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Hyvällä tuulella tulevaisuuteen!
Suomen Lions-liitto ry:n 61. vuosikokous Porissa 6.–8.6.2014
Tervetuloa!

Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen
2/2014–2015 ja Lions Forumiin
Aika
Paikka

Lauantai 30.8.2014 klo 10.00
Best Western Hotel Rantapuisto, Ramsinniementie 14,
00980 Helsinki (Vuosaari)

Lauantai 30.8.2014
08.00–10.00 Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00–11.15 Avajaisjuhla
11.15–12.30 Lions Forum – Teema ”Nuorissa on tulevaisuus”
12.30–13.15 Lounas
13.15–14.30 Lions Forum – Teema ”Lions – Monta tapaa tehdä hyvää”
14.30–15.00 Kahvitauko
15.00–17.00 Kuvernöörineuvoston kokous (kaikille avoin)
19.30–24.00 Iltajuhla (smokki tai tumma puku)
Puolisot
08.00–13.15 Kuten lionit
13.15–
Jukka Rintala: Kuvakavalkadi monipuolisesta tuotannosta
sekä pieni muotiesitys. Pop-up myymälä koko viikonlopun
ajan. Puoliso-ohjelma on maksuton.
Kahvitauko
19.30–24.00 Kuten lionit
Sunnuntai 31.8.2014
09.00–12.00 Koulutuksia ja kokouksia
12.00–13.00 Lounas
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Maarit Kuikka
pääsihteeri

Lauantai 30.8.2014
Tulokahvi (sisältää pikkusuolaisen)
Lounas
Iltapäiväkahvi (sisältää makean)
Iltajuhla buffet-illallinen
sisältää alkumaljan ja illallisen
Sunnuntai 31.8.2014
Buffet-lounas

ällä kaudella on ollut Lions-toiminnassa havaittavissa voimakas onnistumisen halu ja tavoitteisiin pyrkiminen. Sen tuloksena on saatu
runsaasti uusia jäseniä ja toimintaan on tullut uudenlaista potkua.
Uusia aktiviteetteja on kehitteillä ja mikä tärkeintä, liittomme on saamassa
kannustavan brändin. Yhteistyökumppaneita on runsaasti ja yhteistyöllä
saamme unelmiamme toteutetuksi.
Vaikka toimintaa on tarjolla liittotasolla, klubit eivät ole unohtaneet omia
tavoitteitaan. Hienon kauden tuloksia olisi mukava muistella myöhemminkin. Kansainvälinen päämajakin pyytää lähettämään valokuvia lioneista toiminnassa. Toukokuun uutislehdessä LCI ilmoittaa haluavansa nähdä, miten
klubit palvelevat paikkakuntalaisia! Siksi voi lähettää kuvia LCI:n verkkosivujen kautta, niin klubinne saattaa päästä Lions-blogiin, LION-lehteen, LCI:n
Facebook-sivulle tai muihin sosiaalisen median kanaviimme. Parhaat valokuvat ovat suorasukaisia, läheltä otettuja ja selkeitä kuvia lioneista, jotka
ovat aktiivisesti toteuttamassa hanketta.

Unelmat toteutumassa
Tällä kaudella on pyritty toteuttamaan unelmia. Ja iloksemme unelmia on
toteutunutkin. Siksi liitto kerää lionstarinoita ja toivoo mahdollisimman
monen lähettävän niitä. Tässä lehdessä on myös DG-kurssin vanhimman
Jari Rytkösen kirjoitus, jossa hän kertoo omista unelmistaan. Neljästä unelmasta hän on toteuttanut kolme. Hienoa.
Mutta lähettäkää tarinoita liittoon, odotamme niitä.

Muutamme elämiä yksi pari kerrallaan

ILMOITTAUTUMINEN KUVERNÖÖRINEUVOSTON
KOKOUKSEEN JA LIONS FORUMIIN
Ilmoittautumiset ja ateriapalvelut sekä puoliso-ohjelma pyydetään varaamaan
4.8.2014 mennessä Lions-liiton sivuilla www.lions.ﬁ / jäsenille / kokouksia olevan
linkin kautta.
Ilmoittautumismaksu (pakollinen)
Perjantai 29.8.2014
Lounas
Buffet-illallinen

Muutoksen tuulet

T

Ohjelma
Perjantai 29.8.2014
14.00–
Lions-liiton hallituksen kokous
20.00–
Viihdytään yhdessä -tervetuloilta, buffet-illallinen

Tuomo Holopainen
puheenjohtaja

Toimituksen näkökulmasta

Lion
10 €

Puoliso
5€

24 €
34 €

24 €
34 €

8€
24 €
8€
47 €

8€
24 €
8€
47 €

24 €

24 €

LC Helsinki/Vuosaari lähettää sähköpostilla laskun osallistujille ilmoittautumismaksusta
ja varatuista ateriapalveluista.
Majoitus
Best Western Hotel Rantapuisto, Ramsinniementie 14, 00980 Helsinki (Vuosaari).
Hinnat
Standard Single: 42 kpl, 15 m², vuodeleveys 140 cm,
yhden tai kahden henkilön käyttöön 82 € / yö
Standard Twin: 19 kpl, 26 m², 92 € / yö
Superior Twin: 6 kpl 26 m2, 102 € / yö
1 kpl, 2 hengen apartment 125 € / yö (kaksi vuodetta, keittiö)
2 kpl, 4 hengen apartment 150 € / yö (2 makuuhuonetta, keittiö ja oleskelutila)
Majoituksen varaukset
Majoitus varataan suoraan hotellista 4.8.2014 mennessä. Puhelin 09 31911 klo 7–22 tai
reception@rantapuisto.ﬁ. Varaustunnus on LIONS.
Varaajan on ilmoitettava varauksen yhteydessä luottokortin numero ja luottokortin voimassaoloaika. Majoituskustannukset maksetaan paikanpäällä Best Western Hotel Rantapuistolle.
Rantapuisto sijaitsee meren rannalla, luonnon helmassa ja lähellä kaupunkia. Lähin metroasema
on 2,7 km:n päässä. Helsingin keskustasta matkaa on 15 km ja lentoasemalta 25 km.
Teemme parhaamme, että viihdytte miellyttävässä merellisessä ympäristössä ja nautitte
täyspainoisesta ohjelmasta. Järjestelyistä vastaavat LC Helsinki/Vuosaari ja LC Helsinki/Soihdut.
Lisätiedot: Tuomo Holopainen p. 0400 677 293, s-posti tuomo.holopainen@lions.ﬁ

Lämpimästi tervetuloa Lions Forumiin ja kuvernöörineuvoston kokoukseen.

Melkein jokaisesta pöytälaatikosta voi löytyä silmälaseja, joita ei enää käytetä. Tämä samainen pari voi muuttaa toisen ihmisen elämän. Siksi lionit
kierrättävät laseja Näön vuoksi -ohjelmaan. Jokainen voi auttaa.
Lionit, leot ja muut vapaaehtoiset keräävät käytettyjä silmälaseja pitkin vuotta ja toimittavat ne alueellisiin lionien silmälasien kierrätyskeskuksiin. LERC-vapaaehtoiset puhdistavat, lajittelevat lasit reseptivahvuuksien mukaan ja paketoivat ne. Useimmat kierrätetyistä silmälaseista jaetaan kehitysmaissa eläville. Siellä ne vaikuttavat eniten. Helpoin tapa näin
keväällä on ottaa lasit mukaan Porin vuosikokoukseen, jossa on kierrätyspiste ja jättää lasit sinne.

Ei Juha vaan Jari
C-piirin 2. VDG Juha Pirkkamaa kirjoitti viime lehdessä artikkelin Koulutukselle lisää valmiuksia. Hän haluaa jutun kuvatekstiin seuraavan korjauksen: Keskimmäinen henkilö kuvassa ei ole Aarne Kivimaa A-piiristä vaan
Aarne Kivioja N-piiristä.
Toinen valitettava virhe sattui VCC-ehdokkaan esittelyyn. Ehdokkaana
oleva Jari Rytkönen ilmoittaa: Etunimeni on edelleen Jari ei Juha. Toiseksi,
en vielä ole PDG vaan DG, valintahetkelläkin olen DG.
Pahoittelemme sattuneita kömmähdyksiä.
Toimintakausi on lähes onnellisessa päätöksessä. Viime metreillä saimme
uskomatonta mainosta Kööpenhaminasta, kun SKEBA – Nuorten bändikisan vuoden 2012 voittaja Softengine selvisi Euroviisujen ﬁnaaliin ja sijoittui 26 ﬁnalistin joukosta yhdenneksitoista. Se on paras sijoitus Lordin jälkeen. Onnea pojille ja toivotaan tänäkin kesänä Porin kilpailusta löytyvän
uusia ehdokkaita mm. Euroviisutielle. Näin unelmia toteutuu.
Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille ja tavataan miellyttävässä Porissa.

Raimo Naumanen
päätoimittaja

Lion
Suomi – Finland

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

Suomen Lions-liitto ry

www.lions.ﬁ

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

KANNEN KUVA: Suomalaiset lionit valmistautuvat jo muutaman viikon
päästä 6.–8.6.2014 alkavaan Euroopan suurimpaan Lions-tapahtumaan
Poriin. Liiton 61. vuosikokoukseen odotetaan noin 2000 juhlavierasta.
Kokouspaikkana on Porin Karhu-halli, joka on yksi maamme suurimmista
urheiluhalleista. Ohjelmarunko on uudistunut ja huipentuu lippujen juhlalliseen sisääntulomarssiin lauantaiaamuna. Sään suosiessa juhlavieraat
voivat nauttia vapaa-ajallaan mm. Porin kuuluisasta Yyteristä. Siellä on
mukava leipoa vaikka hiekkakakkuja (kuva). Kuva: Johanna Sjövall.

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

Sivuilta löydät mm:

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

Uneksi siitä
ja tee se! ……………. 4

• ILMOITUKSET
Veli-Matti Wilska
Myynti: Media-ammattilainen Adspace Oy
Isoharjantie 4 C rakennus 3
71800 SIILINJÄRVI
puh. 040 73 57 531
vmwilska@adspace.ﬁ
Ilmoitusaineistot:
Ilmoitusaineisto on lähetettävä
sähköisesti osoitteella
vmwilska@adspace.ﬁ tai
kirjeitse osoitteella Adspace Oy,
Isoharjantie 6, 71800 Siilinjärvi

LeijoNaiset jälleen
hyvissä tuulissa …………............……… 23–24

Toronto kutsuu

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

Toimitukselle lähetetty aineisto palautetaan vain pyydettäessä. Ilmoitusaineisto
kuhunkin numeroon on jätettävä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen lehden
viimeistä aineistopäivää.
Aikakauslehtien
Liiton jäsen
ISSN 0356-5149

Yhteistyö Special Olympicsurheilijoiden kanssa alkaa …………………… 25

Suomen ääni päämajassa ……………………. 28

• 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.)

Onko talous kunnossa? …............…...….. 21

Lionsjärjestön 97. kansainvälinen vuosikokous
Kanadan Torontossa 4.–8.7. 2014 on lähestymässä. Yli 60 suomalaista leijonaa, puolisoa ja
leoa osallistuu päättämään järjestön asioista
sekä valitsemaan uusia johtajia. Torontossa
koulutetaan myös ensi kauden piirikuvernöörit ja siellä he vannovat piirikuvernöörin valansa. .……………….............................… 8–10

Suomalaisetko kansainvälisiä? ………….. 12

Kuvernöörikurssi
seuraa unelmaansa ………….........………… 39

PDG-päivän
Etäyhteys
tavoitti 64
......................……
osallistujaa ….........................…………………
43

Klubien arkea ja juhlaa …………………. 44–53

• PAINO
• TOIMITUSNEUVOSTO 2013–2014
Puheenjohtaja PDG Antti Tuomikoski
LC Helsinki/Floorankenttä
(0400 450 954,
antti.tuomikoski@lions.ﬁ).
Jäsenet: DC Heimo Turunen
LC Pudasjärvi (040 385 281,
vkkmedia@vkkmedia.ﬁ),
DC Kari Heikkilä LC Tornio/Pudas
(0400 787 459, karihei@pp.inet.ﬁ tai
kari.heikkila@lions.ﬁ)
Toimitusneuvostoon kuuluvat myös kansainvälisen hallituksen viimeisin suomalainen jäsen (PID Tapani Rahko), Lions-liiton
puheenjohtaja (Asko Merilä) ja pääsihteeri
(lion Maarit Kuikka).
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.

Kaveria ei jätetä
Klubeissa kautta Suomen valmistellaan kauden
2014–2015 pääaktiviteettia ”Kiitos veteraanit”.
Palveluaktiviteetti toteutetaan yhteistyössä veteraani- ja invalidiyhdistysten kanssa. Paikkakuntien
klubien yhteistyö on tarpeen. …………………. 13

100 %:n presidentin ansiomerkin anomuskaavake ………………. 59–60

Svenska sidor ………………......…………. 60–69

Piirikuvernöörielektit
esittelyssä …………………..............…… 18–19

Leo-sivut …………………………. 70–75

Aktiviteetit ensi kaudella …………………… 20

Turvassa tiellä -kampanja ............……… 76
3/14 LION 3

Kansainvälisen presidentin viesti – We serve

Uneksi siitä ja tee se!
LCI:n hallitus 2013–2014
 KANSAINVÄLISET PRESIDENTIT:
Presidentti Barry J. Palmer, Post
Ofﬁce Box 200, Berowra NSW 2081,
Australia.
Edellisen kauden presidentti Wayne
A. Madden, Auburn, Indiana, USA
Ensimmäinen varapresidentti
Joseph ”Joe” Preston, Post Ofﬁce
Box 1060, Dewey, Arizona, USA.
Toinen varapresidentti Dr. Jitsuhiro
Yamada, 2-4-18 Shimamachi,
Minokamo-shi, Gifu-Ken, Japani.
Yhteydet virkailijoihin Lions Clubs
International, 300 W. 22nd St., Oak
Brook, Illinois, 60523-8842, USA.
 KANSAINVÄLISET JOHTAJAT:
Ensimmäisen 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.
Toisen vuoden johtajat:
BENEDICT ANCAR, Bucharest,
Romania; JUI-TAI CHANG, Taiwan;
JAIME GARCIA CEPEDA, Bogotá,
Colombia; KALLE ELSTER, Tallinna,
Viro; STEPHEN MICHAEL GLASS,
West Virginia, USA; JUDITH
HANKOM, Iowa, USA; JOHN A.
HARPER, Wyoming USA;
SANGEETA JATIA, Kolkata, Intia;
SHERYL MAY JENSEN, Rotorua,
Uusi Seelanti; STACEY W. JONES,
Florida, USA; TAE-YOUNG KIM,
Incheon, Korea; DONAL W. KNIPP,
Missouri, USA; SUNIL KUMAR R.,
Secunderabad, Intia; Leif Åke
“Kenneth” Persson, Vellinge, Ruotsi;
DR. ICHIRO TAKEHISA, Tokushima,
Japani; DR. H. HAUSER WEILER,
Virginia, USA; HARVEY F. WHITLEY,
North Carolina, USA.

sia, ruokkivat nälkäisiä ja huolehtivat katastroﬁen uhreista uskomattomassa mittakaavassa ja luovilla keinoilla. Anne ja minä olemme saaneet
tänä vuonna upean lahjan: olemme
omin silmin nähneet lionien työn
laajuuden ja kantaman.
Erik Weihenmayer on aina näyttänyt
naapurin pojalta. Hänellä on avoimet
kasvot, hiuskuontalo otsalla ja hymy
herkässä. Hänen sisällään on kuitenkin palanut tuli: hän ei ole siirtänyt
vuoria vaan kiivennyt niille. Hän
on valloittanut seitsemän maanosan korkeimmat huiput, mukaan
lukien mahtavan Mount Everestin.
Itse asiassa hän oli ensimmäinen
sokea ihminen, joka kiipesi Everestin huipulle.
Erikissä on upeaa se, että hän
jakaa lahjojaan. Hän tekee töitä
sokeiden hiihtäjien, haavoittuneiden veteraanien ja hylättyjen lasten
kanssa, jotta hekin pystyisivät ylittämään esteet ja saamaan itsetuntoa ja
itseluottamusta, jota tulee suurten
tai uskaliaiden tekojen myötä.

Helmikuun numerossa tarkastelimme viiden sokean henkilön elämää. Heidän vammaisuutensa ei
määritä heidän mahdollisuuksiaan.
Niitä määrittää heidän rohkeutensa, sitkeytensä ja kyvykkyytensä sekä heidän kykynsä seurata
unelmiaan.

Pystymme tekemään
enemmän kuin tajuamme
Olen tänä vuonna pyytänyt lioneita
seuraamaan unelmaansa. Me pystymme tekemään paljon enemmän
kuin edes tajuamme. Voimme palvella paljon merkittävämmin ja
upeammin kuin mitä teemme. Olen
itse saanut todistaa sen matkoillani.
Lionit antavat sokeille mahdollisuuk-

Pyrkikää huipulle
Tiedän, että lähes jokainen lion palvelee ihailtavasti antamalla aikaansa
ja osaamistaan. Kiitän ja arvostan
kaikkea sitä, mitä teette. Ehkä kuitenkin kiipeätte vain kukkulalle, vaikka
voisitte oikeastaan valloittaa vuoren
tai kaksi. Pyrkikää huipulle!
Seuratkaa unelmaanne pilviin
ja sinne, missä aurinko säteilee
hyvyyttä ja valoa ja lionit muuttavat ihmisten elämää paremmaksi
ikuisiksi ajoiksi.

Barry J. Palmer
Lions Clubs Internationalin
presidentti

Erik Weihenmayer saavuttaa majesteetillisen Mt. McKinleyn huipun Alaskassa. Hän on ensimmäinen sokea ihminen,
joka on kiivennyt Mount Everestin huipulle.
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Parantamassa koululaisten näkökykyä Intiassa

Sight for Kids -ohjelman avulla tarkastettu
yli 19 miljoonan koululaisen näkö
vanin kaltaisen koululaisen näkö eri
puolilla Aasiaa. Näköongelmien tähden on hoidettu yli 322 000 lasta ja
yli 197 000 lasta on saanut silmälasit.

Palkitseva kokemus
Keralassa, Intiassa asuva Mary
Sebastian toimii apulaisjohtajana the
Little Flower Hospital and Research
Centerissä. Hän on työskennellyt tiiviisti Sight for Kids -ohjelman
kanssa siitä lähtien, kun se käynnistettiin hänen alueellaan vuonna
2005. Hänen sairaalansa silmätautien osasto on vannoutunut suojelemaan lasten näköä. Häntä ilah-

Keralassa, Intiassa oppilaat ilmoittautuvat Sight for Kids -ohjelman ilmaisiin
näkötarkastuksiin.

Jos S. Bhavani istuu luokassa aivan
edessä, se johtuu siitä, että hän
haluaa istua siellä – ei siksi, ettei
hänellä olisi muuta vaihtoehtoa.
Asia ei ole kuitenkaan aina ollut niin.
Bhavanilla, joka on Intian Hyderabadissa asuva koulupoika, oli aikanaan vaikeuksia nähdä taululle. Hän
joutui siristelemään silmiään ja sai
päänsärkyä. Bhavani oli likinäköinen, ja hänen vaivansa olisi saattanut jäädä huomaamatta, ellei Sight
for Kids -ohjelmaa olisi ollut.
Kaakkois-Aasiassa on 12,8 miljoonaa lasta, joiden heikkonäköisyys
johtuu korjaamattomasta taittovirheestä (URE). Ei siis ole mitenkään
hämmästyttävää, että S. Bhavanilla
diagnosoitiin URE:sta johtuva likinäköisyys. URE:sta aiheutuvien ongelmia ratkaisemiseksi ryhtyivät Lions
Clubs Internationalin säätiö (LCIF)
ja Johnson & Johnson Vision Care
(JJVC) kumppaneiksi ja loivat Sight
for Kids -ohjelman vuonna 2002.

Tärkeä palvelumuoto
Sight for Kids tarjoaa kipeästi kaivattua silmien terveyskoulutusta ja
kouluissa pidettäviä näkötarkastuk-

sia köyhien alueiden lapsille ympäri
Aasian. Ohjemassa ohjataan potilaita tarpeen tullen eteenpäin silmienhoidon ammattilaisille leikkaushoitoon tai saamaan silmälasit.
Tämä on tärkeä palvelumuoto: lasten heikko näkö saattaa usein jäädä
huomaamatta ja lasten oppiminen ja
lukeminen estyvät.
Sight for Kids -ohjelmassa Bhavanille tehtiin näkötarkastus. Hän
pääsi tarvitsemaansa seurantahoitoon Hyderabadissa, Intiassa sijaitsevaan L. V. Prasadin silmäinstituuttiin ja sai Sight for Kids -ohjelman
kustantamat silmälasit. Nykyään
Bhavani näkee taululle, lukee hyvin
ja osallistuu aktiviteetteihin koulupäivän jälkeen.
“Olen niin onnellinen ja luottavainen. Näiden silmälasien kanssa
pystyn nyt tekemään kaikki tehtäväni ilman mitään vaikeuksia. Kiitokset teille”, sanoo Bhavani, jolla
on parantuneen näkökykynsä myötä
suuria toiveita tulevaisuutensa suhteen. “Minusta tulee lääkäri, ja autan
vanhempiani ja kotipaikkakuntaani”,
hän lisää luottamuksellisesti.
Sight for Kids -ohjelman avulla
on tarkastettu yli 19 miljoonan Bha-

duttaa suunnattomasti nähdä lionien tarjoavan Sight for Kids -ohjelman kautta koululaisille silmälaseja
ja näköä korjaavia leikkaushoitoja.
“On valtavan palkitseva ja tyydyttävä kokemus tarjota näönkorjaus koululaisille, joiden ongelmat
olisivat jääneet huomaamatta ilman
Sight for Kids -ohjelmaa”, sanoo
Sebastian. “Käymme lionsklubien
kanssa syrjäisillä seuduilla. Ilman
Sight for Kids -ohjelmaa useimmat
tapaukset olisivat jääneet tunnistamatta pelkästään tiedon puutteen
tähden.”
Lue lisää osoitteessa
www.lcif.org/sfk.
Allie Stryker

Peter Lynch eläkkeelle –
Scott Drumheller lionsjärjestön pääjohtajaksi
Lions Clubs Internationalin (LCI) uudeksi pääjohtajaksi on nimitetty
järjestön Scott Drumheller.
“Olen vilpittömän kiitollinen mahdollisuudesta palvella järjestöä
uudessa tehtävässäni”, sanoi Drumheller, joka jatkaa edelleen myös
järjestön sihteerinä. “Odotan innokkaasti pääseväni tukemaan jäseniämme, lisäämään jäsenmääräämme ja edistämään uskomatonta palveluperintöämme ympäri maailman. ”
Pääjohtajana Drumheller tulee valvomaan Oak Brookissa, Illinoisissa
sijaitsevan kansainvälisen päämajan toimintaa järjestön ja Lions Clubs
Internationalin säätiön puolesta, joka on Lions Clubs Internationalin
hyväntekeväisyysjärjestö. Hänen tavoitteenaan on varmistaa, että järjestö pysyy elinvoimaisena, innovatiivisena palvelujärjestönä, joka jatkaa toiminta-alansa ja vaikutuksensa laajentamista.

Kutsu kuvernöörineuvoston
järjestäytymiskokoukseen 1/2014–2015
Aika:
Paikka:

Sunnuntai 8.6.2014 klo 14.00
Sokos Hotel Vaakuna, Gallen-Kallelankatu 7, 28100 Pori

Kutsumme vuosikokouksessamme kaudelle 2014–2015 valitun
kuvernöörineuvoston jäsenet sekä liiton toimialajohtajat kuvernöörineuvoston järjestäytymiskokoukseen, joka pidetään Porissa sunnuntaina
Lions-liiton vuosikokouksen päätösjuhlan ja lounaan jälkeen.
Tervetuloa!
SUOMEN LIONS-LIITTO RY
Asko Merilä
puheenjohtaja

Maarit Kuikka
pääsihteeri
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Puheenjohtajan palsta

25 000 jäsenen raja vallataan kauden aikana!

Liiton puheenjohtajan Asko Merilän katse oli jo Heinolan vuosikokouksessa
eteenpäin suuntautunut ja mielessä oli lionslaivan suunnan kääntäminen
uusille ulottuvuuksille. Kuva: Heikki Hemmilä.

Kautta on vielä jäljellä, mutta
Suomen leijonien toiminta on
uudistunut kuluneella kaudella
merkittävästi. Liiton strategisen
suunnitelman toteuttaminen on
aloitettu ja siihen liittyvää työtä
riittää monelle vuodelle. Tärkeintä on, että Suomen Leijonien toiminnan perusteellinen
muutos on aloitettu ja työmme
on saanut paljon uusia ystäviä. Kiitokset kaikille reippaasta
jäsenkehityksestä, joka kauden
puolessa välissä sai parempia
tuloksia kuin kymmeneen vuoteen. Tuota työtä pitää vielä jatkaa. Kesäkuun loppuun on vielä
aikaa! Uusia jäseniä kannattaa
ottaa ja uusia klubeja perustaa!
Kauden 2013–2014 toiminta on
ollut strategisten valintojen tiivistä
toteuttamista. Systemaattinen Lionskuvan kiillottaminen on jo tuottanut
tuloksia ja olemme saaneet uusia
kannattajia. Erityisen onnistunut
media-kampanja oli viime syksyn
Nenäpäivä. Sen medianäkyvyyden
hinnaksi mainos euroiksi muutet6 LION 3/14

tuna kerrottiin olleen n. 440 000 €.
Medianäkyvyyttä meidän pitää jatkaa aina kun se on mahdollista.
Omia merkkejämme ja lippujamme meidän kannattaa ulkoiluttaa mahdollisimman paljon. Lionsaatteen mukainen eniten avun tarpeessa olevien auttaminen kantaa aina. Auttamistyö tarve näyttää lisääntyvän koko ajan niin kotimaassa kuin ulkomaillakin. Brändimme perusviesti on: Monta tapaa
tehdä hyvää. Se viesti on tiivistynyt
viime talven aikana ja sisältää kaiken
Lions-toiminnan. Jokainen toimiala
ja jokainen suomalainen leijona ovat
velvollisia viemään ominta auttamistapaansa oman mittansa eteenpäin.

toimiala on nyt perustettu huolehtimaan koordinaatiosta, mutta erityisesti nuorisotoiminnan erityisongelmien tunnistamisesta ja lääkkeiden
hankkimiseksi korjaamaan ne. Myös
yhteistyö leojen ja leijonien kesken
sai uuden tehoruiskeen, kun PCC
Lauri Vainio otti hoitaakseen liiton
leojohtajan tehtävät keväällä, jonka
myötä myös Leo-toiminta piristyi.
Palvelu- ja varainhankintatoimiala
ja IPCC Seppo Söderholm ovat hoitaneet Kiitos Veteraanit! -keräyksen
valmistelua laajana yhteistyönä.
Lisäksi seuraavaa Punainen Sulkakeräystä v. 2016–2017 on PDCC
Matti Tieksola alkanut suunnittelemaan. Supertaifuunin-katastroﬁkeräys jatkuu edelleen ja Lastensairaala-keräystä on valmisteltu ja saatu
vähitellen alullekin.
Tänä vuonna on tullut selväksi
nuorten merkitys ja heidän tärkein
mieltymyksensä. Toimialan luonteisena erityisalana ja laajalla yhteistyöllä on toiminut tänä vuonna
kansainvälisten asioiden erityisala.
Lions-toiminnan ”syömähammas”
ja erityinen yhä nuorempien vetovoimatekijä on kansainvälinen toiminta. Strategiseen suunnitelmaan
otettiin tänä vuonna ensimmäisen
kerran kansainväliset yhteiskumppanit omaksi kohdakseen. Tulokset
NSR:ssä olivat loistavat. Pohjoismainen yhteistyö (NSR), Europa
Forum (EF) ja muut KV-yhteydet
mm. päämajaan sekä Canadaan ja
USA:han ovat merkittäviä asioita
Harri Ala-Kuljun IP-tavoitteessa. Liiton puheenjohtaja ja pääsihteeri vierailivat samanaikaisesti päämajassa
neuvottelemassa liiton ja päämajan yhteisistä asioista ensimmäisen
kerran 20 vuoteen. Useat Euroopan
maat käyvät vastaavia neuvotteluja
3–5 vuoden välein. Vierailumme oli
merkittävä myös taloudellisesti, sillä
saimme neuvoteltua Suomeen lisäavustuksia yli 20 000 USA:n dollarin verran.

Toimialat tiivistäneet
yhteistyötä
tuloksellisesti

Lions-johtamisen
muutoksen unelma elää

Kaikki toimialat ovat ottaneet aimo
harppauksen eteenpäin. Yhteistyön
lisääntyminen on ollut leimaa antavaa, sillä esimerkiksi jäsen-, koulutus- ja viestintätoimialat ovat löytäneet toisensa tehokkaasti. Nuoriso-

Lions-johtaminen kumpuaa jokaisesta klubista. Kunkin klubin on
hyvä huolehtia jäsentensä viihtyvyydestä. On hyvä, jos klubin henki
sisältää paljon sosiaalista pääomaa,
jonka turvin saadaan kaikki jäsenet

viihtymään ja tekemään palvelutyötä niiden hyväksi, jotka ovat eniten avun tarpeessa. Kun jäsen viihtyy, niin hän voimaantuu, jaksaa ja
tuottaa parasta mahdollista tulosta.
Lions-johtamisen muutos tarkoittaa sitä, että noita voimaantumisen
ja voimaannuttamisen elementtejä levitetään jäsenten kesken klubissa, lohkossa, alueella, edelleen
piirissä ja liitossa.
Liitossa johtaminen on kahden
tasoista. Ensiksikin luottamushenkilöjohdon toiminnan suunnan
tulee olla liiton linjausten hahmottamisessa ja viemisessä kentälle
(esim. nuoret tai uudet jäsenet),
talouden ja toiminnan raamittamisessa tulevaisuuteen sekä tapahtuneen ja tapahtuvan toiminnan valvonnassa erityisesti tilintarkastajien
avustuksella.

Ammattijohto ja
henkilöstö
voimaantuvat työssään
Liiton johtamisen toinen taso on
ammattijohtaminen, joka tarkoittaa asioiden valmistelua luottamushenkilöelimille ja päätösten toteuttamista linjausten mukaisesti. Ammattijohdon tulee osata hankkia kaikki
mahdollinen tarpeellinen oikea tieto
päättäjille oikeiden linjausten tekemistä varten. Ihmisten vaikutus
tulokseen on 40–60 %. Jos halutaan
huipputuloksia, niin luottamushenkilöjohto huolehtii, että sekä oma
että ammattijohdon työhyvinvointi
on huipussaan. Mikäli ihmisiä loukataan, niin ei synny niin paljon tuloksiakaan. Tästä syystä voimaantumisesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on oleellista. Sama koskee
luottamushenkilöitä ja vapaaehtoistyöntekijöitä klubeihin saakka.
Parhaat kiitokset antoisasta ja
erittäin monimuotoisesta vuodesta
sekä kaikesta tuesta ja myötäelämisestä, rakkaat suomalaiset leijonat.
Autettavien ja leijonien hallinnon
puolesta on ollut ilo tehdä työtä suurella sydämellä. Kiitos jo nyt, vaikka
kausi jatkuu vielä…

CC-pari
Asko ja Kaisu Merilä
LC Utajärvi ja
LC Utajärvi/Isa Asp

Pääsihteerin palsta

”Hyvällä tuulella syntyy hyviä päätöksiä”
Suomen Lions-liiton 61. vuosikokous
lähestyy. Tämänkertaisessa pääsihteerin palstassa keskityn lähinnä
vuosikokousasioiden tarkasteluun.
Liiton taloutta tarkastellaan erillisessä jutussa.

Muutoksia liiton
sääntöihin
Äänivaltaiset vuosikokousedustajat pääsevät tänäkin vuonna päättämään Lions-liiton sääntöihin esitetyistä muutoksista. Muutosesitykset
ovat jo läpäisseet patentti- ja rekisterihallituksen ennakkotarkastuksen ilman huomautuksia tai kommentteja.
Ehdotetut muutokset koskevat
sääntöjen §:ää 4. Siinä määritellään
tapoja, joilla liitto toimintansa tarkoitusta toteuttaa. Varainhankintaa
koskeviin toimintatapoihin on lisätty
mahdolliset maksulliset seminaarit ja
koulutustilaisuudet, joita liitto tulevaisuudessa voisi järjestää.
Vuosikokousta koskevaan pykälään 10 on puolestaan lisätty vuosikokouksien osallistumis- ja kokousmaksuja koskeva asia.

Ehdokkuudet ja
äänestämiset
Menemättä yksityiskohtaisempiin
menettelytapoihin vuosikokousvaalien tai -äänestysten osalta todettakoon, ettei vaalia tarvitse käydä liiton puheenjohtaja- tai varapuheenjohtajaehdokkaista, koska ehdokkaita molemmissa vaaleissa on vain
yksi. Valinnasta on luonnollisesti
tehtävä selkeä pöytäkirjaan kirjattava päätös. Liiton puheenjohtajan osalta näin on aiemmin menetelty. Varapuheenjohtajan kohdalla
sen sijaan vaalit on päästy käymään,
koska ehdokkaita on ollut useampia.
Vaalin sijasta ja varapuheenjohtajaehdokkaan esittelypuheenvuoron
lisäksi vuosikokousedustajilla on
Porin vuosikokouksessa mahdollisuus esittää ehdokkaalle muutama
kysymys kokousaikataulun puitteissa.

Oulusta vuoden 2018
vuosikokousjärjestäjä?
Tänä vuonna ei tarvitse käydä kilpailua vuosikokousjärjestäjänkään
osalta, kun hakijapaikkakuntia on

vain yksi: maamme 5. suurin kaupunki Oulu. Järjestävät klubit esittävät kokouksen tapahtumapaikaksi
Ouluhallia, josta on eri majoituspaikkoihin noin kilometrin matka. Vuosikokouksen kustannuksista on tässä
vaiheessa mahdoton antaa ennakkoarviota, koska hotellit tai ravintolat eivät anna tarjouksia neljän vuoden päähän. Järjestäjät tekevät varmasti parhaansa siinä, että vuosikokouksen hinnoittelu pysyy kohtuudessa. (Oma huomioni kustannusten osalta: käydessäni ensimmäistä
kertaa Karhuhallissa Porissa, tajusin,
miten paljon työtä vuosikokouksen
järjestäminen tarkoittaa sellaisella
paikkakunnalla, jossa ei ole varsinaisia kokous- tai konferenssitiloja.
Karhuhallissa on lattiakin rakennettu
Lions-liiton vuosikokousta varten. –
Näistä asioista vuosikokouskustannukset syntyvät.)

Yleisötapahtumien
järjestäminen –
viranomaisille
ilmoittaminen
Pienetkin yleisötapahtumat edellyttävät lain mukaan ilmoituksen tekemistä viranomaisille ja pelastussuunnitelman laatimista. Pelastusviranomaiset toivovat, että tapahtuman
järjestäjät olisivat rohkeasti yhteydessä viranomaisiin hyvissä ajoin
ennen tapahtumaa kysyäkseen neuvoja ja ohjeita niin tapahtuman järjestämiseksi kuin pelastussuunnitelman laatimiseksi.
Pelastussuunnitelman tekemisestä löytyy varmasti viranomaisohjeistusta omalta paikkakunnalta.
Hyvät yleisohjeet on myös löydettävissä Helsingin kaupungin wwwsivuilta www.hel.ﬁ syöttämällä
haku-kenttään esim. pelastuslaitos
tai pelastussuunnitelma. Sivuilta
löytyy mm. ”Opas pienen yleisötapahtuman pelastussuunnitelman
laadintaan”.

Liiton toimiston
aukioloaika ja
henkilökunnan
kesälomat
Liiton hallitus päätti alkukaudesta,
että liiton toimiston kesän aukioloaikoihin tehdään muutos. Näin ollen
toimisto ei ole koko heinäkuuta sul-

jettuna, vaan ainoastaan viikot
28–29, eli 7.–18.7.2014.
Viikolla 30 liiton toimistossa palvelee Quest-sihteeri Paula Westling
klo 10–14 välisenä aikana.
Muina aikoina toimisto on
avoinna normaalisti klo 9–15.45.
Henkilökunta on kesälomalla seuraavasti:
23.6.–18.7. Quest-sihteeri
Paula Westling
3.7.–1.8. Talous- ja jäsensihteeri
Marja Pakkanen
4.–25.7.
Palvelu- ja varainhankintasihteeri Sari Pirinen
7.7.–1.8.
Järjestösihteeri
Susanna Gustafsson
7.7.–1.8.
Tiedotussihteeri
Kaisa Hartzell
7.7.–1.8.
Myyntisihteeri
Satu Hildebrand
Minut tavoittaa toimistosta 1.7.
saakka. 2.–10.7. olen kansainvälisen
järjestön vuosikokouksessa Torontossa, Kanadassa. Loma-aikani on
11.7.–8.8.

Tuulta Purjeisiin LeijoNaiset III -risteilyllä pääsihteeri Maarit Kuikka
puhumassa johtajuudesta Lions-toiminnassa. Kuva: Thorleif Johansson.

Tutustu vielä liiton tilinpäätöstä ja
taloutta koskevaan juttuuni! Nähdään Porissa hyvällä tuulella tekemässä hyviä yhteisiä päätöksiä!

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Tapahtumakalenteri 2014
–
–
–
–
–
–
–

Hallituksen kokous pe 6.6.
24.5. 2VDG-koulutus (tulevat 1VDG:t), Helsinki
25.5. 2VDG-koulutus (kausi 2014–2015), Helsinki
6.6. Kuvernöörineuvoston kokous, Pori
6.–8.6. Vuosikokousviikonloppu, Pori
8.6. Kuvernöörineuvoston 2014–2015 järjestäytymiskokous, Pori
4.–8.7. Kansainvälinen vuosikokous, Toronto, Kanada

Kaudella 2013–2014 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
– 24.5.2014 Mölkky, LC Kausala
– 14.–15.6. Golf, järjestäjänä LC Nilsiä
– Lisää tapahtumia osoitteessa www.lions.ﬁ – jäsenille – vuosikello
tai po. sivut vuosikirjassa 2013–2014.
Kuvernöörineuvoston kokoukset kaudella 2014–2015
– 29.–31.8.2014 Helsinki, järjestäjinä LC Helsinki/Soihdut ja
LC Helsinki/Vuosaari
– 21.–23.11.2014 Ylivieska, järjestäjinä LC Ylivieska,
LC Ylivieska/Huhmari ja LC Ylivieska/Savisilta
– 20.–22.2.2015 Lappeenranta, järjestäjänä LC Lappeenranta
yhteistyössä LC Lappeenranta/Rakuunat ja
LC Lappeenranta/Weerat kanssa.
Kaudella 2014–2015 järjestettäviä Lions SM-kilpailuja
– Haulikkoammunta, LC Ylistaro 26.–27.7.2014
– 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
– Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, kesäkuu 2015
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97th LIONS CLUBS INTERNATIONAL
CONVENTION TORONTO CANADA 4.–8.7.2014
Viesti vuoden 2014 järjestämistoimikunnalta
Moninkertaispiiri A:n, Ontarion ja Länsi-Quebecin nimissä on ilomme kutsua kaikki lionsit Lions Clubs Internationalin 97. vuosikokoukseen, joka pidetään eloisassa Torontossa 4.–8.7.2014. Muista: ME ODOTAMME SINUA.
Runsaasti yli 15 000 osallistujaa, joukossa noin seitsemänkymmentä suomalaista, on jo ilmoittautunut kokoukseen. Mukaan ehtii
vielä.
Virallinen tapahtuma-aikataulu (muutoksia voidaan tehdä)

Pohjoismaiden yhteiset tilaisuudet

PERJANTAI 4.7.
10.00–16.30 Leo-Lion-kokoontuminen (MTCC)
10.00–17.00 Näyttelyhalli ja vuosikongressin palvelukeskus
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
19.30–22.30 Tulevien piirikuvernöörien seminaarin juhlaillallinen Sheraton
Toronto Centre

Pohjoismaiden edustajien yhteinen Get-together -ilta on torstaina 3.7.
Kansainvälisen vuosikokouksen täysistuntojen lisäksi Pohjoismaiden edustajat ovat pukeutuneet paraatiin lauantaina 5.7. yhtenäisessä pohjoismaiden asussa (paraatiliivi ja valkoiset housut/hame) tai kansallispuvussa.
Pohjoismaiden yhdessä kutsuvierailleen järjestämä Skandinavian Hospitality Room on maanantaina 7.7.

LAUANTAI 5.7.
10.00
Lähtö, Kansainvälinen paraati,
Paraatin kokoontumisalue (ilmoitetaan myöhemmin)
11.00–17.00 Näyttelyhalli ja vuosikongressin palvelukeskus
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
19.00–20.15 Kansainvälinen show Air Canada Centre (ACC)

Toronton suomalaisklubien kanssa järjestettävät tapahtumat
Olemme järjestäneet yhteistyössä Toronton suomalaisklubien kanssa kaksi
tapahtumaa;
Perjantaina 4.7. yhteistapaaminen suomalaisten Lionsien ja
LC Toronto/Suomi ja LC Toronto/Finlandia Lionsien kanssa Suomi-kodilla.
Sunnuntaina 6.7. avajaisistunnon jälkeen (lähtö n. 14.00, paluu myöhään
illalla) matka bussilla Niagara-putouksille Kanadan Lionsien koirakoulutuskeskuksen – Oakville – kautta.

SUNNUNTAI 6.7.
10.00–13.00 Avausistunto Presidentin puhe, lippuseremonia,
kansainvälisen paraatin tulokset Air Canada Centre
10.00–17.00 Näyttelyhalli ja vuosikongressin palvelukeskus
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
14.00–17.00 Seminaarit Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
MAANANTAI 7.7.
10.00–12.30 Toinen yleisistunto Muistopalvelu, ehdokkaat toiseksi
varapresidentiksi ja kansainvälisiksi johtajiksi
Air Canada Centre (ACC)
10.00–17.00 Näyttelyhalli ja vuosikongressin palvelukeskus
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
13.00–17.00 Seminaarit Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
13.30–15.00 Melvin Jones -jäsenlounas Metro Toronto Convention Centre
(MTCC)
TIISTAI 8.7.
07.30–10.30 Äänestys ja vuosikongressin palvelukeskus Metro Toronto
Convention Centre (MTCC)
10.00–13.30 Viimeinen yleisistunto Kauden 2014–2015 kansainvälisen
presidentin virkaanasettaminen, YK.n lippuseremonia,
kauden 2014–2015 piirikuvernöörien virkaanasettaminen
Air Canada Centre (ACC)
19.00–21.00 Kansainvälisten virkailijoiden juhlavastaanotto
Fairmont Royal York

Tietoja ilmoittautumisesta
Ilmoittautumismaksulla pääset vuosikokouksen tapahtumiin, joita ovat
muun muassa seminaarit, yleisistunnot, kansainvälinen show, paraati ja
näyttelyhalli.
Ilmoittautuneet saavat virallisen nimikyltin ja matkamuistomitalin, ohjelmajulkaisun, jossa on alennuskuponkeja paikallisiin kiertoajeluihin ja nähtävyyksiin sekä yhden lipun kansainväliseen show’hun.
Parhaiten rekisteröityminen onnistuu päämajan ONLINE REGISTRATION
VERKKOPALVELUN kautta www.lionsclubs.org -> kansainvälinen vuosikokous -> tietoja vuosikokouksesta -> ilmoittaudu
Rekisteröintimaksut:
aikuinen
lapsi (17 ja alle)
1.4.2014 jälkeen
170 US$
10 US$
Rekisteröitymisen yhteydessä voit tehdä hotellivarauksen päämajan varaamista hotelleista.
Hotellin varausmaksu
225 US$ / huone, varausmaksu hyvitetään hotellilaskua maksettaessa.
Pohjoismaiden edustajille varattu hotelli on: (voit varata myös muun päämajan varaaman hotellin)
Courtyard by Marriot Downtown Toronto
475 Yonge Street · Toronto, Ontario M4Y 1X7 Canada

LIONS-LIITON järjestämä Convention matka
Vuosikokouksen tapahtumapaikat
Air Canada Centre (ACC)
Air Canada Centre on Kanadan johtava urheilu- ja viihdetapahtumien pitopaikka ja Toronto Maple Leafs -jääkiekkoseuran, Toronto Raptors -koripalloseuran ja Toronto Rock -haavipallojoukkueen kotikenttä. Air Canada Centre
(ACC) on kansainvälisen show’n ja kolmen yleisistunnon tapahtumapaikka.
Paikkoja hallissa on lähes 20 000!
Vuosikokouksen bussikuljetuksilla pääsee virallisesta LCI-hotelleista Air
Canada Centreen (ACC).
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
Lähellä Air Canada Centreä Toronton keskustassa sijaitseva Metro Toronto
Convention Centre (MTCC) -messukeskus on ihanteellinen sijainti LCI:n
näyttelysalille.
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Lions-liiton matkan lentojen ennakkovarausaika on päättynyt.
Lentovaraukset voi edelleen tehdä suoraan liiton käyttämän Matkatoimisto
Hogg Robinson Group Finland, Helsinki (HRG) kautta. Yhteyshenkilömme
HRG:llä on Jyri Salonen, jolta voi kysellä eri lentojen varaustilanteesta ja
hinnoista sähköpostitse: hel.event@hrgworldwide.com. tai mahdolliset tiedustelut puh. 09 685 85333
HRG tilauksen saatuaan vahvistaa varauksen ja lähettää kaikki tarvittavat
tiedot sekä laskun
Lennot/ esim. Icelandair
Lähtö
FI 343
02.07.
Helsinki – Keﬂavik 15.30–15.55
FI 603
02.07.
Keﬂavik – Toronto 17.00–18.55
Paluu

FI 602
FI 342

09.07.
10.07.

Toronto – Keﬂavik 21.05–06.20 (+1)
Keﬂavik – Helsinki 07.30–13.50

Matkatoimisto pidättää oikeuden hinta- ja aikataulumuutoksiin, jotka johtuvat siitä riippumattomista syistä
Hintoihin ei sisälly matka- tai peruutusvakuutuksia ja siksi suositellaan,
että matkustajalla on oma matkavakuutus.
Matkaan osallistuville hintaan sisältyy bussikuljetus kentältä Courtyard
by Marriot Downtown hotelliin ja takaisin kentälle paluupäivänä.
Omatoimimatkaajat
Kaikki omatoimiset matkaajat ovat luonnollisesti tervetulleita mukaan kaikkiin näihin tapahtumiin. Hampurin vuosikokouksen tapaan toivon kaikkien
suomalaisten yhteisesiintymistä kaikissa tilaisuuksissa – SUOMI NÄKYVIIN -teemalla!
Yhteystiedot kaikilta osallistujilta ovat jatkoinformoinnin kannalta tärkeitä!
Lisätietoja
Tutustu vuosikokouksen ohjelmaan tarkemmin osoitteessa www.lionsclubs.
org -> Uutiset ja tapahtumat -> Kansainvälinen vuosikokous.
Tutustu ja seuraa www.lions.ﬁ – jäsenkeskus – kokoukset – kansainvälinen vuosikokoussivuja, niiltä on luettavissa ajankohtaista tietoa matkaan
liittyvistä tapahtumista.
Matkoista, rekisteröitymisestä ja kokouksen ohjelmasta sekä tapahtumista
lisätietoja:
Juhani Londén, matkakoordinaattori
puh. +358 505521516
email: juhani.londen@lions.ﬁ
OTA YHTEYTTÄ!

Virallinen kutsu
Torontoon
Kansainvälisten ohjesääntöjen luvun
VI, kappaleen 2 mukaisesti julkaisen täten Virallisen kutsun vuoden
2014 Kansainväliseen vuosikokoukseen. 97. kansainvälinen vuosikokouksemme pidetään Torontossa,
Kanadassa. Se alkaa 4. heinäkuuta
kello 10.00 ja päättyy 8. heinäkuuta.
Tämän kokouksen tarkoitus on valita
presidentti, ensimmäinen varapresidentti ja toinen varapresidentti, sekä
17 jäsentä Kansainväliseen hallitukseen. Kokous toimii myös tilaisuutena käsitellä muita ennen kokousta
esille tuotuja asioita.
Pohjois-Amerikan neljänneksi
suurin kaupunki Toronto ei jää minkään muun kaupungin varjoon. Se
on urbaani keskus, jossa on uskomatonta etnistä moninaisuutta ja
lukemattomia kulttuurinähtävyyksiä, ravintoloita ja ostosmahdollisuuksia. Sen kansainvälinen tunnelma, nykyaikainen toimivuus ja
energia saavat siitä ihanteellisen paikan meidän kansainväliselle kokouksellemme.
Vuosikokousviikko on unohtumaton kokemus, joka on täynnä ystävyyttä, hauskanpitoa ja oppimista.
Lionit tulevat nauttimaan vuosikymmeniä vanhoista perinteistä
kuten arvokkaasta lippuseremoni-

asta, juhlavasta kansainvälisestä
paraatista ja moninkulttuurisesta
kansainvälisestä showsta. Täysistuntojen kohokohtia ovat mm. pääpuhe, jonka pitää laulaja/näyttelijä
Olivia Newton-John, Ruchira Guptan puhe, vuoden 2014 Humanitäärisen palkinnon ojentaminen David
Fosterille sekä vuoden 2014–2015
kansainvälisen presidentin ja piirikuvernöörien virkaanasettaminen.
Kanadan lionit toivottavat lämpimästi tervetulleiksi kaikki vieraat ja
he ovat valmiina varmistamaan, että
tästä vuosikokouksesta tulee kaikinpuolin erinomainen. Pyydän maailman kaikkia lioneita Seuraamaan
heidän unelmiaan ja meidän vuosikokouksemme Torontossa tuleekin
esittelemään unelmien voimaa ja
todellisuutta. Rohkaisen teitä kaikkia osallistumaan tähän ainulaatuiseen lionstapahtumaan.
Allekirjoitettu 19. toukokuuta,
2014, Oak Brookissa, Illinoisissa,
Yhdysvalloissa.
Lämpimin terveisin,

Barry J. Palmer
Lions Clubs Internationalin
presidentti

Sääntömuutokset
Seuraavat kansainvälisten sääntöjen ja ohjesäännön
muutosehdotukset jätetään edustajien äänestettäväksi vuoden
2014 Kansainvälisessä vuosikongressissa. Muutosten hyväksyntä
edellyttää äänten enemmistöä.
KOHTA 1: Muutosehdotus antaa kuvernöörineuvostolle oikeuden
erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja virasta.
HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS?
Päätettäköön, että Kansainvälisen ohjesäännön Lukua VIII
muutetaan niin, että siihen lisätään seuraava uusi kappale kohtana 6
ja loput kohdat numeroidaan vastaavasti uudelleen:
6. § erottaminen. Kuvernöörineuvoston enemmistön päätöksellä
voidaan kutsua koolle kuvernöörineuvoston erityiskokous, jonka
tarkoituksena on erottaa kuvernöörineuvoston puheenjohtaja
virasta. Riippumatta siitä millä tavalla kuvernöörineuvoston
puheenjohtaja on valittu tai vaaleilla valittu, kuvernöörineuvoston
puheenjohtaja voidaan erottaa virasta kun 2/3 kuvernöörineuvoston
jäsenistä äänestää erottamisen puolesta.
KOHTA 2:
Muutosehdotus antaa nykyiselle piirikuvernöörille tai entiselle
piirikuvernöörille oikeuden palvella kuvernöörineuvoston
puheenjohtajana.
HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS?
Päätettäköön, että lukua VIII, jaetta 4 Kansainvälisessä
ohjesäännössä muutetaan niin, että lisätään sanat ”nykyinen
tai” ennen sanoja ”entinen piirikuvernööri” riveillä 5 ja 22 tässä
kohdassa.
KOHTA 3:
muutosehdotus, jolla muutetaan kuvernöörineuvoston
puheenjohtajan velvollisuuksia.
HYVÄKSYTÄÄNKÖ SEURAAVA MUUTOSEHDOTUS?
Päätettäköön, että muutetaan kansainvälisen ohjesäännön luvun
X, jaetta 1 poistamalla nykyinen teksti kokonaisuudessaan ja
korvaamalla se seuraavasti:
1. § moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja.
Moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston puheenjohtaja tulee
toimimaan moninkertaispiirin hallinnollisena fasilitaattorina. Kaikki
päätökset alistetaan moninkertaispiirin kuvernöörineuvoston vallan,
ohjeistuksen ja valvonnan alaisiksi.
Yhteistyössä kuvernöörineuvoston kanssa, kuvernöörineuvoston
puheenjohtajan tulee:
(a) Edistää tämän järjestön päämääriä;
(b) Auttaa tiedottamisessa liittyen kansainvälisiin ja
moninkertaispiirin sääntöihin, ohjelmiin ja tapahtumiin;
(c) Dokumentoida ja asettaa saataville moninkertaispiirin tavoitteet
ja pitkän aikavälin suunnitelmat kuten kuvernöörineuvosto on
ne määritellyt;
(d) Kutsua koolle kokoukset ja vetää keskustelua
kuvernöörineuvoston kokouksissa;
(e) Johtaa toimintaa moninkertaispiirin vuosikokouksessa;
(f) Tukea kansainvälisen hallituksen tai kuvernöörineuvoston
pyrkimyksiä, joiden tavoitteena on luoda ja ylläpitää harmoniaa
ja yhteisymmärrystä piirikuvernöörien välillä;
(g) Lähettää moninkertaispiirin sääntöjen ja ohjesäännön mukaiset
raportit ja täyttää vaaditut tehtävät;
(h) Suorittaa muita sellaisia tehtäviä, joita moninkertaispiirin
kuvernöörineuvosto hänelle antaa, sekä
(i) Antaa heti virkavuotensa päättyessä seuraajalleen kaikki
moninkertaispiirin tilit, varat ja tilastot.
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Ehdokkaat II varapresidentiksi
Määräaikaan mennessä toisen kansainvälisen varapresidentin virkaan ilmoittautui seitsemän hakijaa.
Vaali pidetään 8.7.2014 järjestön 97. kansainvälisessä vuosikongressissa Torontossa.
Vaalin voittaja palvelee kansainvälisenä presidenttinä vuonna 2016–2017.

