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Kutsu kuvernöörineuvoston
kokoukseen 3/14–15 ja Lions-seminaariin
Inbjudan till guvernörsrådets möte 3/14–15
och lionsseminarium

Aika – Tid
21.–23.11.2014
Paikka – Plats Ylivieskatalo Akustiikka, Koulukatu 2 B, 84100 Ylivieska
(www.akustiikka.ylivieska.fi)
Hotelli Käenpesä, Lintutie 1, 84100 Ylivieska (www.hotellikaenpesa.fi)
OHJELMA – PROGRAM
Perjantai – Fredag 21.11.2014 Hotelli Käenpesä
14.00
Lions-liiton hallituksen kokous – Lionsförbundets styrelsemöte
20.00
Get-together, buffet-illallinen – supé
Lauantai – Lördag 22.11.2014 Ylivieskatalo Akustiikka
08.00–10.00 Ilmoittautuminen, tulokahvi – Anmälning, ankomstkaffe
10.00–11.15 Avajaisjuhla – Öppningsfest
11.15–12.30 Lions-seminaari – Lionsseminarium
Teema – Tema: ”Lionien tulevaisuus” ”Lions framtid”
12.30–13.30 Lounas – Lunch
13.30–14.30 Lions-seminaari – Lionsseminarium
Teema – Tema: ”Esimerkeillä eteenpäin” ”Framåt genom exempel”
14.30–15.00 Kahvi – Kaffe
15.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous, avoin tilaisuus
– Guvernörsrådets möte, öppet tillfälle
18.30–24.00 Iltajuhla, MJF- ja ARS –juhla (smokki tai tumma puku)
– Kvällsfest, MJF- och ARS-jubileum (smoking eller mörk kostym)
Puolisot – Partners
08.00–13.30 Kuten lionit – Som lions
13.30–17.00 Puuhkalan kotiseutumuseo, esitelmiä, näyttelyitä ja kahvitarjoilu
– Puuhkala Hembygdsmuseum, föredrag, utställningar och kaffeservering
18.30–24.00 Iltajuhla, MJF- ja ARS-juhla kuten lionit
– Kvällsfest, MJF- och ARS-jubileum som lions
Sunnuntai – Söndag 23.11.2014 Hotelli Käenpesä
09.00–12.00 Koulutuksia ja kokouksia – Utbildningar och möten
12.00–13.00 Lounas – Lunch

Toimituksen näkökulmasta

Värikäs vuosikongressi

K

anadalaiset leijonat osaavat järjestää suuria tilaisuuksia. Nyt neljännen kerran pidetty järjestön vuosikongressi vietiin läpi onnistuneesti.
Suomalaisia oli tällä kertaa mukana 70 henkeä ja joukon näkyvyys
oli esimerkillinen. Tosin ei niin mahtava kuin vuosi sitten Hampurissa, mutta
silloin olikin mukana lähes 350 henkeä. Suomen liput heiluivat iloisesti niin
kansainvälisessä paraatissa kuin Air Canada Centren avarassa kokoussalissa.
Aihetta olikin, sillä pitkän tauon jälkeen kansainväliseen hallitukseen valittiin suomalainen Jouko Ruissalo. Ehkä lähellä on sekin hetki, että ehdokkaamme Harri Ala-Kulju valitaan järjestön II varapresidentiksi.
Edessä ovat ratkaisun ajat. Mahdollisesti jo ensi vuonna tiedämme enemmän. Odottaminen on ollut pitkä, ja siksi myönteinen ratkaisu olisi Suomelle kuin lottovoitto! Suomi on huomattu muuallakin, sillä ensi kevään
aikana kaikki kansainväliset presidentit saapuvat vierailulle maahamme.

Vahvempina yhdessä
Lauluillaan jäsenkuntaa innostava kansainvälinen presidentti Joe Preston
nimesi teemakseen ”Vahvimpina yhdessä”. Hän sanoo, että me keskitymme
palveluun, mutta vahvuutemme on jäsenistössä. Mitä enemmän meillä on
jäseniä, sitä paremmin voimme palvella.”
Ja voimakkaimmin olemme vahvempina yhdessä. Prestonin jäsenaloite
onkin ASK1 (Pyydä yhtä). Sen tavoitteena on saada lionit esittämään ennätysmäärän liittymiskutsuja. Siis: Kysy pois!
Lähivuosien aikana vuonna 2017 pidettävä 100-vuotisjuhla on palvelun
juhla. Kolmen vuoden aikana maailmanlaajuisesti pyritään palvelemaan 100
miljoonaa ihmistä. Se on todellinen vuosisadan haaste.

Tervetuloa! – Välkommen!

Toimintaa riittää

SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Finlands Lionsförbund rf
Tuomo Holopainen
Maarit Kuikka
puheenjohtaja - ordförande
pääsihteeri - generalsekreterare
ILMOITTAUTUMINEN KUVERNÖÖRINEUVOSTON KOKOUKSEEN JA SEMINAARIIN
Anmälning till guvernörsrådets möte och seminarium
Ilmoittautumiset ja ateriapalvelut pyydetään varaamaan viimeistään 30.10.2014
Lions-liiton sivulla www.lions.fi/jasenille/kokouksia/ olevan linkin kautta. – Vänligen anmäl
dig och reservera måltider senast 30.10.2014 genom länken på Lionsförbundets webbsida.
Lion
Puoliso – Partner
Ilmoittautumismaksu – Anmälningsavgift
10 €
5€
(pakollinen – obligatorisk)
Perjantai – Fredag 21.11.2014
Lounas – Lunch
20 €
20 €
Illallinen – Supé
30 €
30 €
Lauantai – Lördag 22.11.2014
Tulokahvi – Ankomstkaffe
5€
5€
Lounas – Lunch
20 €
20 €
Iltapäiväkahvi – Eftermiddagskaffe
5€
5€
Iltajuhla – Kvällsfest
45 €
45 €
Puoliso-ohjelma – Partnerprogram
15 €
Sunnuntai – Söndag 23.11.2014
Buffet-lounas – Lunchbuffé
20 €
20 €
Ilmoittautumismaksut ateriapalveluineen laskuttaa LC Ylivieska/Savisilta tehdyn
varauksen mukaan. Anmälningsavgifter jämte måltider faktureras av LC Ylivieska/
Savisilta enligt gjord reservering.
MAJOITUS – LOGI
Hotelli Käenpesä, Lintutie 1, 84100 Ylivieska
1 hengen standard/economyhuone – för 1 person
2 hengen standard/economyhuone – för 2 personer
3 hengen economyhuone – för 3 personer
1 hengen businesshuone – för 1 person
2 hengen businesshuone – för 2 personer
1 hengen suite – för 1 person
2 hengen suite – för 2 personer

65 euroa/vrk/dygn
90 euroa/vrk/dygn
126 euroa/vrk/dygn
100 euroa/vrk/dygn
120 euroa/vrk/dygn
135 euroa/vrk/dygn
170 euroa/vrk/dygn

Varaukset suoraan hotelli Käenpesästä, kiintiö ”KVN”, viimeistään 30.10.2014:
– Bokningar direkt från hotell Käenpesä, kvot ”KVN”, senast 30.10.2014:
www.hotellikaenpesa.fi, puh. – tel. 08 423 611, fax 08 423 662, e-mail kaenpesa@hotellikaenpesa.fi
Majoituskustannukset maksetaan paikan päällä hotelliin. – Logiavgiften betalas direkt till hotellet.
Lisätietoja: – Tilläggsuppgifter: DG Heikki Hemmilä, puh. – tel. 040 503 5598.

Kun seuraa Lion-lehden Klubien arkea ja juhlaa -palstaa, voi vain todeta
klubien toiminnan monipuolisuuden ja runsauden. Nytkin esillä on toistakymmentä sivua klubien kertomuksia työstään. Ja kuitenkin kaikki klubit eivät ole ehtineet kertoa tekemisistään. Eivätkä kaikki jutut ole mahtuneet lehteen. Mukana on erittäin suuria ja vaativia ponnisteluja. Erityisen
kiitoksen ansaitsee LC Oripään mahtinäyttö talkoohengestä ja organisointikyvystä. OKRA-maatalousnäyttely lukeutuu maailman suurimpiin leijonien järjestämiin yleisötapahtumiin. Se on vuosien aikana kasvanut Suomen suurimmaksi maatalousnäyttelyksi.
Paikallisen toiminnan lisäksi klubit ovat mukana valtakunnallisissa ja
jopa kansainvälisissäkin aktiviteeteissa. Tässäkin lehdessä esitellään lukuisia palvelu- ja varainkeräysaktiviteetteja. Esillä ovat mm. jo alkanut Kiitos
veteraanit -aktiviteetti, Anna tukesi nuorisolle -arpajaiset, Joulukorttiaktiviteetti, Nenäpäivä ja Lions Quest.

Aurinkoa matkaan
Toimintakausi 2014–2015 alkoi aurinkoisissa merkeissä. Ennätyshelteet,
vaikkakin ukkosmyrskyjen säestäminä, johdattelevat toimintamme Melvin
Jonesin lähes 100 vuotta sitten viitoittamalle tielle. Ehkäpä nämä aurinkoiset säät antavat voimia koko toimintakauden ajaksi palvelutyöhömme.
Prestonin mukaan karjaistaan leijonat. Mutta karjunta ilman vakaumusta
on vain kovaa ääntä!
Vahvimpina yhdessä.

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Lion

Suomi – Finland

21. elokuuta

Perustettu 20.3.1955

• JULKAISIJA
Suomen Lions-liitto ry
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
09 565 5950
• TOIMITUS
Raimo Naumanen
Vastaava päätoimittaja
Rahusentie 9 B
70340 KUOPIO
puh. 017 3641 349, 050 559 5784
e-mail: raimo.naumanen@lions.fi
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Uutisaineistot:
leijonalehti@lions.fi tai
toimitus@lions.fi
Bo Lindberg
Svenskpråkig redaktör
Askvägen 11, 21600 Pargas
mobile 050 542 6806
e-mail: bo.lindberg@lions.fi
lionstidningen@lions.fi
LEOLEHTI
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 HELSINKI
puh. 050 340 6585
e-mail: leolehti@leo-clubs.fi
• TALOUS
Maarit Kuikka
Kirkonkyläntie 10
00700 HELSINKI
puh. 09 565 59510, 040 580 2494
e-mail: maarit.kuikka@lions.fi
• OSOITTEEN MUUTOKSET
Marja Pakkanen
puh. 09 565 59 515
e-mail: marja.pakkanen@lions.fi
• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Ilmoitusmyynti YWC OY Veli Matti Wilska
Isoharjantie 4 C rakennus 3
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@ywc.fi
Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@ywc.fi
kirjeitse osoitteella YWC OY Veli Matti Wilska,
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi
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KANNEN KUVA: Toronton kansainvälisessä vuosikongressissa leijonaperhe sai johtajakseen iloisen, laulavan, säveltävän ja sanoittavan myyntijohtajan Joseph ”Joe” Prestonin Arizonasta Yhdysvalloista. Mesa Host
Lions Clubiin Preston liittyi vuonna 1974 ollessaan 21-vuotias. Hänellä
ja puolisollaan Jonilla on kaksi poikaa ja tytär sekä seitsemän lastenlasta,
kaikki alle 7-vuotiaita. Lionshenkeä suhteessa on mm. se, että Joe kosi
Jonia USA:n ja Kanadan lionien foorumissa Kanadassa. Heitä ei kuitenkaan silloin vihitty, vaikka silloinen kansainvälinen presidentti oli tuomari. Prestonin teema kaudelleen on Strenghen the Pride (Vahvimpina
yhdessä). Kuva: LCI.

Kansainvälinen presidentti
Joseph ”Joe” Preston ja
puoliso Joni

Sivuilta löydät mm:
Globaalinen palvelualoite
Vuosikongressin maailmanlaajuinen aloite on palvella 100 miljoonaa ihmistä juhlavuoteen 2017
mennessä. Aloite tuo yhteen maailman kaikki
lionsklubit juhlistamaan järjestön 100-vuotista
toimintaa vuonna 2017. Vuosikongressin mielenkiintoisin äänestys oli kilpailu II varapresidentin paikasta. Miltonista kotoisin oleva
Robert E.Corlew voitti kamppailun noin 500
äänellä. ................................................… 8–9

LCI:n hallitus …………........................……. 11
Suomalaishetkiä
Holopainen puheenjohtajaksi
Hyvällä tuulella -mainoksen mukai-sesti lähes 2000 suomalaista leijonaa kokoontui Poriin kesäkuussa
päättämään tulevan kauden toimin-nastaan. Puheenjohtajiksi valittiin Tuomo Holopainen ja Jari Rytkönen, molemmat ilman äänestyksiä. Merkittäviä päätöksiä olivat tulevien vuosien toimintasuunnitelmat, Punaisen sulan tavoite
5 miljoonaksi, Anna tukesi nuorisolle -arpajaisten
myynti laajenee myös jäsenkunnan ulkopuolelle,
Kiitos veteraanit palveluaktiviteetti on käynnistymässä ja 100-vuotisjuhlallisuuksiin valmistaudutaan. Vuoden 2018 vuosikokouspaikaksi valittiin
Oulu. ..…...........................................… 16–17

Lehden vastuu ilmoituksen
julkaisemissa sattuneessa
virheessä rajoittuu ilmoituksesta
maksetun määrän palauttamiseen.
• LION-LEHTI VERKOSSA
www.lions.fi
• SEURAAVAT LIONIT
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 palautetaan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto
kuhunkin numeroon on jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen lehden
viimeistä aineistopäivää.
Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149
• PAINO
• TOIMITUSNEUVOSTO 2014–2015
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski,
LC Helsinki/Floorankenttä (N-piiri)
(0400 450 954)
Jäsenet: DC Heimo Turunen
LC Pudasjärvi (L-piiri) (040 385 281) ja
DC Pirjo Nyman, LC Viitasaari/Karoliina
(G-piiri) 050 406 0479.
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös virkansa puolesta kansainvälisen hallituksen
viimeisin jäsen, ID Jouko Ruissalo, LC Helsinki/Mellunmäki, liiton puheenjohtaja CC
Tuomo Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari
sekä pääsihteeri, lion Maarit Kuikka, LC
Helsinki/Malmittaret.
LION-lehti on Lions Clubs Internationalin
virallinen julkaisu, joka julkaistaan hallituksen luvalla 20 kielellä: englanti, espanja,
japani, ranska, ruotsi, italia, saksa, suomi,
flaami, korea, portugali, hollanti, tanska,
kiina, norja, islanti, turkki, kreikka, hindi
ja thai. LION-lehti on LCI:n suomenkielinen julkaisu.

Vahvimpina yhdessä
Kansainvälisen presidentin Joe Prestonin teema
Vahvimpina yhdessä (Strenghen the Pride) sisältää paljon asioita, joiden kautta olemme yhdessä
vahvimpia. Se sisältää myös haasteen ja kutsun
PYYDÄ YHTÄ (Ask1) kysymään vähintään yhtä
uutta jäsentä mukaan. Jos 1,35 miljoonaa leijonaa kysyisivät jokainen yhtä uutta jäsentä, jäsenmäärämme voisi olla melkoisen suuri. Siis KYSY
pois! ………………....................................…. 10

Noin 70 hengen suomalaisleijonien ryhmä esiintyi Torontossa näyttävästi. Liput heiluivat jälleen
(kuva) ja eri tilaisuuksissa suomalaiset huomioitiin. Lämpimin hetki oli kun PID Harri Ala-Kulju
esitteli suomalaisen ID-ehdokkaan Jouko Ruissalon suuren yleisön edessä ja kun Jouko päätösistunnossa kutsuttiin lavalle kansainvälisen hallituksen jäsenenä. Suuressa kansainvälisessä paraatissa Suomi oli mukana Pohjoismaiden ryhmässä
ja ryhmä arvosteltiin kolmanneksi parhaaksi.
Kultamitalin Suomeen toi kuitenkin piirilehtien sarjassa A-piirin Jalopeura. Menestystä täydensi G-piirin Metso-Leijona kunniamaininnalla.
Klubisarjassa LC Vantaa sai myös kunniamaininnan. ……………......................................…… 9

Palvelu- ja varainhankinta-aktiviteetit ... 22–28
Lions Quest on nousussa ………………. 30–33
Kuka on kukin liitossa? ………….......… 36–37
Tervetuloa uudet jäsenet! ………….… 44–45
Klubien arkea ja juhlaa ………........…. 48–60
Svenska sidor ………………………......... 72–81
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Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

Älkää kätkekö ylpeyttänne
 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti Joseph ”Joe” Preston,
Post Office Box 1060 Dewey,
Arizona USA.
Edellisen kauden presidentti
Barry J. Palmer Post Office, Box 200,
Berowra NSW 2081, Australia.
Ensimmäinen varapresidentti DR
Jitsuhiro Yamada, 2-4 Shimamachi,
Minokamo-shi, Gifu-Ken, Japani.
Toinen varapresidentti Robert
E. ”Bob” Corlew Tennesee, USA.
Yhteydet virkailijoihin: Lions Clubs
International , 300 W, 22nd St. Oak
Brook, Illinois, 60523-8842 USA.
 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen vuoden johtajat:
KARLA N. HARRIS, Wisconsin, USA,
ROBERT S. LITTLEFIELD, Minnesota,
USA, KEMBRA L.SMITH, Georgia,
USA, JACK EPPERSON, Nevada,
USA, A.D.DON SHOVE, Washington,
USA, LINDA L.TINCHER, INDIANA,
USA, EDWARD FARRINGTON New
Hampshire, USA, JORGE ANDRÉS
BORTOLOZZI, Coronda, Argentina,
YOSHINORI NISHIKAWA, Hyogo,
Japani, DR. JOONG-HO SON Daejeon,
Korea, CHARLIE CHAN, Singapore,
JOUKO RUISSALO, Helsinki, Suomi,
SVEIN ǾYSTEIN BERNTSEN, Hetlevik,
Norja, GEORGE TH. PAPAS, Limassol,
Kypros, ERIC R. CARTER Auckland,
Uusi Seelanti, N.S. SANKAR Tamil
Nadu, Intia, RATNASWAMY
MURUGAN, Kerala, Intia.
Toisen vuoden johtajat:
ALEXIS VINCENT GOMES PointeNoire, 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.
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Kuva: John Timmerman

LCI:n hallitus 2014–2015

Muistatteko, millaisia olitte 21-vuotiaina? Minä muistan, ja sallikaa
minun sanoa, että minulla oli silloin vielä paljon kasvamista. Olin
ujo, jopa arka. Liittyminen Mesa
Host Lions Clubiin Arizonassa tuntui kuitenkin mukavalta, jopa voimaannuttavalta, vaikka olinkin klubin nuorin jäsen.
Klubi laittoi minut heti töihin,
ja useat jäsenet toimivat loistavasti roolimalleinani ja mentoreinani. Nykyään olen kuin kotonani
johtotehtävissä ja puheiden pitämisessä, kuten minun on tietysti oltavakin uutena kansainvälisenä presidenttinänne.

Vahvempina yhdessä
Olen muille lioneille velkaa oman
kasvuni lionina ja ihmisenä.
En halunnut edellä mainitulla
pelkästään esitellä itseäni vaan
myös valaista paremmin presidentin teemaani. Kannustan lioneita
tänä vuonna olemaan Vahvempina
yhdessä. Olkaa yhdessä vahvempia
esimerkiksi palvelun, jäsenkehityksen ja klubidynamiikan avulla. Kehittykää lioneina ja käyttäkää hyväksi
parhaita voimavaroja: toisia lioneita.
Meillä kaikilla on ympärillämme roolimalleja ja mentoreita. Kasvattakaamme kaikki klubejamme ja omaa
henkilökohtaista haluamme palvella
tukeutumalla toisiimme ja oppimalla
toinen toisiltamme.

lessä, että meidän vahvuutemme on
sekä omanarvontuntomme vapaaehtoistyön tekijöinä että lions-perheemme.

Joe Preston
Lions Clubs Internationalin
presidentti

Lion-nimi symboloi
voimaa ja uskollisuutta
“Lion” on upea nimitys. Perustajamme valitsivat sen, koska se symbolisoi rohkeutta, voimaa, toimeliaisuutta ja ennen kaikkea uskollisuutta. Vuonna 1931 ilmestyneessä LION-lehdesssä oli juttu,
jonka mukaan Lion-symboli “tarkoittaa uskollisuutta ystävälle, uskollisuutta periaatteelle, uskollisuutta
velvollisuudelle, uskollisuutta luottamukselle”.
Laittaessamme tänä vuonna käyntiin vuonna 2017 vietettävän satavuotisjuhlamme juhlinnan vahvistakaamme rohkeuttamme, voimaamme, toimeliaisuuttamme ja
uskollisuuttamme. Kuten upea Helen
Keller on sanonut: “Yksin voimme
tehdä vain vähän, yhdessä voimme
tehdä niin paljon.” Olkaamme vahvempia yhdessä ja pitäkäämme mie-

Joni Skiftesvik

KATSASTUS

”Pikku vikoja. Heleppo korjata.”
Rouhea komedia katsastusreissusta ja isäksi tulemisesta.
Vaikka Mallulla on paino jo pahasti etuakselilla, Viltterin on
ennen perhe-elämän aloittamista vielä katsastettava Ruotsista
ostettu Hillman. Ja kun ollaan liikenteessä, naarmuja tulee
muuhunkin kuin autoon. Polttoaineena livebändin soittama
Irwinin ja Baddingin musiikki.
Ohjaus Heikki Kujanpää

ENSI-ILTA 31.10.2014

Liput 28 € - 19 €
www.lippu.fi alk. 16,50 €
Kaikki hinnat sisältävät palvelumaksun
Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min +pvm)
Ryhmämyynti (03) 752 6000
Väliaikatarjoilut (03) 782 6474
www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Ei mikään tavallinen Joe
Uusi presidenttimme ei ole tavallinen lion. Tai onhan
hän kai sittenkin. Lisäksi hän toivoo, että te olette
lioneista yhtä innostuneita kuin hän itse ja että te
korjaatte samanlaista satoa ja saatte sadostanne
samanlaisen hyödyn kuin hän.
Taiteilijana Preston haluaa lionien luovan omat mestariteoksensa palvelusta omilla
paikkakunnillaan. Kuva: John Timmerman.

Toimintavuonna 2014–2015 voimme iloita jo etukäteen siitä, että
meitä johtaa lion, joka myös tarttuu toimeen ja on johtajana äärimmäisen vakuuttunut lionien arvosta
ja kyvystä nousta seuraavalle palvelutasolle.
***
Kaipaako Joe Preston esittelyä? Kansainväliseksi presidentiksi ei tietystikään tulla olemalla vain tavallinen
Joe. Hän on myyntijohtajana the
Sanderson Ford -yrityksessä, joka
on Arizonan suurin Ford-myyjä.
Hänellä ja Jonilla on kolme aikuista
lasta, jotka kaikki muistelevat hellästi
idyllistä perhe-elämää.
Nykyään Jonin ja Joen elämänpiiriin on tullut uusi sukupolvi. Heillä
on seitsemän lastenlasta, kaikki alle
7-vuotiaita poikia. Mikään lionsjoukon eripura tai kiista ei heilauta isoisää, joka ei epäröi mennä mukaan
pikkupoikien riemukkaisiin hulinoihin.
Arizonan lionit tutustuivat Prestoniin vuonna 1974, jolloin tämä liittyi Mesa Host Lions -klubiin. Preston
oli vasta 21-vuotias. Työtoveri kutsui hänet kokoukseen mutta ei koskaan itse palannut lioneihin. Preston
puolestaan ei ole koskaan lähtenyt
lioneista. ”Lionit ottivat minut täysin siipiensä suojaan”, sanoo Preston. “Kun menimme ulos tekemään
palvelutyötä, mukana saattoi olla
80-vuotias lion lastaamassa sanomalehtinippuja jätepaperikeräykseen ja
auttamassa kierrätyksessä. Oli aika
vaikeata kieltäytyä tekemästä omaa
osuuttaan.”
Nuorena lionina Preston löysi
itsensä taas toimimasta nuorten
kanssa. Hän oli mukana näköseulonnassa ja lukutaidon edistämisessä. Hän ei myöskään arkaillut
osallistua mihinkään tarjolla olleeseen palveluhankkeeseen. Juuri
tämänkaltainen halukkuus astua
esiin lujitti hänen asemaansa lionina ja sai hänet kokemaan eräänlaisen valaistuksen ”päivästä, jol-

Prestonin lapset (vasemmalta) Tony, Karli ja Dustin muistelevat lämpimästi, kuinka he viettivät kasvuiässä aikaa
isänsä kanssa. Kuva: John Timmerman.

loin minusta tuli lion“. Lionina olen
oppinut todella monia taitoja, joita
olen pystynyt käyttämään työelämässäni. Mukaan liitytään tietyistä
syistä. Mukana pysytään tietyistä
syistä. Lionien joukosta löytyi yksi
erityinen suhde. Pankinjohtaja Joni
tajusi, että hänen oli aika osallistua
enemmän paikkakuntansa asioihin
ja hän liittyi Pinnacle Peak Lioness
Clubiin. Seuraavan vuoden piirikuvernööri Joe ilmestyi perustajajäsenten jäseneksiottoseremoniaan. Osavaltion vuosikokouksessa Joni ja Joe
tapasivat toisensa uudelleen.
“Minua veti puoleensa Joen energisyys, hänen innostuksensa elämästä ja juuri hänen hyvä sydämensä. Heidän lions-väritteinen
suhteensa nousi uudelle tasolle
USA:n ja Kanadan lionien foorumissa Kanadassa, kun Joe Preston
kosi Jonia. Silloinen kansainvälinen
presidentti, tuomari Brian Stevenson
tarjoutui vihkimään heidät siltä paikalta. He kieltäytyivät kohteliaasti,

mutta tämän jälkeen tuomari julkisti
heidän kihlauksensa juhlaillallisella
3000-päisen yleisön edessä.
Joen ja Jonin lions-aiheinen elämä
jatkui yhdessä lasten kanssa. Prestonit veivät lapset mukanaan kongresseihin ja palveluhankkeisiin.
“Me kasvoimme lionien parissa.”
Nykyään lapset ovat omillaan ja
Prestonit asuvat Deweyssa, joka on
500 ihmisen maaseutupaikkakunta.
Joe oli Bradshaw Mountain Lions
Clubin perustajajäsen vuonna 2001.
Hän oli ollut Prescott Sunrise Lions
Clubin jäsen useita vuosia muutettuaan työpaikkasyistä.
Ne, jotka ovat palvelleet Prestonin rinnalla, todistavat hänellä olevan ihmissuhdetaitoja, dynaaminen persoonallisuus ja avuliaisuutta
muita kohtaan. ”Joe ja Joni ovat
upea pariskunta. Heidän kanssaan
on todella mieluista tehdä töitä.”
Ylistys saa Prestonin vaivautuneeksi. Mieluummin hän kiinnittää
huomion edessä olevaan tehtävään.

“Virkakautenani haluan tehdä kaikkeni lisätäkseni tarjoamamme palvelun määrää ja auttaa klubejamme
olemaan tuottavampia ja tehokkaampia”, hän sanoo. “Meidän on
otettava käyttöön uusia strategioita
tämänhetkiseen tekemiseemme ja
vietävä se seuraavalle tasolle.”
***
Missä Joe Prestonin tapaa? Paras
veikkaus olisi lionshankkeessa grillin takana tai myyntikojussa lippuja
myymässä tai silmätarkastusta pitämässä. Kaikkein todennäköisimmin
löydät Prestonin keskeltä palveluhanketta, et mistään syrjästä. “Hän
on paikalla tarjoamassa spagettia tai
kääntämässä pannukakkuja”, sanoo
Bradshaw Mountain Lions Clubin jäsen Lynne Fortney. “Hän on
lionismin ruumiillistuma. Hän näyttää hyvää esimerkkiä meille muille.”
Jay Copp
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Puheenjohtajan palsta

Vahvempina yhdessä
Kesälomat alkavat olla ohitse ja
koko suuri Leijonaperhe on täynnä
tarmoa.
Porin vuosikokousjärjestelyt saivat paljon kehuja ja kiitoksia niin
kotimaisilta kuin myös kansainvälisiltä vierailta, eikä syyttä. Vuosikokouksessa linjattiin yksimielisesti Lions-toiminnan pidemmän
aikavälin päämäärät ja hyväksyttiin toimintakauden 2014–2015
tavoitteet ja toimintasuunnitelma.
Tutustu toimintasuunnitelmaan,
joka on Lions-liiton nettisivuilla
www.lions.fi / jäsenille.
Kansainvälisessä vuosikokouksessa Torontossa Suomen lionstoiminta sai osakseen paljon positiivista huomiota. A-piirin Jalopeura -lehti arvioitiin kansainvälisen järjestömme parhaaksi piirilehdeksi ja kunniamaininnan sai G-piirin Metso-Leijona -lehti. Paraatissa
Pohjoismaiden yhteinen osasto saavutimme kolmannen sijan. Kansainvälisen hallituksen jäseneksi valittiin
entinen Lions-liiton puheenjohtaja
Jouko Ruissalo.

Toimintaympäristömme
muuttuu nopeasti
Alkaneella toimintakaudella tarvitsemme innostunutta ja motivoitunutta asennetta. Toimintamme tarkoitus, arvopohja ja eettiset periaatteet antavat meille vahvan pohjan toimia. Toimintaympäristömme
on todellisessa myllerryksessä, ja se
vaikuttaa myös lionsklubien toimintaedellytyksiin. Myös me joudumme
miettimään mihin rahkeemme riittävät ja miten meidän tulisi huolehtia
toimintakyvystämme. Nopeus vastata muutostarpeisiin ei ehkä aina
ole riittävä, mutta pääasia on kuitenkin se, että kehitystyötä tehdään
jatkuvasti.
Tavoitteemme alkaneelle kaudelle ovat realistiset, mutta tulokset
eivät tule itsestään. Yhdessä tehtyihin päätöksiin on sitouduttava ja toiminnan on oltava päämäärätietoista.
Toimintamme ehdottomasti tärkein
yksikkö on klubi. Kun klubit voivat
hyvin, voi koko järjestömme hyvin.
Jokaisen lionin tulee kantaa vastuu
siitä, että jäsenistö viihtyy klubeissa,
näin lionstoiminta on voimissaan
myös tulevina vuosina.
Jäsenmäärän säilyttäminen ja
kasvattaminen vaatii ehdottomasti
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töstapoihin. Meidän on huolehdittava, että noudatamme kaikessa toiminnassamme lionstoiminnan periaatteita.
Lionstoiminnan brändäyksen ja
imagon rakentamiseen tarvitsemme
käytännön tekoja ja niistä kertovaa viestintää. Syksyn aikana toteutamme Lionsbrändin kehittämisen workshop-viikonloppuja. Toivon mahdollisimman monen osallistuvan niihin. Hyvän Lionsbrändin rakentamiseen tarvitaan jokaisen lionin myötävaikutusta. Kun
Lionsbrändi on vetovoimainen, säilytämme paremmin nykyisen jäsenistön, saamme helpommin uusia
jäseniä ja näin kykenemme suoriutumaan jatkossakin hyvin palveluprojekteista.
LC Karkun presidentti Hannu Ylinen (kuvassa vasemmalla) totesi projektin
olleen 2 ½ vuoden mittainen. Sen aikana rakennettiin uimarannan lisäksi grillikatos, saniteettitilat ja leikkimökki. Rannan luovutus- ja avajaistilaisuus veti
paikalle satoja sastamalaisia lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Projekti oli mittava
– tuhansia talkootunteja ja merkittävä taloudellinen panos – kiitos leijonat.

uusien klubien perustamista. Toivon, että tässä asiassa piirikuvernöörit ja klubien presidentit saavat tarvittavan tuen, jotta hankkeissa onnistutaan. Se on yhteinen etumme – ennen kaikkea se on
apua ja tukea tarvitsevien lähimmäistemme etu. Mitä enemmän meitä
on, sitä paremmin kykenemme auttamaan tukea tarvitsevia. Edellisen
kauden aikana saimme LCI:ltä merkittävän taloudellisen avun jäsenasioiden kehittämiseksi. Kesän aikana
liiton jäsentoimikunta on valmistellut konkreettisia toimenpiteitä ja
uskon, että pääsemme positiivisen
kehityksen tielle.

Toimintamme keskiössä
ovat lapset ja nuoret
– sotiemme veteraaneja
unohtamatta
Maassamme on syrjäytymisvaarassa kymmeniätuhansia lapsia ja
nuoria, siksi olemme nostaneet heidät toimintamme keskiöön. Pystymme tarjoamaan lapsille ja nuorille ja heidän vanhemmilleen monipuolisen palveluvalikoiman. Innostan klubeja osallistumaan nousevan
sukupolven hyvinvoinnin kehittämiseen, joko omilla paikallisilla aktiviteeteilla tai osallistumalla valtakunnallisesti toteutettaviin aktiviteettei-

hin. Olemme sitoutuneet moniin lasten- ja nuorten projekteihin ja niiden
rahoitusta tuetaan Anna tukesi nuorisolle -arpajaisilla sekä Joulukorttien
myyntituotoilla. Nämä molemmat
ovat projekteja, jotka jäsenistömme
hyväksyi yksimielisesti Lions-liiton
vuosikokouksessa. Kyseessä on pieni
raha meidän jokaisen lompakosta –
hoidetaan homma yhteistuumin.
Vuosikokouksessa 2013 hyväksytty Kiitos Veteraanit! -palvelukampanja on jo käynnistynyt klubeissa. Tässä aktiviteetissa on kyse
palvelusta, ei varainkeräyksestä.
Sotiemme veteraanit ovat toivoneet, että leijonat poistaisivat yksinäisyyttä. Se onnistuu ottamalla
yhteyttä veteraaneihin ja vierailemalla heidän luonaan ja samalla
voimme tehdä pieniä palvelutöitä.

Johtamisessa ja
viestinnässä noudatetaan
avoimuuden periaatteita
Kuten olen usein todennut, viestintä
on johtamista ja johtaminen on viestintää. Ympäristömme nopea muutos edellyttää meiltä suurempaa
avoimuutta ja aktiivisempaa sisäistä
ja ulkoista viestintää. Ihmisten välinen vuorovaikutus perustuu luottamukseen, rohkaisuun, toisten erilaisuuden hyväksyntään ja hyviin käy-

Kansainvälinen johto
vierailee Suomessa
Suomen lionstoiminta on hyvässä
maineessa maailmalla. Tällä kaudella
poikkeuksellista on, että kaikki kansainväliset presidentit ovat tulossa
vierailulle Suomeen. Jo toiselle Suomen vierailulleen saapuu helmikuun
alussa 1. kansainvälinen varapresidentti Dr. Jitsuhiro Yamada. Niin
ikään toiselle Suomen vierailulleen
saapuu huhtikuun alussa kansainvälinen presidentti Joe Preston ja Lionsliiton vuosikokoukseen Vuokattiin
osallistuu 2. kansainvälinen varapresidentti Bob Corlew. Suomen lionit,
pidetään lippu korkealla ja näytetään
tekojemme kautta miten aktiivisista
ja tuloksellista toimintamme on.

Olen käytettävissä
– ota yhteyttä
Tulen mielelläni vierailemaan klubien ja piirien tapahtumissa, juhlien
lisäksi myös palveluaktiviteeteissa.
Näihin yhteyksiin olisi hyvä saada
myös mediatapaamisia. Olen huomannut, että paikallis- ja aluelehdet
kirjoittavat mielellään Lions-toiminnasta. Ottakaa rohkeasti yhteyttä,
olen teitä varten.
Toivon kaikille lioneille, puolisoille ja leoille menestystä ja jatkuvaa intoa tärkeässä Lions-tehtävässä.
Vahvempina yhdessä!

Tuomo Holopainen
puheenjohtaja

Pääsihteerin palsta

Miksi Lions-liitto
on olemassa?
Kauden 2013–2014 viimeisenä päivänä tapasin henkilön, joka ammatikseen tukee, sparraa ja konsultoi erityisesti järjestöjä jäsenhankinnassa, markkinoinnissa ja viestinnässä. Esittelin brändityötä ja
Taloustutkimuksen vuodentakaisen
tunnettuuskyselyn tuloksia. Viestimme ”Monta tapaa tehdä hyvää”
sai suotuisan vastaanoton.
Keskustelun aikana minulta
kysyttiin, olemmeko miettineet,
miksi ylipäätään olemme olemassa?
Mitä tapahtuisi, jos Lions-liitto lakkaisi olemasta? Mitä ominaisuuksiamme haluamme tuoda esille? –
Siinäpä kysymyksiä kerrakseen.
Tein tuona hetkenä päätöksen,
että vastaamme näihin kysymyksiin
kaudella 2014–2015 YHDESSÄ! Siihen meille tarjoaa mahdollisuuden
brändityö ja siitä järjestettävä ns. piirikierros. Piirikierroksen aikataulu on
muutamaa piiriä vaille valmis palstan kirjoitushetkellä. Seuraa piirikuvernöörisi tiedotteita, Lion-viestejä
ja www-sivuja brändipäivän osalta
ja tule mukaan!

Porin vuosikokous
päätti kotimaisen Lionskauden, Toronton
kansainvälinen kokous
avasi seuraavan
Noin 2000 leijonaa kokoontui kesäkuun alussa Porin vuosikokoukseen. Kiitos kaikille osallistujille ja
erityissuuret kiitokset vuosikokouksen järjestäjille! Vuosikokouksen
päätöksistä ja viikonlopun tapahtumista voit lukea lisää tämän lehden sivuilta.
LCI:n kansainvälisessä kokouksessa Torontossa oli 69 suomalaista
osallistujaa. Matkassa oli montakin
kohokohtaa, niistä yksi PCC Jouko
Ruissalon valinta järjestön kansainvälisen hallituksen jäseneksi vuosiksi 2014–2016. Onnea, Jouko ja
parhainta menestystä tehtävääsi!
Suomalaiset leijonat pääsivät
myös viettämään ikimuistoista iltaa
Toronton Suomi-kodissa. Siitä ja
monesta muusta Toronton tuokiosta
pääset osalliseksi tämän lehden juttujen kautta.

Kansainvälisen
presidentin Joe Prestonin
teema ”Vahvempina
yhdessä”
Torontossa kansainvälinen presidentti Preston avasi teemansa ja
kautensa tavoitteita yleisistunnon
osallistujille. Yksi tavoitteista liittyy
jäsenkehitykseen. Prestonin viesti
kentälle on ”Ask1” eli kysy yksi
uusi jäsen mukaan toimintaan. Jos
jokainen leijona 209 Lions-maassa
(Azerbaidzan on tuorein Lionsmaa!) kysyisi yhden uuden jäsenen
mukaan toimintaan ja samalla varmistaisi olemassa olevien jäsenten
pysyvyyden, leijonalauma kasvaisi
merkittävästi.

Toinen Prestonin viesteistä kuuluu ”Put your pin into action!” Tällä
tarkoitetaan kirjaimellisesti sitä, että
laitetaan ’pinssimme’ toimimaan eli
annetaan sen näkyä. Preston kertoi
myös tarinan savanniretkeltään Afrikassa, jossa hän oli törmännyt leijonapariskuntaan. Urosleijona oli
jossakin vaiheessa kyllästynyt parin
kuhertelua häiritseviin ylimääräisiin katsojiin ja karjaissut muutaman kerran sellaisella antaumuksella, että leijonien ihailu oli loppunut siihen. Tältä pohjalta Prestonin
toive on, että mekin leijonina karjahtelisimme vakuuttavasti ja jättäisimme tassunjälkiä toiminnastamme. Tämä kansainvälisen presidentin toive sopii meille paremmin
kuin hyvin: tassunjäljistä olemme jo
alkaneet puhua brändityön myötä.
Lopuksi Preston vielä innosti yleisöään viestillä ”You can – you are a
lion!” (Sinä osaat/pystyt/voit – olet
leijona!).

Jäsenrekisteri ja
vuosikirja
Liiton hallituksen päätöksellä Lionsvuosikirjojen määrä kaudella 2014–

Yhteiskuvassa kansainvälisen presidenttiparin Joe ja Joni Prestonin kanssa
Torontossa. Kuva: Esa Ojapalo.

2015 on 12 000. Vuosikirjat jaetaan
edellisvuosien tapaan piirifoorumeissa syksyllä. Vuosikirjojen painosmäärää on tietoisesti pienennetty, koska jäsenrekisteristä pääsee tarkistamaan jäsentietoja. Tarvitset vain jäsenrekisteriin tallennetun sähköpostiosoitteen ja kirjautumisen jäsenrekisterin käyttäjäksi.
Lisäksi vuosikirjan ns. A-osa on
tulostettavissa www.lions.fi – Jäsenille alueelta pdf-muodossa.
Alkaneella kaudella jäsenrekisterin kehittämistä jatketaan edelleen.
Klubin sihteereiden on tärkeä huomata, että klubin tiedot on tarkistettava ja aktiviteettiraportti täydennettävä kuukausittain. Vain sitä kautta
jäsenrekisteristä tulee kaikkia palveleva työkalu, jota voi hyödyntää
viestinnässä ja koko lionstoiminnan
kehittämistyössä.

Punainen Sulka ja
Lions-toiminnan
100-vuotisjuhla
Vaikka Punainen Sulka -keräys
ja LCI 100 vuotta -juhlinta ovatkin vielä edessäpäin (2016–2017),
alkanut kausi on merkittävä näiden
tapahtumien suunnittelun kannalta.
Perustat tapahtumien onnistumiselle
luodaan nyt. Kannattaa huomata jo
tässä vaiheessa, että maailma on
muuttunut edellisen Punainen Sulka
-keräyksen jälkeen, eivätkä vanhat

konstit enää toimi saavuttaaksemme
vuosikokouksen vahvistaman viiden
miljoonan euron keräystavoitteen.
Torontossa käynnistettiin myös
Lions-toiminnan 100-vuotisjuhlan
kampanja, jossa maailmanlaajuisena tavoitteena on saavuttaa 100
miljoonaa aktiviteettiemme kautta
vuosina 2014–2017. Saadaksemme
omat aktiviteettimme mukaan juhlakampanjaan, jokaisen klubin tulee
raportoida säännöllisesti aktiviteeteistaan MyLCI-järjestelmän kautta.
Tästä valmistellaan ohjeet klubeille
välittömästi kauden alussa. Lisäksi
julkaistiin järjestön 100-vuotisjuhlalogo.
Punainen Sulka ja LCI 100 vuotta
-tapahtumat ovat mittava ponnistus
jokaiselle leijonalle – mutta myös
erinomainen mahdollisuus luoda
ennennäkemätöntä näkyvyyttä työllemme ja olemassaolollemme. – Me
pystymme siihen – koska olemme
leijonia!
***
Vauhdikasta alkanutta vuotta kaikille. Jätetään tassunjälkiä ja tehdään Lions-tarinoita kerrottaviksi
eteenpäin!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Huom: muista meidät myös
Twitterissa #LionsFinland.
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97. vuosikongressi asetti lioneille 100-vuotisjuhlan palveluhaasteen

LCI:ltä globaalinen aloite palvella 100 miljoonaa
ihmistä juhlavuoteen 2017 mennessä
– Kansainvälinen
vuosikongressi neljännen
kerran Torontossa.
– Vuosisadan
palveluhaaste: palvella
sataa miljoonaa ihmistä
joulukuuhun 2017
mennessä.
– Humanitäärinen
palkinto säveltäjä,
laulaja, sanoittaja ja
tuottaja David Fosterille,
David Foster -säätiön
perustajalle.
– Värikkäässä,
kansainvälisessä
paraatissa lähes 15 000
osanottajaa noin 120
maasta.
– Mieliinpainuva
lippuseremonia,
mukana oli 209 maata
ja maantieteellistä
aluetta, viimeisimpänä
Azerbaidzan.
– Arizonasta kotoisin
oleva Joseph Joe Preston
valittiin vuoden 2014–
2015 kansainväliseksi
presidentiksi.
– Suomalaisia Torontossa
oli 70 osanottajaa.
– A-piirin piirilehti
Jalopeura valittiin
maailman parhaaksi.
Suomeen lisäksi kaksi
kunniamainintaa.

Lions Clubs Internationalin 97. vuosikongressi 4.–8.7.2014 pidettiin
neljännen kerran Torontossa Kanadassa. Paikalla oli lähes 20 000 osanottajaa eri puolilta maailmaa. Metro
Toronto Convention Center ja Air
Canada Centre sopivat hyvin suur
suurtapahtuman pitopaikaksi, ahdasta ei
ollut ja kuljetukset tapahtumapai
tapahtumapaikoille hotelleista onnistuivat pieniä
odotteluja lukuun ottamatta hyvin.
Kanada on perinteinen lionsvaltio, jossa on yli 1 600 klubia ja yli
37 000 lionjäsentä. Paikalliset lionit
ovat mukana käytännön palvelu
palvelutyössä monilla aloilla, kuten ympä
ympäristön suojelemisessa, terveyshuollon parantamisessa, nuorisotyössä ja
monien muiden paikkakunnan palvelujen järjestämisessä. Ontariossa toimii kolme suomalaista lionsklubia ja
niillä käytössään Suomi-talo iäkkäiden ihmisten majoittamiseen. Kana
Kanadan Lions-liitto ylläpitää puolestaan
opaskoirien koulutuskeskusta.
Torontossa ja eri puolilla Kanadaa toimivat vapaaehtoislionit ovat
käyttäneet useita vuosia vuosi-

Joe ja Joni Preston juhlivat presidentin valintaa näyttävästi. Lavalla oli koko
suku ja kaikilla oli hauskaa. Kuva: RNen.

kongressin valmisteluihin. He ovat
vastuussa
vieraanvaraisuudesta,
mukaan lukien vastaanottokeskusten miehityksestä, tervetulotoivotusjulisteiden järjestämisestä, paikallisten marssiorkesterien varaamisesta paraatiin sekä järjestyksen valvojina toimimisesta kongressin suurtapahtumissa. Päämajasta suurkokouksen järjestelyissä oli mukana
noin 100 henkilöä.
Vuosikongressin puheenjohtajana toimi päättyneen kauden presidentti Barry J. Palmer. Hän kiitteli
maailman leijonia avokätisesti.
”Maailma on parempi paikka,
koska te teette töitä muiden auttamiseksi. Ilman teitä maailmassa
olisi enemmän lapsia, jotka saattaisivat joutua kiusatuiksi; enemmän

Skandinavian leijonat marssivat jälleen ryhdikkäästi tutun laulunsa tahdissa. Tuloksena oli hieno kolmas palkinto.
Kuva: RNen.
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ihmisiä, jotka menettäisivät näkökykynsä trakooman takia; enemmän lapsia, jotka kuolisivat tuhkarokon seurauksena ja ihmisiä tuettaisiin vähemmän luonnonkatastrofien jälkeen. Yhdessä me voimme jatkaa näihin tarpeisiin vastaamiseen.
LCIF:n Lions Quest -ohjelma on
vaikuttanut yli 13 miljoonan nuoren
elämään eri puolilla maailmaa sosiaalisen ja tunteisiin perustuvan oppimisen kautta. Tämä elämäntaitojen
opetusohjelma nuorille on huomattu
myös muualla – NoVo Foundation
-säätiö on myöntänyt US$300 000
suuruisen apurahan tukemaan
Lions Questia. Lions Quest on päivittämässä sen ohjelmasisällön, joka
tulee käyttöön vuonna 2015.
Viime vuoden vuosikokouksessa LCIF ilmoitti yhteistyöstä
GAVI Alliancen kanssa ja sitoutui
keräämään US$30 miljoonaa tuhkarokkorokotuksiin 100-vuotisjuhlaan
mennessä vuonna 2017. Huhtikuun
aikana lioneilla oli useita mielenkiintoisia tuhkarokkoon liittyviä aktiviteetteja. Maailman rokotusviikko oli
tänä vuonna suuri menestys eri puolilla maailmaa. Ja huhtikuun aikana
lionit keräsivät US$1,3 milj. tuhkarokkorokotuksiin.
Lionit ja LCIF ovat sitoutuneet
näkökyvyn pelastamiseen ja sokeuden estämiseen siellä missä apua tarvitaan eniten. Kiinassa sokeuteen
johtava trakooma on vaikuttanut
monen ihmisen terveyteen. LCIF:n
SightFirst -apurahojen kautta säätiömme tukee työtä eliminoida tra-

Minokamosta Japanista. Varapresidentti Yamada on neurokirurgi. Hän
on Minokamon lionsklubin jäsen
vuodesta 1985 ja käynyt läpi lukuisia lionsvirkoja. Hänet on myös palkittu ansioistaan korkeimmilla palkinnoilla ja hän on progressiivinen
Melvin Jones -jäsen. Varapresidentti
Yamadalla ja hänen vaimollaan, DR
Toshiko Yamadalla, joka myös on
lion ja progressiivinen Melvin Jones
-jäsen, on poika ja tytär sekä kolme
lastenlasta.
Näin syntyi Sanna Siissalosta B-piirin kuvernööri. Toimitusta avustivat IPDG
Tiitus Tuohikorpi, puoliso, PDG Ilkka Siissalo ja taustalla PID Erkki Laine.
Kuva: RNen.

kooma julkisena terveysuhkana vuoteen 2016 mennessä.
Taistelu trakoomaa ja muita silmätauteja vastaan laajenee maailmalla. Toukokuussa 2014 Lions
Clubs Internationalin johto ja
Georgian lionit USA:sta yhdessä
USA:n entisen presidentin ja lionin Jimmy Carterin kanssa allekirjoittivat sopimuksen Lions-Carter
Center SightFirst aloitteen laajentamisesta Etiopiaan, Ugandaan,
Maliin ja Nigeriin ennaltaehkäistävän sokeuden poistamiseksi. Tämä
yhteistyösuhde auttoi myös juhlistamaan jokisokeuden eliminoimisessa
Kolumbiassa viime vuonna ja se oli
erityisen merkittävä virstanpylväs.
Hätäavun lisäksi LCIF myöntää
monia erilaisia apurahoja lionien projekteihin tukemaan paikallisia yhteisöjä. Projektien kautta on hankittu
sairaalavälineitä, rakennettu keskuksia sokeille ja vammaisille, hankittu liikkuvia terveydenhuoltoyksiköitä, rakennettu kouluja kehitysmaiden lapsille ja autettu parantamaan noin 6,73 miljoonan ihmisen
elämää viime vuonna!”

Joseph ”Joe” Preston
uudeksi presidentiksi
Deweystä, Arizonasta kotoisin oleva
Joseph ”Joe” Preston valittiin kauden 2014–2015 Lions Clubs Internationalin presidentiksi. Hän on väliaikaisesti eläkkeellä autoalan myyntiyrityksestä. Hänellä on yli 30 vuoden kokemus suurmyynnin johtajana ja hän on saanut säännöllisesti
tunnustusta Ford Motor Companyyritykseltä saavutuksistaan asiakaspalvelussa, myynnissä ja asiantuntemuksessa.
Laulajana, säveltäjänä ja sanoittajana tunnettu Joe Preston on DeweyHumboldin Bradshaw Mountain
-lionsklubin jäsen ja ollut lion vuodesta 1974. Hän on ollut mukana
lukuisissa lionsviroissa ja palkittu
lähes kaikilla palkinnoilla. Presi-

dentti Prestonilla ja hänen vaimollaan Jonilla, joka on myös lion ja
myös progressiivinen Melvin Jones
-jäsen, on kaksi poikaa, tytär sekä
seitsemän lastenlasta, kaikki poikia.
Joe Prestonin teema kaudelle
2014–2015 on Strengthen the Pride
(Vahvimpina yhdessä). Hänen jäsenaloitteensa kaudelleen on Ask1
(Pyydä yhtä). Tavoitteena on näin
saada lionit esittämään liittymiskutsuja enemmän kuin koskaan ennen.
Teeman esittely sivulla 10.
Teemansa esittelyn yhteydessä
Preston ilmoitti uudesta globaalista
aloitteesta, jonka kautta palvellaan
100 miljoonaa ihmistä vuoteen 2017
mennessä. 100-vuotisjuhlan palveluhaaste on humanitäärinen aloite,
joka tuo yhteen maailman kaikki klubit juhlistamaan järjestön 100-vuotisjuhlaa vuonna 2017.
Maailmanlaajuinen palvelukampanja jakautuu neljään osaan: Elokuu – nuoriso mukaan, Lokakuu –
näkökyvyn jakaminen, joulu-/tammikuu – nälän helpottaminen ja huhtikuu – ympäristömme suojeleminen.

Robert E.Corlew
II varapresidentti
Toiseksi varapresidentiksi valittiin
äänestyksen jälkeen Robert ”Bob”
E. Corlew Miltonista, Tennesseestä.
Corlew toimii Tennesseen osavaltion
tuomarina. Hän on ollut Murfreesboro -lionsklubin jäsenenä vuodesta
1978. Hän on toiminut monissa
lionsviroissa, mm. kuvernöörineuvoston puheenjohtajana. Hänelle
on myös myönnetty erilaisia palkintoja, mm. Hyväntahdon lähettilään palkinto. Hän on progressiivinen Melvin Jones -jäsen.
Varapresidentti Corlewilla ja
hänen vaimollaan Diannella, joka
myös on lion ja progressiivinen Melvin Jones -jäsen, on viisi lasta ja neljä
lastenlasta.
Ensimmäisenä
varapresidenttinä toimii Dr. Jitsuhiro Yamada,

PCC Jouko Ruissalo
hallituksen jäseneksi
Virkailijoiden lisäksi valittiin 17 kansainvälistä johtajaa. Suomesta tehtävään tuli vuosien tauon jälkeen
PCC Jouko Ruissalo. Ensimmäisen
vuoden johtajat esitellään sivulla
11. ID Jouko on ollut LC Helsinki/
Mellumäen jäsen vuodesta 1974 lähtien. N-piirin kuvernööri hän oli kaudella 1996–1997 ja Suomen Lions-liiton puheenjohtaja 1998–1999. Vuodesta 2006 lähtien hän on toiminut
aktiivisesti Lions-järjestön Eurooppa
Foorumissa virkanimikkeellä ”Advisor and Archivist”. Siviilielämässä
Jouko on tehnyt näyttävän uran –
sekä kotimaisen että kansainvälisen
uran – tietotekniikka-alalla.
Myös maailman noin 750 piirikuvernöörielektiä antoivat virkalupauksensa ja elektinauhan repäisyn jälkeen heidät julistettiin piirikuvernööreiksi. Torontossa oli paikalla noin
5 200 klubien virallista- tai varaedustajaa. Äänestyksessä heitä oli 4 400.
Äänestyksessä ohjesäännön muutosesitykset hyväksyttiin.

