
var inbjudna för att bevittna den 
festliga smällen. Samma dag som 
byggnadsarbetena inleddes nådde 
och överskred man målet för med-
borgarinsamlingen på 30 miljoner 
euro. Till donationerna på festda-
gen hörde bl.a. N-distriktets check 
på 17  000 euro.

Lionens check var resultatet 
av donationer inom N-distriktet 
under det senaste verksamhetsåret. 
Checken togs emot av ordförande 
för stiftelsens delegation, president 
Matti Ahtisaari och stiftelsens styrel-
seordförande Anne Berner. Checken 
överlämnades av N-distriktets före-
gående periods guvernör Heikki 
Saarinen med sina ”adjutanter” för-
bundets ordförande Tuomo Holopai-
nen och B-distriktets tidigare Tiitus 
Tuohikorpi.

Fram till startskottet uppgår lions-
organisationens donationer till sam-
manlagt ca 170  000 €. Då den här 
tidningen utkommer har lionsför-
bundets distrikt och klubbar done-
rat redan nästan 200  000 € till barn-
sjukhusprojektet.

Trots att målet har uppnåtts fort-
sätter insamlingen ända fram till att 

Startskottet sköts för Barnsjukhuset

Startskottet för byggnadsarbetet på Nya Barnsjukhuset 2017 sköts 26.8.2014 i Helsingfors. Då byggnadsarbetena inled-
des donerade lionen en check på 17 000 euro till projektet. Checken togs emot av president Matti Ahtisaari och stif-
telsens styrelseordförande Anne Berner. Checken överlämnades av N-distriktets föregående periods guvernör Heikki 
Saarinen med sina ”adjutanter”, förbundets ordförande Tuomo Holopainen och B-distriktets föregående guvernör 
 Tiitus Tuohikorpi.

sjukhuset är färdigbyggt 2017. Man 
känner till att flera lionsklubbar har 
långtidsaktiviteter som ännu är på 
hälft och de kommer att ge ett bety-
dande donationstillskott till barn-
sjukhuset.

Anne Berner blev medlem och 
fadder samma kväll
Under sitt klubbmöte i september tog landets största kvinnoklubb LC Hel-
sinki/Soihdut emot medlemslöftet av två nya medlemmar, Anne Berner och 
Tuula Colliander. Klubben har nu 53 medlemmar. Berner och Colliander 
har blivit kända som ledarduon bakom projektet Nya Barnsjukhuset 2017, 
Anne som ordförande för stiftelsen och Tuula som medelanskaffningschef.

Anne och Tuula har redan under ett år haft ett tätt samarbete med lio-
nen. Tuula har besökt organisationernas, bl.a. lionens, möten och tillställ-
ningar för att presentera sjukhusets medelanskaffningsprojekt. Sedan senaste 
höst har Anne varit en populär talare vid lionsorganisationens evenemang. 
Senast höll hon festtalet vid guvernörsrådets kvällsfest i Nordsjö i slutet av 
augusti. I samband med att förbundets ordförande Tuomo Holopainen tack-
ade festtalaren, tog han mod till sig och frågade om Anne var intresserad 
av att bli lionmedlem. Annes svar var jakande och till allas förvåning gav 
det mera än bara svar på tal: Ja, tre d.v.s. 1+2. Hon lovade således att själv 
bli medlem och förband sig att ta med två av sina vänner som medlemmar.

Som Annes fadder fungerar Charter president Kaija Holopainen. Efter att 
Anne avgivit sitt lionslöfte stod Tuulas festliga ceremoni i tur och då fung-
erade Anne som fadder. Den tredje medlemmen som Anne lovat värva, 
ansluter sig senare till lionen.

Antti Tuomikoski

Under insamlingsperioden har 
stiftelsens styrelseordförande Anne 
Berner fört fram ambitiösa mål: man 
bygger världens bästa barnsjukhus 
och man håller sig både till budge-
ten och tidtabellen.