Naresh Aggarwal

M. P. “Mike” Butler

Robert E. Corlew

Salim Moussan

Naresh Aggarwal on kotoisin Delhistä, Intiasta. Hän toimi kansainvälisenä johtajana vuosina 1998–
2000. Hän on ammatiltaan liikemies
ja toimii puheenjohtajana Intian teollisuusliiton rautateiden kalustojaostossa. Hän on the Batala Smile Lions
Clubin jäsen.

M. P. “Mike” Butler on the Kerrville
Host Lions Clubin jäsen Texasissa.
Hän oli kansainvälinen johtaja vuosina 1984–1986 sekä kansainväliseen hallitukseen nimitetty jäsen
vuonna 200–2007. Hän on ollut lion
vuodesta 1974 ja toiminut monissa
järjestön viroissa.

Robert E. Corlew Miltonista, Tennesseestä on osavaltion tuomari ja
toiminut kansainvälisenä johtajana
2011–2013. Hän on the Murfreesboro Lions Clubin jäsen vuodesta
1978 ja progressiivinen Melvin Jones
-jäsen. Lions-tehtäviensä ohella Corlew toimii aktiivisesti monissa kansalaisjärjestöissä ja paikallisissa organisaatioissa.

Salim Moussan Beirutista, Libanonista kuuluu the Beirut St. Gabriel
Lions Clubiin ja toimi kansainvälisenä
johtajana vuosina 1997–1999. Hän
on Libanonin lionien silmäkeskuksen perustaja ja progressiivinen Melvin Jones -jäsen. Moussan omistaa liikeyrityksen ja on toiminut puheenjohtajana lukuisissa foorumeissa ja
alueellisissa konferensseissa.

Viihdettä
ja puheita

Steven D. Sherer

Eugene M. Spiess

Rosane T. Jahnke Vailatti

Entinen kansainvälinen johtaja Steven D. Sherer on kotoisin New Philadelphiasta, Ohiosta ja the Dover
Lions Clubin jäsen vuodesta 1980.
Hän on laillistettu tilintarkastaja ja
New Philadelphian kunnallisten
koulujen talousvirkamies/CFO. Sherer toimi kansainvälisenä johtajana
vuosina 2006–2008.

Entinen kansainvälinen johtaja
Eugene M. Spiess, Ed.D. on kotoisin Mooresta, Etelä- Carolinasta.
Hän on eläkkeellä oleva yliopiston
hallintovirkailija ja opettaja. Hän on
the Spartanburg Lions Clubin jäsen
vuodesta 1981. Vuonna 2010 hänet
valittiin kansainväliseksi johtajaksi.

Rosane T. Jahnke Vailatti palveli
kansainvälisenä johtajana vuosina
2008–2010. Hän on the Jaraguá do
Sol Lions Clubin jäsen Brasiliassa.
Hän on toiminut opettajana ja on
asianajaja ja on hotellinomistaja.
Monissa yhteisöllisissä ja ammattiinsa liittyvissä ryhmissä toimiva
Vailatti on Melvin Jones -jäsen.

Tulevat vuosikokoukset
Toronton jälkeen seuraava kansainvälinen vuosikongressi on 26.–30.6.2015 Honolulussa Havaijilla.
Honolulu on Havaijin osavaltion pääkaupunki. Seuraavana on vuorossa Fukuoka Japanissa
24.–28.6.2016 ja 100-vuotiskokous on 30.6.–4.7. 2017 Chicagossa. Vuoden 2018 kokous on
Las Vegasissa ja 2019 Milanossa Italiassa.
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Työpajoihin ja seminaarien
osallistumisen, eri puolilta saapuvien lionien tapaamisen ja
kauniin Toronton tutkimisen
lisäksi vuoden 2014 lionien
kansainvälisen vuosikokouksen aikana saadaan nauttia elävästä viihteestä ja kiinnostavista puheista vuosikokouksen
yleisistunnoissa ja näytöksissä.
Torontossa on luvassa seuraavia puhujia ja viihdyttäjiä:
3. yleisistunnossa viihdettä tarjoaa Kiinan vammaisten esiintyjäryhmä ja pääpuhujana on
Olivia Newton-John. Humanitäärisen palkinnon saa David
Foster.
Kansaninvälisessä
showssa
esiintyy Neil Sedaka yhtyeineen. Toisessa yleisistunnossa
viihdepuolesta vastaa silhuettitanssijat Catapult Entertainment. Ruchira Gupta kertoo
lasten salakuljetuksesta.

Tarinat ja tunteet tekevät brändin
Kirjoitin kauden ensimmäisessä lehdessä brändityön käynnistämisestä
ja brändityöryhmästä. On korkea
aika päivittää kuulumiset!
Työryhmän työ on edennyt vaikeuksien ja hetkittäisen epätoivonkin kautta valoa kohti. Ja kerrottakoon heti alussa, että olemme asiantuntijoiden mukaan matkalla oikeaan
suuntaan. Hyvä tuote – joka meillä
luonnollisesti on – kiinnostaa ja
myy, kun se kertoo tunteita herättävän tarinan, jonka taustalla on konkreettinen tekeminen ja toiminta. Ja
kun tarinaa toistetaan säännöllisesti, kiinnostus kasvaa ja lujittuu
– ja sitoutuminen olemaan mukana
vastaavanlaisten tunteiden luomisessa syntyy.
Lions-toiminta on täynnä tarinoita ja tunteita. Tarinat koostuvat
klubien teoista oman lähiympäristön hyväksi, teoista, jotka tuottavat hyvää mieltä ja iloa tekemisen
kohteelle ja tekijöille ja synnyttävät
Lions-toiminnasta positiivista mielikuvaa. Voisiko parempaa olla? – Ei,
mutta: meidän pitää oppia markkinoimaan tuotteemme ja välittämään
toiminnastamme yhteistä viestiä,
jotta tuotteemme saa siivet alleen.
Yhteiseksi viestiksi on tässä vaiheessa valittu ”Lions – monta tapaa
tehdä hyvää”. Kuulimme brändityöryhmässä
tulevaisuustutkija
Ilkka Halavalta, että toimintamme
on ulkopuolisen mielestä sekavaa,
emmekä erottaudu muista. Työryhmä lamaantui siitä ehkä hetkeksi, kunnes oivalsimme, että
käännämme monipuolisuuden vahvuudeksemme. Meillä on reilu 940
klubia, liki 25 000 jäsentä ja palvelutyö sidottu paikallistason tarpei-

siin. Mihin me siitä pääsisimme?
Jokaisen klubin toiminta on erilaista,
jokaisella klubilla on myös oma tarinansa kerrottavaksi. Ei perusajatusta ja työskentelytapaa voi, eikä
ole syytä muuttaa. Näin ollen, todetaan reilusti, että meillä on monta
tapaa tehdä hyvää. Kun nämä monet
hyväntekemisen tavat saadaan tarinoiden kautta kootuiksi ja tuotteistettua, ei toimintamme enää ole
ollenkaan sekavaa – ulkopuolisenkaan mielestä.
Vaikka jokainen tarina on erilainen, niiden takaa löytyy yhteisiä
nimittäjiä, Lions-tuotteita, joista
brändimme muodostuu. Brändityössä on siis edessä seuraavat
askeleet: 1. tarinoiden kerääminen,
2. tuotteistaminen ja 3. toiminnan
markkinointi. Prosessin aikana syntyy markkinointiaineisto. Markkinointiprosessi on taas meistä jokaisesta itsestämme kiinni. Luonnollisesti markkinointiin tarvitaan apua,
ja sitä brändityöryhmä haluaa tarjota klubeille ja piireille tulevan kauden aikana.
Tarinoiden kerääminen on jo
käynnistynyt. Asiasta kirjoitettiin
jo Lion-lehden numerossa 2/2014
ja nyt asia toistetaan vetoomuksen
kera: lähettäkää tarinoita brändityöryhmälle, koska ilman niitä brändityö ei voi edetä! Parhaat tarinat on
luvattu palkita runsaskätisesti! Tarinoita kootaan mm. www.lions.ﬁ –
Jäsenillle -alueen kautta.
Millaista apua klubeihin ja piireihin on siis tulossa? Muutosvalmentajat ovat mukana brändiasian
sanansaattajina. Erityisesti maaliskuussa koulutetut piirien muutosvalmentajat ovat vihitty brändin saloi-

hin. Brändityöryhmä on myös valmis vierailemaan jokaisessa piirissä
yhdessä leojen kanssa ja auttamaan
brändityön alkuun panemisessa.
Myös materiaaleja tuotetaan piirien ja klubien käyttöön. On olemassa roll-up -pohja ”Lions – monta
tapaa tehdä hyvää”, joka ohjeineen
löytyy www.lions.ﬁ – Jäsenille –
Lionstoiminnan ohjeita. Tulossa on
logo, jota voi käyttää omissa tuotteissaan, graaﬁsta ohjetta, kirjepohjaa jne. Ja toivottavasti ensi kaudella
myös animaatio/video, joka pyörii YouTubessa ja josta voisi tehdä
TV-mainoksenkin, jos vain sellaiseen löytyisi sopiva kumppani ja/
tai rahoitusta. Animaatiossa ehkä
herätetään henkiin Lions-toimiston
pronssinen leijona…
Brändityöryhmä haluaa haastaa
jokaisen leijonan: viritetään Lionskenttä aikaansaamaan ennennäkemätön näkyvyyskampanja, jossa me
kaikki olemme mukana! Kerran kymmenessä vuodessa toteutettava erinomainen Punainen Sulka -keräys ei

kanna tarpeeksi pitkälle takaamaan
näkyvyyttämme keräystä seuraaviin vuosiin. Mutta meillä on käytössä leijonien kansainvälinen palvelupäivä 8.10., joka on vuosittain
syytä valjastaa tunnetta synnyttävälle Lions-tekemiselle eri puolilla
Suomea. Luonnollisesti jokaisen
palvelupäivän teema ja toiminta
on suunniteltava huolella etukäteen. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on, että koko kenttä on viritetty hienolle brändille kuuluvalla
tavalla viimeistään Punainen Sulka
-keräystä 2016–2017 ja Lions-järjestön 100-vuotisjuhlaa silmällä pitäen.
Tule Porin vuosikokouksen brändiständille hakemaan oma brändirintanappisi, kuulemaan suunnitelmista lisää ja antamaan palautetta.
Koska sitä tarvitaan!
Koko brändityöryhmän puolesta
sen puheenjohtaja

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

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

Laulaja-lauluntekijä

Petri Laaksonen
on laulanut vuosien varrella ympäri maata lukuisissa
Lions-klubien järjestämissä konserteissa.

SALMUTEX OY
30 vuotta

Klubiasut, smokit ja frakit
Mittaukset sopimuksen mukaan
esim. klubi-iltoina
Yrjöläntie 16 / PL 1
44401 Konginkangas
salmutex@salmutex.ﬁ

Puh.
GSM
Faksi

014 584 661
0400 541 866
014 584 220

Viime vuonna esim. Petri Laaksosen “Tumman tähtitaivaan
alla” -joulukonsertit Lions Malmittarien, Järvenpään
Vennyjen, LC Askolan ja LC Lempäälän järjestäminä olivat
erinomaisia yleisömenestyksiä.
Konserttikokonaisuudet:
I Tumman tähtitaivaan alla – Joulukonsertti
II Täällä pohjantähden alla – Kirkkokonsertti
III Eläköön elämä – Elämänmakuinen viihdekonsertti
Tiedustelut:
Mika Tuomolin 045 131 94 59
mika.tuomolin@hotmail.com
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Suomalaisetko kansainvälisiä?

Suomalaisia hyvin esillä Tampereen Eurooppa Forumin puheenjohtajalavalla. Vasemmalla EF:n neuvonantaja Jouko
Ruissalo ja keskellä puheenjohtajana toiminut PID Harri Ala-Kulju. Kuva: RNen.

Meillä suomalaisilla on ollut menneinä aikoina tapana nähdä itsemme
kansainvälisen toiminnan takarivissä, jonne meidät on työnnetty ja
jonne me itsekin olemme herkästi
hakeutuneet. Taustalla on monia
syitä. Historiassamme olemme olleet
naapuriemme alistamia, päätökset on tehty meidän puolestamme
muualla. Olemme olleet hyviä alamaisia kuninkaille ja tsaareille, jotka
rakensivat tänne oman valtajärjestelmänsä hallitsemaan meitä.
Kielemme on toinen melko pitkälle lähihistoriamme kehitykseen
liittyvä vaikuttaja. Erikoinen kielemme ja kuuluminen pieneen kieliryhmään on eristänyt meidät jopa
lähinaapureistamme puhumattakaan
maailman valtavirroista. Maailmalle
lähtijät ovat olleet harvassa. Muut
ovat puhuneet siellä puolestamme,
jos ovat puhuneet. Myöskään kielioppia korostanut koulutusjärjestelmämme ei rohkaissut vieraan kielen
käyttöön.
Täällä koti-Suomessa olemme toki
olleet vahvoja. Esimerkiksi voi ottaa
vaikka lähihistoriamme sankarit,
veteraanit, jotka kaikkensa antaen
puolustivat tätä maata ja säilyttivät
itsenäisyytemme. He rakastivat tätä
maata ja olivat valmiit uhraamaan
kaikkensa sen vapauden eteen. Isänmaallisuus on edelleen tärkeä vahvuutemme.
Vielä muutama vuosikymmen sitten suomalainen yritys maailmalla oli
harvinaisuus. Kun Kone Oy aloitti
rohkeasti Euroopan ja myöhemmin
maailmanlaajuisen konsernin rakentamisen, sitä pidettiin ennenkuulumattoman rohkeana tekona. Mutta
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se onnistui. Ja vauhti jatkuu. Nokian
maailmanvalloitus oli sitten jo paljon
helpommin ymmärrettävissä. Jokaiseen käteen sopivilla tuotteilla se
toi Suomen lopullisesti maailmankartalle. Harmi, että tarina katkesi,
ainakin hetkeksi. Nyt me olemme
valtaamassa maailman markkinoita
nettipeleillä.

Parikymmentä vuotta
on muuttanut paljon
Tilanne Suomessa on viimeisten
parinkymmenen vuoden aikana
muuttunut todella paljon. Meistä
on tullut kansainvälisiä. Edellä mainittujen ja monien muiden yritysten pääsy kansainvälisille markkinoille on ollut osa tätä kansainvälistymiskehitystä. Aktiivinen jäsenyys Euroopan Unionissa on ollut
suuri vaikuttaja kansainvälisyyteen
siirtymisessä. Se pakottaa meidät

osallistumaan Euroopan kehitykseen ja muuttumaan muun Euroopan mukana. Se ei tosin kaikkien
mielestä ole ollut pelkästään positiivista.
Suurin muutos on kuitenkin
ihmisten kyvyssä osallistua. Kun
kielitaito menneisyydessä oli suuri
este kansainvälistymiseen, se on
tällä hetkellä tulossa suureksi vahvuudeksi. Erityisesti nuorison kyvyt
tulla toimeen maailman markkinoilla
ovat hämmästyttävän hyvät, mutta
myös liike-elämässä mukana olevat
nuoret aikuiset pärjäävät hienosti.
Opetusjärjestelmämme ovat kansainvälisissä vertailuissa olleet huippusijoilla. Suomalainen taito johtaa
on tänä päivänä tunnustettu tosiasia. Euroopan Unioniin on meiltä
haettu johtajia ja lisää nimityksiä on
tulossa.
Lions-toiminnassa Suomi on
edustanut pientä ihmettä jo kauan.

Suomalaisuus näkyy hyvin kansainvälisessä vuosikokouksessa. Suomen liput
hulmuamassa Hampurin kokouksessa. Kuva: RNen.

Jäsenmäärämme suhteessa maan
väkilukuun on edelleen ennätyssuuri
ja sellaisena se tulee pysymäänkin,
ellemme me suomalaiset pilaa sitä
päästämällä tilannetta hallitsemattomaan laskuun. Jäsenmäärän kehitys Euroopassa on miinusmerkkistä
ehkä muutamaa poikkeusta lukuun
ottamatta. Aivan erityinen tilanne
on Pohjoismaissa, joissa luvut ovat
kehittyneet huonoon suuntaan.

Harri presidentiksi!
Me suomalaiset leijonat haluamme
tarjota osaamistamme kansainväliselle järjestölle. Tavoitteemme on
saada PID Harri Ala-Kulju kansainvälisen järjestön ykköspaikalle, presidentiksi. Sen tavoitteen eteen on
tehty työtä ja tehdään edelleen.
Osoituksena suomalaisen johtajuuden arvostuksesta on se tuki,
jota olemme saaneet ystäviltämme
Euroopassa kampanjallemme. Harrin taidot ja pitkäaikainen työ lionismin hyväksi ovat ne tärkeimmät tekijät kannatuksen taustalla. Harri on
Euroopan ehdokas, kun tulee maanosamme vuoro saada presidentti
Aloitan Suomen vuorolla kansainvälisen hallituksen jäsenenä kaudeksi 2014–2016. Lopullinen nimitys tehtävään tapahtuu järjestön
vuosikokouksessa Torontossa heinäkuun alussa. Kun viran vastaanottamista suunniteltiin, oli yhtenä
epäilyn kohteena sen estävä vaikutus presidentin tehtävään valinnassa. Päätös osoittautui kuitenkin
oikeaksi, sillä Euroopan vuoro on
todennäköisesti 2016. ID-valinta ei
siten häiritse.
Kansainvälisen johtajan tehtävässä on mainio tilaisuus tarkkailla
presidentin valinnan tilannetta ja
ehkäpä hieman vaikuttaakin siihen.
Suomi Johtoon kampanja jatkuu.
Mielenkiintoinen ja haastava
tilanne. Tavoite on kuitenkin selvä:
Harri presidentiksi.
Jouko Ruissalo
ID ehdokas 2014–2016

KAVERIA EI JÄTETÄ
Lions-klubeissa kautta Suomen valmistellaan kauden 2014–2015 pääaktiviteettia ”Kiitos veteraanit!”.
Haluamme kunnioittaa ja käytännössä auttaa vielä keskuudessamme
olevia nykyisen hyvinvointimme turvaamiseen ja rakentamiseen osallistuneita nyt jo ikääntyneitä lähimmäisiämme. Tänä vuonna tulee
kuluneeksi 70 vuotta jatkosodan
ratkaisutaisteluista, joiden avulla
maamme itsenäisyys ja miehittämättömyys säilytettiin. Kiitos veteraanit.
Sodan oloissa taistelutahtoa ja
puolustuskykyä vahvisti toimivan
joukon keskinäinen luottamus ja tietoisuus siitä, että kaveria ei jätetä.
Tätä periaatetta sotaveteraanit ovat
liittonsa, Suomen Sotaveteraaniliiton tukemana pyrkineet välittämään nuoremmille sukupolville kouluissa toteutettavan hyvän toveruuden kilvan ja sen palkintona olevan
Hymy-patsaan välityksellä. Hymyn
60-vuotisjuhlavuoden tervehdyksessään tasavallan presidentti Sauli
Niinistö toteaa, että ”oppilaat valitsevat keskuudestaan veistoksen saajaksi rehellisen ja rehdin toverin, joka
ottaa koulutoverinsa huomioon ystävällisyydellä. Nämä arvot ovat tärkeitä jokaisen ihmisen arjessa”.
Tapahtuman ideoija ja käynnistäjä,
opetusneuvos ja sotiemme veteraani
Antti Henttonen, 92, puolestaan kertoo, että hänen vuonna 1953 ideoimansa ja seuraavana vuonna käynnistynyt hyvän toveruuden kilpa on
jatkoa sodan ajan kaveria ei jätetä
-ajatusmaailmalle. ”Jokainen suku-

polvi tarvitsee keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä rakentamistyössään”, sotaveteraani Antti jatkaa.

Kiitos veteraanit!
-neuvottelukunta ja
työryhmä
Opetusneuvos Antti Henttonen toimii jäsenenä Suomen Lions-klubien
paikkakuntakohtaisen Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetin 2014–2015
neuvottelukunnassa. Opetusneuvos Henttosen oma sotaretki alkoi
17-vuotiaana talvisodassa. Summan
murtumisen jälkeen kerättiin Viipurin suojeluskuntapojista pataljoona,
jossa Antti sijoitettiin rajakomppaniaan. Talvisotaa hän kävi Summassa ja Äyräpäässä, jatkosotaan
hän osallistui rajajääkärikomppaniassa Syvärin takana. Koskettavia
tarinoita oman elämänsä ikävuosilta
17–22 sotaveteraanilla on runsaasti.
Kiitos veteraanit! -neuvottelukunta
seuraa kampanjan toteutumista
ja siihen kuuluu sotaveteraani- ja
sotainvalidijärjestöjen edustajia sekä
merkittäviä vaikuttajia myös muilta
yhteiskunnan alueilta. Neuvottelukunta toimii palveluaktiviteettimme
tukena välittäen edustamiensa tahojen näkemyksiä aktiviteetissa toimivien Lions-klubien käyttöön.
Lisää tietoja neuvottelukunnasta
löytyy www.lions.ﬁ/toiminta/
lionsklubitpalvelevat_veteraaneja_
kaudella2014-2015/ .
Palveluaktiviteetin käytännön toimenpiteiden suunnittelun ja toteutuksen tukena toimii myös Suomen
Lions-liiton työryhmä puheenjohtajanaan IPCC Seppo Söderholm. Työryhmä tuottaa klubien ja piirien käyttöön palveluaktiviteetin onnistuneeseen toteutukseen tarvittavia tiedotus-, koulutus- ja raportointi-materiaaleja.

Kiitos veteraanit!

Hyvän toveruuden kilpailu ja sen palkinto Hymy-patsas täyttävät tänä vuonna
60 vuotta. Sotaveteraanien periaatetta ”kaveria ei jätetä” on sen välityksellä
siirretty nuoremmille sukupolville. Kuva: Kerhokeskus opinkirjo.

Mistä tietoa klubeille
Työryhmän koostamat tiedot ja palveluaktiviteetin esittelyaineisto välitetään
klubien käyttöön piirikoordinaattoreiden avustuksella. Oman Lions-klubisi
piirikoordinaattorin löydät luettelosta:
A- piiri:
B- piiri:
C- piiri:
D- piiri:
E- piiri:
F- piiri:
G- piiri:
H- piiri:
I- piiri:
K- piiri:
L- piiri:
M- piiri:
N- piiri:
O- piiri:

Jukka Rauhaniemi, LC Turku/ Suikkila
Esa Krautsuk, LC Helsinki/ Rööperi
Matti Kulmala, LC Tuusula
Pertti Ruotsalainen, LC Otava
Pekka Toriseva, LC Urjala
Erkki Kallio, LC Ylihärmä
Kaakko Harjumäki, LC Mänttä/ Ilves
Ilkka Savolahti, LC Joensuu
Ari Brunni, LC Liminka/Liminganlahti
Pekka Leskinen, LC Iisalmi/ Koljonvirta
Jukka Salmi, LC Kittilä/Levi
Raimo Junttila, LC Pori/Karhu
Pekka Majuri, LC Helsinki/Itä
Jorma Koivuniemi, LC Perho

Lisäksi on lähes jokaisessa piirissä nimetty piirikoordinaattorin tueksi
ja avustajaksi yksi entinen piirikuvernööri. Päivitykset oman piirisi
tilanteeseen saat piirikuvernöörisi tiedotteista ja oman piirisi nettisivuilta.
Lisätietoja saat tarvittaessa myös: seppo.soderholm@lions.ﬁ, 0400 656 209
ja sari.pirinen@lions.ﬁ, 040 417 4862.
Aktiviteetin toteuttamisen yhtenä merkittävänä päivämääränä on hyvä muistaa myös 13.3.2015, talvisodan päättymisen 75-vuotismuistopäivä. Muut
keskeiset päivät ovat 8.10.14 kansainvälinen Lions-palvelupäivä, 6.12.2014
itsenäisyyspäivä ja 27.4.2015 kansallinen veteraanipäivä. Me palvelemme
– kiitos veteraanit!
Markku Talvio, PDG

PÄHKINÄNKUORESSA

– palveluaktiviteetti, tarvittaessa paikallista varojen keruuta
– aika 1.7.2014–30.6.2015
– yhteistyössä veteraani- ja invalidiyhdistysten kanssa
– suunnittelu klubeissa alkaa huhtikuussa 2014
– tärkeät päivät 8.10.14 palvelupäivä, 6.12.14 itsenäisyyspäivä, 13.3.2015 talvisodan päättymisen
75-v.muistopäivä, 27.4.2015 kansallinen veteraanipäivä
– tiedottaminen netissä ja paikallislehdissä tärkeää
Sotaveteraani, opetusneuvos Antti
Henttonen ja puoliso Arja SuursaloHenttonen itsenäisyyspäivänä. Kuva:
N-piiri, nettisivut.

– paikkakunnan klubien yhteistyö tarpeen
– puolisot ja nuoret mukaan
– raportointi tärkeää maakunnallista ja valtakunnallista tiedottamista varten
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Parin viikon kuluttua tapaamme Porissa
Suomen Lions-liitto ry:n 61.
vuosikokous alkaa kahden viikon
kuluttua Porissa. Noin 2000
leijonaa ja puolisoa eri puolilta
Suomea suuntaavat kulkunsa
Porin Karhuhalliin. Kaukaisimmat vieraat tulevat Japanista ja
Libanonista. Me porilaiset leijonat olemme tehneet parhaamme,
jotta te kaikki viihtyisitte koko
kokousviikonlopun ajan vierainamme ”Hyvällä tuulella”.
Seuraavassa muutamia ohjeita,
vinkkejä ja neuvoja kokouksemme
ajaksi.
Vieläkin voit ilmoittautua vuosikokoukseen.
Porin vuosikokouksen ilmoittautumisjärjestelmä sulkeutui 7.5. eli
sen kautta ei enää voi ilmoittautua,
mutta jälki-ilmoittautuminen on

toki mahdollista. Soita Tiina
Kudjoi, tapahtumakoordinaattori,
Porin Seudun matkailu Oy,
+358 (0) 44 701 7913
tai tiina.kudjoi@maisa.fi
Porin hotelleista kannattaa kysyä
vapaita huoneita, esim. Yyterin
Kylpylähotellista 02 628 5300 ja
Omenahotellista 09 725 19 646.

Hyvä tietää!
Ennakkoon ilmoittautuneet saavat
kokouspassinsa Karhuhallissa
oman piirinsä ilmoittautumispisteessä. Vaakunassa yöpyjät
voivat ilmoittautua hotellilla pe 6.6.
klo 10 -14.30. Passien väri on
erilainen eri päiväpasseissa.
Paikan päällä passin voi hankkia
myös INFO -pisteestä. Maksutapana on käteinen tai pankkikortti.
Karhuhallissa ilmoittautuminen

tapahtuu pe 6.6. klo 15 -19 ja la klo
8-13 välisenä aikana. Valtakirjojen
tarkastus loppuu la klo 13, jonka
jälkeen ei voi olla enää virallinen
kokousedustaja. Viralliset kokousedustajat saavat passiin tarran.
Virallisen kokousedustajan henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta
asiakirjasta (passi, ajokortti,
virallinen henkilöllisyystodistus)
ilmoittautumisen yhteydessä.
La klo 13 jälkeen ilmoittautuminen tapahtuu INFO -pisteessä.
Vuosikokous on kokonaisuudessaan lauantaina 7.6. Kokous
alkaa klo 10 ja se keskeytyy
ruokailun ajaksi klo 11.30 -13.
Kokouksen osa 2 alkaa klo 13 ja
siinä on äänestykset. Kokous
loppuu klo 16.
Pidä passi aina mukana. Älkää
siis unohtako passia hotellihuo-

Karhuhallin pohjakuva
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neeseen. Vain passilla pääsee kokoustilaan.
Passeja on kuusi: Nahkiainen,
Kuha, Siika, Ahven, Silakka ja
Norssi. Passit ovat eriväriset. Passit
sisältävät pääsääntöisesti lounaan.
Norssi-passi oikeuttaa osallistumaan vain vuosikokoukseen. Muut
passit sisältävät kuljetukset hotellilta kokouspaikkaan sekä oheisohjelmat. Ovimiehet suorittavat
passien valvontaa.
Kaikille avoimia ohjelmia ovat
perjantaina 6.6. klo 12-16 Promenadisalissa Tuulivoimaseminaari,
klo 15-17.30 ”Turvassa tiellä”mopoautotapahtuma Liisantorilla
sekä klo 18 SKEBA:n finaali
kulttuuritalo ”Anniksella”. Lauantaina 7.6. klo 10-12 järjestämme
lisäksi Nuorten Areena-tapahtuman
keskellä kaupunkia Eetunaukiolla.

Vehreä Pori odottaa sinua.
Seminaarin teemana on ”Turvallisen elämän puolesta –elämisentaitoja”.
INFO -pisteessä voi lunastaa
ennakkoon juoma-lippuja. Näin
vältetään ruuhkaa iltajuhlissa.
Iltajuhlien tarjoilut eivät sisällä
alkoholijuomia.

Pukeutumisohjeita:
-vuosikokoustapahtumissa lions- tai
muu kokousasu
-perjantain avaus- ja iltajuhlassa vapaa asu, ei juhla- eikä iltapukuja
-lauantain iltajuhlassa tumma puku
tai smokki (valkoinen tai musta
takki) ja naisilla juhlapuku. Lionsansiomerkit

INFO-piste 050-4059020
-tietoa mm. kokouksesta, tapahtumista, kuljetuksista,
-lippuja vuosikokouksen tapahtumiin
-löytötavaroiden tiedustelu
-jos nälkä yllättää, voit ostaa myös
lounas- ja/tai iltajuhlalippuja
-maksutapa käteinen / pankkikortti
-sijaitsee sisääntulon läheisyydessä

Avoimin mielin ja
lompakoin Porin
basaarikujille
Vuosikokousviikonloppu tarjoaa
osallistujilleen monenlaista ohjelmaa niin Karhuhallissa kuin muillakin tapahtumapaikoilla, vaan mitä
olisikaan vuosikokous ilman tavarapaljoudesta notkuvia myyntipöytiä ja esittelypisteitä, joiden

läheisyydessä vallitsee iloinen
puheensorina ja markkinatunnelma.
Sukella siis sinäkin rohkeasti ja
avoimin mielin Karhuhallin
basaarikujalle, jossa Suomen Lionsliitto, tulevat vuosikokousjärjestäjät
sekä yksityiset palveluntarjoajat
esittäytyvät ja myyvät tuotteitaan.
Myynti- ja esittelypisteet sijoittuvat heti pääsisäänkäynnin tuntumaan niin Karhuhallin sisä- kuin
ulkopuolellakin.
Aina yhtä suosittujen Tikapuuriipusten myynnille on varattu oma
kiihdytyskaistansa juoksusuoran
puolelta, kojujen ja telttojen sijoittuessa juoksukaarteen ja pallokentän välimaastoon. Vuosikokousjärjestäjien omia myyntiartikkeleita,
kuten vuosikokouspinssejä ja uniikkeja vuosikokouskelloja kaupitellaan info-pisteessämme.
Kannattaa muuten tankata lompakko täyteen käteistä rahaa jo
ennen Karhuhallille saapumista,
sillä pankkiautomaatteja ei löydy
ihan sen välittömästä läheisyydestä.
Linnuntietä lyhyin matka lienee 8tien toisella puolella sijaitsevan ostoskeskuksen automaatille. Porin
liike- ja ravintola-elämä ovat innolla palvelemassa ja viihdyttämässä
juuri sinua, joten lämpimästi
tervetuloa!

Ravintolapalvelut
Olemme rakentaneet kokouspaikkana toimivaan Karhuhalliin
ravintolapalvelut. Kaikki kokousohjelman mukaiset ruokailut
tapahtuvat Karhuhallissa. Kokouk-

sen aikana on ravintolapisteitä
avoinna virvokkeiden ja pienen
syötävän ostoa varten.
Karhuhallin ruokatuotannosta
vastaa paikallinen yritys Ohjelmamestarit Oy. Yrityksellä on vankka
kokemus suurten tapahtuminen
ruokahuollon järjestämisestä.
Keittiötilana toimii heidän rekan
peräkärryyn rakennettu ammattitasoinen keittiönsä.
Tarjoilun sekä myyntipisteiden
hoitaminen on järjestetty leijonien
ja puolisoiden omana työnä.
Karhuhalli on kokonaisuudessaan
anniskelualuetta, joten omien juomien tuominen ja nauttiminen on
anniskelulain mukaisesti kiellettyä.
Kaikki lounaat tarjoillaan monipuolisena buffet-ateriana itsepalveluperiaatteella. Lounasruokien
nouto tapahtuu lavalta katsoen
hallin oikeassa päädyssä olevista
noutolinjastoista. Lounasruokailuissa on käytettävissä 5 kappaletta
kaksi puoleista linjastoa. ARS lounas on järjestetty erilliseen tilaan
buffet-tarjoiluna.
Perjantai-illan leijonajuhlan ruokailu tarjoillaan buffet-ateriana
itsepalveluperiaatteella.
Lauantain juhlaillallisella alkuruoka on katettu valmiiksi pöytiin.
Pää- ja jälkiruoka noudetaan buffet-pöydistä. Lauantain iltajuhlassa
on käytössä buffet-pöydät hallin
molemmissa päissä.
Keittiö on varautunut ennakkoon
ilmoitettuihin ruokavalioihin. Erityisannokset ovat saatavilla henkilökunnan puoleen kääntymällä.

Ruokajuomina tarjoiluihin sisältyy vesi, kivennäisvesi. Muut
juomat voi ostaa baaripisteistä.
Maksuvälineinä käy käteinen tai
pankkikortit. Juomat voi maksaa
myös juomakupongilla. Kuponkeja
voi ostaa ennakkoon kokouspaikan
infopisteestä.
Pöytävarauksia Karhuhallin ruokailuihin ei ole mahdollista tehdä
etukäteen.

Ohjelmat
Vuosikokousohjelmien suunnittelu
aloitettiin pari vuotta sitten, kun
kokouksen teema “Hyvällä tuulella”
oli valittu.
Suuri osa ohjelmista on perinteistä, mutta osa on paikallista ja
teemaan sidottua. Kansainväliset
vieraat saapuvat torstaina ja heille
on jo illalla järjestettyä ohjelmaa.
Perjantaina on hallitusten kokouksia, pressilounas, kuvernöörineuvosto ym.
Muutama uutuusohjelma sisältyy myös perjantaille.
Turvassa tiellä, mopoautokisa on
suunnattu lähinnä nuorille.
Aikuisia kiinnostanee ajankohtainen, kaikille avoin tuulivoimaseminaari. Siellä esiintyvät tuulivoima-alan parhaat asiantuntijat.
Illalla on SKEBA -Nuorten bändiskaban finaali.
Avajaisjuhla järjestetään entisestä
kaavasta poiketen perjantai-iltana
jatkuen leijonailtamilla, jossa
syödään, kuunnellaan viihdeohjelmaa ja tanssitaan teemalla
Let‘s Twist Again Iltaa tahdittaa
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Raatihuoneenpuisto on Porin perinteikkäin puisto
yhtye “Kadonneet helmet”. Saatat
päästä mukaan jopa Twistkilpailuunkin.
Lauantai alkaa lippujen järjestäytymisellä ja juhlavalla lippujen
sisäänmarssilla, jota tahdittaa MeriPorin soittokunta.
Sen jälkeen alkaa vuosikokouksen ensimmäinen osa ja puolisoille
on varattu ostosaikaa lounaaseen
asti. Lounaan jälkeen vuosikokouksen toinen osa alkaa ja puolisot
siirtyvät oman ohjelmansa pariin
Promenaadisaliin. Sisältö on sekä
asiallinen että viihteellinen. Tunnetuin luennoitsija on ehkä
maalaislääkäriksikin tituleerattu
Tapani Kiminkinen. Puolisoohjelma sisältää myös päiväkahvin.
Lauantai päätetään perinteisesti
iltajuhlaan. Tulomusiikista huolehtii Meri -Porin soittokunta. Alussa
muutama lyhyt puheenvuoro, sitten
ruokailu ja illan päättää tanssi.
Musiikista vastaa Pori Big Band
solistinaan kaikille tuttu porilainen
Eino Grön. Sunnuntaina on
päätösjuhlan aika. Tilaisuuden
lopuksi kukitetaan vanhan tavan
mukaan tulevan kauden uusi johto
ja piirikuvernöörielektit.
Lounaan jälkeen alkaa kotimatka
toivottavasti silloinkin ”Hyvällä
tuulella”.

Kuljetukset
Olemme varanneet riittävän määrän
kalustoa kuljettamaan teidät hotelleilta Karhuhalliin ja takaisin
hotelleihinne.
Perjantaina avajaisjuhlaan bussit
noutavat nonstop-kuljetuksina
teidät omista hotelleistanne ja kun
juhlat illalla lähestyvät loppuaan,
halukkaat tuodaan takaisin myös
nonstoppina.

Samoin menetellään lauantaina jo
aamusta alkaen. Myös puolisoohjelmaan on varattu kuljetukset.
Iltajuhlasta pääsee siis kätevästi
myös takaisin hotelleihin. Myös
Yyterin Kylpylähotelli kuuluu
kuljetusten piiriin.
Tarkemmat aikataulut ja reitit
löytyvät hotellienne respasta.

Kansainväliset vieraat
Päävieraamme on II VP, Dr.
Jitsuhiro Yamada Japanista tulkkeineen, muita vieraita saamme
Libanonista, Ruotsista, Tanskasta,
Islannista, Virosta ja Saksasta.
Heille olemme järjestäneet omaa
ohjelmaa jo torstaista lähtien. Heille
on myös varattu omat VIP-autonsa
lions-kuljettajineen.

Kesäinen Pori toivottaa sinut tervetulleeksi.
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6.6.

Hyvät
vuosikokousvieraat!
Me porilaiset leijonat toivotamme
teidät kaikki tervetulleiksi Poriin,
Suomen Lions-liitto ry:n 61.
vuosikokoukseen. Olemme työskennelleet ahkerasti saadaksemme
luotua teille kaikille sellaisen
kokousympäristön, missä on
helppoa olla “Hyvällä tuulella”.
Porissa järjestettiin edellisen
kerran vuosikokous vuonna 1997 ja
me nykyiset vuosikokousjärjestäjät
haluamme vaalia hyviä kokemuksia
sieltä 17 vuoden takaa. Kokouspaikkamme on sama Karhuhalli ja
lauantai-illan pääesiintyjät ovat
samoja eli Eino Grön ja Pori Big
Band.
Toki uuttakin tarjoamme
runsaasti. Kokousviikonlopun
aikana järjestämme Tuulivoimaseminaarin,
Mopoautojen
taitoajokisan, SKEBAn finaalin ja
Nuorten Areenan. Julkisuus on
meille leijonille kuten kaikille
yhdistyksille ja yhteisöille tärkeätä.
Mitä paremmin lions - toimintaa
tunnetaan, sitä vähemmän on
ennakkoluuloja meitä ja tavoitteitamme kohtaan. Meillä on hyvä
imago, sitä kannattaa vaalia ja
kehittää.
Itse vuosikokous pitää sisällään
taas liiton ja jäsenistön kannalta
tärkeitä päätöksiä. Saamme uuden
johdon, valitaan vuoden 2018

PERJANTAINA

10.00-14.30 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus
15.00-19.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus
09.00-11.00 Hallituksen kokous
11.30-12.30 Tiedotustilaisuus ja pressilounas
12.00-13.00 Lounas
13.00
KVN
13.00
Arne Ritari -säätiön hallitus
13.00-15.30 Tuulivoimaseminaari (avoin kaikille)
12.30-17.30 Kansainvälisten vieraiden ohjelma
15.00-17.30 Turvassa tiellä -mopoautotapahtuma
16.00-17.30 Seminaari kauden lions-toiminnasta ja
“Kysy liiton johdolta”
18.00-21.00 SKEBA:n finaali
(avoin kaikille)
19.00-20.00 Avajaisjuhla
20.00-01.00 “Let’s Twist Again” – leijonailtamat,
palkitsemiset Kadonneet Helmet -yhtye
vuosikokouspaikkakunta, hyväksytään strategiset tavoitteet vuosille
2014 -2019 samoin ensi kauden
toimintasuunnitelma. Myös klubialoitteet käydään läpi.
Puolisoille vuosikokouksemme
tarjoaa mm. mielenkiintoisen
lauantai-iltapäivän Promenadisalissamme. Pari mukaansa
tempaavaa esitelmää, tyylikästä
musiikkia ja reipasta huumoria, siitä
on puoliso-ohjelma tehty.
Aloittaessamme vuosikokouksemme valmistelut haasteet olivat
kovat. Onneksi meillä leijonilla on
eräs erityinen piirre moneen
muuhun ryhmittymään verrattuna.
Se on se, että kun joku työ on otettu
tehtäväksi, se myös tehdään. Uskon
ja tiedän, että myös tämä
vuosikokous hoituu ihan niin kuin
ennenkin.

Tervetuloa Poriin
hyvällä tuulella!
Pertti Harju,
päätoimikunnan
puheenjohtaja
050 546 5660

7.6.

Promenadisali

Olkiluoto
Liisantori
Karhuhalli
Kulttuuritalo
“Annis”

Karhuhalli
Karhuhalli

LAUANTAI

08.00-13.00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkistus
09.00-09.30 Järjestäytyminen lippujen tuloon
09.30-09.45 Lippujen sisääntulo
10.00-11.30 Puolisoilla ostosaikaa
10.00-11.30 Vuosikokous (osa 1)
10.00-12.00 Nuorten Areena (avoin kaikille)
11.30-13.00 Lounas
11.30-13.00 Arne Ritari -lounas
13.00-16.00 Vuosikokous (osa 2 äänestyksineen)
13.30-16.00 Puoliso-ohjelma
17.30-19.00 Kaupungin vastaanotto kutsuvieraille
20.00-01.00 “Tangon taikaa” -iltajuhla
CC:n tervehdykset
solisti Eino Grön ja Pori Big Band

8.6.

Vaakuna
Karhuhalli
Vaakuna
Vaakuna
Vaakuna
Vaakuna
Vaakuna

Karhuhalli
Karhuhalli
Karhuhalli
Karhuhalli
Karhuhalli
Eetun aukio
Karhuhalli
Karhuhalli
Karhuhalli
Promenadisali
Kaupungintalo

Karhuhalli

SUNNUNTAI

10.30-11.30 PCC-tapaaminen
11.30-12.30 Päätösjuhla
CC:n, VCC:n ja DGe kukitukset
12.30-14.00 Lounas
14.00
KVN järjestäytyminen
14.00
Toimikuntien kokouksia

Karhuhalli
Karhuhalli
Karhuhalli
Vaakuna
Vaakuna

Perjantai 6.6.2014 illallinen:
Vihersalaatti, vinegrettekastike
Coleslaw salaattia, lempeän tulista chilimajoneesia
Savulohisalaatti
Leipävalikoima
Kokonaisena paistettua possun fileetä
Kermainen metsäsienimuhennos
Rosmariiniperuna
Kahvi, tee, leivos

Lauantai 7.6.2014 juhlaillallinen:
Lohi ceviche, katkarapuja “skågen”
Marinoitua punasipulia,
paahdettua leipää
Punaviinissä haudutettua ylikypsää häränrintaa
Kasviksia
Valkosipuliperunaa
Kahvi, tee, suklaakakku
Paketteihimme sisältyvät myös lounaat lauantaina ja sunnuntaina.
Niin, ja baarit ovat avoinna koko pitkän viikonlopun ajan.
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Ehdokkaat piirikuvernööreiksi 2014–2015
Lions-järjestön seuraava toimintakausi alkaa 1.7.2014. Sitä varten valitaan sääntöjen mukaisesti uudet henkilöt
johtamaan toimintaa kaikilla tasoilla. Moninkertaispiiri 107:n yksittäispiirit ovat nimenneet alla olevat henkilöt
tulevan kauden 2014–2015 piirikuvernööriehdokkaiksi. Heidät esitellään Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa
Porissa kesäkuussa ja heinäkuussa he matkustavat elekteinä kansainväliseen piirikuvernöörikoulutukseen LCI:n
vuosikokoukseen Torontoon Kanadaan, jossa heidän nimityksensä sinetöityy.
107-A
Pertti Tenhunen, LC Tarvasjoki
Varapiirikuvernööri Pertti Tenhunen täyttää tulevalla kaudella
2014–2015 58 vuotta. Hän on kotoisin Tervasjoelta ja perheeseen kuuluu vaimo Raija ja molempien lapset sekä heidän
kumppanit ja ensimmäinen lapsenlapsi Matilda. Pertti Tenhunen on entinen valtionvirkamies, joka on palvellut rajavartiolaitosta ja puolustusvoimia täyden eläkkeen verran.
Hän jatkaa vielä työelämässä Millog Oy:ssa asiakkuuspäällikkönä. Lionstoiminnassa Tenhunen on ollut mukana noin
20 vuotta, josta viimeiset kahdeksan vuotta erilaisissa tehtävissä piirihallituksessa
tai sen toimikunnissa.
Pertti Tenhuselle on myönnetty 1 ruusukkeen ansiomerkki ja liiton ansiotähti.
Mieluisin lions-kokemus on ollut kun hän lipaskeräystä Nenäpäivän hyväksi tehdessään tapasi pienen tytön, joka kertoi halustaan auttaa muita maailman lapsia tuomalla viikkorahakolikkonsa keräykseen. Hän oli ymmärtänyt asian ja sen tarpeet yksinkertaisesti ja oikein.
Kauden 2014–2015 aikana hän haluaa edistää A-piirin klubien osallistumista kansainväliseen avustus- ja palvelutehtäviin entistä voimakkaammin. Tämä tarkoittaa
lahjoitusten suuntaamista kansainvälisiin kehitysmaakohteisiin aktiivisemmin, koska
lahjoitusten vaikuttavuus siellä on merkittävästi suurempi kuin kotiseudulle tehtyinä
rahalahjoituksina. Palveluaktiviteettien suuntaaminen oman kotiseudun tarpeisiin on
arvokkainta omin käsin tehtynä.

107-B
Sanna Siissalo, LC Espoo/City
Varapiirikuvernööri Sanna Siissalo syntyi Pirkkalassa 25.12.
1975. Elämä kuljetti mm. Espoon, Arlesheimin (Baselland,
CH) ja Groningenin (NL) kautta Tuusulan Rusutjärvelle.
Perheeseen kuuluvat PDG Ilkka, cairnterrieri Mei sekä kissat
Vickan ja Mimi. Sanna on farmasian tohtori, jolla on vuosien tutkimus- ja opetuskokemus Helsingin ja Groningenin
yliopistoista. Tutkimusaiheet liittyivät lääkeaineiden suolistoimeytymistä rajoittaviin aktiivisiin mekanismeihin ohutsuolen seinämän soluissa.
Kuvernööritehtävien mahdollistamiseksi Sanna työskentelee tällä hetkellä osa-aikaisesti Suomen Apteekkariliitossa asiantuntijaproviisorina (lääkkeenvalmistus, kemikaalit, ravintolisät), Oy Medifon Ab:ssa vastuunalaisena johtajana sekä Farenta Oy:n
kautta apteekissa.
Sanna aloitti Lions-uransa 2004 LC Helsinki/Ruoholahdessa, mutta siirtyi LC Espoo/
Cityn riveihin, jotta istuisi joskus myös samoissa kokouksissa miehensä Ilkan kanssa.
Piirihallituksessa Sanna on toiminut mm. lohkon ja alueen puheenjohtajana sekä kahdesti piirisihteerinä. Muuten Lions-toiminnassa ovat sydäntä lähellä nuorisovaihto ja
kansainväliset asiat, niinpä Sanna onkin toiminut kahden nuorisovaihtoleirin koordinaattorina ja nykyisin Baltic Sea Lions -verkoston Suomen edustajana. Muita harrastuksia ovat musiikki, kielet ja kulttuurit, junat (pienoisrautatiet ja valokuvaus), lukeminen sekä viini- ja ruokakulttuuri.

107-C
Kaisa Vainio, LC Janakkala/Idat
Olen Kaisa Vainio, syntynyt joulupäivänä 1967. Perheeseeni
kuuluu puoliso lion Lauri ja kaksi aikuista poikaa, Alexander
23v. ja Oskari 22v. Poikamme ovat Leo Club Hämeenlinnan
jäseniä. Olen asunut koko ikäni Tervakoskella, josta löysin
myös puolison. Yhdessä puolisoni kanssa viljelemme maatilaa. Tämän lisäksi työskentelen päivisin Tervakosken koululla
erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjaajana. Minulta luonnistuu ruotsi, englanti ja saksa.
Lions-toimintaan tulin mukaan aluksi puolisona, vuonna 2005 minusta tuli leijona, kun LC Janakkala/Idat perustettiin. Toimin klubimme charterpresidenttinä 2005–
2006. Klubissamme olen toiminut lisäksi sihteerinä, leoneuvojana ja kotisivuvastaavana. Piirihallitustyöskentelyn aloitin v. 2008, jolloin vedin puolisotoimikuntaa. Tämän
jälkeen olen toiminut piirissä leoneuvojana, lohkon- ja alueenpuheenjohtajana sekä
neljä kautta muutosvalmentajana. Vuonna 2011 osallistuin Maastrihtissä järjestettyyn Senior Leadership -koulutukseen. Klubini on palkinnut minut Melvin Jones -jäsenyydellä ja olen saanut lisäksi myös muita huomionosoituksia lionstoiminnasta. Rakkaita harrastuksia ovat myös luonnossa ulkoilu ja sienestys sekä erilaiset kädentaidot.
Myös pöytälaatikko saa aika ajoin täytettä erilaisista teksteistä.
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107-D
Veijo Suhonen, LC Otava
Varapiirikuvernööri Veijo Suhonen on syntynyt 15.2.1953
Jyväskylässä, jossa asui ensimmäiset 31 vuotta. Seuraavat
30 vuotta asuinpaikkana on ollut Mikkelin seutu. Puoliso lion
Taija on jäsenenä LC Mikkeli/Naisvuoressa. Perheeseen kuuluvat kaksi aikuista lasta sekä kaksi pojanpoikaa. Veijo on
koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri sekä erityisopettaja. Hän jäi eläkkeelle kolme vuotta sitten valtion erityisoppilaitoksen rehtorin tehtävistä. Erityisopetusalalla tuli toimittua yli 30 vuotta.
LC Otavan jäsenyyteen tuli kutsu vuonna 1988. Veijo on toiminut kaikissa klubin viroissa, Otava Happy Jazz tapahtuman vetäjänä kolmena vuotena sekä klubin
Punainen sulka -vastaavana 1997–2001. Lohkon puheenjohtajana hän toimi 2001–
2002. Kuvernööriputki alkoi 2012.
Harrastuksina ovat lionstoiminnan ohella kuntoilu monessa muodossa, karavaanailu sekä mökkeily. Ansioistaan Veijo on palkittu yhden ruusukkeen ansiomitalilla
sekä Melvin Jones -jäsenyydellä. Lions-toimintaa voidaan viedä eteenpäin vastuuntunnolla ja yhteistyöllä.