Humanitäärinen palkinto
David Fosterille
LCI:n humanitäärisen palkinnon
2014 sai säveltäjä, laulaja, sanoittaja
ja tuottaja David Foster, David Foster

-säätiön perustaja. Palkintoon sisältyy 250 000 dollarin apuraha humanitäärisen työn jatkamiseen. Edellisvuosien palkinnon saajiin kuuluvat mm. Yhdysvaltain entinen presidentti Jimmy Carter ja Äiti Teresa.
David Foster esiintyi päätösjuhlassa yhdessä maailmantähti Olivia
Newton-Johnin kanssa. Toisessa
istunnossa 25 vuotta naisten ja tyttöjen oikeuksien esitaistelijana toiminut Ruchica Gupta puhui järkyttäviä kertomuksia naisten hyväksikäytöstä.
Kansainvälisen shown tähtenä oli
laulaja, sanoittaja, säveltäjä, pianisti
ja taiteilija Neil Seduka, joka sai hallintäyteisen yleisön lämpenemään ja
pyytämään lisänumeroita.
Värikkäässä
kansainvälisessä
paraatissa oli jälleen osallistujia 120
maasta lähes 15 000. Monet kansallispuvuin,
paraatiajoneuvojen
ja orkesterien saattelemana. Marssireitti oli noin 1,6 kilometrin mittainen ja kiersi Toronton keskustaa
University Avenuella Queen’s Parkista Metro Convention Centren
lähelle. Suomi marssi jälleen Skandinavian ryhmässä ja arvostelussa
joukkue sijoittui kolmanneksi Intian
ja Indonesian jälkeen.
Suomalaisittain menestyslajissa
piirien tiedotteiden sarjassa A-piirin Jalopeura sai ykköspalkinnon ja
G-piirin Metso-Leijonalle tuli kunniamaininta. Klubien sarjassa kunniamaininnan sai Lions Club Vantaa.
Kolmannen kerran Vuoden kansainvälinen leo -palkinto tuli Suomeen ja
sen sai kaudelta 2013–2014 Annemari Päivärinta.
Tulevat lionien kansainväliset vuosikongressit: Honolulu,
Hawaii, USA 2015, Fukuoka, Japani
2016, Chicago, Illinois, USA 2017
/100-vuotisjuhla),
Las Vegas,
Nevada, USA 2018, Milano, Italia
2019.
Raimo Naumanen

Voittoisat suomalaiset piirilehdet: Jalopeura ja Metso-Leijona. Kuva: Thorleif Johansson.
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Kansainvälisen presidentin teema 2014–2015

Vahvimpina
yhdessä
Torontossa valitun kansainvälisen
presidentin Joseph ”Joe” Prestonin
teema kaudelle 2014–2015 on Vahvimpina yhdessä (Strengthen the
Pride). Sen mukaan olemme vahvimpina palvelun, jäsenten kehittämisen, klubien kehittämisen, johtajien
kehittämisen, luovuuden, yhteistyösuhteiden, uudelleen innostamisen ja rohkeuden sekä vakaumuksen kautta.

Palvelun kautta
Palvelu on ollut järjestömme peruskivi aina sen perustamisesta vuonna
1917. Se on meidän olemassaolomme perusta ja mitä me teemme
parhaiten.
Tulevaisuutemme on valoisa.
Olemme aloittamassa kolmevuotisen juhlan 100-vuotisjuhlamme
kunniaksi. 100-vuotisjuhlan palveluhaasteeni – palvelun juhla, joka
alkaa heinäkuussa 2014 ja joka päättyy heinäkuussa 2017. Palveluhaasteessa on neljä osaa. Klubit, jotka
raportoivat osallistumisesta maailmanlaajuisiin palvelutyökampanjan palveluprojekteihin, jotka liittyvät haasteeseen saavat erityisen lippumerkin.
Vetoan myös klubeihin osallistumaan erityisprojekteihin lasten tarpeisiin vastaamisesta. Projekti voi
liittyä lukutaitoon, nälkään, fyysiseen väkivaltaan, köyhyyteen tai
johonkin muuhun lasten tarpeeseen.

Jäsenten kehittämisen
kautta
Me keskitymme palveluun, mutta
vahvuutemme on suoraan sidottu
jäseniimme. Mitä enemmän meillä
on jäseniä, mitä paremmin voimme
palvella. Jäsenaloitteeni tänä vuonna
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keskittyy tähän aiheeseen ja kutsun
sitä nimellä PYYDÄ YHTÄ (Ask1).
Mitä tapahtuisi, jos kaikki lionit –
kaikki 1,35 miljoonaa – pyytäisivät
yhden jäsenen mukaan? Tavoitteeni
on tänä vuonna saada lionit esittämään liittymiskutsuja enemmän kuin
mitä olemme tehneet aikaisemmin ja
tuloksena on useampia uusia jäseniä. KYSY pois!
Pyydän piirikuvernöörejä kysymään klubivierailulle saapuessaan
isäntälioneilta, miten monta jäsentä
heillä on, jotka voin ottaa virallisesti
jäseniksi. Haastan myös kaikki klubit
laatimaan sekä jäsenkehityksen että
jäsenkoulutuksen suunnitelman, sellaisen, joka sopii klubille ja paikkakunnalle. Yksi koko kaikille -malli ei
yksinkertaisesti vain toimi. Haastan
myös kutsumaan naisia ja nuorempia
jäseniä mukaan ja tekemään tarvittavat muutokset klubissa, jotta nämä
uudet jäsenet tuntevat olevansa tervetulleita ja he saavat samat mahdollisuudet edetä lionsuralla.
Tarvitsemme enemmän klubeja.
Ei ole tavatonta, että piirissä lakkautetaan yksi tai useampi klubi, joten
on tärkeää käyttää kaikkia laajennustyökaluja perustamaan useampia uusia klubeja kuin mitä menetämme. Opaslioneja voidaan myös
käyttää nykyisten klubien uudelleen
rakentamiseen. Älkää menettäkö klubia ilman taistelua. Minun jäsenkehityksen strategiaan kuuluvat rekrytointi, eritysryhmät, osallistuminen
säilyttämiseen, jäsenten tyytyväisyys, liitännäisklubit, laajennus sekä
olemassa olevien klubien uudellenrakentaminen.

Klubien
vahvistamisen kautta
Kaikkia klubeja pyydetään tutkimaan niiden toimintaa, miettimään
mitä ne tekevät hyvin ja toteuttamaan uusia johtamisstrategioita ja –
tapoja klubin innostamiseksi. Tavoitteena on klubit, joilla on selvä tarkoitus, suunta, energia ja toiminta.

Jokaisen klubin tulisi tehdä paikkakunnan tarvearviointi, jotta tiedetään miten parhaiten voi palvella
paikkakunnalla.
Osallistukaa klubin Laatuprosessi
(KLP) -workshopiin. Se antaa keinoja
vahvistaa palvelua, parantaa klubitoiminnan tehokkuutta ja parantaa
jäsenten saamaa kokemusta. KLP:n
jälkeen voitte laatia toimintasuunnitelman, toteuttaa sen ja viimeiseksi
seurata sen toteutumista.

ja muilla sivustoilla on joka kuukausi
enemmän seuraajia. Jotta me selviydymme, kasvamme ja menestymme
tämän päivän maailmassa, meidän
pitää käyttää teknologiaa hyväksemme.

Yhteistyösuhteiden
kautta
Klubeja kannustetaan tekemään
yhteistyötä muiden samoin ajattelevien ihmisten, yritysten ja järjestöjen kanssa silloin molemmat osapuolet hyötyvät siitä.

Uudelleenomistautumisen kautta

Johtamisen kautta
Voimme vahvistaa klubejamme
kehittämään vahvoja johtajia. Jokaisessa klubissa tulisi olla johtajien
kehittämissuunnitelma, johon sisältyvät tavoitteet uusien jäsenten
perehdyttämiselle, mentoroinnille
ja osallistumiselle lohkon kokouksiin ja johtajakoulutukseen.

Leot
Kutsun kaikkia lioneita ottamaan
leot mukaan, tukemaan heitä ja juhlimaan heidän savutuksiaan palveluksessa, jotta he laajentaisivat perhettämme ja auttavat sitä kautta meitä
palvelemaan yhä ueampia ihmisiä.
Kun tuemme ja pidämme yhteyttä
leoihin, varmistamme sen, että
annamme näille leoille mahdollisuuden ryhtyä tulevaisuudessa lioneiksi.

Luovuuden kautta
Olkaa luovia. Luokaa uusia tapoja
kommunikoida ja käyttäkää hyväksenne elektronisia sovellutuksia. LCI
on rakentanut vahvan verkoston
sosiaalisen median työkaluista. Facebookissa, Twitterissä, LCI:n blogissa

Pyydän kaikkia lioneita juhlimaan
13. tammikuuta – Melvin Jonesin
syntymäpäivää – sekä kunnioituksena hänelle että sitoutuaksemme
uudelleen järjestömme humanitäärisiin tavoitteisiin ja periaatteisiin.
Vaihtoehtoisesti voitte suorittaa
palveluprojektin, ystävällisen teon
tai järjestää erityisen jäseneksiottoseremonian.

Antamisen kautta
Mitä enemmän annat, sitä enemmän sinulla on annettavaa. Pyydänkin klubeja tekemään lahjoituksen LCIF:lle, joka auttaa tekemään
enemmän kuin mihin klubit yksin
pystyvät.

Rohkeuden ja
vakaumuksen kautta
Lionjäsenellä on sekä rohkeutta että
vakaumusta. Karjaisu ilman vakaumusta on vain kovaa ääntä. Meidän
pitää kertoa koko maailmalle keitä
me olemme, että emme koskaan
anna periksi, ja aiomme tehdä palvelutyötämme ovat haasteet millaiset tahansa.
Karjukaa rohkeudella! Karjukaa,
koska me muutamme maailmaa.
Ollaan vahvempia yhdessä!

IP Joseph “Joe” Preston

IPIP Barry J. Palmer

I VIP DR Jitsuhiro Yamada

II VIP Robert E. “Bob” Corlew

LCI:n hallitus 2014–2015
Lions Clubs Internationalin hallitus valittiin 97. maailmankongressissa Torontossa 7.7.2014.
Kauden 2014–2015 kansainvälisenä presidenttinä (IP) toimii Joseph ”Joe”
Preston Arizonasta Yhdysvalloista. Edellisen kauden presidentti (IPIP) on
Barry J. Palmer North Maitlandista Australiasta. I varapresidentiksi (I VIP)
valittiin Dr. Jitsuhiro Yamada Minokamosta Japanista ja II varapresidentiksi
(II VIP) Robert E. ”Bob” Corlew Tenneseestä USA:sta. Corlew voitti äänestyksessä vastaehdokkaana olleen Mike Butlerin noin 500 äänellä.

Alla olevat ensimmäisen vuoden kansainväliset johtajat (hallituksen
jäsenet) kuvineen. Toisen vuoden johtajien nimet ja kuvat julkaistiin Lion
-lehdessä 4/2013.
Suomi sai muutaman vuoden tauon jälkeen oman edustajansa hallitukseen kun PCC Jouko Ruissalo LC Helsinki/Mellunkylä valittiin toimeen kaksivuotiskaudeksi. Toinen Pohjoismaiden edustaja on norjalainen Svein Ǿystein
Bernsten. Kolmas Euroopan uusi edustaja on George TH. Tapas Kyprokselta.
Viroa edustanut Kalle Elster päätti toimikautensa Torontoon.

Ensimmäisen kauden hallitus

Karla N. Harris
Wisconsin, USA

Robert S. Littlefield
Minnesota, USA

Kembra L. Smith
Georgia, USA

Jack Epperson
Nevada USA

A.D.Don Shove
Washington, USA

Linda L. Tincher
Indiana, USA

Edward Farrington
New Hampshire, USA

Jorge Andrés
Bortolozzi
Coronda, Argentina,

Yoshinori Nishikawa
Hyogo, Japani

DR. Joong-Ho Son
Daejeon, Korea

Charlie Chan
Singapore

Jouko Ruissalo
Helsinki, Suomi

Svein Ǿystein
Ǿ
Berntsen
Hetlevik, Norja

George Th. Papas
Limassol, Kypros

Eric R. Carter
Auckland,
Uusi Seelanti

N.S. Sankar
Tamil Nadu, Intia

Ratnaswamy Murugan
Kerala, Intia
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DG-elektit
koulun
penkillä
Kaksi vuotta sitten alkanut valmennus piirikuvernöörikauttamme varten huipentui entisen kansainvälisen
johtajan Harri Ala-Kuljun vetämään
seminaariin kolme päivää ennen
Toronton maailmankonventtia. Tulopäivänä pelkästään tutustuimme
koulutustiloihin ja pääsimme valokuvaan tulevan kansainvälisen presidentin Joseph ”Joe” Prestonin ja
puolisonsa Jonin kanssa. Kuvauksen
jälkeen pääsimme juhlimaan Kanadan kansallispäivää Queens Parkiin,
mistä myös lauantain paraatimarssi
oli alkava.
Aamumme alkoivat yhteisluennoilla, missä mm. IP Preston käsitteli tulevan kauden ohjelmaa ja sen
tavoitteita, mm. 100-vuotistavoitetta saada palvelluksi 100 miljoonaa henkilöä seuraavien kolmen kauden aikana. Tämä edellyttää kaikkien suoritettujen aktiviteettien kirjaamista päämajan kotisivulle, nel-

jään kategoriaan jaoteltuna. Kauden
2012–2013 kv presidentti, LCIF:n
johtaja Wayne Madden käsitteli järjestömme yhteisen säätiön toimintaa
ja kannusti kartuttamaan sen käyttövaroja mm. Melvin Jones nimityksin
ja suorin avustuksin.
Itse koulutus oli suurelta osin
ryhmäharjoituksia, missä käsiteltiin
mm. innovatiivista palvelua, järjestön sääntöjä, kansainvälistä toimintaa, erilaisia johtamistapoja, tiimityötä ja viimeksi viran siirtoa seuraajalle. Roolipeliharjoitus osoitti
hyvin konkreettisesti, miten tärkeää
on, että kaikilla projektiin osallistuvilla on yhteinen päämäärä, hyvä
motivaatio ja saumaton yhteis-

Innovatiivisten aktiviteettien post
eri

työ. Laadimme myös posterin etukäteen tuomistamme innovatiivisia
aktiviteetteja kuvaavista materiaaleista. Vaikka lopputuotos oli mielestämme erinomainen, emme aivan
päässeet mitalisijoille 26 ryhmätyön
joukossa... Sosiaalisen median käyttöä harjoittelimme YouTubeen ladatulla videolla, jossa esiintyi kurssinvanhimpamme, I-piirin Susanna.
Päämajasta mukanamme oli
koko ajan oma suomenkielen kääntäjämme Tanja Saarinen, jonka
kautta kuka tahansa leijona voi pitää
yhteyttä järjestön korkeimpaan johtoon. Myös IP Preston vieraili tiloissamme kehuen Suomen leijonien
erinomaisia saavutuksia ja kannus-

taen kauden tavoitteiden saavuttamiseen.
Kansainvälistä yhteistyötä ja
keskinäistä tutustumista edistettiin
mm. siten, että osa joukostamme
kävi toisen, monikansallisen ryhmän tilaisuudessa esittelemässä
tuotoksiamme samalla, kun heidän
delegaationsa kävi kylässä meillä.
Lisäksi lounailla oli joukkomme plaseerattu eri pöytiin mahdollisimman kirjavan kansainvälisen joukon
keskelle. Hiukan kateutta herättikin
se, että saimme koulutuksen täysin
omalla kielellämme, kun useimmat
joutuivat tyytymään englannin kieleen. Tästä on hyvä jatkaa, voimia ja
intoa täynnä!

Ryhmätyön touhussa Pertti, Susanna, Jouko ja Sini.

Youtube-videon tekoa: Susanna puhuu, Sanna ohjaa ja Jouko tekstittää.
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Gruppo totale Finlandia.

Tanja seuraa Harrin tehtävänantoa taustalla.

Heikki Hemmilä DG 107-O

Kanadan suomalaisklubit esittäytyivät
97. kansainvälinen vuosikongressi Torontossa tarjosi suomalaisille osanottajille uskomattoman hienon tilaisuuden tutustua Kanadan
suomalaisten lionsklubien toimintaan. Toronton lionit olivat kutsuneet suomalaiset piirikuvernöörielektit Suomi-taloon, jossa
vietettiin yhteistä tutustumisiltaa teemalla Suomi johtoon. Kutsun saivat myös kaikki muutkin vuosikongressiin osallistuneet
suomalaiset. Yhteisen illanvieton lisäksi isännät veivät vieraat tutustumaan Kanadan lionien ylläpitämään mielenkiintoiseen
opaskoirien koulutuskeskukseen (OAK Ville). Samalla kertaa poikettiin viinitilalla sekä lähellä USA:n rajaa pauhaavalla maailman
ihmeisiin lukeutuvalla Niagaran putouksella ja ruokailtiin Niagaran kasinolla.
Teksti ja kuvat: Raimo Naumanen

Toronton suomalaisia pitkänlinjan leijonia. Vasemmalta Juhani Toikka, Aimo
Heikuri, Keijo Taivassalo, joka 75 ikävuodestaan huolimatta juoksi tänäkin
keväänä Suomi-klubin paita päällä Bostonin maratonin ja voitti ikäluokkansa
sarjan. Neljäntenä kuvassa on Toronto-klubin charterpesidentti ja pastori
Martti Hyttö. Hän on myös Himangan klubin perustajajäsen.

Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen ja matkakoordinaattori Juhani Londen luovuttivat maakuntastandaarit isäntien presidenteille,
vasemmalta Wuokko Davies LC Toronto Finlandia Lions Club, Charlie Wang
LC Toronto Suomi Lions Club ja Reijo Viitala LC Sudbury Suomi Lions Club.
PID Harri Ala-Kulju
tapasi Suomi-kodissa
95-vuotiaan sotaveteraani Veikko Kallion, joka on käynyt
13 kertaa Suomen
Lions-liiton vuosikokouksessa. Kolmesti
hän oli Arne Ritarin
mukana.

Suomalaiset seurasivat tarkasti koirien opaskoulutusta Kanadan leijonien yllä
ylläpitämässä koulutuslaitoksessa.
IPDG Tiitus Tuohikorpi
pääsi henkilökohtaisesti
taputtelemaan autistisille lapsille koulutetun
Vegas-koiran pehmeää
turkkia. Vierellä kouluttaja
Tara MacDonald.

Viirien vaihtoa. PID
Harri Ala-Kulju vastaanotti torontolaisten puuhamiehen
Ilkka Aholan ja Toronton suomalaisen piirikuvernööri Harold
Huhtasen LC Sudbury
Ontario lahjat.

Niagaran
putouksen
komea
sateenkaari
suuntautui
putouksen
USA:n
puoleiseen
osaan.

4/14 LION 13

Kahdessa minuutissa
kansainväliseksi johtajaksi
Toronton kansainvälinen vuosikokous oli suomalaisten kannalta
edellisiä merkittävämpi, sillä siellä
valittiin kuuden vuoden tauon jälkeen maailman järjestön hallitukseen suomalainen jäsen, kansainvälinen johtaja, ID. Kun valinta kotimaassa oli tehty, piti hallituksen pääsyn olla enemmänkin nimeämisasia
kuin valinta. Niinhän se oikeastaan
olikin, mutta kyllä siinä matkassa
monta vaihetta oli.
Euroopasta kansainvälisessä hallituksessa on kuusi edustajaa. Paikat jaetaan noin kymmenen vuoden
välein uudistettavan vuorolistan
mukaan. Suomella on listalla varsin
hyvin vuoroja, kun olemme Euroopan neljänneksi suurin maa jäsenmäärällä mitattuna. Olemme viime
vuosina tosin vaihtaneet vuoroja
Harri Ala-Kuljun kampanjan vuoksi,
sillä kansainvälistä johtajaa ei voi
olla samanaikaisesti voimassaolevan
presidenttiehdokkuuden kanssa. Nyt
kuitenkin oli hakuvuoroissa sopiva
tauko ja johtajavuoro voitiin käyttää.
Kaikki alkoi ehdokasvalinnalla
Suomessa keväällä 2013. Kun vaaliin
asettui vain kaksi ehdokasta N-piiristä, oli valinta piirikokouksen asia.
Kahden minuutin esittäytymisen jälkeen voitto vaalissa antoi valtakirjan
Liiton vuosikokoukselle, joka myös
hyväksyi valinnan ja niin ehdokkuus
oli selvä. Sitten vaan paperit Lionsjärjestön päämajaan Oak Brookiin.
Kun ehdokkaan hyvämaineisuus ja
klubin velat oli selvitetty, vastaan
tuli 10 sivua kysymyksiä omista,
puolison ja perheen suunnitelmista
ja mieltymyksistä.

Lounaalla se alkoi
Ehdokkaille oli Torontossa runsaasti omaa ohjelmaa. Ensimmäinen virallinen ohjelmaosuus oli
kaikkien ehdokkaiden yhteinen lounas, Candidates luncheon, jossa
ohjelmanumerona oli ruokailun
ohessa kahden minuutin esittäytyminen. Muutamiin tehtäviin johtajapaikkoihin oli useampia hakijoita,
mutta jo lounaalla saatiin vetäytymisilmoituksia. Seuraava kokous
heti lounaan jälkeen oli nimityskomitea, Nomination Committee, jossa
ehdokkaiden tuli vahvistaa osallistumisensa vaaliin. Kaikki ”ylimääräiset” ehdokkaat vetäytyivät, paitsi II
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Suomalaisen ID-ehdokkaan Jouko Ruissalon esittelijänä oli luonnollisesti PID Harri Ala-Kulju. Kuva: RNen.

varapresidentin virkaa tavoittelevat
Bob Corlew ja Mike Butler. Vaalien
jännitysosuus oli viritetty.
Vaikka vaalissa oli vain yksi ehdokas kuhunkin tehtävään, ehdokkailta
odotettiin esittäytymisiä muutamien maiden vastaanotoilla. Minäkin kävin Ranskan ja Belgian aamukahvitilaisuudessa pitämässä esittäytymispuheen. Lisäksi kävimme
yhdessä Pirkon kanssa näyttäytymässä Sveitsi/Itävallan, Saksan, Italian, Intia-Bhutanin ja Isaame-alueen
vastaanotoilla. Harri ja Sirkku AlaKulju olivat mukana kiertueella. Kutsuja oli enemmänkin, mutta aikataulu ei sallinut osallistumista.

Aika riitti
esittäytymiseen
Varsinainen esittäytyminen äänestystä varten tapahtui toisen yleiskokouksen aikana. Kahden minuutin
vaalipuhe jäähalliyleisön edessä oli
haaste sinänsä. Vallitsevan käytännön mukaisesti esittelijä Harri AlaKulju aloitti ja minä jatkoin omalla
osuudellani. Onnistuimme säilyttämään kokonaisuuden hyvänä, eikä
kahden ajanvalvojankaan tarvinnut
puuttua esitykseemme.
Toinen virallinen esittäytymisti-

laisuus oli heti yleiskokouksen jälkeen järjestetty Canditates Caucus,
Ehdokkaiden esittäytyminen. Paikalla oli noin 500 kuulijaa ja aikarajana jälleen samat kaksi minuuttia.
Ajankäyttöä valvoi presidentti Barry
Palmer. Lisäsin esittäytymiseeni hieman huumoria ja se teki hyvän vaikutuksen kuulijoihin. Siltä ainakin
tuntui aplodien jälkeen.
Äänestykseen lähdettiin varhain
aamulla. Jännitystä tilanteeseen toi
presidenttiehdokkaiden runsas kampanjointi äänestyspaikan tuntumassa. Vaalitulos julkistettiin äänestyksen jälkeen alkaneessa loppukokouksessa. Odotetusti Bob Corlew
voitti selvästi ja me suomalaiset
olimme tyytyväisiä. Valitut ehdokkaat nimitettiin kokouksen aikana.
Uusi valittu hallitus piti kokouksen välittömästi päätöskokouksen
jälkeen. Helpotuksen tunne oli päällimmäisenä valintaprosessin jälkeen,
vaikka lopputulos oli selvä jo Torontoon tultaessa.

Heti jäsenkomiteaan
Ensimmäinen päivä hallituksen jäsenenä alkoi valokuvaksella ja sitten
mentiin kuulemaan matkustusohjeita. Virallinen kokousputki alkoi

komiteoiden kokouksella. Minut
oli nimitetty Jäsenkomiteaan, joka
nimensä mukaisesti käsittelee jäsenasioita. Mitä oikeasti teemme, ei selvinnyt vielä järjestäytymiskokouksessa. Ryhmä vaikutti yhteistyökykyiseltä, joten eiköhän me suoriuduta tehtävästämme.
Johtajan tehtävä hallituksessa
on vakava asia. Koko järjestön kyky
tuottaa tulosta ja kehittyä riippuu
paljon siitä, millaista ohjausta hallitus pystyy jäsenistölle tuottamaan. Hallitus hoitaa koko maailman asioita. Suomalaisena aion tietenkin pitää huolta siitä, että meidän mahdollisuutemme jatkaa Lionspalveluamme säilyvät ja paranevat.
Olen varma, että meillä suomalaisilla on jotain annettavaakin yhteiseen kehitystyöhön. Tärkeä on myös
yhteinen tavoitteemme saada Harri
Ala-Kulju järjestömme presidentiksi.
Johtajan tehtävään valmistaudutaan nyt elokuun alussa Oak Brookissa järjestettävällä koulutuksella.
joka varmaan on tarpeen haastavan tehtävän hallitsemisessa. Miten
tarina jatkuu, siitä seuraavassa viestissä.
Jouko Ruissalo
Kansainvälinen johtaja 2014–2015

Torontossakin jännitetään Suomen puolesta

Vuoden 2014 kansainvälisen vuosikongressin isäntäkaupunki Toronto
on yksi Pohjois-Amerikan suurimmista kaupungeista. Asukkaita on
yli 4 miljoonaa. Yksi kaupungin
symboleista on vaasalaisen arkkitehdin, Viljo Revellin, piirtämä kaupungintalo.
Kanadaan muuttaneet suomalaiset ovat perustaneet kaupunkiin
kaksi suomalaista Lions-klubia, LC
Toronto/Suomen ja LC Toronto/Finlandian. Myös Sudburysta, Arne
Ritarin kotikaupungista löytyy LC
Sudbury/Suomi klubi, jonka piirin
nykyinen kuvernööri, Harold Huhtanen, Arne Ritarin pyynnöstä kokosi.
Runsaasti suomenkielisiä leijonia
löytyy myös Thunder Baysta.
He eivät ole aktiivisia vain Lionsklubeissa, vaan Torontosta löytyy
ihan suomen kielellä osuuspankki
ja Suomi-koti. Hankkeilla on myös
Suomi-talon perustaminen.

LC Toronto/Suomi ja LC Toronto/Finlandia pitivät meitä suomalaisia kunniavierainaan ja olivat loistavia isäntiä. Lippujen vierellä puhumassa Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Tuomo Holopainen. Kuva: RNen.

Suomi johtoon ilta
Toronton suomalaiset leijonat olivat
huolehtivia isäntiä. He pitivät kuvernöörijoukostamme hyvää huolta jo
kuvernöörikoulun aikana. He järjestivät myös kaikkien suomalaisten vuosikongressiosanottajien tapaamisen
Suomi-kodissa 4.7.2014. Illan teemana oli Suomi Johtoon.
He tekevät sydämensä pohjasta

työtä sen puolesta, että heidän kotimaansa Suomi pääsee heidän arvostamansa Lions-järjestön johtoon.
Siinä yhdistyy heille kaksi arvokasta
asiaa, Suomi ja Lions.
Puheita pidettiin molemmin
puolin ja lopuksi isännät luovuttivat minulle kannustavien puheiden
saattelemana itse suunnittelemansa
”Suomi johtoon” T-paidan.
Paita oli komea, mutta vielä tär-

Toronton suomalaisten klubien puuhamies, PDG Ilkka Ahola luovutti ”Suomi johtoon” paidan. Hän ja hänen puolisonsa, lion Sisko ovat aktiivisia paitsi lioneissa myös muissa Toronton suomalaisten puuhissa. Kuva: Sirkku Ala-Kulju.

keämpää oli sen symboloima henki,
joka kannusti meitä suomalalaisia kampanjassamme. Hekin ovat
mukana. Illan kruunasi DG Harold
Huhtasen tyttären, Carla Huhtasen
lauluesitys.

Nyt katsotaan
kortit
Porin vuosikokous uudisti yksimielisesti kannatustodistukseni vuosille
2015–2016 ja 2016–2017. Eurooppa
on tulossa vuoroon. Päätös asiasta
tehdään kesällä 2015. Tämä kausi on
meille vielä jännittämisen ja hallitun
näkymisen aikaa. Vuoden kuluttua
tiedämme, miten meidän käy.
Suomen asema suurena Lionsmaana tunnetaan yleisesti ja vastustajiemme taktiikka onkin ollut siirtää Euroopan vuoroa mahdollisimman myöhään, jotta joutuisimme
luopumaan. Sitä emme tee!
Kiitos Suomen leijonille. He ovat
kampanjan vaikeinakin hetkinä seisseet yhteisen tavoitteemme takana.
Jo historia osoittaa, että jos olemme
jotakin yhdessä päättäneet, sen
olemme vieneet myös onnistuneeseen loppuun.
Niin nytkin.

Harri Ala-Kulju
Entinen kansainvälinen johtaja
Ehdokas 2. kansainväliseksi
varapresidentiksi
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Tuomo Holopainen ja Jari Rytkönen Lions-liiton johtoon

Kansainvälisen presidentin virka
yhä suomalaisten leijonien unelma
Suomalainen lionsväki kokoontui aurinkoisena viikonloppuna
6.–8.6.2014 teemalla Hyvällä tuulella Poriin 61. vuosikokoukseensa.
Äänestyskäytäntöä ei päästy nyt
testaamaan, sillä henkilövaaleihin
oli vain ehdokas virkaansa ja muut
asiat selvisivät lipunnostoäänestyksellä. Sen sijaan lippujen juhlava
sisääntulo nähtiin nyt toisen kerran ja käytännöstä näyttää tulevan
pysyvä. Kaupunkikeskuksissa paraatimarssi saattanee kuitenkin tulla
kysymykseen,
Kokoukseen oli saapunut noin
2000 leijonaa ja leoa puolisoineen.
Klubien virallisia edustajia oli paikalla 957 ja he edustivat 465 klubia. Vuosi sitten Heinolassa oli paikalla 1 071 virallista edustajaa (2012
Jyväskylä 1 159, 2011 Vaasa 1 028 ja
2010 Hämeenlinna 1 123). Heinolassa oli mukana 500 klubia ( Jyväskylä 525, Vaasa 502 ja Hämeenlinna
469).
Vuosikokouksen avajaistilaisuudessa liiton puheenjohtaja Asko
Merilä totesi, että tällä kaudella
olemme puhuneet paljon unelmista
ja meillä suomalaisilla onkin erityisen isänmaallinen unelma. Nimittäin
luotamme, että jossain tämän hienon järjestömme lähivuosien vuosikokouksessa tulee PID Harri AlaKulju valituksi kansainvälisen Lionspresidentin-putkeen, eli niin sanottuun IP-putkeen toiseksi varapresidentiksi ensimmäisenä suoma-

Vuosikokousyleisöä, eturivissä oikealta PID Lauri Merivirta, PID Harri Ala-Kulju, II varapresidentti Jitsuhiro Yamada,
kääntäjä Yoshika Mertz päämajasta ja PID-puoliso Sirkku Ala-Kulju. Kuva: RNen.

laisena. Suomi on suuri lionsmaa
ja maamme suuri jäsentiheys suo
meille oikeuden odottaa, että seuraavana eurooppalaisena on Harri AlaKuljun vuoro päästä palvelemaan
järjestöämme kokonaisuuden näkökulmasta. Meillä suomalaisilla on siis
erityisen hyvä syy saada suomalainen Lions-toiminta hyvään iskuun.
– Lions-toiminnan johtaminen
ja muutoksen tuulet ovat olleet
tällä kaudella esillä monessa tilaisuudessa. Suomalainen teema –
Palvelulla Hyvinvointia – on saanut

uutta konkreettista sisältöä. Palvelulla olemme tarkoittaneet parhaimmillaan sitä, että palvelemme
ja autamme niitä, jotka ovat eniten
avun tarpeessa, mutta palveluasenteemme kantaa myös johtamisen
kautta voimaantumiseemme.
Päätoimikunnan tervehdyksen
esitti puheenjohtaja Pertti Harju ja
rovasti, lion Tapio Seppälä lähetti
seppelepartion matkaan Narvan
marssin tahdissa. Leojen tervehdyksen toi leopresidentti Aino-Maija
Laitinen ja Porin kaupungin tervehdyksen esitti kaupunginjohtaja, lion
Aino-Maija Luukkonen. Avajaisjuhlan juhlapuhujana oli LCI:n II varapresidentti, tri Jitsuhiro Yamada. Hän
kertoi olevansa hyvin ylpeä suomalaisten lionien työstä ja erikoisesti
nuoriso-ohjelmia pidetään malliesimerkkinä muulle maailmalle. Yamadan puheen tiivistelmä on sivulla 17.
Tilaisuuden musiikkiannista vastasivat Joni Renfors sekä VPK:n soittokunta.

Puheenjohtajavalinnat
ilman äänestyksiä
Uutta puheenjohtajaparia Tuomo ja Kaija Holopaista onnittelemassa PCC-pari
Heimo ja Tuija Potinkara. Kuva: RNen.
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Puheenjohtajavirkoihin oli tällä kertaa vain yksi hakija paikkaansa. Näin
liiton puheenjohtajaksi valittiin VCC

Tuomo Holopainen LC Helsinki/Vuosaari ja varapuheenjohtajaksi DG Jari
Rytkönen LC Uurainen.
Holopainen (62) on eläkkeellä
oleva Finnveran apulaisjohtaja ja
ollut lion vuodesta 1980. Hän haastoi jäsenkunnan tiimityöhön. Niin
ylivertaisia superihmisiä emme ole,
että pärjäisimme yksin, mutta tiiminä voimme saada aikaan paljon hyvää. Arvostan avoimuutta
ja aktiivista viestintää. Lions-toiminnan periaatteet ja arvomaailma
luovat meille vahvan pohjan, josta
voimme ponnistaa eteenpäin.
– Toimintamme tärkein yksikkö
on klubi. Perinteitämme kunnioittaen on ylläpidettävä muutoshalukkuutta, ei väkisin, vaan rennolla
ja innostuneella otteella. Kun klubit voivat hyvin, voi koko Lions-toimintamme hyvin. Tulevien vuosien
menestystä on rakennettava määrätietoisesti. Tarvitsemme motivoitunutta ja rakentavaa asennetta, siitä
olemme jokainen itse vastuussa.
– Toivon jokaisen meistä kantavan vastuuta myös siitä, että lionstoiminta on voimissaan tulevaisuudessa. Jäsenmäärämme tulee säilyä
yli 25 000:n. Tämä takaa suomen
kielen aseman kansainvälisen järjestömme virallisena kielenä. En kuiten-

Kuvernöörikurssi 2014–2015 yhteiskuvassa heti elektinimityksen jälkeen. Kuva: RNen.

kaan ajattele jäsenmäärää pelkkänä
lukumääränä, vaan siten, että mitä
enemmän meitä on, sitä paremmin
voimme tarjota apua ja tukea niille,
jotka sitä tarvitsevat.
Toimintasuunnitelmassaan Holopainen toteaa, että toimintaympäristön muutokset vaikuttavat myös
klubien toimintaan – avaavat myös
uusia mahdollisuuksia.
– Muutoshalukkuutta perinteitä
kunnioittaen, ei väkisin, vaan rennolla ja innostuneella otteella.
– Yhteisöllisyyttä vahvistetaan
johtamisella, koulutuksella ja viestinnällä sekä pidetään jäsenmäärämme yli 25 000 jäsenen. Sitoudutaan toteuttamaan vuosikokousten
päätökset.
Uusi varapuheenjohtaja Jari Rytkönen (62) on eläkeoriointunut psykiatrian ja vanhushuollon asiakastietojärjestelmäkonsultti. Hänellä on
myös atk-suunnittelijan ja materiaalitalouden tutkinnot.

Vuoden 2018 vuosikokouspaikkana Oulu
Vuoden 2018 vuosikokouspaikkakunnaksi hyväksyttiin ainoana
hakijana Oulu. Liiton tilintarkastajiksi valittiin lion Marja-Leena Turu-

nen (KHT) LC Helsinki/Aurora ja lion
Hannu T. Koskinen (KHT) LC Helsinki/Revonsalmi, varatilintarkastajina toimivat lionit Guy Willman
(KHT) LC Grankulla-Kauniainen ja
lion Katja Puosa-Kaartti LC Orimattila/Leonat.
Hyväksyttiin toimintakertomus,
tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus. Tilinpäätös osoitti 35 204,93
euron ylijäämää.
Sääntömuutosesitykset hyväksyttiin ja niiden mukaan vuosikokousjärjestäjällä on oikeus periä vuosikokoukseen osallistumisesta osallistumis- ja kokousmaksua, joiden suuruus on määritelty vuosikokousta
koskevassa ohjesäännössä. Hallitus
hyväksyy vuosittain vuosikokousjärjestäjien esittämät maksut.
Strategisissa linjauksissa vuosille
2014–2015 ensisijaisena tavoitteena
on PID Harri Ala/Kuljun valinta järjestön varapresidentiksi. Klubien ja
Lions-liiton toimintaa uudistetaan
presidenttiyden ja kehittyvän järjestön edellyttämällä tavalla. Naisten osuus nostetaan 25 prosenttiin
ja jäsenmäärä pidetään yli 25 000:n.
Lionit tekevät arvojensa mukaista
vapaaehtoistyötä ja toimivat laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja kestävän kehityksen periaatteen mukai-

Sotkamolaiset toivottelivat suomalaisen lionsväen tervetulleiksi ensi kesänä
vuosikokoukseen Vuokattiin lion Aarto Mäkisen johdolla. Vasemmalla kuvassa
myös liiton johto, CC Asko Merilä ja VCC Tuomo Holopainen. Kuva: RNen.

sesti. Mielikuvat lionstoiminnasta
ovat positiiviset ja edistävät jäsenkasvua. Jäsenet ovat ylpeitä Lionstoiminnasta, joka on dynaamista ja
elää ajassa.
Kotimaiseksi teemaksi hyväksyttiin kaudelle 2015–2016 ”Lions –
monta tapaa tehdä hyvää”. Toimintasuunnitelma ja vuosikello vahvistettiin. Kauden 2014–2015 teema on
”Palvelulla hyvinvointia – Väldfärd
genom service”.
Klubialoitteet hyväksyttiin kuvernöörineuvoston esittämällä tavalla.
Liiton jäsenmaksu päätettiin pitää
edelleen 33 eurona, eikä liittymismaksua ole.

Punaisen Sulan keräystavoite 5 milj. euroa

Vuosikokouksen puheenjohtajisto, keskellä puheenjohtaja Asko Merilä,
oikealla varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen ja vasemmalla pääsihteeri
Maarit Kuikka. Kuva: RNen.

Nuorten hyväksi kerättävän Punainen Sulan 2016–2017 keräystavoitteeksi tuli viisi miljoonaa euroa.
Anna tukesi nuorisolle -arpojen
myyntirajoituksia lievennettiin arpajaisluvan sallimalla tavalla, joten
arpoja voidaan myydä myös ulkopuolisille. Korttiaktiviteettia jatketaan ja Kiitos veteraanit palvelutyö
on käynnistymässä. Myös järjestön

100-vuotisjuhlallisuuksiin valmistaudutaan.
PID Harri Ala-Kuljulle myönnettiin kannatustodistus 2. varapresidentin tehtävään kausiksi 2015–
2016 ja 2016–2017.
Vuosikokouksen päätöstilaisuudessa puheenjohtaja Asko Merilä
kiitti lionsperhettä hienosta kaudesta ja porilaisia järjestäjiä onnistuneesta vuosikokouksesta. Perinteiseen tapaan vuosikokoussauva luovutettiin Sotkamon edustajille.
Vuosikokouksen runsas oheisohjelma alkoi perjantaina yhdessä Satakuntaliiton ja Terveys-lehden kanssa
pidetyllä Tuulivoima-seminaarilla.
Samana päivänä järjestettiin mopoautoilijoille suunnattu Turvassa tiellä
-kampanja yhteistyönä Liikenneturvan ja AKK Motosport ry:n kanssa.
Kilpailun voitti Matti Wiro.
Tikkakoskelainen hevimusiikkia
soittava Justice Theory voitti Skeba
skaban. Finaalissa oli kuusi yhtyettä.
Lauantaina oli lisäksi Nuorten
Areena -seminaari yhdessä MTV:n
ja Tukikummit -säätiön Nuorten
hyväksi -kampanjan kanssa.
Raimo Naumanen
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Anna tukesi nuorisolle -arpoja muillekin kuin leijonille

Klubikokoukset perinteistä vapaammiksi
Suomen Lions-liiton kuvernöörineuvosto sai ennen vuosikokousta
pidettävään kokoukseensa mm.
sääntötyöryhmän esityksen klubien
uusista mallisäännöistä. Suurimmat
muutokset koskivat terminologiaa.
Esityksessä sääntömääräiset klubikokoukset ja kuukausitapaamiset
on erotettu. Tällä halutaan korostaa sitä, että kuukausitapaamisten
muoto voi olla perinteistä kokousta
vapaampi.

Pääsihteeri Maarit Kuikka esitteli
Lions-liiton brändityöryhmän työn
tuloksia. Kuva: RNen.

Myös jäseneksi ottaminen muuttuu vapaammaksi, klubiin on mahdollista liittyä muutenkin kuin kutsumalla. Samalla annetaan mahdollisuus sähköisiin etäkokouksiin.
Sääntöihin on lisätty liitännäisklubin perustaminen. Lisäksi pykäliä
on selkeytetty, otsikoita muutettu
ja asioita ryhmitelty sopivimmiksi
kokonaisuuksiksi.
Hallintonsa klubi rahoittaa liittymis- ja jäsenmaksuilla ja sisäisellä
varainhankinnalla ja se voi hankkia
varoja myös vastaanottamalla lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Vuosikokouksen hyväksynnän jälkeen säännöt astuvat voimaan sen jälkeen,
kun patentti- ja rekisterihallitus on
ne hyväksynyt.
Lisäksi liiton ansiomerkkien- ja
kansainvälisen toiminnan ohjeita
sekä katastrofirahaston- ja toimiston ohjesääntöjä päivitettiin.

Punaisen Sulan
keräystavoite
5 miljoonaa euroa
Punainen Sulka 2016–2017 keräyskohteena ovat nuoret. Keräyskoh-

Tapahtumakalenteri 2014–2015
Hallituksen kokoukset

1/29.8.2014
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
kokoukset

29.–31.8.2014 Helsinki
21.–23.11.2014 Ylivieska
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
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Kuvernöörineuvoston jäsenet kokouksessaan Hotelli Vaakunan tiloissa
Porissa. Kuva: Heikki Hemmilä.

teen täsmentämiseksi ja sen myötä
keräystuoton kohdentamiseksi on
aloitettu yhteistyöneuvottelut Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi
ry:n ja Tukikummit -säätiön kanssa.
Lisäksi työryhmä hakee muita kumppaneita, joiden kanssa haetaan
yhteistyötä pro bono -periaatteella.
Monipuolisella tuotemyynnillä,
lipaskeräyksillä, uusilla lahjoitustavoilla ja järjestettävien tilaisuuksien
tuotolla keräystavoitteeksi asetettiin
5 miljoonaa euroa.
Anna tukesi nuorisolle -arpojen myyntirajoituksia lievennetään.
Viranomaisilta saadun vastauksen
mukaan leijonien määrä on niin
suuri, että se voidaan käsitellä suurena yleisönä. Näin ollen arpajaislupa sallii arpojen myynnin järjestön ulkopuolisille. Klubi voi käyttää hallintotiliään lionien ja leojen arpojen maksamiseen ja aktiviteettitiliään ulkopuolisille myytyjen
arpojen maksamisessa. Convention
-arpojen lunastuksesta valmistellaan
uudet ohjeet.
Liiton taloudellinen tilanne todettiin hyväksi ja keskusteltiin Ifiltä
vapautuvan tilan käytöstä mm.
kokous-ja koulutuskäyttöön ellei sitä
saada helposti vuokrattua. Lisäksi
kirjattiin saapuneet toimiala- ja työryhmäraportit.

PCC Lauri Vainio
leojohtajaksi
Kuvernöörineuvoston 16.5. pitämässä sähköpostikokouksessa käsiteltiin avoinna olevaa leojohtajan 2014–2017 valintaa. Kahdesta
ehdokkaasta valittiin äänestyksen

jälkeen leojohtajaksi PCC Lauri Vainio LC Hämeenlinna/Birger.
Järjestäytymiskokouksessaan 8.6.
kuvernöörineuvosto valitsi uuden
hallituksen alkavaksi kaudeksi. Hallitukseen tulivat puheenjohtajana CC
Tuomo Holopainen LC Helsinki/Vuosaari, VCC Jari Rytkönen LC Uurainen, IPCC Asko Merilä LC Utajärvi, DG Sini Eloholma LC Helsinki/
Aurora, DG Esko Hietanen LC Lempäälä/Kanava, PDG Kerttu Illikainen
ja PDG Eero Ipatti LC Kuopio/Päiväranta. Pääsihteeri Maarit Kuikka
toimii hallituksen sihteerinä. Viestintäjohtaja osallistuu kokouksiin
asiantuntijana läsnäolo- ja puheoikeudella.
Kuvernöörineuvosto hyväksyi
pöytäkirjantarkastuksen sähköisesti.
LCI:n 100-vuotisjuhlatoimikunnan puheenjohtajaksi on nimetty
PCC Heimo Potinkara. Piirit ovat
nimenneet KVN:n jälkeen alueiltaan vastuuhenkilöt.
Kuvernöörineuvoston valmisteleva kokous (info) pidetään perjantai-iltaisin. Siihen osallistuvat vain
kuvernöörineuvoston jäsenet, toimialajohtajat ja hallituksen jäsenet.
Liitteet kokouksessa käsiteltävistä
asioista julkaistaan niiltä osin, kuin
ne katsotaan kokouksessa aiheelliseksi.
Seuraava kuvernöörineuvoston
kokous pidetään 29.–30.8.2014
Helsingissä. Muut kauden kokoukset ovat 21.–23.11.2014 Ylivieskassa,
20.–22.2 2015 Lappeenrannassa ja
12.6.2015 Vuokatissa Sotkamossa.
Raimo Naumanen

II varapresidentti, Dr. Jitsuhiro Yamada Porissa

”Perhe avainsana lionstoiminnassani”
ja fyysisestä virkistyksestä – se on
salaisuus terveyteen ja pitkäikäisyyteen.
– Ympäri maailman löytyy paljon lionien upeita aktiviteetteja.
Kansainvälisenä varapresidenttinä
tunnen olevani onnekas saadessani
mahdollisuuden tavata paljon hienoja lioneja, nähdä erilaisia upeita
palveluaktiviteetteja ja oppia kiinnostavia ja kauniita asioita tässä
maailmassa. Jokainen kokemukseni
täällä on suuri vahvuus minulle, kiitos siis teille.

Japanin jäsenmäärään
15 000 jäsenen lisäys

II varapresidentti, Dr. Jitsuhiro Yamada puhui Suomen Lions-liiton vuosikokouksen avajaisissa Porissa. Vierellä kääntäjä Yoshiko Mertz päämajasta. Kuva: RNen.

Lions-järjestön II varapresidentti, Dr. Jitsuhiro Yamada
on matkustanut useasti Suomen kautta, sillä Helsinki
toimii porttikaupunkina Japanista muuhun Eurooppaan.
Kuitenkin Suomen Lions-liiton vuosikokous on
ensimmäinen vierailu maassa. Juhlapuheessaan
hän kiittikin kutsusta ja mahdollisuudesta tutustua
suomalaisten lioneiden aktiviteetteihin sekä
keskustella ajankohtaisista asioista.

Yamada kertoi osallistuneensa Suomen matkallaan moniin kokouksiin
ja tapaamiseen ja saanut kuulla erilaisista hienoista Suomen lionien
aktiviteeteista. – Olen erittäin ylpeä
työstänne. Olen erityisen otettu nähdessäni loistavat nuorisopalveluaktiviteettinne. Nuorison kehitys on
todella tärkeää – he ovat tulevaisuutemme. Teidän hyvin kehitettyjä nuoriso-ohjelmianne pidetään
varmasti malliesimerkkeinä muulle
maailmalle.

Lions ”perheasia”
– Minusta tuli lion noin 40 vuotta
sitten, kun isäni kuoli. Hän oli lion,
ja hänen poikanaan otin haltuuni
hänen perintönsä. Eli Lions oli “perheasia” minun tapauksessani ja sain

huomata, että perhe on hyvin tärkeää järjestölle. Siksi “perhe” on
avainsana minun lionstoiminnassani.

Erinomainen palvelu
toinen avainsana
– Aito lionsjäsen minusta tuli paljon myöhemmin. Sairaalani oli pieni
paikallinen sairaala. Enostani, joka
myös oli lion ja lääkäri, tuli piirikuvernööri ja hän teki töitä 3-D -aktiviteetin parissa (verenluovutus, silmänluovutus ja munuaisluovutus). Neurokirurgina tapasin paljon potilaita, joita ei voinut pelastaa kirurgialla ja jotka kärsivät aivokuolemasta. Mietin voisinko sovittaa
yhteen luovutusta odottavat henkilöt ja potilaitteni perheet. Se ei ollut

helppoa, mutta lionien ansiosta
yhteensovittamisesta tuli menestys. Tämä johti siihen, että sairaalani tuli tunnetuksi munuaissiirroista
ja alkoi houkuttaa monia hyviä lääkäreitä. Lionsklubin aktiviteettia on
kiittäminen sairaalani menestyksestä. Tämä on toinen avainsanani –
erinomainen palvelu. Palvelu kohdistuu hädässä oleville ihmisille, mutta
se palaa takaisin luoksesi. Sen olen
oppinut.
– Näiden kokemukseni myötä
päätin, että minun täytyy itse osallistua lionstyöhön kiitollisuuden tunteella. Aina kun minua kysyttiin, otin
vastaan minkä tahansa tehtävän ja
tein parhaani jokaisessa niistä. Nyt,
toisena kansainvälisenä varapresidenttinä, työni on tukea presidenttiämme Palmeria yhdessä ensimmäisen varapresidentti Joen kanssa.

Yamadalla kotonaan
suomalainen sauna
– Suomi tunnetaan saunan maana.
Me japanilaiset rakastamme myös
saunaa, joka on verrattain uusi Japanissa. Sauna tuotiin Japaniin vasta
50 vuotta sitten Suomesta. Minun
kodissani on suomalainen sauna ja
nautin sen tarjoamasta henkisestä

– Japani on menettänyt jäseniä
viimeiset 10 vuotta. Naisjäsenten
määrä Japanissa on myös erittäin
matala. Ihmisillä on paljon verukkeita – taloudellinen taantuma,
ikääntyvä jäsenistö… mutta ajattelin että tilanteen voi helposti kääntää ympäri.
– Rohkaisin japanilaisia lioneja
kutsumaan mukaan puolisonsa ja
lapsensa. Teimme kovasti töitä saadaksemme viestin jokaiseen klubiin,
jokaiselle jäsenelle. Tuloksena Japani
nosti jäsenmääräänsä 15 000 tänä
vuonna, melkein 10 kertaa enemmän
kuin viime vuonna. Kukaan ei uskonut että tämä voisi tapahtua. Mutta
jos uskot unelmaasi ja teet parhaasi
– se on mahdollista. Lionit, seuratkaa unelmaanne, kuunnelkaa sydäntänne, älkääkä päästäkö irti hyvästä
ideastanne. Te itse päätätte mikä teidän unelmanne on. Istuttakaa siemen ja antakaa sen kasvaa.

Suomesta tulee
vahvoja johtajia
Dr. Yamada sanoi olevansa erittäin
vaikuttunut kuullessaan, että väestöön suhteutettuna Suomi on kärkitiloilla verrattuna kaikkiin maailman
208 lionsalueeseen ja maahan. Suomalaiset lionit ovat tuottaneet hienoja johtajia kansainväliselle tasolle,
kuten hyvä ystäväni Harri Ala-Kulju.
Toivon että suomalaiset lionit tulevat jatkamaan hienoa palveluaan,
ja vahvalla johtajuudella puhaltamaan voimakasta tuulta Euroopasta
yhtenä lionstoiminnan johtavista
maista.
(Tiivistelmä RNen)
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Ansioituneille huomattavia palkintoja
Porin vuosikokouksen aikana jaettiin jälleen runsaasti ansiomerkkejä ja
palkintoja ansioituneille jäsenille. Huomattavin palkinto oli lion Tauno Hammarille myönnetty Melvin
Jones -jäsenkunnan keltakultainen rintamerkki safiireilla erikoispalkintona
lahjoituksesta. Nuorisovaihdon Top Ten -palkinto
tuli MD-YC Tuula Rantaeskolalle ja maailman parhaan leon palkinnon sai
kaudelta 2012–2013 leo
Satu Pamilo.

Vuosikokouksessa
palkitut:
Presidential Awardin saivat 6.6.2014
IPCC Seppo Söderholm, CC Asko
Merilä, MD-SC Reijo lkäheimonen,
MD-GMT Coordinator Maija-Liisa
Heikkilä, MD-GLT Coordinator Rafael
Frans ja PCC Harri Forss.
Leadership Awardin saivat VCC
Tuomo Holopainen, lion Eero Arvo,
PDG Bo Lindberg, lion Taisto Jantunen, PDG Reijo Stedt ja PDG Torsti
Ruokoski.
Leo of the Year 2012–2013 jälkikäteen leo Satu Pamilolle.
Certificate of Appreciation saivat
DC Reima Nyrhivaara, lion Martti
Metsäketo, DG:t Tommi Virtanen,
Antti Hynnä, Eero Vilén, Matti Reijonen ja Heikki Saarinen.
Kotimainen 3. ruusukkeen ansiomerkki myönnettiin PID Tapani Rahkolle.

PIP Tae-Sup Leen palkinnon jäsenmääränsä lisäämisestä alle 20:stä eniten sai LC Sipoo/Meri-Sibbo. Palkinnon vastaanotti tulevan kauden presidentti Tapio Aaltonen. Onnittelijoina tuleva ID Jouko Ruissalo ja PID Harri Ala-Kulju
(keskellä). Kuva: RNen.

Kotimainen 2. ruusukkeen ansiomerkin sai PDG Otfried Blümchen.
Medal of Merit -palkinnolla muistettiin lion Vieno Jantusta ja PDG
Helena Rahkoa.
Vuosikokouksessa 7.6. liiton pöytästandaarilla jalustoineen muistettiin edellistä puheenjohtajaa IPCC
Seppo Söderholmia.
Lisäksi PIP Tae-Sup Leen palkinnon sai LC Sipoo/Meri-Sibbo. Palkinto luovutetaan klubille, joka kauden aikana nostaa jäsenmääräänsä
eniten alle 20:stä 20:een tai yli.
Ympäristöteosta paikkakunnan
parhaaksi palkittiin LC Järvenpää/
Jean Sibelius.
Iltajuhlassa palkittiin Melvin
Jones -jäsenkunnan tunnustuspal-

kinnolla lahjoituksesta LCIF:lle (Keltakultainen rintamerkki safiireilla)
lion Tauno Hammar.
Youth Camp and Exchange Chairperson Award (Nuorisovaihdon Top
Ten -palkinto) MD-YC Tuula Rantaeskola.

1-ruusukkeen ansiomerkki annettiin DC Silja Salokkaalle.
Pöytästandaarin sai IPCC Seppo
Söderholm.

Arne Ritari-säätiön
palkitsemiset

Klubien välinen kilpailu maksetuista
adresseista: 1) LC Liminka/Liminganlahti (palkinto 600 euroa) 2) LC Vilppula (500 euroa) 3) LC Vantaa/Kaivoksela (400 euroa) 4) LC Sotkamo,
LC Kaipainen ja LC Jokioinen (100
euroa)
Piirien välinen kilpailu adressituotoista /jäsen: 1) I-piiri (palkinto
800 euroa) 2) H-piiri (600 euroa)
3) E-piiri (400 euroa).

Arne Ritari-säätiö palkitsi myös vuosikokouksen yhteydessä ansioituneita jäseniä.
3-ruusukkeen ansiomerkin sai
PDG Reino Sihvola.
2-ruusukkeen ansiomerkit saivat
Matti Tallgren, Sinikka Uola ja Kari
Inkeroinen.