Byggnadsbudgeten uppgår totalt 
till 160 miljoner euro. Av den sum-
man står staten för 40 M€ och HNS 
för 40 M€ och resten på 50 M€ täcks 

med främmande kapital. Gällande 
planerna tillåter man endast en över-
skridning av medborgarinsamlingens 
mål och en motsvarande minskning 
av lånebehovet. Sjukhuset står klart 
under året för 100-årsjubileet av Fin-
lands självständighet 2017.

Text och foto: 
Antti Tuomikoski
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Alla med och för in aktiviteterna 
i medlemsregistret!
Hösten och med den verksamhets-
perioden framskrider obönhörligt 
och i vår verksamhet är det liv och 
rörelse. Jag skrev redan i den föregå-
ende tidningen om aktivitetsrappor-
teringen och i texten torde det ha 
smugit sig in ett litet fel. Vi ska kor-
rigera och påpeka att alla aktiviteter 
förs in på medlemsregistrets aktivi-
tetsrapporteringsområde. I den här 
tidningen skriver man och ger direk-
tiv om rapporteringen. Låt inte bli 
att läsa direktiven för saken är vik-
tig för oss alla!

Vi har ett gemensamt problem i 
vår lionverksamhet som gäller akti-
vitetsrapportering. Vi har inte en till-
räcklig helhetsuppfattning om voly-
men av vårt omfattande arbete, för 
att inte tala om dess genomslag-
skraft. Det enda sättet att avhjälpa 
bristen är att klubbens sekreterare 
regelbundet sköter rapporteringen. 
Endast på det här sättet kan vi berätta 
för andra hur mycket gott vi fått till 
stånd. Aktivitetsrapporteringen är 
mycket viktig även med tanke på 
Lionsverksamhetens 100-årsjubi-
leum. Målet för jubileumskampan-
jen som började redan 1.7.2014 är 
att hjälpa 100 miljoner människor 
i världen fram till 31.12.2017. Det 
enda sättet för de finländska klub-
barna att vara med i kampanjen är 
att se till att vartenda ett av våra 
hjälpinsatser noggrant rapporteras 
i det inhemska medlemsregistret, 
som har utvecklats för att motsvara 
den internationella organisationens 
behov och jubileumsårets rapporte-
ringsdirektiv. Jag tror att vår årliga 
servicevolym är så omfattande att vi 
lätt i alla fall kan bli det bästa lions-
landet i Europa och även globalt når 
en topplacering.

Lionshuset renoveras

Försäkringsbolaget If som länge 
varit hyresgäst i Lionhuset sade upp 
hyreskontraktet i våras därför att 
man drog in kontoret i Malm. Utrym-
mena sattes genast för uthyrning. Då 
man till slutet av verksamhetsperio-
den inte fått nya hyresgäster, beslöt 
styrelsen att man renoverar det 110 
m2 stora utrymmet för eget utbild-
nings- och mötesbruk.

Renoveringen inleddes i medlet 

av augusti och ska vara slutförd i 
månadsskiftet september-oktober. 
Förbundets branscher och arbets-
grupper har uppmanats att ordna alla 
sina veckoslutsmöten i ifrågavarande 
utrymme. Det är också meningen att 
hyra ut utrymmet till distrikten och 
klubbarna samt även till utomstå-
ende mot en liten ersättning.

Renoveringen medför så klart 
utgifter men målet på längre sikt 
är att spara in på branschernas och 
arbetsgruppernas utbildnings- och 
möteskostnader som måste hål-
las stramt i styr bl.a. på grund av 
 stigande prisnivå.

Du ger väl ditt stöd åt 
ungdomen: julkorten  

och lotterna

Julkortshandeln har redan börjat. 
Kom ihåg att använda förbundets 
nätbutik då du beställer kort.

Klubbarna har också fått lotterna. 
I år kan man även sälja dem till andra 
än lionmedlemmar.

Du utnyttjar väl tillfället att stöda 
lionens ungdomsarbete! Intäkterna 
från lott- och kortförsäljningen 
används blott och enbart till att 
stöda förbundets ungdomsarbete 
– ungdomsutbyte, leoverksamhet, 
Skeba, Ungdomens Arena, Orkester 
Norden, Ansvaret är vårt och Lions 
Quest.