107 E
Esko Hietanen, LC Lempäälä/Kanava
Hietanen on syntynyt 27.1.1945 Perniössä. Avopuoliso Leila
Lehto on LC Lempäälä/Sääksjärven jäsen. Yhteisiä lapsia ei ole,
mutta kummallakin on kaksi aikuista lasta ja yhteensä 10 lastenlasta. Eskon päätyö oli Ilmavoimien lentoteknisissä tehtävissä eri puolilla Suomea, viimeksi Satakunnan Lennostossa,
ja sen jälkeen lehtorina ja koulutuspäällikkönä ja nyt eläkkeellä kummastakin tehtävästä. Koulutustaustaa ovat Avioniikkainsinöörin korvaava koulutus ja opettajakoulutus. Viimeisin työtehtävä oli Yhteiseurooppalaisen lentokoneasentajakoulutuksen rakentaminen toiselle asteelle Tampereen ammattiopistoon (nykyinen TREDU).
Esko kutsuttiin Lions-toimintaan 2006 LC Lempäälä/Kanavaan. Hän on aktiivisesti osallistunut klubitoimintaan mm. hallituksessa eri tehtävissä 5 vuotta, klubin
webbinä ja LCIF-asiamiehenä useamman vuoden. Piirihallituksessa on menossa kolmas vuosi. Muutosvalmentaja- ja opaslion-koulutukset, ja toimii nykyisin piirin johtamisvalmentajana. Hänet on palkittu mm. yhden ruusukkeen ansiomitalilla, piirikuvernöörin tunnustuspalkinnolla ja 100 % pres. ansiomerkillä.
Harrastuksiin kuuluu mökkeily, omien käsien aikaansaannokset kaikenlaisessa
rakentamisessa ja uistelu auringon laskiessa tyynen järven horisonttiin. Lista ei ole
täydellinen, mutta siihen pitää ehdottomasti lisätä Lions-toiminta, se on kuitenkin
vienyt valtaosan hänen vapaa-ajastaan viime vuosina.

107-F
Erkki Ammesmäki, LC Vimpeli
Varapiirikuvernööri Erkki Ammesmäki on syntynyt Lappajärvellä valon päivänä 3.2.1951. Erkki valmistui sähköinsinööriksi
Vaasasta 1974. Elämäntyönsä hän on tehnyt Vimpelin Voima
Oy:n toimitusjohtajana 1975–2011 jakaen sähköä ja valoa
kunnan asukkaille ja yrityksille. Sotilasarvoltaan hän on res.
kapteeni. Perheeseen kuuluu vaimo Anita, kolme tytärtä ja
kaksoispojat. Viime kesänä syntyi ensimmäinen lapsenlapsi.
LC Vimpelin klubiin hänet kutsuttiin vuoden 1979 alussa.
Vuosien kuluessa hän on käynyt kaikki klubin tehtävät läpi. Klubin tilien pitäjänä hän
on toiminut viimeiset 15 vuotta.

107-G
Kyösti Mikkonen, LC Muurame
Varapiirikuvernööri Kyösti Mikkonen on syntynyt 6.5.1951
Jyväskylässä. Hän on eläkkeellä oleva kauppatieteen maisteri
ja toiminut 38 vuotta S-ryhmässä erilaisissa johtotehtävissä
eri puolilla Suomea. Leijonana Kyösti Mikkonen on ollut vuodesta 1986 alkaen ensin LC Lohjan klubissa ja sitten LC Muuramen jäsenenä vuodesta 1998. Hän on toiminut klubien tehtävissä ja oli LC Lohjan presidentti 1993–1994 ja LC Muuramen presidenttinä kauden 2003–2004. Lohkon puheenjohtajana hän toimi kaudella 1994–1995 ja alueen puheenjohtajana 2009–2010. Kaksi
viimeistä vuotta hän ollut varapiirikuvernöörinä. Mahdollisen tulevan kauden teemaksi Mikkonen on valinnut Uudistamalla lisää elinvoimaa. Puoliso Paula on toimi-

nut noin 40 vuotta OP Pohjolassa (ent. Osuuspankki). Perheeseen kuuluvat kolme
aikuista lasta. Lastenlapsia on neljä. Harrastukset ovat matkailu, Lions-toiminta, kalastus eri muodoissaan, mökkeily ja veneily sekä isoisänä olo.

107-H
Jouko Hirvonen, LC Outokumpu/Kupari
Varapiirikuvernööri Jouko Hirvonen on syntynyt 1960 Kuusjärven kunnassa, nykyisessä Outokummussa. Perheeseen
kuuluu puoliso Kaija Sirviö (MJF) ja kolme aikuista tytärtä.
Joensuussa ja Seinäjoella opiskeltuaan valmistui puuteknikoksi 1984. Valmistumisen jälkeen Jouko meni Kuopioon
työnjohtajaksi ja sieltä takaisin Outokumpuun puusepänliikkeen toimitusjohtajaksi ja yrittäjäksi. Yrityksen myynnin
jälkeen toiminut työnjohdollisissa ja opetustehtävissä. Työrikkauksina on ollut mm. upseerinsaappaiden kengänlestien kuin myös norjalaisen
loistoristeilijä Royal Princess'n kalusteiden valmistusta sekä työskentely Pyhäsalmen
kaivoksella 1405 metrin syvyydessä maan alla.
Jouko sai kutsun LC Outokumpu/Kuparin jäseneksi 1995 ollen 100 % lion 19
vuotta ja toiminut klubissa kaikissa keskeisissä tehtävissä, sihteerinä kolme kautta.
Piirihallituksessa lohkon puheenjohtajana ja varapiirikuvernööreinä sekä H-piirin ARStoimikunnan pj. neljä kautta.
Hän on mm. Lions-ritari ja Melvin Jones Fellow. Lionstoiminnan lisäksi harrastuksiin
kuuluu numismatiikka, ksiroﬁlia, Arabian lasten astioiden, korttien yms. keräily sekä
mökkeily. Teemana tulevalla kaudellaan on Yhdessä palvellen – Toisiamme arvostaen.

107-I
Susanna Saranlinna, LC Oulu/Hannat
Varapiirikuvernööri ja piirinsä jäsenjohtaja Susanna Saranlinna on avojalkanen oululainen. Leijonauraa on takana 11
vuotta ja oma leijonaperhe löytyy Hanna Åströmin mukaan
nimetystä klubista. Susanna on koulutustaustaltaan sosionomi, päihdetyöntekijä, auditoija ja kouluttaja. Tällä hetkellä
hän johtaa omaa henkilöstöpalvelualan yritystä, joka tarjoaa
koulutus-, kehittämis- ja laatupalveluita, vuokratyövoimaa
sekä kielipalvelua.
Susannan perheeseen kuuluu kaksi tytärtä sekä puoliso Marko, joka hänkin on
yrittäjä. Aktiivisessa perheessä musiikki ja liikunta kuuluvat yhteisiin harrastuksiin.
Pianosta kuullaan usein leijonahenkisiä säveliä. Kaikki naiset harrastavat muodostelmaluistelua, perheen isä sai viime syksynä golfkentille seurakseen myös tyttäristä kuopuksen.
Lionstoiminnan lisäksi vanhempaintoiminta on vienyt mukanaan niin paikallisella
kuin valtakunnallisella tasolla; menossa on toinen vuosi Suomen Vanhempainliiton
puheenjohtajana. Omassa klubissaan Susanna on hoitanut mm. presidentin tehtäviä ja toiminut piirissään lohkopuheenjohtajana. Jäsenasiat ovat olleet sydämen asia
vuodesta 2008, milloin hän yhtenä kolmesta suomalaisesta leijonasta tuli koulutetuksi kansainvälisen jäsenohjelman kouluttajaksi (GMT-kouluttaja). Susanna on kiertänyt kouluttamassa puolen Suomen piireissä viimeiset viisi vuotta. Ansioitunutta
leijonaa palkittu mm. 100 % presidentin mitalilla, 1. ruusukkeen ansiomerkillä ja johtajuusmitalilla. Ensi kauteen mennään ”Sitoutuneesti palvellen, hetkeen tarttuen”.

107-K
Pekka Seppä, LC Jäppilä
Varapiirikuvernööri Pekka Seppä on syntynyt 8.6.1943 Kauhajoella. Sota-ajan lapsena oli tutustuttava Suomeen – Kauhajoen jälkeen Joensuu, Pori, Paimio ja Kangasniemi, lopulta
1956 Pieksämäki (opiskelu Helsingin kauppakorkeakoulussa
asutti Helsingissä kolme vuotta). Sotilasarvo reservin majuri.
Hän asuu Pieksämäellä vaimonsa Seijan kanssa. Aikuiset lapset, tyttö ja poika, asuvat Helsingissä sekä kolme lastenlasta.
Aikanaan hän toimi kustannus- ja kirjapainoalalla. Nykyinen
päätoimi on eläkeläinen.
LC Pieksämäkeen hänet kutsuttiin 1968. Hän toimi monissa tehtävissä mm. kolme
kertaa presidenttinä. Nuorisovaihto oli jo klubissa kiinnostuksen kohde. Kolmisenkymmentä vuotta klubissa ja sitten tusina vuosia K-piirin YCEC:nä. LC Pieksämäki
joutui lopettamaan toimintansa jäsenpulan vuoksi, jonka jälkeen Seppä siirtyi LC Jäppilän jäseneksi. Muista harrastuksista mainittakoon näytteleminen (Pieksämäen Teatteri ry:n puheenjohtaja), Suomi-Amerikka Yhdistys, kunnallispolitiikka (mm. Pieksämäen kaupunginhallituksessa 16 vuotta, vpj 12 vuotta), kunniapuheenjohtaja Savon
Pallo ry (puheenjohtajana neljännesvuosisata). Ollut mukana entisöimässä entistä
nuorisoseurantaloa Pieksämäellä ja toiminut sen toiminnanjohtajana vuodesta 2001
edelleen. Hänet on palkittu monien järjestöjen toiminnassa. Viimeisin on Arne Ritarisäätiön lions-ritarin arvo.

107-L
Markku Ilmavirta, LC Pello
Varapiirikuvernööri Markku Ilmavirta on syntynyt 22.12.1951
Torniossa. Hän asuu vaimonsa lion Soilin kanssa Pellossa.
Heillä on yksi tytär, joka asuu perheineen Oulussa. Lapsenlapsia on kolme. Työuransa Markku teki Alko Oy:ssä, toimien
viimeksi Pellon ja Ylitornion myymäläpäällikkönä, josta 38
palveluvuoden jälkeen jäi eläkkeelle 2011.
Markku kutsuttiin lions-toimintaan Pellossa vuonna 1990.
Hän on osallistunut 100-prosenttisesti klubikokouksiin. Kaikki
klubin tehtävät on käyty läpi, rahastonhoitajan tehtävä useaan kertaan. Toiminut loh-

kon ja alueen puheenjohtajana sekä piirihallituksessa ARS-vastaavana yhden vuoden.
Melvin Jones -jäsenyys myönnettiin Markulle vuonna 2007.
Lions-toiminnan lisäksi harrastuksiin kuuluu Suomen Ladun paikallisyhdistyksen aktiivisena jäsenenä pellolaisten ”liikuttaminen” sekä talkootoiminta Ladun
hiihto-oppaana Kiilopäällä. Suunnistus, tanssi (Markku ja Soili tanssivat Sodankylän klubin Martinpilkkien leikkimielisen umpilumijenkan MM-kisan ﬁnaalissa!), lentopallo, hiihto ja yleensäkin liikkuminen luonnossa, kesällä ja talvella, ovat Markun
sydäntä lähellä.

107-M
Kalevi Sillanpää, LC Punkalaidun
Varapiirikuvernööri Kalevi Sillanpää on syntynyt 29.6.1956
Punkalaitumella. Perheeseen kuuluu puoliso Sirpa ja kolme
aikuista lasta. Koulutukseltaan Kalevi on sähköinsinööri ja
valmistumisensa jälkeen hän työskenteli Riihimäellä Paloheimo Oy:n Sähkölaitoksella markkinointi-insinöörinä. Vuodesta 1991 Kalevin työpaikka on ollut Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksessa Jokioisissa ensin hallinnon tietojärjestelmistä vastaavana atk-asiantuntijana ja vuodesta 2010
toimistopäällikkönä talous- ja henkilöstöhallinnon toimistopalveluja tuottavan ryhmän vetäjänä.
Kalevi kutsuttiin LC Punkalaitumen jäseneksi 1993. Klubissa hän on hoitanut
kaikki klubihallitustehtävät. Piirihallituksessa hän on toiminut kahdeksan kautta –
lohkon- ja alueen puheenjohtajana, piirisihteerinä, ARS-toimikuntapuheenjohtajana
ja varapiirikuvernöörinä.
Lions-ansioistaan Kaleville on myönnetty sekä Suomen Lions-liiton että Arne Ritari
-säätiön yhden ruusukkeen ansiomerkit. Lions-ritariksi Kalevi lyötiin vuonna 2012.
Kalevi on kiinnostunut historiasta ja perinteistä ja sitä kautta harrastukseksi on valikoitunut kotiseutu- ja museotyö sekä vanhojen esineiden keräily. Hän on vireästi toimivan Punkalaitumen Museo- ja kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ja aktiivinen
toimija ”kappeeraiteisella” Jokioisten Museorautatiellä. Kalevi on harrastanut metsästystä koko aikuisikänsä ja lisäksi hän osallistuu luottamushenkilönä kotiseurakuntansa toimintaan.

107-N
Sini Eloholma, LC Helsinki/Aurora
Varapiirikuvernööri Sini Eloholma on syntynyt Helsingissä
vuonna 1959. Sini on koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri ja työskentelee Helsingin kaupungin Työterveyskeskuksessa. Perheeseen kuuluu kolme omissa osoitteissaan asuvaa nuorta. Sini on toisen polven piirikuvernööri.
Isä Ossi toimi N-piirin piirikuvernöörinä kaudella 1991–92.
Ossin teema oli Palvele ilolla. Tätä tietämättä Sini on valinnut
kautensa teemaksi Me palvelemme yhdessä ja ilolla!
Sini on ollut lion vuodesta 2004. Hän oli perustamassa omaa klubiaan LC Helsinki/Auroraa vuonna 2006 ja toimi klubin charterpresidenttinä. Myöhemmin klubivirkoina ovat olleet sihteeri ja webmaster. Piirihallituksessa virkoja ovat olleet lohkon- ja alueenpuheenjohtaja sekä varapiirikuvernööri. Melvin Jones -jäsenyyden Sini
sai 2008. Vapaa-ajalla mieluista on kaikenlainen kulttuurin kuluttaminen: lukeminen, elokuvat, teatteri ja taidematkat. Mukavia arkiaskareita ovat leipominen, ruuanlaitto ja puutarhanhoito.

107-O
Heikki Hemmilä, LC Ylivieska
Varapiirikuvernööri Mjf Heikki Hemmilä on syntynyt 5.2.1955
Australiassa. Sieltä perhe muutti Alavieskaan, missä lapsuus
ja nuoruus kuluivat pientilan askareissa. Opintie jatkui Ylivieskan lukiosta Oulun yliopistoon, mistä lääketieteen lisensiaatin paperit tulivat 1980. Neljännesvuosisata vierähti kunnanlääkärin virassa Kaustisella. Lapsuusmaisemiin Ylivieskaan
muuttoa helpotti vuonna 2006 nykyinen virkanimike, kelalääkäri. Perheeseen kuuluu vaimo TtM, P-SAVI:n ylitarkastaja Raija Fors, LC Ylivieska/Savisillan jäsen, sekä nuorin tytär Hanna. Vaimon kolme
tytärtä ovat jo maailmalla. Viime vapun jälkeen on tämä kolminkertainen mummo
saanut vierelleen tuharin, pojan saatua esikoisen.
Lions-ura alkoi 1982 LC Kaustisesta. Tyttären yksinhuoltajuus aiheutti parin vuoden katkoksen, mutta varsinainen lionismin nousukiito alkoikin LC Ylivieskassa. Lionsviroista on kokemusta mm. molempien klubien presidenttinä, lohkon puheenjohtajana, piirisihteerinä ja varapiirikuvernööreinä toimimisesta. Parhaimpana lionstyönä
voi pitää diabeettisen silmänpohjarappeuman seulontaan käytettävän kameran hankkimista Keski-Pohjanmaalle maakunnan diabetesyhdistysten, lionsklubien ja LCIF:n
yhteisponnistuksin.
Harrastuksina on ornitologia ja valokuvaus. Tieteellisiä tutkimuksia on valmistunut patologian, fysiatrian ja kansanparannuksen alalta, onpa CV:ssä Suomen ensimmäinen kuppauksen oppikirjakin. Yhteinen harrastus on matkailu, viime aikoina erityisesti Sri Lankan kummilasten luo. Numismatiikka ja nikkarointi vievätkin sitten
loput rahat ja ajan.
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Palvelu- ja varainhankinnan aktiviteetit
kaudella 2014–2015
Tulevalla toimintakaudella palveluja varainhankinnan
liittotason aktiviteetit
tarjoavat klubeille
monenlaiseen makuun
sopivia vaihtoehtoja.
Mukana aktiviteettitarjonnassa on
entuudestaan tuttuja aktiviteetteja
kuten Nenäpäivä, jonka siivittämänä
voi syksyllä pöljäillä huoletta. Syksyllä tulevat myyntiin uusi joulukorttivalikoima ja arvat hyvine palkintoineen. On hyvä muistaa, että korttien myyntihinnasta 50 % jää klubien omiin aktiviteetteihin ja Lionsliitolle kulujen jälkeen jäävä osuus
käytetään kokonaan kuten myös
arpojen myyntituotto Lions-liiton
nuorisoaktiviteettien tukemiseen.
Nämä tuotot mahdollistavat
– Lasten ja nuorten kasvun tukemisen (nuorisovaihto ja nuorisoleirit, Leo-nuorisotyö, Nuorten Areena)
– Nuorten kulttuurityön tukeminen
(Skeba Nuorten bändiskaba, suomalaisten nuorten sinfoniamuusikoiden osallistumisen tukeminen
pohjoismaiselle harjoitusleirille,
suomalaisen nuoren muusikon
osallistuminen Euroopan Lionien
musiikkikilpailuun).
Uusia aktiviteettejakin on ensi kaudella luvassa kuten Kiitos veteraanit!
-palveluaktiviteetti, jossa vieraillaan
veteraanien luona ja autetaan heitä
pienissä arjen askareissa. Toinen
uusi aktiviteetti on Turvassa tiellä,
jossa keskitytään nimensä mukaisesti nuorten mopoilijoiden liikenneturvallisuuden lisäämiseen. Lisäksi
uutena aktiviteettina on Uusi lastensairaala 2017, johon piirit ja klubit ovat tehneet ahkerasti lahjoituksia jo viime keväästä lähtien.
Ensi kaudella aloitetaan myös
tulevaan valmistautuminen, sillä
Punainen Sulka 2016–2017 -kampanjan valmistelu käynnistyy kaudella 2014–2015. Kohderyhmänä
Punainen Sulka 2016–2017 -kampanjassa ovat nuoret, mutta sitä
ennen seuraavalla kaudella klubeilla
on mahdollisuus tukea niin nuoria kuin vanhuksia, kunniakansalaisiamme sotiemme veteraaneja!
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PALVELU- JA VARAINHANKINNAN AKTIVITEETIT 2014–2015
Aktiviteetin nimi

Toteutus

Palveluaktiviteetit
1. Kiitos veteraanit! -aktiviteetti

Tärkeä muistaa: palvelupäivä 8.10.2014, itsenäisyyspäivä 6.12.2014,
talvisodan päättymisen muistopäivä 13.3.2015 ja
kansallinen veteraanipäivä 27.4.2015

2. Uusi Lastensairaala 2017

Klubien lahjoitukset ja lipaskeräykset koko kauden ajan

3. Nenäpäivä -kampanja

Lipaskeräysaika 9.10.2014–9.11.2014. Mediaponnistukset keräyksen
vauhdittamiseksi alkavat 9.10 ja jatkuvat eri kanavissa aina
Nenäpäivään 7.11. saakka.

4. Turvassa tiellä -aktiviteetti

Kouluttajakoulutus alkaa 8 paikkakunnalla syksyllä 2014 ja
8-luokkalaisten liikenneturvallisuuden teoriakoulutus keväällä 2015.

Ulkopuolisella rahoituksella Sri Lankan työryhmät
5. Ratnapuran silmäsairaala

Syksy 2014

6. Lions-ystävien seura

Käytettyjen silmälasien keräys jatkuu aikaisemman toimintamallin
mukaan ja keräystukikohta on Ulvilassa/Porissa.

Varainhankinta
7. Kortit

Klubit saavat ohjeet ja joulukorttimallit heti syksyn alussa.
Tilaukset sähköisesti verkkokaupasta www.lionsverkkokauppa.ﬁ

8. Arvat

Myyntiaika klubeissa 1.9.2014–31.1.2015.

9. Katastroﬁtoiminta/ALERT

Avustusten maksu on mahdollista koko ajan.

10. Punainen Sulka -keräys
2016– 2017

Aktiviteetin suunnittelu ja työryhmän miehitys on käynnistynyt ja
klubit saavat säännöllisesti tietoa valmistelujen etenemisestä.

Lisätietoa aktiviteeteista antavat piirien palvelu- ja varainhankintavastaavat:
Piirien PVH-vastaavat 2014–
Piiri Pvh-vastaava

Klubi

matkapuhelin

sähköposti

A

Erkki Ääritalo

LC Turku/Archipelago

0400 620 529

erkki.aaritalo@lions.ﬁ

B

Reijo Stedt

LC Espoo/Matinkylä

0400 755 406

reijo.stedt@lions.ﬁ

C

Heidi Sihvonen

LC Lahti/Vellamot

040 700 0600

heidi.sihvonen@lions.ﬁ

D

Juhani Nyyssönen

LC Pyhtää-Pyhtis

050 550 9946

juhani.nyyssonen@lions.ﬁ

E

Tuija-Liisa Sulonen

LC Tampere Näsinneula

040 779 5100

tuija.sulonen@decens.ﬁ

F

Birgitta Rajala

LC Alavus/Kuulattaret

040 845 7857

birgitta.rajala@lions.ﬁ

G

Taisto Kotila

LC Laukaa

0400 501 399

taisto.kotila@lions.ﬁ

H

Tuula Rasimus

LC Savonlinna/Linnatar

0400 556 435

tuula.rasimus@lions.ﬁ

I

Ari Brunni

LC Liminka/ Liminganlahti

040 841 9080

ari.brunni@gmail.com

K

Urho Karhu

LC Rautalampi/Malvi

0400 272 572

urho.karhu@lions.ﬁ

L

Jarmo Rastas

LC Rovaniemi/Lainas

050 583 1097

jarmo.rastas@lions.ﬁ

M

Hilve Reijonen

LC Huittinen/Gerda

040 765 6948

hilve.reijonen@lions.ﬁ

N

Pentti Hiltunen

LC Mäntsälä

040 558 6488

pentti.hiltunen@pp6.inet.ﬁ

O

Kerttu Illikainen

LC Ylivieska/Savisilta

040 413 9838

kerttu.illikainen@lions.ﬁ

Menneen kauden talouden tarkastelua
ja tulevankin pohdintaa
Vuosikokous saa hyväksyttäväkseen
liiton taloudenpitoa kaudella 2012–
2013 koskevan tilinpäätöksen, joka
on mukavasti 35 205 € plussan puolella. Hyvästä tuloksesta saa ennen
kaikkea kiittää onnistuneita arpajaisia, jotka yltivät liki 110 000 € nettotuottoon. Kun tulosta verrataan kauden 2012–2013 talousarvioon, voidaan todeta, että tulos on tuplasti
arvioitua parempi.
Liiton hallinnon tulos on muutama tuhat euroa positiivisen puolella (4 475 €). Tulos ei ole yhtä
hyvä kuin kaudella 2011–2012, jolloin hallinto jäi yli 14 000 € positiiviseksi. Tulos on kuitenkin erinomainen, kun ottaa huomioon liiton toimiston muutosta aiheutuneet kustannukset (n. 25 000 €) ja vuokratuottojen merkittävän pienenemisen (n. 28 000 €) johtuen II-kerroksen vuokralaisen irtisanoutumisesta. Kumpikin tekijä vaikutti hallinnon tulokseen merkittävästi. Mainittakoon, että hallinnon kokouskuluista on onnistuttu edelleen tinkimään. Ylipäänsä kaikki matkustamiseen liittyvät kulut laskivat eri toimijoiden ja toimintojen osalta.
Myös lehden julkaisemisesta
aiheutuneet kustannukset näkyvät
hallinnon tuloksessa. Lehden menot
eivät ole kasvaneet, mutta kaudella
2012–2013 alkaa näkyä valtakunnallinen trendi ilmoitustuottojen pienenemisestä. Tämä on asia, johon
lehden toimitusneuvosto on varsinkin kuluvalla kaudella pohtinut erilaisia ratkaisuja ja pohdinta jatkuu
edelleen.
Aktiviteettien puolelta arpajaiset
saivat jo ansaitsemansa huomion.
Kiitos hyvästä tuloksesta kuuluu kaikille leijonille, jotka niihin osallistuivat. Arpajaiset herättävät myös kritiikkiä. Sille on sijansa, mutta tällä
hetkellä ei ole olemassa vaihtoehtoista varainhankintamuotoa liiton
nuorisotoiminnan tukemiseksi. Joulukorttimyynti ei yksin riitä kattamaan reilun 100 000 € vuosittaista
tarvetta. Kaudella 2012–2013 joulukorttimyynti tuotti noin 90 000 €,
josta kulujen jälkeen jäi n. 20 000
€ käytettäväksi liiton nuorisotyön
tukeen. Ilman arpoja olisimmekin
olleet pulassa. Näin ollen toivon,
että kaudelle 2014–2015 ehdotetut arpajaiset otetaan myönteisesti
vastaan ja niihin osallistutaan aktii-

visesti, koska nuorisotoimintamme
– esim. nuorisovaihto, leotoiminta,
Skeba-bändikilpailu tai Orkester Norden -soittajat – tarvitsee jokaisen
kortti- ja arpaeuron!
Tase kaudella 2012–2013 on
107 000 € edelliskautta pienempi.
Suurin selittävä tekijä sille on aktiviteettirahastojen pääoman pieneneminen yli 90 000 €. Vaikka liiton ns. nettokäyttöpääoma on edelleen –19 000 €, on rahoituksellinen
asemamme kuitenkin selvästi kohentumassa (kaudella 2011–2012 nettokäyttöpääoman suuruus –63 000 €).
Kaiken kaikkiaan leijonat voivat
murahdella tyytyväisyyttään tilinpäätöksestä 2012–2013. Vaan mitä
on tulossa?
Kuluva kausi käynnistyi 5 € jäsenmaksukorotuksella, joka oli budjetoitu mm. uuden työntekijän rekrytoimiseen ja sähköiseen laskutukseen. Uhkanäkymiä talouteen
aiheutti Lions-talon III-kerroksen
toimitila, jota ei ollut saatu vuokrattua ennen kauden alkua. Elokuu
kuitenkin käynnistyi iloisissa merkeissä, kun uusi vuokralainen löytyi. Myöhemmin syksyllä palkattiin palvelu- ja varainhankintasihteeri, joka aloitti työnsä tammikuun
alussa. Näin ollen palkkoja on hieman säästetty ja vuokratuottoja kasvatettu budjetoidusta.
Liitossa on kuluvalla kaudella
tehty hartiavoimin töitä erilaisissa
tietohallintoon kuuluvissa asioissa.
Kausi alkoi jäsenrekisteriä ja liiton
www-sivuja koskevilla merkittävillä
uudistuksilla. Joulukorttimyyntiä
varten perustettiin verkkokauppa.
IT-kehittämistyötä on vuodenvaihteessa jatkettu laatimalla tietohallintostrategia, jossa on määritelty
keskeisimmät kehittämishankkeet ja
kriittiset pisteet. Kiireellisimpänä toimenpiteenä toteutettiin taloushallinnon ohjelmistojen ja tietojen siirto
ulkopuoliselle palvelimelle, koska liiton oman palvelimen kapasiteetti ei
enää riittänyt sähköiseen laskutukseen siirtymisen myötä. Näin saatiin myös tietojen varmennukset
luotettavimpiin ’käsiin’. Edellä esiteltyjen toimenpiteiden lisäksi on
tehty ohjelmisto- ja laitepäivityksiä.
Ja jäsenrekisterin kehittäminen jatkuu edelleen.
Kaikki edellä mainittu tarkoittaa selvällä suomen kielellä rahan

menoa, mutta investoinnit ovat
olleet välttämättömiä, jotta liiton
perustehtävä palvella klubeja laadukkaasti ja tehokkaasti voisi toteutua.
Erilaiset toimintojen peruskorjaukset ja investoinnit jatkuvat edelleen. Lions-talon hälytys- ja kulunvalvonta- samoin kuin toimiston
puhelinjärjestelmät on tulevalla kaudella uudistettava. Kaudelle 2015–
2016 jää talon ikkunaremontti. Jonkin verran on syytä investoida toimintamme näkyvyyden kasvattamiseen brändin merkeissä mutta siinäkin turvaudutaan ensisijaisesti kekseliäisyyteen ja ahkeruuteen, ei niinkään euroihin.

Katukerroksesta
vapautuva
vakuutusyhtiö IFin toimitila vapautuu myös 1.8.2014. Tilaa tarjotaan
vuokralle, mutta se voidaan ottaa
myös liiton kokous- ja koulutuskäyttöön, ellei vuokralaista helposti
löydy.
Kaiken kaikkiaan eletään säästeliäästi. Rahaa laitetaan sellaisiin
asioihin, jotka kestävät myös tulevina vuosina ja vievät yhteistä Lionsasiaamme maksimaalisesti eteenpäin.

Maarit Kuikka
Pääsihteeri

Kuopion Lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja Sirkka-Liisa Saastamoinen
sai äitienpäiväruusut kuopiolaisten lionsklubien veteraaniäitien muistamistilaisuuden järjestäjältä, LC Kuopio/Kallaveden presidentiltä Lauri Osmalalta.
Kuva: RNen.

Kuopiossa kukitettiin veteraaniäidit
Jo toisena vuonna kuopiolaiset klubit osoittivat kunnioitusta veteraaniäideille ja suomalaisille naisille äitienpäiväviikolla. Samalla tuotiin esille heidän panoksensa merkitys kansakuntamme vaikeiden aikojen saattamisessa
tähän päivään. Juhlavan tilaisuuden päätteeksi paikalla olevat veteraaniäidit,
lotat, pikkulotat ja lottaperinneyhdistyksen jäsenet saivat äitienpäiväruusut.
Tilaisuudessa puhunut lohkonpuheenjohtaja Seppo Kantosalo sanoi,
että avustamme suurilla summilla hätääkärsiviä. Tärkeää on myös arvostaminen ja hyvän mielen tuottaminen. Veteraaninaiset ja lotat eivät ole saaneet ansaitsemaansa arvostusta, kunnioitusta ja kiitosta. Suomen nainen
ei suostunut sortoon, vaan päätti rinta rinnan uljaasti käydä taistoon. Kiitoksen ja kunnioituksen määrä on suunnaton. Sodan kauhut kokeneen
sukupolven ansiosta Suomella on edelleen valtion tunnusmerkit. Isiemme
ja äitiemme työ sota- ja kotirintamalla sekä rauhanajan raskas jälleenrakennustyö ovat nykyisen vauraan hyvinvointi-Suomen perusta.
Tilaisuudessa lauloi lahjakas tuomiokirkkoseurakunnan kesäkanttori Risto
Eskola ja sotaveteraanikuoro esiintyi johtajanaan nuorta sukupolvea edustava Miia Ratilainen. Hartaussanat esitti seurakuntapastori Liisa Penttinen.
Päätössanat lausui Kuopion lottaperinneyhdistyksen puheenjohtaja SirkkaLiisa Saastamoinen.
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Kolmas kerta toden sanoi

LeijoNaiset hyvissä tuulissa

Helpottuneet, mutta syystä onnelliset jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä ja PDG Helena Rahko Tallinnassa laivan kannella seminaarin jälkeen.

Ei ole mikään uutinen, että leijoNaisten Tuulta Purjeisiin -risteily Tallinnaan oli menestys. Todetaan kuitenkin, että kolmas kerta toden sanoi.
Risteily oli hieno päätöshelmi Suo-

men Lions-liiton jäsenjohtaja MaijaLiisa Heikkilän ja PDG Helena
Rahkon vetämälle risteilyjen sarjalle.
Naisleijonat purjehtivat nyt

Leo Senni Hautala ilmoittautumassa risteilylle. Naisten tulevaisuus näyttää
hyvältä.
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hyvissä ja myötäisissä tuulissa. Siitä
kertoo myös risteilyn 146 osanottajan määrä. Olipa mukana parikymmentä mahdollista uutta leijonaa ja
yksi leokin, Senni Hautala.
Risteilyn sisältö liittyi naisten
johtamiseen ja itsetuntoon. Naiset
ja johtaminen oli heti aloitusluennon aiheena. Sen piti Uusi lastensairaala 2017 -yhdistyksen ja säätiön puheenjohtaja Anne Berner.
Jo luennon alku tempaisi
mukaansa. Siirryimme Alppien
tuolle puolen Annen isoisän aikaan
ja hänen johtamistapoihinsa. Sieltä
palasimme vähitellen sukupolvien
myötä tähän päivään. Tänään Anne
Berner on pääosin omistamansa Val-

Ilmoittautumistiskillä riitti hyörinää.

lila Interiorin hallituksen puheenjohtaja.
Jo 25-vuotiaana yrityksen toimitusjohtajaksi tullut Berner on kasvattanut määrätietoisuudella ja kovalla
työllä yrityksen kangastukusta täyden palvelun sisustuskonseptien
toteuttajaksi.
Niinpä kuulijoille ei tarjottu teorioita siitä, mitä pitäisi tehdä, vaan
selkeää, punnittua puhetta johtamisesta ja naisten osuudesta siihen.
– Ei ole olemassa mitään lasikattoa naisille, jos me niin päätämme.
Se on meistä itsestä kiinni, Berner
vakuutti.
Samaa hyvän itsetunnon linjaa
jatkoi toinen vieraileva luennoit-

Pääsihteeri Maarit Kuikka (vas.) ja Suomen Lions-liiton puheenjohtaja Asko
Merilä kiittivät Tuulta purjeisiin -risteilyt järjestäneitä jäsenjohtaja Maija-Liisa
Heikkilää ja PDG Helena Rahkoa.

sija eli tyyli- ja tapakouluttaja Riitta
Pulla.
– Kun asenne on kohdallaan,
elämä maistuu, hän vakuutti. – Ja
asiat onnistuvat kuin itsestään.
Luennon aikana kuultiin monta
ohjetta, miten negatiivisesta asenteesta pääsee eroon. Ja miten sen
tulee myös näkyä.
Kun luennoitsija riisui olkapäätoppauksensa, nykäisi helmet kaulastaan, potkaisi korkokengät jalastaan ja lähti lampsimaan olkapäät
lysyssä ja masentuneen näköisenä
pitkin keskikäytävää, niin naurunremahdukset kertoivat: viesti meni
perille. Noin me emme enää tee, kertoivat ilmeet.
– Kävelkää kuin enkelit, selkä
suorassa, Pulla kehotti.
Miten minusta tuli leijonanmetsästäjä, kertoi omassa puheenvuorossaan pääsihteeri Maarit Kuikka.
Hän kuvasi myös omaa tapaansa
johtaa miesvoittoista, ehkä hieman
vanhoillistakin organisaatiota.

Naurunpyrskähdykset kajahtelivat,
kun tyyli- ja tapakouluttaja Riitta
Pulla käytti itseään esimerkkinä.
Hänen esitystään katsottiin jopa salin
lasiovien takaakin…

Esityksen aikana moni tehty ja
edessä oleva päätös ja menettelytapa avautuivat varmasti aivan
uudella tavalla.
Lions-organisaation
johtamisesta puhui myös liiton puheenjohtaja Asko Merilä. Laatujärjestelmien erityisosaajana hän selvitti,
miksi ja miten luottamustehtävissä
olevien tulee tukeutua päätöksenteossa liiton palkattuun henkilöstöön
ja heidän osaamiseensa. Vain siten
asioita voidaan viedä pitkäjänteisesti
eteenpäin.
Miten tällainen naisristeily sitten
eroaa leijonaveljien järjestämästä?
Luulen, että suurin ero on tunnelmassa. Me miehet ryhdymme tapaamisissamme kovin helposti organisoitumaan tai ainakin puhumme
organisatorisista aiheista. Naiset
syttyvät ja innostuvat uusille asioille
meitä helpommin. Mutta molempia
meitä tarvitaan. Silloin on leijonahenki voimissaan ja hyvät tuulet vievät meitä eteenpäin.

Ääriään myötä täynnä ollut salillinen kuunteli tarkasti seminaarin luennoitsijoita. Tässä pääsihteeri Maarit Kuikka kertoo, miten hänestä tuli leijonanmetsästäjä.

Uusi lastensairaala 2017 -hankkeen
vetäjää Anne Berneriä kuunneltiin
tarkasti ja kynät tekivät muistiinpanoja.

Risteily vakuutti
Lastenlinkkien tekijän
Johanna Rautiainen oli nyt ensimmäistä kertaa mukana Tuulta purjeisiin -risteilyllä olematta vielä edes
leijona. Ja risteily vakuutti: jokin
lionsklubi saa hänestä lähiviikkoina
iloisen ja ahkeran puurtajan.
Jos ei Johannaa kovin moni
matkalla tuntenutkaan, niin hänen
kätensä jälki näkyy vahvasti lionsviestinnässä. Liiton, muutaman piirin ja monien klubien käyttämät
graaﬁset ulkoasut ovat Johannan
suunnittelemia. Samoin Heinolan
vuosikokouksen, Vastuu on meidän-sivuston…
Johannalla on taiteen tutkinto
Lapin yliopistossa ja pitkä ura graaﬁsena suunnittelijana. Erityisesti hän
on keskittynyt nettiin ja sen käytettävyyteen.
Kotona on kaksi pientä toimijaa, jotka ovat saaneet kiinnostuksen tarkentumaan lapsiin. Niinpä
Johanna on muun muassa tuottanut sisältöä turvalliseen netin käyttöön tähtäävään Mediataitoviikkoon
yhdessä Lions-liiton Vastuu on meidän -hankkeen kanssa.
Lapsille ja lapsiperheille Johanna
on rakentanut aivan erityisen sivuston – www.lastenlinkit.ﬁ – jossa on
lapsille menovinkkejä, toimintaa,
sisältöä ja monenlaista hyödyllistä
asiaa lapsiperheille.
– Jos klubit lähettävät minulle
tietoja lapsille suunnatuista tapahtumista, niin laitan ne sivustolle,
Johanna lupaa.
Ja valmistautuu antamaan lionslupauksen jossakin klubissa…

Teksti ja kuvat:
Thorleif Johansson
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Arne Ritari -säätiö lionsklubien tukena
na

Vuosittain 20–30
aktiviteettipäätöstä
Arne Ritari-säätiö on perustettu
tukemaan lionsklubien palveluaktiviteetteja. Vuosittain tehdään n.
20–30 avustuspäätöstä klubien palveluaktiviteetteihin. Tällä hetkellä
säätiö pystyy myöntämään kaikkiin
hyväksyttäviin aktiviteetteihin avustuksen. Säätiön nettisivuilta löytyvät
kaikki vuoden 2011 jälkeen myönnetyt avustuskohteet ja -summat.
Haluan kertoa esimerkin yhdestä
palveluaktiviteetista, johon säätiö
myönsi viime kaudella avustuksen.
Kyseessä on Lions Club Rantasalmen
toteuttama nuorisotalon eli ”Nuokkarin” audiovisuaalinen projekti.
Vastaamassa on projektin työryhmän vetäjä lion Ossi Vihavainen.
Mistä idea nuorisotalon avustamisesta lähti liikkeelle?
– Olin itse ollut jo muutaman vuoden ajan yhteydessä omien lasteni
kautta nuorisotalon henkilöstöön ja
kysellyt heiltä mahdollisista puutteista, sekä siitä oliko heillä joitakin ideoita toiminnan kehittämiseen. Nuorisotalo oli juuri muuttanut uusiin tiloihin ja sinne kaivattiin
multimediahuonetta sekä sen varustamista ajanmukaisin laittein.
Miten esitys nuorisotalon multimediaprojektista otettiin klubissa
vastaan?
– Ajatus projektista otettiin vastaan positiivisesti niin klubin hal-

lituksessa kuin klubikokouksessa.
Se päätettiin hoitaa ja rahoittaa klubin omana hankkeena. Projektin
tavoitteena oli ohjata nuoret hyvän
tavan mukaiseen ajanviettoon toisten nuorten kanssa ja estää syrjääntymistä. Projektilla haluttiin
myös tavoittaa mahdollisimman
suuri joukko nuoria ja etenkin niitä,
jotka eivät välttämättä ole mukana
muussa harrastustoiminnassa.
Mistä tuli ajatus hakea projektiin
avustusta Arne Ritari-säätiöltä ja
miten avustusanomuksen tekeminen sujui?
– Eräässä PNAT:n kokouksessa,
jossa olin mukana, sain kuulla vastaavasta LC Savonlinna/Linnattaren
hankkeesta, jota Arne Ritari-säätiö
oli tukenut. Niinpä arvelin, että meilläkin on mahdollisuus saada avustusta omaan hankkeeseen. Otin sitten yhteyttä Reino Sihvolaan ja piirin toimikuntapuheenjohtajaan Kari

Rantasalmen nuoret kokeilemassa innokkaina viihdekeskuksen rallisimulaattoria.
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n seinällä.

Lahjoittajien laatta nuorisotalo

Lahjoittajien laatan juhlallinen paljastus viihdekeskuksen avajaisissa. Vasemmalla projektin työryhmän vetäjä lion Ossi Vihavainen.

Inkeroiseen, joilta sain lisätietoa ja
opastusta hakemuksen tekemiseen.
Ei anomuspapereiden täyttäminen
ollut vaikeaa.
Miten suunnitelmat ja hankinnat
toteutettiin?
– Työryhmään tulivat mukaan itseni
lisäksi lionit Risto Nyyssönen ja Josi
Mikkilä. Aloitimme kyselemällä ja
kuuntelemalla nuorison mielipiteitä
siitä, minkälaisia laitteita nuorisotaloon hankitaan. Pidimme myös
palaveria nuorisotalon henkilöstön
kanssa. Kävimme lisäksi tutustumassa Savonlinnassa toteutettuun
hankkeeseen. Saatujen palautteiden
pohjalta etsimme netistä edullisimmat ja kestävimmät laitteet. Klubi
päätti laittaa hankkeeseen 3 000
euroa ja Arne Ritari säätiöltä anottiin toiset 3 000 euroa, joten projektin kokonaissummaksi muodostui 6 000 euroa. Tällä rahamäärällä
saatiinkin nuorisotilaan varsin monipuolinen ja laadukas laitteisto.
Miten projektiin kuulunut palvelutyö toteutui?
– Klubin lionit hoitivat suunnittelu- ja hankintatyön lisäksi laitteiden asennustyöt. Osan laitteista klubilaiset rakensivat itse ison screenin,
rallisimulaattorin alustan, johdotukset ja niiden suojaukset ym. Asennustyössä oli mukana myös oma
poikani Vili, jolla oli tietoa ja taitoa

asennustyöstä. Kaikki työ pystyttiin
tekemään klubin omana työnä, eikä
ulkopuolisia palveluita tarvinnut
ostaa. Säätiölle tehdyssä anomuksessa talkootuntien määräksi arvioitiin195 tuntia ja se piti melko hyvin
paikkansa. Kustannusarviokin piti
hyvin paikkansa. Lopullinen summa
tarkentuu säätiölle tehtävässä loppuraportissa.
Miten multimediaprojekti on
Rantasalmella otettu vastaan?
– Hanke on paikkakunnalla otettu
vastaa kertakaikkisella tyytyväisyydellä. Lionit ovat saaneet asiasta
runsaasti positiivista palautetta ja
näkyväisyyttä.
Viihdekeskuksen
seinälle on kiinnitetty kyltti, jossa
on mainittu hankkeen toteuttajat.
”Nuokkarin” viihdekeskuksen avajaiset pidettiin avointen ovien iltana
11.2.2014. Tilaisuudessa oli mukana
myös piirikuvernööri Juhani Kautonen puolisoineen, runsas joukko klubilaisia puolisoineen, nuorisotalon
henkilökuntaa sekä tietenkin nuorisoa, jotka malttamattomina odottivat päästäkseen laitteita kokeilemaan. Klubi on sitoutunut vuosittain lahjoittamaan ”Nuokkarille”
200–300 euroa, jolla nuoret voivat
hankkia netistä heitä kiinnostavia
elokuvia.
Reino Sihvola
Arne Ritari-säätiön hallituksen
puheenjohtaja

Yhteistyö Special Olympics-urheilijoiden
kanssa alkaa
Jyväskylän vuosikokouksen hyväksymästä kahden klubin LC Oulunsalon ja LC Espoo/Keskustan aloitteesta aloittaa yhteistyö Vammaisurheilu ry:n alaisuudessa toimivan
Special Olympics Finlandin kanssa
on kulunut melkein kaksi vuotta. Liiton hallitus on asiaa käsitellyt vielä
tämänkin kevään aikana ja on antanut asialle siunauksensa niin että
liitto suosittelee klubeja toimimaan
päätöksissään itsenäisesti ilman liiton toimia ja samalla allekirjoittanut nimettiin yhteyshenkilöksi näiden kahden järjestön välille.
Special Olympics-järjestön on
perustanut presidentti John F. Kennedyn sisar Eunice Kennedy Shriver
vuonna 1968. Tällä hetkellä yli 180
maata tekee työtä kehitysvammaisten henkilöiden hyväksi auttaen
heitä urheilemaan, valmentautumaan ja kilpailemaan yli 30 lajissa.
Aikanaan USA:ssa alkanut lasten
tukeminen heidän urheiluharrastuksissaan on levinnyt maailmanlaajuiseksi. Ja nyt vihdoin Suomessakin yhteistyö alkaa Jyväskylän vuosikokouksessa hyväksytyn aloitteen
ansiosta.

Useita klubeja mukana
Special Olympics Finland lähetti
alkuvuodesta listan allekirjoittaneelle niistä urheilijoista, jotka tähtäävät syyskuussa pidettäviin Antwerpenin kesäkisoihin. Urheilijoiden kotipaikkakuntien mukaan noin
240 klubia sai maaliskuussa kir-

Koko Suomen joukkue iloisina Etelä-Koreassa pidettyjen kisojen päättäjäisissä.

jeen, jossa klubeja pyydettiin harkitsemaan yhteistyötä urheilijoiden
kanssa. Tähän syöttiin on jo tarttunut usea klubi.
– Oulusta on listalla kaksi urheilijaa – toinen uimari ja toinen yleisurheilija. Klubimme teki päätöksen tukea molempia, edellisen kauden presidentti Olavi Tapaninen LC
Oulu/Silloista kertoo. Klubilla on
aikaisempia kokemuksia kehitysvammaisten tukemisesta ja kokemukset
ovat olleet erinomaisia.
Olavi Tapanisen mukaan urheilijat ovat olleet erittäin iloisia saamastaan tuesta ja LC Oulu/Silloille

Lumilautailijat Janne Matilainen ja valmentaja Janne Piitulainen.

oli hyvin helppoa tehdä uusi päätös uimarin ja yleisurheilijan tukemiseksi. Myös Siilijärven neljä klubia, muutamat klubit Jyväskylästä ja
Hämeenlinnasta ovat olleet tärkeän
asian kanssa aktiivisia.
Sopimuksen mukaan urheilija
kantaa asusteissaan Lions-logoa sen
puitteissa mitä asianomaiset lajiliitot
omissa säännöissään määräävät.
Tukisumman määrittävät klubit itse neuvoteltuaan urheilijan itsensä tai hänen edustajansa
kanssa. Yhteistyö jatkunee urheilijan ja klubin välillä pitempäänkin
kuin syksyyn, sillä useilla on tähtäi-

messään myös Paralympialaiset Rio
de Janeirossa vuonna 2016.

Eväitä monille aloille
Vammaisurheilu ry:n eli VAU:n alaisuudessa toimiva Special Olympics
Finlandin puolelta toiminnanjohtaja
Riikka Juntunen on hyvin mielissään
että Lions-klubit lähtivät mukaan.
Hän näkee hyvin läheltä mitä vammaisille urheilu ja jopa kilpaurheilu
merkitsee.
– Kisat ovat pitkän tähtäimen
tavoite ja ne innostavat liikunnalliseen elämäntapaan ja aktiiviseen
harrastustoimintaan hyvässä ja ohjatussa seurassa. Urheilu antaa eväitä
elämän monille aloille, Riikka Juntunen kertoo.
Juntunen kertoo myös rahoja
kerättävän yksityiselle urheilijalle tai
lajeille. Taustajoukot tekevät suuren
työn ja Juntunen on hyvin iloinen
Suomen Lions-liiton alaisten klubien
lähdöstä mukaan tukemaan urheilijoita.
– Special Olympics ei ole Suomessa kovin tunnettu asia. Toivon että nyt alkavalla yhteistyöllä
saamme tietoutta viedyksi eteenpäin. Urheilijat harjoittelevat omissa
seuroissaan yhdessä muiden kanssa.
Seuroissa tehtävä työ on suomalaisen liikunnan ja urheilun sydän,
toiminnanjohtaja Riikka Juntunen
vakuuttaa.
Matti Tieksola
PDCC
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Nuorisovaihto

Vaihdokkina ”Suuren veden” Fruitportissa
Lukiolainen Soﬁa Peltola oli nuorisovaihdossa USA:n Michiganissa
Fruitportissa heinäkuussa 2013
neljä viikkoa. Michigan on Yhdysvaltojen osavaltio. Sen väkiluku on noin 10 miljoonaa. Osavaltion nimi tulee Michiganjärven nimestä, jonka uskotaan tulevan Chippewa-heimon kielen
sanasta meicigama, ”suuri vesi”.
Michigania ympäröi neljä Yhdysvaltojen ja Kanadan rajoilla olevaa
suurta järveä. Michiganin rajanaapureita ovat Indiana ja Ohio etelässä sekä Wisconsin Ylä-Michiganin niemimaan rajanaapurina etelässä. Osavaltion pääkaupunki
on Lansing. Michigan jakautuu kahteen niemimaahan, Ylä- ja Ala-Michiganiin. Niemimaita yhdistää noin 8
km pitkä Mackinac Bridge.
Soﬁa asui pienellä 1 000 asukkaan
paikkakunnalla Fruitportissa. Paikkakunta on hedelmällistä aluetta, jossa
kasvaa runsaasti erityisesti omenapuita, tästä paikkakunta on saanut nimensäkin. Soﬁan perhe oli
ystävällinen eläkeläispariskunta, joka
kuitenkin teki runsaasti vapaaehtoistyötä. Pariskunta oli paljon mukana
kirkon toiminnassa sekä yhteydessä
sukulaisperheisiin, joissa Soﬁa tapasi
muita nuoria. Alueella asuu paljon
amerikansuomalaisia ja ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita Suomesta.

Soﬁa ja klubipresidentti Karina Jåfs.

Mackinac Island: Hevoskärryajelua. Kuva: M. Davids.

Ihmisten ruokavalio tuntui poikkeavan paljon Soﬁan ruokavaliosta. He
ihmettelivät, miten voi pitää kasviksista, kun Soﬁa kertoi terveellisestä
kasvispitoisesta ruokavaliosta.

Huvilasta
puuttui sauna
Soﬁa sai vierailla perheen mukana
Detroitissa paikallista pesäpallopeliä katsomassa ja huvipuistossa.
Hän oli myös viikonlopun perheen
huvilalla, joka muistutti paljon suomalaista huvilaa, ainoastaan sauna

puuttui. Matka huvilalle kesti suomalaisittain todella kauan, yhteen
suuntaan peräti 7 tuntia.
Mielenkiintoisimmaksi tapahtumaksi muodostui vierailu Macknac
Islandilla. Saarella suojellaan hevoskulttuuria ja moottoriajoneuvojen
käyttö on siellä kielletty. Liikkuminen tapahtuu jalan, polkupyörällä
tai hevosen vetämillä vaunuilla.
Soﬁa vieraili myös paikallisessa
lionsklubissa, LC Fruitportissa, joka
on perustettu jo vuonna 1948. Hän
luovutti sinne LC Vaasa/Vapauden
viirin, jonka on suunnitellut Soﬁan

eno. Vastalahjaksi hän sai mukaansa
LC Fruitportin viirin, jonka hän luovutti LC Vaasa/Vapaudelle ollessaan
klubissa vieraana kertomassa vaihdostaan Michiganissa.
Kansainvälinen nuorisovaihto
oli nuorelle Soﬁalle antoisa ja opettavainen kokemus monessakin mielessä: Matka perille kesti kauan ja
vaati kaksi vaihtoa lennoissa ennen
perilletuloa. Soﬁa oli myös ensimmäinen suomalainen vaihto-oppilas
perheessä ja Fruitportissa. Mukaansa
Soﬁa sai runsaasti kokemusta ja rohkeutta sekä myös parantunutta kielitaitoa. Meille klubilaisille tuli uutta
tietoa Michiganista ja Fruitportista,
joista tiesimme aikaisemmin tuskin
mitään. Olimme myös iloisia siitä,
että Soﬁan myötä saimme viedä
maailmalle Suomi-tietoutta sekä
myöskin lionsanomaa.
Sinikka Mäkynen

Hammarin uskomaton elämäntyö kirjana
Suomen lioneilla on tänä keväänä
ollut mielenkiintoista luettavaa. LC
Helsinki/Lauttasaaren ja LC Helsinki/Metsälän kautta kansainvälisen lionsjärjestön tietoisuuteen tullut taloustirehtööri ja lion Tauno
Hammar on koonnut värikkään elämänsä vaiheet kirjaksi ”Kauvattan
pojasta stadin kundiksi”. 14-vuotiaana lähetintehtävistä aloittaneen
ja toimitusjohtajaksi päätyneen yrittäjän ura elämän koukeroineen on
mielenkiintoista seurattavaa, mutta
lioneille kirja on todellinen opaskirja menestyväksi hyväntekeväisyystyöntekijäksi.
180-sivuinen
omaelämänkertakirja on jatkoa Hammarin uskomattomalle hyväntekeväisyystyölle
hädässä olevien ihmisten auttamiseksi sekä poistamiseksi turhaa
sokeutta maailmasta lioneiden Sight
First-kampanjoiden avulla. Jo nyt kir26 LION 3/14

jan tuotosta on mennyt 6 000 dollaria Filippiinien tuhojen auttamiseksi
ja uuden lastensairaalan hyväksi
menee noin 7 100 euroa.
Aikaisemmin Hammar on lahjoittanut järjestölle juhlatilaisuuksistaan saadut varat, myynyt valmistamiaan tallilyhtyjä 484 kappaletta jopa eri puolille maailmaa
sekä ollut mukana johtamassa klubiaan eri kampanjoissa liiton kärkisijoille. Hänen arvionsa mukaan
LCIF:n hyväksi on lahjoituksina mennyt noin miljoonan vanhan markan
edestä rahaa.
Tauno Hammarin ansiosta LC Helsinki/Metsälän klubista tuli Euroopan
ensimmäinen 100 prosentin Melvin
Jones -klubi. Ensimmäisenä suomalaisena Tauno Hammarin nimi löytyy
messinkilaatasta päämajan seinältä.
33 lionsvuoden aikana Tauno
Hammarin ansiot mm. Sight First-

keräyksissä ja Punainen Sulka -kampanjoissa sekä klubin omissa aktiviteeteissa ovat olleet ainutlaatuiset.
Ei olekaan ihme, että hän sai Vaasan vuosikokouksessa kansainväliseltä presidentiltä järjestön korkeimman kunnianosoituksen, Ambassador of Good Will -palkinnon. Hän on
saanut lahjoituksistaan myös maximin 60 timanttia, joista viimeiset
10 rubiinia tulivat kirjan tuotoilla.