Klubikilpailut

Ulkomaisia vieraita
jälleen suuri joukko

Presidential Awardin saivat IPCC Seppo Söderholm, CC Asko Merilä, MD-SC
Reijo lkäheimonen, MD-GMT Coordinator Maija-Liisa Heikkilä, MD-GLT Coordinator Rafael Frans ja PCC Harri Forss. Oikealla pääsihteeri Maarit Kuikka.
Kuva: RNen.
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Porin vuosikokoukseen oli saapunut ulkomaisia vieraita suuri joukko.
Päävieraana oli luonnollisesti 2VP, DR. Jitsuhiro Yamada Japanista,
mukanaan kääntäjä Ms Yoshiko Mertz päämajasta. Porissa olivat
myös ID Kalle Elster ja puoliso Mai Virosta, PID Salim J. Moussan ja
puoliso Alia Libanonista, IPCC Kent Benediktsson ja puoliso Birgitta
Ruotsista, DG John Jagd ja puoliso Kirstin Tanskasta, DG Thorkell
Cyrusson ja puoliso Sigfrid Andradóttir Islannista, DG Andrus Köre ja
puoliso Maivi Virosta ja DG Eva Friedrich Saksasta.
Suomalaiset entiset kansainväliset johtajat olivat lähes kaikki
paikalla sekä kansainväliseen hallitukseen pyrkimässä oleva PCC
Jouko Ruissalo.

Hammarin timanttisarja päätyy timanttihäihin
Euroopan kärkinimiin hyväntekeväisyyskerääjänä kuuluva taloustirehtööri Tauno Hammar (87) on saavuttanut maailmanlaajuisesti kovan
tavoitteen. Vuosien aikana saadut 60 timanttia on ainutlaatuinen
tulos Euroopassa. Lisäksi LC Helsinki/Metsälän klubi oli Euroopan
ensimmäinen 100 prosentin Melvin
Jones -klubi.
Vaikka timantteja on Hammarin rintapielessä ennätysmäisesti
hänen timanttiaiheinen toimintansa jatkuu, sillä 31.8. kalenteriin
on merkitty timanttihäät. Muuten
mahtava keräystoiminta on päättymässä. Porin vuosikokouksessa
Hammarille luovutettiin erikoismerkki, jossa on 10 safiiria. – Olisin
halunnut 10 rubiinia, sanoo Tauno
Hammar. Otin yhteyttä päämajaan,
mutta tuloksetta. Tarkoitus on vielä
soittaa sinne rubiinien perään.
Pitkän lionsuransa aikana Hammar on toiminut lohkonpuheenjohtajana, alueenpuheenjohtajana ja
piirin LCIF-johtajana. Klubitasolla
hän oli ilmoitusten kerääjänä pit-

Varapresidentti DR. Jitsuhiro Yamada luovuttamassa timanttimerkkiä Hammarille, vasemmalla liiton puheenjohtaja Asko Merilä ja keskellä pääsihteeri
Maarit Kuikka. Kuva: Rnen.

kään. Lukuisten menestyksekkäiden keräysten lisäksi Hammar on
luovuttanut kolmen syntymäpäiväjuhlansa tulot LCIF:lle, rakensi ja möi
noin 500 lyhtyä ja viimeisimmäksi
kirjoitti laajan omakertakirjan, jonka
tuloilla hän sai viimeiset 10 timanttia. 33 lionsvuoden aikana Hammarin ansiot mm. Sight First -keräyksissä ja Punainen Sulka -keräyksissä

ovat olleet ainutlaatuiset. Hänen
ansiostaan myös LC Helsinki/Metsälän klubista tuli Euroopan ensimmäinen 100 prosentin Melvin Jones
-klubi. Ansioistaan Hammar on saanut nimensä päämajan seinään ja
käynyt kansainvälisissä vuosikongresseissa noutamassa palkintojaan.
Timanttien lisäksi Tauno Hammar
on palkittu mm. järjestön korkeim-

Hammarin rintapielessä oli arvokkaita merkkejä jo ennen Porin vuosikokousta. Porissa merkkikokoelma
täydentyi merkittävästi. Kuva: Antti
Tuomikoski.

malla kunnianosoituksella Ambassador of Good Will -palkinnolla. Hänen
kotinsa seiniä koristaa lukuisat kunniakirjat ja palkinnot. Vaikka Tauno
Hammar jättäisikin aktiivisen keräystoimintansa, hänen neuvojaan voidaan vielä käyttää monissa asioissa
klubin hyväksi.

Sibelius-leijonille Ympäristöteko-palkinto
LC Järvenpää/Jean Sibelius palkittiin Lions-liiton kansallisella Ympäristöteko paikkakunnan
parhaaksi -palkinnolla. Klubin laajassa palveluvalikoimassa onkin painotettu ympäristöön liittyvää palvelua. Kaudella 2013–2014 LC Järvenpää/Jean Sibeliuksen teema oli ”Luonnollisesti
Leijona”, jota toteutettiin monilla ympäristöteoilla, niitä tukevalla tiedottamisella ja esitelmillä.
Toisen kerran jaettu Ympäristöteko-palkinto myönnettiin LC Järvenpää/Jean Sibeliukselle monipuolisesta työstä oman paikkakunnan ympäristön hyväksi. Palkinnon myöntämisen kriteerit olivat:
1. ympäristöteon vaikuttavuus oman alueen ekologiseen, sosiaaliseen, kulttuuriseen ja
taloudelliseen tilaan
2. ympäristöteon vaikutus ihmisten aktivointiin arkielämän toiminnoissa
3. klubin suorittaman ympäristöaktiviteetin jatkuvuus omalla paikkakunnalla
4. toteutetun mallin hyödyntämismahdollisuudet muiden klubien toiminnassa.
Palkintolautakunta totesi, että klubin 14 eri ympäristöön liittyvässä tapahtumassa toimikauden aikana on erinomaisella tavalla yhdistetty luonnon ja kulttuuriympäristön hoito. Klubi on
edistänyt paikkakunnan viihtyisyyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta.
Klubi painotti itse erityisesti biodiversiteetin, luonnon monimuotoisuuden, tärkeyttä ja sen
säilyttämistä. Toisena tärkeänä asiana on ollut jo vuosien ajan klubin oman nimikkokohteen,
kulttuurihistoriallisesti merkittävän Sibeliuksen Ainolan alueen ympäristön vaaliminen.
Vieraslajeja jättiputkea ja jättipalsamia hävitettiin ekologisin menetelmin: kitkemällä kasvustoja kaupunkimme keskustan alueilta.
Klubilaisten tietoisuutta ympäristöasioista edistettiin kolmella esitelmällä klubi-illoissa, jotka
pitivät Luonnontieteellisen Keskusmuseon tutkija Juha Honkala teki seurantatutkimuksen Sibeliuksen Ainolaan tehdyn linnunpönttöaktiviteetin uusista asukkaista eli 82 linnunpoikasesta. Hän
dokumentoi ja kuvasi pöntöt, munat ja untuvikot sekä rengasti 15 poikasta ja mittasi niiden siivet.
Klubi on suunnitellut ja toteuttanut paikkakunnan ympäristöpalvelua yhteistyössä myös muiden järvenpääläisten yhdistysten kanssa. Klubin toteuttamat virkistysmatkat eri kohderyhmille
järjestettiin ympäristöaiheisiin kohteisiin ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. Mm. veteraanit, heidän puolisonsa ja veteraanijärjestöjen edustajat vietiin tutustumaan Suomen luontokeskus Haltiaan. Klubi osallistui myös maailmanlaajuiseen ympäristövalokuvauskilpailuun ja osallistui maailmanlaajuisen lionien ympäristöpäivään ”Maan Päivä – Earth Day” metsänhoito aktiviteetillaan.
Kari J. Hietala
Klubitiedottaja Kari J. Hietala jättipalsamien kitkentätalkoissa. Kuva: Heikki Hurme.
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LIONS JOULUKORTIT
2014

Lions-joulukorteilla:

• Tuet oman klubisi toimintaa ja

•
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yhteistä työtämme lasten ja nuorten hyväksi
Ilahduta ystäviäsi niin saat samalla hyvän joulumielen itsellesi
www. lionsverkkokauppa.fi

LIONS-LIITON JOULUKORTTIVALIKOIMA 2014

OSMO ”OMPPU” OMENAMÄKI
Osmo ”Omppu” Omenamäki on helsinkiläinen graafikko, joka on piirtänyt
postikortteja 60-luvun puolesta välistä
saakka. Postikorttien lisäksi Omenamäki
on tullut tunnetuksi postimerkeistään.
Omenamäki pyrkii töissään toteuttamaan hauskoja ideoita sisältäviä aiheita.

JAANA AALTO
Jaana Aalto on hämeenlinnalainen
freelance-graafikko, korttitaiteilija, jota
työtä hän on tehnyt 30 vuotta. Hänen
korttikuvituksissaan luonto-aiheet ovat
lähellä hänen sydäntään ja joulukorteissa etenkin aidon talvisen tunnelman
luominen.

”MAIKKI” MAIJA-LIISA PARKKILA
Pohjalainen Reisjärvellä työskentelevä
taiteilija “Maikki” Maija-Liisa Parkkila
maalaa joulukorteissa tunnelmallista
perinteistä joulua ja luontoa. Suuren
yleisön tietoisuuteen hän tuli voitettuaan tunnetun hyväntekeväisyysjärjestön “kaunein joulukortti” äänestykset
2002 ja 2003 kuvitustensa alkuaikoina.
Lisäksi maalaa ja opettaa akvarellia.

Revontuli/Norrsken
Jaana Aalto

Joulusauna kutsuu/Julbastun väntar
”Maikki” Parkkila

Jouluaamun retki/Slädtur på juldagsmorgon
”Maikki” Parkkila
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Kynttiläkaksoset/Tvillingljusen
Osmo Omenamäki

Tonttu/Tomten
Jaana Aalto
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Joulun maisemassa/I jullandskapet
Osmo Omenamäki

LIONS-JOULUKORTEILLA TUETAAN NUORTEN JA
LASTEN HYVÄKSI TEHTÄVÄÄ TYÖTÄ!
…ja klubeille jää puolet tuotosta, jonka käytöstä klubi päättää itse.
Loppuosa korttien tuotosta käytetään mm. nuorisovaihtoon, piirien
nuorisoleireihin, Leo-nuorisotoimintaan, Nuorten Areena -tapahtumaa,
SKEBA-nuorisobändiskabaan, Orkester Nordenin toimintaan. Lisää tietoa
työstä ja toiminnastamme nuorten ja lasten hyväksi www.lions.fi.

Ohjehinnat
(kortit myydään kymmenen kappaleen erissä,
personoitujen korttien minimitilaus 100 kpl )
Postikortit
10 kpl
8€
Taittokortit
10 kpl
15 €
Personoidut kortit
100 kpl
2 € / kpl

Lisätietoja
Matti Mälkiä
korttityöryhmän puheenjohtaja
matti.malkia@lions.fi
040 766 6650
Vieno Jantunen
korttityöryhmän jäsen
vieno.jantunen@lions.fi
050 578 3631
Sari Pirinen
palvelu- ja varainhankintasihteeri
sari.pirinen@lions.fi
09 565 5916

Alle 100 euron tilauksista peritään 5 € käsittelymaksu.
Tervehdysteksti on suomeksi ja ruotsiksi.

Korttien tilaaminen
Klubien korttivastaavat kokoavat kaikki klubien tilaamat korttimäärät
yhteen ja tekevät yhteistilauksen Suomen Lions-liiton verkkokaupasta
www.lionsverkkokauppa.fi. Yksittäisten korttien vähimmäistilaus on
10 kpl ja suurempienkin tilausten tulee olla korttikohtaisesti 10 jaollisia.
Tilaukset toimitetaan klubien korttivastaaville kahden viikon kuluessa
tilausten saapumispäivästä.
Poikkeustapauksissa tilauksen voi tehdä erillisellä paperilomakkeella,
joka lähetetään osoitteella Vieno Jantunen, Punerijärvenpolku 25, 14810
Tuulos.

Korttien laskutus
Klubien korttivastaavat keräävät myytyjen korttien maksut klubeissa.
Suomen Lions-liitto laskuttaa 50 % korttien ohjehinnasta klubeilta. Liiton saama osa ohjataan nuorten turvallisen elämän rakentamiseen ja
syrjäytymisen ehkäisemiseen. Klubit saavat päättää itse oman osuuden
käytöstä.
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Nepalin ja Sierra Leonen
lapset tarvitsevat apuamme!
Kauden 2014–2015 iloisin ja näkyvin kampanja
– NENÄPÄIVÄ 2014 – lähestyy,
OLETTEKO VALMIIT!
Olemme taas mukana Suomen näkyvimmässä ja tunnelmaltaan hienoimmassa
varainkeruukampanjassa,
jossa keräämme varoja Nepalin ja
Sierra Leonen lapsille turvataksemme
heille riittävän ravinnon, koulutuksen, terveyden ja turvan. Osallistumme nyt Nenäpäivänkampanjaan
viidettä kertaa ja tähän mennessä
olemme keränneet Nenäpäiväsäätiölle vuosina 2010–2013 yhteensä
470 000 euroa. Keräystavoitteemme
tällä kaudella on 180 000 euroa.
Uskon meidän yltävän tähän tulokseen vaivatta sillä tällä kertaa keräysaika on aiempaa viikon pidempi eli
neljä viikkoa. Tulemme pitämään teidät ajan tasalla keräyksen edetessä.
Toiminta tässä kampanjassa on
meille kaikille jo tuttua, joten ei
muuta kuin ”Nenä päähän ja baanalle!” Varojen kerääminen tässä
kampanjassa on hauskaa ja ihmisten suhtautuminen ystävällistä ja
hyväksyvää. Keräämistämme helpottavat maakuntaradioiden ja television lähettämät tietoiskut ja kampanjaa koskevat ohjelmat. Tehdyn

tutkimuksen mukaan noin neljä
miljoonaa suomalaista tietää mitä
Nenäpäivä merkitsee ja mihin siinä
kerätyt varat käytetään.
Nyt kannattaa myös niiden klubien jotka eivät aikaisemmin ole
ottaneet osaa tähän kampanjaan lainata kampanjapäälliköltään lipas ja
käydä itse kokemassa hieno tunne
olla mukana työssä, jonka suomalaiset varauksetta hyväksyvät. Rekvisiitta on kuitenkin välttämätön:
Lions–liivit päälle, kerääjäkyltti kaulaan ja nenä päähän. Niistä meidät
tunnetaan!
Suomen leijonia auttaa tässä kampanjassa jokaiseen piiriin nimetty
kampanjapäällikkö, joka löytää vastaukset kaikkiin teidän esittämiinne
kysymyksiin. Samalla kun olette
häneen yhteydessä hänkin saa tiedon mitä piirissä tapahtuu. Kampanjapäälliköt ja heidän yhteystietonsa
löytyvät oheisesta taulukosta. Älkää
epäröikö soittaa ja ottaa yhteyttä, he
ovat teitä varten.
Jorma Laurila

Hyvä muistaa kerätessä
• Nenäpäivä kerää varoja kehitysmaiden lasten auttamiseksi

PDG Jukka Kärkkäinen ja hänen puolisonsa Lea keräämässä varoja K-Market
Mustapekassa Helsingin Käpylässä.

Kampanjapäälliköt 2014
Piiri
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O

Nimi
Pertti Tenhunen
Reijo Stedt
Heidi Sihvonen
Jari Vierikko
Anne
Lindroos-Matintalo
Seppo Rajamäki
Johanna
Arho-Forsblom
Tuula Rasimus
Harri Hirvelä
Tuula Väätäinen
Merja Lämsä
Raimo Gröhn
Raimo Paappa
Kerttu Illikainen

Asuinpaikka
Tarvasjoki
Espoo
Lahti
Mikkeli
Sastamala

Puhelinnumero
040 591 2342
0400 755 406
040 700 0600
0400 373 376
050 912 0053

E-mail
pertti.tenhunen@millog.fi
reijo.o.stedt@kolumbus.fi
heidi.sihvonen@phnet.fi
jari.vierikko@gmail.com
anne.lindroos-matintalo@kopteri.net

Seinäjoki
Palokka

044 411 4476
050 311 8305

seppo.rajamaki@lions.fi
Johanna.Arho-Forsblom@jkl.fi

Savonlinna
Kempele
Varkaus
Rovaniemi
Pori
Helsinki
Ylivieska

0400 556 435
0400 296 272
040 757 8008
050 320 4355
0400 593 820
0400 426 413
040 413 9838

family.rasimus@kolumbus.fi
harri.hirvela@gmail.com
tuula.vaatainen@dnainternet.net
merja.lamsa@lions.fi
raimo.grohn@lions.fi
raimo.paappa@gmail.com
kerttu.illikainen@lions.fi

• Nenäpäivä-kampanjan järjestää Nenäpäiväsäätiö
• Avun vievät perille Suomen UNICEF, Kirkon ulkomaanapu,
SPR, Pelastakaa lapset ry, Plan, Suomi Säätiö, Fida International,
Suomen lähetysseura, Solidaarisuus ja SASK.
• Avustusvarat käytetään lasten koulutukseen ja terveydenhuoltoon
sekä perheiden aseman vahvistamiseen.
• Suomen lionsklubien tilittämät varat luovutetaan
lyhentämättöminä Nenäpäiväsäätiölle, joka osoittaa ne edelleen
jäsenjärjestöjensä käyttöön. Jäsenjärjestöjen tulee käyttää
koko saamansa rahasumma kohteensa lasten avustamiseen
vähentämättä siitä euroakaan omiin hallinnollisiin kuluihinsa.
• Yleisradio tukee Nenäpäivää ohjelmatoiminnallaan.
• Nenäpäivän kampanja-aika on 9.10.–9.11.2014
• Varsinainen Nenäpäiväshow Tohlopista lähetetään suorana
7.11.2014
• Nenäpäivä 2013 keräsi kaikkiaan hieman yli 3 miljoonaa euroa.
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N-piirin kampanjapäällikkö Raimo Paappa lippaansa kanssa Arabian kauppakeskuksessa Helsingissä.

Anna tukesi nuorisolle -arvat
kaudella 2014–2015
Kaikille tuttu Lions-arpa hyväksyttiin
kesäkuussa Porin vuosikokouksessa
Leijonien yhteiseksi varainkeruuaktiviteetiksi lasten ja nuorten palveluaktiviteettien tueksi. Myös Lions-liiton nykyinen puheenjohtaja Tuomo
Holopainen kannusti tulevaa kautta
esittelevässä puheessaan klubeja
osallistumaan liiton varainkeruuaktiviteetteihin nyt entistä innokkaammin.

Päävoittona matka
Honoluluun

Varainkeruuta on kehitetty ja kehitetään edelleen klubien ja yksittäisten Leijonien ehdotusten ja ideoiden
avulla entistä paremmaksi. Saimme
arvokkaita ideoita, neuvoja ja ehdotuksia omalla ständillämme Porissa
sekä myös tämän vuoden arpavoittomatkaajilta Toronton kansainvälisen vuosikokouksen aikana. Näitä
voimme hyödyntää jo nyt toteutettavassa ”Anna tukesi nuorisolle”-arpaaktiviteetissamme. Kiitokset vuosikokouksen ständillä käyneille
sekä myös Toronton arpavoittajille
hyvistä huomioista, rakentavasta
palautteesta ja voittajille mukavasta
matkaseurasta Torontossa.

Uudistuksia myynnin
tehostamiseksi
Arpa-aktiviteettia on uudistettu jo
aiemmin kentältä saadun palautteen johdosta siten, että myynti on
nyt mahdollista myös Lions-järjestön ulkopuolisille. Meillä on nyt siis
yli 100-kertainen asiakaskunta entiseen verrattuna. Tämä on ollutkin
monen Leijonan toive ja arvat ovat
siten erinomainen oheistuote yleisötapahtumissa ja aktiviteeteissa syyskauden aikana yli joulutapahtumien.

• Raaputusarpoja painetaan
yhteensä 25 000 kpl, jotka
jaetaan klubeille jäsenmäärien
suhteessa.
• Arpojen myyntialueena on
manner-Suomi ja Ahvenanmaa.
• Myynti sallittu vapaasti
kaikille halukkaille, ei rajattua
kohderyhmää
• Arvoissa on juokseva
numerointi jäljitettävyyden
mahdollistamiseksi.
• Voittotieto ja lunastustiedot
löytyvät arvasta.
• Arvan hinta 10 €/kpl.

Voitot

Havaijin Waikiki-ranta.

Palautteet auttavat
kehittämään toimintaa

Arvat

Päävoittona on edelleenkin matka
Lions-järjestön vuosikokoukseen.
Tällä kertaa Honoluluun Havaijille
yhdessä muiden Suomen kokousmatkaajien mukana. Matkavoittoja
on yhteensä 10 kpl ja kukin matka on
kahdelle hengelle – siis yhteensä 20
onnekasta voi voittaa unohtumattoman matkan kansainvälisen järjestömme suurimpaan kokoukseen,
joka on jo valtava elämys sinänsä.
Ja Havaijin matkalla on toki paljon
muutakin koettavaa. Muita voittoja
ovat kotimaiset Jopo-polkupyörät
ja kotimaiset pellavatekstiilit. Näin
edistämme myös kotimaamme työllisyyttä.

Helppo lähteä mukaan
Arpojen ja korttienkin ohessa on
puhuttu pakkomyynnistä, joka on
harmittanut monia. Nyt ei kuitenkaan ole kyse pakkomyynnistä. Klubeille lähetetään arpojen mukana
valmiiksi maksettu palautuskuori,
joten lunastamattomat arvat voi
palauttaa takaisin liittoon vaikka heti
ja ilman palautuskuluja. Näin palautetut arvat saadaan edelleen myytäväksi sinne, missä arvoille on enemmän kysyntää. Jakelutapa on valittu
nopeuden vuoksi – saamme kaikki
arvat heti valmistuttuaan myyntiin
kaikkein tehokkaimmin tällä tavoin
heti kauden alkuun. Uskomme, että
klubimme pystyvät nopeasti näkemään omat arvanmyyntimahdollisuutensa ja palauttamaan loput
arvat takaisin uudelleenmyytäviksi.
Uskomme myös Leijonien rehellisyyteen ja yhteiseen arvomaail-

maan luottaen, että klubit pystyvät
vastaamaan myynnistä ja osaavat
palauttaa myymättömät arvat vastuullisesti takaisin myyntiin. Yhteisellä asialla kun ollaan, niin suhtautukaamme siihen Leijona-mielellä.

Ennakkotilaukset
24.8. mennessä
Klubit saavat arpoja jäsenmääräänsä suhteutettuna viidellä jaollisissa erissä. Arvoista voi tehdä myös
ennakkotilauksia lähettämällä 24.8.
mennessä tarvemäärän, toimitus- ja
laskutusosoitteen liiton PVH-sihteeri Sari Piriselle tai arpa-työryhmän puheenjohtajalle Esa Ojapalolle. Arpoja saa tilaamalla lisää,
mikäli myymättömiä arpoja palautuu liittoon uudelleen myytäväksi.

Arpa- ja korttiständin
Jopo-arvonta
vuosikokouksessa
Kesäkuussa Porin vuosikokouksessa
ständillämme oli vetonaulana ilmainen Jopo-polkupyöräarvonta, johon
osallistuikin yli 500 osastollamme
käynyttä vuosikokousvierailijaa. Päävoittona olleen sinivalkoisen Jopopolkupyörän voitti Juha Merisalo
LC Pori/Karhu-klubista. Sopivasti
grillauskauden alkuun uuden keittiötekstiilisetin voittivat Raija Fors,
Marianne Hakanen, Irmeli Heinilä,
Harri Hirvelä, Marko Isoviita, Timo
Kauppi, Asko Keski-Petäjä, Markku
Kylmälä, Orvokki Luhtinen, Markus
Mustakallio, Ari Mårtensson, Emma
Mälkiä, Reima Nyrhivaara, Maija
Pajarinen, Jaana Salonen, Marja Sarvanto, Satu Snirvi, Pekka Sopanen,
Marita Taxell ja Pentti Virtanen.

• Päävoittona 10 kpl 2 hengen
matkoja Lions-vuosikongressiin
Havaijille 2015.
• Muita voittoja yli 500 kpl:
– Jopo Electro sähköavusteisia
polkupyöriä, 25 kpl.
– Tablettitietokoneita, 40 kpl.
– Muina tavarapalkintoina
Jokipiin Pellavan
tuotepaketteja, 450 kpl
• Kaikki voitot ovat voittajille
verovapaita.
• Arpojen myyntitulosta 50 %
käytetään voittoihin.
• Matkavoitot mahdollistavat
osallistumisen kansainväliseen
Lions-vuosikokoukseen
26.–30.6.2015 Honolulussa,
Havaijilla (USA).
• Matka yhdessä muiden 2015
vuosikokousmatkustajien
kanssa, ei vaihto-oikeutta.

Aikataulu
• Arvat toimitetaan klubeille
elokuussa 2014. Vastaanottajina
klubipresidentit. Lasku ja ohjeet
mukana.Arpojen myyntiaika
1.9.2014–31.1.2015.
• Ennakkotilaukset 24.8.2014
mennessä.
• Lisätilaukset myyntiajan sisällä
saatavuuden mukaan.
• Klubit palauttavat
lunastamattomat arvat takaisin
palautuskuoressa niin pian
kuin mahdollista. Myydyt ja
lunastetut arvat tilitetään klubin
viitenumeroa käyttäen 2.2.2015
mennessä.

Tuotto
• Arvoista saatava tuotto
käytetään Suomen Lionsklubien nuorisoaktiviteettien
tukemiseen.

Ostamalla Lions-arvan
tuet Lions-nuorisotyötä.

Onnittelut kaikille voittajille ja kiitokset osallistumisesta sekä kiinnostuksesta liiton arpa- ja kortti-varainkeruuaktiviteetteja kohtaan.
Teksti: PDG Esa Ojapalo,
arpatyöryhmän puheenjohtaja
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Veteraanit odottavat – oletko valmis?
Suomen lionsklubit hyväksyivät Heinolassa vuonna 2013 pidetyssä vuosikokouksessa koko maan kattavan
Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetin järjestämisen sotiemme veteraaneille eli ns. tammenlehväsukupolvelle kaudella 1.7.2014–30.6.2015.
Veteraaneja on yhä elossa lähes
32 000, ja lähes 80 % heistä asuu
kodeissa tai palvelukodeissa. Tarkoituksena on vierailla veteraanien
luona ja tehdä heille pieniä palveluksia. Nyt meillä leijonilla on oiva
tilaisuus auttaa näyttävästi vielä keskuudessamme olevia kunniakansalaisiamme, joille olemme jatkuvassa
kiitollisuudenvelassa vapaasta isänmaastamme.

Leijonat ja sotiemme
veteraanit
Monet klubit ovat jo vuosia tai vuosikymmeniä avustaneet sotiemme
veteraaneja sekä taloudellisesti että
palvellen. Perinteisesti on järjestetty tilaisuuksia esim. itsenäisyyspäivänä, jouluna, LCIF-viikolla tammikuussa, talvisodan päättymisen
muistopäivänä ja kansallisena veteraanipäivänä. Nyt olisi toivottavaa,
että nekin klubit, joilla ei ole ollut
mitään veteraaniaktiviteetteja, tulisivat mukaan. Tarkoitus on palvella
tasaisesti koko kaudella, mutta aktiviteettia tuodaan tiedotuksellisesti ja
toiminnallisesti esille edellä mainittujen ajankohtien lisäksi erityisesti
leijonien kansainvälisenä palvelupäivänä 8.10.

Mistä aktiviteetissa on
kysymys?
Veteraanien, joista tällä hetkellä
lähes puolet on naisia, keski-ikä on
90 vuotta ja he tarvitsevat ennen
kaikkea sitä, että joku kävisi heidän
luonaan sekä kuuntelisi ja keskustelisi heidän kanssaan. Erityisesti
kotona asuvat tarvitsevat apua pienissä arjen askareissa, kuten palovaroittimien tarkastamista, ikkunoiden
pesua, kuljettamista eri tilaisuuksiin,
lehtien lukemista, uutisten kertomista, räystäskourujen puhdistamista jne.

Puolisoita ja nuoria
tarvitaan
Palveluaktiviteettiin on hyvä pyytää
puolisoita ja nuoria mukaan. Naistai miespuolisot täydentävät klubien palveluvalikoimaa, ja nuorten
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Toinen varapresidentti Jitsuhiro Yamada Kiitos veteraanit! -osastolla Porin vuosikokouksessa seurassaan puheenjohtaja Seppo Söderholm sekä sotilas- ja lotta-asuissa piirikoordinattori Matti Kulmala ja puoliso Marja-Leena Kulmala.
Kuva: Harri Ala-Kulju.

on hyvä saada elävä kosketus veteraaniin. Enää vain joka viidennellä
on veteraanisukukytköksiä eli elävä
veteraani suvussaan, joten perinteen
vaalimiseksi olisi hyvä kuulla veteraanin kokemuksia.

Kyse on palvelusta
Aktiviteettia on valmisteltu jo lähes
kaksi vuotta, mutta vieläkin kuulee
aika ajoin keskustelua rahan keräämisestä. Tällä kerralla kyse on pelkästään palvelusta. Toki paikalliset klubit voivat entiseen tapaan järjestää
tilaisuuksia ja kerätä muilla tavoin
rahaa paikallisten veteraanien auttamiseksi, mutta liitto- ja piiritasoinen
toiminta ei tässä aktiviteetissa sisällä
lainkaan varainkeruuta. Me leijonat
voimme nyt näyttää suurelle yleisölle todeksi olevamme ennen kaikkea palvelujärjestö.

Tiedottaminen ja
raportointi
Lions-liiton sivuilta löytyy tietoa
aktiviteetista. Piirin johtoa on informoitu jo lähes vuoden ajan ja jokaisessa Lion-lehdessä tullaan julkaisemaan kirjoitus aktiviteetista. On suotavaa, että yksittäiset leijonat kertovat aktiviteetista kaikkialla, missä se
suinkin on mahdollista. Piirin ja aktiviteetin johto tiedottavat klubeja heti
kauden alussa. Piirin johto on saanut
koutusta ja tiedotusta viime kevään
aikana. On tärkeää, että klubisihteerit hoitavat raportoinnin säännöllisesti ohjeiden mukaan, sillä vain
siten voimme kertoa aktiviteetin
etenemisestä ja onnistumisesta lei-

jonille sekä suurelle yleisölle. Lopullinen raportti esitetään vuoden 2015
vuosikokouksessa.

Toiminnan organisointi
Valtakunnallisesti aktiviteettia ohjaavat ja seuraavat työryhmä sekä
poliittisista päätöksentekjöistä ja
tärkeimpien sidosryhmien edustajista koostuva neuvottelukunta. Piiritasolla aktiviteettia koordinoi piirikoordinaattori apunaan yksi entinen piirikuvernööri, aktiviteettitoimikunta sekä lohkonpuheenjohtajat. Klubeissa on veteraanivastaavat.

Yhteistyökumppanit
Aktiviteetti toteutetaan yhteistyössä veteraanijärjestöjen ja kuntien
kanssa. Veteraanijärjestöistä suurin
on Suomen Sotaveteraaniliitto. Kohteena ovat sotiemme veteraanien
ohella kaatuneiden omaiset sekä
sotilaspojat ja pikkulotat. Nuorien
mukaan saamiseksi voidaan paikallisesti tehdä yhteistyötä esim. partiolaisten ja koulujen kanssa. Olisi hyödyllistä, jos löydettäisiin myös niitä

veteraaneja, jotka eivät kuulu minkään veteraanijärjestön piiriin.

Tärkeää!
Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetin onnistuminen edellyttää toiminnan hyvää koordinointia paikallisesti, jotta palvelut voidaan kohdistaa järkevästi. Ennen aktiviteetin käytännön aloittamista on hyvä järjestää neuvottelu- ja tiedotustilaisuus
veteraanijärjestöille sekä mahdollisesti myös kunnan ja seurakunnan
edustajille.
Niin kauan kuin on veteraaneja
meidän on mahdollista auttaa ja
muistaa heitä. Parasta olisi, että
mukaan lähtevät klubit jatkaisivat
”nimikkoveteraaniensa” kanssa palveluvuoden jälkeenkin.
Hyvät leijonat, olemme kiitollisuudenvelassa itsenäisyytemme
säilyttäjille. Odotamme innolla aktiviteettimme onnistumista, jotta
voimme Vuokatissa ensi kesäkuussa
todeta Kiitos veteraanit – kiitos leijonat!
Seppo Söderholm
aktiviteettityöryhmän
puheenjohtaja

KIITOS VETERAANIT 8.10.2014
Lions-klubien kansainvälistä palvelupäivää vietetään 8.10.2014. Pääkaupunkiseudulla järjestetään tuolloin B-, C- ja N-piirin klubien toimesta kutsuseminaari, johon on lupautunut alustajiksi nimekkäitä valtion johdon edustajia. Muista piirikohtaisista tapahtumista saat tietoa
omalta piirikuvernööriltäsi ja piirisi Kiitos veteraanit palveluaktiviteettivastaavalta. Jos klubisi haluaa sponsoroida paikallisen veteraanin Pääkaupunkiseudun tapahtumaan, ota yhteys Sari Piriseen 040 417 48 62.
Markku Talvio

Porin vuosikokouksessa
paljon oheistoimintoja
Kuvatekstit: Antti Tuomikoski ja Pertti Harju
Kuvat: Antti Tuomikoski

Tuulivoimasem
inaari aloitti tu
hdin
ohjelmapaketin
.

Mopoautojen taitoajokisa oli osa Turvassa tielläkampanjaa. Lion Jouko Inkeroinen antaa viimeiset
ohjeet kilpailijalle.

Matti Wiro tuulettaa voittoisan
ajonsa päätteeksi.

MTV:n suunnitteleva uutispäällikkö Heli Uusimaa esitteli Nuorten hyväksi
kampanjaa II VP Jitsuhiro Yamadalle.

SKEBAn tuomaristoa luotsasi taas lion Martti Metsäketo.

SKEBAn finaali oli
taas kovatasoinen.
Metallileka ei ihan
voittoon yltänyt.

SKEBAn voittajabändi
Justice Theory esiintyi
myös Nuorten Areenassa.

Nuorten Areenan panelistien aiheena oli nuorten syrjäytyminen. Puhetta
johti toimittaja Kirsi Alm-Siira.
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Lions Quest – elämisentaitoja

Panostetaan nuoriin,
järjestetään Lions Quest-kurssi
Miten kurssin järjestämiseksi
toimitaan?
– Klubin yhteyshenkilö selvittää oman kunnan sivistys-/nuorisotoimen
kanssa koulutuksesta kiinnostuneiden kasvattajien määrän. Yhteyshenkilö voi toimia myös useamman klubin tai lohkon puitteissa ja eduksi
on, että hän on koulu-/kasvatusjärjestelmän asiantuntija esimerkiksi rehtori, opettaja, nuoriso-ohjaaja.
Kurssin toteutusvaihtoehtoja on useita:
– Lions-lehdessä valtakunnallinen kurssikalenteri, josta ilmenee lähin
koulutuspaikka ja -aika ja tiedot kurssille aikovasta henkilöstä ilmoitetaan ohjeiden mukaisesti Lions-liiton kurssisihteerille
– Klubi, klubiryhmä tai lohko voi järjestää oman kurssin, jolloin otetaan
yhteys Lions-liiton koulutuskoordinaattoriin ja sovitaan aika ja paikka ja
edetään kuten edellä
– Kurssille osallistuminen ei ole rajattu koulutusohjelmassa mainitun
piirin sisälle, vaan kurssille osallistuminen on täysin mahdollista myös
muun piirin alueella järjestettävälle kurssille
Tärkeää: Klubi tai muu järjestävä ryhmä varautuu ennakolta, mielellään
jo kauden aktiviteettilahjoituksia budjetoitaessa edellisen kauden lopussa
koulutuksen vaatimaan panostukseen.
Kurssin hinta on aina tarkistettavissa Lions-liiton kurssisihteeriltä.

Liiton/piirin tuki
Lions-liiton Quest-työryhmä lähettää kouluille tiedotteita mahdollisuudesta osallistua koulutukseen, mutta valtakunnallisesti ei voida henkilöresurssien rajallisuuden vuoksi hoitaa kaikkia yhteyksiä. Onnistunut koulutustarjonta siis edellyttää edellä kuvatulla tavalla tapahtuvaa yhteydenottoa paikallisilta toimijoilta eli klubeilta tai lohkoilta.
Lions-liiton verkkosivuilla ja vuosikirjassa on Quest-asioista lisätietoja.
Jokaisessa Lions-piirissä on Quest-toiminnasta vastaava puheenjohtaja,
jonka puoleen voi kääntyä kaikissa Quest-koulutusta koskevissa asioissa.
Yhteystiedot löytyvät vuosikirjasta ja verkkosivuilta.

Materiaali
Tiedottamista eri sidosryhmille tukevat Quest-työryhmän toimittamat
kaksi esitettä. Toinen on tarkoitettu sisäiseen tiedottamiseen ja toinen
kohderyhmätiedottamiseen. Esitteitä on saatavissa Quest-koulutussihteeriltä ja piirien Quest-puheenjohtajilta.
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KOULUTUSAIKATAULU
LIONS QUEST

S Y K S Y 2014 - K E VÄT 2015

ELÄMISENTAITOJA

AIKA

LIONS QUEST
ELÄMISENTAITOJA

KURSSITYYPPI

PAIKKAKUNTA

AIKA

KURSSITYYPPI

PAIKKAKUNTA

HUHTIKUU

SYYSKUU
12.9.

2. aste, startit

C

Järvenpää

9.-10.4.

AK/YK

D

Heinola

22.-23.9.

VK/AK

N

Helsinki

9.-10.4.

2. aste

F

Seinäjoki

26.-27.9.

VK/AK

I

Oulu

13.-14.4.

AK/YK

B

Espoo

LOKAKUU

16.-17.4.

VK/Savonlinna OKL

HD

Savonlinna

2. aste

N

2.-3.10.

VK/AK/YK

A

Turku

20.-21.4.

6.-7.10.

VK/AK/YK

C

Lahti

23.-24.4.

2. aste

Lappeenranta

9.-10.10.

AK/YK

D

Mikkeli

24.4.

Täydennys

Kuopio

23.-24.10.

VK

F

Kauhava

27.-28.10.

VK/AK/YK

O

Kokkola

30.-31.10.

Sidosryhmät

G

Jyväskylä

VK/AK/YK

K

Kuopio
Vörå

MARRASKUU
3.-4.11.
3.-4.11.

Ruotsinkielinen

FO

6.-7.11.

VK/AK/YK

M

Pori

10.-11.11.

VK/AK/YK

B

Espoo

17.-18.11.

VK/AK/YK

E

Tampere

19.11.

Täydennys

Tampere

20.-21.11.

Koulunkäynninohjaajat

Helsinki

TAMMIKUU

2015

19.1.

Rehtorit

Helsinki

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

9.-10.2.

Sidosryhmät

M Kokemäki/Kankaanpää

16.-17.2.

VK/AK/YK

L

16.-17.2.

Koulunkäynninohjaajat

26.-27.2.

YK/liikunnanopettajat

BCN

Helsinki

KLUBIPRESIDENTTI JA QUEST-LEIJONA!
Muistathan huolehtia siitä, että klubisi varautuu ennakolta koulutuksen vaatimaan taloudelliseen panostukseen. Ilmoita klubin päätös koulutettavista opettajista
piirisi Quest-puheenjohtajalle. Tämä helpottaa Questkoulutusten järjestämisen suunnittelua piirissäsi ja auttaa
kurssille haluavaa opettajaa löytämään maksajan koulutukselleen. Kaksipäiväisen koulutuksen hinta on 410 eur
/osallistuja (sis. alv). Yksipäiväinen täydennyskoulutus
maksaa 150 eur/osallistuja (sis. alv).

2.-3.3.

VK/AK/YK

C

Forssa

QUEST-KOORDINAATTORI Ulla Sirviö-Hyttinen
ulla.sirvio-hyttinen@lions.fi, puhelin 040 850 7241

5.-6.3.

VK/AK/YK

A

Turku

Helsinki

HELMIKUU
Rovaniemi
Tampere

MAALISKUU

5.-6.3.

AK/Hgin yliopisto

N

Helsinki

9.-10.3.

VK/AK/YK

K

Kuopio

12.-13.3.

AK/YK

H

Joensuu

16.-17.3.

VK

BCN

Hyvinkää

I

19.-20.3.

VK/AK/YK

20.3.

Täydennys

23.-24.3.

VK/AK/YK

G

Jyväskylä

26.-27.3.

Sidosryhmät

I

Oulu

30.-31.3.

2. aste

G

Jyväskylä

Vuokatti
Helsinki

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 osallistujille 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 / puhelin 09 5655 9517
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Oman lisänsä osastollemme toi LCIF:n kansainvälinen LQ-koordinaattori
Michael Di´Maria. Perjantaina hän osallistui kansainvälisten vieraitten mukana
aloitusseminaariin (kuva) ja kertoi siellä olevansa vaikuttunut Suomen aktiivisesta LQ-ohjelman toiminnasta ja samalla olevansa tyytyväinen siitä, että
Suomen LQ-ohjelman, Helsingin yliopiston ja LCIF:n yhteinen tutkimusprojekti LQ-ohjelman vaikuttavuudesta voidaan viimein aloittaa kaudella 2014–
2015. Lauantaina pidimme vielä pienimuotoisen seminaarin, jossa tarkastelimme Suomen LQ-ohjelman tulevaisuutta.

Lions Quest -elämisentaitoja
-ohjelma Porin
vuosikokouksessa
Porin vuosikokouksessa Lions Quest -osastolla vieraili runsaasti ohjelmasta,
koulutuksista ja koulutusaikatauluista kiinnostuneita leijonia. Piirien Questpuheenjohtajien tai piirin edustajien kanssa oli tärkeää tarkistaa oman alueen
tulevat koulutukset ja napata mukaan uusia esitteitä markkinointia varten.
Ostipa joku monikäyttöisen putkihuivinkin kesähelteitä varten.
Edellisen vuosikokouksen tapaan ohjelmassa oli arvonta, jossa yksi onnellinen voittaja sai klubilleen ilmaisen koulutuksen. Tällä kerralla onni suosi
kauden 2013–2014 piirikuvernööri Juhani Kautosta (LC Kerimäki/Puruvesi).

Quest-vuosikello syksylle
Piirien Quest-puheenjohtajat ja
klubien Quest-leijonat
Kesäkuu

Ota rennosti ja käy vuosikokouspaikalla Questin osastolla
tapaamassa kouluttajia ja muita avainhenkilöitä. Toimita
piirisi WEB-masterille tulevan kauden tiedot laitettaviksi piirin
sivuille?

Heinäkuu

Loman aikana mahdollisuus on markkinointiin.
Ideat mietintään ja käyttöön!
Varaa aika kalenteriin kouluttajien ja piirien Quest-vastaavien
tapaamiseen.

Elokuu

Selvitä klubien Quest-vastaavilta koulutukseen budjetoidut
varat. Kun koulut alkavat Lions-liitosta lähtevät
markkinointikirjeet kouluille ja tämä on oikea hetki selvittää
koko vuoden koulutuskiinnostus kuntien kouluviranomaisilta
ja kouluilta. Valmisteltu tiedotusmateriaali Questistä
piirifoorumeita ja muita tilaisuuksia sekä lehdistötiedotteita
varten otetaan käyttöön.

Syyskuu

Järjestä keskustelut klubien Quest- vastuuhenkilöiden kanssa.
Avainasemassa ovat lohkojen ja alueiden puheenjohtajat.
Quest-puheenjohtaja: anna piirikuvernöörille tietoa Questistä
piirikuvernöörin kirjettä varten. Olet avainhenkilö tämän
tiedon antamisessa.

Lokakuu

Osastollamme vieraili vuosikokouksen päävieras II VP, Dr. Jitsuhiro Yamada
Japanista. Kuvassa Dr. Jitsuhiro Yamadan kanssa LQ-työryhmän puheenjohtaja Osmo Harju ja LQ-ohjelman koulutuskoordinaattori/pääkouluttaja Ulla
Sirviö-Hyttinen.

Quest-puheenjohtaja: Seuraa tilannetta yhdessä
klubivastaavien kanssa: kohtaavatko koulutusraha ja
koulutettavan löytyminen?
Pidä yhteyttä Quest-sihteeriin ja pääkouluttajaan.

Marraskuu

Syksyn kuluessa on runsaasti koulutuksia. Pyrikää käymään
koulutustapahtumien alussa tapaamassa koulutettavia ja
pyytämässä heidän tukeaan tulevien kurssien markkinoinnille
sekä kertomassa Questiin liittyvistä uusista ja ajankohtaisista
asioista, myös oman piirin osalta.
Quest-puheenjohtaja: Anna tietoa piirihallituksen kokouksessa
syksyllä pidetyistä ja kevään tulevista koulutuksista.

Joulukuu

Vastuu on meidän -palveluaktiviteetti oli myös Porin vuosikokouksessa hyvin
esillä LQ-osastolla. Klubit tekivät runsaasti ennakkotilauksia VOM-vihkosista.
Kuvassa VOM-koordinaattori Jukka Isotalo sekä LQ-kouluttajat Hanna Kokkala ja Ulla Sirviö-Hyttinen.
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Quest-puheenjohtaja ja klubin Quest-vastaava: Aloita
seuraavan kauden koulutuksien valmistelu. Pääkouluttaja
pyytää sinulta ehdotuksia jo heti vuoden alussa ja uusi
kalenteri julkaistaan helmi–maaliskuussa. Muistuta klubeja
Quest-koulutuksen sisällyttämisestä tulevan kauden budjettiin
jo keväällä, koska vain siten ollaan mukana alusta alkaen
syksyn koulutuksissa.

NUORISOJOHTAJAN ”TÄRPIT” KLUBEILLE
ELO–SYYSKUU 2014
Uusi kausi on monessa klubissa jo lähtenyt käyntiin ja perinteisiä
aktiviteettejä on monella paikkakunnalla jo aloitettu.
Nuorisotoimialajohtajana pääasiallinen tavoitteeni on edistää Lionien
näkyvyyttä ja aktiviteetteja nuorisoon liittyen sekä avoimesti välittää
eri toimialaoille ja työryhmille ajantasaista tietoa ko. kampanjoista
ja aktiviteeteista. Lisäksi yksi tavoitteeni on lisätä julkisten tahojen,
säätiöiden ja muiden järjestöjen tietämystä Lions toiminnastamme
nuorison hyväksi sekä lisätä yhteistyötä näiden ja Lions järjestön
välillä.
Tärkeitä kauden 2014–2015 aikana toteutettavia nuorisoon
kohdistuvia aktiviteetteja ovat mm. Lions Quest-koulutukset,
Vastuu on meidän -kampanja, LEO-klubien toiminta, Nuorisovaihto, Kummilapsitoiminta, Orkester Norden,
Skeba-bändiskaba sekä Lasten turvapäivä/Nuorten Areena (2015 vuosikokouksen yhteydessä) ja
Nuorten hyväksi -kampanja (MTV-yhteistyö).

Koulut ovat alkaneet ja nyt on hyvä aika varmistaa klubin osallistuminen VASTUU ON MEIDÄN
-aktiviteettiin klubin omalla toiminta-alueella. Koulujen oppilasmäärät ja oheismateriaalit saatte minulta,
kun suunnittelette kampanjan toteutusta klubissanne/alueellanne.

Quest vastaava / Presidentti
Varmista klubisi mukanaolo kampanjassa!

Turvallisesti netissä
Klubin toiminta-alueen palveluaktiviteetti
3. luokkalaisille ja heidän perheilleen!
Lisätietoja ja tilaukset: Lions Quest -työryhmä / Vastuu on meidän koordinaattori, Jukka Isotalo
sähköposti: jukka.isotalo@lions.fi

Internet: www.vastuuonmeidän.fi / www.lions.fi

Aktiivista kautta toivottaen: Jukka Isotalo, Nuorisojohtaja (MDC)
puh. 050 3648 625 / skype: jukka.isotalo66
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Kurkistuksia

Ilmoittautumisen
vaikeus
Liiton vuosikokous Porissa on taas
taakse jäänyttä aikaa. Järjestelyt sujuvat aina itse järjestäjien mukaan hyvin
ja jätämmekin arvioit
teidän, vieraidemme
arvioitaviksi. Teitä
vieraita olikin lähtenyt
runsaasti viettämään
leijona-viikonloppua
Poriin. Suuret kiitokset
kaikille mukana olleille,
niin vieraille kuin suurelle
joukolle talkoolaisiakin. Talkootyöstä lisää toisaalla tässä lehdessä.
Mutta ei niin hyvää, etteikö myös parannettavaa. Kuten olemme kaikki
huomanneet omista klubiemme aktiviteeteista, emme aina muista/osaa/viitsi
ilmoittautua ajoissa eri tapahtumiimme. Olimme yrittäneet tehdä ilmoittautumislomakkeestamme selkeän ja helpon. Sivun täyttämisen jälkeen, seuraavalle jne. ja lopuksi kuittaus ja maksu.
Tässä emme kuitenkaan kaikin osin onnistuneet. Kun lomakkeessa
kysyttiin vaikkapa ARS-lounaalle osallistumisesta, oli etukäteen ilmoittautuneita 169. Paikalle tuli lopulta kuitenkin 250 lounastajaa. Tai puolisoohjelmaamme ilmoittautui etukäteen 70 puolisoa. Promenadisaliin ilmestyi hienoa ohjelmaa seuraamaan 250 henkeä. Sen yhden napin painallus
unohtui liian monelta.
Ravintolapäällikkömme omasi onneksemme loistavat ennustajan lahjat
ja osasi ennakoida molemmat tilanteet. Kaikki halukkaat saivat lounaansa
ja päiväkahvinsa.
Muistakaamme tulevaisuudessa olla huolellisia ja ennen kaikkea huomaavaisia eri tilaisuuksien järjestäjiä kohtaan. Monelta harmilta säästytään.
En malta lopuksi olla ihmettelemättä myöskään seikkaa, jota emme olleet
osanneet kuvitellakaan. Joko tietämättömyyttään, huolimattomuuttaan tai
pahimmassa tapauksessa tahallaan jotkut pyrkivät myös vapaamatkustajiksi. Eli oli kyllä ilmoittauduttu mukaan, mutta vastaava maksu jäänyt maksamatta tai maksettu alempi maksu. Ilmaisia lounaita ei ole ennenkään ollut.
Tämäkin asia aiheutti turhaa harmia sekä järjestäjille että myös ilmoittautuneille. Pienellä skarppaamisella olisi selvitty tästäkin.
Tulevien vuosikokouksien ilmoittautumisjärjestelmä muuttuu jo ensi
kokoukseemme mennessä. Harras toiveeni on, että siitä tulee niin yksinkertainen ja yksiselitteinen, että me kaikki siitä kunnialla selviämme ja että
ennen kaikkea tulevat kokousjärjestäjät pääsevät keskittymään itse kokouksen suunnitteluun ja järjestelyihin.
Hyvää alkanutta kautta meille kaikille!

Pertti Harju, PDG
Porin vuosikokouksen päätoimikunnan puheenjohtaja
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Sääksmäen Äijäksi
nimettiin Otto Hahl
LC Valkeakoski/Sääksmäen 50-vuotisjuhlissa Päivölän kansanopistolla 24.5.2014
klubin ensimmäiseksi ritariksi lyötiin lion
Juha Alfthan. Arvokkaan seremonian hoiti
AR-toimikunnan jäsen lion Seppo Valkama
LC Toijala/Akaa. Lisäksi saimme klubiin
kaksi uutta Melvin Jones -jäsentä, Heikki
Honkala ja Kari Salminen. Myös kunnon
Äijä-palkinto aloitti uutena kiertopalkintona ladyjen aloittamana. Ensimmäinen
kunnon Äijä on Otto Hahl. Presidentti palkitsi puuhakkaat ladyt ja palkinnon saivat
Tiina Alfthan, Maisa Hahl sekä Tarja Niemelä. Ladyt muistivat myös miehiä lahjoittamalla uuden raivaussahan käyttöömme. Läpileikkauksen kuluneeseen 50 vuoteen teki opetusneuvos, lion
Aulis Saarinen.
Juhlan kunniaksi Vanhainkodille luovutettiin heidän toivomansa ulkoiluttamispyörätuoli. Luovutimme myös rahallisen tukemme FC Hakan isännöimälle projektille, jonka tarkoituksena on auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Tukea saivat myös Ritvalan Nuorisoseura ja Valkeakosken Hakan
yleisurheilu. Myös ladyt ovat antaneet 1 000 € lahjoituksen TAYS:n lasten
syöpäosastolle.