Lionssynlighet  
utlovas:  

Tack veteranerna!  
och Näsdagen 2014

Höstens mest synliga nationella akti-
viteter är Tack veteranerna! -servi-
ceaktiviteten och deltagande i Näs-
dags-insamlingen.

Tack veteranerna!-aktiviteten får 
ett fint start i Helsingfors 8.10. då 
man ordnar ett seminarium som 
öppnas av riksdagens talman Eero 
Heinäluoma och där en av talarna är 
försvarsminister Carl Haglund. Inom 
distrikten och klubbarna förbereder 
man också egna evenemang och 
begivenheter kring aktiviteten. Tack 
veteranerna! erbjuder en bra möjlig-
het att få riksomfattande och lokal 
synlighet. Låt oss tillfället i akt och 
göra det tillsammans!

Även i samband med Näsdags-in-
samlingen utlovas det publicitet för 
lionsverksamheten. Jag avslöjar inte 
planerna i detta skede men något 
bra och trevligt är på kommande. 
Även i år är vi Näsdags-stiftelsens 
huvudsamarbetspartner tillsammans 
med Ruokakesko Oy och K-Citymar-
ket Oy. Vår insats för att förverkliga 
insamlingen uppskattas högt och vi 
får allt bättre stöd av Näsdags-stiftel-
sen till stöd för vårt eget arbete. Bara 
att ta på sig lionvästen, sätt näsa på 
näsa och ut och samla.

Varumärket på 
distriktsturné

Under den här hösten har varje lion 
möjlighet att delta i utvecklandet av 
Lionsvarumärket under distriktsrun-
dan.

Datum och plats för 
distriktsturnén är:
27.9. I-distriktet, Utajärvi
4.10. B+C+N-distrikten, Tusby
5.10. E-distriktet, Lempäälä
11.10. L-distriktet, Rovaniemi
18.10. A+M-distrikten, Säkylä
19.10. F+O-distrikten,  

Norrvalla (utbildning även 
på svenska)

16.11. D+G+H+K-distrikten,  
Pieksämäki

Information om den exakta tidpunk-
ten och dagens program får man av 
distriktsguvernören.

***

En aktiv höst och ett glatt 
lionshumör önskar

Perioden började med den traditionella träffen mellan förbundets ledning och vårt internationella ledarskikt på 
Kaisankoti (Esbo). Foto: Sirkku Ala-Kulju.
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I samband med årsmötet i Toronto 
hade den internationella styrel-
sen 2013–2014 sitt sista möte för 
 perioden. Medlemmarnas mandat-
period räcker ju två år varför alltid 
hälften av direktorena är i tur att 
avgå vid sommarens möte. Det såg 
man i ansiktsuttrycket hos några, 
det är inte så trevligt att avgå. Å 
andra sidan fanns det säkert i grup-
pen sådana för vilka tvårsperioden 
med möten och resor kändes tillräck-
ligt lång. Medlemmarna som började 
sin period deltog så klart inte i mötet 
innan valet hade skett vid årsmötet.

Den nya styrelsen sammanträdde 
efter årsmötet till en kort session. I 
praktiken var det fråga om ett kon-
stituerande möte där man utsåg 
den nya styrelsens kommittéer. Min 
egen ”arbetsplats” blev kommittén 
för medlemsutveckling till vilken, 
enligt uppgiftsbeskrivningen, hör 
medlemsärenden. Ett utmanande 
område i dagens lionsorganisation. 
Den nya styrelsen håller sitt första 
egentliga möte i Arizona i början av 
oktober.

På agendan bl.a. problem 
med guvernörsval

Vid styrelsens möte i Toronto fatta-
des ganska få beslut av betydelse. 
Den viktigaste orsaken till detta var 
säkert den att man vid periodens 
tidigare möten hade förberett fram-
ställningarna som årsmötet skulle 
fatta beslut om.