Nämäkin palkinnot edustavat Euroopan huippua.
Kirja sisältää toki paljon muutakin. Se kertoo Tauno Hammarin
nuoruudesta, rakastumisesta töölöläisessä maitokaupassa sekä harrastuksista ja monipuolisesta työelämästä. Kirjassa on myös laaja
kokoelma Hammarin runoja, kronikoita sekä sanoituksia eri sävelmiin.
–RNen.

Vaasan vuosikokouksessa silloinen II varapresidentti Wayne A. Madden luovutti Tauno Hammarille Ambassador of Good Will -palkinnon. Kuva: Heikki
Hemmilä.

Lions-ystävyyttä
Australian ja UudenSeelannin lämmössä
Iloisia ilmeitä LC Mitchamin BBQ illanvietossa. Paikalla oli leijonia kahdeksasta eri klubista.

Uuden-Seelannin vierailun aikana kävimme
myös kuuluisilla Rotoruan kuumilla lähteillä.

Joukko suomalaisia leijonia ladyineen vietti tämän vuoden tammikuun kylmän pakkasjakson Australian ja Uuden-Seelannin lämmössä
paikallisten leijonien vieraina.
Matkalle osallistui muun ryhmän
mukana kaikkiaan viisi leijonaa neljästä eri klubista. Matkanjohtajana
toimi LC Tuusulanjärven klubista
veli Risto H. Luukkanen, jolle tämä
matka oli jo kahdestoista Australiaan. Ensimmäisen matkansa hän
teki jo vuonna 2001.
Silloisen matkan seurauksena LC
Tuusulanjärvi sai ystävyysklubikseen
Melbournen lähistöllä toimivan LC

Mitchamin. Se on jäsenmäärältään
melko pieni sekaklubi, mutta tekee
arvokasta lionstyötä monine aktiviteetteineen. Ystävyys klubien välillä
on ollut vuosien mittaan hyvinkin
kiinteää ja molemmin puolista. Tästä
on hyvänä esimerkkinä sekin, että LC
Mitchamin veljiä ja ladyja on vieraillut Suomessa neljään eri otteeseen!

Leijonahenkeä
lentokentällä
Tämänvuotinen matka alkoi loppiaisena. Lensimme ensin Honkongiin ja sieltä Aucklandiin, joka

Ympäristötalkoot Ainolassa

Talkoolaisia Ainolan päärakennuksen edessä vasemmalta Kari J. Hietala, Armo
Puustinen, Matti Mankin, Yrjö Kukko, Tapani Rahko, Heikki Hurme, Reijo Stevander ja Timo Kauppi.

sijaitsee Uuden-Seelannin Pohjoissaarella. Saavuttuamme lentokentälle yli vuorokauden lentomatkan
jälkeen saimme heti kokea todellista
leijonahenkeä: Meitä odotti kentällä
joukko leijonia ladyineen. He kuuluivat uusiseelantilaiseen Lions Club
Papakuuraan, mukana oli myös ystävämme Ian Dewar Mitchamin Lions
Clubista. Tämä LC Papakuura on
puolestaan LC Mitchamin ystävyysklubi. He olivat suunnitelleet meille
neljän päivän mielenkiintoisen ohjelman. Kävimme mm. Coromandelissa ja Thamesissa. Lisäksi tutustuimme kuuluisiin kuumiin lähteisiin Rotoruassa. Siellä saimme tutustua myös mielenkiintoiseen maurikulttuuriin. Uusi-Seelanti oli erittäin
miellyttävä kokemus.
Seuraava kohteemme oli Australia ja siellä Melbourne, jossa viivyimme runsaat kaksi viikkona. Tänä
aikana saimme mm. seurata tenniksen Grand Slam turnausta ja näimme
Suomen tennisässän Jarkko Niemisen ottelut. Jarkon isä Kauko oli
myös paikalla. Hän on lionsveli LC
Maskusta. Myös Australiassa näkyi
ja tuntui ystävällinen lionshenki.

Australialaiset leijonat olivat suunnitelleet ohjelmamme hyvin huolellisesti.

Vaikuttava BBQ-ilta
Teimme päivittäin retkiä omalla
bussilla eri nähtävyyksiin. Tietysti
saimme nähdä kengurut ja koalat
sekä kuuluisat pikku pingviinit Philip
Islandin saarella. Matkan ehkä mieleenpainuvin tilaisuus oli se, kun
saimme osallistua eräänä iltana leijonahenkiseen BBQ-iltaan Heathmontissa Pam ja Ian Dewarin kotona. Paikalla oli meidän lisäksi australialaisia
leijonia yli neljäkymmentä neljästä
eri klubista. Puheita pidettiin, viirejä
vaihdettiin ja ruokailun ohessa kerrottiin omien klubien aktiviteeteistä.
Saimme hyviä vinkkejä kotiin viemisiksi omiin klubeihimme.
Tarkoitus on tehdä ensi tammikuussa vastaavanlainen matka sillä
poikkeuksella, että silloin kävisimme
myös Eteläsaarella Uudessa Seelannissa.
Kiinnostuneet voivat soittaa ja kysyä
lisätietoja Risto H. Luukkaselta.

LC Järvenpään/Jean Sibeliuksen leijonat talkoilivat Maan päivän merkeissä
Ainolassa 24.4.2014. Maan päivä on huhtikuussa vietettävä lionien perinteinen kansainvälinen ympäristöpäivä, jolloin lionit tekevät erilaisia ympäristötekoja paikkakunnillaan.
Meidän klubille erinomainen kohde on säveltäjämestari Jean Sibeliuksen
ja hänen perheensä koti ja sen ympäristö. Paikka on tärkeä luontokohde järvenpääläisille ja turisteille, totesi presidentti Heikki Hurme.
Lionit hyökkäsivät Ainolan metsään varusteinaan rautaharavat, sirpit ja
oksaleikkurit. Talkoolaisten tehtävänä oli suoria pois Ainolan istutusmetsässä kasvavien pikkukuusien ympäriltä vanhaa heinää ja tuoretta vesaikkoa. Näin toimien 3-vuotinen taimikko saa valoa ja pääsee parempaan kasvuun. Yhden keväisen iltapäivän aikana Ainolan metsästä tuli raivattua istutuksia haittaavat heinät ja vesakot.
Ympäristönhoidosta tuli jälleen riemua lioneille. Toimintakauden 2013–
2014 aktiviteetit alkoivat Ainolan marjapensaiden tuennalla ja hiukan myöhemmin alueen haravoinnilla. Välillä klubilaiset ovat osallistuneet Järvenpään ympäristöyhdistyksen organisoimiin vieraslajien mm. jättiputkien ja
jättipalsamien tuhoamistalkoisiin. Ainolan puutarhuri Oona Niiranen kiitteli kovasti, kun klubilaisia voi yksinkertaisesti kysyä apuun, kun on sellaiseen tarve. Myös Ainolan museojohtaja Hilkka Helminen totesi, että LC Järvenpää/Jean Sibeliuksesta on tullut Ainolan epävirallinen ystäväseura, joka
on auttanut museota monin tavoin.
Kari J. Hietala
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Suomen ääni
päämajassa
Tanja Saarinen – Suomen ääni päämajassa – teki ”virallisen” vierailun
kotimaahansa pääsiäisen alla. Hän
tutustui Liiton toimistoon Malmilla
ja N-piiriin. Lisäksi hänellä oli tilaisuus tavata muutamia leijonien luottamushenkilöitä.
Tanja piti N-piirin piirikokouksen
avajaisjuhlassa juhlapuheen. N-piirin piirikokousten juhlapuheitten
aikana ei koskaan ennen ole naurettu niin paljon kuin Tanjan puheen
aikana. Siellä naurettiin puhujan arkisillekin asioille, käännösvirheille.
Mutta Tanja ei ottanut kaikkia virheitä omaan piikkiinsä vaan kertoi,
kuinka pääosasta virheistä vastaa
Googlen automaattinen käännösohjelma.
Käytännön työnsä kannalta ehkä
tärkeintä oli vierailu Liiton toimistossa ja tutustuminen siellä henkilökuntaan. Heidän kanssaan hän
joutuu tekemisiin lähinnä puhelimitse ja sähköpostilla vähintään viikoittain ellei useamminkin. On helpompi ottaa yhteyttä tuttuihin ihmisiin, Tanja toteaa.

Vastaa
kielikäännöksistä
Tanja on ollut LCI:n päämajassa Oak
Brookissa kielenkääntäjänä ja tulkkina vuodesta 2012 lähtien. Ennen
häntä tehtävässä ovat pitkäaikaisesti

olleet Inkeri Herranen ja Anna Koivisto.
Tanjan tehtäviin kuuluu kirjeitten kääntämistä, asiakirjojen päivittämistä ja Suomen leijonien avustamista. Hän lukee Suomen LIONlehden jokaisen numeron kannesta
kanteen. Hän on kiinnostunut uutisista, mitä tehdään, missä mennään.
Hän kääntää päämajan virkailijoiden
mielestä mielenkiintoisilta vaikuttavia juttuja englanniksi.
Suomen LION-lehden juttujen lukeminen on Tanjalle tärkeää
myös seuratakseen kielen kehittymistä. Vain siten hän voi tietää,
mitä uutta termiä käytetään missäkin yhteydessä.

Se tavallinen
tarina
Tanja on kotoisin Raumalta. Siellä
hän käy perheineen sukuloimassa
lähes vuosittain. Kouluvuosiltaan
hän muistaa leijonat stipendeistä ja
markkinoitten järjestämisestä.
Tanja opiskeli Helsingin yliopistossa englantia ja Amerikan kirjallisuutta. Opiskeluaikanaan hän tutustui Suomen suurimmassa yliopistossa amerikankreikkalaiseen tohtoriopiskelijaan. Rakastuivat, menivät
naimisiin ja perustivat perheen. Tanjan tulevaisuuden kannalta kohtalokkaan tohtoriopiskelijan stipendi oli

LCI:n suomenkielen tulkki ja kielenkääntäjä Tanja Saarinen teki ”virallisen”
työvierailun kotimaahansa tutustuen mm. Liiton toimistoon Malmilla ja pitäen
juhlapuheen N-piirin piirikokouksen avajaisjuhlassa.

alun perin yksivuotinen. Sitä pidennettiin ja Suomessa oloaika kesti kaiken kaikkiaan 11 vuotta.
Valmistuttuaan ﬁlosoﬁan maisteriksi Tanja työskenteli Nokialla.
Siitä ajasta jäi hyviä muistoja. Suuryhtiöllä oli nousuvaihe meneillään,
henkilökunnasta pidettiin hyvää
huolta.
Vuonna 2001 perhe muutti miehen kotiseudulle Amerikkaan Illinoisiin. Lapset ovat nyt 16-, 13- ja
11-vuotiaita. Kaksi vanhinta syntyi
Suomessa. He kaikki osaavat täydellistä suomea. Äiti – siis Tanja –
puhuu heille vain suomea.

laisten leijonien avustaminen. Eniten aikaa luonnollisesti kuluu kunkin kauden kuvernöörien avustamiseen erilaisissa käytännön kysymyksissä. Tanja osallistuu conventioneihin ja niitä edeltäviin kuvernööriseminaareihin eli elektien koulutukseen. Siellä hän samalla tutustuu kaikkiin kuvernöörikurssilaisiin,
kulloinkin alkavan kauden kuvernööreihin.
Kuvernöörien lisäksi Tanja avustaa kaikkia suomalaisia leijonia kaikentyyppisissä ongelmissa. Hän
toivoo yhteydenottoja kotimaastaan, mieluiten sähköpostilla:
tanja.saarinen@lionsclubs.org.

Avustaa suomalaisia
leijonia

Teksti ja kuva:
Antti Tuomikoski

Tanjan keskeisiä tehtäviä on suoma-

Jokileijonan kävelyä 10 vuotta
Tikkurilan alueen viisi klubia on jä
järjestänyt Jokileijonakävelyn jo 10
kertaa. Tänä vuonna – kuten aina
ennenkin – on kävelty kauniissa
auringonpaisteessa, nyt sunnuntaina 27.4. Kävelytapahtuman on
avannut joka vuosi joku vantaalainen yhteiskunnallinen vaikuttaja.
Tällä kertaa kunniatehtävän hoiti
kaupunginjohtaja Kari Nenonen.
Kaupunginjohtaja käveli koko reitin, kuten yli tuhat muutakin vantaalaista, suurin osa lapsiperheitä.
Lähtö oli Heurekan lähituntumassa
Veinin Myllyn pihapiiristä. Alkukevennyksenä keväisen tanssin esitti
jälleen Suzuki Families. Sen nuorimmainen leijona oli juuri oppinut
kävelemään.
Kaupunginjohtaja Nenosen ja piirikuvernööri Heikki Saarisen puhei28 LION 3/14

den jälkeen palkittiin yhteishankkeen aloitteentekijä, silloinen lohkon puheenjohtaja Varpu Ylhäinen.
Idean tapahtuman muodosta kehittivät Paula ja Heikki Mäenpää, ja myös
he olivat juhlatapahtumassa huomionosoituksen kohteena.
Jokileijonatapahtumassa kävellään Keravanjoen vartta lähes kaksi
kilometriä. Oli luontopolkurasteja,
testattiin leijonatietoutta, nautittiin virvokkeita. Myytävänä oli linnunpönttöjä, muistoesineitä ym.
ym. Yhteensä oli parikymmentä eri
tapahtuma- ja myyntipistettä. Halaukset olivat suosittuja. Yhteistyökumppaneilla oli omat toimintapisteensä kuten partiolaisista Tikkurilan
Sinisillä ja Tikkurila Seuran tytöillä.
Tällä kerralla tuotto tullaan lahjoittamaan Vantaan Nuorten Turvatalolle.

Jokileijonan kävelyllä kaikki osallistuivat luontorasteille. Juhlavuonna osallistujia oli toista tuhatta, suurin osa lapsiperheitä. Jokileijonaa käveltiin 2014
kymmenennen kerran.

Jokileijonatapahtumasta ovat vastanneet LC Hiekkaharju-Sandkulla,
LC Tikkurila-Dickursby, LC Vantaa/

Avia, LC Vantaa/Simonkylä ja LC
Vantaa/Vernissa.
Teksti ja kuva: Antti Tuomikoski

Lions Quest ja Vastuu on meidän
-aktiviteetit läsnä vuosikokouksessa
Porin vuosikokouksessa on osallistujilla mahdollisuus keskustella
osastollamme Quest-koulutuksista
ja koulutusaikatauluihin liittyvistä
asioista Quest-kouluttajien ja työryhmän jäsenten sekä piirien Questpuheenjohtajien kanssa. Seuraavan
kauden koulutuskalenteri julkaistiin
jo edellisessä lion-lehdessä ja se on
nähtävissä liiton Quest- sekä piirien
omilla sivuilla.
Vuosikokouksessa osastollamme
jaamme Lions Quest-esitteitä ja
koulutuskalentereita sekä myymme
monikäyttöisiä
LQ-putkihuiveja.
Edellisen vuosikokouksen tapaan
ohjelmassa on arvontaa, jossa voi
voittaa piirilleen yhden opettajan/kasvattajan koulutuspaikan (ja
lisäksi voittaneen klubin piiri saa
kaksi ilmaista koulutuspaikkaa käytettäväksi harkintansa mukaan).
Vastuu on meidän, Turvallisesti
netissä -palveluaktiviteetista kannattaa klubien edustajien ehdottomasti tulla keskustelemaan Lions
Quest -osastolle, sillä vuosikokouk-

sen yhteydessä tehdyille ennakkotilauksille on klubeille tarjolla rahanarvoinen etu. Tärkeää asiaa ja kampanjamateriaalia jaossa osastolla!
HUOM! Klubien edustajien kannattaa etukäteen varmistaa ensi kauden
klubin presidentiltä(tai hallitukselta)
valtuutus ennakkotilauksen tekemiseksi vuosikokouksen yhteydessä.
Piirien edustajien toivotaan olevan
paikalla osastollamme kertomassa
piirien suunnitelmista ja keskustele-

Jäsenhankinnan AKTIIVIKLUBIT
vähintään 4 uutta jäsentä kaudella 2013–2014
A-piiri

B-piiri

C-piiri
E-piiri
G-piiri

H-piiri

I-piiri
K-piiri
L-piiri
M-piiri

N-piiri
O-piiri

LC Aura/Sisu
LC Salo/Birgitat
LC Somero
LC Espoo/City
LC Siuntio-Sjundeå/Charlotat
LC Karis-Karjaa
LC Järvenpää/Vennyt
LC Lahti/Laune
LC Toijala/Akaa
LC Teisko
LC Uurainen
LC Pihtipudas
LC Vilppula
LC Jyväskylä
LC Savonranta
LC Lieksa/Korpi-Jaakko
LC Ilomantsi
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto
LC Suonenjoki/Soittu
LC Kuusamo/Pohjanakat
LC Huittinen/Gerda
LC Jämijärvi
LC Nakkila/Emma
LC Laitila/Untamoinen
LC Vantaa/Komeetat
LC Helsinki/Aurora
LC Kaarlela

massa piirinsä tulevista Quest-koulutuksista la 7.6. seuraavasti:
klo 10.00–11.00 A- ja B-piirit
klo 11.00–12.00 C- ja N-piirit
klo 12.00–13.00 E- ja G-piirit
klo 13.00–14.00 D- ja H-piirit
klo 14.00–15.00 F- ja M-piirit
klo 15.00–16.00 K- ja I-piirit
klo 17.00–18.00 O- ja L-piirit
Pyydämme piirejä ilmoittamaan
edustajansa nimen ja yhteystiedot
Quest-sihteeri Paula Westlingille
osoitteeseen paula.westling@lions.ﬁ
30.5. mennessä.

Lions Quest
arviointiprojekti
Lions Clubs International -säätiö
(LCIF) on myöntänyt lähes 150 000
dollaria käytettäväksi Lions Questin
vaikuttavuustutkimukseen Lions
Quest Suomen johdolla. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan Suomessa tutkimus, jolla selvitetään
200 opettajan näkemykset koulutuksen hyödyllisyydestä koulutyössä.
Saatuja havaintoja käytetään tämän

jälkeen eurooppalaisen jatkotutkimuksen pohjana useissa Euroopan
maissa. Kyseessä on tieteellinen tutkimus, jota valvoo Helsingin Yliopiston professori.
Ensimmäiset 12 kuukautta ovat
kriittisiä koko selvitystyölle ja jatkolle hankitaan rahoitusta Euroopan Unionin varoista yhdessä muiden osallistuvien maiden kanssa.
Projekti toteutetaan kolmessa
vaiheessa:
1. Suomen tutkimus ja eurooppalaisen tutkimuksen valmistelu
2. Eurooppalainen vertailututkimus
ja kolmannen eli tuloksien hyödyntämisen vaiheen valmistelu
3. Tulosten hyödyntäminen maailmanlaajuisesti
Quest tukee nuorisomme
tulevaisuutta
Osmo Harju
Suomen Lions-liitto ry
Lions Quest työryhmän
puheenjohtaja
Vehnäkatu 3, 05880 Hyvinkää
puh. 0500 218 627
osmo.harju@lions.ﬁ

107-M piirin vuosikokous
otti kahdeksan jäsentä
LC Huittinen/Gerdan jäsenten vuoden uurastus sai hienon päätöksen, kun
järjestämäämme M-piirin vuosikokoukseen 26.4. ja kokouspäivän juhliin
tuli noin 200 osallistujaa.
Päivän aikana järjestettiin koulutusta seuraavan toimintakauden virkailijoille ja puolisot saivat valmennusta puolisotyöhön. Vuosijuhlassa juhlapuhujana oli Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen. Päivä
oli myös kansainvälinen jäseneksi ottopäivä, johon ilmoitettiin 8 uutta
jäsentä kummeineen. Lions-lupauksen ja kummien kummilupauksen otti
vastaan liiton jäsenjohtaja Maija-Liisa Heikkilä. Kaudelle 2014–2015 piirikuvernöörielektiksi tuli Kalevi Sillanpää LC Punkalaidun, 1. varapiirikuvernööriksi Antti Raitaniemi LC Pori/Karhu ja 2. varapiirikuvernööriksi Raimo
Gröhn LC Pori/Meri-Pori.

Piirikuvernöörielekti Kalevi Sillanpää puolisonsa Sirpan kanssa.
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Asianajotoimisto Lauri Ylikylä

Paikallislehti Turun Tienoo

Turku

Lieto
puh. 02 489 200

Konetekniikka A. Pirinen Oy

Raision Ykkösapteekki

Aura

Raisio

Kuvakeskus Jinka

Rakennus Rekola Oy

Mynämäki

Mynämäki

Loimaan Kaukolämpö Oy

Sähkö-Erkki Oy

Loimaa

Somero

LVI-Työ Iso-Kouvola Oy
Kivistöntie 5, Mynämäki

Valtasen Liikenne Oy
Oripää

Megatro Talotekniikka Oy
Uusikaupunki

Oksasen Puutarha Oy
Paattinen
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Vantaa, www.esecom.ﬁ

Parketti Suvala Oy
Hämeenlinna
www.logisec.ﬁ

Stokvis Tapes Oy

Rakennuspalvelu Teknorak Oy

Nummela

Turenki

Haaviston Kuusi

Savelan Pitokartano

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

Hausjärvi, Oitti
puh. 019 783 290, 0500 768 858

IFS Finland Oy Ab

Suomen Kauppayhtiöt Oy

Espoo

Hyvinkää

Kuhmoisten
Kiinteistökeskus LKV

Tilausliikenne Piironen Oy

Kuhmoinen

Riihimäki

Lammin Kiinteistökeskus Ky

TT-Kuljetus Tommi Tyvi Ky

Lammi

Hauho

M.B.Liikenne Oy
Nurmijärvi

Varattu

Melodrama Oy

Kymen Asuntokeskus LKV

Nummela

Kotka
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Maanrakennus Weckman Oy

Kaupin Kiinteistökoneet Oy

Neuvoton

Humppila

Mikkelin Betoni Oy

Kennel Pakaste Oy

Mikkeli

Ikaalinen

Polarpipe Oy
Joutseno
www.polarpipe.ﬁ

Kodinkoneliike Merioksa
Orivesi

Kuljetusliike Mikko Lamminen Oy
Väärinmaja – Ruovesi

Turvaykköset Oy
Kouvola
puh. 020 780 0280
www.turvaykkoset.ﬁ

Kuljetusliike Pauli Saarinen Oy

Dyny Oy

Kymppikatsastus Oy

Viljakkala

Tampere

Elmation Oy

Muotopeite Oy

Akaa

Tampere

Häijään Urheilutarvike Oy
Sastamala
32 LION 3/14

Korkeakoski

PK-Osat Ky
Ruovesi
www.pkosat.ﬁ

Rautia Tampere

Järviseudun Peruna Oy

Tampere

Vimpeli

Suomen Timanttiporaus Oy

Kortesjärven Apteekki

Valkeakoski

Kortesjärvi

Sähköliike Matti Rantala Oy

Kulo Lumieste/Uusi-Hansa Oy

Sastamala

Panttila – Kurikka
www.kulolumieste.com

Tampereen A-Klinikka

PP Tilausmatkat Oy

Tampere

Jalasjärvi

TK Tili ja Laskenta

Stirpe Oy

Tampere

Lapväärti

Viialan Rakennustarvike Oy

Traﬁkant Kenneth Skinnars

Akaa

Petalax

Alajärven Apteekki

A & A Travels Oy

Alajärvi

Muurame

Insinööritoimisto E. Tammela

MHY Päijät-Häme

Alavus

Sysmä
3/14 LION 33

Sysmän Konehuolto Oy

Tilausliikenne E. Karhu Ky

Sysmä

Kitee

Tilipalvelu Kotitili

Tuupovaaran Sähkö
T:mi Esko Tolvanen

Vihtavuori

Tuupovaara

APR-Rakennustyö Oy

Valtimon Sähkötyö Oy

Outokumpu

Valtimo

Isännöintipalvelu
Erkki Hanhisalo Ky
Oulu

Metsätyö Pa-Ko
Ylikiiminki

K-Market Kruunu, Punkaharju

Stihl-moottorisahojen myynti ja huolto
pihapuiden kaadot, sähkölinjojen raivaus, taimikon- ja pensasaitojen hoito

Mustola Group Oy
Merijärvi

K-Market Marjuska, Heinävaara – Joensuu

Savonlinna

Piipposen Kone Oy
Veljekset Piipponen Oy
Hammaslahti
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Pattijoen Liikennekoulu
Pattijoki

Suomen Mardega Oy
Kello
lattiapinnoitteiden ammattilainen

Tili-Pajala Oy

Tieisännöitsijä Ilkka Kinnunen
Pieksämäki

T:mi Timo Torssonen

Hyrynsalmi

Sorakuljetukset
Salahmi, puh. 0400 357 817

Carelian Caviar Oy

Haavikon Kenkä Ky

Varkaus

Rovaniemi

Lisatrans Oy
Tervo

K-Market Rinne

www.roifoto.ﬁ

MJK Vesitekniikka Oy

Sinetän Kyläkrouvi ja Eväspirtti

Haukivuori

Sinettä

Pielaveden Sähkötalo Oy

Tilipyppi Oy

Pielavesi

Sodankylä

Eteläpään Matkailukeskus
www.etelapaa.ﬁ
Pöljä
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Euran Hydrauliikka ja
Metallirakenne Oy
Kauttua

TP-Stokeri Oy
Panelia

Jannelan Puutarha Oy

Vesi-Lammela Oy

Pori

Eura

Lehtilän Kauppapuutarha

Arvo Kokkonen Oy

Laitila

Vantaa

Liukkosen Auto ja Konekorjaamo

LVI-E. Uusimaa Oy

Noormarkku

Vantaa

Martinlaakson Huolto Oy
Vantaa
www.metsatilat.ﬁ/lsmt, p. 0400 636 643

Metsäkoneurakointi
Mika Tolkki
Vampula

Taksi Tarmo Lehtola
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Rosvall & Co Oy Ab – Expert
Loviisa

Tontti-Palvelut Oy

Lappi

Helsinki
www.tonttioy.com

Tekniset Huittinen

Vintal Oy

Huittinen

Huuvari – Askola

Juholan Tila
Haapajärvi

Kuljetus Rahkola Oy
Kalajoki

Kuljetus P. Rahkonen Oy
Ullava

Megasteel Oy
Kokkola

Nivalan Fysioterapia
Nivala
www.nivalanfysioterapia.ﬁ

Simpele

Kannisen Kanala
Suonenjoki

Katajan Tila
Irma ja Pekka Mäki
Koskenkorva

Kauppalan Tila
Ville Hirvonen
Rääkkylä

Kivimäen Tila
Heikki Kivimäki
Pukkila

Särkkäin Mökkipalvelu Oy

Jukka Kukkola

Kalajoki

Suvikumpu, Karvoskylä, Nivala

Vieskan Sisustajat Oy

Lemettilän Tila
Kalle Mattila

Ylivieska

Haukivuori

Jauhialan Tila – Metsäurakointia
Pentti ja Tarja Varonen

Luopajärvi
Kyösti ja Katri Anttila

Tohmajärvi

Jalasjärvi
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Maatalousurakointi
Juho Pietilä
Loimaa

Maatalousyrittäjät
Rauno Alm ja Aino-Riitta Joutsen
Loimaa

Maatilamatkailu Kumpunen
Petäjävesi
puh. 0400 641 148, www.kumpunen.ﬁ

Muikkulahti
Juha Hanjoki
Heinola

Muntin Maatila
Tapani Laukkanen
Hankasalmi

Ilmajoki
ongelmapuiden poistot,
polttopuutoimitukset

Timo Pere Oy
Kokemäki

Saharin Tila
Hannu Vähätalo
Artjärvi

Sihvon Tila
Varpaisjärvi
www.sihvontila.com

Veikko Tommila
Merikarvia

Heikki Mäenrinta

Ylöskartano

Pukkila

Tuulos

Nurmelan Hereford
Pekka Kokkonen
Iisalmi
www.hereford.ﬁ/nurmelahereford

Nurmelan Tila
Ari Pentti
Myrskylä
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Pekan Puu ja Metsätyö

Äitienpäivästä juhannukseen

Seuraa Unelmaasi – Kuvernöörikurssi 2013–2014
Yhdessä tekemällä tavoitteisiin (A),
Lasten asia on meidän (B), Anna
mahdollisuus (C), Hyvinvoiva rohkea palveleva leijona – anna arvo
toiselle (D), Kotiseutu – isänmaan
sydän (E), Elinvoimaa yhteistyöllä
(F ja G), Iloisesti yhteiseksi hyväksi
(H), Palvelulla hyvää mieltä (I),
Viesti palvelusta (K), Ilo palvella
(L), Yhdessä palvellen (M), Vauhtia
Lions toimintaan (N) ja Yhteisyys yli
rajojen (O).
Edellä olevat ovat kuluvan kauden
piirikuvernöörien yhdessä piirinsä
toimijoiden kanssa omalle kaudelleen valitsemat teemat. Kaikki kuvaavat omalla tavallaan omaa sitoutuneisuuttamme kuluvalle kaudelle.
Tätä sitoutuneisuutta olemme pyrkineet tuomaan esille kaikille lioneille
eri yhteyksissä.
Kautemme on vähitellen päättymässä ja varmasti kaikki kuvernöörit
yhtyvät toteamukseen, että päivääkään emme vaihtaisi pois tai ehkä
muutaman. Olemme saaneet nauttia klubien vieraanvaraisuudesta eri
tapahtumien yhteydessä. Olemme

saaneet juhlia kanssanne ja ehkä
näiden juhlien jälkeisen päivän joku
olisi halunnut jättää väliin.
Aloitimme kautemme Hampurissa 5.–9.7.2013. Yhdeksi tehtäväksemme saimme kirjoittaa muutaman
oman unelmamme. Omalta osaltani
voin todeta, että neljästä asettamastani unelmasta kolme on toteutunut.
Tärkein, oman piirini jäsenkasvu, jäi
toteutumatta.
Viidessä piirissä (A, E, I, M ja
N) unelma toteutuu. Näiden lisäksi
vielä E piiri on kaikkein lähimpänä
jäsenunelman toteutumista.
Toivommekin, että klubit kysyvät
toiminnasta vetäytymistä miettiviltä
jäseniltään Miksi? Voimmeko vielä
tällä kaudella tehdä jotain, joka saa
jäsenen mielipiteen muuttumaan.
Tarjoammeko yhteisöllisyyttä, onko
klubissamme kiinnostavia tarttumapintoja, onko meillä yhteisiä tapahtumia, joissa viihdymme?
Piirikokoukset on pidetty ja seuraajamme ovat saaneet nimityksen
1. VDG:stä DGe:ksi eli varapiirikuvernööristä kuvernöörielektiksi, tule-

vaksi kuvernööriksi. Toivoa sopii,
että yhdessäkään piirissä ei toteuteta hallittua vallankaappausta 1.7–
8.7, jolloin meillä on kuvernööritön
kausi. Meidän kautemme päättyy
30.6 ja uudet saavat repäistä elektinauhansa pois Torontossa 8.7.
Luotamme tällä jaksolla tuleviin 1.
varapiirikuvernööreihin, että pitävät
piirinsä omissa näpeissään.
Vaikka klubit miettivät jo kauden
päättäjäistapahtumia ja hallituksen vaihtotilaisuuksia, niin muistakaamme kuitenkin, että klubien toimintakautta on vielä kuukausi jäljellä. Sen jälkeen on kaikkien aika
ladata akkuja, jotta olemme valmiit
entistä voimakkaampina seuraavaan
kauteen.
Toivottavasti näemme mahdollisimman monen klubin edustajan
Porin vuosikokouksessa.
Seuraamme Unelmaamme, erittäin hyvää kesää toivottaen kaikkia
MD-107 lioneita ja klubeja kiittäen.
DG kurssi 2013–2014 puolesta
Jari Rytkönen
LC Uurainen, kurssin vanhin

Ojapalo
j p
Esa DG
DG-C
C

Tuohikorpi Tiitus DG
DG-B
B

Tervetuloa Ouluun, Suomen Lions
-klubien edustajat ja Lionstoiminnan ystävät
Seudun lähes neljännesmiljoonan asukkaan puolesta, minulla on ilo toivottaa
Suomen Leijonat tervetulleeksi 65.
vuosikokoukseen vierailulle Pohjoisen
Skandinavian pääkaupunkiin Ouluun
kesällä 2018.
Oulussa yhdistyvät luova ilmapiiri ja
huipputeknologia, yrittäjyys ja taitavat
tekijät sekä modernin merikaupungin
omaperäinen kulttuuri ja elävä maaseutu.
Omintakeinen Ilmakitaran soiton MMkisojen kotikaupunki Oulu tunnetaan
huippuosaamisestaan maailman kärkeen yltävänä teknologiayritysten ekosysteeminä. Kaupunkimme on tunnettu
myös luovuudestaan ja ketteryydestään,
jota edustaa Raksilan Oulun Energia
Areenalla kotiluolaansa pitävä Oulun
Kärppien 2000-luvun maamme menestynein jääkiekkojoukkue.

Kansainvälisenä kokouskaupunkina
Oulu tarjoaa vuosikokouksellenne
erinomaiset puitteet sekä kiinnostavaa
oheisohjelmaa kaikille osanottajille
ja heidän seuralaisilleen. Liikkuminen
kaupungissa on helppoa, palvelut, majoitus ja tapahtumapaikat löytyvät aina
läheltä, aivan kaupungin ytimestä.
Olen myös ylpeä siitä, että Punainen
Sulka -keräyksen työryhmän puheenjohtajaksi on valittu Matti Tieksola
Oulusta, Oulunsalon Leijonista.
Toivotan onnea ja menestystä
Suomen Lions -liiton ja vuoden 2018
vuosikokouksen järjestelyvastuussa
olevien oululaisklubien työlle.
Matti Pennanen

kaupunginjohtaja
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”Kun tartutaan työhön – tartutaan siihen kunnolla”

Juha Vidgrén korosti K-piirin
leijonille arvojen merkitystä
Metsäkonevalmistajan Ponssen pääomistaja Juha Vidgrén (43) sai perinnökseen arvomaailman, jota voidaan
kutsua Ponssen hengeksi. Se on sitä,
että ”kun tartutaan työhön, siihen
tartutaan kunnolla.” Tämä optimismi vetää muutkin mukaansa.
Se on sellaista johtajuutta, jollaista
koko Suomi tarvitsee nyt. Yhtiön
arvot eivät ole peräisin mainostoimistosta, vaan suoraan ﬁrman luojan Einari Vidgrénin elämästä.
Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kasvatustieteiden maisteri
Juha Vigrén astui suuriin saappaisiin isänsä, yhtiön perustajan teollisuusneuvos Einari Vidgrénin jälkeen. Vuonna 1970 perustetun teollisuusyrityksen liikevaihto oli viime
vuonna 312,8 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti sillä on neljänneksen
osuus tavaralajimenetelmän metsäkoneista. Suomessa sen markkinaosuus on 47,7 prosenttia. Yhtiön
henkilöstömäärä oli vuoden vaihteessa 1 099.
Leijonien K-piirin vuosijuhlassa
Olvin oluthallissa Vidgrénin juhlapuheen aiheena oli yhteisöllisyys.
Hän korosti voimakkaasti yhteiskuntavastuullisuutta. Yrityksen pitää
tehdä tulosta ja tuottavasta yrityksestä kaikkien pitää olla ylpeitä. Vain
tuottava yritys pystyy investoimaan
ja siten työllistämään. Useimmille
kuulijoista on tuttu Einarin periaate ”koskaan ei saa katsoa peräpeiliin, aina on yritettävä mennä eteenpäin”.
Juha Vidgrénin mielestä YläSavossa on tunnettu koulutuksellista
vastuuta. Metallialallahan tilanne on
hyvä ja siitä ovat todisteena monet
suuret paikkakunnalle keskittyneet yritykset. Mutta koulutuksen
lisäksi arvot on oltava kohdallaan.
Ponssen arvomaailmassa rehellisyys
on ykköstilalla ja sitten toisena voimakkaana tekijänä on halu tehdä
työtä. Vidgrén korosti myös käytöstapojen merkitystä. Yleensä käytöstavat ovat ensimmäinen signaali
työntekijästä ja kertovat paljon henkilön luonteesta, aktiivisuudesta ja
työmoraalista.
Puheessaan Vidgrén mainitsi esimerkkinä koulutuksen osalta Ruotsin, jossa kaikilla on ollut vapaus
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Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén antoi leijonille juhlapuheessaan hyviä yritysmaailman ohjeita
yhteisöllisyydestä. Kuva: RNen.

valita koulupiirinsä ja oppiaineet eri
tavalla kuin Suomessa jo yläasteelta
lähtien. Tämä on johtanut luonnonmatemaattisten aineiden heikkoon
osaamiseen ja vähäisiin opiskelijahakuihin yliopistoon niiden opettajankoulutuslinjoille. Mutta kun
ihmisellä on vapaus valita, pitää
olla myös vastuullisuutta. Tällöin
toiminnallisuutta ylläpitämään tarvitaan oikea arvomaailma.

– Ylä-Savossa eletään vahvalla
arvopohjalla. Täällä on turvallista
asua ja täällä tunnetaan vastuuta toisistaan. Voidaan sanoa, että täällä
ovat arvot kohdallaan. Kun luodaan
arvomaailmaa, sen lähtökohtana on
oltava kaikkien hyväksyntä. Arvojen
päivittäminen on aloitettava koulumaailmasta. Oli asuinpaikka missä
hyvänsä, tarvitsemme yhteisöllisyyttä.

Juha Vidgrén tuntee, että isä jätti
jälkeensä yrittämisen perinnön. Sen
suurimpia kivijalkoja ovat valtava
intohimo työntekoon sekä yltiöoptimismi.
Ponssen arvomaailma sekä toimintaperiaatteet ovat hyviä ohjeita
myös lionstoimintaan. Juha Vidgrén
sanookin, että oli toiminta isoa tai
pientä, yhteisöllisyys on tärkeää.
Tuloksen syntyminen on kiinni
meistä itsestämme.

Eino Lilja
aateloitiin
Lions-ritariksi

Lions-ritariksi aateloitu PDG Eino Lilja. Kuva: RNen.

K-piirin vuosijuhlassa kiuruvetinen pitkän linjan leijona, PDG Eino
Lilja aateloitiin Lions-ritariksi. Seremonian toimitti PDG Urho Karhu.
Vuosikokouksessa valittiin piirikuvernööriehdokkaaksi Pekka Seppä
Pieksämäeltä. I varapiirikuvernööri
on Hannu Nyman Iisalmesta ja II
varapiirikuvernööri Veikko Laitinen
Kangasniemeltä.
Vuoden klubina palkittiin LC
Varkaus/Justiina ja Medal of Merit
-ansiomerkki myönnettiin PDG Pirjo
Järvelle ja PDG Martti Törröselle.
– RNen.

Sudbury Suomi nuorten SM-liigan asialla

Legacy Bowl-pokaali

Lions-toiminnan kulmakivenä on
kansainvälinen hyväntekeväisyys.
Sudbury Suomi Lions Club ei siis
kauan epäillyt ryhtyä tukemaan Suomen nuorten jääkiekkoa. Onhan kaupunkimme Sudbury, Ontariossa jo
Kanada Maljan syntymäpaikka.

Kolmen maalin teko jääkiekossa
on hattutemppu eli kypärätemppu.
Kanadan-suomalaisilla on juuri sellainen mestaruuspokaalien hankinnassa Suomen jääkiekolle. Ensimmäisen maalin löivät sudburylaiset
vuonna 1950, jolloin nelimiehinen
varainkeräysporukka tuotti Suomen
jääkiekolle Kanada Maljan. Tähän
nelikkoon kuuluivat Väinö Kuikka,
Lauri Tulkku, Edwin Sandblom ja
Arne Ritari. Tämän ensimmäisen
Kanadasta-hankitun mestaruuspokaalin voitti Tampereen Ilves.
Vuosi 1950 oli myös Suomen
Lions-liikkeelle merkkivuosi, sillä lion
Arne Ritari oli juuri tuonut siitä tietoa Suomeen.
Toisen maalin, vuonna 2011, löi
Kanadan suurlähettiläs Chris Shapardanov keräämällä Kanadan suomalaisväestöltä tarvittavat varat Suomen naisten mestaruuspokaalin hankintaan. Tuloksena oli Aurora Borealis Cup-pokaali.
Kolmannen maalin hattutempuksi löivät sitten Sudbury Suomi
Lions Clubin jäsenet vuonna 2013.
Kanada Maljan Edwin Sandblomin poika, Michael Sandblom, oli

Sudbury Suomi Lions Clubin jäsenet (vas) Inge Pellerin, Reijo Viitala, Anneli
Lamacraft, Carol Viitala, Lasse Skogberg, Maija Ceming, Sonja Kähkönen,
Diana Haaranen, Maija Israelsson, Polly Rutenberg.

haastanut klubin jäsenet tuottamaan nuorten SM-liigalle myös
oman mestaruuspokaalin. Legacy
Bowl oli syntynyt 63 vuotta Kanada
Maljan jälkeen, molemmissa isä ja
poika asialla. Avainroolissa hankkeen onnistumisessa ja idean synnyssä oli Suomen Jääkiekkoliiton Leijona-lehden päätoimittaja Pasi Mennander. Sudbury Suomi Lions Club,

jonka kummina oli itse Lion Arne
Ritari vuonna 1989, huolehti varainkeräyksestä ja pokaalin tuotannosta.
Legacy Bowl-pokaalin ensimmäinen
voittaja viime vuonna oli HPK ja tänä
vuonna sen voitti Espoo Blues-joukkue.
Voidaan sanoa, että leijonat ovat
jääkiekkoleijonien asialla.
Reijo Viitala

LC Pieksämäki/Keskus vaalii ystävyyttä
K-piirin kutsumina vieraili vuonna
1993 iso joukko virolaisia JR 200:n
riveissä Suomessa 1944 taistelleita virolaisveteraaneja piirin klubeissa. LC Pieksämäki/Keskuksen
vieraana oli Viktor Preiman, jonka
klubi nimesi kummiveteraanikseen.
Yhteyksiä on pidetty molempiin
suuntiin yli 20 vuotta.
Kun koko Suomi liputti veteraaniensa kunniaksi 27.4.2014, täytti
Viktor Preiman Tallinnassa 90
vuotta. Klubi on käynyt kummiveteraaniaan tervehtimässä pyöreiden
vuosien tuntumassa jo 20 vuotta.
Ensimmäisen onnittelukäynnin tekivät Erkki Korhonen ja Kauko Voutilainen 70-vuotispäivänä 1994. Sen
jälkeen on käyntejä tehty viiden
vuoden välein hieman isommillakin
lähetystöillä. 90-vuotispäivän onnittelut kävi 8.–9.4. esittämässä 6-henkinen lähetystö, johon kuuluivat veljet Erkki Korhonen, Seppo Nykänen,
Veli Teittinen, klubin ensimmäinen
piirikuvernööri Aarne Asikainen,
Kauko Voutilainen ja lady Eila.
Klubi tarjosi Preimanille ja tämän

elämäntoverille Silvi Juurmalle juhlaillallisen. Sen yhteydessä Erkki Korhonen piti onnittelupuheen ja luovutti klubin adressin rahalahjoineen.
Kummiveteraani sai vielä lähetystön
jäsenten henkilökohtaiset lahjat ja
lady Silvi kukkakimpun.
Preiman kertoi illan mittaan henkilökohtaisia muistojaan JR 200:n
riveistä, paluusta Viroon ja osallistumisesta taisteluun venäläisiä vastaan
sekä vuosien piileskelystä metsäveljenä maaseudulla. Vapauden koitettua Viktor valmensi nuoria melojia
ja hiihtäjiä, jotka menestyivät aina
MM-tasolle saakka. Kisojen ollessa
itäblokissa valmentaja pääsi kisoihin,
läntisiin kisoihin ei.
Henkinen vireys ja humoristinen elämänasenne on veteraanilla
säilynyt, vaikka keppi on jo vaikeutuneen liikkumisen tukena kuten
monella suomalaisellakin veteraanilla. Viktor hauskuutti kaskuvarastonsa antimilla.
Monen K-piirin klubin yhteydet
Viron veteraaneihin ovat katkenneet, osin tietysti viimeisten ilta-

huutojen takiakin. LC Pieksämäki
jatkaa edelleen yhteydenpitoa Viktor
Preimaniin. Hän on vieraillut Pieksämäellä klubin kutsumana muutaman kerran, Viroon matkoja tehneet
klubilaiset ovat piipahtaneet Vikto-

rin luona yksityisestikin. Jos kunto
sallii, saattaa kummiveteraani piipahtaa ladynsa kanssa Pieksämäellä
tulevana kesänä.
Kauko Voutilainen

Viktor Preimanin vauhdikasta kerrontaa todistaa PDG Aarne Asikainen
(oikealla). Keskellä kuulolla Silvi Juurma.
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60-vuotias LC Lahti
monessa mukana
Ensimmäinen lahtelainen ja maan
kahdeksas Lions Club, LC Lahti,
perustettiin 02.12.1953. Aktiivista
ja aikaansaavaa 60-vuotiasta klubia
juhlittiin Lahden Seurahuoneella.
Ohjelma koostui juhlapuheista, palkitsemisista sekä hyvästä musiikista
ja ruoasta. Juhlan kunniavieraana oli
perustajajäsen PID Aimo N K Viitala.
Juhlassa luovutettiin 2 000 euron
suuruiset lahjoitukset Sokeain lasten tuki ry:lle sekä Opaskoirayhdistys ry:lle.
LC Lahti -klubin arvot ja toiminnan tarkoitus ovat alusta asti säilyneet samoina: pyyteetöntä työtä
kanssakulkijoiden arjen helpottamiseksi. Juhlatilaisuus oli oiva mahdollisuus antaa tunnustusta klubin ansioituneille jäsenille. Ensim-

Kunniavieraana LC Lahden perustajajäsen PID Aimo N K Viitala.

mäisenä Suomessa PID Aimo N K
Viitalalle luovutettiin 60-vuotisjäsenyyden merkki sekä Pro Lion -ansiomitali. ID Kalle Elster luovutti PDG
Matti Paavolalle kansainvälisen presidentin myöntämän ansiomerkin
”Presidential Award”. Lisäksi hänet
lyötiin Lions –ritariksi. Kauden presidentti ja juhlatoimikunnan puheenjohtaja, Juhani Hinkkanen, vastaanotti kansainvälisen Certiﬁcaten sekä
SL-L yhden ruusukkeen ansiotähden.
Lion Juhani Lahtinen palkittiin SL-L:n
ansiotähdellä.

Monipuolista
toimintaa vähäosaisten
auttamiseksi
Klubin ensimmäiset aktiviteetit
vuonna 1954 olivat verenluovutus
ja kirjakeräys sotilaskodin hyväksi.
Vuosien varrella on lisäksi pidetty
Hirvipeijaisia, rakennettu ja käytön
kuluttamana jo uudelleen kunnostettukin Rismalahden partiomaja
yhteistyössä LC Lahti/Vesijärven
kanssa. Lisäksi on myyty verokalenteria ja kisa-arpoja. Mittavin projekti
on ollut talkootyönä yksityisten ja
lukuisten liikelaitosten avulla suoritetun Kanervioiden talon rakentaminen. Talo luovutettiin Eeva ja Urho
Kanervion omaisuudeksi. Apua
ja tukea ovat saaneet sotasokeat,

Sokeain lasten tuki ry ja Opaskoirayhdistys ry vastaanottamassa lahjoituksia.

-invalidit, -veteraanit sekä lahtelainen nuoriso- ja sosiaalityö.
Jo vuodesta 1977 lähtien on LC
Lahden veljien ja ladyjen yhteisvoimin järjestämä kynttilä-aktiviteetti
tuonut jouluaattoisin Lahden sankarihaudoille
juhlavalaistuksen.
Keväästä 1990 lähtien on lion Matti
Ruotin aloitteesta toteutettu lastenkotien lasten kevätretki – useimmiten Linnanmäelle. Muita LC Lahden
nykyaktiviteetteja ovat mm. Peﬂetti,
joka kerää tuottoa myymällä yleisölle
istuinalusia Salpausselän talvikisoissa sekä Neste Oil -ralli, jossa klubilaiset toimivat liikenteen ohjaajina.
Klubin omien aktiviteettien lisäksi
LC Lahti on osallistunut mielellään myös valtakunnallisiin ja kansainvälisiin aktiviteetteihin, kuten
Punainen sulka-, Punainen sydän-,
ja SightFirst -aktiviteetit. Lisäksi jo
vuosia klubi on toiminut Matti Paavolan johdolla Sri Lankan kummilasten hyväksi.
LC Lahden Ladyt toimivat aktii-

visesti omissa projekteissaan. Juhlavuonna he kutoivat kansainvälisten vieraiden puolisoille hartiahuivit.
Yhteistyökumppanin, Jalkarannan
sairaalan, kahdelle osastolle lahjoitettiin avustusrahaa henkilökuntien
virkistykseen ja koulutukseen sekä
osastojen asukkaille kudottiin 115
paria villasukkia.
Ladyt Ulla Paavola ja Riitta Aspelin palkittiin lady-ansiomerkillä.
LC Lahti on tänään uusien haasteiden edessä – samoin kuin koko
Lions-yhteisö. On nuorennuttava,
löydettävä sitoutuneita tekijöitä,
modernisoitava ja aktivoitava viestintää sosiaalisen median kenttään,
jotta lions-toiminnan tunnettuus
paranee suuren yleisön keskuudessa.
Tätä pyrimme kehittämään tänään,
jotta toimintamme jatkuvuus olisi
taattu.
Kuvat: Lahden Videokuvaajat ry
Teksti: Tarja Jäntti-Eade yhteistyössä LC Lahden kanssa

LC Karhula ja Kotka 60 vuotta – eikä suotta
Vuonna 1954 ruotsalaisten innoittamana perustettiin Karhulaan
Kymenlaakson ensimmäinen, Suomen yhdeksänneksi vanhin lionsklubi, LC Karhula. Heti perään syntyi LC Kotka karhulalaisten toimiessa
kummiklubina.
LC Kotka-Ruotsinsalmi liittyi LC
Kotkaan 2011 ja vuotta myöhemmin LC Karhula vahvistui LC Karhula/Kyminsuulla. Vuosikymmenien varrella tehty yhteistyö huipentui 12.4.2014 pidettyyn yhteiseen 60-vuotisjuhlaan Karhulassa,
Sammon talolla.
Merkkipäivä aloitettiin seppeleenlaskulla sekä Kotkan että Kymin sankarivainajien muistomerkillä, jonka
jälkeen presidentit Jouko Tolvanen ja
Timo Kuitunen vastaanottivat ladyjensa tukemina moninaiset muistamiset ja onnittelut juhlatalolla.
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Varsinainen iltajuhla aloitettiin
vaikuttavalla lippujen sisääntulolla
lippulaulun ja vanhan leijonamarssin
soidessa. Tervehdyspuheessaan LC
Karhulan presidentti Jouko Tolvanen
korosti klubien välisen yhteistyön
kehittämistä ja toiminnan uudistamista. Ennen maljojen kohottamista
hän ilmaisi vielä huolensa leijonaliikkeen tulevaisuudesta.
Piirikuvernöörin tervehdyksessään DG Pekka Sopanen loi lyhyen
katsauksen klubien toimintaan
ennen ja nyt. Hänen mielestään toimintaa pitäisi päivittää aikaa vastaavaksi, esimerkiksi perustamalla
perheklubeja, joissa keskityttäisiin
yhdessä toimimiseen perinteisten,
jäykkien kokoustamisten sijasta.
Lion Tauno Kurikka esitteli neljän
kotkalaisen klubin toiminnasta kertovan uunituoreen juhlajulkaisun

ammattilaisen ottein, pientä huumoriakin viljellen.
Illan musiikkiosuudesta vastasivat stipendiaattimme, viulisti Essi
Höglund säestäjänään pianisti Esa
Ylönen.
Kymmenien vuosien leijonatyöstä
palkittiin Jouko Ranki ja Rauno
Kamppinen, Melvin Jones -jäsenyydellä ja ritariksi lyötiin Tauno
Kurikka. Lisäksi piirikuvernööri palkitsi kuusi ansioitunutta veljeä. Juhlavuotensa kunniaksi klubit jakoivat
stipendeinä 10 000 euroa, lisäksi LC
Karhulan ladyt lahjoittivat 1 000
euroa Karhulan sairaalan saattohoitoyksikölle ja kevään koulustipendeiksi 800 euroa. Täydellisen illallisen jälkeen illan kruunasivat juhlatanssiaiset.
Kiitokset hienosta tilaisuudesta
kaikille.