Talkoolaisia – onko heitä
Kaikki leijona-aktiviteetit tarvitsevat talkoolaisia. Mikään tapahtuma ei synny
ilman vapaaehtoisten lionien panosta. Liiton 61. vuosikokous ei ollut myöskään poikkeus. Porilaisten leijonien osuus tapahtuman onnistumiseen oli
merkittävä.
Kun liiton vuosikokousta alettiin Porissa suunnitella, oli itsestään selvää, että koko tapahtuman talous rakentuu vahvan talkoohengen varaan.
Yhteiskunnan taloustilanne oli ja on edelleen sellainen, että esim. ulkopuolisen sponsoroinnin varaan ei voinut laajasti tukeutua.
Koko budjetointi perustui pääosin vapaaehtoistyöhön. Ajatus oli, että
kaikki se työ, joka osataan itse tehdä, se myös itse tehdään.
Suunnittelun alkuvuosina ei kuitenkaan ollut itsestään selvää, että löytyisi runsaat 200 vapaaehtoista leijonaa ja puolisoa juuri kesäkuun ensimmäiseen viikkoon ja viikonloppuun 2014.
Kevään aikana yhä useampi nimi löytyi ja lopulta meitä oli kuin olikin
riittävästi mukana.
Varsinaiset käsillä tehtävät työt alkoivat jo viikkoa ennen kokousta.
Koskouspaikkamme Karhuhallihan on täysimittainen keinonurmihalli. Lattiat, seinät, sähköt ym. , kaikkiin löytyi ammattitaitoa. Porilaiset koulut tyhjennettiin pöydistä ja tuoleista ja kun viikonloppu koitti, vaihtoivat talkoolaiset asua ja hokkuspokkus, meillä olikin hieno joukko lähes ammattilaistarjoilijoita.
Porin vuosikokouksen slogan oli ”Hyvällä tuulella” ja rohkenen sanoa,
että se hyväntuulisuus kulki läpi koko talkoolaisjoukon ja saamamme palautteen mukaan heijastui myös vieraisiimme. Varsinkin ulkomaiset leijonavieraamme kokivat miellyttävän yhteisöllisyyden hengen.
Talkoolaishenki ei siis ole hävinnyt lionien joukosta. Tarvitaan tavoite, keinot sen saavuttamiseen, hurttia huumoria ja uskallusta laittaa itsensä peliin
mukaan. Suuret kiitokset kaikille mukana olleille vapaaehtoisille.
Lopuksi en malta olla kertomatta yhtä lämminhenkistä tarinaa vuosikokouksen kiireen keskeltä. Arvostamamme PID Aimo Viitala kunnioitti myös
läsnäolollaan kokoustamme. Hän halusi iltajuhlasta lähteä hieman aiemmin
pois ja hänen VIP-autonkuljettajansa lion Jarkko vei hänet hotelliin. Aimo oli
loukannut ennen kokousta kätensä, joten riisuminen oli hieman vaikeata.
Lion Jarkko avusti vaatteet pois, peitteli vuoteeseen, toivotti hyvää yötä ja
palasi jatkamaan talkootyötään Karhuhallille.
We serve – Me palvelemme!
Pertti Harju, PDG
Porin vuosikokouksen päätoimikunnan puheenjohtaja

Lions Golf
– ensimmäiset maailman
mestaruuskilpailut
2015
Lionien ensimmäiset golfin EM-kisat pidettiin maaliskuun viimeisellä
viikolla 2014. Erinomaisesti onnistuneiden kisojen jälkeen järjestäjät
saivat LCIF:ltä luvan järjestää 1. Lions Golf MM-kisat vuonna
2015 Marbellassa, Espanjassa. Vuoden 2015 Lions Golfin
maailmanmestaruuskisojen tapahtumapaikkana on tunnettu
viiden tähden Villa Padierna Golf Resort Costa del Solissa
lähellä Marbellaa, missä Michelle Obama (Amerikan presidentin
puoliso) vietti lomansa käydessään Espanjassa
(katso: www.lionsgolf.info/Accommodation).
Tässä erinomaisessa golf-resortissa on kolme 18 reiän golfväylää:
www.lionsgolf.info/ Golf Courses.
Golf: Näihin maailmanmestaruuskisoihin osallistuu vain
150 golfaajaa. Kisa käydään yksilökilpailuna ja se on AVOIN
KAIKILLE GOLFAAJILLE, joilla on vähintään 36-tasoitus. Kisa
käydään 3 luokassa, pistebogey-pelimuotoa käyttäen siten, että
kahdella eri golfkentällä on 54 reikää. Pelaajat tulevat eri puolilta
maailmaa. Palkinnot ovat huippuluokkaa, esimerkiksi kisan
voittajalle on luvassa uusi Smart Fortwo. Ilmoittaudu mukaan
mahdollisimman pian osoitteessa www.lionsgolf.info/ booking.
Ohjelma: Lions Golf MM 2015 on erityinen golftapahtuma, johon
sisältyy myös kulttuuriohjelmaa. Pelaajia viihdyttämään tulee
taiteilijoita, jotka vetävät tapahtumapaikalle myös ulkopuolisia
vieraita: www.lionsgolf.info/ program.
Paketti: 7 yöpymistä ja aamiaista Villa Padierna Palace -hotellissa
sekä puolihoito 5 päivänä; 5 kierrosmaksua ja jaetun golfauton
käyttö; 1 ekskursio – lahjapakkaus – kilpailujärjestelyt – viihde –
2 gaalaa (tervetulo- ja päätösgaala) hintaan 1,595 € kahden hengen
huoneessa tai 1,995 € yhden hengen huoneessa:
www.lionsgolf.info/ package deal.
Ilmoittautuminen päättyy: 15. joulukuuta 2014.
Lions Golfin järjestelyryhmä: PID Luis Calderon Dominguez,
Lions Club Marbella Lengua Alemanan presidentti Tobias Heyden,
Dr. Volker Bernhardt
charity@drgolf.info Phone: (0034) 630 794 369
Sponsorointi: Sen lisäksi, että tällä kilpailulla on huomattava
markkinointikampanja osoitteessa
www.lionsgolf.info / sponsorship, Lions Clubs International
Foundation lähettää liikkeelle joukkosähköposteja (syyskuussa ja
joulukuussa 2014) kaikille 46 000 lionsklubille 208 maassa ja yli
miljoonalle henkilölle. Ihanteellinen mahdollisuus kansainvälisille
markkinointiyhtiöille mahdollisten asiakkaiden tavoittamiseen.
Katso: www.lionsgolf.info/ sponsorship. Lions Golfin
järjestelyryhmä toivoo kuulevansa teistä osoitteessa:
charity@drgolf.info.

Kiitos!
Vahvempina yhdessä
Lämpimät kiitokset saamastamme luottamuksesta.
Otamme meille uskotut tehtävät vastaan innostuneena ja
sitoutuneena, tietäen vastuut mitä tehtävät tuovat tullessaan.
Kansainvälisen presidentin Joe Prestonin teema
Vahvempina yhdessä, sopii ajatukseemme viedä
Suomen Lions-toimintaa eteenpäin tiimityönä. Tiimityö on
vapaaehtoistoimintaan perustuvan lionstoiminnan keskeisin
työskentelytapa.
Lions-toiminnassa meidän kaikkien tehtävänä on auttaa ja tukea
niitä, jotka syystä tai toisesta ovat avun tarpeessa. Onnistuneista
palvelutapahtumista saamme itsekin hyvän mielen ja iloa elämäämme.
Kun klubi ja sen jäsenet voivat hyvin, voi myös järjestömme hyvin.
Toivotamme hyvää menestystä ja innostunutta otetta
kaikille klubeille, lioneille, puolisoille ja leoille.
Tuomo ja Kaija Holopainen
puheenjohtajapari

Jari ja Taru Rytkönen
varapuheenjohtajapari

Starkare tillsammans
Ett varmt tack för det förtroende vi fått.
Med iver och engagemang tar vi emot de uppgifter som anförtrotts oss,
väl medvetna om det ansvar som uppgifterna medför.
Internationella presidenten Joe Prestons tema Starkare tillsammans
går hand i hand med våra tankar om att föra den finländska
lionsverksamheten framåt som teamarbete. Teamarbete är ett centralt
arbetssätt för lionsverksamheten som grundar sig på frivilligarbete.
I lionsverksamheten är allas uppgift att hjälpa och stöda dem som
av någon orsak är i behov av hjälp. Av lyckade serviceaktiviteter får
vi även själva gott humör och glädje i vårt liv. Då klubben och dess
medlemmar mår bra, mår även vår organisation bra.
Vi önskar alla klubbar, lion, partner och leomedlemmar
framgång och ett engagerat grepp i verksamheten.
Tuomo och Kaija Holopainen
ordförandepar

Jari ochTaru Rytkönen
viceordförandepar
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Lions-toimisto Malmilla esittäytyy
Lions-liitossa työskentelee pääsihteerin lisäksi kuusi vakituista työntekijää. Lisäksi Lions Quest -pääkouluttaja
on toimistossa kerran viikossa. Henkilökunta esittelee itsensä seuraavassa jutussa. Tekstit ovat
lyhentämättömiä, eli kirjoittajan omasta kynästä.
Kysymykset:
1. Kuka olen, mitä teen?
2. Keskeiset työtehtäväni.
3. Mistä pidän työssäni?
4. Minkä koen haastavaksi?
5. Terveiset jäsenille

1. Olen järjestösihteeri Susanna
Gustafsson ja toimin lähinnä pääsihteerin avustajana.
2. Toimistoon tulin leotoiminnan ja sulkakeräyksen kautta, ja
vuosien varrella olen ehtinyt tutustua monipuolisesti toimiston eri toimintoihin. Lionskentältä olen saanut konkreettista kokemusta, kun
pari vuotta toimitin sivutoimisesti
LION-lehden ruotsinkielisiä sivuja,
ja nykyään olen itsekin lionsklubin
jäsen. Omat osallistumiseni NSR-,
EF- ja Convention-kokouksiin ovat
auttaneet minua työssäni suuresti,
kun siihen kuuluu näiden asioiden
ulkomaan kirjeenvaihto ja matkajärjestelyissä avustaminen. Osallistun
myös tiiviisti kotimaisten kokousten
kuten kuvernöörineuvoston ja vuosikokouksen järjestelyihin.
3. Pääsihteerin avustajana työtehtäviini voi kuulua melkein mitä
tahansa. Mikään päivä ei ole juurikaan toisensa näköinen ja olen
jo aikoja sitten oppinut, että seuraavan työpäivän tehtäviä ei kannata suunnitella etukäteen. Esimerkiksi yksi yhteydenotto voi mullistaa koko päivän, viikonkin. Välillä
vastaan myös mitä ihmeellisimpiin
kysymyksiin, joten haasteita riittää.
Näin työni onkin hyvin mielenkiintoista ja monipuolista. Työtehtäviini kuuluu nykyään myös lähes 30
vuotta vanhasta Lions-talostamme
huolehtiminen.
4. Haastavaa, mutta samalla
motivoivaa, on jatkuva kiire, joka
on opettanut minua laittamaan työtehtäväni tärkeys- ja kiireysjärjestykseen. Siksi haluankin tässä esittää jäsenillemme toiveen, että kollegalleni kuuluvissa asioissa käännyttäisiin mieluummin suoraan hänen
puoleensa.
5. Toivotan kaikille hyvää alkanutta toimikautta.
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Lions-toimisto Nenäpäivän vietossa 23.10.2013. Kuvassa vasemmalta Sari Pirinen, Kaisa Hartzell ja Susanna Gustafsson. ’Nenän’ edessä pääsihteeri Maarit ja Paula Westling. Paulan takana seisomassa Satu Hildebrand ja Marja Pakkanen. Kuvassa on mukana myös lokakuussa toimiston kiireapuna ollut Vieno Jantunen. Ulla Sirviö-Hyttinen ei valitettavasti päässyt osallistumaan päivän viettoon.

1. Olen Kaisa Hartzell, tiedotussihteeri.
2. Hoidan liiton sisäistä ja
ulkoista viestintää yhdessä liiton
viestintäjohtajan ja pääsihteerin
kanssa. Kirjoitan uutisia ja päivitän
liiton kotisivuja. Kokoan vuosittain
liiton toimintakertomuksen, vuosikokouskutsun sekä vuosikirjan.
3. Pidän siitä että saan oppia
uutta ja olla myös luova, ja siitä
että pääsen käyttämään kielitaitoani
käännöstehtävissä. Japanistakin oli
yllättäen hyötyä, kun pääsin Porissa
sanomaan pari sanaa 2. kansainväliselle varapuheenjohtajalle, Dr. Jitsuhiro Yamadalle!
4. Haastavin työtehtävä on
ehdottomasti vuosikirjan kokoaminen. Sivuja on paljon ja tietoja täytyy
pyytää monesta eri paikasta. Lisäjännitystä aiheuttaa kevään kova kiire
täällä lionstoimistossa. Aina se kirja
kuitenkin valmistuu!
5. Huolehtikaa klubinne kotisivuista, ne ovat tärkeä ikkuna paikalliseen lionstoimintaan.
1. Olen Satu Hildebrand, Lions-liiton myyntisihteeri.
2. Vastaan Lions-tarvikemyynnistä Suomessa ja hoidan ansiomerkki- ja palkitsemisasioita sekä
toimiston asiakaspalvelua.

3. Asiakaspalvelutyö niin puhelimessa kuin toimistolla ja vuosikokouksissa leijonien parissa on palkitsevaa ja motivoivaa. Pidän siitä,
että saan hoitaa koko tarvikemyyntiketjun alusta loppuun: tarvikkeiden tilaamisen USA:sta, myynnin
ja säännöllisen raportoinnin päämajaan. Toimistomme hyvä henki on
myös tärkeä asia.
4. Haastavaksi koen sen, että
tarvikemyyntiä ja palkitsemisasioita
pyöritetään pienin resurssein, joten
ajoittain työt ruuhkautuvat. Myös
asiakaspalvelun ja muun työn yhdistäminen on ajoittain haastavaa keskeytyksistä johtuen.
5. Kiitos ihanille asiakkailleni,
teidän kanssanne on ilo tehdä töitä.
Maailmassa ei ole kovin monta vastaavaa Lions-kauppaa, joten tuotteiden hankkiminen Suomessa on
helppoa. Mitä enemmän Lions-logot
näkyvät eri tapahtumissa ja pinssit
rintapielissä, sitä paremmin leijonat
tunnetaan.
Kannattaa tutustua uudistuneeseen ansiomerkkiohjeeseen liiton nettisivuilla. Ohje löytyy jäsenalueelta kohdasta Lionstoiminnan
ohjeita. Ohjeesta on myös tehty tiivistelmä, joka löytyy netin lisäksi
vuosikirjasta. Palkitseminen on hyvä
keino motivoida klubin jäseniä.

1. Olen Marja Pakkanen talous- ja
jäsensihteeri.
2. Työpäivästäni enin aika kuluu
talousasioissa, eli rahaliikenteen hoitamisessa. Liitolla on monen moista
projektia, joiden raha-asiat ovat hoidossani ja myös niihin liittyvä seuranta. Liiton omien projektien lisäksi
hoidan Arne Ritari -säätiön, Sri Lankan Kummilapsien, Sri Lankan Ystävien ja Punaisen Sulan raha-asioita.
Tehtäviini kuuluu myös laskuttaminen jäsenmaksujen, ARS-adressien,
Sri Lankan Kummilapsien ja Leijonalehden vuosikerran tilausten osalta.
Raha-asioiden lisäksi toinen osaalueeni on jäsenrekisterin pääkäyttäjän tehtävät. Voitte kääntyä puoleeni, jos on ongelmia jäsenrekisterin ylläpidossa tai tarvitsette uuden
klubin perustamispapereita. Uuden
jäsenen kansioita saa puolestaan
tilata tarvikemyynnistämme, Satu
Hildebrandilta.
3. Työtehtävieni monipuolisuus
on mukava asia, mutta aika ajoittain kiire pukkaa päälle. Saan paljon
sähköpostia ja aina en kerkeä talousasioilta niihin valitettavasti heti vastaamaan.
4. Terveisinä jäsenille maksuasioiden osalta suosittelen rahastonhoitajia lukemaan vuosikirjasta
toimintaohjeet rahastonhoitajalle

ja jäsenrekisteriasioissa kannustan
kaikkia jäseniä kirjautumaan sähköiseen jäsenrekisteriimme. Netissä voi
siis jokainen jäsen katsella vuosikirjan tietoja jäsenien ja klubien osalta
Liiton jäsenrekisterissä. Sihteereillä
onkin varsin vastuullinen tehtävä
ylläpitää jäsenrekisteritietoja ajan
tasalla. Hyvin olette selviytyneet,
jatketaan samaan malliin.
5. Kysyvä ei tieltä eksy, joten saa
soittaa tai lähettää sähköpostia.
1. Olen Lions-liiton palvelu- ja
varainhankintasihteeri Sari Pirinen.
2. Työtehtäviini kuuluu mm.
yhteydenpito piirien palvelu- ja
varainhankintavastaaviin,
aktiviteettien tuottaminen yhdessä piirien
kanssa, palvelu- ja varainhankintatoimialan työryhmissä mukana oleminen, uusien varainhankintamuotojen kartoittaminen sekä verkkokaupan kehittäminen ja ylläpito.
3. Mukavinta työssäni on vaihtelevat työtehtävät ja se, että saa
olla tekemisissä erilaisten ihmisten
kanssa.
4. Olen ollut töissä Lions-liitossa vasta vuoden 2014 alusta,
joten minulla on vielä paljon uutta
opittavaa.
5. Toivon, että leijonat olisivat
jatkossakin rohkeasti minuun yhteyksissä palvelu- ja varainhankintatoimialan asioissa.
1. Olen Ulla ”Ultsi” Sirviö-Hyttinen, Lions Quest -elämisentaitoja
ohjelman pääkouluttaja/koulutuskoordinaattori.

2. Keskeisimmät työtehtäväni
on vastata yhdessä LQ-työryhmän
kanssa LQ-ohjelman toteuttamisesta
ja kehittämisestä Suomessa sekä tiedottaa Suomen LQ-ohjelman toteuttamisesta kansainvälisellä tasolla.
Tähän kokonaisuuteen liittyy kiinteästi ohjelman monipuolinen markkinointi, ulkopuolisten avustusten kartoittaminen ja sidosryhmäyhteistyö
muiden lasten ja nuorten hyvinvointi-ohjelmien sekä myös opetushallinnon kanssa. Vastaan 7-henkisestä kouluttajatiimistämme ja toimin kouluttajana sekä Suomen toisena Senior-kouluttajana (kouluttajien kouluttajana).
3. Työni on monipuolista ja
palkitsevaa. Kouluhallinnon eri
tasot sekä sidosryhmät ovat tulleet
tutuiksi. LQ-työryhmän, pääsihteeri
Maaritin ja kouluttajatiimin sitoutuminen ja kiinnostus LQ-ohjelmaan
auttaa minua viemään asioita eteenpäin käytännön tasolla. Quest-sihteeri Paulan kanssa tehtävä yhteistyö on selkeää, tehokasta ja samalla
myös hauskaa.
4. Yhteiskunnan taloudellinen
tilanne heijastuu myös koulumaailmaan ja meidän ohjelman toteuttamisen yksi haaste on miten saamme
koulutukseen riittävästi osallistujia.
Myös kauan olemassa ollut ohjelma
vaatii jatkuvaa koulutusmateriaalien
päivitystä ja monipuolista markkinointia/tiedottamista sekä Lionsklubeille että kohderyhmille. Koulutusmateriaalien kehittämiseen ja
markkinointiin tarvitsemme ulkopuolista rahoitusta ja näiden ulko-

puolisten sponsoreiden saaminen
ohjelmamme tukemiseen on osoittautunut haastavaksi.
5. Kiitos kaikille jäsenille, jotka
olette tehneet LQ-ohjelman toteuttamisen mahdolliseksi! Jos haluatte tietää lisää ohjelmastamme,
kysykää tietoa klubin Quest-vastaavalta tai piirinne Quest-puheenjohtajalta, lukekaa liiton/piirin LQ-kotisivuilta sekä katsokaa siellä olevia
videomateriaaleja, pyytäkää klubiiltaan LQ-koulutuksessa ollut kertomaan ohjelmasta ja mahdollisuuksienne mukaan osallistukaa itse LQkoulutukseen. Koulutamme piirien
avainhenkilöitä Road Show-kiertueillamme ja toivon, että heidän tiedotteissaan on tietoa ohjelmasta ja
koulutuksista.
1. Olen Quest-sihteeri Paula Westling.
2. Olen ollut liiton palveluksessa lähes 20 vuotta ja siten päässyt tutustumaan liiton toimintaan
ja erilaisiin tehtäviin monipuolisesti. Viimeiset runsaat kymmenen vuotta olen toiminut sihteerinä
Quest-ohjelman parissa. Huolehdin
Quest-kurssien käytännön järjestelyistä alkaen kurssitilan varauksesta,
ilmoittautumisten vastaanottamisesta, kurssikutsujen lähettämisestä,
laskutuksesta ja seurannasta. Tilaan
Quest-oppaiden painatukset, ylläpidän Questin sähköistä oppimisalustaa ja hoidan muut yleiset kurssisihteerin tehtävät. Vastaan sekä leijonien että kurssille haluavien opettajien kysymyksiin, osallistun koulu-

tusten markkinointiin ja niistä tiedottamiseen. Toimin Quest-työryhmän
sihteerinä. Nuorisovaihdon laskutus
kuuluu minulle myös.
3. Koen työni monipuoliseksi ja
merkitykselliseksi. Työpäivät ovat
vaihtelevia, tehtäviä on paljon,
mutta ne ovat mielekkäitä ja siten
motivoivia. Ohjelman parissa toimii paljon mukavia yhteistyökumppaneita, sekä leijonia että opettajia,
joiden kanssa on ilo toimia. Myös
yhteistyö toimiston muun väen
kanssa on sujuvaa. Työ on antoisaa
sikälikin, että kurssin käyneet opettajat antavat paljon kiittävää palautetta ohjelmasta.
4. Kuten koordinaattorimme Ulla
omassa osiossaan kertoo, on kurssien toteutuminen ja opettajien kursseille saaminen monista eri syistä
muuttunut haastavammaksi. Toimintojamme tulee jatkuvasti kehittää, jotta Quest säilyy elinvoimaisena ja kurssimme kilpailukykyisinä
muun kasvatusalan koulutustarjonnan rinnalla.
5. Kaikissa piireissä toimii aktiivinen Quest-puheenjohtaja, johon
voit ottaa yhteyttä ja kertoa klubisi
toiveista ja halukkuudesta lähettää opettaja kurssille. Minä vastaan
myös mielelläni kysymyksiin. Verkkosivuilta löytyy paljon perustietoa
Quest-ohjelmasta ja sivuihin kannattaa tutustua, jos ohjelma ei ole
entuudestaan tuttu.
Maarit Kuikka
tekstin koonnut pääsihteeri, joka
iloitsee ahkerista alaisistaan

Piirikuvernöörit 2007–2008 Lapissa
Kauden 2007–2008 kuvernöörikurssi tapasi 22 hengen voimin Inarissa
heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Ohjelmassa oli tutustuminen
saamelaisten kansallismuseoon SIIDA:an, jossa saimme kattavan kuvan
saamelaisesta kulttuurista ja elämisen muodoista sekä opastetulla
museokierroksella että omin päin katselemalla näyttelyhallin ja
ulkoalueen havainnollisesti toteutettuja esittelyjä.
Laivamatka Inarijärvellä saamelaisten pyhään paikkaan Ukonkivelle
ja kapuaminen jyrkkärantaisen pienen saaren laelle oli myös Etelän
asukkaille erinomainen luontokokemus. Päivä ei ollut turhan kuuma, ei
satanut, ötököitä ei ollut. Erityisen maininnan ansaitsee majapaikkamme
Perinne Hotelli Kultahovi. Lion Heikki Nikula, LC Aival-Ivalo, toimii
sisarensa Kaisu Nikulan kanssa hotelliyrittäjinä. Heikki vastasi
erikoisesta ja korkealaatuisesta päivällisestä, jonka yhtenä erikoisuutena
oli alkupaloihin sisältynyt poronjäkälä. Kaisu puolestaan kertoi hotellin
värikkäistä vaiheista useiden kruunupäiden ja merkkihenkilöiden
majoituspaikkana. Hotelli sijaitsee Juutuan Alakosken rannalla ja sen
edessä on suurtaimenen perhokalastukseen sopiva rantapolku. Kosken
kohina kuului vaimeana ja rauhoittavana majoitustiloihin, joista oli
näkymä koskelle.
Markku Talvio

Kuvernöörikurssi 2007–2008 kurssitapaamisen järjestäjä PDG Kalervo
Junttila, LC Ivalo ja kurssin vanhin PDG Eino Lilja, LC Kiuruvesi/Niva
keskustelevat Inarin saamelaisten seidan, Ukonkiven, laella heinäkuussa
2014. Ukonkiveltä on mahtavat näkymät Inarinjärven maisemiin.
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Sokean opaskoira pääsi konventin podiumillekin erinomaisena esimerkkinä
näkövammaisten hyväksi tehtävästä lions-työstä.

Autismikoirat opetetaan sietämään tavallista rajumpaakin käsittelyä.

Leijonien tuella opaskoirakoulutusta
Toronton
maailmankonventin vapaaehtoisten oppaiden liiveissä luki DogGuides. Mitä? Tarvitsemmeko me vahtikoiria, vai
olivatko oppaamme valmennettu
koirakoulussa?
Asia herätti piirikuvernöörikurssimme mielenkiinnon siinä
määrin, että pyysimme konventin
jälkeisellä lomaosuudella päästä
tutustumaan moiseen aktiviteettiin.
Niinpä matkalla Niagaran putouksille piipahdimme Oakvillen pikkukaupunkiin Lions Foundation of
Canadan ylläpitämään opaskoirakeskukseen. Laitos koulutti koiria,
lähinnä labradorinnoutajia, kultaisia noutajia ja puudeleita, neljää eri
tarkoitusta varten: sokeiden, kuulovammaisten, fyysisesti vammaisten
ja viimeisimpänä – ja yllättävän suosittuna – autististen lasten tueksi ja
turvaksi. Lisäksi uusina asioina esiteltiin hälytyskoiraohjelmat epävakaille epileptikoille 1-tyypin diabeetikoille.
Saimme kattavan esityksen erilaisista opaskoiraohjelmista, missä
kussakin käytettiin hyväksi koi-

ran erityisominaisuuksia. Herkkävainuinen koira pystyy mm. haistamaan, milloin diabeetikon verensokeri on liian matala, hyvissä ajoin
ennen kuin tämä menee shokkiin.
Koira voi jopa tuoda sokerimittarin
ja ensiapupakkauksen. Epilepsiapotilaan turvana oleva koira osaa tarkkailla omistajansa käytöstä ja hälyttää apua haukkumalla. CP-vammaisen apukoira opetetaan avaamaan ja
sulkemaan ovia ja luukkuja, noukkimaan pudonneita esineitä, yms.
Kuulovammaisen koira opetetaan
reagoimaan eri tavoin eri ääniin,
kuten puhelimeen, ovikelloon tai
palohälyttimeen.

Levoton ja karkaileva
lapsikin on turvassa
Mielenkiintoisin oli autismikoira,
joka pystyy vartioimaan ja hillitsemään levotonta ja vaaroista tietämätöntä, arvaamatonta ja karkailevaa lasta. Lapsen vyötäisille kytketty
koira mm. jää makaamaan paikalleen, jos lapsi yrittää vaikkapa rynnätä suin päin tielle. Niin kotona
kuin koulussakin koiran rapsuttaminen ja sen kanssa pelmuaminen

DG-kurssi puolisoineen koirakoulun edustalla.
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sitoo liian energian. Koira on myös
perinteistä teddykarhua parempi unikaveri ja auttaapa se heikon vuorovaikutuskyvyn omaavaa pääsemään
juttusille muiden ihmisten kanssa
– senhän tietävät kaikki koiraihmiset. Kuulemamme käyttäjäkokemukset olivat vakuuttavia: vanhemmille
jäi aikaa normaaliin perhe-elämään,
kun autistinen lapsi ei enää vaatinut ympärivuorokautista silmälläpitoa. Autismikoirien kysyntä onkin
ollut kasvussa ja edustaa jo suurinta
osaa vuosittaisista n. 150 luovutettavasta hauvelista.

Koulu toiminut
yli 30 vuotta
Leijonien koirakoulu on toiminut jo
yli 30 vuotta ja oli itse asiassa alan
pioneeri Kanadassa. Rahoitus tulee
lions-klubeilta sekä sponsoreilta,
valtio tukee toimintaa vain lainsäädännön tasolla, ei rahallisesti. Koirat luovutetaan ilmaiseksi, hakemuksen perusteella, opaskoirasta
varmuudella hyötyville vammaisille. Autettavan ja koiran tutustuttaminen keskuksessa kestää viikosta
kuukauteen, jonka jälkeen autettaAivan kuin meidän Voldemort, niisk!

van tai tämän perheen on huolehdittava paitsi koiran päivittäisistä
tarpeista, myös sen erityistaitojen
jatkuvasta harjoittamisesta. Koirille
on myös oma ”eläkejärjestelmänsä”,
sotakoirien tavoin. Pennut saadaan
enimmäkseen omasta kennelistä,
jonka pennuista n. 70 % soveltuu
koulutettaviksi.
Suomessa on opaskoiria alettu
kouluttaa ensiksi sotasokeain tarpeisiin. Kustannuksista vastaa sokean
kotikunta. Kuulokoira- ja hypokoiratoiminta on varsin uutta, mutta
yleistyy meilläkin, samoin kuin
vammaisten apukoirat. Henkilökohtaiseen avustajaan verrattuna koiraa ei koske työaikalaki tai tulosopimukset…
Autismikoirista en pikaisella
googlauksella löytänyt mainintoja
Suomesta. Terapiakoiria on kyllä
meilläkin käytetty mm. autismilasten taitojen parantamiseksi, mutta
mukana on silloin ollut virallisen
pätevyyden saanut terapeutti. Kelakaan ei koiraterapiaa vielä korvaa
hippoterapian tavoin. Olisikohan
tästä mallia meillekin, tarvetta ainakin olisi?
Heikki Hemmilä

Leijonat urheilevat

Uudet tuulet mölkyssä – mestaruus Orimattilaan
Uudet tuulet jylläsivät LC Mölkyn
mestaruuskilpailuissa helteisessä
säässä heitetyissä kisoissa. Kilpailujen uutena päävastuullisena järjestäjänä toimi ansiokkaasti Pauli Similä.
Mestaruuden vei 10. yrittämällä Orimattila/Viljamaan joukkue. Joukkueen voimakkaana taustatukena
toimi piirin tuleva piirikuvernööri
Kaisa Vainio, joka kannusti tulevan

lohkon puheenjohtajan Heikki Kivimäen vetämän joukkueen viemään
kiertopalkinnon ensimmäisen kerran
C-piiriin. Perinteisen joukkuekilpailun jälkeen järjestettiin ensimmäistä
kertaa myös henkilökohtainen kisa.
Joukkueet oli arvottu kolmeen eri
lohkoon, jossa heitettiin kussakin
nelikierroksinen karsinta, josta kaksi
parasta pääsi jatkopeleihin.

Alkulohkon A tulokset: 1. Orimattila/Viljamaa 191 p, 2. Kouvola / Iris ja
Kausala 2 117 p (yhden kierroksen jatkopaikan ratkaisseen kierroksen vei
Kausala 2 pistein 50-12) ja 4. Vehkalahti 78 p.
Alkulohkon B tulokset: 1. Elimäki 179 p, 2. Jaala 146 p, 3. Kausala 1
122 p ja 4. Kuusankoski/Voikkaa 117 p.
Alkulohkon C tulokset: 1. Kouvola / Honka 189 p, 2. 107-D piirin piirikuvernöörit 173 p ja 3. Janakkala/Idat 111 p.
Semifinaaleissa heitettiin kaksi kierroksinen karsinta, jossa erien mennessä
tasan pikkupisteet ratkaisivat ja erien ja pikkupisteiden mennessä tasan heitettiin kolmas ja ratkaiseva kierros.
Semifinaalien tulokset: Elimäki-Kausala 2 1–1 ( 80–91 ), Jaala-Kouvola/
Honka 2–0 (100–26 ) ja Orimattila/Viljamaa – 107 D piirin piirikuvernöörit
2–1 (50–44, 44–50 ja 50–36).
Pikkufinaalin kolmen kierroksen kilvan tulokset: 4. Kouvola/Honka
150 p, 5. Elimäki 121 p ja 6. 107-D piirin piirikuvernöörit 18 p.
Finaalin kolmen kierroksen tulokset muodostuivat seuraaviksi:
1. Orimattila/Viljamaa 145 p, 2. Kausala 2 130 p ja 3. Jaala 99 p. Mesta-

Mölkyn joukkuekilpailun mitalijoukkueet palkintopalkilla. Kuva: Pauli Similä.

ruutta juhlineessa joukkueessa heittivät: Heikki Kivimäki, Keijo Vilander,
Pentti Pirhonen ja Paavo Kokko Närkki.
Yksikkökisaan osallistui 15 heittäjää, jotka heittivät kolmessa lohkossa
kolmen kierroksen karsinnan ja kustakin lohkosta loppuotteluun selvisi kaksi
parasta heittäjää. Loppuottelussa heitettiin kolme kierrosta ja tulokset muodostuivat seuraaviksi: 1. Hannu Laaksonen 127 p, 2. Veikko Ikonen 109
p, 3. Paavo Kokko 104 p, 4. Lasse Kemppinen 90 p, 5. Olli Katila 82 p ja
6. Seppo Nikkanen 81 p.
Seuraavat mestaruuskilpailut heitetään Kausalassa 23.5.2015 Ravilinnan Saharan kentällä. V.I.

Haulikon ja trapin
mestaruudet
paukuteltiin Ylistarossa
Heinäkuun helteessä lionit innostuivat ampumaan kilpaa 26.–27.7. Ylistarossa. Haulikon paras oli Honkilahden klubin Juha Nieminen ja samaan
paikkaan meni myös joukkuekilpailun voitto. Trapissa LC Ylistaron
Taisto Mäkinen hoiti isännän ottein
kilpailua ja vei voiton komealla tuloksella 96. Ja Ylistaro nappasi myös
joukkuemestaruuden.
Tuloksia:
Yleinen: SM-haulikko 1) Juha Nieminen LC Honkilahti 94 2) Matti
Väärälä LC Ylikiiminki 92 3) Jaakko
Kankaanpää LC Lammi 88 4) Martti
Nieminen LC Honkilahti 83 5) Jukka
Matikainen LC Kiuro 80 6) VeliJussi Simppala LC Peräseinäjoki 79
7) Simo Simppala LC Peräseinäjoki
8) Timo Väliaho LC Ylikiiminki 76
9) Mauri Alakorpela LC Kurikka 76
10) Timo Kaira LC Honkilahti 61
Joukkuekilpailu: 1) LC Hon-

kilahti (J.Nieminen, M. Nieminen
ja T.Kaira 238 2) LC Ylikiiminki
(M.Väärälä, T.Väliaho ja M. Kirvesoja) 229 3) LC Peräseinäki (V.J. Simppala, S.Simppala ja V. Koivisto)
Yleinen Trap: 1) Taisto Mäkinen
LC Ylistaro 96 2) Jari Österman LC
Inkoo 94 3) Jaakko Kankaanpää LC
Lammi 91 4) Matti Väärälä LC Ylikiiminki 90 5) Martti Pakka LC Ylistaro
89 5) Veli-Jussi Simppala LC Peräseinäjoki 88 6) Martti Nieminen LC
Honkilahti 88 7) Simo Simppala LC
Peräseinäjoki 88 8) Juha Nieminen
LC Honkilahti 84 10) Timo Kaira LC
Honkilahti76
Joukkuekilpailu: 1) LC Ylistaro
(Mäkinen, Pakka, Nortunen) 256
2) LC Honkilahti (M.Nieminen,
J. Nieminen, Kaira) 255 3) LC Peräseinäjoki (V-J. Simppala, S. Simppala, Jykelä) 249 4) LC Ylikiiminki
(Väärälä, Vähäaho, Kirvesaho) 215.

Menestyksekäs LC Parikkala/Siikalahden pilkkijoukkue palkintoineen, joita
kertyi yhteensä 36 kappaletta.

Suomen paras
pilkkiklubi Parikkalasta
Leijonien SM-pilkeissä Rantasalmen Kolkonjärvellä mitteli maaliskuun
lopussa pilkkitaidoissa yli 140 osanottajaa. Saaliit olivat niukanlaisia, mutta
paremmuudet saatiin ratkottua.
Parikkalalainen LC Parikkala/Siikalahti lähestulkoon puhdisti palkintopöydän. Klubin edustajat voittivat kolme henkilökohtaista ja kaksi jouk
joukkuemestaruutta.
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Nuorisovaihto

Ajankohtaista
nuorisovaihdosta
Helteet sen kun jatkuvat tätä kirjoittaessani heinä–elokuun vaihteessa.
Samoin nuorisovaihto jatkuu vilkkaana kuten aina tähän aikaan vuodesta. L-piirin leiri Vanttauskoskella
Rovaniemen kupeessa on saatu
onnellisesti päätökseen poikkeuksellisen lämpimissä oloissa! Lienee ollut monelle ulkomaan eläjälle yllätys Lapin sää! D-piirin leiri
on juuri päättymässä ja loput kolme
alkamassa Oulunsalossa, Lahdessa
ja Kuortaneella. Kaikkiaan n. 150
nuorta vierailee tänä kesänä massamme. Useita viime hetken peruutuksia on valittavasti tullut eri syistä.
On ollut loukkaantumisia, sairastumisia yms. Harmillista, että monet
innokkaat isäntäperheet ovat joutuneet pettymään, kun luvattu kesävieras ei ole tullutkaan. Yksi Hollannin tyttö ei kyennyt matkustamaan
suunnitellulla aikataululla. Ukrainassa alas ammutussa koneessa
oli neljä hänen kämppäkaveriaan ja
luonnollisesti asia järkytti ja lentopelko iski. Onneksi hän toipui niin,
että kykeni leirille tulemaan.

Jäsenhankinnan
AKTIIVIKLUBIT
vähintään 4 uutta jäsentä
kaudella 2013–2014 (edellisen
lehden ilmestymisen jälkeen)
A-piiri
B-piiri
C-piiri

D-piiri
E-piiri

F-piiri
H-piiri
I-piiri

L-piiri
M-piiri

Maailman tämän hetken kriisit
ovat muutenkin vaikuttaneet vaihtoon. Israelin leiri peruutettiin viime
hetkellä. Osa nuorista taisi olla jo
lentokentillä lähdössä Tel Aviviin
kun peruutus tuli. Kaikille ei enää
myöhäisessä vaiheessa uutta paikkaa
löytynyt! Toivottavasti ensi kesänä
rannalle jääneet pääsevät matkaan.
Meiltä kesänä on vaihdossa
vähän yli 200 nuorta, joiden reissuista voinemme lukea myöhemmin.
Nuorisovaihto ei ole vain vaihdon
tiimoilla ollut esillä kesän aikana.
Muun muassa Okra-maatalousnäyttelyssä Oripäässä A-piirin lopettava YCED Ari Lindell ja uusi aloittava Heini Brushane esittelivät nuorisovaihtoa uusissa paidoissa, jollaiset jokaiselle vaihtoon lähtijälle
annetaan repun ja pinssien kanssa.
(KUVA 1, ilmapallot). Ari Lindell on
ansiokkaasti hoitanut A-piirin nuorisovaihtoa yhdeksän vuotta. A-piirihän on suvereenisti suurin lähettäjä,
tänä kesänäkin oli yli 40 lähtijää.

Kauniiksi lopuksi
Helmikuussa vuonna 2004 silloinen
C-piirin piirikuvernööri Tapani Rahko
tuli juttelemaan Hyvinkään klubien
yhteisessä ns. Sveitsin illassa Rantasipissä. Tapani kysäisi, etkö ryhtyisi
seuraavalle kaudella C-piirin nuorisovaihtojohtajaksi. Saisin hänen sanojensa mukaan oikeasti tekemistä!
Toimin tuolloin muistaakseni piirin
aktiviteettitoimikunnan vetäjänä.

LC Kaarina
LC Lohja/Harju
LC Riihimäki/Kristalli
LC Kellokoski/Annat
LC Hämeenlinna/Liinut
LC Hamina/Bastioni
LC Imatra/Vuoksi
LC Lempäälä/Birgitta
LC Tampere
LC Urjala/Linnattaret
LC Sastamala/Annastuuna
LC Evijärvi
LC Vaasa/Africa
LC Tuupovaara
LC Kuhmo/Kuhmoinen
LC Oulu/Pateniemi
LC Utajärvi/Isa Asp
LC Kuusamo
LC Eura/Pyhäjärvi

Minulla ei ollut, voi kai sanoa aavistustakaan, mitä nuorisovaihto liikkeessämme on. Taisin miettiä päivän
pari ja lupauduin aivan kylmiltäni.
Näin on vierähtänyt kymmenen
vuotta: kuusi vuotta C-piirissä ja
viimeiset neljä vuotta liiton nuorisovaihtojohtajana. Nyt totisesti tiedän, mitä nuorisovaihto on! Kuluneet kymmenen vuotta ovat antaneet paljon työtä, uusia ystäviä niin
kotimaassa kuin ympäri maailmaa,
ihania nuorten kertomuksia onnistuneista reissuista jne. Luetteloa
voisi jatkaa loputtomasti. On siihen
mahtunut huolia ja murheitakin, kun
kaikki ei aina ole mennyt odotusten
mukaan. Mieleen on jäänyt myös
Suomen nuorisovaihdon 50-vuotisjuhla, jossa aikaisemmin pestiä hoitaneet muistelivat vaihdon alkuaikoja, jolloin nuoria saatettiin satamäärin mm. Yhdysvaltoihin. Olen
ollut onnekas, kun kaudellani olen
saanut osallistua moniin Eurooppa
Forumin nuorisovaihtokokouksiin

ja myös kahdessa Conventionissa,
Sydneyssä ja Seattlessa, saanut
hoitaa Pohjoismaista nuorisovaihtostandiä ja tavata näin kollegoja
ympäri maailmaa.
Nuorisovaihtoporukka on kuin
yhtä perhettä niin meillä kuin maailmallakin. Haikeita hetkiä tulee olemaan kaikkia kokemuksia muistellessa!
Nyt on jäähyväisten aika. Kauteni
päättyy 31.8.2014 ja uusi kausi alkaa
uusin voimin. Uusi YCED Pirkko Kokkonen aloittaa, osin jo aloittanutkin
johdossa. Piireissä A, D, E, L uudet
toimijat Heini Brushane, Timo Iivarinen, Tuula Kairimo ja Erkki Kämäräinen jatkavat väistyvien Ari Lindellin (A), Tapio Suokkaan (D), Erkki
Voutilaisen(E) ja Jarmo Jokelainen
(L) työtä. Kiitän sydämeni pohjasta
heitä, samoin kuin kaikkia nuorisovaihtoon osallistuneita koko kymmenen vuoden ajalta. Erityiset lämpimät
kiitokset puolisolleni Juhanille, joka
itsekin kahdeksan vuotta piirin nuorisovaihtojohtaja olleena, on tukenut
ja auttanut kaikin tavoin myös vaikeina hetkinä, joita on mahtunut pitkään toimintakauteeni.
Toivon nuorisovaihdossa toimiville kaikkea hyvää ja antoisia hetkiä
edelleen! Leijonien vaihto on vieläkin monelle nuorelle ainoa mahdollisuus tutustua erimaiden tapoihin
ja kulttuurin. Toivon yhä useamman
klubin etsivän vaihtoon nuoren, jolla
ei muuten ole mitään taloudellista
mahdollisuutta päästä ulkomailla.
Nuorissa on tulevaisuus!
Erinomaista leijonavuotta
kaikille lukijoille!
Kiitos ja kumarrus

Ilmapallot.
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Tuula ja D-piirin leirin vaihdokit Nurmaan lavalla Mäntyharjulla karaokea
laulamassa.

Tuula Rantaeskola
Väistyvä YCED 2010–2014

Perheleirien avulla yhteistyötä ja tukea
lapsiperheille vuosikymmenen ajan
LC Siilinjärvi/Kassarat järjesti jälleen
elokuussa 2013 viikonlopun mittaisen perheleirin yhteistyössä Siilinjärven seurakunnan kanssa Ruokoniemen leirikeskuksessa Siilinjärvellä.
Leiri oli järjestyksessään jo yhdeksäs.
Ensimmäinen yhteistyöleiri pidettiin
seurakunnan kanssa Ruokoniemessä
vuonna 2004. Nyt elokuussa vuorossa on 10-vuotisjuhlaleiri.
Tällä kertaa kohderyhmänä olivat erityislasten perheet ja teemana
sosiaalipedagoginen hevostoiminta.
Leirin markkinointia suunnattiin seurakunnan perhetyön vertaistukiryhmien kautta juuri sellaisille tukea tarvitseville siilinjärveläisille perheille,
joissa on erityislapsia.
Sosiaalipedagoginen hevostoiminta taas oli luonteva toiminta- ja
terapiamuoto erityislapsille. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa
yhdistyvät sekä sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen että lievittäminen käyttäen pedagogisia keinoja.
Toiminnassa kasvatuksen näkökulma on tärkeä. Ihminen voi hevosen kanssa harjoitella arkielämän
perustaitoja, joita on mahdollista
siirtää myös hevostoiminnan ulkopuolelle.
Leiriä on toteutettu alusta alkaen
yhteistyössä seurakunnan perhetyön kanssa. Seurakunta tarjoaa leirille puitteet leirikeskuksessa sekä
yhden perhetyöntekijän työpanoksen ohjaajana. Kassarat vastaa pääosin leirin ohjelmasta, sen toteuttamisesta ja siinä tarvittavista resursseista. Leiriläisten ylläpito leirin
aikana on hoidettu myös osittain
seurakunnan ja Kassaroiden yhteisvastuuna. Parina vuonna yhteistyössä mukana on ollut myös Sii-

Taiteilua köysiradalla!

Täydellinen rentoutuminen hevosen selässä.

linjärven kunnan lastensuojelu, kun
kohderyhmänä olivat lastensuojelun
asiakasperheet.

Elämyksiä lapsiperheille
Leirin kohderyhmiä ja teemoja on
vaihdeltu vuosien varrella, mutta
alusta lähtien Kassaroiden haluna
ja tahtona on ollut auttaa ja tarjota
elämyksiä leirin kautta erityisen avun
tarpeessa oleville lapsiperheille. Kohderyhmien valinnassa ja leirin markkinoinnissa todella hyvänä apuna on
ollut seurakunnan perhetyöntekijä.
Kohderyhminä on ollut mm. yksinhuoltajaperheitä, uusperheitä, lastensuojelun perheitä sekä erityislapsiperheitä.
Perheleiri on Kassaroiden vuosittain toistuvista toiminta-aktiviteeteista työmäärällisesti suurin, mutta
myös kaikkein antoisin. Leirin toteutukseen ja ohjelman järjestämiseen
sitoutuu vuosittain noin 20 lionia
ja puolisoa. Yhteenlaskettuja kertyy

vuosittain noin 130–150 h, mikä
vastaa yhden ihmisen työksi muutettuna noin 3,5 viikon työpanosta!
Mutta leirin järjestelyt on aina saatu
toteutettua hienosti ja lionit ovat
olleet innokkaasti ja ilolla mukana
antamassa lapsille elämyksiä, uusia
kokemuksia, hienoa yhdessäoloa ja
osittain olemaan myös ”miehen mallina”.
Leiriaktiviteetti on juuri sitä, mitä
leijonien tuleekin tehdä, oikeaa
auttamis- ja palvelutyötä. Leirillä
saamme välittömän palautteen toiminnastamme, kun lasten silmät
loistavat kivan ja jännittävän toiminnan jälkeen. Tällaisessa toiminnassa
koemme ja näemme oikeasti ja välittömästi tekevämme jotakin todella
hyödyllistä.
Leirin ohjelma on ollut vuosittain
melko toimintapainotteinen. Ohjelmaan on järjestetty lapsille riittävästi
mielekästä, sopivan jännää ja mielenkiintoista toimintaa. Ohjelmaa on
myös säädelty vuosittaisen leiripalautteen avulla.
Leirillä pelaillaan ulkopelejä, liikutaan luonnossa ja uidaan paljon
kelien salliessa. Joka vuosi mukana
on ollut myös toimintarastien kierros, jossa on ollut mukana mm.
”rotkon ja suon ylityksiä” (köysija lankkuratoja), olympialaiset, aarteen etsintää, kaarnalaivojen ja miekkojen askartelua yms. Melkein joka
vuosi on käyty myös mato-ongella
koko porukan voimin ja se on saanut suuren suosion. Näiden vilkkaiden ja toimintarikkaiden leiripäivien
jälkeen myös uni maistuu sopivasti
leirikansalle Ruokoniemen leirikeskuksen hyvissä puitteissa.

Leirin ohjelmassa on
huomioitu myös
vanhemmat
Joka vuosi on järjestetty ohjelma
siten, että vanhemmille on tarjottu
oma hengähdystuokio, jolloin Kassarat vastaavat täysin lasten toiminnasta ja vanhemmat voivat käydä
kävelyllä, ottaa päiväunet tai keskustella toistensa kanssa ja purkaa
arkipäivän tuntojaan. Tämän leiriperheiden aikuiset ovat kokeneet todella
tärkeänä ja hyvänä osana leiriä, siitä
on kiitelty leiripalautteissa lähes
vuosittain.
Yhteistyö Siilinjärven seurakunnan kanssa leirijärjestelyissä on toiminut alusta alkaen hienosti. Todella
suuren kiitoksen yhteistyöstä ja
asiantuntemuksesta
leirijärjestelyissä ansaitsee seurakunnan perhetyöntekijä Helena Mattinen. Leirien
suunnittelu, organisointi ja toteutus sujuu hänen kanssaan todella
luontevasti ja sujuvasti. Molemmille osapuolille on vakiintunut
oma osansa ja roolinsa leirin järjestelyissä ja molemmat myös tukevat
sopivasti toisiaan. Ja leirin järjestäminen tuntuu sujuvan vain vuosi vuodelta joustavammin. Ja vaikka ensi
vuonna on jo kymmenes leiri, joka
vuosi sen järjestelyä ja ajankohtaa
odottaa yhtä suurella innolla. Seurakunnalle, Helena Mattiselle ja koko
LC Kassaroiden laumalle todella
suuri kiitos tästä kymmenen vuoden yhteistyöstä leirimme suhteen.
Innolla tulevan elokuun leiriä
odotellen, jatketaan samaan malliin!
Jani Jämsä
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Maalla
on mukavaa…

Kivimäen Tila
Heikki Kivimäki

Pirkka ja Leila Aholan Lomamökit

Nurmelan Hereford
Pekka Kokkonen

Pukkila

Padasjoki
www.aholanlomamokit.fi

Iisalmi
www.hereford.fi/nurmelahereford

Arolan Tila
Kaj Sjölund

Maatalousurakointi
Juho Pietilä

Myrskylä

Loimaa

Sihvon Tila

Seija ja Pauli Hilden
Jämsä

Varpaisjärvi
www.sihvontila.com

Jauhialan Tila – Metsäurakointia
Pentti ja Tarja Varonen

Viertolan Tila
Sanna ja Pasi Uusitalo

Tohmajärvi

Ypäjä

Asessorin muistoksi huumeidenvastainen kirjoituskilpailu
LC Helsinki/Hakaniemi järjestää vuosittain Helsingin peruskouluille huumeitten ennaltaehkäisevän kirjoituskilpailun. Aktiviteetti on nimetty klubin edesmenneen jäsenen, legendaarisen huumepoliisin kunniaksi: ”Asessori Torsti
Koskisen kirjoituskilpailu”. Asessori Koskinen korosti ennaltaehkäisevän työn
merkitystä.
Kilpailun suojelijana toimii Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen.
Viime kevään kirjoituskilpailun palkinnot jaettiin toukokuussa, palkintojenjakajina vanhemmat rikoskonstaapelit Outi Partanen ja Jonna Saavalainen
sekä LC Hakaniemen viime kauden presidentti Raimo Railio ja sihteeri Jarmo
Rosenqvist.
Palkintoja jaettiin viidessä eri sarjassa. Muutama vuosi sitten kirjoitusaiheita laajennettiin koskemaan myös koulukiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisyä. Uudeksi nimikkeeksi otettiin myös ”suomi toisena kielenä”.
Koulujen äidinkielenopettajat lähettivät viime keväänä loppukilpailuun yli
sata kirjoitusta. Palkintojenjaosta päätti yhdeksänhenkinen raati, palkintoperusteet esitteli raadin jäsen Leena Rantakari. Kilpailun johtajana toimii järjestävän klubin LC Hakaniemen nimeämänä Risto Rantakari.
Antti Tuomikoski

42 LION 4/14

Tehtaankadun ala-asteen äidinkielenopettaja Anna-Liisa Heikkuri
yhdessä oppilaittensa, ala-asteen sarjan voittajan Venla Pihlajaluodon (vas. 6 B) ja toiseksi tulleen Emma Lainion (6 B) kanssa. Emma
sai lisäksi muistopalkinnoksi pehmoleijonan.

Iloiset matkalaiset kokoontuivat ryhmäkuvaan Uumajassa.