Kommittén för stadgar och arbets-
ordning föreföll att ändå ha ganska 
mycket att behandla. Beroende på 
tidpunkten för mötet behandlades 
rätt många besvär gällande fel som 
skett vid val av distriktsguvernörer. 
Det är ett fenomen som vi inte gjort 
oss skyldiga till och i listan såg man 
inte heller andra europeiska fall. Det 
är säkert så att problemet aktualise-
ras främst i nyare lionsländer. Det 
kunde kanske vara skäl att förtyd-
liga valinstruktionen. För just detta 
beslöt styrelsen ge presidenten möj-
lighet att utse en kommitté på sex 
personer. 

Distriktsguvernörernas kilome-
terersättning höjs fr.o.m. juli 2015.

Betalningar  
ska göras i tid

Stadgarna som gäller avstängning 
och nedläggning av klubbar änd-
rades så att ifall skulden är 20 dol-
lar/medlem eller 1  000 dollar/klubb 
under en längre tid än 90 dagar, 
avstängs klubben för viss tid. Ifall 
klubben inte återfår aktiv status 
senast den 28:e i månaden efter det 
att klubben stängts av, återkallas 
klubbens charterbrev. En klubb som 
lagts ner på grund av ekonomiska 
skäl kan aktiveras på nytt inom 12 
månader från det datum klubben 
lades ner under förutsättningen att 
alla skulder har betalts. Klubben kan 
återaktiveras högs två gånger.

Beviljningskriterierna för LCIF-an-

I utbildningstillfället som Stiftelsen Näsdagen och Finlands Lionsförbund 
rf ordnade deltog drygt 25 personer. Av lionen var nästan alla 
kampanjledare och arbetsgruppens medlemmar på plats samt från 
förbundet Tauno Laine, Maarit Kuikka, Antti Tuomikoski och Sari 
Pirinen. Under dagen gick man igenom målen för bössinsamlingen, 
insamlingsplatserna, kampanjtiden, rekvisitan och de speciella 
evenemang som ordnas.

Näsdagsshowen, som sänds direkt från Tohloppi 7.11.2014, kommer 
utan vidare att få den största uppmärksamheten. En annat glatt 
evenemang är Näsdagskonserten som ges av Radions Symfoniorkester 
fredag 24.10.2014 kl. 19.00. Konserten har sammanställts utgående från 
lyssnarnas önskemål och den sänds från Musikhuset i Helsingfors som 

Styrelsen för 
perioden 2013–2014 
på slutrakan

ID Jouko Ruissalo. Foto: BVL.

slag ändrades, likaså mottagardirek-
tiven. Man beviljade 76 anslag av 
LCIF-medel till den sammanlagda 
summan av 3  132  842 dollar.

Styrelsen beslöt inrätta en kom-
mitté för medlemsutvecklingen gäl-
lande familjer och kvinnor till vil-
ken presidenten kan utse 10 med-
lemmar.

Regelbunden 
rapportering

En viktig uppgift för den internatio-

nella direktorn är att rapportera om 
styrelsens verksamhet och beslut. 
Jag strävar efter att under den tvårs-
period som nu börjat förmedla infor-
mation om de beslut som fattats och 
om aktuella planer. Det är också vik-
tigt att finländska tankegångar får 
fotfäste i styrelsearbetet. Till det här 
önskar jag få hjälp och stöd från de 
finländska lionen. Vi håller kontakt.

Med önskan om en skön höst

Jouko Ruissalo
ID 2014–2016

Fart på Näsdagen

direktsändning på YLE TV 1. Som kapellmästare fungerar Hannu Lintu och 
som programvärdar Jussi-Pekka Rantanen och Ella Kanninen. Biljetter får 
man från Biljettjänst. Man behöver även bössinsamlare till Musikhuset. 

Den egentliga Näsdagskampanjen börjar 9.10.2014 och den första 
egentliga insamlingslördagen är 11.10.2014. Vi har fyra veckor tid på oss 
att samla in 180 000 euro. Målet är realistiskt och kan uppnås varför vi än 
en gång visar vad vi klarar av.

Jorma Laurila
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Ärade lion!