DG Pekka Sopanen palkitsee yli
90-vuotiaan Jouko Rankin kymmenien vuosien leijonatyöstä Melvin
Jones -jäsenyydellä.

Entiset piirikuvernöörit koolla Oulussa

Ensimmäistä kertaa tilaisuus myös striimattuna
I-piiri sai vieraakseen eri puolilta
Suomea entisiä piirikuvernöörejä,
jotka kokoontuivat Ouluun 3.5.2014
tapaamaan liiton johtoa. Tilaisuuden
aikana kuultiin ajankohtaisia kuulumisia liitosta ja brändityöstä, voimaannuttavasta johtamisesta sekä
tulevan kauden toiminnan linjauksista. Tilaisuuden agendana oli
myös saada entiset piirikuvernöörit
mukaan jäsenhankintaan ja uusien
klubien perustamiseen.
Osallistuminen tapaamiseen oli
ensimmäistä kertaa mahdollista
myös etäyhteyden kautta. Koko tilaisuus videoitiin ja sitä oli mahdollista
seurata striimattuna. Etäyhteydessä
olleet osallistujat saivat myös mahdollisuuden kommentoida tilaisuuden aiheita.

ODL isäntänä
Entiset piirikuvernöörit kokoontuivat
Oulun Diakonissalaitoksen Säätiön
vieraaksi. Säätiön johtaja Tapani Turpeisen avauspuhe vahvisti I-piirissä
tunnistetun kehittämisalueen, että
muiden järjestöjen ja säätiöiden sekä
leijonien välisiä yhteistyön mahdollisuuksia on vielä käyttämättä. I-piirin tuleva piirikuvernööri Susanna
Saranlinna kertoi tervehdyspuheessaan piirin kuulumisia esitellen tule-

van kauden painopisteitä; järjestöyhteistyön kehittäminen on yksi ensi
kauden tavoitteista. Tilaisuudessa
taidettiin tuoreeltaan napata yksi
Turpeisen esittämä idea hyödynnettäväksi klubien palvelutoiminnassa
toteuttaen piirin tulevan kauden
tapaa tehdä palvelutoimintaa – tarttuen hetkeen. Liiton jäsenohjelmakouluttajana Susanna haastoi entiset
piirikuvernöörit nimeämään konkreettisia toimia, joiden kautta voidaan nähdä vuoden kuluttua saavutetut päämäärät.

Liitosta ja brändityöstä
Tapaamisen isäntä ja liiton puheenjohtaja Asko Merilä kertoi pääsihteeri
Maarit Kuikan suunnalta tulleet ajankohtaiset kuulumiset, jotka liittyivät
Liiton vuosikokoukseen, henkilöstöön, toimistoon ja talouteen. Kuluneen kauden tunnuslukuja kuultiin
myös; yhtenä esimerkkinä joulukortit, joiden tuotto on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna selkeästi.
Brändityössä meidän tulee jatkossa
nähdä yhtenä selkeänä kärkenä nuorisoaktiviteettimme, jotka tunnetaan
laadukkaina. Tapaamisen yhteydessä
luovutettiin I-piirinkin käyttöön uusi
roll up, joka sisältää brändiviestinnän tuoreen ilmaisun ’Monta tapaa
tehdä hyvää’.

Kuluneesta kaudesta ja tulevan
toiminnan linjauksista ja hankkeista
kuultiin niin nykyisen kuin tulevankin Liiton puheenjohtajan esityksissä. Varapuheenjohtaja Tuomo
Holopainen esitteli myös näkökulmia menestyvän Lions-toiminnan
turvaamiseksi: Tulevaisuutta tulee
tarkastella mm. johtamisen ja yhteisöllisyyden, jäsenhuollon ja jäsenhankinnan, koulutuksen uudistamisen, yhtenäistämisen sekä tehostamisen näkökulmista, unohtamatta
nuorisotoimialan ohjelmien toteutumisen, kansainväliseen toimintaan
osallistumisen, viestinnän kehittämisen, Liiton talouden turvaamisen ja
liittotoimiston tehokkuuden ja palvelukykyisyyden näkökulmia. Liiton
puheenjohtaja Asko Merilä esitteli
lisäksi puheenvuorossaan vapaaehtoistyön johtamisen tämän päivän
haasteita suhteessa Lions-toiminnan fokukseen.
Kuluvan kauden kuvernöörejä
tilaisuudessa edusti kurssinvanhin
piirikuvernööri Jari Rytkönen. Hän
toi esille asioita, joissa voitaisiin
vahvemmin nähdä entisten piirikuvernöörien osaamista ja läsnäoloa.
Esimerkiksi esitelmät ja alustukset,
mentorointi ja piirihallituksen toimikunta- tai lohkopuheenjohtajuus
voitaisiin nähdä nykyistä merkittä-

vämmin entisten piirikuvernöörien
tehtävänä. Entiset piirikuvernöörit
on myös havaittu hyväksi resurssiksi hiipuville klubeille.
Etäyhteydestä saatiin lupaava
kokemus – se tavoitti 64 osallistujaa. Olemme hyvällä tiellä sisäisen
viestinnän uusien kanavien haltuun
ottamisessa. Entisten piirikuvernöörien vuotuiselle tapaamiselle on
tilaus ja tarve.
Tunnelmia Oulusta löydät myös
www.lions.ﬁ -jäsensivuilta ja I-piirin
Facebook -sivuilta Lions Clubs International/Piiri 107 I.
Susanna Saranlinna

Tee hyvä teko ja Auta lasta, auta perhettä -keräyksillä tukea vähempiosaisille
Jo useamman vuoden ajan eri puolilla
C-piiriä on toteutettu alun perin Leojen ideoimaa keräyskampanjaa, jonka
avulla ilahdutamme ja autamme tuotelahjoituksilla alueemme vähempiosaisia perheitä. Lionsit jalkautuvat kauppoihin ja kauppakeskuksiin
jakaen lappuja, joissa kehotetaan asiakkaita lahjoittamaan keräyspisteeseemme jokin säilyvä tuote, kuten
kahvia, jauhoja, sokeria, suklaata, riisiä, pesuainetta tms. Keräys toteutetaan yleensä yhtenä päivänä, muutaman tunnin aikana, useammassa
kaupassa ja kauppakeskuksessa
samanaikaisesti.
Tämä kampanja ei jätä ketään kylmäksi. Vuosi vuodelta kerääjiä on
useammassa kaupassa ja kaupungissa. Kauden aikana alla Lionsit ja
Leot aktivoituivat ainakin Lahdessa,
Riihimäellä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä ja Orimattilassa. Kauppiaat
antavat mielellään tukensa kerää-

jille ja kehottavat myös henkilökuntaansa auttamaan käytännön järjestelyissä parhaansa mukaan. Asiakkaat innostuvat keräyksestä, sillä se
antaa heille mahdollisuuden kantaa
helposti kortensa kekoon vähempiosaisten hyväksi. Lisäksi oivalletaan
kuinka tervetullut tarvikelahjoitus
on silloin, kun perheessä ollaan tiukoilla. Pienestä teosta kasvaa näin
suuri, molemminpuolinen, ilo. Koskettavimpia ovat ne kommentit ja
keskustelut, joita lahjoittavien asiakkaiden kanssa käydään. Monen on
nähty antavan vähästäänkin. Kiitoksia ja kannustavia kommentteja satelee runsain mitoin. Yksistään Lahdessa, yhden päivän aikana, saatiin
kokoon n. 15 kuutiota tavaraa.
Tarvikelahjoitusten perillemeno
varmistetaan sopimalla yhteistyöstä alueella toimivien sosiaalitahojen kanssa etukäteen. Esimerkiksi
Lahden seudulla seurakunnan ruo-

Kuvassa LC
Lahti/Vellamon naiset
vasemmalta
oikealle: Liisa
Filppu, Pirjo
Tähtinen,
Heidi Sihvonen ja Raija
Savioja

kapankki jakaa ruokatavaran eteenpäin ja lelut, vaatteet, jalkineet, kahvinkeittimet ym. jatkavat matkaansa
koteihin paikkakunnan Mannerheimin lastensuojeluliiton kautta.
Ideassa on ainesta valtakunnalliseksi tempaukseksi ja siksi haastammekin kaikki klubit mukaan keräykseen. Järjestäytykää alueellanne.
Keräys antaa oivan mahdollisuuden yhteistyöhön alueen klubien

kanssa, päästä lähelle suurta yleisöä ja tehdä lisäksi toimintaamme
tunnetuksi. Yhdessä saamme myös
enemmän aikaan ja pystymme antamaan tukemme useammalle vähempiosaiselle.
Lisätietoja kampanjasta:
Heidi Sihvonen, LC Lahti/Vellamot,
heidi.sihvonen@lions.ﬁ
Teksti: Tarja Jäntti-Eade
Kuvat: LC Lahti/Vellamot
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Klubien arkea ja juhlaa
LC Keuruun 50. juhlavuosi – ansioituneet leijonat palkittiin
Keuruun vanhin leijonaklubi on vuonna 2014 juhlinut arvokkaasti ja näyttävästi. LC Keuruun pääaktiviteetti – 50. Keuruun Joulu – ilmestyi marraskuussa 2013. Juhlanumero paisui 168-sivuiseksi kirjaksi ja lehteä on parhaina vuosina myyty yli 2 000 kappaletta. Lehden vuosittainen nettotuotto
on ollut yli 10 000 €. Yksistään Keuruun Jouluista on kertynyt mojova
summa jaettavaksi hyväntekeväisyyteen. Kymmenen viime vuoden julkaisuista kootut kirjat lahjoitettiin muun muassa Keuruun kirjastoille.
Juhlapäivästä tai pikemminkin illasta Mäntän Klubilla 8.2.2014 ja sen
ohjelmasta oli synnytetty leppoisa, jossa tervehdysten ja historiikkikronikan lomaan oli sisällytetty tasokkaat musiikkiesitykset, joitten tulkitsijoina
olivat Ami Varjotie&Tanja Vellamo sekä Serena-kuoro.
Illan kohokohtia oli useita: Juhlaan saapuneet ladyt kukitti PDG Matti
E.I. Kärki, LC Keuruun perustajajäsen PDG Heikki Leppälä sai 50-vuotismerkin ja viisi paikalla ollutta leijonaveljeä 40-vuotismerkit sekä Melvin Jonesjäsenyyden tunnuksen vastaanotti Hannu Kivi-Mannila.
Yllätyksellisenä palkitsemisena on klubissa ollut Arne Ritari -säätiön
tunnuksien myöntämiset. 50-vuotisjuhlassa perinteisin seremonioin DG
Jari Rytkönen, avustajanaan klubipresidentti PDG Heikki Pirttilä, aateloi
ansioituneet leijonaveljet Matti E.I. Kärjen ja Kalervo Suonnon ARS-ritareiksi. Saman aateloinnin kohteeksi ”joutui” Olli Haapanen Mäntän Klubilla järjestetyssä G-piirin Lions-juhlassa 7.3.2014.
Klubi on varautunut juhlavuoden aikana toteuttamaan aktiviteettejä,
joista etenkin nuoret pääsevät nauttimaan. Näistä tapahtumista ”Ettepä
arvaa” -lastenkonsertti, Lions Party ja frisbeegolfradan rakentaminen.

Kahden piirin innokas leijona
PDG Erkki Ylitalo 85 vuotta
Kun PDG Erkki Ylitalo 17.2.2014 täytti 85 vuotta hänellä oli takanaan melkein 57 vuotta leijonana. Lion Erkki oli mukana perustamassa Someron Lions
Clubia A-piiriin vuonna 1957 ja toimi perustavassa kokouksessa kokouksen sihteerinä. Työn vuoksi hän muutti 1964 Lappi Tl:ään (M-piiriin) ja
siirtyi LC Lappi Tl:än jäseneksi. Siellä hän toimi klubipresidenttinä 1971–
1972 ja M-piirissä lohkon puheenjohtajana 1972–1973 ja piirikuvernöörinä 1993–1994.
Piirikuvernöörin ansioista LCI palkitsi hänet 100 % DG Award-ansiomerkillä. Vuonna 1997 lion Erkki muutti takaisin Somerolle ja entiseen klubiinsa
vuonna 2005. Siellä hän vielä toimii aktiivisesti 100 %:na lionina ja nähtiinpä
Erkki myös Hampurin kansainvälisessä vuosikokouksessa viime kesänä. Lion
Erkki on Melvin Jones Fellow ja Lions-ritari sekä järjestön ainaisjäsen.

Edellinen piirikuvernööri ja klubiveli
Reino Laine välittää omat ja koko
A-piirin onnittelut syntymäsankarille, PDG Erkki Ylitalolle 85-vuotissyntymäpäivän johdosta.
Kuva: BVL.
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Ansioituneet leijonat Kalervo Suonto ja Matti E.I. Kärki ritaritunnuksin. Aateloijana vas. DG Jari Rytkönen, avustajinaan Keuruun aiemmat ritarit Heikki
Leppälä ja Pekka Rantanen sekä ladyt Iiris Suonto ja Tarja Kärki, oik. PDG
Heikki Pirttilä.

Olli Haapasen kirjoittaman LC Keuruun 50-vuotishistoriinkin julkistaminen ajoittuu toukokuun lopulle. ”Leijonapuiston” istutuksiin sekä klubin kirkkoveneen uuden Talasvalkaman rakentamiseen on juhlapäätöksin
osoitettu tarvittavat varat.
Teksti ja kuvat: Olli Haapanen

Talvirieha lapsille
LC Helsinki/Kannelmäki järjesti 9.3. leikkipuisto Kannelmäessä erityisesti
lapsille ja lapsiperheille suunnatun Talviriehan, josta sään puolesta tuli
enemmänkin keväinen tilaisuus. Kaunis sunnuntaipäivä sai liikkeelle paljon hyväntuulisia ihmisiä, joita kiinnosti varsinkin hevosajelu. Myös leijonaarpajaiset ja kanttiinin tarjonta vetivät mukavasti yleisöä. Klubi on järjestänyt leikkipuistossa tapahtumia aikaisemminkin ja lahjoittanut puistolle lasten suosiman linnunpesäkeinun.

Kannelmäen lasten talvirieha vietettiin kovin keväisissä merkeissä. Hevosajelukin muuttui kärryajeluksi.

LC Luumäki/Ukko-Pekka
juhli 30-vuotista taivaltaan
LC Luumäki/Ukko-Pekka juhli pitkään jatkuneesta kylmästä talvisäästä huolimatta lämminhenkistä juhlaansa 25.1.2014 entisen suojeluskuntatalo Joukolan suojissa Taavetissa. Tervehdyspuheessaan perustajajäsen, toista kierrosta presidenttinä istuva Markku Taina, totesi klubin palanneen palvelutoiminnassaan juurilleen. Olihan juuri jouluksi saatu klubin työnä valmiiksi
lapsiperheen pesuhuonesaneeraus.
Katsauksessaan klubin 30-vuotiseen toimintaan perustajajäsen Teuvo
Vikman kertoi taloudellisesti tuottoisimman varainhankinta-aktiviteetin
olleen Luumäen palveluhakemiston kolmen vuoden välein päivitetyt 11
painotuotetta.
Juhlapuheen piti entinen ukko-pekkalainen, nykyinen piirikuvernööri
Pekka Sopanen. Siinä hän muisteli muutaman toimintakauden kestänyttä
aikaansa aktiivisena klubin jäsenenä 1990-luvun alkupuolella. Klubi jakoi
juhlassa kuusi 500 euron stipendiä yhdistyksille, joiden jäsenet ovat nuoria luumäkeläisiä.
Musiikkiesityksistä vastasivat paikkakunnan omat pojat, veljekset Pyry
ja Perttu Kiviharju korkeatasoisella viulu-piano esityksillään sekä Hannu
Muukka ja Timo Piesanen. Illan huipennuksena ja yllätysohjelmanumerona nähtiin veli Matti Kuukan klubin ensimmäiseksi Arne Ritari -säätiön
ritariksi lyöminen.
Teuvo Vikman

DG Pekka Sopanen löi ARS-ritariksi lion Matti Kuukan. CS Heikki Lohi ja presidentti Markku Taina toimivat avustajina. Kuva: Juhani Partanen.

Poniajelu kiinnostaa aina perheen pienimpiä.

Perinteinen Salparieha Hollolassa
Hollolan lionsklubit LC Hollola, LC Hollola/Pirunpesä, LC Hollola/Salpakangas ja LC Hollola/Kapatuosio järjestivät lapsiperheille suunnatun tapahtuman Heinsuon urheilukeskuksessa 9.3.2014. Keväisessä säässä oli runsaasti lapsiperheitä saapunut viettämään sunnuntaipäivää monipuolisen
ohjelman parissa.
Paikalle oli saatu kaksi ponia Kiikun tallilta ja koiravaljakot Suomen paimenkoirayhdistyksen Lahden osastolta. Poniratsastukseen suorastaan jonotettiin ja koiratkin olivat liikkeessä koko tapahtuman ajan. Poliisiauto kiinnosti pientä ja isompaakin väkeä. Samoin paloauto keräsi ympärilleen innostuneita pieniä palomiehiä. Tulen sammutusta pääsi kokeilemaan, pienimmät palomiehet tukijoukkojen avustamana. Ilmapalloja jaettiin noin 600
kappaletta ja makkaroita grillattiin runsaasti. Hernekeitto teki kauppansa,
kuten myös vohvelit, kahvi, mehut ja pullat. Ongintaa, rulettia ja arpaonnea sai myös kokeilla pientä korvausta vastaan. Pääpalkintona arpajaisissa oli 300 euron matkalahjakortti, joka osui Niklas Melkkalan ostamalle
arvalle. Myös lämärikisaan ja frisbeegolfkilpailuun oli mahdollisuus osallistua riehassa. Lukion musiikkiryhmä esiintyi ja huolehti musiikista myös
levyjä soittamalla. Paikalla oli myös ympäristöauto Kaisla, Mannerheimin
lastensuojeluliiton Hollolan osasto ja Trekki esittelemässä toimintaansa.
Riehan tuotto jaetaan kokonaan Hollolan lapsiperheiden ja nuorten tukemiseen.

LC Mikkeli/Päämaja
lahjoitti happihoitolaitteen
LC Mikkeli/Päämaja lahjoitti 14. 3. Mikkelin keskussairaalan lasten poliklinikalle happihoitolaitteen, jolla voidaan helpottaa potilaan hengitystä.
Laitteen luovuttivat klubin presidentti Mauno Keto sekä rahastonhoitaja
Kalevi Jukarainen.
Kyseessä on jo toinen yhdistyksen tekemä lahjoitus poliklinikalle kuluvan vuoden aikana. Tammikuussa klinikan käyttöön lahjoitettiin happisaturaatiomittari.
Tämä lahjoitus noudattaa johdonmukaisesti klubin toiminnan linjaa,
joka kohdistuu lasten ja nuorten auttamiseen ja tukemiseen. Lahjoitukset
jatkuvat tulevan toukokuun aikana, jolloin jaetaan Mikkelin peruskoulujen
ensimmäisen ja toisen luokan oppilaille ”Hyvä kaveri” -stipendit.
Klubi on järjestänyt jo 13 kertaa kalamarkkinatapahtuman, jonka tuotto
käytetään lyhentämättömänä avustuskohteisiin. Tapahtuma on jälleen
tämän vuoden elokuussa satamassa. Tapahtuman ohjelmaa on suunnattu
runsaasti lapsille ja nuorille.
Mauno Keto

Happihoitolaitteen luovuttivat presidentti Mauno Keto ja rahastonhoitaja
Kalevi Jukarainen. Lahjoituksen vastaanottivat lastentautien ylilääkäri Marjut Salonvaara ja hoitaja Sari Hokkanen.
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Klubin presidentti Erkki Uitti ja sihteeri Jaakko Hjerppe olivat paikalla ja
lahjoituksen otti vastaan TAYS:in lasten poliklinikan apulaisosastonhoitaja
Marita Inki.

Joulukorttiarpajaisilla
terveyttä lapsille
Lionsklubi Tampere/Kaakinmaa lahjoitti 18.3.2014 TAYS:in lasten sydänklinikalle 1 500 euroa. Varat kerättiin klubin joulukorttiarpajaisista.

Touko Neroselle
Lions-ritarin arvo
LC Helsinki/Kannelmäen klubissa vietettiin 19.3. juhlahetkeä, kun yli 30
vuotta klubia palvellut lion Touko Neronen vastaanotti Arne Ritari -killan
jäsenyyden ja Lions-ritarin arvon. Lion Touko on toiminut kaikissa klubin
tehtävissä ja useina vuosina myös B-piirin hallituksen eri tehtävissä. Juhlallisen seremonian suoritti 2. VDG Kari Eväsoja ja kunniakirjan luovutti klubipresidentti Pentti Ahnger (kuva).

LC Raisio/Martinus 40 vuotta
Lions Club Raisio/Martinuksen 40-vuotisjuhlaa vietettiin 29.3.2014 Turun
Upseerikerholla. Juhlat alkoivat Leijonamarssilla ja ne avasi klubin presidentti Tapio Lumento. Historiikin luki lion Pertti Vanhalukkarla ja juhlapuheen piti PCC Lasse Karén sekä tervehdyksen toivat piirikuvernööri Tommi
Virtanen ja naapuriklubit. Tämän jälkeen palkittiin ansioituneita veljiä ja
perustajajäseniä, joita on vielä seitsemän. Klubissa on ennestään kuusi Melvin Jones-jäsentä ja vuosijuhlassa niitä saatiin kaksi uutta.
LC Raisio/Martinus aloitti toimintansa 8.2.1974. Alussa klubin nimi oli
LC Raisio/Kaupunki, mutta vuonna 2008 nimeksi vaihdettiin LC Raisio/
Martinukseksi. Juhlavuoden viettäminen aloitettiin jo tammikuussa, kun
klubin veljet ladyineen veivät Raision hautausmaalle kukkia poisnukkuneiden veljien haudoille.
Klubi on kerännyt varoja mm. järjestämällä kaksi Joel Hallikaisen konserttia. Klubi on sitoutunut avustamaan raisiolaisia nuoria. Lahjoituksia
ovat saaneet niin partiolaiset kuin syrjäytyneet nuoret, mutta myös monien
aikaisempien aktiviteettien tuotoilla on tuettu sotaveteraanien toimintaa.
Juhlavuonna klubi lahjoittaa 5 000 euroa Raision seurakunnalle, minne
on nimetty LC Raisio/Martinus -nuorisorahasto. Rahastosta avustetaan raisiolaisia vähävaraisia ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria mm. opiskelua ja
harrastuksia varten. Lisäksi juhlavuonna on lahjoitettu pienempiä summia,
mm. koulutettu yksi raisiolainen opettaja Lions Quest -koulutuksessa. Klubin muita aktiviteetteja on käydä kerran viikossa ulkoiluttamassa raisiolaisen Hulvelan palvelukeskuksen dementiaosaston asukkaita.
Ilpo Rantasalo

Laitilan seurakunnalle
8 000 euroa lahjoituksena
LC Laitila vietti 50-vuotisjuhlaansa 1.3.2014. Juhlapäivän tapahtumat aloitettiin jo puoliltapäivin, kun juhlatoimikunta suoritti seppeleen laskun klubin edesmenneiden perustajajäsenten muistoksi. Juhlapuheen piti liiton
puheenjohtaja Asko Merilä ja paikallisesta ohjelmasta vastasivat Varppeen
koulun nuorisokuoro sekä Akka-Suomen Huvibaletti. Klubin perustajajäsen
Eino Palonen esitteli laatimansa klubin 50-vuotishistoriikin. Loppuiltaa vietettiin Rami Rafaelin ja Valentiinojen tanssittamana.
Yksi illan kohokohdista oli, kun klubi luovutti juhlavuoden lahjoituksena
Laitilan seurakunnalle 8 000 euron lahjoituksen käytettäväksi Laitilan vanhalla hautausmaalla olevan sankarivainajien muistopatsaan ja patsasalueen
kunnostukseen. Juhlassa palkittiin klubin ansioituneita lioneita. Ansiomerkeistä korkein oli Jarkko Männistölle myönnetty Melvin Jones -jäsenyys.
LC Laitilan tärkeimpänä aktiviteettina on jo yli 25 vuotta ollut Laitilan
Joulu -lehti, joka jaetaan ennen joulua jokaiseen Laitilan kotiin maksutta.
Lehden painatus- ym. kulut katetaan ilmoitustuloilla. Keväisin järjestetään
Vapunpäivän lämpötilaveikkaus ja kolmena viime syksynä on järjestetty
koko perheen ulkoilutapahtuma ruskarieha. LC Laitila on kymmenen edellisen toimintakauden aikana lahjoittanut hyväntekeväisyyteen yhteensä yli
85 000 euroa.
50-vuotistoimikunnan puheenjohtaja Jarkko Männistö luovuttaa ja Laitilan
seurakunnan puolesta Jussi Perkkola ottaa vastaan lahjakirjan sankarivainajien muistopatsaan kunnostamiseksi.

Klubin uudet
Melvin Jones -jäsenet
Jukka Kunttu ja
Jarkko Sillanmäki.
Kuva:
Tuulia Tuominen.
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Nuorten soitanta lämmitti

Meksikon pikajunassa oli tunnelmaa. Kuva: Seppo Niemelä.

Kaarinassa matkattiin
pikajunalla Meksikoon!
Kaikki kaarinalaiset lionsklubit ovat samassa lohkossa. Tämä tosiasia tiedostaen lähdettiin kuluvan toimintakauden alkaessa PNATissa ideoimaan,
josko klubien yhteistyötä saataisiin tiivistettyä entisestään. Onnistuneen
kanssakäymisen yksi peruspilareista on tietenkin toisen tunteminen, kun
tuttujen kesken on helpompi toimia. Niinpä päätettiin järjestää klubien
yhteinen rentohenkinen ”kevätrieha”, joka jalostui lopulta matkaksi pikajunalla Meksikoon.
Tilaisuuden ideointiin ja järjestelyihin nimesi kukin klubi henkilön työryhmään, jonka työn tuloksista saivat tilaisuuteen osallistujat sitten nauttia 5.4. Kaarinan Piispantallissa. Meksikon pikajunateeman ohella illan toisena vetonaulana oli ns. ”hattujuhla”. Jokaisella osallistujalla tuli olla jokin
vapaavalintainen, mielellään hauskaksi luokiteltava päähine ja paras päähine myös palkittiin. Kilpailun tuomaroinnin hoiti asiantuntevasti tilaisuuden järjestelytyöryhmä.
Illan juontajana toimi Don Turca di Casamino (Turkka Talonen, LC Kaarina) ja muusta illan ohjelmasta vastasi trubaduuri Don Diego Randal (Timo
Rantala) sekä tanssiurheiluseura Fregolinan tanssiryhmä. Myös perinteiset
arpajaiset järjestettiin illan kulurakenteen keventämiseksi. Meksikolainen
karnevaalibuffet sai osakseen myös paljon kiitosta.
Vaikka ilta oli teemoitettu Meksikon pikajuna-aiheen ympärille ja hattuakin vaadittiin, ei kyseessä ollut varsinaisesti naamiaistilaisuus. Moni oli
kuitenkin ilahduttavasti sonnustautunut meksikolaisteemaiseen asukokonaisuuteen. Illanviettoon osallistui yhteensä liki 60 henkilöä. Tilaisuuden
tunnelma oli hyvä ja ihmiset viihtyivät. Illan aikana esitettiin jo toiveita
uuden yhteisen tilaisuuden järjestämiseksi ensi kaudellakin.
Kimmo Lang

Nuoret musiikin harrastajat ilahduttivat osaamisellaan kahvikonsertissa
Siilinjärven seurakuntatalon isossa salissa helmikuussa. Konsertin järjesti
17. kerran Lions Club Siilinjärvi/Kassarat yhteistyössä Siilinjärven Musiikkiopiston kanssa. Konsertin tuotto lahjoitetaan opiston ja sen opiskelijoiden hyväksi.
Ohjelmisto koostui 17 nuoren esityksestä. Aluksi esiintyivät nuorimmat
ja lopuksi varttuneemmat. Ohjelmisto oli tasapainoinen kokonaisuus. Jo
ensimmäinen kappale oli iloinen ja lupaava, kun Bettina Ojala ja Inka Sakko
soittivat yhdessä pianolla ”Massu täynnä marjoja” (Järvenpää). Musiikin
nälkää tyydytettiin läpi koko konsertin taitavasti. Lopuksi Tuulia Lohi soitti
pianolla Intermezzo a-mollin (Brahms).
Muut esiintyjät olivat Alina Nenonen, huilu, Anni Tuura, huilu, Hilla
Liukkonen, piano, Iida-Maija Talo, piano, Eerik Lappalainen, piano, Mikael
Honkaselkä, piano, Petrus Kotimäki, piano, Sallamari Tissari, piano, Salla
Hynynen, piano, Elena Lokio, huilu, Julia Kotimäki, viulu, Aatu Männistö,
viulu, Viljami Pekkarinen, piano, ja Anniina Kröger, piano.
”Oli hienoa saada tällainen esiintymismahdollisuus”, totesi konsertin
jälkeen lukiolainen Tuulia Lohi, 17. Hän kertoi harrastaneensa soittamista
opistossa kymmenen vuotta, mutta on vielä epäselvää, onko musiikista
joskus leipätyöksi.
Arvostamme järjestäjältä saamaamme pitkäaikaista tukea. Nuoret lähtevät konserttiin mukaan mielellään, niin pienet kuin suuret. Tavoite on,
että kaikki oppilaat pääsevät esiintymään julkisesti vähintään kerran vuodessa, soitonopettaja Leena Saarento mainitsi.
Kuva ja teksti: Matti Juusela

Bettina Ojala ja Inka Sakko soittivat yhdessä pianolla ”Massu täynnä marjoja”.

Klapeja vanhuksille
LC Kauhajoki/Aron leijonaveljet kökkivät syksyllä ison mottimäärän sekaklapia ja myynti toteutuu elokuulla Kauhajoen markkinoilla. Myydyistä puista
saatava tulo kohdentuu edelleen hyviin kohteisiin, kuten aina. Aktiviteetti
oli mieluisa veljille, koska yhdessä tekeminen oli mukavaa ja ”trahteerit”
veli Heikki Yli-Korhosen kotona olivat kuin pitopöydässä!
Ennen ko. kökkää veljet tekivät kaupungille perinteisesti aurauskeppejä
ja sama työ syyspuolen aktiviteettina jatkuu. Huhtikuulla Kauhajoen klubit avustivat Vanhaintuki-yhdistystä yhteisesti ja varoilla yhdistys osti mm.
pesualustoja ja erilaisia muita apuvälineitä vanhusten hoidon helpottamiseksi. Tapaninpäivän tanssiaktiviteetti oli tuottoisa ja jää pysyvästi klubin toimintaan.

Kauhajoki/Aron klapikökässä työn touhussa lion Aatos Ilomäki.
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Rääkkylässä näkyvää
leijonatyötä 50 vuotta
Piirikuvernööri Juhani Kautonen toi H-piirin onnittelut Rääkkylän klubin
juhliessa 50 vuotta sitten alkanutta taivaltaan. DG Kautonen tähdensi juhlapuheessa LC-työssä kansainvälisyyttä, toimintaa ja tukea, joka on kotimaista apua merkityksellisempää sosiaaliturvaltaan heikoimmissa maissa.
Vuosijuhlassa palkittiin klubin ainoa perustajajäsen, Arne Ritariksi jo
aiemmin lyöty Osmo Hirvonen. Piirikuvernööri ja presidentti Hannu Helmi
ojensivat 45-vuotismitalit Aulis Rädylle ja Veikko Salliselle.
Juhlivan klubin kiitos vuosien ahkeroinnista lankesi myös Melvin Jones
-jäsenyyksinä. Numeroidun kunniataulun saivat Reino Harinen, Esko Pakarinen, Pertti Häkkinen ja Vesa Kotilainen.
LC Rääkkylän klubi on huomattava paikallisen kulttuurin ja yhdistysten
taloudellinen tukipilari. Juhlan esiintyjäkaartiin löytyi helpostikin kumppaneita vastavuoroisuusperiaatteella. Teatteritervehdyksen toi Riäkky-teatteri
ja laulava leijona Kari Kulmala esiintyi Angela Halosen säestyksellä. Musiikin opiskelija Reetta-Mari Kellokumpu esitti oman sävellyksensä ﬂyygelillä säestän.
Hymyilevän Apollon sanoin Aino Hirvonen tulkitsi Eino Leinon ajatuksia. Klubin vaiheista vuosikymmenien takaa oli kirjoitellut omakohtaisia
muistelmiaan Veikko Sallinen.
Puolisoiden tuelle ja pitkämieliselle ymmärtäväisyydelle kiitoksen sanat
esitti Reino Harinen.

LC Rääkkylän uudet Melvinit Vesa Kotilainen (oik.) ja puoliso Liisa, Pertti
Häkkinen, Esko Pakarinen ja puoliso Sinikka, Reino Harinen ja puoliso Kaija.

Euroja kokoon venearvoilla
Talkoisiin kutsu käy tiuhaan 27 veljeksen klubissa. Töitä paiskitaan aurausviittatalkoissa, järjestysmiehinä ja se kaikkein näkyvin puuha on kesätapahtuma Kihauksen aikana myytävä tuhatlukuinen määrä venearpoja.
Euroja on kuitenkin haalittu sen verran mukavasti kokoon, että vuosittain paikallisia avustuksen saajia on useita: koululaisille luokkaretkirahasto
karttuu vanhusten ulkoiluttamisesta, martat ovat saaneet lankarahaa, ja
vakiolistalla on tuki kulttuurille ja monille paikallisesti tärkeille toimijoille.
Juhlavuoden erityishuomio kohdistui vanhuksiin. Vanhainkodille ja palvelutalolle klubi osti neljä pyörätuolia. Toinen korvamerkitty apuraha meni
kansanmusiikkiyhdistys Folk Kihaukselle, joka hankkii lahjarahoilla auton
peräkärrin. Puolisot olivat toiminnallaan koonneet eurot 4h-yhdistykselle.
Kuva ja teksti: Senja Lappalainen

LC Raisio täytti 50 vuotta
Lions Club Raision 50-vuotisjuhlaa vietettiin 12.4.2014 aikuiskoulutuskeskus Timalissa Raisiossa. LC Raisio perustettiin vuonna 1964 ja perustajajäsenistä kaksi on yhä toiminnassa mukana. Juhlan tervetulopuheen piti klubin presidentti Mikko Laulumaa ja juhlapuheen lion Jukka Rantala aiheesta
3. sektorin merkitys yhteiskunnassa. Tilaisuudessa palkittiin ansioituneita
jäseniä muun muassa myöntämällä Lions ritari -kunniamerkit viidelle lionveljelle.
Järjestön tavoitteiden mukaisesti LC Raisio on vuosittain lahjoittanut
stipendejä paikallisiin kouluihin sekä myöntänyt erilaisia avustuksia muun
muassa nuorisojärjestöille, veteraaneille ja apua tarvitseville Raisiossa.
Juhlavuoden kunniaksi klubi lahjoitti 5 000 euroa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirille käytettäväksi nuorten ehkäisevään

MLL:n Varsinais-Suomen piirin nuorisotoiminnan koordinaattori Ina Vahalahti ottamassa vastaan lahjoitusta LC Raision presidentti Mikko Laulumaalta.
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päihdetyöhön Raisiossa. Lahjoitus oli klubin kaikkien aikojen yksi suurimmista yksittäisistä lahjoituksista ja se haluttiin kohdentaa nimenomaan raisiolaisnuoriin MLL:n laatiman suunnitelman mukaisesti.
Muita klubin lahjoituskohteita olivat aikaisemman tavan mukaan partiolaiset, oppilaitokset sekä vanhustyö. Juhlavuoden lahjoitusten kokonaismäärä oli lähes 10.000 euroa. Varat näihin lahjoituksiin on kerätty klubin
jäsenten talkootöinä sekä erilaisin tempauksin.
Kauko Mannerjärvi

Lahjoitus Lahden kaupunginsairaalalle

Huhtikuussa 2014 Lions Club Lahti/Ahtialan edustajat kävivät luovuttamassa äänikirjoja ja kuulolaitteita Lahden kaupunginsairaalan palliatiivisen
hoidon osastolle L62. Vastaanottajana olivat osastonhoitaja Martti Hänninen (ei kuvassa), apulaisosastonhoitaja Anne Härkönen, lähihoitaja Pekka
Kuusajoki ja lähihoitaja Sari Vahlhem. Vasemmalla LC Lahti Ahtialan edustajat Matti Saarinen ja Pasi Heikkilä.

Aurinkoista asennetta
Lions Club Keravan toiminnan painopisteenä on oman kaupungin lasten
ja nuorten tukeminen monin eri keinoin.
Klubi osallistuu säännöllisesti koulujen alkamisen yhteydessä järjestettävään suojatiepäivystykseen ja on jakanut heijastinliivejä alakoululaisille.
Apua on hiljattain saanut myös liikenneonnettomuudessa suojatiellä vakavasti loukkaantunut poika perheineen. LC Kerava tukee kaupungin kouluja vastaten opettajille tarjottavan ns. Lions Quest-koulutuksen kustannuksista. Alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen on jaettu veloituksetta
sosiaalisen median uhkiin ja mahdollisuuksiin suunnattua tietopakettia
”Vastuu on minun”.
Tänä vuonna LC Kerava halusi onnitella 90-vuotista kotikaupunkiaan
Keravaa järjestämällä 8.4. päättävien luokkien nuorille maksuttoman luennon asenteen merkityksestä elämän eri tilanteissa. Paikalle ajatuksia herättämään oli kutsuttu Suomen suosituimmat yhteisöjen asennemuokkaajat Ami Vapaavuori ja Olli Linjala. Tilaisuuksia oli kaksi – aamupäivän

ja iltapäivän rupeamiin
oli kutsuttu yhteensä n.
900 keravalaista nuorta.
Nuoret saivat mukaansatempaavalla
tavalla
kuulla vinkkejä kesäduunin saantiin, ihmissuhteisiin, onnistumisiin ja
mukavampaan elämään
ylipäätänsä.
Paikalla olleet Sompion koulun ysiluokkalaiset Aki Järvinen ja Jere Rekilä pitivät esitystä mielenkiintoisena. ”Asenteen merkitys on asiana tuttu mutta sen muistaminen ei aina onnistu. Hyvä ja tehokas muistutus. Jos huominen voisi olla
parempi, miksi se ei alkaisi jo tänään.”

LC Alajärven/Aallottaret
sai arvokkaan lahjoituksen

Korson kirkon edustalla
bongattiin pääsiäistipuja

Alajärveläinen 91-vuotias sotainvalidi Eino Takala lahjoitti LC Alajärvi/Aallottarille linnunpönttöjä myytäväksi ”Hyvän mielen pääsiäistorilla”.
Teräsvaari saapui itsekin paikalle myyjäisiin ja ilostutti Aallottaria ja asiakkaita läsnäolollaan.
Taitavan nikkarin käsissä on muutaman viime vuoden aikana syntynyt
ainakin sata linnunpönttöä.
– Linnuille koteja ja lapsille hyvinvointia, hän totesi lahjoittaessaan linnunpöntöt.
Tuotto ohjataan alajärveläisten lapsiperheiden joulumuistamisiin.
– Kyllä se on mukava, kun lintujen laulua alkaa kuulua. Pönttöjen reikä
on sellaista kokoa, että menköön kuka tahtoo, naurahti Takala.
Pitkän iän elämänohjeeksi Takala vinkkaa kaikille: Murheisiin ei pidä jäädä
viipymään, vaan antaa niiden mennä. Niillä ei mitään saa.
LC Alajärvi/ Aallottaret on toimintakauden 2013–14 aikana kokoontunut ahkerasti klubi-iltoihin, mutta myös koonnut varoja lapsiperheille, käynyt ilahduttamassa vanhuksia, järjestänyt IhaNainen-tyylitapahtuman naisille ja huolehtinut Älä liukastu -kampanjalla terveydestä. Nämäkin tapahtumat toivat varoja lasten joulumuistamisiin.

Lions Club Vantaa/Komeetat saivat kutsun tulla koristelemaan neulegrafﬁteilla pääsiäisaiheisen puun Korson kirkon edustalle. Komeetoissa innostuttiin asiasta ja niin alkoi syntyä kanoja ja munia.
Lapsityönohjaaja Lea Heikkilä kertoo: ”Neulegrafﬁteilla halutaan tehdä
näkyväksi yhteistyötä, jota seurakunta tekee eri tahojen kanssa. Mutta
ennen kaikkea niillä halutaan tuoda esiin iloa, joka pääsiäiseen ja kevääseen liittyy”. Grafﬁteja ovat tehneet päivä- ja perhekerholaiset, Korson Martat, Inkun Ideapaja sekä Lions Club Vantaa/Komeettojen naiset.
Komeettojen puussa oli värikkäitä neulomalla ja huovuttamalla tehtyjä
kanoja sekä virkkaamalla tehtyjä pääsiäismunia. Kaikkiaan koristeltuja puita
oli viisi eri puolella Korson kirkkoa. Kävelylenkillä tai kauppareissulla moni
poikkesi katsomaan kauniisti koristeltuja puita!
Kuva ja teksti: Eija Päivinen
Korson kirkon edustan pääsiäispuun koristi LC Vantaa/Komeetat.

Sotainvalidi Eino Takala oli kunniavieras LC Alajärvi/Aallottarien hyväntekeväisyysmyyjäisissä. 91-vuotias teräsvaari lahjoitti myyjäisiin valmistamiaan
linnunpönttöjä ja kukkalaatikoita ja tuli ilostuttamaan jutuillaan myyjäisiinkin. Myyjäisissä talkoovuorossa vas. Eini Korhonen, Sisko Salo ja Anne Ketola.
Asiakkaana Nelma Rautio.
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Hyvän olon ja rakkauden iltapäivä
LC Vihti/Nummela järjesti 9.3 Naistenpäivätapahtuman Luksian auditoriossa, jossa oli yhteensä 16 yhteistyökumppania esittelemässä tuotteitaan
ja palveluitaan, sekä Niitylle minä sinut veisin -konsertti. Konsertissa Eija
Ahvo, Susanna Haavisto, Toni Edelmann ja Juha Tikka tulkitsivat Tommy
Tabermannin runoja.
Tapahtuman tuottotavoite ylitettiin reippaasti, paljon tehtiin itse ja
yhteistyökumppanien avulla. Järjestelytoimikunnassa oli paljon monenlaista osaamista, esimerkiksi mm. tapahtuman ilme, mainokset ja banderollit suunniteltiin ja tehtiin itse. Tapahtuman tuotto koostui lipputuloista
ja näytteilleasettajien paikkamaksuista.
Tapahtumatuottoja oli sovittu etukäteen käytettäväksi Ojakkalan Skeittiparkkiin. Skeittipoikien mukana olo tapahtumassa oli loistava idea, he pitivät tapahtumassa kahvilaa, jonka tuotot he saivat suoraan. Liikenteenohjaukset hoituivat skeittipoikien toimesta hyvin..
Kaikille tapahtumavieraille ja yhteistyökumppaneille tarjoiltiin maukasta
rakkauden keittoa, joka oli valmistettu oppilastyönä Luksiassa. Saimme keitosta paljon hyvää palautetta ja Luksian oppilaat saivat työnäytteen keiton
valmistamisesta ja tarjoilemisesta.
Mukana on jotain aivan uutta ja ennen kokematonta, sillä lionsklubilaiset
toteuttavat tapahtumassa uuden palveluaktiviteettinsa pystyttämällä Luksian aulaan palvelukioskin. Palvelukioskista yleisö saattoi ostaa klubilaisten
palveluksia itselleen tai lahjaksi läheiselleen. Tarjolla oli monenlaisia palveluksia kuten mm. asiointikäyntejä, leivonnaisten ja illallisen tekoa, hiusten
leikkausta kotona, life coachingia, kulttuurikaveruutta, hammaskonsultaa-

Uusia melvinejä ja ritareita
A-piirin Arne Ritari- ja Melvin Jones -juhla järjestettiin Turussa Valtion virastotalolla 7.3.2014. Paikalle oli saapunut noin 50 lionia puolisoineen juhlistamaan kuuden Melvin Jones -jäsenyyden luovuttamista ansioituneille
lioneille sekä kolmen lionsritarin vihkimistä.
ARS DC Heikki Mäkelä toivotti juhlavieraat tervetulleiksi kohottamalla
tervetuliaismaljan, jonka jälkeen laulettiin Leijonahenki Sekunti-yhtyeen
johdolla.
Arne Ritari -säätiön tervehdyksen toi hallituksen varapuheenjohtaja
Sinikka Uola. Juhlaillallisen jälkeen Melvin Jones -jäsenyydet luovutti piirikuvernööri Tommi Virtanen. Melvin Jones -jäsenyyden saivat Juha Bang
LC Turku/Aninkainan, Antti Halkosaari LC Turku/Aninkainen, Pentti Kari
LC Turku/Suikkila, Simo Merne LC Turku/Aninkainen, Eino Närvä LC Kustavi ja Heimo Paukku LC Turku/Aninkainen.
Seuraavaksi oli vuorossa uusien lionsritarien vihkiminen. ARS DC Heikki
Mäkelä esitteli ansioituneet lionit ja uusien ritarien vihkimisen suoritti vankalla kokemuksella PCC Lasse Karen. Lionsritarin arvon saivat Esko Aaltonen LC Turku/Suikkila, Rauno Mikkola LC Littoinen ja Hannu Pohjankukka LC Kustavi.
Mainittakoon, että tällä kertaa juhlailta osui Arne Ritarin syntymäpäivään (7.3.1906), joka toi vielä hitusen lisää juhlallisuutta iltaan.

Uuden Melvin Jones -palkitut sekä Lions-ritarit yhteisessä kuvassa.
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Hyvän olon ja rakkauden toimikunta vasemmalla Terhi Matikainen, Riitta
Pasuri, Jaana Laustio, Hanna Vires, Marika von Wehrt, Kaarina Käiväräinen,
Nina Moilanen ja Laura Sareva.

tio, intialaista päähierontaa, koiran ulkoilutusta, kävelykaveruutta, joululauluja livenä laulettuna, lasten hoitoa, kasvomaalausta, kirjan lukemista
ja mattojen pesua. Palvelukioski jatkuu virtuaalisena klubin nettisivuilla ja
tulemme osallistumaan erilaisiin tapahtumiin palvelukioskilla jatkossakin.
Hanna Vires

Päivärantalaiset
kyyditsivät vanhuksia
LC Kuopio/Päivärannan lionit puolisoineen toteuttivat kevään palveluaktiviteettinaan vanhusten kirkkokuljetuksen Pyhän Johanneksen kirkkoon
16.4.2014. Klubin 10 leijonaa ja neljä puolisoa osallistui vanhusten kyyditsemiseen ja avustamiseen Hyvän Mielen Päivän messussa hiljaisella viikolla. Ikäihmiset haettiin kotiosoitteista omilla autoilla ja heidät avustettiin
paikanpäällä ruokailuun ja ehtoolliselle siirryttäessä.
Tapahtuma oli mieliinpainuva ja se sujui erittäin hyvin. Vanhukset olivat todella iloisia ja tyytyväisiä ja kiittelivät moneen kertaan kyydistä ja
tapahtumasta. Tästä jäi tapahtumassa mukana olleille hyvä mieli kun sai
tuotua iloa lähimmäisille. Lämmin kiitos kaikille mukana olleille leijonille
ja puolisoille.

Tyyne Happonen Rahusenkankaalta oli erittäin iloinen päästessään kodista
saakka henkilöauton kyydissä kirkkoon. Kuva: Ritva Naumanen.

Myyjät lahjoittivat lähtiessään myymättä jääneitä tavaroita yhteiseen pottiin. Näin saimme hyvän kiertämään. SPR:n kirpputorille Raumalle vietiin
vielä iso peräkärryllinen hyvin lajiteltuja lasten vaatteita ja muuta tavaraa.
Mittavan vihkopinon vieressä Terttu ja Jouko Tolvanen LC Karhulasta.

Lastentarvikekirppis Raumalla
LC Lappi TL:n ladyt järjestivät uutena aktiviteettina Lastentarvikekirppiksen
Lapin liikuntahallilla. Kirppis toteutettiin periaatteella, jossa myyjät vuokraavat pöytiä ja hoitavat itse myynnin. Näin saivat pienen klubin ladyt aikaan
ison tapahtuman. Paikalla oli myös klubin naisten oma myyntipöytä, jossa
oli myytäväksi lahjoitettuja lasten tavaroita ja vaatteita. Lisätuloja hankittiin arpajaisilla ja buffetilla. Leijonaveljet myivät ulkona makkaraa. Tapahtuma onnistui ensimmäiseksi kerraksi hyvin ja myyntipöytiä oli kaksikymmentäviisi. Tapahtuman tulot haluttiin kohdistaa lasten hyväksi. Jo ennen
tapahtumaa päätettiin, että kaikki tulot lahjoitettaisiin 2017 valmistuvan
lastensairaalan hyväksi. Varoja sairaalalle saatiin tapahtumasta yhteensä
1 381 euroa, mutta yhtä tärkeänä koettiin se, että saatiin aikaan mukava
tapahtuma. Entisen Lapin kunnan alueella järjestetty kirppis sai positiivisen vastaanoton myyjiltä ja asiakkailta. Muuten niin hiljaiseen helmikuuhun se toi mukavasti elämää.

LC Siilinjärvi/Tarina
tarjosi teatteriesityksen
Suomen suosituimmat katit, lastenkirjoista tutut Miina ja Manu saapuivat
Siilinjärven Salmin saliin 5.4.2014 esittämään suosikkinäytelmän ”Miina ja
Manu vauhdissa”. Tarinassa selvitettiin yhdessä yleisön kanssa kaupasta
kadonneiden karkkien arvoitusta. Mukana juonessa olivat myös konstaapeli Koiranen, Jänkä Joonas ja Risto Rusakko.
Salmin Sali täyttyi 3–8-vuotiaista lapsista. Oli ilo seurata kuinka he eläytyivät esitykseen ja antoivat innokkaasti ohjeita konstaapeli Koiraselle karkkivarkaan kiinniottamiseen.

LC Helsinki/Pro Humano
tukee kummilapsityötä
LC Helsinki/Pro Humanolla on jo vuosia ollut kaksi kummityttöä Sri Lankassa. Klubin toive oli, että tuki tavoittaa kummityttöjen lisäksi myös muitakin lapsia, ja siksi päätettiin osallistua tänä vuonna kouluissa jaettavien
vihkojen hankintaan.
LC Helsinki/Pro Humanolla on vuodesta 2005 lähtien ollut kummityttö
– Nadeesha – Sri Lankassa. Nadeeshan kasvamista ja koulumenestystä
on seurattu tiiviisti. Nadeesha on nyt 18-vuotias ja siirtymässä opinnoissaan eteenpäin. Muutama vuosi sitten klubi otti toisenkin kummilapsen,
Dineshan, joka on nyt koulutiensä alussa. Nadeeshan kummisetänä toimii
lion Jouko Martikainen ja Dineshan kummisetänä lion Tommi Talikainen.
Kummisetä lion Jouko Martikainen on yhdessä lion Osmo Nikkasen
kanssa käynyt kahdesti tapaamassa kummityttöjä ja viemässä klubin terveiset. Näiden käyntien yhteydessä on vahvistunut klubin halu auttaa laajemminkin näitä kummiprojektissa olevia lapsia ja tukea tätä arvokasta kummityötä tekeviä suomalaisia leijonia.
Sri Lankan kummiprojektissa on tällä hetkellä yli 1 100 lasta. Monimuotoisen tuen lisäksi heille annetaan vuosittain kassillinen koulutarvikkeita –
kyniä, kumeja, vihkoja jne. Nämä kassit kootaan talkootyönä ja niitä kokoamassa olivat myös lionit Jouko ja Osmo vierailujensa yhteydessä. Heille oli
selvää, että parhaiten voi tukea isoa joukkoa lapsia osallistumalla näiden
kasseissa olevien tarvikkeiden hankintakustannuksiin. Syksyllä 2013 LC
Helsinki/Pro Humano päätti lahjoittaa 500 euroa kouluvihkojen hankintaan.
Lion Eero Arvon raportin mukaan vihkoja ostettiin tänä vuonna 5 000
kpl ja klubin lahjoitus kattoi kolmasosan kustannuksista. Jokainen 1 100
koululaisesta sai neljä vihkoa. Loput vietiin tyttöjen orpokotiin ja vammaisten lasten kouluun Matarassa, Sri Lankassa.
LC Helsinki/Pro Humano on kiitollinen kummilapsiprojektin vetäjille, erityisesti Eero ja Kaija Arvolle sekä Ossi ja Anneli Vuoriselle, siitä työstä jota
he tekevät näiden vähäosaisten lasten hyväksi. Pieni panos meiltä on iso
satsaus näiden lasten tulevaisuuteen.