Kuhmon
lukiolaiset matkalla Ruotsissa
Kuhmon yhteislukion 30 opiskelijaa
ja kaksi opettajaa vietti kolme yötä
Euroopan
kulttuuripääkaupunki
Uumajassa ja yhden yön Kuhmon
ystävyyskunnassa Robertsforsissa
5.–10.5.2014. Kuhmon lionsklubit Kuhmoniemi, Kuhmo ja Helenat
tukivat matkaa taloudellisesti. Tässä
raportti siitä, mitä nuoret tekivät ja
kokivat matkan aikana.
Ensimmäinen päivä kului lähes
kokonaan matkustamiseen ja SFT
Vandrarhem Umeån majoittumiseen. Toisena päivänä oli monipuolista ohjelmaa: ruotsinkielellä opastettu bussikierros ympäri Uumajan
kaupunkia, lounas Norrlandsoperan-ravintolassa muutamien suomalaisnäyttelijöiden (mm. Mikko
Kouki ja Kari-Pekka Toivonen) sattuessa myös paikalle, Guitars – the
Museum -näyttely, MADE 2014-festivaali, paikallinen nuorisotalo
Strandmagasinet sekä shoppailua
ja kahviloissa käyntiä. Ilahduttavan
moni opiskelija oli käyttänyt ruotsin
kieltä rohkeasti ja huomannut, että
saa asiansa hoidettua koulussa opitulla ruotsin kielen taidolla.
Toisena päivänä tutustuimme
Uumajan yliopistoon kuunnellen
ensin yliopiston opinto-ohjaajan esityksen siitä, miten ruotsalaisiin yli-

opistoihin haetaan opiskelemaan.
Opinto-ohjaajan esittelyn jälkeen
kiersimme oppaan kanssa ympäri yliopistoa. Vaikutti siltä, että muutamat ryhmämme opiskelijat saattoivat
hieman kiinnostua Ruotsissa opiskelemisesta. Söimme lounasta yliopiston ravintolaan ja sen jälkeen lähdimme opiskelijoiden asuinalueelle
Ålidhemiin kirpputorille.
Otettuamme
ryhmäkuvan
Uumajan keskustassa oli hieman
vapaa-aikaa ja sitten iltaohjelmana
kävimme elokuvissa. Kaksi opiskelijaa meni elokuvan sijaan MADE
2014-festivaalille. Festivaalilla oli
sinfoniaorkesterin konsertti ja pari
muuta esitystä. Liput festivaalille olivat kohtalaisen tyyriit, mutta rahalle
sai kuitenkin vastinetta.
Seuraavana aamuna ajoimme
Kuhmon ystävyyskunta Robertsforsiin. Ensin meille esiteltiin hieman kunnan henkilökuntaa ja sitten oli fika eli kahvitauko. Kahvin jälkeen suuntasimme vieressä olleelle
Tundalskolan-koululle, jossa olimme
mukana oppitunneilla ja kuulimme
musiikkiesityksiä. Esitimme myös
itse yhden laulun. Oppituntien jälkeen pääsimme maistamaan ruotsalaista kouluruokaa ja sitten oli aika
siirtyä museoon nimeltään Bruks-

museet. Kuulimme siellä ruotsin- ja
englanninkielellä Robertsforsin historiaa ja tietoa entisaikaisesta elämästä. Museossa oli mielenkiintoisia vanhoja esineitä ja kuvia.
Viimeinen varsinainen tutustumiskohteemme oli Ostens Lager,
eli paikka, jossa varastoitiin erittäin
hyvänmakuista Västerbottens ost
-juustoa. Juuston historiaa ja alkuperää esitteli ihastuttava hieman iäkkäämpi täti, joka puhui ikäänsä nähden erittäin hyvää englantia. Tämän
jälkeen olikin aika hyvästellä ystävyyskuntamme edustaja Michael
Norén.
Majoituimme Lufta camping-leirintäalueelle, kävimme ostamassa
ruokaa ICA-lähikaupasta ja loppuilta
sujuikin leväten, lenkkeillen ja saunoen. Lähdimme kotiin Kuhmoon
noin klo 8.00 seuraavana aamuna.
Torniossa pysähdyimme På Gränsen
-ostoskeskuksessa runsaan tunnin
mittaiselle shoppailutauolle. Perillä
Kuhmossa olimme noin klo 20.
Haluamme kiittää matkaamme
tukeneita Opetushallitusta, Pohjola-Nordenia, Suomalais-ruotsalaista kulttuurirahastoa, Kuhmon Rotaryklubia sekä lionsklubeja Kuhmo, Kuhmoniemi ja
Helenat. Lisäksi kiitos kuuluun tie-

Patsaan katveessa on kiva poseerata.
Kuvassa Kaisa Oinas-Panuma, Jyri
Pääkkönen ja Marleena Pikkarainen).

tenkin myös Kuhmon kaupungille
sekä ystävyyskunta Robertsforsille.
Alustavan palautteen perusteella voi
sanoa, että matka oli monelle opiskelijalle ikimuistoinen elämys!
Kuvia matkalta voi katsella
blogistamme
kuhmonyhteislukio.blogspot.fi ja
Kuhmon yhteislukion FB-sivulta.
Teksti: Sanna Juntunen
Kuvat:
Sanna Juntunen ja Sofia Kyllönen
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
5.5.–4.8.2014
A-piiri
LC Mynämäki: Veikko Nieminen, Juha Kallunen
LC Turku/Suikkila: Jan Blomqvist, Antero Risti
LC Turku/Aura: Erkki Kurtti
LC Somero/Paratiisi: Olla-Riitta Aarikka
LC Parainen-Pargas: Minna Pihlman, Janne Pihlman
LC Kaarina:Tino Aaltonen
LC Loimaa/Joet: Anne Julkunen
LC Aura/Sisu: Mira Pelander
LC Naantali-Raisio: Sirpa Mäkipere

LC Tampere/Näsinneula: Virpi Männistö, Anita Tihveräinen
LC Sastamala/Annastuuna: Marika Välimaa
LC Valkeakoski/Rapola: Sinikka Leino
LC Tampere/Amuri: Teemu Ojala
LC Lempäälä: Veijo Matikka
LC Tampere/Diamonds: Maria Niiniharju
LC Viiala: Jari Tuomisto
LC Toijala: Jari Klemola

B-piiri
LC Espoo/Suvituuli: Eija Olkinuora
LC Lohja/Harju: Timo Nordberg, Juhani Juurakko, Petteri Åström,
Juha Niitynpää
LC Helsinki/Huopalahti: Teijo Mathlin
LC Helsinki/Maininki: Tarja Saarnia
LC Siuntio-Sjundeå/Charlotat: Minna Sneck
LC Sjundeå-Siuntio: Vesa-Matti Pekkinen
LC Helsinki/Kannelmäki: Jari Männikkö
LC Lohja/Omenaiset: Päivi Porttinen
LC Espoo/Laaksonliljat: Eeva-Liisa Tanskala
LC Helsinki/Meilahti: Antti Helkala
LC Tenala/Bromarf: Wilhelm Nyberg
C-piiri
LC Järvenpää/Jannet: Marko Lammintausta
LC Hollola/Kapatuosio: Pirkko Ratilainen, Tuula Saksa, Anne Jalkanen
LC Riihimäki/Kristalli: Maria Raninen
LC Järvenpää/Vennyt ja Jussit: Riitta Holma, Riitta Sahanen
LC Jokioinen: Pentti Hakkarainen
LC Kärkölä: Risto Salonen
LC Klaukkala/Leat: Eija Salo, Sari Mattila
LC Tuusula: Sami Paananen, Martti Kykkänen
LC Vihti/Nummela: Tarja Omenainen
LC Järvenpää/Ainot: Sari Norpila, Hannele Rautio
LC Jokela: Juha Aunola
LC Orimattila/Leonat: Tiina Hattunen
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Heidi Mäkelä
LC Kellokoski/Annat: Eija Liljavirta
LC Lahti/City: Heikki Eskola
LC Forssa/Flores: Tuija Ågren
D-piiri
LC Lemi: Kimmo Hirsimäki
LC Imatra/Vuoksi: Antero Lattu, Ari Ehrling
LC Imatra/Sinisiipi: Eija Jurva
LC Lappeenranta/Raja: Kari Kuokkanen
LC Hamina/Bastioni: Petteri Salminen, Ismo Liikkanen
LC Karhula: Kim Merivirta, Osmo Salonen
LC Luumäki: Daniel Abrahansson
E-piiri
LC Lempäälä/Birgitta: Päivi Tammilehto, Susanna Vaismaa,
Kaarina Mäkelä-Koski, Mervi Naukkarinen, Matliisa Lehtinen,
Pauliina Mäkelä
LC Tampere: Leo Rikala
LC Lempäälä/Kanava: Jussi Saarnio, Jarmo Hämäläinen, Marko Suvila
LC Urjala/Linnattaret: Minna Perkiö, Aulikki Jalava, Jaana Wälläri,
Tarja Aalto
LC Tampere/Metsäveljet: Pekka Länsirinne, Tapani Länsirinne
LC Juupajoki: Eero Inkinen, Tero Väittilä, Kari Pulkkinen
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F-piiri:
LC Vaasa/Africa: Olumide Akinyemi, Simon Nyingi, Yaba Mbodji,
Sarfino Beffo, Amen Gokah, Andrew Wambari, Olaniyi Makinde,
Winnifred Gokah, Hakeem Bada, Terenzia Morgan, Peter Kenyibe,
Fatimo Bada, Evans Orori, Kheireddine Rahmoun, Eunice Muchane,
Moses Ebong, Anthony Mwangi, Yonah Guya, Elizabeth Muthoni,
Hassan Hussein
LC Evijärvi: Mikko Mannermaa, Teemu Kauris, Tuomas Anttikoski,
Tuomo Saari
LC Ilmajoki/Ilkka: Pentti Haapala, Timo Kankaanpää
LC Ylistaro: Heikki Niemi
LC Kauhajoki/Aro: Matti Tuikkala, Manu Panula
LC Seinäjoki/Botnia: Markku Flankkumäki
LC Lapua/Simpsiö: Samuli Taivalmaa
LC Lehtimäki: Kari Sipilä
LC Seinäjoki/Aalto: Elli Majapuro
G-piiri
LC Palokka/Wilma: Tuula Vähämäki, Elina Romar
LC Vilppula/Koski: Jorma Niiles
LC Mänttä/Ilves: Mika Kähäri
LC Jyväskylä/Kuokkala: Lauri Valkonen, Pentti Rahunen
LC Jyväskylä/Äijälä: Samuli Mikkola
LC Pylkönmäki: Juha Länkinen
LC Mänttä/Esteri: Maria Petsalo
LC Palokka: Pentti Toivola
H-piiri
LC Tuupovaara: Jarkko Piipponen, Kari Sauren
LC Parikkala: Tuomo Kettunen
LC Joensuu/Adam&Eva: Arja Puhakka, Arvo Puhakka
LC Kesälahti: Mauri Uutela
LC Savonlinna/Linnatar: Satu Jalvanti-Hannikainen
LC Kontilahti/Höytiäinen: Arto Kuiri
LC Ilomantsi/Brihat: Eini Ikonen

I-piiri
LC Utajärvi/Isa Asp: Sirkka Kangaspuoskari, Seija Huusko,
Irmeli Korhonen
LC Oulunsalo: Jukka-Pekka Ansamaa
LC Suomussalmi: Matti Heikkinen, Ville Heikkinen, Pekka Halonen
LC Oulu/Pateniemi: Nina Lamberg, Kari Kaila, Seppo Salonen,
Heidi Kemppainen, Kari Lamberg, Marika Haapakoski, Ulla Netsäinen,
Leena Kaila, Seppo Pannula, Lauri Kujala
LC Liminka/Liminganlahti: Alvi Niemelä
LC Kuhmo/Kuhmoniemi; Jari Hulkko, Markku Heikkinen
LC Sotkamo: Jani Löhönen
LC Oulunsalo/Salottaret: Piritta Wunsch-Laine
LC Kuhmo: Hannu Hakko
LC Kuhmo/Helenat: Saara Tervamäki
LC Oulu/Hannat: Maria Leskelä
K-piiri
LC Suonenjoki/Soittu: Sari Karhu
LC Leppävirta/Unnukka: Vilho Kankkunen
LC Varkaus/Justiina: Ulla Rajaniemi, Paula Boman, Anna-Liisa Hahtala
LC Haukivuori: Perttu Neuvonen
LC Pieksämäki/Keskus: Risto Rantala
LC Kuopio/Päiväranta: Juha Tissari
LC Kiuruvesi/Helmiina: Wilma Harmoinen
LC Siilinjärvi: Sami Lahti
L-piiri
LC Rovaniemi/Petronella: Liisa Kärkkäinen
LC Pudasjärvi: Timo Kerälä, Kari Peltola

LC Kittilä/Levi: Katja Kaunismaa
LC Ylitornio: Tuula Vanhapiha, Helena Ollila
M-piiri
LC Punkalaidun: Mikko Uotila
LC Kankaanpää/Keskusta: Vesa Siltakorpi, Vesa Uusi-Oukari,
Matti Levonen
LC Laitila: Jyrki Heinonen
LC Eura/Pyhäjärvi: Reijo Pihlajanmaa, Jukka Helin, Seppo Koivula
LC Luvia: Petteri Kurkinen
LC Kiikka: Vesa Ritala, Toni Holmala
LC Rauma/Ankkuri: Jari Eerikäinen
N-piiri
LC Helsinki/Soihdut: Marjo Topi, Marketta Antola
LC Helsinki/Revonsalmi: John Ahlgren
LC Vantaa/Vernissa: Eeva Ouni
LC Vantaa/Pähkinänrinne: Imran Naveed
LC Helsinki/Pihlajamäki: Jussi Rinta-Filppula
LC Helsinki/Aurora: Anna-Kaarina Hjelt
LC Helsinki/Floorankenttä: Markku Lansola
LC Askola: Katri Kalaoja
LC Helsinki/Itä: Ari-Tapio Räsänen
O-piiri
LC Kokkola/Kokkotar: Marita Loukiainen
LC Toholampi: Juha Pajumaa, Ahti Hovila
LC Kalajoki/Kallattaret: Marineth Vierimaa
LC Vörå: Jan Asplund

100 000 aurausviitan klubi
LC Kangaslampi 30-vuotias
Kolmen vuosikymmenen kestoa voi mitata monella asteikolla. Maailmanlaajuisessa lionsjärjestössä, kuten suomalaisessa lionstoiminnassa,
aika ei ole kovin pitkä. Ihmisen elämässä se on kuitenkin merkittävä.
Näin totesi Lions Club Kangaslammin presidentti Niilo Pulkkinen
klubin viettäessä 30-vuotisjuhlaansa 24.5.2014. – Omista erikoisaktiviteeteista erikoisin ja pitkäaikaisin on auraviittojen pystyttäminen.
Laskin, että olemme pystyttäneet yli 100 000 auraviittaa, viitoittaneet
tietä maailmalle yli 25 000 kilometriä.
Tuodessaan Varkauden seurakunnan ja Kangaslammin kappeliseurakunnan onnittelut juhlatilaisuuteen, kappalainen Kari Iivarinen totesi,
että maailmanlaajuisen palveluverkon yksi yhdistävä ajatus on, että
ihmiset tekevät omasta yhteisöstään niin hyvän kuin haluavat. Eli lionstoimnnassa kannustetaan omatoimisuuteen.
Klubitoiminnan muisteloissa Heimo Kröger totesi klubin erään tähtihetken olleen 27.4.1984, jolloin klubin perustamisjuhlaa vietettiin
Mantulla. Klubin toiminta on ollut monipuolista ja aktiivista. Merkittävässä roolissa on ollut puolisotoiminta, josta yhtenä esimerkkinä ladyjen hankkima klubin lippu.
– Perustajajäseniä on mukana enää kahdeksan, heistä kolme on
etuoikeutettuja jäseniä. Onneksi vuosien varrella on saatu uusia jäseniä, Kröger mainitsi.
Esitelleessään klubin ladyjen toimintaa, Sinikka Pulkkinen totesi klubin perustamisen aikoinaan pienelle paikkakunnalle olleen rohkea teko.
Ladyjen eri aktiviteeteilla hankittuja avustuksia ja lahjoituksia on tähän
mennessä kertynyt, rahanarvokertoimella muutettuna, 24.400 euroa.
Juhlapuheessaan 107-K-piirin piirikuvernööri Onni Piippo korosti,
että leijonatyössä tärkeintä on avuntarpeessa oleville tehty työ. Kangas-

Kolmen vuosikymmenen toimintataivalta juhlittiin leppoisassa hengessä.
Musiikkipuolella ensimmäistä kertaa esiintyi ”leijonakuoro”, jonka laulu
ilahdutti myös illan laulusolistia, Eija Kettusta.

lampilaisten työstä ja toiminnasta hänelle on jäänyt hyvä kuva monipuolisesta tekemisestä.
Juhlavuotensa lahjoituksena lionsklubi tukee Kangaslammin palokuntanuoria. Toinen juhlavuoden lahjoitus on hoivasänky Kangaslammin palvelukeskukseen.
Leijonatoiminnassa tasavuosia palvelleita huomioitiin tasavuosimerkeillä.
Teksti ja kuvat: Vesa Moilanen
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Neljän päivän aikana
ennätysyleisö 82 000

Työnäytös näyttelyn
perinnealueella.

OKRA 2014
– Se oikea maatalousnäyttely Oripään lentokentällä
OKRA-maatalousnäyttely on LC Oripään leijonien mahtinäyttö talkoohengestä ja erinomaisesta organisointikyvystä. Ajatus näyttelyn järjestämisestä lähti liikkeelle vuonna
1980 järjestetystä huutokaupasta,
jossa oli huudettavana runsain
mitoin käytettyjä maatalouskoneita.
Kaksi vuotta myöhemmin oli esillä jo
uuttakin maataloustarviketta ja siitä
sai alkuunsa LC Oripään menestysaktiviteetti, joka on kasvanut ajan
myötä satojen yhteistyökumppaneiden kanssa Suomen suurimmaksi maatalousnäyttelyksi. Tällä
kertaa neljän näyttelypäivän aikana
kävijöitä oli yhteensä 82 000, joka
on uusi yleisöennätys.
Keskiviikkoaamuna heinäkuun
2. päivä näyttelyalueen portit avattiin ja maatalousnäyttelyn virallisen avauksen suoritti uunituore
maa- ja metsätalousministeri Petteri
Orpo. Vieraana oli myös EU:n maatalouspääosaston apulaispääjohtaja
Mihail Dumitru. Itse näyttely oli suurempi kuin koskaan, näyttelyalue oli
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Näyttelyn uusi monitoimirakennus OKRA Press.

noin 23 hehtaaria ja näytteilleasettajia reilusti yli 500. Tämän vuoden
uutuuksina olivat hevoset ja riistatalous. Yksi näyttelyn vetonaula olikin
hevosareena, jossa oli mm. hevosshow, työhevosia, ravihevosia sekä
kouluratsastusta. Näytteille asettelijoista paikalla ovat kaikki merkittävimmät alan toimijat. Myös kansainvälisesti Okran asema on noussut huomattavasti ja paikalle oli saapunut enemmän ulkomaalaisia näytteilleasettajia kuin aikaisemmilla kerroilla. Näytteilleasettajia oli ainakin
Italiasta, Kroatiasta ja Baltiasta sekä
Ruotsista.
OKRAn pyörittämiseen tarvitaan päivittäin 300–350 henkilöä ja
tapahtuma on erittäin tärkeä tulonlähde paikallisille järjestöille. Näyttelyn ruokailu, lipunmyynti ja muut
näyttelykentän työt hoidetaan seurojen avulla. ”Talkootöissä” oli hieman alle 30 järjestöä, johon kuuluu
myös paikallinen Lions-klubi. Jokainen euro tulee tarpeeseen ja vastaavasti jokaisen euron eteen tehdään töitä messualueella. Näyttelyisännän Jukka Isotalon aatteena
on ollut, että tapahtuman pääsylippu- ja osastotuotoista ohjataan
leijonan osa paikallisten järjestöjen
toiminnan tukemiseen sekä kehitetään OKRA-organisaatiota. Jokainen
mukana ollut järjestö saa 20 euroa
per tehty työtunti. Lisäksi näyttelyn
tuotoista hyötyvät myös kaikki kuntalaiset, sillä leijonat maksavat oripääläisten terveyskeskusmaksut.
Lions-toiminta oli myös tällä kertaa hyvin esillä ja näyttelypäivien
aikana jaettiin noin 4 500 ”Lionsilmapalloa” pienimmille messuvieraille. Talkoisiin osallistuneet leijonat toteuttivat erinomaisesti piirin 107-A teemaa ”Yhdessä tekemällä tavoitteisiin”.
Teksi ja kuvat:
Ismo Viinikainen

OKRA-halli, jossa tarjottiin maittavat ruoka-annokset näyttelyvieraille.

Lions-liiton teltta valmiina jakamaan Lions-ilmapalloja pienimmille vieraille.

Palkittu lehmä näyttelyalueen kotieläinalueella.

Näyttelyjunat on ajettu parkkiin, näyttely on päättynyt.
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Klubien arkea ja juhlaa
LC Kuopio/Kalakukolta vammais- ja nuorisotyölle 10 000 euroa
LC Kuopio/Kalakukko on jo vuosia avustanut kuopiolaista vammais- ja
nuorisotyötä mittavilla lahjoituksilla. Tällä kertaa Maljapuron palvelutalon järjestämässä pihajuhlassa leijonat vierailivat 10 000 euron lahjoitukset mukanaan.
Palvelutalon johtaja Tapio Immonen toivotti perinteiseen pihajuhlaan
saapuneet eri palvelukotien asukkaat, omaiset sekä yhteistyökumppanit
tervetulleiksi ja totesi pihajuhlan olevan jo kahdeskymmenes perättäinen
kevätjuhla. Tällä kertaa juhlan arvoa nostavat lionsklubi Kalakukon leijonat, jotka ovat kiitettävällä tavalla avustaneet kuopiolaista vammaistyötä.
Presidentti Tapio Nurmi totesi luovutuspuheessaan, että tämänkertaiset
stipendit luovutetaan hakemusten perusteella ja varat, jotka on hankittu
eri aktiviteeteilla luovutetaan kokonaisuudessaan ilmoitettuihin kohteisiin.
Avustustarvetta olisi enemmänkin, mutta jo tämä 10 000 euron summa on

LC Kuopio/Kalakukon presidentti Tapio Nurmi luovutti Maljapuron palvelutalon stipendin Sirkka Hämäläiselle. Kuva: RNen.

LC Pyhäsalmen katastrofirahasto konserttituloilla
LC Pyhäsalmen perustaman Pyhäjärvi-katastrofirahaston tarkoituksena on
antaa taloudellista apua ennalta-arvaamattomaan onnettomuuteen joutuneille. Varat rahastoon kerättiin maaliskuun lopulla pidetyllä tunnelmallisella
“Sun särkyä anna mä en” -musiikkiesityksellä. Myös paikalliset yritykset
lähtivät tukemaan tapahtumaa hienosti. Konsertissa esiintyivät Pyhäjärvellä
syntynyt Maija Liuska (laulu) ja haapajärvinen Juhani Haverinen (piano).
Konsertti tuotti yhteensä 3 910 euroa. Varat on talletettu paikallisten
pankkien hyväkorkoisille ja kuluttomille tileille. LC Pyhäsalmi jatkaa tulevina vuosina varojen kartuttamista rahastoon muilla toimenpiteillä, kuten
esim. romuraudan keräyksellä.
O-piiri palkitsi katastrofirahaston ideoineen presidentti Harri Heikkilän Vuoden Leijonana.

Maljapuron palvelutalon johtaja Tapio Immonen toivotti pihajuhlan vieraat
tervetulleiksi ja esitteli samalla Kalakukko-orkesterin, jonka johtaja Jussi Laasonen taustalla vasemmalla. Kuva: RNen.

suurin, mitä klubi on yhdellä kertaa koskaan luovuttanut. Ensi kevään lahjoituskohteeksi on kaavailtu huumeiden vastaista työtä.
Stipendien saajat olivat: Puusepän asumisyksikkö Kuusamon matkaan
1 500 euroa, Kalakukko-orkesteri musiikkifestivaalimatkaan 1 500 euroa,
Maljapuron palvelutalolle askartelutoimintaan 1 000 euroa, kehitysvammaisten päivätoimintaan, aistihuoneen sisustukseen 2 000 euroa, Paloahon koululle apuvälineet ulkoiluun ja retkiin 2 000 euroa, Martti Ahtisaaren koulu teatterivierailuun ja mm. keilailuun 1 800 euroa sekä Mäntykankaan koululle stipendi kuopiolaiselle nuorelle 200 euroa.
Maljapurolla pidetty pihajuhla onnistui täydellisesti, kun uhkaavat sadepilvet väistyivät muutamia pisaroita lukuun ottamatta kauemmaksi. Juhlan
oheisohjelmana oli makkaran- ja lettujenpaistoa sekä kahvitarjoilu. Orkestereiden esitysten lisäksi kuultiin lauluesityksiä sekä jokainen voi osallistua yhteislauluun. Illan aikana paikalla olevia ilahdutti myös Maljapuron
palvelutalon pitkäaikainen ystävä, Vaalijalan pastori Matti Pehkonen. Tilaisuus päättyi yhteisesti laulettuun Suvivirteen.

Keinuen kesään
Suomen Lions-liitto haastoi klubit järjestämään äitienpäiväviikolla palveluaktiviteetin. Myös LC Lempäälä/Sääksjärven klubilaiset halusimme vastata
haasteeseen. Järjestimme kesäjuhlan 7.5. ja lahjoitimme pihakeinun Toimela-talon asukkaille.
Juhlallinen hetki alkoi, kun talon asukas Saara Salmiovirta leikkasi asukkaiden, omaisten ja lionsklubilaisten seuratessa keinun ympärillä olleen
sinivalkoisen nauhan.
Koska ilta oli tuulinen, ohjelma jatkui sisällä. Sääksjärven koulun 4 b
luokkalaiset esittivät kolme laulua opettaja Laura Alijoen johdolla.
Kahvittelun jälkeen eläkkeellä oleva opettaja Väinö Valtonen innosti meidät kaikki yhteislauluun.
Hyvässä juhlassa myös kilpaillaan. Nyt oli tarkoitus keksiä uudelle keinulle nimi. Ehdotuksia keinun nimeksi oli 18. Niistä eniten ääniä sai Aune
Martikaisen ehdottama Toimelan Helmi. Nimi oli osuva, koska oli Helmin
nimipäivä.
Ensi vuonna juhlimme varmaankin Helmin 1-vuotissyntymäpäivää.
Kahvittelun jälkeen sopi hyvin yhteislauluhetki.
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Ritva Nurminen

Kari Peltola sai kutsun Heimo Turuselta lions-lounaalle ja allekirjoitti saman
tien lionjäseneksi liittymiskaavakkeen. Mukana lounaalla olivat myös Markku
Kemppainen ja Petri Turunen, joille myös jaettiin lionstietoutta.

Lounasviestissä kaksi jäsentä
Pudasjärvellä
Kansainvälisen presidentin Barry J. Palmerin viestien innoittamana LC
Pudasjärvi päätti järjestää uutena toimintamuotona maailman lounasviestin 4.4. Lounas järjestettiin puoliltapäivin lioneihin kuuluvan yrittäjän Aki
Niemitalon ravintola Jukolan Pirttiin.
Erityisesti klubin presidentti ja sihteeri syttyivät asialle ja kutsuivat puhelimitse mahdollisia lion-jäsenehdokkaita lounaalle. Muutamia henkilöitä saatiin mukaan ja tuloksena oli kaksi uutta jäsentä klubiin. He olivatkin tervetulleita, sillä klubista oli muuttanut pois kaksi jäsentä ja näin vaje saatiin
täytettyä. Uusien leijonien Timo Kerälän ja Kari Peltolan jäseneksi hyväksyminen tapahtui toukokuun klubikokouksessa ja vielä ennen kauden päättymistä kesäkuussa järjestetään nuijanvaihtotilaisuus, jossa uudet lionit
otetaan vastaan klubiin.

Piirikuvernööri Tiitus Tuohikorpi, ritaroitu Mauri Tsutsunen, puoliso Elvi
Varis ja presidentti Jarmo Jokisalo.

Mauri Tsutsunen sai
Lions-ritarin arvon
LC Espoo/Albergan lion Mauri Tsutsunen aateloitiin Lions-ritariksi
24.4.2014. Ritariksi lyömisen suoritti juhlallisin menoin piirikuvernööri
Tiitus Tuohikorpi. Ravintola Vlatavassa pidettyä tilaisuutta juhlisti klubin
leijonat ladyineen. Mauri Tsutsusen leijonaura on jatkunut vuodesta 1979,
jolloin hänet kutsuttiin LC Maskun jäseneksi. Aktiivinen osallistuminen
lukuisten aktiviteettien muodossa jatkui LC Espoo/Keskuksen jäsenenä,
jossa hänet palkittiin pyyteettömästä uurastuksesta muun muassa klubilehden toimittajana, arvostetulla Melvin Jones -jäsenyydellä. Lionstyö jatkui sitten LC Espoo/Albergan riveissä 2004. Tsutsunen on ollut useita kertoja klubien hallituksessa, sihteerinä ja presidenttinä sekä kerran ZC:n roolissa. Espoon Leppävaaran kolmen klubin yhteistyönä toteutetuissa suuraktiviteeteissa hän on ollut vastuullisena koordinaattorina useita kertoja.
Mauri Tsutsunen on uransa aikana hankkinut lukuisan joukon uusia jäseniä järjestöömme ja esimerkillään innostanut ja kannustanut osallistumaan
aktiivisesti leijonatyöhön.

12. Naisex-messut Salossa

Uudet Melvin Jones -jäsenet Aki Happonen ja Seppo Koivisto Jalkasen muistomerkin luona. Vasemmalla klubipresidentti Jouko Räsänen. Kuva: RNen.

Melvin Jones -jäseniä
muistomerkin katveessa
LC Kuopio/Päivärannan toukokuun kuukausikokous järjestettiin poikkeuksellisesti klubin pitkäaikaisen aktiviteetin, Kallavesj -laulun sanoittajan Aaro
J. Jalkasen muistomerkillä Puijonsarven ”nenässä”. Kokouksen aktiviteettina oli patsaan ympäristön siivous ja nokipannukahvit läheisellä laavulla.
Tyynen Kallaveden pintaa ihaillessa sopi hyvin yhteislauluna ”Kallavesj”.
Normaali kuukausikokous käytiin läpi ripeään tahtiin ja sen jälkeen yllätysnumerona presidentti Jouko Räsänen luovutti pitkäaikaisille lioneille Aki
Happoselle ja Seppo Koivistolle Melvin Jones -jäsenyydet asianmukaisine
tunnuksineen. Samalla uudistettiin päätös muistomerkin luovuttamisesta
Kuopion kaupungille.
Päivärannan klubilla on muutenkin ollut vilkas kevät, sillä klubilaiset
palasivat muutama päivä aikaisemmin yhteiseltä retkeltä Pietarista. Sitä
ennen oli ollut opastettu kaupunkikävely, jonka aikana tutustuttiin tunnettujen kuopiolaisten muistolaattoihin klubin jäsenen ja Kuopio-oppaan
Kyösti Tolvasen johdolla.

LC Salo/Birgitat järjesti jo 12. kerran Naisex -messut naistenpäivänä. Messuvieraita oli yli 700 ja näytteilleasettajiakin lähes 100. Teemoja oli hyvinvoinnista helminauhoihin ja intialaiseen päähierontaan. Messujen vetonaulana oli Tony Dunderfelt, joka luennoi oman mielen hallinnasta. Perinteiset muotinäytökset ilahduttivat naisvoittoista messuyleisöä kuin myös
lahjakas nuori salolaislaulaja Niilo Turunen muiden musikanttien kanssa.
Messutuotot, jotka saadaan pääsylipputuloista, paikkavuokrista, Birgitta
-osaston arpajaisista sekä kahvilasta, lahjoitetaan mm. vähävaraisille perheille ruokalahjakortteina. Messujen järjestäminen on klubin suurin vuosittainen tapahtuma. Ensi vuoden messupäivä on jo lyöty lukkoon – 7.3.2015
– ja valmistelut on aloitettu.
Teksti ja kuvat: Päivi Välimäki

LC Salo/Birgittojen osaston hieno arpajaispöytä odotti onnellisia voittajia.
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Auran Kuntoilijoille
uusi moottorikelkka
Kun Auran Kuntoilijat aloitti toimintansa keväällä 2013, höristivät auralaiset korviaan.
Usein alkuinnostus on kova ja sitten homma hiipuu yhtä nopeasti kuin
alkoikin. Toisin on kuitenkin tämän sinnikkään yhdistyksen kanssa. Jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa hyvän matkaa yli 200:n ja upea kuntoilureitistö valmistui ennätysajassa. Se on sijainniltaan verraton, lähellä keskustaa ja autojenkaan pysäköinti ei ole ongelma, koska hieno parkkialue on
reitin alkupisteessä.
LC Aura, kuten monet yrityksetkin, aloitti yhteistyön ja Kuntoilijoiden
tukemisen heti yhdistyksen ensimmäisenä toimintakesänä. On vaikea kuvitella millainen toiminta paremmin ja laajemmin palvelisi kaikkia kuntalaisia
kun kysymys on vielä liikunnasta ja ulkoilusta. Vuonna 2013 klubi avusti
Auran Kuntoilijoita 1 000:lla eurolla ja tänä vuonna 3 000:lla eurolla.
Tämä hieno reitistö laavuineen toimii ympäri vuoden paikkana, jonne tullaan liikkumaan ja viihtymään. Kun Kuntoilijat lisäksi järjestää ja on jo järjestänytkin paljon erilaisia tapahtumia, on helppoa huomata, kuinka aktiivista toiminta on. Omat paikalliset lehtemmekin ovat hienosti uutisoineet
Kuntoilijoiden tekemisistä.
Siksipä Auran lionit olivatkin hyvillään, kun saivat tilaisuuden ostaa ja
lahjoittaa latujen ylläpitoa varten moottorikelkan.

Kelkan luovutus tapahtui upouuden laavun avajaisissa 7.6 ja kelkan vastaanotti Auran Kuntoilijoiden puheenjohtaja Pekka Kalmi, oikealla LC Auran presidentti Hannu Takala. Kuva: Veikko Toivonen.

Vohvelinpaistoa ja yhteislaulua Pyhäniemellä

LC Orimattila/Viljamaalta
16 000 euroa nuorisotyöhön

Toukokuun alussa kymmenhenkinen leijonanaisten joukko suuntasi kohti
Pyhäniemen vanhainkotia Hollolan kirkolla. Oli sovittu, että Kapatuosion
leijonat paistavat vohveleita vanhainkodin asukkaille ja henkilökunnalle.
Sää oli kyseisenä päivänä koleahko, mutta oikein pukeutuneina paistajat
tarkenivat vaikka paistopaikka olikin järjestetty ulkosalle. Ne leijonat, jotka
eivät olleet paistovuorossa, kuljettivat tuoksuvia, mansikkahillolla maustettuja vohveleita vanhuksille.
Kokonainen ämpärillinen taikinaa paistettiin ja mansikkahillot kaavittiin purkeista viimeistä nokaretta myöten. Vanhainkodin asukkaat ja henkilökunta vaikuttivat tyytyväisiltä saadessaan hieman erilaisen kahvihetken kevään alkaessa. Kahvittelun ja vohvelien syönnin jälkeen oli vuorossa
yhteislauluhetki. Laulua johti lion Marjatta miehensä Paavon säestäessä kitaralla. Vaikka monet asiat vanhusten mielestä ovatkin jo painuneet unohduksiin, muistuivat vanhojen kansakoulussa opittujen laulujen sanat ja sävelet mieleen vielä kymmenien vuosien jälkeen. Ja vaikkei itse olisikaan jaksanut lauluun yhtyä, tutut sävelet herkistivät monien, niin vanhainkodin
asukkaiden, kuin leijonienkin mielen. Lauluja käytiin laulamassa myös niiden huoneiden lähettyvillä, joiden asukkaat eivät jaksaneet saapua yhteiseen hetkeen aulassa. Lauluhetki päätettiin Suvivirteen.
Teksti ja kuva: Irma Maksimainen

Yhteislaulua johti lion Marjatta Kerola miehensä Paavon säestyksellä.
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Avustusten ja stipendien saajat sekä presidentti Risto Henttonen ja sihteeri
Tuomo Järvinen.

LC Orimattila/Viljamaa jakoi yli 16 000 euron edestä avustuksia ja stipendejä. Kohteina olivat pääasiassa lapset ja nuoret. Avustukset olivat suuruudeltaan 300–2 000 euroa. Avustuksia käytetään mm. lasten kesätoimintaan, päiväkotien kevätretkiin ja nuorten vanhuksille tekemään työpalveluun sekä erilaisiin nuorten harrastustoimintoihin. Avustusten jakamisen
mahdollisti mainosmyynti Orimattilan palveluhakemistoon, joka ilmestyy
joka toinen vuosi.
LC Orimattila/Viljamaa valittiin viime kaudella C-piirin vuoden klubiksi.
Valintaan vaikuttanut tekijä oli klubin Kummipoikatoiminta. Kummipoikatoiminnan tarkoituksena on ollut yhdessä tekeminen kummipoikien ja klubilaisten kesken. Yhdessä on muun muassa pelattu jalkapalloa ja sählyä,
sekä on käyty kalliokiipeilemässä ja keilaamassa sekä jääkiekko-ottelussa.
LC Orimattila/Viljamaan jäsenet ovat aktiivisia myös virallisten klubitapaamisten ulkopuolella. Osa klubilaisista harrastaa ammuntaa, osa käy
pelaamassa sählyä. Myös mölkky on kuulunut klubin harrastusvalikoimaan
jo useita vuosia. Tänä vuonna klubin joukkue voitti leijonien mölkkymestaruuden Kausalassa järjestetyssä mestaruusturnauksessa.
Keijo Vilander

Äänentoistolaitteet
palvelukeskukselle
Viime kevään aikana tuli Kouvolan kaupungin Marjoniemen palvelukeskukselta toivomus äänentoistolaitteiden hankkimiseksi palvelukeskuksen
tarpeisiin. Hankkeen puuhanaiseksi ryhtyi LC Kouvola/Iriksen presidentti
Orvokki Priha. Kevään aikana tulikin myönteinen vastaus Iriksen lisäksi
kahdeksalta muulta kouvolalaiselta klubilta. Äänentoistolaitteet luovutettiin Marjoniemen palvelukeskuksen edustajalle Raila Uleniukselle 3.6.2014.
LPJ Leila Lehtola Iriksistä kiitteli alueen klubien yhteistyön ja yhteen hiileen puhaltamisen voimaa. Yhdelle klubille tällaisen hankkeen toteuttaminen olisi liian iso haaste, mutta useamman klubin mukanaolo mahdollistaa isonkin hankinnan.
Kiitospuheessaan Raila Ulenius sanoi, että talossa järjestetään paljon
sellaisia tapahtumia, joissa äänen kuuluminen on tähän asti ollut ongelma.
Toisaalta vanhusten kuulo on heikentynyt, mutta myös ulkotiloissa järjestettävät tapahtumat aiheuttavat omat haasteensa äänen kuuluvuudelle.
Laitteiden hankitaan osallistuivat: LC Voikkaa, LC Valkeala, LC Valkeala/
Vekara, LC Kouvola/ Hansa, LC Kouvola/ Lukko, LC Kouvola, LC Kouvola/
Honka, LC Kouvola/ Salpaus ja LC Kouvola/ Iris
Luovutustilaisuudessa olivat paikalla LC Kouvola/ Lukon presidentti Risto
Pöysä, LC Valkealasta Matti Mikkonen ja LC Kouvola/Iriksestä presidentti
Orvokki Priha, LPJ Leila Lehtola sekä Arja Ketonen.
Teksti ja kuva: Arja Ketonen

Presidentti Orvokki Priha totesi luovutuspuheessaan olevansa iloinen voidessaan täyttää klubeille asetetun toiveen. Hän sanoi uskovansa, että palvelukeskuksella varmasti on monia sellaisia tilaisuuksia, joissa äänentoisto on
tarpeen, ja musiikin kuunteleminen tuottaa iloa vanhuksille.

Vesijärven aurinkoisilla aalloilla.

Kummiluokan retki Enonsaareen
LC Hollola/Kapatuosiolla on vuosien ajan ollut kummiluokka Kankaan koululla Salpakankaalla. Perinteisiä yhteisiä tapahtumia vuosittain on ollut ainakin kaksi: piparien paisto joulukuussa ja kevätretki toukokuun lopulla. Tänä
vuonna kevätretki tehtiin 23.5. laivalla Enonsaareen. m/s Suvitähti II ja kummitädit odottivat Messilän rannassa, kun kummiluokan oppilaat opettajansa
ja kouluavustajien kanssa saapuivat paikalle taksilla.
Laivamatka kestää tavallisesti noin 10 minuuttia, mutta tällä kertaa saatiin nauttia Vesijärven maisemista kauemmin, sillä laiva kiersi koko Enonsaaren. Aurinko ja lempeä kesätuuli houkuttelivat kaikki mukana olleet kannelle. Laivamatka oli osalle oppilaista ensimmäinen, joten alkuun oli pientä
jännitystä havaittavissa.
Laivan rantauduttua saareen oli hetki aikaa keinua, hyppiä tramboliinilla,
kiipeillä ja tutustua luonnon ihmeisiin vanhan huvilan pihapiirissä. Pian oli
kuitenkin aika siirtyä ravintolaan huvilan sisätiloihin. Salissa odotti kauniisti
katettu lounas ja ruoka maistui hyvin kaikille mukana olleille. Aikuiset saivat nauttia jälkiruoaksi kupin kahvia ja lapset herkuttelivat jäätelöllä, kauniin aurinkoisen sään salliessa jälkiruoka nautittiin terassilla.
Lounaan jälkeen ehdittiin kävellä pieni matka luontopolkua ja havainnoida kevään kukkasia, vehreitä puita ja kuunnella aaltojen loisketta. Pian
oli kuitenkin aika siirtyä laiturille ja siellä odottavaan laivaan. m/s Suvitähti
II kuljetti retkeläiset turvallisesti takaisin Messilän satamaan. Keväisestä,
upeassa säässä tehdystä retkestä jäi hyvä mieli kaikille mukana olleille.
Tekstit ja kuvat: Irma Maksimainen

Katariinat täytti 20 vuotta
LC Kaarina/Katariinat vietti 20-vuotisjuhlaansa Piispanrannan Kartanoravintolassa 9.5.2014. Juhlapuhujana oli piirikuvernööri Tommi Virtanen.
Juhlavuotensa kunniaksi Katariinat lahjoittivat Kaarinakodille MOTOmed
-kuntoutuslaitteen.
MOTOmed on liikuntarajoitteisten henkilöiden kuntoutukseen suunniteltu tehokas harjoitusväline, joka kehittää lihasvoimaa, parantaa liikkuvuutta ja lievittää lihasjännityksiä ja kipuja. Kaarinakodissa laite on otettu
vastaan innostuneesti ja sillä on poljettu ahkerasti heti sen saapumisesta
asti. Polkulaitteeseen on mahdollista lisätä myöhemmin myös käsikuntoutuslaite.
Katariinojen palveluaktiviteettien kohteina ovat lapset, nuoret ja vanhukset. Koko toimintansa ajan klubin pääaktiviteettikohde on ollut Kaarinakoti, joka on vanhusten palveluasumisen yksikkö. Perinteisesti Katariinat muistavat asukkaita jouluna lahjoilla ja ystävänpäivänä lettukesteillä.
Lisäksi Katariinat ovat istuttaneet Kaarinakodin pihapiiriin omenapuun ja
perustaneet sisääntulopihalle perennapenkin, jota he kunnostavat keväisin ja syksyisin. Aikaisemmin keväällä Katariinat lahjoittivat omaishoidon
tukikeskus Visiitille yli 20 taulua, jotka olivat klubilaisten omista kokoelmista tai lahjoituksina saatuja.
Ritva Minni

Kaarinakodin johtaja Riitta Tuomisto vastaanotti juhlassa laitteen luovutuskirjan klubin presidentti Hilkka Tapiolta. Kuva: Amanda Silvennoinen.
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Hymypatsaita Pieksämäelle

Ottelun tuoksinassa rotaryt Seppo Kivi ja Arto Puumala, ratamestari Jaska
Halttunen ja leijonasihteeri Tapani Sankala.

Onnellisten palkittujen takana vasemmalla LC Pieksämäki MLK:n presidentti
Kalle Savolahti ja Ari Holkko. Kuva: Pieksämäen Lehti.

LC Pieksämäki/MLK ja Maaselän koulun Pieksämäellä yhteistyöponnistuksena hyviä tapoja noudattaneille koululaisille lahjoitettiin hymytyttö- ja
hymypoikapatsaita.
Tempaisimme koko vuoden kestäneen tapakasvatusohjelman puolesta
ja vuoden päätteeksi klubi lahjoitti palkinnoksi jokaiseen luokkaan yhden
hymytyttö- ja hymypoikapatsaan. Tavattoman tärkeät tavat -teemavuoden
aikana järjestettiin tempauksia ja tapahtumia, joissa hyviin tapoihin perehdyttiin käytännössä, kertoi Maaselän koulun rehtori Pasi Naumanen.

Mekanismituoli TAYS:n osasto 4 A:lle
TAYSin osasto 4 A on synnyttämättömien osasto, jossa ollaan muutamia päiviä silloin kun raskauteen liittyy riskitekijöitä. Yleisimmin syynä
on raskausmyrkytys, istukan vajaatoiminta, sikiön kasvun hidastuminen
tai ennenaikaiset supistelut tai kun synnytys joudutaan käynnistämään.
Osaston henkilökunnalta tuli idea, että mekanismituoli, jonka saa erilaisiin asentoihin, olisi oiva lahjoitus. Tuolissa on hyvä rentoutua ja loikoilla
vaikka akupunktiohoidon aikana tai kun odotellaan synnytyksen alkamista.
LC Lempäälä/Sääksjärvi on naisklubi, joten tällainen lahjoituskohde tuntui oikein sopivalta. Tuolin luovutus oli 27.5.2014. Se löysikin rauhallisen
paikan käytävän päästä ikkunan edestä.
Ritva Nurminen

Koeistumassa osastonylilääkäri Jukka Uotila. Oikealla klubin presidentti Maarit Saarnio, osastonhoitaja Taru Kaaja, ylihoitaja Anne Kalvas, puuhanainen
Leila Lehto, osastonhoitaja Sari Antikainen ja lion Ritva Nurminen.

52 LION 4/14

Lionit rotareita parempia
frisbeegolfin pelaajia
Leijonat sponsoroivat toisena päätukijana Karkkilan frisbeegolfrataa 2 500
eurolla. Kyseessä on siis nopeasti leviävä frisbeegolf, joka on on suosittu
eri-ikäisten joukossa. Kenttä sijaitsee aivan Karkkilan keskustassa Aseman
suolla Pyhäjärven rannalla kauniissa maisemissa. Viikkokilpailut pyörivät
maksutta koko kesän ja jokaisella väylällä on hienot leijonien logot. Ensimmäinen haastekilpailu leijonien ja välillä oli viiden hengen joukkueilla. Ottelu
päättyi leijonien 216–321 murskavoittoon.
Syksyllä pelataan hyväntekeväisyyskilpailu kahden hengen joukkueilla.

Televisioita vuodeosastolle
27.5.2014 koettiin iloista mieltä Karttulan vuodeosastolla päiväkahvien
merkeissä. Karttulan lionien, Pohjois-Savon OP:n Karttulan konttorin ja
Maataloustuottajien Karttulan yhdistyksen yhteisellä avustuksella hankitut ensimmäiset neljä televisiota lahjoitettiin vuodeosastolle potilashuoneisiin asennettavaksi. Potilashuoneissa ei ole televisioita ja potilaiden omaiset ovat jopa tuoneet omia televisioitaan viihdyttämään potilaita. Tarvetta
on 13:sta televisiolle.
Karttulan lionien teemana on ”Autetaan lähimmäistä Karttulassa” niin
päätettiin lähteä auttamaan televisioiden hankinnassa vuodeosastolle. Toiveena on saada myös muita yhteisöjä mukaan hankintaan. Tavoitteena
on saada vielä hankituksi 9 televisiota, jolloin jokaisessa potilashuoneessa
olisi oma televisio. Karttulan terveyskeskus ja vuodeosasto ovat tärkeä asia
karttulalaisille, siksi niiden kehittämistä ja paikkakunnalla pysymistä kannattaa tukea.

Ryhmäkuvassa henkilöt vasemmalta, Markku Asikainen pj LC Karttula, perushoitaja Kaija Karhunen, osastonhoitaja Sirpa Parviainen, vt. konttorinjohtaja
Ritva Suomalainen OP-Karttula, Lauri Reinikainen LC Karttula, ap. osastonhoitaja Mirja Huttunen ja Esko Oksman LC Karttula. Valitettavasti Maataloustuottajien edustaja ei päässyt tilaisuuteen.

Komeetat juhlivat
kahta uutta Lions-ritaria

Lauantain 24.5. osallistujia vasmmalta Marjatta Forselles Af/ Helsinki/
Wordldwide, Rolf Forselles Af/ Helsinki/Wordldwide, DG Tiitus Tuohikorpi/
LC Helsinki/Cosmopolitan, Cecil Issakainen/ Helsinki/Wordldwide ja PDG
Seppo Haario. Kuva Cecil Issakainen.

Maailma kylässä -festivaali 2014

Komeettojen kahden uuden ritarin kunniaksi oli järjestetty hieno ritarijuhla
Korson Aada-ravintolaan. Piirikuvernööri Heikki Saarinen oli kutsuttu suorittamaan ritariksi lyöntiseremonia. Marita Majander ja Marja-Leena Colérus olivat ansainneet kiitokseksi vuosien työstä Arne Ritari -arvonsa, sillä
he molemmat ovat työtä pelkäämättömiä ja ovat toimineet pyyteettömästi
ja ahkerasti lionstyön hyväksi klubissamme. Marita Majander on myös
Komeettojen charterpresidentti.
Korson mieslaulajat esittivät onnittelunsa ja tervehdyksensä serenadien
välityksellä. He päättivät esityksensä Kulkuri ja Joutsen lauluun ja kertosäkeeseen: ”Elämä on ihanaa kun sen oikein oivaltaa”.
Klubipresidentti Aira Palomäki palkitsi samalla tässä myös hallituksenvaihtojuhlassa kauden sihteerin Tiina Halmevuon, hän sai vastaanottaa
klubin 23:nen Melvin Jones -jäsenyyden.
Teksti ja kuvat: Eija Päivinen.

Maailma kylässä -festivaali järjestettiin 15. kerran Kaisaniemen puistossa ja
Rautatietorilla 24.–25.5.2014. Festivaalilla kävi viikonlopun aikana 80 000
ihmistä. Tänä vuonna mukana oli ennätykselliset 400 näytteilleasettajaa
ja 60 katukeittiötä.
Lions-ständistä vastasi perinteiseen tapaan LC Helsinki/Wordldwide.
Mukana olivat myös edustajat klubeista LC Helsinki/Malminkartano, LC
Helsinki/Ruoholahti ja LC Helsinki/Cosmopolitan. Lions-toimintaa esiteltiin menestyksellisesti ja saatiin uusia jäsenkandidaatteja.

Tuusulan parhaat kalavedet löytyvät Jokelasta
Tänä vuonna 50 vuottaan juhliva Lions Club Jokela järjesti 24.5. jo kymmenennen kerran kalastustapahtuman Jokelan keskustassa, koulukeskuksen lammella.
Jos ongittujen kalojen määrällä mitataan, niin Jokelan kalastustapahtuma
peittosi viikkoa aiemmin järjestetyn Kellokosken tapahtuman, sillä kun Kellokoskella ei kala syönyt, Jokelassa punnitukseen tuotiin viisi kirjolohta.
Sarjoja oli neljä ja perinteen mukaan ensimmäisen kirjolohen saanut palkittiin. Asialla oli sama onkija kuin vuosi sitten. Silloin Raimo Ruohonen
sai 640 grammaa painavan lohen. Tällä kerralla lohi oli 894 gramman painoinen ja sillä lopulta voitettiin myös suurimman kalan palkinto. Toinen
palkinto meni Jami Virralle 821 gramman kalallaa. Eniten kirjolohia onkineiden sarjassa voiton vei Jami Virta, joka toi punnitukseen kolme kalaa,
yhteispainoltaan 1974 grammaa. Toiseksi sijoittui Raimo Ruohonen kahdella kalalla, jotka painoivat 1637 grammaa.
Lammesta on varsin vahva kanta ruutanoita ja suutareita. Niitä eniten
onki Viivi Venninen, 761 grammaa. Toiseksi sijoittunut Julian Häkli sai saaliikseen 448 grammaa ja kolmanneksi tullut Jere Nummi 421 grammaa. Pienin ongittu kala painoi 3 grammaa ja sillä sarjansa voitti Leevi Koskinen.
Kakkoseksi sijoittui Jere Nummi, jonka suutari painoi 5 grammaa.
Kilpailun aikana koettiin myös yllätys, sillä punnitukseen tuotiin myös
monni. Tuomaristo tekikin päätöksen perustaa uusi sarja ja palkita harvinaisimman kalan. Koska monneja nousi ylös kilpailun aikana useita, palkittiin
tässä sarjassa Pihla Venninen, joka sai ensimmäisen monnin.
Jere Nummi saa toisen mitalinsa.

Komeettojen Lions-ritarit yhteiskuvassa.

Rokka-rock vammaisille
Sunnuntaiaamuna 25.5.2014 LC Vantaa/Komeetat oli hyvissä ajoin Viirilän
kentällä kehitysvammaisille tarkoitetussa Rokkarock-tapahtumassa! Yleisöä
oli runsaasti, ilmoittautuneita 300.
Oli todella haastavaa, koska ilma oli tosi helteinen. Mutta ihanaa oli
nähdä nämä osanottajat rokkaamassa, jopa Lions-ritarikin innostui jammailemaan! Hernesoppaa, makkaraa, kahvia ja mehua kului runsaasti, kaikki oli
osanottajille ilmaista! Komeetat toivotettiin tervetulleeksi taas ensi vuonna!

Teksti ja kuva: Markku Ranta-aho

Kaunis sää hemmotteli
Rokka-rockiin osallistuneita kehitysvammaisia.
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LC Rovaniemi/Ounasvaaran
juhlalahjoitus 15 000 euroa
LC Rovaniemi/Ounasvaara vietti 55-vuotisjuhliaan 3.5.2014 Rovaniemellä
Pohjanhovissa. Juhlassa oli vieraina runsaasti L-piirin leijonia puolisoineen
oman klubin jäsenten ja puolisoiden lisäksi. Tilaisuuden alussa LC Rovaniemi/Ounasvaaran presidentti Erkki Kämäräinen toivotti vieraat tervetulleeksi korostaen klubin perusarvojen merkitystä klubin toiminnalle, perinteiden kunnioitusta, auttamista sydämen asiana, yksilöiden kunnioitusta
ja onnistumisesta saatavaa iloa. Rovaniemen kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi valtuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto. Juhlapuhujana oli Suomen Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen.
Lion Matti Pulkkinen lyötiin tilaisuudessa ritariksi. Hän on ollut leijona
vuodesta 1987 alkaen. Klubin edelliselle presidentille Kari Vainiolle luovutettiin Melvin Jones -jäsenyyden tunnusmerkit. Pitkään toimineille klubin
jäsenille ojennettiin ansiomerkkejä. Lion Esa Haavikolle ja hänen puolisolleen Liisalle ojennettiin 50-vuotisansiomerkit. Pääaktiviteetin porokisojen
monivuotista suojelijaa hovioikeuden presidentti Esko Oikarista muistettiin klubin pöytäviirillä. Viirin sai myös Rovaniemen kaupunginvaltuuston
puheenjohtaja kansanedustaja Heikki Autto.
Klubi antoi lahjoituksia eri tahoille juhlavuonna 15 000 euron edestä.
Lahjoitusten pääosa annettiin tällä kertaa Lapin keskussairaalalle potilasviihtyvyyden lisäämiseksi ja hoitohenkilökunnan työn helpottamiseksi. Klubin
päälahjoitus oli syöpäpoliklinikalle luovutettu yleistutkimuspöytä, joka mahdollistaa korkean hygienian, luo turvallisuutta potilassiirroissa ja mahdollistaa hoitajille asianmukaiset työasennot. Eri osastoille lahjoitettiin yhdessä
puolisoiden kanssa vuoden aikana kahdeksan televisiota. Lisäksi puolisot

PDG, ritarilion Erkki Orre lyö lion Matti Pulkkisen ritariksi. Taustalla ritarit
Esa Haavikko, Jouni Poikajärvi, Aarne Haavikko, PDG Paavo Rautio ja Aarne
Malvalehto. Kuva: Seppo Rautiainen.

ja leot luovuttivat lasten psykiatriselle osastolle kaksi polkupyörää, joista
toisen lahjoittajana oli Leo Club Rovaniemi Rollo City.
Erkki Kämäräinen

LC Loimaa/Tähkä 50-vuotias

Perustajajäsen Matti Nummila aateloitiin juhlassa Lions-ritariksi.

LC Loimaa/Tähkä vietti 12.4.2014 50-vuotisjuhlaansa tunnelmallisissa puitteissa. Juhlapäivä alkoi kunniakäynneillä edesmenneitten leijonien haudoilla.
Haudoille sytytettiin kynttilät kiitokseksi tehdystä työstä. Lahjoitusten jälkeen oli tervehdysten vastaanotto. Iltajuhlassa puhui piirikuvernööri Tommi
Virtanen ja lion Eino Vepsä esitti laatimansa historiikin. Siitä kävi ilmi klubin monipuolinen aktiviteettien kirjo, joista mainittakoon kruunuhäät, Tervapäivät, Elojuhlat ja veteraanien asuntojen kunnostukset. Suosituksi on
tullut myös klubin joululehti Loimaan Tähkä.
Juhlassa sai Lions-ritarin arvon perustajajäsen Matti Nummila. Samalla
palkittiin presidentti Jaakko Ahokkaan johdolla useita jäseniä vuosikymmenien arvokkaasta työstä leijonarivistössä. Kahvin ja vapaan sanan jälkeen
klubin soitinryhmä laittoi juhlijat tanssilattialle. (E.V.)

Rupan koulu on nyt valmis!
Lions Club Kouvola antoi taas pienen avustuksen vietäväksi Goan lasten
kouluolojen kohentamiseen. Viime talvesta tilanne oli muuttunut todella
hyvään suuntaan, kun lapsilla oli ihan oma koulutalo. Koulutalon on antanut käyttöön, veloituksetta, intialainen kapteeni Lobo vaimoineen ja perusteellisen kunnostuksen teki eräs englantilainen monitoimimies lahjaksi.
Slummista koulutalolle tuodut lapset olivat saaneet hienot, keltamustat
koulupuvut, jotka oli teetetty slummin naisilla pientä korvausta vastaan ja
pikku koululaiset ovat silminnähden ylpeitä uniformuistaan. Koulu on ehkä
vähän väärä sana kuvaamaan tätä toimintaa koska opetus on enemmälti
opettelua varsinaista koulunkäyntiä varten ja ainoa vakituinen opettaja lapsille on intialainen rouva Rupa. Tukea opetukseen tulee monilta vapaaehtoisilta, jotka antavat aikaansa ja taitojansa niiltä osin kuin pystyvät.
Meillä oli tilaisuus vierailla koululla jo ennen virallisia avajaisia ja saimme
kuulla ja nähdä ohjelman valmistelua ”Grand Opening” varten ja harvoin
näkee niin innostunutta joukkoa treenaamassa tervetuliaislaulua englanniksi kutsuvieraille. Ja kun virallinen avajaispäivä koitti niin jokaikinen, pienimmätkin, osasivat kaikki 8 säkeistöä takeltelematta.
Hannu ja Mirja Metsävuori
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Kutsuvieraat ja lapset nauttimassa juhlalounasta.

Kunnostustyön luovutus Järvenpään kaupungille, vasemmalta Vesa Leikas,
Osmo Hiltunen, isännöitsijä Markku Salminen ja Heikki Pajunen.

Ikä ja tyyli vapaa. Kuva: Pentti Jäntti.