Då den här LION-tidningen kommer 
ut har vi redan avverkat nästan en 
tredjedel av perioden 2014–2015. I 
era klubbar har ni gjort upp och god-
känt verksamhetsplaner och ni har 
redan genomfört många aktiviteter. 
I stiftelsen önskar och förväntar vi 
oss att ni noterar stiftelsens möjlig-
heter till stöd då ni planerar era akti-
viteter. Stiftelsen stöder uttryckligen 
serviceaktiviteter som administreras 
av finländska lionsklubbar.

Stiftelsens styrelse har fattat ett 
viktigt beslut för den här perioden 
genom att delta i Lionsförbundets 
”Tack veteranerna!-aktiviteten. Man 
kan söka finansiering på den normala 
ansökningsblanketten (hittas på ARS 
sidorna) med bilagor. Som ett speci-
ellt villkor för ett beviljat anslag krävs 
att aktiviteten är en serviceaktivitet 
som utförs av klubbmedlemmarna 
och att målgruppen är våra krigsve-
teraner. Till penninggåvor kan man 
inte få anslag. Anslaget bör sökas 

Klubbarna fick lotterna i början av 
september och fram till mitten av 
månaden hade man redan löst in ett 
tjugutal vinster, berättar lotteriar-
betsgruppens medlem Johan Finne 
som tar emot inlösningsuppgifterna. 

Friska fläktar från Arne Ritari -stiftelsen

Vid C-distriktets StorForum 26.8.2014 offentliggjorde man Arne Ritari -stif-
telsens styrelsebeslut att stöda veteranerna. LC Järvenpää/Jean Sibelius tog 
tag i saken och anhöll om ett anslag från stiftelsen med vilket de 28.8. förde 
en busslast med veteraner på besök till Museo Militaria i Tavastehus. Stiftel-
sens anslagskommitté fattade 27.8. ett positivt beslut i ärendet som inkommit 
samma dag. På bilden nöjda och tacksamma veteraner med sina medhjälpare

Lionslotterna perioden 2014–2015

Många lotterivinster under den första veckan 
– klubbarna uppfinningsrika med lotterna

Ingen vinstresa har ännu dykt upp. 
Där finns de ännu kvar någonstans, 
konstaterar Johan. Lotterna har fått 
ett gott mottagande i klubbarna. En 
del av klubbarna har kunnat utnyttja 
lotterna på alldeles nya sätt. Förutom 

Vid guvernörsrådets möte i Helsingfors under det sista veckoslutet i augusti 
tog kortarbetsgruppen emot talrika tilläggsbeställningar av de närvarande. 
Man kunde ta med sig lotterna med detsamma och det lager som fanns på 
plats såldes slut. På bilden lotteriarbetsgruppens representant PDG Esa Oja-
palo med maka lion Minna. Foto: Sinikka Uola.

senast 31.12.2014 och aktiviteten 
bör förverkligas senast 30.6.2015.

Av distriktens ARS-kommittéord-
förande får man nödvändig informa-
tion som bl.a. gäller den nämnda 
aktiviteten och även i andra ärenden 
som berör Arne Ritari-stiftelsen ska 
ni utnyttja deras sakkunskap.

Vårt tema för perioden ” stiftel-
sen verksamhet ska bli bekant för 
varje klubb och varje lion” förverkli-
gas heltäckande. Man strävar till att 
sprida ARS-kunskap vid alla möj-
liga tillställningar och i varje möjlig 
situation. Webbsidorna uppdateras 
regelbundet, stiftelsens synlighet 

lyfts fram samt kunskap och tillvä-
gagångssätt hålls aktuella. Utveck-
lingsarbetet med service och produk-
ter effektiveras. 

Stiftelsens och Finlands Lionsför-
bunds samarbete utvecklas under 
den här perioden. Ett betydande steg 
är Tack veteranerna!-aktiviteten som 
förverkligas tillsammans.

Bästa lion!

Ni använder väl Arne Ritari-stiftel-
sens mångfunktionella adresser. Då 
man inom klubben planerar att upp-
vakta en förtjänt medlem är medlem-
skap i Ritari-gillet en utmärkt och 
uppskattad belöningsmöjlighet. Då 
ni gör på det här sättet, stöder ni för-
verkligandet av serviceaktiviteter i de 
finländska lionsklubbarna.