OKRA 2014 – se oikea
maatalousnäyttely

LC Siilinjärvi/Tarinan leijonat tarjosi tämän teatteriesityksen ilmaiseksi lapsiperheille. Kolmesataa ennakkoon jaossa ollutta lippua noudettiin kolmen
päivän aikana. Kuva: Anu Piironen.

OKRA-maatalousnäyttely on LC Oripään mahtinäyttö talkoohengestä ja
erinomaisesta organisointikyvystä. Ajatus näyttelyn järjestämisestä lähti
liikkeelle vuonna 1980 järjestetystä huutokaupasta. 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. Kaksi vuotta sitten OKRA:ssa saavutettiin yleisöennätys, 75 000
kävijää, ja nyt 2.–7.7.2014 tavoitteena on 10–15 000 kävijää enemmän.
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Muotia ja tangon taikaa
Kahdeksannen kerran LC Kuopio/Canthin hyväntekeväisyysmuotinäytös
keräsi 26.4.2014 Kuopion kaupungintalon juhlasalin täyteen yleisöä. Vetonaulana tällä kertaa oli Muodin huipulle -kilpailun voittaneen muotisuunnittelija Katri Niskasen juhla- ja iltapuvut. Katri on lähtöisin Vieremältä
Niskasen hiihtäjäperheestä. Tangon taikaa tilaisuudessa esitti 20-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä näyttelijä-laulaja Sami Koljonen. Säestyksestä
vastasi pianisti Mikko Pasanen.
Katri Niskanen ei yhteensattumien vuoksi päässyt muotinäytökseen,
mutta tervehti viestin välityksellä niin yleisöä kuin järjestäviä leijonia. Niskasen mukaan lionstyö on arvokasta työtä ja aktiviteettiin osallistuminen
on suuri kunnia. Sami Koljonen puolestaan kertoi olevansa mukana Kuopion kesäteatterissa eräässä päärooleista.
Muotinäytöksessä esiteltiin pääasiassa kuopiolaisten liikkeiden vaate-,
laukku-, kenkä- ja silmälasimallistoja. Mannekiinteinä toimivat LC Kuopio/
Canthin jäsenet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. Näytöksen tuotto
lahjoitetaan Kuopion alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen.

20-vuotistaiteilijajuhlaa lionien hyväntekeväisyysmuotinäytöksessä juhlinut näyttelijä-laulaja Sami Koljonen sai esityksen jälkeen ruusun LC Kuopio/
Canthin puolesta Terhi Vähäkankaalta. Keskellä klubin presidentti ja tilaisuuden juontaja Kristiina Lybeck ja vasemmalla lion Sirkku Saarelainen. Terhin ja Sirkun iltapuvut ovat Katri Niskasen suunnittelemat ja Kristiinan asu
on Pukuliike Faunalta. Kuva: RNen.

LC Kaarlelalta 10 000 euroa
lapsille ja nuorille
Lions Club Kaarlela vietti 40-vuotisjuhlaansa Nuorisokeskus Villa Elbassa
28.3.2014. Juhlassa otettiin vastaan neljä uutta jäsentä vahvistaen klubin palveluvoimaa myös tuleville vuosille. Juhlassa palkittiin klubin ansioituneita jäseniä sekä muistettiin yhä toiminnassa olevia neljää perustajajäsentä. Juhlassa esiintyivät Halkokarin koulun oppilaat, Partiolippukunta
Halkokariset sekä Kokkolan junioriharmonikat. Klubin historiikin esitteli
perustajajäsen Terho Tattari. Lions-piirin tervehdyksen juhlaan toi piirikuvernööri Gurli Dumell.
Presidentti Kimmo Tastula kertoi klubin aktiviteettien suuntautuvan sekä
lasten ja nuorten että vanhusväestön tukemiseen. Klubin jäsenet ovat hoitaneet jo lähes 15 vuoden ajan kuuden kokkolalaisen yksin asuvan ikäihmisen lumityöt. Lisäksi klubi on kutsunut ja kuljettanut henkilöitä vuosittaisiin juhlatilaisuuksiin kuten esim. itsenäisyyspäiväjuhliin. LC Kaarlelan varainkeruu on tapahtunut pääsääntöisesti Snellman-salin aulapalveluiden ja tuolitusten hoitamisella sekä yhteistyöllä Kokkolan Talviharmonikan kanssa että erilaisten työsuoritusten muodossa.
Kuluvana juhlavuotena päätettiin lahjoittaa kymmenvuotiskauden aikana
kerättyjä varoja hieman yli 10 000 euroa 40-vuotisjuhlarahastosta erilaisille lasten ja nuorten parissa toimiville järjestöille ja toimijoille. Lahjoituskohteita olivat Kokkolan junioriharmonikat, entiset Kaarlelan alueen kou-

Vasemmalla klubin presidentti Kimmo Tastula ja lahjoitusten vastaanottajat
ja palkitut Raimo Vertainen, Jaakko Kosonen, Timo Hautala, Eija VironenForsström ja Sami Heikkinen sekä klubin sihteeri Rauno Hauta-aho.

lut (Isokylä, Jokilaakso ja Halkokari), Keskussairaala Kiurun lastenpsykiatrian osasto 14, Kokkolan sosiaali- ja terveystoimi/sijaishuolto, Partiolippukunta Halkokariset ry sekä LCIF- ja AR -säätiöt. Melvin Jones -jäsenyydellä
huomioitiin Pekka Kuusansaloa ja Lions Ritari -aateloinnin sai Juhani Vitka.

Aktiivinen LC Nurmo/Lakeus juhli 30-vuotista toimintaansa
LC Nurmo/Lakeus on perustettu 16.2.1984. Perustajajäseniä on vielä mukana
viisi. Klubin jäsenmäärä on nyt 25. 30-vuotisperustamisjuhlassa 3.5.2014
ME-autojen tiloissa Kourassa oli juhlapuhujana PID Harri Ala-Kulju, Suomen leijonien toivo kansainväliseksi presidentiksi.
Lakeuden runsasta toimintaa osoittavan historiikin esitti lion Pentti Leppiniemi. Hän totesi, että klubin kotimainen avustustoiminta on suuntautunut paikallisella tasolla lähialueen erilaisiin kohteisiin, kuten veteraanityöhön, lapsiin, nuoriin, nuoriin perheisiin ja vanhustyöhön joko suoraan tai
näitä ryhmiä palveleville yhteisöille. Vanhuksia varten on seurakuntien ja
palvelukotien käyttöön Seinäjoella ja Nurmossa hankittu liikkumiseen tarvittavia potkupyöriä ja rollaattoreita.
– Sotiemme Veteraanien hyväksi tehty avustustyö on ollut klubillemme
tärkeä ja toistuvasti osakseen huomiota saanut aktiviteetti. Merkittävin erillisaktiviteetti oli v. 2007 pidetty Veteraanikonsertti Lakeuden Ristissä, joka
täytti kirkkosalin yleisöllä.
– Toimintamme kannalta klubilla on ollut yksi asia yli kaikkien muiden
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asioitten. Se on ollut meidän mainostauluaktiviteettimme, jonka hyväksi
me olemme yhdessä ponnistelleet ja jota olemme menestyksellisesti hoitaneet vuodesta toiseen. Sillä on keskeinen merkitys toiminnallemme resurssien ylläpitämiseksi. Mainostauluaktiviteetti täyttää kuluvana vuonna 20
vuotta. Mainostaulujen tuotot ovat auttaneet klubia toteuttamaan tavoitteita ja toiminnan rahoittamista näinä kaikkina vuosina.
Vuosijuhlassa saivat 30-vuotisperustajajäsenen ansiomerkit Markku ja
Ulla-Kaisa Kujanpää, Jorma ja Orvokki Lahtinen, Jarmo ja Tuula Lamminmäki, Ilmari ja Sisko Maunula sekä Jaakko ja Arja Ranta. Vuosirintapinsseistä 46 vuoden toiminnasta sai 45-vuotismerkin Pentti Leppiniemi. Lisäksi
jaettiin 30-, 25-, 20- ja 15-vuotisrintapinssit. Medal of Merit -ansiomerkin
sai Jaakko Passinen. 1 ruusukkeen ansiomitaleilla palkittiin Eerikki Ekman,
Jorma Kangasmäki, Pentti Leppiniemi ja Heikki Siltala. Past presidentti Osmo
Ketonen sai 100 %:n ansiomitalin.
Lisäksi presidentti jakoi myöntämänsä ansiomerkit aktiivisesti toimineille jäsenille.

KILPAILUKUTSU

Vennyt ja yhteiskunta
– Venny vaikuttaa
LC Järvenpää/Vennyjen aktiviteetit kohdentuvat vuosittain suurelta osin lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen. Klubin kuluvan toimintavuoden teeman, Vennyt ja yhteiskunta – Venny vaikuttaa, hengessä rahaa on kerätty
monilla eri aktiviteeteilla, esimerkiksi konsertilla, piparkakkumökkiprojektilla
ja pikku-Vennyt -piirustusnäyttelyllä. Kertyneillä varoilla on tuettu ja tuetaan mm. erityiskoulun ja lastenkodin lasten toimintaa, avustetaan kuvataidekoululaisia lukukausimaksuissa tarpeen mukaan ja jaetaan oppilasstipendejä Järvenpään koulujen kaikille kuudensille luokille.
Merkittävä uusi avaus on Järvenpäähän maailmalta muuttaneiden nuorten tukeminen. Perinteisen toukokuussa järjestettävän Venny-Startti – koko
perheen tapahtuman tuotto käytetään kulttuurit kasvokkain -vertaistukiryhmätoiminnan tukemiseen. Tapahtumassa eri kulttuureita edustavat järvenpääläiset olivat näkyvästi esillä. Rantapuiston kentällä järvenpääläisyys yhdisti meitä kulttuuritaustasta riippumatta. Jatkossa tarvitaan sopiva
joukko toimijoita jatkamaan yhteistyötä Järvenpäähän juurtumisen hyväksi.
Nuorisotakuu tarvitsee toteutuakseen monien eri toimijoiden yhteistyötä. Mukana talkoissa ovat mm. kouluttajat, työtä tarjoavat yrittäjät ja
monet vapaaehtoistoimijat. Vennyjen nuorisovastuutoimikunta huolehtii
klubin mukanaolosta nuorisotakuun toteutumisessa. Yhteistyökumppaniksi
on valittu työpajatoiminnasta vastaava yksikkö. Vennyt lahjoittivat tekstiilityöpajan käyttöön teollisuusompelukoneen. Klubi lahjoitti myös työpajan käyttöön lounasrahaa niin, että nuorilla on mahdollisuus nauttia lounasta läheisessä koulussa.
Lions Quest -koulutusta on kehitetty ja kehitetään perinteisten toteuttamismallien lisäksi myös haastavien ryhmien kanssa työskenteleville. Vennyt
ovat nähneet tämän sopivana tuettavana mallina niin ammatillisen toisen
asteen opettajien kuin myös työpajaohjaajien osaamisen lisäämisessä. Syksyllä 2014 tavoitteena on saada toteutukseen Järvenpäähän sopiva malli,
jonka kehittämistyöhön ja toteutukseen toisella asteella toimivat Vennyt
ovat luvanneet asiantuntijaosaamisensa. Tavoitteena on kehittää tästä valtakunnallisestikin toteutettava Lions Quest -toimintamalli.
Vennyt ovat huomanneet, että voimavaroja on yhdistettävä vapaaehtoistyössä. Yhteistyötä on tehtävä paitsi toisten lionsklubien, myös kulloiseenkin hankkeeseen liittyvän asiantuntijaorganisaation kanssa. Esimerkiksi Kulttuurit kasvokkain -tapahtumaa toteutetaan Järvenpään maahanmuuttajatoimisto Verson ja sen verkoston kanssa tai nuorisotakuuta työpaja-asiantuntijoiden kanssa. Näin hankkeiden vaikuttavuus saadaan huomattavasti paremmaksi.
Leena Peltosaari

LC-Ylihärmä kutsuu kaikki leijonat

XXI SHAKIN LIONSLIITON
SM-KILPAILUIHIN
Kilpailuaika:
Lauantai 4.10.2014 klo 10.00 alkaen
Kilpailupaikka: Härmän Kuntokeskus,Vaasantie 22,Ylihärmä
Kilpailtavat lajit: Henkilökohtainen ja joukkuekipailu (2 pelajaa/klubi)
Kilpailu on avoin kaikille lioneille ja leoille.
Kilpailu pelataan nopean shakin säännöillä.
Osaanottajamäärästä riippuen peliaika on 15–30 minuuttia
Osanottomaksu on 30 euroa henkilö, joka maksetaan pelipaikalla.
Majoitus:

Härmän Kuntokeskus.
Hinta 73,50 €/henkilö/vrk sisältää seuravaa:
*majoitus kahden hengen huoneessa
*aamiainen 4.10.2014
*lounasbuffet 4.10.2014
*kahvi ja kahvileipä 4.10,2014
*kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö
*lisävuorokausi majoitushinta 55€/henkilö/vrk
*lisämaksu yhden hengen huoneessa 35€/henkilö/vrk

Varaus on tehty kiintiönä, josta jokainen varaa oman huoneensa
19.9.2014 mennessä suoraan Härmän Kuntokeskukseen
Myyntipalvelusta puhelin 06 483 1600 arkisin klo 8.00–18.00 välillä
Kyselyt ja ilmoittautumiset
6EMQS,SPQTVEMQSLSPQ$RIXMOOE½
Tervetuloa Lakeuksille
LC-YLIHÄRMÄ

LC-Ylistaro järjestää Lions-liiton

SM-HAULIKKOKILPAILUT
Ylistaron ampumaurheilukeskuksessa,
os. Ampujaintie 62, Ylistaro
Metsästyshaulikko 100 L
1- trap 100 L

la 26.07.2014 klo 10.00
su 27.07.2014 klo 10.00

Sarjat:
Yksi sarja tasoituksin. Joukkuekilpailuun 3 parasta tulosta klubista.
Lisäksi palkitaan paras yhteistulos.
Osallistumismaksu:
40 €/laji ja 40 €/joukkue. Tilille FI67 5532 0440 0238 32, saaja LC Ylistaro.
Ilmoittautumiset:
14.07.2014 mennessä, os. IVOOMQENERIR$RIXMOOE½ tai
Erkki Majanen 050 511 1340. Ilmoittautumiseen nimi, klubi ja syntymävuosi.
Lisätietoja:
Taisto Mäkinen, puh. 0500 266 025 ja Martti Pakka, puh. 040 556 0552
Harjoittelumahdollisuus pe 25.07.2014 klo 18.00–21.00
Majoitusmahdollisuuksia Ylistarossa:
Maatilamatkailu Koivusalo, puh. 06 437 7732
Takalan maatilamatkailu 06 473 3524
Kesti-Iivarin majatalo 040 561 3058

Tervetuloa!
Teollisuusompelukonetta kokeilemassa LC Järvenpää/Vennyjen presidentti
Leena Peltosaari, taustalla tiedottaja Terttu Sihvola-Rauttu ja edessä Loimun
työpajan edustaja Heidi Rajala.

LC YLISTARO
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Täältä puolehen ylhäisen maan
Poisnukkuneita jäseniä kunnioittaen
Mika Erno
LC Hämeenlinnan perustajajäsen, yliarkkitehti Carl Mikael Erno siirtyi ajasta
ikuisuuteen 8.2.2014. Hän oli syntynyt Helsingissä 15.4.1919.
Klubin jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1954 ja presidenttinä hän toimi
kaudella 1964-65.

Voitto Havela
LC Vimpelin jäsen Voitto Havela siirtyi ajasta ikuisuuteen 2.3.2014. Hän oli syntynyt Riihimäellä 14.7.1927.
Elämäntyönsä Voitto teki Vimpelissä liikunnanopettajana. Hän oli perustamassa v. 1960 Alajärvi-Järviseutuklubia, jossa toimi presidenttinä vuosina 1963-64. Hän
toimi 1964 perustetun Töysän klubin henkilökohtaisena
kummina. Voitto oli perustajajäsen Lappajärvi-Vimpelin
klubissa, joka perustettiin v. 1966. Terveydellisistä syistä
Voitto oli viime vuodet etuoikeutettu klubin jäsen.

Bengt Heikfolk
Vår uppskattade broder Bengt Heikfolk i Lions Club Närpes skulle fira julen hos sin dotter i Umeå, men kallades
hastigt bort från detta livet. Han avled 23.12.2013. Broder Bengt hann länge vara medlem i Lionsklubben och
tilldelades postumt lionsutmärkelsen för 50 årigt medlemskap. I början av sin karriär var han privatföretagare och
verkade sedan länge, ända till pensioneringen, inom skatteförvaltningen. Bengt var en försynt och uppskattad medlem och fungerade som klubbens president 1979/1980. Hans fru dog några år tidigare och han sörjs närmast av dottern Christina och sonen Håkan med familjer.
Bo Skogman
Antti Ikola
LC Lapuan jäsen, eläkkeellä oleva ala-asteen opettaja
Antti Ikola nukkui pois äkillisesti 17.11.2013. Hän oli
syntynyt 2.5.1946 Lapualla. Hänet kutsuttiin klubiin
vuonna 2002, mistä lähtien hän on toiminut lukuisissa klubin vastuutehtävissä. Hän oli aina ensimmäisenä lähtemässä palvelu- ja aktiviteettitehtäviin. Kaudella
2012-13 hän toimi klubin presidenttinä, jona aikana
15.3.2013 järjestettiin klubin 50-vuotisjuhla. Sen juhlan valmistelussa ja toteutuksessa Antti antoi parastaan. Iloitsimme yhdessä juhlan onnistumisesta.
Hän toimi pääosan työurastaan eli noin 30 vuotta ala-asteen opettajana
Lapuan keskuskoululla. Opettajan työnsä ohella Antti viljeli rakkaudella kotitilaansa keskittyen lähinnä viljan- ja perunanviljelyyn. Läheisten lisäksi LC
Lapuan veljet ja ladyt jäävät kaipaamaan pidettyä veljeä.
Jukka Hietala

Kaarlo Kallio
LC Turku/Hirvensalon uusin leijonaveli Kaarlo Kallio
menehtyi vaikean sairauden murtamana 10.12.2013.
Kaarlo Kallio oli syntynyt 14.5.45 Turussa. Kaarlo ehti
lyhyeksi jääneen leijonauran aikana osoittamaan sitä palvelualttiutta ja aktiivisuutta, joka leijonahenkeen kuuluu,
osallistumalla täydestä sydämestään aktiivisesti kaikkiin
niihin tapahtumiin, jotka hänen mukanaolonsa aikana
järjestettiin.
Kalle oli nuoruudessaan monilahjakkuus urheilunsaralla. LC Hirvensalon
ladyt ja veljet muistavat veli Kaarloa lämmöllä. Häntä jäivät kaipaamaan tytär
ja elämänkumppani Irmeli.
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Kari Kuoppala
LC Ylistaron aktiivinen jäsen Kari Kuoppala nukkui pois
16.3.2014. Hän oli syntynyt 25.6.1944. Elämäntyönsä
hän teki maanviljelijänä ja autoilijana. Klubiin hän liittyi 1.1.1993 toimien sihteerinä kaudella 1995-1996 ja
presidenttinä 2006-2007. Klubin omana bussikuljettajana hän toimi koko jäsenyytensä ajan aivan viime päiviin
saakka vieden ryhmiä Lappiin, teatterimatkoille, yritysvierailuille. Kari oli sydämeltään todellinen leijona, aina
valmis auttamaan toisia ja osallistumaan aktiviteetteihin. Klubilaisten lisäksi
häntä jäävät lähinnä kaipaamaan puoliso, lapset, lastenlapset, veljet ja sisar perheineen sekä muut ystävät.

Matti Mäkynen
LC Lapuan pitkäaikainen jäsen, yrittäjä Matti Mäkynen nukkui pois Vapahtajaansa turvaten vaikean sairauden uuvuttamana 6.9.2013. Hän oli syntynyt 8.5.1937
Lapualla. Hänet kutsuttiin klubiin vuonna 1978 eli hän
suoritti palvelutehtäviään 35 vuoden ajan. Klubin presidenttinä veli Matti toimi kaudella 1992-93 ja lisäksi
hän hoiti pitkään menestyksellisesti klubin ARS-asiamiehen tehtävää. Hänen aikanaan LC Lapua voitti useita
kertoja F-piirin adressien myyntikilpailun.
Veli Matti teki uraauurtavaa työtä käynnistäessään maalämpöpumppujen tuotannon 1970-luvun alkupuolella Lapualla. Tuotantoala toimii edelleen paikkakunnalla näyttävästi. Yrittäjänä hän perusti lukuisia yrityksiä ja työllisti laajasti
LVI-, hiomo- ja metallialalla. Veli Matti rauhallisella ja ystävällisellä elämänasenteella saavutti kaikkien luottamuksen. Oman perheen ohella LC Lapuan
veljet ja ladyt jäävät kaipaamaan pidettyä veljeä.
Jukka Hietala
Aulis Nieminen
LC Punkalaitumen jäsen, salaojaurakoitsija, kauppias
Aulis Nieminen menehtyi äkillisen sairauskohtauksen
murtamana 23.1.2014. Hän oli syntynyt Punkalaitumella 16.8.1937. Aulis oli klubin jäsen vuodesta 1976.
Presidenttinä hän toimi kaudella 1989-90. Aulis tunnettiin klubissa aktiivisena aktiivileijonana. Erityisesti
lähellä hänen sydäntään olivat lasten ja nuorten liikuntaa tukevat aktiviteetit. Hänet muistetaan myös LC Punkalaitumen laajan nuorisovaihdon alullepanijana ja puolestapuhujana. Yli 30
vuotta sitten otettujen ensiaskelten jälkeen vieraisiin kulttuureihin on päässyt
tutustumaan jo satakunta punkalaitumelaista nuorta. Aulista jäivät kaipaamaan puoliso Aune, seitsemän lasta, 22 lastenlasta ja yksi lastenlastenlapsi sekä
laaja ystäväpiiri.

Reino Parviainen
LC Savonlinna/Säämingin veljille saapui suruviesti
9.3.2014 veli Reino Parviaisen saatua iäisyyskutsun. Veli
Reino syntyi Säämingissä 7.7.1943 ja kutsuttiin klubiin
v. 1982.
Työurallaan hän oli toimiupseerina ja saavutti siinä
korkeimman eli kapteenin arvon. Pitkällä lionurallaan
Reino oli vuorollaan vastuussa useissa klubin tehtävissä.
Presidenttinä hän oli kaudella 1996/97, Hän oli lohkon
puheenjohtaja kaudella 1998/99 ja alueen puheenjohtajaa20 05/06. Tehtävät
hän ohjeisti sotilaallisen selkeästi ja valvoi toteutuksen. Lions-ansioistaan LCIFsäätiö on myöntänyt hänelle Melvin-Jones jäsenyyden v. 2009. Vaimo Liisan,
kahden tyttären ja viiden lapsenlapsen lisäksi Reinoa jäi kaipaamaan suuri leijonien ja ystävien joukko.

Iiro Penttilä
LC Rauma/Ankkurin perustajajäsen, johtaja Iiro Penttilä kuoli 18.2.2014. Veli Iiro oli syntynyt Raumalla
16.11.1925. Klubin presidenttinä veli Iiro toimi kaudella 1983-1984. Työstään Vanhan Rauman elävänä
säilyttämisen puolesta ja raumalaisen kulttuuriperinnön
vaalimisesta hänelle on myönnetty mm. Nortamo-mitali.

Aarne Pulkki
Maaliskuun 12. päivänä 2014 saimme suruviestin, lion
Aarne Pulkki oli nukkunut pois viiden kuukauden vuodepotilaana vietetyn ajan jälkeen. Aarne syntyi sotaorpolapsena Ruokolahdella 9.5.1940. Elämäntyönsä hän teki
nuoriso-ohjaajana aluksi Savonrannan kunnassa ja vuodesta 1964 Hirvensalmella aina vuoteen 1988 asti, jolloin hän ryhtyi liikkeenharjoittajaksi. Lions Club Hirvensalmen jäseneksi hänet kutsuttiin vuonna 1972, hän oli
kauimmin klubissa toiminut jäsen. Aarne oli aktiivinen leijona toimien klubin
presidenttinä 1983-84 ja 2006-07, ZC 1984-85, RC 1986-87, noista ansioista hänet on huomioitu mm. Melvin Jones-jäsenyydellä.
Aarne saatettiin haudan lepoon leijonaveljien muodostamassa kunniakujassa
lippuvartioiden jäljessä. Omaisten ja sukulaisten lisäksi runsas ystäväjoukko leijonaveljien ohella muistavat Aarnea lämmöllä.
Risto Ranta
LC Kouvola/Lukon maaliskuun kokouksen alussa kunnioitettiin edesmenneen veljen Risto Rannan muistoa.
Hän siirtyi pois kuun alussa 76 vuoden ikäisenä. Klubissa veli Risto palveli 34 vuoden aikana toimien monissa
tehtävissä presidenttiyttä myöten. Erityisesti hänet muistetaan useista virkistysmatkoista, joita hän järjesti teattereihin ym. kohteisiin. Muina harrastuksina mainittakoon Kouvolan Mieskuoro sekä useita leijonaveljiä käsittävä Kouvolan Sporttiklubi, jota hän oli perustamassa elämäntyönsä, myyntiedustajan tehtävien ohessa. Veli Ristoa jäivät kaipaamaan vaimo ja poika sekä
muut sukulaiset ja ystävät.
Kaarlo Schrey
LC Rauma/Ankkurin perustajajäsen, klubin ensimmäinen presidentti toimikaudella 1963-1964, panssarintuhooja-merkillä palkittu kolmen sodan veteraani, ekonomi
Kaarlo Schrey kuoli 90-vuotiaana 15.2.2014. Veli Kaarlo
syntyi Hämeenlinnassa 4.11.1923. Melvin Jones -jäsenyys
Kaarlo Schreylle myönnettiin toimikaudella 2004-2005.

Veikko Sorvisto
LC Ylivieskan viimeinen Charter-jäsen Veikko Sorvisto
menehtyi 82 vuoden iässä 19.3.2014 Ylivieskassa. Hän oli
syntynyt Ylivieskassa 27.2.1932 . Hän oli klubin toinen
presidentti, kaudella 1966-67, ja ensimmäinen Melvin
Jones Fellow. Elämäntyönsä hän teki Ylivieskan kaupungininsinöörinä ja rakennusalan yrittäjänä. Hänet muistetaan erityisesti taitavana viulunrakentajana sekä innokkaana nuorisoseura-aktiivina. Hän toimi myös monissa
kotikaupunkinsa luottamustoimissa.

Paavo Valkonen
LC Kotka/Kyminlinnan jäsen lion Paavo Valkonen kuoli
Kotkassa Karhulan sairaalassa 26.1.2014 sairastettuaan
yli vuoden ajan. Paavo syntyi Päämajakaupunki Mikkelissä Jatkosodan aikana 24.11.1942. Mikkeliin hänet
haudattiin läheisten läsnä ollessa 15.2.2014.
Työelämässä Paavo oli mm. 23 vuotta Kotkan Keskolla
mm. talouspäällikkönä, Etelä-Kymen säästöpankissa ja
omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalissa hallintojohtajana, ja
viimeiset vuodet talousjohtajana Kymen puhelimessa. Sydäntä lähellä hänelle
oli toiminta Lions Club Kotka/Kyminlinnan aktiivisena jäsenenä. Presidenttinä
hän oli kaudella 1994-95 ja ZC 1996-97. Musiikki oli Paavolle harrastuksista
rakkain. Paavoa jäivät kaipaamaan ja kiitoksella muistamaan tytär, vävy, sisar
sekä iso joukko ystäviä ja sukulaisia, joiden elämään jäi iso aukko Paavon varhaisen poismenon johdosta.

Riitta Virkkunen
Filosofian tohtori, suomentaja Riitta Virkkunen kuoli
37-vuotiaana Helsingissä 30.12.2013. Hän oli syntynyt
Lieksassa 22.5.1976. LC Helsinki/Finlandian jäsen Riitta
ehti olla vain muutaman kuukauden ajan, mutta aikaisemmin hän oli pitkään leo, ensin Lieksassa ja myöhemmin Tampereella. Riitta Virkkunen kouluttautui kulttuurienvälisen viestinnän asiantuntijaksi. Hän ehti lyhyen
elämänsä aikana toimia suomentajana, kustannustoimittajana ja yliopistotutkijana sekä viime vuosina tuottajana erilaisissa kulttuurilaitoksissa. Riitta oli tehokas, kekseliäs, oma-aloitteinen ja aurinkoinen. Ystävät muistavat hänet elämän iloa hersyvästä naurusta, poikkeuksellisesta välittömyydestään ja rohkeasta sosiaalisesta aloitteellisuudesta.

LC Helsinki/Pihlajamäki 50 vuotta
LC Helsinki/Pihlajamäki perustettiin parin vuoden päästä siitä, kun ensimmäiset asukkaat muuttivat uuteen Pihlajamäen lähiöön. Klubin perustamiskokous oli 3.3.1964. Kummiklubina oli LC Helsinki/Roihuvuori. Perustajajäseniä oli 18 ja heistä Eero Helkkula on yhä klubin toiminnassa mukana. Klubi
juhli 26.4.2014 viidettäkymmenettä Charter Night’ia Katajanokan Kasinolla.
Klubin presidentin Jukka Holopaisen tervehdyssanojen jälkeen Merisali raikui juhlakansan laulusta, joka tietenkin oli ”Leijonahenki”. Voimaa laululle
antoi klubin oman Leijonakvartetti säestäjänään Timo Olli.
Suomen Lions-liiton onnittelut toi liiton puheenjohtaja Asko Merilä. N-piirin onnittelut esitti piirikuvernööri Heikki Saarinen. Puheiden ja juhlaillallisen taitekohtiin oli sijoitettu Leijonakvartetin esiintymisiä, joita joku kuulija
kommentoi ”lauloivat niin hyvin, että ovat varmaan harjoitelleet”.
Eero ja Kaarina Helkkulalle luovutettiin pitkään toimineiden perustajajäsenten ansiomerkkit. Klubin presidenttinä kolme kautta toiminut Tapani
Puska palkittiin ”Past President Plaque” kilvellä. Risto Kaspiolalle, Tapio
Rantaselle ja Jorma Purhoselle luovutettiin Melvin Jones -jäseneksi nimittämisen merkiksi plaketti ja rintamerkki.

Klubin presidentti Jukka Holopainen (vasemmalla), lionit Jorma Purhonen,
Risto Kaspiola, Tapio Rantanen, CC Asko Merilä ja DG Heikki Saarinen.

Klubin ensimmäisen puolivuosisadan historiikki julkistettiin juhlan yhteydessä ja se on luettavissa myös klubin nettisivuilta osoitteesta
http://www.verkkoviestin.ﬁ/lionshkipihlajamaki/
3/14 LION 55

Leijonat urheilevat

Keilailumestaruuksiin huipputuloksin
Helsingin perinteikkäässä Ruusulankadun keilahallissa pelattiin Suomen
Lions-liiton mestaruuskilpailut, joissa ensimmäistä kertaa historiassa Lionmestaruus ratkaistiin puhtaalla tuloksella. Sen saavutti LC Nuijamaan Raimo
Valtonen tuloksella 1397 (ka 232,8). Tämänvuotisiin mestaruuskeilailuihin
osallistui Lion-keilaajia kymmenestä (10) piiristä ja 27 klubista, yhteensä
73 pallonpyörittäjää.
Ylivoimaiseksi piiriksi osoittautui D-piiri, jonka klubeista LC Nuijamaa, LC
Lappeenranta/Rakuuna sekä menestynein klubi, kuten viime vuonnakin, LC
Heinola/Jyränkö keilasivat yhteensä kahdeksan mitalia jaossa olleista 18:sta,
joista LC Heinola/Jyränkö kolme kultaa ja kaksi hopeaa, yhteensä viisi mitalia.
Yhdistetyn naislionien ja ladyjen sarjan mestariksi tasoituksin keilasi
Anitta Miettinen Kuusankoskelta tuloksella 1277/198. Veteraanien mestariksi tasoituksin keilasi LC Pori/Linnan Ilmo Heinonen tuloksella 1327/42
ja tasoitussarjan mestariksi LC Siikaisten Ari Kotiranta tuloksella 1469/78.
Lion-joukkuemestarit 2014: Kari Leino, Jukka Hietanen, Kimmo Lahtinen ja
Jukka Virtanen LC Heinola/Jyränkö.

Mitalistit:
Lionit, tasoitukseton: (1) Raimo Valtonen LC Nuijamaa 1397 (2)
Kimmo Lahtinen LC Heinola/Jyränkö 1394 (3) Ari Kotiranta LC Siikainen 1391
Lionit tasoituksin: (1) Ari Kotiranta LC Siikainen 1469/78 (2) Jukka Virtanen
LC Heinola/Jyränkö 1456/84 (3) Raimo Valtonen LC Nuijamaa 1421/24
Lionit, parikilpailu tasoituksin: (1) LC Heinola/Jyränkö (Lahtinen, Virtanen)
2850/84 (2) LC Lappeenranta/Rakuuna (Katila, Vento) 2632/276 (3)
LC Vantaa/Kaivoksela (Vihavainen, Vuorio) 2481/366
Lion-joukkueet tasoituksin: (1) LC Heinola/Jyränkö (Leino, Hietanen,
Lahtinen, Virtanen) 5249/288 (2) LC Ikaalinen/Kyrösjärvi (Aitto-oja, Niemi,
Anetjärvi, Kalli) 4926/330 (3) LC Pihtipudas (Vuohtoniemi, Kontula,
Noronen, Hannukainen) 4865/840
Naiset tasoituksin: (1) Anitta Miettinen Kuusankoski 1277/198 (2)
Tuula Karhu Joensuu 1247/126 (3) Selvi Höglund Oravais 1128/210
Veteraanit ikätasoituksin: (1) Ilmo Heinonen LC Pori/Linna 1327/42 (2)
Olavi Leskinen LC Kerava 1310/48 (3) Markku Tilli LC Helsinki/Laajasalo
1243/24
Veteraaniparikilpailu ikätasoituksin: (1) LC Heinola/Jyränkö
(Leino, Hietanen) 2399/204 (2) LC Kerava (Kaukolahti, Leskinen) 2357/138
(3) LC Loviisa (Karlsson, Suonpää) 2333/168

Lion-keilamestari 2014: Raimo Valtonen LC Nuijamaa.

Kaikki tulokset löytyvät LC Helsinki/Laajasalon kotisivuilta
www.verkkoviestin.ﬁ/lionshkilaajasalo.

LC Marttila paras lentopallossa
Suomen Lions -liiton SM-lentopalloturnaus 2014 pidettiin 26.–27.4. 2014 LC
Sotkamo/Vuokatin järjestämänä. Ottelut pelattiin Sotkamossa Vuokattihallissa, joka tarjosi kilpailuille erinomaiset olosuhteet. Joukkueita oli mukana
yhteensä 17. Turnauksen järjestelyt onnistuivat hyvin. Marttilan joukkue oli
vahvin. Muut mitalit menivät Urjalaan ja Heinävedelle.
Joukkueiden yhteinen huolen aihe on pelaajien määrän väheneminen vuosittain. Syinä ovat ikääntyminen ja terveydelliset syyt. Lentopalloilevien leijonien pitää yhdessä miettiä miten joukkueiden määrää voitaisiin kasvattaa.
Loppujärjestys:
1. LC Marttila, 2. LC Urjala 3. LC Heinävesi-Kerma 4. LC Virrat 5. LC Viiala
6. LC Alavus/Salmi 7. LC Saarijärvi/Palvasalmi 8. LC Nilsiä/Syvärinseutu
9. LC Mynämäki 10. LC Vesilahti 11. LC Tammela
12. LC Liminka/Liminganlahti 13. LC Peräseinäjoki 14. LC Vantaa/Kaivoksela
15. LC Sotkamo/Vuokatti 16. LC Kiihtelysvaara 17. LC Haukivuori
Lions-liiton lentopallon SM-turnauksen iloinen voittajajoukkue LC Marttila.
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Tervetuloa Suomen Lions-liiton jäseneksi
14.3.–5.5.2014
A-piiri
LC Tarvasjoki: Antero Rönnemaa, Kari Sainio
LC Masku: Juha Haarala, Heikki Rautalin
LC Kimito-Kemiö: Markus Dahblom, Pål Byman, Patrik Lundell
LC Karinainen/Kyrö: Juha Simola
LC Aura/Sisu: Paula Pensasmäki, Anu Simonen, Johanna Asukas, Irina Markula
LC Naantali: Toni Forsblom
LC Turku/Kupittaa: Harri Grönvall
LC Perniö: Jani Mussaari, Kai Tuusa
LC Pöytyä/Afrodite: Eija Turta
LC Loimaa: Teemu Levomäki
LC Somero: Olli Saramäki
LC Turku/Brahe-Maaria: Tommy Juuma
B-piiri
LC Karis-Karjaa: Stefan Grönberg, Maj-Len Roos
LC Sundeå-Siuntio: Päivi Moilanen
LC Helsinki/Kannelmäki: Matti Turunen
LC Helsinki/Pitäjättäret: Terttu Söderström
LC Kirkkonummi-Kyrkslätt: Ernst Gros
LC Helsinki/Lauttasaari: Mirja Kettunen
LC Espoo/City: Paula Pyhälä
LC Espoo/Laakson Liljat: Eeva-Liisa Tanskala
C-piiri
LC Järvenpää/Vennyt: Eila Malinen, Susanna Vuori, Liisa Rentola, Gun Ronkainen
LC Lahti/Mukkula: Olli Tapola
LC Lahti/Laune: Mika Salminen, Ilkka Hyttinen
LC Hämeenlinna/Liinut: Leena Veikkola, Saaraleena Kangasniemi
LC Järvenpää/Jean Sibelius: Yrjö Lindberg, Kari Leskinen
LC Orimattila/Leonat: Katja Kuosa-Kaartti, Maarit Lindeblad
LC Kellokoski/Annat: Anna-Maija Kulmala, Tuula Rinne
LC Hollola: Harri Syrjälä
LC Kellokoski: Jyri Kuusisalo
LC Hämeenlinna/Wanaja: Vesa Järvinen
LC Klaukkala: Marko Myllyniemi, Esko Savioja
LC Pusula: Tuomas Ventomaa, Harri Markkula
LC Tuusula/Hyrylä: Minna Muhonen
LC Hämeenlinna/Linnattaret: Kaisa Liski
LC Asikkala: Altti Varpa
LC Loppi: Matti Itäniemi
LC Riihimäki/Kara: Ismo Kajaala
LC Rajamäki: Marko Julin
LC Hyvinkää/Viertola: Hiski Sten
LC Kalvola/Iittala: Eero Sahanen
LC Forssa/Flores: Marja Kylä-Markula
LC Hausjärvi/Lukot: Olli Lokinperä
LC Hämeenlinna/Renko: Samuli Laulumaa
D-piiri
LC Luumäki/Ukko-Pekka: Sampo Munne, Henri Parkko
LC Kouvola/Iris: Tarja Mustonen
LC Savitaipale: Kari Kotirinta
E-piiri
LC Lempäälä/Sääksjärvi: Päivi Koivu, Liisa Siltanen
LC Sastamala/Vammala: Mikael Nyyssönen, Tapio Järveläinen
LC Toijala/Arvo Ylppö: Krista Pohjola
LC Toijala/Akaa: Harri Koivisto, Timo Leppänen
LC Vesilahti/Kurjet: Sari Rekonius
LC Pirkkala/Naistenmatka: Vesa Rönkkö, Martti Arola
LC Tampere/Näsinneula: Irma Mäkitalo
LC Teisko: Simo Savolainen
LC Kihniö: Jyrki Järventausta
F-piiri
LC Alajärvi/Aallottaret: Minna Tuomela
LC Töysä: Jorma Toopakka
LC Petalax: Eric Storsved
G-piiri
LC Palokka: Rauno Hänninen, Asko Tolvanen
LC Vilppula: Juha Seppälä
LC Jyväskylä: Jussi Ala-Krekola, Esa Pajunen
LC Keuruu: Heikki Heikkinen
LC Pihtipudas: Seppo Niemi, Ari Saastamoinen

H-piiri
LC Rantasalmi: Mikko Tolvanen
LC Lieksa/Korpi-Jaakko: Hannele Pyykkö, Kari Nuutinen
LC Joensuu/Justiina: Satu Holopainen
LC Savonranta: Vilho Lehvonen
I-piiri
LC Jääli: Juha Haapala, Irma Ritola
LC Haukipudas/Kello: Juha Humppi
LC Utajärvi/Isa Asp: Tarja Varanka, Minna-Liisa Eskuri
LC Puolanka: Heikki Väyrynen
LC Muhos: Hans Korkala, Maria Varela de Saarinen
LC Oulu/Sillat: Mauno Jääski
LC Oulu/Myllyoja-Haapalehto: Hilkka Tarvas
LC Oulu/Limingantulli: Jari Sormunen
LC Kempele/Sampola: Raimo Tikkanen
K-piiri
LC Siilinjärvi/Sandels: Jouni Keränen, Jorma Krutsin
LC Nilsiä/Syvärinseutu: Soili Kinnunen, Heikki Kinnunen
LC Varkaus/Justiina: Sirpa Jaakkonen
LC Suonenjoki/Soittu: Kari Hiltunen, Ari Liimatainen
LC Kuopio: Juhani Manninen
LC Vehmersalmi: Ari Tuomainen
LC Varpaisjärvi/Susj: Anna Hölttä
L-piiri
LC Kuusamo/Pohjanakat: Aija Kylmänen
LC Sodankylä: Maire Lehtikangas
LC Taivalkoski: Tarmo Moilanen
LC Ranua: Mika Hiltunen
LC Kuusamo/Kitka: Alpo Leinonen
LC Anar-Inari: Veli Mustonen
M-piiri
LC Kokemäki/Jokilaakso: Sirpa Hahka-Reikko, Johanna Ruusunen
LC Ulvila: Hannu Haapanen, Asko Lammi, Jussi Vesanen
LC Huittinen: Jani Torpo
LC Nakkila/Emma: Kirsi Mäkinen, Maria Lehmuskallio
LC Huittinen/Gerda: Sari Pihko, Jaana Laamanen
LC Lauttakylä: Aulis Marttila
LC Eura/Pyhäjärvi: Vesa Ahtola
LC Kokemäki: Pasi Rännäli
LC Eura/Muinaiset: Pirjo Rautionaho, Sanni Salonen
LC Kauvatsa: Jouni Uunila
LC Pori/Charlotta: Katri Heimolehto
LC Pomarkku: Teemu Isoviita, Risto Lehtimäki, Pasi Ylitensiö
LC Kokemäki/Teljä: Marko Alanen
LC Ulvila/Aurora: Leena Seppänen
LC Laitila/Untamoinen: Jarmo Sainio
LC Vampula: Timo Vuorisalo
N-piiri
LC Vantaa/Koivukylä: Mika Rautio
LC Helsinki/Vuosaari: Sami Lehto, Jagath Edrisinghe, Jouni Kovero
LC Helsinki/Pohjois-Haaga: Martti Kostamoinen
LC Mäntsälä/Nelosväylä: Pertti Puro, Arto Sulopuisto
LC Helsinki/Pakinkylä: Jyri Wesanko
LC Helsinki/Floorankukka: Vesa Puisto
LC Helsinki/Kontula: Timo Heinonen
LC Sibbo-Sipoo: Carl-Vilhelm Suokas, Mikael Forsström, Börje Gröhn
LC Vantaa/Simonkylä: Esa Vesterinen
LC Helsinki/Suurmetsä: Kari Laine
LC Helsinki/Finlandia: Jenni Virnes
LC Helsinki/Roihuvuori: Sasu Hamina
LC Helsinki/Soihdut: Marjut Kannas
LC Helsinki/Pihlajamäki: Jarmo Makkonen
LC Helsinki/Malmittaret: Sara Klemets
LC Loviisa/Queen Lovisa: Lisbeth Konttinen
O-piiri
LC Kaarlela: Harri Kangasniemi, Arto Norppa, Sakari Viitala, Veijo Haapakoski
LC Pyhäsalmi: Aki Tuikka, Ilkka Komu
LC Kälviä: Jari Kovasin
LC Kokkola/Kokkotar: Jonna Sario, Marita Loukiainen
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Suuri autonäyttely Riihimäellä 10 vuotta
Lions Club Riihimäki/Uramo järjesti perinteisen suuren
autonäyttelyn jo kymmenennen kerran.
Tapahtumapaikka oli Ragnar Granitin aukio Riihimäellä ja ajankohta 13.4.2014. Alkuvuosina tapahtuma
järjestettiin Riihimäen kauppatorilla, josta siirryttiin
torin myötä nykyiselle paikalle.
Tapahtuman tarkoituksena on ollut
tehdä tunnetuksi sekä Lions-toimintaa että alueen autoliikkeitä ja autokauppaan liittyviä palveluita. Alan
toimijat ovat olleet innolla mukana
ja näin on voitu merkittävästi tukea
lionien palvelutyötä paikkakunnalla.
Lionismi on saanut tapahtuman
myötä runsaasti julkisuutta myös
paikallisessa mediassa ja tapahtuma
onkin ollut hyvä esimerkki toiminnastamme kiinnostuneille ja uusille
jäsenille. LC Riihimäki/Uramon toiminnassa autonäyttely on vuosia
ollut keskeisin aktiviteetti.
Alkuvuosina rohkeimmat kävijät pääsivät kokemaan aidon tilan-

teen ympäriajosimulaattorissa ja turvavöiden käyttö painui näin kävijöiden mieliin. Tällä kertaa oli paikalla
Autoliiton Riihimäen osasto. Erityisesti tapahtuma on viime vuosina
tarjonnut oivan näyteikkunan ja
mahdollisuuden tutustua talousalueen autoliikkeiden keväisiin uutuuksiin. Tällä kertaa kymmenvuotistapahtumaa juhlisti lähes 25 eri autouutuutta.

Sidosryhmien palaute
hyvinkin myönteistä
LC Riihimäki/Uramon presidentti
Eero Sukanen ja tapahtuman ”isä”

Ragnar Granitin aukio Riihimäellä täyttyi autoista ja autojen ystävistä LC Riihimäki/Uramon suuren autonäyttelyn ansiosta.

lion Harri Kylmälä kertovat että myös
vakuutusyhtiöt ja rahalaitokset olivat mukana ja esittelivät autokauppaan liittyviä palvelujaan. Sidosryhmiltä jo paikalla saatu palaute oli
hyvinkin myönteistä. Tapahtumaa
on vuosien aikana uudistettu ja tällä
kertaa tilaisuus huipentui paikalla

järjestettyyn tuottoisaan autohuutokauppaan, Harri Kylmälä jatkaa.
Tapahtumayleisöä viihdytti totuttuun tapaan musiikilla Raimo Turtiainen ja Pojat -yhtye. Näytteilleasettajat järjestivät kilpailuja ja arvontoja.
Lapsille oli jaossa ilmapalloja. Viime
vuosina laajenevan suosion saavuttanut peräkonttikirppis tarjosi löytöjä ja buffetissa oli myytävänä makkaraa, kahvia sekä virvokkeita.
Tapahtuman tuotto on vuosittain käytetty lyhentämättömänä LC
Riihimäki/Uramon palvelutyöhön.
Tälläkin kertaa tuotto kohdennetaan kokonaisuudessaan ja harkiten
paikkakunnan nuorten ja vanhusten
tukemiseen. Ensi vuonna 50 vuotta
täyttävän klubin työ jatkuu ja autonäyttely järjestetään jälleen huhtikuussa 2015.
Lisätietoja:
Harri Kylmälä
email: harri.kylmala@kolumbus.ﬁ

Lionstoiminta oli hyvin edustettuna
autonäyttelyalueella.

LC Helsinki/Vallila 45 vuotta
LC Helsinki/Vallila vietti 12.4.2014 toimintansa 45-vuotisjuhlaa. Juhlat pidettiin, kuten monesti ennenkin Katajanokan Kasinolla. Tervehdyssanat lausui
klubiveli Arto Hakala ja presidentti Runar Blomqvist piti puheen. Tilaisuuteen oli klubin veljien ja ladyjen lisäksi saapunut kutsuttuna runsaasti ystävyysklubien ja liiton edustajia.
Juhlapuhujana oli Lions-liiton varapuheenjohtaja Tuomo Holopainen.
Juhlissa palkittiin ansioituneita klubiveljiä. Arto Hakala lyötiin Arne Ritarisäätiön ritariksi. Markku Kokkoselle ojennettiin 1 ruusukkeen ansiomerkki.
Klubimme perustajajäseniin kuuluva veli Henri Oiling sai 45-vuotischevronin ja Ewald Bernitz 30-vuotischevronin. Klubin vuoden leijona-patsaan
sai Martti af Heurlin. Viihteestä tilaisuudessa vastasi lauluyhtye Just4Fun
ja lopuksi tanssittiin.
Kuva ja teksti: Antero Hovila
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Klubimme jäsen Arto Hakala lyötiin tilaisuudessa Arne Ritari-säätiön ritariksi. Vierellään lady Marja.

KOTIMAINEN 100 % PRESIDENTIN
ANSIOMERKIN ESITYS
Kotimainen 100 % presidentin ansiomerkki myönnetään lionsklubin presidentille, joka toimintakautensa aikana on esimerkillisesti edesauttanut
lionstoiminnan menestystä kotimaassa. Ansiomerkin saamiseksi kauden 2013–2014 klubin sihteerin tulee täyttää tämä esitys, tarkastaa että kaikki
ehdot täyttyvät, allekirjoittaa se em. kauden 1. varapresidentin kanssa ja lähettää se kauden 2013–2014 piirikuvernöörin myönnettäväksi viimeistään
15.7.2014. Ansiomerkin hinta on 20 euroa. Ansiomerkin jakamisen ajankohdan ja tavan päättää piirikuvernööri. Ansiomerkin saamisen edellytykset
ovat (rastita täyttämänne vaatimukset):
1.

Klubi on suorittanut kaikki maksuvelvoitteensa Suomen Lions-liitolle.

2.

Klubi on ilmoittanut tulevan kauden virkailijansa Suomen Lions-liitolle määräaikaan mennessä.

3.

Klubin jäsenmäärä ei ole pienentynyt

4.

Klubiin on toimintakaudella otettu vähintään yksi uusi jäsen tai
Klubi on perustanut lions-, liitännäis- tai uuden vuosisadan klubin tai
Klubi on toiminut leoklubin taustaklubina

5.

Klubilla on ollut valtuutettu edustaja Suomen Lions-liiton vuosikokouksessa kauden aikana.

6.

Klubilla on ollut valtuutettu edustaja kauden aikana oman piirin vuosikokouksessa.

7.

Klubi on osallistunut vähintään yhteen moninkertaispiirin (Lions-liitto) aktiviteettiin kuten

  nuorisovaihtoon tai
yhteispohjoismaiseen aktiviteettiin tai
  liiton vuosikokouksen hyväksymään muuhun aktiviteettiin.
8.

Klubi on kauden aikana maksanut Arne Ritari -säätiön maksuja, korttimaksuja ja/tai Quest-maksuja vähintään 200 eurolla.
Lahjoitusten yhteissumma on _______ euroa.

9.

Klubi on osallistunut piirin vuosikokouksen päättämiin aktiviteetteihin ja maksanut piirikokouksen päättämät maksut.

(Myöntäjä voi perustelluista syistä poiketa yhdestä kohtien 4–9 vaatimuksesta)
Täytettyään kaikki edellä esitetyt vaatimukset toimintakaudella 2013–2014 anoo Lions Club
__________________________________________________________

r.y. ansioituneelle kauden 2013–2014 presidentilleen

(nimi)_____________________________________________________

kotimaista 100 % presidentin ansiomerkkiä.