Kaikenkuntoisten
liikuntatapahtuma

Leijonat kunnostivat
Vanhankylän tuulimyllyn

LC Littoisen, Littoisten Työväen Urheilijoiden, Liedon Eränkävijöiden ja
Turun Työpaikkaliikunta – TUPI ry.:n yhdessä järjestämä jokavuotinen liikuntatapahtuma keräsi tänäkin vuonna ennätysmäärän osallistujia. Tapahtuma on kaikenikäisille ja -kuntoisille tarkoitettu juoksu, hölkkä tai kävelytapahtuma, jonka 8 km pituinen reitti kiertää luonnonkauniin Littoistenjärven.
Nykymuodossaan neljättä kertaa järjestetyssä tapahtumassa on vuosittain parannettu reittiennätystä ja osallistujamäärä on myös ollut kasvussa.
15.5. pidetyn kisan osallistujamäärä oli 142 (viime vuonna 131).
Tapahtumalle ominaista on, että osallistuja voi valita joko kelloa vastaan kilpailemisen tai vain liikunnan hyvässä seurassa. Kärkipään ajat olivat todella kovia ja voittajan Niklas Wihlmanin aika 24:23 on paitsi uusi
reittiennätys myös hieno aika noin 8 km:n mittaisella reitillä. Hän voitti
kisan myös toissa vuonna. Toiseksi tullut Matti Rauma jäi voittajalle vain
11 sekuntia ja kolmanneksi juossut Maunu Toivari 18 sekuntia.
Naisista nopein oli Tuula Sivander-Heinonen ajalla 34:24 ja sijoitus oli 24.
Korkea ikäkään ei ollut esteenä Jaakko Riikoselle (76 v). Hän taivalsi reitin hienosti aikaan 59:29.
Piirin klubeille tarkoitetun haastekilpailun voitti tänäkin vuonna LC Turku/
Kupittaa, josta peräti 15 osallistujaa lähti taipaleelle. LC Kaarina/Katariinat
oli aktivoinut myös ison joukkueen.

Vanhankylän kartanon kalliolla seisoo tuulimylly, jonka vähän rapistunutta
kuntoa moni Vanhankylänniemessä vieraillut on varmaankin surullisena silmäillyt. Nyt tähän alakuloon ei enää ole mitään syytä, tuulimylly on edustuskelpoisessa kunnossa ja valmis vastaanottamaan Vanhankylänniemen
kesän vierailijat.
Lions Club Järvenpään jäsenet kunnostivat toukokuun alkuviikkojen
aikana tuulimyllyn entistä ehompaan kuntoon. Leijonat vaihtoivat myllyn
jalustan lahot hirret terveisiin eli niin sanotusti ”kengittivät” myllyn jalustan. Jalustan hirsikehikko sai myös uuden lauta- ja bitumihuopaverhouksen. Koko kunnostustyön kruunasi myllyn tervaaminen aina harjalaudasta
jalustan alimpaan hirsikertaan saakka. Kunnostustyö kesti 10 työpäivää, joiden aikana 3–6 leijonajäsentä ahkeroi myllyllä täysiä työpäiviä. Myllyn vieressä oleva kirkkovene ja sen talasrakennus saivat myös uuden tervapinnan.
Koska mylly on Järvenpään kaupungin omistuksessa, on kaupungilla
ollut suuri rooli sekä kunnostuksesta päättämisessä että kunnostusmateriaalien kustantajana. Varsinaisen kunnostustyön ovat Lions Club Järvenpää jäsenet tehneet talkootyönä ilman korvausta.
Kunnostustyö luovutettiin 15.5.2014 valmiina Järvenpään kaupungin
isännöitsijä Markku Salmiselle. Tuulimylly on rakennettu 1860 Pihtiputaalla,
jossa se oli alkuperäisellä paikallaan aina 1980-luvulle saakka.
Lions Club Järvenpää osti myllyn Pihtiputaalta ja rakensi sen uuteen
paikkaan Vanhankylänniemeen, kartanon myllyn alkuperäiselle paikalle.
Rakennustyön valmistuttua mylly luovutettiin Järvenpään kaupungin omistukseen.

LC Honkilahti 50 vuotta

Kevättalkoot Hopeahovissa

Honkilahden Lions Club vietti 50-vuosijuhlaansa yleisölle tarkoitetun juhlakonsertin merkeissä Honkilahden koululla 13.4.2014. Kaikille vapaan konsertin pääesiintyjä oli Finlanders-yhtyeen keulahahmo Jussi Lammela, jonka
isä Olli Lammela on klubin perustajajäsen. Euran soittokunta Ahti Laineen
johdolla vastasi musiikista.
Konserttia edelsi pienimuotoinen tervehdysten vastaanottotilaisuus,
missä edustettuina olivat piirikuvernööri puolisoineen, naapuriklubien edustajat sekä Euran kunnan ja paikallisten liikelaitosten tervehdysten tuojat.
Perustajajäsenistä paikalla olivat Olli Lammela ja Usko Uotila molemmat
leideineen.
Konsertin väliajalla klubi tarjosi yleisölle kakkukahvit.

Lions Club Kerava järjesti palvelukeskus Hopeahoville mukavan keväisen
palvelutempauksen 17.5.2014.
Paikalla olleet noin 30 klubilaista puolisoineen puhdistivat palvelukeskuksen ulkokalusteet, käsittelivät ne puunsuojalla, istuttivat 90 pelargoniaa, siivosivat pihaa ja nurmikoita sekä lopuksi istuttivat muistoksi Leijona-kirsikkapuun Hopeahovin sisäpihalle.
Aurinkoisen ja lämpimän päivän talkootempaus oli osa Keravan kaupungin ja Lions Club Keravan kesken sovittua monimuotoista paikallista yhteistyötä, jonka kohteena ovat erityisesti vanhus- ja nuorisotyö.
LC Keravan lionit puolisoineen istuttivat mm. 90 pelargoniaa ja Leijona-kirsikkapuun Hopeahovin pihapiiriin.

Yhteiskuva perustajajäsenistä ja piirikuvernööristä. Edessä istumassa perustajajäsen
Olli Lammela, takana
vasemmalla perustajajäsen Usko Uotila ja
hänen vieressään piirikuvernööri Matti Reijonen.
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Työ on tehty ja talkooväki koottu maalle vedetyn laiturin rungolle.

Iisalmi/Porovesi talkoissa
invalidien lomakeskuksessa
LC Iisalmi/Porovesi piti juhannuksen alla hallituksen vaihtokokouksen talkoissa Iisalmen Invalidien kesäkodilla Kotarannassa. Pari vuotta sitten Invalidiliiton ja Lions-liiton yhteistyösopimus innoitti klubia rakentamaan uuden
laiturin, jonne pääsee myös pyörätuoleilla. Nyt maalattiin saunan auringon
polttama seinä. Suurempi työ oli vanhimman laiturin purkaminen.
Talkoiden jälkeen maistui niin edellisen vierailun jälkeen uudistetun
saunan löylyt kuin yhdistyksen tarjoamat maukkaat kahvit suolaisine ja
makeine leivonnaisineen.

LC Hämeenlinna 60 vuotta
Suomen 15:ksi vanhin ja Hämeenlinnan vanhin leijona klubi, LC Hämeenlinna, juhli 60-vuotistaivaltaan Hämeenlinnan Raatihuoneella 25.4.2014.
Veljiä ja ladyja oli kokoontunut ilahduttava määrä, vain neljä veljeä oli
joutunut jäämään pois. Tilaisuutta kunnioittivat läsnäolollaan myös C-piirin piirikuvernööripari Esa ja Minna Ojapalo sekä Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo, joka toi kaupungin tervehdyksen juhlaan.
Presidentti Juha Saarinen korosti puheessaan, että aikoinaan aktiivinen
ja silloin keski-iältään vielä nuori klubi on pikkuhiljaa muuttunut hyvin keskenään viihtyväksi veljeskerhoksi, joka panostaa ehkä enemmän yhdessä
viihtymiseen kuin laajaan aktiviteettivalikoimaan. Klubin nykyinen keskiikä on noin 63 vuotta.
Juhlavuoden stipendin 1 500 € klubi lahjoitti Hämeenlinnan Lapsi- ja nuorisokuorojen tuki ry:lle, joka kertoi käyttävänsä rahan kuorojensa äänenmuodostusleirin kuluihin. Tilaisuudessa palkittiin yhden tähden ansiomerkillä Kalervo Jussila ja Juha Saarinen, ProLion ansiomerkillä Pekka Sortila ja
50-vuotismerkillä Leo Räihä. Presidentin tunnustusmerkit saivat Kari Heiskanen, Pentti Kallionpää, Tapani Oila, Antti Rantanen ja Harri Sortila.
Juha Saarinen

LC Hämeenlinnan veljet ja ladyt juhlatunnelmissa Hämeenlinnan Raatihuoneen komeassa portaikossa.
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LC Oulusalo/Salottaret toivat virkistävän tuulahduksen oululaisklubien
ammuntoihin. Kuvassa ovat (oik.) Minna Närhi, Tuulia Suomela, Soile
Alaniska, Tuija Postari-Kivistö ja Johanna Myllyoja.

Naisleijonat piristivät
oululaisklubien ammuntoja
LC Oulu/Oulujoen perinteisissä Oululaisten klubien keväisissä ammunnoissa ilmakiväärit lauloivat iloisesti. Kisailu tapahtui10 laukauksen henkilökohtaisessa sarjassa ja joukkuekilpailussa. Joukkueen tulos laskettiin viiden parhaan klubilaisen yhteistuloksesta. Joukkueet tavoittelivat Kansallis-Osake-Pankin lahjoittamaa pystiä.
Räiskeestä ja kimppakivasta pitivät huolen 61 osallistujaa neljäntoista
klubista. Extravirkistyksen kisailuun toivat kolmen naisklubin ampujat. Henkilökohtainen kisa oli tiukka. Kultakantaan ylsivät tuloksella 79 Tero Juntunen, LC Oulu/Oulujoki ja Pekka Hakalin, LC Oulu/Pateniemi. Hopeisen
mitalin voitti Matti Pihlajaniemi, LC Oulu/Oulujoki ja pronssikauteen ylsivät
Tomi Honkakunnas LC Oulu/Oulujoki ja Timo Vähäaho, LC Ylikiiminki.
Kultaisen erikoismitalilla palkittiin Tarja Huovinen, LC Oulu/Hannat, joka
jäi voittajista vain kolme pistettä. Miesleijonat, onko Tarjan tulos jo enne
tulevasta!
Joukkuekilpailun voitti LC Oulu/Oulujoen 1. joukkue, Juntunen, Pihlajaniemi, Honkakunnas, Kuukasjärvi, Alatalo yhteistuloksella 376. Kakkosena oli LC Oulu/Sillat ja kolmanneksi tähtäsi naisklubi LC Oulu/Hannat. Joukkueita oli kaikkiaan 19.
Kilpailun jyry osoitti luovuutensa jakamalla erikoispalkinnon parhaista
esiintymisasuista. Palkinnon voitti joukkuekilpailussa yhdeksänneksi sijoittunut LC Oulusalo/Salottaret.
Pentti Koskinen

Kaksi ritaria Mänttään
G-piirin leijonajuhlia vietettiin 7.3.2014 Mäntän Klubilla Mäntässä. Juhlan
alussa tervehdyssanat lausui PDG Ilkka Sainio. Arne Ritari-säätiön tervehdyksen toi AR-säätiön asiamies, PDG Timo Haasto.
Juhlaesitelmän juhlassa piti DG Jari Rytkönen. Tilaisuudessa lyötiin ritareiksi Martti Ronkainen LC Muurame sekä Olli Haapanen LC Keuruu. Tilaisuuden päätössanat lausui IPDG Taisto Kotila. Illan musiikista vastasi LC
Vilppulan leijonista koottu orkesteri Old Lions.

Palkitut ja palkitsijat yhteisessä kuvassa.

Ketunlenkin puolimatkan kohdalla Hannu Kuusisto (vas.) Pekka Rintaniemi,
Reijo Ala-Käkelä, Pekka Nokso, Jukka Aaltonen, Markku Huhta-Koivisto ja
Markku Vierimaa.

Ritaroinnin toimeenpani liiton puheenjohtajaksi valmistautuva Tuomo Holopainen. Avustajina toimivat PDG Ossi Eloholma sekä Auroran silloinen presidentti Marja-Leena Turunen ja nykyinen presidentti Eija Lumme. Sini on klubinsa LC Helsinki/Auroran Charter-presidentti. Kuva: Tarja Nyberg.

Leijonat Ketunlenkillä

N-piirin nykyinen piirikuvernööri Sini Eloholma otettiin viime toukokuussa
Arne Ritari -säätiön ritarikunnan jäseneksi. Juhlallinen tilaisuus järjestettiin
Lauri ja Lasse Reitzin säätiön ylläpitämässä taidemuseossa Helsingissä. Ritariksi lyönnin suoritti Suomen Lions-liiton nykyinen puheenjohtaja Tuomo
Holopainen.

Muutama LC Kurikan leijona ja kolme ladya tassutteli toukokuisena iltana
Kurikan keskustan tuntumassa kiertävällä Ketunlenkillä. Tapahtuma liittyi
klubin joka vuotiseen, yhteiseen liikuntatapahtumaan. Vaihtelevalla noin
kahdeksan kilometrin lenkillä joukko pääsi metsämaisemien lisäksi näkemään myös nopeasti laajentuneen uuden asuntoalueen Riuhdankalliolla.
Keskustan läheisyyteen sijoittuva Ketunlenkki on ollut käytössä vuodesta
2000 saakka. Kuntopolulla on vakiintunut käyttäjäjoukko. Vuosittain reitin
varrella olevaan vihkoon kertyy noin 1 500 käyntimerkintää.
LC Kurikan jäsenillä on jo vuosia ollut kuntokilpailu, joka kestää kalenterivuoden. Kuntokortteihin merkityt liikuntasuoritusten pisteet lasketaan
vuoden lopussa. Puolen tunnin suorituksesta saa yhden pisteen maksimipistemäärän ollessa vuorokaudessa viisi pistettä. Eniten pisteitä saaneita
kuntoilijoita muistetaan liikunnallisella lahjakortilla.

LC Karvia 50 vuotta

Wanhojen mobiilien juhlanäyttely

Aurinkoinen kevätlauantai 5.4.2014 loi juhlavat puitteet klubin iloiselle
vuosijuhlalle, jota vietettiin 150 henkilön läsnäollessa Karvia-talolla. Juhlan avaussanat lausui PDG Matti Pihlajaviita, jonka jälkeen kirkkoherra lion
Seppo Myyryläinen siunasi juhla-aterian. Varsinaisen ohjelman pariin siirryttiin auditorioon, josta presidentti Jaakko Viitala lähetti kynttiläkulkueen
sankarihaudoille sekä veljien ja puolisoiden leposijoille.
Kunnan tervehdyksen toi kunnanjohtaja Tarja Hosiasluoma kiittäen klubin palvelutoimintaa sekä korostaen klubin panosta kulttuurin edistämisessä ja paikallishistorian tallentamisessa. Piirin onnittelut klubille esitti DG
Matti Reijonen. Juhlapuheen ja liiton tervehdyksen toi varapuheenjohtaja
Tuomo Holopainen, joka toi esille lions-toiminnan sopeuttamisen tarpeen
muuttuvassa yhteiskunnassa.
Juhlaan oli kutsuttu kunniavieraiksi sotaveteraanit, joiden puheenvuoron käytti klubin kunniajäsen 95-vuotias Paavo Heinola. Hän kiitti pitkäaikaisesta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä, joka oli alkanut jo veteraaniyhdistyksen perustamisvuonna 1966.
Ohjelman musiikkipuolesta vastasivat lion Esa Pukkilan ohjauksessa Karvian Soittokunta sekä Lions-liiton tuore karaokemestari klubimme jäsen
Tapio Keskitalo. 50-vuotishistoriikin esitteli persoonallisesti DC Kalevi Nummijärvi.
Myös juhlapäivänä klubi toteutti lions-toiminnan palvelutehtävää jakamalla avustuksia ja lahjoituksia eri yhteisöille 8 000 euron edestä, joista
arvokkain oli kuntalaisten käyttöön tuleva laavu.
Vuosijuhlassa palkittiin pitkäaikaisia ansioituneita
jäseniä. Ritariksi lyötiin Matti Yli-Kivistö ja seremonian suoritti PDG Martti Lehtelä. Melvin Jones
-plaketilla palkittiin Tuomo Marttila ja Medal of
Merit ansiomitalin sai Matti Pihlajaviita.

LC Porvoo/MLK järjesti keväällä kymmenennen kerran vanhojen autojen
näyttelyn ”Wanhat mobiilit”. Kaksipäiväinen näyttely keräsi 750 kävijää ja
tuotti lähes 5 000 euroa jaettavaksi nuoriso- ja vanhustyöhön, kertoi näyttelyn johtaja, klubin presidentti Kari Pauloaho.
Näyttelyn kauneimmaksi autoksi valittiin yleisöäänestyksessä vantaalaisen Stefan Asplundin Packard 250 Ultramatic convertible vm. 1951. Toiseksi
tuli porvoolaisen Rainer Sandströmin A-Ford A4 d Phaeton vm. 1929 ja kolmanneksi porvoolaisen Keijo Wuokon Lincoln Continental Mark IV vm.
1976. Moottoripyörien yleisön suosikki oli askolalaisen Timo Mäittälän
Harley Davidson vm. 1918.
Lisäksi esillä oli tulevaisuuden autoja: hybridi-, kaasu-, etanoli- ja sähkökäyttöisiä autoja sekä muutamia erikoisautoja ja viisitoista moottoripyörää.
Kiinnostavin tuttavuus oli porvoolaisen Markku Viitasen vuonna 1910
valmistuneen Hupmobilen runko, jossa yli 100-vuotinen moottori- ja voimansiirtotekniikka näkyi mainiosti. Alan veteraani ja koko autonäyttelyidean
isä Markku Viitanen lupasi, että Hupmoli on ajokunnossa vuoden kuluttua.

DG Sini Eloholma
lyötiin Lions-ritariksi

Marja-Leena Turunen

Melvin Jones -jäsenyydellä palkittu
Tuomo Marttila ja puoliso Arja.

Teksti ja kuva: Rauno Yli-Hynnilä

Teksti ja kuvat Voitto Korhonen

Voittaja-auton omistaja Stefan Asplund ja 63-vuotias avoauto-Packard 250.
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Soihtujen lippujuhla

Soihtujen lipun naulaus- ja siunausseremoniaa johti Soihtujen Charter-presidentti Kaija Holopainen. Lippua kantoi kummiklubin Helsinki Vuosaaren
presidentti Jarmo Vainioniemi. Kuva Antti Tuomikoski.

LC Helsinki / Soihtujen uusi lippu naulattiin ja siunattiin juhlavassa seremoniassa Vuosaaren kirkossa. Seremoniaa johti Soihtujen Charter-presidentti Kaija Holopainen avustajanaan kummiklubin LC Helsinki / Vuosaaren presidentti Jarmo Vainioniemi. Lipun siunasi pastori Marketta Antola.
Holopainen kiitti puheessaan lipun suunnittelijaa lion Pertti Ahosta ja
lipun digitoijaa lion Erwin Ahosta hienosta lopputuloksesta.
Lipussa on soihtuja, jotka kuvastavat klubin nimeä, mutta pohjautuvat
myös Vuosaaren historiaan. Jatkosodassa keväällä 1944 Helsinki pimennettiin ja Vuosaaressa sytytettiin tulia. Helsinki säästyi suurpommituksilta, kun
valtaosa pommeista pudotettiin ”palavaan Helsinkiin” eli Vuosaareen. Alakulman aallot kuvaavat Suomenlahtea, joka reunustaa Vuosaarta.
Päivi Suorsa-Jäppinen

Pikkuiset-nukkesarja Kuljun neuvolaan
Me kaikki olemme jossain elämämme vaiheessa käyneet neuvolassa ja tiedämme miten monenlaisiin kysymyksiin terveydenhoitajat päivän aikana
vastaavat. Asioiden selvittäminen ymmärrettävästi vaatii varmasti toisinaan mielikuvitustakin.
Onneksi erilaisia konkreettisia työvälineitä kehitellään. Uutena apuvälineenä on nukkesarja, jonka avulla vauvaa odottavalle perheelle voi kertoa
sikiön kasvusta ja kehityksestä. Nukke tuntuu sylissä ihan oikealta vauvalta ja sitä käsitteleekin hellästi niskaa tukien.
Nukkeja on 8 kappaletta, pienin vastaa 9:n ja suurin 28 viikkoista sikiötä.
Nuken ulkonäkö ja paino on kuin oikealla sikiöllä.
Kuultuaan tällaisesta, Lions Club Lempäälä/Sääksjärven klubilaiset päättivät lahjoittaa Kuljun neuvolaan 2.5.2014 Pikkuiset-nukkesarjan.
Terveydenhoitajat kertoivat, että nuket ovat oivana apuna mm. valmennuksessa ja ensimmäistä vauvaa odottaessa. Isä kun on vähän odotusaikana huonommassa asemassa kuin äiti, koska ei voi seurata vauvansa kasvua ja liikkeitä kuten äiti. Isälle on varmaan herkkä hetki, kun neuvolakäynnillä saa syliinsä juuri heidän vauvansa kokoisen nuken. Samalla voidaan
kertoa, mikä kehitysvaihe on menossa.
Myös silloin, kun on tarve puhua päihteiden vaaroista ja vaikutuksista,

Luovutustilaisuudessa vasemmalla terveydenhoitajat Susanna Kauttu ja Nelli
Lahdenkauppi sekä klubin presidentti Maarit Aarnio ja lion Leila Lehto.

voi nuken avulla kertoa miten päihteet vaikuttavat sikiöön. Nukke konkretisoi raskauden ja syventää tunnesidettä syntyvään lapseen.
Ritva Nurminen

LC Hamina/Bastioni lahjoitti 6 000 € nuorisotyöhön
Komea tykinlaukaus pamahti. Se oli merkki siitä, että Lions Club Hamina/
Bastionin 40-vuotisjuhlat alkoivat. Klubin ensimmäisen varapresidentin Pasi
Halttusen johdolla kohotettiin maljat klubille ja Isänmaalle. Samalla hän toivotti juhlavieraat tervetulleeksi.
Presidentti jakoi seuraaville yhteisöille stipendit: Haminan Teinisirkus,
Leo Club Hamina, Kymenlaakson keskussairaalan lastenosastojen tuki, Kotkan nuoriso-orkesteriyhdistys ja Kotkan seudun musiikkiopiston jousisoittajien tuki.
Klubin pääaktiviteetti on ollut kevyen musiikin konsertti Talvisoitannot. Talvisoitantojen ajatus lähti Jouko Teikarin ideasta 20 vuotta sitten.
Tavoitteena oli, että paikkakuntamme omat muusikot ja musiikinharrastajat pääsisivät esille.
IPCC Seppo Söderholm piti ainutlaatuisen ja kohottavan juhlapuheen.
Hän toi sammalla SLL:n onnittelut klubille. ” Ensi kaudella palaamme kuitenkin juurillemme eli palveluun kansainvälisen tunnuksemme Me palvelemme hengessä. Palvelutoiminnan pääkohteena ovat sotiemme veteraanit eli tammenlehväsukupolvi. Hyvät ystävät, voimme todeta, että kunniavelka on maksettu, mutta kiitollisuudenvelka on ja pysyy.”
DG Pekka Sopanen toi piirin tervehdyksen ja onnittelut klubille. Hän toi
esille klubin Sri Lankan kummilapsitoiminnan, jonka aloitti edesmennyt
lion Seppo Rautaheimo vuonna 1986. Piirikuvernööri kehui klubin ansiokasta toimintaa. Hän mainitsi samalla, että klubi on jäsenmäärällä mitattuna piirin suurin.
40 vuotta sitten seuraavat veljet olivat perustamassa klubia: René Anckar,
PDG Matti Kulmala, Martti Montonen, Olavi Pekurinen, Jorma Rajala, Ismo
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Saarikoski, Jorma Suortti ja Tuomo Tepponen. Näiden veljien ansiosta klubi
on olemassa ja sen toiminta edelleen jatkuu.

Esko K. Lahti

LC Hamina/Bastionin nykyiset perustajajäsenet oikealta Jorma Suortti, Ismo
Saarikoski, Jorma Rajala, Tuomo Tepponen, Olavi Pekurinen, Martti Montonen, Matti Kulmala ja Esko Nevamaa (LC Kouvola/Lukko). Kuva: Matti
Peltonen.

Hilkka Karimo, Jouko Lehtomäki ja Jaakko Heinonen asentavat majan kattoa.
Veikko Annala osoittaa kädellään mihin katto tulee laittaa.

LC Espoo Pohjoinen – Esbo Nord
50 vuotta
Lionstoiminta on hyväntekeväisyyttä, mukavaa yhdessä oloa ja osa omaa
sosiaalista verkostoa. Hyväntekeväisyysprojekteissa ja niihin liittyvissä talkoissa yhdistyvät kaikki edellä mainitut tekijät. Yhdessä saavuttaminen on
antoisampaa kuin yksin tekeminen ja se lujittaa ystävyyttä klubilaisten keskuudessa. AR-säätiön avustusten myöntämisperusteissa mainitut arvot on
huomioitu ja saimme merkittävää tukea hankkeellemme säätiöltä.
LC Espoo Pohjoinen – Esbo Nord on maamme ykköskaupunki Espoon
toiseksi vanhin ja sen johtava klubi. Klubi täyttää 50 vuotta ja juhlavuoden kunniaksi se päätti tehdä merkittävän lahjoituksen. Kohteeksi ideariihen, tulosten analysoinnin ja äänestyksen jälkeen valittiin lasten leikkipuiston toteuttaminen Pohjois-Espoossa sijaitsevan Marketanpuiston alueelle.
Hankkeelle nimitettiin projektipäällikkö ja ohjausryhmä sekä tehtiin projektisuunnitelma Gant-kaavioineen, tiedotussuunnitelma ja projektiryhmänä
toimivat klubilaiset yhdessä Marketanpuiston ja Leikkiset Oy:n edustajien
kanssa. Projektipäällikkö Veikko Annala kertoi, että johtuen suunnittelun
huolellisuudesta projekti sujui lähes ongelmitta, vaikka kyseessä oli toimittajan uutuustuotesarja.
Marketanpuisto oli luonnollinen valinta leikkipuiston paikaksi, sillä se
on keskellä aluetta, kaksikielinen ja turvallinen. Puisto on suosittu retkikohde koko pääkaupunkiseudun asukkaille ja erityisesti lapsiperheille. Ja
lopuksi tietenkin asiakastyytyväisyys. Lauri, 5 vuotta, piti kovasti leikkipuistosta, ja suosittelisi sitä varauksettomasti kavereilleen, mutta ei sitten välttämättä likoille.

Alakoulu takana, yläkoulu edessä – heistä vielä kuulemme! Stipendit sekä
hymypoika- ja hymytyttöpatsaat lämmittivät kahden luokan poika- ja tyttöoppilaita. He ovat reippaita, rehtejä ja rehellisiä. Kuva: Pentti Koskinen.

Stipendit ja hymypatsaat kannustavat
LC Oulu/Oulujoki on jakanut stipendejä ja hymypatsaita toiminta-alueensa
alakouluille monen vuoden ajan. Oulujoen, Madekosken, Pikkaralan ja Sanginsuun kouluilla on 500 oppilasta. Tänä vuonna leijona-lahjoitus kouluille
oli yhteensä 800 euroa. Summa ositettiin 40 stipendiksi. Lisäksi 60-vuotismerkkivuottaan täyttäviä Hymypoika- ja Hymytyttöpatsaita jaettiin 16.
LC Oulu/Oulujoki on päättänyt, että leijonat vievät Leijona-tervehdyksen
koulujen päättäjäistilaisuuksiin. Tänä vuonna klubia edustivat lion Esko Silvola, Oulujoen koulu ja lion Pentti Koskinen, Madekosken koulu. Madekoskella päättäjäistilaisuus pidettiin koulun etupihalla hyvässä hengessä. Tuntui siltä, että stipendien ja hymypatsaiden saajat olivat jo etukäteen tiedossa
– hämmästyneitä he silti olivat! Madekosken koululla leijonalle annettiin
myös puheenvuoro, jonka lopuksi hän toivotti hyvää kesää eli ”kirmaiskaa
kovasti”. Lopuksi laulettiin suvivirsi.
Pentti Koskinen

Aarni Soininen

Polttopuita invalideille
LC Leppävirran lionit saivat kutsun paikalliselta Invalidiyhdistykseltä tulla
kesän kynnyksellä avustamaan polttopuutalkoissa. Päivän tuloksena saatiinkin pinoihin 13 koivumottia, joilla lämmittää useamman kerran kesäpaikan saunaa ja takkaa.

Leikkitelineitä maalaamassa lionit Olavi Salminen ja Kauko Karhinen.

LC Palokka vastaa leikkipuistosta

Leppävirran lionsklubin talkoolaisista osa ahersi järeiden koivupölkkyjen kimpussa.

Jyväskylän kaupunki lakkautti säästösyistä eri puolilla kaupunkia lukuisan
määrän leikkipuistoja ja uimarantoja. Lakkautuspäätös herätti kaupunkilaisten keskuudessa suurta ihmetystä. LC Palokka otti heti yhteyttä kaupungin
puisto-osastolle ja ilmoitti ottavansa hoitovastuun Palokassa sijaitsevasta
leikkipuistosta, jotta hyväkuntoisia kalusteita ei poisteta vilkkaasti käytetyltä leikkikentältä. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin kohdistuvat toimenpiteet nähtiin erittäin tärkeiksi. Sopimuksen
mukaan klubi vastaa kolmen vuoden sopimuksella leikkipuiston hoitamisesta, kalusteiden kunnosta ja alueen siisteydestä.
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Leijonalennolla varoja
Lastensairaalalle
Ainutlaatuinen leijonalento järjestettiin yli 70 vuotta vanhalla DC-3 Dakotakoneella (OH-LCH) Malmin lentokentältä keskiviikkona 30.7.2014. Aktiviteetilla kerättiin varoja Uusi Lastensairaala 2017 hyväksi. B- ja N-piirien
leijonat ystävineen nauttivat tunnelmallisesta matalalennosta Helsingin,
Espoon ja meren yllä loistavissa kesäisissä puitteissa.
DC-3 kone on valmistunut jouluaattona 1942 Kaliforniassa. Se on ollut
Aeron ja Ilmavoimien käytössä reitti-, hyppy- ja rahtikoneena. Kaupallisesta
käytöstä se poistettiin vuonna 1971. Suomen ainoan lentokuntoisen DC-3
koneen operoinnista vastaa DC-yhdistys.
Leijonalennolla koneen pilottina toimi Juha Korhonen. DC-yhdistyksen edustajana ryhmästä huolehti Heidi Listenmaa. Lennon isäntänä oli
SLL Uusi Lastensairaala 2017 työryhmän puheenjohtaja IPDG Tiitus Tuohikorpi B-piiristä.
Teksti: Tiitus Tuohikorpi

Lionsklubien Hämeenlinna/Linnattaret ja Hämeenlinna/Renko edustajat kävivät luovuttamassa lahjoituksen hieman tavallista isompien karkkipussien kera
leirille osallistuville lapsille ja nuorille sekä leirin järjestäjille.

Klubeilta tukea nuorten
kansainväliselle leirille
Lionsklubit Hämeenlinna/Linnattaret ja Hämeenlinna/Renko lahjoittivat 1 000 euroa viikolla 31 Hämeenlinnan Syöksynsuussa järjestetylle
lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten kansainväliselle leirille.
Leiri kestää viikon ja sen järjestävät Hämeenlinnan kaupungin perhekeskus ja Pollentien nuorisokoti sekä Hämeenlinna-Vanajan seurakunta.
Pollentien nuorisokoti ja perhekeskus ovat vuodesta 2008 tehneet kansainvälistä yhteistyötä Saksan ja Ranskan lastensuojeluorganisaatioiden kanssa
mm. osallistumalla yhteisiin seminaareihin sekä kansainvälisiin leireihin.
Nämä klubit ovat tukeneet Pollentien nuorisokodin toimintaa jo useita
vuosia.

Musiikkivieraita Venäjältä

Lastensairaalan hyväksi DC-3 Leijonalennolle osallistuneet turvallisesti Malmin kentälle laskeutuneena. Kuva Heidi Listenmaa.

LC Kurikka järjesti 3.7. kansainvälisen kirkkokonsertin Kurikan kirkossa.
Pääesiintyjinä konsertissa olivat venäläiset musiikintaitajat Svetlana Kovaleva ja Sergei Kovalev. Konsertin alkupuoli koostui kurikkalaisten nuorten
musiikkiopistolaisten esityksistä. Ennen pääesiintyjiä asteli pianon ääreen
kurikkalainen musiikinopiskelija Sofia Hakala. Klassista pianoa Helsingin
konservatoriossa opiskelevan Hakalan soitossa oli kuultavissa kokemusta,
tunnetta, taitoa ja taidetta.
Illan pääesiintyjistä Svetlana Kovaleva soitti viulua ja Seri Kovalev kitaraa. Seitsemän ohjelmaan merkityn kappaleen lisäksi he soittivat kaksi ylimääräistä kappaletta. Heidän soittamisesta näkyi ja kuului ammattimuusikoiden hyvä osaamisen taso. Kovalevin pariskunta viettää heinäkuun ajan
Tuomo ja Marika Rinta-Tassin tilalla mansikanpoiminnassa. Ehkä siellä talonväki saa työpäivän päätteeksi kuulla taitavaa viulun ja kitaran soittoa ja tuudittautua sävelten saattamana yön lepoon.
Teksti ja kuva: Rauno Yli-Hynnilä

Lions-liiton

SUUNNISTUKSEN SM-KILPAILUT
Sipoossa lauantaina 4.10.2014

Sarjat ja maksut
H/D21, H/D35-80 ja tarkkuussuunnistus.
Osallistumismaksu 20 euroa maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä
LC Sipoo/Pornainen tilille FI93 4050 1720 0149 59.
Osallistumismaksu kattaa myös tarkkuussuunnistuksen.
Ilmoittautuminen
Sähköpostitse viimeistään 27.9.2014 mennessä osoitteella
mattikoski@gmail.com ilmoittamalla: nimi, sarja, klubi
ja Emitin numero. Tarkempi kutsu ja lisätietoja
http://www.verkkoviestin.fi/lionssipoopornainen/
Tervetuloa!
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LC Sipoo/Pornainen

Musiikin ammattilaiset Svetlana Kovaleva ja Sergei Kovalev olivat kirkkokonsertin pääesiintyjät.

Tukemme ja tervehdyksemme sekä
menestystä Lions-työhön
Autokorjaamo Pauli Engblom
Sauvo

Ferag Suomi Oy
Helsinki

Foxjet Oy Ab
Raskaan kaluston maalaamo
www.foxjet.fi
Konetekniikka A. Pirinen Oy
Aura

MELLILÄN SEUDUN

Osuuspankki
Peltisetti Oy
Naantali

PG Quality Oy
Masku

Piirinuohooja
Pertti K. Mikkonen
Somero

Käännöspolku Oy

Raision Ykkösapteekki

Turku

Raisio

Helsingin Kartech Oy
Helsinki

Megatro Talotekniikka Oy

T:mi JL-Kylmälaite

Uusikaupunki

Espoo
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• Teollisuuskatu 26, 11100 Riihimäki

20520 Turku

• c/o Napapiirin Residuum
Betonitie 3, 96320 Rovaniemi

Paperinkeräys
Helsinki
www.paperinkerays.fi

Nurmiprint Oy
Nurmijärvi

AINESTA UUTEEN

Rakennusliike Utriainen Oy

Rakennuspalvelu Teknorak Oy

Vantaa

Turenki

Haaviston Kuusi
Hyvinkää, puh. 0400 694 012
www.joulupuu.fi

Kolarikorjaamo Sorsa Oy
Riihimäki

Ylöskartano
Tuulos

Asianajotoimisto
Markku Potinkara
Kuusankoski, puh. 0400 550 002

JS-Enviro Oy
K-Supermarket Karkkila, Karkkila

Lappeenranta

Kuljetus ja Maansiirtoliike
K. Timonen Oy

Kiinteistökorjaus
Juha Kuukkanen

Lahti

Ristiina

Laskentapiste Balanssi Oy

Kymen Rakennussuunnittelu Oy

Forssa

Kuusankoski

Melodrama Oy

Omakotisaneeraus Oy

Nummela

Myllyoja
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Järviseudun Peruna Oy
Vimpeli

Kuljetusliike A. Lahtinen Ky
Urjala

Kuljetusliike
Mikko Myllymäki Oy
Alavus

Kymppikatsastus Oy

Lapuan Autohuolto J.Pihlajamaa

Tampere

Lapua

Maalaistuote Vataja Oy
Kankaanpää
www.maalaistuotevataja.fi

Marvipak Oy
Janakkala

Maaseututilit Oy
Ilmajoki, puh. 06 4246 480
www.maaseututilit.fi

Vahantasähkö Oy
Kuru

Ala-Honkola & Kumpp.

Pekan Puu ja Metsätyö

Kuortane

Ilmajoki, puh. 050 3304 105
ongelmapuiden kaadot, polttopuutoimitukset

Auto-Heikkilä Oy

PTM-Metals Oy

Härmä

Lapua
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Transport Seppälä Oy

CNC Kakkonen Oy

Alajärvi

Kitee

Onnittelemme 2
Lions-Que

S QUEST
Ylihärmän Säästöpankki

Ylihärmä, Isokyrö, Kauhava,
VAMISEN OHJELMA
ataulu 2011-2012Alahärmä, Lapua
HUHTIKUU
2.-3.4.
AK/YK
4.4.
Täydennys

Alastaron
K-Market
Kruunu, Punkaharju
Osuuspankki

Kokkola
A & A Travels
Oy
Kokkola

Muurame

Tuottajain Tilitoimisto

K-Market Marjuska,
Heinävaara–Joensuu
Alavus

Klubipresidentti ja Quest-leijona!
Huolehdittehan siitä, että klubisi päätökset Quest -koulutukseen myönnettävistä varoista tehdään heti kauden
alussa. Ilmoitattehan tämän päätöksen myös piirinne Quest
-vastaavalle. Tämä tieto tulee auttamaan suuresti Questkoulutusten järjestämistä omassa piirissänne. Koulutettavia
saadaan paikalle ihan toisissa määrin, jos heidän ei tarvitse
itse etsiä rahoitusta.

Cabelboys Oy

Konekorjaamo
Riikonen Oy/KKR Steel Oy
Konehuolto Aulinen Ky

Äänekoski
maankattavaa laadukasta kaapelointi- ja
metsäkoneurakointia
Kurssityyppi

Konepaja/Korjaamo
– teräspalvelukeskus
Artjärvi
Helatie 21, Joensuu puh. 013 897 988

VK = varhaiskasvatuksen Vatupassi-ohjelma
AK = alakoulun Vatupassi- ja Kompassi-ohjelmat
YK = yläkoulun Passi-ohjelmat
Täydennys/Mamu = seminaari maahanmuuttajaoppilaiden opettajille
2. aste = koulutus lukoiden ja ammatillisten oppilaitosten
opettajille

Japtec Oy

Kone-Tapsa Oy
Huittinen Oy
Kari Malmstedt

Jyväskylä

Enonkoski

Quest-koordinaattori
Ulla Sirviö-Hyttinen
Kouluttajat
Johanna Arho-Forsblom, Ulla Sirviö-Hyttinen,
Hanna Kokkala, Helinä Perttu, Ulla Savolainen ja
Markus Talvio
Sähköposti etunimi.sukunimi@lions.fi

www.honkalampisaatio.fi
Rakennus Pesonen

Kinnula Consulting Oy
Saarijärvi

Tuupovaara

Inarin seurakunta
Inari

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Suomen Lions-liitto ry/Quest-asiat
Kirkonkyläntie 10, 00700 Helsinki
Sähköposti quest@lions.fi
Puhelin (09) 5655 9517

Koneurakointi Jukka Väliaho

Valtimon Sähkötyö Oy

Pihlajavesi

Valtimo

Ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella,
joka on kotisivuillamme www.lions.fi -> Lions Quest
Päivitetty koulutuskalenteri löytyy
osoitteesta www.lions.fi ->Lions Quest
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www.satumai.fi

Ollilantie 4

Kempele

050 5384843

ETTÄ

K
0

Sankivaaran Golf-Ravintola

T:mi Timo Torssonen

Oulu

Sorakuljetukset
Salahmi, puh. 0400 357 817

Suomen Mardega Oy

U-Cont Oy Ltd

Kello

Joroinen

Kyläkauppa Hannu Kurikkala
Montola

K-Market Rinne

LVI Peltsi Oy

Kuljetus Sunila Oy

Vesanto

Orajärvi – Pello

Metsävaris Oy

Pietikäisen Saha ja Höyläämö Oy

Rautalampi

Muonio
www.sahajahoylaamo.fi

Pieksämäen Rautarakenne Oy

Rakennusliike JIA-Tilat Oy

Naarajärvi

Ylitornio

Pohjolan Jyväjemmari Oy

Tilipyppi Oy

Heinäkylä – Kiuruvesi

Sodankylä

Puu-Le Oy

Cap Trans Niemi Oy/I&T Niemi Ky

Kangasniemi

Ahlainen
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Euran Hydrauliikka ja
Metallirakenne Oy
Kauttua

Maalausliike Heino Oy
Rauma

Jannelan Puutarha Oy

Metsäkoneurakointi Mika Tolkki

Pori

Vampula

Kankaanpään Lämpöpalvelu
Seppälä Ky

Raskaskalustohuolto
Vesa Raikunen Oy

Kankaanpää

Pori

RTP-Rakennus Oy
Säkylä

K-Market Kyläsaari, Pori
Kontion Konditoria Oy

Soraset Ky

Rauma

Kauvatsa

Kuorma-autoilija Reijo Kuosa
Virttaa

Ulvila

Painomerkki Oy
Helsinki
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Lasitusliike Puurila

Rakennus-Nappula Oy

Pori

Järvenpää

Teräsnyrkki Steel Oy

Kuljetus P. Rahkonen Oy

Vantaa

Ullava

Martin Puu ja Kello
Haapajärvi

Ilmajoentie 560, 60800 Ilmajoki
Puh. 040 572 7661

Suonenjoella ikäihmisten pihapiiriin esiintymislava

Jääkiekon MM-hopeamitaIisti Iiro
Pakarinen avaamassa leijonien rakentamaa esiintymislavaa.

Päivärinteen palvelutalon ja Putamon vanhustentalon välinen puistoalue koivuineen, kukkaistutuksineen ja levähdyspaikkoineen on

aidattu keidas kaupungin keskustassa. Suonenjoen Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Raija Lehikoinen ideoi markkinointikoulutuksensa yhteydessä
viihtyisyyttä ja toimintaa pihapiiriin. Yksi idea oli esiintymislava,
jonka rakentamiseen pyydettiin LC
Suonenjoki Soitun leijonia.
Kesän kynnyksellä klubin presidentti Pentti Sinkkilä, Jouko Lampela, Pentti Salo, Leo Tervo ja Veikko
Jääskeläinen laittoivat vasarat heilumaan valmiiksi varatuista materiaaleista. Jouko vastasi lavan suunnittelusta. Talkooporukka oli näin tukemassa omalta osaltaan toimintaa
ikäihmisille. Lava on tarpeen talojen asukkaiden omalle kuorolle ja
vieraileville esiintyjille.
Esiintymislavan avajaispäivä 11.6.
oli aurinkoinen ja talojen asukkaat
olivat kokoontuneet ulos pöytien
ääreen odottamaan ennen kaikkea Suonenjoelta lähtöisin olevaa
jääkiekon MM-hopeamitalistia Iiro
Pakarista. Iiro oli tulossa avaamaan
lavan käyttöön. Yleisölle jääkiekon
Suomen MM-hopeamitali oli hyvin

Suonenjoen Päivärinteen palvelutalon ja Putamon vanhustentalon asukkaita
ja vieraita esiintymislavan avajaisissa.

LC Suonenjoki Soitun talkooporukka ja toiminnanjohtaja Raija Lehikoinen iloisena juuri käyttöön otetulla lavalla. Vasemmalta Jouko Lampela, Pentti Sinkkilä, Veikko Jääskeläinen, Tarja Lehikoinen, Pentti Salo ja Leo Tervo.

tiedossa. He olivat seuranneet televisiosta otteluita innokkaasti. Asiaan
saattoi vaikuttaa, että Iiron äiti kuuluu palvelutalon henkilökuntaan.
Avajaistilaisuudessa LC Suonenjoki
Soitun puolisot jakoivat stipendejä
nuorten urheilu- ja musiikkiharrastuksiin.

Ulkona nautittujen täytekakkukahvien jälkeen iltapäivä huipentui
kun Iiro vetäisi pelipaidan päälleen
ja jatkoi matkaa Suonenjoen toritapahtumaan suuren maailman tapaan
Pentti Sinkkilän punaisella Ferrarilla.
Kuva ja teksti:
Anja Jääskeläinen

Jääkiekon MM-hopeamitalisti Iiro Pakarinen lähdössä leijonatapahtumasta
Suonenjoen torille.
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Täältä puolehen ylhäisen maan
Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Unto Heinonen
LC Eurajoen perustajajäsen, opettaja Unto Heinonen
kuoli vakavaan sairauteen Eurajoella 9.5.2014. Unto
Heinonen oli syntynyt Eurajoella 10.6.1932 ja oli kuollessaan 81-vuotias. Unto toimi ns. kiertävänä englanninopettajana Eurajoen eri kouluilla koko työuransa ajan.
Kielenopetuksen lisäksi erilainen järjestö-, harrastus- ja
kotiseututyö oli lähellä hänen sydäntään. Myös Lions-toiminnan hän tunsi tärkeäksi. Unto kirjoitti yhdessä klubin toisen lionsveljen kanssa virolaisen Suomen-poika Robert Hamburgin elämän vaiheista kertovan kirjan. Untolle myönnettiin Melvin Jones-jäsenyys toimikaudella 2007–2008. Untoa jäivät kaipaamaan puoliso Salme sekä lapset
perheineen sekä laaja ystäväpiiri.

Seppo Koverola
LC Haminan lionveljen, everstiluutnantti Seppo Koverolan
voimat uupuivat taistelussa pitkäaikaista sairauttaan vastaan keskikesän helteellä 18.7.2014. Veli Seppo oli syntynyt
Orivedellä 5.5.1942. Sotilaana hän kotiutui perheineen
Haminaan ja LC Haminan klubiin hänet kutsuttiin 1982.
Klubin virkailijatehtävät Seppo hoiti mallikkaasti. Onnistuneena tapahtumana muistamme mm. Sepon presidenttikauden ajalta Ritva-ladyn kanssa toteuttaman Loppiaisjuhlan ohjelmineen. Seppo oli Melvin Jones-jäsen vuodesta 2012. Viimeiset kaudet Seppo hoiti myös klubin ARS-tehtävät. Adressien myynnissä klubi pääsikin
piirin parhaaksi. Pidettyä, arvostettua ja aktiivista lionveli Seppoa jäivät kaipaamaan lähiomaisten, Ritva-ladyn, kahden pojan ja kahden pojanpojan lisäksi
LC Haminan lionit ja ladyt.

Mauno Hirvelä
LC Ylihärmän leijonaveli Mauno Asko Mikael Hirvelä
nukkui pois vaikean sairauden uuvuttamana 26.4.2014
Ylihärmän terveysasemalla. Hän oli syntynyt 12.2.1939
Jurvassa. Veli Maunon aktiivinen ja osallistuva leijonataival kesti neljä vuosikymmentä. Presidenttinä hän toimi
vuosina 1981–82 ja 2009–2010. Suoritettuaan Tampereen Yliopistossa kunnallistutkinnon Hirvelä aloitti työuransa kunnansihteerinä ensin Suoniemellä ja sitten Ylistarossa, jonka jälkeen hänet valittiin Ylihärmän kunnanjohtajaksi.
Mauno tunnettiin tunnollisena ja luotettavana lionsveljenä, jonka mielipiteet olivat aina rakentavia ja sovittelevia. Seppeleen lasku sankarihaudalle talvisodan päättymispäivänä 13.3.2014 Ylihärmässä jäi Maunon viimeiseksi palvelutehtäväksi. Maunoa jäivät lähinnä kaipaamaan puoliso Liisa ja kolme tytärtä
perheineen sekä sisaret ja veli perheineen.

Matti E.I. Kärki
Lääkintäeverstiluutnantti Matti E.I. Kärki kuoli vakavan tapaturman johdosta 73-vuotiaana 5.6.2014 Keuruulla. Hän oli syntynyt Tyrväällä 19.12.1940.
Lääketieteen lisensiaatin tutkinnon hän suoritti Turun
yliopistossa vuonna 1968. Hän toimi suurimman osan
työuraansa Keuruun varuskunnan lääkärinä. Matti Kärjen elämää ohjasi palveluhenkisyys: tämä korostui etenkin
Lions Club Keuruun toiminnassa. Vuonna 1968 alkanut
jäsenyys johti lionstehtävissä energisen nuoren leijonan piirikuvernööriksi vuonna
1984. Vielä helmikuussa 2014 vietetyssä LC Keuruun 50-vuotisjuhlassa Kärki oli
ottanut vastuun juhlajärjestelyistä. Sotilaallisella ryhdikkyydellä, mutta samalla
leppoisessa hengessä tilaisuudesta muodostui arvokas juhla. Juhlavuutta korosti
sekin, kun Matti E.I. Kärki lyötiin juhlassa Lions-ritariksi. Mattia jäivät kaipaamaan vaimo Tarja ja lapset Katariina, Pauliina ja Tuomas, lapsenlapset sekä
veljespiirien lisäksi lukematon ystävien joukko.

Lasse Kivistö
LC Liedon kokoontuessa kuukausikokoukseensa
17.3.2014 tuli yllättävä tieto, että samana päivänä oli
joukosta poistunut lionsveli Lasse Kivistö.
Lasse oli aktiivisesti mukana lionstyössä ja kubin
moninaisissa tehtävissä niin hallinnossa kuin aktiviteeteissakin. Aina valmiina auttamaan ja palvelemaan niin
kuin tunnuslausekin sanoo. Äkillinen poismeno tapahtui
hänen korjatessaan kääpiövillakoiransa valjaita. Lasse oli
ammatiltaan rakennusmestari ja toimi Liedon kunnan talonrakennusmestarina.
Hyväntahtoista ja aina iloista liki 30 vuotta joukossa ollutta elämänasenteeltaan
positiivista veljeä jäi kaipaamaan puoliso Merja, suku ja suuri ystävien joukko.
Keijo Kaittola
LC Tampere/Pispalan veljille saapui suruviesti 12.5.2014.
Dipl. ins./yli-insinööri Keijo Jaakko Kullervo ”Kurre”
Kaittola on poistunut keskuudestamme. Kurre kutsuttiin
klubiin 19.12.1997, hän otti kutsun vastaan ilmoittaen
olevan ylpeä saamastaan kutsusta. Aktiivisena veljenä hän
otti empimättä vastaan kaikki klubin antamat tehtävät,
esittäen parannuksia toimintaan. Työsuojeluhallituksen
palveluksessa olleena yli-insinöörinä hän paneutui kaikkiin klubin asioihin innokkaasti ja tarkasti. Klubissa hän toimi rahastonhoitajana, sihteerinä, II-varapresidenttinä, I-varapresidenttinä ja klubin presidenttinä 2009–2010. Presidenttikautenaan hän päivitti mm. säännöt ajan tasalle
ja muuttaen klubikokoukset nykyaikaa vastaavaksi, sekä intoa luoviksi.
Kurre toimi loppuun asti Kangasalan kunnan rakennuslautakunnan puheenjohtajana vuodesta 1977. Sosiaali- ja terveyshallituksen (SSTHDI/STTK) hallituksen jäsenenä 1986–93. Suomen Rakennusinsinööriliiton (RIL) useiden toimikuntien jäsenyyksiä. Työsuojeluhallituksessa työskennellessään, hänen vastuualueisiinsa kuuluivat räjäytys- ja sukellusturvallisuuteen liittyvät asiat. Viimemainittu sai Kurren innostumaan omakohtaisesti sukeltamaan.
68 LION 4/14

Sirkka Lahtinen
LC Haapajärvi/Kultahippujen perustaja- ja kunniajäsen
sairaanhoitaja Sirkka Lahtinen nukkui pois 9.2.2014
Haapajärvellä. Sirkka oli syntynyt 22.10.1934 Utajärvellä. Sirkka toimi aktiivisesti klubin eri tehtävissä ja
Kultahippujen palvelutehtävien parissa. Sirkka oli yhteishengen luoja ja innostaja, hän organisoi ja toimi seremoniamestarina monissa Kultahippujen tapahtumissa.
Sirkka oli jokaiselle ihmiselle, jonka hän kohtasi, todellinen ystävä, Kultahippu.
Lionstoimintaan kuuluu epäitsekäs toiminta toisen auttamiseksi, sympatia ja
empatia, rehellisyys, keskinäinen ymmärrys, myötätunto, luottamus sekä myönteinen vastavuoroisuus. Tällaisen lionin saimme tuntea.
Jan-Erik Lindqvist
I april inledde Lions Club Gamlakarleby sitt månadsmöte
med en tyst minut. Vi hedrade minnet av vår långvariga
broder Jan-Erik ”Janne” Lindqvist, som hade avlidit efter
en långvarig sjukdom lördagen den 5 april.
Janne var född den 27.8.1945 i Gamlakarleby och
kom att verka hela sitt liv i, och för nejden. Han var
anställd som ekonomiansvarig i flera företag och grundade
bokföringsbyrån Numera Oy Ab. Med bokföring arbetade
Janne ända tills sjukdomen blev för betungande.
Ansvarstagandet i gemensamma ärenden var någonting naturligt för Janne.
Han var känd som en plikttrogen medmänniska som inte var rädd att ta itu
med nya utmaningar. Lionsbroder blev Janne redan år 1976 i LC Gamlakarleby. Efter att ha haft klubbens alla förtroendeuppdrag valdes han till zonordförande 1993–1994. Som Lion handlade Janne osjälviskt och han värnade alltid
om vänskapen. Vi i klubben har inte bara mist en högt uppskattad broder, utan
också en vän. Janne sörjes närmast av hustru och barnen med familjer men även
av lionsbröderna i Karleby samt en bred vänskara.

Raimo Paasonen
LC Otavan jäsenen Raimo Paasosen elämä päättyi varoittamatta hänen ajettuaan moottorikelkalla sulaan Suonteella Hirvensalmella 17.3.2014. Samalla päättyi erittäin aktiivisen Lions-veljen elämä. Raimo kävi läpi, liityttyään klubiin vuonna 1985, kaikki klubin virkailijoiden tehtävät ja hän toimi myös lohkon puheenjohtajana.
Klubin toiminnoista hänellä oli erikoisvastuualueenaan
klubin kenttäkeittiön käyttö ja siinä hän ehti valmistaa
tuhansia annoksia monissa klubien tilaisuuksissa kuten myös moninaisissa kylätapahtumissa. Raimo sai ansioistaan myös Melvin Jones jäsenyyden.
Raimo Paasonen syntyi Juvan Vehmaan kylällä maalaistalon esikoispoikana
13.12.1940. Luokanopettajan tutkinnon jälkeen hän teki elämäntyönsä lähes
kokonaan Rantakylän yhtenäiskoulussa vuodesta 1970 alkaen. Leijonatoiminnan lisäksi hänen harrastuskenttäänsä kuului metsästys, marjastus ja kalastus.
Vainajaa jäivät suremaan vaimo, kolme lasta perheineen ja 13 lastenlasta. Raimon tunnollisuudesta klubitoiminnassa kertoo sekin, että viimeisenä aamunaan,
kun hän oli menossa kohtalokkaalle kalareissulleen, hän soitti ja kysyi oliko seuraavaksi lauantaiksi suunnitellusta klubin pilkkitapahtumasta tullut tieto sähköpostitse veljille. Hän oli hyvin tyytyväinen kuullessaan, että viesti oli jaettu. Näin
meidän välinen viimeinen keskustelukin puhui aktiivisesta klubitoiminnasta.
Matti Alho
Eino Tuomi
LC Jokioisten jäsen Eino Tuomi menehtyi vaikeaan sairauteen 20.3.2014. Hän oli syntynyt v. 1941. Elämäntyönsä Eino teki maanviljelijänä omalla tilallaan Minkiöllä. Leijonaveljenä hän ehti toimia 29 vuotta ja presidenttinä kaudella 1995–1996. Veli Eino oli monipuolinen urheilun harrastaja ja aktiivinen leijona. Hänen
asiantuntemustaan hyödynnettiinkin monissa talkoissa ja
projekteissa. Kaipaamaan jäivät puoliso Sirpa ja tyttäret
perheineen, sekä lukuisa joukko ystäviä.