Många sätt att göra gott

Sinikka Uola
VDG, Arne Ritari -stiftelsens  

styrelseordförande 2014–2015

att bjuda på middag kan klubben 
nu ge en lott åt sina gäster tillsam-
mans med ett tack. På det här sättet 
kan klubbarna samtidigt marknads-
föra lionsverksamheten, ge motta-
garen gott humör och en möjlighet 
att fastän vinna en resa till Hawaii. 
Gåvan är inte en stor investering för 
klubben och den kan ännu därtill 
betalas ur aktivitetsmedel. Så klart 
måste man även ge medlemskåren 
en chans att vinna och sälja lotter 
inom klubben till alla som vill köpa. 

Klubben kan beställa flera lot-
ter från förbundets kansli enligt 
åtgången så länge de finns att få. 
Man kan ta med lotter och sälja vid 
sidan om vid olika publikevenemang 
och de kan användas som gåvor vid 
olika tillställningar. Nu lönar det sig 
att fullt ut dra nytta av vår lotteri-
aktivitet. Lotteriets avkastning går 
till 100  % till Lions ungdomsarbete, 
50  % av försäljningen returneras till 
vinnarna och vinsterna gör motta-

garen glad. Det lönar sig alltså att ta 
ut hela nyttan av möjligheterna och 
i klubbarna komma på flera.

Esa Ojapalo



5/14  LION  57

Röda Fjädern, de finländska lionens 
mest kända varumärke, kommer igen 
ut på gator och torg. Fem gånger tidi-
gare har medborgarna i Finland träf-
fat på leende och glada lion iklädda 
västar med Röda Fjädern-logon på 
ryggen. Nu är det igen tid att föra ut 
samma gäng på gator, i köpcentra 
och till varje tänkbart ställe.

För att insamlingsaktiviteten ska 
lyckas krävs det en väldig mängd 
arbete som ska göras på förhand. 
Man ska planera försäljningsartik-
larna, göra upp informationsplaner, 
få klubbarna med på det gemen-
samma målet, skapa en gedigen 
organisation med sina utbildnings-
tillfällen och höja lionandan ända 
upp till molnen.

 
Vad är målet?

Man hör ofta sägas att förbundet 
besluter det ena och besluter det 
andra då man borde göra något till-
sammans. Det är ju inte på det sät-
tet – inte besluter förbundet. Kans-
liets förträffliga personal förverkligar 
de beslut som man fattat på årsmö-
tena. Årsmötet är vårt högsta beslu-
tande organ. Röda Fjädern är allas 
vårt gemensamma beslut – klub-
barna har tillsammans beslutat att 
kampanjen genomförs. Vid årsmötet 
i Heinola klubbade man igenom att 
Röda Fjädern förverkligas 2016–2017 
och på årsmötet i Björneborg beslöt 
lionsklubbarna att tillsammans sätta 
insamlingsmålet till 5  000  000 euro. 
Det är inte förbundets beslut – det är 
allas vårt gemensamma beslut. Vårt, 

de finländska, de starka och kunniga 
lionens beslut!

Då vi håller detta i minnet är 
det inte svårt engagera sig i Röda 
 Fjädern. För att det ska lyckas kräver 
det att alla klubbar fullt ut förbinder 
sig att vara med. Då ett finländskt 
lion ger sig in på något så lyckas det 
nog. På det har man också tidigare 
sett starka bevis.

Distrikten får 
koordinatorer

Under den här hösten har Röda 
 Fjädern-arbetsgruppen eller kom-
mittén, som den nio personer stora 
kärntruppen kallar sig, försatt sig 
att förverkliga en stor mängd saker. 
Inom september utser guvernören i 
varje distrikt en distriktskoordinator 
där vi redan för tillfället (15.9.) har 
tio engagerade lion som satsar för 
fullt. Utbildningen av distriktskoor-
dinatorerna hålls i slutet av novem-
ber på förbundets kansli.