Paikkakunta ja päivämäärä ________________________________________________________________________________________________

Allekirjoitukset

________________________________________

______________________________________________________

1. varapresidentti 2013–2014

sihteeri 2013–2014

(Piirikuvernööri 2013–2014 täyttää)
Myönnän edellä esitetyn 100 % presidentin ansiomerkin ko. klubin ansioituneelle presidentille.
_________________________________________________________
Paikka ja päivämäärä

107-___________________________________________________
Piiri/Piirikuvernöörin 2013–2014 allekirjoitus

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR DET INHEMSKA
FÖRTJÄNSTTECKNET FÖR 100 % -IG PRESIDENT
Det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president beviljas åt en lionsklubbs president, som under sin verksamhetsperiod på ett exemplariskt
sätt har främjat lionsverksamheten i hemlandet. För att få förtjänsttecknet bör klubbens sekreterare för perioden 2013–2014 fylla i denna
ansökningsblankett, kontrollera att alla krav uppfyllts, underteckna blanketten tillsammans med nämnda periods första vice president och sända den
till distriktsguvernören för perioden 2013–2014 för godkännande senast 15.7.2014. Förtjänsttecknet kostar 20 euro. Distriktsguvernören besluter om
tidpunkt och sätt för utdelning av förtjänsttecknet. Förutsättningarna för premieringen är följande (kryssa för uppfyllda krav):
1.

Klubben har fullgjort sina betalningsskyldigheter till Finlands Lionsförbund.

2.

Klubben har meddelat sina funktionärer för den kommande perioden till Finlands Lionsförbund inom fastställd tid.

3.

Klubbens medlemsantal har inte minskat

4.

i klubben har under verksamhetsperioden intagits minst en ny medlem eller

  klubben har bildat en lionsklubb, klubbﬁlial eller nya århundradets klubb eller
  klubben har fungerat som stödklubb för en leoklubb
5.

Klubben har haft en befullmäktigad representant på Finlands Lionsförbunds årsmöte under nämnda period.

6.

Klubben har haft en befullmäktigad representant under nämnda period på det egna distriktets årsmöte.

7.

Klubben har deltagit i minst en av multipeldistriktets (Lionsförbundets) aktiviteter, t.ex.

  ungdomsutbytet eller
  en samnordisk aktivitet eller
  någon annan aktivitet som godkänts av förbundets årsmöte.
8.

Under perioden har klubben erlagt avgifter till Arne Ritari -stiftelsen, för kort och/eller till Quest, som uppgår till minst 200 euro.
Donationerna uppgår sammanlagt till ________ euro.

9.

Klubben har deltagit i aktiviteter och erlagt de avgifter, som distriktets årsmöte fattat beslut om.

(Av väl motiverade skäl kan beviljaren ge tillstånd till avvikelse från ett av kriterierna ovan i punkterna 4–9.)
Då alla nämnda krav uppfyllts under verksamhetsperioden 2013–2014 anhåller Lions Club
____________________________________________________________

r.f. om att få åt sin förtjänta president under perioden 2013–2014

(namn)______________________________________________________

det inhemska förtjänsttecknet för 100 % -ig president.

Ort och datum _________________________________________________________________________________________________________
Underskrifter ________________________________________________
1 vice president 2013–2014

______________________________________________________
Sekreterare 2013–2014

(Ifylls av distriktsguvernören för 2013–2014)
Jag beviljar förtjänsttecknet för 100 % -ig president åt nämnda klubbs förtjänta president.
___________________________________________________________
Ort och datum

107-__________________________________________________
Distrikt/Underskrift av distriktsguvernören för 2013–2014

Svenska sidor

Historien lär oss att vi
underskattar oss själva
Roger Bannister, en 25-årig, ganska
okänd läkarstudent i England, skrev
historia år 1954 när han sprang en
engelsk mil under 4 minuter. Elitlöpare hade försökt i åratal att spränga
4-minutersvallen. Många åskådare
spekulerade om att en sådan bragd
var omöjlig. Människan kunde inte
springa så fort. De trodde att vi hade
nått vår hastighetsgräns. När Bannister bröt målsnöret cirka en halv
sekund under 4 minuter blev åskådarna helt vilda. Det osannolika hade
hänt. Men här är något ännu mer förvånande: inom fem år efter bragden
hade mer än 100 personer gjort det. I
dag går det nästa på rutin.

Det nästan omöjliga
inom räckhåll
Vad vi tror är nästan omöjligt kan
ofta vara ganska lätt att uppnå. Det
gäller oss inom Lions. Och har alltid
gjort det. Speciellt gäller det nu när
Lions samarbetar med GAVI Alliance
för att skydda tiotals miljoner barn
från mässlingen, som dödar 160 000
människor varje år. De ﬂesta av dem
är under 5 år. Det är otroligt sorgligt. Det har varit verkligheten – men
inte nu längre. Vi ska skynda framåt,
bryta målsnöret och se till att barn
och vuxna inte dör i onödan.

Fler än 11 000 lion i Nepal gick in för att mobilisera hela samhället i kampen mot mässling.

Våra insatser
mångfaldigas
Jag ber er lionmedlemmar att Följa
era drömmar. Det gjorde Bannister.
Alla stora personer och grupper gör
det. Lionmedlemmarna är fantastiska, och vi gör kanske våra mest
betydelsefulla insatser genom Lions

Clubs International Foundation, som
leder mässlingskampanjen. Vår hjälp
mångfaldigas ﬂera gånger om genom
LCIF. Det är genom vår stiftelse som
vi samlar våra resurser och kanaliserar våra goda intentioner.
Fortsätt stödja LCIF. Era insatser
på era hemorter är ovärderliga. Ert
stöd för LCIF lyfter Lions till helt nya

nivåer för vad som är möjligt. Låt oss
drömma stort, nå ända upp till stjärnorna och utrota mässlingen.

Barry J. Palmer
Lions Clubs Internationals
president

Meddelande om årsmöte för medlemmar
I enlighet med Artikel VI, Moment
2, i den internationella arbetsordningen utfärdas härmed ofﬁciell
kallelse till den internationella kongressen 2014. Vår 97:e internationella kongress kommer att genomföras i Toronto, Kanada. Den inleds
klockan 10:00 den 4 juli och avslutas
den 8 juli. Syftet med kongressen är
att välja president, första vice president, andra vice president och 17
medlemmar i den internationella styrelsen samt behandla andra vederbörligen förelagda ärenden.
Toronto, den fjärde största staden i Nordamerika är en stad som

ingen annan. Toronto erbjuder en
livlig stadskärna, en otrolig mångfald och otaliga kulturella sevärdheter, restauranger och shoppingcenter. Den internationella atmosfären, de moderna miljöerna och den
naturliga statspulsen gör staden till
en idealisk plats för vår internationella samling.
Kongressveckan är en fantastisk,
oförglömlig och berikande upplevelse fylld av gemenskap, nöjen och
undervisning. Lionmedlemmarna
kommer att kunna njuta av många
gamla traditioner som till exempel
ﬂaggceremonin, den festliga interna-

tionella paraden och den livliga multikulturella internationella showen.
De minnesvärda plenarsessionerna
innehåller ett tal av skådespelaren
och sångerskan Olivia Newton-John,
ett tal av Ruchira Gupta, överlämnande av den humanitära utmärkelsen 2014 till David Foster och installation av den internationella presidenten och distriktsguvernörerna
2014–2015.
Lionmedlemmarna i Kanada kommer innerligt att välkomna sina besökare och se till att kongressen blir
utmärkt på alla sätt och vis. I år har
jag uppmuntrat lionmedlemmar över

hela världen att följa sin dröm, och
vår kongress i Toronto kommer att
visa upp drömmarnas styrka och
verklighet. Jag uppmuntrar er alla
att delta i detta speciella evenemang.
Undertecknat av mig i Oak Brook,
Illinois, USA, den 19 maj 2014.
Med vänlig lionhälsning

Barry J. Palmer
Lions Clubs Internationals
president
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Ordförandens spalt

Gränsen på 25 000 medlemmar
återerövras före slutet av juni!
Det är ännu kvar av perioden men
de ﬁnländska lionens verksamhet
har under den gångna perioden
förnyats på ett märkbart sätt.
Man har börjat förverkliga förbundets strategiska plan och
det arbete räcker till för många
år framledes. Det viktigaste är
att man inlett en grundlig förändring av de ﬁnländska lionens
verksamhet och vårt arbete har
fått många nya vänner. Tack till
alla för en rask medlemsutveckling, som i mitten av perioden
nådde det bästa resultatet på tio
år. Det här arbetet bör man ännu
fortsätta med. Det ﬁnns ännu tid
till slutet av juni. Det lönar sig
att ta emot nya medlemmar och
grunda nya klubbar.

Det strategiska
planeringsarbetet har
gått segrande fram
under hela året
Verksamheten under perioden 2013–
2014 har gått ut på att förverkliga
strategiska val. En systematisk polering av lionbilden har redan gett
resultat och vi har fått nya anhängare. En speciellt lyckad mediakampanj var Näsdagen senaste höst.
Man har berättat att priset på mediasynligheten omvandlat i reklameuron var ca 440 000 €. Mediasamarbetet sparar reklampengar och är
ett resultat av ett bra och långsiktigt strategival. Finns vi inte i media,
ﬁnns vi inte heller till. Av den orsaken bör vi fortsätta med att synas i
media alltid då det är möjligt.

Många sätt att göra gott
sammanfattar
Lions-varumärket
Det lönar sig att visa upp våra egna
märken och fanor så mycket som
det är möjligt. Det lönar sig alltid att
hjälpa dem som har de största behoven. Behovet av hjälpinsatser förefaller att hela tiden öka såväl i hemlandet som utomlands. Vårt varumärke har som grundläggande budskap: Många sätt att göra gott.
Det budskapet har komprimerats
under den senaste vintern och i det
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Internationalismen
samlar yngre krafter för
att bli framtida aktörer

Lionsförbundets ordförande,
CC Asko Merilä. Foto: BVL.

innefattas all lionsverksamhet. Varje
bransch och varje ﬁnländskt lion är
skyldiga att med vajande fanor föra
vidare sitt eget sätt att hjälpa.

Branscherna har
resultatrikt intensiﬁerat
sitt samarbete
Alla branscher inom Lionsförbundet
har tagit ett stort steg framåt. Ett ökat
samarbete har varit kännetecknande
då t.ex. medlems-, utbildnings- och
kommunikationsbranscherna effektivt har funnit varandra. Man har nu
grundat ungdomsbranschen för att
ta hand om koordineringen av, men
speciellt för att identiﬁera specialproblemen inom ungdomsverksamheten och för att ﬁnna läkemedel för
att behandla dem. Också samarbetet
mellan leomedlemmarna och lionen
ﬁck en ny vitamininjektion då PCC
Lauri Vainio under våren började
sköta förbundets Leoledaruppgifter
och som även ledde till att leoverksamheten piggnade till sig. Service
– och medelanskaffningsbranschen
och PCC Seppo Söderholm har på
bred front skött förberedelserna för
Tack veteranerna!-kampanjen. PDCC
Matti Tieksola har inlett planeringen
av Röda Fjädern-insamlingen 2016–
2017. Katastroﬁnsamlingen för offren för supertyfonen i Filippinerna
fortsätter ännu och insamlingen till
förmån för Barnsjukhuset har förberetts och har så småningom kommit igång.

Under det här året har det blivit klart
vad ungdomarna betyder och vilka
preferenser som de har. Som specialbransch med ett brett samarbetsfält
har i år fungerat specialbranschen för
internationella ärenden. Den internationella verksamheten är lionsverksamhetens ”kindtänder” och
en faktor som attraherar allt yngre.
I den strategiska planen tog man för
första gången det här året in internationella samarbetsparter som en
egen punkt. Resultaten vid NSR
var lysande. Det nordiska samarbetet (NSR), Europa Forum (EF) och
andra internationella kontakter till
bl.a. huvudkontoret samt Kanada
och USA är av stor betydelse i Harri
Ala-Kuljus IP-mål. Förbundets ordförande och generalsekreterare besökte
samtidigt för första gången på 20 år
Huvudkontoret för att underhandla
om ärenden som är gemensamma för
Förbundet och Huvudkontoret. De
ﬂesta europeiska länderna för motsvarande diskussioner med 3–5 års
mellanrum. Vårt besök var även ekonomiskt betydelsefullt då vi kunde
förhandla oss till tilläggsunderstöd
på över 20 000 dollar.

Drömmen lever
om ett omdanat
lionsledarskap
Grunden till lionsledarskapet hittar
man i den egna klubben. Det är skäl
för varje klubb att sköta om att medlemmarna trivs. Det är bra om andan
i klubben innehåller mycket socialt
kapital med vars hjälp man får alla
medlemmar att trivas och att utföra
servicearbete för dem som mest är
i behov av hjälp. Då medlemmen
trivs blir han starkare, han orkar och
presterar bästa möjliga resultat.

i klubben, i zonen, i regionen och
vidare i distriktet och i förbundet.
I förbundet sker ledandet på två
nivåer. För det första bör riktningen
på lekmannaledningens verksamhet
vara att dra upp riktlinjerna för förbundets verksamhet och föra ut dem
på fältet (t.ex. unga eller nya medlemmar), att ställa upp ramarna för
ekonomin och framtida verksamhet
samt att övervaka aktuell och kommande verksamhet speciellt med tillhjälp av revisorerna.

Den professionella
ledningen och
personalen stärks
i sitt arbete
Den andra nivån i ledningen av förbundet är det professionella ledarskapet som innebär beredning av
ärenden för förtroendemannaorganen och att verkställa besluten enligt
de riktlinjer som man dragit upp. Den
professionella ledningen bör kunna
skaffa fram all möjlig, nödvändig och
korrekt information för beslutsfattarna för att man ska kunna dra upp
de rätta linjerna för verksamheten.
Människornas inverkan på resultatet
är 40–50 %. Ifall man vill ha toppresultat, sköter förtroendemannaledningen om att såväl den egna som
den professionella ledningens (avlönade) välbeﬁnnande är på toppen.
Ifall man sårar en människa uppstår
det inte mycket resultat. Därför är det
viktigt att se till att alla blir stärkta
i sitt arbete och att man sköter om
arbetsvälbeﬁnnandet. Samma gäller
för förtroendemän och frivilligarbetare ända ner på klubbnivå.
Ett hjärtligt tack för ett givande
och ett mycket omväxlande år samt
för allt stöd och all empati, kära
ﬁnländska lion. Det har varit en
glädje att med stort hjärta få arbeta
för hjälpbehövande och för lionens
administration. Tack redan nu,
fastän perioden ännu fortsätter…

Förtroendemännen
drar upp linjerna för att
stärka verksamheten
Ändringen i lionsledarskapet betyder det att de element som gör en
starkare sprids bland medlemmarna

CC-paret
Asko och Kaisu Merilä
LC Utajärvi och
LC Utajärvi/Isa Asp

Generalsekreterarens spalt

”Gott humör ger goda beslut”
ordförande har man tidigare gått till
väga på motsvarande sätt. Gällande
vice ordförande har man däremot
haft val då det funnits ﬂera kandidater. I stället för valet och utöver
vice ordförandekandidatens presentationsanförande har årsmötesdelegaterna vid årsmötet i Björneborg
möjlighet att ställa några frågor till
kandidaten inom ramen för mötestidtabellen.

Uleåborg
årsmötesarrangör 2018?
Generalsekreterare Maarit Kuikka
talar på LeijoNaiset III- kryssningen
om ledarskap i lionverksamheten.
Foto: Thorleif Johansson.

Finlands Lionsförbunds 61:a årsmöte närmar sig. I generalsekreterarens spalt koncentrerar jag mig närmast på att behandla årsmötesärenden. Förbundets ekonomi kommenteras i en separat artikel.

Ändringar i förbundets
stadgar
De röstberättigade årsmötesrepresentanterna kan igen i år besluta
om förslag till ändringar i Lionförbundets stadgar. Ändringsförslagen har vid patent- och registerstyrelsens förhandsgranskning redan
utan anmärkningar eller kommentarer fått grönt ljus.
De föreslagna ändringarna gäller § 4 i stadgarna. Till sätten att
samla in medel har man lagt avgiftsbelagda seminarier och utbildningstillfällen som i framtiden kunde ordnas av förbundet.
I paragraf 10 som gäller årsmötet
har man i sin tur lagt till omnämnanden som gäller deltagar- och mötesavgifter.

Kandidaturer och
omröstningar
Utan att desto mera gå in i detalj på
procedurerna vid årsmötesval och
omröstningar kan man konstatera att
man inte behöver ha val då det gäller
ordförande- och vice ordförandeposterna då det ﬁnns endast en kandidat
till respektive post. Gällande valet
bör det naturligtvis fattas ett tydligt
beslut som protokollförs. Beträffande
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I år behöver man inte tävla om vem
som ska sköta årsmötesarrangemangen 2018 då det bara ﬁnns en
ort som ansökt om rättigheterna;
vårt lands 5:e största stad Uleåborg.
Arrangörsklubbarna föreslår som
mötesplats Ouluhalli som ligger på
ungefär en kilometers avstånd från
inkvarteringsställena. Det är i det
här skedet omöjligt att ge en uppskattning om kostnaderna då hotellen och restaurangerna inte ger offerter som skulle gälla fyra år framåt i
tiden. Arrangörerna gör säkert sitt
bästa för att prissättningen gällande
årsmötet hålls på en rimlig nivå.
(Min egen observation gällande
kostnaderna: då jag för första gången
besökte Karhu-hallen i Björneborg,
förstod jag hur mycket arbete ordnandet av årsmötet betyder för en
sådan ort där det inte ﬁnns egentliga
mötes- eller konferensutrymmen. I
Karhu-hallen har man t.o.m. byggt
golvet enkom för Lionsförbundets
årsmöte. – Av sådana saker uppstår
årsmötesutgifterna.)

Publikevenemang
– anmälan till
myndigheterna
Lagen förutsätter att man även vid
mindre publikevenemang gör en
anmälan till myndigheterna och
att man gör upp en räddningsplan.
Räddningsmyndigheten önskar att
de som arrangerar tillställningen
skulle vara modiga nog att ta kontakt med myndigheterna i god tid
före evenemanget för att fråga om
råd och direktiv, såväl gällande själva
arrangerandet som att göra upp en
räddningsplan.
För att göra upp en räddningsplan får man säkert hjälp av den
egna ortens myndigheter. Bra all-

männa direktiv hittar man också
på Helsingfors stads www-sida
www.hel.ﬁ genom att i sökrutan
skriva t.ex. räddningsverket eller
räddningsplan.

3.7–1.8
4–25.7

7.7–1.8

Förbundskansliets
öppethållningstider och
personalens semestrar
Förbundets styrelse beslöt i början
av perioden att man gör ändringar i
kansliets öppethållningstider under
sommaren. Det betyder att kansliet
inte är stängt under hela juli månad
utan endast veckorna 28–29, d.v.s.
7–18.7.2014.
Under vecka 30 betjänas man av
Quest-sekreteraren Paula Westling
kl. 10–14.
Under övriga tider är kansliet
öppet normalt kl. 9–15.45.
Personalen håller semester enligt
följande:
23.6–18.7 Quest-sekreterare
Paula Westling

7.7–1.8
7.7–1.8

Ekonomi- och medlems
sekreterare Marja Pakkanen
Service- och
medelinsamlingssekreterare Sari Pirinen
Organisationssekreterare
Susanna Gustafsson
Informationssekreterare
Kaisa Hartzell
Försäljningssekreterare
Satu Hildebrand

Jag själv är anträffbar på kansliet
fram till 1 juli. 2–10.7 är jag på den
internationella organisationens årsmöte i Toronto, Kanada. Semester
håller jag 11.7–8.8.
Bekanta dig ännu med min artikel
om förbundets bokslut och ekonomi! Vi är på gott humör då vi ses
i Björneborg och fattar goda gemensamma beslut!

Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Hangös lejon sålde vinstbilen två gånger
När Hangös lejon för två år sedan beslöt att ﬁra sitt 53:e lopptorg genom att
ställa en Citroen C3 personbil som lotteriets huvudvinst innebar det arbete.
Lotterna måste förnyas, priset höjas och försäljningen effektiveras. Det var
en lättnad att lotterna gick åt, men resultatet var oväntat. Trots påminnelser gav vinstlottens innehavare sig inte till känna. Bilen såldes på nytt i en
auktion vid Östersjömarknaden.
Hangös lejon hade nu dubbelt mera gott att dela ut. Då det var svårt för
staden att hitta ﬁnansiering för förnyandet av sitt gym beslöt lejonen att
skänka fem maskiner till lokalen. Servicehuset Astreas eftermiddagsklubb
ﬁck en tablett som deltagarna kan öva sig i att använda internet på. Och de
som väntar på sin tur till hälsocentralens laboratorium kan titta på en ny
television. Barnen i Kyrkparken har utöver det tidigare donerade Lejonskeppet fått ett nytt mångfunktionellt lekredskap.
Den tvåspråkiga klubben LC Hangö-Hanko skänker varje år cykelhjälmar åt
alla grundskolans andraklassister och julgåvor delas ut åt behövande. Andra
ändamål stöds enligt behov.
Till det gångna årets aktiviteter hör julfesten och vinterolympiaden i mars
som samlade ett femtiotal barn och deras föräldrar till lekfull samvaro i
Hangöby.
Det framgångsrika verksamhetsåret ﬁrades också med att klubbens mångåriga kassör Mikael Nygård dubbades till klubbens andra Lejonriddare.
Nu står Hangös första stora sommarevenemang för dörren. Hangö
Lions 55:e lopptorg den 25.5.2014 samlar årligen ca 1 500 ivriga köpare till
Granstedts park i Östra hamnen.
Välkommen!
Per Sarén
När lottervinnaren inte
infann sig såldes vinstbilen
på auktion.
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97th LIONS CLUBS INTERNATIONAL
CONVENTION TORONTO CANADA 4–8.7.2014
Meddelande från organisationskommittén
På uppdrag av Lions i multipeldistrikt ”A”, Ontario och västra Quebec, är
det oss ett nöje att inbjuda alla lionmedlemmar till Lions Clubs Internationals 97:e kongress som hålls i den livfulla staden Toronto 4 till 8 juli 2014.
Och kom ihåg ”VI STÅR BEREDDA ATT TA EMOT ER”.
Drygt 15 000 deltagare, bland dem ca 70 ﬁnländare, har redan anmält sig
till mötet. Man hinner ännu med.

Tisdag 8 juli
07.30–10.30 Röstning och aktiviteter i kongresscentret
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
10.00–13.30 Sista plenarsessionen Installation av internationella
presidenten 2014–2015, FN:s ﬂaggceremoni, installation av
distriktsguvernörer 2014–2015. Air Canada Centre (ACC)
19.00–21.00 Internationella tjänstemäns mottagning Fairmont Royal York

De nordiska ländernas gemensamma tillställningar
Ofﬁciellt evenemangsprogram (kan komma att ändras)
Fredag 4 juli
10.00–16.30 Leo/Lion-toppmöte Metro Toronto Convention Centre
(MTCC)
10.00–17.00 Utställningshall och aktiviteter i kongresscentret Metro
Toronto Convention Centre (MTCC)
19.30–22.30 DG Elect-seminariets bankett Sheraton Toronto Centre

De nordiska representanternas gemensamma Get-together-kväll torsdag 3.7.
De nordiska lionen deltar i paraden lördag 5.7. med enhetlig nordisk
klädsel (paradväst och vita byxor/kjol) eller folkdräkt
För inbjudna gäster ordnas den samnordiska Scandinavian Hospitality
Room måndag 7.7.

Evenemang som ordnas tillsammans med de
ﬁnländska klubbarna i Toronto

Lördag 5 juli
10.00
Start Internationell parad Paradens samlingsplats
(anges senare)
11.00–17.00 Utställningshall och aktiviteter i kongresscentret
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
19.00–20.15 Internationell show Air Canada Centre (ACC)

Fredag 4.7. gemensam träff med ﬁnländska lion och lionen i
LC Toronto/Suomi och LC Toronto/Finlandia i Suomi-koti
Söndag 6.7. efter öppningssessionen (avfärd ca 14.00, retur sent på kvällen)
bussresa till Niagara-fallen via Kanada Lions hundskolningscenter – Oakville.

Söndag 6 juli
10.00–13.00 Första plenarsessionen Presidentens tal, ﬂaggceremoni,
internationella paradens resultat Air Canada Centre (ACC)
10.00–17.00 Utställningshall och aktiviteter i kongresscentret
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
14.00–17.00 Seminarier Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
15.00–17.00 Nyckelutmärkelse, glasstillställning Metro Toronto
Convention Centre (MTCC)

Tiden för förhandsreserveringen av ﬂygresa som Lionsförbundet ordnar har
gått ut. Flygreserveringar kan man fortsättningsvis göra via den resebyrå
som Lionsförbundet utnyttjat d.v.s. Resebyrån Hogg Robinson Group Finland, Helsingfors (HRG). Kontaktperson på HRG är Jyri Salonen som kan
kontaktas med e-post: hel.event@hrgworldwide.com. Eventuella förfrågningar tel. 09 685 85333

Måndag 7 juli
10.00–12.30 Andra plenarsessionen Minnesgudstjänst, nomineringar till
andra vicepresident och internationella direktorer
Air Canada Centre (ACC)
10.00–17.00 Utställningshall och aktiviteter i kongresscentret
Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
13.00–17.00 Seminarier Metro Toronto Convention Centre (MTCC)
13.30–15.00 Melvin Jones Fellows lunch Metro Toronto Convention
Centre (MTCC)
20.00–22.00 Kombinerad bankett för tidigare internationella
presidenter/tidigare internationella direktorer
Fairmont Royal York
20.00–22.00 Distriktsguvernörer/tidigare distriktsguvernörer
Fairmont Royal York
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Conventionresan som ordnas av Lionsförbundet

För de som ordnar resan själv
Alla de som ordnar resan själv är naturligtvis välkomna med på alla evenemang. Såsom det var i Hamburg önskar man att alla ﬁnländare uppträder tillsamman i vid alla evenemang under temat – FINLAND I TOPPEN!
Med tanke på den fortsatta informationen är det viktigt med kontaktuppgifter på alla deltagare.
Ytterligare uppgifter om resor, registrering och mötesprogram
samt evenemang:
(se även http://www.lions.ﬁ/jasenille/kokouksia/convention_toronto_2014/)
Juhani Londén
resekoordinator
tel. +358 505521516
e-post: juhani.londen@lions.ﬁ
TA KONTAKT!

FINLÄNDARNA INTERNATIONELLA?

PCC Jouko Ruissalo, ID kandidat
2014–2016. Foto: BVL.

Vi ﬁnländare har under gångna tider
haft för sed att se oss själva stå i
bakre ledet då det gällt internationell
verksamhet dit vi har skuffats och
dit vi själva också lätt har sökt oss. I
bakgrunden hittar vi många orsaker. I
vår historia har vi varit underkuvade
av våra grannar, besluten som gällt
oss har fattats på annat håll. Vi har
varit goda undersåtar för kungar och
tsarer som här byggde upp sina egna
härskarsystem för att regera oss.
Vårt språk är en annan faktor som
rätt långt har inverkat på utvecklingen av vår närhistoria. Vårt speciella språk och att vi hör till en
liten språkgrupp har isolerat oss
t.o.m. från våra grannar, för att inte
tala om världens huvudströmningar.

Det är få som har begett sig ut i världen. Andra har där pratat i vår sak,
om de har pratat. Också vårt skolsystem, som har betonat grammatik,
har inte uppmuntrat till att använda
främmande språk.
Här i hemlandet har vi ändå varit
starka. Låt oss som exempel ta hjältarna i vår närhistoria, veteranerna,
som gav sitt allt för att försvara det
här landet och bevarade vår självständighet. De byggde upp detta
land och var redo att offra allt för
dess frihet. Fosterländskhet är fortsättningsvis vår starka sida.
Ännu för några årtionden sedan
var ett ﬁnländskt företag en sällsynthet ute i världen. Då Kone Oy
modigt inledde uppbyggandet av
en europeisk, senare en världsomfattande koncern, ansågs det vara
en oerhört modig gärning. Men
det lyckades. Och farten fortsätter. Nokias erövring av världen var
sedan mycket lättare att förstå. Med
en produkt som passade i var mans
hand, placerade sig Finland slutgiltigt på världskartan. Det är förargligt
att framgångssagan bröts, i alla fall
för en tid. Nu är vi på väg att erövra
världsmarknaden med dataspel.
Situationen i Finland har under
de senaste tjugotal åren ändrat väldigt mycket. Vi har blivit internationella. Det, att de tidigare nämnda
och många andra företag har kommit
ut på världsmarknaden, har varit en
del av den här internationaliseringen.

Ett aktivt medlemskap i Europeiska
unionen har haft en stor inverkan på
den här processen. Det tvingar oss
att delta i Europas utveckling och
att förändras tillsammans med det
övriga Europa. Detta har visserligen
inte, enligt allas åsikt, enbart varit
positivt.
Den största förändringen är ändå
människornas förmåga att delta. Då
språkkunskaper i det förgångna var
ett stort hinder för internationalisering, håller språkkunnigheten nu på
att bli en stor styrka. Speciellt är de
ungas förmåga att klara sig på världsmarknaden förvånansvärt god men
även unga fullvuxna, som är med i
affärslivet, klarar sig bra. Vårt undervisningssystem har i internationell
jämförelse nått toppnoteringar. Den
ﬁnländska ledarförmågan är i dag ett
erkänt faktum. Hos oss har man sökt
ledare till Europeiska unionen och
ﬂera utnämningar är på kommande.
Inom lionverksamheten har Finland redan länge representerat ett
litet under. I förhållande till landets
invånarantal är vårt medlemsantal
ännu rekordhögt och så kommer det
även att vara i fortsättningen, förutsatt att vi ﬁnländare inte förstör det
genom att låta situationen övergå i
en obehärskad nedåtgående trend.
Situationen är alldeles speciell i Norden där siffrorna har utvecklats i en
negativ riktning.
Vi ﬁnländska lion vill erbjuda
vårt kunnande åt den internationella

organisationen. Vårt mål är att få PID
Harri Ala-Kulju upp på den internationella organisationens högsta pall,
till president. För att nå det målet har
man arbetat och gör det fortsättningsvis. Som ett tecken på att man
uppskattar det ﬁnländska ledarskapet, är det stöd som vår kampanj fått
av våra vänner i Europa. Harris förmåga och långvariga arbete till förmån för Lions är de viktigaste faktorerna bakom stödet. Harri är Europas
kandidat då det är vår världsdels tur
att få en president.
Jag börjar, nu då Finland står i tur,
som medlem i internationella styrelsen för perioden 2014–2016. Den
slutliga utnämningen till uppdraget
sker vid organisationens årsmöte
i Toronto i början av juli. Då man
planerade mottagandet av uppdraget fanns som en tveksamhet ifall det
skulle ha en negativ effekt på valet av
president. Beslutet visade sig ändå
vara det rätta därför att Europas tur
förmodligen kommer 2016. ID-valet
kommer således inte att störa. I uppgiften som internationell direktor har
man en utmärkt möjlighet att följa
med situationen då det gäller valet
av president och kanske även i någon
mån påverka det. Finland i toppen
-kampanjen fortsätter.
Det är en intressant och utmanande situation. Målet är ändå klart:
Harri till president.
Jouko Ruissalo
ID kandidat 2014–2016

Kandidater till 2:a internationell
vicepresident 2014
Inom utsatt tid har sju kandidater anmält sig till 2:a internationella vicepresidentsposten. Valet förrättas 8.7.2013 vid organisationens 97:e
internationella årskongress i Toronto och den som vinner valet kommer att fungera som internationell president perioden 2016–2017

Naresh Aggarwal – från Delhi, Indien fungerade som internationell
direktor åren 1998-2000. Han är företagare och har varit medlem i Batala
Smile Lions Club sedan år 1974.

Salim Moussan – tidigare internationell direktor från Beirut, Libanon
är medlem i Beirut St. Gabriel Lions Club sedan år 1988 och suttit i den
internationella styrelsen 1997–1999.

Steven D. Sherer – kommer från New Philadelphia, Ohio, USA och
M. P. “Mike” Butler – medlem i Kerrville Host Lions Club i Texas,
USA och var medlem (internationell direktor) i den internationella
styrelsen 1984–1986 och innehade uppdrag av internationella styrelsen
åren 2006 och 2007 (board appointee).

Robert E. Corlew – kommer från Milton, Tennessee, USA.
Han innehar en befattning som kansler (domare) och var medlem i
den internationella styrelsen perioden 2011–2013. Han är medlem i
Murfreesboro Lions Club sedan 1978.

medlem i Dover Lions Club sedan år 1980. Han var internationell director
2006-2008 och till yrket är han revisor/ekonomichef.

Eugene M. Spiess – tidigare internationell direktor (2010–2012) från
Moore, South Carolina, USA. Han är medlem i Spartanburg Lions Club
sedan 1981 och är pensionerad högskoletjänsteman och lärare.
Rosane T. Jahnke Vailatti – fungerade som internationell direktor
perioden 2008–2010. Hon är medlem i Jaraguá do Sol Lions Club i Brazil.
Hon har arbetat som lärare och är därtill advokat och hotellägare.
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Historier och känslor bygger upp varumärket
I periodens första nummer av
Lion-tidningen skrev jag om att vi
inlett arbetet på vårt varumärke och
om varumärkesarbetsgruppen. Det är
nu hög tid att redogöra för det som
har hänt!
Arbetet inom arbetsgruppen har
framskridit, via svårigheter och även
stunder av misströstan, mot ljusare
tider. Och det är skäl att med detsamma här i början berätta, att vi
enligt experterna är på färd i rätt riktning. En bra produkt - som vi naturligtvis har - intresserar och säljer, då
den berättar en historia som väcker
känslor och som i bakgrunden har en
konkret gärning och en konkret verksamhet. Och då berättelsen upprepas regelbundet växer och förstärks
intresset – och ett engagemang uppstår för att delta i något som skapar
motsvarande känslor.
Lionsverksamheten är full av
historier och känslor. Historierna
består av klubbarnas arbete för sin
närmiljö, gärningar som skapar gott
humör och glädje för den mottagande parten och för dem som utfört
arbetet och föder en positiv bild av
lionsverksamheten. Kunde det vara
bättre?- Nej, men: vi måste lära oss
att marknadsföra vår produkt och
förmedla ett samstämmigt budskap
om vår verksamhet så att vår produkt
får luft under vingarna.
Som ett gemensamt budskap
har man i detta skede valt ”Lions –
många sätt att göra gott”. I varumärkesarbetsgruppen har vi fått höra av
framtidsforskaren Ilkka Halavalta att
vår verksamhet, sett ur en utomståendes perspektiv, är oöverskådlig och

att vi inte skiljer oss från andra motsvarande organisationer. Av det här
blev arbetsgruppen för en stund förlamad tills vi förstod att vi ska göra
mångsidigheten till vår styrka. Vi har
drygt 940 klubbar, nästan 25 000
medlemmar och servicearbetet bundet till behoven på lokal nivå. Hur
kommer vi vidare? Verksamheten i
varje klubb är unik, varje klubb har
också sin historia att berätta. Man
kan inte ändra, och det ﬁnns heller ingen orsak till att ändra, på varken grundtanke eller arbetssätt. Man
konstaterar frankt att vi har många
sätt att göra gott. Då alla dessa goda
sätt fås samlade via berättelser och
blir till en produkt, är vår verksamhet
inte mera alls oöverskådlig – inte ens
enligt någon utomstående.
Trots att ingen historia är lik den
andra, hittar man bakom dem en
gemensam nämnare, lionsprodukter,
som bygger upp vårt varumärke. I
varumärkesarbetet har vi alltså framför oss följande steg: 1. samla in historier, 2. göra dem till en produkt och
3. marknadsföring av verksamheten.
Under processens gång föds marknadsföringsmaterial. Marknadsföringsprocessen beror sedan helt och
hållet på var och en av oss. Det är
självklart att man behöver hjälp i
marknadsföringen och det vill varumärkesarbetsgruppen erbjuda klubbarna och distrikten under den kommande perioden.
Man har redan börjat samla in historier. Man skrev om saken redan i
LION-tidningen 2/2014 och nu upprepar man det tillsammans med en
vädjan: sänd in historier till varu-

märkesarbetsgruppen. För att utan
dem kan inte varumärkesarbetet
avancera! Man har lovat att frikostigt belöna de bästa historierna!
Man samlar in berättelserna bl.a. på
www-loins.ﬁ – För medlemmar-sidorna
Hurudan hjälp kommer klubbarna
och distrikten sedan att få? Förändringsledarna, -coacherna är med i
varumärkesarbetet som budbärare.
Speciellt de förändringscoacher i
distrikten som utbildades i mars har
blivit invigda i varumärkets hemligheter. Varumärkesarbetsgruppen är
också redo att besöka varje distrikt
tillsammans med leomedlemmar och
på det sättet hjälpa till att få igång
varumärkesarbetet.
Man producerar även material för
distriktens och klubbarnas bruk. Det
ﬁnns roll-up-botten ”Lions-många
sätt att göra gott” som med direktiv hittas på www.lions.ﬁ – För medlemmar-Lionsverksamhetens anvisningar. På kommande är en logo som
man kan använda i sina egna produkter, graﬁska direktiv, brevunderlag o.s.v. Och förhoppningsvis under
nästa period även animation/video
som rullar på YouTube och av vilken
man också kunde göra en TV-reklam
om man bara kunde hitta en lämplig kompanjon och/eller ﬁnansiering.
I animationen väcker man kanske till
liv Lejonet av brons som ﬁnns på förbundets kansli…
Varumärkesarbetsgruppen vill
utmana varje lion: sporra Lionsfältet till att få till stånd en synlighetskampanj som man aldrig tidigare
har skådat och där vi alla är med!

Den utmärkta Röda Fjädern-insamlingen som förverkligas vart tionde
år är inte tillräcklig för att säkerställa vår synlighet för åren som ligger mellan insamlingarna. Men vi
kan utnyttja lionens internationella
servicedag 8.10. som det årligen är
skäl att ta i bruk för en lionsverksamhet som väcker känslor på olika
håll i Finland. Det är klart att man
på förhand omsorgsfullt bör planera
temat för varje servicedag och verksamhetsform. Målet på längre sikt är
att hela fältet skulle beﬁnna sig i ett
sådant skick som anstår ett bra varumärke, senast med tanke på Röda
Fjädern-insamlingen 2016-2017 och
Lionorganisationens 100-årsjubileum.
Kom till varumärkesdisken vid
årsmötet i Björneborg och hämta
din egen varumärkespins och för att
höra mera om våra planer och för att
ge respons. För det behövs!
På hela varumärkesarbetsgruppen
vägnar, ordföranden

A-distriktet blickar ut över gränserna
A-distriktet, som består av 91 klubbar i sydvästra Finland inklusive Åland,
har under de senaste åren gått in för en gränsöverskridande vänskapsverksamhet. Det gäller såväl inom landets gränser som internationellt. Under
perioden 2010–2011 slöt man ett vänskapsavtal med D-distriktet och under
de senaste åren har man varit en trogen gäst på de estländska lionens familjeoch sommardagar. På ett personligt plan har man även, i mån av möjlighet,
deltagit i det Nordiska samarbetsrådets möten, nu senast i januari 2014 i
Hønefoss i Norge.
Då D 120 Estland ﬁrade 25-årsjubileum i april fanns även representanter
för A-distriktet på plats. Som gåva överräckte man ett Alvar Aalto-fat – Vänskapens fat – som är ett vandringspris som årligen ges den estniska klubb
som under verksamhetsperioden bäst har främjat samarbetet och vänskapen med någon ﬁnländsk lionsklubb. Fatet cirkulerar i 25 år och då de estniska lionen ﬁrar sitt 50-årsjubileum tillfaller fatet den klubb som har de
ﬂesta ingraveringarna.
A-distriktets föregående distriktsguvernör Reino Laine och 1:a vice
distriktsguvernör Pertti Tenhunen överräcker vandringspriset till Estlands
distriktsguvernör Andrus Kõre.
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Maarit Kuikka
Generalsekreterare

Förra periodens ekonomi och utsikterna
för den pågående perioden
Vid förbundets årsmöte tar man upp
godkännandet av förbundets bokslut
för perioden 2012–2013 som visar
ett välkommet överskott på 35 205
euro. För det goda resultatet får man
speciellt tacka det lyckade lotteriet
som uppvisade ett nästan 110 000
euro stort nettoresultat. Då resultatet jämförs med budgeten för perioden 2012–2013, kan man konstatera
att resultatet är dubbelt bättre än det
förväntade.

Finanserna
under kontroll
Resultatet för förbundets administration uppvisar ett plus på några
tusen euro (4 475 €). Resultatet
är inte lika bra som under perioden 2011–2012 då det administrativa överskottet var över 14 000 €.
Resultatet är ändå utmärkt då man
beaktar utgifterna (ca 25 000 €)
som föranleddes av kansliets ﬂyttning och en betydande minskning av
hyresinkomsterna (ca 28 000 €) som
berodde på att hyresgästerna i andra
våningen sade upp hyreskontraktet.
Bägge faktorer inverkade i betydande
grad på det administrativa resultatet. Det kan nämnas att man ytterligare lyckats pressa ner administrationens möteskostnader. Överhuvudtaget har alla utgifter som gäller
resor minskat beträffande olika medverkande och verksamhetsformer.
I det administrativa resultatet
syns även de utgifter som hänför
sig till utgivningen av tidningen. Tidningens utgifter har inte vuxit men
under perioden 2012–2013 börjar
man se en riksomfattande trend i en
minskning av annonsinkomsterna.
Det här är en sak som tidningens
redaktionsråd, speciellt under den
pågående perioden, försökt hitta en
lösning på och det fortsätter man
med.
På aktivitetssidan ﬁck lotteriet
redan den uppmärksamhet som det
förtjänade. Tacket för det goda resultatet går till alla lion som deltog i lotteriet. Lotteriet väckte också kritik.
Den är på sin plats men för tillfället ﬁnns det inte alternativa sätt att
skaffa medel för att stöda ungdomsverksamheten. Julkortsförsäljningen
ensam räcker inte till att täcka det
årliga behovet om 100 000 €. Under
perioden 2012–2013 inbringade jul-

kortsförsäljningen ca 90 000 € och
då man drar av kostnaderna blev det
kvar ca 20 000 € för att användas
till stöd för förbundets ungdomsarbete. Utan lotteriet skulle vi ha varit
i nöd. Därför hoppas jag att lotteriet
som föreslagits för perioden 2014–
2015 får ett positivt mottagande och
att man aktivt tar del av det därför
att vår ungdomsverksamhet – t.ex.
ungdomsutbytet, leoverksamheten,
Skeba-ungdomsbandtävlingen eller
musikerna i Orkester Norden – behöver varje kort- och lotteuro!
Balansen för perioden 2012–2013
är 107 000 € mindre än under föregående period. Trots att förbundets
s.k. nettorörelsekapital fortsättningsvis är –19 000 € håller vår ﬁnansiella
ställning ändå tydligt på att förbättras (perioden 2011–2012 var nettorörelsekapitalet –63 000 €).
Allt som allt; lionen kan morra
av tillfredsställelse över bokslutet

2012–2013. Men vad är på kommande?

Investeringarna
fortsätter i måttfull takt
Den pågående verksamhetsperioden
inleddes med en förhöjning av medlemsavgiften om 5 € som hade budgeterats bl.a. för rekrytering av en
ny arbetstagare och för elektronisk
fakturering. En ekonomisk hotbild
utgjorde verksamhetsutrymmena
i Lionhusets III-våning, som man
inte hade fått uthyrda före perioden
började. Augusti inleddes i glada
tecken då man hittade en ny hyresgäst. Senare på hösten anställde man
en service- och medelinsamlingssekreterare som började arbeta i början av januari. Jämfört med det budgeterade har man på det här sättet
fått inbesparningar på lönesidan och
hyresintäkterna har ökat.

I förbundet har man under den
pågående perioden arbetat för allt
man är värd med olika saker som
berör dataadministration. Perioden började med genomgående förnyande av medlemsregistret och förbundets www-sidor. För julkortsförsäljningen grundade man en nätbutik. Vid årsskiftet har man fortsatt
med IT-utvecklingsarbetet genom
att göra upp en dataadministrationsstrategi i vilken man har deﬁnierat
de mest centrala utvecklingsprojekten och kritiska punkter. Den mest
brådskande åtgärden som gjordes var
att ﬂytta över ekonomihanteringsprogrammen och -data till en extern
server därför att kapaciteten hos förbundets egen server inte räckte till
då man övergick till elektronisk fakturering. På det här sättet kunde
man överföra säkerställande av data
i tillförlitligare ”händer”. Utöver de
nämnda åtgärderna har man uppdaterat programvara och apparater.
Och utvecklandet av medlemsregistret sker fortsättningsvis.
Allt det som ovan har nämnts
betyder på klar svenska utgifter, men
investeringarna har varit oundvikliga
för att förverkliga förbundets grunduppgift att ge klubbarna en högklassig och effektivt betjäning.
Grundrenoveringar av och investeringar i olika funktioner fortsätter.
Lionshusets alarm- och passerkontroll och kansliets telefonsystem bör
förnyas under det kommande året.
Husets fönsterrenovering får anstå
till perioden 2015–2016. Det ﬁnns
orsak att i någon mån investera i att
öka synligheten för vår verksamhet
i varumärkeshänseende men även
i det fallet förlitar man sig i första
hand på uppﬁnnesrikedom och ﬂit,
inte på euron.
Försäkringsbolaget IF:s utrymmen
på gatunivån frigörs också 1.8.2014.
Man sätter ut utrymmena på hyresmarknaden men de kan också tas i
bruk som mötes- och utbildningsutrymmen ifall någon hyresgäst inte
dyker upp.
Summa summarum; vi lever sparsamt. Vi lägger ner pengar på sådant
som består även under kommande år
och som för vår gemensamma lionssak maximalt framåt.
Maarit Kuikka
Generalsekreterare
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Service- och medelanskaffningsaktiviteter
perioden 2014–2015
Under den kommande verksamhetsperioden kommer service- och medelanskaffningsaktiviteterna på förbundsnivå att
erbjuda klubbarna alternativ som
man kan ta till sig efter smak och
tycke.
Bland utbudet på aktiviteter ﬁnns
sådana som är bekanta från tidigare
såsom Näsdagen då man under hösten fritt kan visa lite tokeri från lionens sida. Under hösten kommer
till försäljning ett nytt utbud av julkort och lotter med ﬁna vinster. Det
är bra att komma ihåg att av kortens försäljningspris stannar 50 %
hos klubben för egna aktiviteter och
den del som blir hos Lionsförbundet, efter att kostnaderna avdragits,
används i sin helhet till att stöda
lionsförbundets ungdomsverksamhet. Samma gäller även lotteriets försäljningsinkomster. De här inkomsterna gör det möjligt att
– Stöda barnens och ungdomarnas
uppväxt (ungdomsutbyte och
ungdomsläger, Leo-ungdomsarbete, Ungas Arena).
– Stöda barnens och ungdomarnas
kulturarbete (Skeba ungdomsbandtävlingen, stöda unga ﬁnländska symfonimusikers deltagande i nordiska övningsläger,
unga ﬁnländska musikers deltagande europeiska lionens musiktävling).
För nästa period utlovas också nya
aktiviteter såsom Tack veteranerna!serviceaktiviteten där man besöker
veteraner och hjälper dem i små vardagliga sysslor. En annan ny aktivitet är ’Trygg på vägen’ där man,
såsom namnet säger, inriktar sig på
att öka de unga mopedisternas traﬁksäkerhet. Som en ny aktivitet har
vi också Nya Barnsjukhuset 2017 till
vilket distrikten och klubbarna ﬂitigt har donerat pengar redan sedan
senaste vår.
Under nästa period börjar man
även förbereda det som är på kommande vilket innebär att Röda
Fjädern
2016–2017-kampanjens
förberedelser inleds under perioden
2014–2015. Målgruppen för Röda
Fjädern-insamlingen är de unga men
före det, under den föregående perioden, har klubbarna möjlighet att
stöda såväl unga som gamla, våra
hedermedborgare krigsveteranerna!
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SERVICE- OCH MEDELANSKAFFNINGSAKTIVITETER 2014–2015
Aktivitetens namn
Serviceaktiviteter

Genomförande

1. Tack veteranerna! -aktiviteten

Viktigt att komma ihåg: servicedag 8.10.2014, självständighetsdagen
6.12.2014, dagen för vinterkrigets slut 13.3.2015 och nationella
veterandagen 27.4.2015

2. Nya Barnsjukhuset 2017

Klubbens donationer och bössinsamling under hela perioden

3. Näsdagskampanjen

Bössinsamling 9.10.2014 – 9.11.2014. Mediakampanjer för att få fart
på insamlingen börjar 9.10 och fortsätter via olika kanaler ända fram till
Näsdagen 7.11.

4. Trygg på vägen-aktiviteten

Utbilning av utbildare börjar på 8 orter under hösten 2014 och
teoriutbildningen om traﬁksäkerhet för 8:e klassister våren 2015.

Sri Lanka-arbetsgrupperna med utomstående ﬁnansiering
5. Ratnapura ögonsjukhus

Hösten 2014

6. Sällskapet Lionsvännerna

Insamlingen av använda glasögon fortsätter enligt tidigare mönster
och insamlingshögkvarteret ﬁnns i Ulfsby/Björneborg.

Medelanskaffning
7. Kort

Klubbarna får direktiv och julkortsmodeller genast i början av hösten.
Beställningarna elektroniskt via nätbutiken www.lionsverkkokauppa.ﬁ

8. Lotter

Försäljningstid i klubbarna 1.9.2014–31.1.2015.

9. Katastrofverksamhet/ALERT

Donationer kan man göra fortsättningsvis.

10. Röda Fjädern-insamlingen
2016–2017

Planering av aktiviteten och utseende av arbetsgruppen har inletts och
klubbarna får regelbundet information om hur förberedelserna framskrider.

Ytterligare information ger distriktens service- och medelanskaffningsansvariga:
Distriktens Service- och medelanskaffningsansvariga 2014–
Distrikt Ansvarsperson

Klubb

Mobiltelefon

e-post

A

Erkki Ääritalo

LC Turku/Archipelago

0400 620 529

erkki.aaritalo@lions.ﬁ

B

Reijo Stedt

LC Espoo/Matinkylä

0400 755 406

reijo.stedt@lions.ﬁ

C

Heidi Sihvonen

LC Lahti/Vellamot

040 700 0600

heidi.sihvonen@lions.ﬁ

D

Juhani Nyyssönen

LC Pyhtää-Pyttis

050 550 9946

juhani.nyyssonen@lions.ﬁ

E

Tuija-Liisa Sulonen

LC Tampere Näsinneula

040 779 5100

tuija.sulonen@decens.ﬁ

F

Birgitta Rajala

LC Alavus/Kuulattaret

040 845 7857

birgitta.rajala@lions.ﬁ

G

Taisto Kotila

LC Laukaa

0400 501 399

taisto.kotila@lions.ﬁ

H

Tuula Rasimus

LC Savonlinna/Linnatar

0400 556 435

tuula.rasimus@lions.ﬁ

I

Ari Brunni

LC Liminka/Liminganlahti

040 841 9080

ari.brunni@gmail.com

K

Urho Karhu

LC Rautalampi/Malvi

0400 272 572

urho.karhu@lions.ﬁ

L

Jarmo Rastas

LC Rovaniemi/Lainas

050 583 1097

jarmo.rastas@lions.ﬁ

M

Hilve Reijonen

LC Huittinen/Gerda

040 765 6948

hilve.reijonen@lions.ﬁ

N

Pentti Hiltunen

LC Mäntsälä

040 558 6488

pentti.hiltunen@pp6.inet.ﬁ

O

Kerttu Illikainen

LC Ylivieska/Savisilta

040 413 9838

kerttu.illikainen@lions.ﬁ

Kyrkokonsert som blivit tradition
i Pedersöre kyrka i Jakobstad

Loppisvimmel i Tenala då LC Tenala-Bromarf ordnar loppmarknad.
Foto: Göran Elf.

Loppmarknaden i Tenala
ﬁrar 40 år
Loppmarknaden utgör den viktigaste inkomstkällan för LC Tenala-Bromarf.
Detta år är jubileumsår, Loppisen fyller 40 år.
Under dessa år har den natursköna Museigården i Tenala kyrkby utgjort
den fast punkten för den traditionella Loppmarknaden som äger rum lördagen efter midsommarhelgen. Besökarantalet brukar uppgå till över tusen
betalande. I själva verket är besökarantalet större. Loppisen utgör en del av
de traditionella evenemangen i våra bygder. Till vår loppmarknad kommer
man för att fynda, träffa bekanta och allmänt trivas.
När verksamheten startade 1974 var loppmarkander inte någonting vanligt. Därför var också tillgången på goda varor stor. Tiderna har dock förändrats. Det har blivit mindre av de verkliga fynden, men ändå har vi årligen
kunnat samla ihop ett stort och brett utbud av ﬁna bruksföremål, framtidens antikviteter och en del rara fynd till vår auktion som sedvanligt ingår
i programmet för dagen.
Loppmarknaden utgör klubbens viktigaste inkomstkälla. För att kunna
samla på loppisvaror under hela året och att väl kunna bevara dem har
klubben byggt ett lager. Projektet tog ﬂera år i anspråk med början av rivning av den byggnad (1996) som sedan uppfördes på ny tomt i Tenala färdig att användas 2005.
Tiderna har förändrats under dessa 40 år. Men grundtanken lever kvar.
Genom klok återanvändning samlas det in penningmedel som kan delas ut
årligen till olika projekt på klubbens område.
Denna sommar 2014 kommer auktionen att vara mera välförsedd än på
många år. Flera intressanta dyrgripar kommer att auktioneras ut. Vi ser fram
emot lördag den 28 juni kl. 13.00 då loppmarknaden öppnas detta år. En
tidpunkt som förberetts under intensiva dagar, med uppbyggnad och varutransporter så att allt skall vara klart när den förhoppningsvis talrika publiken
strömmar till för att trivas, träffas, fynda och inte minst hjälpa oss att hjälpa.
Anders Lindström, LC Tenala-Bromarf

Så ska det vara…
i det senaste numret av Liontidningen (2/2014) hade kandidaten
till vice ordförandeposten för den kommande perioden begåvats
med både fel förnamn och fel liontitel. Det är alltså fråga om DG
Jari Rytkönen och ingen annan.