Heimo Vainikka
LC Nuijamaan perustajajäsen tulliylitarkastaja Heimo
Vainikka kuoli 31.03.2014 kotonaan. Hän oli syntynyt Lappeen pitäjässä 9.6.1945. Heimo oli perustamassa
v. 1982 LC Nuijamaata ja toimi klubin presidenttinä
1992–1993. Sydämeltään ja toimissaan Heimo oli todellinen leijona, aina valmis palvelemaan ja toimimaan klubin aktiviteeteissa.
Klubin kokouksiin hän osallistui 100 % harvinaisella
aktiivisuudella klubin perustamisesta alkaen. Leijona- ansioistaan Heimo Vainikalle myönnettiin Melvin Jones-jäsenyys klubin 30-vuotisjuhlassa vuonna 2012.
Veikko Äijö
LC Kauhajoki/Aron perustajajäsen Veikko Äijö nukkui
pois 24.1.2014 Kauhajoella. Hän oli syntynyt 17.7.1909
Kauhajoella. Veikko saavutti kunnioitettavan korkean
eliniän 104 vuotta. Hän oli perheellinen maanviljelijä.
Lion-toiminnan lisäksi sydäntä lähellä hänellä olivat
urheilun ja nuorison saralla tehty työ. Veikko liittyi järjestöön vuonna 1964. Ensimmäinen hänen klubinsa oli
LC Kauhajoki. Hän oli aloitteellinen perustettaessa LC
Kauhajoki/Aroa. Myöhemmin toimiessaan lohkonpuheenjohtajana hän perusti
myös Kauhajoelle LC Kauhajoki/Päntäneen vuonna 1982.
Veikossa ilmeni todellinen Lions-henki. Hän toimi klubin presidenttinä kaudella 1973–1974. Kansainvälinen Lionsjärjestön päämaja myönsi hänelle ainaisjäsenyyden vuonna 1986. Vuonna 1988 myönnettiin ensimmäinen Pohjanmaan
Leijona kunnianimi Arne Ritarille. Vuonna 1989 Veikko oli järjestyksessään
toinen Pohjanmaan Leijona. Hän oli siis ensimmäinen ns. rivileijona, jolle
kyseinen arvonimi myönnettiin. Pohjanmaan Leijonan perusteet kuvaavat lion
Veikko Äijöä hyvin. ”Hän tekee hiljaista ja pyyteetöntä palvelutyötä oman klubinsa ja ympäristönsä hyväksi lionsperiaatteita noudattaen. Hänellä on takanaan jo pitempi lionsura, on aina ollut siellä, missä palvelutehtävä on kutsunut.”
LC Kauhajoki/Aron klubiveljet kiittävät ja kunnioittavat lion Veikko Äijöä
Lions-järjestön hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä.

Kiitos veteraanit!
Haminassa
Tuhat sotiemme veteraania, yli neljästäkymmenestä veteraanijärjestöstä
ympäri Suomen, osallistui Haminassa järjestettyyn kesäpäivätapahtumaan
30.7.2014.
”Kiitos Veteraanit!” oli Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Lionsliitto ry:n yhdessä järjestämä tapahtuma Haminan Tattoon yhteyteen. Vete-

Leijonien käskynjako valmistauduttaessa opastamaan, avustamaan ja liikenteenohjaukseen.

Veteraanit pääsivät tutustumaan Puolustusvoimien tapahtumakenttään ja
siellä olevaan aseistukseen.

raanien ohjelmaan kuului varuskunnassa nautitun lounaan jälkeen tutustuminen Puolustusvoimien tapahtumakenttään, konsertti RUK:n Maneesissa
ja hartaushetki Haminan kirkoissa. Kauniin kesäpäivän päätteeksi veteraanit
seurasivat Haminan Tattoon marssishown kenraaliharjoitusta Hamina Bastionissa. Veteraanit myös esiintyivät omalla ex tempore kuoroesityksellään.
Lionsaktiviteettiin (opastus, avustus ja liikenteenohjaus) osallistui kolmisenkymmentä leijonaa kaikista neljästä Haminan lionsklubista – LC Hamina,
LC Hamina/Bastioni, LC Vehkalahti ja LC Hamina/Varvara.
Bjarne Mårtensson
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Surun kohdatessa palveluksessanne
Hautaustoimisto ja Kukkakauppa
Tolvanen Oy
Kauppakatu 53, 53100 Lappeenranta
puh. 0400 253 983

Hautaustoimisto – Begravningsbyrå
Marjamäki
Herrholminkatu 14, 68600 Pietarsaari
puh. 0400 562 216

Somman

hautauspalvelu

www.pajunkukka.fi

Vaalan Kukka ja Hautauspalvelu
Vaalantie 9, 91700 Vaala
puh. 08 5361 271, 0400 682 250
www.vaalankukka.palvelee.fi

Hautaustoimisto
Mänttäri

Kirkkokatu 4, 49400 Hamina
puh. 0400 313 288

Hautaustoimisto ja Kukkasitomo
Niemelä
Parolantie 56, 13720 Parola, puh. 010 470 4301
Kotkajärventie 1 A, Iittala, puh. 010 470 4302

Kantolan
Hautaustoimisto

Kemintie 15, 95420 Tornio
puh. 040 7388 470

Kukka ja Hautauspalvelu Päivänsini
Martinpolku 23, 41800 Korpilahti
puh. 014 821 134
www.paivansini.fi

Lieksan Viherkeskus ja
Hautauspalvelu Oy

Simo Hurtan katu 10, 81700 Lieksa
puh. 013 521 298
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Hautakivien erikoisliike
Hautakivien suunnittelua
ja valmistusta vuodesta 1933

www.muistoksi.fi

Leijonat omaishoitajien retkellä
Omaishoitajat ja Läheiset-liitto ry
ja Lions-liiton 107-D piiri ovat sopineet yhteistyöstä. Palveluaktiviteetissa mukana olevien lionsklubien
vapaaehtoiset auttavat omaishoitajia
eri arjen askareissa. Yhteistyö käynnistyi kokeiluna kevään 2014 aikana
Etelä-Karjalan, Mikkelin, Heinolan
ja Kouvolan alueilla. Kouvolassa
omaishoitajien tukemiseen lähti
ensimmäisenä naisklubi LC Kouvola/
Iris. Klubin 24 jäsenestä kymmenen
oli eri tavoin mukana auttamassa
omaishoitajia. Osa klubin jäsenistä
on vielä mukana työelämässä, joten
kaikkia on mahdoton saada mukaan.
Tämän lisäksi monella on lähipiirissä
autettavia ihan omasta takaa.
Kiitoksena yhteistyöstä LC Kouvola/Iriksen leijonat saimme Kymenlaakson Omaishoitajat ja Läheiset
ry:n puheenjohtaja Irja-Liisa Harjulta
kutsun tulla mukaan omaishoitajien
kesäretkelle Loviisaan 5.6. Kolme
onnekasta arvottiin mukaan. Arvonnassa voittivat Sirpa Kero, Arja Hinkkanen ja Arja Ketonen.
Retkipäivän aamu oli aurinkoinen
ja helteinen, kun kokoonnuimme
Kouvolan matkakeskuksen tilauslaituriin saapuneeseen linja-autoon.
Kun kaikki n. 40 matkaaja olivat
autossa, ilmoitti kuljettaja, että auto
on kuumennut liikaa, eikä sillä voi
ajaa. Lämpö nousi tällöin myös matkaan lähtijöiden keskuudessa. Kuljettaja Tomi Salomäen piti hankkia
toinen auto, mutta emme tietenkään
enää saaneet autoa, jossa olisi ollut
hissi ja erityispaikat pyörätuoleille.
Asia ratkesi niin, että osa porukasta
tuli invataksilla linja-auton perässä.
Lähdimme matkaan läpi Elimäen
ja Lapinjärven vehreitä peltoaukeita.
Auton ilmastointi toi sisään paitsi
kukkivien puiden ja pensaiden tuoksuja, niin välillä myös häivähdyksiä
keväällä pellolle ajetuista lannoitteista. Matka sujui rattoisasti jutellen
ja maisemia ihaillen. Irja-Liisa Harju
kertoi asiatietoa ohittamistamme
kohteista ja kunnista: mm. Mustialan Arboretumista, Elimäen vanhasta vaakunasta, Lapinjärvestä jne.
Matkan aikana lion Sirpa Kero kertoi
omaishoitajien auttamisesta klubin
näkökulmasta. Hän toivoi, että leijonien osallistuminen retkelle toisi
toiminnalle näkyvyyttä ja rohkaisisi
yhä useampia omaishoitajia pyytämään apua.
Saavuttuamme Loviisaan otimme
torilta matkaan Loviisan kaupungin
oppaan Birgit Korhosen. Teimme
kaupungilla puolentoista tunnin

LC Kouvola/Iris on D-piirin alueella ollut pilottiklubina auttamassa alueen omaishoitajia heidän raskaassa työssään.
Kuvassa omaishoitajien retki käynnistymässä Kouvolan Matkakeskuksen tilauslaiturilla.

kiertoajelun, jonka aikana Birgit kertoi kaupungin historiasta, esitteli
historiallisia rakennuksia ja viehättäviä puistoja. Hän kertoi myös väestöstä, kouluista ja kirkosta. Kävimme
linnoituksilla, ja saimme kuulla mielenkiintoisia sotahistoriallisia tarinoita ja tosi tapahtumia. Ajoimme
ohi venesataman, josta jos aikaa
olisi ollut, olisimme voineet vierailla
Svartholman linnoitussaaressa. Bir-

gitin opastus saatiin matkapuhelimen avulla kuulumaan myös invataksin kaiuttimista. Ihmeellistä on
tekniikka tänä päivänä.
Kiertoajelun jälkeen maistuikin jo
lounas. Sen rauhassa nautittuamme
suuntasi bussimme kohti Kotkaa,
jossa nautimme vielä iltapäiväkahvit. Kello oli lähes puoli viisi, kun
jälleen olimme Kouvolan Matkakeskuksessa takanamme mielenkiin-

toinen, lämminhenkinen ja iloinen
kesäretki, josta kaikille jäi paljon
hyvää muisteltavaa. Sydäntäni lämmitti, että omaishoitajat vaikeuksista
huolimatta jaksavat viedä läheisiään
virkistymään ja nauttimaan uusista
asioista. Syksyllä ainakin tavataan,
ellei jo aiemmin!
Teksti ja kuva:
Arja Ketonen

Hedelmäpuita toimintakeskus Kettusen pihapiiriin
Lions Club Tuusulanjärven lionit
kävivät toukokuussa istuttamassa
toimintakeskus Kettusen pihapiiriin hedelmäpuita toimintakeskuksen asiakkaiden iloksi.
– Lions Cub Tuusulanjärvi on
useina vuosina avustanut näitä
kehitysvammaisia erilaisilla avus-

tuksilla ja palveluksilla, kertoo klubin tiedottaja Risto H. Luukkanen.
Tällä kertaa lionit Jorma Ceder,
Kalevi Korpela ja Risto H. Luukkanen istuttivat kirsikka-, omena- ja
luumupuun. Myöhemmin kesällä
klubin avustuksella istutettiin pihapiiriin myös marjapensaita. Istutta-

misessa veljiä auttoivat myös osa
toimintakeskuksen asiakkaista.
Tuusulan kunta on tehnyt todella
hienot ja nykyaikaiset toimintatilat
näille kehitysvammaisille ja heidän
hoitajilleen. Tilat sijaitsevat Tuusulanjärven rannalla, entisissä Anttilan
koetilan tiloissa.
Puiden istutuksissa
mukana olivat Marko
Nieminen (vas.), Terhi
Saarinen, Terhi Töysä,
Risto H. Luukkanen,
Jorma Ceder, Kalevi
Korpela, Laura Kivistö
ja Ari Pitkonen.
Takana Anni Nuutilainen, joka edusti toimintakeskus Kettusen
henkilökuntaa

4/14 LION 71

Svenska sidor

En plan att få nya medlemmar
som inte kan misslyckas

Jag skriver det här direkt efter det
internationella årsmötet i Toronto
och det är svårt att förstå hur roligt
och spännande ett årsmöte är om
du inte är där. Ca 15 000 lion samlade i Air Canada Centre. De vrålade
begeistrat då jag och andra talare
retoriskt frågade ”Kan vi göra det”
eller ”Är vi redo att ta emot utmaningen”. Styrkan i en folkmassa, i

en grupp av människor med gemensam målsättning är inspirerande.
Jag är övertygad om att varje lion på
årsmötet nu vill och kan tjäna mera
kunnigt och entusiastiskt.

Fråga en!
Men tänk om vi kunde väcka samma
engagemang i våra 1,35 miljoner

medlemmar? Vad skulle vi kunna
åstadkomma om varje lion beslutade att vi är ”Starkare tillsammans”
genom att helt enkelt be en person
att gå med i deras klubb? Föreställ dig
den stora inverkan som det skulle ha
på medlemstillväxten och mängden
service vi kan erbjuda.
Ofta när jag frågar någon ”Varför
är du inte ett lion?” är svaret ”Jag
har aldrig blivit tillfrågad.” Det fina
med vår organisation är att alla kan
vara ett lion. Du behöver inte vara
en raketforskare. Du behöver inte
ha en högskoleexamen. Du behöver inte vara rik. Du behöver inte ha
en viss kroppstyp. Den enskilt viktigaste egenskapen hos ett lion är viljan att tjäna andra. Vi känner säkert
alla massor av människor som det
här påståendet passar in på.

Flera medlemmar
– flera hjälpande händer
Oktober är månaden för medlemstillväxt och jag vill att din klubb ställer upp ett mål att ta in minst en ny

medlem. Nya medlemmar kommer
med nya idéer, håller klubbarna friska
och ökar klubbens förmåga att tjäna.
När lion sponsorerar och rapporterar
en ny medlem i oktober, kommer de
att få en medlemstillväxt-pins. Om
din klubb tar in nya medlemmar både
i oktober och i april, kommer den att
få en medlemstillväxt-tygmärke.

Ta risken!
Visst, det är inte alltid lätt att närma
sig någon, att veta att man kan få
ett nej svar. Men som Mark Zuckerberg, grundaren av Facebook, sade:
”Den största risken är att inte ta
några risker. I en värld som förändras väldigt snabbt, är den enda strategi som garanterar ett misslyckande
att inte ta risker.” Så fråga bort och
bana vägen för en framtid med ny
och utökad service.

Joe Preston
Lions Clubs International
President

Internationella presidentens tema 2014–2015 ”Starkare tillsammans”
Genom sitt tema ”Starkare tillsammans” vill den internationella presidenten stärka sin lionflock genom bl.a. hjälpinsatser, medlemsutveckling, klubbutveckling, ledarutveckling, kreativitet, partnerskap samt mod och övertygelse.

Genom ledarskap. Vi ska sträva efter att utveckla starka klubbledare. Genom
att kontinuerligt utveckla ledaregenskaper hos våra klubbmedlemmar utökar vi gruppen av tillgängliga ledare vilket minskar behovet av att återanvända klubbtjänstemän.

Genom hjälpinsatser. 2017 firar organisationen hundraårsjubileum och
inför jubileumsåret utlyser man en hjälputmaning som inleds redan nu i juli
2014. Målet är att via olika aktiviteter nå 100 miljoner människor. De globala
serviceaktiviteterna fördelar sig på barn och ungdom, synförmåga, hjälp till
svältande och miljöskydd. Klubbarna rapporterar sina aktiviteter till huvudkontoret via MyLCI-systemet på huvudkontorets webbsida.

Genom kreativitet. Skapa nya kommunikationsmetoder och ta tillvara den
elektroniska eran. Det är enklare än du tror. För att vi ska överleva, växa och
blomstra i dagens samhälle måste vi välkomna tekniken och använda den
till vår fördel.

Genom medlemsutveckling. Vi blir starkare genom medlemsutveckling.
Strategin för medlemsutvecklingen inkluderar rekrytering, målgrupper, engagemang, behålla medlemmar, tillgodose medlemmarnas intressen, klubbfilialer, nya klubbar och förnyelse av existerande klubbar. Medlemsinitiativet
för verksamhetsåret kallas ”Fråga en”. Tänk om varje lionmedlem – alla 1,35
miljoner – frågade en enda person att gå med i deras klubb.
Genom att stärka din klubb. Man stärker klubben genom att verksamheten
anpassas till hemortens nuvarande och kommande behov. Gör upp en utvecklingsplan för klubben som klubben förbinder sig att förverkliga under några
kommande år. En kartläggning av samhällsbehovet hjälper till att avgöra hur
man på sin hemort på bästa sätt kan hjälpa till där det verkligen finns behov.
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Genom partnerskap. Vi kan göra mer och åstadkomma mer när vi arbetar
tillsammans med likasinnade människor, företag och organisationer. Alla
lionklubbar uppmuntras att samarbeta med andra när det är till fördel för
alla parter, stärker klubbarnas samhällen och hjälper klubbarna att hjälpa
andra på ett bättre sätt.
Genom mod och övertygelse. Lionmedlemmarna besitter både mod och
övertygelse. Har du någonsin funderat över det mod som krävs för att våga
säga ifrån när någon blir mobbad? Att rätta till det som är fel? Att försvara
den svaga? Har du någonsin funderat över det mod som krävs för att leva
efter principen som säger att alla behov ska tillgodoses? Att ingen ska behöva
vara hungrig? Att ingen ska behöva ge upp kampen mot en sjukdom som
går att förebygga?
Läs mera på: http://www.lionsclubs.org/SW/member-center/presidents-theme.php

Ordförandens spalt

Starkare tillsammans
Sommarsemestrarna börjar bli ett
minne blott och hela den stora lionfamiljen är full av energi.
Årsmötesarrangemangen i Björneborg fick mycket beröm och tack
både från de inhemska och från de
internationella gästerna, och det inte
utan orsak. Vid årsmötet drog man
enhälligt upp linjerna för lionsverkasmhetens mål på längre sikt och
man godkände målen och verksamhetsplanen för perioden 2014–2015.
Bekanta dig med verksamhetsplanen
som finns på Lionsförbundets webbsida www.lions.fi / För medlemmar.
Vid det internationella årsmötet
i Toronto fick lionsverksamheten i
Finland mycken uppmärksamhet till
del. A-distriktets Jalopeura-tidningen
bedömdes som den internationella
organisationens bästa distriktstidning och G-distriktets tidning
Metso-Leijona fick ett hedersomnämnande. I paraden kom den samnordiska avdelning på tredje plats.
Till medlem i den internationella styrelsen valdes Lionsförbundets tidigare ordförande Jouko Ruissalo.

Vår
verksamhetsomgivning
förändras snabbt
Under den verksamhetsperiod som
nu börjat behöver vi en engagerad
och motiverad inställning. Meningen
med vår verksamhet, värdegrund och
etiska principer ger oss en stabil
grund att bygga på. Vår verksamhetsomgivning är i en verklig tumultartad situation och det inverkar även
på lionsklubbarnas verksamhetsförutsättningar. Också vi är tvungna att
fundera på vad vi förmår uträtta och
vad vi går i land med. Snabbhet i
att reagera på behoven av förändring
kanske inte alltid är tillräcklig men
huvudsaken är ändå att man fortsätter med utvecklingsarbetet.
Målen för perioden är realistiska
men resultaten föds inte av sig själv.
Man bör förbinda sig till gemensamma beslut och verksamheten bör
vara målmedveten. Den absolut viktigaste enheten i vår verksamhet är
klubben. Då klubbarna mår bra, mår
hela vår organisation bra. Varje lion
bör bära ansvar för att medlemskåren
trivs i klubben. Då är lionsverksamheten livskraftig även under kommande år.

Ordförande vid lekstugan. LC Karkkus president Hannu Ylinen (på bilden till
vänster) konstaterade att projektet räckte 2½ år. Under den tiden byggde man,
förutom simstranden, ett grilltak, sanitetsutrymmen och en lekstuga, Överlåtelsen och öppningen av stranden samlade hundratals sastamalabor, barn,
unga och äldre. Projektet var omfattande – tusentals talkotimmar och en betydande ekonomisk insats – tack lionen.

Att bevara och utöka medlemsantalet kräver absolut att nya klubbar grundas. Jag hoppas att, då det
gäller den här saken, distriktsguvernörerna och klubbarnas presidenter
får behövlig hjälp så att man lyckas
i projekten. Det är till fördel för oss
alla – framför allt för våra medmänniskor som behöver hjälp och stöd. Ju
flera vi är, desto bättre kan vi hjälpa
dem som behöver stöd. Under den
senaste perioden fick vi ett betydande ekonomiskt stöd från LCI
för att utveckla medlemsärendena.
Under sommaren har förbundets
medlemskommitté berett konkreta
åtgärder och jag tror att vi kommer
in på en väg som leder mot en positiv utveckling.

Barn och ungdomar
i centrum för vår
verksamhet – våra
krigsveteraner inte att
förglömma
I vårt land finns det tiotusentals barn
och ungdomar som är i fara att marginaliseras. Därför har vi placerat
dem i verksamhetens centrum. Vi
kan erbjuda barn och unga och deras
familjer ett mångsidigt serviceutbud.
Jag uppmuntrar klubbarna att delta
i utvecklandet av välbefinnandet
hos den kommande generationen,
antingen med egna lokala aktivite-

ter eller genom att delta i landsomfattande aktiviteter. Vi har engagerat oss i många projekt för barn och
unga och projektens finansiering
stöds av Ge ditt stöd åt ungdomen
– lotteriet samt av julkortens försäljningsintäkter. Båda dessa är projekt
som vår organisation enhälligt godkände på Lionsförbundets årsmöte.
Det är fråga om en liten peng ur
var och ens plånbok – låt oss sköta
saken tillsammans.
Tack Veteranerna! -kampanjen
som godkändes på årsmötet 2013
har redan kört igång i klubbarna. I
den här aktiviteten är det fråga om
service, inte om medelinsamling.
Våra krigsveteraner har önskat att
lionen skulle avlägsna ensamheten.
Man lyckas med det genom att ta
kontakt med veteranerna och besöka
dem och samtidigt kan vi utföra minder servicearbeten.

Öppenhetsprincipen
gäller för ledarskap och
kommunikation
Som jag ofta har konstaterat är kommunikation att leda och att leda är
kommunikation. Den snabba förändringen i vår omgivning förutsätter en
större öppenhet hos oss och ett mera
aktiv intern och extern kommunikation. Växelverkan mellan människor
grundar sig på förtroende, uppmunt-

ran, godkännande av våra olikheter
och ett gott uppförande. Vi bör se
till att vi i all vår verksamhet följer
lionsprinciperna.
För att bygga upp vårt varumärke
och vår image behöver vi praktiska
gärningar och en kommunikation
som berättar om dem. Under hösten
kommer vi att ordna veckoslut med
workshops för att utveckla lionsvarumärket. Jag hoppas att så många som
möjligt deltar i dem. För att bygga
upp ett bra varumärke behövs medverkan av alla lion. Då lionsvarumärket har dragningskraft, bevarar
vi bättre vår organisation, vi får lättare nya medlemmar och på det sätter förmår vi även i fortsättningen gå
iland med våra serviceprojekt.

Internationella ledningen
besöker Finland
Den finländska lionsverksamheten
har ett gott rykte ute i världen.
Under den här perioden är det exceptionellt att alla internationella presidenter kommer på besök till Finland.
I februari kommer 1:a internationella
vicepresidenten Dr Jitsuhiro Yamada
redan för andra gången till Finland.
I början av april och likaså för andra
gången kommer internationella presidenten Joe Preston på finlandsbesök. 2:a internationella vicepresidenten Bob Corlew deltar i Lionsförbundets årsmöte I Vuokatti. Finlands
lion, vi ska hålla fanan högt och visa
via våra prestationer hur aktiv och
resultatrik vår verksamhet är.

Jag står till förfogande
– ta kontakt
Jag kommer gärna på besök till klubbarnas och distriktens evenemang,
fester och också serviceaktiviteter. I
samband med dessa skulle det vara
bra att ordna en mediaträff. Jag har
lagt märke till att lokal- och regiontidningarna gärna skriver om lionsverksamheten. Tveka inte, ta modigt
kontakt. Jag finns till för er.
Jag önskar alla lion, partner och
leomedlemmar framgång och fortsatt engagemang i det viktiga lionsuppdraget.
Starkare tillsammans!
Tuomo Holopainen
Ordförande
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Från LCI ett globalt initiativ att tjäna
100 miljoner människor till slutet av
jubileumsåret 2017
Lions Clubs Internationals 97:e årskongress 4–8.7.2014 hölls för fjärde
gången i Toronto, Kanada. Närmare
20 000 deltagare från olika delar av
världen fanns på plats. Den här
gången var det 70 finländare som
deltog. Metro Toronto Convention Center och Air Canada Centre
lämpade sig bra för ett storevenemang som detta. Det var inte trångt
och transporterna från hotellen till
mötesplatserna lyckades bra med
undantag av några mindre dröjsmål.
Kanada är ett traditionellt lionsland med över 1 600 klubbar och
över 37 000 lionsmedlemmar. De
lokala lionen deltar i praktiska servicearbeten inom många områden
såsom miljövård, förbättring av hälsovården, ungdomsarbete och med
arrangemang av många andra tjänster på den egna hemorten. I Ontario
fungerar tre finska lionsklubbar och
i deras bruk finns ’Suomi-talo’ där
äldre människor kan bo. De kanadensiska lionen upprätthåller för sin
del ett skolningscenter för ledarhundar.
Presidenten för det verksamhetsår
som gick till ända, Barry J. Palmer,
fungerade som årskongressens ordförande. Han gav alla världens lion
ett generöst tack.
”Världen är en bättre plats därför att ni arbetar för att hjälpa andra.
Utan er skulle det finnas flera barn

som kunde råka ut för mobbning;
flera människor som skulle förlora
sin syn på grund av trakoma och
människor skulle stödas mindre efter
en naturkatastrof. Tillsammans kan
vi fortsätta med att svara mot dessa
behov.”

Joseph Joe Preston
president
Joseph Joe Preston, hemma från
Dewey, Arizona, valdes till Lions
Clubs Internationals president för
perioden 2014–2015. Han är tillfälligt i pension från ett företag inom
bilbranschen. Han har över 30 års
erfarenhet som försäljningschef och
han har regelbundet fått erkännande
från företaget Ford Motor Company
för sina prestationer inom kundbetjäning och försäljning samt för sin
sakkunskap.
Joe Preston som är känd som
sångare, kompositör och textförfattare är medlem i Bradshaw Moun-

Så blev guvernörskursens ”äldsta” Susanna Saranlinna en äkta distriktsguvernör. Maken Marko var med då man i glädjeyran rev bort elektbandet. Foto:
Ritva Naumanen
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Familjen Preston tackar för valet till president. Faffa-Joe har fått ett av sina sju
barnbarn i famnen. Till vänster gläder sig mamma Joni. Foto: RNen.

tain Lions Club i Dewey-Humboldt
och varit lion sedan 1974. Han har
innehaft ett stort antal lionsposter
och belönats med nästan alla utmärkelser. President Preston och hans
maka Joni, som även är lion och progressiv Melvin Jones Fellow, har två
söner, en dotter samt sju barnbarn,
alla pojkar.
Joe Prestons tema för perioden
2014–2014 är Strengthen the Pride
(Starkare tillsamman). Hans medlemsinitiativ för perioden är Ask1
(Fråga en). Målet är att på detta sätt
att få lionen att framföra flera anslutningsinbjudningar än någonsin tidigare. Temat finns kort beskrivet på
annan plats i tidningen.
I samband med att Preston presenterade sitt tema tillkännagav
han ett nytt globalt initiativ med
vars hjälp man ska tjäna 100 miljoner människor till slutet av år
2017. Den världsomspännande servicekampanjen fördelar sig på fyra
delar: Augusti – Engagera ungdomar, Oktober – Syn till alla, December/Januari – Lindra hungersnöd och
April – Värna om vår miljö.

freesboro Lions Club sedan 1987
och han har innehaft många poster
i organisationen, bl.a. guvernörsrådets ordförande. Han har även beviljats olika belöningar, bl.a. Ambassador of Good Will Award. Han är progressiv Melvin Jones Fellow.
Vicepresident Corlew och hans
hustru Dianne, som också är en progressiv Melvin Jones Fellow, har fem
barn och fyra barnbarn.
Som första vicepresident fungerar Dr Jitsuhiro Yamada, från Minokamo, Japan. Vicepresident Yamada
är neurokirurg. Han är medlem i
Minokamo lionsklubb sedan 1985
och har innehaft många poster inom
organisationen. För sina förtjänster
har han också belönats med de högsta utmärkelserna och han är en progressiv Melvin Jones Fellow. Vicepresident Yamada och hans hustru,
Dr Toshiko Yamada, som även hon
är en progressiv Melvin Jones Fellow,
har en dotter och en son samt tre
barnbarn.

Robert E. Corlew 2:a
vicepresident

Förutom tjänstemännen valdes 17
internationella direktorer. Efter en
paus på flera år var det Finlands tur
vilket betydde att PCC Jouko Ruissalo valdes till medlem i internationella styrelsen. Första årets direktorer presenteras på sidan 11. ID Jouko
har varit medlem i LC Helsinki/Mel-

Efter omröstning valdes Robert Bob
E. Corlew från Milton, Tennessee
till andra vicepresident. Corlew verkar som domare i delstaten Tennessee. Han har varit medlem i Mur-

PCC Jouko Ruissalo
styrelsemedlem

3/14 LION 74

lunmäki sedan 1974. Guvernör för
N-distriktet var han under perioden 1996–1997 och ordförande för
Finlands Lionsförbund 1998–1999,
Sedan 2006 har han aktivt fungerat
inom lionsorganisationens Europa
Forum med tjänstebenämningen
”Advisor and Archivist”. I det civila
har Jouko gjort en aktningsvärd karriär - såväl en nationell som internationell – inom datateknikområdet.
Även världens ca 750 distriktsguvernörselekter svor sin tjänsteed
och efter att elektbandet rivits bort,
utropades de till distriktsguvernörer.
I Toronto fanns ca 5 200 officiella
klubbrepresentanter eller deras ersättare. Vid omröstningen godkändes
ändringsförslagen som gällde stadgarna.

Det humanitära priset till
David Foster
LCI:s humanitära pris 2014 gick till
kompositören, sångaren, textförfattaren och producenten David Foster,

grundaren av David Foster-stiftelsen.
I priset ingår 250 000 dollar för att
användas till humanitärt arbete. Till
mottagare av priset under tidigare år
hör bl.a. Förenta staternas tidigare
president Jimmy Carter och Moder
Teresa.
På avslutningsfesten uppträdde
David Foster tillsammans med
världsstjärnan Olivia Newton-John.
Vid den andra sessionen berättade
Ruchica Gupta, under 25 år förkämpe för kvinnors och flickors rättigheter, uppskakande berättelser om
utnyttjande av kvinnor.
Stjärnan vid den internationella
showen var sångaren, textförfattaren, kompositören, pianisten och
konstnären Neil Seduka som fick
publiken i den fullsatta hallen att
tända och be om extra nummer.
I den färggranna internationella paraden fanns det igen nästan 15 000 deltagare från 120 länder. Många klädda i folkdräkter, vissa
med paradfordon och ackompanjerade av orkestrar. Finland marsche-

Segerrika finländska distriktstidningar: Jalopeura och Metso-Leijona. Foto:
Thorleif Johansson.

rade igen i den Skandinaviska gruppen som bedömdes som den tredje
bästa efter Indien och Indonesien.
I den finländska paradgrenen,
serien för distriktstidningar gick första priset till A-distriktets Jalopeura
och G-distriktets Metso-Leijona belö-

nades med ett hedersomnämnande.
För tredje gången gick Årets internationella Leo-pris till Finland och det
fick Annemari Päivärinta för perioden 2013–2014.
Den följande internationella årskongressen hålla i Honolulu, Hawaii.

Gör Arne Ritari-stiftelsens värdefulla verksamhet känd
för varje finländsk lionsklubb och -medlem
Bästa lion, jag önskar
er alla en givande
period 2014–2015!
Finlands Lionsförbund grundade
år 1986 en stiftelse som fick sitt
namn efter den finländska lionsverksamhetens gudfar, Arne Ritari.
Stiftelsen stöder välgörenhetsinriktade serviceaktiviteter som utförs
av finländska lionsklubbar. Stiftelsen finansierar sin verksamhet med
intäkter från adresser och lionriddarvärdigheter samt genom att sköta
stiftelsens medel på ett säkert och
inkomstbringande sätt.
Stiftelsens adress är en stilig
och mångsidig helhet som ger möjlighet till hågkomst såväl i glädjesom i sorgestunder. Adressernas
utseende har under åren utvecklats ”i små steg” och man fortsätter med utvecklingsarbetet. Priset på
adressen är också skäligt. Jag hoppas
också att varje lion skulle bekanta sig
med adressen och utnyttja mångsidigheten som den erbjuder.
Arne Ritari Gillet grundades år
1994 och riddarnummer 1 innehas
med rätta av Arne Ritari. Som bäst
har gillet ca 1 500 medlemmar varav
kvinnornas andel bara är ca 2 %.

behandlas. En arbetsgrupp som ska
göra anslagsdirektiven tydligare börjar sitt arbete i början av perioden.
I varje distrikt finns en ARS-kommittéordförande som är utsedd av
distriktsguvernören. Jag önskar att
ni använder er av hans/hennes sakkunskap då det gäller ärenden som
berör Arne Ritari-stiftelsen. Stiftelsens ombudsman och styrelseordUnder de senaste verksamhetsåren
har man per år beviljat 100–120 riddarvärdigheter. Stiftelsens styrelse
har förnyat ”dubbnings”-direktiven
där man vill betona evenemangets
värdighet. Det är ju för den kommande riddaren en alldeles speciell
händelse. Då er klubb planerar att
uppmärksamma en förtjänt medlem
är medlemskap i gillet en utmärkt
och uppskattad belöningsmöjlighet.
Då ni gör på det här sättet, stöder ni
även de finländska lionsklubbarnas
serviceaktiviteter.
På basis av ansökningar stöder
stiftelsen ekonomiskt serviceaktiviteter som administreras av klubbarna genom att bevilja anslag
enligt de godkända anslagsdirektiven. Ansökningen ska sändas till
stiftelsens ombudsman via distriktets ARS-kommittéordförande vars
utlåtande krävs före ansökningen

förande svarar även gärna på era
eventuella frågor. På Arne Ritaristiftelsens webbsidor hittar man ett
täckande informationspaket om stiftelsens verksamhet och kontaktuppgifter.
Välfärd genom service!
Sinikka Uola
VDG, Arne Ritari-stiftelsens styrelseordförande 2014–2015

Arne Ritari-stiftelsens styrelseordförande, VDG Sinikka Uola
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Gott humör satte sin prägel på
årsmötet i Björneborg
Lionsförbundets 61:a årsmöte hölls i
Björneborg 6–8.6.2014. Efter de förändringar gällande arrangemangen
som skedde senaste år i Heinola,
kunde man nu koncentrera sig på
det goda humöret som efterlystes
förhandsinformationen. Det lyckades över förväntan och vid själva årsmötet klubbades årmötesärendena
av i rask takt. Ändringsförslag/kommentarer lyste nästan totalt med sin
frånvaro och själva årsmötet kunde
avslutas t.o.m. en timme före planerad tidpunkt.
I mötet deltog ca 2 000 lion med
följeslagare. Det officiella antalet deltagare var 957 från 465 klubbar d.v.s.
knappt hälften av Finlands lionsklubbar var representera. De internationella gästerna denna gång var andra
internationella vicepresidenten Dr
Jitsuhiro Yamada från Japan, ID Kalle
Elster från Estland, PID Salim J Moussan från Libanon, IPCC Kent Benediktsson från Sverige, DG John Jagd
från Danmark, DG Thorkell Cyrusson från Island, DG Andrus Köre
från Estland och DG Eva Friedrich
från Tyskland.
Finlands Lionsförbunds årsmötesveckoslut handlar inte bara om årsmötet. Redan på fredag hölls styrelse- och guvernörsrådsmöte och
på kvällen hölls öppningsfesten
med efterföljande kvällsunderhållning. Fredagen var även vikt för sidoprogram bl.a. vindkraftseminarium,

mopedbilsevenemang och finalen i
Skeba-ungdomsbandtävlingen. Årsmötesförhandlingarna fördes på lördagen som avslutades med kvällsfest
och dans och musik och ”Tangons
magi” med Eino Grön. På söndagen
återstod avslutningsfesten och en
trygg hemfärd.

Fokus
på ledarskap
Då ordförande, CC Asko Merilä framförde Lionsförbundets hälsning vid
öppningsfest på fredagen, betonade
han inledningsvis att den internationella dimensionen i vår verksamhet
kommer att visa en större roll. Till
vår växande organisation behöver vi
flera unga medlemmar och allt flera
klubbar. För att locka unga språkkunniga, internationellt inriktade med i
verksamheten, ska vi visa upp de
fönster mot omvärlden som vi har.
Det gäller bara här att fråga dem och
grunda lämpliga klubbar för dem.
Enligt ordföranden har ledarskap
och behovet av förändringar aktualiserats i många sammanhang.
Det räcker inte bara med att vi tjänar och hjälper dem som mest är i
behov av hjälp. Genom bättre ledarskap stärks även vår förmåga att
hjälpa. Vid klubbens aktiviteter och
sammankomster kan vi få ytterligare
energi ifall vi tillämpar ett vetenskapligt synsätt på ledarskap där ledar-

skap, i en ständigt föränderlig värld,
tar fasta på förtroende, motivation
och förnyelse.
Ändring i lionsledarkapet betyder det att de element som gör en
starkare sprids bland medlemmarna
i klubben och i hela förbundet. I förbundet sker ledandet på två nivåer.
För det första bör inriktningen på
lekmannaledningens verksamhet
vara att dra upp riktlinjerna för förbundets verksamhet och föra ut dem
på fältet, att ställa upp ramarna för
ekonomin och framtida verksamhet
samt att övervaka aktuell och kommande verksamhet speciellt med
stöd av revisorerna.
Den andra nivån är det professionella ledarskapet som innebär beredning av ärenden för förtroendemannaorganen och att verkställa besluten enligt de riktlinjer som man dragit upp. Den operativa ledningen bör
ske via teamarbete på kansliet lyhörd
för förtroendemannakårens åsikter.
På det sättet kan medlemskåren via
växelverkan göra en större insats i
utvecklandet av vår verksamhet.

Vicepresidenten
imponerad av vår
verksamhet
Efter att stadsdirektör, lion AinoMaija Luukkonen framfört stadens
hälsning höll 2:a internationella vicepresidenten Dr Jitsuhiro Yamada fest-

2:a internationella vicepresidenten Dr
Jitsuhiro Yamada fördjupar sig med
intresse i informationsmaterial om
Lionsförbundets aktiviteter som riktar
sig till barn och ungdom. Foto: BVL

talet där han bl.a. sade att han är
stolt över de finländska lionens prestationer, speciellt vårt arbete för och
bland ungdomar. Det kan hållas som
modell för den övriga lionsvärlden.
För 2:a vicepresident Yamada har den
egna erfarenheten lärt att vårt arbete
kvalitetsmässigt bör hålla måttet.
Utmärkt service är ett av nyckelorden i vår verksamhet.
Han redogjorde också för medlemssituationen i Japan där man
under de senaste åren mist 15 000
medlemmar. Kvinnornas andel av
medlemskåren är också mycket låg.
Han har själv uppmuntrat klubbarna
att ta med makar och barn som medlemmar och med detta har man nu
arbetat hårt. Under det senaste verksamhetsåret ökade medlemsantalet
med 15 000. Ingen trodde att så
skulle ske. Men har man en dröm
ska man göra sitt bästa för att förverkliga den.
Dr Yamada sade att han var väldigt imponerad då han hörde att Finland intar en topplacering i världen
då man ser till antalet lion i förhållande till folkmängden. De finländska lionen har fått fram fina ledare
på det internationella planet. Som
ett exempel nämnde han sin goda
vän Harri Ala-Kulju. Han hoppades avslutningsvis att de finländska lionen ska fortsätta med sitt fina
arbete och med ett starkt ledarskap
låta en kraftig vind blåsa från Europa
och från ett av lionsverksamhetens
ledande länder.

DG Jari Rytkönen vald
till vice ordförande
Distriktsguvernörerna (fr.v.) Tommi Virtanen, Antti Hynnä, Matti Reijonen, Eero Vilén och Heikki Saarinen belönades med IP`s Certificate of Appreciation för den goda medlemsutvecklingen i sina respektive distrikt. På bilden flankeras de av PID Tapani Rahko och generalsekreteraren Maarit Kuikka. I mitten 2:a internationella vicepresidenten Dr
Jitsuhiro Yamada. Foto: BVL
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Vid årsmötet valdes VCC Tuomo
Holopainen, LC Helsinki/Vuosaari
enhälligt till förbundets ordförande
för perioden 2014–2015. Då det i

tatet var att styrelsen består av ordförande, CC Tuomo Holopainen,
viceordförande, VCC Jari Rytkönen,
Föregående ordförande, IPCC Asko
Merilä, DG Esko Hietanen, DG Sini
Eloholma, PDG Eero Ipatti och PDG
Kerttu Illikainen

Bokslutet visade
överskott

Humöret hölls på topp då man fick
höra på fältväbel U.W. Karjulas (alias
lion Olli Mustaniemi) utläggningar.
Foto: BVL

viceordförandevalet endast fanns
en kandidat, kunde DG Jari Rytkönen, LC Uurainen, enhälligt väljas
till posten.

Uleåborg
årsmötesort 2018
Uleåborg var enda sökande till ort
för årsmötet 2018 och valdes enhälligt till arrangörsort 2018. Årsmötet
hålls i Sotkamo 2015, i Åbo 2016
och i Joensuu 2017.

Distriktsguvernörer
2014–2015
Vid årsmötet konstaterade även förslaget till distriktsguvernörer för perioden 2014–2015 vilka är: Pertti Tenhunen, LC Tarvasjoki (A), Sanna
Siissalo, LC Espoo/City (B), Kaisa
Vainio, LC Janakkala/Idat (C), Veijo
Suhonen, LC Otava (D), Esko Hietanen, LC Lempäälä/Kanava (E), Erkki
Ammesmäki, LC Vimpeli (F), Kyösti
Mikkonen, LC Muurame (G), Jouko
Hirvonen, LC Outokumpu/Kupari
(H), Susanna Saranlinna, LC Oulu/
Hannat (I), Pekka Seppä, LC Jäppilä (K), Markku Ilmavirta, LC Pello
(L), Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun (M), Sini Eloholma, LC Helsinki/Aurora (N), Heikki Hemmilä,
LC Ylivieska (O).
Den slutliga utnämningen skedde
i början av juli vid det internationella
årsmötet i Toronto, Kanada.
Omedelbart efter årsmötet samlades det nya guvernörsrådet till konstituerande möte bl.a. för att välja
styrelse for verksamhetsåret. Resul-

Förbundets verksamhetsberättelse
och bokslut för 2012–2013 godkändes och ansvarsfrihet beviljades
de redovisningsskyldiga. Bokslutet
visade ett överskott på 35 204,93
euro för verksamhetsåret 2012–2013
mot ett överskott på 2 337,75 under
det föregående året. Budgeten
för verksamhetsåret 2014–2015
godkändes med oförändrad medlemsavgift på 33 euro/medlem.

Klubbmotionerna
Totalt nio klubbmotioner hade
inlämnats för behandling på årsmötet Dessa finns omnämnda i ett tidigare nummer av LION-tidningen.
Årsmötet beslöt enhälligt i enlighet
med guvernörsrådets beslut vilket
betydde att tre motioner godkändes,
två av dem gällde julkortsaktiviteten.
LC Rauma/Kanali Helme hade föreslagit att man för barn och ungdomar ordnar en teckningstävling där
motivet är julkort. Julkortet/-korten
som utgår med seger skulle tas med i
Lionsförbundets utbud av julkort. LC
Hamina/Varvara föreslog för sin del
att man ordnar en planeringstävling
för julkort i vilken t.ex. klubbmedlemmarna och deras familjer kunde
delta. Den tredje motionen som godkändes var
Inlämnad av LC Sastamala/Vammala som föreslog att Finlands Lionsförbund skulle övergå till en modell
med två vice ordförande vilket skulle
motsvara situationen i distrikten.
Till tema för verksamhetsåret
2015–2016 valdes ” Lions – många
sätt att göra gott”.

Stadgeändring
Under de senaste åren har det i
medlemskåren livligt diskuterats
rätten för arrangörerna att uppbära
deltagar- och mötesavgift av deltagare i förbundets årsmöte. Saken har
utretts under året där man i ärendet
även har hört Patent- och registerstyrelsen. Den omtalade avgiften
kan uppbäras ifall denna möjlighet
omnämns i organisationens stadgar. Årsmötet godkände en stadgeändring där rättigheten att uppbära
en deltagar- och mötesavgift nämns
i Finlands Lionsförbunds stadgar § 9.

Understödsbevis åt
PID Harri Ala-Kulju
Årsmötet 2012 i Jyväskylä gav
PID Harri Ala-Kulju understödsbevis för åren 2012–2014 för posten
som internationell vicepresident.
Då understödsbeviset enligt stadgarna bör förnyas vartannat år var
det nu igen aktuellt. Årsmötet beslöt
med acklamation att bevilja PID Harri
Ala-Kulju understödsbevis som gäller verksamhetsåren 2015–2016 och
2016–2017.

Belönade vid årsmötet
Vid årsmötet i Björneborg utdelades
belöningar åt förtjänta lion.
Presidential Award beviljat av
internationella presidenten Barry J.
Palmer fick IPCC Seppo Söderholm,
CC Asko Merilä, MD-SC Reijo lkäheimonen, MD-GMT koordinator Maija-Liisa Heikkilä, MD-GLT koordinator Rafael Frans och PCC Harri Forss.
Internationella
presidentens
Leadership Award fick VCC Tuomo
Holopainen, Lion Eero Arvo, PDG Bo
Lindberg, Lion Taisto Jantunen, PDG
Reijo Stedt och PDG Torsti Ruokoski.
Den internationella utmärkelsen
Leo of the Year 2012–2013 Leo Satu
Pamilo.
IP`s Certificate of Appreciation fick DC Reima Nyrhivaara, Lion
Martti Metsäketo, DG Tommi Virtanen, DG Antti Hynnä, DG Eero
Vilén, DG Matti Reijonen och DG
Heikki Saarinen.
Melvin
Jones-medlemskårens
erkänsla för gjorda donationer tilldelades lion Tauno Hammar (Guldnål med safirer).
Youth Camp and Exchange Chairperson Award (Ungdomsutbytets
Top Ten – pris) MD-YC Tuula Rantaeskola.
Inhemska förtjänsttecknet med
tre heraldiska rosor gick till PID
Tapani Rahko, Inhemska förtjänsttecknet med två heraldiska rosor till
PDG Otfried Blümchen och Medal of
Merit till Lion Vieno Jantunen PDG
Helena Rahko.
Förbundets bordsstandard tilldelades den föregående periodens ordförande IPCC Seppo Söderholm.
Miljöpriset för årets miljögärning
gick till LC Järvenpää/Jean Sibelius.
PIP Tae-Sup Lees pris fick denna
gång LC Sipoo-Meri-Sibbo. Priset får
årligen den klubb som under perioden mest har höjt medlemsantalet
från under 20 medlemmar till mins
20.
Även Arne Ritari -stiftelsen
belönade förtjänta lions. Stiftelsens förtjänsttecken med tre

heraldiska rosor tilldelades PDG
Reino Sihvola. DC Matti Tallgren,
RC Sinikka Uola och DC Kari
Inkeroinen fick förtjänsttecknet med
två heraldiska rosor och motsvarande med en heraldisk ros fick DC
Silja Salokas. Arne Ritari -stiftelsens
bordsstandard överräcktes till PCC
Seppo Söderholm.
I tävlingen mellan distrikten då
det gällde inkomster från adressförsäljning/medlem var ordningsföljden: 1. I-distriktet (pris 800 euro)
2. H-distriktet (600 euro) 3. E-distriktet (400 euro).
Då det gällde tävlingen om mest
betalda adresser var ordningsföljden: 1. LC Liminka/Liminganlahti
(pris 600 euro) 2. LC Vilppula (500
euro) 3. LC Vantaa/Kaivoksela (400
euro) 4. LC Sotkamo, LC Kaipainen
och LC Jokioinen(100 euro)

SKEBA segern gick
till Tikkakoski
I samband med årsmötesevenemanget ordnades den nu redan traditionella ungdomsbandstävlingen
SKEBA. Justice Theory från Tikkakoski utgick som segrare. I bandet ingick Valtteri Saharinen/sång
och gitarr, Taneli Ahonen/gitarr
och bakgrundssång, Riku Lehto/bas
och bakgrundssång och Juuso Liukkonen/trummor. Det här året hade
man som samarbetspartner MTV
och Tukikummit-stiftelsen
Tack till lionsklubbarna i Björneborg. Vi hölls på gott humör,
t.o.m. vädergudarna var gynnsamt
inställda. Solen sken när vi var ute
och det regnade då vi var inne. BVL

Här överlåter den inkommande förbundsordföranden Tuomo Holopainen årsmötesspiran till arrangörerna
av årsmötet 2015, Sotkamo/Vuokatti
och huvudkommitténs ordförande
Aarto Mäkinen. Foto: BVL.

4/14 LION 77

Generalsekreterarens spalt

Varför finns Lionsförbundet?
Under periodens 2013–2014 sista
dag träffade jag en person som till
sitt yrke stöder, sparrar och konsulterar organisationer speciellt i ärenden som gäller medlemsrekrytering,
marknadsföring och kommunikation. Jag presenterade varumärkesarbetet och resultaten av Taloustutkimus välkändhetsenkät. Vårt budskap ”Många sätt att göra gott” fick
ett gott mottagande.
Under diskussionen fick jag frågan om vi har funderat över varför
vi överhuvudtaget finns till? Vad
skulle hända ifall Lionsförbundet
skulle upphöra att existera? Vilka
egenskaper vill vi föra fram? – Där
har vi frågor så det förslår.
I det ögonblicket gjorde jag ett
beslut att vi under perioden 2014–
2015 svarar på de här frågorna
TILLSAMMANS! Arbetet med vårt
varumärke och till den anslutna
s.k. distriktsrundan ger en möjlighet till detta. I skrivande stund är
distriktsrundans tidtabell färdig
med undantag av några distrikt. Följ
med distriktsguvernörernas informationsbrev, Lion-meddelandena och
www-sidorna då det gäller varumärkesdagen och kom med!
Årsmötet i Björneborg avslutade
den inhemska lionsperioden, inter-

nationella mötet i Toronto öppnade
den följande
Ungefär 2 000 lion samlades i början av juni till årsmöte i Björneborg.
Tack till alla som deltog och speciellt stort tack till årsmötesarrangörerna! Du kan läsa mera om årsmötets beslut och veckoslutets händelser på den här tidningens sidor.
På LCI:s internationella möte i
Toronto fanns 69 finländska deltagare. Under resan upplevde man
många höjdpunkter, ett av dem var
valet av PCC Jouko Ruissalo till medlem i organisationens internationella
styrelse för åren 2014–2016. Jouko,
välgång och lycka i ditt uppdrag!
De finländska lionen fick även
uppleva en oförglömlig kväll i ”Suomi-koti” i Toronto. Detta och många
andra händelser i Toronto kan du ta
del av via artiklar i den här tidningen.

Internationella
presidenten Joe
Prestons tema ”Starkare
tillsammans”
I Toronto öppnade den internationella presidenten Preston sitt tema
och periodens mål för deltagarna
vid mötets plenarsession. Ett av
målen gäller medlemsutvecklingen.

Prestons budskap till fältet är ”Ask1”
d.v.s. fråga en ny medlem att komma
med i verksamheten. Om varje lion i
209 lionsländer (Azerbajdzjan är det
nyaste lionslandet!) frågade en ny
medlem att komma med i verksamheten och samtidigt skulle se till att
de nuvarande medlemmarna stannade kvar, skulle lionflocken växa
betydligt.
Ett annat av Prestons budskap
var ”Put your pin into action!”. Med
det här menar man bokstavligen att
man sätter våra pins i arbete d.v.s.
låter dem synas. Preston berättade
även en historia från en savannfärd i
Afrika där han hade stött på ett lejonpar. Lejonhannen hade i något skede
fått nog av de störande, överflödiga
åskådarna som följde med parets
kuttrande och rutit till några gånger
med sådan inlevelse att beundrandet
av lejonen hade slutat med det. Utgående från det här, är Prestons förhoppning att även vi som lion skulle
ryta till på ett övertygande sätt och
att vi skulle lämna spår av tassarna
i vår verksamhet. Det här önskemålet från den internationella presidenten passar oss bättre än bra. Om spår
efter tassarna har vi redan börjat tala
om i samband med varumärkesarbetet. Till slut tände Preston sin publik
med budskapet ”You can – you are
a lion!” (Du kan och förmår – du är
ett lion!).

Medlemsregistret
och årsboken

Generalsekreteraren Maarit Kuikka tillsammans med det internationella
presidentparet Joe och Joni Preston i Toronto. Foto: Esa Ojapelto.
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Enligt förbundets styrelses beslut
är antalet Lionårsböcker perioden 2014–2015 12 000 st. Årsböckerna delas ut på samma sätt
som senaste år vid de distriktsforum som hålls under hösten. Årsbokens upplaga har medvetet minskats då man kan kontrollera medlemsuppgifterna i medlemsregistret.
Du behöver endast en e-postadress
som är lagrad i medlemsregistret och
inloggning som medlemsregisteranvändare. Därtill kan man skriva ut i
PDF-format årsbokens s.k. A-del från
www.lions.fi – För medlemmar.
Under den påbörjade perioden
fortsätter man ännu att utveckla
medlemsregistret. Det är viktigt för
sekreterarna att observera att klubbens uppgifter bör kontrolleras och
aktivitetsrapporten fyllas i månat-

ligen. Bara på det sättet blir medlemsregistret ett verktyg som betjänar alla och som man kan utnyttja i
kommunikationen och i hela utvecklingsarbetet inom lionsverksamheten.

Röda Fjädern och
lionsverksamhetens
100-årsjubileum
Trots att Röda Fjädern-insamlingen
och LCI 100-årsfirandet ännu ligger
i framtiden (2016–2017) är den
påbörjade perioden viktig med
tanke på planeringen av dessa begivenheter. Nu skapar man grunden
för att allt ska lyckas. Det är skäl att
redan i detta skede notera att världen har förändrats sedan den föregående Röda Fjädern-insamlingen.
Gamla knep fungerar inte längre för
att vi ska nå det insamlingsmål på
fem miljoner euro som årsmötet har
fastställt.
I Toronto inledde man också kampanjen som ansluter sig till lionsverksamhetens 100-årsjubileum. Det
världsomfattande målet är att med
våra aktiviteter under åren 2014–
2017 nå 100 miljoner. För att få våra
aktiviteter med i jubileumskampanjen, bör varje klubb regelbundet
rapportera sina aktiviteter via MyLCI-systemet. Om detta gör man upp
direktiv genast i början av perioden.
Därtill publicerade man organisationens 100-årsjubileumslogo.
Röda Fjädern och LCI 100-årsevenemangen är en betydande kraftansträngning för varje lion – men
även en utmärkt möjlighet att skapa
en aldrig tidigare skådad synlighet
för vårt arbete och vår existens. –
Vi klarar av det – därför att vi är lion!
***
En fartfylld början på året för alla. Låt
oss lämnar efter oss märken av tassarna och skapa lionsberättelser för
att berättas vidare!