Vad kan klubbarna göra under 
hösten? I alla fall det att de fattar 
beslut om att delta i Röda Fjädern 
utgående från sina egna resurser och 
möjligheter. Och det vet vi från förut 
att ”då man går med så gör man det 
fullt ut”. Senast i slutet av året utser 
klubbarna sin egen ”Fjäder-lion” som 
får utbildning under början av nästa 
år av den egna distriktskoordinatorn.

Produktfamiljen

Röda Fjädern-kommittén samman-
kom i augusti till ett tvådagars-

seminarium i Lepolampi i Esbo. 
Trots namnet vilade man nog inte 
i Lepolampi utan man gjorde långa 
PuSu-dagar. Vi gjorde upp en lång 
lista på produkter som man kommer 
att tillverka till försäljning åt lion och 
icke-lion. En vecka efter detta hölls 
Lions Forum där över hundra delta-
gare fick säga sin åsikt om den pro-
duktfamilj som kommittén hade 
samlat ihop. Vi kommer att beakta 
åsikterna då man beslutar om hur 
den slutliga produktfamiljen ska se 
ut.

Det överlägset populäraste före-
målet var fjäderpinsen som under-
stöddes av 63 % av de svarande. Ett 
stort understöd fick också reflex, fri-
märke, diplom för dem som done-
rat stora summor, golfbollar med 
PuSu-logo och pikeskjorta för att nu 
nämna några. Då det är tid för bös-
sinsamling kommer vi att låta göra 
fjädervästar åt insamlarna.

Allt för ungdomen

Behållningen av insamlingen ska 
enligt beslutet gå till insatser för 
ungdomen. Som ungdom räknas 
15–29-åringar och av dem finns det 
i Finland över en miljon. Av dem är 
ca 5 % marginaliserade och i behov 
av hjälp. Som vi vet, av intäkterna 
går det inte en enda cent till admi-
nistration. Det är även vår styrka utåt 
sett. En mera detaljerad fördelning 
blir klar före guvernörsrådets möte 
i Ylivieska.

 I klubbarna är det nu tid att få 
liv i PuSu-ivern. Jag har hört att man 
väntat på detta och återupplivandet 
torde inte ens vara arbetsdrygt. Här-
ifrån är det fint att fortsätta framåt 
och mot det slutliga målet – intäk-
ter på 5 miljoner euro – och då kan 
vi tillsammans ropa – Ippon!

Matti Tieksola
PDCC, Röda Fjädern-ansvarig

Äntligen är Röda Fjädern här igen

Röda Fjädern-kommittén samlad på Lepolampi. Nere från vänster Reino Laine och Harri Ala-Kulju och i bakre raden 
från vänster Jaakko Harjumäki, Sari Pirinen, Matti Tieksola, Tauno Laine, Maarit Kuikka ja Aimo Silventoinen.
Röda Fjädern-kommittén samlad på Lepolampi. Nere från vänster Reinno Laine och HarHarHHar iriiiiiiriririririri lAlaAlaAlaAlaAlaAlaAlaAlalaAlaAlalaAlAllAAlAAlA -K-K-K-Ku-K-KKuKuKu-KuKuu--K-K-KuKuu-K-Ku--KuKuKK ljljuljuljuljuljuuuljuulllll ooococococococh ih ih ih iiii bbbbabab krkrekrere raradendenn
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Laakkonen
Yhtiöt

Juuret metsässä
Sydän autokaupassa
Mahti mediassa
Maine liiketoiminnassa

golfpiste.com/kytajagolf/

Painotuotteissa

LAATU
Ymmärsimme jo aikapäivää 

sitten, että painotuote on monelle 
asiakkaalle tärkein ja usein myös 

ainoa kanava oman viestinsä ker-
tomiseen. Siksi me Punamustalla 
olemme tehneet paljon töitä sen 

eteen, että jokainen painoprosessi 
on hoidettu alusta loppuun –  

aineistosta postitukseen – laaduk-
kaasti ja ammattimaisesti riippu-

matta siitä, onko kyseessä pieni 
digipainos vai miljoonapainos. 

www.punamusta.com 

ratkaisee!
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