Lions klubbarna LC Jakobstad, LC
Jakobstad/Malm, LC Jakobstad-Pedersöre Linnéor och LC Pedersöre arrangerade en välbesökt konsert 16.2.2014.
Programmet kretsade kring temat ”En
Hjälpande hand”, mycket passande då
vändagen var 14.2.
Lionsbroder S-O Engström från
värdklubben, hälsade välkommen och
tackade de medverkande för deras frivilliga insats.
Kyrkokonserten inleddes med
preludium av Diana Häggblom.
Övriga medverkande var Betaniakören, Pernilla Mattjus till ackompanjemang på gitarr av Daniel Englund,
Kristoffer Streng till ackompanjemang på piano av Christian Gull, Rolf Wallendahl på saxofon ackompanjerad på piano av Marcus Söderström och
Nykarleby Manskör med Heléne Nyberg under ledning av Thomas Enroth.
Andakt hölls av Hans Häggblom.
Alla framträdanden var njutbara, men speciellt Kristoffer Strengs tolkning av You’ve Got a Friend blev kvar i minnet. Intäkterna från konserten går
till diakonin i Jakobstad och Pedersöre församlingar och till Kvinnojouren.

Händelsekalender för
verksamhetsperioden 2014
Styrelsens möte fredag 6.6.
24.5. Utbildning för 2:a VDG (kommande 1:a VDG), Helsingfors
25.5. Utbildning för 2:a VDG (perioden 2014 - 2015), Helsingfors
6.6.
Guvernörsrådets möte, Björneborg
6–8.6. Årsmötesveckoslut, Björneborg
8.6.
Guvernörsrådets 2014 - 2015 konstituerande möte, Björneborg
4–8.7. Internationella årsmötet, Toronto, Kanada
Lions FM-tävlingar som arrangeras 2013–2014:
24.5.2014
Lions FM-Mölkky, arrangör LC Kausala
14–15.6.
Lions FM-Golf, arrangör LC Nilsiä
Flera händelser på adressen www.lions.ﬁ – för medlemmar – årsklocka
eller på aktuella sidor i årsboken 2013–2014.
Guvernörsrådets möten perioden 2014–2015:
29–31.8.2014 Helsingfors, arrangörer LC Helsinki/Soihdut och
Helsinki/Vuosaari
23.11.2014 Ylivieska, arrangörer LC Ylivieska, LC Ylivieska/Huhmari
och LC Ylivieska/Savisilta
20–22.2.2015 Villmanstrand, arrangör LC Lappeenranta i samarbete med
LC Lappeenranta/Rakuunat och LC Lappeenranta/Weerat.
Lions FM-tävlingar som arrangeras under perioden 2014–2015:
Hagelgevärsskytte, Ylistaro 26–27.7.2014
Schack, LC Ylihärmä, 4.10.2014
Orientering, LC Sipoo/Pornainen, 4.10.2014
Skidning, LC Kuhmo/Kuhmoniemi, 2015
Bowling, LC Rauma/Ruori, februari-mars 2015
Golf, LC Hämeenlinna/Wanaja, juni 2015
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,GD)RUVHOO
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RLQ
HUllQODL
VHQ DKDDHOl
P\NVHQ NXQ
RVDOOLVWXLQ &SLLULQ OHLMRQLHQ NRX
OXWXVWLODLVXXGHQ \KWH\GHVVl MlU
MHVWHWW\\Q OHRMHQ WLODLVXXWHHQ
3LLULSUHVLGHQWWLPPH &DPLOOD ROL
NXWVXQXW NDLNNL SLLULQ OHRW SDLNDOOH
RSSLPDDQ HVWHHWW|P\\GHVWl MD
VXXQQLWWHOHPDDQ WXOHYDD NDXWWD
(VWHHWW|P\\GHVWl PHLOOH NHUWRL
5LLKLPlHQ 6HXGXQ ,QYDOLGLW U\Q
5,19$  -DQ +XRSDLQHQ +lQ RQ
MRXWXQXW HSlRQQLVHQ VDWWXPXNVHQ
VHXUDXNVHQDS\|UlWXROLLQMDWXOLQ\W
NHUWRPDDQ OHRLOOH NRNHPXNVLVWDDQ
7DSDKWXPDQ WDUNRLWXNVHQD ROL SRK
MXVWDD VDPDOOD YLLNROOD MlUMHVWHWW\l
&SLLULQ OHRMHQ \KWHLVWl :KHHOPDS
DNWLYLWHHWLD
-DQDORLWWLN\V\PlOOlPHLOWlPL
WlHVWHHWW|P\\VRLNHDVWDDQWDUNRLW
WDD(QROOXWWXOOXWDMDWHOOHHNVLHWWl
VXXULQRVDPHLVWlWDUYLWVHHWRGHQ
QlN|LVHVWL HVWHHWW|PLl NXONXUHLWWH
Ml MRVVDLQ YDLKHHVVD HOlPllQVl
3\|UlWXROLQ Nl\WWlMlW HLYlW VXLQ
NDDQ ROH DLQRD :KHHOPDSDNWLYL
WHHWLQNRKGHU\KPl2OHWNRVLQlWXO
OXW DMDWHOOHHNVL PLWHQ SlUMlLVLW MRV
VDWWXLVLWYDLNNDNDWNDLVHPDDQMDOND
VLXUKHLOOHVVD"7DLMRVMRXGXWMRVNXV
OLLNNXPDDQ ODVWHQYDXQXMHQ NDQV
VD" (QWl PLWHQ SlUMlLVLW VHQLRULQD
NDXSXQJLOOD UROODDWWRULQ NDQVVD"

,
7
+
(
/
2

(

/



(VWHHWW|P\\V RQ WRGHOOD PHLGlQ
NDLNNLHQDVLDMDHWXYDLN
NHL VLWl DLQD WXOH
PLHWWLQHHN
VL (VWHHWW|
P\\V SDUDQ
WDD
LKPLVWHQ
PDKGROOLVXXNVLD
OLLNNXD MD WRLPLD
\KWHLVNXQQDVVD
(VWHHWW|P\\V P\|V
HGLVWllLKPLVWHQWDVD
DUYRDMDYlKHQWllV\UMl\W\PLVWl(L
Nl HVWHHWW|P\\V WDUNRLWD VLWl HWWl
LKPLQHQSlUMllDXWHWWXQD0HNDLN
NLKDOXDPPHPLHOXXPPLQROODLWVH
QlLVLlMDS\VW\lKRLWDPDDQSlLYLWWlL
VLlDVLRLWDPPHLOPDQWRLVWHQDSXD
2OL WRGHOOD XSHDD VDDGD -DQ
NHUWRPDDQ RPLD NRNHPXNVLDDQ MD
YDVWDDPDDQPHLGlQN\V\P\NVLLP
PH2QSDOMRQVHOODLVLDDVLRLWDMRL
KLQHLHGHVWDMXDNLLQQLWWllKXRPLRWD
HQQHQNXLQWRLQHQRVRLWWDDKDQND
OXXGHW 2OHWNR HVLPHUNLNVL PLHWWL
Q\WPLWHQYDLNHDDS\|UlWXROLOODRQ
SllVWlSDQNNLDXWRPDDWLQOlKHOOHMD
YLHOlQLLQHWWHLYlWNDLNNLMRQRVVDROL
MDWQlHWXQQXVOXNXDVL",WVHROLQDMD
WHOOXWHWWlNRUNHXVRQDLQRDKDDVWH
SDQNNLDXWRPDDWHLVVD PXWWD ULLWWl
YlQOlKHOOHSllVHPLQHQKlQRQ\K
WlVXXULKDDVWH6XXULNLLWRV-DQLOOH
MD5,19$OOH\KWHLVW\|VWlWlVVlDN
WLYLWHHWLVVD

9RLW OXNHD &SLLULQ :KHHOPDS
DNWLYLWHHWLQ RQQLVWXPLVHVWD WlVWl
OHKGHVWl 7RLYRWWDYDVWL PRQHW NOX
ELW 6XRPHVVD LQQRVWXYDW WRWHXW
WDPDDQ WlPlQ XSHDQ DNWLYLWHHWLQ
NHYllQ DLNDQD RVDQD (XURRSDQ
OHRMHQ NDPSDQMDD $NWLYLWHHWWL HL
YDDGL MXXULNDDQ HVLYDOPLVWHOXMD MD
VHQ YRL WRWHXWWDD NXLQND SLHQHOOl
WDLVXXUHOODSRUXNDOODWDKDQVD9RLW

*5$3+
5$3
5$
$3+,,&
$3+
,&672&.
72&
&.
.

YDLNNDOLVlWlRPDQOlKLNDXSSDVLOLV
WDDQ MRV VLWl HL YLHOl VLHOWl O|\G\
+HOSSRDMDYDLYDWRQWDHLN|"0XLV
WD UDSRUWRLGD NOXELVL :KHHOPDSLV
WD (XURRSDQ OHRMHQ )DFHERRNWD
SDKWXPDVVD /(2V JR :KHHH  MD
NHUWRD RVDOOLVWXPLVHVWDQQH P\|V
,/2OOHPPH.DLVD6DUNNLVHOOH
,ORLVWD MD DNWLLYLVWD NHVlQRGR
WXVWD

6XRPHQ/HRMHQKDOOLWXV

9XRWHQL6/+VVD
7HNVWL /RWWD8RWLOD'SLLULSUHVLGHQWWL

6

XRPHQ /HRMHQ KDO
OLWXNVHQWlPlQNDX
GHQ PRWWR ´bOl Mll
QXUNNDDQ Q\KUllPllQ´ RQ
DLQDNLQ PLQXQ RVDOWDQL WR
WHXWXQXW YLLPHLVHQ YXRGHQ
DLNDQD 0HQRD MD PHLQLQNLl
RQ ULLWWlQ\W QLLQ NRXOXQ NXLQ
KDUUDVWXVWHQNLQSDULVVDHLNl
WXUKDDQ NRWRQD ROHVNHOXXQ
ROH SllVV\W N\OOlVW\PllQ
/HRWRYDWWDUMRQQHHWPLQXOOH
UXWNDVWL KDXVNDD DMDQYLHWHW
Wl\PSlULYXRGHQQLLQRPDQ
NOXELQL NXLQ KDOOLWXNVHQNLQ
RVDOWD
.DXVL OlKWL Nl\QWLLQ KXLNHDQ
KDXVNDVVD MD NHVlLVHVVl YDLK
WRNRNRXNVHVVD MRVVD HQVL NHU
WDDSllVLQNXQQROODWXWXVWXPDDQ
PXLKLQKDOOLWXNVHQMlVHQLLQ2SLQ
P\|VSDOMRQXXWWDMDPLQXOOHVHO
NH\W\L PRQLD KDOOLWXNVHQ WHKWl
YLl (L VH QLLQ PRQLPXWNDLQHQ
RUJDQLVDDWLRROHNDDQ
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(KNl NDXGHQ KDXVNLQ WD
SDKWXPD ROL <OLYLHVNDQ NRX
OXWXVSlLYlW MRND ROL MXXUL Wl\
GHOOLQHQ FRPER NRXOXWXVWD
K\YlQWHNHYlLV\\WWlMDKDXVNDQ
SLWRD6XXULMRXNNRXXVLDWXWWD
YXXNVLD MD Nl\WLQ LWVHQL SRK
MRLVLPPDVVD RVDVVD 6XRPHD
MRVVDLNLQlHQQHQ0DKWDYDWD
SDKWXPDMDNRNHPXV
0\|V KDOOLWXNVHQ NRNRXV
YLLNRQORSXW RYDW ROOHHW DQWRL
VLD 2OHQ RSSLQXW SDOMRQ XXVLD
MD PLHOHQNLLQWRLVLD IDNWRMD NR
NRXVNl\WlQQ|LVWl MD HULODLVLV
WDDVLDNLUMRLVWDMRWNDROLYDWPL
QXOOHYLHOlXXVLDMXWWXMD(QQHQ
NDLNNHDRSLQYDOWDYDVWL/HRLVWD
MlUMHVW|QlQLLQNDQVDLQYlOLVHV
Vl NXLQ VXRPDODLVHVVDNLQ PLW
WDNDDYDVVD +DOOLWXNVHQ DQVL
RVWDSllVLQSLQWDDV\YHPPlOOH
MDVDLQNXXOODPRQLVWDKLHQRLVWD
WRWHXWHWXLVWD MD LGHRLGXLVWD DN
WLYLWHHWHLVWD PLNl DQWRL SRQWWD

RPDQ NOXELQ WRLPLQWDDQ .lVL
W\NVHQL OHRLVWD ODDMHQL MD NRLQ
ROHYDQL PXNDQD LGHRLPDVVD
PLKLQ VXXQWDDQ 6XRPHQ /HRW
OlKLDLNRLQDNHKLWW\YlW
3DUDVWD
6/+YXRGHVVD
QL RYDW ROOHHW XXGHW LKPLVHW MD
NRQWDNWLW VHNl HULODLVHW SDLNDW
MDWLODLVXXGHWMRLKLQROHQSllV
V\W WXWXVWXPDDQ 8XGHW DVLDW
RYDW ULNDVWXWWDQHHW HOlPllQL
MD NRNHPXVSLLULQL RQ ODDMHQWX
QXW2OLVLQVDDWWDQXWMllGlWlV
WlNDLNHVWDSDLWVLLOPDQKDOOLWXV
NDXWWD
-RV Q\W VLQXVVD KHUll SLH
QLNLQ NLLQQRVWXV ROH WDUNNDQD
7lKlQ NDLNNHHQ RQ QLPLWWlLQ
KHOSSR SllVWl PXNDDQ VLOOl
UDWNDLVXRQ\NVLQNHUWDLQHQKDH
6XRPHQ /HRMHQ KDOOLWXNVHHQ
-RVPLHOLWXXVLDNRNHPXNVLDMD
WDKGRW SllVWl WXWXVWXPDDQ Ol
KHPPLQ 6XRPHQ OHRSHUKHH
VHHQ6/+RQVLQXQSDLNNDVL

7XOHPXNDDQ
WDUWXWRLPHHQ
0llUlDLNDDQ PHQQHVVl
6XRPHQ /HRMHQ KDOOLWXN
VHOOH WXOL \NVL KDNHPXV
KDOOLWXNVHQ VLKWHHULNVL
0XXWYLUDWWl\WHWllQYXR
VLNRNRXNVHVVD 9LHOl RQ
VLLV PDKGROOLVWD SllVWl
PXNDDQ
.\V\ OLVll 6/+Q SUHVL
GHQWLOWl $LQR0DLMD /DLWL
VHOWD DLQRPDLMDODLWLQHQ#
OHRFOXEV¿ 

ZZZOHRFOXEV¿

6XRPHQ/HRW

/HRPDDLOPDQ
WDSDKWXPD
NDOHQWHUL
:LH*HKW¶V"
+RJ\KtYMiN"
0HUKDED6HUHIH
&LDR&RPHVWDL"
=GUDYR.DNRVL"



7lKGHOOl PHUNLWW\LKLQWDSDKWXPLLQRQOlKG|VVlVXRPDODLVLD
/HRMD±OLLW\URKNHDVWLPXNDDQPDWNDOOH

5XRWVLQ/HRMHQYXRVLNRNRXV/LQN|SLQJ
5XRWVLQOHRLVVDRQXXWWDSRWNXD$NWLLYLVHWUXnWVDODLVHW
WRLPLYDWP\|VSDOMRQ\KGHVVlQXRUHQNDPSXVOLRQVNOX
ELQNDQVVDMRNDNRRVWXX\OLRSLVWRRSLVNHOLMRLVWD7XWXV
WXMRQ\WQDDSXULQXXVLLQOHRLKLQQLLQV\NV\OOlWXOHYDVVD
6ZHHNHQGLVVlROODDQMRYDQKRMDWXWWXMD
.URDWLQ/HRMHQYXRVLNRNRXV.URDWLD
7LHVLWN| HWWl XXVLPPDVVD (8PDDVVD .URDWLDVVD RQ
P\|VOHRMD"/lKGHWDUNDVWDPDDQWLODQQHKHQNLOlNRKWDL
VHVWL









3XRODQ/HRMHQYXRVLNRNRXV
%HOJLDQ/HRMHQYXRVLNRNRXV%HOJLD
6XRPHQ/HRMHQYXRVLNRNRXV7DPSHUH  
6XRPHQ/HRMHQNDXGHQSllWDSDKWXPD/XYDVVDKDXV
NDDRKMHOPDDMDNRNRYLLNRQORSXQSDNHWWLYDLQ¼OHR
6HXUDDYDQNDXGHQWDSDKWXPLD

8XWLVLD6XRPHVWD
MDPDDLOPDOWD

/LRQV&OXE,QWHUQDWLRQDO&RQYHQWLRQ7RURQWR
/HR&OXE<OLYLHVNDMlUMHV LQQROOD HQVL NDXGHQ KDDVWHLWD MD
7DSDKWXPDDQ RQ OlKG|VVl P\|V HXURRSSDODLVLD OHRMD ±
,/2QHXYRVWRDXWWDDHXURRSSDODLVLD/HRMDO|\WlPllQWRL WLNLLUDVWRUVWDLQDSHULQWHHNVLPXR LORMD9DUVLQNLQQ\WNXQSLLULLQVDD
GRVWXQHHQ SllVLlLVPXQDMDKGLQ WLLQYLLGHVNOXEL
VHQVDWDSDKWXPDVVD
/HR(XURSD)RUXP,VWDQEXO  
.HVlQORSXVVDRQWLHWHQNLQOHRWDSDKWXPLHQKHOPL/()MR
NDWlQlYXRQQDMlUMHVWHWllQ,VWDQEXOLVVD

7DSDKWXPDDQ RVDOOLVWXL  ODVWD
/HRW SLWLYlW P\|V OHRLQIRQ SDL
NDOOLVHOOD \OlDVWHHOOD ,QIRVWD WDUW
WXLPXNDDQOHRWRLPLQQDVWDNLLQ
QRVWXQXWWDMDNXXVLLQQRNNDLQWDRQ
MR Nl\Q\W NRNRXNVHVVD MD DNWLYL
WHHWLVVl+\Yl<OLYLHVND

6ZHHNHQG8SVDOD5XRWVL
6ZHHNHQGHOL5XRWVLQNDQVDLQYlOLQHQ/HRYLLNRQORSSXMlU
MHVWHWllQ8SSVDODVVD2KMHOPDVVDRQPX
 /HR &OXE (VSRR'RZQ
NDYDD\KGHVVlRORDVRVLDDOLQHQDNWLYLWHHWWLMRNDOLLWW\\$I
WRZQ MlUMHVWL  /DVWHQNXWVXW
ULNNDDQMDEXVVHLKLQWXWXVWXPLVWDUXRWVDODLVHHQNXOWWXXULLQ
/XH OLVll WDSDKWXPDVWD VHXUDD
MDXXVLDNDYHUHLWD
YDVWD/HROHKGHVWl
/LRQV(XURSD)RUXP%LUPLQJKDP8.
/HR(XURSD3UH)RUXP*HOVHQNLUFKHQ6DNVD
/HR(XURSD)RUXP*HOVHQNLUFKHQ6DNVD

 &SLLUL YDOLWVL SLLULNRNRXN
VHVVDDQ HQVL NDXGHQ SLLULSUHVL
GHQWLNVHHQ&DPLOOD(NPDQLQ/HR
&OXE-lUYHQSllVWl &DPLOOD RQ
KRLWDQXWWHKWlYllPDOOLNNDDVWLWlO
OlNDXGHOODMDRGRWWDD

 /HR &OXE -lUYHQSll WRL
YRWWLKXKWLNXXVVD6XYL1|MGLQPX
NDDQLORLVHHQMRXNNRRQVD
 /HR &OXE +lPHHQOLQQD
MXKOL YLLPH YLLNRQORSSXQD YXRWL
VFKDUWHUHLWDDQ (KNl VHXUDDYDV
VD /HROHKGHVVl RQ WDUNHPSL UD
SRUWWLWDSDKWXPDVWD"
 /HR &OXE 9LKWL MlUMHVWL
 RQQLVWXQHHVWL SHULQWHLVHQ
ODVWHQ LOPDLVHQ OHIIDSlLYlQ
3lLYlRQQLVWXLK\YLQ
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/(),VWDQEXOWXOHH
7XOHVLQlNLQPXNDDQ
7HNVWL.DLVD6DUNNLQHQ,/26HQQL+DXWDOD'/

/

HR (XURSD )RUXP

,VWDQEXO7XUNNL

3lLYl
(QVLPPlLVHQl
SlLYlQl
VDDYXW OHQWRNHQWlOOH MRVWD VL
QXW YLHGllQ VKXWWOHN\\GLOOl
WDSDKWXPDSDLNNDQDWRLPLYDOOH
%HVWZHVWHUQùLOH*DUGHQV+R
WHOOLOOD/XYDVVDRQXSHDDUXR
NDD VHNl WXWXVWXPLVWD XLPD
DOWDDOOD 8XVLOOH WXORNNDLOOH RQ

QHZ FRPHUVZRUNVKRS MRVVD
NHUURWDDQ/()LQVDORMD

6(11,+$87$/$

3lLYl
3lLYl DONDD DYDXVVHUH
PRQLDOOD MRVVD RQ LOR QlKGl
MD NXXOOD HUL PDLGHQ NDQVDO
OLVSXNXMDMD±ODXOXMD6HUHPR
QLDDQ SXNHXGXWDDQ VLLVWLVWL MD
ILLOLVWHOOllQ OHRMHQ \KWHHQNXX
OXYXXWWD ,OWDSlLYlOOl DONDYDW
YDOPLVWHOXW LOODQ PDLGHQ HVLW
WHO\\Q 3UHVHQWDWLRQRI&RXQW
6(11,+$87$/$

ULHV32& MRNDRQ\NVL/()Q
KDXVNLPPLVWDRVLRLVWD

3lLYl
3lLYl DORLWHWDDQ KDXVNRLO
ODZRUNVKRSHLOODMRLVVDWXWXV
WXWDDQWXUNNLODLVHHQNXOWWXXULLQ
MD SHULQWHLVLLQ ,OODOOD RQ YXR
URVVD³YDNDYD´PDLGHQHVLWWH
O\MRVVDHVLWHOOllQHULPDLGHQ
DNWLYLWHHWWHMDNXOXQHHQNDXGHQ
YDUUHOWDHVLWHOWlYlWDNWLYLWHH
WLWRYDWHULWWlLQXSHLWDMDLQVSL
URLYLD
6(11,+$87$/$

3lLYl
0DWNDLOXDYDUWDD7LLVWDLQD
YRLWWXWXVWXDKDOXDPDDVLQlK
WlY\\WHHQXSHDVVD,VWDQEXOLV
VD 9RLW YDOLWD YLLGHVWl HUL RK
MHOPDYDLKWRHKGRVWD

6XOWDQDKPHW2OG7RZQ
7RXU

6SLFH %D]DDU DQG
*UDQG%D]DDU7RXU

5HYROXWLRQ 7RXU LQ
7DNVLPWKURXJK*DODWD

3ULQVVLQ VDDUHQ NLHU
URV

2VWRVNLHUURV
6(11,
(11 +$87$
7$
$/$
1lKWlY\\GHQ YDOLQWD Wl\
W\\ WHKGl UHNLVWHU|LW\HVVl MR
WHQRWDWKDQVHOYllPLKLQPDK
WDYDDQ QlKWlY\\WHHQ KDOXDW
PHQQl7lPlQMlONHHQRQYXR
URVVD 3UH*DDOD MRVVD NLHU
UlPPH YHQHHOOl PXXWDPDQ
WXQQLQ %RVSRULQVDOPHOOD LKDLO
OHVVDPPHXSHLWDPDLVHPLD

3lLYl
2Q YDNDYLHQ ZRUNVKRSSL
HQ DLND :RUNVKRSHLVVD MDH
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WDDQLGHRLWDVHNlNRNHPXNVLD
OHRWRLPLQQDVWDHULPDLGHQYl
OLOOl 7lPlQ MlONHHQ RQ PDK
GROOLVXXVWDYDWDVHNlDLHPSLD
HWWl Q\N\LQHQ NDQVDLQYlOLQHQ
MRKWDMDW0'7XUNLVWD

3lLYl
$DPXOOD RQ NLHUURV ùLOHQ
DOXHHVHHQ MRQND MlONHHQ RQ
YXRURVVD VRVLDDOLQHQ DNWLYL
WHHWWL 6RVLDDOLVHQD DNWLYLWHHW
WLQD PDDODDPPH HULWWlLQ N|\
KlQNRXOXQVHLQlW.RXOXOODHL
ROHYDUDD\OOlSLWllHLNlNRUMDWD
NRXOXUDNHQQXVWDMRWHQWXUNNL
ODLVHWOHRWRYDWNHNVLQHHWDQWDD
ODSVLOOH SDUHPPDQ RSLVNHOXLO
PDSLLULQ0DDODXNVLOODS\ULWllQ
LQQRVWDPDDQ ODSVLD OHLNNL
PllQMDNHKLWWlPllQLWVHllQ
,OODOOD RQ YXRURVVD YLLNRQ
KXLSHQQXV*DDOD,OODVWDWXOHH
PDKGROOLVHVWLHOlPlVLXQRKWX
PDWWRPDPSLD *DDODLOWDDQ
SXNHXGXWDDQ MXKODDVXLKLQ MD
QDXWLPPHKLHQRQLOODOOLVHQVH
Nl PXLVWHOHPPH LKDQDD YLLN
NRD

3lLYl
$ODPPH YDOPLVWDXWXD NR
WLLQ OlKW||Q 3HUMDQWDLQD SL
GHWllQ SllWWlMlLVVHUHPRQLD
MRVVD VDDPPH QDXWWLD YLLNRQ
DQWLPLVWDVHNlNLLWWllWXUNNLODL
VLDOHRMD3lLYlPHQHHK\YlQ
WXQQHOPDQMDOHSSRLVDQRKMHO
PDQPHUNHLVVl

/lKW|SlLYl
3DOMRQN\\QHOHLWlMDV\GlQ
Wl\QQl UDNNDXWWD MDWNXX RVDO
OLVWXMLHQPDWNDPDDLOPDOOH

ZZZOHRFOXEV¿

6XRPHQ/HRW

/lKGH/()LLQ
WRLPLQlLQ
 0HQHRVRLWWHHVHHQZZZOHIRUJMDUHNLVWHU|LG\0XLVWD
PDNVDDRVDOOLVWXPLVPDNVXGHDGOLQHHQPHQQHVVl1RSH
DVWLLOPRLWWDXWXYDQDHQVLNHUWDODLVHQDYRLWVDDGD¼SRLVRVDO
OLVWXPLVPDNVXVWD.l\P\|VW\NNllPlVVl/HI7XUNH\)D
FHERRNVLYXVWD6LYXLOWDO|\GlWWLHWRD/()LVWlVHNlYRLW¿LOLVWHOOl
/(3)QVHNlWXOHYDQ/()LQWXQQHOPLDPXLGHQOHRMHQNDQVVD




.LUMRLWD KDNHPXV /HRUDKDVWRRQ MD SDODXWD VH 0DJ
GDOOH YLLPHLVWllQ  PHQQHVVl NDWVR RKMHHW YLHUHV
Wl  7HH KDNHPXV P\|V WDXVWDNOXEHLOOHVL MD /LRQVSLLULOOH
+DQNL OHQQRW 7XUNLVK $LUOLQHV OHQWll +HOVLQJLVWl VXRUDDQ
$WDUNLQ NHQWlOOH MRVWD OlKWHH VKXWWOH /()KRWHOOLOOH +DOSR
MD OHQWRMD MD OHQWRMD 6DELKD .|NVHQLQ NHQWlOOH NDQQDWWDD HW
VLl HVLPHUNLNVL ZZZYHUWDD¿VWl MD ZZZPRPRQGR¿VWl
/LSSXMHQ YDUDDPLQHQ NDQQDWWDD WHKGl PDKGROOLVLPPDQ SL
DQ VLOOl OHQQRW RYDW KDOYHPSLD PLWl DLNDLVHPPLQ QH YDUDDW



2GRWD
MlQQLWW\QHHQ
LQQRLVVDVL
HORNXXQ
ORS
SXXQ .\VHOH DKNHUDVWL /HR (XURSD )RUXPLV
Wl GHOHJDDWLRQMRKWDMD6HQQLOWl MD RSHWWHOH /()VODQJLD



+DQNL RGRWWDHVVDVL WDUYLWWDYDW WHHPDYDDWWHHW MD JDD
ODDVX VHNl LGHRL GHOHJDDWLRQMRKWDMD6HQQLQ NDQVVD 6XR
PHQ HVLWWHO\l 3UHVHQWDWLRQ RI &RXQWULHV 32& LOODVVD
6DDW P\|V RVDOOLVWXD 6XRPHQ GHOHJDDWLRSDLWRMHQ NHKLWWl
PLVHHQ MRWWD HGXVWDPPH 6XRPHQ WLLPLl XSHLVVD DVXLVVD



3DUL SlLYll HQQHQ /()Ll SDNNDD PXNDDQ WHHPD MD JDD
ODDVXMHQ OLVlNVL GHOHJDDWLRELNLQLW MD UXQVDDVWL DXULQNRUDV
YDD 0\|V \NVL SHLWWlYlPSL VLLVWL DVX P\|V NDQVDOOLVSX
NX VRSLL K\YLQ  WDUYLWDDQ DYDXV MD SllW|VVHUHPRQLRLKLQ



+\SSllOHQWRNRQHHVHHQNRKWL,VWDQEXOLDMDNRKWLVHLNNDLOXD



1DXWLWRLPLRSLNRH

+DH/HRUDKDVWRVWD
PDWNDDYXVWXVWD
6\NV\RQWl\QQlHULODLVLDWLODLVXXNVLDWXWXV
WXDXXVLQOHRLKLQMDVDDGDOLVllLQWRDRPDDQ
WRLPLQWDDQ
0LNlOLNLLQQRVWXLWDMDWXNVHVWDYRLWQ\WKDNHD/HRUD
KDVWRVWDPDWNDDYXVWXVWDNDQVDLQYlOLVLLQWDSDKWXPLLQ
5DKDVWRQKDNXRQDXNLNHVlNXXQORSSXXQ
DVWL ROWDYDSHULOOlYLLPHLVWllQ 
9LLPHLVLlKHWNLlVLLVYHGHOOllQMRWHQlOlDLNDLOHHQll
YDDQODLWDKDNHPXVYHWlPllQ
/HROHKGHQ WDSDKWXPDNDOHQWHULVWD QlHW DOXVWD
YDQ OLVWD V\NV\Q WDSDKWXPLVWD /LVlWLHWRD VDDW P\|V
,/2WDPPH .DLVD 6DUNNLVHOWD NDLVDVDUNNLQHQ#OHR
FOXEV¿
+DNHPXV WHKGllQ Wl\WWlPlOOl
PlOOl KD
NXORPDNH MRND RQ OlKHWHWW\ VLQXOOH
VlKN|SRVWLOOD-RVKDNHPXVRQKX
RQKX
NDVVD YRLW S\\Wll XXGHQ 0DJGD
Q MRNR
OHQDOWD +DNHPXV WRLPLWHWDDQ
SRVWLWVHRVRLWWHHVHHQ
0DJGDOHQD6LSDUL
-XXVWHQLQWLH)
+HOVLQNL
Q
WDLVlKN|SRVWLWVHRVRLWWHHVHHQ
PDJGDOHQDVLSDUL#OHRFOXEV¿
¿
+DXVNDDMDWXUYDOOLVWD
PDWNDDWRLYRWWDD
6XRPHQ/HRMHQ+DOOLWXV

7HUYHWXORDOHRMHQYXRVLNRNRXNVHHQ
7DPSHUHHOOH
7HNVWL&ODUD1LOVVRQ/HR&OXE-lUYHQSll
7lQl YXRQQD YLHWlPPH YXR
VLNRNRXVWD LG\OOLVHVVl $LWRODKGHQ
YDQKDVVD SDSSLODVVD .LLNNLVHQ
VDOPHQWLH7DPSHUH 

7lVWlYLLNRQORSXVWD
HWKDOXDMllGlSDLWVL
 /XYDVVD RQ NRNRXVWD DNWLYL
WHHWLQ WHNHPLVWl OHLNNLPLHOLVWl NL
VDLOXD K\Yll UXRNDD MD PLWl SD
UDVWD NDLNNL WlPl PDKWDYDVVD
VHXUDVVD 7lOOH WDSDKWXPDULNNDDO
OH YLLNRQORSXOOH Mll KLQWDD YDLYDL
VHW¼
-RWHQ Q\W NDLNNL LOPRLWWDXWX
PDDQ YXRVLNRNRXNVHHQ 9RLW WHK
Gl LOPRLWWDXWXPLVHW 

DVWL
VlKN|SRVWLRVRLWWHHVHHQ
FODUDQLOVRQ#OHRFOXEV¿
.HUUR LOPRLWWDXWXPLVHVL \KWH\
GHVVl

QLPHVL

NOXELVL

SXKHOLQQXPHURVL

PLWHQ MD PRQHOWD DLRW
VDDSXDMDOlKWHl

HULW\LVUXRNDYDOLRW

ROHWNR NOXELVL YLUDOOLQHQ
HGXVWDMD
-RV HWWH ROH YDOLQQHHW YLUDOOLVWD
HGXVWDMDDYLHOlWlPlQWLHGRQYRLW
WHOlKHWWllP\|VP\|KHPPLQ

7HUYHWXORD$LWR
ODKGHQSDSSLODDQ
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8XVLOHRNOXEL/DKWHHQ
7HNVWL &DPLOOD(NPDQ&SLLULSUHVLGHQWWL

&

SLLUL RQ VDDQXW YLLGHQ
QHQ NOXELQ SLLULLQ 7LLV
WDLQDNRNRRQ
QXLPPH/DKWHHQQXRUHQODKWH
ODLVHQNDQVVD

.DLNNLQXRUWD
KDOXVLYDWOLLWW\l
OHRNOXELLQ
(QVLQMXWWHOLPPHPLWlWlPlOH
RLOXRLNHDVWDDQRQMDNXLQNDSDOMRQ
VLOOlRQDQQHWWDYDD7lPlQMlONHHQ
NDLNNL N\PPHQHQ QXRUWD KDOXVLYDW
OLLWW\lNOXELLQMDNXWVXDOLVll\VWlYL
llQPXNDDQ
7DSDDPLVHVVDSLGHWWLLQKHWLNOX
ELQSHUXVWDPLVNRNRXVVHNlllQHV
WHWWLLQYLUNDLOLMDW2QQHDYDOLWXLOOHYLU

NDLOLMRLOOH7lOOlKHWNHOOlNOXELQDLQRD
SRLNDSXROLQHQ MlVHQ YDOLWWLLQ MRKWD
PDDQNOXELD

.$$,,6$ 9$$,1,
$,,1
$,1
,1
,1,
1,,2
,2

.OXELLGHRLKHWLPLWl
KDOXDYDWWHKGl
.OXEL LGHRL KHWL PLWl KH KDOX
DYDW WHKGl WlOOl MD HQVL NDXGHOOD
.OXELHLYDUPDVWLMllWRLPHWWRPDN
VL /& /DKWL/DXQHHQ OHRQHXYRMD
7RPL .HWR7RNRL ROL HGXVWDPDVVD
NOXELDDQ MD DXWWDPDVVD YLUDOOLVWHQ
SDSHUHLGHQ ODDWLPLVHVVD &SLLULQ
WXOHYD SLLULNXYHUQ||UL .DLVD 9DLQLR
VHNl PRQLQNHUWDLVSLLULQ YlOLDLNDL
QHQ/HR'/DXUL9DLQLRROLYDWP\|V
SDLNDOODDXWWDPDVVD2QQHDXXGHO
OHNOXELOOH

8XGHQ/DKGHQOHRNOXELQMlVHQHW\KGHVVlSLLUSUHVLGHQWWL&DPLOODQOHRQHX
YRMD7RPLQMDOHRMRKWDMD/DXULQNDQVVD

$NWLYLWHHWWLLGHRLWDRVD
7HNVWL ,GD)RUVHOO/HR&OXE-lUYHQSll

9

XRG
GHQHQVLPlLVHV
Vl OHKGHVVl DOND
QXW MXWWXVDUMD DNWL
YLWHHWWLLGHRLVWDMDWNXX6XR
PHQ /HRMHQ KDOOLWXNVHQ WD
YRLWWHHQD WlOOl NDXGHOOD ROL
DNWLYRLGD OHRNOXEHMD PHLGlQ
WlUNHLPPlVVlWHKWlYlVVlHOL
WRLVWHQ DXWWDPLVHVVD 7lWl
WDUNRLWXVWD YDUWHQ NHUlVLP
PH V\NV\Q NRXOXWXVSlLYLO
OlDNWLYLWHHWWLLGHRLWDNOXEHLO
WD 1\W DODPPH MXONDLVWD QLL
WlSLHQLVVlHULVVl/HROHKGHQ
VLYXLOOD 7DUWX VLLV LGHDDQ MD
NRNHLOH URKNHDVWL MRWDLQ XXW
WD3LGlP\|VPLHOHVVlHWWl
6/+WODYRLKDNHDWDORXGHOOLV
WDWXNHXXGHQDNWLYLWHHWLQMlU
MHVWlPLVHHQ9RLWP\|VOlKHW
WllOHKWHHQRPLDDNWLYLWHHWWL
LGHRLWDVL

9DQKDLQNRWL
9DQKDLQNRWLHQ NDQVVD YRL WHKGl
PRQHQODLVWD \KWHLVW\|Wl MRVVD OHRMHQ
PLHOLNXYLWXV DVHWWDD UDMDW 7lVVl RQ
PXXWDPLD .RXOXWXVSlLYLOOl HVLOOH WXO
OHLWDLGHRLWD
3\|UlWXROLNlYHO\
 /HLMRQDWWHNHYlWWlWlSDOMRQ
 6RVLDDOLQHQNRQWDNWLYDQKXNVHO
OHNHVNXVWHOHNXXQWHOH
.DXQHXVSlLYl
 .\QVLHQODNNDXVWD
NlVLYRLWHLWDMQH

KLHURQWDD

6RUPLYlULWWDLPXXDVNDUWHOX
 9
9DQKXNVHW YRLYDW P\|V WHKGl
WDLGHWWD



-RXOXNRUWWHMD
MDWPV

SllVLlLVNRUWWH

7DLGHQl\WWHO\
 7
7HH WDLGHWWD ODVWHQNRGLVVDSlL
YlNRGLVVDYDVWDDQRWWRNRGLVVD
MDYLHW\|WHVLOOHYDQKDLQNRWLLQ
 9
9RLW P\|V SLWll SLLUXVWXVNLOSDL
OXQNRXOXVVDMDWXRGDW\|WHVLO
OHYDQKDLQNRWLLQ
 .l\ YDQKXVWHQ NDQVVD NDKYLW
WHOHPDVVDMDNDWVRPDVVDQl\W
WHO\l YRLWNHUWRDODSVHVWDMRND
W\|QRQWHKQ\WMDSRKWLDPLWlNX
YDHVLWWll\PV
%LQJR
 %LQJRNRQHHOOD WDL DUYR QXPH
URLWD PXXWHQ HVLP NlQQ\NlQ
DSSVL VDWXQQDLVQXPHURJHQH
UDDWWRUL





7HH QXPHURSRKMDW YDOPLLNVL
7
Nl\WlWDUSHHNVLLVRDIRQWWLD
2VWDSDONLQQRNVLPXXWDPDNHN
VLSDNHWWLWPV
7lKlQULLWWllNDNVLNLQOHRD

3HOLSlLYl
 6LVlSHOHMl ODXWDSHOLW  WDL XONR
SHOHMlVllQPXNDDQ
,VWXWXNVLD
 .HUllMRJXUWWLSXUNNHMD
 2VWDPXOWDDMDVLHPHQLl UDLUXR
KRDNHVlNXNNLD\UWWHMl
 .l\ LVWXWWDPDVVD YDQKXVWHQ
NDQVVD
9RLWP\|VNHNVLlPRQLDPXLWD\KWHLV
W\|PXRWRMD N\V\PlOOOl YDQKDLQNRGLQ
DVXNNDLOWD PLWl KH KDOXDLVLYDW WHKGl
VHNl MXWWHOHPDOOD PDKGROOLVXXNVLVWD
KRLWDMLHQNDQVVD

+DQNLOHRNOXELOOHVLHGXVWXVKDDODULW
7HNVWL(PLOLD1LVXOD/HR&OXE5LLKLPlNL

+

DOXDWNR HWWl OHR
7DVVXQMlONLWD
NOXELVL WXOHH WXQ
QLVWHWXNVL DNWLYL
NDWDVNXVVD
WHHWHLVVDQQH" .\OOl" .HVlL
.DDYDPDLVHQ KDDODULNXRVLQ
VHQNLUNNDDWOHRKDDODULWRYDW
YlOWWlPLVHNVLRLNHDDQWDNDWDVNXXQ
VLLVMXXULVLQXQYDUWHQ
5LLKLPlHQ /HR&OXELOOD RQ WDU
MRWWDYDQD SLUWHlQ YlULVLl KDDODUHL
WD MRLOOD YRLW RVRLWWDD NXXOXYXXWH
VL/HRLKLQ+DDODULVVDRQYDOPLLNVL
SDLQHWWXQD/HRMHQORJRYDVHPSDDQ
ULQQXNVHHQ MD VHONllQ VHNl ´/HR
&OXE´VHONlSXROHOOH
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RQOHLNNLVlVWLSDLQHWWXQDOHLMRQDQ
WDL/HRQWDVVXQMlONL
+LQWDDKDDODUHLOODRQYDLYDLVHW
¼NSO0XLVWDNHUWRDNXLQNDPRQ
WDPLWlNLQNRNRDKDOXHWWH
/lKHWl WLODXV VlKN|SRVWLRVRLW
WHHVHHQHPLOLDQLVXOD#JPDLOFRP

ZZZOHRFOXEV¿

6XRPHQ/HRW

:KHHOSPDS&SLLULVVl
7HNVWL&DPLOOD(NPDQ&SLLULSUHVLGHQWWL

&

SLLULQ OHRW \KGLV
WLYlW WDDV YRLPDQ
VDMDWRWHXWWLYDW\K
GHVVl:KHHOPDSDNWLYLWHHWLQ
5LLKLPlHOOl ODXDQWDLQD 
$NWLYLWHHWWLLQRVDOOLVWXLP\|V
5LLKLPlHQ 6HXGXQ ,QYDOLGLW
U\Q 5,19$ MlVHQLl
:KHHOPDSLVVlLGHDQDRQPHU
NDWD SXKHOLPHHQ ODGDWWDYDDQ VR
YHOOXNVHHQNXLQNDHVWHHW|QWlNXO
NXHULODLVLLQOLLNNHLVLLQUDYLQWRORLKLQ
WDL PXLKLQ MXONLVLLQ WLORLKLQ RQ 7D
YRLWWHHQDRQKHOSRWWDDS\|UlWXROLO
ODWDLUROODDWWRULQWDLODVWHQUDWWDLGHQ
NDQVVD OLLNNXYLHQ DUNHD 6RYHO
OXV RQ LOPDLQHQ MD WRLPLL PRQLVVD
PDWNDSXKHOLPLVVD 6RYHOOXNVHVWD
YRL VXRUDD NDWVRD SllVHHN| OLLN
NHHVHHQ K\YLQ DYXQ NDQVVD YDL
HLROOHQNDDQ,KPLVHQHLVLLVWDUYLW
VHPHQQlRYHQWDDNVHWRWHDPDDQ
HWWHLKlQSllVHNllQOLLNNHHVHHQ
/DXDQWDLQD  -lUYHQSllQ
/DKGHQ 5LLKLPlHQ MD +lPHHQOLQ
QDQOHRWNRNRRQWXLYDWWRWHXWWDPDDQ
DNWLYLWHHWWLD 5LLKLPlHOOl \KGHV

.$,6$9$,1,2

Vl PXXWDPDQ OHLMRQDQ MD UROODDW
WRULOOD VHNl S\|UlWXROLOOD NXONHYLHQ
5,19$QMlVHQLHQNDQVVD-DNDDQ
QXLPPH NDKWHHQ U\KPllQ MD NXO
MLPPH 5LLKLPlHQ NHVNXVWDVVD WDU
NDVWHOOHQ NXLQND HVWHHW|QWl NXNX
VLHOOl RQ +DUPLNVHPPH KXRPD

VLPPH HWWl 5LLKLPlHOOl RQ WRGHO
OD SDOMRQ N\QQ\NVLl RYLHQ HGHVVl
.HUURLPPH PXXWDPLOOH NDXSSLDLO
OHPLWlROHPPHWHNHPlVVlMDPL
WlKXRPLRLPPHKHLGlQOLLNNHLVWllQ
.DXSSLDDWDUYRVWLYDWDNWLYLWHHWWLlP
PHMDOXSDVLYDWYLHGlYLHVWLQHWHHQ
.$,6$9$,1,2

SlLQLVlQQ|LWVLM|LOOH
$NWLYLWHHWWLROLKHOSSRWRWHXWWDD
HLNl YDDWLQXW MlUMHVWHO\Ml 6DPDOOD
ROL KHOSSR WXWXVWXD WRLVLLPPH 1l
NL YDQKRMD WXWWXMD OHRMD VHNl WX
WXVWXLPPH SLLULQ XXVLLQ ODKWHODLVLLQ
OHRLKLQ MRLWD ROL LKDLOWDYDQ SDOMRQ
SDLNDOOD6XRVLWWHOHPPHDNWLYLWHHW
WLDNDLNLOOH

(QQHQ DNWLYLWHHWWLD -DQ
+XRSDLQHQ5,19$VWDNlYL
NHUWRPDVVDOHRLOOHHVWHHW
W|P\\GHVWl MD YDVWDVL N\
V\P\NVLLQ MRLWD OHRLOOD ROL
DNWLYLWHHWWLLQ OLLWW\HQ +lQ
P\|VMDNRLOHRLOOH,QYDOLGL
OLLWRQHVWHHWW|P\\VRSSDDQ
ZZZHVWHHW|QIL  <KWHLV
W\|5,19$QNDQVVDWRLPL
K\YLQ MD KHOSRWWL YDOWDYDV
WL OLLNNHLGHQ NDUWRLWWDPL
VHVVD/HRMHQHLWDUYLQQXW
SRKWLDHWWlSllVHHN|WlV
WlS\|UlWXROLOODYDLHLNRV
ND PXNDQD ROL S\|UlWXR
OLVVDOLLNNXYDKHQNLO|MRND
S\VW\L WHVWDDPDDQ DVLDD
6XRVLWWHOHPPHOlPSLPlV
WLPXLOOHNLQNOXEHLOOHWlOODLV
WD\KWHLVW\|Wl

/HROHKGHQWRLPLWXV

/HRMHQMlVHQUHNLVWHUL

3llWRLPLWWDMD
,GD)RUVHOO
7DVDQNRWLH&
+HOVLQNL
SXK

&DPLOOD(NPDQ
FDPLOODHNPDQ#OHRFOXEV¿
SXK

7RLPLWXVNXQWD
$QWWL)RUVHOO
$LQR0DLMD/DLWLQHQ
OHROHKWL#OHRFOXEV¿
HWXQLPLVXNXQLPL#
OHRFOXEV¿
7RLPLLNDLNLOODOHRLOOD

/LRQVMlVHQUHNLVWHUL
0DUMD3DNNDQHQ
SXK
PDUMDSDNNDQHQ#OLRQV¿

/LRQVXXWLVHW

/HROHKGHQGHDGOLQHW
YXRQQD
/HKWL LOPHVW\\ 
/HKWL LOPHVW\\ 
/HKWL LOPHVW\\

2WDDLQDNDPHUDPXNDDQ
NOXELVLNRNRXNVLLQMD
WDSDKWXPLLQ

6HXUDDYDQOHKGHQ
GHDGOLQH



,ORLVWDNHVlPLHOWlMD
DXULQJRQSDLVWHWWD

OHLMRQDOHKWL#OLRQV¿
WRLPLWXV#OLRQV¿
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Jouko Inkeroinen ja Jari Helin LC Klaukkala
TT-opetusta antamassa. Kuva: Riikka Laine.

Leijonat yhdessä AKK-Motorsports ry.n (moottorikerhojen kattojärjestö) ja
Liikenneturvan kanssa lähtee toteuttamaan liikenneturvallisuusteoriakoulutusta
ja sen myötä ennakoivaa ajoasenneilmapiiriä nuorille. Liikennesäännöt opetetaan
autokoulussa korttia ajettaessa, mutta havannointi, ennakointi ja tilannenopeus
lähtee kuljettajasta, toteaa projektin vetäjä Jouko Inkeroinen.
Hän kertoo, että mopojen rekisteröinnit ovat lisääntyneet ja samalla kuolee
10 nuorta keskimäärin vuodessa ja loukkaantuu yli tuhat. Jokainen onnettomuus
on liikaa. Se on kova juttu, jos edes yksikin asia jäisi nuorelle mieleen opetuksesta ja
yksikin kuolonuhri pois tilastoista, hän jatkaa.
Nuorten liikenneturvallisuusaktiviteetti on pääsemässä vauhtiin. Huhtikuun
lopulla pidettiin kolme hyvinkin erilaista toteutusta Turvassa tiellä -aktiviteetistä,
listaa Jouko Inkeroinen. LC Klaukkala veti tunnin pituiset liikenneturvateoriajaksot
Klaukkalassa kasiluokkalaisille. LC Järvenpää otti ulkopuolisen luennoitsijan (EHYT
ry.) , joka puhui turvallisesta mopolla liikkumisesta. LC Riihimäki/Kara toimi yhdessä
paikallisen moottorikerhon, Kahvakuplan, kanssa ja järjesti Bike-meet -tapahtuman
Riihimäen keskustassa, jossa samalla valisti turvallisesta ajokäyttäytymisestä.

Kouluttajat valmennetaan vkolla 45–46
Mukaan lähtevät klubit voivat räätälöidä
oman näköisen toteutuksen omalle
paikkakunnalleen, yhteistyötahoja käyttämällä
tai ilman, kertoo Jouko. Syksyllä vkot 45 ja 46
vedetään kouluttajavalmennukset kahdeksalla
paikkakunnalla läpi Suomen, sinne vaan mukaan
kiinnostuneet, komentaa projektivastaava Jouko.
Turvassa Tiellä Klaukkala
Lion parivaljakko Jouko Inkeroinen ja Jari Helin
järjestivät liikenneturvallisuuskoulutussession
Klaukkalassa 23.4. nuorille. Mukana oli kaikki
Isoniitun koulun kasiluokkalaiset, jotka jaettiin
kolmeen eri ryhmään, jotta vuorovaikutusta pääsi
tapahtumaan, kertoo Jari Helin.

Alvar Bärholm ja Armas Holma aikovat viettää kesän
mopoillen ja säännöt mielessä. Kuva: Riikka Laine.

Klaukkalan Isoniitun koulun 8.luokkalaiset pääsivät kokeilemaan
kypärää jo ennen mopon hankintaa. Kuva: Riikka Laine.

Nämä tunnin pituiset intensiiviset keskustelut laittoivat
oppilaat miettimään mopoilua ja mopoiluun liittyvää
turvallisuutta tarkemmin. Mopolla ajamiseen liittyy lukuisia
muitakin vaaroja väärien toimintatapojen ja ylinopeuden
lisäksi. Koulutuksessa kävimme läpi vaaratilanteet vääristä
varusteista alkoholiin ja kolmiolääkkeisiin asti, toteaa Jouko
Inkeroinen.
Hieno keskustelutilaisuus nuorten kanssa, tunnelmoi Jari
Helin ja lisää, että näistä mopoiluun liittyvistä asioista pitää
keskustella luottamuksella, Hän lisää, että osa oppilaista tiesi
kavereidensa mopoilleen alkoholin vaikutuksen alaisena ja
yksi oli pyytänyt kaveriaan jättämään mopoilun väliin, kun
tämä oli päihtynyt. Upeaa lähimmäisestä välittämistä, Jari
lisää.
Teksti: Jouko Inkeroinen