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Obs: kom ihåg oss också på
Twitter#LionsFinland.

På två minuter till internationell direktor
Sedd ur finländarnas synvinkel
var det internationella årsmötet i
Toronto mera betydelsefullt än det
föregående därför att man där, efter
en paus på sex år, valde en finländsk
medlem, internationell direktor, ID,
till världsorganisationens styrelse.
Då valet i hemlandet hade gjorts,
borde medlemskapet i styrelsen
mera vara ett utnämningsärende än
ett val. Så var det också egentligen
men nog fanns det många etapper
på den resan.
I den internationella styrelsen
sitter sex representanter för Europa.
Platserna fördelas ungefär vart
tionde år enligt en reviderad turlista.
På listan har Finland rätt bra med
platser då vi är Europas fjärde största
land mätt med medlemsantalet.
Under de senaste åren har vi visserligen bytt turer p.g.a. Harri Ala-Kuljus
kampanj därför att man inte kan ha
en internationell direktor samtidigt
som det finns en ikraftvarande presidentkandidatur. Nu finns det ändå
en lämplig paus i ansökningsturerna
och man kunde använda sig av vår
tur att få en styrelseplats.
Allt började med kandidatvalet i
Finland våren 2013. Då det endast
fanns två kandidater och bägge var
från N-distriktet, var det distriktsmötets sak att förrätta valet. Efter
en två minuters presentation gav
segern i valet fullmakt till Förbundets årsmöte som även godkände
valet och så var kandidaturen klar.
Sedan var det bara att sända papperen till lionsorganisationens huvudkontor i Oak Brook. Då kandidatens
och klubbens skulder hade utretts,
fick man ta itu med 10 sidor av frågor om egna, makans och familjens
planer och preferenser.

Började med en lunch
I Toronto hade kandidaterna väl
tilltaget med eget program. Den första officiella programdelen var en
gemensam lunch, Candidates luncheon, för alla kandidater. Förutom
ätandet stod en två minuters presentation på programmet. Det fanns
flera sökande till vissa ledarpositioner men redan på lunchen meddelades det om att man tog tillbaks
sin kandidatur. Följande möte efter
lunchen var utnämningskommittén, Nomination Committee, där
kandidaterna skulle bekräfta sitt
deltagande i valet. Alla överflödiga
kandidater drog sig ur valet utom

Som den finländska ID kandidaten Jouko Ruissalos presentatör fungerade naturligtvis PID Harri Ala-Kulju. Foto: RNen.

Bob Corlew och Mike Butler då det
gällde posten som andra vicepresident. Valets spänningsmoment var
ett faktum.
Trots att det i valet fanns bara
en kandidat till varje uppgift förväntade man sig att kandidaterna
skulle presentera sig på de olika ländernas mottagningar. Även jag deltog i Frankrikes och Belgiens morgonkaffetillställning där jag höll ett
presentationstal. Därtill besökte vi
tillsammans med Pirkko Schweiz/
Österrikes, Tysklands, Italiens,
Indien-Bhutans och Isaame-områdets mottagningar. Harri och Sirkku
Ala-Kulju mar med på turnén. Det
kom nog flera inbjudningar men tidtabellen tillät inte att man deltog.

Tiden räckte till för
presentationen
Den egentliga presentationen inför
omröstningen skedde under den
andra plenarsessionen. Ett tvåminuters valtal inför ishallspubliken
var i sig självt en utmaning. Enligt
vedertaget bruk började presentatören Harri Ala-Kulju och jag fortsatte
med min egen andel. Vi lyckades
hålla ihop helheten och de två tidkontrollörerna behövde inte ingripa
i vårt anförande.
Det andra officiella presenta-

tionstillfället var Candidates Caucus,
Kandidaternas presentation, genast
efter plenarsessionen. På plats fanns
ca 500 åhörare och igen var tidsgränsen satt till två minuter. Presidenten Barry Palmer fungerade som tidkontrollant. Jag lade till lite humor
i min presentation och det hade en
bra inverkan på åhörarna. Så verkade
det i alla fall efter applåderna.
Man for till valet tidigt på morgonen. Presidentkandidaternas livliga
kampanjerande i närheten av röstningsplatsen bidrog till spänningen
inför valet. Valresultatet offentliggjordes vid slutsessionen som började efter valet. Som väntat segrade
Bob Corlew klart och vi finländare
var nöjda. De valda kandidaterna
utnämndes under mötet.
Den nyvalda styrelsen höll ett
möte omedelbart efter slutsessionen. En känsla av lättnad var det
som infann sig efter valprocessen
trots att slutresultatet var klart redan
vid ankomsten till Toronto.

Genast med i
medlemskommittén
Den första dagen som styrelsemedlem började med fotografering och
sedan for man för att höra på resedirektiv. Den officiella mötesräckan
började med kommittémöten. Jag

hade utsetts till medlem i Medlemskommittén som enligt namnet
behandlar medlemsärenden. Vad vi
egentligen gör blev inte klart ännu
under det konstituerande mötet.
Gruppen föreföll ha samarbetsförmåga varför vi säkert klarar av vår
uppgift.
Direktorns uppgift i styrelsen är
en sak att ta på allvar. Hela organisationens förmåga att skapa resultat och utvecklas beror mycket på
vilken vägledning styrelsen förmår
ge åt medlemskåren. Styrelsen sköter
hela världens ärenden. Som finländare ämnar jag så klart se till att våra
möjligheter att fortsätta vår lionstjänstgöring bevaras och förbättras.
Jag är säker på att vi finländare även
har någonting att ge i det gemensamma utvecklingsarbetet. Viktigt är
också vårt gemensamma mål att få
Harri Ala-Kulju till president för vår
organisation.
För uppgiften som direktor förbereder man sig nu i början av augusti
vid det utbildningstillfälle som ordnas i Oak Brook och som säkert
behövs för att man ska behärska den
utmanande uppgiften. Hur berättelsen fortsätter kan man läsa om i följande styrelsebulletin.
Jouko Ruissalo
Internationell direktor 2014–2015
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Lionskansliet i Malm presenterar sig
Vid Lionsförbundet arbetar, förutom generalsekreteraren, sex ordinarie anställda. Dessutom är Lions Questhuvudutbildaren på kansliet en gång i veckan. Personalen presenterar sig i det följande. Texterna är oförkortade
d.v.s. kommer från skribentens egen penna.
Frågorna:
1. Vem är jag, vad gör jag?
2. Mina mest centrala
arbetsuppgifter.
3. Vad tycker jag om i mitt
arbete?
4. Vad upplever jag som
utmanande?
5. Hälsningar till
medlemmarna
1. Jag är organisationssekreterare
Susanna Gustafsson och fungerar närmast som generalsekreterarens assistent.
2. Jag kom till kansliet via leoverksamheten och fjäderinsamlingen
och under åren har jag mångsidigt
hunnit bekanta mig med kansliets
olika funktioner. Jag har fått konkret erfarenhet från lionsfältet då jag
under ett par år som bisyssla redigerade LION-tidningens svenskspråkiga sidor och numera är jag även
själv medlem i en lionsklubb. Mitt
deltagande i NSR-, EF- och Convention-möten har varit till stor hjälp i
mitt arbete då det varit kopplat till
utrikeskorrespondens och att hjälpa
till med researrangemang. Jag deltar
också aktivt i arragerandet av inhemska möten såsom guvernörsrådsmöten och årsmöten.
3. Som
generalsekreterarens
assistent kan nästan vad som helst
höra till mina arbetsuppgifter. En
dag är knappt den andra lik och jag
har för länge sedan lärt mig att det
inte lönar sig att på förhand planera
den följande dagens arbetsuppgifter.
Till exempel kan en kontakt vända
upp och ner på hela dagen, t.o.m.
hela veckan. Emellanåt svarar jag på
de mest underliga frågor varför det
räcker till med utmaningar. Därför är
mitt arbete också så intressant och
mångsidigt. Nuförtiden hör till mina
arbetsuppgifter också att se till vårt
nästan 30 år gamla Lionshus.
4. Utmanande men samtidigt motiverande är den ständiga
brådskan som har lärt mig att prioritera mina arbetsuppgifter enligt
hur viktiga och brådskande de är.
Därför vill jag här komma med ett
önskemål till våra medlemmar. Då
det gäller ärenden som hör till min
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kollega, skulle man helst vända sig
direkt till henne.
5. Jag önskar alla en bra början
på verksamhetsperioden.
1. Jag är Kaisa Hartzell, informationssekreterare
2. Jag sköter om förbundets
interna och externa kommunikation
tillsammans med förbundets kom
kommunikationsledare och generalse
generalsekreteraren. Jag skriver nyheter och
uppdaterar förbundets webbsidor.
Jag sammanställer årligen förbundets
verksamhetsberättelse, kallelsen till
årsmötet samt årsboken.
3. Jag tycker om att jag får lära
mig nytt och att också vara skapande och det att jag får använda
mig av mina språkkunskaper i samband med översättningsuppgifter.
Överraskande nog hade jag nytta av
t.o.m. japanskan då jag i Björneborg
kunde säga några ord till 2:a internationella vicepresidenten Dr Jitsuhiro
Yamada!
4. Den mest utmanande arbetsuppgiften är absolut sammanställandet av årsboken. Sidorna är många
och uppgifterna ska begäras in
från många olika håll. Vårens stora
brådska här på lionskansliet skapar
mera spänning. Boken blir ju ändå
alltid färdig.
5. Sköt om er klubbs webbsidor,
de utgör ett viktigt fönster utåt för
den lokala lionsverksamheten.
1. Jag är Satu Hildebrand, Lionsförbundets försäljningssekreterare
2. Jag ansvarar för Lions klubbmaterialförsäljning i Finland och sköter förtjänsttecken- och belöningsärenden samt kansliets kundservice.
3. Kundbetjäning såväl i telefon som på kansliet och på årsmötet tillsammans med lionen är belönande och motiverande. Jag tycker
om att jag får sköta hela kundmaterialförsäljningskedjan från början till
slut: beställningarna från USA, försäljningen och den regelbundna rapporteringen till huvudkontoret. Den
goda andan på kansliet är också en
viktig sak.
4. Jag upplever som utmanande
det att materialförsäljningen och
belöningsärendena sköts med små
resurser och tidvis hopar sig därför arbetsuppgifterna. Att förena

Lionskansliet firar Näsdagen 23.10.2013. På bilden från vänster Sari Pirinen,
Kaisa Hartzell och Susanna Gustafsson. Framför näsan generalsekreteraren
Maarit och Paula Westling. Bakom Paula står Satu Hildebrand och Marja Pakkanen. På bilden även Vieno Jantunen som hjälpte till med kansliarbeten under
oktober. Ulla Sirviö-Hyttinen kunde tyvärr inte delta i firandet.

kundbetjäningen och övrigt arbete
är tidvis utmanande beroende på de
avbrott som förekommer.
5. Tack till alla mina härliga kunder. Med er har det varit en glädje
att arbeta. I världen finns det inte
många motsvarande Lionsbutiker som gör att det är lätt att skaffa
varor till Finland. Ju mera lionslogon
syns vid olika evenemang och pinsen
på bröstet, desto bättre känner man
till lionen. Det lönar sig att bekanta
sig med det förnyade direktivet för
utmärkelser på förbundets webbsidor. Direktivet hittas på området för
medlemmar vid punkten Lionsverksamhetens anvisningar. Man har
också gjort en sammanfattning som
förutom på nätet även finns i årsboken. Belöningar är ett bra sätt att
motivera klubbens medlemmar.
1. Jag är Marja Pakkanen ekonomioch medlemssekreterare.
2. Av min arbetsdag går den
mesta tiden åt att sköta ekonomiärenden, med andra ord att sköta penningrörelsen. Förbundet har många
slag av projekt vars penningärenden och uppföljning jag sköter. Förutom förbundets egna projekt sköter
jag Arne Ritari-stiftelsens, Sri Lanka
Fadderbarnens, Sri Lanka Vännernas
och Röda Fjäderns penningaffärer.
Till mina uppgifter hör också att fakturera medlemsavgifter, ARS-adresser, Sri Lanka Fadderbarnen och prenumerationsavgifter på LION-tidningen. Förutom penningärendena
är mitt andra delområde uppgiften

som huvudanvändare av medlemsregistret. Ni kan vända er till mig om
det finns problem med medlemsregistrets underhåll eller om ni vill ha
papperen som behövs när man grundar en klubb. Den nya medlemmens
folder kan man däremot beställa från
klubbmaterialförsäljningen, Satu Hildebrand.
3. Mångsidigheten i mina arbetsuppgifter är en trevlig sak men tidvis tränger sig brådskan på. Jag får
många e-postmeddelanden och
tyvärr hinner jag inte alltid p.g.a.
ekonomiärendena svara på dem
genast.
4. Som hälsning till medlemmarna då det gäller betalningsärenden rekommenderar jag att kassören läser anvisningarna i årsboken
för kassörer och då det gäller medlemsregisterärenden uppmuntrar jag
alla medlemmar att logga in på vårt
elektroniska medlemsregister. På
nätet kan således varje medlem se
årsbokens uppgifter om medlemmar
och klubbar i Förbundets medlemsregister. Sekreteraren har därför en rätt
så ansvarsfull uppgift att hålla informationen i medlemsregistret uppdaterad. Bra har ni klarat er. Fortsätt på
samma sätt.
5. Den som frågar går inte vilse,
alltså man får ringa eller sända
e-post.
1. Jag är Lionsförbundets serviceoch medelanskaffningssekreterare
Sari Pirinen.
2. Till mina arbetsuppgifter hör

bl.a. att hålla kontakt med distriktens service- och medelanskaffningsansvariga, att skapa aktiviteter tillsammans med distrikten, att delta
i service- och medelanskaffningsbranschens arbetsgrupper, att kartlägga nya medelanskaffningsformer
samt att utveckla och upprätthålla
nätbutiken.
3. Det trevligaste i mitt arbete är
de omväxlande arbetsuppgifterna
och att få ha att göra med olika
människor.
4. Jag började arbeta vid Lionsförbundet så sent som från början
av 2014 varför jag ännu har mycket
nytt att lära mig.
5. Jag önskar att lionen även i
fortsättningen modigt skulle vara i
kontakt med mig i ärenden som gäller service- och medelanskaffningsbranschen.
1. Jag är Ulla ”Ultsi” Sirviö-Hyttinen, Lions Quest-programmets
huvudutbildare/utbildningskoordinator
2. Mina mest centrala arbetsuppgifter är att tillsammans med LQ-arbetsgruppen ansvara för förverkligandet och utvecklandet av LQ-programmet i Finland samt att på ett
internationellt plan informera om
genomförandet av LQ-programmet i
Finland. Till den här helheten ansluter sig intimt en mångsidig marknadsföring av programmet, kartläggning av utomstående bidrag och
samarbete med övriga intressegrupper som har barnens och ungdomar-

nas välmående på sitt program samt
även med undervisningsväsendet.
Jag ansvarar för vårt 7 personer stora
utbildarteam och fungerar som utbildare samt som Finlands andra Senior-utbildare (utbildarnas utbildare).
3. Mitt arbete är mångsidigt
och belönande. Utbildningsväsendets olika nivåer samt intressegrupperna har blivit bekanta. LQ-arbetsgruppens, generalsekreterare Maarits och utbildarteamets engagemang
och intresse för LQ-programmet hjälper mig att föra saker framåt på det
praktiska planet. Samarbetet med
Quest-sekreteraren Paula är tydligt,
effektivt och samtidigt även roligt.
4. Den ekonomiska situationen
ute i samhället återspeglas även i
skolvärlden och en utmaning för
vårt program är hur vi ska få tillräckligt med deltagare på utbildningstillfällena. Ett program som funnits länge kräver också en ständig
uppdatering av utbildningsmaterialet och en mångsidig marknadsföring/information både gentemot
lionsklubbarna och målgrupperna.
För att kunna utveckla utbildningsmaterialet och för marknadsföringen
behöver vi extern finansiering och
att få dessa utomstående sponsorer
att stöda vårt program har visat sig
vara en utmaning.
5. Ett tack till alla medlemmar
som har gjort det möjligt att förverkliga LQ-programmet. Ifall ni vill veta
mera ska ni fråga klubbens Quest-ansvariga eller distriktets Quest-ordförande. Läs förbundets/distriktets

LQ-webbsidor samt se på det videomaterial som finns där. Be någon
som varit på LQ-utbildning att på
en klubbafton berätta om programmet och ni kan, om det bara är möjligt, själva delta i en LQ-utbildning.
Vi utbildar distriktets nyckelpersoner på vår Road Show-turné och jag
hoppas att i deras bulletiner finns
information om programmet och
utbildningarna.
1. Jag är Quest-sekreterare Paula
Westling.
2. Jag har varit anställd vid förbundet i nästan 20 år och har därför mångsidigt kunnat bekanta mig
med förbundets verksamhet och
olika uppgifter. Under de senaste
drygt tio åren har jag fungerat som
sekreterare inom Quest-programmet.
Jag sköter om de praktiska arrangemangen kring Quest-kurserna allt
från reservering av kursutrymmen,
mottagning av anmälningar, sändning av inbjudan till kurserna, fakturering och uppföljning. Jag beställer tryckning av Quest-handböcker,
underhåller den elektroniska inlärningsplattformen och sköter övriga
allmänna uppgifter som hör till
kurssekreteraren. Jag svarar på frågor som kommer både från lion och
från lärare som vill gå på kurs, deltar i marknadsföringen av utbildningarna och i informationen om dem.
Jag fungerar som Quest-arbetsgruppens sekreterare. Fakturering som
berör ungdomsutbytet hör också
till mig.

3. Jag upplever mitt arbete
som mångsidigt och betydelsefullt. Arbetsdagarna är omväxlande, uppgifterna är många men
de är meningsfulla och därför motiverande. Inom programmet verkar
många trevliga samarbetspartner,
både lion och lärare, med vilka det är
en glädje att arbeta. Också samarbetet med övrig personal på kansliet är
smidigt. Arbetet är givande även av
den orsaken att lärare som gått kursen ger mycket berömmande respons
på programmet.
4. Som vår koordinator Ulla
för sin egen del berättade har det
av många olika orsaker blivit mera
utmanande att ordna kurser och
att få lärare på kurs. Vi bör fortsättningsvis utveckla vår verksamhet så
att Quest förblir livskraftig och att
våra kurser är konkurranskraftiga
med tanke på övrigt utbildningsutbud inom utbildningssektorn.
5. I varje distrikt finns en aktiv
Quest-ordförande som du kan kontakta och berätta om din klubbs önskemål och vilja att sända lärare på
kurs. Jag svarar också gärna på frågor. På webbsidorna hittar man en
mängd grundfakta om Quest-programmet och det lönar sig att
bekanta sig med sidorna ifall programmet inte är bekant från tidigare.
Maarit Kuikka
generalsekreterare som har
sammanställt texten och som
gläder sig över sina flitiga
medarbetare

Ge ditt stöd åt ungdomen -lotterna perioden 2014–2015
två personer inklusive hotell. – d.v.s.
sammanlagt 20 lyckliga kan vinna
en oförglömlig resa till vår internationella organisations största möte.
Och det finns förstås mycket annat
att uppleva på Hawaii. Andra vinster
är inhemska Jopo cyklar och inhemska linnetextiler. På det här sättet
stöder man även sysselsättningen i
vårt land.

Vid årsmötet i Björneborg i juni godkände man att Lionslotterna, som
är bekanta för alla, är en av lionens
gemensamma medelanskaffningsaktiviteter för att stöda serviceaktiviteter riktade till barn och unga. Då
Lionsförbundets nuvarande ordförande Tuomo Holopainen i sitt tal
redogjorde för den kommande perioden, uppmuntrade han klubbarna att
ivrigare än tidigare delta i förbundets
medelanskaffningsaktiviteter.

Nya tag för att
effektivera försäljningen
Lotteriaktiviteten har förnyats utgående från den respons som man
redan tidigare fått från fältet. Nu är
det möjligt att sälja lotter till personer utanför lionsorganisationen. Vi
har nu alltså en 100 gånger större
kundkrets jämfört med tidigare.
Detta har önskats av många lion och
lotterna är därför en utmärkt sido-

Lätt att delta
produkt vid publiktillställningar och
aktiviteter under höstperioden och
under julevenemangen.

Huvudvinsten resa till
Honolulu på Hawaii
Huvudvinsten är en resa till lionsorganisationens årsmöte i Honolulu
på Hawaii tillsammans med andra
mötesresenärer från Finland. Som
resevinster har man 10 st. resor för

I samband med lotterna och korten
har man talat om tvångsförsäljning
som många har harmats över. Nu är
det ändå inte fråga om tvångsförsäljning. Tillsammans med de lotter som
man sänder till klubbarna, sänder
man även ett betalt returneringskuvert varför oinlösta lotter kan returneras till förbundet fastän genast och
utan returneringskostnader. På det
här sättet går de returnerade lotterna
vidare till försäljning där efterfrågan

är större. Man har valt distributionssättet för snabbhetens skull – då lotterna är färdigt tryckta, får vi på det
här sättet alla lotter genast till försäljning på det effektivaste sättet redan
i början av perioden.

Förhandsbeställningar
senast 24.8.
Klubbarna får lotter i förhållande
till medlemsantalet i partier delbara
med fem. Man kan också förhandsbeställa lotter genom att senast 24.8
sända uppgifter om antal och leverans- och faktureringsadress till förbundets service- och medelinsamlingssekreterare Sari Pirinen eller till
lotteriarbetsgruppens ordförande Esa
Ojapelto. Man kan beställa flera lotter ifall osålda lotter returneras till
förbundet för att säljas på nytt.
PDG Esa Ojapalo
Lotteriarbetsgruppens ordförande
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Ida Forsell
Kansainvälinen
teema alkaneelle kaudelle on Stregthen the pride – Vahvempina yhdessä. Mielestäni tämä
teema sopii myös suomalaisille leoille. Laumamme pitää vahvistua,
että tulevaisuudessakin nuorilla on
mahdollisuus kasvaa upean palvelujärjestön suojassa.
Yksi osa vahvistumista on tietenkin uusien jäsenten saaminen
mukaan toimintaan. Ilman uusia
jäseniä ei toimintamme pysy elossa. Nuorisojärjestölle, jolla on
yläikäraja, jatkuva jäsenhankinta on erityisen tärkeää. Ylivieskassa järjestettiin
onnistunut leoinfo, josta tarttui mukaan 15 jäsenehdokasta. Ovatko
muut klubit kokeilleet infoja paikallisilla kouluilla,
nuorisotaloilla, seurakunnilla
tai muilla nuorten kokoontumispaikoilla? Jos sinun klubillasi on hyvä
vinkki jäsenhankintaan, jaa se muiden leojen kanssa Leolehdessä tai
Facebookissa. Autetaan toinen toisiamme!

Vahvistuminen ei kuitenkaan tarkoita pelkästään uusia jäseniä.
Vanhoistakin
on pidettävä huolta. Suomen Leojen
hallitus on tarttunut omalla teemallaan tähän haasteeseen.
Lue
lisää kotimaisesta
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teemasta alla
olevasta Aino-Maijan kirjoituksesta.
Saadaksemme uusia jäseniä ja pitääksemme kiinni vanhoista meidän on ensin luotava entistä
kirkkaampi kuva siitä, mitä meidän
toimintamme oikeastaan on. Toimintaa on helpompi markkinoida, kun
jäsenillä on yhtenäinen ja selkeä kuva siitä, mitä leot ovat. Ensimmäi-

Kansainvälinen presidentti Joe Prestonin kauden teema on ”Strengthen
the Pride”, joka on suomennettu ”Vahevempina yhdessä”.
nen askel voisi olla klubin vapaamuotoiset kaudenavajaiset, jossa
klubilaiset pohtisivat yhdessä, mitä
heidän leoklubinsa tarjoaa jäsenilleen. Klubilaisten yhdessä tekemä
suunnitelma tulevalle kaudelle sitouttaa jäseniä ja selkeyttää toimintaa. Toiminnan pohtimiseen on tar-

jolla myös apuvälineitä kuten leojen
kehittämä brändikoulutus. Voit kysyä lisätietoa koulutuksesta Suomen Leojen hallitukselta.
Iloista alkanutta kautta kaikille
lukijoillemme! Toivottavasti keksitte
omassa klubissanne keinon kulkea
vahvempina yhdessä.

Suomen Leojen hallitus

Opitaan antamaan enemmän
Teksti Aino-Maija Laitinen, SLH presidentti

U

usi kausi on juuri alkanut. Lehden
taittovaiheessa
hallitukseen kuuluu yhdekyhdek
sän jäsentä. Lisäkseni mukaan ovat lähteneet Oona
Ståhle, Senni Hautala, Clara Nilsson, Kaisa Sarkkinen,
Alina Mustamaa, Topi
T
Ylämäki, Iida-Maria Koskela sekä
Camilla Ekman. Uuden piirijaon vuoksi piiripresidettejä
pii
on hallituksessa enää neljä,
mutta kahdesta piiristä puuttuu silti edustajat. PiiripresiPiiripresi
dentit ovat erittäin tärkeitä,
koska he ovat suorin linkki
piirin alueella olevien leojen
ja leijonien välillä. PiiripresiPiiripresi
dentti toimii yhteyshenkilönä
ja tiedon välittäjänä. AMF- sekä GKH-piireihin etsitään yhä
tärkeää toimijaa.
Tällä kaudella keskitytään
kouluttautumiseen sekä hallitusosaamiseen. Tämä ilmenee hallituksen omilla koulutuksilla, joilla

82 LION 4/14

pyritään lisäämään hallitustoimintaan kohdituvaa mielenkiintoa sekä tekemään hallituksessa
olemisesta mielekästä sillä, että
virkoja varten annetaan riittävästi tietoa. Kausi aloitetaan luonneanalyysilla, jossa pohditaan
sitä, miten eri luonteisten ihmisten kanssa tulee kommunikoida.
Samalla opimme uutta itsestämme ja toisistamme.
Jatkamme myös ahkerasti
aktiviteettien tekoa yhdessä leoklubien kanssa. Viime kaudella saimme nauttia Auta Lasta,
Auta Perhettä -aktiviteetista pariinkin otteeseen. Tällä kaudella
kannustetaan yhä tekemään tätä loistokampanjaa, joka on helppo toteuttaa ja antaa niin tekijälleen kuin vastaanottajalle paljon
iloa. Lisäksi liitymme jollakin tavoin liiton Kiitos veteraanit -aktiviteettiin. Toivottavasti voimme
toteuttaa myös tätä aktiviteettia
yhdessä klubien kanssa.
Kiitos veteraanit tulee ole-

maan yksi leo-leijonayhteistyön
muodoista tällä kaudella. Haluamme olla aktiivisessa yhteistyössä leijonien kanssa. Tämä toteutuu niin erilaisilla tapaamisilla,
leotoimikunnan toiminnalla sekä
brändikoulutuksilla. Leijonat ovat
pyytäneet leoja kouluttamaan piirien leijonia leojen omalla brändikoulutuksella. Tästä leot saavat hyvää näkyvyyttä ympäri
Suomea. Lisäksi edellä mainittu
leotoimikunta tulee olemaan tällä kaudella tehokkaampi kuin viime kausilla. Leotoimikunnan toimintaa on muutettu leojen osalta
niin, että toimikuntaan voivat hakea kaikki halukkaat leot. Toimikunnan tavoitteena on tehostaa
yhteistyötä. Toimikuntaa johtaa
LeoD Lauri Vainio.
Alussa totesin, että piiripresidenttien tehtävä on todella tärkeä.
Tämä tulee näkymään piiripresidenttien toiminnan arvostuksen
kasvuna. Piiripresidentit tulevat
vierailemaan leoklubeissa sekä

esiintymään leijonatilaisuuksissa. Piiripresidentiltä voi kysyä aina neuvoa sekä saada apua niin
aktiviteettien kuin tapoahtumienkin järjestämiseen.
LEF2014:aan Turkkiin lähti
Suomesta hyvä delegaatio. Toivotaan, että Suomen Leot edustavat muissakin kansainvälisissä
tapahtumissa, joista voi lukea lisää Euroopan leojen nettisivuilta (european-leos.eu). ILO-tyttö
Kaisa on lähdössä moniin tapahtumiin, ja hänen matkaseurakseen on mahdollista lähteä.
Kansainvälisissä
tapahtumissa näkee uuden puolen leotoiminnasta. Lähde siis tapaamaan
Euroopan tuhansia leoja joko ryhmässä tai yksin, ystäviä saat joka
tapauksessa aina leojen parissa!
Kiteyttäen kauden teemalla
”Opitaan antamaan enemmän!”
tämä kausi on uuden oppimista,
hyvän antamista ja uusien ystävyyksien saamista. Tehdään tästä hyvä kausi!

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

Annemari Päivärinta
Vuoden kansainvälinen leo 2013-2014

A

nnemari Päivärinta
palkittiin Lions-järjestön kansainvälisessä kokouksessa Torontossa Vuoden kansainvälisenä leona. Tämä upea palkinto
saatiin Suomeen nyt kolmannen kerran leotoimintamme
historiassa.
HISTORIA
1) Milloin ja miten liityit mukaan
leoihin?
Liityin Oriveden leoklubiin vuonna 2004, kun sen toimintaa käynnistettiin uudelleen pitkän hiljaiselon jälkeen. Mukana oli koulukavereitani.
2) Lyhyt leohistoria (eli mitä olet ehtinyt tehkemään vuosien varrella)?
Muistelen, että aika pian liityttyäni Oriveden klubiin minusta tuli sen sihteeri. Jo seuraavalla kaudella taisin toimia klubipressana.
Suomen Leojen hallituksessa olin
mukana neljä kautta, ensin E-piiriedustajana, sitten varapresidenttinä ja kaksi kautta presidenttinä.
Opiskellessani Hämeenlinnassa
olin mukana perustamassa uutta
klubia, Leo Club Hämeenlinnaa.
Viimeisin pidempiaikainen projekti
on ollut LEF 2013:n järjestäminen.
Olin järjestelytoimikunnan sihteeri.
3) Kerro joku mieleenpainuvin
muisto tai hetki leourasi ajalta.
Mieleen on jäänyt monenlaisia
hyviä muistoja. Esimerkiksi ensimmäisinä leovuosina Oriveden porukan kanssa saatiin valtava määrä
lahjoituksia Lämpöä Karjalan lapsille
-keräykseen. Laatikoiden pakkaamisessa oli kova työ, mutta yhdessä se
oli hauskaa. Hurjan hienoja kokemuksia olivat kaksi E-piirin nuorisovaihto-

Annemari Päivärinta

Ikä:
Asuinpaikka:
Leoklubi:
Leoikä:
Ammatti:

leiriä, joiden järjestämiseen ja toteuttamiseen leijonat ottivat leot mukaan
alusta asti. Toisella kerralla sain erityisen vastuullisen tehtävän toimia leirin johtajana. Vielä yksi erityisen hieno
kokemus oli osallistua Lions International Conventioniin vuonna 2008
Bangkokissa. Eurooppalainen leoporukka oli tiivis ja sain tutustua lisäksi
leoihin muualta maailmasta.
Ylipäänsä koen, että leotoiminnan kautta palveluajatus on tullut
osaksi arvomaailmaani ja valintojani, joita haluan toteuttaa myös muilla elämäni osa-alueilla, kuten tämänhetkisessä työssäni erilaisten
perheiden parissa. Vaikka leotoiminta joskus omalta osalta päättyisi, niin
muiden auttamista voi silti jatkaa eri
muodoissa.
PALKINTO
4) Miten ja milloin sait tietää voitostasi?
Leojohtaja Lauri Vainio lähetti minulle tekstiviestin Torontosta,
kun voittajat oli julkistettu. Ennen
tätä minulla ei ollut mitään tietoa
koko asiasta, joten onnitteluviesti
yllätti ihan täysin.

27 vuotta
Nurmes, Pohjois-Karjala
Leo Club Hämeenlinna
melkein 10 vuotta
perhetyön hankevastaava Metsäkartanon nuorisokeskuksella
+ maisteriopiskelija Tampereen
yliopistolla

5) Miten leourasi jatkuu palkinnon
jälkeen? Muuttuuko mikään?
LEF 2013 oli pitkä projekti, jonka jälkeen tuntuu hyvältä huilata hetki vastuutehtävistä. Toivon, että voisin olla mukana leojen toiminnassa
”vanhan leon” roolissa auttajana ja
tukijana tarpeen mukaan, niin että
uudemmat jäsenet pääsevät tekemään omannäköisiään aktiviteetteja ja projekteja. Toivoisin kuitenkin
pääseväni vielä järjestämään nuorisovaihtoleiriä! Aktiiviseen klubitoimintaan osallistuminen on juuri nyt
tauolla välimatkojen takia, muutettuani keväällä Nurmekseen.
6) Mitä tämä voitto merkitsi sinulle?
En osannut odottaa tällaista
huomionosoitusta, ja voitto tuntuu
vieläkin vähän epätodelliselta - ai
minäkö sain oikeasti tämän palkinnon? Se on minulle tosi merkittävä
kunnia ja kruunu kymmenvuotiselle aktiiviselle leouralle.
YLEISTÄ
7) Mikä sinulle on tärkeintä toiminnassamme?
Yhdessä tekeminen hyvässä hengessä, toisilta oppiminen ja

kansainvälisyys.
8) Mistä saat voimaa osallistua
ja jatkaa mukana toiminnassa?
Onnistumisen
kokemukset,
ystävyys leojen kesken ja mahdollisuus ottaa vastuuta ja vaikuttaa.
9) Miten mainostaisit leotoimintaa uudelle jäsenelle?
Leotoiminnan kautta voi vaikuttaa muiden hyvinvointiin, olemalla
itse aktiivinen samanhenkisessä
porukassa. Toiminta on nuorten itsensä näköistä ja samalla saa uusia kavereita. Leojen kanssa on
myös mahdollista kansainvälistyä.
Tämän kautta oppii uusia asioita,
joista on varmasti hyötyä myöhemmin opiskelussa ja työelämässä.
10) Mikä on paras tapa alouttaa
uusi kausi?
Innostunut ideointipalaveri oman
klubin kanssa.
11) Vapaasana
Terkkuja vanhoille ja uusille tutuille ja toivottavasti nähdään tulevissa tapahtumissa! Tulkaa myös
joskus kylään tänne Itä-Suomeen!

Esittelyssä uusi leojohtajamme Lauri Vainio

L

auri Vainio valittiin keväällä Suomen leojohtajaksi (Leo-D) seuraavaksi kolmeksi kaudeksi. Lauri aloitti tehtävän hoitamisen mallikkaasti
jo keväällä ja jatkaa toivottavasti yhtä suurella innolla tälläkin kaudella.
1) Hauska muisto leoista
Leot ottavat ventovieraat avosylin ja ennakkoluulottomasti vastaan, antaen myös mahdollisuuden
ottaa osaa tapahtumiinsa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Muutama esimerkki lähiajoilta; LEF2013
osallistuminen illallisruokailun järjestämiseen sekä ensimmäinen
kokonaisvaltainen osallistuminen
Leojen vuosikokouseen Tampereella.

2) Mitä odotat tulevalta Leo-D:n
tehtävältä?
Isoja haasteita, mutta mielekästä, ikimuistoista toimintaa yhteistyössä Leojen kanssa.

3) Mikä on tavoitteesi?
Saada leo-tietoutta levitettyä
leijonille sekä lisätä molemmin puolista yhteistyötä. Haluaisin myös
tehdä leosta leijonaksi -polkua toimivaksi jatkumoksi.
4) Tärkein kehityskohde tulevalla
kolmivuotiskaudellasi?
Leotoiminnan edellytysten turvaaminen jatkossakin ja unelmanani on leojen määrän nostaminen entisaikojen tasolle.

5) Terveisiä leoille?
Olkaa yhteydessä matalalla
kynnyksellä, autan / autamme (Kaisan kanssa) teitä parhaamme kykymme mukaan, Teissä on tulevaisuutemme.

Antti FoRseLL

Lauri Vainio
Klubi: Lions Club
Hämeenlinna/Birger
Leijona-historia:
leijona vuodesta 1998,
presidentti 02-03, piirikuvernööri 08-09, liiton
puheenjohtaja 10-11
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Vuosik
Vuoden klubivirkailija
Senni Haut ala
Leo Club Järven pää
Hän on hoitanut

presidentin velvollisuudet
ansiokkaasti. Sen lisäksi hän on ollu
t
mukana järjestämässä aktivee
a,
osallistunut kansallisiin ja kanttej
sainvälisiin
tapahtumiin. Hän on kannustanu
t
klubilaisia ja loistanut leohenkisyy
ttä.

VUO D EN L E O - E MM Y O J A L A
LEO CLUB HÄMEENLINNA
Hän on vuoden aikana osoittanut
suurta leohenkisyyttä. Hän on omalla
esimerkillään innostanut klubilaisia
toimimaan, sekä rekrytoinnut
klubille uusia jäseniä. Ansiokasta
omistautumista leotoiminnalle.
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Muita palkintoja
Leo Award of Honor
Jenni Mäkitalolle
LEF2013 rahastonhoitaja
Kunniakirjat Wheelmapaktiviteettiin osallistuneille
Leo Club Helsinki/Itäväylä,
Leo Club Järvenpää
sekä C-piirin leot
Kunniakirjat Auta
lasta, auta perhettä –
aktiviteettiin osallistuneille:
Leo Club Järvenpää,
Leo Club Hamina, Leo
Club Ylivieska, Leo
Club Porvoo/Pomega
Moninkertaispiirin viirit:
Ida Forsell (SLH:n
presidentti 2012-2013),
Clara Nilsson (VKjärjestäjä 2014), Asko
Merilä (CC 2013-2014),
Annemari Päivärinta
(LEF2013 sihteeri)
Suomen Lions-liitto
palkitsi Aino-Maija
Laitisen erinomaisesta
presidenttikaudesta
sekä Kaisa Sarkkisen
upeasta urakasta leojen
rahastonhoitajana
kahdentähden
leoansiomerkeillä.
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PALKITTUJA L
EIJONIA

Vuoden leoneuvo
ja - Tom
Lions Club Laht i Keto-Tokoi
i/Laune
Hänellä oli merki
tt
leoklubin perust ävä rooli uuden
amisessa. Hän on
näyttänyt leohen
ki
aina valmiina au syyttä, sekä on ollut
ttamaan. Positiiv
isempaa
ja auttavaisempa
a henkilöä saa et
siä.
Vuoden piirikuv
ernö
.
Jari Rytkönen, G öri:
-piiri
Vuoden leotsempp
.
ari:
DG Heikki Saari
nen, N-piiri

LEF2013 järjeste

lytoimikunta
palkittiin erinomai
sesta työstään uu
della
Kansainvälisellä
projektipalkinnolla
.
Tapahtuman
presidentti Vili Ur
pilainen vastaano
tti
palkinnot
toimikunnan puol
esta. Palkinnon sa
iva
t: Vili
Urpilainen, Satu Pa
milo, Annemari Pä
ivä
Kimmo Juntunen,
rinta,
Alexander Wilska
, Jenni
Leskinen, Nicholas
Détry, Miikka Viita
la, Tiina
Leppämäki, Tiina
Laajala ja Tuomas
Mertanen.

www.leo-clubs.fi

Suomen Leot

okouspalkintoja

4

Vuoden aktiviteetti
Ystävänpäivädisco
Hämeenlinna

KINTO
LYHTYPAHLämeenlinna
Leo Club
kauden

än
Klubi on täivmoitunut
Aktiviteetti oli
t
hieno kokonaisuus.
aikana ak ta yhdeksi
Järjestelyt, mainoshiljaiselos ista klubeista.
taminen ja koristelu tty
aktiivisimm okoustaneet,
olivat huolella mieti
He ovat k et hienoja
ja toteutettu. Koko
järjestäne eja, vierailleet
klubi oli aktiivisesti
aktiviteett iensa kokouksissa,
mukana jär jestel yissä,
sekä tapahtumassa.
taustaklub stäneet kauden
n
tii
teh
ssa
eti
ite
tiv
Ak
sekä järje kansallisen
yhteistyötä leijonien sohienoimman man.
sekä paikallisen nuoriuri
leotapahtu
palvelun kanssa. Su
osallistujien määrä
kertoi, aktiviteetin
onnistumisesta.

3
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Uutisia Suomesta
ja maailmalta
1. European Leo Clubs -Facebook sivu (www.facebook.com/
european.leos) keräsi kauden aikana tavoitteena olleet 1000 tykkäystä - olethan sinäkin jo tykännyt?

5. Leo Club Hamina piti 24.kesäkuuta klubi nuijanvaihtokokouksen, jossa nuijan (haarukan) otti
vastaan klubin uusi presidentti,
Topi Ylämäki. Klubi sai siis pitkästä aikaa miesjohdon!

2. Leo Club Vihti sai viime
kaudella neljä uutta jäsentä. Hieno saavutus!

6. Espoo/Downtown juhli kauden päättymistä ja uuden alkua
hyvän ruoan ja kartingin merkeissä heinäkuussa. Mukana oli jäsenten lisäksi jäsenehdokkaita ja
uusi leijonien moninkertaispiirin
nuorisotyönjohtaja (MD-YC) Jukka Isotalo.

3. Hämeenlinnan leot kahvittivat C-piirin piirihallitusta ja keräsivät näin rahaa hallinnolliselle tililleen. Toimisiko tämä muissakin
piireissä?
4. Ylivieskan leot lahjoittivat
kesäkuussa lahjakortteja paikallisille vähänvaraisille perheille diakoniatyön kautta.
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Ravintolapäivä Porvoossa

Teksti Hanna Luoto, Leo Club Porvoo/Pomega

L

eo Club Porvoo Pomega
järjesti ravintolapäivänä
pop up -ravintolan tukeakseen lisää Porvoon kehitysvammaisten teatteria. Ensimmäiset tuet kerättiin joulumyyjäisistä ja saatuamme palautetta teatterilta päätimme kerätä rahaa ravintolapäivän
merkeissä. Kehitysvammaisten teatterilta kuulimme, että uutta näytelmää ei olisi ryhdytty valmistelemaan ilman klubin tekemää lahjoitusta.
Joulumyyjäisten tuotto oli
482,44 euroa ja ravintolapäivän

321,46 euroa eli yhteensä lahjoitettavaa kertyi yhteensä 803,90
euroa.
Ravintolapäivänä
Porvoon
leojen teltalta pysyi ostamaan erilaisia itsetehtyjä tapaksia. Ruokalistalla oli tonnikalatahnaleipiä,
mojo-cheddarleipiä, feta-aurinkokuivattutomaattileipiä, gazpachoa
ja juusto-oliivitikkuja. Tapakset tekivät hyvin kauppansa. Ravintolapäivän järjestäminen oli hauskaa ja ilmakin osui kohdilleen, Leo
Club Porvoo/Pomega kiittää osallistuneita!

Porvoon leot osallistuivat kansainväliseen ravintolapäivään Porvoossa ja
keräsivät varoja kehitysvammaisten teatterin uuteen esitykseen.

Leo Club Hämeenlinna 5-vuotta

Teksti Suvi Rossi, Leo Club Hämeenlinna

P

idimme toukokuussa
Leo Club Hämeenlinnan 5-vuotissyntymäpäivät, jotka onnistuivat vallan
mainiosti! Vietimme mukavan viikonlopun mukavassa porukassa.
Paikkana oli Ahoranta, jossa oli
hyvät puitteet monenlaiselle puuhastelulle.
Lauantain ohjelmassa oli ensin workshop, jossa pohdittiin
omia leosaavutuksia ja – haaveita. Juhlalounaan jälkeen ohjelmaksi järjestettiin leo-olympialaiset, joihin sisältyi lentopalloa,
puujalkakävelyä,
tikanheittoa,
pöytätennistä ja – jalkapalloa sekä mölkkyä. Olympialaiset olivat
tiukat, mutta voittaja joukkue saatiin lopulta selville.
Kummallekin päivälle visi-

oimme omat teemat. Perjantai-illan vietimme Suomi-rap teemalla
ja lauantaina puettiin heinähatut päähän ja oltiin maajusseja.
Chartterit huipentuivat lauantain
juhlalounaaseen. Presidenttimme
piti puheen klubin saavutuksista
ja kuluvan kauden tapahtumista.
Erityisen hyvin onnistuimme toteuttamaan yläasteikäisille järjestämämme ystävänpäivä discon.
Disco toteutettiin Hämeenlinnassa Pesä-nimisessä nuorten kulttuurikeskuksessa. Nuoria saimme
paikalle peräti toista sataa kappaletta. Oli myös mukava saada positiivista palautetta discoon osallistuneilta nuorilta!
Viikonloppu oli onnistunut ja
innostava. Kiitos kaikille charterjuhlaamme osallistuneille!

Lastenjuhlat Espoossa

Teksti Jenni Mäkitalo, Leo Club Espoo/Downtown

L

eo Club Espoo/Downtown järjesti lauantaina 26.4.2014 lastenjuhlat Kontulassa, perhetalo Naapurissa. Ideana oli järjestää satuteemaiset juhlat 6
– 8-vuotiaille, joiden elämään
mahtuisi enemmänkin juhlinnan ja ilon aiheita. Siis kuin
synttärit, joissa kaikki ovat juhlakaluja!
Ohjelmassa oli yhteisleikkejä, kuten Ihaan hännän kiinnitystä, Peter Panin varjon
etsintää, Peiliä ja Pyykkipoikahippaa. Leot olivat leiponeet
tarjottavaksi pientä suolaista ja
makeaa sekä keittelivät lasten
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vanhemmille kahvikupposet.
Tapahtuman alkaessa paikalle löysivät vain leot, mutta
neuvokkaat
downtownilaiset
lähtivät satuteemaisissa roolipuvuissa mainostamaan tapahtumaa lähialueelle ja saivat
mukaansa seitsemän innokasta lasta vanhempineen. Lopulta osallistujien ikähaitari oli
noin 2-5-vuotta, mikä haastoi leot improvisoiden soveltamaan suunnitellut leikit hieman nuoremmille. Osallistujia
ilahduttivat erityisesti ilmapallot, joihin pääsi piirtämään hymynaamoja.
Kaiken kaikkiaan järjestelyt

vaativat vain kohtuullisen
määrän leoenergiaa ja
muita resursseja. Paikan
tarjosi Helsingin kaupungin varhaiskasvatusvirasto ja suunnittelupalavereita tarvittiin vain muutamia.
Tapahtumasta jäi järjestäjille hyvä maku, ja vastaavaa aktiviteettia voidaan
suositella muillekin klubeille! Markkinointiin ja
ennakkoilmoittautumisten
haalimiseen
kannattaa
tosin panostaa, jotta hyvin suunniteltu tapahtuma
saa mahdollisimman suuren määrän iloa levitettyä!

www.leo-clubs.fi

teeMu LAitinen

Suomen Leot

Suomen Leojen hallituksen esittely
senni

Aino-MAijA

ILO Kaisa Sarkkinen:
Aloitan nyt kansainvälisten asioiden
sihteerin kaksikautisen tehtävän jälkimmäisen kauden, joka on jo neljäs kauteni SLH:ssa. Toimin yhteyshenkilönä ja
houkuttelijana suomalaisille leoille lähtemään kansainvälisiin leotapahtumiin
sekä jatkan työtäni Euroopan ja Välimeren alueen Leo Councilissa. Olen
myös kansainvälisten leojen kontakti Suomessa.
ALinA

Presidentti Aino-Maija Laitinen:
Olen luokalle jäänyt toista kautta leohallituksen presidenttinä toimiva leo,
jonka päämääränä on agilitoida (brassailija ;D) hallitusta kannustavalla ja
rohkaisevalla tavalla. Tärkein tavoitteeni on, että hallitustoiminta tuntuu kaikista hauskalta ja tavoitteellista. Katsotaan kauden lopussa, onnistuinko!

CLARA

oonA

Varapresidentti Oona Ståhle:
Olen Leo Club Järvenpään kasvatti, joka asuu ja valmistelee opiskelujaan Jyväskylässä. Luonteeltani olen helposti
innostuva ja iloinen. Mottoni elämässä on, ettei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä, vain tyhmiä ihmisiä. Eli ne, jotka eivät kysy. Terveiset: ”Tutustutaan
ja kysellään kun tavataan - toivottavasti pian!”

Rahastonhoitaja Clara Nilsson:
Suomenruotsalainen iloinen typykkä
hoitaa tällä kaudella rahalipasta kuin
viimeistä päivää. Olen ollut leona n.
6 vuotta ja FO-piiripresidenttinä kaksi
edellistä kautta. Hallituksessa on niin
mahtava porukka kasassa että halusin
jatkaa siellä. Halusin myös ottaa vähän vastuullisemman viran tällä kaudella jossa voin myös haastaa itseäni
ja oppia uutta. Tehdään tästä kaudesta vielä parempi kuin viime kaudesta.
kAisA

Sihteeri Senni Hautala:
Senni täällä hei! Aloitan uutena SLH.
ssa sihteerin pestissä. Odotan mielenkiinnolla oppivani paljon ja toivon
pääseväni yhdyssanavirheistä eroon!
Odotan kaudelta keskittymistä klubien hyvinvointiin sekä toivon leojen lukumäärän kasvavan. Piristävällä asenteella ja puheliaisuudella teen parhaani
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi!
Pidän myös huolta jäsenrekisteristä.

Leolehden toimitus
Päätoimittaja
Ida Forsell
Tasankotie 10 C 15
00730 Helsinki
puh. 050 340 6585
Toimituskunta
Antti Forsell
Aino-Maija Laitinen
leolehti@leo-clubs.fi
etunimi.sukunimi@
leo-clubs.fi
(Toimii kaikilla leoilla)

CAMiLLA

PR-sihteeri Alina Mustamaa:
Kaksivuotisen pestin toinen puolisko käynnistyy nyt. Pyrin huolehtimaan
leojen näkyvyydestä ja brändistä jatkossakin. Uudet nettisivut on loistava
juttu, saa nähdä mitä uutta ja hienoa
tällä kaudella saadaan aikaiseksi! Uusien leojen rekrytointi on tietysti edelleen prioriteettien kärjessä. Pidetään
lippu korkealla ja nostetaan leot koko
kansan näkyville! Tästä on hyvä jatkaa
uudelle kaudelle.

Senni Hautala
senni.hautala@leo-clubs.fi
puh. 050 516 3665

Lions jäsenrekisteri
Marja Pakkanen
puh. 09 5655 9515
marja.pakkanen@lions.fi

Lions-uutiset

iidA-MARiA

topi

BND-piiripresidentti Topi Ylämäki:
Uusia tuulia peräkorven metsistä! Minut
valittiin piiripresidentiksi tämän vuoden
ajaksi - nyt uutena ja tuoreena edustajana pyrin tuomaan puhdikkuutta sekä
ryhtiä piirin toimintaan. Toivon oppivani
parhaan tavan toimia presidentin virassa, näin leotasolla. Tutustutaan pian!

Leojen jäsenrekisteri

CE-piiripresidentti Camilla Ekman:
Heippa, Olen Camilla Ekman CE-piirin piiripresidentti. Olen toiminut leoissa neljä vuotta, joista kolmena olen ollut
Suomen Leojen hallituksessa. Tulevalla kaudella haluan tehdä kaikkien viiden klubin kanssa yhteisen aktiviteetin,
sekä auttaa klubeja toiminnassaan. Leoilussa tykkään sen monipuolisuudesta, uusista ystävistä sekä hyväntekeväisyydestä.

Leolehden deadlinet
vuonna 2014
Lehti 5/14: 1.9. (ilmestyy 9.10.)
Lehti 6/14: 3.11. (ilmestyy 4.12.)

Ota aina kamera mukaan
klubisi kokouksiin ja
tapahtumiin.

OIL-piiripresidentti Iida-Maria Koskela:
Olen Pohjanmaalta tuleva tyttö, joka on
parin vuoden ajan ollut mukana leotoiminnassa. Hallituksessa tehtäväni on
toimia I-, L- ja O-piirien piiripresidenttinä. Tuleva kausi on itselleni ensimmäinen SLH:ssa, joten odotan innolla ja
mielenkiinnolla, mitä kaikkea sen aikana tulee tapahtumaan. Mukavaa ja innostavaa uutta leokautta kaikille!

Seuraavan lehden
deadline:

01.09.2014
Iloista syksyä ja uuden
kauden alkua!

leijonalehti@lions.fi
toimitus@lions.fi
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Arne Ritari -säätiön
arvokas toiminta
tutuksi jokaiselle
suomalaiselle klubille
ja leijonalle
Arne Ritari -säätiön hallituksen puheenjohtaja Sinikka Uola.

Arvoisat leijonat, toivotan teille jokaiselle antoisaa kautta 2014–2015!
Suomen Lions-liitto perusti vuonna 1986 suomalaisen lionstoiminnan kummin Arne Ritarin nimeä kantavan säätiön, joka tukee suomalaisten
lionsklubien hyväntekeväisyyteen kohdistuvia palveluaktiviteettejä.
Säätiö rahoittaa toimintaansa adresseista ja lions-ritariarvoista saatavilla tuotoilla sekä hoitamalla säätiön varoja varmalla ja tuottavalla tavalla.
Säätiön adressi on tyylikäs ja monipuolinen kokonaisuus, jolla on mahdollisuus huomioida niin surussa kuin ilossakin. Adressin ulkoasua on
kehitelty ”pienin askelin” vuosien varrella ja kehitystyötä jatketaan. Adressi on myös hinnaltaan kohtuullinen.
Toivonkin jokaisen leijonan tutustuvan adressiin ja hyödyntävän sen monikäyttöisyyttä.

Arne Ritari -killan jäsenmäärä noin 1500
Arne Ritari Kilta on perustettu vuonna 1994 ja ritarinumero yksi on oikeutetusti Arne Ritari. Tällä hetkellä killan jäseniä on noin 1500, josta naisten
osuus on vain noin 2 prosenttia.
Viime toimintakausina on uusia ritarinimityksiä myönnetty 100–120 kauden aikana.
Säätiön hallitus on uusinut ”ritariksilyönti” -ohjeen, jolla halutaan korostaa tilaisuuden arvokkuutta, onhan kysymyksessä tulevalle ritarille
ainutlaatuinen tilaisuus.
Kun klubeissanne suunnittelette ansioituneen jäsenen huomioimista, killan jäsenyys on erinomainen ja arvostettu palkitsemismahdollisuuus.
Näin toimimalla tuette myös suomalaisten lionsklubien palveluaktiviteettejä.

Apurahaohjeistus on selkeytettävänä
Säätiö tukee taloudellisesti anomusten perusteella klubien hallinnoimia palveluaktiviteetteja, myöntämällä apurahaa hyväksytyn apurahaohjeen
mukaisesti.
Anomus on lähetettävä säätiön asiamiehelle piirin ARS-toimikuntapuheenjohtajan kautta, jonka lausunto vaaditaan ennen anomuksen käsittelyä.
Apurahaohjeistuksen selkiyttämistä käsittelevä työryhmä aloittaa työnsä kauden alussa.
Jokaisessa piirissä on piirikuvernöörin nimeämä ARS-toimikuntapuheenjohtaja, jonka asiantuntemusta toivon teidän käyttävän Arne Ritari -säätiötä
koskevissa asioissa. Säätiön asiamies ja hallituksen jäsenet vastaavat myös mielellään mahdollisiin kysymyksiinne.
Arne Ritari -säätiön nettisivuilta löydät kattavan tietopaketin säätiön toiminnasta yhteystietoineen.
Palvelulla hyvinvointia!
Sinikka Uola
VDG, Arne Ritari -säätiön hallituksen puheenjohtaja 2014–2015

